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کی یتسرپرس  تحت  هک  تسا  ایشنروی  ِینیبانیب  قولخم  هدزاود 
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. دیدرگ
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
راتفگشیپ

یدایز یمگردرس  تسامش —  ۀرک  مان  هک  ایشنَروی —  یاھناسنا  ناھذا  رد 
یرشب تادوجوم   . دراد دوجو  تیھولا  ، و  تینابر  ، ادخ ریظن  یتارابع  ینعم  نوماریپ 

زاب  ، دنوش یم  صخشم  رامشیب  باقلا  نیا  اب  هک  یھلا  یاھتیصخش  طباور  نوماریپ 
یرکف یمگردرس  اب  هک  یکاردا  رقف  نیا  لیلد  هب   . دنتسھ ددرم  مگردرس و  رتشیب 
نیودت ار  یتامدقم  راتفگ  نیا  هک  هدش  هداد  دومنھر  نم  هب   ، تسا مأوت  دایز  رایسب 
لصو صخشم  یوغل  یاھلبمس  هب  دیاب  هک  یمیھافم  حیضوت  رد  هینایب  نیا   . منک
ناتناورُا تقیقح  ناگدننکراکشآ  تئیھ  هک  یتالاقم  نآ  رد  دعب  روطس  یط  دنوش و 
دھاوخ رارق  هدافتسا  دروم   ، دنا هتفای  ایشنروی  یسیلگنا  نابز  هب  ار  نآ  ۀمجرت  ۀزاجا 

. تفرگ

یونعم شنیب  شیازفا  یناھیک و  یھاگآ  طسب  یارب  نامشالت  رد  ام  هک  یماگنھ 
گرزب میھافم  ۀضرع   ، میوش یم  دودحم  دوجو  ملاع  دودحم  نابز  کی  زا  هدافتسا  هب 

هیصوت ام  هب  ام  مکح  اما   . دوش یم  لکشم  هدنیازف  روط  هب   ، هتفرشیپ تقیقح  و 
یناعم ندناسر  یارب  یسیلگنا  نابز  یوغل  یاھلبمس  زا  هدافتسا  اب  هک  دنک  یم 

ار دیدج  تارابع  ینامز  طقف  هدش  ییامنھار  ام  هب   . میدنب راک  هب  ار  یشالت  رھ  دوخ 
هک یا  هژاو  یسیلگنا  نابز  رد  فصو  دروم  موھفم  فیصوت  یارب  هک  میریگ  راک  هب 
رییغت شیب  مک و  اب  یتح  ای  ًاشخب  دیدج  موھفم  نینچ  ندناسر  یارب  ار  نآ  ناوتب 

. دوشن تفای  تفرگ  راک  هب  ینعم 

تسا نکمم  هک  یناسنا  رھ  یمگردرس  زا  یریگشیپ  مھف و  لیھست  هب  دیما  اب 
یتسرھف هیلوا  ۀینایب  نیا  رد  هک  میرادنپ  یم  هنالقاع  ام   ، دنک هعلاطم  ار  تالاقم  نیا 

طوبرم صخشم  میھافم  تیھولا و  یراذگمان  قاحلا  رد  هک  میراد  هئارا  ار  یناعم  زا 
هب یسیلگنا  رامشیب  یاھ  هژاو  هب  یناھج  تیعقاو  یاھشزرا  ، و  یناعم  ، اھزیچ هب 

. دش دنھاوخ  هتفرگ  راک 

ۀدافتسا تسا  مزال   ، یا هژاو  یاھتیدودحم  فیراعت و  راتفگشیپ  نیا  نیودت  یارب  اما 
کی راتفگشیپ  نیا   ، ور نیا  زا   . دوش ینیب  شیپ  بقاعتم  بلاطم  رد  تارابع  نیا  زا 
تسا یفیرعت  یامنھار  کی  طقف  نیا   . تسین دوخ  ۀدودحم  رد  هدش  لیمکت  ۀینایب 
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ار اھناھج  ناھج  تیھولا و  هب  طوبرم  ۀمیمض  تالاقم  هک  ییاھنآ  یرای  یارب  هک 
نیا هب  هک  ناتناورُا  نویسیمک  کی  طسوت  تسا و  هدش  یحارط   ، دناوخ دنھاوخ 

. تسا هدش  نیودت  هدش  هداتسرف  ایشنروی  هب  روظنم 

ناھج هک  تسا  رایسب  هباشم  ینوکسم  تارایس  زا  یکی   ، ایشنروی  ، امش ۀرک 
ناھجربا هباشم  یاھشنیرفآ  هارمھ  هب  ناھج  نیا   . دریگ یم  رب  رد  ار  نادابِن  یلحم 

. دیآ یم  ام  نویسیمک   ، اسرِووی  ، نآ تختیاپ  زا  هک  دھد  یم  لیکشت  ار  ناتناورُا 
شنیرفآ رود  هب  هک  تسا  اضف  نامز و  یلماکت  یاھناھجربا  تفھ  زا  یکی  ناتناورُا 

رد  . تسا شدرگ  رد  اُنواھ  — یزکرم  ناھج  یھلا —  لامک  نایاپ  یب  زاغآ و  نودب 
تیدبا و ییایفارغج  زکرم   ، تشھب نکاس  ۀریزج  یزکرم  هنادواج و  ناھج  نیا  بلق 

. دراد رارق   ، هنادواج یادخ  تماقا  ناکم 

هب ًالومعم  یھلا  یزکرم و  ناھج  هارمھ  هب   ، لماکت لاح  رد  ناھجربا  تفھ  هب  ام 
هتفای و نامزاس  نونکامھ  یاھشنیرفآ  اھنیا   . مینک یم  هراشا  گرزب  ناھج  ناونع 

نینچمھ هک   ، دنتسھ نیداینب  ناھج  زا  یشخب  یگمھ  اھنآ   . دنتسھ ینوکسم 
. دریگ یم  رب  رد  ار  نوریب  یاضف  تکرح  لاح  رد  یلو  ینوکسمریغ  یاھناھج 

تینابر تیھولا و  - 1

یاھتیعقاو عونتم  حوطس  رد  ار  تیھولا  یاھتیلاعف  یاھ  هدیدپ  اھناھج  ناھج 
نیا یمامت  اما   ، دراد یم  هضرع  یحور  یاھشزرا  ، و  ینھذ یناعم   ، یناھیک

. دنوش یم  یگنھامھ  یھلا  یا  هنوگ  هب  نآ —  زا  ریغ  ای  یصخش  اھدرکراک — 

طسوت ًامامت  هک  یقرط  هب  ، و  تسا نتفای  تیصخش   لباق  ادخ  تروص  هب  تیھولا 
ۀیلک رد  تیھولا   . تسا یصخش  قوف  یصخششیپ و   ، تسین مھف  لباق  ناسنا 
یگژیو نییعت  هوقلاب —  ای  یعقاو  یگناگی —  تیفیک  اب  تیعقاو  ِیدامقوف  حوطس 

تینابر تروص  هب  وحن  نیرتھب  هب  تاقولخم  طسوت  زاس  هناگی  تیفیک  نیا  ، و  دوش یم 
. دوش یم  مھف 

لک  . دنک یم  لمع  یصخشقوف  ، و  یصخششیپ  ، یصخش حوطس  رد  تیھولا 
: دراد درکراک  نیریز  حطس  تفھ  رد  تیھولا 

. دوجوم دوخ  لماش و  دوخ  تیھولا  نکاس  —  -1

. دنمفدھ دوخ  یدارا و  دوخ  تیھولا  هوقلاب  —  -2

. هناردارب یھلا -  هتفای و  تیصخش  دوخ  تیھولا  هنارایمھ  —  -3
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. هدش راکشآ  یھلا  روط  هب  هدنبای و  عیزوت  دوخ  تیھولا  هدننیرفآ  —  -4

. هدش تیوھ  نییعت  قولخم  اب  ریذپطاسبنا و  دوخ  تیھولا  یلماکت  —  -5

یتیھولا  . قلاخ قولخم - ۀدننک  هناگی  یبرجت و  دوخ  تیھولا  یلاعتم  —  -6
ۀدننک لرتنک  قوف  ناونع  هب  قولخم  ۀدننک  تیوھ  نییعت  حطس  نیلوا  رد  هک 

تیھولا ِتیلاعت  تاقوا  یھاگ  ، و  دنک یم  لمع  گرزب  ناھج  ناکم  نامز - 
. دوش یم  هدناوخ 

رداق هک  یتیھولا   . ناکم نامز و  زا  رتارف  هدش و  زاربا  دوخ  تیھولا  یئاغ  —  -7
حطس نیمود  رد  هک  یتیھولا   . تسا رضاح  اج  همھ  ، و  قلطم مِلاع   ، قلطم

ۀدنرادھاگن رثؤم و  ۀدننک  لرتنکقوف  ناونع  هب  تینابر  زاس  هناگی  یلجت 
یناحور تمدخ  اب  هسیاقم  رد   . دیامن یم  لمع  نیداینب  ناھج  ِتیانوُسبَا 

ۀلزنم هب  نیداینب  ناھج  رد  تیانوُسبَا  درکراک  نیا   ، گرزب ناھج  هب  اھتیھولا 
تیھولا ِتیئاغ  تاقوا  یھاگ  هک   ، یرادھاگن قوف  یناھج و  لرتنک  قوف  

. دشاب یم   ، دوش یم  هدیمان 

نییعت اضف  نامز و  یاھتیدودحم  قولخم و  یگدنز  اب  تیعقاو  ِیھانتم  حطس 
یلو دنشاب  هتشادن  ینایاپ  تسا  نکمم  یھانتم  یاھتیعقاو   . دوش یم  یگژیو 

تیلاعت ِتیھولا  حطس   . دنوش یم  هدیرفآ  اھنآ  دنرادروخرب —  زاغآ  زا  هشیمھ 
. دوش هتشادنپ  یھانتم  یاھدوجو  اب  هطبار  رد  یدرکراک  تروص  هب  دناوت  یم 

طسوت نایاپ و  ای  زاغآ  نودب  ِتادوجوم  اھزیچ و  طسوت  تیعقاو  ِتیانوُسبَا  حطس 
، دنا هدشن  هدیرفآ  اھیتیانوُسبَا   . دوش یم  یگژیو  نییعت  اضف  نامز و  رب  ندمآ  قئاف 
هب تیئاغ  تیھولا  حطس   . دنراد دوجو   ، هداس ترابع  هب  نانآ  دنا —  هدش  جتنم   اھنآ 
اضف نامز و  رب  هک  هاگ  رھ   . دراد تلالد  تیانوُسبَا  یاھتیعقاو  اب  هطبار  رد  یدرکراک 

زا شخب  مادک  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص  تیانوسبا  ۀدیدپ  نینچ   ، دوش لصاح  قوفت 
. دشاب یم  تیھولا  ِتیئاغ  لمع  کی   ، دشاب نیداینب  ناھج 

هب  . دشاب یم  ناکم  نودب  ، و  نامز نودب   ، نایاپ نودب   ، زاغآ نودب  قلطم  حطس 
تشھب ِیناکم  ینامز -  تیعضو   . درادن دوجو  ناکم  نامز و   ، تشھب رد  لاثم : ناونع 
زا هنایارگدوجو  تروص  هب  تشھب  یاھتیھولا  طسوت   ، حطس نیا   . تسا قلطم 

هب تیھولا  زاس  هناگی  یلجت  حطس  نیموس  نیا  اما   . دیآ یم  تسد  هب  ثیلثت  قیرط 
قلطم حطس  ردق  رھ  ، و  اج رھ   ، هاگ رھ   . دوش یمن  هناگی  ًالماک  یبرجت  تروص 
. دنوش یم  رگ  هولج  تشھب  قلطم  یناعم  اھشزرا و   ، دنک لمع  تیھولا 

رد نوچمھ   ، یبرجت ؛  نادواج رسپ  رد  نوچمھ   ، هنایارگدوجو تسا  نکمم  تیھولا 
رد نوچمھ   ، هدشن میسقت  ؛ و  هناگتفھ یادخ  رد  نوچمھ   ، هنارایمھ ؛  لاعتم دزیا 
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. دشاب تشھب  ثیلثت 

روط هب  ًاصخشم و  تیھولا   . دشاب یم  تسا  یھلا  هک  هچنآ  یمامت  عبنم  تیھولا 
، تسین تیھولا  ًاموزل  تسا  یھلا  هک  هچنآ  یمامت  یلو   ، تسا یھلا  ریذپانرییغت 

تیھولا اب  تدحو  زا  یا  هلحرم  تمس  هب  دش و  دھاوخ  گنھامھ  تیھولا  اب  هچ  رگ 
. دوب دھاوخ  لیامتم   — یصخش ای   ، ینھذ  ، یونعم — 

. تسا تیھولا  ۀدننک  گنھامھ  ، و  زاس هناگی  تیفیک   ، یگژیو تینابر 

هب ؛  تسا کرد  لباق  قولخم  یارب  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح تروص  هب  تینابر 
؛ و تسا طبترم  مھ  هب  تیصخش  رد  یناحور  تمدخ  ، و  یگدنشخب  ، تبحم تروص 

. دوش یم  راکشآ  یصخشریغ  حوطس  رد  تیمکاح  ، و  تردق  ، تلادع تروص  هب 

یتشھب لامک  ۀدننیرفآ  هنایارگدوجو و  حوطس  رد  نوچمھ  تسا  نکمم  تینابر 
ۀدش هدیرفآ  یبرجت و  حوطس  رد  نوچمھ  تسا  نکمم  ؛  دشاب لیمکت —  لماک — 
حوطس زا  یخرب  رد  نوچمھ  تسا  نکمم  ای  ؛  دشاب لماکان  یناکم  ینامز -  ِلماکت 

. لماکان هن  لماک و  هن   ، دشاب یبسن  یبرجت  هنایارگدوجو -  ِطباور  یانُواھ 

کرد تیبسن  لاکشا  لحارم و  ۀیلک  رد  ار  لامک  مینک  یم  شالت  ام  هک  یماگنھ 
: میوش یم  هجاوم  روصت  لباق  ۀنومن  تفھ  اب   ، مینک

. اھ هبنج  یمامت  رد  قلطم  لامک  - 1

. رگید یاھتروص  ۀیلک  رد  یبسن  لامک  اھ و  هبنج  یخرب  رد  قلطم  لامک  - 2

. عونتم یاھ  هطبار  رد  صقان  ، و  یبسن  ، قلطم یاھ  هبنج  - 3

. نیریاس یمامت  رد  ناصقن   ، بناوج یخرب  رد  قلطم  لامک  - 4

. اھدومن ۀیلک  رد  یبسن  لامک   ، یتھج چیھ  رد  قلطم  لامک  - 5

. هیقب رد  ناصقن   ، یخرب رد  یبسن   ، یتلاح چیھ  رد  قلطم  لامک  - 6

. همھ رد  ناصقن   ، یا هصیصخ  چیھ  رد  قلطم  لامک  - 7

دنوادخ - 2

یزادرپدامن یارب  یتمواقم  لباق  ریغ  قایتشا  لماکت  لاح  رد  یناف  تاقولخم 
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ۀفیظو زا  ناسنا  یھاگآ   . دننک یم  هبرجت  ار  دنوادخ  زا  شیوخ  یھانتم  میھافم 
ِتیعقاو کی  شزرا —  زا  یحطس  رگنایامن  یو  یونعم  ییارگ  نامرآ  یقالخا و 

. تسا لکشم  نآ  یزادرپدامن  هک  تسا  یبرجت — 

تلع نودب  ِتیعقاو  هناگی   ، هیلوا تلع  کی  تخانش  مزلتسم  یناھیک  یھاگآ 
ریز شزرا  یواح  ِتیصخش  تیھولا -  حطس  هس  رد   ، یناھج ردپ   ، دنوادخ  . تسا

: دیامن یم  لمع  تینابر  یبسن  یلجت  تیاھن و  یب 

میظنت ریظن   ، ردپ یازجا  یناحور  تمدخ  رد  نوچمھ  یصخششیپ  —  -1
. رکف ناگدننک 

هداز هدش و  هدیرفآ  تادوجوم  یلماکت  ۀبرجت  رد  نوچمھ  یصخش  —  -2
. هدش

تادوجوم یخرب  ۀدش  جتنم  یاھدوجو  رد  نوچمھ  یصخشقوف  —  -3
. هطوبرم تیانوُسبَا و 

صیصخت تیھولا  یاھیبای  تیصخش  یمامت  هب  هک  تسا  یوغل  لبمس  کی  دنوادخ 
فیرعت هب  زاین  تیھولا  درکراک  زا  یصخش  حطس  رھ  رد  ترابع  نیا   . دوش یم  هداد 

هک ارچ   ، دوش فیرعت  هرابود  مھ  زاب  دیاب  حوطس  نیا  زا  کی  رھ  رد  دراد و  یتوافتم 
عبات زارتمھ و  عونتم  یاھیبای  تیصخش  صیصخت  یارب  تسا  نکمم  هملک  نیا 

ناھج ناردپ  هدننیرفآ —  یتشھب  نارسپ  لاثم : یارب   . دوش هتفرگ  راک  هب  تیھولا 
. یلحم

نیریز لاکشا  هب  تسا  نکمم   ، میرب یم  راک  هب  ار  نآ  ام  هک  روطنآ   ، دنوادخ ۀملک 
: دوش مھف 

. ردپ یادخ  لثم  یراذگمان  — قیرط  زا 

تیھولا ۀطبار  ای  حطس  کی  نوماریپ  ثحب  رد  هک  یتقو  لثم  اوحف  — قیرط  زا 
دوجو دیدرت  دنوادخ  ۀملک  قیقد  ریسفت  اب  هطبار  رد  هک  یماگنھ   . دور راک  هب 

. دریگ رارق  هراشا  دروم  یناھج  ردپ  صخش  ناونع  هب  دوش  یم  هیصوت   ، دراد

هب تسا  نکمم  تیھولا   . دراد تلالد  تیصخش  رب  هشیمھ  دنوادخ  ۀژاو 
. دشاب هتشادن  ای  هتشاد  هراشا  ینابر  یاھتیصخش 

: دوش یم  هدرب  راک  هب  تالاقم  نیا  رد  نیریز  یناعم  اب  دنوادخ  ۀملک 

نیلوا  ، یناھج ردپ   . هدنرادھاگن ، و  هدننک لرتنک   ، راگدیرفآ ردپ  — یادخ   -1
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. تیھولا صخش 

تسرپرس ، و  یحور ۀدننک  لرتنک   ، زارتمھ ۀدننیرفآ  رسپ  — یادخ   -2
. تیھولا صخش  نیمود   ، نادواج رسپ   . یناحور

ۀدننک اطعا  ، و  یناھج ۀدننک  هچراپکی   ، کرتشم لماع  حور  — یادخ   -3
. تیھولا صخش  نیموس   ، نارکیب حور   . نھذ

. اضف نامز و  لماکت  لاح  رد  ای  ققحت  لاح  رد  یادخ  لاعتم  — یادخ   -4
قلاخ قولخم -  تیوھ  یبرجت  لین  هب  هنارایمھ  روط  هب  هک  یصخش  تیھولا 
لاح رد  یادخ  ناونع  هب  ار  ینابر  یگناگی  هب  لین  لاعتم  دزیا   . دبای یم  تسد 

. دنک یم  هبرجت  ًاصخش  اضف  نامز و  یلماکت  تاقولخم  یبرجت  لماکت و 

اج رھ  رد  ًالمع  اضف  نامز و  رد  هک  ینابر  تیصخش  هناگتفھ  — یادخ   -5
رد هک  اھنآ  قالخ  نارایمھ  تشھب و  یصخش  یاھتیھولا   . دنک یم  لمع 

حطس نیلوا  رد  دننک و  یم  لمع  یزکرم  ناھج  یاھزرم  ِءاروام  لخاد و 
لاعتم دزیا  ناونع  هب  اضف  نامز و  رد  تیھولا  زاس  هناگی  یزاسراکشآ  ِقولخم 

ۀرتسگ  ، گرزب ناھج   ، حطس نیا   . دنبای یم  تیصخش  دنمتردق  روط  هب 
دوعص اب  لباقتم  طابترا  رد  تشھب  یاھتیصخش  یناکم  ینامز -  یبای  دورف 

. تسا یلماکت  تاقولخم  یناکم  ینامز - 

. وسارف یاضف  نامز و  قوف  ِندش  جتنم  لاح  رد  یادخ  یئاغ  — یادخ   -6
ۀتفای ققحت  لین  رب  یئاغ  یادخ   . تیھولا زاس  هناگی  یبرجت  حطس  نیمود 

، و هتفر اضف  نامز و  یوسارف   ، یصخش قوف  یتیانوسبا -  ِیبیکرت  یاھشزرا 
گنھامھ تیھولا  ِتیعقاو  ِقالخ  ییاھن  حوطس  رد  هک   ، یبرجت ۀتفای  جتنم 

. دراد تلالد  تسا  هدش 

یوسارف یاھشزرا  ۀبرجت  بسک  لاح  رد  یادخ  قلطم  — یادخ   -7
. دراد دوجو  تیھولا  قلطم  تروص هب  نونکا  هک   ، تینابر یناعم  یصخشقوف و 
حطس نیا  رد   . دشاب یم  تیھولا  زاس  هناگی  طسب  یلجت و  حطس  نیموس  نیا 

، دنک یم  هبرجت  ار  ندش  یصخش  لیسناتپ  ندش  یھت  تیھولا   ، قالخ قوف 
دوخ یارب  تیفرظ  ۀیلخت  شوختسد  ، و  دوش یم  هجاوم  تینابر  لیمکت  اب 

. دوش یم  رگید  یاھیبای  تیصخش  یجیردت  یلاوتم و  حوطس  هب  یزاسراکشآ 
نآ اب  ، و  دبای یم  سامت  نآ  اب   ، دوش یم  هجاوم  لماک  قلطم  اب  نونکا  تیھولا 

. دنک یم  هبرجت  ار  تیوھ  نییعت 

زکرم عبنم و  نیلوا  - 3
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: دراد دوجو  ارامھ  قلطم  تفھ  تروص  هب  زاف و  تفھ  رد  نارکیب  تیعقاو  عومجم 

. زکرم عبنم و  نیلوا  - 1

. زکرم عبنم و  نیمود  - 2

. زکرم عبنم و  نیموس  - 3

. تشھب ۀریزج  - 4

. تیھولا قلطم  - 5

. یناھج قلطم  - 6

. لماک قلطم  - 7

لماک روط  هب  تیعقاو  عومجم  اب  هطبار  رد   ، زکرم عبنم و  نیلوا  ناونع  هب   ، دنوادخ
هب طقف  ور  نیا  زا  تسا و  هنادواج  زین  نارکیب و  زکرم  عبنم و  نیلوا   . تسا نیزاغآ 

. دوش یم  طورشم  ای  تسا  دودحم  هدارا  ۀطساو 

یصخش طباور  تسا و  زکرم  عبنم و  نیلوا  تیصخش  یناھج —  ردپ  دنوادخ — 
هنوگ نیدب  نامرف  تحت  ارامھ و  زکارم  عبانم و  یمامت  یور  ار  تیاھنیب  لرتنک  یواح 
نکمم هچ  رگا   ، تسا تیاھنیب  یصخش و  هوقلاب  روط  هب  لرتنک  نیا   . دنک یم  ظفح 
تحت ارامھ و  یاھتیصخش  زکارم و  عبانم و  نینچ  درکراک  لامک  ببس  هب  تسا 

. دنکن لمع  زگرھ  عقاو  رد  نامرف 

ای هتفای  تیھولا  تسا : نیزاغآ  اھورملق  نیا  یمامت  رد  زکرم  عبنم و  نیلوا  ور  نیا  زا 
. یھانتمان ای  یھانتم   ، هوقلاب ای  یعقاو   ، یصخش ریغ  ای  یصخش   ، هتفاین تیھولا 

ریغ ای  میقتسم  ۀطبار  رد  زج  هب  یتیاھن  ای  تیبسن  چیھ   ، یدوجوم ای  زیچ  چیھ 
. درادن دوجو  زکرم  عبنم و  نیلوا  ندوب  نیزاغآ   ، هب یگتسباو  رد  ، و  اب میقتسم 

: تسا طوبرم  ناھج  هب  نیریز  یاھتروص  هب  زکرم  عبنم و  نیلوا 

مھ اب  یناتحت  تشھب  ۀبذاج  زکرم  رد  یدام  یاھناھج  ۀبذاج  یاھورین  - 1
وا صخش  ییایفارغج  ناکم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسرد   . دننک یم  یقالت 
دبا یارب  تشھب  یدام  ای  یناتحت  حطس  یژرنا  ورین -  زکرم  اب  قلطم  ۀطبار  رد 

تشھب یحور  ای  یناقوف  حطس  رد  تیھولا  قلطم  تیصخش  اما   . تسا تباث 
. دراد دوجو 
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تفھ رد  ارگاو  ناسمھان و  یناھیک  نھذ   ، نارکیب حور  رد  ینھذ  یاھورین  - 2
ییاضف ینامز -  ۀبرجت  کی  ناونع  هب  لاعتم  ۀدنبای  تیعقاو  نھذ   ، داتسا حور 

. دننک یم  یقالت  مھ  اب   ، ناتسجم رد 

. دننک یم  یقالت  مھ  اب  نادواج  رسپ  رد  ناھج  یحور  یاھورین  - 3

. دراد تنوکس  تیھولا  قلطم  رد  تیھولا  لمع  یارب  دودحمان  تیفرظ  - 4

. دراد دوجو  لماک  قلطم  رد  نایاپ  یب  شنکاو  یارب  دودحمان  تیفرظ  - 5

گنھامھ و وا  طسوت  یناھج و  قلطم  رد  لماک —  طورشم و  قلطم —  ود  - 6
. دنوش یم  هناگی 

رد رگید  یناف  دوجوم  رھ  ای  یلماکت  یناف  دوجوم  کی  ۀوقلاب  تیصخش  - 7
. تسا زکرمتم  یناھج  ردپ  تیصخش 

، و یبسن  ، یئزج  ، دوش یم  مھف  یھانتم  تادوجوم  طسوت  هک  روطنآ   ، تیعقاو
یلماکت تاقولخم  طسوت  لماک  روط  هب  هک  تیھولا  تیعقاو  رثکادح   . تسا راو  هیاس 

دوجو نیا  اب   . تسا هدش  هتفرگ  ارف  لاعتم  دزیا  رد  دشاب  کرد  لباق  یھانتم 
نیا یاین  هک  دنراد  دوجو   ، یھانتمقوف یاھتیعقاو   ، یدبا مدقم و  ییاھتیعقاو 
فصو یارب  شالت  رد   . دنتسھ اضف  نامز -  یلماکت  تاقولخم  یلاعتم  تیھولا 

راک هب  ار  اضف  نامز -  لالدتسا  کینکت  میراچان  ام   ، یناھج تیعقاو  تعیبط  أشنم و 
یاھدادخر زا  یرایسب  ور  نیا  زا   . میسرب یھانتم  نھذ  حطس  هب  ات   ، میریگ

. دنوش هضرع  یلاوتم  عیاقو  تروص  هب  دیاب  تیدبا  نامزمھ 

نم  ، درگن یم  ار  تیعقاو  یناسمھان  أشنم و  اضف  نامز و  قولخم  کی  هک  روطنآ 
ینابر ییاھر  هب  هنادواج  یتاذ و  دازآ  ۀدارا  لامعِا  قیرط  زا  نارکیب  هنادواجِمتسھ و 
نیلوا لماک  ینارکیب  زا  ییادج  نیا  ، و  تفای تسد  لماک  ینارکیب  یاھدنب  دیق و  زا 
قلطم قیرط  زا  ینارکیب  ِیناسمھان  ِشنت  نیا   . دومن داجیا  ار  تیھولا  قلطم  شنت 
تیھولا عمج  ِکیمانید  ِینارکیب  ندومن  گنھامھ  نتخاس و  هناگی  یارب  هک  یناھج 

. دوش یم  لح  دنک  یم  لمع  لماک  قلطم  نکاس  ینارکیب  و 

رسپ ۀنادواج  ردپ  نامزمھ  راک  قیرط  زا  کیروئتِمتسھ  نم  هیلوا  درکراک  نیا  رد 
تسد تیصخش  ققحت  هب  ندش  تشھب  ۀریزج  ۀنادواج  عبنم  ندش و  نیزاغآ 

نارکیب و حور  صخش   ، تشھب ندوب  طیارش  رد  ، و  ردپ زا  رسپ  زیامت  اب  هارمھ   . تفای
رسپ  ، دوجوم مھ -  ِیصخش  تیھولا  یرادیدپ  اب   . دندش رادیدپ  انواھ  یزکرم  ناھج 
رد ریذپان  بانتجا  یگدنکارپ  زا  تیصخش  کی  ناونع  هب  ردپ   ، نارکیب حور  نادواج و 
هناگ هس  تکراشم  رد  طقف  ردپ  سپ  نآ  زا   . تخیرگ تیھولا  عمج  لیسناتپ  رساترس 
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نمض  ، دنک یم  رپ  ار  تیھولا  لیسناتپ  یمامت  هک  تسا  شزارتمھ  تیھولا  ود  اب 
روط هب  ندوب  قلطم  ، و  تیئاغ  ، تیلاعت تینابر  حوطس  رد  یبرجت  تیھولا  هک  نیا 

. تسا نتفای  تیعقاو  لاح  رد  هدنیازف 

رد  ، نامز هب  دودحم  نھذ  هب  ام  هک  تسا  یفسلف  ناعذا  کی  متسھ  نم  موھفم 
یاھدوجو زا  قولخم  کرد  ندوب  نکممریغ  هب  ، و  ناسنا یھانتم  ، و  اضف دنب  دیق و 
یارب  . میروآ یم  لمع  هب  نایاپ —  یب  زاغآ و  نودب  طباور  اھتیعقاو و  تیدبا — 

هب طقف   ، دنشاب رادروخرب  زاغآ  کی  زا  دیاب  اھزیچ  یمامت   ، اضف نامز و  قولخم 
یشزرا حطس  نیا  ام  ور  نیا  زا   . اھتلع نیزاغآ  تلع  هناگی — تلع  یب  یانثتسا 

تاقولخم یمامت  هب  لاح  نامھ  رد  ، و  میرادنپ یم  متسھ  نم  ناونع  هب  ار  یفسلف 
. دنتسھ هدنیاپمھ  متسھ  نم  اب  نارکیب  حور  نادواج و  رسپ  هک  میھد  یم  شزومآ 

ِردپ وا  اب  ، و  رسپ ِردپ  متسھ  نم  هک  تشادن  دوجو  ینامز  زگرھ   ، رگید ترابع  هب 
. دشابن حور 

نیزاغآ زا  یکاح  ، و  دور یم  راک  هب  ییاھن —  تلع  یگدنکآ —  ینعم  هب  نارکیب 
یفسلف قولخم -  دادتما  کی  کیروئت  ِمتسھ  نم   . تسا زکرم  عبنم و  نیلوا  ندوب 
رگناشن هک  تسا  یعقاو  یشزرا  حطس  کی  نارکیب  اما   ، تسا هدارا “ ینارکیب  ”

نیا  . تسا یناھج  ردپ  دنب  دیق و  یب  قلطم و  دازآ  ۀدارا  ِیقیقح  ِینارکیب  ِیدبا  دصق 
. دوش یم  هدیمان  نارکیب  ردپ -  تاقوا  یھاگ  موھفم 

ناششالت رد   ، نییاپ الاب و   ، تادوجوم یاھ  هتسر  یمامت  یمگردرس  ۀدمع  شخب 
قلطم ندوب  نیزاغآ   . تسا نانآ  کرد  یاھتیدودحم  یتاذ   ، نارکیب ردپ -  فشک  یارب 
طقف هک  دراد  لامتحا  ور  نیا  زا   . تسین راکشآ  یھانتمانریز  حوطس  رد  یناھج  ردپ 

یارب دنسانشب .  ینارکیب  کی  ناونع  هب  ار  ردپ  ًاعقاو  نارکیب  حور  نادواج و  رسپ 
. تسا نامیا  یریگراک  هب  رگناشن  یموھفم  نینچ  رگید  یاھتیصخش  یمامت 

ناھج تیعقاو  - 4

رد تیعقاو   . دیآ یم  رد  لعف  هب  ناسمھان  روط  هب  ناھج  عونتم  حوطس  رد  تیعقاو 
نیدنچ رد  هیلوا  زاف  هس  رد  دبای و  یم  أشنم  نآ  طسوت  یناھج و  ردپ  نارکیب  ۀدارا 

: تسا ققحت  لباق  ناھج  یبای  تیعقاو  توافتم  حوطس 

یاھورملق ات  یصخشریغ  یژرنا  یاھ  هزوح  زا  هتفاین  تیھولا  تیعقاو   -1
روضح ات  یتح   ، یناھج دوجو  یبای  تیصخش  لباقریغ  یاھشزرا  تیعقاو 

. دراد هنماد   ، لماک قلطم 

تیھولا نارکیب  یاھلیسناتپ  یمامت  لماش  هتفای  تیھولا  تیعقاو   -2
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نیرتالاب ات  یھانتم  نیرت  نییاپ  زا   ، تیصخش یاھ  هصرع  ۀیلک  ات  هک  دوش  یم 
لباق هک  هچنآ  یمامت  ۀزوح  اذل  ، و  دراد هنماد  الاب  یوس  هب   ، یھانتمان

رب رد  ار  تیھولا —  قلطم  روضح  ات  یتح  رتشیب —  تسا و  یبای  تیصخش 
. دریگ یم 

تیھولا ای  هتفای  تیھولا  ًارھاظ  ناھج  تیعقاو  طوبرم . ًالباقتم  تیعقاو   -3
تیعقاو زا  یروانھپ  ۀزوح  هتفای  تیھولا  ریز  تادوجوم  یارب  اما   ، تسا هتفاین 

نآ تیوھ  نییعت  هک  دراد  دوجو   ، نتفای تیعقاو  لاح  رد  هوقلاب و   ، مھ هب  طوبرم 
قلطم ورملق  ۀطیح  رد  گنھامھ  ِتیعقاو  نیا  ۀدمع  شخب   . تسا راوشد 

. دراد رارق  یناھج 

. دنک یم  ظفح  زاغآ و  ار  تیعقاو  ردپ  تسا : نیزاغآ  تیعقاو  ۀیلوا  موھفم  نیا 
تیھولا و قلطم  هتفاین —  تیھولا  هتفای و  تیھولا   ، تیعقاو ۀیلوا  یاھیناسمھان 
هک تینابر  شنت  نیا   . تسا شنت  اھنآ  نایم  هیلوا  ۀطبار   . دنتسھ لماک —  قلطم 
لح لماک  روط  هب  یناھج  قلطم  تروص  هب  هلیسو و  هب   ، هدش زاغآ  ردپ  طسوت 

. دوش یم  هنادواج  هدش و 

: تسا میسقت  لباق  نیریز  لکش  هب  رتشیب  مھ  زاب  تیعقاو   ، اضف نامز و  هاگدید  زا 

اب هسیاقم  رد  یرگ  هولج  تیمامت  رد  هک  ییاھتیعقاو  هوقلاب . یعقاو و   -1
. دننک یم  لمح  ار  دشر  یارب  هدشن  راکشآ  تیفرظ  هک  دنراد  دوجو  ییاھنآ 
دایز رایسب  دح  ات  یناف  ناسنا   . تسا یونعم  قلطم  تیعقاو  کی  نادواج  رسپ 

. تسا یونعم  ۀتفاین  ققحت  لیسناتپ  کی 

یاھتیعقاو  . دنتسھ یدبا  یاھدوجو  قلطم  یاھتیعقاو  قلطمریز . قلطم و   -2
رد هک  ییاھتیعقاو  اھیتیانوسبا —  دنبای : یم  ساکعنا  حطس  ود  رد  قلطمریز 
هک ییاھتیعقاو  اھیھانتم —   . دنتسھ یبسن   ، ود رھ   ، تیدبا نامز و  اب  هطبار 

. دننک یم  ادیپ  تیعقاو  نامز  رد  دنبای و  یم  ساکعنا  ناکم  رد 

یلاعتم و اما   ، تسا هنایارگدوجو  تشھب  تیھولا  یبرجت . هنایارگدوجو و   -3
. دنتسھ یبرجت  ندش  رادیدپ  لاح  رد  ِیئاغ 

ناھج لماکت  ، و  تیصخش یلجت   ، تیھولا طسب  یصخشریغ . یصخش و   -4
یاھشزرا یناعم و  هک   ، تسا ردپ  ۀنابلطواد  لمع  هب  طورشم  هشیمھ  یارب 

دراد زکرمت  نادواج  رسپ  رد  هک  ار  هوقلاب  یعقاو و  ِیصخش  یحور -  ینھذ - 
تسا نآ  یتاذ  تسا و  زکرمتم  تشھب  نادواج  ۀریزج  رد  هک  ییاھزیچ  نآ  زا 

. دومن ادج  دبا  یارب 
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ینوناک یصخشریغ  یصخش و  یاھقلطم  ۀدنریگ  رب  رد  هک  تسا  یا  هملک  تشھب 
رھ تسا  نکمم   ، حیحص نایب  هب   ، تشھب  . تسا ناھج  تیعقاو  یاھزاف  یمامت 

، یحور یژرنا —  ، و  تیصخش  ، تینابر  ، تیھولا  ، تیعقاو لاکشا  ۀیلک  ای  لکش و 
ناکم ناونع  هب   ، تشھب رد  یگمھ   . دشاب هتشاد  رب  رد  ار  یدام —  ای   ، ینھذ
یعقاو دوجو  ، و  یناعم  ، اھشزرا هب  هک  ییاج  ات   ، تشونرس ، و  درکراک  ، أشنم

. دنتسھ میھس   ، تسا طوبرم 

قلطم یا  هبذاج  یدام -  لرتنک  رگید —  یفیصوت  اب  تشھب  تشھب  — ۀریزج 
ناھج رد  نکاس  زیچ  اھنت  ، و  تسا تکرح  یب  تشھب   . تسا زکرم  عبنم و  نیلوا 

. درادن اضف  رد  یتیعقوم  اما  دراد  یناھج  ناکم  کی  تشھب  ۀریزج   . تسا اھناھج 
هدنیآ ، و  لاح  ، هتشذگ یکیزیف —  یاھناھج  یعقاو  ۀمشچرس  نادواج  ۀریزج  نیا 

تیھولا اما   ، تسا تیھولا  زا  هدش  قتشم  رون  ِیا  هتسھ  ۀریزج   . تسا — 
نآ دنیآرب  اھنآ   . دنتسین تیھولا  زا  یشخب  زین  یدام  یاھشنیرفآ  ، و  تسین

. دنتسھ

یاھتیلاعف یرایسب  ریظن  یب  ۀدننک  لرتنک  کی  نآ   . تسین هدننیرفآ  کی  تشھب 
رساترس رد   . رگشنکاو کی  ات  هدننک  لرتنک  کی  رتشیب  رایسب   ، تسا ناھج 

، ورین هب  هک  یتادوجوم  یمامت  راتفر  اھشنکاو و  یور  تشھب  یدام  یاھناھج 
، و درف هب  رصحنم   ، ریظن یب  دوخ  تشھب  اما   ، دراذگ یم  ریثأت  دنطوبرم  ناوت  ، و  یژرنا
ار تشھب  زیچ  چیھ  تسین و  زیچ  چیھ  رگنایامن  تشھب   . تسا یوزنم  اھناھج  رد 

. تسا تشھب  طقف  نآ   . دوجو کی  هن  تسا و  ورین  هن  نآ   . دنک یمن  یگدنیامن 

یصخش یاھتیعقاو  - 5

یناسنا و حطس  زا  تسا و  هتفای  تیھولا  تیعقاو  زا  حطس  کی  تیصخش 
ات یحور و  ییایشناروم و  حطس  ات  درخ  شتسرپ و  رد  ینھذ  رتالاب  شنک  ِینیبانیب 

تیصخش یلماکت  دوعص  نیا   . دراد هنماد  یتیصخش  تیعضو  ییاھن  ۀلحرم  هب  لین 
زا یرگید  رامشیب  یاھ  هتسر  اما   ، تسا قولخم  یدنواشیوخ  یناسنا و 

. دنراد دوجو  ناھج  یاھتیصخش 

هب رداق  ود  رھ  ، و  تیاھن یب  عونت  عبات  تیصخش   ، تسا یناھج  طسب  عبات  تیعقاو 
ۀنماد هک  یلاح  رد   . دنتسھ هنادواج  تابث  تیھولا و  اب  دودحمان  ًابیرقت  یگنھامھ 

رد یتیدودحم  چیھ  ام   ، تسا دودحم  ًاعطق  یصخشریغ  تیعقاو  ۀدننک  سیدرگد 
. میسانش یمن  یتیصخش  یاھتیعقاو  یجیردت  لماکت 

دنویپ مھ  یتیصخش  یاھشزرا  ای  اھ  هتسر  یمامت  یبرجت  ۀدش  بسک  حوطس  رد 
تیصخش کی  رد  دنناوت  یم  ناسنا  دنوادخ و  یتح   . دنتسھ یشنیرفآ  مھ  یتح  و 
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حیسم لیئاکیم  ینونک  تیعضو  رد  هک  روطنامھ   ، دننک تسیز  مھ  اب  هدش  هناگی 
. تسا هتشگ  راکشآ  عیدب  رایسب  روط  هب  دنوادخ —  رسپ  ناسنا و  رسپ  — 

مھ هب  طوبرم  یاھینتفای  تسد  تیصخش  یھانتمانریز  یاھزاف  اھ و  هتسر  یمامت 
، و یصخش  ، یصخششیپ  . دنتسھ یشنیرفآ  مھ  هوقلاب  روط  هب  دنشاب و  یم 

تفرشیپ  ، گنھامھ یبایتسد  لباقتم  لیسناتپ  قیرط  زا  یگمھ  یصخشقوف 
زگرھ یصخشریغ  اما   . دنتسھ طبترم  مھ  هب   ، یشنیرفآ مھ  تیفرظ  ، و  یجیردت

هتخیگنا دوخ  زگرھ  تیصخش   . دنک یمن  شھج  یصخش  هب  میقتسم  روط  هب 
نآ  . تسا هتفرگ  رارق  یژرنا  یور  تیصخش   . تسا یتشھب  ردپ  ۀیدھ  نآ   . تسین

یاھوگلا هب  دناوت  یم  تیوھ   . تسا هتسباو  هدنز  یژرنا  یاھمتسیس  هب  طقف 
. دشاب طوبرم  یژرنا  ۀدنزریغ 

. تسا تیصخش  ماجرف  ، و  تیصخش یاطعا   ، تیصخش تیعقاو  زار  یناھج  ردپ 
لماک حاورا  ، و  ایشناروم حاورا   ، یحور یژرنا  زار   ، قلطم تیصخش  نادواج  رسپ 

، یدنمشوھ ۀمشچرس   ، ینھذ یحور -  تیصخش  کرتشم  لماع   . تسا هدش 
یحور نورب  یصخشریغ و  تشھب  ۀریزج  اما   . تسا یناھج  نھذ  ، و  لالدتسا
نیداینب قلطم  یوگلا  ، و  یکیزیف ۀدام  زکرم  عبنم و   ، یناھج نت  رھوج  نآ   . تسا

. تسا هدام  یناھج  تیعقاو 

نیریز حوطس  رد  یرشب  ییایشنروی  ۀبرجت  رد  یناھج  تیعقاو  یاھتیفیک  نیا 
: دنا هتشگ  راکشآ 

 - یقرب ۀدنز  مسیناکم   . ناسنا یکیزیف  ای  یدام  مسیناگرا  ندب .  -1
. یناویح أشنم  تعیبط و  زا  رادروخرب  ییایمیش 

لصاح  . یرشب مسیناگرا  یساسحا  ، و  یکاردا  ، یرکف مسیناکم  نھذ .  -2
یساسحا تایح  هب  هک  یدنمشوھ  نآ   . هاگآدوخان هاگآدوخ و  ۀبرجت  عمج 

. دبای یم  اقترا  یحور  حطس  هب  یدنمدرخ  شتسرپ و  قیرط  زا  تسا و  طوبرم 

. رکف ۀدننک  میظنت  دنیزگ —  یم  ینکس  ناسنا  نھذ  رد  هک  یھلا  حور  حور .  -3
هچرگ  ، تسین تیصخش  کی  نآ   . تسا یصخششیپ  ریذپانانف  حور  نیا 

اقب لاح  رد  یناسنا  قولخم  تیصخش  زا  یشخب  هک  تسا  نیا  شماجرف 
. دوش

قولخم کی  هک  جیردت  هب   . تسا یبرجت  لین  کی  ناسنا  ناور  ناور .  -4
ردپ وا  رد  نکاس  حور   ، دنیزگ یمرب  ار  ینامسآ “ ردپ  تساوخ  ماجنا   ” یناسنا
ردام یدام  یناسنا و  نھذ   . دوش یم  یرشب  ۀبرجت  رد  دیدج  تیعقاو  کی 

یدام و هن  دیدج  تیعقاو  نیا  یاوتحم   . تسا یرادیدپ  لاح  رد  تیعقاو  نیمھ 
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ریذپانانف یرادیدپ و  لاح  رد  ناور  نیا   . تسا ییایشناروم  نآ   . تسا یحور  هن 
. تسا یتشھب  دوعص  زاغآ  یناسنا و  گرم  زا  نتفای  اقب  شماجرف  هک  تسا 

ناور نآ   . تسا حور  هن  ، و  نھذ هن   ، ندب هن  یناف  ناسنا  تیصخش  تیصخش .
هتسویپ نآ  زا  ریغ  ۀبرجت  کی  رد  ریذپانرییغت  تیعقاو  کی  تیصخش   . تسین مھ 
هناگی ار  تیدرف  رگید  ۀطوبرم  لماوع  یمامت  نآ  ، و  تسا قولخم  ۀدنبای  رییغت 

هدنز یاھیژرنا  هب  یناھج  ردپ  هک  تسا  یریظن  یب  ۀیطع  تیصخش   . دزاس یم 
اقب ییایشناروم  ناور  یاقب  اب  ، و  دراد یم  اطع  حور  ، و  نھذ  ، هدام ۀطوبرم  و 

. دبای یم 

رارق یحور  یدام و  نایم  هک  هدرتسگ  حطس  کی  هب  هک  تسا  یترابع  ایشناروم 
، یصخشریغ ای  یصخش  یاھتیعقاو  تسا  نکمم  نآ   . دوش یم  قالطا  دراد 
نآ دوپ  ؛  تسا یحور  ایشناروم  رات   . دیامن صخشم  ار   ، هدنزریغ ای  هدنز  یاھیژرنا 

. تسا یکیزیف 

وگلا یژرنا و  - 6

، دنھد یم  ناشن  شنکاو  ردپ  تیصخش  رادم  هب  هک  ار  ییاھزیچ  ۀیلک  کی و  رھ  ام 
شنکاو رسپ  یحور  رادم  هب  هک  ار  ییاھزیچ  ۀیلک  کی و  رھ  ام   . میمان یم  یصخش 
ینھذ رادم  هب  هک  ار  هچنآ  یمامت  کی و  رھ  ام   . میمان یم  حور   ، دنھد یم  ناشن 
کی ناونع  هب  نھذ   ، میمان یم  نھذ   ، دھد یم  ناشن  شنکاو  کرتشم  لماع 

هک ار  هچنآ  یگمھ  کی و  رھ  ام   . نآ یاھزاف  یمامت  رد  نھذ  نارکیب —  حور  یگژیو 
ناشن شنکاو   ، تسا یناتحت  تشھب  رد  شزکرم  هک  یا  هبذاج  یدام -  رادم  هب 

. نآ ۀدنوش  سیدرگد  تالاح  یمامت  رد  هدام  یژرنا -  میمان —  یم  هدام  دھد  یم 

، یحور یاھورملق  هب  هک  هدنریگ  رب  رد  ًامامت  ۀملک  کی  ناونع  هب  ار  یژرنا  ام 
روط هب  بیترت  نیدب  زین  ورین   . میریگ یم  راک  هب  دوش  یم  قالطا  یدام  ، و  ینھذ
حطس یراذگمان  هب  دودحم  ًالومعم  ناوت   . دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  هدرتسگ 
ناوت  . تسا گرزب  ناھج  رد  یطخ  ۀبذاج  هب  رگشنکاو  ۀدام  ای  یدام  ینورتکلا 

روط هب  فیراعت  میناوت  یمن  ام   . دور یم  راک  هب  تیمکاح  یراذگمان  یارب  نینچمھ 
رد یدوبمک  نانچ   . مییامن لابند  ناوت  ، و  یژرنا  ، ورین زا  ار  امش  ۀدش  هتفریذپ  یلک 

. میھد صیصخت  تاملک  نیا  هب  یددعتم  یناعم  دیاب  ام  هک  دراد  دوجو  نابز 

، یا هدیدپ  تکرح  لاکشا  اھزاف و  یمامت  رگناشن  هک  تسا  یترابع  یکیزیف  یژرنا 
. تسا لیسناتپ  ، و  لمع

، یناھیک یورین  ترابع  زا  ًالومعم  ام   ، یکیزیف یژرنا  یاھیلجت  نوماریپ  ثحب  رد 
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راک هب  نیریز  تروص  هب  بلغا  اھنیا   . مینک یم  هدافتسا  ناھج  ناوت  ، و  دنیآرب یژرنا 
: دنوش یم  هتفرگ 

رد همشچرس  هک  تسا  ییاھیژرنا  یمامت  ۀدنریگ  رب  رد  یناھیک  یورین   -1
. دنھد یمن  ناشن  شنکاو  تشھب  ۀبذاج  هب  زونھ  اما  دنراد  لماک  قلطم 

ۀبذاج هب  هک  تسا  ییاھیژرنا  نآ  ۀدنریگ  رب  رد  یرادیدپ  لاح  رد  یژرنا   -2
شنکاو یطخ  ای  یلحم  ۀبذاج  هب  زونھ  اما  دنھد  یم  ناشن  شنکاو  تشھب 

. تسا هدام  یژرنا -  ینورتکلا  شیپ  حطس  نیا   . دنھد یمن  ناشن 

هب زونھ  هک  نیا  نمض  هک  تسا  یژرنا  لاکشا  ۀیلک  لماش  ناھج  ناوت   -3
یطخ ۀبذاج  هب  میقتسم  روط  هب   ، دنھد یم  ناشن  شنکاو  تشھب  ۀبذاج 

یاھلماکت یمامت  هدام و  یژرنا -  ینورتکلا  حطس  نیا   . دنتسھ رگشنکاو 
. تسا نآ  زا  سپ 

رب هوالع   ، هدنز تمدخ  تیلاعف  روضح -  زا  یکاح  هک  تسا  یا  هدیدپ  نھذ 
قدص یدنمشوھ  حوطس  یمامت  هب  نیا  ، و  تسا یژرنا  نوگانوگ  یاھمتسیس 
ناھج ور  نیا  زا   . دراد رارق  هدام  حور و  نایم  هراومھ  نھذ   ، تیصخش رد   . دنک یم 

ششخرد ، و  ینالقع شنیب   ، یدام رون  دوش : یم  نشور  رون  عون  هس  طسوت 
. یحور

ینعم هب  هک  تسا   ، هراعتسا کی   ، یوغل لبمس  کی  یحور —  ششخرد  رون  —
نیا  . تسا یحور  تادوجوم  نوگانوگ  یاھ  هتسر  تیصخش  یلجت  یگژیو 

یکیزیف رون  یاھدومن  هب  ای  ینالقع  شنیب  هب  هجو  چیھ  هب  هدنشخرد  یبات  نورب 
. تسین طوبرم 

ناشن اھیژرنا  نیا  زا  یبیکرت  رھ  ای  ینھذ  ای   ، یحور  ، یدام تروص  هب  دناوت  یم  وگلا 
. دبای ذوفن  هدنزریغ  ۀدام  ای   ، اھدوجو  ، اھتیوھ  ، اھتیصخش رب  دناوت  یم  نآ   . دوش هداد 

. دنوش یم  ریثکت  اھ  یپک  طقف   . دنام دھاوخ  یقاب  وگلا  تسا و  وگلا  وگلا  اما 

. دنک یمن  لرتنک  ار  نآ  اما   ، دھد شیارآ  یصاخ  زرط  هب  ار  یژرنا  تسا  نکمم  وگلا 
هبذاج هب  تبسن  وگلا  هن  اضف و  هن   . تسا هدام  یژرنا -  لرتنک  هناگی  هبذاج 

وگلا هن  اضف   . درادن دوجو  وگلا  اضف و  نایم  یا  هطبار  چیھ  اما   ، دنتسین رگشنکاو 
یمامت شیپ  زا  هک  تسا  تیعقاو  زا  یصاخ  شیارآ  وگلا   . هوقلاب یوگلا  هن  تسا و 

، نآ یاھیژرنا  لماش  وگلا  رھ  تیعقاو   . تسا هدرک  تخادرپ  ار  دوخ  یا  هبذاج  یھدب 
. تسا نآ  یدام  یازجا  ای   ، حور  ، نھذ

. دزاس یم  راکشآ  ار  تیصخش  یژرنا و  یدرف  ۀبنج  وگلا   ، لک ۀبنج  اب  هسیاقم  رد 
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، یکیزیف  ) یژرنا زا  یشان  هک  دنتسھ  ییاھوگلا  تیوھ  ای  تیصخش  لاکشا 
تیصخش ای  یژرنا  تیفیک  نآ   . دنتسین نآ  یتاذ  اما  دنشاب  یم  ینھذ ) ای   ، یحور
تیھولا دنوادخ —  هب  دناوت  یم  دوش  یم  یرادیدپ  هب  رجنم  وگلا  نآ  ۀطساو  هب  هک 
هداد تبسن   ، ناوت تیصخش و  یتسیزمھ  هب   ، یتشھب یورین  یاطعا  هب  — 

. دوش

نادواج تشھب   . دنوش یم  هتخاس  نآ  زا  اھ  یپک  هک  تسا  یلصا  حرط  کی  وگلا 
عبنم این -  یناھج  ردپ  ؛  تسا ییوگلا  تیصخش  نادواج  رسپ  ؛  تسا اھوگلا  قلطم 

دناوت یمن  رسپ  ، و  دنک یمن  اطعا  وگلا  تشھب  اما   . تسا ود  رھ  میقتسم 
. دنک اطعا   تیصخش 

لاعتم دزیا  - 7

هناگود تسا  طوبرم  تیدبا  طباور  هب  هک  ییاج  ات  نیداینب  ناھج  ِتیھولا  مسیناکم 
تادوجوم دنتسھ —  هنادواج  حور  یادخ  ، و  رسپ یادخ   ، ردپ یادخ   . تسا

قلطم یادخ  ، و  یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ  هک  یلاح  رد  دنتسھ —  ارگدوجو 
اضف و نامز -  رد  انواھ  سپ -  نارود  هب  قلعتم  ِققحت  لاح  رد  ینابر  یاھتیصخش 

نیا  . دنتسھ نیداینب  ناھج  یلماکت  طسب  یاضف  نامز -  یوسارف  تارک 
یواح ِیبرجت  یبای  تیعقاو  کینکت  قیرط  زا  ققحت  لاح  رد  ینابر  یاھتیصخش 
، و هک ینامز  زا   ، تشھب ۀنادواج  یاھتیھولا  ِقالخ  هنارایمھ -  یاھلیسناتپ 
، دنبای یم  تیصخش  یدنمناوت -  دشر  لاح  رد  یاھناھج  رد  هک  روطنیمھ 

. دنتسھ هدنیآ  یاھ  هنادواج 

: تسا هناگود  تیھولا  روضح  ور  نیا  زا 

، و لاح  ، هتشذگ  ، هنادواج دوجو  زا  رادروخرب  تادوجوم  هنایارگدوجو  —  -1
. هدنیآ

اما  ، انواھ سپ -  نارود  رد  رضاح  یبای  تیعقاو  لاح  رد  تادوجوم  یبرجت  —  -2
. هدنیآ تیدبا  یمامت  رساترس  رد  نایاپ  یب  دوجو  زا  رادروخرب 

یمامت هچ  رگ   ) تیعقاو رد  ارگدوجو  دنتسھ —  ارگدوجو  حور  ، و  رسپ  ، ردپ
قلطم  . دنتسھ یبرجت  ًالماک  یئاغ  لاعتم و  دنتسھ .) یبرجت  ًارھاظ  اھلیسناتپ 
تیھولا رھوج   . تسا ارگدوجو  هوقلاب  روط  هب  اما  تسا  یبرجت  عقاو  رد  تیھولا 
هنادواج لماک  روط  هب  تیھولا  نیزاغآ  صخش  هس  طقف  اما   ، تسا یگنادواج 
ناشماجرف اما   ، دنرادروخرب أشنم  کی  زا  تیھولا  رگید  یاھتیصخش  ۀیلک   . دنتسھ

. تسا یگنادواج 
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رد نونکا  حور  رسپ و  رد  دوخ  تیھولا  ۀنایارگدوجو  زاربا  هب  یبایتسد  لابند  هب  ردپ 
راکشآ یصخشریغ و  ماگنھ  نیا  ات  ِتیھولا  حوطس  ِیبرجت  زاربا  هب  یبایتسد  لاح 
نیا اما   . دشاب یم  قلطم  یادخ  ، و  یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ  تروص  هب  هدشن 
یبای تیعقاو  لاح  رد  اھنآ  ؛  دنرادن دوجو  لماک  روط  هب  نونکا  یبرجت  یاھتیھولا 

. دنتسھ

. تسا تشھب  ۀناگ  هس  تیھولا  ِیحور  ِیصخش  ساکعنا  انواھ  رد  لاعتم  یادخ 
نوریب یوس  هب  قالخ  روط  هب  هناگتفھ  یادخ  رد  نونکا  تیھولا  ۀنارایمھ  ۀطبار  نیا 
دوجو هب  لاح  رد  گرزب  ناھج  رد  لاعتم  رداق  یبرجت  یورین  رد  تسا و  طسب  لاح  رد 

رد هنوگ  نیدب   ، دراد دوجو  صخش  هس  تروص  هب  هک   ، تشھب تیھولا   . تسا ندمآ 
زاف ود  نیا  هک  یلاح  رد   ، تسا نیوکت  لاح  رد  یبرجت  تروص  هب  تیلاعت  زاف  ود 
لاح رد   ، لاعتم دزیا   ، ادخ کی  تروص  هب  یتیصخش  یدنمناوت -  ظاحل  هب  هناگود 

. دنتسھ ندش  هناگی 

دیق و زا   ، تیھولا ۀناگ  هس  یبای  تیصخش   ، یگناگ هس  کینکت  قیرط  زا  یناھج  ردپ 
یتح لاعتم  دزیا   . دبای یم  تسد  هنابلطواد  ییاھر  هب  تیدبا  عناوم  ینارکیب و  دنب 

تیھولا ۀناگ  تفھ  یلجت  ۀنادواجریز  یتیصخش  یزاس  هناگی  کی  تروص  هب  نونکا 
. تسا لماکت  لاح  رد  گرزب  ناھج  یاضف  نامز -  یاھشخب  رد 

وا اما   ، تسا ناتسجم  ردپ  هک  نیا  زج  هب   ، تسین میقتسم  ۀدننیرفآ  کی  لاعتم  دزیا 
. تسا ناھج  ۀدننیرفآ  قولخم -  یاھتیلاعف  یمامت  یبیکرت  ۀدننک  گنھامھ  کی 

طبترم  ، تسا نتفای  تیعقاو   لاح  رد  یلماکت  یاھناھج  رد  نونکا  هک   ، لاعتم دزیا 
یراکمھ رد  تشھب  ۀناگ  هس  تیھولا   ، اضف نامز -  تینابر  ۀدننک  بیکرت  هدننک و 
، یلماکت تیھولا  نیا   . دشاب یم  اضف  نامز و  یلاعتم  ناگدننیرفآ  اب  یبرجت 
یگناگی  ، یھانتمان اب  یھانتم  یدبا  دنویپ   ، تفای تیعقاو  ماجنارس  هک  یماگنھ 

. دھد یم  لکش  ار  یحور  تیصخش  یبرجت و  ناوت  رادیاپ  هنادواج و 

هک لاعتم  دزیا  ۀدننک  نومنھر  قایتشا  تحت   ، اضف نامز -  یھانتم  تیعقاو  یمامت 
لماک یزاس  هناگی  هدنبایزارف و  هتسویپ  جیسب  کی  ریگرد   ، تسا لماکت  لاح  رد 

رد  ، یھانتم تیعقاو  یاھشزرا  اھزاف و  یمامت  ِتیصخش ) ناوت -  بیکرت   ) هدننک
هب ندرک  تردابم  روظنم  هب  فدھ و  اب   ، تشھب تیعقاو  عونتم  یاھزاف  اب  یرایمھ 
. دشاب یم  قولخمقوف  لامک  ِتیانوسبَا  حوطس  هب  ندیسر  یارب  بقاعتم  شالت 

هناگتفھ یادخ  - 8

یاھتیدودحم یفالت  یارب  ندوب و  یھانتم  تیعضو  ناربج  یارب  یناھج  ردپ 
رارقرب تیھولا  هب  ار  یلماکت  قولخم  ۀناگ  تفھ  یبایتسد   ، قولخم یتشادرب 
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: تسا هدومن 

. یتشھب ۀدننیرفآ  نارسپ  - 1

. اھمایا یامدق  - 2

. داتسا حور  تفھ  - 3

. لاعتم دزیا  - 4

. حور یادخ  - 5

. رسپ یادخ  - 6

. ردپ یادخ  - 7

ناسنا ناھجربا  تفھ  هب  اضف و  نامز و  رد  تیھولا  ۀناگ  تفھ  یبای  تیصخش  نیا 
تیھولا نیا   . دبای تسد   ، تسا حور  هک   ، دنوادخ روضح  هب  دزاس  یم  رداق  ار  یناف 
یدنمناوت لاعتم  دزیا  رد  هدنیآ  رد  هک  اضف  نامز -  یھانتم  تاقولخم  یارب   ، هناگتفھ

هب قلعتم  ِیلماکت  یناف  تاقولخم  ِیدرکراک  تیھولا   ، تفای دھاوخ  تیصخش  - 
اب دنوادخ  کرد  ِیبرجت  فاشتکا  نارود  نینچ  نیا   . دشاب یم  تشھب  دوعص  نارود 

یامدق ۀلیسو  هب  دوش و  یم  زاغآ  یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ  ِتینابر  تخانش 
فاشتکا و هب  لین  هب  داتسا  حور  تفھ  زا  یکی  صخش  قیرط  زا  ناھجربا و  یاھمایا 

. دبای یم  زارف  تشھب  رد  یناھج  ردپ  یھلا  تیصخش  تخانش 

لاعتم دزیا  ، و  هناگتفھ یادخ   ، تیلاعت ِثیلثت  ِتیھولا  ۀناگ  هس  ۀزوح  گرزب  ناھج 
نآ زا  وا  یحور  یاھیگژیو  تیصخش و  هک   ، تشھب ثیلثت  رد  لاعتم  یادخ   . تسا

، و اھمایا یامدق   ، هدننیرفآ نارسپ  رد  نونکا  وا  اما   ، تسا هوقلاب   ، دوش یم  یشان 
یشان اھنآ  زا  اضف  نامز و  یاھناھجربا  یارب  رداق  ناونع  هب  شتردق  هک   ، داتسا حاورا 
تاقولخم ِلصفالب  یادخ  تردق  یلجت  نیا   . تسا نتفای  تیعقاو  لاح  رد   ، دوش یم 

هک  ، لاعتم رداق   . دبای یم  لماکت  اضف  نامز -  رداک  رد  اھنآ  اب  نامزمھ  عقاو  رد  یلماکت 
یادخ ِیحور  صخش  ، و  دبای یم  لماکت  یصخشریغ  یاھتیلاعف  ِیشزرا  حطس  رد 

. دنتسھ لاعتم —  دزیا  تیعقاو  — کی  لاعتم 

دننک یم  مھارف  ار  یمسیناکم  هناگتفھ  یادخ  ینابر  یراکمھ  رد  هدننیرفآ  نارسپ 
تسد یھانتمان  شوغآ  هب  یھانتم  دوش و  یم  ریذپانانف  یناف  نآ  قیرط  زا  هک 
یھلا بیکرت   ، تیصخش تردق -  حیسب  یارب  ار  یکینکت  لاعتم  دزیا   . دبای یم 

رداق ار  یھانتم  بیترت  نیدب  ، و  دنک یم  مھارف   ، هناگدنچ یاھتیلاعف  نیا  یمامت 
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، هدنیآ نکمم  یاھیبای  تیعقاو  ریاس  قیرط  زا  ، و  دبای تسد  تیانوسبا  هب  دزاس  یم 
رد اھنآ  هب  طوبرم  یھلا  نامداخ  هدننیرفآ و  نارسپ   . دنک شالت  یئاغ  هب  لین  یارب 

هب ًالامتحا  داتسا  حور  تفھ  اھمایا و  یامدق  اما   ، دننک یم  تکرش  یلاع  جیسب  نیا 
. دنتسھ تباث  دبا  یارب  گرزب  ناھج  یمئاد  ناتسرپرس  ناونع 

نیا ، و  ددرگ یم  زاب  ناھجربا  تفھ  یھدنامزاس  هب  هناگتفھ  یادخ  درکراک  ۀچخیرات 
. تفای دھاوخ  شرتسگ  ینوریب  یاضف  یاھشنیرفآ  ۀدنیآ  لماکت  اب  هطبار  رد  ًالامتحا 

یواح ِمراھچ  ، و  موس  ، مود  ، لوا ییاضف  حوطس  ۀدنیآ  یاھناھج  نیا  یھدنامزاس 
هب تیانوسبا  هنایارگزارف و  یکیدزن  زاغآرس  دھاش  کش  نودب  یجیردت  لماکت 

. دوب دھاوخ  تیھولا 

یئاغ یادخ  - 9

ناھج رد  هدش  روصحم  ۀوقلاب  تیصخش  یژرنا و  زا  لاعتم  دزیا  هک  روطنامھ  تسرد 
یادخ  ، دبای یم  لماکت  یجیردت  روط  هب  تسا  تیھولا  نیشیپ  ۀیطع  هک  گرزب 
ناھج یاضف  نامز -  یوسارف  یاھ  هزوح  رد  هک  تینابر  یاھلیسناتپ  زا  زین  یئاغ 
یگناگی رگناشن  یئاغ  تیھولا  یبای  تیعقاو   . دوش یم  جتنم  دراد  دوجو  نیداینب 

رد تیھولا  زاس  هناگی  طسب  زا  یکاح  تسا و  یبرجت  ثیلثت  نیلوا  ِیتیانوسبَا 
 - یتیصخش لداعم  ۀدنریگ  رب  رد  نیا   . تسا قالخ  ییافوکش  دوخ  حطس  نیمود 

یتشھب یاھتیعقاو  هب  قلعتم  ناھج  یبرجت  تیھولا  یبای  تیعقاو  یدنمناوت 
لماک  . تسا اضف  نامز -  یوسارف  یاھشزرا  ۀدننک  جتنم  حوطس  رد  تیانوسبا 

ماجرف هک  تسا  هدش  یحارط  نیا  یارب  یبرجت  تفرشیپ  نینچ  نیا  ندش 
نتفای تیعقاو  قیرط  زا  هک  اضف  نامز -  تاقولخم  یمامت  یارب  ار  یئاغ  یتمدخ 
تسد تیانوسبا  حوطس  هب  هناگتفھ  یادخ  تمدخ  قیرط  زا  لاعتم و  دزیا  لماک 

. دوش بجوم  دنا  هتفای 

رد تیانوسبا و  تینابر  حوطس  رد  هک  تسا  یصخش  تیھولا  رگناشن  یئاغ  یادخ 
قوف جتنم  کی  یئاغ   . دنک یم  لمع  ناھج  رد  وسارف  یاضف  نامز و  قوف  تارک 
یھانتم تادوجوم  طسوت  هک  تسا  ثیلثت  یگناگی  لاعتم   . تسا تیھولا  یلاعتم 
تیانوسبا تادوجوم  طسوت  هک  تسا  تشھب  ثیلثت  یگناگی  یئاغ   . دوش یم  کرد 

. دوش یم  کرد 

روآ و تریح  لمع  ریگرد  عقاو  رد  یلماکت  تیھولا  مسیناکم  قیرط  زا   ، یناھج ردپ 
ۀطوبرم حوطس  رد   ، یدنمناوت جیسب  تیصخش و  ینوناک  زکرمت  زیگنا  تفگش 

اھنآ قلطم  یتح  ، و  تیانوسبا  ، یھانتم یھلا  تیعقاو  یاھشزرا  ِیناھج  یناعم 
. دشاب یم 
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حور ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  تشھب —  ۀتشذگ  ۀنادواج  لوا و  تیھولا  هس 
 — رایمھ یلماکت  یاھتیھولا  یبرجت  یبای  تیعقاو  اب  یدبا  ۀدنیآ  رد  نارکیب — 

. دنوش یم  لیمکت  ًاصخش  قلطم —  یادخ  ًالامتحا  ، و  یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ 

، دنلماکت لاح  رد  یبرجت  یاھناھج  رد  نونکا  هک   ، یئاغ یادخ  لاعتم و  یادخ 
، هدنیآ یاھ  هنادواج  طقف   ، دنتسین هتشذگ  یاھ  هنادواج  اھنآ   . دنتسین ارگدوجو 

عون یایاطع  اھنآ   . دنتسھ ارگزارف  یاھ  هنادواج  ناکم و  نامز و  هب  طورشم 
یاھزاغآرس اما   ، دنتسھ یئاغ  لاعتم -  ًالامتحا  ، و  یئاغ  ، لاعتم یاھتیھولا 

زاغآ زا  اما   ، تشاد دنھاوخن  ینایاپ  زگرھ  اھنآ   . دنا هدرک  هبرجت  ار  ناھج  یخیرات 
یگنادواج و لیسناتپ  یواح  یاھیبای  تیعقاو  عقاو  رد  اھنآ   . دنرادروخرب تیصخش 
. یھانتمان هن  دنتسھ و  هنادواج  ًالماک  هن  دوخ  اما   ، دنتسھ تیھولا  یھانتمان 

قلطم یادخ  - 10

یارب ناوت  یمن  هک  دراد  دوجو  تیھولا  قلطم  ۀنادواج  تیعقاو  زا  یددعتم  لاکشا 
قلطم یادخ  یبای  تیعقاو  اما   ، داد حیضوت  لماک  روط  هب  اضف  نامز و  یھانتم  نھذ 
ۀدنریگ رب  رد  نیا   . دشاب یم   ، قلطم ثیلثت   ، یبرجت ثیلثت  نیمود  یگناگی  دمایپ 

اما ؛  تسا قلطم  حوطس  رد  قلطم  یناعم  یگناگی   ، قلطم تینابر  یبرجت  ققحت 
هاگچیھ اریز   ، میتسین نئمطم  قلطم  یاھشزرا  یمامت  یریگ  رب  رد  اب  هطبار  رد  ام 
یئاغ قوف  یاھماجرف   . تسا نارکیب  لداعم  طورشم  ِقلطم  هک  میا  هتفاین  عالطا 

یاھتیعقاو نیا  یود  رھ  نودب  ، و  دنتسھ نایاپ  یب  تیونعم  قلطم و  یناعم  ریگرد 
. میزاس رارقرب  ار  قلطم  یاھشزرا  میناوت  یمن  ام  هدشن  هتفای  تسد 

اما  ، تسا تیانوسبا  قوف  تادوجوم  یمامت  لین  ققحت -  ِفدھ  قلطم  یادخ 
دیدرت ام  ، و  تسا رتارف  ام  کرد  زا  تیھولا  قلطم  یتیصخش  یدنمناوت و  لیسناتپ 
رود رایسب  یبرجت  یبای  تیعقاو  زا  هک  مینک  ثحب  ییاھتیعقاو  نآ  نوماریپ  میراد 

. دنتسھ

قلطم هس  - 11

لمع یادخ  قیرط  زا  هک  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  مأوت  ۀشیدنا  هک  یماگنھ 
ۀشیدنا زاربا  ردپ   ، دش یزکرم  یھلا و  ناھج  شنیرفآ  بجوم   ، دومن ادیپ  درکراک 
زیامتم قیرط  زا  اھنآ  کرتشم  ییارجا  ریدم  لمع  دوخ و  رسپ  ۀملک  اب  ار  دوخ 
یاھلیسناتپ نیا  . و  دومن لابند  ینارکیب  یاھلیسناتپ  زا  انواھ  رد  شروضح  نتخاس 

رد دننام و  یم  یقاب  اضف  رد  هدش  ناھنپ  لماک  قلطم  رد  ینارکیب  ۀدشن  راکشآ 
درکراک رد  ود  نیا  هک  نیا  نمض   ، دنوش یم  هطاحا  یھلا  روط  هب  تیھولا  قلطم 

. دنوش یم  یکی   ، یتشھب ردپ  ۀدشن  راکشآ  ِیگناگی  ینارکیب -   ، یناھج قلطم 
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طابترا ۀلیسو  هب  یبرجت و  دشر  قیرط  زا  تیعقاو  یمامت  ندش  ینغ  هک  روطنیمھ 
یورین یدنمناوت   ، دبای یم  تروص  یناھج  قلطم  طسوت  ارگدوجو  اب  یبرجت  لباقتم 
نتفای تیعقاو  ندش -  راکشآ  لاح  رد   ، ود رھ   ، یحور یورین  یدنمناوت  یناھیک و 

هب یناھج  قلطم  نزاوتم  روضح  ۀطساو  هب  زکرم  عبنم و  نیلوا   . دنتسھ یجیردت 
دوخ یلماکت  تاقولخم  اب  تیوھ  نییعت  زا   ، دبای یم  تسد  یبرجت  یدنمناوت  طسب 
، و تیئاغ  ، تیلاعت حوطس  رد  یبرجت  تیھولا  شرتسگ  هب  ، و  دوش یم  دنم  هرھب 

. دوش یم  لئان  ندوب  قلطم 

درکراک  ، تسین نکمم  لماک  قلطم  زا  تیھولا  قلطم  لماک  زیامت  هک  یماگنھ 
. دوش یم  یراذگمان  یناھج  قلطم  لمع  اھنآ  گنھامھ  روضح  ای  یبیکرت  ًارھاظ 

رد  ، تسا دنمتردق  ًامامت  یا  هدننک  لاعف  تیھولا  قلطم  هک  دسر  یم  رظن  هب  - 1
ناھج دمآراک  ًامامت  ۀدننک  هزیناکم  لماک  قلطم  هک  دیامن  یم  نینچ  هک  یلاح 

هک یددعتم  یاھناھج  یتح   ، گنھامھ یئاغ  روط  هب  دحتم و  ًالماک  یاھناھج 
، دش دنھاوخ  هتخاس  هدنیآ  رد  ای  ، و  دنتسھ ندش  هتخاس  لاح  رد   ، هدش هتخاس 

. دشاب یم 

قلطمریز ۀقیرط  کی  هب  ناھج  تیعضو  رھ  هب  تبسن  دناوت  یمن  تیھولا  قلطم 
نیا خساپ  رھ  دسر  یم  رظن  هب   . دنک یمن  نینچ  لقادح  ای   ، دھد ناشن  شنکاو 

اھزیچ و شنیرفآ  یمامت  تداعس  بوچراھچ  رد  صخشم  تیعضو  رھ  هب  قلطم 
ۀظحالم اب  نینچمھ  هکلب   ، نآ یدوجو  ینونک  تلاح  رد  طقف  هن   ، دشاب تادوجوم 

. هدنیآ تیدبا  یمامت  نایاپ  یب  تالامتحا 

زا یھانتمان  یتیعقاو   ، دش ادج  عمج  زا  هک  تسا  یلیسناتپ  نآ  تیھولا  قلطم 
هنایارگدوجو  — تینابر یاھتیلاعف  یمامت  هک   ، یناھج ردپ  ۀنابلطواد  باختنا  قیرط 

لماک قلطم  اب  طورشم  قلطم  نیا   . دندنویپ یم  عوقو  هب  نآ  ۀطیح  رد  یبرجت —  و 
رب ۀفاضا  قوف   ، قلطم لیسناتپ  یمامت  لومش  رد  یناھج  قلطم  اما   ، تسا زیامتم 

. تسا ود  رھ 

قلطم ور  نیا  زا   . تسا هتفاین  تیھولا  ، و  یھلا نورب   ، یصخشریغ لماک  قلطم   -2
ای تیعقاو   . تسا یگدننیرفآ  تازایتما  یمامت  ، و  تینابر  ، تیصخش دقاف  لماک 

تعیبط و رب  دنتسین  رداق  یتینوسبا  ای  هفسلف  ، و  یزاسراکشآ ای  هبرجت   ، تقیقح
. دننک هنخر  یناھج  یراذگ  کحم  نودب  قلطم  نیا  تریس 

ناھج رب  هک  تسا  تبثم  تیعقاو  کی  لماک  قلطم  هک  دوش  نشور  دیھد  هزاجا 
رد اھرود  نآ  رد  ناسکی  ییاضف  روضح  نامھ  اب  ًارھاظ  ، و  تسا هدنکفا  هیاس  گرزب 

قطانم روآ  ماسرس  یاھ  هنارک  یدام  شیپ  لماکت  ییورین و  یاھتیلاعف  لخاد 
یفاب یفنم  کی  لماک  قلطم   . تسا هتفای  تعسو  ناھجربا  تفھ  ِءاروام  ییاضف 
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نوماریپ یکیزیفاتم  تاطلاغم  یاھتشادنپ  رب  ینتبم  یفسلف  تشادرب  فرص 
لماک قلطم   . تسین طورشم  طورشمریغ و  ندوب  نیزاغآ  ، و  الیتسا  ، ندوب یناھج 

ۀطیح رد  ریگارف  لرتنک  نیا   . تسا ینارکیب  رد  یناھج  تبثم  ریگارف  لرتنک  کی 
، و حور  ، نھذ  ، تایح روضح  ۀطساو  هب  ًاعطق  اما  تسا  دودحمان  ییورین  ییاضف - 

ثیلثت دنمفدھ  نیمارف  یدارا و  یاھشنکاو  طسوت  ، و  دوش یم  لیدعت  تیصخش 
. دوش یم  لیدعت  رتشیب  تشھب 

لباق ریگارف  ًامامت  ناسمھان و  ذوفن  کی  لماک  قلطم  هک  میراد  خسار  داقتعا  ام 
ملع رد  رتا  نیشیپ  ۀیضرف  اب  ای  کیزیفاتم  یتسیئتناپ  یاھتشادرب  اب  هسیاقم 

ام اما   ، تسا تیھولا  هب  طورشم  دودحمان و  ییورین  ظاحل  هب  لماک  قلطم   . تسین
. مینک یمن  کرد  لماک  روط  هب  اھناھج  یحور  یاھتیعقاو  اب  ار  قلطم  نیا  ۀطبار 

ًاقلطم لمع  رد  یناھج  قلطم  هک  مینک  یم  یریگ  هجیتن  نینچ  یقطنم  روط  هب  ام  - 3
یاھشزرا تروص  هب  هک  ناھج  ناسمھان  یاھتیعقاو  لیلد  هب  یناھج  ردپ  ۀنابلطواد 

یبای تیصخش  لباقریغ  یبای و  تیصخش  لباق  هتفاین —  تیھولا  هتفای و  تیھولا 
عفر رگناشن  ینابر و  یا  هدیدپ  یناھج  قلطم   . دوب ریذپان  بانتجا  تسا  رگ  هولج  — 
هدش هدیرفآ  ناھج  ناسمھان  تیعقاو  نیا  ۀنابلطواد  لمع  طسوت  هک  تسا  یشنت 

دوجوم یاھلیسناتپ  لک  عمج  نیا  ۀنارایمھ  ۀدننک  گنھامھ  ناونع  هب  ، و  تسا
. دنک یم  لمع 

تیھولا و تیعقاو  نایم  توافت  میظنت  رگناشن  یناھج  قلطم  یشنت  روضح 
نوکس زا  هنابلطواد  تینابر  ییایوپ  ییادج  یتاذ  هک  هتفاین  تیھولا  تیعقاو 

. تسا دشاب  یم  لماک  ینارکیب 

ریذپان ییادج  تیدبا  زا  ، و  قلطم هوقلاب  ِینارکیب  دیشاب : هتشاد  رطاخ  هب  هشیمھ 
ور نیا  زا  دشاب و  یئزج  زج  یزیچ  دناوت  یمن  زگرھ  نامز  رد  یعقاو  ینارکیب   . تسا

لماک ِتیھولا  رد  زج  زین  یعقاو  تیصخش  ینارکیب   . دشاب قلطمریغ  دیاب 
قلطم لماک و  قلطم  رد  ینارکیب  لیسناتپ  توافت  . و  دشاب قلطم  دناوت  یمن 
ظاحل هب  هنوگ  نیدب  ، و  دزاس یم  هنادواج  ار  یناھج  قلطم  هک  تسا  تیھولا 

ظاحل هب  دوب و  رادروخرب  یدام  یاھناھج  زا  اضف  رد  هک  دنک  یم  نکمم  ار  نیا  یناھیک 
. دوب رادروخرب  یھانتم  یاھتیصخش  زا  نامز  رد  هک  دزاس  یم  نکمم  ار  نیا  یحور 

هک دنک  یتسیزمھ  ناھیک  رد  یھانتمان  اب  دناوت  یم  تلع  نیا  هب  طقف  یھانتم 
ندوب و یھانتم   ، تیدبا نامز و  نایم  یاھشنت  یناھج  قلطم  ۀنارایمھ  روضح 
ناسنا و  ، اضف تشھب و   ، تیعقاو تیلعف  تیعقاو و  یگوقلاب   ، ندوب یھانتمان 

هنارایمھ روط  هب  یناھج  قلطم   . دزاس یم  لداعتم  لماک  روط  هب  نانچ  ار  دنوادخ 
نامز رد  دوجوم  یلماکت  تفرشیپ  لاح  رد  تیعقاو  ۀیحان  تیوھ  نییعت  ۀدنریگ  رب  رد 
، تیھولا ینارکیبریز  یلجت  یواح  یاھناھج   ، وسارف یاضف  نامز -  رد  ، و  اضف - 
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. دشاب یم 

رد یدرکراک  ظاحل  هب  هک  تسا  یکیمانید  اتسیا -  تیھولا  لیسناتپ  یناھج  قلطم 
تسا و ققحت  لباق  قلطم  یھانتم -  یاھشزرا  تروص  هب  تیدبا  نامز -  حوطس 

تیھولا کرد  لباقریغ  ۀبنج  نیا   . تسا نکمم  نآ  هب  هنایارگدوجو  یبرجت -  ِیکیدزن 
یاھتیصخش هب  هک  ییاج  ات  اما   ، دشاب هتسبمھ  ، و  هوقلاب  ، نکاس تسا  نکمم 

ظاحل هب   ، تسا طوبرم  دننک  یم  لمع  نیداینب  ناھج  رد  نونکا  هک  یدنمشوھ 
. تسین یلماکت  ای  قالخ  یبرجت 

ًارھاظ نانچ  ناشدرکراک  هک  نیا  نمض  طورشم —  لماک و  قلطم —  ود  قلطم .
رد  ، دنوش هدھاشم  تسا  نکمم  ینھذ  تاقولخم  طسوت  هک  روطنآ   ، تسا نیابتم 
ییاھن و لیلحت  رد   . دنتسھ هناگی  یھلا  لماک و  روط  هب  وا  طسوت  یناھج و  قلطم 

ینارکیبریز حوطس  رد  اھنآ   . دنتسھ قلطم  کی  ًامامت  اھنآ  ۀس  رھ  ینایاپ  کرد  رد 
. دنتسھ یکی  ینارکیب  رد  اما   ، دنتسھ زیامتم  یدرکراک  ظاحل  هب 

قلطم  . میرب یمن  راک  هب  یزیچ  راکنا  ای  یزیچ  یفن  ینعم  هب  ار  قلطم  ۀژاو  زگرھ  ام 
یتسیئتناپ و عون  کی   ، هدننک نییعت  دوخ  تیھولا  کی  ناونع  هب  زین  ار  یناھج 
طوبرم یناھج  تیصخش  هب  هک  هچنآ  یمامت  رد   ، قلطم  . میرگن یمن   ، یصخشریغ

. تسا تیھولا  ۀطلس  تحت  ثیلثت و  هب  دودحم  ًارصحنم   ، تسا

اھثیلثت - 12

ِثیلثت نیا   . دوب ریذپان  بانتجا  تسا و  ارگدوجو  تشھب  ۀنادواج  نیزاغآ و  ثیلثت 
ۀدارا قیرط  زا  یصخشریغ  یصخش و  یناسمھان  تیعقاو  یتاذ  زاغآ  نودب 

قیرط زا  ار  هناگود  یاھتیعقاو  نیا  وا  یصخش  ۀدارا  هک  یماگنھ  دوب و  ردپ  دودحمان 
اھنآ  . دنتسھ یبرجت  انواھ  سپ -  یاھثیلثت   . تفای تیعقاو  دومن  گنھامھ  نھذ 
رد یتیصخش  یدنمناوت -  یلجت  ِیلماکت  قلطمریز و  حطس  ود  شنیرفآ  یتاذ 

. دنتسھ نیداینب  ناھج 

رد نارکیب  حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  ۀنادواج  ینابر  دنویپ  تشھب  — ثیلثت 
نیا ور  نیا  زا   . دنتسھ یبرجت  اھلیسناتپ  یمامت  اما   ، تسا هنایارگدوجو  تیعقاو 
نیا زا  ، و  تسا ینارکیب  ۀدنریگ  رب  رد  هک  تسا  تیھولا  تیعقاو  اھنت  یواح  ثیلثت 

هب قلطم  یادخ  ، و  یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ  ِیبای  تیعقاو  ِیناھج  یاھ  هدیدپ  ور 
. دندنویپ یم  عوقو 

، دنشاب یھانتمان  دنناوت  یمن   ، انواھ سپ -  یاھثیلثت   ، یبرجت ثیلثت  نیمود  نیلوا و 
قیرط زا  هک  ییاھتیھولا   ، دنتسھ هدش  قتشم  یاھتیھولا  ۀدنریگ  رب  رد  اریز 
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ثیلثت طسوت  هدش  جتنم  ای  هدش  هدیرفآ  یاھتیعقاو  ِیبرجت  یبای  تیعقاو 
ندوب و یھانتم  ۀطساو  هب  تینابر  ینارکیب   . دنا هتفای  لماکت  تشھب  ۀنایارگدوجو 

ینغ هتسویپ  روط  هب   ، دباین مھ  هعسوت  رگا   ، قلاخ قولخم و  ۀبرجت  ِیتینوسبا 
. دوش یم 

یاھدرکراک  . دنتسھ تیھولا  گنھامھ  یلجت  یاھتیعقاو  هطبار و  قیاقح  اھثیلثت 
یپ رد  هشیمھ  تیھولا  یاھتیعقاو  ، و  دنتسھ تیھولا  یاھتیعقاو  یواح  ثیلثت 

، و یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ  ور  نیا  زا   . دنتسھ یبای  تیصخش  رد  یلجت  ققحت و 
رد یبرجت  تیھولا  هس  نیا   . دنتسھ یھلا  یاھریذپانزیرگ  قلطم  یادخ  یتح 
ناونع هب  ناھج  رد  اھنآ  یرادیدپ  اما   ، دندوب هوقلاب   ، تشھب ثیلثت   ، ارگدوجو ثیلثت 

یدنمناوت و یاھناھج  رد  اھنآ  دوخ  یبرجت  درکراک  هب  ًاشخب  دنمناوت  یاھتیصخش 
انواھ سپ -  یاھثیلثت  ناگدننیرفآ و  یبرجت  یاھدرواتسد  هب  ًاشخب  تیصخش و 

. دراد یگتسب 

یلجت لماک  روط  هب  نونکا   ، قلطم یئاغ و  یبرجت  یاھثیلثت   ، انواھ سپ -  ثیلثت  ود 
ناوت یم  ار  تیھولا  یاھدنویپ  نیا   . دنتسھ یناھج  ققحت  لاح  رد  اھنآ   . دنا هتفاین 

: دومن فیصوت  نیریز  تروص  هب 

، لاعتم دزیا  لماش  ماجنارس   ، تسا لماکت  لاح  رد  نونکا  هک   ، یئاغ ثیلثت   -1
نآ  ، نیداینب ناھج  تیانوسبا  یاھتکتیشرآ  ، و  هدننیرفآ یلاعتم  یاھتیصخش 

. دش دھاوخ   ، هدیرفآ هن  دنتسھ و  هدننیرفآ  هن  هک  ناھج  ریظن  یب  نازیر  همانرب 
ۀصرع رد  یبرجت  یئاغ  ثیلثت  نیا  یگناگی  ینابر  دمایپ  ناونع  هب  یئاغ  یادخ 

روط هب  ماجنارس و  دودحمان  ًابیرقت  ِنیداینب  ناھج  ۀدنبای  شرتسگ 
. دش دھاوخ  رادروخرب  تیصخش  یدنمناوت و  زا  ریذپان  بانتجا 

نتفای تیعقاو  لاح  رد  نونکا  هک  یبرجت —  ثیلثت  نیمود  قلطم  — ثیلثت   -
تشونرس ۀدنناسر  جوا  هب  ، و  یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ  لماش   ، تسا

قوف یصخش و  حوطس  رد  ثیلثت  نیا   . دش دھاوخ   ، هدشن راکشآ  هک  ناھج 
نآ یگناگی  ، و  دنک یم  لمع  یصخشریغ  یاھزرم  ات  یتح   ، ود رھ   ، یصخش

. دزاس یم  رادروخرب  هبرجت  زا  ار  قلطم  تیھولا   ، تیلک رد 

هب ام  اما   ، تسا ندش  ماجنا  لاح  رد  یبرجت  روط  هب  یئاغ  ثیلثت  یگناگی  لیمکت 
دوجو نیا  اب   . میراد دیدرت  یتسار  هب  قلطم  ثیلثت  لماک  یگناگی  نینچ  لامتحا 

هناگ هس  هک  تسا  دوجوم  هتسویپ  روآدای  کی  تشھب  ۀنادواج  ثیلثت  زا  ام  تشادرب 
تسد تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دوش  یزیچ  بجوم  تسا  نکمم  تیھولا  ندش 

لمتحم یبای  تیعقاو  یگناگ -  هس  یئاغ و  لاعتم -  یرادیدپ  ام  اذل   . تسا ینتفاین 
. میرادنپ یم  یھیدب  هدنیآ  رد  ار  قلطم  یادخ 
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ار  ، نارکیب یبرجت  هنایارگدوجو -  ثیلثت  کی   ، اھثیلثت ثیلثت  کی  اھناھج  ۀفسالف 
نیا  . دننک مسجت  ار  نآ  یبای  تیصخش  دنتسین  رداق  اھنآ  اما   ، دننک یم  ضرف  ملسم 
فرص اما   . تسامتسھ نم  یموھفم  حطس  رد  یناھج  ردپ  صخش  اب  ربارب  ًالامتحا 
رد اریز  تسا  یھانتیال  هوقلاب  روط  هب  تشھب  نیزاغآ  ثیلثت   ، اھنیا یمامت  زا  رظن 

. تسا نارکیب  یناھج  ردپ  عقاو 

هینالعا

تعیبط یناھج و  ردپ  تریس  ندومن  ریوصت  هب  هک  بقاعتم  بلاطم  نیودت  رد 
لماک ناھج  فیصوت  یارب  شالت  هارمھ  هب   ، دوش یم  طوبرم  وا  یتشھب  نارایمھ 
نیا اب  ام  هک  تسا  نیا  رب  انب   ، دنخرچ یم  نآ  رود  هب  هک  ناھجربا  تفھ  یزکرم و 

یمامت رد  ام  دھد  یم  دومنھر  هک  میوش  تیادھ  ناھجربا  نایاورنامرف  نامرف 
اب هطبار  رد   ، یرورض شناد  یگنھامھ  تقیقح و  یزاسراکشآ  یارب  نامشالت 

. میھد یرشب  دوجوم  میھافم  نیرتالاب  هب  ار  تیحجرا  دش  دھاوخ  هئارا  هک  یبلاطم 
نھذ طسوت  نیشیپ  یفکم  زاربا  چیھ  زا  ثحب  دروم  موھفم  هک  یماگنھ  طقف 
. مینز تسد  فرص  یزاسراکشآ  هب  میناوت  یم  ام  دشابن  رادروخرب  یرشب 

رب رد  تخاونکی  روط  هب  یھلا  تقیقح  یواح  ِیا  هرایس  بقاعتم  یاھیزاسراکشآ 
یگنھامھ زا  یشخب  ناونع  هب  یونعم  یاھشزرا  دوجوم  میھافم  نیرتالاب  ۀدنریگ 

نیا ندومن  هئارا  رد   ، ور نیا  زا   . دنشاب یم  یا  هرایس  شناد  ۀتفای  شیازفا  دیدج و 
تالاقم نیا  یانبم  ناونع  هب  ام   ، وا یناھج  نارایمھ  دنوادخ و  نوماریپ  بلاطم 
شناد نیرت  هتفرشیپ  نیرتالاب و  رگنایامن  هک  ار  یرشب  موھفم  رازھ  کی  زا  شیب 

زا  . میا هدومن  باختنا  تسا  یناھج  یناعم  یونعم و  یاھشزرا  یواح  هک  یا  هرایس 
یروآدرگ لاح  هتشذگ و  سانشادخ  یاھناسنا  زا  هک   ، یرشب میھافم  نیا  هک  اجنآ 

، میا هتفای  دومنھر  نآ  یزاسراکشآ  یارب  ام  هک  روطنآ   ، تقیقح ریوصت  یارب   ، هدش
رترب شناد  زا  روظنم  نیا  هب  ، و  دوزفا میھاوخ  اھنآ  رب  گنرد  یب  ام   ، دنتسھ یفاکان 
اھنآ ینوکسم  ۀدنزارف  ناھج  تشھب و  یاھتیھولا  تینابر  تیعقاو و  نوماریپ  دوخ 

. تفرگ میھاوخ  هرھب 

لماک ۀمجرت  ندوب  نکممریغ  هب  ام   . میھاگآ دوخ  تیرومأم  یاھیراوشد  هب  ًالماک  ام 
یرشب نھذ  یھانتم  میھافم  نابز  یاھلبمس  هب  تیدبا  تینابر و  میھافم  نابز 

ینکس یرشب  نھذ  رد  دنوادخ  زا  یا  هعطق  هک  میناد  یم  اما   . میراد ناعذا 
نیا هک  میناد  یم  ام  نآ  رب  هوالع   . دنام یم  رشب  ناور  اب  تقیقح  حور  ، و  دنیزگ یم 

یاھشزرا تیعقاو  دنزاس  رداق  ار  یدام  ناسنا  هک  نیا  یارب  یحور  یاھورین 
. دننک یم  یراکمھ  رگیدکی  اب  دنک  کرد  ار  ناھج  یناعم  ۀفسلف  دبایرد و  ار  یونعم 

یھلا روضح  زا  رادروخرب  حاورا  نیا  هک  میناد  یم  رتشیب  تیعطق  اب  ام  یتح  اما 
تیعقاو شیازفا  هب  هک  یقیاقح  یمامت  هب  یونعم  یزایتسد  رد  ار  ناسنا  دنرداق 
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دنک یم  کمک  یھاگآ —  ادخ  یبھذم —  یصخش  ۀبرجت  ۀدنور  شیپ  هتسویپ 
. دننک یرای 

یاھتیصخش هاپس  سیئر   ، ناتناورُا یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هتشاگن  ]
رد اھناھج  ناھج  تشھب و  یاھتیھولا  نوماریپ  تقیقح  ریوصت  یارب  هک  ناھجربا 

[. تسا هتفای  تیرومأم  ایشنروی 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
لوا تمسق 

اھناھجربا یزکرم و  ناھج 

ۀلاقم 1

یناھج ردپ 

اھزیچ و یمامت  زکرم  عبنم و  نیلوا   ، تسا شنیرفآ  یمامت  یادخ  یناھج  ردپ 
لرتنک کی  هباثم  هب  سپس   ، دینک رکف  هدننیرفآ  کی  هباثم  هب  ادخ  هب  لوا   . تادوجوم

هب عورش  یناھج  ردپ  ۀراب  رد  تقیقح   . نارکیب یماح  کی  هباثم  هب  ًاتیاھن  ، و  هدننک
اھنت  ، دنوادخ  ، وت : ” تفگ یربمایپ  هک  یتقو  دوب  هدومن  رشب  عون  هب  ندش  رادیدپ 

یمامت اب  ار  کالفا  ِکلف  کلف و  وت   . درادن دوجو  وت  زا  ریغ  سک  چیھ  ؛  یتسھ
اھناھج  . ینک یم  لرتنک  یرادھاگن و  ار  اھنآ  وت  ؛  یا هدیرفآ  نآ  ینامسآ  ناگتشرف 
رون اب  یا  هماج  نوچ  ار  دوخ  هدننیرفآ   . دندش هتخاس  دنوادخ  نارسپ  طسوت 

— یناھج ردپ  موھفم  طقف  “ . درتسگ یم  هدرپ  کی  دننامھ  ار  کالفا  دناشوپ و  یم 
هباثم هب  ار  ردپ  هک  تخاس  رداق  ار  یناف  ناسنا  ادخ —  دنچ  یاج  هب  ادخ  کی 

. دمھفب نارکیب  یا  هدننک  لرتنک  یھلا و  یا  هدننیرفآ 

عاونا زا  یرایسب  طسوت  ًاتیاھن  ات  دندش  هتخاس  ًامامت  یا  هرایس  ۀموظنم  نارازھ 
ار دنوادخ  دنناوتب  هک  یتادوجوم   ، دندرگ ینوکسم  دنمشوھ  تاقولخم  نوگانوگ 
اھناھج ناھج   . دنزروب قشع  وا  هب  ًالباقتم  ، و  دننک تفایرد  ار  یھلا  رھم   ، دنسانشب
دیرفآ و ار  کالفا  دنوادخ   ” . تسا وا  عونتم  تاقولخم  تماقا  ناکم  دنوادخ و  راک 
ار نآ  وا   . درکن قلخ  هدوھیب  ار  ایند  نیا  داھن و  انب  ار  ناھج  وا   . داد لکش  ار  نیمز 

“. ددرگ رپ  هنکس  زا  ات  داد  لکش 

یمامت لازیال  ۀدنرادھاگن  نادواج و  ۀدنزاس   ، یناھج ردپ  یگمھ  هاگآ  تارک 
رسارس ۀدارا  بحاص  تاقولخم   . دننک یم  شتسرپ  ار  وا  دنسانش و  یم  ار  شنیرفآ 

ۀدننک بوذجم  یالقت   ، دنا هدش   یتشھب  ینالوط  ِینالوط  رفس  مزاع  یتیگ 
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هک تسا  نیا  نامز  نادنزرف  رترب  فدھ   . ردپ ِدنوادخ  هب  یبایتسد  یدبا  یارجام 
ار یناھج  ردپ  ، و  دننک کرد  ار  یھلا  تعیبط   ، دننک ادیپ  ار  هنادواج  دنوادخ 

قایتشا کی  طقف   ، ضحم یوزرآ  کی  طقف  سانشادخ  تاقولخم   . دنسانشب
، دنتسھ دوخ  یاھورملق  رد  هک  روط  نامھ   ، هک تسا  نیا  نآ  ، و  دنراد رو  هلعش 
ورملق رد  شیوخ و  یتشھب  لماک  تیصخش  رد  وا  هک  هنوگ  نامھ   ، دنوش وا  دننامھ 
دنیزگ یم  ینکس  تیدبا  رد  هک  یناھج  ردپ  زا   . دشاب یم  شیوکین  ۀطلس  ِیناھج 

لماک نم  هک  هنوگ  نامھ   ، دیشاب لماک  : ” تسا هدش  رداص  یلاع  نامرف  نیا 
رد راصعا و  یط  ار  یھلا  زردنا  نیا  ششخب  رھم و  اب  تشھب  ناربمایپ  “ . متسھ
نود أشنم  ناویح -  تاقولخم  نینچ  هب  یتح   ، دنا هدرک  لمح  اھناھج  رساترس 

. ایشنروی یناسنا  یاھداژن  ریظن  یا  هیاپ 

هب یبایتسد  یارب  شالت   ، یناھج هوكشاب و  نامرف  نیا  هب  ندیناشوپ  لمع  ۀماج 
لامک یادخ  شنیرفآ  یالقت  لاح  رد  تاقولخم  یمامت  ۀفیظو  نیلوا   ، هنوگادخ لامک 
، یھلا لامک  هب  یبایتسد  ناکما  نیا   . دشاب اھنآ  یوزرآ  نیرتالاب  دیاب  ، و  تسا
. دشاب یم  ناسنا  یدبا  یونعم  تفرشیپ  یمامت  یعطق  ییاھن و  تشونرس 

ار نآ  نارکیب  موھفم  رد  لامک  هب  دیما  دنناوت  یم  یتخس  هب  ایشنروی  یاھناسنا 
عورش هرایس  نیا  رد  هک  یا  هنوگ  هب  یرشب  تادوجوم  یارب  اما   ، دنشاب هتشاد 

یارب نارکیب  یادخ  هک  یھلا  ینامسآ و  فدھ  هب  هک  تسا  رسیم  ًالماک   ، دننک یم 
تسد تشونرس  نیا  هب  نانآ  هک  یماگنھ  ؛ و  دنبای تسد  هدومن  ررقم  یناف  ناسنا 
، دوش یم  طوبرم  یرکف  لین  ییافوکش و  دوخ  هب  هک  هچنآ  یمامت  رد   ، دنبای یم 
ورملق رد  دوخ  دنوادخ  هک  دش  دنھاوخ  زیربل  دوخ  یھلا  لامک  ورملق  رد  ردقنامھ 
یدام رظن  زا  تسا  نکمم  یلامک  نینچ  نیا   . دشاب یم  دوخ  تیدبا  ینارکیب و 

رد اما   ، دشابن ییاھن  یونعم  ۀبرجت  رد  ای   ، دودحمان هنارکفنشور  ِتفایرد  رد   ، ریگارف
، یسانشادخ ، و  تیصخش ۀزیگنا  لامک   ، هدارا تینابر  یھانتم  یاھ  هبنج  یمامت 

. تسا لماک  ییاھن و 

نم هک  هنوگ  نامھ   ، دیشاب لماک   ” ، تسا یھلا  نامرف  نآ  یقیقح  ینعم  نیا 
یارب فرگش  ینالوط و  یالقت  نآ  رد  ار  یناف  ناسنا  هراومھ  هک  متسھ “ لماک 

هب ناھج  یقیقح  یناعم  یونعم و  یاھشزرا  رتالاو  رتالاب و  حوطس  هب  یبایتسد 
اھناھج یادخ  یارب  الاو  یوجتسج  نیا   . دھد یم  قوس  نورد  هب  درب و  یم  شیپ 

. دشاب یم  اضف  نامز و  تارک  یمامت  نانکاس  یارجام  نیرترب 

ردپ مان  - 1

هتخانش نانآ  هب  اھناھج  رسارس  رد  ردپ  ِدنوادخ  هک  ییاھمان  یمامت  نایم  زا 
صخشم ناھج  زکرم  عبنم و  نیلوا  ناونع  هب  ار  وا  هک  ییاھنآ  هب  ًاتدمع   ، دوش یم 
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توافتم یحاون  رد  فلتخم و  یاھناھج  رد  ردپ  نیلوا   . دوش یم  دروخرب  دنراد  یم 
قلاخ هب  قولخم  هک  ییاھمان   . دوش یم  هتخانش  نوگانوگ  یاھمان  هب   ، ناھج نامھ 

عبنم و نیلوا   . دراد یگتسب  قلاخ  زا  قولخم  تشادرب  هب  رایسب  دراد  یم  صیصخت 
رگا  . تشرس اب  طقف  هکلب   ، تسا هتخاسن  راکشآ  مان  اب  ار  دوخ  زگرھ  ناھج  ِزکرم 
ار وا  هک  تسا  یعیبط  رایسب   ، میتسھ راگدیرفآ  نیا  نادنزرف  هک  میراد  داقتعا  ام 
ۀطبار قیدصت  زا  هتساخرب  تسا و  نامدوخ  یباختنا  مان  نیا  اما   . میمانب ردپ  ًاتیاھن 

. دشاب یم  زکرم  عبنم و  نیلوا  اب  نامیصخش 

ای یمسر  شتسرپ   ، هنادبتسم ییاسانش  زا  یلکش  چیھ  زگرھ  یناھج  ردپ 
. دراد یمن  لیمحت  اھناھج  ۀدارا  بحاص  دنمشوھ  تاقولخم  رب  ار  راو  هدرب  تمدخ 
ار وا  ناشدوخ —  بولق  رد  دوخ —  طسوت  دیاب  اضف  نامز و  تارک  یلماکت  نانکاس 
ریزگان زا  راگدیرفآ   . دننک شتسرپ  هنابلطواد  ، و  دنرادب تسود   ، هتخانش تیمسر  هب 

ۀنادازآ تساوخ  میلست  هب  شیوخ  یدام  تاقولخم  ندومن  راداو  ای  نتخاس 
ردپ ۀتساوخ  ماجنا  هب  ناسنا  لیم  یفطاع  فقو   . دزرو یم  عانتما  ناشیونعم 

ۀیدھ اھنت  قولخم  لیم  فقو  نینچ  کی   ، عقاو رد   . تسا دنوادخ  هب  هیدھ  نیرت  یلاع 
ادخ اب  ناسنا   . دھد یم  لیکشت  ینامسآ  ردپ  هب  ار  شزرا  اب  یتسار  هب  نکمم و 

چیھ ناسنا   . تسا رادروخرب  شیوخ  تیدوجو  زا  ، و  دنک یم  تکرح   ، دنک یم  یگدنز 
رادیاپ دنوادخ  تساوخ  رد  هک  باختنا  نیا  زج  هب  دھدب  دناوت  یمن  دنوادخ  هب  زیچ 

هب اھناھج  دنمشوھ  ۀدارا  بحاص  تاقولخم  طسوت  هک  یتامیمصت  نینچ  ، و  دنامب
تعیبط یارب  هک  تسا  یقیقح  شتسرپ  نآ  تیعقاو  ۀدنریگ  رب  رد  دیآ  یم  رد  ارجا 

. تسا هدننک  دونشخ  رایسب  هدننیرفآ  ردپ  رھم  زا  هدنکآ 

راگدیرفآ ًاعقاو  امش  هک  نیا  زا  دعب   ، دیوش هاگآ  ادخ  ًاتقیقح  یزور  امش  هک  هاگ  رھ 
ار یھلا  ۀدننک  لرتنک  نیزگ  ینکس  روضح  ققحت  دینک  عورش  دینک و  فشک  ار  گرزب 

یھلا نارسپ  هک  یشور  هوحن و  قبط  رب  نات و  یھاگآ  قباطم  هاگنآ   ، دییامن هبرجت 
یزرط هب  هک  تفای  دیھاوخ  یناھج  ردپ  یارب  یمان   ، دنزاس یم  راکشآ  ار  دنوادخ 
نیدب . و  دوب دھاوخ  گرزب  ِزکرم  عبنم و  نیلوا  زا  امش  تشادرب  رگنایب  هتسیاش 

هتخانش رامشیب  باقلا  اب  راگدیرفآ  نوگانوگ  یاھناھج  رد  فلتخم و  تارک  رد  بیترت 
تاغل و رد  اما   ، دنتسھ ینعم  کی  هب  یگمھ  هطبار  موھفم  رد  هک   ، دوش یم 
رھ رد  شتاقولخم  بولق  رد  وا  شیاتس  قمع  هجرد و  رگنایامن  مان  رھ  اھلبمس 

. دشاب یم  یملاع 

نیلوا ینعم  هب  هک  ییاھمان  اب  ًامومع  یناھج  ردپ   ، اھناھج ناھج  زکرم  یکیدزن  رد 
هک یتارابع   ، اضف یاھناھج  رد  نآ  زا  رترود   . دوش یم  هتخانش  دوش  یم  یقلت  عبنم 

یناھج زکرم  ینعم  هب  ًابلاغ  دوش  یم  هدرب  راک  هب  یناھج  ردپ  یراذگمان  یارب 
ناھج یزکرم  داتس  ۀرک  ریظن   ، هراتسرپ شنیرفآ  رد  نآ  زا  رترود  مھ  زاب   . تسا

رد  . دوش یم  هتخانش  یھلا  زکرم  هدننیرفآ و  عبنم  نیلوا  ناونع  هب  وا   ، امش یلحم 
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ۀدنرادھاگن  ، یرگید رد   . دوش یم  هدناوخ  اھناھج  ردپ  دنوادخ  کیدزن  ۀبکوک  کی 
ۀیدھ  ، اھرون ردپ  نینچمھ  وا   . یھلا ۀدننک  لرتنک   ، قرش یوس  هب  ، و  نارکیب

. تسا هدش  هدیمان  هناگی  رداق  ، و  یگدنز

، تسا هدرک  یگدنز  ییاطعا  یتایح  رد   ، یتشھب رسپ  کی  هک  یتارک  نآ  رد 
فقو ، و  زیمآرھم ۀفطاع   ، یصخش ۀطبار  رگنایامن  هک  ییاھمان  اب  ًامومع  دنوادخ 

ردپ ناونع  هب  دنوادخ  امش  ۀبکوک  یزکرم  رقم  رد   . دوش یم  هتخانش  تسا  هناردپ 
تارک یلحم  متسیس  رد  فلتخم  تارایس  رد  ، و  دریگ یم  رارق  هراشا  دروم  یناھج 

، و انواھ ردپ   ، یتشھب ردپ   ، ناردپ ردپ  ناونع  هب  نوگانوگ  روص  هب  وا  امش  ینوکسم 
یاھیزاسراکشآ قیرط  زا  ار  دنوادخ  هک  ییاھنآ   . دوش یم  هتخانش  یحور  ردپ 

ۀطبار تفوطعرپ  ۀبذج  میلست  ًاتیاھن   ، دنسانش یم  یتشھب  نارسپ  یاھاطعا 
دروم ام “ ردپ   ” ناونع هب  ار  دنوادخ  هدش و  قلاخ  قولخم -  طابترا  زیگناربساسحا 

. دنھد یم  رارق  هراشا 

ساسحا یاھکرحم  هک  ییایند  رد   ، تیسنج یاراد  تاقولخم  یواح  ۀرایس  کی  رد 
رایسب یمان  ردپ  ترابع   ، تسا نآ  دنمشوھ  تادوجوم  بولق  یتاذ  هناردام  هناردپ و 
مان اب   ، ایشنروی  ، امش ۀرایس  رد  وا   . دشاب یم  هنادواج  دنوادخ  یارب  روخرد  ایوگ و 
رارق شریذپ  دروم  لکش  نیرت  عماج  اب  ، و  هدش هتخانش  تروص  نیرتھب  هب  ادخ 

مھم  . تسا رادروخرب  یمک  تیمھا  زا   ، دوش یم  هداد  وا  هب  هک  یمان   . تسا هتفرگ   
نیرید ناربمایپ   . دیشاب وا  دننام  دینک  وزرآ  دیسانشب و  ار  وا  دیاب  امش  هک  تسا  نیا 

رد  ” هک یسک  ناونع  هب  ار  وا  دندیمان و  یم  هنادواج “ یادخ   ” ار وا  یتسرد  هب  امش 
. دنداد یم  رارق  هراشا  دروم  دراد “ تنوکس  تیدبا 

دنوادخ تیعقاو  - 2

ینھذ یاھ  هصرع  رد  دنوادخ   . تسا نیزاغآ  تیعقاو  حور  یایند  رد  دنوادخ 
هیاس زیچ  همھ  رب  یدام  یاھورملق  رسارس  رد  دنوادخ   . تسا تقیقح  ۀمشچرس 

تیصخش کی  دنوادخ  هدش  هدیرفآ  ِدنمشوھ  تادوجوم  یمامت  یارب   . دنکفا یم 
هن دنوادخ   . تسا یلزا  تیعقاو  زکرم  عبنم و  نیلوا  وا  اھناھج  ناھج  یارب  ، و  تسا

، یدبا تقیقح   ، یناھج حور  نیتسخن  ردپ   . نیشام هیبش  هن  تسا و  ناسنا  هیبش 
. تسا هناردپ  تیصخش  ، و  نارکیب تیعقاو 

ِناھج ای  هدیسر  بولطم  لامک  هب  ِتیعقاو  زا  شیب  تیاھن  یب  دح  هب  هنادواج  دنوادخ 
ۀتفای تینیع  شالت  ، و  ناسنا یالاو  قایتشا  ًافرص  دنوادخ   . تسا هتفای  تیصخش 

مھ یراکتسرد  ۀوقلاب  ناوت   ، موھفم کی  ًافرص  دنوادخ   . تسین یناف  ناسنا 
هتفای تیصخش  یعیبط  نوناق  ، و  تسین تعیبط  اب  فدارتم  یناھج  ردپ   . تسین
یاھشزرا یتنس  موھفم  طقف  هن   ، تسا قوفام  تیعقاو  کی  دنوادخ   . تسین مھ 
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، و تسین یونعم  یناعم  ۀناسانشاور  زکرمت  کی  دنوادخ   . ناسنا یلاعتم 
ای کی  رھ  اھناسنا  ناھذا  رد  دناوت  یم  دنوادخ   . تسین مھ  ناسنا “ راک  نیرت  یلاع  ”

یناسک یمامت  یارب  وا   . تسا اھنیا  زا  شیب  وا  یلو   ، دشاب میھافم  نیا  یمامت 
هب ار  تیصخش  یاقب  دنراد  وزرآ  ، و  دنرب یم  تذل  یونعم  شمارآ  زا  نیمز  رد  هک 
. تسا تبحم  اب  ردپ  کی  هدنھد و  تاجن  صخش  کی   ، دننک هبرجت  گرم  لابند 

هداد ناشن  یھلا  روضح  تنوکس  طسوت  ناسنا  ۀبرجت  رد  دنوادخ  دوجو  تیعقاو 
ناسنا یناف  نھذ  رد  ات  هدش  هداتسرف  تشھب  زا  هک  یحصان  حور   ، دوش یم 

روضح  . دیامن کمک  یدبا  یاقب  یارب  ریذپانانف  ناور  لماکت  رد  اجنآ  رد  دنک و  یگدنز 
راکشآ یبرجت  ۀدیدپ  هس  ۀلیسو  هب  ناسنا  نھذ  رد  یھلا  ۀدننک  میظنت  نیا 

: ددرگ یم 

. یھاگآ ادخ  دنوادخ —  تخانش  یارب  ینالقع  تیفرظ  - 1

. یبلط ادخ  دنوادخ —  نتفای  یارب  یونعم  دیدش  لیم  - 2

ماجنا یارب  یبلق  لیامت  ندوب —  دنوادخ  دننامھ  یارب  تیصخش  قایتشا  - 3
. ردپ تساوخ 

یقطنم جاتنتسا  فرص  لالدتسا  اب  ای  یملع  شیامزآ  ۀلیسو  هب  دنوادخ  دوجو 
هتخانش دناوت  یم  ناسنا  ۀبرجت  ۀطیح  رد  طقف  دنوادخ   . ددرگ تابثا  دناوت  یمن  زگرھ 
یارب  ، لدتسم قطنم  یارب  دنوادخ  تیعقاو  یقیقح  موھفم   ، دوجو نیا  اب   . دوش
تیصخش یاقب  هب  دیما  رھ  یارب  ، و  یساسا بھذم  یارب   ، شریذپ لباق  هفسلف 

. تسا یرورض 

نینچ  . دنا هدرک  هبرجت  ار  وا  دوجو  تیعقاو  دنسانش  یم  ار  دنوادخ  هک  ییاھنآ 
ناسنا کی  هک  ار  هدنز  یادخ  دوجو  تبثم  هاوگ  اھنت  یسانشادخ  یاھناسنا 

دوجو  . دنشاب یم  اراد  دوخ  یصخش  ۀبرجت  رد  دراد  هضرع  یرگید  هب  دناوت  یم 
سامت یانثتسا  هب   ، تسا ندومن  تابثا  تالامتحا  یمامت  یارو  رد  یلک  هب  دنوادخ 
ناسنا لقع  رد  هک  رکف  ۀدننک  میظنت  ِیروضح  ادخ  ناسنا و  نھذ  ِیھاگآ  ادخ  نیب 

. ددرگ یم  اطع  ناسنا  هب  یناھج  ردپ  ناگیار  ۀیدھ  ناونع  هب  تسا و  نکاس  یناف 

ًاصخش وا  ، و  دیرادنپ هدننیرفآ  ناونع  هب  ار  دنوادخ  دیناوت  یم  یروئت  رد  امش 
اضف نامز و  یاھناھج  یلو   ، دشاب یم  لامک  یزکرم  ناھج  تشھب و  ۀدننیرفآ 

ردپ  . دنا هتفای  نامزاس  هدش و  هدیرفآ  هدننیرفآ  نارسپ  یتشھب  هورگ  طسوت  یگمھ 
نآ رد  امش  هک  یناھج   . تسین نادابن  یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ  ًاصخش  یناھج 

یاھناھج ًاصخش  ردپ  هچ  رگا   . تسا لیئاکیم  وا  رسپ  شنیرفآ  دینک  یم  یگدنز 
زا یخرب  رد  ناشیناھج و  طباور  زا  یرایسب  رد  وا   ، دنک یمن  قلخ  ار  یلماکت 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ردپ یادخ   . دنک یم  لرتنک  ار  اھنآ  یونعم  ، و  ینھذ  ، یکیزیف یاھیژرنا  یاھ  هولج 
یمامت ۀدننیرفآ   ، نادواج رسپ  هارمھ  هب  ، و  تشھب ناھج  یصخش  ۀدننیرفآ 

. دشاب یم  ناھج  رگید  یصخش  ناگدننیرفآ 

رد  ، اھناھج یدام  ناھج  رد  یکیزیف  ۀدننک  لرتنک  کی  ناونع  هب   ، زکرم عبنم و  نیلوا 
زکرم نیا  قیرط  زا  یدبا  یادخ  ، و  دنک یم  لمع  تشھب  نادواج  ۀریزج  یاھوگلا 
ناھج رد  ربارب  روط  هب  یکیزیف  حطس  رب  ار  یناھیک  ریگارف  لرتنک   ، قلطم ۀبذاج 
رد نھذ  ناونع  هب  دنوادخ   . دنک یم  لامعا  اھناھج  ناھج  رسارس  رد  یزکرم و 
نادواج رسپ  صخش  رد   ، حور ناونع  هب  دنوادخ   . دنک یم  لمع  نارکیب  حور  ِتیھولا 

نیلوا لباقتم  طابترا  نیا   . دوش یم  راکشآ  نادواج  رسپ  یھلا  نارسپ  صاخشا  رد  و 
لمع عنام  هجو  چیھ  هب  تشھب  یاھقلطم  زارتمھ و  صاخشا  اب  زکرم  عبنم و 

نآ حوطس  یمامت  رد  شنیرفآ و  یمامت  رسارس  رد  یناھج  ردپ  میقتسم  یصخش 
سامت دوخ  ۀدش  میسقت  ءازجا  هب  ِحور  روضح  قیرط  زا  هدننیرفآ  ردپ   . دوش یمن 

. دیامن یم  رارقرب  ار  دوخ  ۀدش  قلخ  یاھناھج  قولخم و  نادنزرف  اب  لصفالب 

تسا یناھج  حور  کی  دنوادخ  - 3

تیعقاو کی  یناھج  ردپ   . تسا یناھج  یناحور  دوجو  کی  وا  “ . تسا حور  دنوادخ  ”
یادخ اھنت  ، و  یندیدان  ، ریذپانانف  ، یدبا  ، رادتقا اب   ” وا  . تسا یناحور  نارکیب 

امش هب  هک  نیا  ۀطساو  هب   ، دیتسھ دنوادخ “ دالوا   ” امش هچ  رگا  “ . تسا یقیقح 
زا هک  زیمآرارسا  حصان  هک  نیا  ، و  دیا هدش  هدیرفآ  وا “ هیبش   ” تسا هدش  هتفگ 
رکف دیابن   ، تسا نکاس  امش  رد  هتشگ  مازعا  وا  ۀنادواج  روضح  یزکرم  هاگلزنم 

تادوجوم  . دشاب یم  ناتدوخ  هیبش  ینامسج  راتخاس  لکش و  رد  ردپ  هک  دینک 
زا هک  نیا  دوجو  اب  ، و  دنتسھ یئرمان  ناسنا  نامشچ  یارب  هک  نیا  مغر  هب  یحور 

. دنشاب یم  یعقاو   ، دنتسین رادروخرب  نوخ  مسج و 

وا  ، منیب یمن  ار  وا  نم  دنک و  یم  روبع  نم  رانک  زا  وا   ، دیرگنب : ” تفگ نیشیپ  ربمایپ 
یاھراک ًامئاد  تسا  نکمم  ام  “ . موش یمن  وا  هجوتم  نم  یلو   ، درذگ یم  نینچمھ 
رایسب وا  میظع  کولس  یدام  دھاوش  زا  تسا  نکمم   ، مینک هدھاشم  ار  دنوادخ 

، و مینکفایب رظن  وا  تینابر  نایامن  ۀولج  هب  تردن  هب  تسا  نکمم  یلو   ، میشاب هاگآ 
. مینکن هراظن  تسا  نکاس  ناسنا  رد  هک  ار  وا  بیان  حور  روضح  یتح 

زا هک  یا  هیاپ  نود  تاقولخم  زا  هک  تسین  یندیدان  لیلد  نیا  هب  یناھج  ردپ 
. تسا هدومن  ناھنپ  ار  دوخ  دنرادروخرب  دودحم  یونعم  یایاطع  یدام و  یاھناصقن 

چیھ اریز   ، دینیبب ارم  ۀرھچ  دیناوت  یمن  امش  : ” تسا تروص  نیا  هب  تیعضو  هکلب 
دناوت یمن  یدام  ناسنا  چیھ  “ . دنامب هدنز  دنیبب و  ارم  دناوت  یمن  یناف  ناسنا 

هب یکیدزن   . دیامن ظفح  ار  دوخ  یناسنا  تیدوجوم  دنک و  هراظن  ار  حور  ِدنوادخ 
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رت نییاپ  یاھھورگ  طسوت  یھلا  تیصخش  روضح  یناحور  یگدنشخرد  هوکش و 
شبات  . تسا نکممریغ  یدام  یاھتیصخش  زا  یا  هتسر  رھ  ای  یحور  تادوجوم 

نآ هب  دناوت  یمن  یناف  ناسنا  چیھ  هک  تسا  یرون   ” ردپ یصخش  روضح  یناحور 
صیخشت یارب  اما  “ . دنیبب تسا  رداق  ای  هدید  یدام  قولخم  چیھ  هک   ، دوش کیدزن 
نامشچ اب  دنوادخ  ندید  هب  یزاین  هتفای  تیونعم  نھذ  ۀنانمؤم  شنیب  اب  دنوادخ 

. تسین ینامسج 

نادواج رسپ   ، وا دوخ  ِتسیزمھ  اب  لماک  روط  هب  یناھج  ردپ  یحور  تعیبط 
یناھج و حور  هباشم  ۀقیرط  هب  ود  رھ  رسپ  ردپ و   . دوش یم  تمسق  تشھب 

، نارکیب حور   ، دوخ زارتمھ  نیرق و  تیصخش  اب  غیرد  یب  لماک و  روط  هب  ار  نادواج 
رد  ، تسا قلطم  وا  دوخ  ۀطساو  هب  وا و  دوخ  رد  دنوادخ  حور   . دننک یم  تمسق 

. تسا نارکیب  اھنآ  ۀمھ  ۀطساو  هب  اھنآ و  ۀمھ  رد  ، و  ریگارف حور  رد   ، لماک رسپ 

یلاعتم تیعقاو   . تسا یناھج  صخش  دنوادخ  ؛  تسا یناھج  حور  کی  دنوادخ 
حور یصخش  ناھیک  ییاغ  تیعقاو   . تسا حور  یھانتم  شنیرفآ  ِیصخش 
یحوطس نینچ  رد  طقف  ، و  دنتسھ قلطم  تیدبا  حوطس  اھنت   . تسا تیانوُسبَا 

. دراد دوجو  حور  ، و  نھذ  ، هدام نایم  یگناگی  تیاھن 

. تسا حور  ، و  نھذ  ، هدام قوفام  ۀدننک  لرتنک  هوقلاب  روط  هب  ردپ  ِدنوادخ  اھناھج  رد 
یاھتیصخش اب  ًامیقتسم  دوخ  ۀدرتسگ  یتیصخش  رادم  طسوت  طقف  دنوادخ 

زا جراخ  رد   ) وا یلو   ، دنک یم  رارقرب  هطبار  دوخ  یدارا  تاقولخم  روانھپ  شنیرفآ 
رد دنوادخ  ۀدارا   ، دوخ ۀدش  میسقت  ءازجا  هب  یاھدوجو  روضح  رد  طقف  تشھب )
نامز یاھناسنا  ناھذا  رد  هک  یتشھب  حور  نیا   . تسا سامت  لباق   ، جراخ یاھناھج 

، دزاس یم  افوکش  ار  هتفای  اقب  قولخم  ریذپانانف  ناور  لماکت  اجنآ  رد  تسا و  نکاس 
رد یلماکت  تاقولخم  نینچ  ناھذا  یلو   . تسا یناھج  ردپ  ِتینابر  تشرس و  زا 
لین ِیبرجت  یاھینوگرگد  نآ  بسک  قیرط  زا  دیاب  دبای و  یم  أشنم  یلحم  یاھناھج 

ینامسآ ردپ  تساوخ  ماجنا  یارب  قولخم  باختنا  ریذپان  بانتجا  ۀجیتن  هک  یونعم 
. دبای تسد  هنوگادخ  لامک  هب  تسا 

لاصتا هدام  هب  ناھذا  نینچ   . تسا هتسویپ  هدام  هب  نھذ   ، ناسنا ینورد  ۀبرجت  رد 
لیم یاھلیدعت  نآ  رد  اقب  کینکت   . دنبای تاجن  یناسنا  گرم  زا  دنناوت  یمن  یا  هتفای 

ادخ درخ  نینچ  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  هتفھن  ناسنا  نھذ  یاھینوگرگد  نآ  ناسنا و 
نیا  . دوش یم  تیادھ  حور  قیرط  زا  ماجنارس  دزومآ و  یم  حور  زا  جیردت  هب  هاگآ 

لحارم زا  تیھام  رییغت  هب   ، یحور دنویپ  هب  یدام  یگتسویپ  زا  ناسنا  نھذ  لماکت 
جتنم ریذپانانف  ناور  یایشناروم  یاھتیعقاو  هب  ناسنا  نھذ  یحور  ۀوقلاب 

رد ار  ندش  یدام  هدنیازف  روط  هب  دراد  تعباتم  هدام  زا  هک  یناسنا  نھذ   . ددرگ یم 
هب هک  ینھذ   . دش دھاوخ  یتیصخش  یانف  راچد  ماجنارس  نآ  یپ  رد  دراد و  ریدقت 

هب لین  ًاتیاھن  ندش و  یناحور  شریدقت  هدنیازف  روط  هب  دوش  یم  میلست  حور 
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ِدوجو ِتیدبا  اقب و  هب  قیرط  نیدب  تسا و  هدننک  تیادھ  هدنھد و  اقب  حور  اب  یگناگی 
. دبای یم  تسد  تیصخش 

زا نم   . ما هتشگزاب  یناھج  ردپ  هاگشیپ  هب  اھراب  ، و  میآ یم  هنادواج  دزن  زا  نم 
نم  . مراد یھاگآ   ، یناھج هنادواج و  ردپ   ، زکرم عبنم و  نیلوا  تیصخش  تیعقاو و 

، کین نینچمھ   ، تسا نارکیب  ، و  یدبا  ، قلطم گرزب  یادخ  هک  نیا  نمض   ، مناد یم 
حور دنوادخ  : ” مناد یم  ار  گرزب  تانایب  نیا  تقیقح  نم   . تسا هدنشخب  ، و  یھلا

رسپ رد  وحن  نیرت  لماک  هب  یگژیو  ود  نیا  “، و  تسا تبحم  دنوادخ   ” و تسا “
. تسا هدش  راکشآ  یتیگ  هب  نادواج 

دنوادخ زار  - 4

. دروآ یم  رد  زار  تروص  هب  دبا  یارب  ار  وا  هک  تسا  یا  هنوگ  هب  دنوادخ  لامک  ینارکیب 
اھناسنا نھذ  رد  یھلا  تنوکس  ۀدیدپ  دنوادخ  کرد  لباقریغ  رارسا  نیرتگرزب  و 

تماقا ًاتقوم  نامز  تاقولخم  دزن  یناھج  ردپ  نآ  ۀطساو  هب  هک  یا  هقیرط   . دشاب یم 
اھزار زار  ناسنا  نھذ  رد  یھلا  روضح   . تسا یتیگ  رارسا  نیرت  قیمع  دنک  یم 

. تسا

یلاع نارسپ  هک  نیا  مغر  هب   . دنتسھ دنوادخ “ دبعم   ” اھناسنا یکیزیف  یاھندب 
یمامت  ” دنوش و یم  کیدزن  دوخ  ینوکسم  تارک  تاقولخم  هب  هدننیرفآ  ۀبتر 

و “ ” هداتسیا یھاگآ  رد  لباقم  رد   ” اھنآ هچ  رگ   ،“ دننک یم  بلج  دوخ  هب  ار  اھناسنا 
“ دنیاشگ یم  ار  دوخ  بولق  یاھرد   ” هک ییاھنآ  مامت  نورد  هب  دورو  زا  و  دننز “ یم  رد 

نارسپ نایم  هنامیمص  یصخش  ینابر  تکراشم  نیا  هچ  رگ   ، دنوش یم  رورسم 
یناف یاھناسنا   ، دوجو نیا  اب   ، تسا دوجوم  نانآ  یناسنا  تاقولخم  هدننیرفآ و 
یاھندب اجنآ  زا  تسا و  نکاس  ناشنورد  رد  عقاو  رد  هک  دنراد  دنوادخ  ِدوخ  زا  یزیچ 

. دنوش یم  دبعم  اھنآ 

لکش رد  امش  ریسم  هک  ینامز   ، دیسر مامتا  هب  اجنیا  رد  امش  راک  هک  یتقو 
نایاپ هب  مسج  رد  امش  یشیامزآ  رفس  هک  یماگنھ   ، دیدرگ یط  نیمز  رد  تقوم 

زا هک  نیمز  هب   ” دھد یم  لیکشت  ار  ناسنا  هاگ  همیخ  هک  یکاخ  هک  یتقو   ، دیسر
نآ هک  ییادخ  هب  نیزگ  ینکس  حور   ” ، دوش یم  راکشآ  هاگنآ   ،“ ددرگ زاب  دیآ  یم  اجنآ 
، دنوادخ زا  یا  هرذ  هرایس  نیا  یناف  دوجوم  رھ  نورد  “ . تشگ دھاوخ  زاب  هداد  ار 
هب قلعتم  زونھ  قلعت  قح  ۀطساو  هب  نآ   . دراد تماقا  تینابر  زا  یئزج  تمسق و 
اب هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ًاحرط   ، دیبای اقب  یناف  دوجو  زا  رگا  یلو   ، تسین امش 

. ددرگ یکی  امش 

یامنرود ۀدنیازف  ندش  راکشآ  زا  ام   . میتسھ هجاوم  دنوادخ  زار  نیا  اب  هراومھ  ام 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



تیصخش ، و  اتمھ یب  درخ   ، نایاپ یب  تمحر   ، تیاھن یب  یکین  ِتقیقح  نایاپ  یب 
. میتسھ توھبم  وا  یلاع 

ارذگ و  ، یھانتمان یھانتم و  نایم  هک  تسا  یتاذ  توافت  ۀدنریگ  رب  رد  یھلا  زار 
ناسنا و صقن   ، یونعم یدام و   ، یناھج ۀدننیرفآ  ناکم و  نامز -  قولخم   ، یدبا

هب ار  دوخ  هفقو  یب  روط  هب  یناھج  تبحم  یادخ   . دراد دوجو  تشھب  راگدرورپ  لامک 
یونعم کرد  یارب  قولخم  نآ  تیفرظ  لماک  دح  ات  دوخ  تاقولخم  زا  کی  رھ 

. دزاس یم  راکشآ  یھلا  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح یاھتیفیک 

ناھج ۀرک  رھ  رد  هرتسگ و  رھ  رد  یناف  قولخم  رھ  رب  یحور و  دوجوم  رھ  رب 
نینچ طسوت  هک  ار  دوخ  یھلا  هدنشخب و  تاذ  یمامت  یناھج  ردپ   ، اھناھج

کرد ای  هدش  هداد  صیخشت  دناوتب  یناف  تاقولخم  نینچ  طسوت  یحور و  تادوجوم 
هژیو زایتما   ، یدام هچ  یحور و  هچ   ، صاخشا یارب  دنوادخ   . دزاس یم  راکشآ   ، ددرگ
دنم هرھب  نآ  زا  صخشم  ۀظحل  رھ  رد  ناھج  دنزرف  رھ  هک  یھلا  روضح   . تسین لئاق 

یحور یاھتیعقاو  کرد  تفایرد و  یارب  یقولخم  نینچ  تیفرظ  اب  طقف  دوش  یم 
. ددرگ یم  دودحم  یدامقوف  یایند 

هک یتقو  اما   . تسین زار  کی  ناسنا  یونعم  ۀبرجت  رد  تیعقاو  کی  ناونع  هب  دنوادخ 
یدام ۀبترم  یکیزیف  ناھذا  هب  ار  یحور  یایند  یاھتیعقاو  دوش  یم  ششوک 

طقف هک  فرژ  نانچ  فیرظ و  نانچ  ییاھرارسا  ددرگ : یم  رادیدپ  زار   ، تخاس نشور 
تخانش یفسلف  ۀزجعم  هب  دناوت  یم  سانشادخ  ناسنا  نامیا  رب  ینتبم  کرد 
لماکت لاح  رد  یاھناسنا  طسوت  نادواج  یادخ  کرد   ، یھانتم طسوت  یھانتمان 

. دبای تسد   ، اضف نامز و  یدام  تارک 

یناھج ردپ  تیصخش  - 5

هتشاد ناھنپ  رظن  زا  ار  وا  تیصخش   ، وا ینارکیب   ، دنوادخ تمظع  هک  دیھدن  هزاجا 
لکش ار  مشچ  هک  وا  ؟  دینش دھاوخن  ایآ   ، درک یحارط  ار  شوگ  هک  وا   ” . دناشوپب ای 
أشنم و وا   . تسا یھلا  تیصخش  جوا  ۀطقن  یناھج  ردپ  ؟ “ دید دھاوخن  ایآ   ، داد

یصخش مھ  نارکیب و  مھ  دنوادخ   . تسا شنیرفآ  رسارس  رد  تیصخش  دصقم 
مغر هب   ، تسا تیصخش  کی  یتسار  هب  ردپ   . تسا نارکیب  تیصخش  کی  وا   . تسا

تادوجوم لماک  کاردا  یاروام  رد  ار  وا  هشیمھ  یارب  وا  صخش  ینارکیب  هک  نیا 
. دھد یم  رارق  یھانتم  یدام و 

شیب رایسب  دنوادخ   ، دوش یم  هدیمھف  ناسنا  نھذ  طسوت  تیصخش  هک  روط  نآ 
قوف کی  زا  نکمم  ۀدیا  رھ  زا  شیب  رایسب  یتح  وا   . تسا تیصخش  کی  زا 

زا یکرد  لباقریغ  میھافم  نینچ  هک  تسا  هدوھیب  ًالماک  اما   . تسا تیصخش 
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دوجو تیعقاو  زا  نانآ  ۀدیا  رثکادح  هک  یدام  تاقولخم  ناھذا  اب  ار  یھلا  تیصخش 
نکمم ۀدیا  نیرتالاب   . دومن حرطم  تسا  تیصخش  زا  یلایخ  ضرف  روصت و  زا  ترابع 

هدش لیلجت  تشادنپ  ِیونعم  یاھنامرآ  نایم  رد  یناھج  ۀدننیرفآ  زا  یدام  قولخم 
دینادب تسا  نکمم  امش  هچ  رگا   ، ور نیا  زا   . ددرگ یم  روصحم  یھلا  تیصخش  زا 
نامھ هب  امش   ، دشاب تیصخش  زا  ناسنا  روصت  زا  شیب  رایسب  دیاب  دنوادخ  هک 
تیصخش کی  زا  رتمک  یزیچ  یناھج  ردپ  درادن  ناکما  هک  دیناد  یم  یبوخ  هب  هزادنا 

. دشاب ابیز  ، و  کین  ، یقیقح  ، نارکیب  ، هنادواج

هب تلع  نیا  هب  وا   . تسا هدومنن  ناھنپ  شتاقولخم  زا  کیچیھ  زا  ار  دوخ  دنوادخ 
یرون لخاد  رد   ” هک تسا  ندش  کیدزن  لباقریغ  تادوجوم  زا  یدایز  رایسب  عاونا 
تمظع “ . تسین نآ  هب  ندش  کیدزن  هب  رداق  یدام  قولخم  چیھ  هک  تسا  نکاس 
لماکت لاح  رد  یاھناسنا  لماکان  نھذ  کرد  یارو  رد  یھلا  تیصخش  یگرزب  و 

تسد فک  اب  ار  ناھج  کی   ، دریگ یم  هزادنا  دوخ  تسد  یدوگ  رد  ار  اھبآ   ” وا  . تسا
ار اھنامسآ  هک   ، دنیشن یم  نیمز  ۀریاد  رد  هک  تسا  وا  نیا   . دریگ یم  هزادنا  دوخ 

نھپ ندیزگ  تماقا  یارب  یناھج  ناس  هب  ار  اھنآ  دنارتسگ و  یم  یا  هدرپ  نوچ 
هدیرفآ ار  اھزیچ  نیا  ۀمھ  یسک  هچ  دیرگنب  دینکفا و  رظن  الاب  هب  “ ” . دیامن یم 

ناشیاھمان اب  ار  اھنآ  ۀمھ  دزاس و  یم  رھاظ  ددع  اب  ار  شتارک  هک   ، تسا
ۀلیسو هب  دنوادخ  یئرمان  یاھزیچ   ” هک دراد  تقیقح  ور  نیا  زا  “؛ و  دناوخ یم 

هک هنوگ  نامھ  زورما و  “ . دنوش یم  کرد  ًاشخب  دنا  هدش  هدیرفآ  هک  ییاھزیچ 
زا زین  ، و  وا نوگانوگ  عونتم و  شنیرفآ  قیرط  زا  ار  یندیدان  ۀدننیرفآ  دیاب   ، دیتسھ

ناشرامشیب نیلوئسم  تحت  شنارسپ و  یناحور  تمدخ  یزاسراکشآ و  قیرط 
. دیھد صیخشت 

رطاخ اب  دیاب   ، دننیبب ار  دنوادخ  صخش  دنناوت  یمن  یدام  یاھناسنا  هک  نیا  دوجو  اب 
نیا نامیا  ۀلیسو  هب  دنشاب و  نامداش  تسا  صخش  کی  وا  هک  نیا  زا  یعمج 

هک تشاد  تسود  ار  ایند  ردق  نآ  یناھج  ردپ  هک  تسا  نیا  رگنایامن  هک  ار  تقیقح 
، و دنریذپب دزاس  مھارف  هلیسو  نآ  ۀیاپ  نود  نانکاس  یدبا  یونعم  تفرشیپ  یارب 

یاھیگژیو زا  کیچیھ  دقاف  دنوادخ  “ . ددرگ یم  نامداش  شنادنزرف  رد   ” وا هک  نیا 
ۀدننیرفآ ، و  تبحم اب   ، هنادواج  ، لماک تیصخش  کی  هک  یھلا  یناسنا و  قوف 

. تسین دریگ  یم  رب  رد  ار  نارکیب 

ۀدننیرفآ نارسپ  زا  هتشذگ  ناھجربا ) لنسرپ  یانثتسا  هب   ) یلحم یاھشنیرفآ  رد 
دنوادخ دنتسھ  یلحم  یاھناھج  نانارمکح  ینوکسم و  تارک  ناردپ  هک  یتشھب 
، دوب یم  لماک  قولخم  نامیا  رگا   . درادن ینوکسم  ای  یصخش  یرگ  هولج  چیھ 

زین ار  یناھج  ردپ  تسا  هدید  ار  هدننیرفآ  رسپ  کی  وا  هک  ینامز  تسناد  یم  ًانئمطم 
زج یسک  دراد  راظتنا  هن  هدرک و  اضاقت  هن  وا   ، ردپ یارب  وجتسج  رد   . تسا هدید 

یوھام ینوگرگد  هب  هک  یتقو  ات  یناف  ناسنا  هداس  ترابع  هب   . دنیبب ار  رسپ 
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. دنیبب ار  دنوادخ  دناوت  یمن  دسر  تشھب  هب  ًالمع  دبای و  تسد  یحور  ۀتفای  لیمکت 

ندوب قلطم  دودحمان  یاھلیسناتپ  یمامت  یتشھب  ۀدننیرفآ  نارسپ  تشرس 
یناھج ردپ  اما   ، دریگ یمن  رب  رد  ار  گرزب  زکرم  عبنم و  نیلوا  نارکیب  تعیبط  ِیناھج 
وا نارسپ  ردپ و   . دراد روضح  هدننیرفآ  نارسپ  رد  یھلا  یقیرط  هب  ءاحنا  مامت  هب 

، و دنتسھ یلماک  یاھتیصخش  لیئاکیم  ۀتسر  ِیتشھب  نارسپ  نیا   . دنتسھ یکی 
ات هتفرگ  دادماب  نابات و  ۀراتس  زا  یلحم  ناھج  یاھتیصخش  یمامت  یارب  یتح 

. دنشاب یم  وگلا   ، هدنور شیپ  یناویح  لماکت  هب  قلعتم  یناسنا  قولخم  نیرت  نییاپ 

رساترس رد  یتیصخش  چیھ   ، وا یزکرم  گرزب و  صخش  زا  اوس  دنوادخ و  نودب 
. تسا تیصخش  دنوادخ   . تشاد یمن  دوجو  روانھپ  یاھناھج  ناھج 

، قوفام لآ  هدیا  کی   ، تمظع اب  روضح  کی   ، یلزا یورین  کی  دنوادخ  هک  نیا  دوجو  اب 
نیا اب   ، تسا رتشیب  تیاھن  یب  اھنیا و  یمامت  وا  هچ  رگ   ، تسا لالجرپ  حور  کی  و 
هک یصخش   ، تسا هدننیرفآ  لماک  تیصخش  کی  دبا  یارب  یتسار و  هب  وا   ، لاح

تسود درادب و  تسود   ” دناوت یم  هک   ،“ دوش هتخانش  دسانشب و   ” دناوت یم 
لثم زین  امش  هک  نآ  لاح   . دشاب ام  تسود  دناوت  یم  هک  یسک  “، و  دوش هتشاد 
حور کی  وا   . دیوش هتخانش  دنوادخ  تسود  ناونع  هب  دیناوت  یم  اھناسنا  ریاس 

. تسا یناحور  تیعقاو  کی  یعقاو و 

؛ مینیب یم  ندش  راکشآ  لاح  رد  شناھج  رسارس  رد  ار  یناھج  ردپ  ام  هک  روطنیمھ 
؛ مینک یم  هدھاشم  شقولخم  نارازھ  رد  ندیزگ  ینکس  لاح  رد  ار  وا  هک  روطنیمھ 
هک روطنیمھ  ؛  مینک یم  هراظن  شا  هبتر  یلاع  نارسپ  صخش  رد  ار  وا  هک  روطنیمھ 
، مینک یم  ساسحا  ار  وا  یھلا  روضح  ًارمتسم   ، کیدزن رود و  رد   ، اجنآ اجنیا و  رد 

. میھدن رارق  لاؤس  تمالع  ریز  ار  نآ  ای  هدومنن  کش  وا  تیصخش  یرترب  هب  دیراذگب 
دنام و یم  یقاب  یعقاو  صخش  کی  وا   ، هدرتسگ یاھیگدنکارپ  نیا  مامت  دوجو  اب 
دنا هدنکارپ  اھناھج  ناھج  رسارس  رد  هک  شتاقولخم  رامشیب  یاھھورگ  اب  دبا  یارب 

. دیامن یم  ظفح  یصخش  طابترا 

هک تسا  دنوادخ  زا  رت  یقیقح  طیسب و  موھفم  کی  یناھج  ردپ  تیصخش  ۀدیا 
ۀبرجت ، و  درخ  ، لالدتسا  . تسا هدیسر  ناسنا  هب  یزاسراکشآ  قیرط  زا  ًاتدمع 
رد اما   ، دراد تلالد  نآ  رب  هتشاد و  هراشا  دنوادخ  تیصخش  هب  ًامامت  یبھذم 
یصخش شیپ   ، نکاس یرکف  ۀدننک  میظنت  یتح   . دنک یمن  قیدصت  ار  نآ  عومجم 
تیصخش زا  نآ  یلک  روصت  اب  بسانتم  ًامیقتسم  بھذم  رھ  غولب  تقیقح و   . تسا

ِتیھولا کی  ۀدیا   . دشاب یم  تیھولا  قلطم  تدحو  زا  نآ  کرد  دنوادخ و  نارکیب 
نآ رد   ، دومن نیودت  ار  دنوادخ  یگناگی  موھفم  ادتبا  بھذم  هک  نیا  زا  دعب  یصخش 

. دوش یم  یبھذم  غولب  سایقم   ، ماگنھ
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هتخاس ناسنا  لکش  هب  اھنآ  ، و  تشاد ددعتم  یصخش  نایادخ  یودب  بھذم 
رد ًافرص  هک  ار  دنوادخ  تیصخش  موھفم  تحص   ، یھلا یزاسراکشآ   . دندوب هدش 
یناھج تدحو  یفسلف  ۀدیا  رد  طقف  تسا و  نکمم  هیلوا  تلع  کی  یملع  ۀیرظن 
تیصخش ۀویش  اب  طقف  صخش  رھ   . دنک یم  دییأت  ددرگ  یم  حرطم  تقوم  روط  هب 

، زکرم عبنم و  نیلوا  تیصخش  راکنا   . دنک دنوادخ  تینادحو  کرد  هب  عورش  دناوت  یم 
ای مسیلایرتام  دراذگ : یم  یقاب  یفسلف  لضعم  ود  نیب  باختنا  رد  ار  درف  اھنت 

. مسیئتناپ

رد  . ددرگ ادج  تیمسج  ۀدیا  زا  دیاب  تیصخش  موھفم   ، تیھولا نوماریپ  رکفت  رد 
تیمسج یاطخ   . تسین یرورض  تیصخش  یارب  یدام  ندب  کی  دنوادخ  ای  ناسنا 

ناسنا نوچ   ، مسیلایرتام رد   . تسا رادومن  یناسنا  ۀفسلف  لباقتم  ۀطقن  ود  رھ  رد 
یتسھ زا  تیصخش  کی  ناونع  هب   ، دھد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ندب  گرم  ماگنھ  رد 
کی نیاربانب   ، تسین ندب  یاراد  دنوادخ  نوچ   ، مسیئتناپ رد   . دتسیا یم  زاب 

لمع حور  نھذ و  داحتا  رد  ورشیپ  تیصخش  یناسنا  قوف  عون   . تسین تیصخش 
. دنک یم 

نوزوم تعیبط  ۀعومجم  رگنایامن  هکلب   ، تسین دنوادخ  یگژیو  کی  ًافرص  تیصخش 
رگ هولج  لماک  یلجت  ِتیلک  تیدبا و  رد  هک  تسا  یھلا  ۀناگی  تساوخ  نارکیب و 
اھناھج ناھج  هب  دنوادخ  ندش  راکشآ   ، یلاعتم موھفم  رد   ، تیصخش  . دوش یم 

. تسا

هدرکن و دشر  وا  شناد  تسا  نارکیب  ، و  قلطم  ، یناھج  ، هنادواج هک  اجنآ  زا  دنوادخ 
کرد ای  هدرب  نامگ  یھانتم  ناسنا  هک  روط  نآ  دنوادخ   . دوش یمن  هدوزفا  وا  درخ  رب 
نآ زا   ، دوخ ۀنادواج  تیصخش  ورملق  رد  وا  اما   ، دیامن یمن  بسک  هبرجت  دنک  یم 
لباق یصخشم  قرط  هب  هک  تسا  دنم  هرھب  سفن  طابنتسا  موادم  یاھشرتسگ 
یلماکت تارک  یھانتم  تاقولخم  طسوت  دیدج  ۀبرجت  بسک  هباشم  ای  ، و  اب سایق 

. دشاب یم 

لماکان ناور  رھ  تیصخش  یالقت  رد  یناھج  ردپ  هک  دوبن  تیعقاو  نیا  رطاخ  هب  رگا 
الاب لماک  یونعم  ظاحل  هب  تارک  هب  دوعص  یپ  رد  یھلا  کمک  اب  هک  روانھپ  ناھج  رد 
زا هک  دش  یم  بجوم  نارکیب  یادخ  قلطم  لامک   ، دراد تکراشم  ًامیقتسم  تسا 

رھ ۀدنور  شیپ  ۀبرجت  نیا   . درب جنر  لامک  ِدودحمان  ِتیاھن  ِبیھم  یاھتیدودحم 
ادخ زا  یشخب  اھناھج  ناھج  رسارس  رد  یناسنا  قولخم  رھ  یحور و  دوجوم 

ِسفن طابنتسا  یھلا  نایاپ  یب  ۀریاد  زا  ردپ  شرتسگ  لاح  رد  هتسویپ  یھاگآ 
. دشاب یم  هفقو  یب 

رد وا  “ ” . دوش یم  هدرزآ  امش  یاھتنحم  یمامت  رد  وا  : ” دراد تقیقح  عقاو  رد  نیا 
شیپ یھلا  حور  “ . دوش یم  زوریپ  امش  اب  امش و  رد  امش  یاھیزوریپ  یمامت 
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یمامت هب  تشھب  ۀریزج   . تسا امش  زا  یعقاو  شخب  کی  وا  یصخش 
یمامت نادواج  رسپ   . دھد یم  ناشن  شنکاو  اھناھج  ناھج  یکیزیف  یاھینوگرگد 
ینھذ یلجت  یمامت   ، دنویپ لماع   . دراد رب  رد  ار  شنیرفآ  یمامت  یحور  یاھکرحم 

یدرف براجت  یمامت  یناھج  ردپ   . دشاب یم  اراد  ار  شرتسگ  لاح  رد  ناھیک 
، و قولخم  ، دوجو رھ  ۀدننک  دوعص  حاورا  هدنبای و  شرتسگ  ناھذا  یپایپ  یاھالقت 

رولبتم دوخ  یھلا  هاگآ  ریمض  لک  رد  ار  اضف  نامز و  یلماکت  شنیرفآ  لک  تیصخش 
تایح وا  رد  یگمھ  ام   ” اریز  ، دراد تقیقح  یتسار  هب  ًامامت  نیا  . و  دزاس یم 

“. میشاب یم  اراد  ار  نامدوجو  هدرک و  تکرح  هتشاد و 

ناھج رد  تیصخش  - 6

ۀدننیرفآ تیصخش  طسوت  هک  تسا  ناکم  نامز -  ِریوصت  هیاس -  رشب  تیصخش 
ۀیاس ۀنیاعم  قیرط  زا  دناوت  یمن  زگرھ  یتیعقاو  چیھ  . و  تسا هدش  حرط  یھلا 

ریسفت یقیقح  رھوج  بسح  رب  دیاب  اھ  هیاس   . دوش کرد  یفکم  روط  هب  دوخ 
. دنوش

، و صخش کی  بھذم  یارب   ، هدیا کی  هفسلف  یارب   ، تلع کی  ملع  یارب  دنوادخ 
یارب  ، هیلوا یورین  کی  دنمشناد  یارب  دنوادخ   . تسا تبحم  اب  ینامسآ  ردپ  یتح 

. تسا یناحور  ۀدنز  ۀبرجت  کی  یبھذم  کی  یارب  ، و  تدحو ۀیضرف  کی  فوسلیف 
یونعم تفرشیپ  ۀلیسو  هب  طقف  یناھج  ردپ  تیصخش  زا  ناسنا  یاسران  روصت 
اضف نامز و  نادرونھر  هک  ینامز  طقف  دبای و  دوبھب  دناوت  یم  ناھج  رد  ناسنا 
تیافک ًاتقیقح  دنبای  تسد  تشھب  رد  هدنز  دنوادخ  یھلا  شوغآ  هب  ماجنارس 

. تفای دھاوخ 

ناسنا دنوادخ و  طسوت  هک  روط  نآ  ار  تیصخش  نوماریپ  داضتم  تارظن  هطقن  زگرھ 
هب یھانتمان  هب  یھانتم  زا  یشرگن  اب  ناسنا   . دیرادن رود  رظن  زا  ددرگ  یم  طابنتسا 

یھانتم هب  یھانتمان  زا  دنوادخ   . دنک یم  کرد  ار  نآ  هدنکفا و  رظن  تیصخش 
، نیرتالاب  ، دنوادخ  ، دشاب یم  اراد  ار  تیصخش  عون  نیرت  نییاپ  ناسنا   . درگن یم 
اب دیاب  یھلا  تیصخش  زا  رتھب  میھافم  ور  نیا  زا   . قلطم ، و  یئاغ  ، یلاعتم یتح 

رس هب  ناسنا  تیصخش  زا  هدش  حالصا  یاھ  هدیا  روھظ  راظتنا  رد  ییابیکش 
، ود رھ   ، یھلا یناسنا و  تیصخش  ۀتفای  نوزف  یزاسراکشآ  هژیو  هب  ، و  دندرب یم 

. ایشنروی رد   ، لیئاکیم  ، هدننیرفآ رسپ  ییاطعا  یگدنز  رد 

، دوخ ینیع  روضح  رد  تسا  نکاس  ناسنا  نھذ  رد  هک  یھلا  یصخش  شیپ  حور 
اب اھنت  یھلا  تیصخش  موھفم  اما   ، دشاب یم  وا  یعقاو  دوجو  ربتعم  هاوگ  لماح 

، یصخش رھ   . دوش کرد  دناوت  یم  یبھذم  نیتسار  یصخش  ۀبرجت  یونعم  شنیب 
نآ یدام  روضح  ای  ینوریب  یاھشنکاو  زا  ازجم  ًالماک  دناوت  یم   ، یھلا ای  یرشب 
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. دوش کرد  هدش و  هتخانش  صخش 

یونعم یراگزاس  یقالخا و  تھابش  زا  یتاجرد  صخش  ود  نایم  یتسود  یارب 
صخش کی  هب  ار  دوخ  دناوت  یم  یتخس  هب  تبحم  اب  تیصخش  کی   . تسا یرورض 

، یھلا تیصخش  کی  تخانش  هب  ندش  کیدزن  یارب  یتح   . دزاس راکشآ  رھم  یب 
فقو  . ددرگ ششوک  نیا  فقو  ًالماک  دیاب  ناسنا  یتیصخش  یایاطع  یمامت 

. دوب دھاوخ  هدیاف  یب  هراک  همین  هناددرم و 

ار شناعونمھ  یتیصخش  یاھشزرا  ردق  دسانشب و  ار  دوخ  رتلماک  هچ  رھ  ناسنا 
ناسنا نینچ  تشاد و  دھاوخ  ار  نیزاغآ  تیصخش  تخانش  یوزرآ  رتشیب   ، دنادب

. ددرگ نیزاغآ  تیصخش  دننامھ  دیشوک  دھاوخ  یرتشیب  قایتشا  اب  یسانشادخ 
وا رد  وا و  اب  ۀبرجت  اما   ، دینک ثحب  دنوادخ  هب  عجار  تایرظن  نوماریپ  دیناوت  یم  امش 

. دشاب یم  فرص  ۀنارکفنشور  قطنم  یناسنا و  تالداجم  ۀیلک  ِءاروام  زارفرب و 
، نانامیا یب  نتخاس  دعاقتم  یارب  هن  ار  دوخ  یونعم  براجت  سانشادخ  ناسنا 

. دیامن یم  فیصوت  نارادنامیا  لباقتم  تیاضر  هیکزت و  یارب  هکلب 

دنک یم  باجیا  ار  روصت  نیا  تسا  مھف  لباق  تخانش و  لباق  ناھج  هک  تشادنپ  نیا 
نھذ  . دوش یم  هرادا  تیصخش  طسوت  هدش و  هتخاس  نھذ  طسوت  ناھج  هک 
ناسنا اھنآ  هچ   ، دنک کرد  ار  رگید  ناھذا  یرکف  یاھ  هدیدپ  تسا  رداق  اھنت  ناسنا 

کی  ، دیامن هبرجت  ار  ناھج  دناوت  یم  ناسنا  تیصخش  رگا   . ناسنا قوف  هچ  دنشاب و 
. تسا هتفھن  ناھج  نآ  رد  ییاج  یعقاو  تیصخش  کی  یھلا و  نھذ 

ۀوقلاب تیصخش   ، تسا حور  کی  زین  ناسنا   . یحور تیصخش   ، تسا حور  دنوادخ 
ۀبرجت رد  یحور  تیصخش  لیسناتپ  نیا  لماک  ققحت  هب  یرصان  یسیع   . یحور
دوب ردپ  تساوخ  هب  یبایتسد  هک  وا  یگدنز   ، ور نیا  زا   ، تفای تسد  یناسنا 
هچ رگا   . دوش یم  دنوادخ  تیصخش  یزاسراکشآ  نیرت  لآ  هدیا  نیرت و  یعقاو 

رد ام   ، دوش کرد  دناوت  یم  یبھذم  یعقاو  ۀبرجت  رد  طقف  یناھج  ردپ  تیصخش 
ندش راکشآ  نتفای و  تیعقاو  نینچ  لماک  شیامن  زا  یسیع  ینیمز  یگدنز 

. میبای یم  ماھلا  یرشب  نیتسار  ۀبرجت  کی  رد  دنوادخ  تیصخش 

تیصخش موھفم  یونعم  شزرا  - 7

تیھولا کی  هب  وا   ، درک یم  تبحص  هدنز “ یادخ   ” ۀراب رد  یسیع  هک  یماگنھ 
یرایمھ  ، راگدرورپ تیصخش  موھفم   . تشاد هراشا  ینامسآ —  ردپ  یصخش — 

، و دھد یم  رارق  هجوت  دروم  ار  هنادنمشوھ  شتسرپ   ، دیامن یم  لیھست  ار  یناحور 
نیب دنناوت  یم  هبناجود  یاھدرکلمع   . دھد یم  جیورت  ار  شخب  توارط  ینانیمطا 

ردپ ۀنارایمھ  ۀطبار   . یناحور یرایمھ  هن  یلو   ، دنریذپ تروص  یصخشریغ  یاھزیچ 
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رگم دریگ  رارق  یرو  هرھب  دروم  دناوت  یمن  ناسنا  دنوادخ و  نایم  ۀطبار  ریظن   ، رسپ و 
ینابر ۀطبار  رگیدکی  اب  دنناوت  یم  اھتیصخش  طقف   . دنشاب صخش  ود  رھ  هک  نیا 

نینچ روضح  اب  اھنت  دناوت  یم  یصخش  ینابر  ِتکراشم  نیا  هچ  رگا   ، دنشاب هتشاد 
. ددرگ لیھست  رایسب  رکف  ۀدننک  میظنت  لثم  یصخشریغ  ًالماک  دوجو 

یگناگی هب  دنوادخ  اب  دروخ  یم  دنویپ  سونایقا  اب  بآ  ۀرطق  کی  هک  روط  نآ  ناسنا 
یتیصخش لخادت  اب   ، یناحور لباقتم  یجیردت  یرایمھ  اب  ناسنا   . دبای یمن  تسد 

یبلق و قابطنا  قیرط  زا  یھلا  تعیبط  ۀدنیازف  بسک  اب   ، یصخش دنوادخ  اب 
ۀطبار نینچ  کی   . دبای یم  تسد  یھلا  یگناگی  هب  یھلا  تساوخ  اب  هنادنمشوھ 

. دشاب هتشاد  دوجو  اھتیصخش  نایم  دناوت  یم  طقف  ییالاو 

موھفم  ، دوش هدنارورپ  رطاخ  رد  تیصخش  زا  ادج  تسا  نکمم  تقیقح  موھفم 
طقف یھلا  یبوخ  موھفم  اما   ، دشاب هتشاد  دوجو  تیصخش  نودب  دناوت  یم  ییابیز 
درادب و تسود  دناوت  یم  صخش  کی  طقف   . تسا مھف  لباق  تیصخش  اب  هطبار  رد 
، یصخش یادخ  کی  یاھیگژیو  رگا  تقیقح  ییابیز و  یتح   . دوش هتشاد  تسود 

. دندوب یم  ادج  اقب  هب  دیما  زا  دندوبن   ، رھمرپ ردپ  کی 

، نیزاغآ دناوت  یم  روطچ  دنوادخ  هک  میمھفب  لماک  روط  هب  میناوت  یمن  ام 
ریغتم و ًامئاد  یناھج  اب  لاح  نیع  رد  ، و  دشاب لماک  ، و  هناگی رداق   ، ریذپانرییغت

هطاحا  ، یبسن یاھناصقن  اب  لماکت و  لاح  رد  یناھج   ، نوناق رد  دودحم  ًارھاظ 
نامدوخ یصخش  ۀبرجت  رد  ار  یتقیقح  نینچ  میناوت  یم  ام  یلو   . دشاب هدش 

یاراد یگمھ  ام   ، ود رھ   ، نامطیحم دوخ و  موادم  رییغت  مغر  هب  اریز   ، میسانشب
. میشاب یم  دحاو  تساوخ  یتیصخش و  تیوھ 

، دوش کرد  هفسلف  ای   ، قطنم  ، تایضایر قیرط  زا  دناوت  یمن  ناھج  یئاغ  تیعقاو 
ِدنوادخ کی  یھلا  لیم  اب  هدنور  شیپ  قابطنا  رد  یصخش  ۀبرجت  قیرط  زا  طقف  هکلب 

قیدصت ار  دنوادخ  تیصخش  دنناوت  یمن  تایھلا  ای   ، هفسلف  ، ملع هن   . یصخش
یونعم کرد  رب  دناوت  یم  ینامسآ  ردپ  رادنامیا  نادنزرف  یصخش  ۀبرجت  اھنت   . دننک

. دراذگب ریثأت  دنوادخ  تیصخش  زا  یلمع 

، و سفن ۀدارا   ، یھاگآ دوخ   ، تیوھ زا  یکاح  ناھج  تیصخش  زا  رتالاب  یاھتشادرب 
یرایمھ رب  رتشیب  هژیو  تایصوصخ  نیا  . و  دشاب یم  یزاسراکشآ  دوخ -  ناکما 

یتیصخش طباور  رد  هک  هچ  نآ  ریظن   ، زارتمھ رگید و  یاھتیصخش  اب  یناحور 
نآ تاطابترا  نیا  قلطم  تدحو  . و  دراد هراشا   ، تسا دوجوم  یتشھب  یاھتیھولا 

هتخانش یگناگی  اب  ، و  ندوب میسقت  لباقریغ  اب  تینابر  هک  تسا  لماک  ردق 
رد تیصخش  ندوب  میسقت  لباقریغ  “ . تسا اتکی  دنوادخ  راگدرورپ   ” . دوش یم 

داجیا تعنامم  یناف  یاھناسنا  بولق  رد  یگدنز  یارب  دنوادخ  حور  یاطعا 
نارسپ لثم  دیلوت  عنام  یناسنا  ردپ  کی  تیصخش  ندوب  میسقت  لباقریغ   . دنک یمن 
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. دوش یمن  ناسنا  نارتخد  و 

تیئاغ قوفت  هب  تدحو  موھفم  اب  هطبار  رد  ندوب  میسقت  لباقریغ  موھفم  نیا 
نامز هن  ناکم و  هن  ور  نیا  زا   . دراد تلالد   ، ود رھ   ، ناکم نامز و  رب  تیھولا 

هک تسا  یتیاھن  یب  نآ  زکرم  عبنم و  نیلوا   . دنشاب تیاھن  یب  ای  قلطم  دنناوت  یمن 
. دشاب یم  حور  تیلک  ، و  هدام تیلک   ، نھذ تیلک  زا  رتارف  دودحمان  روط  هب 

هس  . دنک یمن  ضقن  ار  یھلا  یگناگی  تقیقح  هجو  چیھ  هب  تشھب  ثیلثت  تیعقاو 
ۀیلک رد  ناھج و  یعقاو  تالاعفنا  لعف و  یمامت  رد   ، تشھب تیھولا  تیصخش 
تقیقح نادیواج  صخش  هس  نیا  دوجو  . و  دنتسھ دحاو  تروص  هب  تاقولخم  طباور 
نابز چیھ  هک  مھاگآ  ًالماک  نم   . دنک یمن  ضقن  ار  تیھولا  ندوب  میسقت  لباقریغ 

ناھج لئاسم  نیا  مزاس  نشور  یناف  ناسنا  نھذ  یارب  ات  مرادن  رایتخا  رد  ییایوگ 
اھزیچ نیا  مامت   ، دیوش سویأم  دیابن  امش  یلو   . دنسر یم  رظن  هب  روطچ  ام  یارب 
دنتسھ نم  هورگ  یتشھب  تادوجوم  هب  قلعتم  هک  ییالاب  یاھتیصخش  یارب  یتح 
قیاقح نیا  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هشیمھ   . دنتسین نشور  لماک  روط  هب  زین 
یپایپ راودا  لوط  رد  امش  نھذ  یجیردت  ندش  یونعم  اب  تیھولا  هب  طوبرم  فرژ 

. دش دنھاوخ  نشور  هدنیازف  روط  هب   ، تشھب هب  یناف  ناسنا  ینالوط  دوعص 

ینامسآ یاھتیصخش  زا  هورگ  کی  زا  یوضع   ، یھلا رواشم  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
هتفای تیرومأم   ، متفھ ناھجربا  یزکرم  داتس   ، اسرِووی رد  اھمایا  یامدق  طسوت  هک 
جراخ روما  هب  طوبرم  دیآ و  یم  لابند  هب  هک  ییاھیزاسراکشآ  نیا  زا  تمسق  نآ  رب  ات 

لوئسم نم   . مشاب هتشاد  تراظن  دشاب  یم  نادابِن  یلحم  ناھج  یاھزرم  زا 
، دیامن یم  میسرت  ار  دنوادخ  یاھیگژیو  تشرس و  هک  متسھ  یتالاقم  نآ  شراگن 

ۀرک رھ  رد  روظنم  نیا  هب  دوجوم  یتاعالطا  عبنم  نیرتالاب  رگنایامن  نم  هک  اریز 
یھلا رواشم  کی  ناونع  هب  اھناھجربا  تفھ  یمامت  رد  نم   . مشاب یم  ینوکسم 

تماقا اھزیچ  یمامت  یتشھب  زکرم  رد  ینالوط  یتدم  یارب  ما و  هدرک  تمدخ 
یناھج ردپ  هاگشیپ  رد  تقوم  تماقا  ۀداعلا  قوف  ترسم  زا  اھراب  نم   . ما هدیزگ 

یرادتقا اب  ار  دنوادخ  یاھیگژیو  تعیبط و  تقیقح  تیعقاو و  نم   . ما هدش  دنم  هرھب 
[. میوگ یم  نخس  هک  ۀرابرد  مناد  یم  نم   . منک یم  ریوصت  ریذپان  شلاچ 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
لوا تمسق 

اھناھجربا یزکرم و  ناھج 

ۀلاقم 2

دنوادخ تعیبط 

لامک روصت و  ۀطیح  رد  دنوادخ  زا  ناسنا  لمتحم  کرد  نیرتالاب  هک  ینازیم  ات 
نکمم تسا و  زاجم   ، دجنگ یم  نارکیب  نیزاغآ و  تیصخش  کی  زا  رشب  بولطم 
هک ار  یھلا  تعیبط  ۀژیو  تایصوصخ  زا  یخرب  هک   ، دشاب هدنھد  یرای  تسا 
قیرط زا  دنوادخ  تعیبط   . مییامن هعلاطم  دھد  یم  لیکشت  ار  تیھولا  تشرس 
یگدنز رد  دوخ و  نوگانوگ  یاھشزومآ  رد  نادابن  لیئاکیم  هک  ردپ  یزاسراکشآ 

. دوش میھفت  دناوت  یم  وحن  نیرتھب  هب  تخاس  نایامن  مسج  رد  دوخ  یناسنا  یلاع 
وا هک  دوش  میھفت  رتھب  ناسنا  طسوت  دناوت  یم  یتروص  رد  نینچمھ  یھلا  تعیبط 

ناونع هب  یتشھب  ۀدننیرفآ  هب  هدومن و  یقلت  دنوادخ  دنزرف  کی  ناونع  هب  ار  دوخ 
. درگنب یقیقح  یناحور  ردپ  کی 

رارق هعلاطم  دروم  یلاعتم  یاھ  هشیدنا  ندش  راکشآ  رد  دناوت  یم  دنوادخ  تعیبط 
هتفرگ رظن  رد  یتوکلم  یاھلآ  هدیا  زا  یریوصت  ناونع  هب  دناوت  یم  یھلا  تریس   . دریگ
یھلا تعیبط  ۀفشاکم  نیرت  هدننک  بیذھت  یونعم  ظاحل  زا  نیرترگنشور و  اما   . دوش
هب وا  لین  زا  سپ  مھ  شیپ و  مھ   ، یرصان یسیع  یبھذم  یگدنز  کرد  رد  دیاب 
هب لیئاکیم  ۀتفای  روھظ  مسج  رد  یگدنز  رگا   . دوش تفای  تینابر  زا  لماک  یھاگآ 
ام  ، دوش هتفرگ  رظن  رد  ناسنا  هب  دنوادخ  یزاسراکشآ  یارب  یا  هنیمز  ناونع 

هک یھلا  تعیبط  نوماریپ  ار  اھلآ  هدیا  تاروصت و  زا  یخرب  مینک  ششوک  میناوت  یم 
زا رشب  ۀدیا  رتشیب  یزاس  هناگی  یزاس و  نشور  رد  یمھس  دناوت  یم  ًالامتحا 
یوغل یاھلبمس  بلاغ  رد  دشاب  هتشاد  یناھج  ردپ  تیصخش  یگژیو  تعیبط و 

. مینک نایب  رشب 
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نداد و طسب  یارب  نامشالت  یمامت  رد  ناسنا  نھذ  دودحم  تیفرظ  لیلد  هب  ام 
ام  . میراد رارق  تیدودحم  رد  یشحاف  زرط  هب   ، دنوادخ زا  رشب  ۀدیا  نتخاس  یونعم 

شالت رد  دناوت  یم  هک   ، بلطم رقف  ظاحل  هب  نابز و  یاھتیدودحم  لیلد  هب  نینچمھ 
یھانتم و نھذ  هب  یونعم  یناعم  ۀضرع  یارب  یھلا و  یاھشزرا  فیصوت  یارب  ام 

تیرومأم یارجا  رد   ، دوش هتفرگ  راک  هب  هسیاقم  ای  حیضوت  روظنم  هب  ناسنا  یناف 
ۀدیا طسب  یارب  ام  یاھشالت  یمامت   . میراد رارق  تیدودحم  رد  یدج  روط  هب  دوخ 

ۀدننک میظنت  طسوت  یناف  نھذ  هک  تیعقاو  نیا  رطاخ  هب  رگا   ، دنوادخ زا  رشب 
هدننیرفآ رسپ  ِتقیقح  حور  طسوت  هدش و  عقاو  ینکس  دروم  یناھج  ردپ  ِییاطعا 
نیا روضح  هب  طونم   ، نیاربانب  . دوب یم  هدوھیب  ًابیرقت   ، دوبن تسا  هتفای  خوسر 

نم  ، دنوادخ موھفم  طسب  رما  رد  تدعاسم  یارب  ناسنا  بلق  رد  یھلا  یاھحور 
اب ناسنا  نھذ  یارب  دنوادخ  تعیبط  رتشیب  فیصوت  یارب  ار  دوخ  مکح  یارجا 

. مریگ یم  هدھع  هب  ترسم 

دنوادخ ینارکیب  - 1

هتخانش یھلا  یاھاپ  در   . میبایرد ار  وا  میناوت  یمن  یلو   ، هدومن سمل  ار  نارکیب  ”
روک رون  “ . تسا یندرکان  فشک  وا  تمظع  نایاپ و  یب  وا  کرد  “ ” . دنتسین هدش 
رد  ” یو ًارھاظ  وا  ۀیاپ  نود  تاقولخم  یارب  هک  تسا  نانچ  نآ  ردپ  روضح  ۀدننک 
یندرکان فشک  وا  یاھحرط  اھ و  هشیدنا  طقف  هن  “ . دراد تنوکس  یمیخض  یکیرات 

گرزب دنوادخ  “ ” . دھد یم  ماجنا  یرامشیب  فرگش  گرزب و  یاھراک  وا   ” هکلب  ، تسا
ایآ “ ” . تفایرد ناوت  یمن  زین  ار  وا  یاھلاس  دادعت  ، و  مینک یمن  کرد  ار  وا  ام   ، تسا

کلف و  ناھج )  ) کلف  ، دیرگنب ؟  دیزگ دھاوخ  ینکس  نیمز  رد  یتسار  هب  دنوادخ 
فشک وا  یاھتواضق  ردقچ  “ ” . دنریگ رب  رد  ار  وا  دنناوت  یمن  اھناھج ) ناھج   ) کالفا

!“ تسا نتفایرد  زا  رتارف  وا  یاھھار  یندرکان و 

راگدیرفآ “ ” . تسھ زین  رادافو  ۀدننیرفآ  کی  هک   ، نارکیب ردپ   ، دراد دوجو  ادخ  کی  اھنت  ”
یلاعتم ناور  وا   . تسا اھناور  دصقم  همشچرس و   ، یناھج رگریدقت  نینچمھ  یھلا 
بکترم گرزب  ۀدننک  لرتنک  “ ” . شنیرفآ یمامت  دودحمان  حور  ، و  نیزاغآ نھذ   ، تسا
ًالماک ۀدننیرفآ  دنوادخ  “ ” . تسا لالج  هوکش و  زا  ولألترپ  وا   . دوش یمن  هابتشا 
، و یھلا  ، دوجوم دوخ -   ، نادواج  ، ریذپانانف وا   . تسا توادع  سرت و  زا  یراع 

فرژ و ردقچ   ، ابیز کاپ و  ردقچ  اھزیچ  یمامت  ینامسآ  دج  “ ” . تسا هدنشخب 
دنم هرھب  دوخ  زا  ار  اھناسنا  هک  رظن  نیا  زا  نارکیب  !“ ” تسا قمعت  لباقریغ 

اب “ ” . لماک کین و  دوصقم  رھ  ِردپ   ، تسا نایاپ  زاغآ و  وا   . تسا نیرت  یلاع  دزاس  یم 
“. تسا اھتلع  تلع  نادواج  راگدیرفآ   . تسا ریذپ  ناکما  زیچ  همھ  دنوادخ 

لماک روط  هب  وا   ، ردپ یناھج  هنادواج و  تیصخش  زیگنا  تفگش  راثآ  ینارکیب  مغر  هب 
لامک هب  ًالماک  نینچمھ  وا   . تسا هاگآ  دوخ  شیوخ  تیدبا  زا  مھ  ینارکیب و  زا  مھ 
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ناھج رد  دوجوم  اھنت  یو   ، وا یھلا  نافیدرمھ  زا  هتشذگ   . تسا فقاو  دوخ  تردق  و 
. دیامن یم  هبرجت  دوخ  زا  ار  یلماک  ، و  حیحص  ، رایع مامت  یبایزرا  کی  هک  تسا 

هب هاگ  هک  هنوگ  نآ  ار  دوخ  یارب  تساوخرد  ریغتم  زاین  هفقو  یب  روط  هب  ًامئاد و  ردپ 
یادخ  . دنک یم  نیمأت  دبای  یم  رییغت  وا  نیداینب  ناھج  فلتخم  یاھشخب  رد  هاگ 
لامک یاھیگژیو  یمامت  هب  تبسن  وا   . دنک یم  کرد  دسانش و  یم  ار  دوخ  گرزب 

وا  . تسین یناھیک  ۀثداح  کی  دنوادخ   . تسا هاگآ  دوخ  تیاھن  یب  شیوخ  نیداینب 
ییوجارجام هب  تسا  نکمم  ناھج  نایاورنامرف   . تسین مھ  یناھج  رگشیامزآ  کی 
نکمم متسیس  نارس   ، دننک هبرجت  تسا  نکمم  هبکوک  ناردپ   ، دنزرو تردابم 

دوصقم یھلا و  حرط  ، و  دنیب یم  زاغآ  زا  ار  اھتنا  یناھج  ردپ  اما   ، دننک نیرمت  تسا 
مامت یاھارجام  یمامت  تایبرجت و  یمامت  لماش  هدنریگ و  رب  رد  عقاو  رد  وا  ۀنادواج 

یاھورملق ناھج  رھ  رد  هبکوک  ، و  متسیس  ، هرک رھ  رد  وا  نامرف  تحت  تادوجوم 
. دشاب یم  وا  روانھپ 

یتفگش بجوم  زگرھ  یناھیک  دادیور  چیھ  ، و  درادن یگزات  دنوادخ  یارب  زیچ  چیھ 
. تسا اھزور  نایاپ  ای  زاغآ  نودب  وا   . دنیزگ یم  ینکس  تیدبا  ۀرتسگ  رد  وا   . تسین

صخشم ۀظحل  رھ  رد  تقو  همھ   . درادن دوجو  هدنیآ  ای   ، لاح  ، هتشذگ دنوادخ  یارب 
. تسا هناگی  گرزب و  ِمتسھ  نم  وا   . تسا لاح  نامز 

. و تسا یھانتمان  دوخ  یاھیگژیو  مامت  رد  دودحمان  قلطم و  روط  هب  یناھج  ردپ 
میقتسم تاطابترا  ۀیلک  زا  ار  وا  کیتاموتا  روط  هب   ، دوخ رھوج  رد   ، تیعقاو نیا 

هبترم نود  دنمشوھ  تاقولخم  ریاس  یھانتم و  یدام  تادوجوم  اب  یصخش 
. دزاس یم  لصفنم 

وا نوگانوگ  تاقولخم  اب  طابترا  سامت و  یارب  ار  یتابیترت  نینچ  راک  نیا  یمامت  و 
ررقم دنوادخ  یتشھب  نارسپ  یاھتیصخش  رد   ، لوا هک  روط  نآ   ، دزاس یم  یرورض 

ینیع تعیبط  رد  زین  بلغا   ، دنتسھ لماک  تینابر  رد  هچ  رگ  هک   ، تسا هدش 
یکی امش  اب  امش و  زا  یکی  ، و  هدش میھس  یا  هرایس  یاھداژن  نوخ  مسج و 

رد هک  روطنآ   ، دوش یم  ناسنا  دنوادخ   ، دش عقاو  هک  نانچ  بیترت  نیدب  دنوش و  یم 
. و داد خر   ، دش یم  هدناوخ  ناسنا  رسپ  ادخ و  رسپ  ًابوانتم  هک  لیئاکیم  یاطعا 

ناگتشرف یاھھورگ  نوگانوگ  یاھ  هتسر   ، دنتسھ نارکیب  حور  یاھتیصخش   ، مود
أشنم نود  یدام  تادوجوم  هب  هک  دنمشوھ  ینامسآ  تادوجوم  ریاس  فارس و 

. و دننک یم  تمدخ  هداد و  یونعم  کمک  نانآ  هب  رایسب  قرط  هب  دنوش و  یم  کیدزن 
ۀیدھ  ، دنتسھ رکف  ناگدننک  میظنت   ، یصخشریغ ِزیمآرارسا  ناحصان   ، موس
ایشنروی دننامھ  یاھناسنا  رد  ندیزگ  ینکس  یارب  هک  گرزب  یادخ  دوخ  یعقاو 
یتواخس اب  اھنآ   . دنا هدش  هداتسرف  حیضوت  نودب  نالعا و  نودب  هتشگ و  مازعا 

تیفرظ زا  هک  ار  ینایناف  نآ  عضاوتم  ناھذا  ات  دنیآ  یم  دورف  لالج  شرع  زا  نایاپ  یب 
ینکس اھنآ  رد  هدینادرگ و  ضیفتسم  دنرادروخرب  نآ  لیسناتپ  زا  ای  یسانشادخ 
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. دننیزگ

امش یارب  هک  ییاھھار  زا   ، رگید رایسب  یاھ  هویش  اھ و  هویش  نیدب  یتشھب  ردپ 
زیمآرھم و یا  هنوگ  هب   ، دنتسھ یھانتم  کاردا  یارو  رد  یلک  هب  هتخانشان و 
لیلقت ، و  هتساک  ، هتخاس لیدعت  ار  دوخ  ینارکیب  ای  هداھن و  ماگ  نییاپ  هب  هناقاتشم 
نیدب . و  دوش رتکیدزن  دوخ  قولخم  نادنزرف  یھانتم  ناھذا  هب  دناوتب  ات  دھد  یم 

یا هدنھاک  تروص  هب  هک  یتیصخش  تاعیذوت  یرس  کی  قیرط  زا  نارکیب  ردپ  بیترت 
نوگانوگ دنمشوھ  تادوجوم  اب  کیدزن  سامت  زا  تسا  رداق  دنتسھ  قلطم 

. ددرگ رادروخرب  شیوخ  روانھپ  ناھج  یاھورملق  زا  یرایسب 

، و تیدبا  ، ینارکیب تیعقاو  تقیقح و  زا  یا  هرذ  هک  نیا  نودب  ار  راک  نیا  یمامت  وا 
یارب ، و  دھد یم  ماجنا  نونکا   ، تسا هداد  ماجنا   ، دوش هتساک  وا  ندوب  نیزاغآ 

اھنآ و کرد  یراوشد  مغر  هب  اھزیچ  نیا  . و  داد دھاوخ  ماجنا  ًارمتسم  هشیمھ 
، تاقولخم طسوت  اھنآ  لماک  میھفت  ناکما  مدع  ای   ، دنا هتفھن  نآ  رد  اھنآ  هک  یزار 

. دنراد تقیقح  ًاقلطم   ، دنراد تماقا  ایشنروی  رد  هک  ییاھنآ  ریظن 

یارب ًاتاذ   ، تسا یدبا  دوخ  دصاقم  رد  یھانتمان و  دوخ  یاھحرط  رد  ردپ  نیلوا  نوچ 
رد ار  یھلا  دصاقم  اھحرط و  نیا  هراومھ  هک  تسا  نکممریغ  یھانتم  دوجوم  رھ 
، اجنآ اجنیا و   ، هاگیب هاگ و  طقف  یناف  ناسنا   . دنک کرد  ای  هدیمھف  ناشتیمامت 
قولخم دوعص  حرط  ندیناسر  ماجنا  هب  اب  هطبار  رد  هک  نانچ  ردپ  دصاقم  هب  دناوت  یم 

. دنکفیب یلامجا  یرظن  دوش  یم  راکشآ  نآ  یناھج  تفرشیپ  یپ  رد  یپ  حوطس  رد 
روط هب  نارکیب  ردپ   ، دبایرد ار  ندوب  یھانتمان  تیمھا  تسین  رداق  ناسنا  هچ  رگا 

دنک و یم  کرد  ًالماک  اھناھج  یمامت  رد  ار  شنادنزرف  ۀمھ  ندوب  یھانتم  لک  عطق 
. دوش یم  اریذپ  زیمآرھم  یا  هنوگ  هب 

، تسا میھس  تیدبا  تینابر و  رد  تشھب  رتالاب  تادوجوم  زا  یریثک  دادعت  اب  ردپ 
هب یسک  اب  نآ  بقاعتم  یناھج  ندوب  نیزاغآ  ینارکیب و  ایآ  هک  نیا  ام  یلو 

لاوئس دروم  ار  دوش  یم  تمسق  وا  یتشھب  ثیلثت  فیدرمھ  ناھارمھ  یانثتسا 
ندوب یھانتم  لک  ًاترورض  دیاب  یتیصخش  ندوب  یھانتمان   . میھد یم  رارق 

نیا زا  ینیع —  تقیقح  تقیقح —  نیا  ور  نیا  زا  ، و  دریگ رب  رد  ار  یتیصخش 
ۀرذ نآ  “ . میراد دوجو  هدرک و  تکرح  هتسیز و  وا  رد  ام  : ” دراد یم  مالعا  هک  شزومآ 

ینارکیب زا  یشخب  تسا  نکاس  یناف  ناسنا  رد  هک  یناھج  ردپ  صلاخ  تیھولا 
. دشاب یم   ، اھردپ ِردپ   ، گرزب زکرم  عبنم و  نیلوا 

ردپ ۀنادواج  لامک  - 2

ردپ رّودم  ، و  نایاپ یب   ، زاغآ نودب   ، نادواج تعیبط  امش  نیشیپ  ناربمایپ  یتح 
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شیوخ یاھناھج  ناھج  رد  یدبا  روط  هب  ًالمع و  دنوادخ   . دندرک یم  کرد  ار  یناھج 
تنوکس لاح  ۀظحل  رد  دوخ  ۀنادواج  تمظع  قلطم و  رادتقا  مامت  اب  وا   . دراد روضح 
رسارس رد  “ . تسا هنادواج  یگدنز   ، تایح نیا  ، و  دراد تایح  دوخ  رد  ردپ   ” . دراد

، یھلا یتسار  رد  “ . دشخب یم  تایح  همھ  هب   ” هک تسا  هدوب  ردپ   ، نادواج راصعا 
ام شناد  “ . منک یمن  رییغت  نم   ، متسھ دنوادخ  نم   ” . تسا دوجوم  تیاھن  یب  لامک 
وا کولس  رد  هکلب   ، تسا اھرون  ردپ  وا  اھنت  هن  هک  دزاس  یم  راکشآ  اھناھج  ناھج  زا 
زا ار  نایاپ   ” وا “ . درادن دوجو  رییغت  زا  یناشن  ای  رییغت  چیھ   ” یا هرایس  نیب  روما  رد 
نآ رب  ار  هچنآ  یمامت  نم   . تسا اجرباپ  نم  رظن  : ” دیوگ یم  وا  “ . دراد یم  مالعا  زاغآ 

ماجنا هب  متشاد  روظنم  مرسپ  رد  هک  هنادواج  دوصقم  قباطم  مدنسرخ 
: دنتسھ وا  دوخ  دننام  زکرم  عبنم و  نیلوا  دصاقم  اھ و  همانرب  ور  نیا  زا  “ . مناسر یم 

. ریذپانرییغت دبا  ات  ، و  لماک  ، نادواج

دنوادخ هچ  رھ   ” . دراد دوجو  راشرس  لامک  یگتفای و  لیمکت  تیاھن  ردپ  نیمارف  رد 
زا یزیچ  ای  هدش و  هفاضا  نآ  هب  دناوت  یمن  زیچ  چیھ   . تسا یگشیمھ  دھد  ماجنا 

نامیشپ شیوخ  لامک  درخ و  ۀیلوا  دصاقم  زا  یناھج  ردپ  “ . ددرگ رسک  نآ 
وا لامعا  هک  نیا  نمض   ، تسا ریذپانرییغت  وا  رظن  اجرباپ و  وا  یاھ  همانرب   . ددرگ یمن 

نوچ ددرگ  یرپس   هک  هاگنآ  وا  ۀدید  رد  لاس  رازھ   ” . دنتسھ ریذپاناطخ  یھلا و 
هتسویپ تیدبا  تمظع  تینابر و  لامک  “ . تسا بش  رد  ساپ  کی  ناس  هب  زورید و 

. تسا یناف  ناسنا  دودحم  نھذ  لماک  کرد  یارو  رد 

هب تسا  نکمم   ، وا ۀنادواج  دوصقم  یارجا  رد   ، ریذپانرییغت یادخ  کی  یاھشنکاو 
رییغت وا  دنمشوھ  تاقولخم  نوگرگد  ناھذا  ریغتم و  دروخرب  زرط  قباطم  دسر  رظن 

حطس و ریز  رد  اما   ، دنک رییغت  یحطس  روط  هب  رھاظ و  رد  تسا  نکمم  ینعی   ، دبای
نادواج یادخ  رادیاپ  حرط   ، ریذپانرییغت دوصقم   ، ینوریب تادوھشم  یمامت  ریز 

. تسا دوجوم  هتسویپ 

یزکرم ناھج  رد  اما   ، دشاب یبسن  ترابع  کی  دیاب  ًاموزل  لامک   ، جراخ یاھناھج  رد 
. تسا قلطم  یتح  لحارم  یخرب  رد  ، و  تسا راشرس  لامک   ، تشھب رد  هژیو  هب  و 

لیلقت ار  نآ  یلو  دنھد  یم  رییغت  ار  یھلا  لامک  شیامن   ، ثیلثت یاھیّلجت 
. دنھد یمن 

لامک رد  هکلب  تسین  هدش  هتشادنپ  ییوکین  کی  لماش  دنوادخ  نیزاغآ  لامک 
چیھ  . تسا لامک  تیاغ  ، و  لماک  ، ییاھن وا   . تسا وا  یھلا  تعیبط  یبوخ  یتاذ 

یاھدوجو حرط  یمامت  . و  درادن دوجو  وا  یوکین  تریس  لامک  ییابیز و  رد  ینادقف 
دصقم هب  هدارا  بحاص  تاقولخم  یمامت  ِءاقترا  یھلا  فدھ  رد  اضف  تارک  رد  هدنز 
دوخ هن  دنوادخ   . تسا زکرمتم  ردپ  یتشھب  لامک  رد  ندش  میھس  ۀبرجت  یالاب 
ِهاگآ دوخ  ِتاقولخم  مامت  رب  دوخ  یاطعا  زا  زگرھ  وا   . تسا لماش  دوخ  هن  روحم و 

. دتسیا یمن  زاب  اھناھج  روانھپ  ناھج 
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هب ار  لامک  مدع  دناوت  یمن  ًاصخش  وا   . تسا لماک  تیاھن  یب  یدبا و  روط  هب  دنوادخ 
ۀیلک لامک  مدع  براجت  مامت  زا  یھاگآ  رد  وا  اما   ، دنارذگب رس  زا  دوخ  ۀبرجت  ناونع 

یتشھب ۀدننیرفآ  نارسپ  یمامت  یلماکت  یاھناھج  یالقت  لاح  رد  تاقولخم 
هیاس اھبلق  رب  لامک  ِدنوادخ  ِشخب  ییاھر  یصخش و  سمل   . تسا میھس 
تریصب یناھج  حطس  هب  هک  ار  یناف  تاقولخم  نآ  یمامت  تعیبط  دنکفا و  یم 
قیرط زا  زین  هار و  نیا  زا  یناھج  ردپ   . دریگ یم  رب  رد  دنا  هتفای  زارف  یقالخا 

یناگدنز ۀرود  رد  لامک  مدع  غولب و  مدع  اب  هبرجت  رد  ًالمع   ، یھلا روضح  یاھسامت 
. دنک یم  تکرش  ناھج  لک  راکتسرد  دوجوم  رھ  لماکت  لاح  رد 

ۀبرجت اما   ، دنتسین یھلا  تعیبط  زا  یشخب   ، هوقلاب ترارش   ، یرشب یاھتیدودحم 
سفن کاردا  زا  یشخب  ًانیقی  نآ  اب  ناسنا  طباور  یمامت  ترارش و  اب  یناف  ناسنا 

تیلوئسم زا  رادروخرب  تاقولخم  نامز —  نادنزرف  رد  دنوادخ  شرتسگ  لاح  رد 
ای هدش  هدیرفآ   ، تشھب زا  هتشگ  مازعا  ۀدننیرفآ  رسپ  رھ  طسوت  هک  یقالخا 

. دشاب یم  دنا —  هتفای  لماکت 

یراکتسرد تلادع و  - 3

حلاص دوخ  یاھھار  ۀیلک  رد  دنوادخ   ” . تسا لداع  ور  نیا  زا   ، تسا راکتسرد  دنوادخ 
ماجنا لیلد  یب  ما  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  ۀمھ  نم  دیوگ : یم  دنوادخ  “ ” . تسا

یناھج ردپ  تلادع  “ . تسا وکین  یقیقح و  ًامامت  دنوادخ  یاھتواضق  “ ” . ما هدادن 
، ام یادخ   ، راگدرورپ رد  اریز   ” ، دریذپ ریثأت  شتاقولخم  یاھراک  لامعا و  زا  دناوت  یمن 

“. درادن دوجو  یریذپ  هیدھ  چیھ  ، و  صاخشا زا  یرادبناج  چیھ   ، یتلادع یب  چیھ 

وا ریذپانرییغت  نیمارف  رییغت  یارب  ییادخ  نینچ  زا  هک  تسا  هدوھیب  هچ 
درکلمع ۀنالداع  یاھدمایپ  زا  میناوتب  ات  میروآ  لمع  هب  هناکدوک  یاھتساوخرد 

، دیروخن بیرف  ! ” میزرو بانتجا  شیوکین  یونعم  ماکحا  یعیبط و  ۀنادنمدرخ  نیناوق 
دھاوخ ورد  ار  نامھ   ، دراکب هچ  رھ  ناسنا  اریز   ، دریگ یمن  رارق  ازھتسا  دروم  دنوادخ 
وا یھلا  لدع   ، یراکاطخ نمرخ  ندرک  ورد  تلادع  رد  یتح   ، تسا تسرد  “ . درک

یاھتبسن هک  تسا  ینارکیب  درخ  یدبا  رواد   . ددرگ یم  لیدعت  تقفش  اب  هشیمھ 
نییعت دش  دھاوخ  هداد  صیصخت  صخشم  تیعقوم  رھ  رد  هک  ار  تمحر  تلادع و 
شروش یراکاطخ و  یارب  ریذپان ) بانتجا  دمایپ  عقاو  رد   ) تازاجم نیرتالاب   . دنک یم 
تلود نآ  ۀناگادج  عبات  ناونع  هب  دوجو  نداد  تسد  زا   ، دنوادخ تلود  دض  رب  یدمعت 
، ییاھن لیلحت  رد   . تسا یدوبان  دوجو  یمامت  اب  هانگ  ییاھن  ۀجیتن   . دشاب یم 
یعقاوریغ ًالماک  اب  ترارش  نتفرگ  رب  رد  قیرط  زا  هدش  هتخانش  هانگ  هب  دارفا  نینچ 

ات یقولخم  نینچ  یلمع  ندش  دیدپان   ، دوجو نیا  اب   . دنا هتخاس  دوبان  ار  دوخ   ، ندش
قیوعت هب  هشیمھ  ناھج  نآ  رد  یراج  تلادع  ۀرداص  مکح  لماک  تباجا  نامز 

. دتفا یم 
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رداص یحاون  ای  هیحان  یا  هرود  ای  ییاطعا  تواضق  رد  ًالومعم  دوجو  نداد  نایاپ 
نداد نایاپ   . دیآ یم  یا  هرایس  یاطعا  نایاپ  رد  ایشنروی  ریظن  یا  هرک  رد   . دوش یم 

زا هک  ییاضق  ۀزوح  یاھھاگداد  ۀیلک  گنھامھ  لمع  طسوت  یتاقوا  نینچ  رد  دوجو 
یامدق یسرداد  تامکحم  ات  هدننیرفآ و  رسپ  یاھھاگداد  ات  یا  هرایس  یاروش 
رتالاب یاھھاگداد  رد  یدوبان  مکح   . دوش رداص  دناوت  یم  دبای  یم  دادتما  اھمایا 
راکاطخ تماقا  لحم  ۀرک  زا  هک  مرج  مالعا  ینتسسگان  دییأت  لابند  هب  ناھجربا 

دییأت الاب  رد  یدوبان  یاوتف  هک  یتقو   ، هاگنآ . و  دبای یم  أشنم  دریگ  یم  همشچرس 
ناھجربا یزکرم  داتس  رد  هک  یتاضق  نآ  میقتسم  لمع  طسوت  نآ  یارجا   ، تشگ

. دریذپ یم  تروص  دننک  یم  لمع  هدیزگ و  تماقا 

گنردالب هدش  هتخانش  هانگ  هب  ِدوجوم   ، دش دییأت  ًاتیاھن  یوتف  نیا  هک  یماگنھ 
دوجو گرم  زا  نتساخرب  یتبقاع  نینچ  زا   . تسا هدوبن  ایوگ  هک  دوش  یم  یروط 

ینوگرگد طسوت  تیوھ  یژرنا  ۀدنز  لماوع   . تسا یدبا  یگشیمھ و  نآ   . درادن
هدش رادیدپ  اجنآ  زا  ینامز  هک  یناھیک  یاھلیسناتپ  هب  ناکم  لکش  رییغت  نامز و 

یماکان لیلد  هب   ، رورش درف  تیصخش  اب  هطبار  رد  اما   . دنوش یم  هیزجت  دندوب 
ار نادواج  یگدنز  هک  ییاھن  تامیمصت  اھباختنا و  نآ  هب  نداد  لکش  یارب  قولخم 
رب رد  هک  یتقو   . ددرگ یم  مورحم  موادم  تایح  ۀلیسو  کی  زا  وا   ، تخاس یم  یمتح 

رجنم ترارش  اب  لماک  ییاسانش  دوخ  هب  هطوبرم  نھذ  طسوت  هانگ  موادم  نتفرگ 
تیصخش نینچ   ، یناھیک یدوبان  لابند  هب   ، تایح ۀمتاخ  لابند  هب  هاگنآ   ، دوش یم 

دزیا لماکت  لاح  رد  ۀبرجت  زا  یشخب  دوش و  یم  شنیرفآ  حاورالا  حور  بذج  یوزنم 
تیوھ  . دوش یمن  رادیدپ  تیصخش  کی  ناونع  هب  هاگچیھ  رگید  وا   . ددرگ یم  لاعتم 
میظنت هک  یتیصخش  کی  دروم  رد   . تسا هدوبن  زگرھ  ایوگ  هک  دوش  یم  یروط  وا 

همادا ۀدننک  میظنت  ِتیعقاو  رد  یبرجت  یونعم  یاھشزرا   ، تسا نکاس  وا  رد  هدننک 
. دنبای یم  اقب  هدنھد 

رب رتالاب  حطس  تیصخش  ًاتیاھن   ، تیعقاو ینیع  حوطس  نایم  یناھج  ۀلداجم  رھ  رد 
یناھج لدج  بانتجا  لباقریغ  ۀجیتن  نیا   . دوش یم  زوریپ  رت  نییاپ  حطس  تیصخش 
رھ تیعقاو  ای  تلاصا  ۀجرد  اب  ربارب  تیفیک  تیھولا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  یتاذ 

هانگ  ، لماک یاطخ   ، هتفاین لیلقت  ترارش   . دشاب یم  هدارا  بحاص  قولخم 
. دنتسھ یراحتنا  کیتاموتا  روط  هب  ًاتاذ و  هتفاین  فیفخت  یراکھبت  ، و  هناقاتشم
لوکوم یارذگ  یرابدرب  تمحر و  رطاخ  هب  طقف  یناھیک  یعقاوریغ  یاھراتفر  نینچ 
ناھج ۀنالداع  تواضق  تامکحم  ۀنایوجداد  یاھمسیناکم  تلادع و  نییعت  لمع  هب 

. دنبای اقب  یتیگ  رد  دنناوت  یم 

ندیشخب تیونعم  شنیرفآ و  لماش  یلحم  یاھناھج  رد  هدننیرفآ  نارسپ  نوناق 
ناسنا یجیردت  دوعص  یتشھب  حرط  رثؤم  یارجا  فقو  ار  دوخ  نارسپ  نیا   . تسا
نینچ ۀیلک  هک  یتقو  اما   ، دنیامن یم  ناشیدنا  اطخ  نایغای و  یشخبناوت   ، یناف
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ییاھن مکح   ، دندش هتخادنا  رود  هب  هشیمھ  یارب  ًاتیاھن و  زیمآرھم  یاھشالت 
دنیامن یم  لمع  اھمایا  یامدق  ییاضق  ۀزوح  تحت  هک  ییاھورین  طسوت  یدوبان 

. ددرگ یم  ارجا 

یھلا محرت  - 4

شناد و لامک  زا  هک  تسا  یدرخ  نآ  اب  هدش  لیدعت  تلادع  یگداس  هب  محرت 
یھانتم تاقولخم  یطیحم  یاھتیدودحم  یعیبط و  یاھفعض  لماک  تخانش 

زا “ . تسا محرت  زا  ولمم  ، و  رابدرب  ، فوئر  ، تقفش زا  رپ  ام  یادخ   ” . دوش یم  یشان 
ناوارف وا  اریز  “ ” ، تفای دھاوخ  تاجن  دھد  ادن  ار  دنوادخ  هک  سک  رھ   ” ور نیا 

رادیاپ دبا  ات  وا  ششخب   ” ، یرآ “ . تسا دبا  ات  لزا  زا  دنوادخ  ششخب  “ ” . دشخب یم 
رد ار  یراکتسرد  ، و  تواضق  ، زیمآرھم یتبحم  هک  متسھ  ییادخ  نم  “ ” . تسا
یور زا  نم  “ ” . موش یم  دونشخ  نم  اھزیچ  نیا  رد  اریز   ، دراذگ یم  ارجا  هب  نیمز 

نم اریز   ،“ میامن یمن  نوزحم  ار  اھنآ  هدومنن و  تبیصم  راچد  ار  ناسنا  نادنزرف  لیم 
. متسھ اھشیاسآ “ مامت  یادخ  اھششخب و  ردپ  ”

هک تسین  مزال  زگرھ  . و  تسا هدنشخب  دبا  ات  ، و  زوسلد ًاعبط   ، نابرھم ًاتاذ  دنوادخ 
لوصح یارب  قولخم  زاین   . دوش ذوفن  لامعا  وا  رب  ردپ  تبحم  رھم و  بلط  یارب 

ًالماک وا  ۀدنھد  تاجن  یبوخ  ردپ و  فیطل  یاھتمحر  لماک  ندش  یراج  زا  نانیمطا 
وا یارب   ، دناد یم  دوخ  نادنزرف  ۀرابرد  ار  زیچ  همھ  دنوادخ  نوچ   . تسا یفاک 
رتناسآ  ، دنک کرد  ار  دوخ  ۀیاسمھ  ناسنا  رتھب  هچ  رھ   . تسا ناسآ  ششخب 

. درادب تسود  یتح  ، و  هدیشخب ار  وا  دوب  دھاوخ 

تلادع و هک  دزاس  یم  رداق  ار  راکتسرد  دنوادخ  کی   ، تیاھن یب  درخ  صیخشت  طقف 
ردپ  . ددنب راک  هب  یناھج  ضورفم  تیعقوم  رھ  رد  نامزمھ و  روط  هب  ار  ششخب 
مھ زا  راچد  دوخ  یناھج  نادنزرف  هب  تبسن  داضتم  تالاح  اب  زگرھ  ینامسآ 

ملع  . تسین یتسینوگاتنآ  تالاح  ینابرق  زگرھ  دنوادخ   . دوش یمن  یگتسسگ 
هک یناھج  کولس  نآ  باختنا  رد  ار  وا  دازآ  ۀدارا  هفقو  یب  روط  هب  دنوادخ  ۀبناج  همھ 

یاھتیفیک وا و  یھلا  یاھیگژیو  یمامت  تابلاطم  ربارب  ، و  نامزمھ  ، لماک روط  هب 
. دنک یم  تیادھ  دزاس  یم  هدروآرب  ار  وا  نادواج  تعیبط  یھانتمان 

اب ردپ  کی  بوخ  تعیبط   . تسا تبحم  یبوخ و  ریذپان  بانتجا  یعیبط و  ۀجیتن  محرت 
هورگ رھ  زا  وضع  رھ  هب  ار  ششخب  ۀنادنمدرخ  نتسب  راک  هب  تسین  نکمم  تبحم 

لیکشت مھ  اب  یھلا  ششخب  یدبا و  تلادع   . دراد غیرد  شیوخ  ناھج  نادنزرف  زا 
. دوش یم  هدیمان  فاصنا  یناسنا  ۀبرجت  رد  هک  دنھد  یم  ار  یزیچ  نآ 

لامک و یناھج  حوطس  نیب  لیدعت  زا  یا  هنافصنم  کینکت  رگنایامن  یھلا  ششخب 
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رد یھانتم  ناسنا  طیارش  هب  هک  تسا  یلاعتم  تلادع  محرت   . دشاب یم  ناصقن 
هب خساپ  یارب  هک  تسا  تیدبا  ِیراکتسرد   ، تسا هتفای  قابطنا  لماکت  لاح 
ضقن محرت   . تسا هتفای  لیدعت  نامز  نادنزرف  یناھج  تداعس  عفانم و  نیرتالاب 

دروم رد  هک  روطنآ   ، یلاعتم تلادع  تابلاطم  کرد  لباق  ریسفت  هکلب  تسین  تلادع 
روط هب  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  یدام  تاقولخم  نامرف و  تحت  یحور  تادوجوم 
هک تسا  یتشھب  ثیلثت  تلادع  محرت   . دشاب یم   ، دوش یم  هدرب  راک  هب  هنالداع 

نامز و یاھشنیرفآ  نوگانوگ  دنمشوھ  تادوجوم  لماش  زیمآرھم  هنالقاع و  روط  هب 
ۀدارا زیچ و  همھ  رب  ملاع  نھذ  طسوت  هدش و  هلومرف  یھلا  درخ  اب  هک  روطنآ   ، اضف
، دوش یم  نییعت  وا  هب  طبترم  ناگدننیرفآ  ۀیلک  یناھج و  ردپ  لقتسم  دازآ و 

. ددرگ یم 

دنوادخ تبحم  - 5

روما هب  تبسن  وا  یصخش  دروخرب  ۀویش  اھنت  ور  نیا  زا   ،“ تسا تبحم  دنوادخ  ”
هک دراد  تسود  ار  ام  ردقنآ  دنوادخ   . تسا یھلا  رھم  زا  یباتزاب  هشیمھ  ناھج 
یارب رورش و  یارب  دیشروخ  عولط  بجوم  وا   ” . دراد یم  اطع  ام  هب  ار  شیوخ  تایح 

“. دوش یم  فاصنا  یب  یارب  لداع و  یارب  ناراب  نداتسرف  بوخ و 

رطاخ هب  ینابز  برچ  اب  ناوت  یم  ار  دنوادخ  مینک  رکف  هک  تسا  هابتشا  نیا 
نتشاد تسود  هب  شنامرف  تحت  تاقولخم  تطاسو  ای  شنارسپ و  یاھینابرق 

نیا هب  خساپ  رد  “ . دراد تسود  ار  امش  شدوخ  ردپ  اریز   ” . تشاد او  شنادنزرف 
رد تنوکس  یارب  ار  زیگنا  تفگش  ناگدننک  میظنت  دنوادخ  هک  تسا  هناردپ  تفوطع 

دھاوخب سک  رھ   ” . تسا یناھج  دنوادخ  تبحم   . دراد یم  مازعا  اھناسنا  ناھذا 
وا “ . دنبای تاجن  تقیقح  نتسناد  اب  اھناسنا  مامت  تسا  لیام   ” وا “ . دیایب دناوت  یم 

“. ددرگ کالھ  سک  چیھ  هک  تسین  لیام  ”

راب هعجاف  جیاتن  زا  ار  ناسنا  دنراد  یعس  هک  دنتسھ  یناسک  نیلوا  ناگدننیرفآ 
یعیبط روط  هب  دنوادخ  تبحم   . دنھد تاجن  یھلا  نیناوق  زا  شیوخ  ۀناھلبا  یطخت 
هیبنت ار  ام  نامدوخ  تعفنم  یارب   ” تاقوا یھاگ  وا  ور  نیا  زا   . تسا هناردپ  رھم  کی 
نیشتآ یاھنومزآ  لوط  رد  یتح  “ . میوش میھس  وا  تیسوّدق  رد  میناوتب  ات   ، دنک یم 

“. دوش یم  هدرزآ  ام  اب  وا   ، ام یاھتنحم  یمامت  رد   ” هک دیشاب  هتشاد  دای  هب  دوخ 

هب نایغای  هک  یماگنھ   . تسا نابرھم  ناراکھانگ  اب  یھلا  روط  هب  دنوادخ 
یناوارف هب  ام  دنوادخ  اریز   ” ، دنوش یم  هتفریذپ  محرت  اب   ، دندرگ یم  زاب  یراکتسرد 

، و منادرگ یم  وحم  مدوخ  رطاخ  هب  ار  امش  یاھاطخ  هک  منآ  نم  “ ” . دشخب یم 
اطع ام  هب  ردپ  یتبحم  عون  هچ  هک  دیرگنب  “ ” . دروآ مھاوخن  دای  هب  ار  امش  ناھانگ 

“. میوش هدناوخ  دنوادخ  نادنزرف  دیاب  هک  تسا  هدرک 
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، وا نتشاد  تسود  یارب  حجرا  لیلد  دنوادخ و  یبوخ  هاوگ  نیرتگرزب   ، همھ نیا  اب 
راظتنا رد  هناروبص  رایسب  هک  تسا  هدننک  میظنت  ردپ —  نیزگ  ینکس  ۀیدھ 

امش هچ  رگا   . تشگ دیھاوخ  یکی  دبا  یارب  ود  رھ  امش  هک  تسا  یتعاس 
نیزگ ینکس  حور  یربھار  هب  رگا   ، دیبایب وجتسج  قیرط  زا  ار  ادخ  دیناوت  یمن 

هب هرود  ، و  ناھج هب  ناھج   ، تایح هب  تایح   ، ماگ هب  ماگ  دیدرت  یب   ، دیوش میلست 
ردپ یتشھب  تیصخش  روضح  رد  ماجنارس  هک  نیا  ات   ، دش دیھاوخ  تیادھ  هرود 

. دیتسیاب یناھج 

شنیرفآ عناوم  ناسنا و  تعیبط  یاھتیدودحم  نوچ  هک  تسا  یقطنمریغ  ردقچ 
شتسرپ ار  وا   ، دینیبب ار  دنوادخ  هک  دزاس  یم  نکممریغ  ناتیارب  ار  نیا  امش  ِیدام 

دیاب هک  یکیزیف ) یاضف   ) دراد دوجو  یشحاف  تفاسم  دنوادخ  امش و  نیب   . دینکن
دیاب هک  تسا  دوجوم  یونعم  توافت  زا  یمیظع  ۀلصاف   ، نینچمھ  . دوش هدومیپ 
روضح زا  ار  امش  یونعم  یکیزیف و  روط  هب  هک  هچنآ  یمامت  مغر  هب  اما   . ددرگ یط 

یدج تقیقح  نیا  هب  دینک و  گنرد   ، دزاس یم  ادج  دنوادخ  یتشھب  یصخش 
نیا شدوخ  ۀقیرط  هب  شیپ  زا  وا   . دنک یم  یگدنز  امش  نورد  دنوادخ  هک  دیشیدنایب 
امش رد  ات  تسا  هداتسرف  ار  دوخ  حور   ، نتشیوخ زا  وا   . تسا هدرک  یط  ار  هلصاف 
اب دینک  یم  لابند  ار  دوخ  یناھج  یناگدنز  ۀرود  امش  هک  روطنیمھ  دنک و  یگدنز 

. تسا شالت  رد  امش 

گرزب رایسب  هک  منک  شتسرپ  ار  یسک  هک  مبای  یم  ریذپلد  ناسآ و  ار  نیا  نم 
نود تاقولخم  ِءاقترا  یناحور  تمدخ  فقو  ناوارف  یتفوطع  اب  لاح  نیع  رد  تسا و 
نآ لرتنک  شنیرفآ و  رد  هک  مراد  تسود  ار  یسک  ًاعبط  نم   . دشاب یم  دوخ  ۀیاپ 

ردقنآ تبحم  رھم و  رد  ، و  لماک ردقنآ  یبوخ  رد  لاح  نیع  رد  تسا و  دنمتردق  رایسب 
ردقنآ دنوادخ  رگا  منک  یم  روصت  نم   . دنکفا یم  هیاس  ام  رب  هتسویپ  هک  تسا  افواب 

ار وا  هزادنا  نامھ  هب   ، دشاب هدنشخب  بوخ و  ردقنآ  هک  یمادام   ، دوبن ردتقم  گرزب و 
هب ات  میراد  تسود  شتعیبط  رطاخ  هب  رتشیب  ار  ردپ  یگمھ  ام   . متشاد یم  تسود 

. شزیگنا تریح  یاھیگژیو  تخانش  تلع 

ۀزرابم نانچ  لاح  رد  ار  ناشنامرف  تحت  ناریدم  هدننیرفآ و  نارسپ  نم  هک  یتقو 
تسا اضف  یاھناھج  لماکت  یتاذ  هک  نامز  نوگانوگ  یاھیراوشد  اب  یا  هناروھتم 
یرھم  ، اھناھج رت  نییاپ  نایاورنامرف  نیا  یارب  هک  مبای  یم  رد   ، منک یم  هدھاشم 
یاھناسنا هلمجنم   ، یگمھ ام  منک  یم  رکف  نم   ، همھ نیا  اب   . مراد قیمع  گرزب و 

ار یناسنا  هچ  یھلا و  هچ   ، رگید تادوجوم  ۀیلک  یناھج و  ردپ   ، دوجو یاھورملق 
تسود ار  ام  ًاتقیقح  اھتیصخش  نیا  هک  میھد  یم  صیخشت  اریز   ، میراد تسود 
تسود ۀبرجت  هب  یمیقتسم  خساپ  ناوارف  ردق  هب  نتشاد  تسود  ۀبرجت   . دنراد

دح هب  دیاب  نم   ، دراد تسود  ارم  دنوادخ  هک  نیا  نتسناد  اب   . تسا ندش  هتشاد 
یاھیگژیو ۀیلک  زا  یراع  وا  یتح  هچ  رگ   ، مھد همادا  ار  وا  نتشاد  تسود  دایز 
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. دوب یم  دوخ  ندوب  قلطم  ، و  تیئاغ  ، تیلاعت

لابند نادواج  راصعا  نایاپ  یب  ۀرتسگ  رسارس  رد  نونکا و  مھ  ار  ام  ردپ  تبحم 
کی طقف   ، دیشیدنا یم  دنوادخ  تبحم  اب  تعیبط  هب  امش  هک  روطنیمھ   . دنک یم 

ار دوخ  ۀدننیرفآ  امش  دراد : دوجو  نآ  هب  طوبرم  یتیصخش  یعیبط  لوقعم و  شنکاو 
هیبش یتفوطع  دنوادخ  هب  تبسن  امش   . تشاد دیھاوخ  تسود  هدنیازف   روط  هب 
کی هک  روطنامھ   ، اریز  . تشاد دیھاوخ  دراد  دوخ  ینیمز  ردپ  هب  دنزرف  کی  هک  نآ 
نامھ هب   ، دراد تسود  ار  دوخ  نادنزرف   ، یقیقح ردپ  کی   ، یعقاو ردپ  کی   ، ردپ
دبا یارب  هتشاد و  تسود  ار  دوخ  ۀدیرفآ  نارتخد  نارسپ و  یناھج  ردپ  تروص 

. دیآ یم  رب  نانآ  تداعس  ددصرد 

یھلا رھم   . تسا هناردپ  ۀناشیدنارود  دنمشوھ و  تفوطع  کی  دنوادخ  تبحم  اما 
ردپ لماک  تعیبط  رگید  نارکیب  یاھیگژیو  ۀیلک  یھلا و  درخ  اب  هناگی  طابترا  رد 
نیرتگرزب  . تسین دنوادخ  تبحم  یلو   ، تسا تبحم  دنوادخ   . دنک یم  لمع  یناھج 
هدھاشم رکف  ناگدننک  میظنت  یاطعا  رد  یناف  تادوجوم  یارب  یھلا  رھم  رھظم 

شرسپ ییاطعا  تایح  رد  امش  یارب  ردپ  رھم  یزاسراکشآ  نیرتگرزب  اما   ، دوش یم 
. دوش یم  هدید   ، دومن تسیز  یونعم  لآ و  هدیا  یتایح  نیمز  رد  هک  روطنآ   ، لیئاکیم

تروص هب  یناسنا  ناور  رھ  یارب  ار  ردپ  رھم  هک  تسا  نکاس  ۀدننک  میظنت  نیا 
. دزاس یم  رولبتم  یدرف 

ینامسآ ردپ  یھلا  رھم  متسھ  روبجم  هک  تسا  روآدرد  ًابیرقت  میارب  تاقوا  یھاگ 
فیصوت قشع  یناسنا  یوغل  لبمس  ندرب  راک  هب  اب  وا  یناھج  نادنزرف  یارب  ار 

مارتحا و باب  رد  یناسنا  طباور  زا  ناسنا  ۀدیا  نیرتالاب  رب  هچ  رگ  ترابع  نیا   . میامن
هک تسا  یرشب  طباور  زا  یرایسب  رگناشن  ررکم  روط  هب   ، دراد تلالد  یگتسبلد 

نینچمھ هک  یتغل  رھ  ۀلیسو  هب  هک  تسا  بسانمان  یلک  هب  هیام و  نود  ًالماک 
هدافتسا شناھج  تاقولخم  یارب  هدنز  دنوادخ  یاتمھ  یب  رھم  نداد  ناشن  یارب 

یترابع زا  متسین  رداق  هک  تسا  روآ  فسأت  ردقچ   . دوش هتخانش  دوش  یم 
رھم تیمھا  ریگمشچ  ییابیز  یقیقح و  تعیبط  هک  درف  هب  رصحنم  ینامسآ و 

. منک هدافتسا  دیامن  یم  لقتنم  ناسنا  نھذ  هب  ار  یتشھب  ردپ  یھلا 

یھاشداپ  ، دراد یم  رود  رظن  زا  ار  یصخش  دنوادخ  کی  رھم  ناسنا  هک  یتقو 
، یھلا تعیبط  نارکیب  یگناگی  مغر  هب   . دوش یم  یبوخ  یھاشداپ  ًافرص  دنوادخ 

شتاقولخم اب  دنوادخ  یصخش  یاھدروخرب  یمامت  بلاغ  یگژیو  تبحم 
. دشاب یم 

دنوادخ یبوخ  - 6
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یایند رد  تسا  نکمم   ، مینیبب ار  یھلا  ییابیز  یکیزیف  ناھج  رد  تسا  نکمم  ام 
یایند رد  طقف  دنوادخ  یبوخ  اما   ، میھد صیخشت  ار  نادواج  تقیقح  ینالقع 

کی  ، نآ یقیقح  رھوج  رد  بھذم   . دوش یم  تفای  یبھذم  یصخش  ۀبرجت  یونعم 
رد ، و  قلطم گرزب و  دناوت  یم  دنوادخ   . تسا دنوادخ  یبوخ  هب  دامتعا  نامیا و 

بھذم رد  دنوادخ  یلو   ، دشاب یصخش  دنمشوھ و  یوحن  هب  یتح  هفسلف 
یادخ کی  زا  تسا  نکمم  ناسنا   . دشاب کین  دیاب  وا   . دشاب حلاص  دیاب  نینچمھ 

. دراد تسود  ار  وا  هتشاد و  دامتعا  بوخ  یادخ  کی  هب  اھنت  وا  اما   ، دسارھب گرزب 
رد اھنت  نآ  لماک  روھظ  ، و  تسا دنوادخ  تیصخش  زا  یشخب  دنوادخ  یبوخ  نیا 

. دوش یم  رادیدپ  دنوادخ  رادنامیا  نادنزرف  یبھذم  یصخش  ۀبرجت 

یساسا یاھزاین  زا  یحور  تعیبط  یایند  قوف  هک  دراد  هراشا  نیا  رب  بھذم 
یقالخا تسا  نکمم  یلماکت  بھذم   . تسا وگخساپ  نآ  هب  ، و  هاگآ رشب  یایند 

نیا  . دوش یم  یقالخا  یونعم  روط  هب  ًاتقیقح و  هدش  راکشآ  بھذم  طقف  اما   ، ددرگ
امرفمکح وا  رب  هناھاش  تایقالخا  هک  تسا  یتیھولا  دنوادخ  هک  نیرید  موھفم 
ۀنامیمص تایقالخا  زا  زیگنارب  رثأت  یفطاع  حطس  نآ  هب  یسیع  طسوت  تسا 

ۀبرجت رد  نآ  زا  رتابیز  رت و  فیطل  زیچ  چیھ  هک   ، دنزرف ، و  ردام ردپ و  ۀطبار  یگداوناخ 
. تفای اقترا   ، درادن دوجو  یناسنا 

رھ “ ” . دزاس یم  نومنھر  هبوت  هب  ار  راکاطخ  ناسنا   ، دنوادخ یبوخ  ندوب  ینغ  ”
وا  . تسا بوخ  دنوادخ  “ ” . دوش یم  لزان  اھرون  ردپ  زا  لماک  ۀیدھ  رھ  بوخ و  ۀیدھ 

نابرھم هدنشخب و  دنوادخ  راگدرورپ  “ ” . تسا اھناسنا  یاھناور  یدبا  هاگھانپ 
راگدرورپ هک  دینیبب  دیشچب و  “ ” . تسا تقیقح  یبوخ و  زا  ولمم  رابدرب و  وا   . تسا

رپ نابرھم و  راگدرورپ  “ ” . دراد دامتعا  وا  هب  هک  یناسنا  تسا  کرابتم  تسا ! بوخ 
افش ار  ناگتسکش  لد  وا  “ ” . تسا یراگتسر  یادخ  وا   . تسا تقفش  زا 

ناسنا دنمتردق  ًامامت  ریخ  یناب  وا   . دراذگ یم  مھرم  ار  ناور  یاھمخز  دشخب و  یم 
“. تسا

ییالاب یقالخا  صخاش  کی   ، یضاق هاشداپ و  کی  ناونع  هب  دنوادخ  موھفم  هچ  رگا 
هورگ کی  ناونع  هب  نوناق  هب  راذگ  مارتحا  یمدرم  شیادیپ  بجوم  دومن و  جیورت  ار 

تیعقوم کی  رد  تیدبا  رد  نامز و  رد  شتیعضو  اب  هطبار  رد  ار  رادنامیا  درف   ، دیدرگ
ردپ دنوادخ  هک  دندرک  مالعا  یناربع  یتآ  ناربمایپ   . دراذگ یقاب  ینماان  کانمغ 

. دومن راکشآ  یرشب  دوجوم  رھ  ردپ  ناونع  هب  ار  دنوادخ  یسیع   . تسا لیئارسا 
نشور یسیع  یگدنز  اب  لاعتم  یا  هنوگ  هب   ، دنوادخ زا  یناسنا  ۀدیا  یمامت 

لثم هن  دنوادخ   . دراد دوجو  یردپ  رھم  رد  یتاذ  روط  هب  یھاوخدوخ  مدع   . دوش یم 
یناھج تیصخش  رھ  یتشھب  ردپ  وا   . دزرو یم  رھم  ردپ  کی  ناونع  هب  هکلب   ، ردپ کی 

. تسا

. تسا ناھج  یقالخا  نوناق  ۀمشچرس  دنوادخ  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  یراکتسرد 
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رگ هولج  راگزومآ  کی  ناونع  هب   ، هدننک راکشآ  کی  ناونع  هب  ار  دنوادخ   ، تقیقح
مھف لباق  یرایمھ  ددصرد   ، دبلط یم  دشخب و  یم  تفوطع   ، قشع اما   . دزاس یم 
ۀشیدنا یراکتسرد  تسا  نکمم   . دیآ یمرب  دراد  دوجو  دنزرف  هدلاو و  نیب  هچنآ  ریظن 

هک تسردان  روصت  نیا   . تسا ردپ  کی  ۀویش  ندیزرو  رھم  اما   ، دشاب یھلا 
، دوب ریذپان  یتشآ  ینامسآ  ردپ  یھاوخدوخ  زا  یراع  رھم  اب  دنوادخ  یراکتسرد 

ۀئارا هب  ًامیقتسم  تشاد و  ضرف  شیپ  ار  تیھولا  تعیبط  رد  یگناگی  نادقف 
دازآ ۀدارا  تینادحو و  هب  یفسلف  مجاھت  کی  هک   ، دش رجنم  هرافک  ۀیرظن  یلیصفت 

. دشاب یم   ، ود رھ   ، دنوادخ

کی  ، تسا نکاس  نیمز  رد  وا  نادنزرف  رد  شحور  هک  ینامسآ  تفوطعرپ  ردپ 
هب یارب  تسین و  محرت —  زا  یرگید  تلادع و  زا  یکی  هدش —  میسقت  تیصخش 

رب  . تسین یجنایم  هب  یزاین  مھ  دنوادخ  ششخب  ای  فطل  ندروآ  تسد 
ناونع هب  دنوادخ   . تسین امرفمکح  هدنھد  رفیک  دیکا  تلادع   ، یھلا یراکتسرد 

. دشاب یم  یضاق  کی  ناونع  هب  دنوادخ  زا  رتارف  ردپ  کی 

درخ هک  دراد  تقیقح  نیا   . تسین ینابصع  ای   ، وجماقتنا  ، نیگمشخ زگرھ  دنوادخ 
ار وا  ۀدشان  اریذپ  محرت   ، تلادع هک  نیا  نمض   ، دوش یم  وا  رھم  عنام  بلغا 
ربارب ِترفن  ناونع  هب  هک  نیا  زج  یا  هراچ  یکین  هب  وا  قشع   . دزاس یم  طورشم 

یگناگی  . تسین راگزاسان  تیصخش  کی  ردپ   . درادن دیآرد  شیامن  هب  هانگ  یارب 
، دنوادخ نافیدرمھ  ِیدبا  یاھتیوھ  مغر  هب   ، یتشھب ثیلثت  رد   . تسا لماک  یھلا 

. دراد دوجو  قلطم  یگناگی 

یفسلف رظن  زا  ینایب  نینچ  تسا : رفنتم  هانگ  زا  دراد و  تسود  ار  راکھانگ  دنوادخ 
دنناوت یم  صاخشا  طقف  ، و  تسا قوفام  تیصخش  کی  دنوادخ  اما   ، دراد تقیقح 

. تسین صخش  کی  هانگ   . دنزرو ترفن  اھنآ  هب  ای  هتشاد  تسود  ار  رگید  صاخشا 
، تسا یدبا ) هوقلاب   ) یتیصخش تیعقاو  کی  وا  اریز  دراد  تسود  ار  راکھانگ  دنوادخ 

کی هانگ  اریز   ، درادن یصخش  دروخرب  چیھ  هانگ  هب  تبسن  دنوادخ  هک  نآ  لاح 
دوجو زا  دنوادخ  تلادع  طقف  ور  نیا  زا   . تسین یصخش  نآ  ؛  تسین یونعم  تیعقاو 
دوبان ار  هانگ  دنوادخ  نوناق  ؛  دھد یم  تاجن  ار  راکھانگ  دنوادخ  تبحم   . تسا هاگآ  نآ 
نیا ًارھاظ   ، دیامن تیوھ  نییعت  هانگ  اب  ًالماک  ار  دوخ  ًاتیاھن  راکھانگ  رگا   . دزاس یم 
ناسنا نھذ  نامھ  هک  روطنامھ  تسرد   ، دبای یم  رییغت  یھلا  تعیبط  دروخرب  زرط 

تیوھ نییعت  نکاس  ۀدننک  میظنت  حور  اب  ار  دوخ  ًالماک  نینچمھ  تسا  نکمم  یناف 
ًالماک ماگنھ  نآ  رد  یا  هدش  هتخانش  هانگ  هب  یناف  ناسنا  نینچ  تعیبط   . دیامن
هبرجت ار  دوجو  یدوبان  ًاتیاھن  هتشگ و  یعقاوریغ ) ًاصخش  ور  نیا  زا  و   ) یناحورریغ
یارب دناوت  یمن   ، قولخم تعیبط  ندوبن  لماک  یتح   ، تیعقاو مدع   . دومن دھاوخ 
تسا یونعم  هدنیازف  روط  هب  یعقاو و  هدنور  شیپ  روط  هب  هک  یناھج  رد  هشیمھ 

. دشاب هتشاد  دوجو 
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. دوش یم  هتخانش  تبحم  اب  صخش  کی  دنوادخ   ، تیصخش یایند  اب  ییورایور  رد 
رھ وا  یونعم  ۀبرجت  رد   . تسا یصخش  تبحم  کی  وا   ، یونعم یایند  اب  ییورایور  رد 

دنوادخ یبوخ   . دوش یم  تیوھ  نییعت  تبحم  اب  دنوادخ  یدارا  تساوخ   . تسا ود 
، محرت نداد  ناشن   ، ندیزرو رھم  هب  یناھج  لیامت  یھلا —  دازآ  تساوخ  نب  رد 

. دراد یاج  ششخب —  یاطع  ، و  ییابیکش نتخاس  رگ  هولج 

یھلا ییابیز  تقیقح و  - 7

یتح هک  یھاگآ  تاعالطا و   . تسا یبسن  قولخم  مھف  یھانتم و  شناد  یمامت 
یعضوم تروص  هب   ، لماک یبسن  روط  هب  طقف   ، دنا هدش  یروآدرگ  الاب  عبانم  زا 

. دنتسھ یقیقح  یصخش  ۀنوگ  هب  ، و  قیقد

کی تقیقح  ناھج  ۀفسلف  رد  اما   ، دنتسھ ناسکی  ًاتبسن  یکیزیف  یاھتیعقاو 
طقف دوخ  تاطابترا  رد  لماکت  لاح  رد  یاھتیصخش   . تسا فطعنم  هدنز و  لماع 

ۀبرجت هک  ییاج  ات  طقف  نانآ   . دنتسھ یقیقح  ًاتبسن  دنمدرخ و  ًاشخب 
کی رد  ًارھاظ  هک  هچنآ   . دنشاب نئمطم  دنناوت  یم  دبای  یم  دادتما  ناش  یصخش 
اھنت شنیرفآ  زا  یرگید  شخب  رد   ، دشاب یقیقح  لماک  روط  هب  تسا  نکمم  ناکم 

. دشاب یقیقح  ًاتبسن  تسا  نکمم 

یاھزیچ فصو  اما   ، تسا یناھج  ناسکی و   ، ییاھن تقیقح   ، یھلا تقیقح 
هتفگ دنیآ  یم  نوگانوگ  تارک  زا  هک  یرامشیب  دارفا  طسوت  هک  روطنآ   ، یونعم

شناد و ندوب  لماک  رد  تیبسن  نیا  رطاخ  هب  تاقوا  یھاگ  تسا  نکمم   ، دوش یم 
. دنک رییغت  هبرجت  نآ  دادتما  لوط و  رد  نینچمھ  یصخش و  ۀبرجت  ندوب  راشرس  رد 

روط هب   ، گرزب زکرم  عبنم و  نیلوا  راتفر  زرط  راکفا و   ، ماکحا نیناوق و  هک  یلاح  رد 
لاح نیع  رد   ، دنتسھ یقیقح  ناھج  رسارس  رد  ، و  تیاھن یب  تروص  هب   ، یدبا
قباطم  ، دنمشوھ قولخم  ، و  هرک  ، متسیس  ، ناھج رھ  یارب  نانآ  لیدعت  دربراک و 

لمع دوخ  ۀطوبرم  یاھناھج  رد  هک  روطنآ   ، هدننیرفآ نارسپ  کینکت  اھحرط و 
نارکیب و حور  ِیلحم  یاھشور  اھ و  همانرب  اب  یگنھامھ  رد  نینچمھ  ، و  دننک یم 

. دشاب یم  هطوبرم  ینامسآ  یاھتیصخش  ۀیلک 

. دنک یم  رداص  ناھج  رد  ار  یناف  ناسنا  ندش  درط  مکح  مسیلایرتام  بذاک  ملع 
زا بکرم  شناد  کی  نیا   . تسا ینمیرھا  هوقلاب  روط  هب  یمسق  شناد  نینچ 
نراقتم مھ  راشرس و  مھ  اریز  تسا  ابیز  تقیقح   . تسا  ، ود رھ   ، ترارش یبوخ و 
هب هک  ار  هچنآ   ، دیآ یم  رب  تقیقح  یوجتسج  رد  ناسنا  هک  یماگنھ   . تسا

. دنک یم  لابند  تسا  یعقاو  یھلا  یا  هنوگ 

بکترم  ، دنوش یم  یھارمگ  راچد  یفابلایخ  یاطخ  رد  هک  یماگنھ  هفسالف 
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تیعقاو و ۀبنج  کی  یور  ساوح  زکرمت  لمع   ، دنوش یم  دوخ  هابتشا  نیرت  یدج 
دنمدرخ فوسلیف   . تقیقح لک  ناونع  هب  یدرفنم  ۀبنج  نینچ  مالعا  سپس 

، و تسا یناھج  یاھ  هدیدپ  یمامت  تشپ  رد  هک  قالخ  حرط  لابند  هب  هشیمھ 
روط هب  هدننیرفآ  ۀشیدنا   . تشگ دھاوخ   ، تسا دوجوم  شیپ -  اھنآ  هب  تبسن 

. دشاب یم  قالخ  لمع  رب  مدقم  ریذپانرییغت 

هب اھنت  هن   ، ار نآ  یونعم  تیفیک   ، تقیقح ییابیز  دناوت  یم  هنارکفنشور  یھاگآدوخ 
خساپ طسوت  رتشیب  نانیمطا  تیعطق و  اب  هکلب   ، نآ میھافم  ِیفسلف  تابث  ۀلیسو 
تقیقح تخانش  زا  یداش   . دیامن فشک  رضاح  هشیمھ  ِتقیقح  ِحور  ریذپاناطخ 

. درک یناگدنز  نآ  اب  ناوت  یم   ، دومن لمع  نآ  هب  ناوت  یم  اریز  دوش  یم  لصاح 
، تسین یعقاو  اطخ  هک  ییاجنآ  زا   ، اریز دنیآ  یم  اطخ  لابند  هب  هودنا  یدیماان و 
معط طسوت  تروص  نیرتھب  هب  یھلا  تقیقح   . ددرگ یعقاو  هبرجت  رد  دناوت  یمن 

. دوش یم  هتخانش  نآ  یونعم 

رد یکیزیف  روانھپ  ناھج   . تسا یھلا  دنویپ  یارب   ، یگناگی یارب  یدبا  یوجتسج 
لماع  ، نھذ یادخ  رد  ینالقع  ناھج   . دروخ یم  دنویپ  مھ  هب  تشھب  ۀریزج 

مھ هب  نادواج  رسپ  تیصخش  رد  یحور  ناھج   . دوش یم  لصو  مھ  هب   ، کرتشم
نایم میقتسم  ۀطبار  قیرط  زا  اضف  نامز و  یوزنم  ناسنا  یلو   . تسا هتسویپ 
میظنت  . دروخ یم  دنویپ  ردپ  یادخ  رد  یناھج  ردپ  نکاس و  یرکف  ۀدننک  میظنت 
یھلا یگناگی  لابند  هب  هشیمھ  یارب  تسا و  دنوادخ  زا  یا  هرذ  ناسنا  ۀدننک 

. دبای یم  دنویپ  مھ  هب   ، وا رد  ، و  زکرم عبنم و  نیلوا  یتشھب  تیھولا  اب  وا   . تسا

ِتقیقح رد  یھلا  یبوخ  کرد  تسا : تیعقاو  ماغدا  فشک و   ، یلاعتم ییابیز  کرد 
نآ یگناگی  نزاوت  زا  بکرم  یرشب  رنھ  ۀبذاج  یتح   . تسا یئاغ  ییابیز  هک   ، یدبا

. تسا

اب دنوادخ  یبوخ  نتخاس  طبترم  رد  نآ  تیقفوم  مدع  یناربع  بھذم  گرزب  هابتشا 
، و دومن تفرشیپ  ندمت  هک  جیردت  هب   . دوب رنھ  یاریگ  ییابیز  ملع و  یعقاو  قیاقح 

دنوادخ یبوخ  ِدح  زا  شیب  دیکأت  ۀنادرخبان  ریسم  نامھ  ندومن  لابند  بھذم  نوچ 
یا هدنیازف  لیامت   ، داد همادا  ار  ییابیز  زا  تلفغ  تقیقح و  یبسن  یزاسادج  دح  ات 

یبوخ لصفنم  یعازتنا و  موھفم  زا  هک  دمآ  دیدپ  اھناسنا  عاونا  زا  یخرب  یارب 
هک  ، نردم بھذم  درجم  هدش و  دیکأت  دح  زا  شیب  تایقالخا   . دننادرگ یور  درفنم 

ظفح ار  متسیب  نرق  یاھناسنا  زا  یرایسب  یرادافو  یگتسبلد و  تسین  رداق 
، و هفسلف  ، شناد قیاقح  هب  ربارب  یھجوت   ، شیقالخا نیمارف  رب  هوالع  رگا   ، دیامن
، و هنارکفنشور رنھ  ۀبذاج   ، یکیزیف شنیرفآ  یاھییابیز  هب  زین  ، و  یونعم ۀبرجت 

. دنک یزاسزاب  ار  دوخ  دناوت  یم   ، دیامن لذب  لیصا  تلصخ  هب  لین  تمظع 

شنیب یاراد  ، و  ورشیپ  ، رگنرود نانز  نادرم و  نآ  یارب  رصع  نیا  یبھذم  شلاچ 
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رداک رد  یناگدنز  زا  باذج  دیدج و  یا  هفسلف  هناروسج  هک  تسا  نیا  یونعم 
ییابیز  ، یناھیک تقیقح  ۀتسویپ  مھ  هب  عیدب  وحن  هب  ، و  طیسب  ، نردم میھافم 
یمامت  ، تایقالخا هب  وکین  دیدج و  شرگن  نینچ   . دنھن انب  یھلا  یبوخ  ، و  یناھج

رشب ناور  رد  هک  ار  هچنآ  درک و  دھاوخ  بذج  تسا  بوخ  ناسنا  نھذ  رد  هک  ار  هچنآ 
یھلا یاھتیعقاو  یبوخ  ، و  ییابیز  ، تقیقح  . دبلط یم  شلاچ  هب  تسا  نیرتھب 

، دنک یم  دوعص  الاب  هب  یونعم  یناگدنز  نابدرن  زا  ناسنا  هک  جیردت  هب  ، و  دنتسھ
هدنیازف  تروص  هب  تسا  تبحم  هک  دنوادخ  رد  نادواج  ِیلاعتم  یاھتیفیک  نیا 

. دنوش یم  هناگی  هدش و  گنھامھ 

. تسا بوخ  مھ  ابیز و  مھ  یونعم — ای   ، یفسلف  ، یدام تقیقح — یمامت 
بوخ مھ  ، و  یقیقح مھ  یونعم —  نراقت  ای  یدام  رنھ  یعقاو — ِییابیز  یمامت 
ای  ، یعامتجا یربارب   ، یصخش تایقالخا  هچ  تلاصا — اب  ِیبوخ  یمامت   . تسا

، یتمالس  . تسا ابیز  یقیقح و  یواسم  روط  هب  یھلا — یناحور  تمدخ 
زا یبیکرت   ، دنزیمآ یم  مھ  رد  یرشب  ۀبرجت  رد  هک  روطنآ   ، ینامداش ، و  تشادھب

قیرط زا  رثؤم  یناگدنز  زا  یحوطس  نینچ   . دنتسھ یبوخ  ، و  ییابیز  ، تقیقح
یحور یاھمتسیس  ، و  یتدیقع یاھمتسیس   ، یژرنا یاھمتسیس  یگناگی 

. دنوش یم  لصاح 

هک یماگنھ  . و  تسا هدنھد  تابث  یکین  ، و  باذج ییابیز   ، هدنھد دنویپ  تقیقح 
گنھامھ یتیصخش  ۀبرجت  رد   ، تسا یعقاو  هک  هچنآ  هب  قلعتم  یاھشزرا  نیا 

هتشگ و طورشم  درخ  اب  هک  ددرگ  یم  قشع  زا  الاب  یتبترم  کی  هجیتن   ، دنوش یم 
یاھشزومآ ۀیلک  یعقاو  دوصقم   . دوش یم  هتشاذگ  کحم  نآ  رب  یرادافو  اب 

رتگرزب یاھتیعقاو  اب  تارک  یوزنم  دنزرف  رتھب  یگنھامھ  یور  یراذگریثأت   ، یناھج
حوطس رد  ، و  یھانتم یرشب  حطس  رد  تیعقاو   . تسا وا  شرتسگ  لاح  رد  ۀبرجت 

. تسا یدبا  نارکیب و   ، یھلا رتالاب و 

لمع اسرِووی  رد  اھمایا  یامدق  ۀتیروتا  اب  هک  یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
[. دیامن یم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 3

دنوادخ یاھیگژیو 

اما  . دنک یم  تموکح  تیدبا  ۀرتسگ  رب  یناھج  ردپ  ؛  دراد روضح  اج  همھ  رد  دنوادخ 
، دنک یم  تموکح  شا  یتشھب  رگشنیرفآ  نارسپ  صخش  رد  یلحم  یاھناھج  رد  وا 

یگدنز ام  هب  دنوادخ   ” . دراد یم  اطع  تایح  نارسپ  نیا  قیرط  زا  هک  نیا  نیح  یتح 
رگشنیرفآ نارسپ  نیا  “ . تسا شنارسپ  رد  یگدنز  نیا  ، و  تسا هداد  هنادواج 
ناخرچ تارایس  نادنزرف  هب  نامز و  قطانم  رد  یو  یصخش  یلجت  دنوادخ 

. دنتسھ اضف  لماکت  لاح  رد  یاھناھج 

رت نییاپ  یاھ  هتسر  طسوت  حوضو  هب  دنوادخ  ۀدش  یصخش  رایسب  نارسپ 
رد نارکیب و  ردپ  ندوب  هدیدان  نانآ  اذل  ، و  دنتسھ صیخشت  لباق  دنمشوھ  تاقولخم 

ردپ ِیتشھب  ِرگشنیرفآ  نارسپ   . دننک یم  ناربج  ار  صیخشت  لباق  رتمک  هجیتن 
رطاخ هب   ، یندیدان  . دنشاب یم  یندیدان  نآ  زا  اوس  دوجوم  کی  یزاسراکشآ  یناھج 

یاھتیھولا یاھتیصخش  تیدبا و  ۀریاد  یتاذ  هک  ندوب  یھانتیال  ندوب و  قلطم 
. تسا تشھب 

. تسا وا  ۀدننک  لمع  تعیبط  عومجم  هکلب   ، تسین دنوادخ  یگژیو  کی  یگدننیرفآ 
ِگنھامھ یاھیگژیو  یمامت  طسوت  هک  روطنیمھ  یگدننیرفآ  ِیناھج  درکراک  نیا  و 

یدبا روط  هب   ، دوش یم  لرتنک  نییعت و  زکرم  عبنم و  نیلوا  یھلا  نارکیب و  تیعقاو 
ار یھلا  تعیبط  ۀصیصخ  کی  رھ  هک  میراد  دیدرت  هناقداص  ام   . ددرگ یم  رگ  هولج 

تروص نیا  رد   ، دوب نینچ  رگا  اما   . دومن یقلت  تایصوصخ  رگید  رب  مدقم  ناوتب 
یشیپ رگید  یاھیگژیو  ، و  اھتیلاعف  ، اھتعیبط ۀیلک  رب  تیھولا  ِیگدننیرفآ  ِتعیبط 
رجنم دنوادخ  ندوب  ردپ  یناھج  تقیقح  هب  تیھولا  ِیگدننیرفآ  . و  تفرگ یم 

. دوش یم 

دنوادخ ندوب  اج  همھ  - 1
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ار وا  یروضح  اج  همھ   ، دحاو نآ  رد  اج و  همھ  رد  روضح  یارب  یناھج  ردپ  ییاناوت 
نآ رد  ، و  رامشیب یاھناکم  رد   ، ناکم ود  رد  دناوت  یم  دنوادخ  اھنت   . دھد یم  لیکشت 
رد نیمز  الاب و  رد  نامسآ  رد   ” نامزمھ روط  هب  دنوادخ   . دشاب هتشاد  روضح  دحاو 
اجک هب  وت  حور  زا  : ” داد رد  ادن  ریمازم  ۀدنسیون  هک  روط  نامھ   . تسا رضاح  نییاپ “

؟“ مزیرگب مناوت  یم  اجک  هب  وت  روضح  زا  ای  ؟  مورب مناوت  یم 

نم ایآ  “ ” . متسھ رود  زین  کیدزن و  هک  متسھ  ییادخ  نم  دیامرف  یم  دنوادخ  ”
بولق یمامت  اھشخب و  یمامت  رد  یناھج  ردپ  ؟ “ ما هتفرگن  ارف  ار  نیمز  نامسآ و 

زیچ همھ  هک  تسا  نامھ  یگدنکآ   ” وا  . دراد روضح  هشیمھ  دوخ  ۀدرتسگ  شنیرفآ 
، نآ رب  هوالع  و  دنک “ یم  راک  همھ  رد  هنوگ  همھ  هب   ” و دزاس “ یم  رپ  اج  همھ  رد  ار 
( اھناھج ناھج   ) کالفا کلف  و  ناھج )  ) کلف  ” هک تسا  یروط  وا  تیصخش  موھفم 
تسا و زیچ  همھ  دنوادخ  هک  دراد  تقیقح  ًالمع  نیا  “ . دنریگ رب  رد  ار  وا  دنناوت  یمن 

ًاتیاھن نارکیب   . تسین دنوادخ  دوجو  یمامت  نیا  یتح  اما   . دراد روضح  زیچ  همھ  رد 
لیلحت ۀلیسو  هب  دناوت  یمن  زگرھ  تلع   . دوش راکشآ  دناوت  یم  تیاھن  یب  رد  طقف 
ۀجیتن رد  هک  شنیرفآ  لک  عمج  زا  هدنز  یادخ   . دوش مھف  لماک  روط  هب  اھلولعم 

رد دنوادخ   . تسا رتگرزب  هزادنا  یب  تسا  هدمآ  دوجو  هب  وا  دازآ  ۀدارا  قالخ  لامعا 
ینارکیب تیمامت  دناوت  یمن  زگرھ  ناھیک  اما   ، تسا هدش  راکشآ  ناھیک  رساترس 

. دناجنگب دوخ  رد  ای  دریگ  رب  رد  ار  دنوادخ 

یاھتنا زا  وا  تمیزع   ” . دنز یم  تشگ  نیداینب  ناھج  رد  هفقو  یب  روط  هب  ردپ  دوجو 
“. تسین ناھنپ  وا  رون  زا  زیچ  چیھ  ، و  تسا نآ  ینایاپ  طاقن  ات  وا  ۀرتسگ  ، و  نامسآ

یگدنز قولخم  رد  زین  دنوادخ  هکلب   ، دراد یتسھ  دنوادخ  رد  اھنت  هن  قولخم 
وا  . دنک یم  یگدنز  ام  رد  وا  اریز  مینیزگ  یم  ینکس  وا  رد  میناد  یم  ام   ” . دنک یم 
ناسنا یندشن  ادج  رای  یتشھب  ردپ  ۀیدھ  نیا   . تسا هدرک  اطع  ام  هب  ار  دوخ  حور 

نھذ رد  هنادواج  ردپ  حور  “ ” . تسا ریگارف  ًامامت  رضاح و  هتسویپ  یادخ  وا  “ ” . تسا
وجتسج هب  تسود  کی  نتفای  یارب  ناسنا  “ ” . تسا ناھنپ  یناسنا  دنزرف  رھ 
یناگدنز شدوخ  بلق  نورد  رد  تسرد  تسود  نآ  هک  یلاح  رد   ، دزادرپ یم 

ام نورد  زا  وا  حور   . تسام زا  یشخب  وا   . تسین رود  نیتسار  یادخ  “ ” . دنک یم 
حور وا   . تسام اب  هشیمھ  دنوادخ   . دنک یم  یگدنز  دنزرف  رد  ردپ  “ ” . دیوگ یم  نخس 

“. تسا هنادواج  تشونرس  ۀدننک  تیادھ 

اریز دیتسھ “ ادخ  زا  امش  : ” هدش هتفگ  یتسرد  هب  یناسنا  داژن  اب  هطبار  رد 
“. وا رد  دنوادخ  ، و  دنک یم  یگدنز  دنوادخ  رد  دنک  یم  یگدنز  تبحم  رد  هک  یسک  ”

میظنت اریز   ، دیھد یم  باذع  ار  دنوادخ  نیزگ  ینکس  ۀیدھ  یراکاطخ  رد  یتح  امش 
نآ رد  هک  ار  یرشب  نھذ  نآ  ۀناریرش  ۀشیدنا  یاھدمایپ  دیاب  ًامازلا  رکف  ۀدننک 

. دنارذگب رس  زا  تسا  سوبحم 
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رب رد  اضف   . تسا یو  نارکیب  تعیبط  زا  یشخب  عقاو  رد  دنوادخ  یروضح  اج  همھ 
تیدودحم نودب  لامک و  رد  دنوادخ   . تسین تیھولا  یارب  یعنام  چیھ  ۀدنریگ 

رد وا  اذل   . دراد روضح  یزکرم  ناھج  رد  تشھب و  رد  طقف  راکشآ  روط  هب  ، و  تسا
ارچ  ، درادن روضح  هدھاشم  لباق  روط  هب  دنشدرگ  رد  انواھ  رود  هب  هک  ییاھشنیرفآ 

تازایتما لالقتسا و  ییاسانش  اب  ار  دوخ  یعقاو  میقتسم و  روضح  دنوادخ  هک 
هتخاس دودحم  اضف  نامز و  یاھناھج  نایاورنامرف  زارتمھ و  ناگدننیرفآ  یھلا 
لاناک هویش و  زا  هدرتسگ  ۀتشر  کی  دیاب  یھلا  روضح  موھفم  ور  نیا  زا   . تسا

، و نارکیب حور   ، نادواج رسپ  یروضح  یاھرادم  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ار   ، ود رھ   ، یلجت
ردپ روضح  هک  تسین  نکمم  هشیمھ  نینچمھ   . درامش زیاج  تسا  تشھب  ۀریزج 

یمامت نانآ   . داد زیمت  مھ  زا  ار  وا  لماوع  نادواج و  نازارتمھ  لامعا  یناھج و 
رد اما   . دنناسر یم  ماجنا  هب  لماک  روط  هب  ار  وا  ریذپانرییغت  دوصقم  رامشیب  تاموزلم 

روط هب  دنوادخ  اجنیا  رد   . تسین نینچ  ناگدننک  میظنت  تیصخش و  رادم  اب  هطبار 
. دنک یم  لمع  صاخ  ، و  میقتسم  ، درف هب  رصحنم 

یمامت رد  تشھب  ۀریزج  ۀبذاج  یاھرادم  رد  هوقلاب  روط  هب  یناھج  ۀدننک  لرتنک 
، و روضح نیا  یارب  یکیزیف  تابلاطم  هب  خساپ  رد  هزادنا و  قباطم   ، ناھج یاھشخب 

وا هب  اھزیچ  یمامت  دوش  یم  بجوم  هک  شنیرفآ  یمامت  یتاذ  تعیبط  لیلد  هب 
هب تاظحل و  یمامت  رد   ، دشاب هتشاد  یگتسب  وا  هب  ناشدوجو  دنشاب و  لصو 

رد هوقلاب  روط  هب  زکرم  عبنم و  نیلوا  بیترت  نیمھ  هب   . تسا رضاح  ناسکی  نازیم 
ور نیا  زا   . تسا رضاح   ، یدبا ۀدنیآ  ۀدشن  هدیرفآ  یاھناھج  هاگتخودنا   ، لماک قلطم 

. دنکفا یم  هیاس  هدنیآ  ، و  لاح  ، هتشذگ یکیزیف  یاھناھج  رد  هوقلاب  روط  هب  دنوادخ 
یحورریغ لیسناتپ  نیا   . تسا یدام  حالطصا  هب  شنیرفآ  ماجسنا  نیزاغآ  ناینب  وا 
لمع ۀنحص  رد  وا  ۀژیو  لماوع  زا  یکی  حیضوت  لباقریغ  تلاخد  قیرط  زا  تیھولا 

. دوش یم  یعقاو  یکیزیف  یاھدوجو  حطس  رساترس  رد  اجنآ  اجنیا و  رد  یناھج 

، تسا هتسبمھ   ، نارکیب حور   ، کرتشم لماع  قلطم  نھذ  اب  دنوادخ  نھذ  روضح 
داتسا حاورا  یناھیک  نھذ  ِییاج  همھ  یاھدرکراک  رد  یھانتم  یاھشنیرفآ  رد  اما 
روط هب  زکرم  عبنم و  نیلوا  هک  روطنامھ   . دوش یم  هداد  صیخشت  رتھب  تشھب 
قلطم یاھششک  رد   ، تسا رضاح  کرتشم  لماع  ینھذ  یاھرادم  رد  هوقلاب 
لماع نارتخد  ۀیطع  رشب  عون  نھذ  اما   . دراد روضح  هوقلاب  روط  هب  زین  یناھج 

. دشاب یم   ، لماکت لاح  رد  یاھناھج  یھلا  نامداخ   ، کرتشم

نادواج و رسپ  یحور  یناھج  روضح  درکراک  اب  یناھج  ردپ  رضاح  اج  همھ  حور 
دسر یمن  رظن  هب  اما   . تسا گنھامھ  تیھولا  قلطم  یھلا  ۀدنیاپ  لیسناتپ 
نارکیب حور  ینھذ  یایاطع  وا و  یتشھب  نارسپ  نادواج و  رسپ  یحور  تیلاعف 

رد  ، دنوادخ نیزگ  ینکس  یاھ  هعطق   ، رکف ناگدننک  میظنت  میقتسم  لمع  یارب 
. دننک داجیا  یعنام  شقولخم  نادنزرف  بولق 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ۀجرد  ، ناھج کی  ای   ، هبکوک  ، متسیس  ، هرایس کی  رد  دنوادخ  روضح  اب  هطبار  رد 
دزیا لماکت  لاح  رد  روضح  ۀجرد  یریگ  هزادنا   ، یشنیرفآ دحاو  رھ  رد  یروضح  نینچ 
یوس زا  وا  هب  یرادافو  دنوادخ و  یعمج  هتسد  شریذپ  طسوت  نآ   . تسا لاعتم 
ور نیا  زا   . دوش یم  نییعت  تارایس  اھمتسیس و  دوخ  ات   ، ناھج روانھپ  نامزاس 

دنوادخ ردقنارگ  روضح  یاھزاف  نیا  زا  یرادساپ  ظفح و  هب  دیما  اب  تاقوا  یھاگ 
یکیرات هب  ًاقیمع  اھمتسیس ) یتح  ای   ) تارایس زا  یخرب  هک  یماگنھ  هک  تسا 

ای هنیطنرق  شنیرفآ  رتگرزب  یاھدحاو  اب  هطبار  زا  یتھج  زا  اھنآ   ، دنا هتفر  ورف  یونعم 
کی  ، دنک یم  لمع  ایشنروی  رد  هک  روطنآ  ًامامت  نیا  . و  دنا هدش  یوزنم  ًاشخب 

زا  ، تسا نکمم  هک  ییاج  ات  هک   ، تسا تارک  رثکا  ِیعفادت  یحور  رظن  زا  شنکاو 
، و ریرش  ، رسدوخ تیلقا  کی  ۀدننک  رازیب  لامعا  ۀدننک  یوزنم  یاھدمایپ  هب  التبا 

. دننک ظفح  ار  دوخ  یغای 

هناردپ روط  هب  ار  اھتیصخش —  یمامت  شنادنزرف —  یمامت  ردپ  هک  یلاح  رد 
نیموس نیمود و  زا  اھنآ  أشنم  یرود  ۀطساو  هب  اھنآ  رد  وا  ذوفن   ، دنک یم  هطاحا 

نینچ هب  ناشتشونرس  هب  اھنآ  لین  هک  جیردت  هب  تسا و  دودحم  تیھولا  صخش 
نھذ رد  دنوادخ  روضح  تیعقاو   . دبای یم  شیازفا   ، دوش یم  کیدزن  یحوطس 
ناحصان ریظن   ، ردپ یازجا  تنوکس  مدع  ای  ینیزگ  ینکس  قیرط  زا  تاقولخم 
یراکمھ ۀجرد  قیرط  زا  وا  رثؤم  روضح  اما   . دوش یم  نییعت  اھنآ  رد   ، زیمآرارسا

نییعت دنراد  تماقا  اھنآ  رد  ًاتقوم  نیزگ  ینکس  ناگدننک  میظنت  نیا  هک  یناھذا 
. دوش یم 

لیلد هب  دنوادخ   . تسین دنوادخ  یریذپ  ینوگرگد  ببس  هب  ردپ  روضح  تاناسون 
غیرد قولخم  یراکاطخ  لیلد  هب  وا  رھم   . دنیزگ یمن  تلزع  جنک  ندش  هدرمش  زیچان 

نادنزرف  ، هدش هداد  باختنا  یورین  اھنآ  هب  یو ) اب  هطبار  رد   ) نوچ  ، هکلب  . دوش یمن 
رد ردپ  یھلا  ذوفن  زرم  دح و  هجرد و  میقتسم  روط  هب   ، باختنا نآ  لامعِا  رد   ، وا
ندش لئاق  نودب  دح و  نودب  ردپ   . دننک یم  نییعت  ار  ناشدوخ  یاھناور  بولق و 
، تارایس  ، صاخشا یارب  وا   . تسا هدرک  اطع  ام  هب  ار  دوخ  هنادازآ   ، انثتسا

طقف وا  نامز  قطانم  رد   . دوش یمن  لئاق  ضیعبت  اھناھج  ای   ، اھمتسیس
ار  ، یھانتم یاھناھج  زارتمھ  ناگدننیرفآ   ، هناگتفھ یادخ  یتشھب  یاھتیصخش 

. دھن یم  جرا  زیامتم  روط  هب 

دنوادخ نارکیب  تردق  - 2

هرک و نیا  روما  “ . تسا مکاح  قلطم  رداق  دنوادخ   ” هک دنناد  یم  اھناھج  یمامت 
هاپس رد  شتساوخ  قباطم  وا   ” . دنوش یم  یتسرپرس  یھلا  روط  هب  رگید  تارک 

چیھ  ” ، دراد تقیقح  دبا  یارب  نیا  “ . دنک یم  لمع  نیمز  نانکاس  نایم  رد  نامسآ و 
“. درادن دوجو  تسین  ادخ  زا  هک  ییورین 
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اب  ” هک دراد  تقیقح  ًالمع  نیا   ، تسا راگزاس  یھلا  تعیبط  اب  هک  هچنآ  ۀدودحم  رد 
، تارایس  ، نامدرم یلماکت  ینالوط  یاھ  هسورپ  “ . تسا نکمم  زیچ  همھ  دنوادخ 

قباطم دنراد و  رارق  ناھج  ناتسرپرس  ناگدننیرفآ و  لماک  لرتنک  تحت  اھناھج  و 
ۀنادنمدرخ ًامامت  حرط  زا  یوریپ  اب  ، و  مظن نزاوت و  اب  ، و  یناھج ردپ  ۀنادواج  دوصقم 
یرادھگن اضف  تارک  زا  وا   . دراد دوجو  راذگنوناق  کی  طقف   . دنور یم  شیپ  دنوادخ 

. دنادرگ یم  نادواج  رادم  نایاپ  یب  ۀریاد  رود  هب  ار  اھناھج  دنک و  یم 

ناھج رد  هک  روطنآ  صوصخ  هب   ، وا قلطم  ییاناوت   ، یھلا یاھیگژیو  یمامت  نایم  زا 
کی تروص  هب  رگا   ، دنوادخ  . تسا مھف  لباق  همھ  زا  شیب   ، تسا یلوتسم  یدام 
ینتبم یکیزیف  تیعقاو  مالعا  نیا   . تسا یژرنا   ، دوش هتسیرگن  یحورریغ  ۀدیدپ 

یاھ هدیدپ  نیزاغآ  تلع  زکرم  عبنم و  نیلوا  هک  تسا  مھف  لباقریغ  تقیقح  نیا  رب 
یدام یاھدومن  ریاس  یکیزیف و  یژرنا  یمامت   . تسا اضف  یمامت  یناھج  یکیزیف 
زا رگید  یکی   ، امرگ نودب  رون  ینعی   ، رون  . دنوش یم  یشان  یھلا  تیلاعف  نیا  زا 
دوجو یحورریغ  یژرنا  زا  یرگید  لکش  زاب  . و  تسا اھتیھولا  یحورریغ  یاھدومن 

. تسا صخشمان  زونھ  نآ  ؛  تسا هتخانشان  ایشنروی  رد  ًالمع  هک  دراد 

دوجو هب  هقعاص “ داجیا  یارب  یھار   ” وا  . دنک یم  لرتنک  ار  اھورین  یمامت  دنوادخ 
یلجت ۀقیرط  نامز و  وا   . تسا هتشاد  ررقم  ار  اھیژرنا  یمامت  یاھرادم  وا   . هدروآ
یارب اھزیچ  نیا  یمامت  . و  تسا هتشاد  ردقم  ار  هدام  یژرنا -  لاکشا  یمامت 
تشھب رد  شزکرم  هک  یا  هبذاج  لرتنک  رد  وا —  ۀنادواج  سرتسد  رد  هشیمھ 

هب بیترت  نیدب  هنادواج  یادخ  یژرنا  رون و   . دنا هدش  هتشاد  هاگن  تسا —  یناتحت 
ناگراتس یاھھورگ  مظنم  اما  نایاپ  یب  تکرح   ، دنشدرگ رد  وا  تمظعاب  رادم  رود 
زکرم رود  هب  دبا  یارب  شنیرفآ  یمامت   . دنھد یم  لیکشت  ار  اھناھج  ناھج  هک 

. ددرگ یم  تادوجوم  اھزیچ و  یمامت  یتیصخش  یتشھب - 

، دوش یم  طوبرم  قلطم  حطس  رب  وا  ۀبناج  همھ  یالیتسا  هب  ردپ  قلطم  ییاناوت 
عبنم وا —  هب  کیدزن  ۀلصاف  رد  یحور  ، و  ینھذ  ، یدام یژرنا  هس  نآ  رد  هک 
یاتونوم هن  هک   ، قولخم نھذ   . دنتسھ صیخشت  لباقریغ  اھزیچ —  یمامت 
یناھج ردپ  هب  تبسن  میقتسم  روط  هب   ، یتشھب حور  هن  تسا و  یتشھب 
یاھناسنا اب  دوش  — یم  میظنت  لماکان  نھذ  اب  دنوادخ   . تسین دنمشنکاو 

. رکف ناگدننک  میظنت  قیرط  زا  ایشنروی 

ناسون لاح  رد  یژرنا  کی  ای   ، ریذپرییغت تردق  کی   ، ارذگ یورین  کی  یناھج  ردپ 
هب اھنآ  یمامت  ای  یرارطضا  تیعضو  رھ  رب  ندمآ  قئاف  یارب  ردپ  درخ  ناوت و   . تسین

روطنیمھ  ، یرشب ۀبرجت  یرارطضا  یاھتیعضو  یمامت  زا  وا   . تسا یفاک  لماک  روط 
ۀقیرط کی  هب  ناھج  روما  هب  تبسن  اذل  ، و  دراد عالطا  لبق  زا   ، دنیآ یم  شیپ  هک 

اب گنھامھ  هنادواج و  درخ  لوصا  قباطم  هکلب   ، دھد یمن  ناشن  شنکاو  هتسسگ 
کی تروص  هب   ، یرھاظ یاھدومن  زا  رظن  فرص   ، دنوادخ تردق   . نارکیب یرواد  ماکحا 
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. دنک یمن  لمع  ناھج  رد  روک  یورین 

ارجا هب  یرارطضا  ماکحا  اھنآ  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنیآ  یم  شیپ  ییاھتیعضو 
اھقابطنا مدع  هک   ، دنا هدمآ  رد  قیلعت  تلاح  هب  یعیبط  نیناوق  هک   ، دنا هدش  هدراذگ 
تیعضو هک  دیآ  یم  لمع  هب  یشالت  هک  نیا  ، و  دنا هدش  عقاو  ییاسانش  دروم 
ۀنماد رد  دنوادخ  زا  ییاھتشادرب  نینچ  أشنم   . تسین نینچ  اما   ، دوش حالصا 
دودحم ۀرتسگ  رد  ، و  امش کرد  ندوب  یھانتم  رد   ، امش یاھھاگدید  دودحم 

هک تسا  یقیمع  ینادان  ببس  هب  دنوادخ  زا  یمھف  ِءوس  نینچ   . تسامش شرگن 
ینارکیب  ، دنوادخ تیصخش  تمظع   ، ملاع رتالاب  نیناوق  دوجو  اب  هطبار  رد  امش 

. دیرادروخرب نآ  زا  وا  دازآ  ۀدارا  تیعقاو  ، و  وا یاھیگژیو 

اجنیا و رد  تسا و  نکاس  اھنآ  رد  دنوادخ  حور  هک  یا  هرایس  تاقولخم  عون  دادعت و 
، تسا تیاھن  یب  هب  کیدزن  نانچ   ، دنا هدنکارپ  اضف  یاھناھج  رساترس  رد  اجنآ 

نانچ تاقوا  یھاگ  دودحم و  نانچ  نانآ  ناھذا   ، تسا عونتم  نانچ  اھنآ  یدنمشوھ 
تسا نکممریغ  ًابیرقت  هک   ، تسا یعضوم  هاتوک و  نانچ  نانآ  شنیب   ، تسا تسپ 

ردپ و نارکیب  یاھیگژیو  رگنایب  یفکم  روط  هب  هک  ار  ینیناوق  زا  یلک  یاھطابنتسا 
مھف لباق  دنمشوھ  ۀدش  هدیرفآ  تادوجوم  نیا  یارب  یا  هجرد  رھ  هب  لاح  نامھ  رد 

ۀدننیرفآ لامعا  زا  یرایسب   ، قولخم یامش  یارب  ور  نیا  زا   . دومن هلومرف  دشاب 
رظن هب  هناملاظ  هنالدگنس و  بلغا  ، و  هتسسگ  ، یدادبتسا دنمتردق  ًامامت 
یاھراک  . درادن تقیقح  نیا  هک  مھد  یم  نانیمطا  امش  هب  زاب  اما   . دنسر یم 

تاعارم اب  دبا  یارب  ، و  هنانابرھم  ، هنادنمدرخ  ، دنمشوھ  ، دنمفدھ ًامامت  دنوادخ 
یتح ای   ، اھنت ۀرایس  کی   ، اھنت داژن  کی   ، اھنت دوجوم  کی  هشیمھ  هن  ِریخ  نیرتالاب 

، هطوبرم یاھفرط  یمامت  ریخ  نیرتالاب  تداعس و  یارب  هکلب   ، تساھنت ناھج  کی 
هب تسا  نکمم  تاقوا  یھاگ  نامز  راصعا  رد   ، دشاب یم   ، نیرتالاب ات  نیرت  نییاپ  زا 

نینچ تیدبا  ۀرتسگ  رد   ، دشاب لک  تداعس  زا  توافتم  ءزج  تداعس  دسر  رظن 
. دنرادن دوجو  یرھاظ  یاھتوافت 

رد تاقوا  یھاگ  دیاب  ور  نیا  زا  ، و  میتسھ دنوادخ  ۀداوناخ  زا  یشخب  یگمھ  ام 
نینچ ار  ام  هک  دنوادخ  لامعا  زا  یرایسب   . میوش میھس  یگداوناخ  یرادربنامرف 
مامت یدنمدرخ  ییاھن  نیمارف  تامیمصت و  ۀجیتن  دنزاس  یم  مگردرس  شوشم و 
نھذ ریذپاناطخ  تساوخ  باختنا  هک  دزاس  یم  رداق  ار  کرتشم  لماع  هک  تسا 

، شرگن هک   ، دنک لامعا  ار  یلماک  تیصخش  تامیمصت   ، دراذگ ارجا  هب  ار  یھانتمان 
ۀدرتسگ روانھپ و  شنیرفآ  ۀنادواج  یزورھب  تداعس و  نیرتالاب  شا  هقالع  ، و  هاگدید

. دریگ یم  رب  رد  ار  وا 

امش و یدام  رایسب  ، و  تسپ  ، یھانتم  ، هکت هکت   ، هتسسگ رظن  هطقن  اذل 
تسا تیدودحم  نیا  ۀدنریگ  رب  رد  هک  امش  یدوجو  تعیبط  یتاذ  یاھتیدودحم 

زا یرایسب  ینابرھم  یدنمدرخ و  تخانش  ای   ، مھف  ، ندید زا  امش  دوش  یم  بجوم 
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درخ تواسق  نینچ  زا  ولمم  امش  یارب  هک  یلامعا   ، دیشاب ناوتان  یھلا  لامعا 
تبسن  ، تداعس شیاسآ و  هب  تبسن  دیآ  یم  رظن  هب  ، و  دسر یم  رظن  هب  یا  هدننک 
یتوافت یب  نینچ  اب  امش  عونمھ  تاقولخم  یصخش  هافر  یا و  هرایس  یداش  هب 

هب  ، تسا یرشب  شنیب  یاھتیدودحم  لیلد  هب   . دوش یم  یگژیو  نییعت  ضحم 
ِءوس دنوادخ  یاھ  هزیگنا  زا  امش  هک   ، تسامش یھانتم  کرد  دودحم و  مھف  لیلد 

یلماکت تارک  رد  یرایسب  یاھزیچ  اما   . دینک یم  فیرحت  ار  وا  دصاقم  ، و  دیراد ریبعت 
. دنتسین یناھج  ردپ  یصخش  یاھ  هدرک  هک  دنھد  یم  خر 

گنھامھ لماک  روط  هب  دنوادخ  تیصخش  یاھیگژیو  ریاس  اب  یھلا  قلطم  ییاناوت 
ای طرش  هس  ۀطساو  هب  طقف  ًالومعم  ناھج  رد  دنوادخ  تردق  یونعم  یلجت   . تسا

: تسا دودحم  تیعضو 

قیرط زا   ، وا نارکیب  رھم  ۀطساو  هب  هژیو  هب   ، دنوادخ تعیبط  ۀطساو  هب  - 1
. یبوخ ، و  ییابیز  ، تقیقح

اب وا  ۀناردپ  ۀطبار  هدنشخب و  تمدخ  قیرط  زا   ، دنوادخ تساوخ  ۀطساو  هب  - 2
. ناھج یاھتیصخش 

ۀنادواج ثیلثت  تلادع  یراکتسرد و  قیرط  زا   ، دنوادخ نوناق  ۀطساو  هب  - 3
. تشھب

رد نارکیب   ، تساوخ رد  ییاھن   ، تعیبط رد  یھلا   ، تردق رد  دودحمان  دنوادخ 
ردپ تایصوصخ  نیا  یمامت  اما   . تسا تیعقاو  رد  قلطم  ، و  درخ رد  هنادواج   ، یگژیو

نارسپ رد  تشھب و  ثیلثت  رد  یناھج  حطس  رد  هدش و  هناگی  تیھولا  رد  یناھج 
، انواھ یزکرم  ناھج  تشھب و  زا  جراخ   ، نیا زج   . تسا هتفای  یلجت  ثیلثت  یھلا 
زا  ، تسا دودحم  لاعتم  یلماکت  روضح  ۀطساو  هب  دنوادخ  هب  طوبرم  یاھزیچ  ۀمھ 

 — دوجو قلطم  هس  طسوت  ، و  دوش یم  لیدعت  یئاغ  ۀدنوش  رجنم  روضح  قیرط 
دنوادخ روضح  بیترت  نیدب  . و  دوش یم  گنھامھ  لماک —  ، و  یناھج  ، تیھولا

. تسا نینچ  دنوادخ  تساوخ  اریز  تسا  دودحم 

دنوادخ یناھج  شناد  - 3

اب هاگآ و  شنیرفآ  یمامت  ۀشیدنا  زا  دنوادخ  نھذ  “ . تسا هاگآ  زیچ  همھ  زا  دنوادخ  ”
هک یھلا  یاھدوجو   . تسا لماک  هبناج و  همھ  اھدادخر  زا  وا  شناد   . تسانشآ نآ 

نزاوتم ار  اھربا   ” هک سک  نآ   . دنتسھ وا  زا  یشخب  دنور  یم  جراخ  هب  وا  یوس  زا 
اج همھ  رد  دنوادخ  نامشچ   ” . تسا لماک “ شناد  رد   ” نینچمھ دزاس “ یم 

اھنآ زا  یکی  یتح  : ” تفگ زیچان  کشجنگ  اب  هطبار  رد  امش  گرزب  راگزومآ  “ . دنتسھ
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امش رس  یاھوم  یتح   ” نینچمھ “، و  داتفا دھاوخن  نیمز  هب  نم  ردپ  عالطا  نودب 
ناشمان اب  ار  اھنآ  یگمھ  وا   . دناد یم  ار  ناگراتس  دادعت  وا  “ ” . تسا هدش  هدرمش 

“. دنز یم  ادص 

ناگراتس و دادعت  عقاو  رد  هک  تسا  ناھج  رساترس  رد  تیصخش  اھنت  یناھج  ردپ 
یھاگآ ۀطیح  رد  موادم  روط  هب  ناھج  رھ  تارک  یمامت   . دناد یم  ار  اضف  تارایس 
ار ممدرم  تبیصم  جنر و  ًانیقی  نم  : ” دیوگ یم  نینچمھ  وا   . دنراد رارق  دنوادخ 

دنوادخ  ” هک ارچ  “ . مراد یھاگآ  نانآ  تنحم  زا  ، و  ما هدینش  ار  اھنآ  دایرف  نم   ، ما هدید 
ناکم زا  وا   . دنک یم  هراظن  ار  اھناسنا  نادنزرف  یمامت  وا   . دنک یم  هاگن  نامسآ  زا 
هب قولخم  دنزرف  رھ  “ . دنکفا یم  رظن  نیمز  نانکاس  یمامت  هب  دوخ  تنوکس 

هک یماگنھ  ، و  دناد یم  منیزگ  یمرب  نم  هک  ار  یھار  وا  : ” دیوگب دناوت  یم  یتسار 
ار ام  نتساخرب  نتسشن و  دنوادخ  “ ” . میآ یم  نوریب  الط  لثم   ، دیامزآ یم  ارم 

همھ “ ” . تسانشآ ام  یاھھار  یمامت  اب  دمھف و  یم  رود  زا  ار  ام  راکفا  وا   . دناد یم 
دیاب ماجنارس  هک  تسوا  هب  ، و  تسا هدوشگ  هنھرب و  وا  نامشچ  ربارب  رد  زیچ 

هک دشاب  یعقاو  نیکست  کی  یرشب  دوجوم  رھ  یارب  دیاب  و  “ . میھدب سپ  باسح 
“. دیتسھ کاخ  امش  هک  دراد  دای  وا   . تسا هاگآ  امش  تشرس  زا  وا   ” دمھفب
اضاقت وا  زا  هک  نیا  زا  شیپ  یتح  امش  ردپ  : ” تفگ هدنز  یادخ  اب  هطبار  رد  یسیع 

“. تسیچ امش  زاین  هک  دناد  یم  دینک 

مامت وا  یھاگآ   . تسا رادروخرب  دودحمان  یورین  زا  زیچ  همھ  نتسناد  یارب  دنوادخ 
وا یھاگآ  ، و  دنک یم  هطاحا  ار  اھتیصخش  یمامت  وا  یصخش  رادم   . تسا لامک  و 

نارسپ ۀدنیآ  دورف  ِیرس  قیرط  زا  میقتسمریغ  روط  هب  هیاپ  نود  تاقولخم  زا  یتح 
. و دوش یم  هدوزفا  یرکف  نکاس  ناگدننک  میظنت  قیرط  زا  میقتسم  روط  هب  یھلا و 

. تسا رضاح  اج  همھ  رد  تاقوا  یمامت  رد  نارکیب  حور   ، نیا رب  هوالع 

زا هانگ  یاھدادخر  زا  هک  دنیزگ  یمرب  نینچ  دنوادخ  ایآ  هک  میتسین  نئمطم  ًالماک  ام 
ۀنابلطواد لامعا  زا  دنوادخ  رگا  یتح  اما   . هن ای  دشاب  هتشاد  یھاگآ  شیپ 

زا ار  نانآ  یدازآ  نازیم  نیرتمک  هب  یھاگآ  شیپ  نیا   ، دشاب هاگآ  شیپ  زا  شنادنزرف 
. دوش یمن  ریگلفاغ  زگرھ  دنوادخ  تسا : ملسم  زیچ  کی   . درب یمن  نایم 

، هنوگادخریغ لمع   ، یندشان راک  ماجنا  یارب  یدنمتردق  ینعم  هب  قلطم  ییاناوت 
. تسین تخانش  لباقریغ  زیچ  نتسناد  ینعم  هب  قلطم  شناد  نینچمھ   . تسین
. دنشاب مھف  لباق  یھانتم  نھذ  یارب  دنناوت  یم  یتخس  هب  یتاراھظا  نینچ  اما 
. دمھفب ار  هدننیرفآ  تساوخ  یاھتیدودحم  هنماد و  دناوت  یم  یتخس  هب  قولخم 

دنوادخ ندوب  دودحمان  - 4
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هجو چیھ  هب  دنریگ  یم  تروص  هک  روطنآ  اھناھج  هب  وا  یپ  رد  یپ  یاھاطعا 
تیھولا یزکرم  تیصخش  رد  هک  روطنیمھ  ار  یدنمدرخ  روفو  ای  تردق  لیسناتپ 

هب شغیرد  یب  یاطعا  ۀجیتن  رد  ردپ   . دنھد یمن  شھاک  دراد  دوجو  روضح و  ًاموادم 
رد  ، اھنآ ۀناگدنچ  تاقولخم  هب  ، و  شنامرف تحت  یاھشنیرفآ  هب   ، یتشھب نارسپ 
زا ای  هدادن و  شھاک  تسوا  قلعت  رد  هک  ار  هچنآ  زگرھ  رھم  ، و  درخ  ، ورین لیسناتپ 

. تسا هدشن  یھت  شدنمھوکش  تیصخش  یگژیو  رھ 

رگا یتح  اما   ، تسا هبذاج  دیدج  میظنت  کی  مزلتسم  دیدج  ناھج  رھ  شنیرفآ 
هک یروط   ، دبای همادا  تیاھن  یب  ات  یتح   ، دبا یارب   ، دودحمان تدم  یارب  شنیرفآ 

لرتنک و یورین  زاب   ، دشاب هتشاد  دوجو  تیدودحم  نودب  یدام  شنیرفآ  ماجنارس 
نینچ یگنھامھ  ، و  لرتنک  ، هطلس یارب  تشھب  ۀریزج  رد  رقتسم  یگنھامھ 
دودحمان ناوت  ورین و  یاطعا  نیا  لابند  هب  . و  تسا یفکم  روخرد و  ینارکیب  ناھج 

. دوب یم  یژرنا  ورین و  زا  هجرد  نامھ  زا  ولمم  زونھ  نارکیب   ، یھانتیال ناھج  کی  هب 
نارکیب لیسناتپ  نامھ  زا  زونھ  دنوادخ   . دوب یم  هدشان  یھت  زونھ  لماک  قلطم 
یناوت ، و  یژرنا  ، ورین رامشیب  یاھناھج  یادھا  یارب  هک  ایوگ   ، دوب یم  رادروخرب 

. دوب هدشن  یراج  زگرھ 

ملاع ۀشیدنا  یارب  هنادازآ  نانچ  نھذ  هک  تیعقاو  نیا  فرص   ، یدنمدرخ اب  اذل  و 
هب  . درب یمن  لیلحت  ار  یھلا  یدنمدرخ  یزکرم  عبنم  هجو  چیھ  هب  دوش  یم  عیزوت 

مھف دحرس  ات  ملاع  تادوجوم  دادعت  رب  ، و  دنبای یم  شیازفا  اھناھج  هک  جیردت 
نییاپ الاب و  تادوجوم  نیا  هب  ریذپاننایاپ  روط  هب  ًاموادم  نھذ  رگا   ، دوش یم  هدوزفا 

نھذ نامھ  زا  یرادروخرب  هب  دنوادخ  یزکرم  تیصخش  زاب   ، ددرگ اطع  هبترم 
. داد دھاوخ  همادا  دنمدرخ  ًامامت  ، و  نارکیب  ، نادواج

نادرم و رد  ات  دتسرف  یم  یحور  ناروآ  مایپ  دوخ  بناج  زا  وا  هک  تیعقاو  نیا  فرص 
لمع یارب  ار  وا  ییاناوت  هجو  چیھ  هب  دننیزگ  ینکس  رگید  تارک  امش و  ۀرک  نانز 

، و دھد یمن  شھاک  دنمتردق  ًامامت  یھلا و  یحور  تیصخش  کی  ناونع  هب  ندرک 
دناوت و یم  وا  هک  یحور  ناحصان  نیا  دادعت  ای  هرتسگ  یارب  یزرم  دح و  چیھ  ًاقلطم 

ۀدنیآ ناکما  کی  شتاقولخم  هب  وا  یاطع  نیا   . درادن دوجو  دراد  مازعا  تسا  نکمم 
یاھناسنا نیا  یارب  یلاوتم  ورشیپ و  یاھدوجو  زا  روصت  لباقریغ  ًابیرقت  ، و  دودحمان
نیا ناونع  هب  وا  راشرس  عیزوت  نیا  . و  دنک یم  داجیا  هتفای  هیطع  یھلا  روط  هب 

صخش رد  هک  ار  شناد  تقیقح و  لامک  درخ و  هجو  چیھ  هب  یحور  مداخ  یاھدوجو 
. دھد یمن  شھاک  دراد  دوجو  دنمتردق  ًامامت  ، و  اناد ًامامت   ، دنمدرخ ًامامت  ردپ 

. دنیزگ یم  ینکس  تیدبا  رد  دنوادخ  اما   ، دراد دوجو  یا  هدنیآ  نامز  یاھناسنا  یارب 
مرادنپ نینچ  مناوت  یمن   ، میآ یم  تیھولا  تماقا  ناکم  دوخ  یکیدزن  زا  نم  هچ  رگا 

. منک یم  تبحص  لماک  مھف  اب  یھلا  یاھیگژیو  زا  یرایسب  ِینارکیب  نوماریپ  هک 
لماک روط  هب  ار  لمع  یگنادواج  دوجو و  ینارکیب  دناوت  یم  نھذ  ینارکیب  اھنت 
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. دمھفب

. دسانشب ار  ینامسآ  ردپ  ندوب  یھانتمان  دناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  یناف  ناسنا 
اما  . دشیدنایب قلطم  تیعقاو  ای  تقیقح  نینچ  قمع  هب  دناوت  یمن  یھانتم  نھذ 
نیا ۀتفاین  شھاک  لماک و  ریثأت  دناوت  یم  عقاو  رد  یرشب  یھانتم  دوجوم  نیمھ 

یتسار هب  یرھم  نینچ   . دنک هبرجت  ًالمع  دنک  — ساسح  ار ا ردپ  نارکیب  رھم 
، تسا دودحمان  هبرجت  تیفیک  هک  یلاح  رد  همھ  نیا  اب   ، دوش هبرجت  دناوت  یم 

هب یونعم و  تفایرد  یارب  یرشب  تیفرظ  ۀطساو  هب  یا  هبرجت  نینچ  تیمک 
. تسا دودحم  ًادیکا  ردپ  لباقتم  نتشاد  تسود  یارب  هطوبرم  تیفرظ  ۀطساو 

دودحم ًاقطنم  یاھتیفرظ  زا  رتارف  رایسب  یھانتمان  یاھتیفیک  زا  یھانتم  ینادردق 
هدش هدیرفآ  دنوادخ  هیبش  یناف  ناسنا  هک  تیعقاو  نیا  لیلد  هب   ، تسا قولخم 

نیرتزیزع نیرتکیدزن و  ور  نیا  زا   . دنک یم  یگدنز  وا  نورد  رد  ینارکیب  زا  یا  هرذ  — 
تبحم دنوادخ  اریز   ، تسا ندیزرو  رھم  یط  قیرط و  زا  دنوادخ  اب  ناسنا  دروخرب 
یسانش هعماج  رد  یعقاو  ۀبرجت  کی  یریظن  یب  ۀطبار  نینچ  یمامت  . و  تسا

. یدنزرف یردپ -  ۀفطاع  قولخم —  هدننیرفآ -  ۀطبار   ، تسا یناھیک 

ردپ لماک  ۀطلس  - 5

ییاھن رادتقا  نارکیب و  تردق  انواھ  سپ -  یاھشنیرفآ  اب  شسامت  رد  یناھج  ردپ 
شنارسپ و قیرط  زا  هکلب  دنک  یمن  لامعا  میقتسم  لاقتنا  قیرط  زا  ار  دوخ 
تساوخ ۀطساو  هب  ار  اھراک  نیا  یمامت  دنوادخ  . و  اھنآ نامرف  تحت  یاھتیصخش 
نینچ یھلا  نھذ  شنیزگ  رگا   ، دنک باجیا  تیعقوم  رگا   . دھد یم  ماجنا  دوخ  دازآ 
هب میقتسم  روط  هب  دنناوت  یم  هدش  ضیوفت  یاھتردق  یمامت  کی و  رھ   ، دشاب

یناوتان ۀجیتن  رد  طقف  یلمع  نینچ   ، هدعاق کی  ناونع  هب  اما   ، دنیآرد ارجا  دروم 
رد  . دریذپ یم  تروص  یھلا  تیلوئسم  ماجنا  رد  هدش  عقاو  ضیوفت  دروم  تیصخش 

لیسناتپ تردق و  ظفح  ۀدودحم  رد  یروصق و  نینچ  طیارش  رد  یتاقوا و  نینچ 
نآ ، و  دنک یم  لمع  شدوخ  یباختنا  نیمارف  قباطم  لقتسم و  روط  هب  ردپ   ، یھلا

. دشاب یم  نارکیب  درخ  رادیاپ و  لامک  ۀدننک  سکعنم  هشیمھ  باختنا 

ۀریجنز ناھج  نامزاس  بتارم  هلسلس  رد   . دنک یم  تموکح  شنارسپ  قیرط  زا  ردپ 
اھنآ  . دبای یم  نایاپ  یا  هرایس  یاھسنرپ  اب  هک  دراد  دوجو  نانارمکح  زا  یا  هتسسگان 
نایب کی  ًافرص  نیا   . دننک یم  تیادھ  ار  ردپ  روانھپ  یاھورملق  یلماکت  تارک  ماجرف 
دنوادخ نآ  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  رھ  نیمز و  : ” دھد یم  رد  ادن  هک  تسین  هنارعاش 

یھاشداپ رد  اھ  هبترمالاو  “ ” . دنک یم  بصن  لزع و  ار  ناھاشداپ  وا  “ ” . دشاب یم 
“. دننک یم  تموکح  اھناسنا 
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شیپ هشیمھ  یناھج  ردپ  قیرط  تسا  نکمم  اھناسنا  بولق  هب  طوبرم  روما  رد 
دوصقم  . تسا بلاغ  یھلا  حرط  هرایس  کی  تشونرس  تیریدم و  رد  اما   ، دورن

. تسا زوریپ  رھم  درخ و  ۀنادواج 

سک چیھ  ، و  تسا رتگرزب  همھ  زا   ، داد نم  هب  ار  اھنآ  هک   ، نم ردپ  : ” تفگ یسیع 
یاھدرکراک هب  امش  هک  روطنیمھ  “ . دروآ نوریب  نم  ردپ  تسد  زا  ار  اھنآ  تسین  رداق 

نآ ۀدننک  توھبم  تمظع  دینکفا و  یم  رظن  دنوادخ  نارکیب  ًابیرقت  شنیرفآ  ۀناگدنچ 
دیابن اما   ، دیوش ناوتان  وا  ندوب  نیزاغآ  زا  ناتکرد  رد  تسا  نکمم   ، دینک یم  هراظن  ار 
مکحم و هک  دنمشوھ  تادوجوم  یمامت  شنموکین  ردپ  ناونع  هب  وا  نتفریذپ  رد 

هتسشن یھاشداپ  تخت  رب  اھزیچ  یمامت  یتشھب  زکرم  رد  دبا  یارب  راوتسا و 
نایم رد  همھ و  زا  رتالاب  هک   ، تسا یکی  اھنت  ناگمھ  ردپ  دنوادخ و   ” . دیوش ناوتان 
زیچ همھ  دوجو  ، و  تسا هتشاد  دوجو  زیچ  همھ  زا  شیپ  وا  و  “ ” ، تسا همھ 

“. تسوا هب  ینتبم 

دنوادخ یناھج  تیمکاح  موھفم  هجو  چیھ  هب  دوجو  یریذپرییغت  یگدنز و  یرادیاپان 
ریذپان بانتجا  صخشم  یاھزیچ  اب  ًامامت  قولخم  یلماکت  تایح   . دنک یمن  ضقن  ار 

: دیھد رارق  هظحالم  دروم  ار  نیریز  بلاطم   . تسا هدش  هطاحا 

رد دیاب  ناسنا  سپ  ؟  تسا بولطم  تیصخش —  ییاناوت  تماھش  — ایآ  - 1
ار اھیدیماان  هب  تبسن  شنکاو  اھیتخس و  اب  راکیپ  هک  دبای  شرورپ  یطیحم 

. دزاس یم  یرورض 

یگدنز ۀبرجت  سپ  ؟  تسا بولطم  عونمھ —  هب  تمدخ  یتسود  — عون  ایآ  - 2
. دزاس مھارف  ار  یعامتجا  یرباربان  اب  ییوربور  یاھتیعضو  دیاب 

اب ًاموادم  دیاب  یرشب  دوجو  سپ  ؟  تسا بولطم  دامتعا —  هوکش   — دیما ایآ  - 3
. دوش هجاوم  ررکم  یاھیفیلکتالب  اھ و  ینماان 

نھذ سپ  ؟  تسا بولطم  یرشب —  ۀشیدنا  حیرصت  نیرتالاو  نامیا  — ایآ  - 4
رتمک هتسویپ  نآ  بجوم  هب  هک   ، دبایب راوشد  یانگنت  نآ  رد  ار  دوخ  دیاب  ناسنا 

. دنادب دنک  رواب  دناوتب  هک  هچنآ  زا 

دوش نومنھر  نآ  هک  ییاج  رھ  هب  نتفر  هب  لیامت  تقیقح و  هب  قشع  ایآ  - 5
دراد و روضح  اطخ  هک  دنک  دشر  ییایند  رد  دیاب  ناسنا  سپ  ؟  تسا بولطم 

. تسا نکمم  هشیمھ  یراکبیرف 

ناسنا سپ  ؟  تسا بولطم  یھلا —  یبایتسد  موھفم  ییارگ  — نامرآ  ایآ  - 6
یسرتسد ۀدننازیگنارب  یطیحم   ، یبسن ییابیز  یبوخ و  طیحم  کی  رد  دیاب 
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. دنک القت   ، رتھب یاھزیچ  یارب  عنام  نودب 

دیاب ناسنا  سپ  ؟  تسا بولطم  ندوب —  هفیظو  نیرتالاب  فقو   — یرادافو ایآ  - 7
ندوب هفیظو  فقو  ِتداشر   . دور شیپ  تمدخ  کرت  تنایخ و  ناکما  ۀحوبحب  رد 

. تساطخ ینمض  رطخ  ۀدنریگ  رب  رد 

؟ تسا بولطم  یشومارف —  دوخ  حور  ندوب — یھاوخدوخ  زا  یراع  ایآ  - 8
هب یارب  ریذپانزیرگ  ِدوخ  کی  ۀنارصم  یاھاضاقت  اب  دیاب  یناف  ناسنا  سپ 

تایح رگا   . دنک یگدنز  ور  رد  ور  روط  هب  یدنلبرس  ندش و  هتخانش  تیمسر 
روط هب  تسناوت  یمن  ناسنا   ، دوش کرت  هک  تشادن  دوجو  یا  هناتسرپ  دوخ 
هک تشادن  دوجو  یا  هوقلاب  ترارش  رگا   . دنک باختنا  ار  یھلا  تایح  کیمانید 
، دش یمن  هداد  زیمت  هسیاقم  قیرط  زا  یکین  دریگ و  رارق  شیاتس  دروم 

. دنک ظفح  رادیاپ  روط  هب  ار  یراکتسرد  تسناوت  یمن  زگرھ  ناسنا 

ییایند رد  دیاب  ناسنا  سپ  ؟  تسا بولطم  یداش —  زا  تیاضر  تذل  — ایآ  - 9
یبرجت دوجوم  هتسویپ  تاناکما  جنر  لامتحا  درد و  ۀنیزگ  هک  دنک  یگدنز 

. دنتسھ

ءزج یاقب   . دوش یم  بوسحم  لک  زا  یشخب  تروص  هب  ءزج  رھ   ، ناھج رساترس  رد 
تساوخ ماجنا  هب  لماک  تساوخ  یبلق و  لیم   ، لک فدھ  حرط و  اب  یراکمھ  هب 

تواضق لامتحا   ) اطخ زا  یراع  یلماکت  ۀرک  اھنت   . دراد یگتسب   ، ردپ یھلا 
انواھ ناھج  رد   . دشاب یم  دازآ  دنمشوھ  دوجوم  دقاف  هک  تسا  یا  هرک  هنادرخبان )

رد ناسنا  تسانب  رگا  اما   ، دنراد دوجو  ناشلماک  نانکاس  اب  لماک  تارک  درایلیم  کی 
هبرجت یب  دازآ و  دنمشوھ  دوجوم   . دشاب ریذپاطخ  دیاب  دوش  هدراذگ  دازآ  لماکت  لاح 
هابتشا تواضق  ناکما   . دشاب دنمدرخ  تخاونکی  روط  هب  ادتبا  رد  دناوت  یمن  هاگچیھ 
تخانش اب  هناھاگآ و  روط  هب  یناسنا  ۀدارا  هک  دوش  یم  هانگ  یتقو  اھنت  ترارش ) )

. دنز یقالخاریغ   یدمع  تواضق  کی  شریذپ  دییأت و  هب  تسد 

. تسا یھلا  ناھج  لامک  یتاذ   ، یکین ، و  ییابیز  ، تقیقح زا  لماک  ینادردق 
کرحم کی  ناونع  هب  یشزرا  یبسن  حوطس  لیسناتپ  دنمزاین  انواھتارک  نانکاس 
یاھتیعضو یمامت  نادقف  طیارش  رد  دنرداق  لماک  تادوجوم  نیا   . دنتسین یباختنا 

اما  . دننک باختنا  هداد و  صیخشت  ار  یکین  راذگریثأت  هشیدنا  یور  یقالخا و  داضتم 
هب یونعم  تیعضو  یقالخا و  تعیبط  رظن  زا  یلماک  تادوجوم  نینچ  یمامت 

یتاذ تیعضو  ۀدودحم  رد  اھنت  اھنآ   . دنتسھ هک  دنتسھ  هچنآ  دوجو  تیعقاو  بجوم 
ار دوخ  تبترم  یتح  یناف  ناسنا   . دنا هتفای  تسد  تفرشیپ  هب  یبرجت  روط  هب  دوخ 
رھ  . دروآ یم  تسد  هب  دوخ  دیما  نامیا و  قیرط  زا  دوعص  یادیدناک  کی  ناونع  هب 
لین کی  دروآ  یم  تسد  هب  یرشب  حور  دنک و  یم  کرد  یرشب  نھذ  هک  یھلا  زیچ 

یبوخ و اب  هسیاقم  رد  اذل  تسا و  یصخش  ۀبرجت  تیعقاو  کی  نآ   . تسا یبرجت 
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. تسا ریظن  یب  ییاراد  کی  انواھ  ریذپاناطخ  یاھتیصخش  یتاذ  یراکتسرد 

ریلد یناسنا  موھفم  هب  اما   ، دنتسھ عاجش  یعیبط  روط  هب  انواھ  تاقولخم 
هب یناسنا  قیرط  هب  اما   ، دنتسھ هظحالماب  نابرھم و  یتاذ  روط  هب  اھنآ   . دنتسین
ۀقیرط هب  اما   ، دنتسھ ریذپلد  ۀدنیآ  کی  راظتنا  رد  اھنآ   . دنتسھ تسود  عون  یتخس 
ناھج تابث  هب  اھنآ   . دنتسین راودیما  یلماکت  تابث  یب  تارک  نانیمطااب  ناسنا  عیدب 
زا یناف  ناسنا  نآ  بجوم  هب  هک  شخب  تاجن  نامیا  نآ  هب  تبسن  اما   ، دنراد رواب 
اھنآ  . دنا هناگیب  یلک  هب  دنک  یم  دوعص  تشھب  یاھ  هزاورد  هب  ناویح  کی  تبترم 

زیچ چیھ  نآ  شخب  تاجن  ناور -  یاھتیفیک  زا  اما   ، دنراد تسود  ار  تقیقح 
هب تبسن  اھنآ   . دنا هدش  دلوتم  لکش  نیا  هب  اما   ، دنتسھ ارگنامرآ  اھنآ   . دنناد یمن 

اھنآ  . دننادان لماک  روط  هب  روآدجو  باختنا  قیرط  زا  ندش  نینچ  فعش  روش و 
رد ار  هفیظو  ماجنا  هب  هنادنمشوھ  یبلق و  فقو  فعش  قوش و  زگرھ  اما   ، دنرادافو
، دنا یھاوخدوخ  زا  یراع  اھنآ   . دنا هدرکن  هبرجت  زگرھ  یراکاطخ  هب  هسوسو  طیارش 
وج هزیتس  ِدوخ  کی  دنمھوکش  حتف  قیرط  زا  ار  هبرجت  زا  یحوطس  نینچ  زگرھ  اما 

زا رطاخ  یشوخ  ینیریش  اما   ، دنرب یم  تذل  یشوخ  زا  اھنآ   . دنا هدرکن  بسک 
. دننک یمن  کرد  ار  درد  لیسناتپ 
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یشوپ مشچ  رادتقا  زا  لماک  تواخس  ، و  یھلا یگتشذگ  دوخ  زا  اب  یناھج  ردپ 
مرھا یور  وا  تسد   . تسا نیزاغآ  زونھ  اما   ، دنک یم  راذگاو  ار  تردق  ، و  دنک یم 

دوخ یارب  ار  ییاھن  تامیمصت  یمامت  وا   . تسا یناھج  یاھورملق  عاضوا  دنمتردق 
یتنطلس دنمتردق  ًامامت  یوتو  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  تسا و  هتشاد  ظوفحم 

تشونرس تداعس و  یور  یدروامھ  لباقریغ  یرادتقا  اب  ار  دوخ  ۀنادواج  دوصقم 
. دنک یم  لامعا  ناخرچ  هشیمھ  شدرگ و  لاح  رد   ، هدرتسگ شنیرفآ 

ناھج  . تسا شنیرفآ  یمامت  نیداینب  تیعقاو  نآ  ؛  تسا دودحمان  دنوادخ  تیمکاح 
. تسین زین  دوجوم  دوخ  هب  دوخ  ، و  تسین فداصت  کی  ناھج   . دوبن ریذپان  بانتجا 

. تسا هدننیرفآ  تساوخ  عبات  لماک  روط  هب  ور  نیا  زا  تسا و  شنیرفآ  راک  کی  ناھج 
لاح رد  یاھشنیرفآ  ور  نیا  زا   . تسا هدنز  رھم  ، و  یھلا تقیقح  دنوادخ  تساوخ 

ترارش اب  و  تیھولا —  هب  یکیدزن  یکین —  اب  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  لامک 
. دنوش یم  یگژیو  نییعت  تیھولا —  زا  یرود  هوقلاب — 

کی یناھج  ۀچراپکی  تیمکاح  موھفم  هب   ، دوز ای  رید   ، یبھذم یاھ  هفسلف  یمامت 
عبنم  . دنشاب ناھج  یاھلولعم  زا  رت  نییاپ  دنناوت  یمن  ناھج  یاھتلع   . دنسر یم  ادخ 
نھذ  . دنشاب نآ  یلجت  حوطس  زا  رتالاب  دیاب  یناھیک  نھذ  ناھج و  تایح  تانایرج 
دوجو رت  نییاپ  یاھ  هتسر  زا  هدمآرب  تروص  هب  موادتم  روط  هب  ناوت  یمن  ار  یرشب 
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یرکف و رتالاب  یاھ  هتسر  تیعقاو  تخانش  قیرط  زا  اھنت  ناسنا  نھذ   . دومن نییبت 
دوجوم کی  ناونع  هب  ناسنا   . دوش مھف  یتسار  هب  دناوت  یم  دنمفدھ  تساوخ 

عقاو ناعذا  دروم  یناھج  ردپ  تیعقاو  هک  نیا  رگم   ، تسا حیضوت  لباقریغ  یقالخا 
. دوش

، دراد ناعذا  لقتسم  یناھج و  تساوخ  کی  ۀدیا  یفن  هب  یکیناکم  فوسلیف 
ًاقیمع ناھج  نیناوق  طوسبم  حرش  رد  ار  شتیلاعف  هک  یلقتسم  تساوخ  نامھ 

نوناق ۀدننیرفآ  هب  یا  هتساوخان  میرکت  هچ  تسیناکم   . دھد یم  رارق  شیاتس  دروم 
. دنتسھ یھیدب  راکدوخ و  ینیناوق  نینچ  دنک  یم  روصت  هک  هاگنآ   ، دنک یم 

رد زج  هب   ، دوش روصت  ناسنا  لکش  هب  دنوادخ  هک  تسا  گرزب  هابتشا  کی  نیا 
ۀدیا هک  تسین  هناقمحا  دایز  نیا  یتح  اما   ، یرکف نکاس  ۀدننک  میظنت  موھفم 

. دوش هزیناکم  لماک  روط  هب  گرزب  زکرم  عبنم و  نیلوا 

دنناوت و یم  ًانیقی  هدننیرفآ  نارسپ   . مناد یمن  نم  ؟  درب یم  جنر  یتشھب  ردپ  ایآ 
نادواج و رسپ   . دنرب یم  جنر  اھناسنا  هک  روطنآ  یتح   ، دنرب یم  جنر  تاقوا  یھاگ 

یناھج ردپ  هک  منک  یم  رکف  نم   . دنرب یم  جنر  هتفای  لیدعت  یا  هنوگ  هب  نارکیب  حور 
زا ای  تیصخش  رادم  قیرط  زا  دیاش  هنوگچ . ممھفب  مناوت  یمن  اما   ، درب یم  جنر  مھ 
هطبار رد  وا   . شا هنادواج  تعیبط  یایاطع  ریاس  رکف و  ناگدننک  میظنت  تیدرف  قیرط 

التبا راچد  امش  بئاصم  یمامت  رد  نم  : ” تسا هتفگ  یناسنا  یاھداژن  اب 
یتسار هب  وا   . دنک یم  هبرجت  ار  هنازوسلد  هناردپ و  مھف  کی  دیدرت  یب  وا  “ . موش یم 

. ممھف یمن  ار  نآ  تیھام  نم  اما   ، دربب جنر  تسا  نکمم 

، لصا  ، وگلا  ، دنور  ، یژرنا  ، لکش  ، ورین اھناھج  ناھج  نادواج  نارکیب و  یاورنامرف 
کی وا  ؛  تسا یصخش  وا  ؛  تسا رتشیب  وا  اما   . تسا لآ  هدیا  تیعقاو  ، و  دوجو
، دنک یم  هبرجت  ار  تیھولا  یھاگآ  دوخ   ، دنک یم  لامعا  ار  لقتسم  تساوخ 

ار نادواج  دوصقم  کی  ققحت  تیاضر   ، درو یم آ  رد  ارجا  هب  ار  قالخ  نھذ  کی  نیمارف 
. و دزاس یم  راکشآ  شناھج  نادنزرف  یارب  ار  ردپ  کی  ۀفطاع  رھم و  ، و  دنک یم  لابند 

تایح رد  هک  روطنآ   ، اھنآ ۀدھاشم  قیرط  زا  ار  ردپ  رت  یصخش  یاھیگژیو  نیا  یمامت 
ایشنروی رد  هک  یماگنھ  دندش —  راکشآ   ، امش ۀدننیرفآ  رسپ   ، لیئاکیم ییاطعا 

. دیمھف رتھب  ناوت  یم  تشگ —  رھاظ  مسج  رد 

یادخ ؛  دنک یم  تمدخ  اھناسنا  هب  رسپ  یادخ  ؛  دراد تسود  ار  اھناسنا  ردپ  یادخ 
زا ردپ  یادخ  نتفای  ۀدنبای  زارف  هشیمھ  یارجام  تھج  رد  ار  ناھج  نادنزرف  حور 
ررقم حور  یادخ  تبھومرپ  تمدخ  اب  نارسپ  یادخ  طسوت  هک  ییاھھار  قیرط 

. دشخب یم  ماھلا  هدش 

هدش هدرامگ  یناھج  ردپ  یزاسراکشآ  ۀئارا  هب  هک  متسھ  یھلا  رواشم  نآ  نم  ]
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[. ما هداد  همادا  بلطم  هب  تیھولا  یاھیگژیو  ۀینایب  نیا  اب  نم  ، و  تسا
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 4

ناھج اب  دنوادخ  ۀطبار 

دوصقم اھناھج  ناھج  یونعم  ، و  ینالقع  ، یدام یاھ  هدیدپ  اب  هطبار  رد  یناھج  ردپ 
اھناھج دنوادخ   . تسا ندراذگ  ارجا  هب  لاح  رد  نامز  رسارس  رد  هک  دراد  یا  هنادواج 

ًالماک دوصقم  قبط  رب  ار  اھنآ  ، و  دیرفآ شیوخ  لقتسم  دازآ و  ۀدارا  قباطم  ار 
زا ریغ  هب  یسک  هک  تسا  زیگنارب  دیدرت   . دیرفآ دوخ  ۀنادواج  هنادنمدرخ و 
دوصقم ۀراب  رد  یدایز  زیچ  عقاو  رد  نانآ  نارایمھ  نیرتالاب  تشھب و  یاھتیھولا 
رایسب تارظن  زین  تشھب  ۀبترمالاو  نادنورھش  یتح   . دنادب دنوادخ  ۀنادواج 

. دنراد اھتیھولا  ۀنادواج  دوصقم  تعیبط  نوماریپ  ینوگانوگ 

انواھ یزکرم  ِلماک  ناھج  شنیرفآ  زا  دوصقم  هک  دوش  طابنتسا  نینچ  تسا  ناسآ 
یوگلا تروص  هب  تسا  نکمم  انواھ   . تسا هدوب  یھلا  تعیبط  تیاضر  ًافرص 

نامز نادرونھر  یارب  ینایاپ  ۀسردم  ناونع  هب  رگید و  یاھناھج  مامت  یارب  شنیرفآ 
شنیرفآ نینچ   ، دوجو نیا  اب   . دوش هتفرگ  راک  هب  تشھب  یوس  هب  ناشریسم  رد 
دوجو نارکیب  لماک و  ناگدننیرفآ  تیاضر  یدونشخ و  یارب  ًاودب  دیاب  ینامسآ 

. دشاب هتشاد 

یاھناسنا نتخاس  لماک  زیگنا  تفگش  حرط  رضاح  لاح  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب 
یارب ار  یرتشیب  شزومآ  هک   ، تیاھن هاپس  تشھب و  هب  نانآ  لین  زا  سپ  ، و  یلماکت
تفھ ۀدمع  روما  زا  یکی   ، دزاس یم  مھارف  هدنیآ  ۀدشن  راکشآ  یاھراک  یخرب 
تیونعم یارب  دوعص  حرط  نیا  اما   . دشاب نآ  رایسب  یعرف  تامیسقت  اھناھجربا و 
یصاصتخا ۀلغشم  هجو  چیھ  هب  اضف  نامز و  یناف  یاھناسنا  شزومآ  ندیشخب و 

رایسب ۀدننک  روحسم  یاھتیلاعف   ، عقاو رد   . دشاب یمن  ناھج  دنمشوھ  تادوجوم 
نانآ یاھیژرنا  هدومن و  رپ  ار  ینامسآ  گرزب  یاھھورگ  تاقوا  هک  دنراد  دوجو  یرگید 

. دنھد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار 

ردپ یناھج  درکیور  - 1
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امش ۀرک  رد   . دنا هدرک  ریبعت  ِءوس  ار  دنوادخ  تساوخ  اھتدم  یارب  ایشنروی  نانکاس 
، و یدادبتسا  ، هناکدوک تمدخ  نآ  نیا  اما   ، دنک یم  لمع  یھلا  درکراک  اب  یتیشم 
لماش دنوادخ  تساوخ   . دنا هتشاد  رواب  نآ  هب  اھناسنا  زا  یرایسب  هک  تسین  یدام 

قباطم هک  تسا  یھلا  حاورا  ینامسآ و  تادوجوم  ۀتسویپ  مھ  هب  یاھتیلاعف 
ناھج رد  وا  نادنزرف  یونعم  تفرشیپ  یارب  دنوادخ و  زا  لیلجت  یارب   ، یناھیک نوناق 

. دننک یم  شالت  هفقو  یب  روط  هب 

شیپ یحطس  نآ  هب  ناسنا  اب  دنوادخ  دروخرب  ۀوحن  زا  ناتتشادرب  رد  دیناوت  یمن  ایآ 
یارب ناسنا  داژن  ؟  تسا تفرشیپ  ناھج  راعش  هک  دیھد  صیخشت  هک  دیور 

رد  . تسا هدرک  شالت  ینالوط  راصعا  یارب  دوخ  ینونک  تیعقوم  هب  ندیسر 
هدوب یجیردت  لماکت  حرط  ماجنا  لاح  رد  یھلا  تیشم  اھ  هرازھ  نیا  رساترس 

طلغ یاھتشادرب  رد  طقف  هکلب   ، دنتسین مھ  فلاخم  لمع  رد  هشیدنا  ود  نیا   . تسا
، یرشب نیتسار  تفرشیپ  اب  ضراعت  رد  زگرھ  یھلا  تیشم   . دنتسھ نینچ  ناسنا 

لماک ریذپانرییغت و  تعیبط  اب  هشیمھ  تیشم   . تسین  ، یونعم ای  ارذگ  هچ 
. تسا راگزاس  لاعتم  راذگنوناق 

رد یتح  وا  یرادافو  “ ” . تسا هنالداع  وا  نیمارف  یمامت   ” و تسا “ رادافو  دنوادخ  ”
. تسا رادیاپ  اھنامسآ  رد  دبا  ات  وت  مالک   ، دنوادخ یا  “ ” . تسا رارقرب  اھنامسآ 

تیبثت ار  نآ  یاھناکم  نیمز و  وت   . تسا اھلسن  یمامت  هب  تبسن  وت  یرادافو 
“. تسا رادافو  ۀدننیرفآ  کی  وا  “ ” . یا هدومن 

یارب تسا  نکمم  ردپ  هک  ییاھتیصخش  اھورین و  زا  هدافتسا  رد  یتیدودحم  چیھ 
هنادواج یادخ   ” . درادن دوجو  دریگ  راک  هب  شتاقولخم  یرادھاگن  دوصقم و  ظفح 
هبترمالاو ناھنپ  ناکم  رد  هک  وا  “ ” . دنتسھ ریز  رد  هدنیاپ  ناوزاب  ، و  تسام هاگھانپ 

هک سک  نآ   ، رگنب “ ” . دنام دھاوخ  اجرب  اپ  قلطم  رداق  ۀیاس  ریز  دنیزگ  یم  ینکس 
هک میھاگآ  ام  “ ” . دیباوخ دھاوخن  تفر و  دھاوخن  ورف  تلفغ  باوخ  هب  تسام  رادھگن 
اریز  ” ،“ دننک یم  راک  مھ  اب  دنراد  تسود  ار  ادخ  هک  ییاھنآ  ریخ  یارب  اھزیچ  یمامت 
زاب نانآ  یاھشیاین  یارب  وا  یاھشوگ  ، و  تسا ناراکوکین  بقارم  دنوادخ  نامشچ 

“. تسا

هک یماگنھ  . و  دنک یم  یرادھاگن  دوخ “ دنمورین  مالک  اب  اھزیچ  ۀمھ  زا   ” دنوادخ
هدیرفآ اھنآ  دتسرف و  یم  ار  دوخ  نارسپ   ” وا  ، دنیآ یم  دوجو  هب  دیدج  تارک 

“. دنک یم  تظفاحم  اھنآ  یمامت  زا   ” هکلب  ، دنیرفآ یم  اھنت  هن  دنوادخ  “ . دنوش یم 
یرادھاگن ًاموادم  یحور  تادوجوم  یمامت  یدام و  یاھزیچ  یمامت  زا  دنوادخ 

تابث یرھاظ  یتابث  یب  نایم  رد   . دنرادروخرب تابث  زا  یدبا  روط  هب  اھناھج   . دنک یم 
یاھورملق یکیزیف  دیدش  یاھینوگرگد  یژرنا و  تالوحت  نایم  رد   . دراد دوجو 

. دراد دوجو  نیداینب  تینما  مظن و  کی  هراتسرپ 
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لاعفریغ تیھولا  کی  وا   . تسا هدرکن  یریگ  هرانک  اھناھج  تیریدم  زا  یناھج  ردپ 
، دور رانک  شنیرفآ  یمامت  ینونک  ۀدنرادھاگن  ناونع  هب  دنوادخ  رگا   . تسین

زیچ چیھ   ، دنوادخ زج  هب   . تسویپ دھاوخ  عوقو  هب  یناھج  یشاپورف  کی  هلصافالب 
راصعا رسارس  نوچمھ   ، هظحل نیمھ  رد   . تشاد دھاوخن  دوجو  تیعقاو  تروص  هب 

. دھد یم  همادا  یرادھاگن  هب  دنوادخ   ، یدبا ۀدنیآ  رد  هتشذگ و  تسدرود 
تعاس کی  لثم  ناھج   . دبای یم  دادتما  تیدبا  ۀریاد  درگادرگ  ات  یھلا  یسرتسد 
اھزیچ یمامت   . دتفایب راک  زا  دعب  دنک و  راک  یتدم  ات  طقف  هک  تسا  هدشن  کوک 
یراج تایح  ، و  رون  ، یژرنا هفق  یب و  روط  هب  ردپ   . دنوش یم  تایح  دیدجت  ًاموادم 

یلاخ یاضف  یور  ار  لامش  وا   ” . تسا یناحور  زین  یلمع و  دنوادخ  راک   . دزاس یم 
“. دنک یم  نازیوآ  زیچ  چیھ  یور  ار  نیمز  دھد و  یم  دادتما 

فشک یئاغ  ینزاوت  ناھج  تیریدم  ۀرمزور  روما  رد  تسا  رداق  نم  عون  زا  یدوجوم 
یناسنا نھذ  یارب  هک  هچنآ  ۀدمع   . دبایب قیمع  هدرتسگ و  یگنھامھ  دنک و 

اما  . دیامن یم  هدنزاس  مظنم و  نم  مھف  یارب   ، دسر یم  رظن  هب  یقافتا  طوبرمان و 
نم  . ممھف یمن  لماک  روط  هب  نم  هک  دنھد  یم  خر  اھناھج  رد  یدایز  یاھزیچ 

، و حاورا  ، اھایشناروم  ، ناھذا  ، اھیژرنا  ، اھورین یوجشناد  کی  هک  تسا  اھتدم 
اب شیب  مک و  ما و  هدوب  اھناھجربا  یلحم و  یاھناھج  ۀدش  هتخانش  یاھتیصخش 

اھتیصخش اھورین و  نیا  درکلمع  یگنوگچ  زا  یلک  کرد  کی  نم   . متسھ انشآ  اھنآ 
انشآ کیدزن  زا  گرزب  ناھج  یحور  دنمشوھ  ربتعم  تادوجوم  درکراک  اب  ، و  مراد
یاھشنکاو شنک  اب  ًامئاد   ، اھناھج یاھ  هدیدپ  زا  دوخ  شناد  مغر  هب  نم   . متسھ

اب موادم  روط  هب  نم   . متسین اھنآ  مھف  هب  رداق  ًالماک  هک  متسھ  وربور  یناھیک 
، و دنمشوھ تادوجوم   ، اھیژرنا  ، اھورین لباقتم  یراکمھ  یقافتا  ًارھاظ  یاھینابت 

. مھد حیضوت  شخبتیاضر  یا  هنوگ  هب  مناوت  یمن  هک  موش  یم  هجاوم  حاورا 

ۀجیتن ًامیقتسم  هک  ار  ییاھ  هدیدپ  یمامت  درکراک  هک  مراد  تیحالص  ًالماک  نم 
تشھب ۀریزج  دایز  نازیم  هب  ، و  نارکیب حور   ، نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  درکلمع 

یزیچ اب  هھجاوم  ببس  هب  نم  یمگردرس   . منک لیلحت  هیزجت و  یبایدر و  دنتسھ 
، هوقلاب قلطم  هس   ، اھنآ زیمآرارسا  یاھزارتمھ  درکلمع  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا 

حور رب  حجرم  ، و  نھذ زا  رتارف   ، هدام رب  مدقم  دسر  یم  رظن  هب  اھقلطم  نیا   . دشاب
روضح و هب  هک  هدیچیپ  یاھدرکراک  نیا  کرد  رد  دوخ  یناوتان  ببس  هب  نم   . دنشاب

ًامئاد  ، مھد یم  تبسن  یناھج  قلطم  ، و  تیھولا قلطم   ، لماک قلطم  درکلمع 
. متسھ توھبم  بلغا  مگردرس و 

رد هک  دنشاب  یتیگ  ۀرتسگ  رد  هدشن  راکشآ  ًالماک  یاھدوجو  دیاب  اھقلطم  نیا 
، اھنادکیزیف یارب  ار  نیا  اھ  ییاغقوف  ریاس  درکراک  رد  اضف و  یدنمناوت  یاھ  هدیدپ 

ینیب شیپ  تیعطق  اب  هک  دنزاس  یم  نکممریغ  نایارگ  بھذم  یتح  ای   ، هفسالف
تیعضو کی  رد  هدش  ماجنا  تابلاطم  هب  نیزاغآ  حاورا  ای   ، میھافم  ، اھورین هک  دننک 
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ًاقیقد تسا  یئاغ  یاھشزرا  یلاع و  تامیظنت  ۀدنریگ  رب  رد  هک  هدیچیپ  یعقاو 
. داد دنھاوخ  خساپ  هنوگچ 

رظن هب  هک  دراد  دوجو  اضف  نامز و  یاھناھج  رد  کیناگرا  تدحو  کی  نینچمھ 
دزیا ۀدنز  روضح  نیا   . تسا یناھیک  یاھدادیور  دوپ  رات و  یمامت  یانبم  دسر  یم 

هک هچنآ  طسوت  لماکان  ۀدش  ینیب  شیپ  یروضح  اج  همھ  نیا   ، لماکت لاح  ردِلاعتم 
طبر یب  ًارھاظ  یاھدادخر  یفداصت  زیگنا  تفگش  یگنھامھ  کی  دسر  یم  رظن  هب 
تیشم درکراک  دیاب  نیا   . دبای یم  یلجت  هراومھ  مھف  لباقریغ  روط  هب  تسا  ناھج 

. دشاب کرتشم —  لماع  لاعتم و  دزیا  ورملق  — 

تخانش لباقریغ  ًالک  هدرتسگ و  لرتنک  نیا  هک  مراد  لیامت  رواب  نیا  هب  نم 
بجوم هک  تسا  ناھج  تیلاعف  لاکشا  اھزاف و  یمامت  لباقتم  طابترا  یگنھامھ و 

، یکیزیف یاھ  هدیدپ  زا  یا  هتفشآ  ۀدننکدیماان  ًارھاظ  عونتم و  ۀزیمآ  نینچ  دوش  یم 
یزورھب یارب  دنوادخ و  لالج  یارب  اطخ  نودب  نانچ  یحور  ، و  یقالخا  ، ینھذ

. دنک لمع  ناگتشرف  اھناسنا و 

مارد زا  یشخب  کش  نودب  ناھیک  یرھاظ  تاقافتا “  ” رتریگارف موھفم  رد  اما 
. تسا اھقلطم  یور  وا  یدبا  لرتنک  رد  نارکیب  یاضف  نامز -  یارجام  یھانتم 
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زا دنوادخ  لمع  ای  راتفر   . تسا دنوادخ  یکیزیف  تداع  دودحم  ِتھج  کی  زا  تعیبط 
کی  ، هبکوک کی   ، یلحم ناھج  کی  یلماکت  یاھوگلا  یشیامزآ و  یاھحرط  قیرط 

. دوش یم  لیدعت  هنارگن  شیپ  روط  هب  هدش و  طورشم  هرایس  کی  ای   ، متسیس
ینوگرگد لباقریغ  ، و  ریذپانرییغت  ، هدش فیرعت  یبوخ  هب  نوناق  کی  قباطم  دنوادخ 

لمع یاھوگلا  وا  اما   ، دنک یم  لمع  نیداینب  شرتسگ  لاح  رد  ناھج  رساترس  رد 
، هبکوک  ، ناھج رھ  نزاوتم  گنھامھ و  راتفر  هب  هک  یروط   ، دنک یم  لیدعت  ار  شیوخ 

یلحم یاھحرط  ، و  فادھا  ، دصاقم قباطم  تیصخش  ، و  هرایس  ، متسیس
. دیامن کمک  یلماکت  تفرشیپ  یواح  یھانتم  یاھ  هژورپ 

ۀنیمز نیریز و  ناینب   ، دمھف یم  ار  نآ  یناف  ناسنا  هک  روطنآ   ، تعیبط ور  نیا  زا 
زا هک   ، دراد یم  هئارا  ار  وا  ریذپان  ینوگرگد  نیناوق  ریذپانرییغت و  تیھولا  کی  نیداینب 
اھورین و طسوت  هک  یطیارش  ، و  اھوگلا  ، دصاقم  ، یلحم یاھحرط  درکراک  قیرط 
هدراذگ ارجا  هب  هدش و  زاغآ  هرایس  ، و  متسیس  ، هبکوک  ، یلحم ناھج  یاھتیصخش 

اھنآ قیرط  زا  ، و  دبای یم  ناسون  اھنآ  ۀطساو  هب   ، دوش یملیدعت  دنوش  یم 
نادابن رد  دنوادخ  نیناوق  هک  روطنامھ  لاثم : یارب   . دنک یم  هبرجت  ار  ییاھینوگرگد 

نیا رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  طسوت  هک  ییاھحرط  قیرط  زا   ، دنا هدش  ردقم 
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نیا درکلمع  اھنیا  یمامت  رب  هوالع  ، و  دنبای یم  لیدعت  دنا  هدش  رارقرب  یلحم  ناھج 
امش ۀرایس  میقم  تادوجوم  یخرب  یاھشروش  ، و  روصق  ، اھاطخ قیرط  زا  نیناوق 

. دنا هدش  عقاو  ریثأت  تحت  رتشیب  ایناتِس  یا  هرایس  لصفالب  متسیس  هب  قلعتم  و 

، یریذپان رییغت   ، لوا تسا : یناھیک  لماع  ود  ییاضف  ینامز -  دنیآرب  کی  تعیبط 
یاھاطخ  ، یشیامزآ یاھحرط   ، مود ، و  تشھب تیھولا  یراکتسرد  ، و  لامک
یدنمدرخ یتساک  ، و  هعسوت یلماکان   ، هنایارگ شروش  تاھابتشا   ، ییارجا

کی لماح  تعیبط  ور  نیا  زا   . نیرت نییاپ  ات  نیرتالاب  زا   ، تشھب زا  جراخ  تاقولخم 
تیدبا ۀریاد  زا  لامک  زیگنا  تفگش  ، و  هوکشاب  ، ریذپانرییغت  ، تخاونکی ۀتشر 

اب تعیبط  نیا   ، هناگادج یگدنز  رھ  رد  ، و  هرایس رھ  رد   ، ناھج رھ  رد  اما  ؛  دشاب یم 
یلماکت یاھناھج  اھمتسیس و  تاقولخم  یاھینامیپدب  ، و  تاھابتشا  ، لامعا

زا ؛ و  دوش یم  راد  هشدخ  قافتا  بسح  رب  ، و  دوش یم  طورشم   ، دوش یم  لیدعت 
نآ رب  هوالع  ، و  رییغت لاح  رد  یوخ  قلخ و  کی  زا  دیاب  هراومھ  تعیبط  ور  نیا 

یاھبولسا قباطم  ، و  دشاب رادروخرب  تابثاب  ریز  رد  هچ  رگ   ، ینیب شیپ  لباقریغ 
. دبای رییغت  یلحم  ناھج  کی  یلمع 

هتفاین مامتا  یاھناھج  هانگ  ، و  ترارش  ، یتساک رب  هک  تسا  تشھب  لامک  تعیبط 
، ود رھ  ، و  لماکان لماک و   ، ود رھ  رگنایب  تمسق  جراخ  نیا  اذل   . تسا هدش  میسقت 

لامک یاوتحم  شیازفا  قیرط  زا  ار  تعیبط  موادتم  لماکت   . تسا ارذگ  یدبا و 
یبسن تیعقاو  ینوگمھان  ، و  هابتشا  ، ترارش یاوتحم  شھاک  قیرط  زا  تشھب و 

. دنک یم  لیدعت 

ۀدیدپ اریز   ، درادن روضح  تعیبط  یاھورین  زا  کی  رھ  رد  ای  تعیبط  رد  ًاصخش  دنوادخ 
یاھدمایپ تاقوا  یھاگ  ، و  یجیردت لماکت  یاھناصقن  یریگرارق  مھ  یور  تعیبط 

. تسا دنوادخ  یناھج  نوناق  یتشھب  یاھداینب  یور   ، هنایارگ شروش  نایغط 
دناوت یمن  زگرھ  تعیبط   ، دسر یم  رظن  هب  ایشنروی  ریظن  یا  هرک  رد  هک  روطنامھ 
دنمدرخ و ًامامت  یادخ  کی  ۀناقداص  ریوصت  ، و  یقیقح شیامن   ، یفاک ۀولج 

. دشاب یھانتمان 

ناھج یلماکت  یاھحرط  قیرط  زا  لامک  نیناوق  لیدعت   ، امش ۀرک  رد   ، تعیبط
دودحم و ِرظن  کی  زا  هک  نیا  لیلد  هب  تعیبط  هک  تسا  کحضم  هچ   . تسا یلحم 
زا یزاف  هک  نیا  لیلد  هب  ، و  هتفرگ رارق  خوسر  دروم  دنوادخ  طسوت  هدش  لیدعت 

، مامتان ۀولج  تعیبط  نینچمھ  دوش ! شتسرپ  تسا  یھلا  اذل  یناھج و  یورین 
لماکت رد  ناھج  نومزآ  کی  تفرشیپ  ، و  دشر  ، هعسوت صقان  یاھدرکراک  ، و  لماکان

. تسا یناھیک 

دنوادخ تشرس  رد  هطوبرم  صقن  چیھ  رگناشن  یعیبط  یایند  یرھاظ  صیاقن 
رد فقوت  ریذپانبانتجا  تاظحل  ًافرص  هدش  هدھاشم  صیاقن  نیا  هکلب   . دنتسین
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نیمھ تسرد   . دنتسھ تیدبا  یرادربریوصت  تکرح  لاح  رد  هتسویپ  ۀرقرق  شیامن 
نھذ یارب  ار  نیا  هک  دنتسھ  لامک  موادت  ریسم  رد  صقن  یواح  یاھ  هفقو 

یھلا تیعقاو  زا  یلامجا  یریوصت  هب  هک  دنزاس  یم  نکمم  یدام  ناسنا  یھانتم 
نھذ یارب  تلع  نیا  هب  اھنت  تیھولا  یدام  یاھ  هولج   . دبای تسد  اضف  نامز و  رد 

شرگن هب  رارصا  یناف  ناسنا  هک  دنسر  یم  رظن  هب  بویعم  ناسنا  یلماکت 
ایشناروم یاتوم  اب  هک  یرشب  ییانیب   ، دراد یعیبط  نامشچ  اب  تعیبط  یاھ  هدیدپ 

عقاو کمک  دروم   ، نامز تارک  رد  نآ  ۀدننک  ناربج  نیزگیاج   ، یھلا یزاسراکشآ  اب  ای 
. تسا هدشن 

یامیس  ، تسا هتشادرب  مخز  وا  یابیز  راسخر   ، تسا هدش  راد  هشدخ  تعیبط  و 
نارازھ تسردان  ۀشیدنا   ، هتسیاشان راتفر   ، شروش اب   ، تسا هدش  هدرمژپ  وا 

کمک نامز  رد  وا  ندروخ  بیسآ  هب  اما   ، دنتسھ تعیبط  زا  یشخب  هک  یقولخم 
. تسین یشتسرپ  ِءیش  کی  تعیبط   . تسین ادخ  تعیبط   ، هن  . دنا هدرک 
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دنوادخ  . تسا هتشادنپ  دوخ  هیبش  یسک  تروص  هب  ار  ادخ  هک  تساھتدم  ناسنا 
زگرھ  ، تسین دوسح  تانئاک  رساترس  رد  رگید  دوجوم  رھ  ای  ناسنا  هب  تبسن 
ناسنا تشاد  رظن  رد  هدننیرفآ  رسپ  هک  نیا  نتسناد  اب   . دوب دھاوخن  زگرھ  ، و  هدوبن

وا شنیب  هک  نیا   ، دشاب نیمز  یمامت  یاورنامرف   ، دشاب یا  هرایس  شنیرفآ  راکھاش 
یاھتب ربارب  رد  هک  هنحص  نیا   ، تشاد رارق  وا  دوخ  رت  تسپ  تاساسحا  ۀطلس  تحت 
 — دروآ یم  دورف  میظعت  رس  هناھاوخدوخ  یبلط  هاج  ، و  ییالط  ، یگنس  ، یبوچ

ناسنا یارب  هک  تخیگنا  یمرب  ار  شنارسپ  دنوادخ و  راب  تقر  یاھ  هنحص  نیا 
. زگرھ وا  هب  تبسن  اما   ، دنشاب دوسح 

روطنآ یرشب و  تاساسحا  نیا  موھفم  هب  بضغ  مشخ و  زا  ناوتان  هنادواج  یادخ 
رازیب تسپ و  تاساسحا  نیا   . دشاب یم  دمھف  یم   ار  ییاھشنکاو  نینچ  ناسنا  هک 
دسر هچ  ات   ، دنراد ار  ندش  هدیمان  یناسنا  شزرا  یتخس  هب  اھنآ   . دنتسھ هدننک 
هب یناھج  ردپ  یابیز  تریس  لماک و  تعیبط  هب  تبسن  یتالاح  نینچ  ، و  یھلا

. دنا هناگیب  یلک 

ببس هب  دنراد  دنوادخ  مھف  رد  ایشنروی  یاھناسنا  هک   ، دایز رایسب   ، دایز یراوشد 
هب هک  یتارک  رد   . تسا ایشسگیلک  تنایخ  رفیسول و  شروش  ۀدرتسگ  یاھدمایپ 

یرتھب رایسب  یاھتشادرب  دنرداق  یلماکت  یاھداژن   ، دنا هدشن  ادج  هانگ  ۀطساو 
، و یشیدنا ژک   ، یمگردرس زا  رتمک  اھنآ   . دننک هلومرف  یناھج  ردپ  هب  تبسن 

. دنرب یم  جنر  موھفم  فیرحت 
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هدنیآ رد  ای   ، دھد یم  ماجنا  نونکا   ، هداد ماجنا  نونکات  هک  یراک  چیھ  زا  دنوادخ 
درخ  . تسا دنمتردق  ًامامت  زین  دنمدرخ و  ًامامت  وا   . دنک یمن  هبوت  داد  دھاوخ  ماجنا 
رب ینتبم  دنوادخ  درخ   . تسا یرشب  ۀبرجت  تاھابتشا  اھنومزآ و  زا  یشان  ناسنا 
روط هب  یھلا  یھاگآ  شیپ  نیا  ، و  تسا وا  یناھج  نارکیب  شنیب  رایع  مامت  لامک 

. دنک یم  تیادھ  ار  قالخ  دازآ  ۀدارا  رثؤم 

اما  ، دوش بقاعتم  ینامیشپ  ای  فسأت  بجوم  هک  دنک  یمن  یراک  زگرھ  یناھج  ردپ 
وا رگشنیرفآ  یاھتیصخش  طسوت  هک  هداتفا  رود  یاھناھج  ۀدارا  یاراد  تاقولخم 
بجوم تاقوا  یھاگ   ، دوخ روآ  فسأت  باختنا  قیرط  زا   ، دنا هدش  هدیرفآ  یحارط و 

هچ رگ  اما   . دنوش یم  دوخ  ۀدننیرفآ  نیدلاو  یاھتیصخش  رد  یھلا  فسأت  ساسحا 
، دنک یم  هبرجت  ار  فسأت  هن  ، و  دوش یم  نامیشپ  هن   ، دنک یم  هابتشا  هن  ردپ 
طسوت هک  یکمک  اب  شنادنزرف  هک  یماگنھ  ، و  تسا یردپ  ۀفطاع  کی  اب  یدوجوم 
مھارف هنادازآ  نانچ  اھناھج  یناسنا  دوعص  یاھتسایس  یونعم و  لین  یاھحرط 

، دنسرب دنبای  تسد  نآ  هب  دنرداق  هک  یونعم  حوطس  نآ  هب  دنناوت  یمن   ، هدش
. دوش یم  نوزحم  کش  نودب  شبلق 

شیامن یارب  ور  نیا  زا   . تسا نامز  یھانتم  نھذ  کرد  زا  رتارف  ردپ  نارکیب  یبوخ 
یبسن ترارش  اب  یا  هسیاقم  دیاب  هشیمھ  یبسن  یبوخ  یاھزاف  یمامت  رثؤم 
قیرط زا  دناوت  یم  لیلد  نیا  هب  یھلا  یبوخ  ندوب  لماک   . دریذپ ماجنا  هانگ ) هن  )

ناصقن اب  یا  هسیاقم  ۀطبار  رد  طقف  هک  دوش  هداد  صیخشت  یناسنا  شنیب  ناصقن 
. دراد رارق  اضف  تاکرح  رد  هدام  نامز و  طباور  رد  یبسن 

زا شیپ   ، تیھولا تعیبط  نیا  ور  نیا  زا   . تسا یرشبقوف  تیاھن  یب  دنوادخ  تریس 
دیاب  ، دوش کرد  نامیا  رداک  رد  ناسنا  یھانتم  نھذ  طسوت  دناوتب  یتح  هک  نآ 

. دبای تیمسج  یھلا  نارسپ  رد  نوچمھ 

دنوادخ مھف  - 4

اھناھج ناھج  یمامت  رد  ریذپانرییغت  ، و  لماش دوخ   ، نکاس دوجوم  هناگی  دنوادخ 
دنمفدھ یژرنا  دنوادخ   . هدنیآ هن  ، و  هتشذگ هن   ، ءاروام هن   ، دراد نوریب  هن  هک   ، تسا

. دنتسھ یناھج  دوجوم و  دوخ -  اھنیا  ، و  تسا قلطم  ۀدارا  و  قالخ ) حور  )

دوخ دنوادخ  تیوھ   . تسا لقتسم  ًاقلطم   ، تسا دوجوم  دوخ -  دنوادخ  هک  اجنآ  زا 
، تسا ریذپانینوگرگد  دنوادخ  “ . منک یمن  رییغت   ، دنوادخ  ، نم  ” . تسا رییغت  اب  ریاغم 
دینک رما  نیا  مھف  هب  عورش  یتح  دیناوت  یمن  یتشھب  تبترم  هب  لین  ماگنھ  ات  اما 

، تکرح هب  نوکس  زا   ، عونت هب  تیوھ  زا   ، یگدیچیپ هب  یگداس  زا  دنوادخ  هنوگچ  هک 
یگناگود و هب  تدحو  زا  ، و  یرشب هب  یھلا  زا   ، ندوب یھانتم  هب  ینارکیب  زا 
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ار دوخ  ندوب  قلطم  یاھ  هولج  دناوت  یم  دنوادخ  اذل  . و  دنک یم  رذگ  یگناگ  هس 
یاراد دنوادخ   . تسین کرحت  مدع  ینعم  هب  یھلا  یریذپانرییغت  اریز  دنک  لیدعت 

. تس هدارا ا وا  تسا —  هدارا 

یاھشنکاو رد  یزرم  دح و  چیھ   . تسا قلطم  یراتخمدوخ  یواح  یدوجوم  دنوادخ 
لامعا ، و  تسا هدش  رارقرب  وا  دوخ  طسوت  هک  ییاھنآ  زج  هب   ، درادن دوجو  وا  یناھج 
تعیبط یتاذ  روط  هب  هک  لماک  یاھیگژیو  یھلا و  یاھتیفیک  نآ  اب  طقف  وا  ۀنابلطواد 

ناونع هب  دنوادخ  ور  نیا  زا   . دنوش یم  لیدعت  دننک  یم  زیامتم  ار  وا  ۀنادواج 
هب قالخ  ینارکیب  یواح  دازآ  ۀدارا  کی  ۀوالع  هب  ییاھن  یبوخ  یاراد  یدوجوم 

. تسا طوبرم  ناھج 

. تسا رگید  ناگدننیرفآ  یمامت  ردپ  لماک و  یزکرم و  ناھج  ۀدننیرفآ  قلطم  ردپ - 
تادوجوم ریاس  ناسنا و  اب  ار  رگید  رامشیب  یاھیگژیو  ، و  یبوخ  ، تیصخش دنوادخ 
ۀطساو هب  دنوادخ   . تسا وا  هب  قلعتم  طقف  هدارا  ینارکیب  اما   ، دنک یم  تمسق 
شقالخ لامعا  رد  شنارکیب  درخ  لوصا  ۀطساو  هب  شا و  هنادواج  تعیبط  تالیامت 

باختنا ًاصخش  تسا  لماک  تیاھنیب  هک  ار  هچنآ  طقف  دنوادخ   . تسا دودحم 
هک یلاح  رد  . و  تسا رادروخرب  ینامسآ  لامک  زا  یزکرم  ناھج  ور  نیا  زا   ، دنک یم 
، وا ندوب  قلطم  زا  ییاھزاف  یتح   ، وا تیھولا  رد  لماک  روط  هب  هدننیرفآ  نارسپ 
ردپ ۀدارا  ینارکیب  هک  یدنمدرخ  تیاھن  نآ  ۀطساو  هب  عومجم  رد   ، دنتسھ میھس 
قالخ ۀدارا   ، لیئاکیم یدنزرف  تبترم  رد   ، اذل  . دنتسین دودحم  دوش  یم  نومنھر  ار 
نارکیب و ردپ   . قلطم هن  رگا   ، یئاغ ًابیرقت  یھلا و  ًالماک   ، دوش یم  رتلاعف  یتح 
نیمھ راکنا  هب  رجنم  وا  یدارا  یزاسدودحم  دوخ  ناکما  راکنا  اما   ، تسا هنادواج 

. دوش یم  وا  یدارا  ندوب  قلطم  موھفم 

. و تسا هدنکفا  هیاس  ناھج  تیعقاو  حوطس  تفھ  یمامت  رب  دنوادخ  ندوب  قلطم 
. تسا وا  قولخم  یناھج  ۀداوناخ  اب  هدننیرفآ  ۀطبار  عبات  قلطم  تعیبط  نیا  یمامت 
، دوش یگژیو  نییعت  یفاکشوم  اب  اھناھج  ناھج  رد  هناگ  هس  تلادع  تسا  نکمم 

عبات نامز  تاقولخم  اب  شیگداوناخ  میظع  ۀطبار  یمامت  رد  اھناھج  یادخ  اما 
ردپ کی  نارکیب  یادخ  دبا —  یارب  اھتنا —  رد  ادتبا و  رد   . تسا یھلا  ساسحا 
اھنآ اب  هتسیاش  روط  هب  دناوت  یم  وا  هک  نکمم  نیوانع  یمامت  نایم  زا   . تسا

ناونع هب  ار  شنیرفآ  یمامت  یادخ  هک  هدش  هداد  دومنھر  نم  هب   ، دوش هتخانش 
. میامن ریوصت  یناھج  ردپ 

طسوت ، و  دنرادن رارق  تردق  ۀرطیس  رد  دازآ  ۀدارا  رب  ینتبم  لامعا  ردپ  یادخ  رد 
فیرعت تروص  نیا  هب  یھلا  تیصخش   . دنوش یمن  تیادھ  زین  اھنت  یدنمشوھ 

راکشآ اھناھج  هب  تبحم  تروص  هب  ار  دوخ  دراد و  دوجو  حور  رد  هک  ددرگ  یم 
اب شیصخش  طباور  یمامت  رد  زکرم  عبنم و  نیلوا   ، ور نیا  زا   . دزاس یم 

تبحم رھماب و  ردپ  کی  موادم  روط  هب  هراومھ و  اھناھج  ۀدش  قلخ  یاھتیصخش 
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ییارگ نامرآ  قیرط  زا  وا   . تسا ردپ  کی  مالک  موھفم  نیرتالاب  رد  دنوادخ   . دشاب یم 
نایب نیرت  یوق  زیمآرھم  تعیبط  نآ  ، و  دوش یم  هتخیگنارب  دبا  یارب  یھلا  رھم  لماک 

. دبای یم  ندش  هتشاد  تسود  نتشاد و  تسود  رد  ار  دوخ  تیاضر  نیرتگرزب  و 

رد ؛  تسا تبحماب  یناھج و  ردپ   ، بھذم رد  ؛  تسا تلع  نیلوا  دنوادخ   ، ملع رد 
یرگید دوجوم  چیھ  هب  ، و  دراد دوجو  دوخ  ۀطساو  هب  هک  یا  هناگی  دوجوم   ، هفسلف

یمامت هب  زیچ و  همھ  هب  ار  دوجو  تیعقاو  هکلب  تسین  هتسباو  دوجو  یارب 
تسا زاین  یھلا  یزاسراکشآ  هب  اما   . دراد یم  اطع  یگدنشخب  اب  رگید  تادوجوم 
ِدوجوم دوخ -  تدحو  ملع و  تلع  نیلوا  بھذم  یادخ  هک  دوش  هداد  ناشن  هک 

یدبا یاقب  بجوم  هک  نیا  هب  دھعتم  یکین و  تمحر و  زا  راشرس   ، تسا هفسلف 
. دوش نیمز  رد  شنادنزرف 

اج همھ  رد  ام  تیفرظ   ، دنوادخ یبرجت  ۀدیا  اما   ، میتسھ نارکیب  موھفم  قاتشم  ام 
زا ام  تشادرب  نیرتالاب  ِتینابر  تیصخش و  لماوع  کرد  یارب  نامز  رھ  رد  و 

. مینک یم  شتسرپ  ار   ، تیھولا

تسا قولخم  نامیا  نآ  زا  یشان  نیمز  رد  یرشب  دنمزوریپ  یگدنز  کی  زا  یھاگآ 
تأرج یرشب  یاھتیدودحم  کانتشحو  ۀرظنم  اب  ندش  هجاوم  ماگنھ  رد  هک 

: دبلطب شلاچ  هب  خسار  مالعا  نیا  قیرط  زا  ار  دوجو  زا  یرارکت  تمسق  رھ  دبای  یم 
دناوت یم  هک  دنک  یم  یگدنز  یسک  نم  رد   ، مھد ماجنا  ار  راک  نیا  مناوتن  رگا  یتح 

، یزوریپ نآ   ” نیا . و  اھناھج ناھج  قلطم  ردپ -  زا  یشخب   ، داد دھاوخ  ماجنا  ار  نآ  و 
“. دنک یم  هبلغ  ایند  رب  هک  تسا   ، امش نامیا  نامھ 

دنوادخ زا  هابتشا  یاھ  هدیا  - 5

سانشادخ یاھناسنا  براجت  ۀدش  ظفح  صقان  روط  هب  دنس  یبھذم  تنس 
هب ای  یبھذم  یگدنز  یامنھار  ناونع  هب  دانسا  نیا  اما   ، تسا هتشذگ  ناراگزور 

نینچ  . دنتسین دامتعا  لباق  یناھج  ردپ  نوماریپ  یقیقح  تاعالطا  عبنم  ناونع 
دوب زادرپ  هروطسا  کی  یودب  ناسنا  هک  تیعقاو  نیا  ۀطساو  هب  یناتساب  تاداقتعا 

. دنا هدش  هداد  رییغت  تخاونکی  روط  هب 

زا یشان  دنوادخ  تعیبط  نوماریپ  ایشنروی  رد  یمگردرس  عبانم  نیرتگرزب  زا  یکی 
تشھب ثیلثت  یاھتیصخش  راکشآ  نتخاس  زیامتم  رد  امش  سدقم  بتک  یناوتان 

لوط رد   . تسا یلحم  ناھج  ناتسرپرس  ناگدننیرفآ و  زا  تشھب  تیھولا  مھ و  زا 
ناربمایپ نانھاک و   ، دراد دوجو  اھنآ  زا  صقان  یمھف  هک  نیمز  نیشیپ  یاھتیریدم 

نارسپ  ، هبکوک ناردپ   ، متسیس نانارمکح   ، یا هرایس  یاھسنرپ  دنتسناوتن  امش 
زیامت مھ  زا  حوضو  هب  ار  یناھج  ردپ  ، و  لاعتم دزیا   ، ناھجربا نایاورنامرف   ، هدننیرفآ
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تایح و نیلماح  ریظن   ، نامرف تحت  یاھتیصخش  یاھمایپ  زا  یرایسب   . دنھد
زا هک  ییاھمایپ  تروص  هب   ، امش یخیرات  دانسا  رد   ، ناگتشرف نوگانوگ  یاھ  هتسر 

زونھ ایشنروی  مدرم  یبھذم  ۀشیدنا   . دنا هدش  هضرع  هدمآ  دنوادخ  دوخ  یوس 
هک یروط   ، دریگ یم  هابتشا  یناھج  ردپ  دوخ  اب  ار  تیھولا  رایمھ  یاھتیصخش 

. دنیآ یم  رامش  هب  بقل  کی  تحت  یگمھ 

. دنتسھ دنوادخ  زا  یودب  یاھتشادرب  ریثأت  شوختسد  ًاموادم  ایشنروی  مدرم 
اب ار  اھناسنا  دننازرل و  یم  دوخ  مشخ  اب  ار  نیمز   ، دنرغ یم  نافوط  رد  هک  ینایادخ 
یطحق و ناراگزور  یط  ار  دوخ  یدونشخ  مدع  ، و  دنزاس یم  دوبان  دوخ  بضغ 
اھنآ  . دنتسھ یودب  بھاذم  نایادخ  اھنیا   . دنھد یم  ناشن  تازاجم  ماجنا  اب  لیس 

نینچ  . دننک یم  تموکح  اھناھج  رب  دننک و  یم  یگدنز  هک  دنتسین  ینایادخ 
تحت ناھج  دندرک  یم  روصت  اھناسنا  هک  دنتسھ  یناراگزور  راگدای  یمیھافم 

عورش یناف  ناسنا  اما   . دراد رارق  یلایخ  نایادخ  نینچ  یاھسوھ  ۀطلس  تیادھ و 
ناگدننیرفآ راتفر  یرادا و  یاھتسایس  هب  هک  ییاج  ات  هک  تسا  هدرک  نیا  کرد  هب 
یبسن مظن  نوناق و  ورملق  رد  یو  دوش  یم  طوبرم  یلاع  نارگلرتنک  یلاع و 

. دنک یم  یگدنز 

هدرزآ یادخ  کی  زا  تلامتسا   ، نیگمشخ یادخ  کی  زا  ندرک  ییوجلد  یربرب  ۀدیا 
نتخیر یتح  ، و  هرافک اھینابرق و  قیرط  زا  ندش  عقاو  تیھولا  فطل  دروم   ، هدش

هک یا  هفسلف   ، تسا یودب  هنادرخبان و  ًالماک  هک  تسا  یبھذم  رگنایامن   ، نوخ
یارب ییاھرواب  نینچ   . تسین تقیقح  یملع و  ینیب  نشور  رصع  کی  ۀدنزارب 

دننک یم  تموکح  تمدخ و  اھناھج  رد  هک  یھلا  نایاورنامرف  ینامسآ و  تادوجوم 
هک نیا  نداد  شزومآ  ، و  نتشاد داقتعا   ، نتشاد رواب   . دنتسھ هدننک  رازیب  یلک  هب 

هتخیر هانگ  یب  نوخ  دیاب  یھلا  موھوم  مشخ  عفد  دنوادخ و  فطل  بسک  یارب 
. تسا دنوادخ  هب  نیھوت  دوش 

هتشاد دوجو  دناوت  یمن  هانگ  ششخب  نوخ  نتخیر  نودب   ” هک دنتشاد  رواب  نایناربع 
نوخ ندید  نودب  نایادخ  هک  هناتسرپ  تب  یمیدق و  ۀدیا  نیا  زا  اھنآ  “ . دشاب

هب یسوم  لاح  نیا  اب   . دندوب هتفاین  ییاھر  دنوش  عقاو  ییوجلد  دروم  دنناوت  یمن 
نغدق ار  یناسنا  یاھینابرق  ماجنا  هک  یماگنھ  تفای  تسد  راکشآ  یتفرشیپ 

ار تاناویح  ینابرق  نیئآ  دوخ  درگارحص  لد  هداس  ناوریپ  یودب  ناھذا  رد  دومن و 
. درک نآ  نیشناج 

کی نداد  نایاپ  تیعضو  ریذپان  کیکفت  هجو  امش  ۀرک  رد  تشھب  رسپ  کی  یاطعا 
. دوبن یرورض  دنوادخ  فطل  رظن  بلج  یارب  ، و  دوب ریذپانزیرگ  نآ  ؛  دوب یا  هرایس  رصع 

ینالوط یارجام  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی  یصخش  ییاھن  لمع  نینچمھ  اطعا  نیا 
نارکیب تریس  زا  یراکشآ  فیرحت  هچ   . دوب شناھج  یبرجت  تیمکاح  بسک 

یط شدیدش  یتخس  یدرس و  یمامت  اب  وا  ۀناردپ  بلق  هک  شزومآ  نیا  دنوادخ !
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یاھششخب هک  دوب  یندرکان  سمل  ردقنآ  شتاقولخم  یاھتنحم  اھیتخبدب و 
رد بیلص  یور  شھانگ  یب  رسپ  ندرم  یزیرنوخ و  ندید  زا  شیپ  ات  وا  زیمآرھم 

! تفاین ققحت  اتجلج 

نوماریپ هناتسرپ  تب  تافارخ  یناتساب و  یاھاطخ  نیا  زا  ایشنروی  نانکاس  اما 
دنوادخ نوماریپ  تقیقح  یزاسراکشآ   . تفای دنھاوخ  ییاھر  یناھج  ردپ  تعیبط 
رد ار  یناھج  ردپ  هک  تسا  نیا  رشب  ۀریت  ماجرف  ، و  تسا ندش  رادیدپ  لاح  رد 

هب هک  هدننیرفآ  رسپ  طسوت  هک  شینتشاد  تسود  یاھیگژیو  ابیز و  تریس  تیمامت 
هب هوکشاب  نانچ  ایشنروی  رد  تقوم  تماقا  اب  دنوادخ  رسپ  ناسنا و  رسپ  ناونع 

. دنسانشب دمآ  رد  ریوصت 

[. اسرووی یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 5

درف اب  دنوادخ  ۀطبار 

گرزب رایسب  یادخ  کی  هنوگچ  هک  دنک  کرد  دشابن  رداق  ناسنا  یھانتم  نھذ  رگا 
قولخم رھ  اب  یتسود  یارب  دناوت  یم  یناھج  ردپ  نوچمھ  تمظعاب  رایسب  و 

درخ نینچ  سپ   ، دیآ دورف  لامک  تیاھن  رد  شیوخ  ۀنادواج  هاگلزنم  زا  یرشب 
درخ نورد  رد  هدنز  یادخ  زا  یعقاو  ِءزج  کی  هک  تیعقاو  نیا  تقیقح  رب  انب  یھانتم 
، تسا نکاس  ایشنروی  ناسنا  رھ  ِهاگآ  یقالخا  ظاحل  هب  لامرن و  نھذ  زا  رادروخرب 

یرکف نکاس  ناگدننک  میظنت   . دشاب هتشاد  نانیمطا  یھلا  یمدمھ  زا  دیاب 
دنوادخ و نتفای  یارب  ناسنا   . دنشاب یم  یتشھب  ردپ  ۀنادواج  تیھولا  زا  یشخب 

یور شناور  قمعت  ینورد  ۀبرجت  زا  رترود  دیابن  وا  اب  یناّبر  تکراشم  یارب  شالت 
. دورب یناحور  یعقاو  روضح  نیا 

شش ِدوجوم  یاھتیعقاو  رساترس  رد  ار  دوخ  ۀنادواج  تشرس  ِینارکیب  دنوادخ 
ای شخب  رھ  اب  دناوت  یم  نامز  رھ  رد  وا  اما   ، تسا هدومن  عیزوت  دوخ  قلطم  زارتمھ 

یصخش سامت  دوخ  یصخششیپ  یازجا  درکراک  قیرط  زا  شنیرفآ  عون  ای  زاف 
هب تیصخش  یادھا  زایتما  نینچمھ  نادواج  یادخ  . و  دیامن رارقرب  میقتسم 

، تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اھناھج  ناھج  ۀدنز  تاقولخم  یھلا و  ناگدننیرفآ 
نیا یمامت  اب  ار  هناردپ  میقتسم و  سامت  ظفح  زایتما  نآ  رب  هوالع  هک  نیا  نمض 

. تسا هدومن  ظوفحم  تیصخش  رادم  قیرط  زا  یصخش  تادوجوم 

دنوادخ هب  یبایتسد  -1

، ردپ یاوزنا  هن   ، ِیتاذ یھانتمان  ردپ  هب  یکیدزن  یارب  یھانتم  قولخم  یناوتان 
نازیم  . تسا هدش  هدیرفآ  تادوجوم  یدام  یاھتیدودحم  ندوب و  یھانتم  هکلب 
رت نییاپ  یاھھورگ  یتسھ و  ناھج  تیصخش  نیرتالاب  نایم  یناحور  توافت 

رت نییاپ  یاھ  هتسر  یارب  رگا   . تسا روصت  لباقریغ  هدش  قلخ  دنمشوھ  تادوجوم 
دنوش ناکم  لقن  ردپ  دوخ  روضح  هب  گنرد  یب  هک  دوب  نکمم  دنمشوھ  تادوجوم 
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ردقنامھ یناھج  ردپ  روضح  هب  تبسن  اجنآ  رد  اھنآ   . دنتسھ اجنآ  دنتسناد  یمن 
روط هب  یناف  ناسنا  هک  نیا  زا  شیپ   . دنتسھ اجنیا  رد  نونکا  رد  هک  دندوب  یم  هاگآان 

یتشھب هاگشیپ  هب  نما  لاقتنا  تساوخرد  دناوتب  ناکما  ورملق  ۀطیح  رد  راوتسا و 
ناسنا  . دراد دوجو  ینالوط  ینالوط  هار  کی  وا  یور  شیپ  رد  دیامنب  ار  یناھج  ردپ 

نآ بجوم  هب  هک   ، دروآ راب  هب  یونعم  دید  هک  دبای  تسد  یحطس  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
رییغت یحور  رظن  زا  اھراب  دیاب   ، دنیبب ار  داتسا  حور  تفھ  زا  کی  رھ  یتح  دوش  رداق 

. دوش لیدبت  و 

نتخاس راکشآ  یارب  وا   . درادن رارق  یرایتخا  یاوزنا  رد  وا  ؛  تسین یفخم  ام  ردپ 
نایاپ یب  یشالت  رد  ار  یھلا  درخ  عبانم  شیوخ  یناھج  یاھورملق  نادنزرف  هب  دوخ 

تمظع هب  فصو  لباقریغ  یتواخس  نارکیب و  یھوکش   . تسا هدومن  جیسب 
قلخ دوجوم  رھ  اب  یمدمھ  یوزرآ  وا  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  طوبرم  وا  تبحم 
هتشاد دوش  کیدزن  یو  هب  ای   ، درادب تسود   ، دنک کرد  ار  وا  دناوتب  هک  ار  یا  هدش 
دوجو یھانتم و  تیصخش  زا  هک   ، امش یتاذ  یاھتیدودحم  ور  نیا  زا  ؛ و  دشاب

نآ   ۀطساو  هب  هک  ار  یطیارش  ناکم و  نامز و   ، تسا ریذپان  ییادج  امش  یدام 
یمامت زکرم  رد  ردپ  هاگشیپ  رد  نداتسیا  یناسنا و  زارف  رفس  فدھ  هب  دیناوتب 

. دنک یم  نییعت  دیبای  تسد  اھزیچ 

حوطس نیرتالاب  هب  لین  ات  دیاب  ردپ  یتشھب  روضح  هب  یکیدزن  یارب  امش  هچ  رگا 
هتسویپ لامتحا  تخانش  رطاخ  هب  دیاب   ، دینامب رظتنم  یحور  تفرشیپ  یھانتم 
ناور اب  هنامیمص  روط  هب  هک  ردپ  ییاطعا  حور  اب  یونعم  یروف  یمدمھ  دوجوم 

. دیشاب نامداش  تسا  رشاعم  امش  ۀدنبای  تیونعم  سفن  امش و  ینورد 

ۀیطع یتاذ و  یاھییاناوت  رد  تسا  نکمم  اضف  نامز و  یاھورملق  یاھناسنا 
روط هب  هک  ییاھطیحم  زا  تسا  نکمم  اھنآ   ، دنشاب توافتم  دایز  ۀزادنا  هب  ینالقع 

دنم هرھب  تسا  بولطم  یقالخا  تفرشیپ  یعامتجا و  یقرت  یارب  ییانثتسا 
هب یرشب  ۀدنھد  یرای  ۀلیسو  رھ  ًابیرقت  نادقف  لمحتم  تسا  نکمم  ای   ، دنشاب

تفرشیپ یارب  تاناکما  اما  ؛  دنوش ندمت  یاھرنھ  رد  یرھاظ  تفرشیپ  گنھرف و 
شنیب ۀدنیازف  حوطس  ؛  تسا ناسکی  همھ  یارب  یگدنز  زارف  نارود  رد  یونعم 

- یعامتجا یاھیناسمھان  نینچ  ۀیلک  زا  لقتسم  ًالماک  یناھیک  یناعم  یونعم و 
. دنیآ یم  تسد  هب  یلماکت  تارک  رد  یدام  عونتم  یاھطیحم  ِیقالخا 

، یعامتجا  ، ینالقع یایاطع  اھتیعقوم و  رد  هک  مھ  ردق  رھ  ایشنروی  یاھناسنا 
ۀیطع هک  دینکن  شومارف   ، دنشاب هتشاد  توافت  دوخ  یقالخا  یتح  ، و  یداصتقا

ردپ ۀیدھ  یھلا  روضح  نامھ  زا  یگمھ  اھنآ   . تسا اتمھ  یب  ناسکی و  اھنآ  یونعم 
یپ رد  هک  دنرادروخرب  زایتما  نیا  زا  ناسکی  روط  هب  یگمھ  ، و  دنتسھ دنم  هرھب 

، دنتسھ دراد  یھلا  أشنم  هک  نیزگ  ینکس  حور  نیا  اب  یصخش  ۀنامیمص  یمدمھ 
ناحصان نیا  یونعم  ناسکی  یربھار  شریذپ  دنناوت  یم  یگمھ  هک  نیا  نمض 
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. دننیزگرب ار  زیمآرارسا 

مامت و روط  هب  ، و  دوش هتخیگنارب  ناج  لد و  اب  یونعم  ظاحل  هب  یناف  ناسنا  رگا 
یھلا نیزگ و  ینکس  ۀدننک  میظنت  هک  اجنآ  زا   ، ددرگ ردپ  تساوخ  ماجنا  فقو  لامک 

نآ ۀبرجت  رد   ، تسا هتشگ  ادھا  وا  هب  یونعم  ظاحل  هب  رثؤم  روط  هب  نیقی و  عطق و  اب 
دوصقم هب  اقب  ینامسآ  نانیمطا  دنوادخ و  تخانش  یلاعتم  تریصب  یرادیدپ  درف 
دناوت یمن   ، ندش وا  دننامھ  رتشیب  رتشیب و  یجیردت  ۀبرجت  قیرط  زا  ادخ  نتفای 

. دباین تروص 

عقاو ینکس  دروم  هتفای  اقب  ِیرکف  ۀدننک  میظنت  کی  طسوت  یونعم  ظاحل  هب  ناسنا 
، دوش هتخیگنارب  یونعم  هناقداص و  روط  هب  یناسنا  نھذ  نینچ  رگا   . تسا هدش 

هتشاد ار  ندش  وا  دننامھ  دنوادخ و  تخانش  قایتشا  یرشب  ناور  نینچ  رگا 
تیمورحم یفنم  ریثأت  چیھ   ، دھد ماجنا  ار  ردپ  تساوخ  دھاوخب  هناقداص  ، و  دشاب

زارف زا  عنام  دناوتب  هک  درادن  دوجو  یا  هدننک  هلخادم  لمتحم  تبثم  یورین  ای  یرشب 
. دوش تشھب  یاھ  هزاورد  هب  هدش  هتخیگنارب  یھلا  ظاحل  هب  ِناور  نینچ  یعطق 

وا اب  یصخش  ینابر  تکراشم  رد  شتاقولخم  ۀیلک  هک  تسا  نیا  راتساوخ  ردپ 
اقب و تیعضو  هک  دراد  ییاھنآ  یمامت  شریذپ  یارب  یناکم  تشھب  رد  وا   . دنشاب
یارب نونکا و  ور  نیا  زا   . دزاس یم  نکمم  ار  ییاھیبایتسد  نینچ  ناشیونعم  تعیبط 
، ام یگمھ  یارب  امش و  زا  کی  رھ  یارب  دیشاب : رادیاپ  دوخ  ۀفسلف  رد  هشیمھ 

. تسا زاب  هار   ، تسا ینتفای  تسد  دناودخ   . تسا یسرتسد  لباق  دنوادخ 
لیھست یارب  شالت  رد  یھلا  یتسرپرس  یاھ  هویش  اھھار و  یھلا و  رھم  یاھورین 
یناھج ردپ  یتشھب  روضح  هب  ناھج  رھ  دنمشوھ  دنمشزرا  دوجوم  رھ  یورشیپ 

. دنتسھ لفق  مھ  هب  یگمھ 

روضح و  ، تسا ینالک  نامز  مزلتسم  دنوادخ  هب  یبایتسد  هک  تیعقاو  نیا 
تفھ رادم  زا  یشخب  امش  دوعص   . دزاس یمن  یعقاو  رتمک  ار  نارکیب  تیصخش 

یم   ، دینک یم  شخرچ  نآ  رود  هب  رامشیب  تاعفد  هب  امش  هچ  رگ  ، و  تسا ناھجربا 
شخرچ نورد  یوس  هب  هراومھ  تبترم  حور و  رد  هک  دیشاب  هتشاد  راظتنا  دیناوت 
یاھرادم زا   ، دیشاب هتشاد  نانیمطا  هرک  هب  هرک  لاقتنا  زا  دیناوت  یم  امش   . دینک

روضح رد  یزور  هک  دیشاب  هتشادن  کش  ، و  ینورد زکرم  هب  رتکیدزن  هراومھ  ینوریب 
. ور رد  ور   ، یراعتسا ینایب  هب   ، دید دیھاوخ  ار  وا  داتسیا و  دیھاوخ  یزکرم  یھلا و 

یونعم حوطس  نیا  ؛ و  تسا یونعم  ِیلمع  یعقاو و  حوطس  هب  یبایتسد  هلئسم 
حصان کی  طسوت  هک  دنتسھ  یبایتسد  لباق  یدوجوم  رھ  ۀلیسو  هب  طقف 

ۀدننک میظنت  نآ  اب  دبا  یارب  ًابقاعتم  ، و  دشاب هدش  عقاو  ینکس  دروم  زیمآرارسا 
. دشاب هتفای  دنویپ  رکف 

رد ار  دوخ  وا  تاقولخم  زا  یدایز  رایسب  دادعت  اما   ، تسین یونعم  یافتخا  رد  ردپ 
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باختنا قیرط  زا  رضاح  لاح  رد  دنا و  هتخاس  ناھنپ  شیوخ  یدمع  تامیمصت  نایم 
بصعتم و ناھذا  راو  جمس   یور  هدایز  قیرط  زا  ناشدوخ و  یفارحنا  یاھھار 

وا رسپ  حور  وا و  حور  اب  یونعم  یمدمھ  زا  ار  دوخ  ناش  یناحورریغ  یاھتشرس 
. دنا هتخاس  ادج 

یوس هب  تسا  نکمم  تسا  یقاب  شیارب  باختنا  تردق  هک  ینامز  ات  یناف  ناسنا 
یانف  . دنک کرت  ار  یھلا  تساوخ  ًاررکم  تسا  نکمم  دوش و  هدیشک  دنوادخ 

تسد زا  ار  ردپ  تساوخ  شنیزگ  ناوت  وا  هک  نیا  ات  دوش  یمن  یعطق  ناسنا  ییاھن 
وا نادنزرف   . تسین هتسب  شنادنزرف  تساوخرد  زاین و  یارب  زگرھ  ردپ  بلق   . دھدب

 — وا یھلا  تساوخ  ماجنا  هب  لیم  هشیمھ  یارب  ًاتیاھن و  هک  یماگنھ  طقف 
یوس هب  ار  دوخ  بولق   ، دنھد یم  تسد  زا  ار  ندوب —  وا  دننامھ  وا و  تخانش 

اب دنویپ  هک  یماگنھ  بیترت  نیمھ  هب   . دندنب یم  هشیمھ  یارب  ردپ  یاریگ  یورین 
باختنا نیا  هب  یا  هدننک  دوعص  نینچ  هک  دراد  یم  مالعا  ناھج  هب  هدننک  میظنت 

، دنک یگدنز  ردپ  تساوخ  قباطم  هک  تسا  هدز  تسد  ریذپان  تشگزاب  ییاھن و 
. دوش یم  نیمضت  ناسنا  یدبا  تشونرس 

نارکیب و ِدوخ  زا  یشخب  دریگ و  یم  میقتسم  سامت  یناف  ناسنا  اب  گرزب  یادخ 
ینکس دنک و  یگدنز  وا  نورد  رد  هک  دراد  یم  اطع  ار  شمھف  لباقریغ  نادواج و 
رگا  . تسا هدیزرو  تردابم  هنادواج  ییوجارجام  کی  هب  ناسنا  اب  دنوادخ   . دنیزگ

رد دیناوت  یمن   ، دیھد رد  نت  ناتفارطا  نورد و  یحور  یاھورین  یاھیربھار  هب  امش 
یناھج فدھ  ناونع  هب  تبحم  اب  دنوادخ  کی  طسوت  هک  ییالاو  تشونرس  هب  لین 
تسا هدش  نییعت  دنتسھ  اضف  یلماکت  تارک  هب  قلعتم  هک  وا  یارگ  زارف  تاقولخم 

. دینامب ناوتان 

دنوادخ روضح  -2

دیاب تیھولا  ینھذ  روضح   . تسا یدام  ناھج  تیعقاو  نارکیب  یکیزیف  روضح 
. دوش نییعت  تیصخش  یلماکت  حطس  ۀلیسو  هب  ینالقع و  ۀبرجت  رھ  قمع  طسوت 

طسوت نآ   . دشاب توافتم  ناھج  رد  ترورض  لیلد  هب  دیاب  تینابر  یونعم  روضح 
تساوخ ماجنا  هب  قولخم  تساوخ  فقو  ۀجرد  طسوت  شریذپ و  یونعم  تیفرظ 

. دوش یم  نییعت  یھلا 

نارسپ  . دنک یم  یگدنز  دوخ  ۀتفای  دلوت  حور  زا  نادنزرف  زا  کی  رھ  رد  دنوادخ 
، و دنراد یسرتسد   ،“ ردپ تسار  تسد   ” ، دنوادخ روضح  هب  هشیمھ  یتشھب 
رادم هب  رما  نیا   . دنراد یسرتسد  ردپ “ شوغآ   ” هب وا  قولخم  یاھتیصخش  یمامت 

، دراد هراشا   ، دوش عقاو  سامت  دروم  هک  قیرط  رھ  هب  ، و  اج رھ   ، هاگ رھ   ، تیصخش
اب یونعم  یمدمھ  ، و  هاگآ دوخ  یصخش  سامت  مزلتسم  تروص  نیا  ریغ  رد  ای  و 
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زا یکی  رد  نوچمھ   ، رگید صخشم  ناکم  رد  ای  یزکرم  هاگلزنم  رد  هچ   ، یناھج ردپ 
. دشاب یم   ، تشھب سدقم  تارک  تفھ 

نوچمھ دایز  تیعطق  اب  لماک و  روط  هب  نانچ   ، دناوت یمن  یھلا  روضح  دوجو  نیا  اب 
میظنت  ، نیزگ ینکس  زیمآرارسا  حصان  اب  یونعم  یمدمھ  یارب  امش  شالت  رد 
سانشادخ یاھناسنا  یگدنز  رد  یتح  ای  تعیبط  رد  اج  چیھ   ، تشھب یرکف  ۀدننک 
روصت اھنامسآ  رد  رود  رایسب  ار  دنوادخ  هک  تسا  ییاطخ  هچ  نیا   . دوش فشک 

! دنک یم  یگدنز  ناتدوخ  نھذ  نورد  رد  یناھج  ردپ  حور  هک  یتقو   ، دینک

دیما دیناوت  یم  هک  تسا  دنیزگ  یم  ینکس  امش  رد  هک  دنوادخ  ۀرذ  نیا  لیلد  هب 
هدننک میظنت  یونعم  یاھیربھار  اب  یگنھامھ  رد  هک  جیردت  هب   ، دیشاب هتشاد 

تاریثأت نآ  ۀدننک  نوگرگد  یورین  روضح و  لماک  روط  هب  رتشیب   ، دینک یم  تفرشیپ 
تروص هب  اما  دنراد  سامت  امش  اب  دننک و  یم  هطاحا  ار  امش  هک  ار  یرگید  یونعم 
ظاحل هب  امش  هک  تیعقاو  نیا   . دیھد صیخشت   ، دننک یمن  لمع  امش  زا  یئزج 
هاگآ نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  اب  هنامیمص  کیدزن و  سامت  هب  تبسن  ینالقع 
هاوگ  . دنک یمن  تباث  هجو  چیھ  هب  ار  شخب  یلاعت  ۀبرجت  نیا  دوجو  مدع  دیتسین 
یاھ هویم  ۀرتسگ  تعیبط و  لماش  لماک  روط  هب  یھلا  ۀدننک  میظنت  اب  یتسود 
قیرط زا  ار  اھنآ   ” . دنیآ یم  راب  هب  رادنامیا  درف  رھ  یگدنز  ۀبرجت  رد  هک  تسا  حور 

“. تخانش دیھاوخ  ناشیاھ  هویم 

راوشد هدنیازف  روط  هب  هتفای  تیونعم  کدنا  ِیناف  ناسنا  یدام  نھذ  یارب  نیا 
نوچمھ یھلا  ییاھدوجو  یحور  یاھتیلاعف  زا  یریگمشچ  یھاگآ  هک  تسا 

نھذ و کرتشم  شنیرفآ  ِناور  هک  جیردت  هب   . دنک هبرجت  ار  تشھب  ناگدننک  میظنت 
هک ناور  یھاگآ  زا  یدیدج  زاف   ، دبای یم  تیدوجوم  هدنیازف  روط  هب  هدننک  میظنت 

ناحصان یدام  قوف  یاھتیلاعف  ریاس  ، و  یحور یاھیربھار  ، و  روضح تسا  رداق 
. دبای یم  لماکت  زین  دسانشب  هدرک و  هبرجت  ار  زیمآرارسا 

نتخیگنارب  ، یقالخا تلزنم  لماش  هدننک  میظنت  اب  یونعم  یمدمھ  ۀبرجت  یمامت 
هب هن  هچ  رگ   ، ًاتدمع یدرواتسد  نینچ  زا  درف  کرد   . تسا یونعم  ۀبرجت  ، و  ینھذ
نایامن رد  نآ  هاوگ   اما   ، دشاب یم  ناور  یھاگآ  ۀطیح  هب  دودحم   ، درف هب  رصحنم  روط 
رد یحور  ینورد -  ناریگ  سامت  نینچ  ۀیلک  یگدنز  رد  حور  یاھ  هویم  ندش 

. تسا ناوارف  سرتسد و 

نیتسار شتسرپ  - 3

طباور رد   ، دنتسھ یکی  نوچمھ   ، ناھج هاگدید  زا   ، تشھب یاھتیھولا  هچ  رگا 
صخش هس   ، دنراد تنوکس  ایشنروی  رد  هک  ییاھنآ  ریظن  یتادوجوم  اب  ناشیونعم 
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ریاس ، و  ینابر تکراشم   ، یصخش یاھتیباذج  اب  هطبار  رد   . دنا هناگادج  زیامتم و 
، و یناھج ردپ  ام   ، موھفم نیرتالاب  رد   . دراد دوجو  توافت  نایادخ  نایم  کیدزن  طباور 

نارسپ رد  هک  روطنآ  ار  ردپ  ام  هک  تسا  تسرد   . مینک یم  شتسرپ  ار  وا  طقف 
نیا اما   ، مینک یم  نینچ  مینک و  شتسرپ  میناوت  یم  تسا  هتفای  یلجت  شا  هدننیرفآ 

یم  عقاو  شیاتس  شتسرپ و  دروم  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  هک  تسا  ردپ 
. دوش

. دنراد قلعت  رسپ  یحور  نامزاس  نادواج و  رسپ  ورملق  هب  اھاضاقت  عاونا  یمامت 
، یناھج ردپ  شتسرپ  شیاتس و  زج  هب  زیچ  رھ   ، یمسر تاطابترا  یمامت   ، اھاعد

کی تارایتخا  ۀزوح  زا  ًالومعم  اھنآ   . دنطوبرم یلحم  ناھج  هب  هک  دنتسھ  یروما 
رادم درکراک  قیرط  زا  شتسرپ  کش  نودب  اما   . دنوش یمن  جراخ  هدننیرفآ  رسپ 

. دوش یم  هداتسرف  نآ  هب  دراد و  رارق  هدننیرفآ  صخش  ۀرتسگ  رد  ردپ  تیصخش 
رد هدننک  میظنت  هک  یقولخم  مارتحا  یادا  تبث  نینچ  هک  میراد  رواب  ام  نآ  رب  هوالع 

یمیظع دھاوش   . دوش یم  لیھست  ردپ  یحور  روضح  قیرط  زا  تسا  نکاس  وا 
یاھ هتسر  ۀیلک  هک  مناد  یم  نم  ، و  دیامن تابثا  ار  یرواب  نینچ  هک  دراد  دوجو 

رد لوبق  لباق  روط  هب  ار  دوخ  نیعبات  تین  نسح  اب  شیاین  هک  دنرداق  ردپ  یازجا 
شیپ یاھلاناک  کش  نودب  ناگدننک  میظنت  نینچمھ   . دنیامن تبث  یناھج  ردپ  روضح 

دنرداق بیترت  نیمھ  هب  ، و  دنریگ یم  راک  هب  ار  ردپ  اب  طابترا  میقتسم  یصخش 
. دنریگ راک  هب  ار  نادواج  رسپ  یا  هبذاج  یحور -  یاھرادم 

قولخم ای  دوخ  عفن  رصنع  کی  رگنایامن  اعد   . تسا شدوخ  روظنم  هب  شتسرپ 
ًاقلطم نیتسار  شتسرپ  رد   . تسا اعد  شتسرپ و  نایم  هدمع  توافت  نیا   . تسا

دنوادخ ًافرص  ام   . درادن دوجو  رگید  یصخش  عفانم  ای  شیوخ  یارب  اضاقت  رصنع  چیھ 
شتسرپ رد  هدننک  شتسرپ   . مینک یم  شتسرپ  دشاب  یم  هک  هچنآ  کرد  یارب  ار 

نکمم هک  لیلد  نیا  هب  ار  ردپ  ام   . درادن ار  یزیچ  راظتنا  دنک و  یمن  ار  یزیچ  یاضاقت 
هب ام   . مینک یمن  شتسرپ  دوش  نامدیاع  یشیاتس  نینچ  یارب  یزیچ  تسا 

یب  تیصخش  تخانش  هب  تبسن  هتخیگنا  دوخ  یعیبط و  شنکاو  کی  ناونع 
نیا هب  وا  یندیتسرپ  یاھیگژیو  ینتشاد و  تسود  تعیبط  لیلد  هب  ردپ و  یاتمھ 

. میوش یم  یشتسرپ  نینچ  ریگرد  مینز و  یم  تسد  شیاین 

هب شتسرپ  زا  شیاین  ًاروف   ، دوش شتسرپ  دراو  یصخش  عفن  رصنع  هک  یا  هظحل  رد 
رسپ ای  نادواج  رسپ  صخش  هب  رتبسانم  روط  هب  دیاب  دوش و  یم  لیدبت  اعد 

هب اعد  هک  درادن  دوجو  یلیلد  یبھذم  یلمع  ۀبرجت  رد  اما   . ددرگ فوطعم  هدننیرفآ 
. دوشن باطخ  ردپ  یادخ  هب  یقیقح  شتسرپ  زا  یشخب  ناونع 

ناتسد رد   ، دیراد راک  رس و  دوخ  ۀرمزور  یگدنز  یلمع  روما  اب  امش  هک  یماگنھ 
اب امش   . دیراد رارق  دنراد  زکرم  عبنم و  نیموس  رد  أشنم  هک  یحور  یاھتیصخش 
ار دنوادخ  امش  تسا : نینچ  . و  دینک یم  یراکمھ  کرتشم  لماع  یاھورین 
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تایئزج ؛ و  دیراد یناحور  یمدمھ  وا  اب  ، و  دینک یم  اعد  رسپ  هب  ؛  دینک یم  شتسرپ 
امش و ۀرک  رد  هک  نارکیب  حور  دنمشوھ  تادوجوم  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  ینیمز  تماقا 

. دینک یم  لصف  لح و  دننک  یم  لمع  امش  ناھج  رساترس  رد 

هدھع هب  ار  یلحم  یاھناھج  تشونرس  تیلوئسم  هک  نارمکح  ای  هدننیرفآ  نارسپ 
نارسپ نیا   . دنراد رارق   ، ود رھ   ، تشھب نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  یاج  رد  دنراد 
دارفا یاھاضاقت  هب  ، و  دننک یم  تفایرد  ردپ  مان  هب  ار  شتسرپ  شیاتس  ناھج 

یم  ارف  شوگ  شیوخ  ۀطوبرم  یاھشنیرفآ  رساترس  رد  دوخ  ۀدننک  تساوخرد 
اھدوصقم و ۀیلک  رظن  زا  لیئاکیم  رسپ  کی  یلحم  ناھج  کی  نادنزرف  یارب   . دنھد

ناھج رد  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  مسجت  وا   . تسا ادخ   ، یلمع یاھروظنم 
رگشنیرفآ یرادا و  نارایمھ   ، ناھج حاورا  قیرط  زا  نارکیب  حور   . تسا یلحم 

. دراد یصخش  سامت  اھورملق  نیا  نادنزرف  اب   ، یتشھب ۀدننیرفآ  نارسپ 

ۀطلس تحت  یرشب  تیصخش  یاھورین  یمامت  جیسب  نمضتم  هناقداص  شتسرپ 
نھذ  . تسا هطوبرم  یرکف  ۀدننک  میظنت  یھلا  تیادھ  تحت  لماکت و  لاح  رد  ناور 

هب نیتسار  شتسرپ  یعقاو  تیمھا  زا  دناوت  یمن  زگرھ  یدام  یاھتیدودحم  یواح 
قیرط زا  ًاتدمع  شتسرپ  ۀبرجت  تیعقاو  زا  ناسنا  کرد   . دوش هاگآ  دایز  ۀزادنا 

یونعم دشر   . دوش یم  نییعت  شلماکت  لاح  رد  ریذپانانف  ناور  ومن  دشر و  تیعضو 
. دھد یم  خر  ینالقع  یھاگآ  دوخ  زا  لقتسم  لماک  روط  هب  ناور 

فصو یاھوزرآ  هک  تسا  دزمان  ۀدننک  میظنت  یالاو  شالت  لماش  شتسرپ  ۀبرجت 
رد ِیناف  نھذ  کرتشم  شنیرفآ  یرشب —  ناور  ریذپان  نایب  یاھنامرآ  ریذپان و 

رد یھلا  ردپ  اب  ار  دنوادخ —  ۀدننک  راکشآ  ِریذپانانف  ۀدننک  میظنت  ادخ و  یوجتسج 
سفن شالت  اب  یدام  نھذ  تقفاوم  ِلمع  شتسرپ  ور  نیا  زا   . دراذگ یم  نایم 

اب دنزرف  کی  ناونع  هب  هک  تسا  هطوبرم  حور  تیادھ  تحت   ، شیوخ ۀدننک  یونعم 
دھد یم  تیاضر  یناف  ناسنا  نھذ   . دنک رارقرب   طابترا  دنوادخ  اب  یناھج  ردپ  نامیا 
دوجو ؛  دنک یم  زاغآ  ار  نآ  تسا و  شتسرپ  قاتشم  ریذپانانف  ناور  ؛  دنک شتسرپ 
نینچ لماکت  لاح  رد  ریذپانانف  ناور  یناسنا و  نھذ  بناج  زا  یھلا  ۀدننک  میظنت 

یم  یا  هبرجت  یقیقح  شتسرپ  ییاھن  لیلحت  رد   . دنک یم  تیادھ  ار  یشتسرپ 
، و یحور  ، ییایشناروم  ، ینالقع دبای : یم  ققحت  یناھیک  حطس  راھچ  رد  هک  دوش 

. تیصخش رد  اھنآ  یگناگی  ، و  حور ، و  ناور  ، نھذ یھاگآ  دوخ  یصخش — 

بھذم رد  دنوادخ  - 4

رد ار  اھناسنا  سرت  ۀدننازیگنا  یورین  قیرط  زا  یلماکت  بھاذم  یقالخا  لوصا 
بوذجم ار  اھناسنا  یا  هفشاکم  بھاذم  دنار . یم  شیپ  هب  ادخ  یوجتسج 

دننامھ هک  دنتسھ  نیا  قاتشم  اھنآ  اریز   ، دننک یم  تبحم  رھم و  یادخ  یوجتسج 
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هب نانیمطا   ” و قلطم “ یگتسباو   ” لعفنم ساسحا  کی  ًافرص  بھذم  اما   . دنوش وا 
هب تمدخ  رب  ینتبم  تینابر  هب  لین  کیمانید  هدنز و  ۀبرجت  کی  نآ   . تسین اقب “

. تسا تیرشب 

ۀبرجت رد  رادیاپ  یگناگی  کی  یرارقرب  نیتسار  بھذم  لصفالب  گرزب و  تمدخ 
یتح  ، یودب ناسنا  اب   . تسا فرژ  نانیمطا  کی  راگدنام و  شمارآ  کی   ، یرشب
مسیئتیلپ  . تسا تیھولا  لماکت  لاح  رد  تشادرب  یبسن  تدحو  کی  مسیئتیلپ 

تروص هب  دنوادخ  ماجنارس   ، دوز ای  رید   . تسا ندمآ  دوجو  هب  لاح  رد  ِمسیئتونوم 
. دوش یم  مھف  یگدنز  تقیقح  ، و  یناعم رھوج   ، اھشزرا تیعقاو 

یم  ناسنا  ۀنادواج  دصقم  هکلب   ، تسا تشونرس  ۀدننک  نییعت  اھنت  هن  دنوادخ 
فیرحت تمدخ  اب  ناھج  قیبطت  یپ  رد  یرشب  یبھذمریغ  یاھتیلاعف  ۀیلک  دشاب .

اب شیوخ  تیوھ  نییعت  لابند  هب  یبھذم  یتسار  هب  درف   . دنشاب یم  دوخ  هب  ۀدننک 
ۀداوناخ هب  تمدخ  هب  هدش  هناگی  نتشیوخ  نیا  یاھتیلاعف  فقو  سپس  ناھج و 

. دشاب یم   ، رشب قوف  رشب و   ، عونمھ تادوجوم  ِیناھج 

یرشب نتشیوخ  یبھذم  یبھذمریغ و  یاھتیلاعف  نایم  رنھ  هفسلف و  یاھورملق 
قمعت رکفت و  هب  هفسلف  رنھ و  قیرط  زا  یدام  نھذ  زا  رادروخرب  ناسنا   . دنراد رارق 

یم  هتفیرف  نادواج  یناعم  یواح  یناھج  یاھشزرا  یونعم و  یاھتیعقاو  نوماریپ 
. دوش

. دنھد یم  شزومآ  ار  رشب  یراگتسر  زا  ینیرتکد  تیھولا و  شتسرپ  نایدا  ۀیلک 
بھذم  . دھد یم  هدعو  ار  نایاپ  یب  شمارآ  ، و  جنر درد و  زا  تاجن  ییادوب  بھذم 
بھذم  . دھد یم  هدعو  ار  یراکتسرد  رب  ینتبم  هافر   ، اھیراوشد زا  تاجن  دوھی 

. داد هدعو  ار  ییابیز  کرد  قیرط  زا   ، یتشز  ، یگنھامھان زا  تاجن  ینانوی 
زا ییاھر  مالسا   . دھد یم  هدعو  ار   ، سدقت  ، هانگ زا  یراگتسر  تیحیسم 

یسیع بھذم   . دنک یم  مھارف  ار  تیحیسم  تیدوھی و  یقالخا  تخس  یاھرایعم 
. تسا تیدبا  رد  نامز و  رد  قولخم  یاوزنا  رش  زا  تاجن   ، دوخ زا  ییاھر 

ود رھ   . دنداد رارق  ییابیز  رب  ناینانوی  ، و  یکین رب  ینتبم  ار  دوخ  نید  نایناربع 
تبحم ، و  دومن راکشآ  ار  تبحم  یادخ  کی  یسیع   . دندوب تقیقح  لابند  هب  بھذم 

. تسا یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح ۀدنریگ  رب  رد  ًامامت 

، و یکیزیفاتم بھذم  کی  اھودنھ   ، یقالخا لوصا  زا  یبھذم  نایتشترز 
زا یبھذم  قباطم  یسیع   . دنتشاد تایقالخا  یواح  بھذم  کی  اھیسویسفنک 

هویش  هک  ظاحل  نیا  هب   ، دنتسھ دنمشزرا  بھاذم  نیا  یمامت   . درک یگدنز  تمدخ 
تسا نیا  بھذم  ماجنارس   . دنتسھ یسیع  بھذم  هب  ندیسر  یارب  ربتعم  یا 
نیتسار ، و  ابیز  ، کین یرشب  ۀبرجت  رد  هک  هچنآ  یمامت  ِیونعم  ِیگناگی  ِتیعقاو  هک 
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. دوش تسا 

یور ار  دوخ  شزومآ  نایناربع  سانشب .“ ار  دوخ  : ” تشاد راعش  کی  ینانوی  بھذم 
یم  هظعوم  ار  یتراشب  نایحیسم   . دندوب هدرک  زکرمتم  سانشب “ ار  دوخ  یادخ  ”
ربخ یسیع   . تسا هداد  رارق  فدھ  ار  حیسم “ یسیع  دنوادخ  تخانش   ” هک دننک 
. دومن مالعا  ار  دنوادخ “ دنزرف  کی  ناونع  هب  ناتدوخ  ، و  دنوادخ نتخانش   ” شوخ
یگدنز نوگانوگ  یاھتیعضو  رد  ار  درف  درکیور  بھذم  دوصقم  زا  توافتم  میھافم  نیا 
اعد رد  وا  یصخش  تاداع  تعیبط  شتسرپ و  قمع  رگناشن  دنک و  یم  نییعت 
دناوت یم  نآ  یاھشیاین  تعیبط  ۀطساو  هب  بھذم  رھ  یونعم  تیعضو   . تسا

. دوش نییعت  

مسیئتیلپ و نایم  ریذپان  بانتجا  راذگ  کی  دوسح  رشب و  همین  یادخ  کی  موھفم 
حطس نیرتالاب  هتفای  شیاتس  مسیفروموپورتنآ  کی   . تسا یلاعتم  ِمسیئتونوم 

زا ار  مسیفروموپورتنآ  موھفم  تیحیسم   . تسا یلماکت  ًافرص  بھذم  یبایتسد 
هداد اقترا  هتفای  لالج  ِحیسم  ِصخش  ِیھلا  یلاعتم و  موھفم  هب  یرشب  رادنپ 
روصت دناوت  یم  هراومھ  ناسنا  هک  تسا  مسیفروموپورتنآ  نیرتالاب  نیا  . و  تسا

. دنک

: تسا هناگادج  شزومآ  هس  ماغدا  یارب  یشالت  دنوادخ  زا  یحیسم  تشادرب 

کی  ، یقالخا یاھشزرا  عفادم  کی  ناونع  هب  دنوادخ  یناربع  — تشادرب  - 1
. راکتسرد دنوادخ 

. درخ دنوادخ  کی   ، هدننک هناگی  کی  ناونع  هب  دنوادخ  ینانوی  — تشادرب   -2

، تبحم اب  ردپ  کی   ، هدنز تسود  کی  ناونع  هب  دنوادخ  یسیع  — تشادرب   -3
. یھلا دوجو 

رد یدایز  تالکشم  اب  یحیسم  طلتخم  تایھلا  هک  دشاب  راکشآ  دیاب  ور  نیا  زا 
یاھ هزومآ  هک  تیعقاو  نیا  قیرط  زا  لکشم  نیا   . تسا هجاوم  ماجسنا  هب  ندیسر 

صخش هس  یبھذم  یصخش  ۀبرجت  رب  ینتبم  یلک  روط  هب  یحیسم  ۀیلوا 
، و یرصان یسیع   ، یناردنکسا نولیف  دوش : یم  دیدشت  رتشیب  دندوب  توافتم 

. سوسرط سلوپ 

یب  هب  دایز   . دیرگنب تبثم  یا  هنوگ  هب  وا  هب   ، یسیع یبھذم  یگدنز  ۀعلاطم  رد 
رھم یسیع   . وا زیمآرھم  تمدخ  یراکتسرد و  هب  هکلب   ، دینکن رکف  وا  یھانگ 

رتالاب ۀفطاع  هب  تشگ  راکشآ  ینامسآ  ردپ  زا  یناربع  تشادرب  رد  هک  ار  یلعفنم 
دشاب یم  راکاطخ  درف  یتح   ، درف رھ  ردپ  هک  ییادخ  زرو  رھم  قولخم  هب  لاعف و 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. داد اقترا 

دنوادخ یھاگآ  دوخ  - 5

یلماکت ًالماک  یلو  یناویح  قوف  نآ  ؛  تسا یھاگآ  دوخ  تلع  رد  تایقالخا  أشنم 
یاطعا رب  مدقم  هک  ار  ییایاطع  یمامت  شندش  ادیوھ  رد  رشب  لماکت   . تسا

هب لین  اما   . دریگ یم  رب  رد  تسا  تقیقح  حور  ندش  یراج  ناگدننک و  میظنت 
. دزاس یمن  اھر  یناسنا  یگدنز  یعقاو  یاھالقت  زا  ار  ناسنا  تایقالخا  حوطس 

نوماریپ ِیعامتجا  طیحم   . تسا دوجو  یارب  دربن  مزلتسم  ناسنا  یکیزیف  طیحم 
یریگ میمصت  دنمزاین  یقالخا  یاھتیعضو   . دزاس یم  یرورض  ار  یقالخا  تامیظنت 
هک تسا  نیا  راتساوخ  یونعم  ۀبرجت   . دنتسھ لالدتسا  یاھورملق  نیرتالاب  رد 

وا لثم  دنک  شالت  هناقداص  روط  هب  وا ) مھف  زا  سپ   ) هدومن و ادیپ  ار  دنوادخ  ناسنا 
. دشاب

فیاظو ای   ، هفسلف یاھتشادنپ   ، هعماج فیاظو   ، یملع یاھتیعقاو  رد  بھذم  داینب 
هب یرشب  خساپ  لقتسم  ورملق  کی  بھذم   . تسین راوتسا  تایقالخا  ینمض 
سپ هک  یرشب  لماکت  لحارم  یمامت  رد  انثتسا  نودب  تسا و  یگدنز  یاھتیعضو 
یمامت رد  تسا  نکمم  بھذم   . تسا هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  دنتسھ  یقالخا 
یکیزیف حطس  دنک : ذوفن  یناھج  یرایمھ  زا  یرو  هرھب  اھشزرا و  مھف  حطس  راھچ 

ای یقالخا  حطس  ؛  تکراشم یساسحا  ای  یعامتجا  حطس  ؛  دوخ ظفح  یدام  ای 
قیرط زا  یناھج  تکراشم  یھاگآ  دوخ  یونعم  حطس  ؛  لالدتسا یا  هفیظو 

. یھلا شتسرپ 

. دنکیم روصت   ، ورین یادخ  کی   ، تلع نیلوا  ناونع  هب  ار  دنوادخ  وج  تیعقاو  دنمشناد 
یادخ کی   ، دنیب یم  لآ  هدیا  ییابیز  ناونع  هب  ار  دنوادخ  یساسحا  دنمرنھ 

کی هک  تسا  لیامتم  نیا  هب  تاقوا  یھاگ  رگلالدتسا  فوسلیف   . یسانشابیز
. دھد رارق  لالدتسا  یانبم  ار  یتسیئتناپ  تیھولا  کی  یتح   ، یناھج تدحو  یادخ 
، یتشھب ردپ   ، دھد یم  جیورت  ار  اقب  هک  دراد  رواب  ییادخ  هب  رادنامیا  یارگ  بھذم 

. تبحم یادخ 

بھذم زا  یشخب  یتح  هتفای و  لماکت  بھذم  ۀنیشیپ  کی  هشیمھ  یقالخا  راتفر 
یعامتجا تمدخ   . تسین یبھذم  ۀبرجت  یمامت  زگرھ  اما   ، تسا هدش  راکشآ 

هب کیژولویب  روط  هب  تایقالخا   . تسا یبھذم  یگدنز  یقالخا و  ۀشیدنا  ۀجیتن 
یعازتنا ِییابیز  ِشیاتس   . درب یمن  هار  یبھذم  ۀبرجت  یونعم  رتالاب  حوطس 

زین یگناگی  هب  نتشاذگ  مارتحا  تعیبط و  زا  لیلجت  ؛ و  تسین دنوادخ  شتسرپ 
. تسین دنوادخ  شتسرپ 
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شریذپ حطس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  هفسلف  ، و  رنھ  ، ملع ردام  یلماکت  بھذم 
اقترا تقیقح  حور  ندمآ  ناگدننک و  میظنت  یاطعا  هلمج  زا   ، هدش راکشآ  بھذم 
هچ رگ   ، دبای یم  نایاپ  هدش و  زاغآ  بھذم  اب  یرشب  دوجو  یلماکت  ریوصت   . داد
راکشآ یرگید  ، و  کیژولویب یلماکت و  یکی   ، بھذم زا  یتوافتم  رایسب  یاھتیفیک 
یعیبط لامرن و  ناسنا  یارب  بھذم  هک  یلاح  رد   ، بیترت نیدب  . و  یا هرود  هدش و 
شیوخ ۀدارا  هیلع  رب  تسین  روبجم  ناسنا   . تسا یرایتخا  نینچمھ  نآ   ، تسا

. دشاب یبھذم 

هب یدام  نھذ  طسوت  دناوتیمن  زگرھ   ، تسا یونعم  ًاساسا  هک   ، یبھذم ۀبرجت 
. تسا بھذم  ِیسانش  ناور   ، تایھلا درکراک  ور  نیا  زا   ، دوش مھف  لماک  روط 
یھانتم کرد  رد  ضقانت  کی  داجیا  بجوم  دنوادخ  زا  رشب  کرد  یساسا  نیرتکد 
نکممریغ ًابیرقت  یھانتم  لالدتسا  تردق  یرشب و  قطنم  یارب  نیا   . دوش یم 

یشخب نورد و  رد  ادخ   ، دوش راگزاس  یھلا  یروضح  اج  همھ  موھفم  اب  هک  تسا 
موھفم ود  نیا   . اھناھج ناھج  رب  یھلا  ۀطلس   ، دنوادخ قوفت  ۀدیا  اب   ، درف رھ  زا 

یصخش و یادخ  کی  ِندوب  لاعتم  موھفم  ۀنانمؤم  کرد  رد  دیاب  تیھولا  یساسا 
شتسرپ ات  دنوش  هناگی  ادخ  نآ  زا  یا  هعطق  کی  نیزگ  ینکس  روضح  مھف  رد 

اھیراوشد و  . دنراذگ هحص  تیصخش  یاقب  هب  دیما  رب  دننک و  هیجوت  ار  هنادنمشوھ 
زا رتارف  یلک  هب  بھذم  یاھتیعقاو  هک  دنتسھ  تیعقاو  نیا  یتاذ  بھذم  تاضقانت 

. دنشاب یم  ینالقع  مھف  یارب  ناسنا  تیفرظ 

هس یبھذم  ۀبرجت  زا   ، نیمز رد  شتقوم  تماقا  یاھزور  رد  یتح  یناف  ناسنا 
: دروآ یم  تسد  هب  گرزب  یدونشخ 

ار یرشب  ۀدش  هناگی  رتشیب  یھاگآ  دوخ  کی  یاھیدونشخ  ینالقع  رظن  زا   -1
. دنک یم  بسک 

یم  تذل  شلآ  هدیا  یقالخا  یاھشزرا  ندیسر  توبث  هب  زا  یفسلف  رظن  زا   -2
. درب

شتسرپ یونعم  یاھیدونشخ  رد   ، یھلا یمدمھ  ۀبرجت  رد  یونعم  رظن  زا   -3
. دنک یم  دشر  یقیقح 

، دوش یم  هبرجت  ملاع  لماکت  لاح  رد  ناسنا  کی  ۀلیسو  هب  هک  روطنآ   ، یھاگآ ادخ 
. دشاب تیعقاو  کرد  زا  ناسمھان  حطس  هس   ، ریغتم لماع  هس  ۀدنریگ  رب  رد  دیاب 
نآ لابند  هب  ناور  یھاگآ  سپس   . دنوادخ ۀدیا  کرد  تسا —  ینھذ  یھاگآ  لوا 
کرد دوش — یم  رادیدپ  یحور  یھاگآ   ، ماجنارس  . دنوادخ نامرآ  کرد  دیآ —  یم 
لماع هس  نیا  یزاس  هناگی  قیرط  زا  یناسنا  تیصخش   . دنوادخ یحور  تیعقا  و

زا یکرد  اب  تاظحل  یمامت  رد   ، دشاب لماکان  ردقچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، یھلا کرد 
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ییاھناسنا نآ  رد   . دھد یم   ششوپ  ار  یھاگآ  حوطس  یمامت  دنوادخ  تیصخش 
یلاعتم کرد  هب  صخشم  نامز  رد  ًامامت  نیا  دنا  هتفای  تسد  تیاھن  هاپس  هب  هک 

زا یزاف   ، دنوادخ تیئاغ  کرد  هب  ًابقاعتم  تسا  نکمم  دماجنا و  یم  دنوادخ  ندوب 
. دوش رجنم   ، یتشھب ردپ  ِتیانوسبا  یھاگآ  قوف 

ۀرود رھ  اب  اما   ، دنام یم  یقاب  ناسکی  لسن  ات  لسن  زا  یھاگآ  ادخ  ۀبرجت 
رییغت دیاب  دنوادخ  زا  یھقف  فیراعت  یفسلف و  موھفم  یرشب  شناد  رد  تفرشیپ 

زا رظن  فرص  اما   ، تسا ناھج  تیعقاو  کی   ، یبھذم یھاگآ   ، یسانشادخ  . دننک
عبات ار  دوخ  دشاب  لیام  دیاب   ، دشاب یعقاو )  ) ربتعم ردقچ  یبھذم  ۀبرجت  هک  نیا 
ۀبرجت تیِّلک  رد  دیابن  ؛  دھد رارق  یفسلف  لوقعم  ریسفت  هنادنمشوھ و  داقتنا 

. دشاب ادج  یزیچ  هک  دشاب  نیا  یپ  رد  یرشب 

شتامیمصت هک   ، یناسنا نھذ  باختنا  هب  هتسباو  ًالماک  تیصخش  یدبا  یاقب 
هب نھذ  هک  یماگنھ   . دشاب یم   ، دنک یم  نییعت  ار  ریذپانانف  ناور  یاقب  لیسناتپ 
ۀدننک میظنت  اب  هک  یماگنھ  ، و  دسانش یم  ار  ادخ  ناور  دروآ و  یم  نامیا  دنوادخ 

یم  نیمضت  اقب  هاگنآ   ، دنوش یم  دنوادخ  قاتشم  یگمھ  نانآ   ، هدنھد شرورپ 
رقف  ، یگنھرف تیمورحم   ، شرورپ شزومآ و  یتساک   ، درخ یاھتیدودحم   . دوش

نادقف زا  یشان  ِیرشب  یقالخا  یاھرایعم  یتسپ  یتح   ، یعامتجا تلزنم 
یحور روضح  دنناوت  یمن  یعامتجا  ، و  یگنھرف  ، یشزومآ یاھتیزم  روآ  فسأت 

یب  نامیا  اب  اما  ییاسران  راچد  یرشب  رظن  زا  لابقا و  دب  دارفا  نینچ  رد  ار  یھلا 
دشر و لیسناتپ  لامتحا  زاغآ  ۀلزنم  هب  زیمآرارسا  حصان  تنوکس   . دنزاس رابتعا 

. دنک یم  نیمضت  ار  نآ  دشاب و  یم  ریذپانانف  ناور  یاقب 

، یگنھرف  ، یلیصحت تلزنم  رب  ینتبم  لثم  دیلوت  یارب  یناسنا  نیدلاو  ییاناوت 
طیارش تحت  هناردام  هناردپ و  لماوع  دنویپ   . تسین نانآ  یداصتقا  ای   ، یعامتجا
نھذ کی   . دوش نادنزرف  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هک  تسا  یفاک  ًالماک  یعیبط 
رادروخرب دنوادخ  شتسرپ  تیفرظ  زا  دھد و  صیخشت  ار  طلغ  تسرد و  هک  یرشب 
ناسنا نآ  رد  جایتحا  دروم  زیچ  اھنت   ، یھلا ۀدننک  میظنت  کی  اب  دنویپ  رد   ، دشاب

هدومن زاغآ  دشاب  رادروخرب  اقب  یاھتیفیک  زا  هک  ار  شریذپانانف  ناور  داجیا  هک  تسا 
دنوادخ یوجتسج  رد  حور  ۀیطع  زا  رادروخرب  درف  نآ  هک  یطرش  هب   ، دزاس افوکش  و 

ماجنا یتسرد  اب  ، و  دوش وا  لثم  هک  دشاب  نآ  قاتشم  هناقداص  روط  هب  دیآرب و 
. دنیزگرب ار  ینامسآ  ردپ  تساوخ 

تیصخش یادخ  - 6

نییاپ  زا   ، ناھج تیصخش  ۀزوح  طیحم  زکرم و   . تسا اھتیصخش  یادخ  یناھج  ردپ 
صاخشا نیرتالاب  ات  تیصخش  تبترم  زا  رادروخرب  ِیدام  یناسنا و  قولخم  نیرت 
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اطعا ردپ  یادخ   . تسا یناھج  ردپ  رد   ، یھلا تلزنم  یگدننیرفآ و  نأش  یاراد 
ماجرف ناس  نیمھ  هب  یتشھب  ردپ  . و  تسا تیصخش  رھ  ۀدنرادھاگن  هدننک و 

ار یھلا  تساوخ  ماجنا  بلق  میمص  زا  هک  تسا  یھانتم  یاھتیصخش  نآ  یمامت 
. دنشاب وا  لثم  دنراد  وزرآ  دنراد و  تسود  ار  ادخ  هک  ییاھنآ   ، دننک یم  باختنا 

زا یفکم  یاھتشادرب  میرداق  ام   . تسا اھناھج  ۀدشن  لح  رارسا  زا  یکی  تیصخش 
لکش دنوش  یم  دراو  تیصخش  نوگانوگ  حوطس  عاونا و  راتخاس  هب  هک  ار  یلماوع 
لماوع ام   . میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  تیصخش  دوخ  یعقاو  تعیبط  اما   ، میھد
یرشب تیصخش  یارب  یا  هلیسو   ، دنریگ یم  رارق  مھ  رانک  یتقو   ، هک ار  یرامشیب 
نینچ تیمھا  تعیبط و  اما   ، مینک یم  کرد  ینشور  هب   ، دنھد یم  لیکشت  ار 

. میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  یھانتم  تیصخش 

، تسا هوقلاب  دنرادروخرب  ینھذ  ۀیطع  کی  زا  هک  یتاقولخم  ۀیلک  رد  تیصخش 
ۀیطع اما   . دراد هرتسگ  یھاگآ  ادخ  رثکادح  ات  یھاگآ  دوخ  لقادح  زا  هک  ینھذ 
تیصخش  . تسین زین  یکیزیف  یژرنا  ای  حور  ، و  تسین تیصخش  ییاھنت  هب  ینھذ 

نیا هب  ردپ  یادخ  طسوت  ًارصحنم  هک  تسا  یناھیک  تیعقاو  رد  شزرا  تیفیک و  نآ 
یم  اطعا  حور  ، و  نھذ  ، هدام ِگنھامھ  هطوبرم و  یاھیژرنا  ۀدنز  یاھمتسیس 
یدام تسا  نکمم  تیصخش   . تسین زین  یجیردت  درواتسد  کی  تیصخش   . دوش
هب زگرھ  یصخش  ریغ   . درادن ای  دراد و  دوجو  ای  تیصخش  اما   ، دشاب یحور  ای 

. یتشھب ردپ  میقتسم  لمع  قیرط  زا  زج  هب  دبای  یمن  تسد  یصخش  حطس 

هب ندیشخب  تیصخش   ، تسا یناھج  ردپ  درف  هب  رصحنم  درکراک  تیصخش  یاطعا 
ۀنادازآ لرتنک  قالخ و  یبسن  یھاگآ  یاھیگژیو  اب  وا  هک  یژرنا  ۀدنز  یاھمتسیس 
یتیصخش چیھ  ، و  درادن دوجو  یتیصخش  چیھ  ردپ  یادخ  زا  ادج   . دنک یم  اطعا  نآ 

زین ، و  ناسنا تیدرف  نیداینب  یاھیگژیو   . ردپ یادخ  دوجو  لیلد  هب  زج  هب  درادن  دوجو 
رد هک  دنتسھ  یناھج  ردپ  یایاطع   ، یرشب تیصخش  ۀدننک  میظنت  قلطم  ۀتسھ 

. دننک یم  لمع  وا  یناھیک  تمدخ  یصخش  ۀژیو  ۀزوح 

یناسنا تاقولخم  رامشیب  عاونا  رد  یصخش  شیپ  تبترم  یواح  ِناگدننک  میظنت 
گرم زا  دنناوتب  تادوجوم  نیمھ  هک  دننک  یم  نیمضت  ار  نیا  بیترت  نیدب  ، و  دننکاس

یحور یئاغ  لین  لیسناتپ  اب  ایشناروم  تاقولخم  ناونع  هب  ات  دنبای  اقب  یناسنا 
تیصخش ۀیطع  زا  رادروخرب  ِقولخم  نھذ  نینچ  هک  یماگنھ  اریز   . دنبای تیصخش 

دروم  ، یصخش ردپ  یصخش  شیپ  ۀیطع   ، نادواج یادخ  حور  زا  یا  هعطق  طسوت 
هنادواج یھلا و  لیسناتپ  زا  یھانتم  تیصخش  نیا  هاگنآ   ، دوش عقاو  ینکس 

قلطم ققحت  ات  یتح  ، و  دراد ار  یئاغ  هیبش  یتشونرس  یوزرآ  تسا و  رادروخرب 
. دبای یم  هنماد 

. تسا نیداھن  یصخش  شیپ  ۀدننک  میظنت  رد  یھلا  تیصخش  داجیا  تیفرظ 
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هوقلاب یرشب  دوجوم  یناھیک  نھذ  ۀیطع  رد  یرشب  تیصخش  داجیا  تیفرظ 
دعب ات   ، اراک لاعف و  تیعقاو  کی  ناونع  هب  یناف  ناسنا  یبرجت  تیصخش  اما   . تسا
ردپ شخب  ییاھر  تینابر  ۀلیسو  هب  یناسنا  قولخم  تایح  یدام  ۀلیسو  هک  نیا  زا 
( ًاتبسن  ) هاگآ و دوخ  تیصخش  کی  ناونع  هب  بیترت  نیدب  ، و  دوش سمل  یناھج 

هدھاشم لباق   ، دوش باترپ   هبرجت  یاھایرد  هب  قالخ  دوخ  هدننک و  نییعت  دوخ 
. تسا یصخش  لماک  روط  هب  یتسار و  هب  یدام  ِدوخ   . تسین

حور یصخش  شیپ  ۀدننک  میظنت   . ارذگ تیوھ   ، دراد تیوھ  تیصخش و  یدام  ِدوخ 
یحور تیصخش  شیپ  نیا  یدام و  تیصخش  نیا   . نادواج تیوھ   ، دراد تیوھ  زین 
ریذپانانف ناور  ۀتفای  اقب  تیوھ  هک  دنزاس  هناگی  ار  دوخ  قالخ  یاھیگژیو  نانچ  دنرداق 

. دنروآ دوجو  هب  ار 

ِدوخ یزاس  دازآ  ریذپانانف و  ناور  دشر  یارب  ندید  کرادت  لابند  هب  ردپ  بیترت  نیدب 
یم  رانک  نیشیپ  تّیلع  هب  قلطم  یگتسباو  یاھدنب  دیق و  زا  ناسنا  ینورد 
لقادح  ، تّیلع شنکاو  یاھدنب  دیق و  زا  ندش  دازآ  لابند  هب  ناسنا   ، نونکا  . دتسیا

تاکرادت ندش  مھارف  لابند  هب  ، و  دوش یم  طوبرم  یدبا  تشونرس  هب  هک  روطنآ 
راتساوخ هک  دراد  ناسنا  دوخ  هب  یگتسب  رگید   ، ناور  ، ریذپانانف ِدوخ  دشر  یارب 
باختنا طرش  هب  هک  دوش  نادواج  هدنبای و  اقب  ِدوخ  نیا  شنیرفآ  عنم  ای  شنیرفآ 

ناھج یمامت  رد  رگید  تردق  ای   ، هدننیرفآ  ، ورین  ، دوجوم چیھ   . تسا وا  هب  قلعتم 
هطبار رد  هک  روطنآ   ، ناسنا دازآ  ۀدارا  قلطم  لالقتسا  رد  دناوت  یمن  روانھپ  یاھناھج 

یم  لمع  باختنا  ورملق  رد  هدننک  باختنا  ناسنا  تیصخش  نادواج  تشونرس  اب 
، تسا طوبرم  هنادواج  یاقب  هب  هک  ییاج  ات   . دنک داجیا  لالتخا  هجرد  رھ  هب   ، دنک

نامرف نآ  ، و  تسا هدومن  ررقم  ار  یناسنا  یدام و  تساوخ  لالقتسا  دنوادخ 
. تسا قلطم 

تبسن راو  هدرب  شنکاو  زا  یبسن  یدازآ  یادھا  بجوم  قولخم  تیصخش  یاطعا 
یلماکت  ، یقالخا تادوجوم  نینچ  یمامت  تیصخش  ، و  دوش یم  نیشیپ  تیلع  هب 

نآ ۀلیسو  هب  اھنآ   . دنتسھ زکرمتم  یناھج  ردپ  تیصخش  رد  نآ  زا  ریغ  ای 
یادخ ۀناردارب  رادم  هداوناخ و  یناھج  روانھپ و  ۀریاد  هک  دوجوم  یدنواشیوخ 

یم  بلج  وا  یتشھب  روضح  یوس  هب  هتسویپ  روط  هب  دھد  یم  لیکشت  ار  هنادواج 
. دراد دوجو  یھلا  شوج  دوخ  یدنواشیوخ  کی  اھتیصخش  یمامت  رد   . دنوش

یتشھب ردپ  ، و  تسا زکرمتم  یناھج  ردپ  صخش  رد  اھناھج  ناھج  تیصخش  رادم 
سامت رد  اھنآ  اب  هاگآ و  ًاصخش  هاگآ  دوخ  دوجو  حوطس  ۀیلک  یاھتیصخش  یمامت  زا 

زا لقتسم  شنیرفآ  یمامت  هب  تبسن  یتیصخش  یھاگآ  نیا  . و  تسا یصخش 
. دراد دوجو  رکف  ناگدننک  میظنت  تیرومأم 

هک روطنامھ   ، دنراد رارق  تشھب  ۀریزج  رادم  رد  اھ  هبذاج  یمامت  هک  روطنامھ 
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رارق نادواج  رسپ  رادم  رد  اھحور  یمامت  کرتشم و  لماع  رادم  رد  ناھذا  یمامت 
نیا ، و  دنراد رارق  یناھج  ردپ  یصخش  روضح  رادم  رد  زین  اھتیصخش  یمامت   ، دنراد

هنادواج نیزاغآ و  تیصخش  هب  ار  اھتیصخش  یمامت  شتسرپ  قیقد  روط  هب  رادم 
. دنک یم  لقتنم 

یگژیو  ، درادن تنوکس  نانآ  رد  هدننک  میظنت  هک  ییاھتیصخش  نآ  اب  هطبار  رد 
نیمھ هب  یصاخشا  نینچ  ، و  دوش یم  اطع  یناھج  ردپ  طسوت  زین  یدازآ  باختنا - 

. دنوش یم  هتفریذپ   ، یناھج ردپ  تیصخش  رادم   ، یھلا رھم  گرزب  رادم  رد  بیترت 
چیھ  . دنک یم  نیمأت  ار  نیتسار  یاھتیصخش  یمامت  لقتسم  باختنا  دنوادخ 

تیدبا ۀزاورد   . دومن روبجم  یدبا  یارجام  هب  دورو  هب  ناوت  یمن  ار  یصخش  قولخم 
دازآ ۀدارا  یادخ  ِدازآ  ۀدارا  زا  رادروخرب  نادنزرف  ۀنادازآ  باختنا  هب  خساپ  رد  طقف 

. دوش یم  هدوشگ 

نامز نادنزرف  اب  هدنز  یادخ  طابترا  ۀئارا  یارب  نم  یاھشالت  ۀدنھد  ناشن  نیا  و 
یزیچ مناوت  یمن  نم   ، تفریذپ ماجنا  دش و  هتفگ  زیچ  همھ  هک  یماگنھ  . و  تسا
نادنزرف یگمھ  امش  هک  نیا  ، و  تسامش یناھج  ردپ  دنوادخ  هک  نیا  زا  رتدیفم 

. منک رارکت  دیتسھ  وا  یا  هرایس 

ار یناھج  ردپ  تیاور  هک  تسا  یتالاقم  هلسلس  زا  تمسق  نیرخآ  نیمجنپ و  نیا  ]
[. دیامن یم  هئارا  اسرووی  یھلا  رواشم  کی  طسوت 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 6

نادواج رسپ 

یناھج ردپ  قلطم  یصخش و  ۀدیا  نیتسخن “  ” ییاھن لماک و  زاربا  نادواج  رسپ 
زاربا ار  دوخ  قلطم  یصخش و  روط  هب  ردپ  هک  روط  رھ  هاگ و  رھ   ، ور نیا  زا   . تسا
نونکا  ، هدوب یھلا  هدنز و  مالک  هراومھ  هک  شیوخ  نادواج  رسپ  قیرط  زا  ار  نآ   ، دراد  

هب ، و  اب دنویپ  رد  نادواج  رسپ  نیا  . و  دھد یم  ماجنا   ، دوب دھاوخ  هشیمھ  ، و  تسھ
اھزیچ ۀمھ  زکرم  رد   ، یناھج هنادواج و  ردپ  یصخش  روضح   ، رب طاحم  لصفالب  روط 

. تسا نکاس 

ۀشیدنا نیتسخن “  ” زا ناسنا  درخ  یرکف  یاھلاناک  هب  یبایتسد  روظنم  هب  ام 
نکممریغ ینامز  أشنم  کی  هب  نادواج  رسپ  اب  هطبار  رد  مییوگ و  یم  نخس  دنوادخ 

سامت رد  ام  یاھشالت  نیرتھب  ۀدنھد  ناشن  نابز  زا  یتافیرحت  نینچ   . میراد هراشا 
بیترت رظن  هطقن  زا   . تسا یناسنا  تاقولخم  نامز  هب  دودحم  ناھذا  اب  شزاس  و 

رسپ ، و  دشاب هتشاد  نیتسخن  ۀشیدنا  کی  تسناوت  یمن  زگرھ  یناھج  ردپ  عیاقو 
روطنیا نم  هب  اما   . دشاب رادروخرب  زاغآ  کی  زا  تسناوت  یمن  زگرھ  زین  نادواج 

یارب یرکف  یاھلبمس  نینچ  قیرط  زا  ار  تیدبا  یاھتیعقاو  هک  هدش  هداد  دومنھر 
نینچ قیرط  زا  ار  تیدبا  طباور  میامن و  ریوصت  اھناسنا  نامز  هب  دودحم  ناھذا 

. میامن صخشم  ینامز  لسلست  میھافم 

، یھلا تیعقاو  زا  یتشھب  ردپ  نارکیب  یناھج و  ۀدیا  ِیحور  مسجت  نادواج  رسپ 
ۀدنریگ رب  رد  قیرط  نیدب  رسپ  . و  تسا قلطم  تیصخش  ، و  لماک حور 

رب رسپ  لماک  تیصخش   . تسا یناھج  ردپ  رگشنیرفآ  تیوھ  ِیھلا  یزاسراکشآ 
یاھشزرا یناعم و  یمامت  یناھج  نادواج و  عبنم  عقاو  رد  ردپ  هک  دزاس  یم  الم 

. تسا یصخش  ، و  دنمفدھ  ، یدارا  ، یونعم

زا یلسلست  یموھفم  میزاس  رداق  ار  نامز  یھانتم  نھذ  هک  نیا  یارب  شالت  رد 
یدازآ نینچ  ام   ، دھد لکش  ار  تشھب  ثیلثت  یھانتمان  نادواج و  تادوجوم  طباور 
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هب ردپ “ نارکیب  ، و  یناھج  ، یصخش ۀدیا  نیتسخن   ” هب هراشا  یارب  ار  یرادنپ  لمع 
زا یفکم  ۀدیا  رھ  یرشب  نھذ  هب  هک  تسا  نکممریغ  نم  یارب   . میریگ یم  راک 
مرب یم  راک  هب  ار  یتارابع  نانچ  نم  ور  نیا  زا   . منک میھفت  ار  اھتیھولا  ۀنادواج  طباور 

نھذ هب  نامز  بقاعتم  راصعا  رد  ار  هنادواج  تادوجوم  نیا  ۀطبار  زا  یا  هدیا  هک 
شزومآ ام  هب   . تفای همشچرس  ردپ  زا  رسپ  هک  میراد  رواب  ام   . داد دھاوخ  یھانتم 

چیھ هک  تسا  راکشآ  ور  نیا  زا   . دنتسھ هنادواج  لماک  روط  هب  ود  رھ  هک  هدش  هداد 
اب ، و  تسا هدش  یشان  ردپ  زا  هک  ار  رسپ  کی  زار  نیا  دناوت  یمن  زگرھ  نامز  قولخم 

. دمھفب لماک  روط  هب   ، تسا هنادواج  ردپ  دوخ  اب  زارتمھ  یا  هنوگ  هب  لاح  نیا 

نادواج رسپ  تیوھ  - 1

صخش نیمود   ، رسپ یادخ  وا   . تسا دنوادخ  رسپ  اھنت  نیتسخن و  نادواج  رسپ 
زکرم عبنم و  نیلوا  ردپ  هک  روطنامھ   . تساھزیچ ۀیلک  رایمھ  ۀدننیرفآ  تیھولا و 

. تسا گرزب  زکرم  عبنم و  نیمود  زین  نادواج  رسپ   ، تسا گرزب 

ردپ  . تسا اھناھج  ناھج  یناحور  تلود  یھلا  ریدم  یناحور و  زکرم  نادواج  رسپ 
کی ادتبا  نادواج  رسپ   . تسا هدننک  لرتنک  کی  سپس  هدننیرفآ و  کی  ادتبا  یناھج 
کی رسپ  “، و  تسا حور  ادخ   ” . تسا یناحور  ریدم  کی  سپس  کرتشم و  ۀدننیرفآ 
؛ تسا قلطم  ۀدارا   ، زکرم عبنم و  نیلوا   . تسا حور  نآ  زا  یصخش  یزاسراکشآ 

. تسا قلطم  تیصخش   ، زکرم عبنم و  نیمود 

اب دنویپ  رد  رگم  دنک  یمن  لمع  هدننیرفآ  کی  ناونع  هب  زگرھ  ًاصخش  یناھج  ردپ 
بلطم نیا  نتشون  ماگنھ  دیدج  دھع  ۀدنسیون  رگا   . رسپ گنھامھ  لمع  اب  ای  رسپ 
هملک ، و  دوب هملک  زاغآ  رد  : ” دوب هتفگ  ار  تقیقح   ، دوب هدرک  هراشا  نادواج  رسپ  هب 

هک یزیچ  وا  نودب  ، و  دش هدیرفآ  وا  طسوت  زیچ  همھ   . دوب ادخ  هملک  ، و  دوب ادخ  دزن 
“. دماین دوجو  هب  دشاب  هدش  هدیرفآ 

نیا اب  هک  ییاھنآ   ، تشگ رادیدپ  ایشنروی  رد  نادواج  رسپ  ِرسپ  کی  هک  یماگنھ 
هراشا وا  هب  لکش  نیا  هب  دندرک  ینیشنمھ  یناسنا  لکش  رد  یھلا  دوجوم 

نامشچ اب  هک  نآ   ، میا هدینش  ار  وا  هک  یسک   ، تشاد دوجو  زاغآ  زا  هک  وا  : ” دندرک
مالک یتح   ، دنا هدرک  سمل  ار  وا  نامناتسد  ، و  میا هدرک  هراظن  ، و  میا هدید  دوخ 
نیزاغآ رسپ  هک  روطنامھ  تسرد   ، دمآ ردپ  یوس  زا  ییاطعا  رسپ  نیا  و  “ . تایح

ردپ یا   ، نونکا و  : ” دراد هراشا  نآ  هب  وا  ینیمز  یاھاعد  زا  یکی  هک  روطنامھ   ، دمآ
وت دزن  ایند  نیا  شیادیپ  زا  شیپ  هک  یلالج  اب   ، هد لالج  ارم  تدوخ  دوجو  اب   ، نم

“. متشاد

رد وا   . دوش یم  هتخانش  نوگانوگ  یاھمان  اب  فلتخم  یاھناھج  رد  نادواج  رسپ 
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هتخانش رایمھ  قلطم  ، و  کرتشم ۀدننیرفآ   ، زارتمھ عبنم  ناونع  هب  یزکرم  ناھج 
یحور و زارتمھ  زکرم  ار  رسپ  ام   ، ناھجربا یزکرم  داتس   ، اسرووی رد   . دوش یم 

، امش یلحم  ناھج  یزکرم  داتس   ، نوتگنیولس رد   . میمان یم  یحور  نادواج  ریدم 
اھ قداص  کلم   . تسا هدش  دای  نادواج  زکرم  عبنم و  نیمود  ناونع  هب  رسپ  نیا  زا 

رد هن  اما   ، امش ۀرک  رد   . دنیوگ یم  نخس  وا  هب  عجار  نارسپ  رسپ  ناونع  هب 
، هدننیرفآ زارتمھ  رسپ  کی  اب  نیزاغآ  رسپ  نیا   ، امش ینوکسم  تارک  متسیس 
هتفرگ هابتشا   ، دومن اطع  ایشنروی  یناسنا  یاھداژن  هب  ار  دوخ  هک   ، نادابن لیئاکیم 

. تسا هدش 

دنوادخ نارسپ  هتسیاش  روط  هب  دنناوت  یم  تشھب  نارسپ  زا  کی  رھ  هچ  رگا 
، نیزاغآ رسپ  نیا  یارب  ار  نادواج “ رسپ   ” ناونع هک  میراد  تداع  ام   ، دنوش هدناوخ 
، و لامک ناوت و  یزکرم  ناھج  ِیناھج  ردپ  اب  کرتشم  ۀدننیرفآ   ، زکرم عبنم و  نیمود 

همشچرس نارکیب  یاھتیھولا  زا  هک  رگید  یھلا  نارسپ  ۀیلک  کرتشم  ۀدننیرفآ 
. میراد ظوفحم   ، دنتفای
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وا  . تسا اکتا  لباق  تیاھنیب  ریذپانرییغت و  یناھج  ردپ  ۀزادنا  هب  نادواج  رسپ 
نامھ هب  تسرد  یتسار  هب  ، و  تسا یناحور  ردپ  ۀزادنا  هب  تسرد  نینچمھ 

رسپ دیتسھ  هیاپ  نود  أشنم  یاراد  هک  امش  یارب   . تسا دودحمان  حور  کی  هزادنا 
هب تبسن  ندوب  یسرتسد  لباق  رظن  زا  وا  اریز  دسر  یم  رظن  هب  یصخش  رتشیب 

. تسا رتکیدزن  امش  هب  ماگ  کی  یناھج  ردپ 

رد  . تسا ردپ  دننامھ  لماک  روط  هب  وا   . تسا دنوادخ  ۀنادواج  مالک  نادواج  رسپ 
هتشگ راکشآ  اھناھج  ناھج  هب  ًاصخش  هک  تسا  ردپ  یادخ  نادواج  رسپ   ، عقاو

نیا هدننیرفآ  زارتمھ  نارسپ  ۀیلک  نادواج و  رسپ  اب  هطبار  رد  بیترت  نیدب  . و  تسا
هدید ار  رسپ  هک  سک  نآ  : ” تشاد دھاوخ  ، و  دراد  ، هتشاد تقیقح  هشیمھ  یارب 

“. تسا هدید  ار  ردپ  تسا 

ار یناھج  ردپ  ام  هک  یماگنھ   . تسا حور  ِردپ  دننامھ  لماک  روط  هب  رسپ  تعیبط 
. میتسرپ یم  ار  حور  یادخ  رسپ و  یادخ  لاح  نامھ  رد  عقاو  رد   ، مینک یم  شتسرپ 

تعیبط یاراد  یعقاو و  یھلا  ظاحل  هب  ردپ  یادخ  ۀزادنا  هب  تسرد  رسپ  یادخ 
. تسا هنادواج 

هکلب  ، دشاب یم  اراد  ار  ردپ  قوفام  نارکیب و  یراکتسرد  یمامت  طقف  هن  رسپ 
ردپ لامک  رد  رسپ   . تسا ردپ  سدقم  تریس  یمامت  ۀدننک  سکعنم  رسپ  نینچمھ 

یلماکان تاقولخم  یمامت  هب  ندناسر  یرای  تیلوئسم  رد  ًاکرتشم  تسا و  میھس 
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. تسا میھس  دنتسھ  یونعم  شالت  رد  یھلا  لامک  هب  ندیسر  یارب  هک 

رسپ  . دشاب یم  اراد  ار  ردپ  یونعم  یاھیگژیو  تیھولا و  تریس  یمامت  نادواج  رسپ 
رد ار  اھتیفیک  نیا  رسپ  ، و  تسا دنوادخ  حور  تیصخش و  ندوب  قلطم  تیمامت 

. دزاس یم  راکشآ  اھناھج  ناھج  یحور  تلود  رد  دوخ  یصخش  تیریدم 

یحور تعیبط  نیا  ؛ و  تسا حور  دنوادخ  ؛  تسا یناھج  حور  کی  یتسار  هب  دنوادخ 
یاھیگژیو یمامت   . تسا هتفای  مسجت  هدش و  زکرمتم  نادواج  رسپ  تیھولا  رد  ردپ 
ۀزادنا هب  زکرم  عبنم و  نیلوا  ندوب  یناھج  اب  زیامت  قیرط  زا  رسپ  رد  ًارھاظ  یحور 
تمسق رسپ  اب  ار  دوخ  یحور  تعیبط  ردپ  هک  روطنامھ  . و  تسا هتفای  شیازفا  دایز 

لماک و روط  هب  ، نارکیب حور   ، کرتشم لماع  اب  ار  یھلا  حور  مھ  اب  اھنآ   ، دنک یم 
. دننک یم  تمسق  غیرد  یب 

هک نیا  زج  هب   ، دنربارب ییابیز  شنیرفآ  تقیقح و  هب  قشع  اب  هطبار  رد  رسپ  ردپ و 
یاھشزرا یونعم  ًارصحنم  ییابیز  ققحت  فقو  ار  دوخ  رتشیب  رسپ  دسر  یم  رظن  هب 

. دنک یم  یناھج 

ردپ  . مھد یمن  صیخشت  رسپ  ردپ و  نایم  یتوافت  نم  یھلا  یکین  اب  هطبار  رد 
یمامت هب  نادواج  رسپ   ، دراد تسود  ردپ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  یناھج  نارسپ 

. درگن یم  ردارب  تروص  هب  مھ  ردپ و  تروص  هب  مھ  تاقولخم 
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یبای تیصخش  قیرط  زا  اما  تسا  میھس  ثیلثت  یراکتسرد  تلادع و  رد  رسپ 
رسپ  . دھد یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  ینابر  یاھیگژیو  نیا  ردپ  ششخب  رھم و  نارکیب 
رسپ  ، تسا تبحم  دنوادخ  هک  روطنامھ   . تسا اھناھج  هب  یھلا  رھم  ندش  راکشآ 
کی هب  دناوت  یم  اما   ، درادب تسود  ردپ  زا  شیب  دناوت  یمن  رسپ   . تسا ششخب  زین 

کی ردپ  دننامھ  اھنت  هن  وا  اریز   ، دھد ناشن  محرت  تاقولخم  هب  یفاضا  قیرط 
نیدب ، و  تسا ردپ  نامھ  ِنادواج  رسپ  نینچمھ  هکلب   ، تسا نیزاغآ  ۀدننیرفآ 

. تسا میھس  یناھج  ردپ  رگید  نارسپ  یمامت  یدنزرف  ۀبرجت  رد  قیرط 

رھوج یگدنشخب   . تسا گرزب  یا  هدنشخب  شنیرفآ  یمامت  یارب  نادواج  رسپ 
یحور یاھرادم  یور  هک  روطنآ   ، نادواج رسپ  نیمارف   . تسا رسپ  یونعم  تشرس 

. دنا هدش  کوک  ششخب  یاھ  همغن  اب   ، دنوش یم  رداص  زکرم  عبنم و  نیمود 

تبحم هک  ار   ، ردپ  ، نآ یھلا  عبنم  دیاب  ادتبا  رد  امش   ، نادواج رسپ  رھم  مھف  یارب 
ۀدرتسگ تمدخ  رد  ار  نارکیب  تفوطع  نیا  ندش  راکشآ  سپس  ، و  دینک کرد  تسا 

. دینک هراظن  وا  مداخ  یاھتیصخش  دودحمان  ًابیرقت  هورگ  نارکیب و  حور 
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اھناھج ناھج  هب  تبحم  یادخ  یزاسراکشآ  فقو  نادواج  رسپ  یناحور  تمدخ 
ردپ نتخاس  دعاقتم  یارب  شالت  روآ  مرش  راک  ریگرد  یھلا  رسپ  نیا   . تسا

محرت نامز  ناراکاطخ  هب  درادب و  تسود  ار  دوخ  ۀیاپ  نود  تاقولخم  هک  شراوگرزب 
یناھج ردپ  زا  نادواج  رسپ  دوش  روصت  هک  تسا  هابتشا  ردقچ   . تسین دھد  ناشن 

ناشن محرت  اضف  یدام  تارک  رد  شا  هیاپ  نود  تاقولخم  هب  دنک  یم  تساوخرد 
نآ یاج  هب  امش   . دنتسھ کحضم  ییادتبا و  دنوادخ  زا  ییاھتشادرب  نینچ  دھد !

یزاسراکشآ کی  دنوادخ  نارسپ  ۀدنشخب  یاھتمدخ  یمامت  هک  دیبایرد  دیاب 
یعقاو عبنم  ردپ  رھم   . دنتسھ ردپ  یبلق  نارکیب  یزوسلد  یناھج و  رھم  میقتسم 

. تسا رسپ  ششخب  ۀنادواج  و 

، تسا هدش  هدرب  راک  هب  ِتبحم  ششخب   ، تسا ششخب  رسپ   ، تسا تبحم  ادخ 
نیمھ هب  یناھج  رسپ  نیا  رھم   . وا نادواج  رسپ  صخش  رد   ، لمع رد  ردپ  تبحم 
مھف تبحم  تیسنج  یواح  ۀرایس  کی  رد  هک  روطنامھ   . تسا یناھج  بیترت 

هک یلاح  رد   ، تسا هسیاقم  لباق  ردپ  کی  رھم  اب  رتشیب  دنوادخ  رھم   ، دوش یم 
یتسار هب  تافیصوت  نیا   . تسا ردام  کی  ۀفطاع  هیبش  رتشیب  نادواج  رسپ  رھم 
یرشب نھذ  هب  هک  مریگ  یم  راک  هب  ار  اھنآ  دیما  نیا  هب  نم  اما   ، دنتسھ ییادتبا 

هن  ، دراد دوجو  توافت  کی  رسپ  رھم  ردپ و  رھم  نایم  هک  منک  لقتنم  ار  هشیدنا  نیا 
. زاربا کینکت  تیفیک و  رد  هکلب  یھلا  یاوتحم  رد 
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رد رسپ  یحور  تردق   . دزیگنا یمرب  ار  یناھیک  تیعقاو  یحور  حطس  نادواج  رسپ 
شقلطم یسرتسد  قیرط  زا  وا   . تسا قلطم  ناھج  یاھتیعقاو  یمامت  اب  هطبار 
یور یحور و  ناسمھان  یاھیژرنا  یمامت  لباقتم  طابترا  یور  یحور  ۀبذاج  هب 
حاورا یمامت   . دنک یم  لامعا  لماک  لرتنک  یحور  ۀتفای  تیلعف  تیعقاو  یمامت 
نارکیب ششک  یورین  هب  یحور  یاھشزرا  تادوجوم و  یمامت  هچراپکی و  ِصلاخ 
یرادیدپ دھاش  نادواج  ۀدنیآ  رگا  . و  دنھد یم  ناشن  شنکاو  تشھب  نیزاغآ  رسپ 
لرتنک یارب  نیزاغآ  رسپ  یحور  ناوت  یحور و  ۀبذاج   ، دشاب دودحمان  ناھج  کی 

. دش دھاوخ  تفای  یفاک  ًالماک  یدودحمان  شنیرفآ  نینچ  رثؤم  ۀرادا  یحور و 

ناھج تیریدم  ۀنادواج  درکراک  رد   . تسا قلطم  رداق  یحور  ۀطیح  رد  طقف  رسپ 
. دریگ یمن  رارق  ییوربور  دروم  زگرھ  یرورضریغ  هناراکفارسا و  یاھراک  رارکت 

. دننز یمن  تسد  یناھج  تمدخ  ۀدیاف  یب  یرادرب  هخسن  هب  اھتیھولا 

. تسا اھناھج  ناھج  یونعم  تدحو  ۀدنریگ  رب  رد  نیزاغآ  رسپ  یروضح  اج  همھ 
رسپ یھلا  حور  لاعف  یرسارس  روضح  ببس  هب  شنیرفآ  یمامت  یونعم  ماجسنا 
لکشم ار  نیا   ، میشیدنا یم  ردپ  یحور  روضح  هب  ام  هک  یماگنھ   . تسا نادواج 
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ردپ حور   . میھد زیمت  نادواج  رسپ  یحور  روضح  زا  ار  نآ  دوخ  رکف  رد  هک  میبای  یم 
. تسا نکاس  رسپ  حور  رد  دبا  یارب 

رظن هب  یروضح  اج  همھ  نیا  اما   ، دشاب رضاح  اج  همھ  رد  یحور  ظاحل  هب  دیاب  ردپ 
نیا اب   . دشاب ریذپان  ییادج  نادواج  رسپ  یحور  یرسارس  یاھتیلاعف  زا  دسر  یم 

یتعیبط یاراد  هک  رسپ  ردپ -  روضح  یاھتیعضو  یمامت  رد  هک  میراد  رواب  ام  دوجو 
. تسا گنھامھ  ردپ  حور  اب  رسپ  حور  تسا  هناگود 

سامت رد  وا   . دنک یم  لمع  تیصخش  رادم  رد  تیصخش  اب  دوخ  سامت  رد  ردپ 
دوخ تیھولا  تیمامت  یازجا  رد   ، یحور شنیرفآ  اب  دوخ  صیخشت  لباق  یصخش و 
کی  ، دنوش رھاظ  اھناھج  رد  هک  هاگ  رھ  اج و  رھ   ، ردپ یازجا  نیا  ، و  دوش یم  رھاظ 
حور ییاھتیعضو  نینچ  یمامت  رد   . دنراد درف  هب  رصحنم  ، و  اتمھ یب   ، هناگی درکراک 

. تسا گنھامھ  یناھج  ردپ  ۀدش  میسقت  ازجا  هب  روضح  یحور  درکراک  اب  رسپ 

عطق روط  هب  نادواج  رسپ  حور   . دراد روضح  اج  همھ  رد  یحور  روط  هب  نادواج  رسپ 
امش و نورد  رد  زیمآرارسا  حصان  دننامھ  هن  اما   ، تسا امش  فارطا  رد  امش و  اب 

یاھدرکیور یوس  هب  ار  یرشب  نھذ  ردپ  نیزگ  ینکس  ِءزج   . امش زا  یشخب 
یاریگ یورین  هب  ارگزارف  نھذ  نینچ  نآ  ۀجیتن  رد  ، و  دنک یم  میظنت  یھلا  ًاجیردت 

هدنیازف روط  هب  زکرم  عبنم و  نیمود  یحور  ۀبذاج  دنمتردق  ًامامت  رادم  یونعم 
. دھد یم  ناشن  شنکاو 

یربارب ردپ  اب  درخ  رد  رسپ   . تسا هاگآ  دوخ  یحور  یناھج و  روط  هب  نیزاغآ  رسپ 
نیمود نیلوا و  نایم  میناوت  یمن  ام   ، یناد زیچ  همھ   ، شناد ۀصرع  رد   . دراد لماک 

دادخر چیھ  ۀطساو  هب  وا   . دناد یم  ار  زیچ  همھ   ، ردپ لثم   ، رسپ  . میراذگب قرف  عبنم 
. دمھف یم  ادتبا  زا  ار  نایاپ  وا  ؛  دوش یمن  هدز  تفگش  زگرھ  یناھج 

رد ار  هدش  یحور  تادوجوم  اھحور و  یمامت  ناکم  دادعت و  یتسار  هب  رسپ  ردپ و 
زیچ همھ  دوخ  رضاح  اج  همھ  حور  ۀطساو  هب  رسپ  اھنت  هن   . دنناد یم  اھناھج  ناھج 
میظع یدنمشوھ  زا   ، کرتشم لماع  ردپ و  اب  ربارب  روط  هب   ، رسپ هکلب   ، دناد یم  ار 

تارک یمامت  رد  هک  ییاھزیچ  یمامت  زا  دوخ  یدنمشوھ  اب  هک   ، لاعتم دزیا  رگباتزاب 
. و تسا هاگآ  ًالماک   ، تسا علطم  تاظحل  یمامت  رد  دھد  یم  خر  ناھجربا  تفھ 

. تسا قلطم  ملاع  تشھب  رسپ  اھنآ  ۀطساو  هب  هک  دنراد  دوجو  یرگید  قرط 

روط هب  مداخ  ، و  هدنشخب  ، تبحماب یحور  تیصخش  کی  ناونع  هب   ، نادواج رسپ 
یمامت رد  هک  نیا  نمض  نادواج  رسپ   . تسا ربارب  یناھج  ردپ  اب  تیاھن  یب  لماک و 

یاھورملق یارگزارف  تادوجوم  اب  یصخش  ِیفطاع  هدنشخب و  یاھسامت  نآ 
رد شیتشھب  نارسپ  نوچمھ   ، تسا هظحالماب  نابرھم و  هزادنا  نامھ  هب  رت  نییاپ 
نامھ هب   ، دننک یم  اطعا  نامز  یلماکت  تارک  هب  ار  دوخ  ًاررکم  هک  یلحم  یاھناھج 
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. تسا ابیکش  رایسب  روبص و  هزادنا 

اب  . تسا یرورضریغ  نادواج  رسپ  یاھیگژیو  نوماریپ  رتشیب  لیصفت  حرش و 
هعلاطم ردپ  یادخ  یونعم  یاھیگژیو  هک  تسا  یرورض  اھنت   ، هدش رکذ  یاھانثتسا 

. دوش یبایزرا  حیحص  روط  هب  مھف و  رسپ  یادخ  یاھیگژیو  ات  دوش 
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تمدخ حوطس  رد  ، و  دنک یمن  لمع  یکیزیف  یاھورملق  رد  ًاصخش  نادواج  رسپ 
اما  . دنک یمن  لمع  کرتشم  لماع  قیرط  زا  زج  هب  زین  قولخم  تادوجوم  هب  ینھذ 
یمامت ۀنادازآ  لماک و  دربراک  رد  ار  نادواج  رسپ  هجو  چیھ  هب  نآ  زا  ریغ  اھتیفیک  نیا 

یحور قلطم  تردق  ، و  اج همھ  رد  روضح   ، زیچ همھ  هب  ملع  ِیھلا  یاھیگژیو 
. دزاس یمن  دودحم 

تیھولا قلطم  ینارکیب  یتاذ  هک  یحور  یاھلیسناتپ  رب  ًاصخش  نادواج  رسپ 
ۀطیح رد   ، دنوش یم  یعقاو  اھلیسناتپ  نیا  هک  روطنیمھ  اما   ، دنک یمن  هنخر  تسا 

. دنریگ یم  رارق  رسپ  یحور  ۀبذاج  رادم  دنمتردق  ًامامت  یسرتسد 

ردپ زا  ار  تیصخش  نادواج  رسپ   . تسا یناھج  ردپ  درف  هب  رصحنم  ۀیدھ  تیصخش 
میظع هورگ  کی  أشنم  رسپ   . دنک یمن  اطعا  تیصخش  ردپ  نودب  وا  اما   ، دریگ یم 
تیصخش رسپ  هک  یماگنھ   . دنتسین تیصخش  تاقتشم  نیا  اما   ، تسا یحور 

رد تسا  نکمم  هک   ، کرتشم راگدیرفآ  ای  ردپ  اب  طابترا  رد  ار  راک  نیا   ، دنیرفآ یم 
نادواج رسپ  بیترت  نیدب   . دھد یم  ماجنا   ، دنک لمع  ردپ  یاج  هب  یطباور  نینچ 

اطعا تیصخش  یدوجوم  چیھ  هب  وا  اما   ، تسا اھتیصخش  کرتشم  ۀدننیرفآ  کی 
، دوجو نیا  اب   . دنک یمن  قلخ  یصخش  تادوجوم  زگرھ  ییاھنت  هب  دوخ  ، و  دنک یمن 

ریغ یاھتیعقاو  عاونا  ای  عون  رھ  ِندیرفآ  ناوت  زا  ار  رسپ  لمع  تیدودحم  نیا 
. دزاس یمن  مورحم  یصخش 

هنادواج رد   ، ردپ  . تسا دودحم  یگدننیرفآ  یاھزایتما  لاقتنا  رد  نادواج  رسپ 
هب ِیھلا  لمع  رد   ، ردپ هب  بقاعتم  نتسویپ  زایتما  تردق و   ، نیزاغآ رسپ  نتخاس 
اطع وا  هب  ار   ، دنشاب یگدننیرفآ  یاھیگژیو  یاراد  هک  هفاضا  نارسپ  ندروآ  دوجو 
نیا هک  یماگنھ  اما   . دنھد یم  ماجنا  نونکا  هداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  اھنآ  ، و  دومن

لاقتنا نآ  زا  رتارف  یگدننیرفآ  زایتما  ًارھاظ   ، دندمآ دوجو  هب  زارتمھ  نارسپ 
یاھیبای تیصخش  هب  طقف  ار  یگدننیرفآ  یاھیدنمناوت  نادواج  رسپ   . دبای یمن 

دحتم رسپ  ردپ و  هک  یماگنھ  ور  نیا  زا   . دھد یم  لاقتنا  میقتسم  ای  نیتسخن 
تسد دوخ  دوصقم  هب   ، دنشخب تیصخش  ار  هدننیرفآ  رسپ  کی  ات  دنوش  یم 
تسین رداق  زگرھ  دیآ  یم  دوجو  هب  وحن  نیدب  هک  هدننیرفآ  رسپ  اما  ؛  دنبای یم 
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ًابقاعتم تسا  نکمم  هک  نارسپ  نوگانوگ  یاھ  هتسر  هب  ار  یگدننیرفآ  تازایتما 
نیرتالاب رد  دسر  یم  رظن  هب   ، دوجو نیا  اب   . دنک ضیوفت  ای  هداد  لاقتنا  دنک  قلخ 

رسپ کی  یگدننیرفآ  یاھیگژیو  زا  دودحم  رایسب  باتزاب  کی  یلحم  ناھج  نارسپ 
. دراد دوجو  هدننیرفآ 

تشرس دناوت  یمن  یصخش  ًارصحنم  نارکیب و  دوجوم  کی  ناونع  هب   ، نادواج رسپ 
هب ار  دوخ  ۀناگادج  یاھتمسق  تسین  رداق  ، و  دنک میسقت  زیر  یازجا  هب  ار  دوخ 
، دننک یم  نینچ  نارکیب  حور  یناھج و  ردپ  هک  روطنآ   ، رگید صاخشا  ای  اھدوجو 

دودحمان حور  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  دناوت  یم  رسپ  اما   . دنک اطعا  هدومن و  میسقت 
یمامت هفقو  یب  روط  هب  دریگ و  ارف  ار  شنیرفآ  یمامت  ات   ، دنک یم  نینچ  دنک و  اطعا 

. دنک بذج  دوخ  هب  ار  یناحور  یاھتیعقاو  یحور و  یاھتیصخش 

هب یحور  ردپ  یصخش  ریوصت  نادواج  رسپ  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  هراومھ 
یصخش زج  یزیچ  تیھولا  رظن  زا  تسا و  یصخش  رسپ   . تسا شنیرفآ  یمامت 

زیر یازجا  هب  ای  هدش  هکت  هکت  دناوت  یمن  قلطم  یھلا و  تیصخش  نینچ   ، تسین
هفاضا اھنآ  اما   ، دنتسھ یصخش  یتسار  هب  حور  یادخ  ردپ و  یادخ   . دوش میسقت 

. دنتسھ زین  رگید  زیچ  همھ   ، دنتسھ یھلا  ییاھتیصخش  نینچ  هک  نیا  رب 

تکرش رکف  ناگدننک  میظنت  یاطعا  رد  دناوت  یمن  ًاصخش  نادواج  رسپ  هچ  رگا 
دومن داھنشیپ  رسپ  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  یاطعا  ینیب  شیپ  رد  ردپ  هک  هاگنآ   ، دنک
نادواج ۀتشذگ  رد  یناھج  ردپ  اب  وا   ،“ مینیرفایب دوخ  هیبش  ار  یناف  ناسنا  راذگب  ”

. و تسب نایاپ  یب  یراکمھ  نامیپ  درک و  بیوصت  ار  حرط  نیا   ، تسشن روش  رد 
رسپ یحور  روضح   ، دنیزگ یم  ینکس  امش  نورد  رد  ردپ  یحور  ۀطعق  هک  روطنامھ 
یارب امش  یحور  تفرشیپ  یارب  ود  نیا  هک  نیا  نمض   ، دریگ یم  ارف  ار  امش  زین 

. دننک یم  راک  هناگی  تروص  هب  هشیمھ 

حور نھذ  - 6

دناوتب ناسنا  نھذ  هک  یحور  نھذ و  هن  اما   ، دراد نھذ  تسا و  حور  نادواج  رسپ 
یصخش ، و  یدام  ، یناھیک  ، یھانتم حوطس  رد  ار  نھذ  یناف  ناسنا   . دمھفب

هدنز یاھمسیناگرا  رد  ار  ینھذ  یاھ  هدیدپ  نینچمھ  ناسنا   . دنک یم  هدھاشم 
وا یارب  اما   ، دننک یم  لمع  یناویح )  ) یصخشریز حطس  رد  هک  دنک  یم  هدھاشم 

طوبرم یدام  قوف  تادوجوم  هب  هک  یماگنھ   ، ار نھذ  تعیبط  هک  تسا  لکشم 
نیا اب   . دنک کرد   ، تسا یحور  درف  هب  رصحنم  یاھتیصخش  زا  یشخب  تسا و 

ینعم هب  هک  یتقو  ، و  دراد هراشا  دوجو  یحور  حطس  هب  هک  یماگنھ   ، نھذ دوجو 
توافتم یا  هنوگ  هب  دیاب   ، دوش یم  هدرب  راک  هب  یحور  ۀنادنمشوھ  یاھدرکراک 

اب هن  تسا  هتفای  دنویپ  حور  اب  میقتسم  روط  هب  هک  نھذ  عون  نآ   . دوش فیرعت 
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ینھذ نآ  اب  هن  تسا و  هسیاقم  لباق  دزاس  یم  گنھامھ  ار  نھذ  حور و  هک  ینھذ 
. تسا هتفای  دنویپ  هدام  اب  طقف  هک 

نودب  . تسا تیوھ  نوگانوگ  یاھزاف  زا  رادروخرب  ، و  نھذ یاراد   ، هاگآ هراومھ  حور 
تادوجوم یردارب  رد  یونعم  یھاگآ  چیھ  دراد  رارق  صخشم  زاف  کی  رد  هک  ینھذ 

تیھولا یتاذ   ، ندش هتخانش  نتخانش و  ناوت   ، نھذ اب  لداعم   . درادن دوجو  یحور 
ای  ، یصخش قوف   ، یصخش شیپ   ، یصخش تسا  نکمم  تیھولا   . تسا
دقاف زگرھ   ، ینعی  ، تسین نھذ  دقاف  زگرھ  تیھولا  اما   ، دشاب یصخشریغ 

. هباشم یاھتیصخش  ای   ، تادوجوم  ، اھدوجو اب  طابترا  یارب  لقادح  یدنمناوت 

، تسا ناھج  رد  رگید  نھذ  رھ  زا  توافتم  اما   ، ردپ نھذ  دننامھ  نادواج  رسپ  نھذ 
نھذ  . تسا کرتشم  راگدیرفآ  ۀدرتسگ  عونتم و  ناھذا  یاین   ، ردپ نھذ  هارمھ  هب  و 
هب دیاش   ، تسا زکرم  عبنم و  نیموس  قلطم  نھذ  یاین  هک  یدرخ  نآ   ، رسپ ردپ و 

نیا هچ  رگا   ، اریز  ، دوش ریوصت  رکف  ۀدننک  میظنت  کی  نھذ  شیپ  رد  وحن  نیرتھب 
زا یلکش  اھنآ   ، دنتسھ کرتشم  لماع  ینھذ  یاھرادم  زا  جراخ  ًالماک  ردپ  یازجا 

زا اھنآ  ؛  دنسانش یم  دنوش  یم  هتخانش  هک  روطنامھ  اھنآ  ؛  دنراد نھذ  شیپ 
. دنتسھ رادروخرب  رشب  ۀشیدنا  لداعم 

ور نیا  زا  ؛  تسا یدام  ًالماک  ًابیرقت  ناسنا  ؛  تسا یحور  ًالماک  نادواج  رسپ 
وا یحور  تارک  تفھ   ، نادواج رسپ  یحور  تیصخش  اب  هطبار  رد  یدایز  یاھزیچ 

تشھب رسپ  یصخشریغ  یاھشنیرفآ  تعیبط  ، و  دندرگ یم  تشھب  رود  هب  هک 
یلحم ناھج  یایشناروم  زارف  هک  نیا  لابند  هب   ، یحور تیعضو  هب  امش  لین  ات  دیاب 

ناھجربا و نایم  زا  امش  روبع  نیح   ، سپس . و  دننامب رظتنم   ، دیدرک لیمکت  ار  نادابن 
“ — یحور نھذ   ” یاطعا زاغآ  اب  یحور  ناھنپ  یاھزار  نیا  زا  یرایسب   ، انُواھ

. دش دھاوخ  نشور  امش  هب  یحور —  شنیب 

نادواج رسپ  تیصخش  - 7

هناگ هس  کینکت  قیرط  زا  یناھج  ردپ  هک  تسا  نارکیب  تیصخش  نآ  نادواج  رسپ 
ماگنھ نآ  زا  نآ  ۀطساو  هب  ، و  تخیرگ شلماک   تیصخش  یاھدنب  دیق و  زا  ندش 

ناگدننیرفآ و شرتسگ  لاح  رد  هتسویپ  ناھج  هب  نایاپ  یب  روفو  اب  ار  دوخ  ًاموادم 
ِتیصخش دنوادخ  ؛  تسا قلطم  تیصخش  رسپ   . تسا هدومن  اطع  شتاقولخم 

رھ  . تسا تیصخش —  تلع  ، و  تیصخش ۀدننک  اطعا   ، تیصخش عبنم  هناردپ  —
رسپ هک  روطنامھ  تسرد   ، دریگ یم  یناھج  ردپ  زا  ار  تیصخش  یصخش  دوجوم 

. دریگ یم  یتشھب  ردپ  زا  دبا  یارب  ار  دوخ  تیصخش  نیزاغآ 

قلطم تیصخش  نیا  ، و  تسا یونعم  ًالماک  قلطم و  نادواج  رسپ  تیصخش 
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، و کرتشم لماع  هب  ردپ  تیصخش  یاطعا   ، لوا  ، ِنادواج یھلا و  یوگلا  نینچمھ 
روانھپ ناھج  رساترس  رد  شنوگانوگ  تاقولخم  هب  وا  تیصخش  یاطعا   ، سپس

. تسا

، و یناحور یورین  کی   ، یھلا حور  کی   ، هدنشخب مداخ  کی  یتسار  هب  نادواج  رسپ 
هب هک  تسا  دنوادخ  یصخش  یونعم و  تعیبط  رسپ   . تسا یعقاو  تیصخش  کی 

یمامت زا  هک   ، زکرم عبنم و  نیلوا  رھوج  هعومجم و  تسا —  هتشگ  راکشآ  اھناھج 
یھت تسا  هوقلاب  ًافرص  ، و  یونعمریغ  ، یھلا نورب   ، یصخشریغ هک  هچنآ 

ییابیز و زا  یریوصت  مالک  کی  یرشب  نھذ  هب  هک  تسا  نکممریغ  اما   . دشاب یم 
لباقریغ هب  هک  زیچ  رھ   . دوش هداد  لاقتنا  نادواج  رسپ  ینامسآ  تیصخش  هوکش 
زا یریگولج  رد  ربارب  ًابیرقت  ریثأت  اب  دشاب  هتشاد  لیامت  یناھج  ردپ  ندرک  کرد 
تشھب هب  ندیسر  راظتنا  رد  دیاب  امش   . دنک یم  لمع  نادواج  رسپ  یرظن  تخانش 
قلطم تیصخش  نیا  تریس  مدوبن  رداق  نم  ارچ  دیمھف  دیھاوخ  سپس  ، و  دیشاب

. منک ریوصت  یھانتم  نھذ  مھف  یارب  ار 

نادواج رسپ  کرد  - 8

زارتمھ نادواج  رسپ   ، تیصخش یاھیگژیو  ریاس  ، و  تعیبط  ، تیوھ اب  هطبار  رد 
هک بیترت  نامھ  هب   . تسا یناھج  ردپ  نادواج  یاتمھ  ، و  رایع مامت  لمکم   ، لماک
، نییاپ الاب و   ، ام یمامت  . و  تسا یناھج  ردام  رسپ   ، تسا یناھج  ردپ  دنوادخ 

. میھد یم  لیکشت  ار  اھنآ  یناھج  ۀداوناخ 

ار ردپ  یھلا  تشرس  یزاسراکشآ  دیاب  امش   ، رسپ تشرس  زا  ینادردق  یارب 
هب اھنآ   . دنتسھ یکی  ریذپان  ییادج  روط  هب  هشیمھ و  یارب  اھنآ   . دییامن هعلاطم 

دنمشوھ تادوجوم  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  طسوت  ًالمع  یھلا  یاھتیصخش  ناونع 
رد ناشأشنم  هک  ییاھنآ  طسوت  نانآ  ۀناگادج  تخانش   . دنتسھ صیخشت  لباقریغ 

ناھج رد  هک  یتادوجوم   . تسین لکشم  دایز  تسا  اھتیھولا  دوخ  قالخ  لامعا 
تدحو کی  ناونع  هب  ار  رسپ  ردپ و  اھنت  هن  دنا  هتفای  دلوت  تشھب  رد  یزکرم و 

تیصخش ود  ناونع  هب  نینچمھ  هکلب  دنھد  یم  صیخشت  یناھج  لرتنک  یصخش 
. دننک یم  لمع  ناھج  تیریدم  نیعم  یاھورملق  رد  هک  یا  هناگادج 

رد هناگادج  دارفا  تروص  هب  ًاصخش  ار  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  تسا  نکمم  امش 
ردقنآ اھنآ  اھناھج  تیریدم  رد  اما   ، دنتسھ نینچ  یتسار  هب  هک  ارچ   ، دیریگب رظن 

. داد زیمت  مھ  زا  ار  اھنآ  تسین  نکمم  هشیمھ  هک  دنتسھ  طبترم  مھ  هب  باتمھ و 
ییوربور دروم  لباقتم  ۀدننک  جیگ  طابترا  رد  رسپ  ردپ و   ، اھناھج روما  رد  هک  یماگنھ 
تردابم اھنآ  یاھدرکراک  ییادج  هب  هک  تسین  دنمدوس  هشیمھ   ، دنریگ یم  رارق 
زاربا مالک  رسپ  رگزاغآ و  ۀشیدنا  دنوادخ  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  اھنت   . دوش
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هک هدننیرفآ  رسپ  تینابر  رد  یریذپان  ییادج  نیا  یلحم  ناھج  رھ  رد   . تسا هدننک 
دریگ یم  ار   ، ود رھ   ، رسپ ردپ و  یاج  ینوکسم  ۀرک  نویلیم  هد  تاقولخم  یارب 

. دبای یم  مسجت 

قیرط زا  شیتشھب و  نارسپ  صاخشا  قیرط  زا  اما   ، تسا نارکیب  نادواج  رسپ 
ییاطعا سیورس  نودب   . تسا یسرتسد  لباق  نارکیب  حور  ۀناروبص  تمدخ 

یاراد هک  یتادوجوم   ، نارکیب حور  تاقولخم  زیمآرھم  تمدخ  تشھب و  نارسپ 
دیما نادواج  رسپ  هب  یبایتسد  هب  دنناوت  یم  یتخس  هب  دنتسھ  یدام  أشنم 
یاھورین نیا  تیادھ  کمک و  اب  دراد : تقیقح  هزادنا  نیمھ  هب  . و  دنشاب هتشاد 

روضح رد  یزور  تفای و  دھاوخ   تسد  تشھب  هب  ًاعطق  هاگآ  ادخ  ناسنا  ینامسآ 
. داتسیا دھاوخ  نارسپ  ِتمظعاب  رسپ  نیا  یصخش 

ار نیا  امش   ، تسا تیصخش  هب  لین  یوگلا  ناسنا  یارب  نادواج  رسپ  هچ  رگا 
اطع ردپ  اریز   ، دینک کرد  ار   ، ود رھ   ، حور ردپ و  تیعقاو  هک  تفای  دیھاوخ  رتناسآ 
نھذ قلطم  عبنم  نارکیب  حور  تسا و  امش  یناسنا  تیصخش  یعقاو  ۀدننک 
یونعم تفرشیپ  ِیتشھب  ریسم  رد  امش  هک  روطنیمھ  اما   . تسا امش  یناسنا 
دھاوخ یعقاو  امش  یارب  هدنیازف  روط  هب  نادواج  رسپ  تیصخش   ، دینک یم  دوعص 

امش ۀدنبای  تیونعم  ًاجیردت  نھذ  یارب  وا  یونعم  تیاھن  یب  نھذ  تیعقاو  ، و  تشگ
. دش دھاوخ  صیخشت  لباق 

دناوت یمن  امش  ییایشناروم  ًابقاعتم  ای  یدام  نھذ  رد  نادواج  رسپ  موھفم  زگرھ 
کرد دینک  زاغآ  ار  دوخ  دوعص  دیوش و  یحور  هک  یتقو  ات   . دشخردب نابات  روط  هب 

هک هدننیرفآ  رسپ  تیصخش  زا  امش  تشادرب  ِینشور  اب  نادواج  رسپ  تیصخش 
رد ایشنروی  رد  صخش  کی  ناونع  هب  ًاصخش و  یراگزور  ، و  دراد یتشھب  أشنم 
ربارب  ، دومن یگدنز  اھناسنا  نایم  رد  ناسنا  کی  ناونع  هب  تشگ و  رادیدپ  مسج 

. دش دھاوخن 

ناسنا طسوت  شتیصخش  هک   ، هدننیرفآ رسپ  یلحم  ناھج  رد  امش  ۀبرجت  لوط  رد 
نادواج رسپ  لماک  تیمھا  کرد  یارب  ار  امش  یناوتان  دیاب   ، تسا کرد  لباق 

، تسا یصخش  دوجو  نیا  اب  یلو   ، رت یونعم  درف  هب  رصحنم  روط  هب  هک  تشھب 
هک روطنیمھ   ، دیور یم  شیپ  انواھ  ناتناورُا و  نایم  زا  هک  روطنیمھ   . دیامن ناربج 
رس تشپ  نات  یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ  زا  ار  دوخ  فرژ  تارطاخ  راکشآ و  ریوصت 

شرتسگ هتسویپ  میھافم  اب  ییایشناروم  یدام و  ۀبرجت  نیا  تشذگ   ، دیراذگ یم 
یوس هب  امش  تفرشیپ  اب  هک   ، تشھب نادواج  رسپ  ۀدنبای  تدش  کرد  هدنبای و 
دھاوخ ناربج   ، تفای دھاوخ  شیازفا  هتسویپ  روط  هب  وا  یکیدزن  تیعقاو و  تشھب 

. تشگ

تیعقاو کرد  هچ  رگا   . تسا دنمھوکش  میظع و  تیصخش  کی  نادواج  رسپ 
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یدام یناسنا و  نھذ  یاھیدنمناوت  زا  رتارف  ینارکیب  دوجوم  نینچ  تیصخش 
هک ۀرابرد  مناد  یم  نم   . تسا صخش  کی  وا  هک  دیشاب  هتشادن  کش   ، تسا
نادواج رسپ  نیا  یھلا  روضح  رد  رامشیب  ًابیرقت  تاعفد  هب  نم   . میوگ یم  نخس 
. ما هدش  ناھج  مزاع  وا  ۀدنبیز  تساوخ  یارجا  یارب  سپس  ما و  هداتسیا 

نادواج رسپ  هک  هینایب  نیا  نیودت  یارب  هک  یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هتشاگن  ]
[. تسا هتفای  تیرومأم  دیامن  یم  ریوصت  ار  تشھب 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 7

ناھج اب  نادواج  رسپ  ۀطبار 

هک روطنآ   ، ردپ ۀنادواج  دوصقم  یونعم  یاھ  هبنج  یارجا  ریگرد  هراومھ  نیزاغآ  رسپ 
ۀدنز تادوجوم  ددعتم  یاھھورگ  اب  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  یاھ  هدیدپ  رد  ًاجیردت 

، میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  نادواج  حرط  نیا  ام   . دشاب یم   ، دوش یم  راکشآ  اھنآ 
. دمھف یم  کش  نودب  تشھب  رسپ  اما 

زا نکمم  زیچ  رھ  هک  تسا  نیا  لابند  هب  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا ردپ  دننامھ  رسپ 
رسپ . و  دیامن اطعا  اھنآ  نامرف  تحت  نارسپ  هب  شزارتمھ و  نارسپ  هب  ار  دوخ 

، نارکیب حور  هب  دوخ  رصح  دح و  یب  یاطعا  رد  ار  ردپ  ۀدننک  عیزوت  دوخ  تعیبط 
. دنک یم  تمسق   ، اھنآ ییارجا  فیدرمھ 

ۀدننک لداعتم  یورین  نآ   ، یحور یاھتیعقاو  یماح  ناونع  هب  زکرم  عبنم و  نیمود 
دنمھوکش یا  هنوگ  هب  یدام  یاھزیچ  یمامت  زا  هک  تسا  تشھب  ۀریزج  نادواج 

عیدب یاھوگلا  ِیدام  ییابیز  رد  زکرم  عبنم و  نیلوا  ور  نیا  زا   . دنک یم  یرادھاگن 
دبا یارب  نادواج  رسپ  ینامسآ  تیصخش  یونعم  یاھشزرا  رد  یزکرم و  ۀریزج 

. دوش یم  راکشآ 

یناحور تادوجوم  یحور و  تایعقاو  ِروانھپ  شنیرفآ  ِیعقاو  یماح  نادواج  رسپ 
یاھتیعقاو ، و  تسا رسپ  یصخش  کولس  یوخ و  یحور  یایند   . تسا

تساوخ و هب  تبسن  هشیمھ  دنرادروخرب  یحور  تعیبط  زا  هک  یصخشریغ 
. دنتسھ دنمشنکاو  قلطم  ِرسپ  لماک  تیصخش  دوصقم 

. تسین یحور  یاھتیصخش  یمامت  راتفر  لوئسم  ًاصخش  رسپ   ، دوجو نیا  اب 
بحاص تادوجوم  نینچ  لامعا  اذل  تسا و  دازآ  ًاتبسن  یصخش  ِقولخم  تساوخ 

تسا رادروخرب  دازآ  ۀدارا  زا  هک  یحور  یایند  ور  نیا  زا   . دنک یم  نییعت  ار  هدارا 
رد تعیبط  هک  روطنآ  یتح   ، تسین نادواج  رسپ  تریس  فرعم  هشیمھ  ًاتقیقح 

. تسین تیھولا  تشھب و  یریذپانرییغت  لامک و  ۀدننک  راکشآ  یتسار  هب  ایشنروی 
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یگژیو نییعت  ار  هتشرف  ای  ناسنا  ۀنابلطواد  لمع  زیچ  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  اما 
هب یحور  یاھتیعقاو  یمامت  ۀبذاج  یناھج  لرتنک  یور  رسپ  ۀنادواج  طلست   ، دزاس

. دبای یم  همادا  قلطم  تروص 

یحور ۀبذاج  رادم  - 1

، قلطم تردق   ، یرسارس روضح   ، دنوادخ یروضح  اج  همھ  اب  هطبار  رد  هک  زیچ  رھ 
هطبار رد  هزادنا  نامھ  هب  یحور  یاھ  ورملق  رد   ، دش هداد  شزومآ  وا  قلطم  شناد  و 
رادم نیا   ، شنیرفآ یمامت  یحور  یناھج  صلاخ و  ۀبذاج   . تسا قداص  رسپ  اب 

. درب یم  هار  تشھب  رد  زکرم  عبنم و  نیمود  صخش  هب  ًامیقتسم   ، یحور یراصحنا 
یور یناحور  ِریذپاناطخ  دوجوم و  هتسویپ  طلست  نآ  درکراک  لرتنک و  یتسرپرس  وا 

نادواج رسپ  بیترت  نیدب   . دراد هدھع  هب  ار  یحور  نیتسار  یاھشزرا  یمامت 
یحور و یاھتیعقاو  یمامت  ًالمع  وا   . دنک یم  لامعا  ار  یحور  قلطم  تیمکاح 
هاگن دوخ  تسد  یدوگ  رد   ، دنتسھ هک  روطنآ   ، ار هتفای  تیونعم  یاھشزرا  یمامت 

. دشاب یم  یحور  یناھج  تیمکاح  یحور  یناھج  ۀبذاج  لرتنک   . دراد یم 

ور نیا  زا  ؛  دنک یم  لمع  اضف  نامز و  زا  لقتسم  یحور  یاھزیچ  ۀبذاج  لرتنک  نیا 
تاریخأت لمحتم  زگرھ  یحور  ۀبذاج   . دبای یمن  شھاک  لاقتنا  یط  یحور  یژرنا 

روذجم قباطم  نآ   . ددرگ یمن  زین  ییاضف  شھاک  شوختسد  ، و  دوش یمن  ینامز 
مرج ۀلیسو  هب  یحور  صلاخ  ناوت  یاھرادم   . دبای یمن  لیلقت  شلاقتنا  ۀلصاف 

یاھیژرنا قیرط  زا  اضف  نامز و  رب  یگریچ  نیا  . و  دنوش یمن  دنک  یدام  شنیرفآ 
دض یاھورین  ۀلخادم  ببس  هب  نآ   . تسا رسپ  ندوب  قلطم  یتاذ  یحور  صلاخ 

. تسین زکرم  عبنم و  نیموس  ۀبذاج 

هب  ، ناشیحور تعیبط  یعقاو  ۀجرد   ، ناشیفیک شزرا  قباطم  یحور  یاھتیعقاو 
( تیفیک  ) یحور ۀدام   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  یحور  ۀبذاج  زکرم  یششک  تردق 

ۀتفای نامزاس  یژرنا  هک  دھد  یم  ناشن  شنکاو  یحور  ۀبذاج  هب  هزادنا  نامھ  هب 
یونعم و یاھشزرا   . تسا دنمشنکاو  یکیزیف  ۀبذاج  هب  تیمک )  ) یکیزیف ۀدام 
هدام ؛  تسا شنیرفآ  ناور  حور   ، تیصخش رظن  زا   . دنتسھ یعقاو  یحور  یاھورین 

. تسا راو  هیاس  یکیزیف  ندب 

تیعضو  ، یونعم یاھشزرا  یاوتحم  هب  هراومھ  یحور  ۀبذاج  تاناسون  اھشنکاو و 
روط هب  یششک  تردق  نیا   . دنتسھ رادافو   ، هرک کی  ای  درف  کی  یحور  یفیک 
طیارش ای  ناھج  تیعضو  رھ  ِیحور  نورد  یحور و  نیب  یاھشزرا  هب  گنرد  یب 
ققحت اھناھج  رد  یحور  تیعقاو  کی  هک  راب  رھ   . تسا دنمشنکاو  یا  هرایس 

. دزاس یم  یرورض  ار  یحور  ۀبذاج  ِینآ  یروف و  ددجم  میظنت  رییغت  نیا   ، دبای یم 
اب تسرد  ؛ و  تسا زکرم  عبنم و  نیمود  زا  یشخب  عقاو  رد  یدیدج  حور  نینچ 
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، یناحور رسپ  هب   ، دوش یم  یحور  دوجوم  کی  یناف  ناسنا  هک  تیعطق  نامھ 
. دبای یم  تسد   ، یحور ۀبذاج  عبنم  زکرم و 

یدنزرف یاھ  هتسر  زا  یرایسب  یتاذ  رتمک  یا  هجرد  ات  رسپ  یونعم  ییاریگ  تردق 
یلحم یاھمتسیس  نآ   ، یحور ۀبذاج  قلطم  رادم  ۀطیح  رد  اریز   . تسا تشھب 

. دنراد دوجو  دننک  یم  لمع  شنیرفآ  رتکچوک  یاھدحاو  رد  هک  یحور  ۀبذاج  یواح 
یاھتیصخش تینابر  زا  یشخب  یحور  ۀبذاج  ِقلطمریز  ینوناک  یاھزکرمت  نینچ 

لاعتم دزیا  روھظ  لاح  رد  یبرجت  ریگارف  لرتنک  اب  دنتسھ و  اضف  نامز و  ۀدننیرفآ 
. دنشاب یم  طبترم 

ناھج رد  لک  کی  تروص  هب  اھنت  هن  نآ  هب  تبسن  شنکاو  یحور و  ۀبذاج  ششک 
یاھتیصخش نایم   . یدرف یاھھورگ  دارفا و  نایم  یتح  هکلب   ، دننک یم  لمع 

ماجسنا کی  دارفا  زا  دنمرواب  هورگ  ای   ، تلم  ، داژن  ، هرک رھ  ۀدش  یحور  یحور و 
یاھوزرآ اھ و  هقیلس  هک  یونعم  نھذ  زا  رادروخرب  صاخشا  نایم   . دراد دوجو  یحور 
حاورا ترابع   . دراد دوجو  یحور  تعیبط  یواح  ِمیقتسم  ییاریگ  کی  دنراد  هباشم 

. تسین هراعتسا  کی  ًالماک  دنواشیوخ 

هانگ و  . تسا قلطم  تشھب  یدام  ۀبذاج  دننامھ  نادواج  رسپ  یناحور  ۀبذاج 
اما  ، دننک داجیا  لالتخا  یلحم  ناھج  یاھرادم  درکلمع  رد  تسا  نکمم  شروش 
شروش  . دروآرد قیلعت  تلاح  هب  ار  نادواج  رسپ  یحور  ۀبذاج  دناوت  یمن  زیچ  چیھ 
دوجو هب  ایشنروی  رد  امش و  ینوکسم  تارک  متسیس  رد  یدایز  تارییغت  رفیسول 
یور امش  ۀرایس  ۀلصاح  یونعم  ۀنیطنرق  هک  مینک  یمن  هدھاشم  ام  اما   ، دروآ

هب هطوبرم  یحور  ۀبذاج  رادم  ای  نادواج  رسپ  رضاح  اج  همھ  حور  درکراک  روضح و 
. دشاب هتشاذگ  ریثأت  ینازیم  نیرتمک 

ۀیلک ام   . دنتسھ ینیب  شیپ  لباق  گرزب  ناھج  یحور  ۀبذاج  رادم  یاھشنکاو  ۀیلک 
ار اھنآ  میسانش و  یم  ار  نادواج  رسپ  رضاح  اج  همھ  حور  یاھشنکاو  اھشنک و 
یھانتم ۀبذاج  یاھدرکراک  دنک  یم  شالت  ناسنا  هک  روطنامھ   . میبای یم  اکتا  لباق 

ۀبذاج میناوت  یم  هدش  هتخانش  ًالماک  نیناوق  قباطم  ام   ، دنک هبساحم  ار  یکیزیف 
یاھزیچ یمامت  هب  تبسن  رسپ  حور   . مینک یم  نینچ  مینک و  یریگ  هزادنا  ار  یحور 
هشیمھ شنکاو  نیا  ، و  دراد ریذپانرییغت  شنکاو  کی  صاخشا  ، و  تادوجوم  ، یحور

یونعم یاھشزرا  نینچ  ۀیلک  ِتیعقاو ) یفیک  ۀجرد   ) تیعقاو ۀجرد  قباطم 
. دشاب یم 

رسپ یحور  روضح  ِینیب  شیپ  لباق  نانیمطا و  لباق  رایسب  درکراک  نیا  رانک  رد  اما 
لباق دایز  دوخ  یاھشنکاو  رد  هک  دنریگ  یم  رارق  ییوربور  دروم  ییاھ  هدیدپ   ، نادواج
رد تیھولا  قلطم  گنھامھ  لمع  ًالامتحا  ییاھ  هدیدپ  نینچ   . دنتسین ینیب  شیپ 
هک میناد  یم  ام   . دنھد یم  ناشن  ار  یحور  روھظ  لاح  رد  یاھلیسناتپ  یاھورملق 
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ام اما   ، تسا نارکیب  تمظعاب و  تیصخش  کی  ریثأت  نادواج  رسپ  یحور  روضح 
هب تسا  طوبرم  تیھولا  قلطم  نامگ  دروم  یاھدرکلمع  هب  هک  ار  ییاھشنکاو 

. مینک یم  یقلت  یصخش  یتخس 

صاخشا طسوت  یتیصخش و  رظن  هطقن  زا  رگا  تیھولا  قلطم  نادواج و  رسپ 
رسپ دنشاب : طوبرم  مھ  هب  نیریز  قیرط  هب  دسر  یم  رظن  هب   ، دنوش هتسیرگن 
رظن هب  هک  یلاح  رد   ، دراد هطلس  یحور  یعقاو  یاھشزرا  ورملق  رب  نادواج 

. تسا مکاح  یحور  ۀوقلاب  یاھشزرا  روانھپ  ۀزوح  رب  تیھولا  قلطم  دسر  یم 
ِیا هبذاج  سرتسد  رد  دنتسھ  یحور  تشرس  یواح  هک  یعقاو  یاھشزرا  یمامت 

تیھولا قلطم  روضح  رد  ًارھاظ  ندوب  هوقلاب  تروص  رد  اما   ، دنراد رارق  نادواج  رسپ 
. دنتسھ

لاح رد  حور  ؛  ددرگ یم  رادیدپ  تیھولا  قلطم  یاھلیسناتپ  زا  حور  دسر  یم  رظن  هب 
ماجنارس حور  ؛  دبای یم  طابترا  یئاغ  لاعتم و  لماکان  یبرجت و  یالیتسا  رد  لماکت 

نیا  . دبای یم  نادواج  رسپ  یحور  ۀبذاج  قلطم  طلست  رد  ار  دوخ  ییاھن  تشونرس 
نیمود ِینارکیب  ِیتاذ  ارگدوجو  حور  اما   ، دشاب یبرجت  حور  ۀخرچ  دسر  یم  رظن  هب 

. تسا زکرم  عبنم و 

نادواج رسپ  تلود  - 2

قلطم یحور  رظن  زا  ، و  فرژ نیزاغآ  رسپ  یصخش  تیلاعف  روضح و  تشھب  رد 
لخاد هب  انواھ و  نایم  زا  نوریب  یوس  هب  تشھب  زا  ام  هک  روطنیمھ   . تسا
تیلاعف زا  یرتمک  رتمک و  نازیم   ، مینک یم  روبع  ناھجربا  تفھ  یاھورملق 

رسپ روضح  انواھ  سپ -  یاھناھج  رد   . مینک یم  فشک  ار  نادواج  رسپ  یصخش 
لاعتم یبرجت  تایعقاو  قیرط  زا   ، تسا هتفای  تیصخش  تشھب  نادنزرف  رد  نادواج 

تیھولا قلطم  یحور  دودحمان  لیسناتپ  اب  ، و  تسا هدش  لیدعت  یئاغ  و 
. تسا هدش  گنھامھ 

شنیرفآ یحور  عیدب  نزاوت  رد  نیزاغآ  رسپ  یصخش  تیلاعف  یزکرم  ناھج  رد 
هک تسا  لماک  زیگنا  تفگش  روط  هب  ردقنآ  انواھ   . تسا صیخشت  لباق  نادواج 

. تسا یمئاد  لماک و  لداعت  رد  وگلا  ناھج  نیا  یژرنا  تالاح  یونعم و  تیعضو 

قوف یگدنیامن  کی  طقف  وا   . تسین نکاس  ای  رضاح  اھناھجربا  رد  ًاصخش  رسپ 
اھنآ ؛  دنتسین یصخش  رسپ  یحور  یاھ  هولج  نیا   . دراد اھشنیرفآ  نیا  رد  یصخش 
قوف زا  رتھب  یا  هژاو  اھنآ  ندیمان  یارب  ام   . دنرادن رارق  یناھج  ردپ  تیصخش  رادم  رد 
اھنآ ؛  دنتسھ یھانتم  یتادوجوم  اھنآ  ؛ و  میرب راک  هب  هک  میرادن  غارس  تیصخش 

. دنتسھ قلطم  هن  تیانوسبا و  هن 
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، تسا یصخش  قوف  یحور و  ًارصحنم  اھناھجربا  رد  نادواج  رسپ  تلود  هک  اجنآ  زا 
ًامامت لیامت   ، دوجو نیا  اب   . تسین صیخشت  لباق  هدش  هدیرفآ  یاھتیصخش  طسوت 

قطانم یمامت  یاھتیلاعف  زا  هلحرم  رھ  رد  رسپ  یصخش  ذوفن  ِیونعم  ریگارف 
یاھناھج رد  دوجو  نیا  اب   . دوش یم  عقاو  هھجاوم  دروم  اھمایا  یامدق  یاھ  هزوح 
نارسپ صاخشا  رد  ًاصخش  نادواج  رسپ  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام   ، یلحم
صاخشا رد  قالخ  یحور و  روط  هب  اجنیا  رد  نارکیب  رسپ   . تسا رضاح  تشھب 

. دنک یم  لمع  هدننیرفآ  زارتمھ  نارسپ  دنمھوکش  هاپس 

درف اب  نادواج  رسپ  ۀطبار  - 3

ۀدنیامن ناونع  هب  هدننیرفآ  رسپ  هب  یلحم  ناھج  رد  دوعص  یط  نامز  یاھناسنا 
ماظن دوعص  نامز  نادرونھر  هک  یماگنھ  اما   . دنرگن یم  نادواج  رسپ  یصخش 

نادواج رسپ  زیگنارب  ماھلا  حور  ینامسآ  روضح   ، دننک یم  زاغآ  ار  ناھجربا  یشزومآ 
یژرنا  بسک  درکراک  نیا  دربراک  قیرط  زا  دنرداق  ، و  دننک یم  سح  هدنیازف  روط  هب  ار 

رسپ ریگارف  ًامامت  حور  زیمآرھم  شریذپ  زا  انواھ  رد  نارگزارف   . دنرب دوس  یحور 
دوعص رسارس  زا  هلحرم  چیھ  رد  نادواج  رسپ  حور   . دنوش یم  رت  هاگآ  زاب  نیزاغآ 
هراومھ تمحر  نیا  اما   ، دنیزگ یمن  ینکس  نامز  درونھر  ناور  ای  نھذ  رد  یناسنا 

تفرشیپ لاح  رد  نادنزرف  یونعم  تینما  هافر و  ریگرد  هشیمھ  تسا و  کیدزن 
. دشاب یم  نامز 

یاھناور یتشھب  دوعص  یتاذ  زار  ۀدنریگ  رب  رد  نادواج  رسپ  یحور  ۀبذاج  ششک 
تیونعم دارفا  یمامت  یحور و  نیتسار  یاھشزرا  یمامت   . تسا یرشب  ۀدنبای  اقب 

هب  . دنراد رارق  نادواج  رسپ  یحور  ۀبذاج  رادیاپ  طلست  ۀطیح  رد  تین  نسح  اب  ۀتفای 
یدام مسیناکم  کی  تروص  هب  ار  دوخ  یناگدنز  نارود  ناسنا  نھذ   ، لاثم ناونع 
لخاد هب  یحور  ۀدش  لماک  ًابیرقت  دوجو  کی  ناونع  هب  ماجنارس  دنک و  یم  زاغآ 
یجیردت روط  هب  هبرجت  نیا  یمامت  لوط  رد  ، و  دوش یم  هدناوخ  ارف  تیاھن  هاپس 

هب یحور  ۀبذاج  ششک  لیامت  هب  راگزاس  روط  هب  هدش و  یدام  ۀبذاج  عبات  رتمک 
ار ناسنا  ناور  ًالمع  یحور  ۀبذاج  رادم   . دوش یم  دنمشنکاو  رتشیب  نورد  یوس 

. دشک یم  تشھب  یوس  هب 

زا رادنامیا  ناسنا  بلق  یعقاو  یاھاعد  لاقتنا  یارب  یلصا  لاناک  یحور  ۀبذاج  رادم 
رد هک  هچنآ   . دشاب یم  تیھولا  زا  یعقاو  یھاگآ  هب  یرشب  یھاگآ  حطس 
یناھج رادم  قیرط  زا  تسا  یونعم  نیتسار  شزرا  رگنایامن  امش  یاھتساوخرد 
هطوبرم یھلا  یاھتیصخش  یمامت  هب  نامزمھ  روط  هب  ًاروف و  طبض و  یحور  ۀبذاج 
دراد قلعت  شیصخش  ورملق  هب  هک  هچنآ  اب  ار  دوخ  کی  رھ   . دش دھاوخ  لقتنم 

هک درادن  تیمھا   ، امش یبھذم  یلمع  ۀبرجت  رد   ، ور نیا  زا   . درک دھاوخ  لوغشم 
نھذ رد  ار  یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ  ایآ   ، ناتیاھاضاقت نداد  رارق  بطاخم  رد 
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. تساھزیچ ۀمھ  زکرم  رد  هک  ار  نادواج  رسپ  ای  دینک  یم  مسجت 

یاھرادم یاھدرکراک  اب  ناوت  یم  ًالامتحا  ار  یحور  ۀبذاج  رادم  ۀدنھد  زیامت  درکراک 
هب یبصع  یاھریسم  یور  اھسح  دومن : هسیاقم  ناسنا  یدام  ندب  رد  یبصع 
تارقف نوتس  ینییاپ  کیتاموتا  زکارم  قیرط  زا  یخرب  ؛  دننک یم  تکرح  نورد  یوس 

کیتاموتا رتمک  زکارم  هب  هیقب  ؛  دنوش یم  عقاو  شنکاو  دروم  هدش و  هتشاد  هاگن 
نیرتمھم و هک  یلاح  رد   ، دننک یم  روبع  زغم  نییاپ  یتداع  ۀتفای  شزومآ  یلو 

نیرتالاب رد  دنشخرد و  یم  عبات  زکارم  نیا  رانک  یتفایرد  یاھمایپ  نیرت  یتایح 
. دنوش یم  تبث  ًاروف  یرشب  یھاگآ  دوخ  حوطس 

امش یھاگآ  دوخ  رد  یزیچ  رگا  تسا ! رتلماک  ردقچ  یحور  یایند  یلاع  کینکت  اما 
زاربا ار  نآ  هرابکی  هب  هک  هاگنآ   ، دبای أشنم  تسا  یحور  شزرا  نیرتالاو  زا  هدنکآ  هک 
تیصخش هب  نآ  میقتسم  ندیسر  عنام  دناوت  یمن  ناھج  رد  یتردق  چیھ   ، دیراد یم 

. دوش شنیرفآ  یمامت  یحور  قلطم 

چیھ  ، دنشاب هناروحم  دوخ  ًالماک  یدام و  ًافرص  امش  یاھاضاقت  رگا   ، سکعرب
یحور رادم  رد  یشزرا  یب  یاھاعد  نینچ  نآ  ۀطساو  هب  هک  درادن  دوجو  یحرط 
دشابن حور “ زا  هتساخرب   ” هک یتساوخرد  رھ  یاوتحم   . دنبایب ییاج  نادواج  رسپ 

ًافرص یاھتساوخرد  نینچ  ؛  دبایب یناھج  یحور  رادم  رد  ییاج  دناوت  یمن 
دوعص یحور  نیتسار  یاھشزرا  یاھرادم  رد  اھنآ  ؛  دنریم یم  یدام  هناھاوخدوخ و 

. دنشاب یم  جنس “ نینط  جنرب و  یادص   ” لثم یتارابع  نینچ   . دننک یمن 

رابتعا ار  یناسنا  یاضاقت  هک  تسا  یونعم  یاوتحم   ، هدننازیگنا ۀشیدنا 
. دنتسھ شزرا  یب  اھ  هژاو   . دشخب یم 

یھلا یزاس  لماک  یاھحرط  - 4

حرط تفرشیپ  — یھلا  حرط  زیمآ  تیقفوم  یریگیپ  اب  هطبار  رد  نادواج  رسپ 
طابترا رد  هدارا —  یاراد  تاقولخم  لامک  ، و  زارف  ، لماکت  ، شنیرفآ یارب  یناھج 
. تسا ردپ  نادواج  زارتمھ  یھلا  یرادافو  اب  رسپ  . و  دراد رارق  ردپ  اب  یدبا 

تادوجوم دربشیپ  یارب  یبایتسد  میظع  حرط  نیا  یریگیپ  نیودت و  رد  وا  رسپ  ردپ و 
یونعم ِءاقترا  ۀژورپ  نیا   . دنتسھ یکی  نوچمھ  تیدبا  لامک  یوس  هب  نامز  یدام 
اب اھنآ  ، و  دشاب یم  رسپ  ردپ و  کرتشم  شنیرفآ  کی  اضف  یارگزارف  یاھناور 

. دنتسھ دوخ  یھلا  دوصقم  ۀنارایمھ  یارجا  ریگرد  نارکیب  حور  یراکمھ 

روط هب  هچ  رگ   ، ریظن یب  راک  هس  ۀدنریگ  رب  رد  لامک  هب  یبایتسد  یھلا  حرط  نیا 
: دشاب یم  یناھج  ییوجارجام  زا   ، طبترم زیگنا  تفگش 
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یا همانرب   ، تسا یلماکت  دوعص  یارب  یناھج  ردپ  حرط  نیا  یجیردت . لامک  حرط   -1
دوب هتفگ  هک  ردپ  داھنشیپ  اب  وا   . دش هتفریذپ  ییاورپ  یب  اب  نادواج  رسپ  طسوت  هک 
یارب کرادت  نیا   . دومن تقفاوم  مینیرفایب “ دوخ  هیبش  ار  یناسنا  تاقولخم  راذگب  ”

ینازرا ردپ و  یوس  زا  رکف  ناگدننک  میظنت  یاطعا  لماش  نامز  تاقولخم  ِءاقترا 
. دشاب یم  یدام  تاقولخم  هب  تیصخش  زایتما  نتشاد 

نارسپ نادواج و  رسپ  یزاسراکشآ  گرزب  راک  یدعب  یناھج  حرط  اطعا . حرط   -2
ینازرا لماش  تسا و  نادواج  رسپ  داھنشیپ  نیا   . تسا ردپ  یوس  زا  وا  زارتمھ 
هب هک   ، دشاب یم  یلماکت  یاھشنیرفآ  هب  وا  یوس  زا  دنوادخ  نارسپ  نتشاد 

ردپ و رھم  ، و  دنوش رھاظ  مسج  رد   ، دنبای تیعقاو  مسجت و  تیصخش  تروص 
رد  ، یتشھب نارسپ   . دنزاس یعقاو  اھناھج  یمامت  تاقولخم  هب  ار  رسپ  ششخب 
ناونع هب   ، تبحم یلجت  نیا  ۀنارگن  هدنیآ  ۀبنج  کی  تروص  هب  ، و  ییاطعا حرط  رداک 
تسا هتخادنا  یونعم  ۀرطاخم  هب  هارمگ  قولخم  ۀدارا  هک  هچنآ  ناگدننک  میمرت 

رب رگا   ، دھد خر  یریخأت  لامک  حرط  درکراک  رد  هک  اج  رھ  هاگ و  رھ   . دننک یم  لمع 
داوم هاگنآ   ، دزاس هدیچیپ  ار  نآ  دناسر و  بیسآ  حرط  نیا  هب  شروش  قافتا  بسح 

هک دنا  هدامآ  دھعتم و  تشھب  نارسپ   . دنوش یم  لاعف  ًاروف  ییاطعا  حرط  یرارطضا 
اجنآ رد  دنورب و  شروش  ورملق  ِدوخ  هب   ، دننز لمع  هب  تسد  هدننک  حالصا  ناونع  هب 
نارود اب  هطبار  رد  هدننیرفآ  زارتمھ  رسپ  کی  . و  دننک میمرت  ار  تارک  یونعم  تیعضو 
هب ار  هنانامرھق  تمدخ  نیا  ایشنروی  رد  شتیمکاح  هب  یبایتسد  ِیبرجت  یاطعا 

. دیناسر ماجنا 

حور  ، دش مالعا  نیودت و  اطعا  حرط  لامک و  حرط  هک  هاگنآ  تمحر . یاطع  حرط   -3
ار تمحر  یاطع  یناھج  میظع و  حرط  دوخ  ۀطساو  هب  ییاھنت و  هب  نارکیب 

رثؤم یلمع و  درکراک  یارب  هک  تسا  یتمدخ  نیا   . دراذگ ارجا  هب  هدومن و  یزیر  حرط 
یحور یاھتیصخش  ، و  تسا یرورض  رایسب   ، ود رھ   ، اطعا لامک و  یاھ  هژورپ 

زا یشخب  دایز  ۀزادنا  هب  هک  تمحر  یاطع  حور  رد  یگمھ  زکرم  عبنم و  نیموس 
رد اھنت  هن  نارکیب  حور   . دنتسھ میھس  دشاب  یم  تیھولا  صخش  نیموس  تعیبط 
هب یتسار و  هب  رسپ  ردپ و  یئارجا  فیدرمھ  ناونع  هب  تیریدم  رد  هکلب  شنیرفآ 

. دنک یم  لمع  یعقاو  روط 

یناھج ردپ  قولخم  دوعص  حرط  یھلا  نابھاگن   ، یصخش رادتناما  نادواج  رسپ 
نم هک  روطنامھ   ، دیشاب لماک   ” ِیناھج نامرف  مالعا  زا  سپ  ردپ   . دشاب یم 

جیورت رد  نادواج  رسپ  ؛ و  درپس نادواج  رسپ  هب  ار  میظع  راک  نیا  یارجا   ،“ ملماک
بیترت نیدب   . تسا میھس   ، نارکیب حور   ، دوخ یھلا  زارتمھ  اب  ینامسآ  راک  نیا 
تروص رد  و  یرای —  ، و  یزاسراکشآ  ، لماکت  ، لرتنک  ، شنیرفآ راک  رد  اھتیھولا 

. دننک یم  یراکمھ  رثؤم  روط  هب  یشخبناوت —  میمرت و  رد   ، موزل
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اطع حور  - 5

روطنامھ  ، دیشاب لماک   ” شنیرفآ یمامت  هب  میظع  نامرف  نآ  مالعا  رد  نادواج  رسپ 
زا ، و  تسویپ یناھج  ردپ  هب  طرش  دیق و  نودب   ،“ تسا لماک  انواھ  رد  امش  ردپ  هک 

یاھ هژورپ  اقب و  یاھحرط  یمامت  بیغرت  بجوم  نامرف  توعد و  نآ  ماگنھ  نآ 
. تسا هدش  وا  رشاعم  زارتمھ و  نارسپ  ۀدرتسگ  ۀداوناخ  نادواج و  رسپ  ییاطعا 
، و یتسار  ، هار  ” یلماکت تاقولخم  یمامت  یارب  ایاطع  نیمھ  رد  دنوادخ  نارسپ  و 

. دنا هتشگ  تایح “

ناگدننک میظنت  یصخش  شیپ  ۀیدھ  قیرط  زا  ردپ  هک  روطنآ  دناوت  یمن  نادواج  رسپ 
اما  ، دنک نینچ  دنک  یم  رارقرب  سامت  یرشب  تادوجوم  اب  میقتسم  روط  هب  رکف 
هب یھلا  یدنزرف  ِیجیردت  یاھماگ  زا  هتشر  کی  ندومیپ  قیرط  زا  نادواج  رسپ 

رداق هک  نیا  ات   ، دوش یم  کیدزن  هدش  هدیرفآ  یاھتیصخش  هب  نییاپ  یوس 
. دتسیاب  ، ناسنا دوخ  تروص  هب  تاقوا  یھاگ  ، و  ناسنا روضح  رد  دوش  یم 

نادواج رسپ   . تسین ندش  هکت  هکت  هب  رداق  نادواج  رسپ  یصخش  ًافرص  تعیبط 
. نیا زا  ریغ  هن   ، دنک یم  تمدخ  صخش  کی  تروص  هب  ای  یحور  ریثأت  کی  تروص  هب 
 - ردپ هک  روطنآ   ، ددرگ قولخم  ۀبرجت  زا  یشخب  هک  دبای  یم  نکممریغ  ار  نیا  رسپ 

قیرط زا  ار  تیدودحم  نیا  نادواج  رسپ  اما   ، دنک یم  تکرش  نآ  رد  هدننک  میظنت 
ردپ یارب  هدش  هکت  هکت  یاھدوجو  ۀبرجت  هک  هچنآ   . دنک یم  ناربج  اطعا  کینکت 

یارب تشھب  نارسپ  طسوت  مسج  رد  ندش  رھاظ  براجت   ، دھد یم  ینعم  یناھج 
. دھد یم  ینعم  نادواج  رسپ 

ینکس ناسنا  نھذ  رد  هک  رکف  ۀدننک  میظنت   ، یھلا ۀدارا  تروص  هب  نادواج  رسپ 
تیصخش هک  یماگنھ  نادواج  رسپ  هکلب   ، دیآ یمن  یناف  ناسنا  دزن   ، دنیزگ یم 

مسج رد  یرصان  یسیع  ِیناسنا  تشرس  رد   ، نادابن لیئاکیم   ، شرسپ یھلا 
یارب دنوادخ  یتشھب  نارسپ   . دمآ ایشنروی  هب  یناف  ناسنا  یوس  هب  تشگ  رھاظ 

نینچ تشرس  ًانیع  دیاب  هدش  قلخ  یاھتیصخش  ۀبرجت  رد  ندش  میھس 
تاقولخم ِدوخ  تروص  هب  ار  دوخ  یھلا  یاھتیصخش  دنریگ و  دوخ  هب  ار  یتاقولخم 

زا رسپ  زیرگ  کینکت   ، نوتگنیرانوس زار   ، مسج رد  ندش  رھاظ   . دنھد تینیع  یعقاو 
. دشاب یم  تیصخش  ندوب  قلطم  ریگارف  ًامامت  نآ  زا  اوس  یاھدنب  دیق و 

یمامت تفرشیپ  داشرا و  یارب  شیپ  ینالوط  رایسب  یاھتدم  نادواج  رسپ 
زا کی  رھ  هب  ار  دوخ  نامز  یارگزارف  نادرونھر  زین  ، و  انواھ نادرونھر  نانکاس و 
تروص هب  اطعا  تفھ  نیا  زا  کیچیھ  رد  وا   . دومن اطعا  یزکرم  شنیرفآ  یاھرادم 
وا ۀبرجت   . تشاد دوجو  دوخ  تروص  هب  وا   . درکن لمع  ییانواھ  کی  ای  ارگزارف  کی 

هب هکلب  دوبن  رگید  درونھر  ای  ناسنا  کی  ناونع  هب  ای  ناسنا  کی  اب  نآ   . دوب ریظن  یب 
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. دوب طوبرم  نآ  هب  یصخش  قوف  روط  هب  یقیرط 

زین ار  دوش  یم  ماجنا  تشھب  لحاوس  انواھ و  یلخاد  رادم  نایم  هک  یتحارتسا  وا 
یھاگآ دوخ  هک  تسین  رسیم  قلطم  دوجوم  کی  ناونع  هب  وا  یارب   . درکن هبرجت 
زکرمتم وا  رد  یحور  ۀبذاج  طوطخ  یمامت  اریز   ، دروآ رد  قیلعت  هب  ار  یتیصخش 
تشھب یزکرم  هاگلزنم  ِیحور  ششخرد  اھاطعا  نیا  مایا  لوط  رد  . و  دنتسھ

. تشاد موادت  یحور  یناھج  ۀبذاج  یور  رسپ  طلست  ، و  دوب کانبات 

یلاعتم اھنآ   . دنتسین یرشب  لیخت  ۀدودحم  رد  انواھ  رد  نادواج  رسپ  یاھاطعا 
هک میناد  یمن  ام  اما   ، دوزفا انواھ  یمامت  ۀبرجت  هب  ًابقاعتم  ماگنھ و  نآ  رد  وا   . دندوب
رد نآ   . هن ای  دوزفا  زین  دوخ  ۀنایارگ  دوجو  تعیبط  یبرجت  یضرف  تیفرظ  هب  وا  ایآ 

ار هچ  رھ  هک  میراد  رواب  ام  دوجو  نیا  اب   . دراد رارق  تشھب  نارسپ  ییاطعا  زار  ۀطیح 
ظفح ماگنھ  نآ  زا  دروآ  تسد  هب  ییاطعا  یاھتیرومأم  نیا  رد  نادواج  رسپ  هک 

. تسا هچ  نآ  هک  میناد  یمن  ام  یلو  ؛  تسا هدومن 

یاطعا ام   ، دشاب هک  هچ  رھ  ام  لکشم  تیھولا  صخش  نیمود  یاھاطعا  مھف  رد 
روبع یزکرم  ناھج  یاھرادم  نایم  زا  ًالمع  هک  ار  نادواج  رسپ  ِِرسپ  کی  ییانواھ 

تیھولا هب  لین  یارب  ار  ارگزارف  کی  یگدامآ  هک  یبراجت  نآ  رد  عقاو  رد  دومن و 
رسپ نیلوا   ، دوب هیلوا  لیئاکیم  نیا   . میمھف یم  دش  میھس  دھد  یم  لیکشت 

رادم هب  رادم  ارگزارف  نادرونھر  یگدنز  براجت  نایم  زا  وا  ، و  هدش هداز  رگشنیرفآ 
کی ًاصخش   ، دیسر انواھ  هب  هک  یناسنا  نیلوا   ، ادنافدنرگ مایا  رد  ، و  دومن روبع 

. دومن یط  نانآ  اب  ار  هریاد  رھ  زا  هلحرم 

ردام یلاعتم  یاطعا   ، دومن راکشآ  هیلوا  لیئاکیم  نیا  هک  یرگید  زیچ  رھ  زا  هتشذگ 
درونھر رھ  هک   ، یعقاو ردقنآ   . تخاس یعقاو  انواھ  تاقولخم  هب  ار  هیلوا  رسپ  - 

دیآ و یم  دجو  هب  دبا  ات  دنک  یم  شالت  انواھ  یاھرادم  ندومیپ  یارجام  رد  هک  نامز 
هوکش تردق و  زا  راب  تفھ  دنوادخ  نادواج  رسپ  هک  رما  نیا  یعطق  نتسناد  اب 
لین رادم  تفھ  رد  اضف  نامز و  نادرونھر  براجت  رد  ات  دومن  رظن  فرص  تشھب 

. دبای یم  توق  دنک  تکرش  انواھ  یجیردت 

رساترس رد  ناش  ییاطعا  تامدخ  رد  دنوادخ  نارسپ  یمامت  یارب  نادواج  رسپ 
هدننیرفآ و زارتمھ  نارسپ   . تسا شخب  ماھلا  یا  هنومن  اضف  نامز و  یاھناھج 

، یدنزرف رگید  ۀدشان  راکشآ  یاھ  هتسر  هارمھ  هب   ، لایرتسیجم راکمھ  نارسپ 
تایح نوگانوگ  یاھ  هتسر  هب  دوخ  یاطعا  یارب  زیگنا  تفگش  لیم  نیا  رد  یگمھ 
لیلد هب  حور و  رد  ور  نیا  زا   . دنتسھ میھس  تاقولخم  دوخ  ناونع  هب  قولخم و 

رد نادواج  رسپ  هک  دبای  یم  تقیقح  نیا   ، أشنم تیعقاو  زین  تشرس و  رد  یکیدزن 
ۀطساو هب  ، و  اھنآ قیرط  زا   ، اھاطعا نیا  رد   ، اضف تارک  هب  دنوادخ  رسپ  رھ  یاطعا 

. تسا هدومن  اطعا  اھناھج  دنمشوھ  هدارا و  بحاص  تاقولخم  هب  ار  دوخ  اھنآ 
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یھلا لماک  ریوصت  کی   ، اھیگژیو ۀیلک  رد  هن  رگا   ، تعیبط حور و  رد   ، تشھب رسپ  رھ 
ار یتشھب  رسپ  کی  هک  سک  رھ   ، دراد تقیقح  یتسار  هب  نیا   . تسا هیلوا  رسپ 

. تسا هدید  ار  دنوادخ  نادواج  رسپ  تسا  هدید 
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. تسا ایشنروی  رد  یدایز  یمگردرس  أشنم  دنوادخ  ددعتم  نارسپ  تخانش  نادقف 
نیا ییامھدرگ  کی  دنس  هک  روطنآ  یتانایب  نینچ  دوجو  اب  ینادان  نیا  و 

نارسپ هک  یماگنھ  : ” دراد همادا  نانچمھ  دھد  یم  ناشن  یھلا  یاھتیصخش 
رد “ . دندناوخ زاوآ  مھ  اب  حبص  ناگراتس  یمامت  ، و  دنداد رس  یداش  ویرغ  دنوادخ 

یاھییامھدرگ یارب  یھلا  نارسپ  نوگانوگ  عاونا  هیحان  ِدرادناتسا  نامز  ۀرازھ  رھ 
. دنھد یم  هسلج  لیکشت  دوخ  یا  هرود 

تمدخ ششخب و  یواح  شیاتس و  نایاش  یاھیگژیو  یصخش  عبنم  نادواج  رسپ 
رساترس رد  هک  روطنآ   ، دنوادخ ۀدننک  لوزن  نارسپ  یاھ  هتسر  یمامت  هک  تسا 
نادواج رسپ   . دنک یم  یگژیو  نییعت  راشرس  روط  هب  ار   ، دننک یم  لمع  شنیرفآ 
هب غیرد  یب  روط  هب  ار   ، اھیگژیو ینارکیب  یمامت  هن  رگا   ، یھلا تعیبط  یمامت 

ناھج هب  ار  وا  یھلا  تریس  ات  دنوش  یم  مزاع  نادواج  ۀریزج  زا  هک  تشھب  نارسپ 
. دھد یم  لاقتنا  دنزاس  راکشآ  اھناھج 

یناھج ردپ  نارکیب  لماک و  ۀشیدنا  نیلوا “  ” ِرسپ صخش -  نادواج  نیزاغآ و  رسپ 
، نیزاغآ  ، دیدج ِیصخش  ۀشیدنا  کی  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  هک  راب  رھ   . تسا

نامھ رد  ًاقیقد   ، دننک یم  زاربا  کرتشم  روط  هب  ار  قلطم  ، و  ریظن یب   ، ناسکی
رسپ کی  تیصخش  دوجو و  رد  ییاھن  لماک و  روط  هب  قالخ  ۀدیا  نیا  هظحل 
تعیبط رد  هدننیرفآ  نارسپ  نیا   . دبای یم  تیصخش  نیزاغآ  دیدج و  رگشنیرفآ 

یادخ ردپ و  یادخ  اب  هوقلاب  روط  هب  یگدننیرفآ  زارتمھ  یورین  ، و  یھلا درخ   ، یحور
. دنربارب رسپ 

یاھورین یراکمھ  اب  ، و  دنوش یم  نامز  یاھناھج  مزاع  تشھب  زا  هدننیرفآ  نارسپ 
لماکت یواح  ِیلحم  یاھناھج  نامزاس  زکرم  عبنم و  نیموس  قالخ  هدننک و  لرتنک 
، هدام یناھج  یزکرم و  یاھلرتنک  هب  نارسپ  نیا   . دننک یم  لیمکت  ار  یجیردت 
هب ناشقالخ  لامعا  رد  اذل   . دنتسین زین  اھنآ  ریگرد  ، و  دنتسین لصو  حور  ، و  نھذ

یاھقلطم زکرم و  عبنم و  نیلوا  ندوب  نیزاغآ  ، و  قوفت  ، یدوجو شیپ  ۀطساو 
دنروآ یم  دوجو  هب  هک  ار  هچنآ  طقف  دنرداق  نارسپ  نیا   . دنتسھ دودحم  شزارتمھ 
دوجو ینارکیب  زا  تسا و  دوجو  قوفت  یتاذ  قلطم  یتسرپرس   . دننک یتسرپرس 

. دنام یم  یقاب  نیزاغآ  اھناھج  رد  ردپ   . تسا ریذپان  ییادج 
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نارسپ  ، دنبای یم  تیصخش  رسپ  ردپ و  طسوت  هدننیرفآ  نارسپ  هک  روطنامھ  ًاتدمع 
هک دنتسھ  ینارسپ  اھنیا   . دنبای یم  تیصخش  حور  رسپ و  طسوت  زین  لایرتسیجم 
ناونع هب  اضف  نامز و  یاھشنیرفآ  رد  دنراد  قح   ، مسج رد  قولخم  روھظ  براجت  رد 

. دننک تمدخ  اقب  ِنارواد 

راگزومآ فیرح  نف  همھ  نارسپ  ات  دنوش  یم  دحتم  نینچمھ  حور  ، و  رسپ  ، ردپ
رد  ، یھلا ای  یرشب   ، اھتیصخش یمامت  ینامسآ  ناراگزومآ  ناونع  هب  هک  ار  ثیلثت 

زا یرگید  رامشیب  یاھ  هتسر  . و  دنھد تیصخش  دننک  یم  ددرت  گرزب  ناھج 
. دنا هدشن  هداد  رارق  ایشنروی  یاھناسنا  هجوت  دروم  هک  دنراد  دوجو  تشھب  یدنزرف 

شنیرفآ رساترس  رد  هک  یتشھب  نارسپ  یاھھورگ  نیا  نیزاغآ و  رسپ  ردام -  نایم 
درکراک هک  یلاناک   ، دراد دوجو  یطابترا  یراصحنا  میقتسم و  لاناک  کی  دنا  هدنکارپ 
ِیحور طابترا  یواح  یاھدنویپ  رد  ار  نانآ  هک  یحور  یدنواشیوخ  تیفیک  یتاذ  نآ 

زا توافتم  ًالماک  یدنزرف  نیب  رادم  نیا   . دشاب یم  دزاس  یم  دحتم  قلطم  هب  کیدزن 
زکرمتم زکرم  عبنم و  نیمود  صخش  رد  نینچمھ  هک   ، یحور ۀبذاج  یناھج  رادم 
تشھب یاھتیھولا  صاخشا  رد  أشنم  هک  دنوادخ  نارسپ  ۀیلک   . دشاب یم   ، تسا

ینآ طابترا  نیا  . و  دنشاب یم  نادواج  رسپ  ردام -  اب  مئاد  میقتسم و  طابترا  رد  دنراد 
لیدعت اضف  طسوت  تاقوا  یھاگ  هچ  رگ   ، تسا نامز  زا  لقتسم  نآ   . تسا

. دوش یم 

ددعتم یاھتیلاعف  ، و  راکفا  ، تیعضو نوماریپ  تاظحل  یمامت  رد  اھنت  هن  نادواج  رسپ 
یمامت رد  نینچمھ  هکلب   ، دراد لماک  عالطا  تشھب  یدنزرف  یاھ  هتسر  یمامت 

شنیرفآ رد  تاقولخم  ۀیلک  بلق  رد  هک  یونعم  شزرا  یواح  زیچ  رھ  نوماریپ  تاظحل 
دوجو هدننیرفآ  زارتمھ  نارسپ  ِنامز  ۀیوناث  یاھشنیرفآ  رد  تیدبا و  ِیزکرم  نیزاغآ 

. دراد لماک  یھاگآ  دراد 
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حور و ییاھن  ، و  یناھج  ، درف هب  رصحنم   ، لماک یزاسراکشآ  کی  نادواج  رسپ 
زا دیاب  ردپ  نوماریپ  یھاگآ  ، و  شناد یمامت   . دشاب یم  یناھج  ردپ  تیصخش 

هب تسا و  تیدبا  زا  نادواج  رسپ   . دیایب وا  یتشھب  نارسپ  نادواج و  رسپ  یوس 
یھلا تیصخش  رد  اھنآ   . تسا یکی  ردپ  اب  یونعم  طرش  دیق و  نودب  لماک و  روط 

. دنناسکی تیھولا  رد  ؛ و  دنربارب یونعم  تعیبط  رد  ؛  دنتسھ زارتمھ 

اریز  ، دبایب دوبھب  رسپ  صخش  رد  ًاتاذ  تسناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  دنوادخ  تریس 
هب ندش  راکشآ  یارب  تیصخش  تریس و  نآ  اما   ، تسا لماک  تیاھن  یب  یھلا  ردپ 

تیوقت یحورریغ  یصخشریغ و  ِندش  یھت  قیرط  زا   ، هدش قلخ  تادوجوم 
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یمامت اما   ، تسا تیصخش  کی  زا  شیب  رایسب  زکرم  عبنم و  نیلوا   . دوش یم 
تیصخش رد  یونعم  روط  هب  زکرم  عبنم و  نیلوا  ۀناردپ  تیصخش  یحور  یاھتیفیک 

. دنراد روضح  نادواج  رسپ  قلطم 

یونعم و تعیبط  یناھج  یزاسراکشآ  کی  لوغشم  وا  نارسپ  نیزاغآ و  رسپ 
یاھناھج  ، اھناھجربا  ، یزکرم ناھج  رد   . دنتسھ شنیرفآ  یمامت  هب  ردپ  یصخش 

هب ار  یناھج  ردپ  هک  تسا  تشھب  رسپ  کی   ، ینوکسم تارایس  رد  ای   ، یلحم
کیدزن ریسم  وا  نارسپ  نادواج و  رسپ   . دزاس یم  راکشآ  ناگتشرف  اھناسنا و 

الاب أشنم  زا  هک  ام  یتح  . و  دنزاس یم  راکشآ  یناھج  ردپ  هب  ار  قولخم  ندش 
نادواج رسپ  رد  شتیصخش  تریس و  یزاسراکشآ  ۀعلاطم  قیرط  زا  ار  ردپ  میتسھ 

. میمھف یم  رتلماک  رایسب  نادواج  رسپ  نارسپ  رد  و 

امش دزن  تیصخش  کی  تروص  هب  نادواج  رسپ  یھلا  نارسپ  قیرط  زا  طقف  ردپ 
قیرط زا  امش  ؛  دیبای یم  تسد  ردپ  هب  هدنز  هار  نیمھ  قیرط  زا  امش  . و  دیآ یم 
تقیقح رما  نیا  . و  دینک یم  دوعص  ردپ  یوس  هب  یھلا  نارسپ  زا  هورگ  نیا  تیادھ 

. تسا یناھج  ردپ  میقتسم  ۀیدھ  کی  دوخ  امش  تیصخش  هک  نیا  مغر  هب  دراد 

دینکن شومارف   ، نادواج رسپ  یحور  روانھپ  تلود  ۀدرتسگ  یاھتیلاعف  نیا  ۀیلک  رد 
کی عقاو  رد  یتسار و  هب  ردپ  هک  روطنامھ  تسرد   ، تسا صخش  کی  رسپ  هک 

دندوب یرشب  تبترم  زا  یراگزور  هک  یتادوجوم  یارب  عقاو  رد   . تسا صخش 
تفرشیپ رد   . دوب دھاوخ  رتناسآ  یناھج  ردپ  هب  تبسن  نادواج  رسپ  هب  یکیدزن 
یارب یگدامآ  زا  شیپ  اھتدم  امش   ، انواھ یاھرادم  قیرط  زا  نامز  نادرونھر 

. دوب دیھاوخ  رسپ  هب  لین  ۀتسیاش  ردپ  صیخشت 

رسپ قیرط  زا  هک  یھلا  تافص  نیا  یزاسراکشآ  یور  یشیدنا  فرژ  اب  امش 
نیمز رد  یراگزور  هک  یسک   ، تفرگ ماجنا  زیمآرھم  یتمدخ  اب  ناتدوخ  ۀدننیرفآ 
رسپ تسا —  امش  یلحم  ناھج  یالاو  یاورنامرف  نونکا  دوب و  ناسنا  رسپ 

ِنادواج رسپ  ۀدنشخب  تعیبط  تریس و  زا  یرتشیب  ردق  دنوادخ —  رسپ  ناسنا و 
. درک دیھاوخ  کرد  ار  ششخب 

نادواج رسپ  هک  هینایب  نیا  نیودت  یارب  هک  یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هتشاگن  ]
[. تسا هتفای  تیرومأم  دیامن  یم  ریوصت  ار  تشھب 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 8

نارکیب حور 

رد یناھج  ردپ  قلطم  نارکیب و  ۀشیدنا  نیتسخن “  ” هک هاگنآ   ، تسدرود تیدبا  رد 
رفاو قایتشا   ، دبای یم  شیھلا  زاربا  یارب  یفکم  لماک و  یمالک  نینچ  نادواج  رسپ 
زا رادروخرب  ِنارکیب  یناھج و  لماع  کی  یارب  ود  رھ  مالک  یادخ  هشیدنا و  یادخ 

. دیآ یم  لابند  هب  مأوت  لمع  لباقتم و  زاربا 

نادواج و یگناگی   ، ناشلباقتم یاکتا  زا  ود  رھ  رسپ  ردپ و  تیدبا  مد  هدیپس  رد 
ِیدبا نایاپ و  یب  نامیپ  کی  هب  بیترت  نیدب  ؛ و  دنوش یم  هاگآ  تیاھن  یب   ، ناشقلطم

یارجا روظنم  هب  ریذپان  نایاپ  قاثیم  نیا   . دنوش یم  دراو  یھلا  تکراشم 
زا ؛ و  تسا هتفای  ماجنا  تیدبا  ۀریاد  یمامت  رساترس  رد  ناشدحتم  یاھتشادرب 

. دنھد یم  همادا  یھلا  داحتا  نیا  هب  رسپ  ردپ و  تیدبا  هب  طوبرم  دادخر  نیا  ماگنھ 

. میتسھ هجاوم   ، تیھولا صخش  نیموس   ، نارکیب حور  ۀنادواج  أشنم  اب  نونکا  ام 
لمع کی  هب  کرتشم  روط  هب  رسپ  یادخ  ردپ و  یادخ  هک  یا  هظحل  رد  تسرد 

رد تسرد   ، دنشیدنا یم  قلطم —  یرکف  حرط  کی  یارجا  نارکیب —  ناسکی و 
. دراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  لامک  مامت و  روط  هب  نارکیب  حور   ، نآ نامھ 

ار امش  هک  تسا  نیا  ًافرص  وحن  نیدب  اھتیھولا  أشنم  بیترت  ییوگزاب  زا  نم  روظنم 
دوجو تیدبا  زا  اھنآ  رفن  هس  یمامت  عقاو  رد   . دیشیدنیب اھنآ  ۀطبار  هب  مزاس  رداق 
اھنآ ؛  دنتسھ اھزور  نایاپ  ای  زاغآ  دقاف  اھنآ   . دنتسھ ارگدوجو  اھنآ  ؛  دنا هتشاد 
هشیمھ دنتسھ و  اھنآ   . دنتسھ نارکیب  ، و  قلطم  ، یئاغ  ، یلاعتم  ، زارتمھ

دبا یارب  اما  زراب  تیدرف  یاراد  ِصخش  هس  نانآ  . و  دوب دنھاوخ  هراومھ  دنا و  هدوب 
. دنتسھ حور  یادخ  ، و  رسپ یادخ   ، ردپ یادخ   ، طبترم

لمع یادخ  - 1
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یھلا تیصخش  ۀخرچ   ، نارکیب حور  نتفای  تیصخش  لابند  هب   ، هتشذگ ِتیدبا  رد 
یارب اضف  روانھپ  ۀنحص  ، و  دبای یم  تیدوجوم  لمع  یادخ   . دوش یم  لیمکت  لماک و 

راصعا یھلا  زادنا  مشچ  یناھج —  یارجام  شنیرفآ —  زیگنا  تفگش  شیامن 
. دوش یم  مھارف   ، نادواج

، و ردپ ردپ -   ، شیھلا نیدلاو  نتخانش  تیمسر  هب  ینیبزاب و  نارکیب  حور  لمع  نیلوا 
زا وا   . دھد یم  صیخشت  لماک  روط  هب  ار  اھنآ  ود  رھ   ، حور  ، وا  . تسا رسپ  ردام - 
دحتم درکراک  مأوت و  تعیبط  زین  اھنآ و  نارکیب  یاھیگژیو  هناگادج و  یاھتیصخش 

دوخ یربارب  مغر  هب   ، تیھولا صخش  نیموس  سپس   . تسا هاگآ  لماک  روط  هب  اھنآ 
یگتخیگنا دوخ  یلاعتم و  لیم  اب   ، هنابلطواد روط  هب   ، صخش نیمود  نیلوا و  اب 

هب یدبا  یگتسباو  ، و  دنک یم  دھع  ردپ  یادخ  هب  نادواج  یرادافو  هب   ، شخب ماھلا 
. دراد یم  ناعذا  ار  رسپ  یادخ 

لالقتسا لباقتم  تخانش  رد  هطبار و  نیا  تعیبط  یتاذ  هک   ، تیدبا ۀخرچ 
تشھب ثیلثت   . دوش یم  رارقرب   ، تسا هس  رھ  یئارجا  داحتا  کی و  رھ  یتیصخش 
نایاپ لامک و  مامت و  زادنا  مشچ  یارب  یناھج  یاضف  ۀنحص   . دبای یم  تیدوجوم 

هب نادواج و  رسپ  تیصخش  قیرط  زا  یناھج  ردپ  دوصقم  قالخ  یرادیدپ  ِریذپان 
قالخ تکارش  ِیعقاو  یاھدرکراک  یارب  یئارجا  لماع   ، لمع یادخ  یارجا  ۀلیسو 

. دوش یم  مھارف   ، رسپ ردپ و 

کی  . دنیآ یم  رد  کرحت  هب  اضف  ۀدرم  یاھرابنا  دنز و  یم  لمع  هب  تسد  لمع  یادخ   
یضرف تیدبا  ۀظحل  نیا  زا  شیپ   . دنھن یم  دوجو  ۀصرع  هب  ماگ  لماک  ۀرک  درایلیم 
راک هب  هوقلاب  روط  هب  دنراد و  دوجو  دنتسھ  تشھب  یتاذ  هک  اضف  یاھیژرنا 

ناوت یمن  زین  ار  یکیزیف  ۀبذاج   . دنتسین رادروخرب  یعقاو  دوجو  زا  اما   ، دنا هداتفا 
ۀفقو یب  ششک  هب  تبسن  یدام  تایعقاو  شنکاو  طسوت  زج  هب   ، دومن یریگ  هزادنا 
اما  ، درادن دوجو  یدام  ناھج  چیھ  تسدرود  ۀنادواج  ِیضرف )  ) ۀظحل نیا  رد   . نآ
ۀبذاج یاھ  هناشن   ، دنبای یم  تیعقاو  هرک  درایلیم  کی  هک  یا  هظحل  رد  تسرد 

. دوش یم  راکشآ  دراد  هاگن  تشھب  یدبا  ۀضبق  رد  ار  نانآ  هک  هدنسب  یفکم و 

حور نیا  ، و  دشخرد یم  نایادخ  ِشنیرفآ  رسارس  رد  یژرنا  لکش  نیمود  نونکا 
بیترت نیدب   . دریگ یم   رارق  نادواج  رسپ  یناحور  ۀبذاج  ۀضبق  رد  ینآ  روط  هب  یراج 

رد هدش و  سمل  تیاھن  یب  یژرنا  اب  هدش  هتفرگ  ارف  هبذاج  طسوت  هک  هناگود  ناھج 
یاھرادم رد  هک  نھذ  یھاگآ  دوخ  یارب  تایح  کاخ   . دوش یم  رو  هطوغ  تینابر  حور 

. دوش یم  هدامآ  قیرط  نیدب  دبای  یم  یلجت  نارکیب  حور  هب  طوبرم  یدنمشوھ 

نایادخ یزکرم  شنیرفآ  رساترس  رد  هک   ، هوقلاب دوجو  یاھ  هناد  نیا  یور  رب 
روضح سپس   . ددرگ یم  رادیدپ  قولخم  تیصخش  ، و  دنک یم  لمع  ردپ   ، دنا هدنکارپ 
رثؤم روط  هب  دزاس و  یم  رپ  ار  هتفای  نامزاس  یاضف  یمامت  تشھب  یاھتیھولا 
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. دنک یم  تشھب  یوس  هب  تادوجوم  اھزیچ و  یمامت  بذج  هب  عورش 

طسوت یزکرم  ناھج  نیا   . دوش یم  هنادواج  انواھ  تارک  دلوت  اب  نامزمھ  نارکیب  حور 
رسپ ردپ و  ۀچراپکی  یاھ  هتساوخ  اھ و  هدیا  عمج  زا  تعاطا  رد   ، وا رد  ، و  وا اب  ، و  وا

هب یشنیرفآ  ِمأوت  لمع  نیمھ  طسوت  تسرد  صخش  نیموس   . تسا هدش  هدیرفآ 
. دوش یم  کرتشم  راگدیرفآ  هشیمھ  یارب  بیترت  نیدب  ، و  دبای یم  تسد  تیھولا 

رایمھ لمع  رد  ، و  طسوت  ، رسپ ردپ و  قالخ  طسب  روآ  باجعا  گرزب و  ناراگزور  اھنیا 
چیھ  . دنتسھ  ، زکرم عبنم و  نیموس   ، ناشدرف هب  رصحنم  ریدم  کرتشم و 
یاھدرکراک نیا  تابثا  یارب  ام   . درادن دوجو  زیگناروش  ناراگزور  نیا  زا  یا  هچخیرات 

تقیقح نیا  ًافرص  وا  ، و  میرادروخرب نارکیب  حور  کدنا  یاھیزاسراکشآ  زا  طقف  میظع 
اب نامزمھ  تسا  طوبرم  نآ  هب  هک  هچنآ  یمامت  یزکرم و  ناھج  هک  دنک  یم  دییأت  ار 

. دش هنادواج  هاگآ  دوخ  دوجو  تیصخش و  هب  وا  لین 

ناھج  ، تسا هنادواج  وا  نوچ  هک  دھد  یم  یھاوگ  نارکیب  حور   ، هصالخ روط  هب 
رد  . تسا اھناھج  ناھج  خیرات  عورش  یتنس  ۀطقن  نیا  . و  تسا هنادواج  زین  یزکرم 

درخ قالخ و  یژرنا  زیگنا  تفگش  ناروف  نیا  زا  شیپ  درکراک  ای  دادیور  رھ  اب  هطبار 
اھزیچ ۀمھ  زکرم  رد  هک  یناھج  تشگ —  روانھپ  ناھج  شیادیپ  بجوم  هک  یرادا 

درادن و دوجو  یعالطا  چیھ  ًاقلطم  دنک —  یم  راک  هوکشاب  یزرط  هب  ، و  دراد دوجو 
یوجتسج لباقریغ  یاھدرکراک  دادخر  نیا  زا  رتارف   . تسین دوجوم  یدنس  چیھ 

. دنراد رارق  قلطم —  زار  تیاھن —  یب  قامعا  تیدبا و 

فطل زاربا  کی  ناونع  هب  ار  زکرم  عبنم و  نیموس  ِیبیترت  أشنم  ام  بیترت  نیدب  و 
ریوصت یناسنا  تاقولخم  ناکم  هب  طورشم  نامز و  هب  دودحم  نھذ  هب  ریسفت  لباق 
هتشاد عورش  ۀطقن  کی  دیاب  ناھج  خیرات  مسجت  یارب  ناسنا  نھذ   . مییامن یم 
یخیرات موھفم  هب  یبایتسد  کینکت  نیا  هک  هدش  هداد  دومنھر  نم  هب  ، و  دشاب
هبلاطم ار  تسخن  تلع  کی  ماجسنا   ، یدام نھذ  رد   . مزاس مھارف  ار  تیدبا 
یمامت قلطم  زکرم  عبنم و  نیلوا  ناونع  هب  ار  یناھج  ردپ  ام  ور  نیا  زا   . دنک یم 
شزومآ هدش  هدیرفآ  ناھذا  یمامت  هب  لاح  نامھ  رد  ، و  میرادنپ یم  شنیرفآ 
یاھورملق یمامت  رد  ناھج و  خیرات  یاھزاف  یمامت  رد  حور  رسپ و  هک  میھد  یم 

هدیدان هنوگ  رھ  نودب  ار  راک  نیا  ام  . و  دنا هنادواج  ربارب  روط  هب  ردپ  اب  قالخ  تیلاعف 
، و یناھج  ، لماک یاھقلطم  تشھب و  ۀریزج  ِیگنادواج  تیعقاو و  نتشاگنا 

. میھد یم  ماجنا  تیھولا 

دادتما یفکم  دح  هب  تیدبا  رد  ردپ  روصت  یارب  نامز  نادنزرف  یدام  نھذ  ۀرتسگ 
طباور رب  طلست  قیرط  زا  ادتبا  دناوت  یم  یدنزرف  رھ  هک  میناد  یم  ام   . تسا هتفای 

هب ار  هداوناخ  هک  یروط   ، موھفم نیا  طسب  قیرط  زا  سپس  هدلاو و  دنزرف -  تیعضو 
ًابقاعتم  . دزاس طوبرم  تیعقاو  هب  وحن  نیرتھب  هب  ار  دوخ   ، دریگ رب  رد  لک  کی  ناونع 
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طباور  ، یگداوناخ طباور  موھفم  اب  ار  دوخ  دوب  دھاوخ  رداق  دنزرف  دشر  لاح  رد  نھذ 
قفو اھناھج  ناھج  یتح   ، ناھجربا  ، ناھج اب  سپس  ، و  هرک ، و  داژن  ، یعامتجا

. دھد

نارکیب حور  تعیبط  - 2

رسپ یناھج و  ردپ  اب  طرش  دیق و  نودب  ًالماک و  تسا و  تیدبا  زا  کرتشم  راگدیرفآ 
نینچمھ هکلب  یتشھب  ردپ  تعیبط  اھنت  هن  نارکیب  حور   . تسا هناگی  نادواج 

. دزاس یم  سکعنم  لماک  روط  هب  ار  نیزاغآ  رسپ  تعیبط 

یامنھار  ، یناھج حور  دوش : یم  هتخانش  رامشیب  باقلا  اب  زکرم  عبنم و  نیموس 
یتشھب حور   ، اھحور حور   ، نارکیب نھذ   ، یھلا ریدم   ، کرتشم راگدیرفآ   ، لاعتم
یدنمشوھ  ، رضاح اج  همھ  حور   ، ییاھن ۀدننک  گنھامھ   ، کرتشم لماع   ، ردام

هتفرگ هابتشا  یناھیک  نھذ  اب  وا  تاقوا  یھاگ  ایشنروی  رد  ؛ و  یھلا لمع   ، قلطم
. دوش یم 

، دوش هدیمان  نارکیب  حور  تیھولا  صخش  نیموس  هک  تسا  هتسیاش  عومجم  رد 
هب هدام  نتشادنپ  یاطخ  تمس  هب  هک  یدام  تاقولخم  اما   . تسا حور  دنوادخ  اریز 

، دنراد هدام  رد  هشیر  هک  یتاموزلم  تروص  هب  حور  نھذ و  ، و  نیداینب تیعقاو  ناونع 
ای  ، یناھج ۀدنھد  نامزاس   ، نارکیب تیعقاو  زکرم  عبنم و  نیموس  رگا   ، دنراد لیامت 

. دندرک یم  کرد  ار  وا  رتھب   ، دش یم  هدیمان  تیصخش  ۀدننک  گنھامھ 

تسا وجتسج  لباقریغ   ، ناھج رد  تینابر  یزاسراکشآ  کی  ناونع  هب   ، نارکیب حور 
، حور ندوب  قلطم  ندرک  سح  یارب  امش   . تسا یرشب  کرد  زا  رتارف  یلک  هب  و 

نیزاغآ رسپ  تیدبا  تبیھ  هب  دیشیدنایب و  یناھج  ردپ  ِینارکیب  هب  دیراد  زاین  طقف 
. دینک رکف 

. دنتسین روطنیا  دایز  رسپ  ردپ و  اما  تسا  زیمآرارسا  یتسار  هب  نارکیب  حور  صخش 
ینارکیب هجو  نیرتزراب  هب  کرتشم  راگدیرفآ   ، ردپ تعیبط  یاھ  هبنج  ۀیلک  نایم  زا 

، دبای طسب  تیاھن  یب  ات  ماجنارس  نیداینب  ناھج  رگا  یتح   . دزاس یم  راکشآ  ار  دوخ 
ییوگخساپ یارب  کرتشم  لماع  ینھذ  لیسناتپ  ، و  یژرنا لرتنک   ، یحور روضح 

. دش دھاوخ  تفای  یفاک  زرم  دح و  یب  شنیرفآ  نینچ  تابلاطم  هب 

میھس یناھج  ردپ  تبحم  ، و  یراکتسرد  ، لامک رد  تھج  رھ  زا  هچرگ  نارکیب  حور 
بیترت نیدب  ، و  دراد لیامت  نادواج  رسپ  ۀدنیاشخب  یاھیگژیو  یوس  هب   ، تسا

هشیمھ هراومھ و  حور   . تسا گرزب  ناھج  یارب  تشھب  یاھتیھولا  زوسلد  مداخ 
هک روطنامھ  اریز   ، تسا زوسلد  مداخ  کی  دبا —  یارب  ناھج و  رساترس  رد  — 
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ششخب رگناشن  یھلا  حور   ، دنزاس یم  راکشآ  ار  دنوادخ  تبحم  یھلا  نارسپ 
. تسا دنوادخ 

أشنم اریز  دشاب  رادروخرب  ردپ  هب  تبسن  یرتشیب  یبوخ  زا  حور  هک  تسین  نکمم 
رتھب ار  یبوخ  نینچ  حور  لامعا  رد  میناوت  یم  ام  اما   ، تسا ردپ  رد  اھیبوخ  یمامت 
ۀفقو یب  سیورس  زیمآ و  رھم  تمدخ  قیرط  زا  رسپ  یافو  ردپ و  یرادافو   . مینک کرد 

رایسب تارک  یدام  تاقولخم  یحور و  تادوجوم  یارب  نارکیب  حور  یاھتیصخش 
. تسا یعقاو 

هدرب ثرا  هب  ار  ردپ  نیتسار  تشرس  هشیدنا و  ییابیز  یمامت  کرتشم  راگدیرفآ 
نھذ ۀنادواج  نارکیب و  درخ  زا  یوریپ  رد  تینابر  یالاو  یاھیگژیو  نیا  . و  تسا

یناھیک نھذ  یلاعتم  هب  کیدزن  حوطس  رد  زکرم  عبنم و  نیموس  دودحمان  قلطم و 
. دنوش یم  یگنھامھ 

رسپ ردپ و  اب  حور  ۀطبار  - 3

ردپ نارکیب  قلطم و  ۀشیدنا  نیتسخن “  ” ِیمالک زاربا  نادواج  رسپ  هک  روطنامھ 
ۀتفای لیمکت  موھفم  نیتسخن “  ” لماک یارجا  زین  کرتشم  لماع   ، تسا یناھج 

دنویپ یواح  ، و  رسپ ردپ و  ِیتیصخش  تکارش  طسوت  مأوت  لمع  یارب  حرط  ای  قالخ 
ای یزکرم  شنیرفآ  اب  نامزمھ  زکرم  عبنم و  نیموس   . تسا مالک  هشیدنا و  قلطم 
هنادواج اھناھج  نایم  رد  یزکرم  شنیرفآ  نیا  دوجو  طقف  ، و  دوش یم  هنادواج  یرما 

. تسا

ناھج شنیرفآ  رد  ًاصخش  رگید  عبنم  نیلوا   ، عبنم نیموس  یبای  تیصخش  ماگنھ  زا 
؛ و دراپس یم  دوخ  نادواج  رسپ  هب  ار  نکمم  زیچ  رھ  یناھج  ردپ   . دنک یمن  تکرش 

کرتشم راگدیرفآ  هب  ار  نکمم  تردق  هتیروتا و  یمامت  نادواج  رسپ  بیترت  نیمھ  هب 
. دراد یم  اطعا 

یاھتیصخش قیرط  زا  کیرش و  ناونع  هب  کرتشم  راگدیرفآ  نادواج و  رسپ 
هدومن و یحارط   ، هدش هدروآ  دوجو  هب  هک  ار  انواھ  سپ  ناھج  رھ   ، ناشزارتمھ
رسپ اب  ار  یصخش  ۀطبار  نامھ  بقاعتم  یاھشنیرفآ  ۀیلک  رد  حور   . دنا هداد  لکش 

. دنک یم  ظفح  ردپ  اب  یزکرم  نیتسخن و  شنیرفآ  رد  رسپ  هک  دنک  یم  ظفح 

نارکیب حور  رگشنیرفآ  حور  کی  نادواج و  رسپ  ۀدننیرفآ  رسپ  کی  ار  ناتناھج  امش و 
یرادھاگن یرادافو  اب  دنا  هداد  نامزاس  اھنآ  هک  هچنآ  زا  ردپ  هک  نیا  نمض  ؛ و  دیرفآ

هک هدش  هدرپس  ناھج  حور  نیا  ناھج و  رسپ  نیا  ۀدھع  هب  تیلوئسم  نیا   ، دنک یم 
دنا هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  یتاقولخم  هب  زین  دنیامن و  ظفح  افوکش و  ار  دوخ  راک 
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. دننک یناحور  تمدخ 

ۀژورپ یارجا  یارب  هدنشخب  ًامامت  رسپ  تبحم و  اب  ًامامت  ردپ  رثؤم  لماع  نارکیب  حور 
هب اضف  نامز و  تارک  یمامت  رد  تقیقح  قشاع  یاھناور  یمامت  بذج  کرتشم 

یارب ار  دوخ  ردپ  حرط  نادواج  رسپ  هک  یا  هظحل  رد  ًاقیقد   . تسا ناشدوخ 
کی هب  زارف  ۀژورپ  هک  یا  هظحل  رد   ، تفریذپ لامک  هب  اھناھج  تاقولخم  یبایتسد 

یارب رسپ  ردپ و  کرتشم  ریدم  نارکیب  حور  نآ  نامھ  رد   ، دش لیدبت  رسپ  ردپ و  حرط 
یمامت راک  نیا  ماجنا  رد  نارکیب  حور  . و  تشگ اھنآ  ۀنادواج  دحتم و  دوصقم  یارجا 

زیچ همھ  وا   . دومن رسپ  ردپ و  فقو  ار  دوخ  یحور  یاھتیصخش  یھلا و  روضح  عبانم 
یاھیدنلب هب  هدارا  یاراد  یاقب  لاح  رد  تاقولخم  یبایزارف  زیگنا  تفگش  حرط  هب  ار 

. تسا هداد  صاصتخا  یتشھب  لامک  یھلا 

شنادواج رسپ  ردپ و  یناھج  ، و  درف هب  رصحنم   ، لماک یزاسراکشآ  کی  نارکیب  حور 
ۀدنیامن  ، نارکیب حور  قیرط  زا  دیاب  رسپ  ردپ و  تکارش  مھف  یمامت   . دشاب یم 

. دیآ تسد  هب   ، هملک هشیدنا و  یھلا  دنویپ  ِکرتشم 

ۀلیسو اھنت  نارکیب  حور  ، و  تسا یناھج  ردپ  هب  یکیدزن  هار  اھنت  نادواج  رسپ 
تمدخ اب  اھنت  نامز  یارگزارف  تادوجوم   . دشاب یم  نادواج  رسپ  هب  یبایتسد 

. دننک فشک  ار  رسپ  دنرداق  حور  ۀناروبص 

تسا تشھب  یاھتیھولا  نایم  زا  تیھولا  نیلوا  نارکیب  حور  اھزیچ  یمامت  زکرم  رد 
نیمود و  ، صخش نیموس   . دوش عقاو  یبایتسد  دروم  ارگزارف  نادرونھر  طسوت  هک 

ییاھنآ یمامت  طسوت  دیاب  ادتبا  رد  ور  نیا  زا  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  صخش  نیلوا 
هتخانش تیمسر  هب  هشیمھ  دنتسھ  شردپ  رسپ و  هب  ندش  هئارا  یادیدناک  هک 

. دوش

روط هب  هدومن و  یگدنیامن  ربارب  روط  هب  ار  رسپ  ردپ و  رگید  رایسب  قرط  هب  حور  و 
. دنک یم  تمدخ  اھنآ  هب  هباشم 

یھلا تمدخ  حور  - 4

یماگنھ ، و  دنک یم  ریسفت  ار  دنوادخ  ۀشیدنا  رسپ  مالک  نآ  رد  هک   ، یحور ناھج 
ناگدننیرفآ تعیبط  عومجم  ِزیمآرھم  ششخب  دوش “ یم  لیدبت  مسج  هب   ” هک

اھزیچ یمامت  تشھب  ۀبذاج  نآ  رد  هک  یکیزیف  ناھج  اب   ، دھد یم  ناشن  ار  هطوبرم 
یدام و شنیرفآ  نیا  یمامت  رد  اما   . تسا یزاوم   ، دراد یم  هاگن  هتسویپ  مھ  هب  ار 

نادنزرف نارکیب و  حور  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یروانھپ  ۀنحص  اھنآ  قیرط  زا  یحور و 
هب تبسن  ار  یھلا  نیدلاو  یدبا  ۀفطاع  ، و  ییابیکش  ، ششخب عمج  وا  یحور 
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ناشن تسا  ناش  هنارایمھ  تخاس  عادبا و  زا  یشان  هک  یدنمشوھ  نادنزرف 
نادنزرف ۀمھ  . و  تسا نھذ  هب  یدبا  تمدخ  حور  یھلا  تریس  رھوج   . دنھد یم 

، تمدخ هب  یھلا  قایتشا  نیا   ، یتامدخ راک  هب  لیم  نیا  رد  کرتشم  لماع  یحور 
. دنتسھ میھس 

یھلا و رھم  تمدخ  تسا —  تمدخ  حور  ، و  ششخب رسپ   ، تبحم دنوادخ 
ششخب ردپ و  رھم  رھظم  حور   . دنمشوھ شنیرفآ  یمامت  هب  نایاپ  یب  ششخب 

رھم حور   . دنا هدش  دحتم  وا  رد  دبا  یارب  یناھج  تمدخ  روظنم  هب  اھنآ   . تسا رسپ 
. تسا  ، رسپ ردپ و  رھم  عومجم   ، قولخم شنیرفآ  هب  هدش  لامعِا 

، یناھج روضح  کی   ، رضاح اج  همھ  ریثأت  کی  تروص  هب  نارکیب  حور  ایشنروی  رد 
تمدخ ِیصخش  روضح  کی  ناونع  هب  ار  وا  امش  انواھ  رد  اما   ، تسا هدش  هتخانش 
شخب ماھلا  هنومن و  یوگلا  یتشھب  حور  تمدخ  اجنیا  رد   . تخانش دیھاوخ  یعقاو 

نامز و تارک  رد  هک  ینامرف  تحت  یاھتیصخش  وا و  زارتمھ  یاھحور  زا  کی  رھ  یارب 
ناھج نیا  رد   . دشاب یم  دننک  یم  یناحور  تمدخ  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  هب  اضف 

. درک تکرش  لماک  روط  هب  نادواج  رسپ  یلاعتم  روھظ  تفھ  رد  نارکیب  حور  یھلا 
تکرش انواھ  یاھرادم  هب  اطعا  تفھ  رد  هیلوا  لیئاکیم  رسپ  اب  بیترت  نیمھ  هب  وا 
دیامیپ یم  ار  الاو  لماک  ریاود  نیا  هک  نامز  درونھر  رھ  یارب  قیرط  نیا  زا  ، و  دومن

. تشگ تیارد  اب  زوسلد و  مداخ  حور 

یلحم ناھج  کی  یگدننیرفآ  تیلوئسم  دنوادخ  ۀدننیرفآ  رسپ  کی  هک  یماگنھ 
هب وا  هک  یماگنھ   ، نارکیب حور  یاھتیصخش   ، دریذپ یم  ار  ینیب  شیپ  دروم 
نامداخ ناونع  هب  ار  دوخ   ، دوش یم  مزاع  شیوخ  قالخ  ۀنایوجارجام  تیرومأم 
صاخشا رد  هژیو  هب  ام   . دنزاس یم  دھعتم  لیئاکیم  رسپ  نیا  ریذپان  یگتسخ 

ییافوکش راک  فقو  ار  نارکیب  حور   ، یلحم ناھج  ردام  حاورا   ، رگشنیرفآ نارتخد 
. و میبای یم  یونعم  یبایتسد  رتالاب  رتالاب و  حوطس  هب  یدام  تاقولخم  دوعص 

طابترا رد  ، و  فادھا اب  لماک  یگنھامھ  رد  قولخم  هب  تمدخ  راک  نیا  یمامت 
. دوش یم  ماجنا  یلحم  یاھناھج  نیا  ۀدننیرفآ  نارسپ  یاھتیصخش  اب  کیدزن 

ردپ زیمآرھم  تیصخش  یزاسراکشآ  میظع  راک  ریگرد  دنوادخ  نارسپ  هک  روطنامھ 
تبحم یزاسراکشآ  ریذپان  نایاپ  راک  فقو  زین  نارکیب  حور   ، دنتسھ ناھج  کی  هب 
نیا رد   . دشاب یم  ناھج  رھ  نادنزرف  یمامت  ناھذا  کت  کت  هب  رسپ  ردپ و  مأوت 
یناسنا مسج  لکش  رد  دنوادخ  نارسپ  زا  یخرب  دننامھ  حور  یلحم  یاھشنیرفآ 

نییاپ هب  وا  زارتمھ  حاورا  نارکیب و  حور  اما   ، دیآ یمن  نییاپ  یدام  یاھداژن  یوس  هب 
رارق ینابر  یاھشھاک  زا  زیگنا  تفگش  ۀتشر  کی  تحت  ترسم  اب  ، و  دنھن یم  ماگ 

امش رانک  رد  هک  دنوش  یم  رادیدپ  یناگتشرف  تروص  هب  هک  نیا  ات   ، دنریگ یم 
. دننک تیادھ   ینیمز  دوجو  ۀناریقح  یاھریسم  یط  ار  امش  دنتسیاب و 
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روط هب   ، صخش کی  ناونع  هب   ، هدنبای شھاک  ۀریجنز  نیمھ  اب  تسرد  نارکیب  حور 
نیا یمامت  حور  . و  دوش یم  کیدزن  رایسب  أشنم  ناویح  تارک  ِدوجوم  رھ  هب  یعقاو 

تیھولا صخش  نیموس  ناونع  هب  ار  دوخ  ۀبرجت  دح  نیرتمک  هب  هک  نیا  نودب  ار  راک 
. دھد یم  ماجنا  دزاس  رابتعا  یب  اھزیچ  یمامت  زکرم  رد 

اطعا  ، هدننک تمدخ  گرزب  تیصخش  هشیمھ  یارب  یتسار و  هب  کرتشم  راگدیرفآ 
تقیقح نیا  هب   ، حور یناحور  تمدخ  کرد  یارب   . تسا ششخب  یناھج  ۀدننک 

اب  . تسا رسپ  ۀنادواج  ششخب  ردپ و  ریذپان  نایاپ  رھم  مأوت  ریوصت  وا  هک  دیشیدنایب 
ردپ نادواج و  رسپ  یگدنیامن  هب  رصحنم  ًافرص  حور  یناحور  تمدخ   ، دوجو نیا 
مان هب  ملاع  تاقولخم  هب  تمدخ  تردق  زا  نینچمھ  نارکیب  حور   . تسین یناھج 

رادروخرب یھلا  تمرح  زا  صخش  نیموس   . تسا رادروخرب  دوخ  قح  رب  انب  دوخ و 
. دراد یم  اطع  زین  دوخ  بناج  زا  ار  ششخب  یناھج  راک  تسا و 

یاھ هتسر  ریذپان  یگتسخ  زیمآرھم و  تمدخ  زا  یرتشیب  ردق  ناسنا  هک  جیردت  هب 
لاعتم و تعیبط   ، دبای یم  عالطا  نارکیب  حور  نیا  ۀدش  هدیرفآ  ۀداوناخ  رت  نییاپ 
نیسحت و رتشیب  ار  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  مأوت  لمع  نیا  دننام  یب  تریس 
بقارم هراومھ  هک  تسا  دنوادخ  نامشچ   ” یتسار هب  حور  نیا   . دنک یم  شیاتس 
یاھشیاین یور  هب  هتسویپ  هک  تسا  یھلا  یاھشوگ   ” و دشاب “ یم  راکتسرد  دارفا 

“. تسا زاب  نانآ 
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هک ریگارف  ًامامت  حور  نیا   . تسا یروضح  اج  همھ  نارکیب  حور  ۀتسجرب  یگژیو 
ناھج یمامت  رساترس  رد  تسا  یھلا  یناھج و  نھذ  کی  روضح  هیبش  رایسب 

رھ  ، تیھولا صخش  نیموس  صخش و  نیمود   . تسا رضاح  اج  همھ  رد  اھناھج 
. دنوش یم  یگدنیامن  تارک  یمامت  رد  دوخ  رضاح  هتسویپ  حاورا  طسوت   ، ود

یاطعا رد  ردپ   . تسا دودحم  هدارا  ۀطساو  هب  طقف  ور  نیا  زا  تسا و  نارکیب  ردپ 
سامت رد  اما   ، دنک یم  لمع  ییاھنت  هب  تیصخش  یاطع  ناگدننک و  میظنت 

نادواج و رسپ  یاھتیصخش  اھحور و  زا   ، دنمشوھ تادوجوم  اب  یحور  یاھورین 
کرتشم لماع  ای  رسپ  ۀزادنا  هب  شتساوخ  هب  انب  وا   . دنک یم  هدافتسا  نارکیب  حور 

اج همھ  ًاعطق  ردپ   . تسا رضاح  حور  رد  رسپ و  اب  وا   . تسا رضاح  یحور  ظاحل  هب 
، اھورین نیا  یمامت  کی و  رھ  قیرط  زا  هلیسو و  هب  ار  وا  روضح  ام  ، و  تسا رضاح 

. میھد یم  صیخشت  طبترم  اما  نوگانوگ  یاھدوجو  ، و  تاریثأت

فدارتم تروص  هب  دسر  یم  رظن  هب  دنوادخ  حور  ۀژاو  امش  سدقم  یاھ  هتشون  رد 
هتفر راک  هب  ود  رھ  امش  یلحم  ناھج  رگشنیرفآ  حور  تشھب و  رد  نارکیب  حور 
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. تسا تشھب  نارکیب  حور  رگشنیرفآ  رتخد  نیا  یحور  رادم  سدقلا  حور   . تسا
نآ یحور  ورملق  هب  دودحم  تسا و  یلحم  ناھج  رھ  یموب  رادم  کی  سدقلا  حور 

. تسا رضاح  اج  همھ  نارکیب  حور  اما  ؛  دشاب یم  شنیرفآ 

میظنت راک  یتح   . دنتسھ هناگی  یگمھ  ، و  دنراد دوجو  یرایسب  یحور  تاریثأت 
تاریثأت یحور  راک  اب   ، تسا لقتسم  رگید  تاریثأت  یمامت  زا  هچ  رگ   ، رکف ناگدننک 
روط هب  ریذپان  رییغت  یا  هنوگ  هب  یلحم  ناھج  ردام  حور  کی  نارکیب و  حور  مأوت 
مدرم یگدنز  رد  یحور  یاھدوجو  نیا  هک  روطنیمھ   . دریگ یم  تروص  نامزمھ 
أشنم مغر  هب  اھنآ   . دنوش کیکفت  مھ  زا  دنناوت  یمن   ، دننک یم  لمع  ایشنروی 

. و دننک یم  لمع  حور  کی  تروص  هب  امش  یاھناور  ناھذا و  رد   ، دوخ نوگانوگ 
لاعتم ریثأت  نآ  امش  یارب   ، دوش یم  هبرجت  دحتم  یحور  تمدخ  نیا  هک  روطنیمھ 

ردپ هاگشیپ  رد  دراد و  ظوفحم  شزغل  زا  ار  امش  تسا  رداق  هراومھ  هک   ” ، دوش یم 
“. دنک هضرع  هانگ  زا  هزنم  ناتلاعتم 

رھ رسپ  ردپ و  ؛  تسا کرتشم  لماع  نارکیب  حور  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  هراومھ 
هب نینچمھ  هکلب   ، دوخ ناونع  هب  اھنت  هن  وا  ؛  دننک یم  لمع  وا  قیرط  زا  وا و  رد  ود 

تیمسر هب  رد   . تسا رضاح  رسپ  ردپ و  ناونع  هب  رسپ و  ناونع  هب  ردپ و  ناونع 
هب بلغا  نارکیب  حور  یحور  روضح   ، رتشیب لیالد  یرایسب  لیلد و  نیا  نتخانش 

. دریگ یم  رارق  هراشا  دروم  دنوادخ “ حور   ” ناونع

دنوادخ حور  ناونع  هب  یحور  تامدخ  یمامت  دنویپ  هک  دوب  دھاوخ  راگزاس  نینچمھ 
، ردپ یادخ  حاورا  داحتا  یتسار  هب  یطابترا  نینچ  اریز   ، دریگ رارق  هراشا  دروم 

. دشاب یم  لاعتم —  دزیا  حور  یتح  هناگتفھ —  یادخ  ، و  حور یادخ   ، رسپ یادخ 
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تیصخش زکرم  عبنم و  نیموس  ۀدنکارپ  عیزوت  هدرتسگ و  یاطعا  هک  دیھدن  هزاجا 
دوجو کی  نارکیب  حور   . دھاکب نآ  تیعقاو  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  ای  هتخاس  ناھنپ  ار  وا 

نھذ کی  ، و  سدقم ریثأت  کی   ، یناھیک تردق  کی   ، نادواج لمع  کی   ، یناھج
کی نینچمھ  وا  اما   ، تسا رتشیب  تیاھنیب  اھنیا و  یمامت  وا  ؛  تسا یناھج 

. تسا یھلا  یقیقح و  تیصخش 

یناھج و ردپ  یھلا  زارتمھ  اتمھ و   ، لماک رایع و  مامت  تیصخش  کی  نارکیب  حور 
اھناھج رتالاب  دنمشوھ  تادوجوم  یارب  کرتشم  راگدیرفآ   . تسا نادواج  رسپ 
اھنیا زا  رتشیب  وا  عقاو  رد  ؛  تسا یئرم  یعقاو و  رسپ  ردپ و  ۀزادنا  هب  تسرد 

کیدزن ردپ  هب  رسپ  قیرط  زا  دنناوتب  هک  نآ  زا  شیپ  نایارگزارف  یمامت  اریز   ، تسا
. دنبای تسد  حور  هب  دیاب  دنوش 
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تیصخش هب  امش  هک  ییاھیگژیو  یمامت  زا   ، تیھولا صخش  نیموس   ، نارکیب حور 
ۀمھ حور  : ” تسا دنم  هرھب  قلطم  نھذ  زا  حور   . تسا رادروخرب  دیھد  یم  طبر 

اھنت هن  حور  “ . دنک یم  وجتسج  ار  دنوادخ  هب  طوبرم  قیمع  یاھزیچ  یتح   ، اھزیچ
هدش هتشاگن  وا  یاھتبھوم  یاطعا  رد   . تسا دنم  هرھب  هدارا  زا  هکلب   ، نھذ زا 

راب و نیدنچ  ناسنا  رھ  هب  حور  نامھ  کی و  نآ  ار  ایاطع  نیا  یمامت  اما  : ” تسا
“. دنک یم  اطع  تسا  لیام  هک  روطنآ 

حور  ” ور نیا  زا  ؛  دنتسھ یعقاو  وا  یاھمغ  هکروطنامھ   ، تسا یعقاو  حور “ رھم  ”
هب هچ  تشھب و  تیھولا  ناونع  هب  هچ  ار  نارکیب  حور  “ . دینکن نوزحم  ار  دنوادخ 

راگدیرفآ هک  میبای  یم  رد   ، مینک یقلت  یلحم  ناھج  رگشنیرفآ  حور  کی  ناونع 
تیصخش نیا   . تسا یھلا  صخش  کی  هکلب  زکرم  عبنم و  نیموس  اھنت  هن  کرتشم 

. دھد یم  ناشن  شنکاو  ناھج  هب  تبسن  صخش  کی  ناونع  هب  نینچمھ  یھلا 
“. دیوگ یم  هچ  حور  دونشب  راذگب  دراد  شوگ  هک  نآ   ” ، دنک یم  تبحص  امش  اب  حور 

یصخش میقتسم و  ریثأت  کی  حور  “ . دنک یم  تطاسو  امش  یارب  شدوخ  حور  ”
دنوادخ حور  طسوت  هک  ییاھنآ  اریز   ” . دنک یم  لامعا  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  یور 

“. دنتسھ دنوادخ  نادنزرف  دنوش  یم  تیادھ 

هراظن اھناھج  ناھج  تسدرود  تارک  هب  ار  نارکیب  حور  درکراک  ۀدیدپ  ام  هچ  رگ 
قیرط زا  رد و  ندرک  لمع  لاح  رد  ار  زارتمھ  تیھولا  نیمھ  ام  هچ  رگ   ، مینک یم 

رظن رد  دنراد  زکرم  عبنم و  نیموس  رد  أشنم  هک  ددعتم  تادوجوم  زا  یرامشیب  هورگ 
، لاح نیا  اب   ، میھد یم  صیخشت  ار  حور  یروضح  اج  همھ  ام  هچ  رگ   ، میریگ یم 

راگدیرفآ  ، صخش کی  زکرم  عبنم و  نیموس  نیمھ  هک  مینک  یم  ناعذا  زونھ 
. تسا اھناھج  یمامت  تادوجوم و  ۀمھ  اھزیچ و  یمامت  کرتشم 

لباقتم یگتسباو  مھ  هب  دبا  یارب  لماک و  روط  هب  اھناھج  ۀرادا  رد  حور  ، و  رسپ  ، ردپ
هس رھ   ، تسا شنیرفآ  یمامت  هب  یصخش  تمدخ  کی  ریگرد  کی  رھ  هچ  رگ   . دنراد

روط هب  دزاس  یم  هناگی  هشیمھ  یارب  ار  نانآ  هک  شنیرفآ  لرتنک  سیورس و  رد 
. دنا هدش  لفق  مھ  رد  قلطم  یھلا و 

روضح قلطم  لامک  رد  هشیمھ و   ، لباقتم روط  هب  نارکیب  حور  صخش  رد  رسپ  ردپ و 
ارچ  ، تسا رسپ  ردپ و  هیبش  زین  ، و  تسا رسپ  هیبش  ردپ و  هیبش  حور  اریز   ، دنراد

. دنتسھ یکی  دبا  یارب  ود  نآ  هک 

اھمایا یامدق  طسوت  هک  اسرووی  یھلا  رواشم  کی  طسوت  ایشنروی  رد  هدش  هئارا  ]
[. دیامن ریوصت  ار  نارکیب  حور  راک  تعیبط و  هک  هتفای  تیرومأم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 9

ناھج اب  نارکیب  حور  ۀطبار 

ار دوخ  هک  دندش  دحتم   نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ   ، تشھب ندوب  رد  هک  یماگنھ 
نیا رگناشن  تیدبا  تیعضو  نیا  رد  زیچ  چیھ   . داد خر   یبیجع  زیچ  دنھد  مسجت 

قلطم نھذ  زا  هک  دودحمان  تیونعم  کی  ناونع  هب  کرتشم  لماع  هک  تسین 
مسجت تسا  هدش  دنم  هرھب  یژرنا  راھم  ریظن  یب  تازایتما  زا  هتشگ و  رادروخرب 
زا زکرمتم و  لامک  یاھدنب  دیق و  زا  ار  ردپ  ییاھر  وا  ندمآ  دوجو  هب   . دبای یم 
تردق رد  ییاھر  نیا  . و  دنک یم  لیمکت  تیصخش  ندوب  قلطم  یاھتیدودحم 

ناونع هب  تمدخ  یارب  هک  یتادوجوم  شنیرفآ  رد  کرتشم  راگدیرفآ  زیگنا  تفگش 
یبوخ هب  هدنیآ  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  یدام  تاقولخم  هب  یتح  مداخ  حاورا 

. تسا راکشآ  دنا  هتفای  قابطنا 

وا ؛  تسا یھانتمان   ، یونعم دوصقم  هشیدنا و  رد   ، هدارا تبحم و  رد  ردپ 
، یونعم ریسفت  نایب و  رد   ، تقیقح درخ و  رد  رسپ   . تسا یناھج  ۀدنرادھاگن 

رد ورین و  یاطعا  لیسناتپ  رد  تشھب   . تسا یناھج  ۀدننک  راکشآ  وا  ؛  تسا نارکیب 
لماع  . تسا یناھج  ۀدنھد  تابث  نآ  ؛  تسا نارکیب  یژرنا  رب  الیتسا  تیفرظ 
یمامت یگنھامھ  یارب  تیاھن  یب  تیفرظ   ، زتنس ریظن  یب  تازایتما  زا  کرتشم 
یعقاو یاھورین  یمامت  ، و  ناھج یعقاو  حاورا  یمامت   ، ناھج دوجوم  یاھیژرنا 
یاھیژرنا ِیناھج  ۀدننک  هناگی  زکرم  عبنم و  نیموس  ؛  تسا رادروخرب  ناھج  ینالقع 
ۀنادواج دوصقم  یھلا و  حرط  ۀجیتن  رد  هک  تسا  یعونتم  یاھشنیرفآ  هناگ و  دنچ 

. دنا هتشگ  رادیدپ  یناھج  ردپ 

ششخب حور   . تسا یھلا  یناھج و  مداخ  کی   ، کرتشم راگدیرفآ   ، نارکیب حور 
یوکین ، و  ریذپانرییغت  ، رادیاپ تلادع  اب  یگنھامھ  رد  یتح  ار  ردپ  تبحم  رسپ و 
هراومھ وا  یاھتیصخش  ریثأت و   . دنک یم  اطع  ریذپان  هفقو  روط  هب  تشھب  ثیلثت 
کرد ًاتقیقح  دنسانش و  یم  یتسار  هب  ار  امش  اھنآ  ؛  دنتسھ امش  کیدزن 

. دننک یم 
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هب اھناھج  رساترس  رد  ار  اضف  یمامت  یاھیژرنا  اھورین و  کرتشم  لماع  یاھورین 
نیموس  ، زکرم عبنم و  نیمود  نیلوا و  لثم   . دنروآ یم  رد  لرتنک  تحت  هفقو  یب  روط 
کرتشم لماع   . تسا دنمشنکاو   ، ود رھ   ، یدام یحور و  یاھزیچ  هب  تبسن  عبنم 

؛ اھشزرا ، و  یناعم  ، اھزیچ اھزیچ —  ۀمھ  هک   ، تسا دنوادخ  یگناگی  یزاسراکشآ 
. دنتسھ وا  هب  طونم  اھحور —  ، و  اھنھذ  ، اھیژرنا

؛ دراد تنوکس  تیدبا  ۀرتسگ  رد  وا  ؛  تسا هدنکفا  هیاس  اضف  یمامت  رب  نارکیب  حور 
. تسا قلطم —  ریذپان —  رییغت  لماک و   ، رسپ ردپ و  لثم   ، حور و 

زکرم عبنم و  نیموس  یاھیگژیو  - 1

تیمسر هب  رد  هطبار و  رگناشن  یگمھ  هک   ، رایسب یاھمان  اب  زکرم  عبنم و  نیموس 
وا  ، حور یادخ  ناونع  هب  تسا : هدش  هتخانش   ، دنشاب یم  درکراک  نتخانش 

حور ناونع  هب   . تسا ردپ  یادخ  رسپ و  یادخ  ِیھلا  ۀبترمھ  زارتمھ و  تیصخش 
وا  ، یناھج ۀدننک  راھم  ناونع  هب   . تسا یحور  رضاح  اج  همھ  ریثأت  کی  وا   ، نارکیب

ناونع هب   . تسا اضف  یناھیک  یاھورین  ۀدننک  لاعف  ورین و  لرتنک  تاقولخم  یاین 
هب  . تسا رسپ  ردپ و  تکارش  ِییارجا  ریدم  کرتشم و  ۀدنیامن  وا   ، کرتشم لماع 

ناونع هب   . تسا اھناھج  رساترس  رد  درخ  یاطعا  عبنم  وا   ، قلطم نھذ  ناونع 
. تسا هطبار  ، و  رییغت  ، تکرح راکشآ  یاین  وا   ، لمع یادخ 

، دنا هدش  قتشم  رسپ  زا  یخرب  ، و  ردپ زا  زکرم  عبنم و  نیموس  یاھیگژیو  زا  یخرب 
ردپ رد  یصخش  لاعف و  لوط  هب  هک  دنوش  یمن  هدید  اھیگژیو  ریاس  زاب  هک  یلاح  رد 
هب  ، دنوش هداد  حیضوت  دنناوت  یم  یتخس  هب  هک  ییاھیگژیو   ، دنشاب دوجوم  رسپ  ای 

هنادواج ار  زکرم  عبنم و  نیموس  هک  رسپ  ردپ و  تکارش  هک  ضرف  نیا  اب  زج 
ِتیعقاو ِنتخانش  تیمسر  هب  رد  ، و  اب یگنھامھ  رد  مجسنم  روط  هب  دزاس  یم 
تیمامت رھظم  کرتشم  راگدیرفآ   . دنک یم  لمع  تشھب  ِندوب  قلطم  ۀنادواج 

. تسا تیھولا  صخش  نیمود  نیلوا و  یھانتمان  مأوت و  میھافم 

ریدم کی  ناونع  هب  ار  رسپ  نیزاغآ و  ۀدننیرفآ  کی  ناونع  هب  ار  ردپ  امش  هک  یلاح  رد 
گنھامھ کی  ناونع  هب  ار  زکرم  عبنم و  نیموس  دیاب   ، دینک یم  مسجت  یناحور 

طابترا کرتشم  لماع   . دیریگب رظن  رد  دودحمان  یراکمھ  اب  یمداخ   ، یناھج ۀدننک 
رسپ مالک  ردپ و  ۀشیدنا  ینابر  هاگتخودنا  وا  ؛  تسا دوجوم  تیعقاو  یمامت  ۀدنھد 
رارق هظحالم  دروم  ار  یزکرم  ۀریزج  یدام  ندوب  قلطم  دبا  یارب  لمع  رد  ، و  تسا
تیشم ، و  تسا هتشاد  ردقم  ار  تفرشیپ  یناھج  بیترت  تشھب  ثیلثت   . دھد یم 
تیعقاو چیھ   . تسا لماکت  لاح  رد  ِلاعتم  دزیا  کرتشم و  راگدیرفآ  ورملق  دنوادخ 

عبنم و نیموس  اب  ییاھن  ۀطبار  زا  دناوت  یمن  نتفای  تیدوجوم  لاح  رد  ای  دوجوم 
. دزیرگب زکرم 
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هب ار  تیصخش  ، و  یحور شیپ   ، یژرنا شیپ  یاھورملق  یتسرپرس  یناھج  ردپ 
ۀریزج دوجو  ؛  دراد طلست  یحور  یاھتیلاعف  ۀرتسگ  رب  نادواج  رسپ  ؛  دراد هدھع 

؛ دزاس یم  دحتم  ار  نتفای  تیدام  لاح  رد  یورین  یکیزیف و  یژرنا  ۀزوح  تشھب 
دنک یم  یگدنیامن  ار  رسپ  هک  نارکیب  حور  کی  ناونع  هب  طقف  هن  کرتشم  لماع 
لمع تشھب  یاھیژرنا  اھورین و  ِیناھج  ۀدننک  راھم  کی  ناونع  هب  نینچمھ  هکلب 
کرتشم لماع   . دروآ یم  دوجو  هب  ار  قلطم  یناھج و  نھذ  بیترت  نیدب  ، و  دنک یم 
طباور  ، یونعم یاھشزرا  یواح  رتالاب  تارک  رد  هژیو  هب   ، گرزب ناھج  رساترس  رد 
زراب تبثم و  تیصخش  کی  ناونع  هب   ، ینھذ یقیقح  یناعم  ، و  یکیزیف یژرنا 

دنبای یم  طابترا  حور  یژرنا و  هک  هاگ  رھ  اج و  رھ  صخشم  روط  هب  وا   . دنک یم  لمع 
یمامت رب  نھذ  قیرط  زا  وا  ؛  دنک یم  لمع  دنراذگ  یم  لباقتم  ریثأت  مھ  یور  و 

یریثأت ، و  درب یم  راک  هب  ار  یمیظع  تردق  یحور  یایند  رد   ، دراد طلست  اھشنکاو 
تاظحل یمامت  رد  عبنم  نیموس   . دنک یم  لامعا  هدام  یژرنا و  یور  دنمورین 

. تسا زکرم  عبنم و  نیلوا  تعیبط  رگ  هولج 

نیلوا یروضح  اج  همھ  رد  طرش  دیق و  نودب  لماک و  روط  هب  زکرم  عبنم و  نیموس 
. دوش یم  هدیمان  رضاح  اج  همھ  حور  تاقوا  یھاگ  ، و  تسا میھس  زکرم  عبنم و 
یناھج ردپ  ۀبناج  همھ  شناد  رد  یصخش  رایسب  هژیو و  یا  هقیرط  هب  نھذ  یادخ 
کرتشم راگدیرفآ   . تسا لماک  فرژ و  حور  شناد  ؛  تسا میھس  وا  نادواج  رسپ  و 

عقاو رد  اما  دھد  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  یناھج  ردپ  قلطم  تردق  یاھ  هبنج  زا  یخرب 
ینالقع و زکرم  تیھولا  صخش  نیموس   . تسا قلطم  رداق  نھذ  ۀزوح  رد  طقف 
یب وا  رادتقا  تسا —  قلطم  اجنیا  رد  وا  ؛  تسا ینھذ  یاھورملق  یناھج  ریدم 

. تسا رصح  دح و 

رظن هب  اما   ، دبای یم  هزیگنا  رسپ  ردپ و  تکارش  اب  کرتشم  لماع  دسر  یم  رظن  هب 
وا  . دنسانش یم  تیمسر  هب  ار  تشھب  ردپ و  ۀطبار  شلامعا  یمامت  دسر  یم 

ۀعسوت ندوب  لماکان  دسر  یم  رظن  هب  صخشم  یاھدرکراک  رد  تاقوا و  یھاگ 
. دنک یم  ناربج  ار  یئاغ —  یادخ  لاعتم و  یادخ  یبرجت —  یاھتیھولا 

ار دوخ  ینارکیب  نامزمھ  روط  هب  نارکیب  هک  نیا  دراد : دوجو  نارکیب  زار  کی  اجنیا  رد  و 
اب ربارب  تینابر  رد  یدوجوم  سپس  ، و  دومن راکشآ  تشھب  لکش  هب  رسپ و  رد 

هب اپ   ، تشھب یوگلا  ندرک  لاعف  هب  رداق  ، و  رسپ یناحور  تعیبط  باتزاب   ، دنوادخ
یرایسب زا  اما  تسا  عبات  ًاتقوم  تیمکاح  رد  هک  یدوجوم   ، دراذگ یم  دوجو  ۀصرع 

کی رد  لمع  رد  راکشآ  یرترب  نینچ  . و  تسا فیرح  نف  همھ  لمع  رد  ًارھاظ  تاھج 
یلجت یکیزیف —  ۀبذاج  زا  یتح  هک   ، دوش یم  راکشآ  زکرم  عبنم و  نیموس  یگژیو 

. تسا رترب  مھ  تشھب —  ۀریزج  یناھج 

یاھیگژیو نآ  زا  یکیزیف  یاھزیچ  یژرنا و  لرتنک  قوف  نیا  رب  هوالع  نارکیب  حور 
راکشآ وا  یناحور  تمدخ  رد  عیدب  رایسب  روط  هب  هک  تبحم  ، و  ششخب  ، ییابیکش
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اب مأوت  تلادع  یارجا  رھم و  یاطع  یارب  حور   . تسا رادروخرب  یلاع  روط  هب  تسا 
ینامسآ ینابرھم  یمامت  حور  یادخ   . تسا هتسیاش  هداعلا  قوف  روط  هب  ششخب 

زا امش  أشنم  ناھج   . دشاب یم  اراد  ار  نادواج  نیزاغآ و  رسپ  ۀدنشخب  ۀفطاع  و 
ار شکچ  هک  ییاھنآ  اما  ؛  دریگ یم  لکش  جنر  درد و  شکچ  تلادع و  نادنس  نایم 

. دنتسھ نارکیب  حور  یحور  نادنزرف   ، ششخب نادنزرف  دنرب  یم  راک  هب 

رضاح اج  همھ  حور  - 2

نودب شرسپ  رد  وا  ؛  تسا حور  شدوخ  وا  تسا : حور  هناگ  هس  تھج  کی  زا  دنوادخ 
اب نامیپ  مھ  حور  تروص  هب  کرتشم  لماع  رد  ، و  حور تروص  هب  تیدودحم  هنوگ  رھ 

هک مینک  یم  رکف  ام   ، یحور یاھتیعقاو  نیا  رب  هوالع  . و  دوش یم  رھاظ   ، نھذ
قلطم ، و  یئاغ تیھولا   ، لاعتم دزیا  حاورا  یحور —  یبرجت  یاھ  هدیدپ  حوطس 

. میھد یم  صیخشت  ار  تیھولا — 

ردپ لمکم  کی  رسپ  هک  تسا  نادواج  رسپ  لمکم  کی  ردقنامھ  تسرد  نارکیب  حور 
کی نارکیب  حور   . تسا ردپ  ۀتفای  تیونعم  مسجت  کی  نادواج  رسپ   . تسا یناھج 

. تسا یناھج  ردپ  نادواج و  رسپ  یصخش  تیونعم 

هک دنراد  دوجو  یرایسب  یدام  قوف  تردق  عبانم  یحور و  یورین  دودحمان  طوطخ 
لماش اھنآ   . دننک یم  لصو  تشھب  یاھتیھولا  هب  ًامیقتسم  ار  ایشنروی  مدرم 
ۀبذاج لیامت  ۀدرتسگ  ذوفن   ، یناھج ردپ  اب  رکف  ناگدننک  میظنت  میقتسم  طابترا 

رسپ حور  نایم   . دنشاب یم  کرتشم  راگدیرفآ  یحور  روضح  ، و  نادواج رسپ  یحور 
دوخ یناحور  تمدخ  رد  موس  صخش   . دراد دوجو  درکراک  توافت  کی  حور  ِحور  و 

. دنک راک  اھنت  حور  تروص  هب  ای  حور  ۀوالع  هب  نھذ  تروص  هب  تسا  نکمم 

یاھتیلاعف یحور و  یاھذوفن  زا  ایشنروی  مدرم   ، یتشھب یاھدوجو  نیا  رب  هوالع 
تبحم اب  یاھتیصخش  زا  ینایاپ  یب  ًابیرقت  ِییارآ  فص  اب   ، ناھجربا یلحم و  ناھج 

رد نورد  یوس  هب  الاب و  یوس  هب  ار  تقادص  اب  تین و  نسح  اب  درف  هراومھ  هک  اھنآ 
. دنرب یم  دوس  دننک  یم  تیادھ  لاعتم  لامک  فدھ  تینابر و  یاھلآ  هدیا  تھج 

یا هنوگ  هب  میناوت  یم  ام  میراد  — یھاگآ  نادواج  رسپ  یناھج  حور  روضح  زا  ام 
ار  ، تیھولا صخش  نیموس   ، نارکیب حور  روضح   . میھد صیخشت  ار  نآ  ریذپاناطخ 

عقاو رد  یدام  تاقولخم  اریز   ، دسانشب تسا  نکمم  زین  یناف  ناسنا  یتح 
یلحم ناھج  سدقلا  حور  یاطعا  ناونع  هب  هک  ار  یھلا  ریثأت  نیا  تمحر  دنناوت  یم 

نینچمھ یرشب  تادوجوم   . دننک هبرجت  دنک  یم  لمع  رشب  عون  یاھداژن  هب 
هاگآ  ، یناھج ردپ  یصخشریغ  روضح   ، هدننک میظنت  روضح  زا  یتاجرد  ات  دنناوت  یم 
راک ناسنا  یشخب  تیونعم  یشخب و  یلاعت  یارب  هک  یھلا  یاھحور  نیا   . دنوش
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درکلمع رد  اھنآ   . دننک یم  لمع  لماک  یرایمھ  اب  یگنھامھ و  اب  یگمھ   ، دننک یم 
. دنتسھ هناگی  لامک  هب  لین  یناسنا و  زارف  یاھحرط  ِیونعم 

یناھج ۀدننک  راھم  - 3

دیاب امش  عالطا  یارب  نیا  ؛ و  تسا یکیزیف  ۀبذاج  ۀدام  عبنم و  تشھب  ۀریزج 
نیرت نانیمطا  لباق  یدبا  ظاحل  هب  نیرت و  یعقاو  زا  یکی  هبذاج  هک  دشاب  یفاک 

ای دبای  رییغت  دناوت  یمن  هبذاج   . تسا اھناھج  یکیزیف  ناھج  یمامت  رد  اھزیچ 
رسپ ردپ و  طسوت  کرتشم  روط  هب  هک  ییاھیژرنا  اھورین و  طسوت  رگم  دوش  یثنخ 

روط هب  ، و  دنا هدش  هدرپس  زکرم  عبنم و  نیموس  صخش  هب   ، دنا هدش  داجیا 
. دنطوبرم وا  هب  یدرکراک 

نیا  . تسا رادروخرب   ، هبذاجدض  ، زیگنا تفگش  ریظن و  یب  تردق  کی  زا  نارکیب  حور 
ییاناوت نیا   . درادن دوجو  رسپ  ای  ردپ  رد  هدھاشم ) لباق   ) یدرکراک تروص  هب  تردق 
رد  ، تسا عبنم  نیموس  یتاذ  هک   ، یدام ۀبذاج  ششک  ربارب  رد  تمواقم 
یناھج طباور  نیعم  یاھزاف  هب  تبسن  کرتشم  لماع  یصخش  یاھشنکاو 

نارکیب حور  رتالاب  یاھتیصخش  یخرب  هب  ریظن  یب  یگژیو  نیا  . و  دوش یم  راکشآ 
. تسا لاقتنا  لباق 

نیا ؛ و  دزاس یثنخ  ار  هبذاج  دناوت  یم  یلحم  بوچراھچ  کی  ۀدودحم  رد  هبذاجدض 
ۀبذاج اب  هطبار  رد  طقف  نآ   . دھد یم  ماجنا  ییورین  ربارب  روضح  لامعِا  قیرط  زا  ار  راک 
رد پوکسوریژ  کی  تمواقم  ۀدیدپ   . تسین نھذ  ِلمع  نآ  ، و  دنک یم  لمع  یدام 
نداد ناشن  یارب  اما  تسا  هبذاجدض  ریثأت  زا  بوخ  ًاتبسن  ریوصت  کی  هبذاج  ربارب 

. درادن یشزرا  هبذاجدض  تلع 

ورین رب  دناوت  یم  هک  دراذگ  یم  شیامن  هب  یرتشیب  یاھییاناوت  زاب  کرتشم  لماع 
تعرس شھاک  قیرط  زا  ییاھییاناوت  نینچ   . دزاس یثنخ  ار  یژرنا  دریگ و  یشیپ 

هتخانشان امش  یارب  هک  یرگید  یاھکینکت  قیرط  زا  یبای و  تیدام  ۀطقن  ات  یژرنا 
. دننک یم  لمع  تسا 

یژرنا ۀدننک  راھم  وا  ؛  تسین یژرنا  دصقم  ای  یژرنا  عبنم  ای  یژرنا  کرتشم  لماع 
نزاوت ، و  تابث  ، یگنھامھ  ، لیدبت  ، رییغت  ، تکرح لمع —  کرتشم  راگدیرفآ   . تسا
دنتسھ تشھب  میقتسمریغ  ای  میقتسم  لرتنک  هب  طونم  هک  ییاھیژرنا   . تسا — 

دنمشنکاو وا  ددعتم  یاھورین  زکرم و  عبنم و  نیموس  لامعا  هب  تبسن  ًاعبط 
. دنتسھ

نارگلرتنک  ، زکرم عبنم و  نیموس  یورین  لرتنک  تاقولخم  طسوت  اھناھج  ناھج 
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میظنت ریگرد  هک  لمع  یادخ  ناگدنیامن  ریاس  ، و  ورین زکارم   ، ورین ناریدم   ، یکیزیف
تاقولخم نیا   . تسا هدش  عقاو  ذوفن  دروم   ، دنشاب یم  یکیزیف  یاھیژرنا  تیبثت  و 

رد هک   ، هبذاجدض ریظن   ، ورین لرتنک  عونتم  یاھیگژیو  زا  یگمھ  یکیزیف  راک  ِریظن  یب 
راک هب  ار  نآ  گرزب  ناھج  یاھیژرنا  هدام و  یکیزیف  لداعت  یرارقرب  یارب  ناششالت 

. دنرادروخرب دنریگ  یم 

هب ار  وا  درکراک  هک  دسر  یم  رظن  هب  لمع  یادخ  یدام  یاھتیلاعف  نیا  یمامت 
ندوب قلطم  یگمھ  ورین  یاھیگدنیامن  عقاو  رد  ، و  دنزاس یم  طوبرم  تشھب  ۀریزج 
یارب کرتشم  لماع  اما   . دنا هتسباو  نآ  هب  یتح  دنراد و  رظن  رد  ار  تشھب  ۀریزج 

لمع رسپ  ردپ و  یارب  ًاصخش  وا   . دنک یمن  لمع  نآ  هب  شنکاو  رد  ای  تشھب 
رد ، و  یصخشریغ  ، یصخشان یاھدرکلمع   . تسین صخش  کی  تشھب   . دنک یم 
دوخ یرایتخا  لامعا  ًامامت  زکرم  عبنم و  نیموس  یصخش  ۀبنج  دقاف  تروصنیا  ریغ 

سک رھ  ای  زیچ  رھ  تارثا  ای   ، اھقاقتشا  ، اھباتزاب اھنآ  ؛  دنتسھ کرتشم  لماع 
. دنتسین

تشھب  . تسا وگلا  نآ  ۀدننک  لاعف  لمع  یادخ  ؛  تسا تیاھن  یب  یوگلا  تشھب 
یاھمرھا زکرم  عبنم و  نیموس  یاھورین  ؛  تسا تیاھن  یب  یدام  ِءاکتا  ۀطقن 

هب ار  یگتخیگنا  دوخ  دنھد و  یم  هزیگنا  ار  یدام  حطس  هک  دنتسھ  یدنمشوھ 
. دننک یم  قیرزت  یکیزیف  شنیرفآ  مسیناکم 

قلطم نھذ  - 4

یاھیگژیو زا  هک  تسا  رادروخرب  ینالقع  تعیبط  کی  زا  زکرم  عبنم و  نیموس 
، تسا سامت  لباق  یتخس  هب  یتعیبط  نینچ   . تسا زیامتم  وا  یحور  یکیزیف و 

یاھیگژیو زا  نآ   . ًاصخش هن   ، ینالقع ظاحل  هب  هچ  رگ  تسا —  ترشاعم  لباق  اما 
نداد زیمت  لباق  ینھذ  درکراک  حوطس  رد  صخش  نیموس  یحور  رتکاراک  یکیزیف و 

یاھ هولج  زا  لقتسم  زگرھ  اھتیصخش  صیخشت  یارب  تعیبط  نیا  اما   ، تسا
. دنک یمن  لمع  یحور  ای  یکیزیف 

ییادج حور  یادخ  تیصخش  زا  نآ  ؛  تسا قلطم  نھذ  صخش  نیموس  نھذ 
ادج  ، ود رھ  ای   ، حور ای  یژرنا  زا   ، هدننک لمع  ِتادوجوم  رد   ، نھذ  . تسا ریذپان 
دنمشنکاو رگشریذپ و  نھذ  هب  تبسن  یژرنا  ؛  تسین یژرنا  یتاذ  نھذ   . تسین

ًافرص حطس  ِیتاذ  یھاگآ  دوخ  اما   ، دوش راوس  یژرنا  یور  دناوت  یم  نھذ  ؛  تسا
روط هب  حور  اریز   ، دوش هفاضا  صلاخ  حور  هب  هک  درادن  یموزل  نھذ   . تسین یدام 
هب ، و  تسا دنمشوھ  هشیمھ  حور   . تسا هدننک  تیوھ  نییعت  هاگآ و  یزیرغ 
نکمم  ، دشاب نھذ  نآ  ای  نھذ  نیا  تسا  نکمم  تسا . رادروخرب  درخ  زا  یقیرط 

ندرک و رکف  لداعم  نآ  اما   ، دشاب حور  نھذ  یتح   ، نھذ قوف  ای  نھذ  شیپ  تسا 
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نیشناج  ، دور یم  رتارف  نھذ  یھاگآ  دوخ  زا  حور  شنیب   . دھد یم  ماجنا  ار  نتخانش 
. تسا نآ  رب  مدقم  کیروئت  ظاحل  هب  ، و  دوش یم  نآ 

. تسا قلطم   ، ناھج یدنمشوھ  ورملق  رد   ، نھذ ۀزوح  رد  طقف  کرتشم  راگدیرفآ 
لاعف و یاھرادم  زا  رتارف  یلک  هب  نآ  ؛  تسا نارکیب  زکرم  عبنم و  نیموس  نھذ 

حور تفھ  زا  ناھجربا  تفھ  ینھذ  ۀیطع   . تسا اھناھج  ناھج  ینھذ  یاراک 
نیا  . تسا هتفای  همشچرس   ، کرتشم راگدیرفآ  یلصا  یاھتیصخش   ، داتسا

، و دننک یم  عیزوت  گرزب  ناھج  هب  یناھیک  نھذ  تروص  هب  ار  نھذ  داتسا  یاھحور 
هنخر دروم  یناھیک  نھذ  ِیناتناورا  عون  ِینادابن  ۀنوگ  طسوت  امش  یلحم  ناھج 

. تسا هدش  عقاو 

نھذ  ، دور یم  نامز  زا  رتارف  یئاغ  نھذ   ، دراگنا یم  هدیدان  ار  نامز  نارکیب  نھذ 
زا لقتسم  نارکیب  نھذ  اضف : اب  ور  نیا  زا  . و  دوش یم  لیدعت  نامز  طسوت  یناھیک 

نییاپ نھذ  روای  حوطس  هب  نارکیب  نھذ  حطس  زا  هک  روطنیمھ  اما   ، تسا اضف 
هب ار  اضف  یاھتیدودحم  تیعقاو و  هدنیازف  روط  هب  یدنمشوھ  دیاب   ، مییآ یم 

. دروآ باسح 

هب یناھیک  نھذ  هک  روطنآ  یتح   ، دھد یم  ناشن  شنکاو  نھذ  هب  یناھیک  یورین 
یھلا دوصقم  یحور  نھذ  ، و  تسا یھلا  دوصقم  حور   . دھد یم  ناشن  شنکاو  حور 

رد یتح   . تسا شزرا  حور  ، و  تسا ینعم  نھذ   ، تسا زیچ  یژرنا   . تسا لمع  رد 
ناشن هک  دنک  یم  رارقرب  حور  یژرنا و  نایم  ار  یبسن  طباور  نآ  نھذ   ، اضف نامز و 

. دنتسھ تیدبا  رد  لباقتم  یدنواشیوخ  ۀدنھد 

تسا رداق  هدارا  ؛  دنک یم  سیدرگد  ینالقع  یناعم  هب  ار  یحور  یاھشزرا  نھذ 
دوعص  . دناشن رمث  هب   ، ود رھ   ، یحور یدام و  یاھ  هزوح  رد  ار  ینھذ  یناعم 

. تسا یژرنا  ، و  نھذ  ، حور رد  ناسمھان  یبسن و  دشر  کی  لماش  یتشھب 
. دشاب یم  یبرجت  تیدرف  یازجا  نیا  ۀدننک  دحتم  تیصخش 

نھذ درکراک  - 5

زونھ  ، دنک دشر  تیاھن  یب  ات  ناھج  رگا   . تسا نارکیب  زکرم  عبنم و  نیموس  ِنھذ 
بسانم ِنھذ  یاراد  تاقولخم  زا  یدودحمان  دادعت  یاطعا  یارب  وا  ینھذ  لیسناتپ 

. تسا یفکم  ینالقع  یاھطرش  شیپ  ریاس  و 

عبات زارتمھ و  نارایتسد  هارمھ  هب   ، صخش نیموس   ، هدش هدیرفآ  نھذ  ۀزوح  رد 
درف هب  رصحنم  روط  هب  قولخم  نھذ  یاھورملق   . دنک یم  تموکح  یلاع  دح  رد   ، وا
ردپ یازجا  یتح   . تسا نھذ  ۀدننک  اطع  وا  ؛  دنراد زکرم  عبنم و  نیموس  رد  أشنم 
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هار هک  نیا  ات  دننیزگ  ینکس  اھناسنا  ناھذا  رد  هک  دنبای  یم  نکممریغ  ار  نیا 
هدامآ ناشیارب  حیحص  روط  هب  نارکیب  حور  یحور  درکراک  ینھذ و  لمع  طسوت 

. دشاب هدش 

تایح زا  یا  هدرتسگ  ۀتشر  نینچ  هب  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  نھذ  ریظن  یب  یگژیو 
هب دوخ  قولخم  رگشنیرفآ و  نارایتسد  قیرط  زا  زکرم  عبنم و  نیموس   . دوش اطعا 

ناروای قیرط  زا  وا   . دنک یم  یناحور  تمدخ  تارک  یمامت  رد  اھنھذ  یمامت 
نیرت نییاپ  هب  یتح   ، یکیزیف نارگلرتنک  یورین  قیرط  زا  ، و  یلحم یاھناھج 

. و دنک یم  تمدخ  هدنز  یاھزیچ  عاونا  نیرت  یودب  هب  قلعتم  یبرجتریغ  یاھدوجو 
 - ینھذ ای  یحور  ینھذ -  یاھتیصخش  یناحور  تمدخ  کی  هشیمھ  نھذ  تھج 

. تسا یژرنا 

هک تسا  یعیبط  ًالماک   ، تسا نھذ  عبنم  تیھولا  صخش  نیموس  هک  اجنآ  زا 
رت کرد  لباق  ییاھتشادرب  هک  دنبای  یم  رتناسآ  ار  نیا  هدارا  یاراد  یلماکت  تاقولخم 

راگدیرفآ تیعقاو   . دنھد لکش  یناھج  ردپ  ای  نادواج  رسپ  هب  تبسن  نارکیب  حور  زا 
راگدیرفآ  . تسا راکشآ  لماکان  تروص  هب  یرشب  نھذ  دوجو  رد  ًانیع  کرتشم 

کی  ، تسا یدرف  رادم  کی  ناسنا  نھذ  ، و  تسا یناھیک  نھذ  یاین  کرتشم 
رگشنیرفآ رتخد  کی  طسوت  هک  روطنآ   ، یناھیک نھذ  نآ  زا  یصخشریغ  شخب 

. دوش یم  اطعا  یلحم  ناھج  کی  رد  زکرم  عبنم و  نیموس 

یاھ هدیدپ  یمامت  هک  دیرادنپن  نینچ   ، تسا نھذ  عبنم  صخش  نیموس  هک  اجنآ  زا 
هشیر یناویح  یاھداژن  ِیدام  أشنم  رد  یرشب  یدنمشوھ   . دنتسھ یھلا  ینھذ 

ِیقیقح یزاسراکشآ  کی  هک  یکیزیف  تعیبط  زا  شیب  ناھج  یدنمشوھ   . دراد
تسا نھذ  هک  دنوادخ  ِیقیقح  یزاسراکشآ  کی   ، تسا تشھب  نزاوت  ییابیز و 

راگدیرفآ  . تسین لماک  تعیبط  اما   ، دراد دوجو  لامک  تعیبط  رد   . دشاب یمن 
. تسین نھذ  کرتشم  راگدیرفآ  اما   ، تسا نھذ  عبنم  کرتشم 

لماکت لاح  رد  تینھذ  هشیدنا و  لامک  رھوج  نایم  یشزاس   ، ایشنروی رد   ، نھذ
حرط کی  عقاو  رد  امش  ینالقع  لماکت  حرط   . تسا امش  یرشب  غلابان  تعیبط 
رایسب دینک  یم  لمع  مسج  ۀمیخ  رد  هک  یلاح  رد  امش  اما   ، تسا یلاعتم  لامک 

کی ، و  تسا یھلا  یتسار  هب  نھذ  أشنم   . دیراد هلصاف  یھلا  فدھ  نآ  زا 
رادروخرب یھلا  تمرح  زا  زونھ  امش  یرشب  ناھذا  اما   ، دراد یھلا  تشونرس 

. دنتسین

نآ دیناسر و  یم  بیسآ  دوخ  نھذ  هب  تقادص  مدع  اب  امش   ، بلغا  ، تاقوا یرایسب 
رارق یناویح  سرت  ضرعم  رد  ار  نآ  امش  ؛  دینک یم  هدرمژپ  یراکتسرد  مدع  اب  ار 
عبنم هچ  رگا   ، ور نیا  زا   . دینز یم  همدص  نآ  هب  هدیاف  یب  بارطضا  اب  دیھد و  یم 

هب دیسانش  یم  ار  نآ  دوخ  دوعص  ۀرک  رد  امش  هک  روطنآ  نھذ   ، تسا یھلا  نھذ 
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ای شیاتس  هب  دسر  هچ  ات   ، دریگ رارق  دایز  نیسحت  دروم  دناوت  یم  یتخس 
یاھشنکاو هب  اھنت  دیاب  یرشب  لاعفریغ  غلابان و  درخ  قمعت  رکفت و   . شتسرپ

. درب هار  هنانتورف 
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شنیرفآ یمامت  رد   ، درخ رھ   ، نھذ رھ  زا   ، ناھج یدنمشوھ   ، زکرم عبنم و  نیموس 
هک یحور  ، و  ییایشناروم  ، یکیزیف تاقولخم  نیا  یمامت  اب  ، و  تسا هاگآ  ًاصخش 
. دراد لماک  یصخش و  یسامت  دنرادروخرب  ینھذ  ۀیطع  زا  هدنکارپ  یاھناھج  رد 

رد هک   ، ینھذ ۀبذاج  قلطم  رادم  سرتسد  رد  ینھذ  یاھتیلاعف  نیا  یمامت 
نارکیب حور  یصخش  یھاگآ  دوخ  زا  یشخب  تسا و  زکرمتم  زکرم  عبنم و  نیموس 

. دنراد رارق   ، تسا

روطنامھ ، و  دنک یم  بلج  شدوخ  هب  ار  اھتیصخش  یمامت  ردپ  هک  هزادنا  نامھ  هب 
یورین کی  زین  کرتشم  لماع   ، دنک یم  بذج  ار  یحور  تیعقاو  یمامت  رسپ  هک 
یناھج رادم  رب  لماک  روط  هب  وا  ؛  دنک یم  لامعا  ناھذا  یمامت  یور  یششک 
لیصا نیتسار و  یاھشزرا  یمامت   . دنک یم  لرتنک  ار  نآ  تسا و  طلسم  ینھذ 

هب ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  لماک  یاھ  هدیا  یھلا و  یاھ  هشیدنا  یمامت   ، ینالقع
. دنوش یم  هدیشک  ینھذ  قلطم  رادم  نیا  یوس 

رھ اج و  رھ  اما   ، دنک لمع   یحور  یدام و  ۀبذاج  زا  لقتسم  دناوت  یم  ینھذ  ۀبذاج 
لمع هشیمھ  ینھذ  ۀبذاج   ، دنبای یم  سامت  رگیدکی  اب  رخآ  یات  ود  هک  هاگ 
تسا نکمم  تیصخش  ۀبذاج   ، دنبای یم  دنویپ  هس  رھ  هک  یماگنھ   . دنک یم 

. دریگ رب  رد  ار  تیانوسبا —  ای  یھانتم   ، ییایشناروم ای  یکیزیف  یدام —  قولخم 
ۀتسیاش ار  اھنآ  یصخشریغ  تادوجوم  رد  یتح  نھذ  ۀیطع   ، نیا زا  رظن  فرص  اما 
یھاگآ دوخ  ۀیطع  زا  تیصخش  لماک  نادقف  مغر  هب  ار  اھنآ  دنک و  یم  ندرک  رکف 

. دزاس یم  دنم  هرھب 

، هنادواج هوقلاب  ای  هنادواج   ، یھلا ای  یرشب   ، تیصخش تمرح  ِدوب  دوخ  دوجو  نیا  اب 
شنکاو شنک و   . تسا یناھج  ردپ  ۀیطع  نآ  ؛  درادن هدام  ای   ، نھذ  ، حور رد  أشنم 
تیصخش ۀبذاج  روھظ  یارب  یطرش  شیپ  زین  یدام  ، و  ینھذ  ، یحور ۀبذاج 

ۀبذاج هب  تبسن  هک  ار  یدام  ینھذ -  دوجوم  کی  تسا  نکمم  ردپ  رادم   . تسین
ار یحور  ینھذ -  دوجوم  کی  تسا  نکمم  ای   ، دریگ رب  رد  تسین  دنمشنکاو  یحور 

ۀبذاج درکلمع   . دوش لماش  تسین  دنمشنکاو  یدام  ۀبذاج  هب  تبسن  هک 
. تسا یناھج  ردپ  یدارا  لمع  کی  هشیمھ  تیصخش 

هب حور  تسا و  طوبرم  یدام  ًافرص  تادوجوم  هب  هک  تسا  یژرنا  نھذ  هک  یلاح  رد 
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هلمج زا   ، اھتیصخش زا  یرامشیب  عاونا   ، تسا طوبرم  یحور  ًافرص  یاھتیصخش 
یاھ هبنج   . دنطوبرم  ، ود رھ   ، حور یژرنا و  هب  هک  دنرادروخرب  ینھذ  زا   ، یرشب
شنکاو نادواج  رسپ  یحور  ۀبذاج  ششک  هب  انثتسا  نودب  قولخم  نھذ  یحور 
ناشن شنکاو  یدام  ناھج  ۀبذاج  ششک  هب  یدام  لاکشا  ؛  دنھد یم  ناشن 

. دنھد یم 

یا هبذاج  تابلاطم  عبات   ، تسین طوبرم  حور  ای  یژرنا  هب  هک  یماگنھ   ، یناھیک نھذ 
لماع یناھج  ۀبذاج  لرتنک  عبات  طقف  صلاخ  نھذ   . تسین یحور  ای  یدام  یاھرادم 

نھذ ، و  تسا کیدزن  رایسب  نارکیب  نھذ  هب  صلاخ  نھذ   . تسا کرتشم 
کی دوخ  ۀطساو  هب  ًارھاظ  یژرنا ) یحور و  یاھقلطم  کیروئت  زارتمھ   ) یھانتمان

. تسا نوناق 

رتشیب نھذ  ۀدھاشم  لباق  درکراک   ، دشاب رتشیب  یژرنا  حور و  ییارگاو  هچ  رھ 
رتمک نھذ  ۀدھاشم  لباق  درکراک   ، دشاب رتمک  حور  یژرنا و  عونت  هچ  رھ  ؛  تسا

رد  . دشاب یم  اضف  ِنامز  یاھناھج  رد  یناھیک  نھذ  درکراک  رثکادح  ًارھاظ   . تسا
، دنک یم  لمع  حور  یژرنا و  نیب  ینایم  ۀیحان  کی  رد  دسر  یم  رظن  هب  نھذ  اجنیا 
حور یژرنا و   ، تشھب رد  ؛  دنک یمن  قدص  ینھذ  رتالاب  حوطس  دروم  رد  رما  نیا  اما 

. دنتسھ یکی  ًاساسا 

تشھب رد  تیھولا  صخش  نیموس  زا  نآ  ؛  تسا نانیمطا  لباق  ینھذ  ۀبذاج  رادم 
ینیب شیپ  لباق  نھذ  ۀدھاشم  لباق  درکراک  یمامت  اما   ، دریگ یم  همشچرس 

یا هدش  مھف  کدنا  ِدوجو  کی  هدش  هتخانش  شنیرفآ  یمامت  رساترس  رد   . تسین
. تسا ینھذ  رادم  نیا  هباشم  هک  دراد  دوجو  تسین  ینیب  شیپ  لباق  نآ  درکراک  هک 

قلطم درکراک  ببس  هب  ًاشخب  ندوب  ینیب  شیپ  لباقریغ  نیا  هک  میرواب  نیا  رب  ام 
سدح میناوت  یم  طقف  ام   . تسیچ درکراک  نیا  هک  میناد  یمن  ام   . تسا یناھج 

طقف ام   ، تاقولخم اب  شا  هطبار  دروم  رد   . دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  نآ  هچ  هک  مینزب 
. مینک یزادرپ  نامگ  میناوت  یم 

ببس هب  تسا  نکمم  یھانتم  نھذ  ندوب  ینیب  شیپ  لباقریغ  ِصخشم  یاھزاف 
هک دراد  دوجو  تیلاعف  زا  یروانھپ  ۀیحان  کی  ، و  دشاب لاعتم  دزیا  ندوب  لماکان 
. دنشاب سامم  نآ  رد  یناھج  قلطم  کرتشم و  لماع  تسا  نکمم  ًالامتحا 
نئمطم نیا  زا  ام  اما   ، تسا هتخانشان  هک  دراد  دوجو  نھذ  نوماریپ  یدایز  یاھزیچ 
دزیا  . تسا تاقولخم  یمامت  هب  هدننیرفآ  نھذ  لماک  زاربا  نارکیب  حور  میتسھ :

. دشاب یم  ناشراگدیرفآ  هب  تاقولخم  یمامت  ناھذا  لماکت  لاح  رد  زاربا  لاعتم 
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دنک گنھامھ  ار  ناھج  تیعقاو  حوطس  یمامت  یروط  تسا  رداق  کرتشم  لماع 
ۀدیدپ نیا   . دزاس نکمم  ار  یحور  ، و  یدام  ، ینھذ یاھزیچ  نامزمھ  تخانش  هک 
، ندینش  ، ندید یارب  حیضوت  لباقریغ  ریظن و  یب  یورین  نآ   ، تسا ناھج  باتزاب 
خر ناھجربا  کی  رساترس  رد  هک  روطنآ   ، اھزیچ یمامت  نتسناد  ، و  ندرک سح 

رھ رد  شناد  تاعالطا و  نیا  یمامت  نتخاس  زکرمتم   ، باتزاب قیرط  زا  ، و  دنھد یم 
روط هب  ناھجربا  تفھ  یزکرم  داتس  تارک  زا  کی  رھ  رد  باتزاب  لمع   . هاوخلد ۀطقن 

یاھشخب یمامت  رساترس  رد  نینچمھ  نآ   . تسا هدش  هداد  ناشن  لماک 
رد ًاتیاھن  باتزاب   . دنک یم  لمع  یلحم  یاھناھج  یاھزرم  نورد  رد  اھناھجربا و 

. دبای یم  زکرمت  تشھب 

یاھدرکراک رد   ، ناھجربا یزکرم  داتس  تارک  رد  هک  روطنآ   ، باتزاب ۀدیدپ 
رگناشن  ، دوش یم  راکشآ  اجنآ  رد  رقتسم  رگباتزاب  یاھتیصخش  زیگنا  تفگش 

تفای شنیرفآ  یمامت  رد  هک  تسا  دوجو  یاھزاف  یمامت  لباقتم  ۀطبار  نیرت  هدیچیپ 
نھذ ، و  تشھب هب  ار  یکیزیف  یژرنا   ، رسپ هب  ناوت  یم  ار  یحور  طوطخ   . دوش یم 
داحتا کی  ناھج  باتزاب  ۀداعلا  قراخ  ۀدیدپ  رد  اما  ؛  دومن یبایدر  عبنم  نیموس  هب  ار 

نایاورنامرف هک  هتسویپ  مھ  هب  نانچ   ، دراد دوجو  هس  رھ  زا  ییانثتسا  ریظن و  یب 
عوقو تسدرود و  طیارش  نوماریپ  نامزمھ  ینآ و  روط  هب  دزاس  یم  رداق  ار  ناھج 

. دننادب اھنآ 

هک دنراد  دوجو  یرایسب  یاھزاف  اما   ، میمھف یم  ار  باتزاب  کینکت  ۀدمع  شخب  ام 
زکرم کرتشم  لماع  هک  میناد  یم  ام   . دنزاس یم  هدز  تریح  ار  ام  یتسار  هب 
نھذ هک  نیا  ، و  تسا یناھیک  نھذ  یاین  وا  هک   ، تسا ینھذ  رادم  ِیناھج 

. دنک یم  لمع  زکرم  عبنم و  نیموس  ینھذ  قلطم  ۀبذاج  ۀطلس  تحت  یناھیک 
یمامت ینالقع  حوطس  یور  یناھیک  نھذ  یاھرادم  هک  میناد  یم  ام  نآ  رب  هوالع 

ییاضف یناھج  تاشرازگ  لماش  اھنآ  ؛  دنراذگ یم  ریثأت  هدش  هتخانش  دوجو 
نیموس رد  دنزکرمتم و  داتسا  حور  تفھ  رد  تیعطق  نامھ  اب  تسرد  ، و  دنتسھ

. دنبای یم  یقالت  زکرم  عبنم و 

نھذ رد  دسر  یم  رظن  هب  یھلا  قلطم  نھذ  یناھیک و  یھانتم  نھذ  نایم  ۀطبار 
هاگرحس رد  هک  هدش  هداد  شزومآ  ام  هب   . دشاب نتفای  لماکت  لاح  رد  لاعتم  یبرجت 
سدح ام  ، و  دیدرگ اطعا  لاعتم  هب  نارکیب  حور  قیرط  زا  یبرجت  نھذ  نیا   ، نامز
نھذ تیلاعف  ضرف  قیرط  زا  اھنت  باتزاب  ۀدیدپ  یاھ  هبنج  زا  یخرب  هک  مینز  یم 
رد ام   ، تسین باتزاب  ریگرد  لاعتم  رگا   . دوش هدروآ  باسح  هب  دناوت  یم  لاعتم 
هتشگرس ناھیک  یھاگآ  نیا  ریذپاناطخ  یاھدرکلمع  هدیچیپ و  یاھدرکراک  حیضوت 

. میتسھ

دشاب و یبرجت  ِیھانتم  ۀدودحم  رد  هبناج  همھ  ملع  دسر  یم  رظن  هب  باتزاب 
نیا رگا   . دنک یگدنیامن  ار  لاعتم  دزیا  ِیھاگآ  دوخ  روضح -  ِیرادیدپ  تسا  نکمم 
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سامت لداعم  نآ  یاھزاف  زا  کی  رھ  رد  باتزاب  یریگراک  هب  سپ   ، دشاب تسرد  ضرف 
. تسا لاعتم  یھاگآ  دوخ  اب  یئزج 
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زارتمھ یاھتیصخش  هب  شتازایتما  اھیدنمناوت و  زا  یرایسب  لاقتنا  یارب  نارکیب  حور 
. تسا رادروخرب  لماک  تردق  زا  شلماوع  نامرف و  تحت  و 

راکشآ طابترا  رد  اما  ثیلثت  زا  ادج  هک  نارکیب  حور  زاس  تیھولا  لمع  نیلوا 
عیزوت  ، تشھب داتسا  حور  تفھ  دوجو  رد   ، دومن لمع  رسپ  ردپ و  اب  یا  هدشان 

. تفای یلجت   ، اھناھج هب  نارکیب  حور  ناگدننک 

زکرم عبنم و  نیموس  زا  یمیقتسم  ۀدنیامن  چیھ  ناھجربا  کی  یزکرم  داتس  رد 
زا هک   ، تشھب داتسا  حاورا  زا  یکی  هب  شنیرفآ  تفھ  نیا  زا  کی  رھ   . درادن دوجو 
، دنک یم  لمع  ناھجربا  تفھ  تختیاپ  رد  رقتسم  رگباتزاب  حور  تفھ  قیرط 

. دنا هتسباو 

راکشآ رگشنیرفآ  حاورا  دیلوت  رد   ، هاگ هب  هاگ   ، نارکیب حور  موادم  یدعب و  قالخ  لمع 
هدننیرفآ رسپ  کی  نیدلاو  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  هک  راب  رھ   . دوش یم 

راکمھ هک  دوش  یم  یلحم  ناھج  رگشنیرفآ  حور  کی  یاین  نارکیب  حور   ، دنوش یم 
. دوش یم  ناھج  بقاعتم  ۀبرجت  یمامت  رد  هدننیرفآ  رسپ  نآ  کیدزن 

قرف هدننیرفآ  نارسپ  نادواج و  رسپ  نایم  تسا  مزال  هک  روطنامھ  تسرد 
نارسپ نازارتمھ   ، رگشنیرفآ حاورا  نارکیب و  حور  هک  تسا  یرورض   ، دوش هتشاذگ 
یمامت یارب  نارکیب  حور  هک  هچنآ   . دنوش زیامتم  مھ  زا   ، یلحم ناھج  رد  هدننیرفآ 

. تسا یلحم  ناھج  کی  یارب  رگشنیرفآ  حور  کی   ، دشاب یم  شنیرفآ 

، ناروآ مایپ   ، مداخ حاورا  زا  یمیظع  ییارآ  فص  کی  طسوت  زکرم  عبنم و  نیموس 
یاھورملق ناتسرپرس  هارمھ  هب   ، نارواشم ، و  ناراکددم  ، نارواد  ، ناراگزومآ

گرزب ناھج  رد   ، دنراد یحور  ، و  ییایشناروم  ، یکیزیف تعیبط  هک  یصخشم 
تیصخش هملک  قیقد  ینعم  هب  تادوجوم  نیا  یمامت   . دوش یم  یگدنیامن 
یگژیو نییعت  نیریز  قرط  هب  یھانتم  عونتم  تاقولخم  تیصخش   . دنتسین

: دوش یم 

. ینھذ یھاگآ  دوخ  - 1

. ردپ تیصخش  ۀرتسگ  هب  تبسن  ینیع  شنکاو  - 2
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عون ود  نیا  رب  هوالع  ، و  دنراد دوجو  قولخم  یاھتیصخش  و  هدننیرفآ   یاھتیصخش 
حور یارب  هک  یتادوجوم   ، دنراد دوجو  زکرم  عبنم و  نیموس  یاھتیصخش   ، نیداینب
یصخش لماک  روط  هب  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  یارب  اما   ، دنتسھ یصخش  نارکیب 

. دنتسین ردپ  تیصخش  ۀرتسگ  زا  یشخب  موس  عبنم  یاھتیصخش  نیا   . دنتسین
؛ دنتسھ سامت  لباق  ًالباقتم  موس  عبنم  یاھتیصخش  لوا و  عبنم  یاھتیصخش 

. دنتسھ سامت  لباق  اھتیصخش  یمامت 

میناوت یم  طقف  ام   . دنک یم  اطعا  تیصخش  دوخ  دازآ  یصخش  ۀدارا  قیرط  زا  ردپ 
ماجنا ار  راک  نیا  هنوگچ  وا  میناد  یمن  ام  ؛  دنک یم  ار  راک  نیا  وا  ارچ  هک  مینزب  سدح 
اطعا هناردپریغ  تیصخش  عبنم  نیموس  ارچ  هک  میناد  یمن  ام  نینچمھ   . دھد یم 
نادواج رسپ  اب  قالخ  قیفلت  رد   ، دوخ بناج  زا  ار  راک  نیا  نارکیب  حور  اما   ، دیامن یم 
نارکیب حور   . دھد یم  ماجنا   ، تسا هتخانشان  امش  یارب  هک  یرامشیب  قرط  هب  و 

. دیامن لمع  ردپ  یاج  هب  عبنم  نیلوا  تیصخش  یاطعا  رد  دناوت  یم  نینچمھ 

یاھھورگ هب  نارکیب  حور   . دنراد دوجو  موس  عبنم  یاھتیصخش  زا  یرامشیب  عونا 
ناگدننک تیادھ  زا  یخرب  ریظن   ، دنرادن رارق  ردپ  تیصخش  ۀرتسگ  رد  هک  یرامشیب 
یاھھورگ نارکیب  حور  بیترت  نیمھ  هب   . دیامن یم  اطعا  موس  عبنم  تیصخش   ، ورین

رارق ِتاقولخم  اب  ناشطباور  رد  هک  ار  رگشنیرفآ  حاورا  ریظن   ، تادوجوم زا  یرامشیب 
. دنک یم  یقلت  تیصخش  تروص  هب   ، دنتسھ هقبط  کی  دوخ  ردپ  ۀرتسگ  رد  هتفرگ 

هب ناسنا  هک  هچنآ  یمامت  ۀیطع  زا  ود  رھ  موس  عبنم  لوا و  عبنم  یاھتیصخش 
یناھذا زا  اھنآ   . دنتسھ دنم  هرھب   ، نآ زا  رتشیب  ، و  دھد یم  طبر  تیصخش  موھفم 

طابترا  ، قالخ لیخت   ، تواضق  ، لالدتسا تردق   ، هظفاح ۀدنریگ  رب  رد  هک  دنرادروخرب 
یارب ًالماک  هک  یدنمدرخ  رگید  رامشیب  یاھیدنمناوت  ، و  باختنا  ، میمصت  ، هدیا نداد 
اب دنتشگ  راکشآ  امش  یارب  هک  ییاھ  هتسر   . دشاب یم  تسا  هتخانشان  اھناسنا 

یعقاو یتادوجوم  اھنآ  ؛  دنتسھ زیامتم  تیدرف  لکش و  یاراد  کدنا  یاھانثتسا 
. دنتسھ تیور  لباق  یحور  دوجو  یاھ  هتسر  یمامت  یارب  نانآ  تیرثکا   . دنتسھ

زا دیبای و  ییاھر  دوخ  ینونک  یدام  نامشچ  دودحم  دید  زا  هک  نیا  ضحم  هب  امش 
یاھزیچ تیعقاو  هب  شا  هدرتسگ  تیساسح  اب  ییایشناروم  لکش  کی  ۀیطع 

هب قلعتم  هک  ار  دوخ  ِیحور  نارای  دوب  دیھاوخ  رداق  یتح   ، دیوش رادروخرب  یحور 
. دییامن هدھاشم  دنرت  نییاپ  یاھ  هتسر 

رد  ، تسا هدش  راکشآ  تایاور  نیا  رد  هک  روطنآ   ، زکرم عبنم و  نیموس  ِیراک  ۀداوناخ 
: دریگ یم  رارق  گرزب  هورگ  هس 

، اھزیچ ریاس  نایم  رد  هک   ، بکرم أشنم  اب  یھورگ  یلاعتم . حاورا   a.
: دوش یم  لماش  ار  نیریز  یاھ  هتسر 
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. تشھب داتسا  حور  تفھ  - 1

. اھناھجربا رگباتزاب  حاورا  - 2

. یلحم یاھناھج  رگشنیرفآ  حاورا  - 3

یمامت رسارس  رد  هک  لرتنک  یاھورین  تاقولخم و  زا  هورگ  کی  ورین . ناریدم   b.
. دننک یم  لمع  هتفای  نامزاس  یاضف 

تادوجوم نیا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ًاموزل  مان  نیا  نارکیب . حور  یاھتیصخش   c.
یاراد تاقولخم  دننامھ  اھنآ  زا  یخرب  هچ  رگ   ، دنتسھ موس  عبنم  یاھتیصخش 

: دنوش یم  یدنب  هورگ  هدمع  یدنب  هقبط  هس  رد  ًالومعم  اھنآ   . دنتسھ ریظن  یب  هدارا 

. نارکیب حور  رتالاب  یاھتیصخش  - 1

. اضف روآ  مایپ  نایھاپس  - 2

. نامز مداخ  حاورا  - 3

تمدخ اھناھجربا  رد  ، و  ینوکسم ای  یزکرم  ناھج  رد   ، تشھب رد  اھھورگ  نیا 
یتح  ، یلحم یاھناھج  رد  هک  دنتسھ  ییاھ  هتسر  ۀدنریگ  رب  رد  ، و  دننک یم 

. دنراد درکراک  تارایس  ، و  اھمتسیس  ، بکاوک

یاطعا تمدخ  فقو  دبا  ات  نارکیب  یھلا و  حور  میظع  ۀداوناخ  ِیحور  یاھتیصخش 
نامز و یلماکت  تارک  دنمشوھ  تاقولخم  یمامت  هب  رسپ  ششخب  دنوادخ و  رھم 
هک دنتسھ  یا  هدنز  نابدرن  ۀدنھد  لیکشت  یحور  تادوجوم  نیا   . دنشاب یم  اضف 

. دبای یم  زارف  هوکش  هب  جرم  جرھ و  زا  نآ  قیرط  زا  یناف  ناسنا 

اھمایا یامدق  طسوت  هک  اسرووی  یھلا  رواشم  کی  طسوت  ایشنروی  رد  هدش  راکشآ  ]
[. دیامن ریوصت  ار  نارکیب  حور  راک  تعیبط و  هک  هتفای  تیرومأم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 10

تشھب ثیلثت 

لیھست تیصخش  ندوب  قلطم  زا  ار  ردپ  زیرگ  نادواج  یاھتیھولا  ِتشھب  ثیلثت 
قلطم هب  ار  دنوادخ  یصخش  یھانتمان  تساوخ  دودحمان  زاربا  ثیلثت   . دیامن یم 
هک ینوگانوگ  نارسپ  نادواج و  رسپ   . دھد یم  طبر  لماک  روط  هب  تیھولا  ندوب 

زا ار  ردپ  ییاھر   ، وا یناھج  نادنزرف  کرتشم و  لماع  هارمھ  هب   ، دنراد یھلا  أشنم 
، یگنادواج  ، یریذپانرییغت  ، لامک  ، تیلاعت یتاذ  نآ  زا  اوس  هک  ییاھتیدودحم 

نیمأت رثؤم  روط  هب   ، تسا ردپ  ندوب  یھانتمان  ، و  ندوب قلطم   ، ندوب یناھج 
. دنزاس یم 

هب ار  تیھولا  ۀنادواج  تعیبط  رایع  مامت  یزاسراکشآ  لماک و  زاربا  تشھب  ثیلثت 
یزاسراکشآ کی  بیترت  نیمھ  هب  ثیلثت  تباث  نارسپ   . دنک یم  نیمأت  رثؤم  روط 

، تسا تیھولا  تدحو  ثیلثت   . دنھد یم  ماجنا  ار  یھلا  تلادع  زا  رایع  مامت  لماک و 
نیزاغآ و تیصخش  هس  ِیھلا  ِیگناگی  ِقلطم  یاھداینب  یور  دبا  یارب  تدحو  نیا  و 

. تسا هدش  انب  حور  یادخ  ، و  رسپ یادخ   ، ردپ یادخ   ، دوجوم مھ  زارتمھ و 

طقف  ، میرگنب بقع  هب  نایاپ  یب  ۀتشذگ  هب  تیدبا  ۀرتسگ  رد  ینونک  تیعضو  زا  رگا 
ثیلثت نآ  ، و  مینک فشک  ناھج  روما  رد  ریذپان  زیرگ  یریذپان  بانتجا  کی  میناوت  یم 

هب نم  هک  روطنیمھ   . مرادنپ یم  ریذپان  بانتجا  ار  ثیلثت  دوجو  نم   . تسا تشھب 
ناھج یمامت  رد  ار  رگید  زیچ  چیھ   ، منک یم  هاگن  نامز  ۀدنیآ  ، و  لاح  ، هتشذگ

ای هتشذگ  هب  یشرگن  اب   ، ینونک نیداینب  ناھج   . مرادنپ یمن  ریذپان  بانتجا  اھناھج 
، تشھب ثیلثت  نتشادنپ  ضورفم  اب   . تسا روصت  لباقریغ  ثیلثت  نودب   ، هدنیآ
اما  ، میرادنپ یھیدب  ار  اھراک  همھ  ماجنا  ددعتم  یتح  ای  رگید  یاھھار  میناوت  یم 

نارکیب هنوگچ  هک  مینک  روصت  میتسین  رداق  حور  ، و  رسپ  ، ردپ ثیلثت  نودب 
زارتمھ هناگ و  هس  یبای  تیصخش  هب  تیھولا  قلطم  یگناگی  دوجو  اب  تسناوت  یم 
ِلامک ِثیلثت  یاھدرادناتسا  یاپ  هب  شنیرفآ  زا  یرگید  موھفم  چیھ   . دبای تسد 

یتاذ هک  یدارا  ییاھر  یگدنکآ  زین  تسا و  تیھولا  یگناگی  یتاذ  هک  ندوب  قلطم 
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. دسر یمن  تسا  تیھولا  ۀناگ  هس  یبای  تیصخش 

زکرم عبنم و  نیلوا  ِعیزوت  دوخ  - 1

قیمع ۀدننک  عیزوت  دوخ  تسایس  کی   ، هتشذگ تیدبا  رد   ، ردپ هک  دسر  یم  رظن  هب 
ردپ ینتشاد  تسود  ، و  تبحم اب   ، هناراکادف تعیبط  یتاذ  یزیچ   . دومن زاغآ  ار 
نآ اھییاناوت و  نآ  یریگراک  هب  طقف  وا  دوش  یم  بجوم  هک  دشاب  یم  یناھج 

ظوفحم دوخ  یارب  دبای  یم  نکممریغ  ًارھاظ  ار  نآ  یاطعا  ای  ضیوفت  هک  یتیعجرم 
. دراد

لباق رگید  قولخم  ای  هدننیرفآ  رھ  هب  هک  دوخ  زا  یشخب  رھ  زا  ار  دوخ  یناھج  ردپ 
هک ار  یا  هتیروتا  یمامت  ییاناوت و  رھ  وا   . تسا هتخاس  یھت  هراومھ  دوب  اطعا 
اھنآ رایمھ  دنمشوھ  تادوجوم  دوخ و  یھلا  نارسپ  هب  دوش  لوحم  تسناوت  یم 
هب دوب  لاقتنا  لباق  هک  ار  یرادا  ۀتیروتا  زایتما  رھ  عقاو  رد  وا   . تسا هدومن  لوحم 
کی روما  رد   . تسا هداد  لاقتنا   ، ناش هطوبرم  یاھناھج  رد   ، شراتخم دوخ  نارسپ 
رد نادواج  رسپ  لثم  تسرد  ار  هدننیرفآ  راتخم  دوخ  رسپ  رھ  وا   ، یلحم ناھج 
دوجو یمامت  وا   . تسا هتخاس  اناوت  ، و  هتسیاش  ، لماک  ، یزکرم نیزاغآ و  ناھج 

ار شدوخ  تسناوت  یم  ناکما  دح  رد  هک  ار  یزیچ  رھ   ، دوخ یاھیگژیو  یمامت  دوخ و 
رھ رد  ، و  صخش رھ  هب  ، و  اج رھ  رد   ، رصع رھ  رد   ، قیرط رھ  هب   ، دزاس یھت  نآ  زا 
، تیصخش زا  یرادروخرب  سدقت  تمرح و  اب   ، شیزکرم هاگتنوکس  زج  هب  ناھج 

. تسا هدومن  اطع  عقاو  رد  ، و  هتشاد ینازرا 

دوخ  ، تیصخش رد  ندومن  میھس  دوخ و  عیزوت  ؛  تسین روحم  دوخ  یھلا  تیصخش 
اب ترشاعم  قاتشم  تاقولخم   . دنک یم  یگژیو  نییعت  ار  یھلا  دازآ  ۀدارا  ِدوب 

دوخ یناھج  نادنزرف  ندرک  میھس  زا  ناگدننیرفآ  ؛  دنتسھ رگید  یصخش  تاقولخم 
تیعقاو هک   ، یناھج ردپ  تروص  هب  نارکیب  تیصخش  ؛  دنیآ یم  دجو  هب  تینابر  رد 
کرتشم لماع  نادواج و  رسپ   ، زارتمھ تیصخش  ود  اب  ار  دوخ  یربارب  دوجو و 

. تسا هدش  راکشآ   ، دنک یم  تمسق 

یاھیزاسراکشآ هب  هشیمھ  ام  ردپ  یھلا  یاھیگژیو  تیصخش و  تخانش  یارب 
ماجنا شنیرفآ  کرتشم  لمع  هک  یماگنھ  اریز   ، دوب میھاوخ  یکتم  نادواج  رسپ 

تشاذگ و تیصخش  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  تیھولا  صخش  نیموس  هک  یماگنھ   ، دش
تیصخش ناونع  هب  رگید  ردپ   ، دروآ رد  ارجا  هب  ار  دوخ  یھلا  نیدلاو  مأوت  یاھتشادرب 

ۀتسھ نتفای  تیدام  کرتشم و  لماع  ندمآ  دوجو  هب  اب   . تشادن دوجو  لماک 
هب ار  دوخ  دنوادخ   . تسویپ عوقو  هب  یصخشم  ۀنادواج  تارییغت   ، شنیرفآ یزکرم 

بیترت نیدب  دنوادخ   . دومن ادھا  شنادواج  رسپ  هب  قلطم  تیصخش  کی  ناونع 
ود رھ  اھنآ  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  اطع  شرسپ  اھنت  هب  ار  نارکیب “ یتیصخش  ”
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. دننک یم  اطع  نارکیب  حور  هب  ار  ناش  هنادواج  دنویپ  ِکرتشم “ تیصخش  ”

قولخم یارب   ، تسا یھانتم  نھذ  روصت  زا  رتارف  هک  رگید  لیالد  لیلد و  نیا  هب 
روطنآ ار  دنوادخ  ۀناردپ  نارکیب  تیصخش  هک  تسا  لکشم  هدنیازف  روط  هب  یرشب 
لاعف نارکیب  حور  رد  ًامومع   ، رسپ اب  ، و  هدش راکشآ  نادواج  رسپ  رد  ًامومع  هک 

. دنک کرد  تسا 

یھاگ یتح  دننک و  یم  رادید  یلماکت  تارک  زا  دنوادخ  یتشھب  نارسپ  هک  اجنآ  زا 
اھاطعا نیا  هک  اجنآ  زا  ، و  دننیزگ یم  تماقا  اھنآ  رد  یناسنا  مسج  تروص  هب  تاقوا 

ناسنا یارب  ار  یھلا  تیصخش  رتکاراک  تعیبط و  تخانش  یا  هزادنا  ات  عقاو  رد 
روظنم هب  یا  هرایس  یاھ  هرتسگ  تاقولخم  ور  نیا  زا   ، دنزاس یم  رسیم  یناف 

راظتنا مشچ  دیاب  حور  ، و  رسپ  ، ردپ نوماریپ  نانیمطا  لباق  ربتعم و  تاعالطا  بسک 
. دنشاب تشھب  نارسپ  نیا  یاھاطعا 

تیھولا یبای  تیصخش  - 2

رسپ هک  یحور  لماک  تیصخش  نآ  زا  ار  دوخ  یزاس  هناگ  هس  کینکت  قیرط  زا  ردپ 
زا دزاس و  یم  رسپ  نیمھ  ردپ  ار  دوخ  راک  نیا  ماجنا  اب  وا  اما   ، دزاس یم  اھر  تسا 

دنمشوھ تاقولخم  یمامت  ِندش  یھلا  ردپ  یارب  دودحمان  تیفرظ  زا  ار  دوخ  ور  نیا 
رگید ۀتفای  تیصخش  عاونا  ای   ، هدش جتنم   ، هدش هدیرفآ  ًابقاعتم  ۀدارا  بحاص 

ناونع هب  دناوت  یم  طقف  لماک  قلطم و  تیصخش  ناونع  هب  ردپ   . دزاس یم  رادروخرب 
یاھھورگ هب  ًاموادم  یصخش  ردپ  کی  ناونع  هب  اما   ، دیامن لمع  رسپ  اب  رسپ و 

، دیامن یم  اطعا  تیصخش  هدارا  بحاص  دنمشوھ  تاقولخم  توافتم  حوطس  عونتم 
یواح یصخش  طباور  ناھج  نادنزرف  میظع  ۀداوناخ  نیا  اب  هشیمھ  یارب  و 

. دنک یم  ظفح  زیمآرھم  ترشاعم 

یماگنھ ، و  دومن اطعا  دوخ  رسپ  تیصخش  هب  ار  دوخ  تیمامت  ردپ  هک  نیا  زا  دعب 
هک یتعیبط  نارکیب و  تردق  زا   ، دیدرگ لماک  لیمکت و  دوخ  یاطعا  لمع  نیا  هک 

اھتیفیک و نآ  ًاکرتشم  نادواج  نیدلاو   ، دنراد دوجو  رسپ  ردپ و  دنویپ  رد  لکش  نیدب 
اطعا تسا  ناشدوخ  دننامھ  رگید  یدوجوم  زاب  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ار  ییاھیگژیو 

ۀنایارگدوجو یبای  تیصخش   ، نارکیب حور   ، کرتشم تیصخش  نیا  ؛ و  دنیامن یم 
. دزاس یم  لماک  ار  تیھولا 

نیموس نیمود و  یردارب  یارب  حور   . تسا یرورض  دنوادخ  ندوب  ردپ  یارب  رسپ 
نیا اما   ، تسا یعامتجا  هورگ  کی  ِلقادح  صخش  هس   . تسا یرورض  صخش 
لماع ِیریذپان  بانتجا  هب  نتشاد  رواب  یارب  رایسب  لیالد  نایم  زا  لیلد  نیرتمک 

. تسا کرتشم 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



رسپ  . تسا تیصخش  دودحمان  عبنم   ، نارکیب ۀناردپ  تیصخش   ، زکرم عبنم و  نیلوا 
یمامت رسارس  رد  هک  یھلا  دوجوم  نآ   ، تسا لماک  قلطم  تیصخش  نادواج 

اج رب  اپ  دنوادخ  یصخش  تعیبط  لماک  یزاسراکشآ  ناونع  هب  تیدبا  نامز و 
یدبا دنویپ  ِیصخش  ریظن  یب  دمایپ   ، تسا کرتشم  تیصخش  نارکیب  حور   . تسا

. رسپ ردپ و 

رسپ قلطم  تیصخش  یاھنم  تیاھن  یب  تیصخش  زکرم  عبنم و  نیلوا  تیصخش 
تیصخش دنویپ  نوزفا  قوف  دمایپ  زکرم  عبنم و  نیموس  تیصخش   . تسا نادواج 

. تسا رسپ  قلطم  تیصخش  ردپ و  ۀدش  اھر 

کیچیھ ؛  دنتسھ ریظن  یب  یصاخشا  نارکیب  حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ 
. دنتسھ دحتم  همھ  ؛  تسا نیزاغآ  کی  رھ  ؛  تسین ناسمھ 

، و ردپ هب  تبسن  یدنزرف  زا  یھاگآ   ، یھلا تیصخش  ۀطبار  تیمامت  نادواج  رسپ 
ار ود  رھ  رشاعم  حور -  این و  ردپ -  اب  یھلا  یربارب  ود و  رھ  حور  هب  تبسن  ندوب  ردپ 

تسا ربارب  وا  اب  هک  رسپ  کی  نتشاد  ۀبرجت  زا  ردپ   . دنک یم  هبرجت  ییاھنت  هب 
، یدنزرف ۀبرجت  زا  نادواج  رسپ   . درادن ییاین  ۀنیشیپ  چیھ  ردپ  اما   ، دراد تخانش 

کرتشم ۀدلاو  زا  رسپ  لاح  نامھ  رد  ، و  تسا رادروخرب  تیصخش  یاین  تخانش 
ِیتیصخش یاین  هب  تبسن  نارکیب  حور   . تسا هاگآ  نارکیب  حور  هب  تبسن  ندوب 
ۀخرچ  . تسین زارتمھ  ینابر  تیصخش  کی  ۀدلاو  اما   ، تسا هاگآ  هناگود 

یاھتیصخش ؛  دبای یم  تسد  لامک  هب  حور  اب  تیھولا  یبای  تیصخش  ۀنایارگدوجو 
. تسا ددع  تفھ  ناشدادعت  دنتسھ و  یبرجت  زکرم  عبنم و  نیموس  یلصا 

. مسانش یم  هناگی  ِتیھولا  ناونع  هب  ار  ثیلثت  نم   . تسا تشھب  ثیلثت  نم  أشنم 
ناش یصخش  صخشم  یاھتیفرظ  رد  حور  ، و  رسپ  ، ردپ هک  مناد  یم  نینچمھ  نم 

یصخش و روط  هب  اھنت  هن  اھنآ  هک  مناد  یم  ًاعطق  نم   . دننک یم  لمع  دنراد و  دوجو 
یاھیدنبھورگ رد  ار  دوخ  یاھدرکراک  نینچمھ  هکلب   ، دننک یم  لمع  یعمج 

درفنم و توافتم  تیفرظ  تفھ  رد  نایاپ  رد  هک  یروط   ، دننک یم  یگنھامھ  نوگانوگ 
بیکرت نینچ  تالامتحا  یدنب  لکش  تفھ  نیا  هک  اجنآ  زا  . و  دننک یم  لمع  یعمج 
لکش تفھ  رد  ناھج  یاھتیعقاو  یرادیدپ   ، دنناسر یم  اھتنا  هب  ًالماک  ار  ینابر 
ریذپان بانتجا  دنتسھ  تیصخش  ، و  اھشزرا  ، یناعم ۀدنریگ  رب  رد  هک  توافتم 

. تسا

تیھولا صخش  هس  - 3

زا یھلا  یعطق و  یبای  تیصخش  هس   ، دراد دوجو  تیھولا  کی  طقف  هک  نیا  مغر  هب 
: تفگ ردپ   ، ناسنا هب  یھلا  ناگدننک  میظنت  یاطعا  اب  هطبار  رد   . دراد دوجو  تیھولا 
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ییایشنروی تاجتشون  رسارس  رد  “ . میزاسب دوخ  هیبش  ار  یناف  ناسنا  دیراذگب  ”
، تسا هتسویپ  عوقو  هب  اھراب  یعمج  تیھولا  یاھدرکراک  لامعا و  هب  هراشا  نیا 

ناشن ار  زکرم  عبنم و  هس  درکراک  دوجو و  نتخانش  تیمسر  هب  راکشآ  روط  هب  هک 
. دھد یم 

ناسکی و یطباور  ردپ  اب  ثیلثت  طابترا  رد  حور  رسپ و  هک  هدش  هداد  شزومآ  ام  هب 
هب نامز و  رد  اما   ، دنراد کش  نودب  تیھولا  ناونع  هب  تیدبا و  رد  اھنآ   . دنراد ربارب 
اب  . دنزاس یم  راکشآ  عونتم  رایسب  تعیبط  اب  یطباور  ًاعطق  اھنآ  تیصخش  ناونع 

رایسب دسر  یم  رظن  هب  طباور  نیا   ، اھناھج یوس  هب  نوریب  هب  تشھب  زا  یشرگن 
توافتم ًالماک   ، دنوش هتسیرگن  اضف  یاھورملق  زا  هک  یماگنھ  اما   ، دنشاب هیبش 

. دنسر یم  رظن  هب 

لمع  ” یتسار هب  حور  نادنزرف  اما   ، دنتسھ دنوادخ “ مالک   ” عقاو رد  یھلا  نارسپ 
قیرط زا   ، دیوگ یم  نخس   ، رسپ اب  ، و  رسپ قیرط  زا  دنوادخ   . دنشاب یم  دنوادخ “
هب ناھج  یاھتیلاعف  ۀیلک  رد  حور  رسپ و  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  لمع  نارکیب  حور 

کرتشم ردپ  کی  یارب  قشع  نیسحت و  اب  ، و  دنتسھ هناردارب  عیدب  یا  هنوگ 
. دننک یم  راک  زارتمھ  ردارب  ود  تروص  هب  مارتحا  دروم  یھلا  روط  هب  یمارگ و 

رد اما   ، تسا زارتمھ  ناشدوجو  ، و  تسا ربارب  ناشتعیبط  ًاعطق  حور  ، و  رسپ  ، ردپ
ییاھنت هب  هک  یماگنھ  ، و  دراد دوجو  یزرحم  یاھتوافت  ناش  یناھج  یاھدرکراک 

. تسا دودحم  ًارھاظ  تیھولا  ِصخش  رھ  ندوب  قلطم   ، دننک یم  لمع 

ییاھیگژیو ، و  اھتردق  ، تیصخش زا  شیدارا  دوخ  نتخاس  اھر  زا  شیپ  یناھج  ردپ 
تیھولا کی  یفسلف ) رظن  زا   ) دسر یم  رظن  هب   ، دھد یم  لیکشت  ار  حور  رسپ و  هک 
نودب ینیزاغآ  ِیرظن  زکرم  عبنم و  نینچ  اما   . تسا هدوب  نارکیب  ، و  قلطم  ، لماک
نودب ندوب  ردپ  ؛  دوش یقلت  یناھج  ردپ  هجو  چیھ  هب  تسناوت  یمن  رسپ  کی 

، دشاب قلطم  یلک  رظن  زا  هک  نیا  یارب  ردپ   ، نآ رب  هوالع   . تسین یعقاو  یدنزرف 
نینچ زگرھ  وا  اما   . تسا هتشاد  یم  دوجو  ییاھنت  هب  یدبا  رود  ۀظحل  کی  رد  دیاب 
نیلوا  . دنتسھ هنادواج  ًاکرتشم  ردپ  اب  ود  رھ  حور  رسپ و  ؛  تشادن یدرفنم  دوجو 

نارکیب حور  ۀنادواج  یاین   ، رسپ اب  نیزاغآ ، و  رسپ  ِنادواج  ِردپ  زکرم  عبنم و 
. دوب دھاوخ  دبا  یارب  هدوب و  هشیمھ 

هب  ، ندوب قلطم  میقتسم  یاھ  هولج  ۀیلک  زا  ار  دوخ  ردپ  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام 
ایآ هک  میناد  یمن  ام   . تسا هتخاس  هرھب  یب   ، قلطم ۀدارا  قلطم و  ِندوب  ردپ  زج 

هدھاشم میناوت  یم  طقف  ام  ؛  هن ای  دشاب  یم  ردپ  ریذپان  کیکفت  یگژیو  کی  هدارا 
یتاذ دبا  یارب  دیاب  هدارا  ینارکیب  نیا  تخاسن . یھت  هدارا  زا  ار  دوخ  وا  هک  مینک 

. دشاب هدوب  زکرم  عبنم و  نیلوا 
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قلطم یاھدنب  دیق و  زا   ، نادواج رسپ  هب  قلطم  تیصخش  یاطعا  رد   ، یناھج ردپ 
ار نیا  دبا  یارب  هک  دراد  یمرب  یماگ  راک  نیا  ماجنا  رد  اما   ، دزیرگ یم  تیصخش  ندوب 
. دیامن لمع  ییاھنت  هب  قلطم  تیصخش  تروص  هب  هک  دزاس  یم  نکممریغ  وا  یارب 

یگتسباو کرتشم —  لماع  دوجوم —  مھ  ِتیھولا  ِییاھن  یبای  تیصخش  اب  و 
تیھولا درکراک  تیمامت  اب  هطبار  رد  یھلا  تیصخش  هس  ۀناگ  هس  ِینارحب  ِلباقتم 

. دیآ یم  لابند  هب  قلطم  روط  هب 

لمع یدازآ  رد  ردپ   . تسا اھناھج  ناھج  رد  اھتیصخش  یمامت  قلطم  ردپ  دنوادخ 
هب لاح  رد   ، هدمآ دوجو  هب  هک  ییاضف  نامز و  یاھناھج  رد  اما   ، تسا قلطم  ًاصخش 
، تیھولا تیمامت  ناونع  هب  ردپ   ، دمآ دھاوخ  دوجو  هب  هدنیآ  رد  ، و  تسا ندمآ  دوجو 

. تسین قلطم  صیخشت  لباق  روط  هب   ، تشھب ثیلثت  رد  زج  هب 

: دنک یم  لمع  نیریز  تروص  هب  یدام  یاھناھج  رد  انواھ  زا  جراخ  زکرم  عبنم و  نیلوا 

. دوخ یاھ  هون   ، هدننیرفآ نارسپ  قیرط  زا   ، هدننیرفآ ناونع  هب  - 1

. تشھب ۀبذاج  زکرم  قیرط  زا   ، هدننک لرتنک  ناونع  هب  - 2

. نادواج رسپ  قیرط  زا   ، حور ناونع  هب  - 3

. کرتشم راگدیرفآ  قیرط  زا   ، نھذ ناونع  هب  - 4

طابترا تاقولخم  ۀیلک  اب  شتیصخش  رادم  قیرط  زا  وا   ، ردپ کی  ناونع  هب  - 5
. دنک یم  ظفح  هناردپ 

رساترس رد  دوخ  درف  هب  رصحنم  یازجا  طسوت  وا   ، صخش کی  ناونع  هب  - 6
ناگدننک میظنت  قیرط  زا  یناف  ناسنا  رد  دنک —  یم  لمع  ًامیقتسم  شنیرفآ 

. رکف

. دنک یم  لمع  تشھب  ثیلثت  رد  طقف  وا   ، تیھولا لک  ناونع  هب  - 7

دوخ هنابلطواد و  ًالماک  یناھج  ردپ  طسوت  تردق  ندرپس  یراذگاو و  نیا  یمامت 
یناھج ۀتیروتا  یاھتیدودحم  نیا  هب  دصق  یور  زا  دنمتردق  ًامامت  ِردپ   . تسا هتساوخ 

. دنز یم  تسد 

یازجا یاطعا  رد  زج  هب   ، یونعم تاھج  ۀیلک  رد  دسر  یم  رظن  هب  نادواج  رسپ 
. دنک یم  لمع  هناگی  تروص  هب  ردپ  اب   ، یصخش شیپ  یاھتیلاعف  ریاس  رد  دنوادخ و 

یاھناھج یژرنا  یاھتیلاعف  اب  ای  یدام  تاقولخم  ینالقع  یاھتیلاعف  اب  زین  رسپ 
کی تروص  هب  رسپ   ، قلطم ناونع  هب   . دوش یمن  تیوھ  نییعت  کیدزن  زا  یدام 
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. دنک یم  لمع  یحور  ناھج  ورملق  رد  طقف  صخش و 

رواب روط  هب  یناھج و  زیگنا  تفگش  یا  هنوگ  هب  شیاھدرکلمع  ۀیلک  رد  نارکیب  حور 
لمع حور  ، و  هدام  ، نھذ یاھ  هرتسگ  رد  وا   . تسا فیرح  نف  همھ  یندرکن 

هب نینچمھ  وا  اما   ، دنک یم  یگدنیامن  ار  رسپ  ردپ و  طابترا  کرتشم  لماع   . دنک یم 
، یحور ۀبذاج   ، یکیزیف ۀبذاج  ریگرد  میقتسم  روط  هب  وا   . دنک یم  لمع  دوخ  ناونع 

تکرش ناھج  رگید  یاھتیلاعف  ۀیلک  رد  شیب  امک  اما   ، تسین تیصخش  ۀرتسگ  ای 
هبذاج قلطم  دوجوم و  لرتنک  هس  هب  ًارھاظ  هک  یلاح  رد  نارکیب  حور   . دنک یم 
ۀیطع نیا   . دنک یم  لامعِا  ار  لرتنک  قوف  هس  دسر  یم  رظن  هب   ، تسا یکتم 

یاھیژرنا اھورین و  یلجت  یتح  ندومن  یثنخ  ًارھاظ  یوَرارف و  یارب  هناگ  هس 
هتفرگ راک  هب  رایسب  قرط  هب  ندوب  قلطم  ِیئاغ  قوف  یاھزرم  ات  تسرد   ، نیزاغآ

ِنیزاغآ یاھیلجت  زا  یتح  صخشم  یاھتیعضو  رد  اھلرتنک  قوف  نیا   . دوش یم 
. دنور یم  رتارف  قلطم  روط  هب  یناھیک  تیعقاو 

ثیلثت رد  تیھولا  تدحو  - 4

کی ناونع  هب  هناگ ) هس  تدحو  نیلوا   ) تشھب ثیلثت   ، قلطم تاطابترا  ۀیلک  نایم  زا 
اب هطبار  رد  طقف  دنوادخ   . تسا ریظن  یب  یصخش  ِتیھولا  ِدرف  هب  رصحنم  طابترا 

لمع دنوادخ  ناونع  هب  دنسانشب  ار  دنوادخ  دنناوت  یم  هک  ییاھنآ  اب  دنوادخ و 
تیھولا ناونع  هب  ناھج  تیمامت  اب  هطبار  رد  تشھب و  ثیلثت  رد  اما   ، دنک یم 

. دنک یم  لمع  قلطم 

تیھولا ۀناگادج  ًالماک  صخش  هس  لاح  نیا  اب  ؛  تسا هناگی  ًالماک  هنادواج  تیھولا 
یاھورین رتکاراک و  یاھیگژیو  عونت  یمامت  ِنامزمھ  زاربا  تشھب  ثیلثت   . دراد دوجو 
یاھدرکراک ِیھلا  تدحو  یمامت  وا و  نادواج  نازارتمھ  زکرم و  عبنم و  نیلوا  نارکیب 

. دزاس یم  رسیم  ار  هدشان  میسقت  تیھولا  ِیناھج 

رد هن  اما  یصخشریغ  تیفرظ  کی  رد  هک  تسا  نارکیب  صاخشا  طابترا  کی  ثیلثت 
هون ، و  رسپ  ، ردپ کی  اما   ، تسا ماخ  ریوصت  نیا   . دننک یم  لمع  تیصخش  اب  تریاغم 

دوجو نیا  اب  یلو  یصخشریغ  هک  دنھد  لکش  هچراپکی  تیدوجوم  کی  دنناوت  یم 
. دشاب ناش  یصخش  تساوخ  عبات 

؛ دراد دوجو  حور  ، و  رسپ  ، ردپ ینابر  داحتا  تروص  هب  نآ   . تسا یعقاو  تشھب  ثیلثت 
ثیلثت نیمھ  اب  هطبار  رد  دنناوت  یم   ، اھنآ ود  رھ  ای   ، حور ای   ، رسپ  ، ردپ لاح  نیع  رد  و 

هن اما   ، یثیلثتریغ ۀویش  کی  هب  دنناوت  یم  حور  ، و  رسپ  ، ردپ  . دنیامن لمع  تشھب 
هب ناشباختنا  رب  انب  دنناوت  یم  اھنآ   . دننک یعاسم  کیرشت   ، تیھولا هس  لکش  هب 

. تسین ثیلثت  نیا  اما   ، دننک یعاسم  کیرشت  صاخشا  تروص 
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لماع درکراک  دھد  یم  ماجنا  نارکیب  حور  هچنآ  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  هراومھ 
. دننک یم  لمع  وا  ناونع  هب  ، و  وا قیرط  زا   ، وا رد  ود  رھ  رسپ  ردپ و   . تسا کرتشم 
رد یکی و  تروص  هب  ات  هس  تسا : هدوھیب  ثیلثت  زار  نداد  حیضوت  یارب  شالت  اما 

. ات ود  یاج  هب  لمع  لاح  رد  ات و  ود  تروص  هب  یکی  ، و  یکی

حیضوت یارب  نامشالت  رد  هک  تسا  طوبرم  ناھج  روما  تیمامت  هب  ردقنآ  ثیلثت 
. دوش هدروآ  باسح  هب  دیاب  تیصخش  ۀطبار  ای  یناھیک  درفنم  دادخر  رھ  تیلک 

یھانتم حطس  هب  یناف  ناسنا  ، و  دنک یم  لمع  ناھیک  حوطس  ۀیلک  رد  ثیلثت 
ناونع هب  ثیلثت  زا  یھانتم  تشادرب  کی  اب  دیاب  ناسنا  ور  نیا  زا  ؛  تسا دودحم 

. دشاب عناق  ثیلثت 

رد ناتیدرف و  ینیب  نشور  قباطم  دیاب  مسج  رد  ناسنا  کی  ناونع  هب  امش 
یکدنا رایسب  ردق  امش   . دیرگنب ثیلثت  هب  ناتناور  نھذ و  یاھشنکاو  اب  یگنھامھ 

دوعص تشھب  یوس  هب  هک  جیردت  هب  اما   ، دینادب دیناوت  یم  ار  ثیلثت  ندوب  قلطم  زا 
تیئاغ تیلاعت و  ۀرظتنمریغ  تافاشتکا  یپ و  رد  یپ  یاھیزاسراکشآ  اب   ، دینک یم 

. درک دیھاوخ  هبرجت  ار  یتفگش  اھراب   ، نآ ندوب  قلطم  هن  رگا   ، ثیلثت

ثیلثت یاھدرکراک  - 5

نتشاد زا  هک  تسا  راگزاس  یتخس  هب  اما   ، دنراد ییاھیگژیو  یصخش  یاھتیھولا 
روط هب  ناوت  یم  ار  یھلا  تادوجوم  طابترا  نیا   . دوش هتفگ  نخس  ثیلثت  یاھیگژیو 
، یلک یاھدرکیور   ، تلادع یارجا  لثم   ، دومن یقلت  اھدرکراک  نتشاد  رت  حیحص 

یمامت هب  هک  ییاج  ات  اھدرکراک  نیا   . یناھیک ریگارف  لرتنک  ، و  گنھامھ لمع 
رد  ) ، و یئاغ  ، یلاعتم لاعف  روط  هب   ، تسا طوبرم  تیصخش  شزرا  ۀدنز  یاھتیعقاو 

. دنتسھ قلطم  تیھولا ) ۀدودحم 

نآ ۀوالع  هب  ردپ  تینابر  یرھاظ  ۀیطع  عومجم  ًافرص  تشھب  ثیلثت  یاھدرکراک 
طابترا  . دنشاب یمن  دنتسھ  ریظن  یب  حور  رسپ و  ِیصخش  دوجو  رد  هک  هژیو  تافص 

، اھشزرا  ، یناعم یبای  تیھولا  ، و  دادخر  ، لماکت هب  تشھب  تیھولا  هس  ۀناگ  هس 
رجنم تیریدم  ، و  لمع  ، یناھج یزاسراکشآ  یارب  دیدج  یاھتیفرظ  ، و  اھتردق
ثیلثت ای   ، یعامتجا یاھھورگ   ، یرشب یاھ  هداوناخ   ، هدنز یاھ  هطبار   . دوش یم 

رایسب هشیمھ  یھورگ  لیسناتپ   . دنوش یمن  تیوقت  یددع  فرص  عمج  اب  تشھب 
. تسا هناگادج  یازجا  یاھیگژیو  ۀداس  عمج  زا  شیب 

، لاح  ، هتشذگ ناھج  یمامت  هب  تبسن  ثیلثت  ناونع  هب   ، ریظن یب  یدرکیور  ثیلثت 
یاھدرکیور اب  هطبار  رد  دنناوت  یم  وحن  نیرتھب  هب  ثیلثت  یاھدرکراک  . و  دراد  ، هدنیآ و 
نامزمھ اھدرکیور  هنوگ  نیا   . دنریگ رارق  هظحالم  دروم  ناھج  هب  تبسن  ثیلثت 
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: دنشاب ددعتم  تسا  نکمم  هناگادج  دادخر  ای  تیعضو  رھ  اب  هطبار  رد  دنتسھ و 

نآ درکیور  ثیلثت  تیدودحم  دوخ -  رثکادح   . یھانتم هب  تبسن  درکیور   -1
کی زین  لاعتم  دزیا  ، و  تسین صخش  کی  ثیلثت   . تسا یھانتم  هب  تبسن 

هب تبسن  درکیور  نیرتکیدزن  لاعتم  اما   ، تسین ثیلثت  صاخ  یبای  تیصخش 
تاقولخم طسوت  دناوت  یم  هک  تسا  ثیلثت  تیصخش  تردق  ینوناک  زکرمت 

تاقوا یھاگ  یھانتم  اب  ثیلثت  ۀطبار  نوماریپ  ور  نیا  زا   . دوش کرد  یھانتم 
. دوش یم  هتفگ  نخس  تیلاعت  ِثیلثت  تروص  هب 

هک ار  دوجو  زا  حوطس  نآ  تشھب  ثیلثت   . تیانوسبا هب  تبسن  درکیور   -2
نیا ، و  دھد یم  رارق  هجوت  دروم  دنتسھ  قلطم  زا  رتمک  اما  یھانتم  زا  رتشیب 
هب لاعتم  هن  یئاغ و  هن   . دوش یم  هدیمان  تیئاغ  ثیلثت  تاقوا  یھاگ  هطبار 
هطبار رد  صخشم و  رظن  کی  زا  اما   ، دنتسین تشھب  ثیلثت  ۀدنیامن  لماک  روط 

شیپ راصعا  لوط  رد  کی  رھ  هک  دسر  یم  رظن  هب  ناش  هطوبرم  حوطس  اب 
. دننک یم  یگدنیامن  ار  ثیلثت  تردق  ِیبرجت  ۀعسوت  ِیصخش 

هب تسا و  قلطم  یاھدوجو  اب  هطبار  رد  تشھب  ثیلثت  قلطم  درکیور   -3
. دوش یم  رجنم  لک  تیھولا  لمع 

نیلوا ۀناگ  هس  تدحو  طباور  یمامت  گنھامھ  لمع  ۀدنریگ  رب  رد  نارکیب  ثیلثت 
یارب ور  نیا  زا  ، و  تسا هتفای —  تیھولا  زین  هتفاین و  تیھولا  زکرم —  عبنم و 

هب ثیلثت  نوماریپ  یشیدنا  فرژ  رد   . تسا لکشم  رایسب  نآ  کرد  اھتیصخش 
یخرب زا  هنوگ  نیدب  ؛  دیریگن هدیدان  ار  هناگ  هس  تدحو  تفھ   ، نارکیب ناونع 

تسا نکمم  اھسکوداراپ  یخرب  ، و  دوش بانتجا  تسا  نکمم  ندیمھف  ِتالکشم 
. دنوش لصف  لح و  ًاشخب 

تقیقح یرشب  دودحم  نھذ  هب  دزاس  رداق  ارم  هک  مرادن  رایتخا  رد  ینابز  نم  اما 
هس لباقتم  ریذپان  نایاپ  طابترا  تعیبط  تشھب و  ثیلثت  نادواج  تیمھا  لماک و 

. دناسرب ار  لماک  تیاھن  یب  دوجوم 

ثیلثت تباث  نارسپ  - 6

نوناق رب  تراظن  تسا . نوناق  وا  ؛  تسا نیناوق  یمامت  أشنم  زکرم  عبنم و  نیلوا 
ریسفت جیورت و   ، نوناق یزاسراکشآ   . تسا زکرم  عبنم و  نیمود  یتاذ  یونعم 

ۀطیح رد   ، تلادع  ، نوناق دربراک   . تسا زکرم  عبنم و  نیموس  درکراک   ، یھلا نیناوق 
. دیآ یم  رد  ارجا  هب  ثیلثت  نارسپ  یخرب  طسوت  دراد و  رارق  تشھب  ثیلثت 

، و ششخب  ، یکین اما   ، تسا تشھب  ثیلثت  یناھج  تیمکاح  یتاذ  تلادع 
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ۀدنھد لیکشت  ناش  ینابر  دنویپ  هک   ، یھلا یاھتیصخش  یناھج  درکراک  تقیقح 
درکیور تلادع   . تسین حور  ای   ، رسپ  ، ردپ درکیور  تلادع   . دشاب یم   ، تسا ثیلثت 

زا کیچیھ   . تسا ثیلثت  رداک  رد  مداخ  ، و  هدنشخب  ، تبحم اب  یاھتیصخش  نیا 
درکیور کی  زگرھ  تلادع   . دزیگنا یمنرب  ار  تلادع  یارجا  تشھب  یاھتیھولا 

. تسا یعمج  درکراک  کی  هشیمھ  نآ  ؛  تسین یصخش 

یاھتیصخش طسوت   ،( ششخب اب  یگنھامھ  رد  تلادع   ) فاصنا ساسا   ، دھاوش
یارب اھورملق و  یمامت  یارب  رسپ  ردپ و  کرتشم  ۀدنیامن   ، زکرم عبنم و  نیموس 

. دوش یم  نیمأت   ، شنیرفآ یمامت  دنمشوھ  تادوجوم  ناھذا 

نارکیب حور  یاھتیصخش  طسوت  هک  یدھاوش  قباطم  تلادع  ییاھن  دربراک   ، یرواد
، ردپ ثیلثت  تعیبط  هک  یتادوجوم   ، تسا ثیلثت  تباث  نارسپ  راک   ، هدش هئارا 

. دنشاب یم  اراد  ار  دحتم  حور  ، و  رسپ

: دنریگ یم  رب  رد  ار  نیریز  یاھتیصخش  ثیلثت  نارسپ  زا  هورگ  نیا 

. تیلاعت ۀناگ  هس  رارسا  - 1

. اھمایا یاھ  هنادواج  - 2

. اھمایا یامدق  - 3

. اھمایا یاھلامک  - 4

. اھمایا یاھدیدج  - 5

. اھمایا یاھداحتا  - 6

. اھمایا نانمؤم  - 7

. درخ ناگدننک  لماک  - 8

. یھلا نارواشم  - 9

. یناھج ناسرزاب  - 10

نم ، و  دننک یم  لمع  ثیلثت  تروص  هب  هک  میتسھ  تشھب  تیھولا  هس  نادنزرف  ام 
کی زا   . مراد قلعت   ، یناھج ناسرزاب   ، هورگ نیا  ۀتسر  نیمھد  هب  قافتا  بسح  رب 

شرگن نیا  اھنآ  ؛  دنتسین ثیلثت  شرگن  ۀدنیامن  اھ  هتسر  نیا  یناھج  رظن  هطقن 
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یگدنیامن تلادع —  ییارجا —  تواضق  یاھورملق  رد  طقف  ار  تیھولا  یعمج 
روط هب  هدش  هداد  صاصتخا  نانآ  هب  هک  یقیقد  راک  روظنم  هب  اھنآ   . دننک یم 

ماجنا یارب  هک  ییاھدرکراک  نآ  رد  طقف  ، و  دندش یحارط  ثیلثت  طسوت  صخشم 
. دننک یم  یگدنیامن  ار  ثیلثت  دنتفای  تیصخش  نآ 

ار فاصنا  تیاھن  اب  یا  هنالداع  تواضق  نانآ  أشنم  ثیلثت  ناراکمھ  اھمایا و  یامدق 
یروئت رد  طقف  یزکرم  ناھج  رد  اھدرکراک  نیا   . دنراد یم  اطع  ناھجربا  تفھ  هب 
هنوگ رھ  زا  عنام  انواھ  لامک  ، و  تسا راکشآ  فاصنا  لامک  اجنآ  رد   . دنراد دوجو 

. دوش یم  نزاوت  مدع  لامتحا 

. تسا نآ  یصخش  زاربا  ششخب   . تسا هناراکوکین  یعمج  ۀشیدنا  تلادع 
یگژیو نییعت  یفاکشوم  اب  نوناق  درکلمع   . تسا زیمآرھم  درکیور  ششخب 

، ثیلثت ِتلادع  اب  هتسویپ  ِیریذپ  قابطنا   ، فاصنا حور  یھلا  تواضق   . دوش یم 
رھم ثیلثت و  ِقح  هب  ِتلادع   . تسا دنوادخ  یھلا  رھم  ِندیناسر  ماجنا  هب  هتسویپ 

مامت و روط  هب  دنوش و  یم  کرد  لماک  روط  هب  هک  یماگنھ   ، یناھج ردپ  ۀدنشخب 
تلادع زا  یلماک  مھف  چیھ  ناسنا  اما   . دنتسھ ناسمھ   ، دنوش یم  مھف  لامک 

، ردپ یاھتیصخش   ، درگن یم  نآ  هب  ناسنا  هک  روطنآ   ، ثیلثت رد  ور  نیا  زا   . درادن یھلا 
نامز یبرجت  یاھناھج  رد  ار  نوناق  رھم و  دربراک  ات  دنوش  یم  لیدعت  حور  ، و  رسپ

. دنزاس گنھامھ 

تیلاعت ریگارف  لرتنک  - 7

. دنتسھ یکی  ، و  دنربارب رگیدکی  اب  تیھولا  صخش  نیموس  ، و  نیمود  ، نیلوا
لامک نادواج  یاھتیھولا  ِیھلا  ثیلثت  رد  “ . تسا ادخ  کی  ام  یادخ   ، دنوادخ ”

ظاحل هب  ًاتقیقح و  کرتشم  لماع  ، و  رسپ  ، ردپ  . دراد دوجو  ارجا  یگناگی  دوصقم و 
نیرخآ نیلوا و  نم  : ” هدش هتشون  تقیقح  کی  اب  هطبار  رد   . دنتسھ یکی  یھلا 

“. درادن دوجو  ییادخ  نم  زج  ، و  متسھ

، تشھب ثیلثت   ، دنسر یم  رظن  هب  ناسنا  یارب  اھزیچ  یھانتم  حطس  رد  هک  روطنآ 
یمامت  ، ناھج یمامت   ، هرایس یمامت  عمج —  ریگرد  طقف   ، لاعتم دزیا  لثم 

دوجو لیلد  نیا  هب  یعمج  درکیور  نیا   . دشاب یم  گرزب —  ناھج  یمامت   ، ناھجربا
. دنراد دوجو  رگید  لیالد  یرایسب  ، و  تسا تیھولا  عمج  ثیلثت  هک  دراد 

لمع یھانتم  یاھناھج  رد  هک  تسا  ثیلثت  زا  ریغ  یزیچ  رتمک و  یزیچ  لاعتم  دزیا 
ِتردق یبای -  تیصخش  ِینونک  رصع  لوط  رد  صخشم و  دودح  رد  اما  ؛  دنک یم 
سکعنم ار  تیلاعت  ثیلثت  درکیور  یلماکت  تیھولا  نیا  دسر  یم  رظن  هب   ، لماکان

رصع لوط  رد  اما   ، دننک یمن  لمع  لاعتم  دزیا  اب  ًاصخش  حور  ، و  رسپ  ، ردپ  . دزاس یم 
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میمھف یم  ام   . دننک یم  یعاسم  کیرشت  وا  اب  ثیلثت  تروص  هب  اھنآ  ناھج  ینونک 
ۀطبار هک  مینز  یم  سدح  بلغا  ام   . دنراد یئاغ  اب  هباشم  ۀطبار  کی  اھنآ  هک 

هب ماجنارس  هک  یماگنھ   ، لاعتم یادخ  تشھب و  یاھتیھولا  نایم  یصخش 
. میناد یمن  عقاو  رد  ام  اما   ، دوب دھاوخ  هچ   ، دیسر لماکت 

، نیا رب  هوالع   . میبای یمن  ینیب  شیپ  لباق  لماک  روط  هب  ار  تیلاعت  ریگارف  لرتنک  ام 
صخشم ندوب  لماکان  کی  اب  دسر  یم  رظن  هب  ندوب  ینیب  شیپ  لباقریغ  نیا 

لاعتم و ندوب  لماکان  ۀصخشم  کی  کش  نودب   ، دوش یم  یگژیو  نییعت  یلماکت 
. تشھب ثیلثت  هب  تبسن  یھانتم  شنکاو  ندوب  لماکان 

راب هعجاف  یاھدادخر  دشیدنایب —  زیچ  کی  رازھ و  هب  ًاروف  دناوت  یم  یناسنا  نھذ 
یناھج بئاصم  ، و  کاندرد یاھیرامیب   ، راوگان عیاجف   ، کانتشحو ثداوح   ، یکیزیف
لمتحم درکراک  نیا  ۀتخانشان  یاھرونام  هب  ینامسآ  یایالب  نینچ  ایآ  دسرپب  و  — 

. میتسین نئمطم  یتسار  هب  ام  ؛  میناد یمن  ام   ، میوگب کر   . تسا طوبرم  لاعتم  دزیا 
مک لکشم و  یاھتیعضو  نیا  یمامت  نامز  تشذگ  اب  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام  اما 
نکمم  . دنیآ یم  شیپ  اھناھج  تفرشیپ  تداعس و  یارب  هشیمھ  زیمآرارسا  شیب  و 
قیرط زا  یگمھ  یگدنز  ِحیضوت  لباقریغ  یاھبیشن  زارف و  دوجو و  طیارش  تسا 

الاب یشزرا  هک  دنمفدھ  یوگلا  کی  تروص  هب  ثیلثت  ریگارف  لرتنک  لاعتم و  درکراک 
. دنشاب هتخیمآرد  دراد 

ۀیلک رد  ار  زیمآرھم  یصخش  درکیور  دنوادخ  دنزرف  کی  ناونع  هب  دیناوت  یم  امش 
دادعت هچ  دیمھفب  دوب  دیھاوخن  رداق  هشیمھ  اما   . دیھد صیخشت  ردپ  یادخ  لامعا 
اضف یلماکت  تارک  رد  یناسنا  درف  رھ  تداعس  رب  ناھج  رد  تشھب  ثیلثت  لامعا  زا 
رظن هب  هظحالماب  ینعمرپ و  ًاعومجم  ثیلثت  لامعا  تیدبا  تفرشیپ  رد   . دیازفا یم 

. دنسر یمن  رظن  هب  نینچ  هشیمھ  نامز  تاقولخم  یارب  اما   ، دیسر دنھاوخ 

یھانتم زا  رتارف  ثیلثت  - 8

تخانش قیرط  زا  تشھب  ثیلثت  هب  طوبرم  یاھتیعقاو  قیاقح و  زا  یرایسب 
عقاو مھف  دروم  ًاشخب  یتح  دنناوت  یم  طقف  تسا  یھانتم  زا  رتارف  هک  یدرکراک 

. دنوش

ناوت یم  اما   ، دوش عقاو  ثحب  دروم  یئاغ  ثیلثت  یاھدرکراک  هک  دوش  یمن  هیصوت 
مھف نایارگزارف  طسوت  هک  تسا  ثیلثت  یلجت  یئاغ  یادخ  هک  دومن  شاف  ار  نیا 

ییاھن لمع  نیداینب  ناھج  تدحو  هک  میراد  لیامت  داقتعا  نیا  هب  ام   . دوش یم 
ریگارف لرتنک  یاھزاف   ، یمامت هن  اما   ، یخرب باتزاب  ًالامتحا  ، و  تسا یئاغ 

ثیلثت طورشم  یلجت  کی  تھج  نیا  زا  طقف  یئاغ   . تسا تشھب  ثیلثت  ِتیانوسبا 
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نیدب ًاشخب  یھانتم  اب  هطبار  رد  ار  ثیلثت  لاعتم  هک   ، تسا تیانوسبا  اب  هطبار  رد 
. دنک یم  یگدنیامن  هنوگ 

یاھتیصخش  ، صخشم رظن  کی  زا   ، نارکیب حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ 
قلطم درکراک  تشھب و  ثیلثت  رد  اھنآ  دنویپ   . دنتسھ تیھولا  عمج  ۀدنھد  لیکشت 
یھانتم و زا  تیھولا  لیمکت  نیا  . و  تسا تیھولا  عمج  درکراک  لداعم  ثیلثت 

. تسا رتارف   ، ود رھ   ، تیانوسبا

لیسناتپ یمامت  اھنت  صخش  چیھ  عقاو  رد  تشھب  یاھتیھولا  نایم  زا  هک  یلاح  رد 
هکدسر یم  رظن  هب   . دننک یم  نینچ  هس  رھ  عومجم  رد   ، دنک یمن  رپ  ار  تیھولا 

دوجوم یصخش و  شیپ  لیسناتپ  نتخاس  لاعف  یارب  هک  یتادوجوم  دادعت  ِلقادح 
یھانتمان صخش  هس   ، تسا زاین  دروم  تیھولا —  قلطم  تیھولا —  عمج 

. تسا

، میسانش یم  صاخشا  تروص  هب  ار  نارکیب  حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  ام 
تسود ار  ردپ  یادخ  نم   . مسانش یمن  نینچ  ار  تیھولا  قلطم  ًاصخش  نم  اما 

ار وا  مراذگ و  یم  مارتحا  تیھولا  قلطم  هب  نم  ؛  منک یم  شتسرپ  ار  وا  مراد و 
. مراد یم  یمارگ 

زا یصخشم  هورگ  اجنآ  رد   . مدرک تماقا  ناھج  کی  رد  یحابص  دنچ  رابکی  نم 
نادنزرف ماجنارس   ، تیدبا رد   ، ناگدنھد نایاپ  هک  دنداد  یم  شزومآ  تادوجوم 

هک یزار  نوماریپ  ار  لح  هار  نیا  هک  متسین  لیام  نم  اما   . دنوش یم  تیھولا  قلطم 
. مریذپب هدرک  هطاحا  ار  ناگدنھد  نایاپ  ۀدنیآ 

رد هک  دریگ  یم  رب  رد   ، نیریاس ۀرمز  رد   ، ار اضف  نامز و  یاھناسنا  نآ   ، تیاھن هاپس 
تسد لامک  هب  تسا  طوبرم  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  هچنآ  یمامت  اب  هطبار 

هب لماک و  روط  هب  قولخم  تیفرظ  ۀدودحم  رد  تاقولخم و  ناونع  هب  اھنآ   . دنا هتفای 
هک نیا  زا  سپ  ناگدنھد  نایاپ  نیا  بیترت  نیدب   . دنسانش یم  ار  دنوادخ  یتسار 
یارب وجتسج  یزور  دیاب   ، دندرک ادیپ  تاقولخم  یمامت  ردپ  ناونع  هب  ار  دنوادخ 
تعیبط کرد  ۀدنریگ  رب  رد  وجتسج  نیا  اما   . دننک زاغآ  ار  یھانتم  قوف  ردپ  نتفای 

درک دھاوخ  راکشآ  تیدبا   . تسا یتشھب  ردپ  یئاغ  تریس  اھیگژیو و  ِتیانوسبا 
نایاپ رگا  یتح  هک  میدقتعم  ام  اما   . هن ای  تسا  ریذپ  ناکما  یلین  نینچ  ایآ  هک 
حوطس هب  دوب  دنھاوخن  رداق  ًالامتحا   ، دننک کرد  ار  تینابر  تیاھن  نیا  ناگدنھد 

. دنبای تسد  قلطم  تیھولا  یئاغ  قوف 

اما  ، دنبای تسد  تیھولا  قلطم  هب  ًاشخب  ناگدنھد  نایاپ  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا 
نایاپ ًاموادم  یناھج  قلطم  لکشم  اھتیدبا  ِتیدبا  رد  زاب   ، دوش نینچ  رگا  یتح 

جیگ  ، دومن دھاوخ  توھبم   ، تخاس دھاوخ  جاو  جاھ و  ار  ورشیپ  ارگزارف و  ناگدنھد 
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کرد لباقریغ  هک  مینیب  یم  روطنیا  ام  اریز   ، دیبلط دھاوخ  شلاچ  هب  ، و  درک دھاوخ 
تیریدم یدام و  یاھناھج  موادم  شرتسگ  اب  یناھج  قلطم  ِیناھیک  طباور  ندوب 

. دوب دھاوخ  لیامتم  ومن  دشر و  هب  تبسن  نامھ  هب  اھنآ  یحور 

. دزاس راکشآ  ار  نارکیب  ردپ  دناوت  یم  ینارکیب  طقف 

یامدق ۀتیروتا  اب  هک  تسا  یناھج  سرزاب  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
[. دیامن یم  لمع  اسرِووی  میقم  یاھمایا 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 11

تشھب نادواج  ۀریزج 

حور  ، نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  تماقا  ناکم  اھناھج و  ناھج  نادواج  زکرم  تشھب 
نیرت میظع  یزکرم  ۀریزج  نیا   . تسا اھنآ  یھلا  نارایتسد  اھزارتمھ و  ، و  نارکیب
تشھب  . دشاب یم  نیداینب  ناھج  یمامت  رد  یناھیک  تیعقاو  ۀتفای  نامزاس  ۀدوت 
ردپ دنمشوھ  شنیرفآ  یمامت   . تسا یحور  هاگتماقا  کی  زین  یدام و  ۀرک  کی 
هدننک لرتنک  قلطم  زکرم  ور  نیا  زا   . دراد تنوکس  یدام  یاھھاگتماقا  رد  یناھج 

یحور و یاھزیچ  هک  دوش  رارکت  دیاب  ًاددجم  . و  دشاب یدام  یتسار  هب  دیاب  زین 
. دنتسھ یعقاو  یحور  تادوجوم 

ۀریزج هوکش   . دشاب یم  نآ  یکیزیف  لامک  هوکش  لماش  تشھب  یدام  ییابیز 
شیامن هب  نآ  نانکاس  ینھذ  ۀعسوت  ینالقع و  یلاع  یاھدرواتسد  رد  دنوادخ 
یحور تیصخش  یھانتمان  ۀیطع  رد  یزکرم  ۀریزج  لالج   . تسا هدش  هدراذگ 
یونعم و ییابیز  قامعا  اما   . تسا هدیدرگ  راکشآ  تایح —  رون  یھلا — 

تاقولخم یھانتم  نھذ  مھف  زا  رتارف  یلک  هب  دنمھوکش  ۀعومجم  نیا  یاھیتفگش 
نکممریغ یناسنا  کرد  یارب  یھلا  هاگتماقا  یونعم  تکوش  لالج و   . تسا یدام 

ۀریزج نیا  أشنم  نوماریپ  یتیاور  هچخیرات و  چیھ  ؛  تسا تیدبا  زا  تشھب  . و  تسا
. درادن دوجو  تایح  رون و  یا  هتسھ 

یھلا هاگلزنم  - 1

هتفرگ راک  هب  یرایسب  یاھروظنم  هب  یناھج  یاھورملق  ۀرادا  رد  تشھب 
تیھولا تنوکس  ناکم  تروص  هب  ًاودب  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  یارب  اما   ، دوش یم 
هاگلزنم نیا  ییالاب  حطس  زکرم  رد  ًاقیقد  یناھج  ردپ  یصخش  روضح   . دراد دوجو 

ردپ یتشھب  روضح  نیا   . دشاب یم  اھتیھولا   ، ِیورک هن  اما   ، لکش یا  هریاد  ًابیرقت 
هک نیا  نمض   ، تسا هدش  هطاحا  نادواج  رسپ  یصخش  روضح  اب  هرسکی  یناھج 

. دنا هدش  روصحم  نارکیب  حور  ریذپان  فصو  هوکش  طسوت  اھنآ  ود  رھ 
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، و تسا هتشاد  تماقا   ، دراد تماقا  هنادواج  یزکرم و  هاگلزنم  نیمھ  رد  دنوادخ 
هشیمھ میا و  هتفای  اجنآ  رد  ار  وا  هشیمھ  ام   . تشاد دھاوخ  تماقا  دبا  یارب 

زا یحور  ظاحل  هب   ، تسا زکرمتم  یناھیک  ظاحل  هب  یناھج  ردپ   . تفای میھاوخ 
. تسا نکاس  اھناھج  زکرم  نیا  رد  ییایفارغج  رظن  زا  ، و  تسا رادروخرب  تیصخش 

. میسانش یم  ار  یناھج  ردپ  نتفای  ندومن و  لابند  یارب  میقتسم  ریسم  یگمھ  ام 
امش و زا  نآ  یرود  لیلد  هب  یھلا  هاگتماقا  ۀرابرد  یدایز  زیچ  دیتسین  رداق  امش 

یاھتفاسم نیا  ینعم  دنرداق  هک  ییاھنآ  اما   ، دیمھفب نیبانیب  یاضف  یروانھپ 
تیعقاو تیعطق و  نامھ  اب  ار  دنوادخ  هاگتماقا  ناکم و   ، دنمھفب ار  میظع 

هب هک  ییاھرھش   ، روپاگنس ای   ، مر  ، ندنل  ، کرویوین ناکم  امش  هک  دنسانش  یم 
رگا  . دیسانش یم  ار   ، دنا هدش  عقاو  ایشنروی  رد  ییایفارغج  رظن  زا  صخشم و  روط 

ًاروف  ، دیدوب امن  بطق  ، و  هشقن  ، یتشک هب  زھجم  شوھاب و  بایھر  کی  امش 
ناکما تقو و  امش  رگا   ، بیترت نیمھ  هب   . دینک ادیپ  ار  اھرھش  نیا  دیتسناوت  یم 
، دیتشاد ار  مزال  تیادھ  ، و  دیدوب طیارش  دجاو  یحور  رظن  زا   ، دیتشاد روبع 

زا هتسویپ  روط  هب   ، دیوش ییامنھار  رادم  هب  رادم  ناھج و  هب  ناھج  دیتسناوت  یم 
رد ماجنارس  هک  نیا  ات   ، دینک رفس  لخاد  یوس  هب  هراتسرپ  یاھورملق  نایم 
مھارف زا  سپ   . دیتسیاب یناھج  ردپ  یناحور  هوکش  یزکرم  ششخرد  هاگشیپ 
یمامت زکرم  رد  دنوادخ  یصخش  روضح  نتفای   ، رفس تاموزلم  یمامت  ندش 

. امش ۀرایس  دوخ  رد  رود  یاھرھش  ندومن  ادیپ  هک  تسا  نکمم  ردقنامھ  اھزیچ 
دوجو مدع  ای  تیعقاو  مدع  هجو  چیھ  هب  دیا  هدرکن  رادید  اھناکم  نیا  زا  امش  هک  نیا 

ناھج تاقولخم  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  هک  نیا   . دنک یمن  تابثا  ار  اھنآ  یعقاو 
مدع ای  وا  دوجو  تیعقاو  مدع  هجو  چیھ  هب  دنا  هدرک  ادیپ  تشھب  رد  ار  دنوادخ 

. دنک یمن  تابثا  اھزیچ  یمامت  زکرم  رد  ار  وا  یحور  صخش  تیعقاو 

شاشتغا  ، دنک تکرح  وا  رگا   . دوش یم  تفای  یزکرم  ناکم  نیا  رد  هشیمھ  ردپ 
یاھ هنارک  زا  هبذاج  یناھج  طوطخ  یتماقا  زکرم  نیا  رد  اریز   ، دھد یم  خر  یناھج 

یبایدر اھناھج  رد  ار  تیصخش  رادم  هاوخ   . دننک یم  یقالت  وا  رد  شنیرفآ  ینایاپ 
رفس ردپ  یوس  هب  لخاد  هب  هک  روطنیمھ  ار  هدنبای  زارف  یاھتیصخش  ای  مینک 

یناتحت تشھب  یوس  هب  ار  یدام  ۀبذاج  طوطخ  هاوخ   ، مینک لابند  دننک  یم 
طوطخ هاوخ   ، مینک لابند  ار  یناھیک  یورین  ناشورخ  یاھ  هخرچ  ای  مینک  یبایدر 
نارسپ یعمجتسد  تکرح  ای  مینک  یبایدر  نادواج  رسپ  یوس  هب  ار  یحور  ۀبذاج 
یبایدر ار  ینھذ  یاھرادم  هاوخ   ، مینک لابند  لخاد  یوس  هب  ار  دنوادخ  یتشھب 

همشچرس نارکیب  حور  زا  هک  ار  ینامسآ  تادوجوم  نویلیرت  نویلیرت  ای  مینک 
هب ًامیقتسم  ام   ، اھنآ ۀیلک  اب  ای  تادھاشم  نیا  زا  کی  رھ  اب  مینک —  لابند  دنا  هتفای 

روط هب  ًالمع و   ، ًاصخش دنوادخ   . میرب یم  هار  وا  یزکرم  هاگلزنم  هب   ، ردپ روضح 
، و یژرنا  ، تایح یاسآ  لیس  راونا  وا  نارکیب  دوجو  زا  . و  دراد روضح  اجنیا  رد  یعقاو 

. دوش یم  یراج  اھناھج  یمامت  هب  تیصخش 
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نادواج ۀریزج  تعیبط  - 2

ناکم زا  یتح  هک  یدام  ناھج  تمظع  هب  یلامجا  هاگن  عورش  لاح  رد  امش  نوچ 
تسا تخانش  لباق   ، هراتسرپ یاھمتسیس  رد  نات  ییاضف  تیعقوم   ، نات یموجن 

کی زا  دیاب  یدام  میظع  ناھج  نینچ  هک  دوش  صخشم  امش  یارب  دیاب   ، دیتسھ
یشنمالاو و اب  هک  یزکرم  رقم  کی   ، دشاب رادروخرب  دنمشزرا  بسانم و  تختیاپ 

یاھورملق ۀدرتسگ  روانھپ و  شنیرفآ  نیا  یمامت  یناھج  یاورنامرف  ینارکیب 
. دشاب بسانتم  هدنز  تادوجوم  یدام و 

نآ  . تسین یورک  نآ   . تسا ینوکسم  ییاضف  مارجا  زا  توافتم  تشھب  لکش 
یقرش رطق  زا  رتزارد  مشش  کی  نآ  یبونج  یلامش -  رطق  ، و  تسا یوضیب  ًاعطق 

ات ییالاب  حطس  ۀلصاف  ، و  تسا حطسم  ًاساسا  یزکرم  ۀریزج   . تسا نآ  یبرغ  - 
. تسا یبرغ  یقرش -  رطق  مھد  کی  یناتحت  حطس 

ینوریب رتشیب  راشف  نآ و  نکاس  تیعضو  اب  طابترا  رد  داعبا  رد  توافت  نیا  ۀظحالم 
رد قلطم  تھج  هک  دزاس  یم  رسیم  ار  نیا  هریزج  یلامش  یاھتنا  رد  یژرنا  ورین - 

. دوش نییعت  نیداینب  ناھج 

: تسا هدش  میسقت  تیلاعف  ۀزوح  هس  هب  ییایفارغج  رظن  زا  یزکرم  ۀریزج 

. یناقوف تشھب  - 1

. ینوماریپ تشھب  - 2

. یناتحت تشھب  - 3

ناونع هب  تسا  هدش  لاغشا  اھتیصخش  یاھتیلاعف  اب  هک  تشھب  حطس  نآ  زا  ام 
نوماریپ  . میرب یم  مان  یناتحت  تمس  ناونع  هب  لباقم  حطس  زا  ، و  یناقوف تمس 
یصخشریغ ای  یصخش  ًافرص  هک  دنک  یم  مھارف  ناکما  ییاھتیلاعف  یارب  تشھب 

رب لماک  قلطم  ، و  یناقوف ای  یصخش  حطس  رب  ثیلثت  دسر  یم  رظن  هب   . دنتسین
کی ناونع  هب  ار  لماک  قلطم  ام   . تسا مکاح  یصخشریغ  ای  یناتحت  حطس 
تشھب رد  ار  قلطم  نیا  ییاضف  یلمع  روضح  اما   ، مینک یمن  هظحالم  صخش 

. میرادنپ یم  هتفای  زکرمت  یناتحت 

نکاس یاھمتسیس  یبای —  تیدام  زا  هناگی  لکش  کی  زا  لکشتم  نادواج  ۀریزج 
یدنمناوت زا  نگمھ  یھدنامزاس  کی  تشھب  یعقاو  ۀدام  نیا   . تسا تیعقاو — 
تفای اھناھج  ۀدرتسگ  ناھج  یمامت  رد  رگید  یاج  چیھ  رد  هک  تسا  ییاضف 

کلم ، و  تسا هدرک  تفایرد  فلتخم  یاھناھج  رد  یرایسب  یاھمان  نآ   . دوش یمن 
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عبنم ۀدام  نیا   . دنا هدرک  یراذگمان  متولوسبا  ار  نآ  شیپ  اھتدم  نادابن  یاھقداص 
. تسا زکرم  عبنم و  نیلوا  یحورریغ  ۀیلوا  زاربا  نآ   . هدنز هن  تسا  هدرم  هن  یتشھب 

. درادن اتمھ  تشھب  ، و  تسا تشھب  نآ 

یارب قلطم  لیسناتپ  یمامت  زکرم  عبنم و  نیلوا  هک  دسر  یم  رظن  هب  ام  یارب 
یاھتیدودحم زا  دوخ  یزاساھر  کینکت  زا  یتمسق  ناونع  هب  ار  یناھیک  تیعقاو 

یتح  ، یھانتمان ریز  شنیرفآ  نتخاس  نکمم  یارب  یا  هلیسو  ناونع  هب   ، ینارکیب
درک یریگ  هجیتن  ناوت  یمن  اما   . تسا هتخاس  زکرمتم  تشھب  رد   ، یناکم ینامز - 

نینچ اھناھج  ناھج  طقف  نوچ  تسا  دودحم  ناکم  نامز و  هب  تشھب  هک 
رد یناکم  چیھ  دراد و  دوجو  نامز  نودب  تشھب   . دزاس یم  راکشآ  ار  ییاھتیفیک 

. درادن اضف 

یالاب زا  تسرد  نامز  ، و  یناتحت تشھب  ریز  زا  تسرد  ًارھاظ  اضف   ، یبیرقت روط  هب 
ۀبنج کی   ، دیمھف یم  ار  نآ  امش  هک  روطنآ   ، نامز  . دوش یم  زاغآ  یناقوف  تشھب 

هب عیاقو  ینامزریغ  یلاوت  زا  یزکرم  ۀریزج  نادنورھش  هچرگ   ، تسین تشھب  دوجو 
موھفم اما   . تسا یدارا  نآ   . تسین تشھب  یتاذ  تکرح   . دنتسھ هاگآ  لماک  روط 

رد یبسن  یاھناکم  هب  تسا  نکمم  هک  روطنآ   ، قلطم تفاسم  یتح   ، تفاسم
ور نیا  زا   . تسا ناکم  دقاف  تشھب   . دراد ینعم  دایز  رایسب   ، دوش قالطا  تشھب 

نھذ کرد  زا  رتارف  هک  تاھج  یرایسب  زا  اذل  دنتسھ و  قلطم  نآ  یاھ  هیحان 
. دنتسھ هدافتسا  لباق  تسا  یناسنا 
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، تیھولا روضح   . دراد دوجو  تیلاعف  ۀدمع  ۀرتسگ  هس  یناقوف  تشھب  رد 
روضح لصفالب  روط  هب  هک  یمیظع  ۀیحان  سدقم . ۀقطنم  ، و  هرتسگ نیرت  سدقم  
صتخم هدش و  نییعت  هرتسگ  نیرت  سدقم  ناونع  هب  دنک  یم  هطاحا  ار  اھتیھولا 

چیھ هیحان  نیا  رد   . تسا یونعم  یالاو  تلیضف  ، و  ثیلثت  ، یشتسرپ یاھدرکراک 
اجنآ رد  دنناوت  یمن  اھنآ   . درادن دوجو  ینالقع  ًافرص  شنیرفآ  ای  یدام  نامتخاس 

تعیبط فصو  یرشب  نھذ  یارب  هک  تسا  هدیاف  یب  نم  یارب   . دنشاب هتشاد  دوجو 
ورملق نیا   . مریگ هدھع  هب  ار  تشھب  ۀرتسگ  نیرت  سدقم  یابیز  تمظع  یھلا و 

ًافرص تیعقاو  کی   . دیتسھ یدام  لماک  روط  هب  ًابیرقت  امش  ، و  تسا یحور  ًالماک 
. تسا دوجومان  ًارھاظ  یدام  ًافرص  دوجوم  کی  یارب  یحور 

یاھناغمرا  ، درادن دوجو  نیرت  سدقم  ۀقطنم  رد  یکیزیف  تیدام  چیھ  هک  یلاح  رد 
قطانم رد  رتشیب  زاب  سدقم و  نیمزرس  قطانم  رد  امش  یدام  ناراگزور  زا  یناوارف 

. دنراد دوجو  نوماریپ  تشھب  یخیرات  زیگنا  هرطاخ 
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میسقت زکرممھ  ۀیحان  تفھ  هب   ، ینوکسم ای  هداتفا  رود  ۀیحان   ، سدقم ۀقطنم 
هاگلزنم اریز  دوش  یم  هدیمان  دنوادخ “ لزنم   ” تاقوا یھاگ  تشھب   . تسا هدش 

هدیمان ردپ “ یتشھب  یاھرصق   ” بلغا هیحان  تفھ  نیا  ، و  تسا وا  نادواج 
هک انواھ  یاھیموب  تشھب و  نادنورھش  طسوت  لوا  ای  یلخاد  ۀیحان   . دنا هدش 
ۀیحان  . تسا هدش  لاغشا  دنشاب  هتشاد  ار  تشھب  رد  تماقا  لاجم  تسا  نکمم 
نیا  . دشاب یم  اضف  نامز و  ناھجربا  تفھ  یاھیموب  ینوکسم  ۀقطنم  مود  ای  دعب 

ۀناخ  ، تسا هدش  ددجم  میسقت  میظع  تمسق  تفھ  هب  ًاشخب  مود  ۀیحان 
یلماکت تفرشیپ  یاھناھج  زا  هک  ییارگزارف  تاقولخم  یحور و  تادوجوم  یتشھب 
کی یاھتیصخش  تفرشیپ  هافر و  هب  هژیو  روط  هب  قطانم  نیا  زا  کی  رھ   . دنیآ یم 
رتارف نایاپ  یب  روط  هب  ًابیرقت  تالیھست  نیا  اما   ، تسا هتفای  صاصتخا  اھنت  ناھجربا 

. دنشاب یم  ینونک  ناھجربا  تفھ  تاموزلم  زا 

یزکرم رقم  یارب  هک  ینوکسم  یاھدحاو  هب  تشھب  قطانم  تفھ  زا  کی  رھ 
تاعطق هب  تسا  بسانم  هتفای  لالج  یراک  ۀناگادج  هورگ  درایلیم  کی  تنوکس 

شخب کی  ۀدنریگ  رب  رد  اھدحاو  نیا  زا  ددع  رازھ  کی   . تسا هدش  میسقت  رتکچوک 
رب رد  عامتجا  نویلیم  هد   . تسا عامتجا  کی  اب  ربارب  شخب  رازھ  دصکی   . دنتسھ
لیکشت ار  گرزب  دحاو  کی  ییامھدرگ  درایلیم  کی   . تسا ییامھدرگ  کی  ۀدنریگ 

نیمتفھ ات  هریغ  ، و  نیموس  ، گرزب دحاو  نیمود  یط  ارگزارف  یرس  نیا  . و  دھد یم 
هب ار  یلصا  یاھدحاو  گرزب  یاھدحاو  زا  ددع  تفھ  . و  دبای یم  همادا  گرزب  دحاو 

لیکشت ار  رترب  دحاو  کی  یلصا  یاھدحاو  زا  ددع  تفھ  ، و  دنروآ یم  دوجو 
، رترب قوف   ، رترب زا  ییات  تفھ  یارگزارف  یاھیرس  بیترت  نیدب  ، و  دنھد یم 

نیا یتح  اما   . دنبای یم  شرتسگ  یلاع  یاھدحاو  ات  ، و  ینامسآ قوف   ، ینامسآ
زا روآ  تریح  دادعت  نیا   . دھد یمن  رارق  هدافتسا  دروم  ار  دوجوم  یاضف  یمامت  مھ 

لباق روط  هب   ، امش مھف  زا  رتارف  یددع   ، تشھب رد  ینوکسم  یاھیراذگمان 
لاغشا ار  سدقم  نیمزرس  ۀتفای  صیصخت  ۀقطنم  زا  دص  رد  کی  زا  رتمک  هظحالم 
لخاد یوس  هب  تکرح  لاح  رد  هک  ییاھنآ  یارب  یناوارف  یاج  زونھ   . دنک یم 

زاغآ نادواج  ۀدنیآ  ناراگزور  ات  ار  یتشھب  دوعص  هک  ییاھنآ  یارب  یتح   ، دنتسھ
. دراد دوجو   ، درک دنھاوخن 
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نانچ نآ  ۀزادنا  اما   ، دبای یم  نایاپ  نوماریپ  ۀنارک  رد  یناھگان  روط  هب  یزکرم  ۀریزج 
لباقریغ ًاتبسن  دودحم  ۀقطنم  رھ  ۀطیح  رد  ییاھتنا  ۀیواز  نیا  هک  تسا  میظع 

یارب مازعا  دورف و  نیدایم  طسوت  ًاشخب  تشھب  ینوماریپ  حطس   . تسا صیخشت 
یاھ هیحان  هک  اجنآ  زا   . تسا هدش  لاغشا  یحور  یاھتیصخش  نوگانوگ  یاھھورگ 
هک اھتیصخش  یاھیربارت  یمامت   ، دنراد سامت  نوماریپ  اب  ًابیرقت  ییاضف  ۀدشن  رپ 
هن یناقوف و  تشھب  هن   . دنیآ یم  دورف  اھ  هیحان  نیا  رد  تسا  تشھب  ناشدصقم 
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سرتسد لباق  نایامیپاضف  عاونا  یمامت  ای  لاقتنا  میفانرپوس  طسوت  یناتحت 
. تسین

رد هک  حور  تارک  تفھ  رد  داتسا  حور  تفھ  یصخش  ۀتیروتا  تردق و  یاھھاگیاج 
تشھب رود  هب  انواھ  تارک  یلخاد  رادم  رسپ و  ناشخرد  تارک  نیب  یاضف 

نوماریپ تشھب  رد  اھنآ  ینوناک  ییورین -  داتس  اما   ، دنا هدش  عقاو  دنخرچ  یم 
هب ورین  یلاعتم  ریدم  تفھ  شدرگ  لاح  رد  یمارآ  هب  یاھدوجو  اجنیا  رد   . تسا
یوس هب  هک  تشھب  صخشم  یاھیژرنا  یارب  ششخرد  هاگتسیا  تفھ  ناکم 

. دراد هراشا  دور  یم  شیپ  ناھجربا  تفھ 

رارق نوماریپ  تشھب  رد  اجنیا  هنایوگشیپ  یخیرات و  میظع  یھاگشیامن  قطانم 
هداد صاصتخا  ناکم  نامز و  یلحم  یاھناھج  هب  هک  هدننیرفآ  نارسپ  هب  هک  دراد 
یخیرات قطانم  نیا  زا  نویلیرت  تفھ  تسرد  نونکا   . تسا هتفای  صیصخت  دنا  هدش 

رد تابیترت  نیا  اما   ، تسا هدش  هریخذ  روظنم  نیا  هب  ای  هدش  داجیا  هدش  تظافح 
نیا هب  هک  ار  نوماریپ  ۀقطنم  زا  تمسق  نآ  زا  دص  رد  راھچ  دودح  رد  طقف  عومجم 
ریاخذ نیا  هک  مینک  یم  جاتنتسا  نینچ  ام   . دننک یم  لاغشا  هدش  نییعت  روظنم 
ناھجربا تفھ  یاھزرم  ِءاروام  رد  هدنیآ  رد  هک  دنراد  قلعت  ییاھشنیرفآ  هب  روانھپ 

. دش دنھاوخ  رقتسم  ینونک  ینوکسم  هدش و  هتخانش 

زا طقف  تسا  هدش  نییعت  دوجوم  یاھناھج  ۀدافتسا  یارب  هک  تشھب  زا  شخب  نآ 
اھتیلاعف نیا  هب  هک  یا  هقطنم  هک  یلاح  رد   ، تسا هدش  لاغشا  دصرد  راھچ  ات  کی 

نینچ یارب  عقاو  رد  هک  تسا  ینآ  ربارب  نویلیم  کی  لقادح  هتفای  صاصتخا 
شنیرفآ کی  یاھتیلاعف  هک  تسا  گرزب  ردقنآ  تشھب   . تسا زاین  دروم  یدصاقم 

. دھد یم  یاج  ار  یھانتیال  ًابیرقت 

. تسا هدوھیب  امش  یارب  تشھب  هوکش  ندومن  مسجم  یارب  رتشیب  شالت  اما 
ردپ هک  ار  ییاھزیچ   ” یتسار هب  اریز   ، دیبای زارف  راظتنا  نمض  ، و  دینک ربص  دیاب  امش 
هدامآ دنبای  یم  اقب  اضف  نامز و  تارک  رد  مسج  رد  تایح  زا  هک  ییاھنآ  یارب  یناھج 
یناف ناسنا  نھذ  هب  ، و  تسا هدینشن  یشوگ   ، تسا هدیدن  یمشچ  تسا  هدرک 

“. تسا هدرکن  روطخ 
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. میناد یم  تسا  هتشگ  راکشآ  هک  ار  هچنآ  طقف  ام   ، یناتحت تشھب  اب  هطبار  رد 
تادوجوم روما  هب  یطبر  چیھ  ًاقلطم  اجنآ   . دننک یمن  تماقا  اجنآ  رد  اھتیصخش 

یھاگآ ام   . درادن یدرکراک  اجنآ  رد  زین  تیھولا  قلطم  ، و  درادن یحور  دنمشوھ 
تشھب رد  یناھیک  یورین  یاھرادم  یکیزیف و  یژرنا  یمامت  أشنم  هک  میا  هتفای 
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: تسا نیریز  دراوم  ۀدنریگ  رب  رد  نآ  ، و  تسا یناتحت 

رد  ، ثیلثت ناکم  ریز  ًامیقتسم  ینارکیب  ۀدشان  راکشآ  هتخانشان و  ۀیحان  - 1
. دراد رارق  یناتحت  تشھب  یزکرم  تمسق 

. تسا هدش  هطاحا  مان  یب  ۀقطنم  کی  طسوت  لصفالب  روط  هب  هیحان  نیا  - 2

هب ًاتدمع  هک  تسا  یا  هقطنم  لاغشا  رد  نیریز  حطس  ینوریب  یاھ  هیشاح  - 3
ییورین زکرم  نیا  یاھتیلاعف   . تسا طوبرم  یژرنا  ورین -  ییاضف و  یدنمناوت 
نییعت تیصخش  هس  رھ  ۀدش  هتخانش  یاھدرکراک  اب  لکش  یضیب  میظع 

نیا رد  اضف  نیزاغآ  یورین  ژراش -  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما   ، دنوش یمن  تیوھ 
زکرم مھ  لکش  یضیب  ۀیحان  هس  لماش  زکرم  نیا   . تسا زکرمتم  هقطنم 
تشھب دوخ  یژرنا  ورین -  یاھتیلاعف  ینوناک  ۀطقن  هیحان  نیرت  یلخاد  تسا :

لماک قلطم  یاھدرکراک  اب  تسا  نکمم  هیحان  نیرت  ینوریب   . تسا
نئمطم ینایم  ۀیحان  ییاضف  یاھدرکراک  دروم  رد  ام  اما   ، دوش ییاسانش 

. میتسین

لمع ییاسآ  لوغ  بلق  کی  تروص  هب  دسر  یم  رظن  هب  ورین  زکرم  نیا  یلخاد  ۀیحان 
یکیزیف یاضف  یاھزرم  نیرت  ینوریب  تمس  هب  ار  تانایرج  نآ  یاھشپت  هک  دنک  یم 

ار اھنآ  یتخس  هب  اما  دنک  یم  لیدعت  تیادھ و  ار  اھیژرنا  ورین -  نآ   . دننک یم  تیادھ 
زکرم یلامش  یاھتنا  رد  ًاعطق  نیزاغآ  یورین  نیا  تیعقاو  روضح  راشف -   . دنار یم 

ۀدش تبث  توافت  کی  نیا   . تسا رتشیب  یبونج  قطانم  هب  تبسن  تشھب 
کی درکلمع  قیرط  زا  اضف  ردام  یورین  هک  دسر  یم  رظن  هب   . تسا تخاونکی 
یژرنا ورین -  نیداینب  لکش  نیا  شخپ  ریگرد  هک  هتخانشان  یشدرگ  متسیس 

هاگ هب  هاگ  نینچمھ   . دوش یم  جراخ  لامش  رد  هدش و  دراو   بونج  رد  دشاب  یم 
زا هک  ییاھورین   . دنراد دوجو  یبرغ  یقرش -  یاھراشف  رد  یریگمشچ  یاھتوافت 

ناشن شنکاو  یکیزیف  ۀدھاشم  لباق  ۀبذاج  هب  دنبای  یم  همشچرس  هیحان  نیا 
. دنتسھ تشھب  ۀبذاج  عیطم  هشیمھ  اما  دنھد  یمن 

رظن هب   . دنک یم  هطاحا  ار  هقطنم  نیا  لصفالب  روط  هب  ورین  زکرم  ینایم  ۀیحان 
تیلاعف ۀخرچ  هس  یط  هک  نیا  زج  هب   ، تسا نکاس  ینایم  ۀیحان  نیا  هک  دسر  یم 

 - یقرش تھج  کی  رد  اھشپت  نیا  نیرتمک   . دوش یم  ضبقنم  دبای و  یم  طاسبنا 
نیرتگرزب هک  یلاح  رد   ، یبونج یلامش -  تھج  کی  رد  یدعب   ، دراد رارق  یبرغ 

ینایم ۀقطنم  نیا  درکراک   . یلک ضابقنا  طاسبنا و  کی   ، تسا تھج  رھ  رد  ناسون 
نیب لباقتم  میظنت  اب  طابترا  رد  دیاب  اما   ، تسا هدشن  صخشم  زگرھ  یتسرد  هب 

ینایم ۀیحان  دنراد  رواب  یرایسب   . دشاب ورین  زکرم  ینوریب  یلخاد و  یاھ  هیحان 
یلاوتم حوطس  هک  تسا  یتکاس  یاھ  هیحان  ای  ینایم  یاضف  لرتنک  مسیناکم 

دییأت ار  نیا  یا  هفشاکم  ای  کردم  چیھ  اما   ، دزاس یم  ادج  ار  نیداینب  ناھج  ییاضف 
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هب ینایم  ۀقطنم  نیا  هک  دوش  یم  یشان  یھاگآ  نیا  زا  تشادرب  نیا   . دنک یمن 
. تسا طوبرم  نیداینب  ناھج  ۀدشن  رپ  یاضف  مسیناکم  درکراک  هب  یقیرط 

لیسناتپ لکش  یضیب  زکرم و  مھ  دنبرمک  هس  نیرتلاعف  نیرتگرزب و  ینوریب  ۀیحان 
رادم ۀطقن   ، تسا روصت  لباقریغ  یاھتیلاعف  ناکم  هقطنم  نیا   . تسا اضف  ۀتخانشان 

تفھ یاھزرم  نیرت  ینوریب  یوس  هب  تھج  رھ  رد  هک  ییاھیبات  نورب  ِیزکرم 
لباقریغ میظع و  یاھورملق  ات  دنور  یم  شیپ  اضف  تمس  هب  نآ  زا  رتارف  ناھجربا و 
هب هک  نیا  دوجو  اب  ییاضف  روضح  نیا   . دندرونرد ار  ینوریب  یاضف  یمامت  مھف 
نیمارف تساوخ و  هب  میقتسم  ریغ  روط  هب  دسر  یم  رظن  هب  یا  هدشن  شاف  ۀقیرط 

، تسا وگخساپ   ، دننک یم  لمع  ثیلثت  تروص  هب  هک  یماگنھ   ، نارکیب یاھتیھولا 
، ِیزکرم ینوناک  زکرمت  نیا  هک  تسا  نیا  رب  رواب   . تسا یصخشریغ  لماک  روط  هب 

. دشاب یم  لماک  قلطم  ییاضف  روضح   ، ِتشھب زکرم 

رادم یاراد  یژرنا  یاھزاف  یمامت  ورین و  لاکشا  یمامت  هک  دسر  یم  رظن  هب 
زاب صخشم  یاھریسم  قیرط  زا  دنشدرگ و  رد  اھناھج  رساترس  رد  اھنآ   . دنتسھ
رظن هب   ، لماک قلطم  ۀدش  لاعف  ۀیحان  یاھیبات  نورب  اب  هطبار  رد  اما   . دندرگ یم 
ود رھ  زگرھ  دنراد —  نایرج  لخاد  یوس  هب  ای  نوریب و  تمس  هب  ای  دسر  یم 
اسآ لوغ  یاھ  هزادنا  اب  ینالوط  راصعا  یط  ینوریب  ۀیحان  نیا   . دنتسین نامزمھ 

زکرم نیا  ییاضف  یورین  ایشنروی  لاس  درایلیم  کی  زا  رتشیب  یکدنا  یارب   . دپت یم 
لخاد یوس  هب  نآ  هباشم  تدم  کی  یارب  سپس   . تسا یراج  نوریب  یوس  هب 

رد اھنآ   . دنتسھ یناھج  زکرم  نیا  ییاضف  یورین  یاھ  هولج  . و  دش دھاوخ  ناور 
. دنبای یم  شرتسگ  ندش  رپ  لباق  یاضف  یمامت  رساترس 

زا ادتبا  رد  یژرنا  ورین -  یمامت   . دنتسھ یکی  ًامامت  یکیزیف  ۀدام  ، و  یژرنا  ، ورین
اجنآ هب  ماجنارس  دوخ  ییاضف  رادم  لیمکت  لابند  هب  دنتفر و  شیپ  یناتحت  تشھب 
یا هدیدپ  لحارم  رد  اھناھج  ناھج  یدام  یاھنامزاس  اھیژرنا و  اما   . دندرگ یم  زاب 

هدام و زا  لکش  نیدنچ  هاگداز  اضف   . دندماین یناتحت  تشھب  زا  یگمھ  ناشینونک 
یاھیژرنا ۀمشچرس  تشھب  ییورین  زکرم  ینوریب  ۀیحان  هچ  رگا   . تسا هدام  شیپ 

. تسین هدام  ای   ، یژرنا  ، ورین اضف   . دبای یمن  أشنم  اجنآ  زا  اضف   ، تسا ییاضف 
هدنوش و لخاد  یاھزاف  اما   ، دنشاب یمن  اضف  سفنت  لیلد  زین  هیحان  نیا  یاھشپت 

گنھامھ اضف  ضابقنا  طاسبنا -  راودا  لاس  درایلیم  ود  اب  هیحان  نیا  ۀدنوش  جراخ 
. تسا

اضف سفنت  - 6

هک مینک  یم  هدھاشم  ًافرص  ام   . میناد یمن  ار  اضف  سفنت  یعقاو  مسیناکم  ام 
دادتما رب  مھ  سفنت  نیا   . دبای یم  ضابقنا  طاسبنا و  بوانتم  روط  هب  اضف  یمامت 
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نزاخم رد  هک  هدشن  رپ  یاضف  یدومع  یاھدادتما  رب  مھ  هدش و  رپ  یاضف  یقفا 
روصت یارب  شالت  رد   . دراد ریثأت  دنراد  دوجو  تشھب  ریز  زارف و  رب  ییاضف  روانھپ 

رد ار  ینش  تعاس  کی  دیناوت  یم  امش   ، ییاضف نزاخم  نیا  مجح  ِینوریب  یاھزرم 
. دیریگب رظن 

نزاخم  ، دنبای یم  طاسبنا  هدش  رپ  یاضف  ِیقفا  دادتما  یاھناھج  هک  جیردت  هب 
رپ یاضف  یقالت  کی   . سکعلاب دنبای و  یم  ضابقنا  هدشن  رپ  یاضف  یدومع  دادتما 
نایم زا  اضف  عون  ود  رھ   . دراد دوجو  یناتحت  تشھب  ریز  رد  تسرد  هدشن  رپ  هدش و 

یاھ هرود  رد  اجنآ  رد   . دنوش یم  یراج  هدننک  میظنت  ۀدننک  سیدرگد  یاھلاناک 
ریغ هب  هنخر  لباق  یاضف  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یتارییغت  ناھیک  طاسبنا  ضابقنا و 

. سکعلاب دوش و  یم  لیدبت  هنخر  لباق 

، اھیژرنا  ، اھورین نآ  طسوت  هدشن  رپ  تسا : ینعم  نیا  هب  هدشن “ رپ  یاضف  ”
ام  . تسا هدش  هتخانش  هدش  رپ  یاضف  رد  ناشدوجو  هک  ییاھدوجو  ، و  اھیدنمناوت

ۀنزو ناونع  هب  درکراک  یارب  هشیمھ  نزخم )  ) یدومع یاضف  ایآ  هک  میناد  یمن 
یدوصقم ایآ  هک  میناد  یمن  ام  ؛  تسا هتفای  صاصتخا  ناھج )  ) یقفا یاضف  لداعت 
نزاخم دروم  رد  یتسار  هب  ام  ؛  دراد دوجو  هدشن  رپ  یاضف  اب  هطبار  رد  قالخ 

دسر یم  رظن  هب  هک  نیا  ، و  دنراد دوجو  هک  نیا  ًافرص   ، میناد یم  مک  رایسب  ییاضف 
. دننک یم  لداعتم  ار  اھناھج  ناھج  یاضف  ضابقنا  طاسبنا -  یاھ  هرود 

هب ایشنروی  لاس  درایلیم  کی  زا  شیب  یکدنا  یارب  زاف  رھ  رد  اضف  سفنت  یاھ  هرود 
ضابقنا دعب  زاف  لوط  رد   . دنبای یم  طاسبنا  اھناھج  زاف  کی  لوط  رد   . دنشک یم  ازارد 

کیدزن طاسبنا  لاح  رد  زاف  ینایم  ۀطقن  هب  نونکا  هدش  رپ  یاضف   . دنبای یم 
کیدزن ضابقنا  لاح  رد  زاف  ینایم  ۀطقن  هب  هدشن  رپ  یاضف  هک  یلاح  رد   ، دوش یم 

هب ییاضف  ۀرتسگ  ود  رھ  تادحرس  نیرت  ینوریب  هک  میا  هتفای  عالطا  ام  ، و  دوش یم 
هدشن رپ  یاضف  نزاخم   . دنتسھ هلصاف  مھ  تشھب  اب  ًابیرقت  نونکا  کیروئت  ظاحل 

دادتما یناتحت  تشھب  ریز  یناقوف و  تشھب  زارف  رب  یدومع  روط  هب  نونکا 
نیمراھچ ات  نوماریپ  تشھب  زا  ناھج  ۀدش  رپ  یاضف  هک  یدح  ات  تسرد   ، دنبای یم 
دادتما نوریب  یوس  هب  یقفا  روط  هب  نآ  زا  رتارف  یتح  ینوریب و  یاضف  حطس 

. دبای یم 

، دنوش یم  ضبقنم  ایشنروی  تقو  هب  لاس  درایلیم  کی  تدم  یارب  ییاضف  نزاخم 
طاسبنا یقفا  یاضف  یمامت  ییورین  یاھتیلاعف  نیداینب و  ناھج  هک  یلاح  رد 

نامز ایشنروی  تقو  هب  لاس  درایلیم  ود  زا  شیب  یکدنا  هب  بیترت  نیدب   . دنبای یم 
. ددرگ لماک  ضابقنا  طاسبنا -  ۀرود  کی  هک  تسا  مزال 
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تشھب یناقوف  حطس  زا  یسک  رگا   . درادن دوجو  تشھب  حوطس  زا  کیچیھ  رد  اضف 
دور یم  جراخ  هب  هک  هدشن  رپ  یاضف  زج  ار  زیچ  چیھ   ، درگنب الاب  هب  میقتسم  روط  هب 

اب اضف   . دیآ یم  لخاد  هب  نونکا  هک  روطنآ  تسرد   ، دنیب یمن  دیآ  یم  لخاد  هب  ای 
سامت یزکرم  ۀریزج  اب  ینایم  یاضف  نکاس  یاھ  هیحان  طقف   ، درادن سامت  تشھب 

. دنراد

یاضف نیب  هک  تسا  یتکاس  ًاتبسن  یاھ  هیحان  تکرح  یب  ۀتسھ  عقاو  رد  تشھب 
ییایفارغج رظن  زا  اھ  هیحان  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب   . دراد دوجو  هدشن  رپ  هدش و  رپ 

ام  . دراد دوجو  تکرح  یردق  اھنآ  رد  ًالامتحا  اما   ، دنشاب تشھب  یبسن  دادتما  کی 
یاھ هیحان  نیا  هک  مینک  یم  هدھاشم  اما   ، میناد یم  اھنآ  دروم  رد  مک  یلیخ 
ادج ار  هدشن  رپ  هدش و  رپ  یاضف  ییاضف  ۀتفای  شھاک  تکرح  زا  رادروخرب 
دوجو هدش  رپ  یاضف  حوطس  نایم  یھباشم  یاھ  هیحان  ًاقباس   . دنزاس یم 

. دنتسھ نکاس  رتمک  نونکا  اھنیا  اما   ، دنتشاد

یاھکریت هک   ، تسا یتلام  بیلص  هیبش  یکدنا  اضف  یمامت  یدومع  یضرع  شرب 
یاضف رگنایامن  یدومع  یاھکریت  هدش و  رپ  ناھج )  ) یاضف رگنایامن  نآ  یقفا 

ات  ، دنزاس یم  ادج  مھ  زا  ار  اھنآ  کریت  راھچ  نیب  قطانم   . تسا هدشن  رپ  نزخم ) )
ادج ار  هدشن  رپ  هدش و  رپ  یاضف  ینایم  یاضف  یاھ  هیحان  هک  روطنامھ  یا  هزادنا 

زا رتدایز  رتدایز و  لصاوف  رد  ینایم  یاضف  نکاس  یاھ  هیحان  نیا   . دنزاس یم 
ار اضف  یمامت  یاھزرم  ماجنارس  ، و  دوش یم  رتگرزب  رتگرزب و  ناش  هزادنا  تشھب 
هب ار   ، ود رھ   ، هدش رپ  یاضف  دادتما  یمامت  ییاضف و  نزاخم  دننک و  یم  هطاحا 

. دنریگ یم  ارف  لماک  روط 

درکراک کی  ، و  لماک قلطم  روضح  هن  ، و  تسا نورد  رد  قلطم  نودام  عضو  هن  اضف 
ناھج یاضف  هک  تسا  نیا  رب  رواب  ، و  تسا تشھب  یاطعا  نآ   . تسین زین  ییاغ 
ِییاین ییاضف  یدنمناوت  طسوت  عقاو  رد  ینوریب  قطانم  یمامت  یاضف  گرزب و 

نیا  ، نوماریپ تشھب  ات  کیدزن  ۀلصاف  زا   . تسا هدش  عقاو  خوسر  دروم  لماک  قلطم 
یقفا روط  هب  نیداینب  ناھج  نوماریپ  ِءاروام  اضف و  مراھچ  حطس  ات  هدش  رپ  یاضف 

. میناد یمن  ام   ، نآ زا  رتارف  ردقچ  اما   ، دبای یم  دادتما  نوریب  تمس  هب 

رد هک   ، دینک روصت  ار   V لکش هب  گرزب  هزادنا  یب  اما   ، دودحم حطس  کی  امش  رگا 
سأر ، و  هتفرگ رارق  تشھب  یناتحت  یناقوف و  حطس  ود  رھ  هب  تبسن  همئاق  یایاوز 

رد حطس  نیا  هک  دینک  مسجم  سپس  ، و  دشاب نوماریپ  تشھب  اب  سامم  ًابیرقت  نآ 
ینوریب یاھزرم  شیبامک  نآ  شدرگ   ، دشاب تشھب  لوح  لکش  یضیب  شدرگ 

. دنک یم  میسرت  ار  هدش  رپ  یاضف  مجح 

رد ضورفم  ناکم  رھ  اب  هطبار  رد  یقفا  یاضف  هب  تبسن  ینییاپ  ییالاب و  دح  کی 
هب همئاق  یایاوز  رد  ناتناورا  حطس  هب  تبسن  دناوتب  یسک  رگا   . دراد دوجو  اھناھج 
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رپ یاضف  ینییاپ  ای  ییالاب  دح  اب  ماجنارس   ، نییاپ ای  الاب  هچ   ، دوش رود  یفکم  دح 
تادحرس نیا  نیداینب  ناھج  ۀدش  هتخانش  داعبا  ۀطیح  رد   . دش دھاوخ  وربور  هدش 
اضف  . دنوش یم  رود  مھ  زا  رتشیب  رتشیب و  تشھب  زا  رتدایز  رتدایز و  لصاوف  رد 

میخض رت  عیرس  یا  هزادنا  ات   ، اھناھج  ، شنیرفآ حطس  هب  تبسن  ، و  دوش یم  میخض 
. دوش یم 

نیلوا زا  ار  ناھجربا  تفھ  هک  ینآ  لثم   ، اضف حوطس  نیب  مارآ  ًاتبسن  یاھ  هیحان 
یاھتیلاعف زا  یمیظع  لکش  یضیب  قطانم   ، دزاس یم  ادج  اضف  ینوریب  حطس 
تکرح اب  هک  ار  یمیظع  یاھناشکھک  اھ  هیحان  نیا   . دنتسھ ییاضف  نکاس 

امش  . دنزاس یم  ادج  دننک  یم  تکرح  تعرس  هب  تشھب  رود  هب  مظنم  یعمج 
رد نونکا  رامشیب  یاھناھج  هک  ییاج  ینعی   ، اضف ینوریب  حطس  نیلوا  دیناوت  یم 

مسجت اھناشکھک  زا  یمیظع  تکرح  کی  تروص  هب  ار   ، دنتسھ یبای  لکش  لاح 
یاھ هیحان  طسوت  نییاپ  الاب و  رد  اھنآ   . دنشخرچ لاح  رد  تشھب  رود  هب  هک  دینک 
طسوت ینوریب  ینورد و  یاھ  هیشاح  رد  ، و  دنا هدش  دودحم  نکاس  ینایم  یاضف 

. دنا هدش  دودحم  اضف  مارآ  ًاتبسن  یاھ  هیحان 

ۀمھ رد  هک  لکش  یضیب  تکرح  ۀیحان  کی  تروص  هب  اضف  حطس  کی  بیترت  نیدب 
زا یطباور  نینچ   . دنک یم  لمع  هدش  هرصاحم  یبسن  یتکرح  یب  طسوت  اھتمس 
هتفای شھاک  تمواقم  زا  ییاضف  یسوق  ریسم  کی  ۀدنریگ  رب  رد  نوکس  تکرح و 
یژرنا یناھیک و  یورین  طسوت  ناھج  رساترس  رد  هک  دشاب  یم  تکرح  هب  تبسن 
لابند  ، دنخرچ یم  تشھب  ۀریزج  درگ  هب  دبا  یارب  هک  روطنآ   ، یرادیدپ لاح  رد 

. دوش یم 

رد اھناشکھک  بوانتم  شدرگ  هارمھ  هب   ، نیداینب ناھج  بوانتم  یدنب  هیحان  نیا 
تابث رد  یلماع   ، تعاس یاھ  هبرقع  تھج  فالخ  تعاس و  یاھ  هبرقع  تھج 
یاھتیلاعف ۀطقن  ات  هبذاج  راشف  دیدشت  زا  یریگولج  یارب  هک  تسا  یکیزیف  ۀبذاج 
دض ریثأت  یبیترت  نینچ   . تسا هدش  یحارط  زاس  هدنکارپ  هدننک و  یشالتم 
لمع زمرت  تروص  هب  کانرطخ  رگید  تاھج  زا  یاھتعرس  یور  دراد و  یا  هبذاج 

. دنک یم 
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ار اضف  یاھناھج  یمامت  تارک  یمامت  رثؤم  روط  هب  هبذاج  زیرگ  لباقریغ  ششک 
یکیزیف روضح  دنمتردق  ًامامت  ییاریگ  هبذاج   . دراد یم  هاگن  لاگنچ  رد  مکحم 

، نابات ناگراتس  هک  تسا  یدنمتردق  ًامامت  نامسیر  هبذاج   . تسا تشھب 
یناھج یکیزیف  یاھرویز  هک  یشخرچ  لاح  رد  تارک  ، و  نازوس یاھدیشروخ 
اھزیچ ۀیلک  هک  ییادخ   ، دنا هتخیوآ  نآ  هب  دنھد  یم  لیکشت  ار  هنادواج  یادخ 
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. دنراد تیدوجوم  اھزیچ  یمامت  وا  رد  ، و  دنک یم  رپ  ار  اھزیچ  یمامت   ، تسا

مارجا اب  هک   ، تسا یدام  قلطم  ۀبذاج  ینوناک  یزکرم و  ۀطقن  تشھب  ۀریزج 
اضف یناتحت  یناقوف و  نزاخم  طسوت  دنخرچ و  یم  انواھ  رود  هب  هک  کیرات  راد  هبذاج 

تشھب ۀدش  هتخانش  یاھیبات  نورب  یمامت   . تسا هدش  لماک  دنا  هتشگ  لداعتم 
یور هک  یزکرم  ۀبذاج  ششک  هب  اطخ  یب  ریذپانرییغت و  یا  هنوگ  هب  یناتحت 

دننک یم  لمع  نیداینب  ناھج  ییاضف  لکش  یضیب  حوطس  نایاپ  یب  یاھرادم 
یانحنا زا  یناھیک  تیعقاو  ۀدش  هتخانش  لکش  رھ   . دنھد یم  ناشن  شنکاو 

. تسا رادروخرب  گرزب  لکش  یضیب  شخرچ  ، و  درگ ریسم   ، راصعا

کی تروص  هب  هبذاج  یور  اما   ، دھد یمن  ناشن  شنکاو  هبذاج  هب  تبسن  اضف 
ییاضف مارجا  یراجفنا  لمع   ، ییاضف شلاب  نودب   . دنک یم  لمع  هدننک  لداعتم 
یور یا  هبذاج  دض  ریثأت  کی  نینچمھ  هدش  رپ  یاضف   . دھد یم  ناکت  ار  نوماریپ 

ار هبذاج  لمع  نیا  دناوت  یم  عقاو  رد  اضف   . دنک یم  لامعا  یطخ  ای  یکیزیف  ۀبذاج 
تشھب ۀبذاج  قلطم  ۀبذاج   . دزادنا ریخأت  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  هچ  رگ   ، دیامن یثنخ 

نآ  . تسا طوبرم  هدام  ای  یژرنا  یکیرتکلا  ۀلحرم  هب  یطخ  ای  یلحم  ۀبذاج   . تسا
هک اج  رھ   ، دنک یم  لمع  ینوریب  یاھناھج  ای   ، اھناھجربا  ، یزکرم ناھج  نورد  رد 

. دشاب هداد  خر  بسانم  یبای  تیدام 

یاھیبای تیدام  ، و  یناھج ناوت   ، یکیزیف یژرنا   ، یناھیک یورین  رامشیب  لاکشا 
ار تشھب  ۀبذاج  هب  شنکاو  زا  صخشم  ًالماک  هن  هچ  رگ   ، یلک ۀلحرم  هس  نوگانوگ 

: دنزاس یم  راکشآ 

یدنمناوت ندرک  ازجم  رد  هلحرم  نیلوا  نیا  . ( ورین  ) هبذاج شیپ  لحارم   -1
ورین موھفم  اب  تلاح  نیا   . تسا یناھیک  یورین  یژرنا  شیپ  لاکشا  هب  ییاضف 

هدیمان اتاگِرگِس  ای  صلاخ  یژرنا  تاقوا  یھاگ  هک  اضف  نیزاغآ  ژراش  - 
. تسا هسیاقم  لباق  دوش  یم 

نامزاس لمع  طسوت  اضف  ژراش  ورین -  رییغت  نیا  . ( یژرنا  ) هبذاج لحارم   -2
یژرنا یاھمتسیس  یرادیدپ  زا  نآ   . دوش یم  داجیا  تشھب  یورین  ناگدنھد 
نیا  . دھد یم  ربخ  دنھد  یم  ناشن  شنکاو  تشھب  ۀبذاج  ششک  هب  هک 

رتشیب یسیدرگد  لابند  هب  اما  تسا  یثنخ  ًاودب  هدش  رادیدپ  یژرنا 
ار لحارم  نیا  ام   . دراذگ یم  شیامن  هب  تبثم  یفنم و  حالطصا  هب  یاھتیفیک 

. میمان یم  اتامیتلآ 

لرتنک هب  هدام  یژرنا -   ، هلحرم نیا  رد  . ( ناھج ناوت   ) یا هبذاج  سپ  لحارم   -3
یاھمتسیس نیا  یزکرم  ناھج  رد   . دھد یم  ناشن  شنکاو  یطخ  ۀبذاج 

. دنا هدش  هتخانش  اتایرت  مان  هب  هک  دنتسھ  یا  هناگ  هس  یاھنامزاس  یکیزیف 
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. دنتسھ ناکم  نامز و  شنیرفآ  دنمتردق  هداعلا  قوف  ردام  یاھمتسیس  اھنآ 
اھنآ ناراکمھ  ناھج و  یورین  ناریدم  طسوت  اھناھجربا  یکیزیف  یاھمتسیس 

دنرادروخرب و هناگود  راتخاس  زا  یدام  یاھنامزاس  نیا   . دنا هدش  یھدنامزاس 
انواھ رود  هب  هک  راد  هبذاج  کیرات  مارجا   . دنا هدش  هتخانش  اتیوارگ  مان  هب 

لکش ود  رھ  اھنآ  یششک  یورین  ، و  اتیوارگ هن  دنتسھ و  اتایرت  هن  دنخرچ  یم 
. دزاس یم  راکشآ  ار   ، قلطم یطخ و   ، یکیزیف ۀبذاج 

رارق هبذاج  یورین  زا  یلکش  چیھ  تالاعفنا  لعف و  ضرعم  رد  ییاضف  یدنمناوت 
یاین اما   ، تسین تیعقاو  دوجوم  حطس  کی  تشھب  نیزاغآ  ۀیطع  نیا   . درادن

یژرنا و ورین -  یاھ  هولج  یمامت   ، یحورریغ یشنک  یبسن  یاھتیعقاو  یمامت 
لکشم شفیرعت  هک  تسا  یترابع  ییاضف  یدنمناوت   . تسا  ، هدام ورین و  نامزاس 
اھیدنمناوت ۀدیا  دیاب  نآ  ینعم   . تسین تسا  اضف  یاین  هک  هچنآ  ینعم  هب  نآ   . تسا

هب شیبامک  دناوت  یم  نآ   . دناسرب ار  دنراد  دوجو  اضف  نورد  رد  هک  ییاھلیسناتپ  و 
ییاھلیسناتپ قلطم و  تاریثأت  نآ  یمامت  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دوش  روصت  تروص  نیا 
لیکشت ار  لماک  قلطم  ییاضف  روضح  دنا و  هتفای  همشچرس  تشھب  زا  هک 

. دشاب یم  دنھد  یم 

ناھج رد  هدام  یژرنا -  یمامت  ۀنادواج  ینوناک  ۀطقن  قلطم و  ۀمشچرس  تشھب 
تسا یزیچ  نآ  نزخم  ، و  هدننک میظنت   ، هدننک راکشآ  لماک  قلطم   . تسا اھناھج 
لماک قلطم  یناھج  روضح   . دراد دوخ  أشنم  همشچرس و  ناونع  هب  ار  تشھب  هک 

ششک کی   ، هبذاج طسب  ۀوقلاب  ینارکیب  کی  موھفم  اب  ربارب  دسر  یم  رظن  هب 
هب زیچ  همھ  هک  تیعقاو  نیا  مھف  رد  موھفم  نیا   . دشاب تشھب  دوجو  ریذپ  فاطعنا 

ریوصت نیا   . دنک یم  کمک  ام  هب  دوش  یم  هدیشک  تشھب  یوس  هب  لخاد  تمس 
ارچ هک  دزاس  یم  نشور  نینچمھ  نآ   . تسا هدننک  کمک  دوجو  نیا  اب  اما  ییادتبا 
ناشن هک  یا  هدیدپ   ، دنک یم  لمع  مرج  رب  دومع  ۀحفص  رد  ًاحیجرت  هشیمھ  هبذاج 

. تسا نآ  نوماریپ  یاھشنیرفآ  تشھب و  توافتم  داعبا  ۀدنھد 

تشھب ییاتمھ  یب  - 9

ماجرف ییاھن  فدھ  نیزاغآ و  أشنم  ورملق  هک  رظن  نیا  زا   ، تسا اتمھ  یب  تشھب 
یمامت تشونرس  هک  دراد  تقیقح  هچ  رگا   . تسا یحور  یاھتیصخش  یمامت 

، تسین تشھب  رد  لصفالب  روط  هب  یلحم  یاھناھج  یحور  رت  نییاپ  تادوجوم 
. تسا یدام  قوف  یاھتیصخش  یمامت  یارب  دنموزرآ  فدھ  زونھ  تشھب 

یتح هن   ، یناھج شنیرفآ  زا  یشخب  نآ   . تسا تیاھن  یب  ییایفارغج  زکرم  تشھب 
هب یزکرم  ۀریزج  هب  ًالومعم  ام   . دشاب یم   ، انواھ نادواج  ناھج  یعقاو  شخب  کی 

نینچ عقاو  رد  اما   ، مینک یم  هراشا  دراد  قلعت  یھلا  ناھج  هب  هک  تروص  نیا 
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. تسا هژیو  نادواج و  دوجو  کی  تشھب   . تسین

رد ار  دوخ  حور  نارکیب  تیصخش  ۀولج  یناھج  ردپ  هک  یماگنھ   ، هتشذگ تیدبا  رد 
دوجو ینارکیب  لیسناتپ  نامزمھ  روط  هب   ، دومن ادھا  نادواج  رسپ  دوجو 

یصخشریغ و ِتشھب   . تخاس راکشآ  تشھب  تروص  هب  ار  دوخ  یصخشریغ 
تسا هدوب  ردپ  لمع  تساوخ و  ریذپان  بانتجا  باتزاب  دسر  یم  رظن  هب  یحورریغ 
یعقاو ۀلحرم  ود  رد  ار  تیعقاو  ردپ  بیترت  نیدب   . دومن هنادواج  ار  هیلوا  رسپ  هک 

طیارش رد   ، اھنآ نیب  شنت   . یحورریغ یحور و   ، یصخشریغ یصخش و  دنار : شیپ 
تارک ِیزکرم  ناھج  کرتشم و  لماع  هب  رسپ  ردپ و  طسوت  لمع  هب  لیم  دوجو 

. داد تیدوجوم  یحور  تادوجوم  یدام و 

( تشھب نادواج و  رسپ   ) یصخشریغ یصخش و  لکش  هب  تیعقاو  هک  یماگنھ 
یتخس هب  تسا  یصخشریغ  هک  هچنآ  ندیمان  تیھولا “  ” ، دوش یم  زیامتم 

یدام یژرنا و  یاھباتزاب   . دشاب هتسیاش  یقیرط  هب  هک  نیا  رگم   ، تسا حیحص 
تسا نکمم  تیھولا   . دنوش هدیمان  تیھولا  دنناوت  یم  یتخس  هب  تیھولا  لامعا 

هک روطنآ  ، و  تسین تیھولا  تشھب  ، و  تسین تیھولا  هک  دوش  یدایز  زیچ  بجوم 
. تسین مھ  رایشھ   ، دمھفب ار  یترابع  نینچ  ًالامتحا  دناوتب  ًالصا  یناف  ناسنا 

. تسین هدننیرفآ  کی  نآ   . تسین یا  هدنز  تیدوجوم  ای  دوجوم  چیھ  یاین  تشھب 
. تسین نینچ  وگلا  اما   ، دنتسھ ریذپ  لاقتنا  یحور  ینھذ -  یتیصخش و  طباور 

ِقلطم تشھب   . دنتسھ ددجم  دیلوت  ای  یپک  اھنآ   . دنتسین باتزاب  زگرھ  اھوگلا 
. تسا تیعقاو  رد  اھلیسناتپ  نیا  شیامن  انواھ   . تسا اھوگلا 

ابیز ییوگلا  وا  ۀناخ   . تسا لآ  هدیا  دنمھوکش و   ، هنادواج یزکرم و   ، دنوادخ لزنم 
وا لصفالب  هاگتماقا  ِیزکرم  ناھج  ، و  تسا ناھج  یزکرم  داتس  تارک  یمامت  یارب 
. تسا اھنآ  ییاغ  تشونرس  ، و  نامزاس  ، اھلآ هدیا  رد  اھناھج  یمامت  یارب  ییوگلا 

یمامت زکرم  عبنم -  یتیصخش و  یاھتیلاعف  یمامت  یناھج  یزکرم  داتس  تشھب 
نونکا  ، تسا هدوب  هک  یزیچ  رھ   . تسا یژرنا  ییاضف و  ییورین -  یاھ  یلجت 

هدمآ هنادواج  نایادخ  ِیزکرم  ِیدبا  ناکم  نیا  زا   ، دوب دھاوخ  ماجنارس  ای   ، تسھ
ۀمشچرس  ، شنیرفآ یمامت  زکرم  تشھب   . دمآ دھاوخ  ای   ، دیآ یم  نونکا   ، تسا

. تسا اھتیصخش  یمامت  نیزاغآ  أشنم  ناکم  ، و  اھیژرنا یمامت 

تسا تیعقاو  نیا  نادواج  تشھب  ۀراب  رد  زیچ  نیرتمھم  اھناسنا  یارب   ، همھ نیا  اب 
ریذپانانف یاھناور  رود  رایسب  یعقاو و  تشونرس  یناھج  ردپ  لماک  هاگلزنم  نیا  هک 

اضف نامز و  یلماکت  تارک  زارف  لاح  رد  تاقولخم   ، دنوادخ یدام  یناسنا و  نادنزرف 
لیم اب  ار  دنوادخ  تساوخ  ماجنا  یناگدنز  نارود  هک  سانشادخ  ناسنا  رھ   . تسا

یوجتسج یتشھب  ینالوط  ینالوط  ریسم  یریگدر  هب  شیپ  زا  تسا  هدش  اریذپ 
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ناویح دوجوم  نینچ  هک  یماگنھ  . و  تسا هدیزرو  تردابم  لامک  هب  لین  تیھولا و 
نونکا رامشیب  یدادعت  هک  نانچ   ، دتسیا یم  تشھب  رد  نایادخ  هاگشیپ  رد  أشنم 

نینچ  ، تسا هتفای  زارف  اضف  ۀیاپ  نود  تارک  زا  هک  اجنآ  زا   ، دننک یم  نینچ 
تادحرس زرم  مھ  هک  تسا  یونعم  ینوگرگد  کی  تیعقاو  رگنایامن  یدرواتسد 

. تسا یرگ  یلاعت 

نیدب اسرِووی  رد  اھمایا  یامدق  طسوت  هک  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. تسا هتفای  تیرومأم  هنوگ 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 12

اھناھج ناھج 

. تسا یھانتم  لیخت  ناوت  زا  رتارف  ًالماک  یناھج  ردپ  ۀدرتسگ  شنیرفآ  یروانھپ 
اما  . درب یم  ورف  تریح  رد  ار  نم  ۀدر  رد  یدوجوم  یتح  نیداینب  ناھج  تمظع 

. تخومآ یناسنا  نھذ  هب  ناوت  یم  اھناھج  شیارآ  حرط و  نوماریپ  یدایز  یاھزیچ 
اھنآ زیگنا  تفگش  تیریدم  یکیزیف و  یھدنامزاس  زا  یا  هزادنا  ات  دیناوت  یم  امش 

تادوجوم نوگانوگ  یاھھورگ  نوماریپ  یدایز  زیچ  تسا  نکمم  امش   . دیوش هاگآ 
دنراد تنوکس  تیدبا  یزکرم  ناھج  نامز و  ناھجربا  تفھ  رد  هک  یدنمشوھ 

. دیزومایب

. میراگنا یم  یھانتمان  ار  یدام  شنیرفآ  ام   ، هنادواج لیسناتپ  رد  ینعی   ، لصا رد 
ار یدام  شنیرفآ  مامت  هک  روطنیمھ  اما   ، تسا یھانتمان  عقاو  رد  یناھج  ردپ  اریز 

نامز زا  ضورفم  ۀظحل  رھ  رد  نآ  هک  میناد  یم   ، مینک یم  هدھاشم  هعلاطم و 
عقاو رد  دودحمان و  ًاتبسن  نآ  امش  یھانتم  ناھذا  یارب  هچ  رگ   ، تسا دودحم 

. تسا یھانتیال 

هک میراد  رواب  هراتسرپ  یاھورملق  ۀدھاشم  کیزیف و  نوناق  ۀعلاطم  یانبم  رب  ام 
هک نیا  ، و  تسا هدشن  ادیوھ  یناھیک  یرگ  هولج  ِتیاھن  رد  زونھ  نارکیب  ۀدننیرفآ 

. تسا هدشان  راکشآ  لماش و  دوخ  زونھ  نارکیب  یناھیک  لیسناتپ  ۀدمع  شخب 
رظن هب  یھانتیال  ًابیرقت  نیداینب  ناھج  تسا  نکمم  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  یارب 
تادحرس یاراد  زونھ  یدام  شنیرفآ   . تسا رود  رایسب  یگدش  لیمکت  زا  اما   ، دسر

. تسا نایرج  رد  زونھ  هنادواج  دوصقم  ِیبرجت  یزاسراکشآ  ، و  تسا یکیزیف 

نیداینب ناھج  ییاضف  حوطس  - 1

دودحمان ۀریاد  کی  ای  اھتنا  یب  بعکم  کی   ، یھانتمان حطس  کی  اھناھج  ناھج 
نیقی روط  هب  یکیزیف  ۀرادا  نامزاس و  نیناوق   . تسا داعبا  یاراد  ًاعطق  نآ   ، تسین
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تروص هب  ًاتیاھن  ناوت  هدام -  یژرنا و  ورین -  روانھپ  عمجت  یمامت  هک  دننک  یم  تابثا 
لمع هدش  گنھامھ  هتفای و  نامزاس  ۀعومجم  کی  تروص  هب   ، ییاضف دحاو  کی 
یکیزیف ناھج  کی  تابثا  ۀدنریگ  رب  رد  یدام  شنیرفآ  ۀدھاشم  لباق  راتفر   . دنک یم 
یا هریاد  ناھج  کی  ییاھن  هاوگ   . تسا رادروخرب  صخشم  تادحرس  زا  هک  تسا 

یبوخ هب  ِتیعقاو  نیا  قیرط  زا   ، ود رھ   ، نیعم زرم  دح و  زا  رادروخرب  لکش و 
هب هراومھ  نیداینب  یژرنا  لاکشا  یمامت  هک  دوش  یم  هداد  ام  هب  هدش  هتخانش 

هفقو و یب  ششک  زا  تعاطا  رد  نیداینب  ناھج  ییاضف  حوطس  ینحنم  ریسم  رود 
. دنخرچ یم  تشھب  ۀبذاج  قلطم 

رپ یاضف  یلصا  یاھشخب  ۀدنریگ  رب  رد  نیداینب  ناھج  ییاضف  یلاوتم  حوطس 
نامزاس هدنیآ  رد  ای  ینوکسم  ًاشخب  هتفای و  نامزاس   ، شنیرفآ یمامت  هدش — 
ییاضف حوطس  زا  یرس  کی  نیداینب  ناھج  رگا   . دنتسھ ینوکسم —  هتفای و 

هب تبسن  هتفای  شھاک  تمواقم  اب  ییاضف  لکش  یضیب  حوطس  زا  رادروخرب 
زا یردق  مینک  یم  روصت  ام   ، دوبن یبسن  نوکس  بوانتم  یاھ  هیحان  اب  ، و  تکرح
مولعمان ریسم  کی  رد  تیاھن  یب  ۀنماد  ات  هک  دندش  یم  هدھاشم  یناھیک  یاھیژرنا 

هدام ای   ، یژرنا  ، ورین زگرھ  ام  اما   . دندش یم  باترپ  هھار  یب  یاضف  هب  میقتسم  طخ 
هشیمھ ، و  دننک یم  شخرچ  هراومھ  اھنآ   . میبای یمن  یدرکلمع  نینچ  لاح  رد  ار 

. دنور یم  شیپ  راو  سوق  ییاضف  گرزب  یاھرادم  ریس  طخ  رد 

یورشیپ نوریب  تمس  هب  هدش  رپ  یاضف  یقفا  دادتما  زا  راذگ  اب  تشھب  زا  رگا 
رود هب  هک  ییاضف  حوطس   ، زکرم مھ  یضیب  شش  رد  نیداینب  ناھج  دوجو   ، دوش

: دوش یم  هدھاشم   ، دنخرچ یم  یزکرم  ۀریزج 

. انواھ یزکرم —  ناھج  - 1

. ناھجربا تفھ  - 2

. ینوریب یاضف  حطس  نیلوا  - 3

. ینوریب یاضف  حطس  نیمود  - 4

. ینوریب یاضف  حطس  نیموس  - 5

. اضف حطس  نیرت  ینوریب  نیمراھچ و  - 6

نیا  . تسا نادواج  دوجو  کی  نآ   . تسین نامز  شنیرفآ  کی   ، یزکرم ناھج   ، انواھ
تسا و یلاعتم  لامک  ۀرک  درایلیم  کی  زا  لکشتم  نایاپ  یب  زاغآ و  نودب  ناھج 
ۀریزج انواھ  زکرم  رد   . تسا هدش  روصحم  راد  هبذاج  کیرات  یاسآ  لوغ  مارجا  طسوت 
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هطاحا نآ  رمق  کی  تسیب و  طسوت  هک   ، دراد رارق  تشھب  تابثاب  ًاقلطم  نکاس و 
ۀیشاح لوح  هک  راد  هبذاج  کیرات  یاسآ  لوغ  مارجا  دوجو  ببس  هب   . تسا هدش 

زا رتدایز  رایسب  یزکرم  شنیرفآ  نیا  یمرج  یاوتحم   ، دنخرچ یم  یزکرم  ناھج 
. دشاب یم  گرزب  ناھج  ۀیحان  تفھ  یمامت  ۀدش  هتخانش  مرج  یمامت 

، دخرچ یم  هنادواج  ۀریزج  رود  هب  هک  یا  هنادواج  ناھج   ، انواھ تشھب -  متسیس 
ناھجربا تفھ  یمامت   . دشاب یم  نیداینب  ناھج  یدبا  لماک و  ۀتسھ  ۀدنریگ  رب  رد 
میظع ۀعومجم  رود  هب  هدش  تیبثت  یاھرادم  رد  ینوریب  یاضف  قطانم  یمامت  و 

. دنخرچ یم  انواھ  تارک  تشھب و  رامقا  یزکرم 

چیھ رد  اھنآ  ینوریب  یاھزرم   . دنتسین یکیزیف  ۀیلوا  یاھنامزاس  ناھجربا  تفھ 
دحاو کی   ، یلحم ناھج  کی  زا  ، و  دننک یمن  میسقت  ار  یباحس  ۀداوناخ  کی  هطقن 
زا ییایفارغج  ییاضف  ۀھوبنا  کی  ًافرص  ناھجربا  رھ   . دنرذگ یمن  زین   ، قالخ ۀیلوا 

، و تسا ینوکسم  ًاشخب  هتفای و  نامزاس  یانواھ  سپ  شنیرفآ  متفھ  کی  ًابیرقت 
ربارب ًابیرقت  کی  رھ  ۀدش  روصحم  اضف  رد  هدش و  هتفرگ  رب  رد  یلحم  یاھناھج  دادعت 

، ناتناورا رد  رتدیدج  یاھشنیرفآ  زا  یکی   ، امش یلحم  ناھج   ، نادابن  . تسا
. دشاب یم   ، متفھ ناھجربا 

تفھ لماش  نآ   . تسا ینوکسم  ینونک و  ۀتفای  نامزاس  شنیرفآ  گرزب  ناھج 
هب  ، ینوکسم ۀرایس  نویلیرت  تفھ  ًادودح  یلماکت  مکارت  لیسناتپ  کی  اب   ، ناھجربا

تارک یلامتحا  نیمخت  نیا  اما   . دشاب یم  یزکرم  شنیرفآ  نادواج  تارک  ۀوالع 
یاھناھج ۀداتفا  رود  یاھھورگ  ، و  دروآ یمن  باسح  هب  ار  یرادا  ۀدش  یرامعم 

ۀنارک  ، گرزب ناھج  ینونک  فاصان  ۀبل   . دوش یمن  لماش  زین  ار  هتفاین  نامزاس 
حرط یمامت  ۀدشن  تیبثت  هداعلا  قوف  طیارش  هارمھ  هب   ، نآ ۀتفاین  نایاپ  راومھان و 

ناھجربا تفھ  یتح  هک  دھد  یم  ربخ  ام  سانش  هراتس  نایوجشناد  هب   ، یموجن
رد یھلا  زکرم  زا   ، نورد زا  ام  هک  روطنیمھ   . دنتسھ هدشن  لیمکت  نامز  نیا  ات  زین 

ینوریب تادحرس  هب  ماجنارس   ، مینک یم  تکرح  نوریب  تمس  هب  یتھج  رھ 
ناھج ینوریب  تادحرس  هب  ام   . میسر یم  ینوکسم  هتفای و  نامزاس  شنیرفآ 
شنیرفآ نینچ  ۀداتفا  رود  ۀشوگ  رد   ، ینوریب زرم  نیا  یکیدزن  رد  . و  میسر یم  گرزب 

. تسا رادروخرب  دوخ  ۀثداح  رپ  دوجو  زا  امش  یلحم  ناھج  هک  تسا  یدنمھوکش 

ناھجربا تفھ  زا  میظع  ۀلصاف  کی  رد   ، اضف رد  اھرود  نآ  رد   . اضف ینوریب  حوطس 
رد یاھیژرنا  ورین و  زیگنا  تریح  رواب  لباقریغ  دح  هب  میظع و  یاھرادم   ، ینوکسم

ناھجربا و تفھ  یژرنا  یاھرادم  نیب   . دنتسھ ندمآ  درگ  لاح  رد  یبای  تیدام  لاح 
هک  ، دراد دوجو  تکاس  ًاتبسن  ۀیحان  کی  ییورین  تیلاعف  ِینوریب  میظع  دنبرمک  نیا 

یرون لاس  رازھ  دص  راھچ  دودح  رد  نآ  طسوتم  دح  اما  تسا  ریغتم  نآ  یانھپ 
 — یناھیک هم  یا —  هراتس  رابغ  درگ و  زا  یراع  ییاضف  یاھ  هیحان  نیا   . تسا
یاھورین قیقد  تیعضو  هب  تبسن  اھ  هدیدپ  نیا  ۀنیمز  رد  ام  نایوجشناد   . دنتسھ
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دنشدرگ رد  ناھجربا  تفھ  رود  هب  هک  تکاس  ًاتبسن  ۀیحان  نیا  رد  دوجوم  ییاضف 
گرزب ناھج  نوماریپ  یوس  نآ  رد  یرون  لاس  نویلیم  مین  دودح  رد  اما   . دنراد دیدرت 
رد هک  ار  یژرنا  یندرکن  رواب  شنک  کی  زا  رادروخرب  ۀیحان  کی  یاھزاغآ  ام  ینونک 
دبای یم  شیازفا  یرون  لاس  نویلیم  جنپ  تسیب و  زا  شیب  یارب  تدش  مجح و 
حطس نیلوا  رد  هدنھد  یژرنا  یاھورین  میظع  یاھخرچ  نیا   . مینک یم  هدھاشم 

شنیرفآ یمامت  رود  هب  هک  یناھیک  تیلاعف  موادم  دنبرمک  کی   ، ینوریب ییاضف 
. دنا هدش  عقاو  تسا  شدرگ  رد  ینوکسم  ، و  هتفای نامزاس   ، هدش هتخانش 

هک ارچ   ، تسا نداد  خر  لاح  رد  اھ  هیحان  نیا  یوس  نآ  رد  یرتدایز  یاھتیلاعف  زاب 
رد یرون  لاس  نویلیم  هاجنپ  زا  شیب  ار  ورین  یلجت  ۀیلوا  ۀناشن  اسرووی  نانادکیزیف 

فشک ییاضف  ینوریب  حطس  نیلوا  رد  اھ  هدیدپ  یاھ  هنماد  نیرت  ینوریب  ِءاروام 
نیمود یدام  یاھشنیرفآ  یھدنامزاس  ۀناشن  کش  نودب  اھتیلاعف  نیا   . دنا هدرک 

. تسا نیداینب  ناھج  ییاضف  ینوریب  حطس 

. دنتسھ نامز  یاھشنیرفآ  ناھجربا  تفھ   . تسا تیدبا  شنیرفآ  یزکرم  ناھج 
شنیرفآ تیاھن  هب  هک  تسا  نیا  کش  نودب  ییاضف  ینوریب  حطس  راھچ  ماجرف 

زگرھ نارکیب  دندقتعم  هک  دنتسھ  یناسک  . و  دنشخب لماکت  ار  نآ  دنوش و  یھتنم 
هفاضا یشنیرفآ  اھنآ  اذل  ، و  دبای تسد  ینارکیب  زا  رتمک  لماک  یلجت  هب  دناوت  یمن 

یھیدب ییاضف  حطس  نیرت  ینوریب  نیمراھچ و  یوس  نآ  رد  ار  هدشن  راکشآ  و 
رد ام   . لمتحم ریذپان  نایاپ  هدنبای و  طسب  هتسویپ  نارکیب  ناھج  کی   ، دنرادنپ یم 

دودحم ار  شنیرفآ  ۀوقلاب  ینارکیب  ای  هدننیرفآ  ینارکیب  هنوگچ  میناد  یمن  یروئت 
یاراد  ، دوش یم  هرادا  دراد و  دوجو  هک  روطنآ   ، ار نیداینب  ناھج  ام  اما   . مینک

رد تسا و  زرم  دح و  یاراد  عطق  روط  هب  هک  نانچ   ، مینک یم  یقلت  تیدودحم 
. تسا هدش  دودحم  زاب  یاضف  طسوت  شینوریب  یاھ  هنارک 

لماک قلطم  یاھورملق  - 2

هدنیازف روط  هب  یاھپوکسلت  قیرط  زا  ایشنروی  ناسانش  هراتس  هک  یماگنھ 
لماکت دنزود و  یم  مشچ  ینوریب  یاضف  زیمآرارسا  ۀرتسگ  هب  دوخ  دنمتردق 

دننک کرد  دیاب   ، دننک یم  هراظن  ار  یکیزیف  رامشیب  ًابیرقت  یاھناھج  زیگنا  تفگش 
ناھج یاھتکتیشرآ  شواک  لباقریغ  یاھحرط  دنمورین  یاھدرکراک  رگ  هراظن  هک 
تاریثأت روضح  رگناشن  هک  میراد  یدھاوش  ام   ، دراد تقیقح   . دنتسھ نیداینب 

هک یژرنا  میظع  یاھیلجت  رساترس  رد  اجنآ  اجنیا و  رد  تشھب  یتیصخش  صخشم 
رتریگارف رظن  هطقن  زا  اما   ، دشاب یم  تسا  ینوریب  یحاون  نیا  یاھیگژیو  زا  نونکا 

هب دنبای  یم  دادتما  ناھجربا  تفھ  ینوریب  یاھزرم  ِءاروام  ات  هک  ییاضف  قطانم 
لماک قلطم  یاھورملق  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دنا  هدش  هتخانش  تروص  نیا  هب  یلک  روط 

. دنشاب یم 
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زا جراخ  ار  یباحس  هس  ای  ود  دناوت  یم  طقف  یرشب  حلسمریغ  مشچ  هچ  رگا 
اھنویلیم دنناوت  یم  ًالمع  امش  یاھپوکسلت   ، دنیبب ناتناورا  ناھجربا  یاھزرم 

راکشآ دنتسھ  یبای  لکش  لاح  رد  هک  ار  یکیزیف  یاھناھج  نیا  زا  ددع  نویلیم 
شواک ضرعم  رد  یرادید  رظن  زا  هک  هراتسرپ  یاھورملق  رتشیب   . دنزاس

یساکع کینکت  اب  اما   ، دنشاب یم  ناتناورا  رد  دنتسھ  امش  یزورما  یاھپوکسلت 
یاضف یاھورملق  لخاد  هب  گرزب  ناھج  یاھزرم  زا  رتارف  رایسب  رتگرزب  یاھپوکسلت 

. دننک یم  هنخر  دنتسھ  یباینامزاس  لاح  رد  رامشیب  یاھناھج  اھنآ  رد  هک  ینوریب 
امش ینونک  یاھھاگتسد  درب  ِءاروام  رد  هک  دنراد  دوجو  رگید  ناھج  اھنویلیم  زاب  و 

. دنتسھ

ناسانش هراتس  ۀدز  تریح  هاگن  یارب  دیدج  یاھپوکسلت   ، رود نادنچ  هن  یا  هدنیآ  رد 
تسد رود  ۀرتسگ  رد  دیدج  ناشکھک  نویلیم  زا 375  رتمک  هک  ار  یزیچ  ایشنروی 

یاھپوکسلت نیا  لاح  نیع  رد   . تخاس دنھاوخ  راکشآ  تسین  ینوریب  یاضف 
رواب ًاقباس  هک  ازجم  یاھناھج  زا  یرایسب  هک  تخاس  دنھاوخ  راکشآ  رتدنمتردق 
ناتناورا یناشکھک  متسیس  زا  یشخب  عقاو  رد  دنشاب  ینوریب  یاضف  رد  تفر  یم 

جیردت هب  کی  رھ  طیحم   . دنتسھ دشر  لاح  رد  زونھ  ناھجربا  تفھ   . دنتسھ
نامزاس ندش و  تیبثت  لاح  رد  هتسویپ  روط  هب  دیدج  یاھیباحس   . دبای یم  طاسبنا 
زا نوریب  ایشنروی  ناسانش  هراتس  هک  ییاھیباحس  زا  یخرب  ، و  دنتسھ یگتفای 
رد ام  هارمھ  هب  دنتسھ و  ناتناورا  ۀیشاح  رد  عقاو  رد  دننک  یم  یقلت  ناشکھک 

. دنشاب یم  تکرح  لاح 

طسوت گرزب  ناھج  هک  دننک  یم  هدھاشم  اسرووی  سانش  هراتس  نایوجشناد 
ینونک شنیرفآ  هک  یا  هرایس  یا و  هراتس  یاھ  هشوخ  زا  یرس  کی  ناکاین 

لماک روط  هب  ینوریب  ددعتم  یاھناھج  زکرم  مھ  یاھ  هقلح  تروص  هب  ار  ینوکسم 
هک دننک  یم  هبساحم  اسرووی  نانادکیزیف   . تسا هدش  هطاحا  دنا  هدرک  روصحم 

ربارب نیدنچ  یواسم  نونکات  هدشن  یدنب  هشقن  ینوریب و  قطانم  نیا  ۀدام  یژرنا و 
ناھجربا تفھ  یمامت  رد  هدش  هتفرگ  رب  رد  یژرنا  ژراش  یدام و  مرج  یمامت 

ینوریب حوطس  نیا  رد  یناھیک  یورین  یسیدرگد  هک  میا  هتفای  عالطا  ام   . تسا
میناد یم  نینچمھ  ام   . دشاب یم  تشھب  یورین  ناگدنھد  نامزاس  درکراک  ییاضف 

ار گرزب  ناھج  رضاح  لاح  رد  هک  دنتسھ  یکیزیف  یاھیژرنا  نآ  یاین  اھورین  نیا  هک 
رایسب یاھورملق  نیا  اب  ناتناورا  یورین  ناریدم   ، دوجو نیا  اب   . دنزادنا یم  راک  هب 
یاھرادم اب  راکشآ  روط  هب  اجنآ  رد  زین  یژرنا  یاھتکرح  ، و  دنرادن یطابترا  تسدرود 

. دنتسین طوبرم  ینوکسم  هتفای و  نامزاس  یاھشنیرفآ  یورین 

کی  . میناد یم  مک  رایسب  ینوریب  یاضف  ۀداعلا  قوف  یاھ  هدیدپ  نیا  تیمھا  زا  ام 
نآ تمظع  میناوت  یم  ام   . تسا یبای  لکش  لاح  رد  هدنیآ  هب  قلعتم  رتگرزب  شنیرفآ 
نآ تمظعاب  داعبا  ، و  میھد صیخشت  ار  نآ  ۀرتسگ  میناوت  یم  ام   ، مینک هدھاشم  ار 
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نیا نوماریپ  ایشنروی  ناسانش  هراتس  هب  تبسن   ، نیا زا  اوس  اما   ، مینک سح  ار 
زا یدام  دوجوم  چیھ   ، میناد یم  ام  هک  ییاج  ات   . میناد یم  رتشیب  یکدنا  اھورملق 
، اھیباحس ینوریب  ۀقلح  نیا  رد  رگید  یحور  قولخم  ای  هتشرف  چیھ   ، اھناسنا عون 

تارایتخا و ۀزوح  ِءاروام  رد  تسدرود  ورملق  نیا   . درادن دوجو  تارایس  ، و  اھدیشروخ
. دراد رارق  ناھجربا  یاھتلود  تیریدم 

لاح رد  شنیرفآ  زا  دیدج  عون  کی  هک  تسا  نیا  رب  رواب  ناتناورُا  رساترس  رد 
ۀدنیآ یاھتیلاعف  ۀنحص  هک  تسا  ناشریدقت  هک  اھناھج  زا  یعون   ، تسا یبای  لکش 
تسا نکمم   ، دشاب تسرد  ام  سدح  رگا  ، و  دنوش تیاھن  ندمآ  درگ  لاح  رد  هاپس 

روحسم زادنا  مشچ  نامھ  ۀدنریگ  رب  رد  امش  یمامت  یارب  ریذپان  نایاپ  ۀدنیآ 
رب رد  امش  ناینیشیپ  نالاسنھک و  یارب  نایاپ  یب   ۀتشذگ  هک  دشاب  یا  هدننک 

. تسا هتشاد 

یناھج ۀبذاج  - 3

نآ عبات  ناسکی  روط  هب  یحور —  ای   ، ینھذ  ، یدام یژرنا —  ورین -  لاکشا  یمامت 
زین تیصخش   . دنتسھ میمان  یم  هبذاج  ام  هک  یناھج  یاھدوجو  نآ   ، اھششک

. دھد یم  ناشن  شنکاو  ردپ —  درف  هب  رصحنم  رادم  هب  تبسن  هبذاج —  هب  تبسن 
ردپ  . تسین مورحم  رگید  یاھرادم  زا  وا   ، تسا ردپ  راصحنا  رد  رادم  نیا  هچ  رگا  اما 

نیداینب ناھج  رد  قلطم  ۀبذاج  رادم  راھچ  یمامت  یور  تسا و  نارکیب  یناھج 
: دنک یم  لمع 

. یناھج ردپ  یتیصخش  ۀبذاج  - 1

. نادواج رسپ  یحور  ۀبذاج  - 2

. کرتشم لماع  ینھذ  ۀبذاج  - 3

. تشھب ۀریزج  یناھیک  ۀبذاج  - 4

، یژرنا  ، ورین هن  اھنآ   . دنتسین طوبرم  یناتحت  تشھب  یورین  زکرم  هب  رادم  راھچ  نیا 
دنوادخ دننامھ  دنتسھ و  دوجو  قلطم  یاھرادم  اھنآ   . دنتسھ ناوت  رادم  هن  و 

. دنشاب یم  اضف  نامز و  زا  لقتسم 

ریخا یاھ  هرازھ  لوط  رد  هک  یتادھاشم  زا  یخرب  هک  تسا  بلاج  هطبار  نیا  رد 
هورگ نیا   . دوش تبث  هدمآ  لمع  هب  اسرووی  رد  هبذاج  نارگشھوژپ  هاپس  طسوت 

جیاتن هب  نیداینب  ناھج  ۀبذاج  نوگانوگ  یاھمتسیس  اب  هطبار  رد  نانکراک  صصختم 
: تسا هتفای  تسد  نیریز 
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تیفرظ یمامت  عمج  زا  ینیمخت  یدنبلومرف  لابند  هب  اھنآ   . یکیزیف ۀبذاج   -1
ینیمخت عمج  اب  ار  فاشتکا  نیا  زا  یا  هسیاقم  گرزب  ناھج  یکیزیف  ۀبذاج 
لمع هب  یشوک  تخس  اب  دنک  یم  لمع  نونکا  هک  هبذاج  قلطم  روضح 

ناھج یور  هبذاج  لمع  عومجم  هک  دنھد  یم  ناشن  تابساحم  نیا   . دنا هدروآ 
هک دشاب  یم  تشھب  ۀبذاج  ینیمخت  ششک  زا  یکچوک  رایسب  شخب  گرزب 

هبساحم یناھج  ۀدام  یکیزیف  نیداینب  یاھدحاو  یا  هبذاج  شنکاو  یانبم  رب 
هک دنا  هتفای  تسد  زیگنا  تفگش  ۀجیتن  نیا  هب  نارگشھوژپ  نیا   . تسا هدش 
دصرد جنپ  دودح  زا  اھنت  رضاح  لاح  رد  نوماریپ  ناھجربا  تفھ  یزکرم و  ناھج 
ترابع هب   . دننک یم  هدافتسا  تشھب  ار  قلطم  ۀبذاج  ششک  لاعف  درکراک  زا 
ِیناھیک ۀبذاج  لاعف  لمع  زا  دصرد  جنپ  دون و  دودح  رد  ینونک  ۀظحل  رد  رگید :
لرتنک ریگرد   ، هدش هبساحم  لک  عمج  یروئت  نیا  رد  هک  تشھب  ۀریزج 
ینونک ۀتفای  نامزاس  یاھناھج  یاھزرم  یوس  نآ  یدام  یاھمتسیس 

یطخ ۀبذاج   . دنراد هراشا  قلطم  ۀبذاج  هب  ًامامت  تابساحم  نیا   . دشاب یم 
تشھب یعقاو  ۀبذاج  تخانش  اب  طقف  هک  تسا  یشنک  مھ  ۀدیدپ  کی 

. دوش هبساحم  دناوت  یم 

ۀبساحم نیمخت و  کینکت  نیمھ  قیرط  زا  نارگشھوژپ  نیا   . یحور ۀبذاج   -2
اب ، و  دنا هدرک  فشک  ار  یحور  ۀبذاج  یشنکاو  ینونک  تیفرظ  یسایق 
ۀبذاج یدنب  عمج  هب  یحور  یاھتیصخش  ریاس  درفنم و  ناروآ  مایپ  یراکمھ 
تسا هدنزومآ  رایسب  . و  دنا هتفای  تسد  زکرم  عبنم و  نیمود  یحور  لاعف 

ناھج رد  یحور  ۀبذاج  یدرکراک  یعقاو و  روضح  یارب  اھنآ  هک  دوش  یروآدای 
ینونک عمج  لصاح  یارب  هک  دننک  یم  ادیپ  ار  یرادقم  نامھ  ًادودح  گرزب 

هدھاشم نینچ  رگید  ترابع  هب   . دنرادنپ یم  یھیدب  یحور  لاعف  ۀبذاج 
رب هک   ، نادواج رسپ  یحور  ۀبذاج  یمامت  ًالمع  رضاح  نامز  رد  هک  دوش  یم 
رگا  . دنک یم  لمع  گرزب  ناھج  رد   ، هدش هبساحم  لک  عمج  یروئت  نیا  یانبم 

هک مینک  یریگ  هجیتن  میناوت  یم  ام   ، دنشاب نانیمطا  لباق  تافاشتکا  نیا 
روط هب  رضاح  نامز  رد  دنبای  یم  لماکت  ینوریب  یاضف  رد  نونکا  هک  ییاھناھج 

یا هنوگ  هب   ، دشاب هتشاد  تقیقح  نیا  رگا  . و  دنتسھ یحورریغ  لماک 
نیا نوماریپ  حور  زا  دنم  هرھب  تادوجوم  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  شخبتیاضر 
، اھنآ یکیزیف  دوجو  تیعقاو  نتسناد  زا  رظن  فرص   ، یژرنا میظع  یاھیلجت 

. دنرادن یعالطا  چیھ  ای  دنراد و  یکدنا  عالطا 

هب یسایق  ۀبساحم  لوصا  نیمھ  قیرط  زا  ناسانشراک  نیا   . ینھذ ۀبذاج   -3
زا نیمخت  ینھذ  دحاو   . دنا هدرب  شروی  ینھذ  ۀبذاج  شنکاو  روضح و  لکشم 

تسد هب  یحور  عون  هس  یدام و  تینھذ  عون  هس  نیگنایم  نییعت  قیرط 
تفای اھنآ  ناراکمھ  ورین و  ناریدم  رد  هک  ینھد  عون  هک  دش  تباث  هچ  رگ   ، دمآ

، یا هبذاج  ینھذ -  نیمخت  نیداینب  دحاو  هب  یبایتسد  یارب  شالت  رد   ، دیدرگ
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زکرم عبنم و  نیموس  ینونک  تیفرظ  نیمخت  یارب   . دوب هدننک  لتخم  یلماع 
دوجو یکدنا  عنام  لک  عمج  یروئت  نیا  قباطم  یا  هبذاج  ینھذ -  درکراک  یارب 
یکیزیف و ۀبذاج  تانیمخت  دننامھ  هنومن  نیا  رد  اھ  هتفای  هچ  رگا   . تشاد

یتح هدنزومآ و  رایسب  هسیاقم  رد  یلو   ، دنتسین یعطق  نانچ  یحور 
داتشھ دودح  رد  هک  دننک  یم  جاتنتسا  نارگشھوژپ  نیا   . دنشاب یم  روآ  ماھبا 
لماع ینالقع  ییاریگ  هب  تبسن  یا  هبذاج  ینھذ -  شنکاو  زا  دص  رد  جنپ  و 
ربخ لامتحا  نیا  زا  رما  نیا   . دبای یم  أشنم  دوجوم  ِگرزب  ناھج  رد  کرتشم 
رد نونکا  هک  یکیزیف  ۀدھاشم  لباق  یاھتیلاعف  اب  هطبار  رد  هک  دھد  یم 

ریگرد ینھذ  یاھتیلاعف  تسا  نایرج  رد  ینوریب  ییاضف  یاھورملق  رساترس 
رد  ، تسا رود  رایسب  ندوب  قیقد  زا  ًالامتحا  نیمخت  نیا  هک  یلاح  رد   . دنتسھ

رضاح لاح  رد  ورین  دنمشوھ  ناگدنھد  نامزاس  هک  ام  داقتعا  نیا  اب  لصا 
ناھج ینوریب  ینونک  تادحرس  یوس  نآ  یاضف  حوطس  رد  ار  ناھج  لماکت 

رھ یضرف  یدنمشوھ  نیا  تعیبط   . دراد یراگزاس  دننک  یم  تیادھ  گرزب 
. تسین رگشنکاو  هبذاج  حور -  هب  تبسن  ًارھاظ   ، دشاب هچ 

رب ینتبم  هک  دنتسھ  ییاھنیمخت  تلاح  نیرتھب  رد  تابساحم  نیا  یمامت  اما 
نانیمطا لباق  ًاتبسن  اھنآ  هک  مینک  یم  رکف  ام   . دنشاب یم  یضرف  نیناوق 

هدش عقاو  ینوریب  یاضف  رد  یحور  تادوجوم  زا  یکدنا  دادعت  رگا  یتح   . دنشاب یم 
یاھیریگ هزادنا  نینچ  ۀدنریگ  رب  رد  هک  یتابساحم  یور  اھنآ  یعمج  روضح   ، دنشاب

. درادن یا  هظحالم  لباق  ریثأت  دشاب  نالک 

میناوت یمن  اما   ، میسانش یم  ار  رادم  ام   . تسا هبساحم  لباقریغ  تیصخش  ۀبذاج 
. میریگب هزادنا  دنتسھ  رگشنکاو  اھنآ  هب  هک  ار  یفیک  ای  یمک  یاھتیعقاو 

تکرح اضف و  - 4

یارجا ریگرد  ، و  دنتسھ یلصا  شدرگ  رد  یناھیک  یژرنا  یاھدحاو  یمامت 
. دنشدرگ لاح  رد  یناھج  رادم  رود  هب  هک  نیا  نمض   ، دنشاب یم  شیوخ  تیرومأم 

لاح رد  تارک  یگمھ  نآ  ۀدنھد  لیکشت  تارک  اھمتسیس و  اضف و  یاھناھج 
لاح رد  نیداینب  ناھج  ییاضف  حوطس  نایاپ  یب  یاھرادم  دادتما  رد  ، و  دنشخرچ

زکرم دوخ  زج  هب   ، تسین نکاس  ًاقلطم  نیداینب  ناھج  یمامت  رد  زیچ  چیھ   . دنتکرح
. هبذاج زکرم   ، تشھب نادواج  ۀریزج   ، انواھ

قلطم نیا  ۀطبار  ۀرابرد  ام  اما   ، تسا دودحم  اضف  هب  یدرکراک  رظن  زا  لماک  قلطم 
ام  . میناد یمن  ام  ؟  تسا نآ  یتاذ  تکرح  ایآ   . میتسین نئمطم  دایز  تکرح  اب 

. دنتسین داز  نورد  ییاضف  یاھتکرح  یتح  ؛  تسین اضف  ۀداز  تکرح  هک  میناد  یم 
هچ ای  یسک  هچ  یتسار  هب   . میتسین نئمطم  تکرح  اب  قلطم  ۀطبار  ۀرابرد  ام  اما 
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ِءاروام رد  نونکا  هک  یژرنا  ورین -  یاھیسیدرگد  میظع  یاھتیلاعف  لوئسم  یزیچ 
أشنم اب  هطبار  رد  ام  ؟  دشاب یم  دنراد  نایرج  ینونک  ناھجربا  تفھ  یاھزرم 

: میرادروخرب نیریز  یاھھاگدید  زا  تکرح 

. دنک یم  زاغآ  اضف  رد  ار  تکرح  کرتشم  لماع  هک  مینک  یم  روصت  ام  - 1

ار نآ  میناوت  یمن  ام   ، دنک یم  داجیا  ار  ییاضف  یاھتکرح  کرتشم  لماع  رگا  - 2
. مینک تابثا 

زا هک  ار  ییاھشنت  یمامت  اما  تسین  هیلوا  تکرح  أشنم  یناھج  قلطم  - 3
. دنک یم  لرتنک  دزاس و  یم  تسدکی  دنبای  یم  أشنم  تکرح  قیرط 

یاھخرچ ندروآ  دوجو  هب  لوئسم  ًارھاظ  ورین  ناگدنھد  نامزاس  ینوریب  یاضف  رد 
ییاناوت اما   ، دنشاب یم  یا  هراتس  لماکت  لاح  رد  نونکا  هک  دنتسھ  یناھج  میظع 
لماک قلطم  ییاضف  روضح  لیدعت  قیرط  زا  دیاب  تروص  نیا  هب  درکراک  یارب  اھنآ 

. دشاب هدش  ریذپ  ناکما 

هب هک  یلکش  هب  طقف  نآ   . تسا یفنم   ، تسین زیچ  چیھ  یرشب  هاگدید  زا  اضف 
. تسا یعقاو  اضف  دوجو  نیا  اب   . دراد دوجو  تسا  طوبرم  ییاضفریغ  تبثم و  یزیچ 

. دنک یم  تکرح  یتح  نآ   . دزاس یم  لیدعت  دھد و  یم  یاج  دوخ  رد  ار  تکرح  نآ 
: دومن یدنب  هقبط  ریز  تروص  هب  شیبامک  ناوت  یم  ار  ییاضف  یاھتکرح 

. اضف دوخ  تکرح   ، ییاضف سفنت  هیلوا —  تکرح  - 1

. ییاضف یلاوتم  حوطس  راد  تھج  بوانتم  تاناسون  هیوناث —  تکرح  - 2

اب ییانبم  ۀطقن  کی  تروص  هب  هک  رظن  نیا  زا  یبسن  یبسن —  یاھتکرح  - 3
تکرح  ، دنتسھ قلطم  هیوناث  هیلوا و  یاھتکرح   . دنوش یمن  یبایزرا  تشھب 

. تکرح یب  ِتشھب  اب  هطبار  رد 

یاھتکرح یمامت  یگنھامھ  یارب  هک  موزلم  مزال و  ای  هدننک  ناربج  تکرح  - 4
. تسا هدش  یحارط  رگید 

یرایسب هک  نیا  نمض   ، نآ هب  طوبرم  تارایس  امش و  دیشروخ  ینونک  ۀطبار 
ار تشادرب  نیا  دراد  لیامت   ، دزاس یم  راکشآ  اضف  رد  ار  قلطم  یبسن و  یاھتکرح 
نیا ، و  دیتسھ نکاس  اضف  رد  ًاتبسن  امش  هک  دناسرب  سانش  هراتس  نارگ  هراظن  هب 

، دننکفا یم  رظن  اضف  رد  نوریب  یوس  هب  امش  تابساحم  هک  روطنیمھ  هک 
زاورپ ریگرد  هدنیازف  هتسویپ  یاھتعرس  اب  نوماریپ  تانایرج  هراتسرپ و  یاھ  هشوخ 
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نوریب و یوس  هب  طسب  امش   . تسین نینچ  اما   . دنشاب یم  نوریب  یوس  هب 
دیناوت یمن  ار  هدش  رپ  یاضف  یمامت  یکیزیف  یاھشنیرفآ  ینونک  تخاونکی 

هب طسب  یناھج  تکرح  نیا  رد  نادابن )  ) امش یلحم  شنیرفآ  دوخ   . دیھد صیخشت 
سفنت ۀلاس  درایلیم  ود  راودا  رد  ناھجربا  تفھ  یمامت   . دراد تکرش  نوریب  یوس 

. دنراد تکرش  نیداینب  ناھج  ینوریب  قطانم  هارمھ  هب  ییاضف 

هب هدش  رپ  یاضف  رد  یدام  مارجا   ، دنبای یم  ضابقنا  طاسبنا و  اھناھج  هک  یماگنھ 
هک یراک   . دننک یم  تکرح  تشھب  ۀبذاج  ششک  هارمھ  هب  هیلع و  رب  بوانتم  روط 
راک اما  تسا  ییاضف  راک  هدش  ماجنا  شنیرفآ  یژرنا  یدام  ۀدوت  نداد  تکرح  رد 

. تسین ییورین  یژرنا 

هب هک  یماگنھ  یموجن  یاھتعرس  زا  امش  یپوکسورتکپسا  تانیمخت  هچ  رگا 
قلعت نآ  هب  هتسباو  یاھناھجربا  امش و  ناھجربا  هب  هک  یا  هراتسرپ  یاھورملق 

اب هطبار  رد  یتابساحم  نینچ   ، دننانیمطا لباق  ًاتبسن  دنوش  یم  قالطا  دنراد 
کی اب  یفیط  طوطخ   . دنشاب یم  نانیمطا  لباقریغ  ًالماک  ینوریب  یاضف  یاھورملق 
هب  . دنوش یم  اج  هب  اج  شفنب  تمس  هب  لامرن  زا  ندش  کیدزن  لاح  رد  ۀراتس 

اج هب  اج  زمرق  تمس  هب  ندش  رود  لاح  رد  ۀراتس  کی  اب  طوطخ  نیا  بیترت  نیمھ 
هک دنناسر  رظن  هب  نینچ  ات  دننک  یم  هلخادم  تاریثأت  زا  یرایسب   . دنوش یم 
رد شیازفا  یرون  لاس  نویلیم  رھ  یارب  ینوریب  یاھناھج  ندش  رود  تعرس 

شور نیا  قیرط  زا   . دوش یم  هدوزفا  هیناث  رد  لیام  دصکی  زا  شیب  نازیم  هب  تفاسم 
نیا هک  دیسر  دھاوخ  رظن  هب   ، رتدنمتردق یاھپوکسلت  لماکت  لابند  هب   ، هبساحم

زا هیناث  رد  لیام  رازھ  یس  زا  شیب  رواب  لباقریغ  نازیم  اب  تسدرود  یاھمتسیس 
. تسین یعقاو  ندش  رود  یرھاظ  تعرس  نیا  اما   . دنزاورپ رد  ناھج  زا  شخب  نیا 

ریاس هدھاشم و  یایاوز  ۀدنریگ  رب  رد  هک  زیمآاطخ  رامشیب  لماوع  ۀجیتن  نآ 
. تسا دنشاب  یم  اضف  نامز -  یاھ  یسیدژک 

روانھپ یاھناھج  هک  تسا  نیا  زا  یشان  اھ  یسیدژک  نیا  یمامت  نیرتگرزب  اما 
، دنتسھ ناھجربا  تفھ  یاھورملق  ترواجم  رد  هک  ییاھورملق  رد   ، ینوریب یاضف 

ینعم نیدب   . دنشخرچ رد  گرزب  ناھج  تھج  فلاخم  یتھج  رد  دسر  یم  رظن  هب 
تھج رد  رضاح  نامز  رد  نانآ  هارمھ  تارک  اھدیشروخ و  یباحس و  نارازھ  نیا  هک 
فالخ رد  ناھجربا  تفھ   . دنشدرگ لاح  رد  یزکرم  شنیرفآ  رود  هب  تعاس  ۀبرقع 

ناھج نیمود  هک  دسر  یم  رظن  هب   . دنخرچ یم  تشھب  رود  هب  تعاس  ۀبرقع  تھج 
رود هب  تعاس  ۀبرقع  تھج  فالخ   ، ناھجربا تفھ  دننامھ   ، اھناشکھک ینوریب 

ۀناشن هک  دننک  یم  روصت  اسرووی  یموجن  نارگ  هراظن  . و  دخرچ یم  تشھب 
عورش هک  ار  تسدرود  یاضف  زا  موس  ینوریب  دنبرمک  کی  رد  یلماکت  یاھتکرح 

شیامن هب  ار  تعاس  ۀبرقع  تھج  رد  یتعیبط  اب  راد  تھج  تالیامت  تسا  هدرک 
. دنا هدرک  ییاسانش  دراذگب 
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ییاضف یلاوتم  یعمج  یاھتکرح  زا  بوانتم  یاھ  تھج  نیا  هک  دراد  لامتحا 
رد هک  دشاب  طوبرم  نیداینب  ناھج  نورد  رد  لماک  قلطم  یا  هبذاج  کینکت  هب  اھناھج 

. تسا ییاضف  یاھششک  یزاس  ربارب  کی  اھورین و  یگنھامھ  کی  ۀدنریگ  رب 
. تسا هبذاج  زاس  ربارب  ای  لمکم  کی  اضف  دننامھ  تکرح 

اضف نامز و  - 5

روط هب  طقف   ، ینعم نامھ  هب  هن  اما   ، تسا تشھب  ۀیطع  کی  نامز   ، اضف دننامھ 
زا یتاذ  روط  هب  نھذ  نوچ  ، و  دھد یم  یور  تکرح  رثا  رد  نامز   . میقتسمریغ

اما  ، تسا یرورض  نامز  یارب  تکرح   ، یلمع رظن  هطقن  زا   . تسا هاگآ  لسلست 
زور هک  نیا  زج  هب   ، درادن دوجو  تکرح  یانبم  رب  ینامز  یناھج  دحاو  چیھ 

هدش عقاو  ییاسانش  دروم  نینچ  یرایتخا  روط  هب  انواھ  تشھب -  درادناتسا 
نیب زا  ینامز  عبنم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  یلحم  شزرا  اضف  سفنت  تیمامت   . تسا

. درب یم 

طسوت هک  ارچ   ، قلطم هن   ، دراد تشھب  رد  أشنم  هچ  رگ   ، تسین یھانتمان  اضف 
، میناد یمن  ار  اضف  قلطم  یاھزرم  ام   . تسا هدش  عقاو  هنخر  دروم  لماک  قلطم 

. تسا تیدبا  نامز  ِقلطم  هک  میناد  یم  اما 

ریذپان ییادج   ، ناھجربا تفھ   ، اضف نامز -  یاھشنیرفآ  رد  طقف  اضف  نامز و 
ناکم اھنت  اما   ، دراد دوجو  کیروئت  رظن  زا  نامز ) نودب  یاضف   ) ارذگان یاضف   . دنتسھ
نھذ رد  اضف ) نودب  نامز   ) اضف یب  نامز   . تسا تشھب  ۀیحان  ارذگان  یتسار  هب 

. دراد دوجو  یتشھب  درکراک  حطس 

هدش رپ  یاضف  دنراد و  سامت  تشھب  اب  هک  ییاضف  نایم  تکرح  یب  ًاتبسن  قطانم 
نیا زا   ، دنتسھ تیدبا  هب  نامز  زا  راذگ  قطانم  دنزاس  یم  ادج  هدشن  رپ  یاضف  زا  ار 

هب ندش  رجنم  یارب  روبع  نیا  لوط  رد  تشھب  نادرونھر  ندش  شوھ  یب  ور 
نیا نودب  دنناوت  یم  نامز  زا  هاگآ  نارگرادید   . تسا یرورض  تشھب  یدنورھش 

. دننام یم  یقاب  نامز  تاقولخم  اھنآ  اما   ، دنور تشھب  هب  نتفر  باوخ 

یتح  . دراد دوجو  نامز  زا  یھاگآ  اما   ، دنرادن دوجو  اضف  رد  تکرح  نودب  ینامز  طباور 
نھذ  . دروآ دوجو  هب  یھاگآ  نامز  هب  تبسن  دناوت  یم  لسلست  تکرح  نادقف  رد 

یتح  . اضف هب  هتسباو  ات  تسا  نامز  هب  هتسباو  رتمک  یتاذ  تعیبط  لیلد  هب  ناسنا 
راوتسا یا  هنوگ  هب  ناسنا  نھذ  هچ  رگ   ، مسج رد  ِینیمز  تایح  ناراگزور  لوط  رد 

نامز دوخ  اما   . تسا نامز  زا  غراف  ًاتبسن  یرشب  ۀقالخ  ۀوق   ، تسا هتسباو  اضف  هب 
. تسین ینھذ  تیفیک  کی  کیتنژ  رظن  زا 
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: دراد دوجو  ینامز  یھاگآ  زا  توافتم  حطس  هس 

. نامز لوط  سح  کی  ، و  تکرح  ، یلاوت زا  یھاگآ  ینھذ —  کاردا  نامز  - 1

یھاگآ ادخ و  یوس  هب  تکرح  هب  تبسن  ینیب  نورد  یحور —  کاردا  نامز  - 2
. هدنیازف تیھولا  حوطس  هب  هنایارگدوعص  تکرح  زا 

هب تبسن  هژیو  سح  کی  تیعقاو  هب  تبسن  ینیب  نورد  قیرط  زا  تیصخش  - 3
. دنک یم  داجیا  نامز  لوط  زا  یھاگآ  کی  روضح و  زا  یھاگآ  کی  ۀفاضا  هب  نامز 

. دننک یم  یگدنز  لاح  نامز  رد  دنناد و  یم  ار  هتشذگ  طقف  یناحورریغ  تاناویح 
رادروخرب ینیب ) نورد   ) ینیب شیپ  یورین  زا  هدیزگ  ینکس  وا  رد  حور  هک  یناسنا 

رگن و شیپ  یاھدرکیور  طقف   . دنک مسجم  نھذ  رد  ار  هدنیآ  دناوت  یم  وا   . تسا
طقف یتنس  یرادرک  کین  نکاس و  تایقالخا   . دنتسھ یعقاو  ًاصخش  یقرتم 

ییافوکشدوخ یالاو  تبترم  کی  زین  ییارگ  قاور   . دنتسھ یناویح  قوف  یکدنا 
هب دنتسھ  یقرتم  کیمانید و  هک  یماگنھ  یرادرک  کین  تایقالخا و   . تسین

. دنوش یم   ، ناھج تیعقاو  اب  هدنز   ، یناسنا یتسار 

تیصخش  . تسین ییاضف  ینامز و  یاھدادیور  مزالم  کی  ًافرص  ناسنا  تیصخش 
. دنک لمع  ییاھدادخر  نینچ  یناھیک  تلع  ناونع  هب  دناوت  یم  نینچمھ  یرشب 

یناھج ریگارف  لرتنک  - 6

نزاوت یاھیژرنا  لوصحم  هکلب  تسین  یسرنیا  ۀجیتن  تابث   . تسا اتسیاان  ناھج 
یگناگی ، و  یحور ریگارف  لرتنک   ، گنھامھ یاھایشناروم   ، رایمھ ناھذا   ، هتفای

. تسا بسانتم  تیھولا  اب  هشیمھ  لماک و  روط  هب  تابث   . تسا تیصخش 

ۀریزج قیرط  زا  ار  مدقت  تیولوا و  یناھج  ردپ  نیداینب  ناھج  یکیزیف  لرتنک  رد 
نادواج رسپ  صخش  رد  ناھیک  یحور  ۀرادا  رد  دنوادخ   . دنک یم  لامعا  تشھب 

هب کرتشم  لماع  قیرط  زا  رسپ  ردپ و   ، ینھذ یاھورملق  دروم  رد   . تسا قلطم 
. دننک یم  لمع  گنھامھ  روط 

یاھنامزاس اھیژرنا و  عومجم  یگنھامھ  لداعت و  ظفح  رد  زکرم  عبنم و  نیموس 
زا یناھیک و  نھذ  یور  شلماک  لرتنک  ندوب  قلطم  قیرط  زا  یحور  یکیزیف و 
یرای شیناھج  یتاذ و  یا  هبذاج  یحور -  یکیزیف و  یاھلمکم  یریگراک  هب  قیرط 
نینچ  ، دریذپ یم  تروص  حور  هدام و  نیب  یطابترا  هک  اج  رھ  هاگ و  رھ   . دناسر یم 
اھورین و دناوت  یم  نھذ  اھنت   . دشاب یم  نارکیب  حور  لمع  کی  ینھذ  ۀدیدپ 

طابترا یحور  حطس  یحور  تادوجوم  اھتردق و  اب  ار  یدام  حطس  یکیزیف  یاھیژرنا 
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. دھد لباقتم 

لباقتم طباور  هک  دیوش  نئمطم  یناھج  یاھ  هدیدپ  نوماریپ  امش  قمعت  یمامت  رد 
شقن هک  نیا  ، و  دیریگ یم  رظن  رد  ار  یحور  ، و  ینالقع  ، یکیزیف یاھیژرنا  نایم 

یاھ هدیدپ  تسا و  تیصخش  طسوت  اھنآ  دنویپ  مزالم  هک  یا  هرظتنمریغ  یاھ  هدیدپ 
اھقلطم یبرجت و  تیھولا  یاھشنکاو  اھدرکلمع و  لصاح  هک  ینیب  شیپ  لباقریغ 

. دنوش یم  هتفرگ  رظن  رد  تسا 

یتح  . تسا ینیب  شیپ  لباق  رایسب  هبذاج  یریگ  هزادنا  ای  یمک  رظن  زا  طقف  ناھج 
یناعم ، و  دنتسین دنمشنکاو  یطخ  ۀبذاج  هب  تبسن  یکیزیف  نیزاغآ  یاھورین 
نینچ زین  ناھج  یئاغ  یاھتیعقاو  ِیحور  نیتسار  یاھشزرا  ینھذ و  رتالاو 

یحور ای   ، ینھذ  ، یکیزیف هچ   ، اھورین دیدج  تاطابترا  هب  هک  ییاج  ات   . دنتسین
یرایسب هچ  رگ   ، تسین ینیب  شیپ  لباق  رایسب  ناھج  یفیک  رظن  زا   ، تسا طوبرم 
عقاو یدج  ۀدھاشم  ضرعم  رد  هک  یماگنھ  اھورین  ای  اھیژرنا  تابیکرت  نیا  زا 

زا حور  ، و  نھذ  ، هدام هک  یماگنھ   . دنوش یم  ینیب  شیپ  لباق  ًاشخب  دنوش  یم 
تامیمصت لماک  روط  هب  میتسین  رداق  ام   ، دنوش یم  هناگی  قولخم  تیصخش  قیرط 

. مینک ینیب  شیپ  ار  دازآ  ۀدارا  زا  رادروخرب  دوجوم  نینچ 

هب یصخشریغ  یاھتیاھن  ریاس  ، و  دلوت لاح  رد  حور   ، نیزاغآ یورین  یاھزاف  یمامت 
ناشن شنکاو  هتخانشان  یلو  تابثاب  ًاتبسن  صخشم  نیناوق  قباطم  دسر  یم  رظن 

ماگنھ بلغا  هک  شنکاو  یریذپ  فاطعنا  کی  لمع و  ۀرتسگ  کی  اب  دنھد و  یم 
بآ رب  شقن  یوزنم  دودحم و  تیعضو  کی  زا  رادروخرب  یاھ  هدیدپ  اب  ییوربور 

شنکاو ینیب  شیپ  لباقریغ  یدازآ  نیا  حیضوت   . دنوش یم  یگژیو  نییعت  دنوش  یم 
یاھزیچ نیا  ؟  تسیچ دنوش  یم  راکشآ  یناھج  زورب  لاح  رد  یاھتیعقاو  نیا  اب  هک 
نیزاغآ دحاو  کی  راتفر  هب  هچ  ینیب —  شیپ  لباقریغ  ِکرد  لباقریغ  ، و  هتخانشان

شیپ کی  ۀدیدپ  هب  ای   ، دشاب طوبرم  ینھذ  ۀتخانشان  حطس  کی  شنکاو   ، ییورین
ًالامتحا ینوریب —  یاضف  یاھورملق  رد  ندش  هتخاس  لاح  رد  روانھپ  ناھج 

یمامت درکراک  رب  مدقم  هک   ، ار اھقلطم  یروضح  یاھدرکراک  یئاغ و  یاھتیلاعف 
. دزاس یم  راکشآ   ، دشاب یم  ناھج  یاھ  هدننیرفآ 

نینچ زیگنا و  تفگش  تراھم  نینچ  مینز  یم  سدح  اما   ، میناد یمن  یتسار  هب  ام 
خساپ عونت  نینچ  هک  نیا  ، و  تسا اھقلطم  درکلمع  روضح و  ۀناشن  فرژ  یگنھامھ 
هن  ، دزاس یم  راکشآ  ار  اھقلطم  شنکاو  تخاونکی  ًارھاظ  تیلع  دوجو  طیارش  رد 

یمامت هب  تبسن  نینچمھ  هکلب   ، یتیعقوم لصفالب و  تیلع  هب  تبسن  طقف 
. نیداینب ناھج  یمامت  رساترس  رد  رگید  طوبرم  یاھتیلع 

، اھمتسیس  ، تارایس  . دنرادروخرب دوخ  تشونرس  نابھاگن  ناگتشرف  زا  صاخشا 
یارب هک  دنراد  ار  دوخ  ۀطوبرم  نایاورنامرف  کی  رھ  اھناھجربا  ، و  اھناھج  ، بکاوک
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ییاھنآ طسوت  گرزب  ناھج  یتح  انواھ و   . دننک یم  شالت  دوخ  یاھورملق  تداعس 
اما  . دنوش یم  عقاو  تبقارم  دروم  هدش  هدرپس  نانآ  هب  گرزب  یاھتیلوئسم  نیا  هک 
زا  ، لماک ۀعومجم  کی  تروص  هب  ار  گرزب  ناھج  یساسا  یاھزاین  یسک  هچ 

رارق هجوت  دروم  دزاس و  یم  افوکش  اضف  حطس  نیرت  ینوریب  نیمراھچ و  ات  تشھب 
لباق تشھب  ثیلثت  هب  ًالامتحا  قوفام  تبقارم  نینچ  هنایارگدوجو  رظن  زا  ؟  دھد یم 

دراوم هب  انواھ  سپ  یاھناھج  یرادیدپ  یبرجت  هاگدید  کی  زا  اما   ، تسا تبسن 
: دراد یگتسب  نیریز 

. لیسناتپ رد  اھقلطم  - 1

. تھج رد  یئاغ  - 2

. یلماکت یگنھامھ  رد  لاعتم  - 3

نایاورنامرف روھظ  زا  شیپ  یتسرپرس  عضوم  رد  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ  - 4
. صخشم

تیھولا و قلطم  قیقد  تیعضو   . تسا هدنکفا  هیاس  اضف  یمامت  رب  لماک  قلطم 
تیھولا و قلطم  هک  اج  رھ  اما   ، تسین نشور  ام  یارب  عومجم  رد  یناھج  قلطم 

قلطم  . میراد عالطا  نیسپاو  رفن  یاھدرکراک  زا  ام  دننک  یم  لمع  لماک  قلطم 
رد یتخس  هب  اما  دشاب  هتشاد  روضح  ناھج  رساترس  رد  تسا  نکمم  تیھولا 
روضح اضف  رد  اضف  حطس  نیمراھچ  ینوریب  یاھ  هیشاح  ات  یئاغ   . دراد روضح  اضف 

رد ییاضف  روضح  کی  زا  زگرھ  یئاغ  هک  میراد  کش  ام   . تشاد دھاوخ  یزور  ای  دراد 
هب یئاغ  هدودحم  نیا  نورد  رد  اما   ، دوش رادروخرب  نیداینب  ناھج  نوماریپ  ِءاروام 

قلطم هس  یاھلیسناتپ  قالخ  نامزاس  ندرک  ماغدا  لاح  رد  یجیردت  روط 
. دشاب یم 

لک ءزج و  - 7

تسا یناھیک  تیشم  کی  درکراک  اب  ربارب  هک  یصخش  ریغ  ریذپانرییغت و  نوناق  کی 
یتیھام رھ  زا  رادروخرب  ِتیعقاو  یمامت  اب  هطبار  رد  اضف و  نامز و  رساترس  رد 

نییعت درف  اب  ار  دنوادخ  زیمآرھم  دروخرب  زرط  یگدنشخب   . تسا راک  هب  لوغشم 
. دنک یم  بیغرت  لک  هب  تبسن  ار  دنوادخ  دروخرب  زرط  یفرط  یب   . دنک یم  یگژیو 

اما  ، تسین بلاغ  یتیصخش —  رھ  بلق  ءزج —  رب  ًاموزل  دنوادخ  تساوخ 
. تسا مکاح  اھناھج —  ناھج  لک —  رب  عقاو  رد  وا  تساوخ 

یمامت اب  وا  یاھدروخرب  یمامت  رد  دنوادخ  نیناوق  هک  دراد  تحص  رما  نیا 
هاگدید دودحم و  شنیب  اب   ، امش یارب   . دنتسین هنادبتسم  ًاتاذ  شتادوجوم 
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. دنسر رظن  هب  یدادبتسا  هناشنمروتاتکید و  بلغا  دیاب  دنوادخ  لامعا   ، نات یھانتم 
، و تسا اھزیچ  ررکم  ماجنا  یارب  وا  ۀویش  دنوادخ و  یاھتداع  ًافرص  دنوادخ  نیناوق 
هک دینک  یم  هدھاشم  امش   . دھد یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  اھزیچ  ۀمھ  هتسویپ  وا 
نآ هک  لیلد  نیا  هب  ًافرص   ، دھد یم  ماجنا  ًاررکم  وحن  نامھ  هب  ار  راک  نامھ  دنوادخ 
هار نیرتھب  ، و  تسا صخشم  طیارش  کی  رد  صخشم  راک  نآ  ماجنا  هار  نیرتھب 

ۀقیرط نآ  هب  ار  راک  نآ  ماجنا  نامرف  هشیمھ  نارکیب  درخ  اذل  ، و  تسا تسرد  یھار 
تعیبط هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  نینچمھ  امش   . دھد یم  لماک  قیقد و 
تاریثأت دمان  یم  تعیبط  ناسنا  هک  ییاھ  هدیدپ  نآ  رد   . تسین تیھولا  ۀژیو  لمع 

. دنراد دوجو  یرگید 

ای  ، دوش لمحتم  ار  لالحمضا  هنوگ  رھ  هک  تسا  هدننک  زئمشم  یھلا  تعیبط  یارب 
نیا اب   . دھد هزاجا  هناریقح  ۀقیرط  کی  هب  ار  یصخش  ًالماک  لمع  رھ  یارجا  زگرھ 

رھ رد   ، طیارش رھ  جوا  رد   ، تیعضو رھ  ندوب  یھلا  رد  رگا  هک  دوش  نشور  دیاب  دوجو 
تامازلا رگا  دھد —  ناشن  ار  یتوافتم  راتفر  ۀبلاطم  یلاعتم  درخ  دنور  هک  یتلاح 

تروص نآ  رد   ، رتھب یراتفر   ، دنک هتکید  ار  شنکاو  رگید  شور  لیلد  رھ  هب  ندوب  لماک 
نآ  . دنک یم  لمع  رتبسانم  رتھب و  ۀقیرط  نآ  هب  دنمدرخ  ًامامت  دنوادخ  اجنآ  رد  و 

. رت نییاپ  نوناق  کی  تشگرب  هن   ، تسا رتالاب  نوناق  کی  رگ  هولج 

دوخ ۀنابلطواد  لامعا  رارکت  عوقو  هب  تبسن  تداع  دنب  دیق و  رد  ۀدرب  کی  دنوادخ 
لامک تیاھن  یگمھ  اھنآ   . درادن دوجو  نارکیب  نیناوق  نایم  یداضت  چیھ   . تسین
تامیمصت رگنایب  هک  ارچ  نوچ و  یب  لامعا  یگمھ  اھنآ   . دنتسھ ریذپاناطخ  تعیبط 

لماک و  ، نارکیب نھذ  کی  ریذپانرییغت  شنکاو  نوناق   . دنتسھ دنشاب  یم  صقن  یب 
قباطم یگمھ  یرھاظ  یتخاونکی  نیا  مغر  هب  دنوادخ  لامعا   . تسا یدیحوت 

اما “ . درادن دوجو  رییغت  ۀیاس  ای  یناسرگد  چیھ   ” دنوادخ رد   . دنتسھ وا  تساوخ 
، تفگ یناھج  ردپ  ۀراب  رد  ناوت  یم  یتسار  هب  هک  ار  ییاھزیچ  نیا  یمامت 

ای وا  نامرف  تحت  دنمشوھ  تادوجوم  یمامت  نوماریپ  تیعطق  نامھ  اب  ناوت  یمن 
. تفگ وا  یلماکت  تاقولخم  ۀراب  رد 

طیارش یمامت  رد   ، دیناوت یم  امش  ور  نیا  زا   ، تسا ریذپانرییغت  دنوادخ  نوچ 
، دھد ماجنا  لومعم  ناسمھ و  ۀقیرط  نامھ  هب  ار  راک  نامھ  وا  هک  نیا  هب   ، لومعم
هدش قلخ  تادوجوم  اھزیچ و  یمامت  یارب  تابث  یمرگتشپ  دنوادخ   . دیشاب مرگلد 

. دنک یمن  رییغت  اذل   ، تسا دنوادخ  وا   . تسا

یدارا رایسب  ، و  هناھاگآ  ، یصخش  ، تخاونکی لمع  ریذپانرییغت و  راتفر  نیا  یمامت  و 
کی دنوادخ   . تسین دوخ  ینارکیب  لامک و  ۀدنامرد  ۀدرب  کی  گرزب  یادخ  اریز   ، تسا

. تسین نوناق  هب  دودحم  راو  هدنب  یورین  کی  وا   . تسین راکدوخ  کیتاموتا  یورین 
تیصخش کی  وا   . تسین زین  ییایمیش  لومرف  کی  ای  یضایر  ۀلداعم  کی  دنوادخ 

تیصخش زا  ولمم  یدوجوم   ، تسا یناھج  ردپ  وا   . تسا نیزاغآ  دازآ و  ۀدارا  یاراد 
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. تسا تاقولخم  مامت  تیصخش  یناھج  ۀمشچرس  و 

مکاح سانشادخ  یدام  ناسنا  بلق  رد  تخاونکی  روط  هب  دنوادخ  تساوخ 
لوا یگدنز  یمامت  ات  دوش  گرزب  هظحل  زا  رتارف  نامز  بوچراھچ  رگا  اما   ، دوش یمن 

حور اب  نادنزرف  یگدنز  یحور  تارمث  رد  دنوادخ  تساوخ  هاگنآ   ، دریگ رب  رد  ار 
رگا تروصنآ  رد  . و  دوش یم  صیخشت  لباق  هدنیازف  روط  هب  دنوادخ  ۀدش  تیادھ 

هدھاشم  ، دوش لماش  ار  ایشناروم  ۀبرجت  ات  دوش  گرزب  رتشیب  یرشب  یگدنز 
تاقولخم نآ  زاس  یونعم  لامعا  رد  رتکانبات  روط  هب  دنوادخ  تساوخ  هک  دوش  یم 
تیصخش ۀطبار  ندومن  هبرجت  ِیھلا  یماکداش  ندیشچ  هب  عورش  هک  نامز 

. دشخرد یم  دنا  هدرک  یناھج  ردپ  تیصخش  اب  ناسنا 

تیصخش حطس  رد  ار  لک  ءزج و  سکوداراپ  ناسنا  یردارب  دنوادخ و  ندوب  ردپ 
ینامسآ ۀداوناخ  رد  اتکی  دنزرف  کی  ناونع  هب  ار  درف  رھ  دنوادخ   . دنک یم  هضرع 
صاخشا زا  وا  ؛  دراد تسود  هنوگ  نیا  ار  درف  رھ  دنوادخ  لاح  نیا  اب   . دراد تسود 

هب ار   ، یناھج یردارب   ، لماک ۀطبار  کی  وا  رھم  تیمومع  ، و  دنک یمن  یرادبناج 
. دروآ یم  دوجو 

، یناھج ردپ  دننام  یب  دنزرف  کی  ناونع  هب  ار  تیصخش  رھ  قلطم  روط  هب  ردپ  رھم 
رد نیشناج  لباقریغ  رایتخا  بحاص  قولخم  کی   ، ینارکیب رد  اتمھ  یب  یدنزرف 

راختفا نیرق  ار  دنوادخ  دنزرف  رھ  ردپ  رھم   . دزاس یم  هناگی   ، تیدبا یمامت 
رھ ریظن  یب  تعیبط  رب  ، و  دنک یم  رونم  ار  ینامسآ  ۀداوناخ  وضع  رھ   ، دزاس یم 
همھ ردپ  ۀناردارب  رادم  زا  جراخ  هک  یصخشریغ  حوطس  ربارب  رد  یصخش  دوجوم 

قولخم رھ  قوفام  شزرا  دنوادخ  رھم   . دنکفا یم  هیاس  راکشآ  روط  هب  دراد  رارق 
هک ار  ییالاب  شزرا  ، و  دروآ یم  رد  شیامن  هب  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  ار  هدارا  بحاص 
زا رادروخرب  ۀدننیرفآ  تیصخش  نیرتالاب  زا  شنادنزرف  کت  کت  یارب  یناھج  ردپ 
لیابق نایم  رد  هدارا  تمرح  زا  رادروخرب  تیصخش  نیرت  نییاپ  ات  یتشھب  تیعضو 
تسا لئاق  اضف  نامز و  یلماکت  ۀرک  کی  رد  رشب  عون  زاغآرس  رد  یودب  یاھناسنا 

. دزاس یم  راکشآ  ریذپاناطخ  روط  هب 

یناھج یردارب  ، و  دارفا یمامت  یھلا  ۀداوناخ   ، درف هب  تبسن  دنوادخ  رھم  نیمھ 
یناھج هک   ، یردارب نیا  . و  دروآ یم  دوجو  هب  ار  یتشھب  ردپ  ۀدارا  بحاص  نادنزرف 

، هطبار رھ  هن   ، دشاب یناھج  هک  یماگنھ   ، یردارب  . تسا لک  ۀطبار  کی   ، تسا
اذل تسا و  عمج  تیعقاو  کی  یردارب   . دزاس یم  راکشآ  ار  طباور  یمامت  هکلب 

. دزاس یم  راکشآ  ءزج  یاھتیفیک  اب  زیامت  رد  ار  لک  یاھتیفیک 

ناھج رد  دوجوم  تیصخش  رھ  نایم  هطبار  تیعقاو  کی  ۀدنریگ  رب  رد  یردارب 
رد تسا  نکمم  هک  ییاھرفیک  ای  دیاوف  زا  دناوت  یمن  یصخش  چیھ   . دشاب یم 

ای درب  یم  دوس  لک  اب  بسانتم  ءزج   . دزیرگب دھد  یور  رگید  صاخشا  اب  هطبار  ۀجیتن 
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. دوش یم  اھناسنا  یمامت  تعفنم  بجوم  ناسنا  رھ  یوکین  شالت   . دنیب یم  نایز 
ءزج هک  روطنامھ   . دیازفا یم  اھناسنا  یمامت  جنر  رب  ناسنا  رھ  ترارش  ای  اطخ 
ءزج تفرشیپ  بجوم  لک  تفرشیپ   . دنک یم  تکرح  زین  لک   ، دنک یم  تکرح 

لک توخر  اب  ءزج  ایآ  هک  دننک  یم  صخشم  لک  ءزج و  یبسن  یاھتعرس   . دوش یم 
. دوش یم  هدنار  شیپ  هب  یناھیک  یردارب  ۀدنیازف  یورین  اب  ای  دوش  یم  دنک 

یھاگتماقا اب  یصخش  هاگآدوخ  رایسب  دوجوم  کی  دنوادخ  هک  تسا  زار  کی  نیا 
اب دراد و  روضح  ًاصخش  یروانھپ  ناھج  نینچ  رد  لاح  نامھ  رد  ، و  تسا یزکرم 

یا هدیدپ  نینچ  هک  نیا   . تسا طابترا  رد  ًاصخش  تادوجوم  زا  یرامشیب  ًابیرقت  دادعت 
. دنک مک  ار  امش  نامیا  یدح  یرتمک  هب  دیابن  تسا  یرشب  کرد  زا  رتارف  زار  کی 
یاتمھ یب  تشرس  لالج  هوکش و  ، و  یدبا تمظع   ، ینارکیب نازیم  دیھدن  هزاجا 

امش زا  کیچیھ  زا  ردپ  اریز   . دزاس سویأم  ای   ، دنک جیگ   ، دنک بوعرم  ار  امش  دنوادخ 
ًالمع یگمھ  ام  وا  رد  دنیزگ و  یم  ینکس  امش  نورد  رد  وا   . تسین رود  یلیخ 
دوخ تیدوجوم  زا  یتسار  هب  ، و  مینک یم  یگدنز  عقاو  رد   ، مینک یم  تکرح 

. میرادروخرب

لمع شقولخم  نادنزرف  دوخ و  یھلا  ناگدننیرفآ  قیرط  زا  یتشھب  ردپ  هچ  رگا 
نانچ  ، تسا رادروخرب  امش  اب  ینورد  سامت  نیرت  هنامیمص  زا  نینچمھ  وا   ، دنک یم 

یمدمھ نآ  تسا —  نم  کرد  زا  رتارف  یتح  هک   ، یصخش رایسب  نانچ   ، الاو
رد نآ  رد  هک  یناسنا  نھذ  اب  یرشب و  ناور  اب  ردپ  زا  یا  هعطق  ِزیمآرارسا  یونعم 

هچ دنوادخ  یایادھ  نیا  اب  امش  هک  نیا  نتسناد  اب   . دنیزگ یم  ینکس  عقاو 
هکلب  ، دوخ یھلا  نارای  اب  اھنت  هن   ، هنامیمص طابترا  رد  ردپ  هک  دیناد  یم   ، دینک یم 
هب ردپ   . دشاب یم  دوخ  هب  قلعتم  نامز  یناسنا  یلماکت  نادنزرف  اب  نینچمھ 

اھناسنا ناھذا  رد  نینچمھ  وا  یھلا  دوجو  اما   ، دراد تماقا  تشھب  رد  یتسار 
. دراد تماقا 

رسپ کی  یراگزور  هچ  رگ   ، دوش هتخیر  اھناسنا  یمامت  رب  رسپ  کی  حور  رگا  یتح 
ًاصخش فارس  ۀتشرف  هچ  رگ   ، درک یم  یگدنز  امش  اب  یناسنا  مسج  لکش  رد 
قلعتم یھلا  تادوجوم  نیا  زا  کی  رھ  روطچ   ، دنک یم  تیادھ  تظفاحم و  ار  امش 
هک  ، ردپ دننامھ  دنشاب  هتشاد  دیما  دنناوت  یم  زگرھ  زکرم  نیموس  نیمود و  هب 
یتح  ، یھلا یعقاو و  ِدوخ  ات   ، دشاب امش  رد  ات  هدومن  ادھا  ار  دوخ  زا  یتمسق 

. دنمھفب ار  امش  ای  دنوش  کیدزن  امش  هب  هدنکآ  روط  هب   ، دشاب امش  نادواج 

حور ، و  نھذ  ، هدام - 8

هک تسا  یا  هصرع  یدام  ناھج   . تسین نینچ  تشھب  اما   ،“ تسا حور  دنوادخ  ”
نایارگزارف یحور و  تادوجوم   . ددنویپ یم  عوقو  هب  نآ  رد  یحور  یاھتیلاعف  یمامت 
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. دننک یم  راک  یگدنز و  یدام  تیعقاو  هب  قلعتم  یکیزیف  تارک  رد  یحور 

یمامت  . تسا تشھب  ۀریزج  درکراک   ، یناھیک ۀبذاج  ورملق   ، یناھیک یورین  یاطعا 
نونکا هتفگان  یاھناھج  نتخاس  ۀدام  ، و  دور یم  شیپ  تشھب  زا  هیلوا  یژرنا  ورین - 

رد دریگ  یم  رب  رد  ار  هدش  رپ  یاضف  ژراش  ورین -  هک  هبذاج  قوف  دوجو  کی  لکش  هب 
. تسا شدرگ  لاح  رد  نیداینب  ناھج  رساترس 

، تشھب زا  جورخ  لابند  هب   ، دشاب هچ  رھ  نوماریپ  یاھناھج  رد  ورین  یاھینوگرگد 
همادا تکرح  هب  نادواج  ۀریزج  ۀفقو  یب  ، و  دوجوم هتسویپ   ، نایاپ یب  ششک  تحت 
ۀنادواج یاھریسم  رود  هب  هشیمھ  یارب  یتاذ  رادربنامرف و  روط  هب  ، و  دھد یم 
تبسن شتعاطا  رد  هک  تسا  یتیعقاو  یکیزیف  یژرنا   . دخرچ یم  اھناھج  ییاضف 
زا قولخم  ۀدارا  ورملق  رد  طقف   . تسا مدق  تباث  یقیقح و  یناھج  نوناق  هب 
یژرنا ورین و   . تسا هتشاد  دوجو  فارحنا  هیلوا  یاھحرط  یھلا و  یاھریسم 

. دنتسھ تشھب  یزکرم  ۀریزج  یگنادواج  ، و  موادت  ، تابث یناھج  دھاوش 

نادواج رسپ  ورملق   ، یحور ۀبذاج  ۀزوح   ، اھتیصخش نتخاس  یونعم  حور و  یاطعا 
دوخ هب  ار  یحور  یاھتیعقاو  یمامت  هتسویپ  هک   ، رسپ یحور  ۀبذاج  نیا  . و  تسا

دنمتردق ًامامت  ییاریگ  هک  تسا  قلطم  یعقاو و  هزادنا  نامھ  هب   ، دنک یم  بذج 
یدام یاھ  هولج  اب  ًاعبط  نھذ  یدام -  ناسنا  اما   . دشاب یم  تشھب  ۀریزج  یدام 
نامھ هب  یاھدرکراک  اب  ات  تسا  انشآ  رتشیب  یکیزیف  تعیبط  کی  زا  رادروخرب 

یحور یاھتریصب  اب  طقف  هک  یحور  تعیبط  کی  زا  رادروخرب  دنمورین  یعقاو و  هزادنا 
. دنوش یم  هداد  زیمت  ناور 

 — هنوگادخ یناحور —  رتشیب  ناھج  رد  تیصخش  رھ  نھذ  هک  روطنیمھ 
شنکاو اب  هک  نانچ   ، تیعقاو  . دوش یم  دنمشنکاو  یدام  ۀبذاج  هب  رتمک   ، دوش یم 
یاوتحم تیفیک  اب  هک  نانچ   ، تیعقاو زت  یتنآ   ، دوش یم  یریگ  هزادنا  یکیزیف  ۀبذاج 
یمک ۀدننک  نییعت  کی  یکیزیف  ۀبذاج  لمع   . دشاب یم   ، دوش یم  نییعت  یحور 
تیھولا ۀدنز  یژرنا  یفیک  یریگ  هزادنا  یحور  ۀبذاج  لمع   . تسا یحورریغ  یژرنا 

. تسا

ناھج یارب  نادواج  رسپ  هک  هچنآ  ، و  تسا یکیزیف  شنیرفآ  یارب  تشھب  هک  هچنآ 
، یدام دنمشوھ  ناھج  ینھذ —  یاھورملق  یارب  کرتشم  لماع   ، تسا یحور 

. تسا یحور —  یاھتیصخش  تادوجوم و  ، و  ییایشناروم

ناشن شنکاو   ، ود رھ   ، یحور یدام و  یاھتیعقاو  هب  تبسن  کرتشم  لماع 
یناھج مداخ  یتاذ  روط  هب  دنمشوھ  تادوجوم  یمامت  هب  تبسن  اذل  دھد و  یم 
یحور یدام و  یاھزاف  زا  یدنویپ  رگنایامن  تسا  نکمم  هک  یتادوجوم   ، دوش یم 

رد یحور  یدام و  دوجوم  هب  تمدخ   ، یدنمشوھ یاطعا   . دنوش  ، ود رھ   ، شنیرفآ
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نھذ کیرش  بیترت  نیدب  هک  تسا  کرتشم  لماع  ۀژیو  ورملق   ، نھذ ۀدیدپ 
نامز یلماکت  تاقولخم  یدام  نھذ  ۀدام  ، و  ایشناروم نھذ  رھوج   ، یونعم

. دوش یم 

هدیرفآ یاھتیصخش  یارب  یحور  یاھتیعقاو  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یکینکت  نھذ 
نھذ یتح  ۀدننک  هناگی  تاناکما  ییاھن  لیلحت  رد  . و  دنوش یم  یبرجت  هدش 

. تسا یدام  قوف   ، اھشزرا ، و  اھ هدیا   ، اھزیچ ندرک  گنھامھ  ناوت   ، یرشب

تیعقاو حطس  تفھ  هک  تسا  نکمم  یتخس  هب  یناسنا  نھذ  یارب  هچ  رگا 
حطس هس  ینعم  ۀدمع  هک  دشاب  رداق  دیاب  یرشب  درخ   ، دمھفب ار  یناھیک  یبسن 

: دنک کرد  ار  یھانتم  تیعقاو  دربراک 

هک یماگنھ  زج  هب  تسا  یطخ  ۀبذاج  عبات  هک  هتفای  نامزاس  یژرنا   . هدام  -1
. دوش یم  لیدعت  نھذ  طسوت  هتفای و  رییغت  تکرح  ۀلیسو  هب 

، و تسین یدام  ۀبذاج  عبات  لماک  روط  هب  هک  هتفای  نامزاس  یرایشھ   . نھذ - 2
. دبای یم  ییاھر  یتسار  هب  دبای  رییغت  حور  طسوت  هک  یماگنھ 

تسین یکیزیف  ۀبذاج  عبات  یقیقح  حور   . یصخش تیعقاو  نیرتالاب   . حور  -3
لماکت لاح  رد  یژرنا  یاھمتسیس  یمامت  ۀدننازیگنا  ریثأت  ماجنارس  اما 

. دوش یم  تیصخش  تمرح  زا  رادروخرب 

نھذ ، و  دنتسھ یبسن  یدام  یاھیلجت   . تسا حور  اھتیصخش  یمامت  دوجو  فدھ 
راک حور  تدضاعم  نھذ و  یاطعا   . دراد رارق  یناھج  دادضا  نیا  نایم  یناھیک 
یھلا تیعقاو  مامت   . تسا نادواج  رسپ  نارکیب و  حور   ، تیھولا راکمھ  صاخشا 
هناگی تیصخش  طسوت  هک  حور  نھذ -  تسا —  نھذ  حور -  هکلب  تسین  نھذ 
یناھج ردپ  صخش  رد  دوجو  حور و   ، ود رھ  یاھقلطم  دوجو  نیا  اب   . تسا هدش 

. دنبای یم  یقالت 

ناھیک رد   . دنتسھ گنھامھ  یحور  ، و  ینھذ  ، یکیزیف  ، یژرنا هس  تشھب  رد 
قیرط زا  حور  هک   ، تیصخش رد  زج  هب  دراد  الیتسا  هدام  یژرنا -  یلماکت 
ۀبرجت نیداینب  تیعقاو  حور   . تسا قوفت  یارب  شالت  رد  نھذ  یرگ  یجنایم 

، و تسا ریذپانرییغت  حور   . تسا حور  دنوادخ  اریز  تسا  تاقولخم  یمامت  تیصخش 
یاھریغتم هک   ، هدام مھ  نھذ و  مھ  زا  رتارف  یتیصخش  طباور  یمامت  رد  ور  نیا  زا 

. دشاب یم  دنتسھ  یجیردت  تفرشیپ  یبرجت 

ششخرد روضح  رد  هک  دوش  یم  یفسلف  ۀیاس  کی  هدام  یناھیک  لماکت  رد 
یژرنا ِتیعقاو  رما  نیا  اما   ، دوش یم  هدنکفا  نھذ  طسوت  یھلا  ینیب  نشور  ِیحور 
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، دنتسھ یعقاو  یواسم  روط  هب  حور  ، و  هدام  ، نھذ  . دزاس یمن  رابتعا  یب  ار  هدام  - 
. دنتسین رادروخرب  ناسکی  شزرا  زا  تیصخش  یارب  تیھولا  هب  یبایتسد  رد  اما 

. تسا یونعم  یجیردت  ۀبرجت  کی  تیھولا  هب  تبسن  یھاگآ 

هوقلاب تیصخش  ۀعطق   ، ناھج رد  ردپ   ) هدش یونعم  تیصخش  ششخرد  هچ  رھ 
یور هتفرگ  رارق  ِنھذ  طسوت  هک  یا  هیاس   ، دشاب رتکانبات  قولخم ) درف  رد  یحور 
نامھ هب  ناسنا  ندب   ، نامز رد   . تسا رتگرزب  دوش  یم  هدنکفا  شیدام  ششوپ 

حور و  تیوھ )  ) نھذ  ، گرم رد  اما   ، دشاب یم  حور  ای  نھذ  هک  تسا  یعقاو  هزادنا 
دناوت یم  یناھیک  تیعقاو  کی   . دبای یمن  اقب  ندب  هک  یلاح  رد   ، دنبای یم  اقب  ود  رھ 

زا امش  ینانوی  حالطصا  نیا  ور  نیا  زا  . و  دشاب هتشادن  دوجو  یتیصخش  ۀبرجت  رد 
. تسا یحور  رت  یعقاو  ۀدام  ۀیاس  هدام  تسا : رادروخرب  یفسلف  تیمھا  کی 

یصخش یاھتیعقاو  - 9

براجت مامت  ساسا  تیصخش  ، و  تسا اھناھج  رد  یصخش  نیداینب  تیعقاو  حور 
یلاوتم حطس  رھ  رد  تیصخش  ۀبرجت  زاف  رھ   . تسا یحور  تیعقاو  اب  یجیردت 
یصخش ۀدننک  بوذجم  یاھتیعقاو  فشک  یاھ  هناشن  زا  ولمم  ناھج  تفرشیپ 

تسا و یحور  دیدج و  فادھا  شیادیپ  لماش  ناسنا  یقیقح  تشونرس   . تسا
زا رادروخرب  یلاعتم  فادھا  نینچ  یناھیک  یاھ  هبذج  هب  تبسن  شنکاو  سپس 

. تسا یدامریغ  شزرا 

دیناوت یمن  یتسار  هب  امش   . تسا اھتیصخش  نایم  دنمدوس  ترشاعم  زار  تبحم 
شزرا دیناوت  یمن  امش   . دیسانشب اھنت  دروخرب  کی  ۀجیتن  رد  ار  صخش  کی 

متیر زا  لکش  کی  یقیسوم  هچ  رگ   ، دیبایرد یضایر  جاتنتسا  قیرط  زا  ار  یقیسوم 
تیوھ هجو  چیھ  هب  هدش  هداد  نفلت  کرتشم  کی  هب  هک  یا  هرامش   . تسا یضایر 

ناشن وا  تریس  نوماریپ  ار  یزیچ  ای  دنک  یمن  نییعت  ار  کرتشم  نآ  تیصخش 
. دھد یمن 

ناھج یدام  یاھ  هبنج  نوماریپ  هنادنمشوھ  ثحب  یارب   ، داوم ملع   ، تایضایر
ینادردق ای  تقیقح  رتالاب  کرد  زا  یشخب  ًاموزل  یشناد  نینچ  اما   ، تسا یرورض 

رد یتح  هکلب  تایح  یاھورملق  رد  اھنت  هن   . تسین یحور  یاھتیعقاو  زا  یصخش 
شیب یزیچ  تاقوا  یرایسب  رتشیب  یاھزیچ  ای  زیچ  ود  عمج   ، یکیزیف یژرنا  یایند 

یگتخیمآ نینچ  ینیب  شیپ  لباق  یشیازفا  یاھدمایپ   ، زا توافتم  یزیچ  ای   ، زا
یمیش ای  کیزیف  نیرتالاب   ، هفسلف ۀزوح  یمامت   ، تایضایر ملع  یمامت   . دوش یم 
زاگ متا  کی  اب  نژوردیھ  زاگ  متا  ود  ماغدا  هک  دنادب  ای  دنک  ینیب  شیپ  دناوت  یمن 
رجنم عیام —  بآ  یشیازفا —  قوف  یفیک  رظن  زا  دیدج و  ۀدام  کی  هب  نژیسکا 
ۀعسوت زا  تسیاب  یم  ییایمیش  یکیزیف -  ۀدیدپ  کی  نیا  مھف  شناد   . دوش یم 
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. درک یم  یریگولج  یتسیناکم  یسانش  ناھیک  یتسیلایرتام و  ۀفسلف 

دناوت یم  هچ  زیچ  کی  ای  صخش  کی  هک  دزاس  یمن  راکشآ  یکینکت  لیلحت  هیزجت و 
هدافتسا رثؤم  روط  هب  شتآ  ندرک  شوماخ  یارب  بآ  زا  لاثم : یارب   . دھد ماجنا 

هرمزور یبرجت  تیعقاو  کی  درک  دھاوخ  شوماخ  ار  شتآ  بآ  هک  نیا   . دوش یم 
نینچ هک  دوش  ماجنا  زگرھ  دناوت  یمن  بآ  زا  یلیلحت  هیزجت و  چیھ  اما   ، تسا

نژوردیھ و زا  بآ  هک  دنک  یم  صخشم  لیلحت  هیزجت و   . دزاس راکشآ  ار  یتیصاخ 
هک دزاس  یم  راکشآ  رصانع  نیا  رتشیب  ۀعلاطم   . تسا هدش  لیکشت  نژیسکا 

. تخوس دھاوخ  هندازآ  دوخ  نژوردیھ  تسا و  قارتحا  یعقاو  یماح  نژیسکا 

اھر دراد  تافارخ  یگدنب  سرت و  یگدرب  زا  اریز  دوش  یم  یعقاو  دراد  امش  بھذم 
القت تنس  یشیدنا و  کشخ  دنب  دیق و  زا  یدازآ  یارب  امش  ۀفسلف   . دوش یم 

هک یلاح  رد   ، تسا اطخ  تقیقح و  نایم  ینالوط  زیتس  ریگرد  امش  ملع   . دنک یم 
مسیلایرتام یبسن  یروک  ، و  تایضایر یگدرب   ، دیرجت یگدنب  زا  ییاھر  یارب 

. دنک یم  راکیپ  یتسیناکم 

یژرنا متسیس  کی  نھذ   . تسا رادروخرب  یحور  ۀتسھ  کی  زا  یناف  ناسنا 
یدام طیحم  کی  رد  دراد و  دوجو  یھلا  یحور  ۀتسھ  کی  لوح  هک  تسا  یصخش 
تیصخش یناھج  لیسناتپ  یصخش  حور  نھذ و  ۀدنز  ۀطبار  نینچ   . دنک یم  لمع 

، یدج تسکش   ، راگدنام یدیماان   ، یعقاو یراتفرگ   . دھد یم  لیکشت  ار  هنادواج 
رد لماک  روط  هب  ینیب  نتشیوخ  هک  نیا  زا  دعب  دناوت  یم  طقف  زیرگ  لباقریغ  گرم  ای 

تیوھ یناھیک  حرط  اذل  ، و  دیآرب حور  یزکرم  ۀتسھ  مکاح  یورین  ییاجباج  ددص 
. دھد خر   ، دزاس لتخم  ار  تیصخش 

[. دنک یم  لمع  اھمایا  یامدق  ۀتیروتا  اب  هک  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 13

تشھب سدقم  تارک 

رد هژیو  یتارک  انواھ  یا  هرایس  یاھرادم  نیرت  یلخاد  تشھب و  یزکرم  ۀریزج  نایم 
تارک تفھ  لماش  رادم  نیرت  یلخاد   . دنا هتفرگ  رارق  اضف  رد  رتکچوک  رادم  هس 

رسپ کانبات  تارک  تفھ  ۀدنریگ  رب  رد  مود  هورگ   . دشاب یم  یناھج  ردپ  زیمآرارسا 
حور تفھ  تارک  ییارجا  داتس   ، نارکیب حور  میظع  تارک  تفھ   . تسا نادواج 

. دنراد رارق  رادم  نیرت  ینوریب  رد   ، داتسا

تمظع اب  یتارک  ۀدنریگ  رب  رد   ، حور ، و  رسپ  ، ردپ ۀناگتفھ  تارک  رادم  هس  نیا 
زا اھنآ  یکیزیف  ای  یدام  راتخاس  یتح   . دنروصت لباقریغ  یھوکش  دننام و  یب 

رھ ، و  تسا عونتم  رادم  رھ  ۀدام   . تسا هدشن  راکشآ  امش  یارب  هک  تسا  یعون 
ناسکی یکیزیف  راتخاس  هک  رسپ  تارک  تفھ  زج  هب   ، تسا توافتم  رادم  رھ  ۀرک 

یا هنوگ  هب  هناگتفھ  هورگ  رھ  ، و  دنتسھ میظع  هرک  کی  تسیب و  یمامت   . دنراد
. دنا هدوب  نینچ  هشیمھ  اھنآ  میناد  یم  ام  هک  ییاج  ات   . تسا هدش  نادواج  توافتم 

اھنآ أشنم  نوماریپ  یتیاور  ای  هچخیرات  چیھ   . دنتسھ نادواج  تشھب  دننامھ  اھنآ 
. درادن دوجو 

رود هب  نادواج  ۀریزج  کیدزن  ۀلصاف  رد  هک  یناھج  ردپ  زیمآرارسا  تارک  تفھ 
یگدنبات یناحور  ششخرد  ۀدننک  سکعنم  دایز  ردق  هب   ، دنخرچ یم  تشھب 
رساترس رد  ار  یھلا  هوکش  رون  نیا  ، و  دنشاب یم  نادواج  یاھتیھولا  یزکرم 

. دننک یم  عطاس  انواھ  رادم  تفھ  رد  یتح  تشھب و 

رد دنرادروخرب  یحور  ششخرد  زا  هک  یصخشریغ  یاھیژرنا  دسر  یم  رظن  هب 
دناوت یمن  یصخش  دوجوم  چیھ   . دنبای یم  أشنم  نادواج  رسپ  سدقم  تارک  تفھ 

یناحور یھوکش  اب  اھنآ   . دنیزگ تماقا  ناشخرد  ورملق  تفھ  نیا  زا  کیچیھ  رد 
هب ار  یحور  صلاخ  ششخرد  ، و  دنزاس یم  ینارون  ار  انواھ  تشھب و  یمامت 
رون بیترت  نیمھ  هب  مود  رادم  کانبات  تارک  نیا   . دننک یم  تیادھ  ناھجربا  تفھ 
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تفھ یزکرم  ناھج  تارک  درایلیم  کی  هب  تشھب و  هب  ار  امرگ ) نودب  رون   ) دوخ
. دننک یم  عطاس  هرادم 

تفھ تشونرس  لوئسم  هک  داتسا  حور  تفھ  طسوت  نارکیب  حور  تارک  تفھ 
نیا هب  ار  تیھولا  صخش  نیموس  یناحور  یگدنبات  ، و  دنتسھ ناھجربا 

هن اما   ، انواھ یمامت  . و  دنا هدش  لاغشا   ، دنتسرف یم  اضف  نامز و  یاھشنیرفآ 
. تسا هدش  یناحور  تاریثأت  نیا  قرغ   ، تشھب ۀریزج 

هدش ادھا  ردپ -  یاھتیصخش  یمامت  یارب  یئاغ  تلزنم  تارک  ردپ  تارک  هچ  رگا 
یاھدوجو تادوجوم و  یرایسب   . تسین اھنآ  ۀژیو  درکراک  نیا   ، دنتسھ

عون کی  زا  حور  رادم  ردپ و  رادم  ۀرک  رھ   . دنراد تماقا  تارک  نیا  رد  یصخشریغ 
رسپ تارک  هک  مینک  یم  روصت  ام  اما   ، تسا رادروخرب  یمئاد  یدنورھش  زیامتم 

رد ردپ  یازجا   . دنا هتشگ  ینوکسم  یصخشریغ  تادوجوم  هباشم  عاونا  طسوت 
یارب یمئاد  یدنورھش  یاھ  هتسر  ریاس   . دنشاب یم  نوتگنینیوید  یاھیموب  ۀرمز 

. دنا هدشن  راکشآ  امش 

رد مھ  یزکرم و  ناھج  رد  مھ  رایسب  دصاقم  هب  تشھب  رمق  کی  تسیب و 
نانچ امش   . دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  هدشن  راکشآ  اھ  هتشون  نیا  رد  هک  اھناھجربا 
هتشاد دیما  دیناوت  یمن  هک  دیمھفب  دیناوت  یم  تارک  نیا  رد  ار  تایح  زا  یکدنا  نازیم 

. دیروآ تسد  هب  مجسنم  یریوصت  اھنآ  درکراک  ای  تعیبط و  اب  هطبار  رد  هچ  دیشاب 
تسیب نیا   . تسا هدشان  راکشآ  امش  یارب  هک  دراد  نایرج  اھنآ  رد  تیلاعف  نارازھ 
تالاقم نیا   . دنشاب یم  نیداینب  ناھج  درکراک  یاھلیسناتپ  ۀدنریگ  رب  رد  هرک  کی  و 

ناھج ینونک  رصع  هب  هک  ار  یدودحم  صخشم  یاھتیلاعف  هب  یلامجا  یھاگن  طقف 
دشاب یم  طوبرم  گرزب —  ناھج  ۀیحان  تفھ  زا  یکی  ًاصخشم  ای  گرزب —  ناھج  رد 

. دنراد یم  هئارا 

ردپ سدقم  تارک  تفھ  - 1

ناھج رد  یتیصخش  یتاذ  یاھزار  هناگی  ۀدنریگ  رب  رد  ردپ  سدقم  تایح  تارک  رادم 
یاھورملق اھنت   ، رادم هس  نیرت  یلخاد   ، تشھب رامقا  نیا   . دشاب یم  اھناھج 

یناتحت تشھب   . دنتسھ تیصخش  ریگرد  هک  دنشاب  یم  یزکرم  ناھج  رد  هعونمم 
نآ زا  کیچیھ  اما   ، دنا هتسب  اھتیصخش  یور  هب  لاونم  نیمھ  هب  رسپ  تارک  و 

. دنتسین تیصخش  ریگرد  میقتسم  روط  هب  یقیرط  چیھ  هب  اھورملق 

ۀناگ هس  رارسا   ، ثیلثت تباث  نارسپ  ۀتسر  نیرتالاب  طسوت  ردپ  یتشھب  تارک 
. میوگب تارک  نیا  نوماریپ  یکدنا  ردق  مناوت  یم  نم   . دنوش یم  یتسرپرس   ، تیلاعت

طقف یتاعالطا  نینچ   . میوگب مناوت  یم  رتمک  اھنآ  ۀناگدنچ  یاھتیلاعف  نوماریپ  نم 
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رگ . و  دننک یم  تمیزع  اجنآ  زا  دننک و  یم  راک  اجنآ  رد  هک  دراد  طبر  یتادوجوم  نآ  هب 
رد زگرھ   ، متسھ انشآ  هژیو  تارک  نیا  زا  ددع  شش  اب  یا  هزادنا  ات  نم  هچ 
. تسا عونمم  نم  یارب  یلک  روط  هب  هرک  نآ   . ما هدماین  دورف  نوتگنینیوید 

سدقم تارک  نیا  زا  کی  رھ  هک  تسا  نیا  تارک  نیا  ندوب  زیمآرارسا  لیالد  زا  یکی 
ثیلثت ۀدنریگ  رب  رد  هک  تسا  دنم  هرھب  اھتیھولا  یلجت  ای  هژیو  یگدینامن  کی  زا 

نآ طسوت  طقف  هک  تیھولا  ریظن  یب  روضح  کی  هکلب   ، تیصخش کی  هن   ، تشھب
هتفریذپ نآ  هب  ای  دننکاس  صاخ  ۀرک  نآ  رد  هک  دنمشوھ  تادوجوم  صاخ  یاھھورگ 
تیلاعت ۀناگ  هس  رارسا   . دوش مھف  ای  دوش  عقاو  ینادردق  دروم  دناوت  یم  دنوش  یم 
رارسا . و  دنشاب یم  تیھولا  یصخشریغ  هژیو و  یاھروضح  نیا  یصخش  لماوع 

دنرادروخرب و یلاع  یدادعتسا  زا  هک  دنتسھ  یصخش  رایسب  یتادوجوم  تیلاعت 
. دنا هتفای  قابطنا  ناشقیقد  الاو و  راک  اب  روآ  باجعا  یا  هنوگ  هب 

ردپ یصخش  یمدمھ  ۀرک   ،“ ردپ شوغآ   ” ، صاخ ِرظن  کی  زا  هرک  نیا   . نوتگنینیوید - 1
هاگداعیم نوتگنینیوید   . دراد دوجو  وا  تیھولا  ۀژیو  یلجت  کی  نآ  رد  ، و  تسا یناھج 
رامشیب تادوجوم  هاگلزنم  نینچمھ  نآ  اما   ، تسا رکف  ناگدننک  میظنت  یتشھب 

. دشاب یم  دنراد  یناھج  ردپ  رد  أشنم  هک  یتادوجوم  ریاس  ، و  اھتیصخش  ، رگید
ردپ درف  هب  رصحنم  لامعا  قیرط  زا  اھتیصخش  زا  یرایسب  نادواج  رسپ  رب  هوالع 

تادوجوم اھتیصخش و  نآ  ردپ و  تاعطق  طقف   . دنا هتفای  أشنم  ًامیقتسم  یناھج 
ترشاعم و هاگلزنم  نیا  رد  دنراد  یناھج  ردپ  رد  هژیو  میقتسم و  أشنم  هک  یرگید 

. دننک یم  لمع 

. دشاب یم  رکف  ناگدننک  میظنت  تیرومأم  اطعا و  زار  لماش  نوتگنینیوید  رارسا 
زار کی  یلماکت  تارک  ۀیاپ  نود  تاقولخم  اب  اھنآ  سامت  کینکت  ، و  أشنم  ، تشرس

طوبرم ام  ۀیقب  هب  ًاصخش  زیگنا  تفگش  یاھدرکراک  نیا   . تسا یتشھب  ۀرک  نیا 
تمدخ نیا  یاھ  هبنج  زا  یخرب  هک  دنرادنپ  یم  حیحص  اھتیھولا  ور  نیا  زا  ، و  دنتسین
زا زاف  نیا  اب  هک  یدح  ات  ام   . دنراد هاگن  ظوفحم  ام  لماک  مھف  زا  ار  یھلا  گرزب و 

رد اما   ، میتسھ زاجم  اھدرکراک  نیا  لماک  تخانش  هب   ، میراد سامت  یھلا  تیلاعف 
. میرادن یلماک  عالطا  گرزب  ۀیدھ  نیا  قیقد  تایئزج  اب  هطبار 

رگید لاکشا  یمامت  یاھتیلاعف  ، و  دوصقم  ، تشرس رارسا  ظفاح  نینچمھ  هرک  نیا 
راکشآ امش  یارب  هک  یرگید  تادوجوم  یاھھورگ  ، و  هبذاج ناروآ  مایپ   ، ردپ تاعطق 

نوتگنینیوید هب  طوبرم  قیاقح  نآ  هک  دراد  لامتحا  رایسب  نیا   . دشاب یم  دنا  هدشن 
ما ینونک  راک  رد  ارم  ًافرص   ، دنوش راکشآ  رگا   ، هدش هتشاد  هاگن  ناھنپ  نم  زا  هک 
یمھف تیفرظ  زا  رتارف  اھنآ  دیاش   ، هرابود زاب  ، و  دنزاس ییاسران  راچد  مگردرس و 

. دنشاب نم  عون  زا  یدوجوم 

. تسا نادواج  رسپ  یصخش  شریذپ  ۀرک   ،“ رسپ شوغآ   ” هرک نیا   . نوتگنیرانوس - 2
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، و هک یماگنھ  دنوادخ  ۀدنبای  زارف  هدنبای و  دورف  نارسپ  یتشھب  یزکرم  رقم  نآ 
، دنریگ یم  رارق  دییأت  دروم  ماجنارس  هتفای و  رابتعا  لماک  روط  هب  هک  نیا  زا  سپ 

نارسپ نادواج و  رسپ  نارسپ  یمامت  یارب  یتشھب  ۀناخ  هرک  نیا   . دشاب یم 
هاگلزنم نیا  هب  یھلا  یدنزرف  رامشیب  یاھ  هتسر   . تسا وا  رایتسد  زارتمھ و 
ریگرد اھنآ  اریز  دنا  هدشن  راکشآ  اھناسنا  یارب  هک  دنتسھ  لصو  ینامسآ 

هب لین  اھناھج و  زا  روبع  یط  یرشب  یونعم  تفرشیپ  زارف  حرط  یاھ  همانرب 
. دنتسین تشھب 

یماگنھ  . دشاب یم  مسج  رد  یھلا  نارسپ  روھظ  زار  لماش  نوتگنیرانوس  رارسا 
، دوش یم  دلوتم  نز  کی  زا  ًالمع   ، دوش یم  ناسنا  رسپ  کی  دنوادخ  رسپ  کی  هک 

. تسا یناھج  زار  کی  نیا   . داد خر  امش  ۀرک  رد  شیپ  لاس  دصھن  رازھ و  هک  نانچ 
ینوتگنیرانوس زار  کی  ، و  دھد یم  خر  اھناھج  رساترس  رد  اتسار  کی  رد  راک  نیا 

نارسپ روھظ   . دنشاب یم  ردپ  یادخ  زار  کی  ناگدننک  میظنت   . تسا یھلا  یدنزرف 
متفھ ۀیحان  رد  هک  تسا  یزار  کی  نیا   . تسا رسپ  یادخ  زار  کی  مسج  رد  یھلا 
هک ییاھنآ  زج  سکچیھ  طسوت  هک  ییورملق   ، تسا هدش  لفق  نوتگنیرانوس 

. تسا هدشن  عقاو  هنخر  دروم  دنا  هدراذگ  رس  تشپ  ار  ریظن  یب  ۀبرجت  نیا  ًاصخش 
رد تسا  طوبرم  امش  زارف  یناگدنز  نارود  هب  هک  مسج  رد  روھظ  لحارم  نآ  طقف 
روھظ رگید  زیمآرارسا  لحارم  یرایسب   . تسا هدش  هداد  رارق  امش  هجوت  ضرعم 
رد هنامداخ  یاھتیرومأم  رد  هک  مسج  رد  یتشھب  نارسپ  ۀدشان  راکشآ  عاونا 

یاھزار زاب  . و  دنا هدشن  راکشآ  امش  یارب  هک  دنراد  دوجو  دنتسھ  ناھج 
. دنراد دوجو  یرگید  ینوتگنیرانوس 

هک تسا  ییالاو  تادوجوم  یتشھب  ۀناخ   ،“ حور شوغآ   ” هرک نیا   . نوتگنیتیریپسا -3
داتسا حور  تفھ  اجنیا  رد   . دننک یم  یگدنیامن  درف  هب  رصحنم  روط  هب  ار  نارکیب  حور 

ینامسآ هاگلزنم  نیا  رد   . دنیآ یم  مھ  درگ  اھناھج  یمامت  زا  اھنآ  دالوا  زا  یخرب  و 
تفای تسا  نکمم  زین  یحور  یاھتیصخش  ۀدشان  راکشآ  رامشیب  یاھ  هتسر 

ِءاقترا یاھحرط  هب  هک  ناھج  ۀناگدنچ  یاھتیلاعف  هب  هک  یتادوجوم   ، دنوش
صیصخت دنتسین  طوبرم  تیدبا  یتشھب  حوطس  هب  نامز  یناسنا  تاقولخم 

. دنا هتفای 

امش هب  ام   . تسا باتزاب  ریذپان  هنخر  یاھزار  ۀدنریگ  رب  رد  نوتگنیتیریپسا  رارسا 
داتس تارک  رد  هک  روطنآ  ًاصوصخ   ، مییوگ یم  باتزاب  یناھج  میظع و  ۀدیدپ  نوماریپ 
حرش لماک  روط  هب  ار  هدیدپ  نیا  زگرھ  ام  اما   ، دنک یم  لمع  ناھجربا  تفھ  یزکرم 

ار نآ  زا  دایز  یلیخ   ، دایز شخب  ام   . میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  نآ  اریز   ، میھد یمن 
. تسا زیمآرارسا  ام  یارب  زونھ  نآ  نیداینب  تایئزج  زا  یرایسب  اما   ، میمھف یم 
اب هطبار  رد  باتزاب  یاھدرکراک  نوماریپ  امش  هب   . تسا حور  یادخ  زار  کی  باتزاب 
باتزاب اما   ، دنک یم  لمع  نینچ  نآ  ، و  هدش هداد  شزومآ  یناسنا  یاقب  زارف  حرط 
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. تسا یناھج  راک  رگید  رامشیب  یاھزاف  لامرن  درکراک  یرورض  ۀبنج  کی  نینچمھ 
شخپ رابخا و  یروآ  عمج  زا  ریغ  ییاھلاناک  رد  نینچمھ  نارکیب  حور  ۀعیدو  نیا 

. دنراد دوجو  یرگید  ینوتگنیتیریپسا  یاھزار  . و  دوش یم  هتفرگ  راک  هب  تاعالطا 

زا یخرب  زیمآرارسا  ۀرک  و  رسپ “ ردپ و  شوغآ   ” هرایس نیا   . نوتگنیرجسیاو - 4
نیا  . دنبای یم  أشنم  رسپ  ردپ و  لامعا  اب  هک  تسا  هدشن   راکشآ  تادوجوم 
ییاین زا  هک  تسا  هتفای   لالج  تادوجوم  زا  یرایسب  یتشھب  ۀناخ  نینچمھ 

هک عونتم  یاھکینکت  یرایسب  لیلد  هب  ناشأشنم  هک  ییاھنآ   ، دنرادروخرب هدیچیپ 
هک یتادوجوم  یاھھورگ  زا  یرایسب   . تسا هدیچیپ  دنراد  درکراک  ناھجربا  تفھ  رد 

. دنیآ یم  مھ  درگ  هرک  نیا  رد  هدشن  راکشآ  ایشنروی  یاھناسنا  یارب  ناشتیوھ 

ۀدنریگ رب  رد  یگناگ  هس  ، و  تسا یگناگ  هس  رارسا  لماش  نوتگنیرجسیاو  رارسا 
ناماقم مئاق  ناونع  هب  ندرک  لمع  رد   ، ثیلثت یگدنیامن  ۀتیروتا  زا  یرادروخرب  زار 

راکشآ هدش و  راکشآ   ، تادوجوم نآ  هب  طقف  ثیلثت  یگدنیامن  ۀتیروتا   . تسا نایادخ 
هناگ هس  تشھب  ثیلثت  هس  یمامت  ای  ود  رھ  ۀلیسو  هب  هک  دراد  قلعت   ، هدشن
ۀلیسو هب  هک  ییاھتیصخش   . دنا هدش  هنادواج  ای   ، هدش جتنم   ، هدش هدیرفآ   ، هدش
دنا هدمآ  دوجو  هب  هتفای  لالج  تاقولخم  صخشم  عاونا  ۀدننک  هناگ  هس  لامعا 

رد تکرح  هب  ندش  هناگ  هس  نآ  رد  هک  یموھفم  لیسناتپ  زا  شیب  یزیچ  رگنایامن 
یھلا ۀطاحا  ریسم  رد  تسا  نکمم  یتاقولخم  نینچ  هک  دنچ  رھ   ، دنتسین دنا  هدمآ 

. دننک دوعص  تسا  هدوشگ  نانآ  ناعونمھ  یمامت  یور  هب  هک 

ای هدننیرفآ  هس  ای  ود  ۀلیسو  هب  ار  ندش  هناگ  هس  کینکت  هدشن  هناگ  هس  تادوجوم 
ار یا  هدیدپ  نینچ  زگرھ  امش   . دنمھف یمن  لماک  روط  هب  صخشم  تاقولخم  طسوت 

یناگدنز نارود  زا  رود  رایسب  ۀدنیآ  رد  هک  نیا  رگم   ، دیمھف دیھاوخن  لماک  روط  هب 
نیا ریغ  رد  اریز   ، دیوش قفوم  نآ  رد  هدرک و  تردابم  ارجام  نیا  هب  نات  هتفای  لالج 
یارب اما   . دوب دھاوخ  نغدق  امش  یارب  هشیمھ  نوتگنیرجسیاو  رارسا  نیا  تروص 

نوتگنیرجسیاو قطانم  یمامت   ، متسھ هبترمالاو  أشنم  ثیلثت  دوجوم  کی  هک  نم 
هب ممھف و  یم  لماک  روط  هب  ار  دوخ  تشونرس  أشنم و  زار  نم   . تسا هدوشگ 

. منک یم  تظفاحم  نآ  زا  هناسدقم  لماک و  روط  هب  هزادنا  نامھ 

نامدرم هجوت  ضرعم  رد  هک  دنراد  دوجو  ندش  هناگ  هس  رگید  یاھزاف  لاکشا و  زاب 
ۀقیرط هب   ، ناش یصخش  یاھ  هبنج  رد   ، براجت نیا  ، و  دنا هدشن  هداد  رارق  ایشنروی 

. دنوش یم  عقاو  تظفاحم  دروم  نوتگنیرجسیاو  زیمآرارسا  ۀیحان  رد  یضتقم 

زا هیاپدنلب  هورگ  کی  هاگداعیم  و  حور “ ردپ و  شوغآ   ” هرک نیا   . نوتگنیراتیلوس - 5
یناھج و ردپ  کرتشم  لامعا  رد  ناشأشنم  هک  تسا  یا  هدشن  راکشآ  تادوجوم 

ناش یحور  ۀیثرا  رب  هوالع  ردپ  یاھیگژیو  رد  هک  یتادوجوم   ، تسا نارکیب  حور 
. دنکرتشم
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ناگتشرف ربا  یاھ  هتسر  زا  رگید  یاھتیصخش  درفنم و  ناروآ  مایپ  ۀناخ  نینچمھ  نیا 
یمیظع دادعت   . دیناد یم  تادوجوم  نیا  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  نوماریپ  امش   . تسا
درفنم ناروآ  مایپ  تماقا   . دنراد دوجو  دنا  هدشن  راکشآ  ایشنروی  رد  هک  ییاھ  هتسر  زا 
رد ردپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ًاموزل  مجنپ  ۀرک  رد  نانآ  ۀتشرف  ربا  ناراکمھ  ای 
تسد نانآ  درکراک  رد  وا  ناھج  رصع  نیا  رد  اما   ، تسا هتشاد  تسد  اھنآ  شنیرفآ 
ناھج یورین  ناریدم  تیعضو  ۀرک  نینچمھ  نیا  ناھج  ینونک  رصع  لوط  رد   . دراد

. تسا

یتادوجوم  ، دنراد دوجو  یحور  یاھتیصخش  زا  یرامشیب  ۀفاضا  یاھ  هتسر 
یتشھب ۀناخ  ۀرک  ناونع  هب  نوتگنیراتیلوس  هب  هک   ، یناف ناسنا  یارب  هتخانشان 
یاھتیلاعف حوطس  اھشخب و  یمامت  یارب  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب   . دنرگن یم  دوخ 

هک یملاع  رد  هک  دوش  یم  مھارف  لماک  روط  هب  مداخ  حاورا  هزادنا  نامھ  هب  ناھج 
نینچ تسھ  شیتشھب  یھلا  تشونرس  هب  دوعص  رد  یناف  ناسنا  هب  کمک  ریگرد 

. تسا

ظفاح هرک  نیا   ، ندش هناگ  هس  صخشم  رارسا  رب  هوالع   . نوتگنیراتیلوس رارسا 
زکرم عبنم و  نیموس  رتالاو  دالوا  زا  یخرب  اب  نارکیب  حور  یصخش  ۀطبار  رارسا 

رامشیب یاھ  هتسر  ۀنامیمص  یمدمھ  یاھزار  نوتگنیراتیلوس  رد   . دشاب یم 
یاھحور اب  ، و  ثیلثت ۀناگ  هس  حور  اب   ، حور ، و  رسپ  ، ردپ یاھحور  اب  هدشن  راکشآ 

. دنوش یم  هتشاد  هاگن  یئاغ  یلاعتم -  ، و  یئاغ  ، یلاعتم

زا یمیظع  یاھھورگ  یگناخ  ۀرک  و  حور “ رسپ و  شوغآ   ” هرک نیا   . نوتگنیفارس - 6
نیا  . دشاب یم  دنا  هدش  هدیرفآ  حور  رسپ و  طسوت  هک  هدشن  راکشآ  تادوجوم 
لماش  ، ناگتشرف یاھھورگ  مداخ  یاھ  هتسر  یمامت  تشونرس  ۀرک  نینچمھ 
یزکرم و یاھناھج  رد  نینچمھ   . دشاب یم  میفارس  ، و  میفانکس  ، میفانرپوس
ییاھنآ یارب   ” هک دننک  یم  تمدخ  یلوا  زارت  یاھحور  یاھ  هتسر  یرایسب  نوماریپ 

رد یحور  نانکراک  نیا  یمامت   . دنتسین مداخ “ حاورا  دوب  دنھاوخ  تاجن  نیثراو  هک 
ۀناخ ناونع  هب  نوتگنیفارس  هب  ناھج  یاھتیلاعف  یاھورملق  حوطس و  یمامت 

. دنرگن یم  دوخ  یتشھب 

نم ار  اھنآ  زا  یکی  اھنت  هک   ، تسا هناگ  هس  زار  کی  ۀدنریگ  رب  رد  نوتگنیفارس  رارسا 
میفارس و عونتم  یاھ  هتسر  ناوت   . یفارس لاقتنا  زار  منک —  رکذ  مناوت  یم 
لاکشا نورد  رد  یدامریغ  یاھتیصخش  عاونا  ۀطاحا  رد  نامیپ  مھ  یحور  تادوجوم 

رد هک  تسا  یزار   ، یا هرایس  نیب  ینالوط  یاھرفس  رد  اھنآ  لاقتنا  ناش و  یحور 
ار زار  نیا  فارس  لاقتنا  ناگتشرف   . تسا هدش  لفق  نوتگنیفارس  سدقم  قطانم 

رارسا  . دنناوت یمن  دیاش  ای   ، دنراذگ یمن  نایم  رد  ام  ۀیقب  اب  ار  نآ  اما   ، دنمھف یم 
اھناسنا یارب  زونھ  هک  یحور  نامداخ  عاونا  یصخش  براجت  هب  نوتگنیفارس  رگید 
تادوجوم نیا  رارسا  نوماریپ  ثحب  زا  ام  . و  دوش یم  طوبرم  تسا  هدشن  راکشآ 
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یاھ هتسر  نینچ  دیناوت  یم  ًابیرقت  امش  اریز  مینک  یم  یراددوخ  کیدزن  رایسب 
لثم یا  هدیدپ  نینچ  زا  ام  یئزج  تخانش  یتح  ۀضرع  ، و  دیمھفب ار  دوجو  کیدزن 

. تسا دامتعا  هب  تنایخ 

تاقولخم هاگداعیم  حور “ ، و  رسپ  ، ردپ شوغآ   ” ریظن یب  ۀرک  نیا   . نوتگنیدنسا - 7
زا تشھب  هب  ناشریسم  رد  هک  تسا  نامز  نادرونھر  شریذپ  ۀرک   ، اضف یارگزارف 

یاھناور یتشھب  یعقاو  ۀناخ  نوتگنیدنسا   . دننک یم  روبع  انواھ  ناھج  نایم 
اھناسنا امش   . دشاب یم   ، یتشھب تیعضو  هب  لین  تقو  ات   ، اضف نامز و  یارگزارف 

تایح لوط  رد   . دنارذگ دیھاوخ  نوتگنیدنسا  رد  ار  دوخ  یانواھ  تالیطعت “  ” ۀدمع
رد تشگزاب  ناریدم  هک  دوب  دھاوخ  یزیچ  نآ  امش  یارب  نوتگنیدنسا  امش  یانواھ 

یتیلاعف نارازھ  ریگرد  امش  اجنیا  رد   . دندوب ناھجربا  یلحم و  ناھج  زارف  لوط 
نیشیپ تفرشیپ  رھ  دننامھ  . و  تسا یرشب  لیلخت  تردق  زا  رتارف  هک  دیوش  یم 

سفن اب  یدیدج  طباور  دراو  اجنیا  رد  امش  یرشب  سفن   ، دنوادخ یوس  هب  زارف  رد 
. دوش یم  امش  یھلا 

یحور و یاتمھ  کی  یعطق  یجیردت و  نتخاس  زار  لماش  نوتگنیدنسا  رارسا 
رب رد  هدیدپ  نیا   . تسا یناسنا  یدام و  نھذ  رد  تیوھ  تشرس و  زا  نادواج  هوقلاب 
رد هنادواج  حور  کی  لماکت  اھناھج —  یاھزار  نیرت  هدننک  توھبم  زا  یکی  ۀدنریگ 

. تسا یدام —  یناسنا و  قولخم  کی  نھذ  نورد 

لماک روط  هب  نوتگنیدنسا  هب  ندیسر  تقو  ات  ار  زیمآرارسا  درکراک  نیا  زگرھ  امش 
هاگن یور  هب  نوتگنیدنسا  یمامت  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسرد  . و  دیمھف دیھاوخن 

نم یارب  نوتگنیدنسا  متفھ  کی   . دوب دھاوخ  هدوشگ  امش  ۀدز  تفگش  ۀریخ 
درف و هب  رصحنم  ۀبرجت  هک  یزار  نیمھ  هب  طوبرم  هک  یا  هیحان  نآ  تسا —  عونمم 

دوجو یرشب  عون  هب  هبرجت  نیا  دوب .) دھاوخ  ای   ) تسھ امش  عون  دوجوم  ییاراد 
. تسین اھدرکراک  نیا  ریگرد  میقتسم  روط  هب  نم  عون  تیصخش   . دراد قلعت  امش 

یتح اما   . دوش یم  راکشآ  امش  یارب  ماجنارس  تسا و  عونمم  نم  یارب  نیا  اذل 
. دنام یم  یقاب  امش  زار  دبا  یارب  یلیلد  هب   ، دش راکشآ  امش  یارب  هک  نآ  زا  دعب 
عجار ام   . دینک یمن  راکشآ  تادوجوم  زا  رگید  ۀتسر  رھ  یارب  ای  ام  یارب  ار  نآ  امش 
یرشب أشنم  هب  قلعتم  ریذپانانف  حور  کی  یھلا و  ۀدننک  میظنت  کی  یدبا  دنویپ  هب 
قلطم تیعقاو  کی  ًانیع  ار  هبرجت  نیا  هدنبای  زارف  ناگدنھد  نایاپ  اما   ، میناد یم 

. دنناد یم 

ردپ تارک  طباور  - 2

هداعلا و قوف  یتارک  یحور  تادوجوم  عونتم  یاھ  هتسر  یگناخ  تارک  نیا 
تشھب اب  ناشتمظعرپ  هوکش  دننام و  یب  ِییابیز  رد  ، و  دنتسھ زیگنا  تفگش 
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مئاد یاھسردآ  ناونع  هب  ، و  دنتسھ رادیدزاب  تارک  ، و  هاگداعیم تارک  اھنآ   . دنربارب
دیھاوخ تماقا  تشھب  رد  هدنھد  نایاپ  ناونع  هب  امش   . دنور یم  راک  هب  یناھیک 

یتح  ، دوب دھاوخ  نوتگنیدنسا  تاقوا  یمامت  رد  امش  یگناخ  سردآ  اما   ، تشاد
تیدبا یمامت  رساترس  رد   . دیوش یم  تمدخ  دراو  ینوریب  یاضف  رد  هک  یماگنھ 
زیگنا هرطاخ  یاھیروآدای  یفطاع و  تارطاخ  ۀناخ  ناونع  هب  ار  نوتگنیدنسا  امش 
متفھ ۀلحرم  یحور  تادوجوم  امش  هک  یماگنھ   . دومن دیھاوخ  هظحالم  دوخ 

. درک دیھاوخ  اھر  ار  تشھب  رد  دوخ  یتماقا  تیعضو  ًالامتحا   ، دیوش یم 

طسوت تسا  رارق  اھنآ  رگا   ، دنتسھ ندمآ  دوجو  هب  لاح  رد  ینوریب  یاھناھج  رگا 
ام سپ   ، دنوش عقاو  تنوکس  دروم  دوعص  لیسناتپ  زا  رادروخرب  نامز  تاقولخم 

هب هک  دوب  دھاوخ  نینچ  زین  هدنیآ  نادنزرف  نیا  ماجرف  هک  میریگ  یم  هجیتن 
. دنرگنب دوخ  یتشھب  ۀناخ  ۀرک  ناونع  هب  نوتگنیدنسا 

ۀدنوش دراو  کی  ناونع  هب  هشیمھ  هک  تسا  یسدقم  ۀرک  اھنت  نوتگنیدنسا 
ۀرک اھنت  نوتگنیرجسیاو   . دوب دھاوخ  هدوشگ  امش  ینیبزاب  یارب  یتشھب 

رگا  . تسا هدوشگ  هتسویپ  لماک و  روط  هب  نم  یسررب  یارب  هک  تسا  یسدقم 
هب ار  نوتگنیرجسیاو  نم  ناھج  رصع  نیا  رد   ، دراد طبر  نم  أشنم  هب  نآ  رارسا  هچ 
هناگ هس  تادوجوم  أشنم و  ثیلثت -  تادوجوم   . منک یمن  یقلت  دوخ  ۀناخ  ناونع 

. دنتسین مھ  لثم  هدش 

لزانم  . دنتسین میھس  لماک  روط  هب  ردپ  تارک  رد  أشنم  ثیلثت -  تادوجوم 
اھنآ  . تسا هرتسگ  نیرت  سدقم  هب  کیدزن  راوج  رد  تشھب  ۀریزج  رد  اھنآ  یراصحنا 
اب هک  ییاج   ، دنوش یم  رھاظ  حور “ رسپ -  ردپ -  شوغآ   ” ، نوتگنیدنسا رد  بلغا 

. دننک یم  ترشاعم  دنا  هدمآ  اضف  ۀیاپ  نود  تارک  زا  هک  دوخ  ناردارب 

، دنتسھ رسپ  ردپ -  أشنم  زا  هک   ، هدننیرفآ نارسپ  هک  دینک  روصت  دیناوت  یم  امش 
ناھج رصع  نیا  رد  اما   ، دننک یم  یقلت  دوخ  ۀناخ  ناونع  هب  ار  نوتگنیرجسیاو 

هک دنراد  دوجو  یرایسب  هباشم  تالکشم  . و  تسین نینچ  هناگتفھ  یادخ  درکراک 
کیدزن رایسب  هک  ییاھزیچ  نیا  مھف  یارب  امش  اریز   ، درک دنھاوخ  توھبم  ار  امش 
امش  . دش دیھاوخ  وربور  یرایسب  یاھیراوشد  اب  ًاعطق  دنتسھ  تشھب  هب 
هب تسد  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  دیناوت  یمن  تاماھبا  نیا  عفر  یارب  نینچمھ 

رتشیب ردپ  تارک  نوماریپ  رگا  . و  دیناد یم  یکدنا  رایسب  رادقم  امش   . دینز لالدتسا 
زیچ همھ  هک  نیا  ات   ، دیدش یم  هجاوم  یرتشیب  یاھیراوشد  اب  ًافرص   ، دیتسناد یم 
عون زین  تمدخ و  قیرط  زا  تارک  نیا  زا  کی  رھ  رد  تبترم   . دیتسناد یم  اھنآ  ۀرابرد  ار 

یتیصخش یاھیدنبھورگ  نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  ، و  دیآ یم  تسد  هب  أشنم 
. دوش یم  نینچ  دنوش و  یدنب  هقبط  ون  زا  ناھج  یلاوتم  راصعا  یط 

تارک یتسار  هب  دنشاب  یعقاو  هاگلزنم  تارک  هک  نیا  زا  شیب  یلخاد  رادم  تارک 
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هب یکی  یانثتسا  هب  ردپ  تارک  زا  کی  رھ  رد  اھناسنا   . دنتسھ تلزنم  ای  هناردارب 
انواھ هب  اھناسنا  امش  هک  یماگنھ  لاثم : یارب   . دنبای یم  تسد  تبترم  یا  هنوگ 
رایسب هک  ییاج   ، دوش یم  هداد  نوتگنیدنسا  هب  دورو  ۀزاجا  امش  هب   ، دیسر یم 
سدقم تارک  شش  زا  هک  دیرادن  هزاجا  اما   ، دیوش یم  عقاو  ییوگدماشوخ  دروم 
هب امش  شریذپ  زا  دعب  تشھب و  ماظن  زا  امش  روبع  لابند  هب   . دینک رادید  رگید 
امش اریز  دوش  یم  هداد  نوتگنیرانوس  هب  تمیزع  ۀزاجا  امش  هب   ، تیاھن هاپس 
کی هشیمھ  اما   . دیتسھ رتشیب  یتح  و  دیتسھ —  ارگزارف  زین  دنوادخ و  دنزرف 

دنام دھاوخ  یقاب   ، مسج رد  یھلا  نارسپ  روھظ  رارسا  ۀیحان   ، نوتگنیرانوس متفھ 
یارب زگرھ  رارسا  نآ   . دوب دھاوخن  هدوشگ  امش  ۀنافاکشوم  یسررب  یارب  هک 

. دش دنھاوخن  راکشآ  دنوادخ  یارگزارف  نادنزرف 

زج هب  ردپ  رگید  تارک  هب  لماک و  یسرتسد  نوتگنیدنسا  هب  ماجنارس  امش 
هزاجا هک  یماگنھ  یتح  اما   . تشاد دیھاوخ  یبسن  یسرتسد  نوتگنینیوید 
نایاپ کی  هک  نیا  زا  دعب   ، دییآ دورف  یفاضا  زیمآرارسا  ۀرک  جنپ  رد  تفای  دیھاوخ 

. دینک رادید  یتارک  نینچ  قطانم  یمامت  زا  تفای  دیھاوخن  هزاجا   ، دیدش هدنھد 
، دییآ دورف  ردپ “ شوغآ   ” ، نوتگنینیوید یاھ  هنارک  رد  تفای  دیھاوخن  هزاجا  نینچمھ 

تیدبا رساترس  رد   . داتسیا دیھاوخ  ًاررکم  نیقی  هب  ردپ “ تسار  تسد   ” رد هچ  رگ 
دھاوخن دوجو  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  ۀرک  رد  امش  روضح  یارب  یترورض  چیھ  زگرھ 

. دمآ

هتساوخ ام  زا  هک  ییاج  ات   ، دنتسھ عونمم  ِنیمز  یحور  تایح  هاگداعیم  ِتارک  نیا 
هبرجت ورملق  زا  جراخ  لماک  روط  هب  هک  تارک  نیا  یاھزاف  نآ  هب  دورو  یارب  هدش 

هک روطنامھ  یتح   ، دیوش لماک  قولخم  تسا  نکمم  امش   . مینکن هرکاذم  دنتسھ 
یمامت یبرجت  رارسا  یمامت  تسین  نکمم  اما   ، تسا تیھولا  لامک  یناھج  ردپ 
یبرجت زار  کی  هدننیرفآ  هک  یماگنھ   . دینادب ار  ناھج  یاھتیصخش  رگید  یاھ  هتسر 

ظفح هنادواج  یرادزار  اب  ار  زار  نآ  هدننیرفآ   ، تساراد ار  شقولخم  تیصخش 
. دنک یم 

هتخانش تیلاعت  ۀناگ  هس  رارسا  تئیھ  عمج  یارب  مولعم  رارق  زا  رارسا  نیا  یمامت 
لماک روط  هب  ناش  هرک  ۀژیو  یاھھورگ  قیرط  زا  طقف  تادوجوم  نیا   . دنا هدش 

عقاو مھف  دروم  رگید  یاھ  هتسر  طسوت  یکدنا  رادقم  هب  اھنآ   . دنا هدش  هتخانش 
نوتگنیدنسا هک  ار  تیلاعت  زار  هد   ، دیدیسر تشھب  هب  امش  هک  نیا  زا  دعب   . دنا هدش 

. تشاد دیھاوخ  تسود  نیشتآ  یا  هنوگ  هب  تسناد و  دیھاوخ  دننک  یم  تیادھ  ار 
تارک رد  تیلاعت  رارسا  زا  یئزج  مھف  کی  هب  نینچمھ  امش   ، نوتگنینیوید زج  هب 

. نوتگنیدنسا نوچمھ  لماک  روط  هب  هن  هچ  رگ   ، تفای دیھاوخ  تسد  ردپ  رگید 

لاعتم هب   ، دراد هراشا  نآ  هب  ناشمان  هک  روطنامھ   ، تیلاعت ۀناگ  هس  رارسا 
نیا  . دنطوبرم هدنیآ  ِیئاغ  لاعتم -  هب  یئاغ و  هب  بیترت  نیمھ  هب  اھنآ   . دنطوبرم
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یئاغ لاعتم -  رارسا  یتح   ، یئاغ رارسا  نینچمھ  لاعتم و  رارسا  تیلاعت  رارسا 
. دنتسھ

نادواج رسپ  سدقم  تارک  - 3

. دنتسھ یحور  صلاخ  دوجو  ۀلحرم  تفھ  تارک  نادواج  رسپ  کانبات  تارک  تفھ 
، ًاتدمع اھنآ  ریثأت  ، و  دنتسھ انواھ  تشھب و  ۀناگ  هس  رون  عبنم  هدنشخرد  تارک  نیا 

. تسا دودحم  یزکرم  ناھج  هب   ، لماک روط  هب  هن  اما 

نیا نوماریپ  یکدنا  زیچ  ور  نیا  زا   . درادن دوجو  یتیصخش  تشھب  رامقا  نیا  رد 
یدام یناسنا و  تیصخش  هب  ناوتب  هک  دراد  دوجو  یحور  صلاخ  یاھھاگلزنم 

یصخشریغ تایح  زا  ولمم  تارک  نیا  هک  هدش  هداد  شزومآ  ام  هب   . دومن هضرع 
تمدخ یارب  اھدوجو  نیا  هک  مینک  یم  جاتنتسا  ام   . تسا نادواج  رسپ  تادوجوم 

نافوسلیف  . دنتسھ ندمآ  درگ  لاح  رد  ینوریب  یاضف  ۀدنیآ  دیدج  یاھناھج  رد 
تقو هب  لاس  درایلیم  ود  دودح  رد   ، تشھب ۀخرچ  رھ  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  تشھب 
رسپ زیمآرارسا  تارک  رد  اھ  هتسر  نیا  ۀفاضا  یاھ  هریخذ  شنیرفآ  دھاش   ، ایشنروی

. دنتسھ نادواج 

رسپ تارک  نیا  زا  کیچیھ  رد  یتیصخش  چیھ  زگرھ   ، مراد عالطا  نم  هک  ییاج  ات 
زگرھ تشھب  زا  جورخ  دورو و  رد  مینالوط  ۀبرجت  یمامت  رد  نم   . تسا هدوبن  نادواج 

یتح  . منک رادید  نادواج  رسپ  تارک  نیا  زا  یکی  زا  هک  ما  هتفاین  تیرومأم 
تارک نیا  هب  دنا  هدش  هدیرفآ  نادواج  رسپ  طسوت  ًاکرتشم  هک  ییاھتیصخش 

دصرد زا  رظن  فرص  یصخشریغ —  حاورا  عاونا  هک  تسا  نیا  ام  طابنتسا   . دنور یمن 
صخش کی  نم  هک  نیا  دوجو  اب   . دنوش یم  هتفریذپ  یحور  یاھھاگلزنم  نیا  هب  — 
هزاجا رگا  یتح   ، یا هرک  نینچ  کش  نودب   ، مرادروخرب یحور  لکش  کی  زا  متسھ و 

. دیسر دھاوخ  رظن  هب  هنکس  زا  یلاخ  یھت و  نم  یارب   ، منک رادید  نآ  زا  مبای 
ًافرص یارجام   ، دوصقم یب  یواکجنک  یاضرا  هب  یحور  یالاو  یاھتیصخش 

رایسب یارجام  ردقنآ  ًاعومجم  تاظحل  یمامت  رد   . دش دنھاوخن  میلست   ، هدیاف یب 
نآ هب  دایز  ۀقالع  هنوگ  رھ  ندمآ  دوجو  هب  ۀزاجا  هک  دراد  دوجو  دنمفدھ  بلاج و 

. دھد یمن  دنتسھ  یعقاوریغ  ای  هدوھیب  هک  ار  ییاھ  هژورپ 

نارکیب حور  تارک  - 4

رد نارکیب  حور  تارک  تفھ  نادواج  رسپ  ناشخرد  تارک  انواھ و  یلخاد  رادم  نایم 
ۀدش هناگ  هس  نارسپ  طسوت   ، نارکیب حور  دالوا  طسوت  هک  یتارک   ، دنشدرگ
راکشآ تادوجوم  عاونا  ریاس  طسوت  ، و  هدش هدیرفآ  ۀتفای  لالج  یاھتیصخش 
یاھتیلاعف نوگانوگ  یاھورملق  یاھراک  یرایسب  رثؤم  ۀرادا  ریگرد  هک  یا  هدشن 
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. دنا هدش  ینوکسم  دنتسھ  ناھج 

یاھرقم اھنآ   . دنتسھ نارکیب  حور  یئاغ  یلاع و  ناگدنیامن  داتسا  حور  تفھ 
اما  ، دنراد یم  هاگن  تشھب  نوماریپ  رد  ار   ، ناشیورین یاھنوناک   ، ناشیصخش

نآ رد  تسا  طوبرم  گرزب  ناھج  تیادھ  اھنآ و  تیریدم  هب  هک  ییاھدرکراک  یمامت 
رد داتسا  حور  تفھ   . دوش یم  ارجا  اجنآ  زا  نارکیب و  حور  ۀژیو  ییارجا  ۀرک  تفھ 
ًامامت  ، هدنریگ رب  رد  ًامامت  یورین  کی   ، اھناھج ناھج  یحور  ینھذ -  نزاوت  خرچ  عقاو 

. دنرادروخرب یزکرم  یناکم  زا  هک  دنتسھ  هدننک  گنھامھ  ًامامت  ، و  هدننک هطاحا 

ینھذ یاھرادم  تیبثت  ندرک و  تسدکی  یارب  هژیو  تارک  تفھ  نیا  زا  داتسا  حاورا 
ناسمھان دروخرب  ریگرد  نینچمھ  اھنآ   . دننک یم  لمع  گرزب  ناھج  یناھیک  - 

یکیزیف یاھشنکاو   . دنتسھ گرزب  ناھج  رساترس  رد  اھتیھولا  روضح  یحور و 
یبرجت روضح  اما   . دنتسھ کیتاموتا  یروف و  هشیمھ  ، و  ریذپانرییغت  ، تخاونکی
ۀناگادج ناھذا  یتاذ  هک  یحور  شریذپ  تالاح  ای  نیداینب  طیارش  قباطم  یحور 

. دشاب یم  تسا  اھورملق 

ریذپانرییغت  ، گرزب ای  کچوک   ، اھناھج یمامت  رد  درکراک  ، و  روضح  ، یکیزیف ۀتیروتا 
لاح رد  ِیناسمھان   ، شنکاو ای   ، یحور روضح  رد  هدننک  ناسرگد  لماع   . تسا

هک نیا  هب  رظن   . تسا هدارا  یاراد  تاقولخم  طسوت  نآ  شریذپ  تخانش و  رد  ناسون 
یاھدروخرب طسوت  هجو  چیھ  هب  هنایارگدوجو  قلطم و  تیھولا  یحور  روضح 

، دوش یمن  عقاو  ریثأت  تحت  هدش  قلخ  تادوجوم  یوس  زا  هنارادافوریغ  ای  هنارادافو 
یبرجت قلطم و  زا  رتمک  ِتیھولا  یشنک  روضح  هک  دراد  تقیقح  لاح  نامھ  رد 

نینچ یدارا  یاھدروخرب  ، و  اھباختنا  ، تامیمصت طسوت  میقتسم  روط  هب  ًاعطق و 
، هرایس  ، دوجوم رھ  یراکادف  یرادافو و  طسوت  یھانتم —  ۀدش  هدیرفآ  تادوجوم 

یناحور روضح  نیا  اما   . دوش یم  عقاو  ریثأت  تحت  ناھج —  ای   ، هبکوک  ، متسیس
ۀدارا ۀیطع  یتاذ  نآ  یبرجت  یناسمھان   . تسین هنارسدوخ  ای  هناسوھلب  تیھولا 

. تسا یصخش  تاقولخم  دازآ 

تسا و امش  دوخ  ناھذا  بولق و  رد  یحور  روضح  توافت  رد  هدننک  نییعت  لماع 
ندوب ممصم  رد  ، و  امش ناھذا  تامیمصت  رب   ، ناتدوخ یباختنا  ۀقیرط  رب  ینتبم 
دنمشوھ تادوجوم  دازآ  ۀدارا  یاھشنکاو  یتاذ   ، توافت نیا   . تسا امش  دوخ  مزع 
باختنا رد  یدازآ  نیا  هک  هتشاد  ررقم  یناھج  ردپ  هک  یتادوجوم   ، تسا یصخش 

رد دوخ  حاورا  نتخاس  یراج  شھاک و  هب  تبسن  هراومھ  اھتیھولا  . و  دننک لامعا  ار 
تباث قولخم  باختنا  رد  توافت  نیا  تابلاطم  طیارش و  یاضرا  ندومن و  هدروآرب 

زاب دننک و  یم  اطع  رتشیب  ار  دوخ  روضح  هناقداص  لیم  کی  هب  خساپ  رد  اھنآ   . دنمدق
رد یھلا  ۀدش  اطع  باختنا  یدازآ  ندومن  لامعا  رد  ناشتاقولخم  هک  یماگنھ 
بیترت نیدب  . و  دنشک یم  بقع  هنحص  زا  ار  دوخ   ، دنریگ یم  میمصت  ریاغم  تھج 

. دوش یم  ملاع  تاقولخم  باختنا  عیطم  هنانتورف  روط  هب  تیھولا  حور 
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تفھ یتشھب  یزکرم  رقم  عقاو  رد  داتسا  حور  تفھ  ییارجا  یاھھاگلزنم 
داتسا حور  رھ   . تسا ینوریب  یاضف  رد  اھنآ  ۀطوبرم  یاھشخب  ناھجربا و 

روط هب  تارک  تفھ  نیا  زا  کی  رھ  ، و  دراد هدھع  هب  ار  ناھجربا  کی  یتسرپرس 
زا یزاف  چیھ  ًالمع   . تسا هتفای  صیصخت  داتسا  حاورا  زا  یکی  هب  درف  هب  رصحنم 
شیارب تیریدم  ِتارک  نیا  رد  هک  درادن  دوجو  ناھجربا  تفھ  یتشھب  ریز -  تیریدم 

رگ ، و  دنتسین رسپ  ای  ردپ  یراصحنا  تارک  تروص  هب  اھنآ   . دشاب هدشن  هدید  کرادت 
دننک یم  راک  اجنآ  رد  هک  ییاھنآ  هب  یموب و  تادوجوم  هب  یتماقا  تیعضو  هچ 

هک یتادوجوم  یمامت  یور  هب  هشیمھ  یرادا  ۀرایس  تفھ  نیا   ، دوش یم  دودحم 
. دنا هدوشگ  دنراد  رایتخا  رد  ار  روبع  یرورض  رازبا  دنتسھ و  اھنآ  زا  رادید  هب  لیام 

تشھب زا  جراخ  طاقن  نیرت  هدننک  روحسم  نیرت و  بلاج  تیریدم  تارک  نیا   ، نم یارب 
یاھتیلاعف نینچ  دناوت  یمن  یسک  روانھپ  ناھج  رد  یرگید  ناکم  چیھ  رد   . دنتسھ

هک ار  هدنز  تادوجوم  نوگانوگ  یاھ  هتسر  زا  یرایسب  هک  دنک  هدھاشم  ار  یعونتم 
هب هک  ییاھ  هفرح   ، دوش لماش  دنطوبرم  اھدرکراک  هب  عونتم  حوطس  یرایسب  رد 

رد یتدم  یارب  نم  هک  یماگنھ   . دنتسھ یحور  ، و  ینالقع  ، یدام هراب  کی 
یکی هب  ًالومعم   ، مشاب انواھ  ای  تشھب  رد  قافتا  بسح  رب  رگا   ، متسھ یصخرم 
یاھ هنحص  نینچ  اب  اجنآ  رد  ات  مور  یم  داتسا  حور  تفھ  یوپاکترپ  تارک  نیا  زا 
ماھلا ار  دوخ  نھذ  یشخبرمث  ، و  درخ  ، یرادافو  ، یناشفناج  ، راک زا  ییاشامت 
زا فرگش  لباقتم  طابترا  نینچ  مناوت  یمن  رگید  یاج  چیھ  رد  نم   . مشخب

. و منک هدھاشم  ناھج  تیعقاو  حوطس  تفھ  ۀیلک  رد  ار  اھتیصخش  یاھدرکراک 
یاھراک هنوگچ  دنناد  یم  یبوخ  هب  هک  ییاھنآ  یاھتیلاعف  ۀطساو  هب  هشیمھ  نم 

. موش یم  هتخیگنارب  دنرب  تذل  نآ  ماجنا  زا  هناناج  رایسب  ، و  دنھد ماجنا  ار  دوخ 

اسرووی رد  اھمایا  یامدق  طسوت  هک  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. دنک لمع  هنوگ  نیدب  هتفای  تیرومأم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 14

یھلا یزکرم و  ناھج 

هنادواج یا  هتسھ  نآ   . دنک یم  لاغشا  ار  شنیرفآ  یمامت  زکرم  یھلا  لماک و  ناھج 
ۀریزج تشھب   . دنخرچ یم  نآ  رود  هب  اضف  نامز و  روانھپ  یاھشنیرفآ  هک  تسا 

دنمھوکش ناھج  بلق  رد  ًاقیقد  هک  تسا  قلطم  تابث  یاسآ  لوغ  ِیا  هتسھ 
انواھ یا  هرایس  یزکرم  ۀداوناخ  نیا   . تسا هتفرگ  رارق  تکرح  یب  روط  هب  نادواج 
مرج اسآ و  لوغ  داعبا  زا  نآ   . دراد رایسب  ۀلصاف  نادابن  یلحم  ناھج  زا  دراد و  مان 
ییابیز یاراد  هک  یتارک  درایلیم  کی  لماش  تسا و  رادروخرب  یرواب  لباقریغ  ًابیرقت 
شنیرفآ نیا  یعقاو  تمظع  اما   ، دشاب یم  دنتسھ  یلاع  هوکش  روصت و  لباقریغ 

. تسا یرشب  نھذ  کرد  زا  رتارف  یتسار  هب  روانھپ 

نیا  . تسا هدش  تیبثت  ، و  لماک  ، هتفای نامزاس  تارک  ۀعومجم  اھنت  هناگی و  نیا 
نیا  . تسین یلماکت  شیادیپ  کی  نآ   . تسا لماک  هدش و  هدیرفآ  ًامامت  ناھج  کی 

فرگش ۀبرجت  هک  اھناھج  نایاپ  یب  ۀعومجم  هک  تسا  لامک  ۀنادواج  ۀتسھ 
نارسپ یاورپ  یب  ۀبرجت   ، دخرچ یم  نآ  رود  هب  دنھد  یم  لیکشت  ار  یلماکت 

تیاھن  ، یھلا لآ  هدیا  لامک  هک  وگلا  ناھج  زا  یرادرب  هیپک  هک  دنوادخ  ۀدننیرفآ 
ار نآ  ددجم  دیلوت  نامز و  رد  ار  دشاب  یم  هنادواج  لامک  ، و  یئاغ تیعقاو   ، یلاعتم

. دننک یم  وزرآ  اضف  رد 

انُواھ تشھب -  متسیس  - 1

تلاح و تفھ  ناھجربا  تفھ  ینورد  یاھزرم  ات  تشھب  ینوریب  یاھ  هنارک  زا 
: دراد دوجو  نیریز  ییاضف  تکرح 

. دنراد سامت  تشھب  اب  هک  ییاضف  نایم  تکاس  یاھ  هیحان  - 1

. تعاس ۀبرقع  تھج  رد  انواھ  رادم  تفھ  تشھب و  رادم  هس  یورشیپ  - 2
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راد هبذاج  کیرات  مارجا  زا  ار  انواھ  یاھرادم  هک  ییاضف  تکاس  همین  ۀیحان  - 3
. دزاس یم  ادج  یزکرم  ناھج 

تعاس ۀبرقع  تھج  فالخ  رد  هک  راد  هبذاج  کیرات  مارجا  ینورد  دنبرمک  - 4
. دننک یم  تکرح 

ار راد  هبذاج  کیرات  مارجا  ییاضف  ریسم  ود  هک  ییاضف  ۀژیو  ۀیحان  نیمود  - 5
. دزاس یم  میسقت 

رود هب  تعاس  ۀبرقع  تھج  رد  هک   ، راد هبذاج  کیرات  مارجا  ینوریب  دنبرمک  - 6
. دندرگ یم  تشھب 

ینوریب دنبرمک  هک  تکاس —  همین  ۀیحان  کی  ییاضف —  موس  ۀیحان  کی  - 7
ادج ناھجربا  تفھ  یاھرادم  نیرت  ینورد  زا  ار  راد  هبذاج  کیرات  مارجا 

. دزاس یم 

لصفالب روط  هب  دنا و  هتفرگ  رارق  زکرم  مھ  رادم  تفھ  رد  انواھ  تارک  درایلیم  کی 
رد هرک  نویلیم  جنپ  یس و  زا  شیب   . دنا هدرک  هطاحا  ار  تشھب  رامقا  رادم  هس 

، و نیرت ینوریب  رد  نویلیم  جنپ  لھچ و  تسیود و  زا  شیب  انواھ و  رادم  نیرت  ینورد 
روط هب  یگمھ  اما   ، تسا توافتم  رادم  رھ   . دراد دوجو  اھنآ  نایم  بسانتم  یدادعت 
ۀژیو یگدنیامن  کی  طسوت  کی  رھ  ، و  دنا هتفای  نامزاس  عیدب  روط  هب  نزاوتم و  لماک 
حور نیا   . تسا هدش  عقاو  الیتسا  دروم  اھرادم  حاورا  تفھ  زا  یکی   ، نارکیب حور 
رھ رساترس  رد  ار  ینامسآ  روما  ۀرادا  رگید  یاھدرکراک  رب  هوالع  یصخش  ریغ 

. دنک یم  یگنھامھ  رادم 

تکرح کی  تروص  هب  اھنآ  تارک   . دنا هتفرگن  رارق  مھ  یور  انواھ  یا  هرایس  یاھرادم 
هک روانھپ  فاص  حطس  کی  رد  یزکرم  ناھج   . دننک یم  لابند  ار  رگیدکی  مظنم  یطخ 

تشھب و تارک  رادم  هس  دشاب —  یم  تابثاب  زکرم  مھ  دحاو  هد  ۀدنریگ  رب  رد 
یکیزیف رظن  زا   . ددرگ یم  تشھب  نکاس  ۀریزج  رود  هب  انواھ —  تارک  رادم  تفھ 

هب اھنآ  ییادج   . دنتسھ متسیس  کی  یکی و  یگمھ  تشھب  انواھ و  یاھرادم 
. تسا یرادا  یدرکراک و  ییادج  نتخانش  تیمسر  هب  لیلد 

یتاذ یپ  رد  یپ  یاھدادخر  یلاوت   . دیآ یمن  باسح  هب  نامز  تشھب  رد 
هب طوبرم  نامز  اما   . دنتسھ یزکرم  ۀریزج  یموب  هک  تسا  ییاھنآ  یاھتشادرب 
ینیمز مھ  ینامسآ و  أشنم  مھ  هک  تسا  یرامشیب  تادوجوم  انواھ و  یاھرادم 
طسوت هک  دراد  ار  دوخ  یلحم  نامز  انواھ  ۀرک  رھ   . دننک یم  تماقا  اجنآ  رد  دنراد و 

ار لاس  لوط  نامھ  صخشم  رادم  کی  تارک  یمامت   . تسا هدش  نییعت  شرادم 
یاھلاس نیا  لوط  ، و  دندرگ یم  تشھب  رود  هب  تخاونکی  روط  هب  اریز  دنراد 
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. دبای یم  شھاک  رادم  نیرت  ینورد  ات  نیرت  ینوریب  زا  یا  هرایس 

یاھیراذگمان ریاس  انُواھ و  تشھب -  درادناتسا  زور   ، انواھ رادم  نامز  رب  هوالع 
دنوش یم  نییعت  نارکیب  حور  یتشھب  رامقا  تفھ  رد  هک  دنراد  دوجو  نامز  هب  طوبرم 

ینامز لوط  یانبم  رب  انواھ  تشھب -  درادناتسا  زور   . دنوش یم  لاسرا  اجنآ  زا  و 
رود کی  ات  دنراد  زاین  انواھ  ینورد  ای  لوا  رادم  یا  هرایس  یاھھاگلزنم  هک  تسا 
هداعلا قراخ  اھنآ  تعرس  هچ  رگ  . و  دننک لماک  تشھب  ۀریزج  درگادرگ  ار  لماک 

، میظع رایسب  ِتشھب  راد و  هبذاج  کیرات  مارجا  نایم  اھنآ  تیعضو  ببس  هب   ، تسا
روط هب  امش   . دننک لماک  ار  دوخ  رادم  تارک  نیا  هک  تسا  مزال  لاس  رازھ  ًابیرقت 

: درک دروخرب  هتفگ  نیا  هب  ناتنامشچ  هک  یماگنھ  دیدناوخ  ار  تقیقح  هتساوخان 
زور کی  “ . تسا بش  زا  یساپ  نوچ  ، و  زور کی  نوچمھ  دنوادخ  رظن  رد  لاس  رازھ  ”
لاس رازھ  کی  زا  رتمک  هیناث  متشھ  کی  هس و  ، و  هقیقد تفھ  طقف  انواھ  تشھب - 

. تسا ایشنروی  ینونک  میوقت  هب  هسیبک 

ناھجربا تفھ  یارب  تقو  یریگ  هزادنا  درادناتسا  نامز  انواھ  تشھب -  زور  نیا 
. دنک یم  ظفح  ار  دوخ  ینورد  ینامز  یاھدرادناتسا  کی  رھ  هچ  رگ   ، تسا

نیمتفھ ِءاروام  رد  اھرود  نآ  رد   ، یزکرم روانھپ  ناھج  نیا  ینوریب  یاھ  هنارک  رد 
رد راد  هبذاج  کیرات  یاسآ  لوغ  مارجا  زا  یندرکن  رواب  دادعت  کی   ، انواھ تارک  دنبرمک 

مارجا زا  توافتم  ًالماک  اھیگژیو  یرایسب  رد  رامشیب  کیرات  مارجا  نیا   . دنشدرگ
کیرات مارجا  نیا   . دنتوافتم رایسب  لکش  رد  یتح  اھنآ   . دنتسھ رگید  ییاضف 

یژرنا هب  تبسن  اھنآ   . دننک یم  بذج  هن  دننک و  یم  سکعنم  ار  رون  هن  راد  هبذاج 
هدرک و هطاحا  ار  انواھ  لماک  روط  هب  نانچ  ، و  دنتسھ ریذپان  شنکاو  یرون  یکیزیف 

هاگن یفخم  زین  اضف  نامز و  کیدزن  یاھناھج  دید  زا  یتح  ار  نآ  هک  دنناشوپ  یم 
. دنراد یم 

رادم ود  هب  ییاضف  ۀژیو  لخادت  کی  قیرط  زا  راد  هبذاج  کیرات  مارجا  گرزب  دنبرمک 
تکرح تھج  فالخ  رد  ینورد  دنبرمک   . تسا هدش  میسقت  لکش  یضیب  ربارب 

تعاس ۀبرقع  تکرح  تھج  رد  ینوریب  دنبرمک   . دخرچ یم  تعاس  ۀبرقع 
، کیرات مارجا  ۀداعلا  قراخ  مرج  ۀوالع  هب   ، تکرح بوانتم  یاھ  تھج  نیا   . دخرچ یم 

کی ار  یزکرم  ناھج  هک  دنزاس  یم  ربارب  ار  انواھ  ۀبذاج  طوطخ  رثؤم  روط  هب  نانچ 
. دننک یم  تابثاب  ًالماک  نزاوتم و  یکیزیف  ظاحل  هب  شنیرفآ 

هس لماش  ، و  تسا یا  هلول  راد  هبذاج  کیرات  مارجا  ینورد  یعمج  تکرح  بیترت 
اب زکرم  مھ  ۀریاد  هس  رادم  نیا  یضرع  شرب  کی   . دوش یم  لکش  یا  هریاد  هورگ 

کیرات مارجا  ینوریب  رادم  شیارآ   . دراذگ یم  شیامن  هب  ار  ربارب  ًابیرقت  تظلغ 
 - ییالاب رطق   . تسا ینورد  رادم  زا  رتالاب  راب  رازھ  هد  ، و  تسا یدومع  راد  هبذاج 

. تسا یضرع  رطق  ربارب  رازھ  هاجنپ  ینوریب  رادم  ینییاپ 
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هژیو رظن  نیا  زا  دراد  دوجو  راد  هبذاج  مارجا  رادم  ود  نیا  نایم  هک  نیبانیب  یاضف 
. دوش یمن  ادیپ  روانھپ  ناھج  یمامت  رد  رگید  یاج  رد  نآ  لثم  زیچ  چیھ  هک  تسا 

نییعت هدنور  نییاپ  الاب و  لکش  یجوم  میظع  یاھتکرح  ۀطساو  هب  هیحان  نیا 
هتفرگ ارف  هتخانشان  عون  کی  زا  یژرنا  میظع  یاھتیلاعف  طسوت  دوش و  یم  یگژیو 

. تسا هدش 

ۀدنیآ لماکت  یزکرم  ناھج  ِراد  هبذاج  کیرات  مارجا  لثم  زیچ  چیھ   ، ام ۀدیقع  هب 
بوانتم یعمج  یاھتکرح  نیا  ام   . دنک یمن  یگژیو  نییعت  ار  ینوریب  ییاضف  حوطس 

یقلت ریظن  یب  نیداینب  ناھج  رد  ار  هدننک  نزاوتم  هبذاج -  زیگنا  تریح  مارجا 
. مینک یم 
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تماقا یتوکلم  تارک  رد  اھنآ   . دننک یمن  یگدنز  دولآ  هم  یاضف  رد  یحور  تادوجوم 
، دنراد تنوکس  دنتسھ  یدام  تعیبط  کی  یواح  هک  یعقاو  تارک  رد  اھنآ   . دنرادن

یعقاو دننک  یم  یگدنز  ناشیور  اھناسنا  هک  ییاھنآ  ۀزادنا  هب  تسرد  هک  یتارک 
زا اھنآ  یعقاو  ۀدام  هچ  رگ   ، دنتسھ نیتسار  یعقاو و  انواھ  تارک   . دنتسھ

. تسا توافتم  ناھجربا  تفھ  تارایس  یدام  نامزاس 

رھ زا  هک  تسا  یژرنا  یھدنامزاس  زا  عون  کی  رگنایامن  انواھ  یکیزیف  یاھتیعقاو 
یاھیژرنا  . تسا توافتم  نیداینب  روط  هب  اضف  یلماکت  یاھناھج  رد  بلاغ  تروص 

یژرنا ژراش  کی  ۀدنریگ  رب  رد  هدام  یژرنا -  ِیناھجربا  یاھدحاو   . دنا هناگ  هس  انواھ 
. دراد دوجو  تبثم  یفنم و  یاھزاف  رد  یژرنا  زا  لکش  کی  هچ  رگ   ، دنا هناگود 

روط هب   ) یلحم ناھج  کی  شنیرفآ  ثیلثت .)  ) تسا هناگ  هس  یزکرم  ناھج  شنیرفآ 
. رگشنیرفآ حور  کی  هدننیرفآ و  رسپ  کی  طسوت   ، تسا هناگود  میقتسم )

درکراک ییایمیش و  ۀداس  رصنع  رازھ  کی  ًاقیقد  یھدنامزاس  لماش  انواھ  ۀدام 
تفھ هداس  یاھیژرنا  نیا  زا  کی  رھ   . تسا انواھ  یژرنا  زا  لکش  تفھ  ۀتفای  نزاوت 
کرحم هن  لھچ و  هب  انواھ  یاھیموب  هک  یروط   ، دنزاس یم  یلجتم  ار  شزیگنا  زاف 
رظن هطقن  کی  زا  رگا   ، رگید ترابع  هب   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  توافتم  یسح 

ۀژیو لکش  هن  لھچ و  یاراد  یزکرم  ناھج  یاھیموب   ، دوش هتسیرگن  یکیزیف  ًافرص 
یشنکاو لمعلا  سکع  ، و  دنتسھ ددع  داتفھ  ایشناروم  یاھسح   . دنتسھ یسح 
ددع هد  تسیود و  ات  داتفھ  زا  فلتخم  تادوجوم  عاونا  رد  یحور  رتالاب  یاھ  هدر 

. تسا توافتم 

تیور لباق  ایشنروی  مدرم  یارب  یزکرم  ناھج  یکیزیف  تادوجوم  زا  کیچیھ 
عمج رد  تسدرود  رایسب  تارک  نآ  یکیزیف  یاھکرحم  زا  کیچیھ  . و  دنتسین
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ار ایشنروی  ناسنا  کی  رگا   . دنروآ یمن  دوجو  هب  یشنکاو  امش  یسح  یاھناگرا 
یمامت دقاف  یلک  هب  ، و  انیبان  ، اونشان اجنآ  رد   ، داد لاقتنا  انواھ  هب  ناوتب 

دودحم دوجوم  کی  تروص  هب  دناوت  یم  طقف  وا   . دشاب یم  رگید  یسح  یاھشنکاو 
تبسن یاھشنکاو  یمامت  یطیحم و  یاھکرحم  یمامت  زا  هک  دنک  لمع  هاگآدوخ 

. تسا مورحم  اھنآ  هب 

خر یزکرم  شنیرفآ  رد  یرامشیب  یحور  یاھشنکاو  یکیزیف و  یاھ  هدیدپ 
شنیرفآ کی  نیداینب  نامزاس   . دنا هتخانشان  ایشنروی  ریظن  یتارک  رد  هک  دنھد  یم 

نامز و ۀتفای  شنیرفآ  یاھناھج  ۀناگود  راتخاس  زا  توافتم  لماک  روط  هب  هناگ  هس 
. تسا اضف 

یژرنا ۀناگود  یاھمتسیس  زا  توافتم  ًالماک  ییانبم  رب  ًامامت  یعیبط  نوناق 
قباطم یزکرم  ناھج  یمامت   . دوش یم  یگنھامھ  لماکت  لاح  رد  یاھشنیرفآ 
رساترس رد   . تسا هدش  یھدنامزاس  نراقتم  لماک و  لرتنک  ۀناگ  هس  متسیس 
یناھیک یاھتیعقاو  یمامت  نایم  لماک  نزاوت  کی  انواھ  تشھب -  متسیس  یمامت 
شنیرفآ قلطم  لرتنک  کی  اب  تشھب   . تسا هدش  ظفح  یحور  یاھورین  یمامت  و 

. دنک یم  ظفح  میظنت و  لماک  روط  هب  ار  یزکرم  ناھج  نیا  یکیزیف  یاھیژرنا   ، یدام
هب  ، شا هدننک  هطاحا  ًامامت  یحور  یالیتسا  زا  یشخب  ناونع  هب  نادواج  رسپ 
ظفح دنراد  تماقا  انواھ  رد  هک  ار  یناسک  یمامت  یحور  تیعضو  تروص  نیرتلماک 

انواھ تشھب -  متسیس  ، و  تسین یشیامزآ  زیچ  چیھ  تشھب  رد   . دنک یم 
. تسا قالخ  لامک  زا  یشخب 

ناھج رساترس  رد  زیگنا  تفگش  یا  هنوگ  هب  نادواج  رسپ  یحور  یناھج  ۀبذاج 
روط هب  یناحور  یاھتیصخش  یحور و  یاھشزرا  یمامت   . تسا لاعف  یزکرم 

هب لیم  نیا   . دنوش یم  هدیشک  نایادخ  هاگلزنم  یوس  هب  لخاد  تمس  هب  هفقو  یب 
ناھج رد  دنوادخ  هب  لین  هب  دیدش  لیامت   . تسا ریذپانزیرگ  دیدش و  دنوادخ  یوس 

یاھناھج هب  تبسن  یحور  ۀبذاج  هک  تلع  نیا  هب  هن   ، تسا رتدیدش  یزکرم 
تسد انواھ  هب  هک  یتادوجوم  نآ  هک  تلع  نیا  هب  هکلب   ، تسا رت  یوق  نوماریپ 
دوجوم هتسویپ  لمع  هب  تبسن  اذل  هدش و  یناحور  رتلماک  لوط  هب  دنا  هتفای 

. دنرتدنمشنکاو نادواج  رسپ  یناھج  یحور  ۀبذاج  ششک 

بلج تشھب  یوس  هب  ار  ینالقع  یاھشزرا  یمامت  نارکیب  حور  بیترت  نیمھ  هب 
ۀبذاج اب  طابترا  رد  نارکیب  حور  ینھذ  ۀبذاج  یزکرم  ناھج  رساترس  رد   . دنک یم 
حاورا یعمج  قایتشا  مھ  هارمھ  هب  اھنیا  ، و  دنک یم  لمع  نادواج  رسپ  یحور 

هب ندیسر  یارب   ، تیھولا هب  یبایتسد  یارب   ، دنوادخ نتفای  یارب  ار  هدنبای  زارف 
. دنھد یم  لیکشت  ردپ  نتخانش  یارب  ، و  تشھب

لرتنک و  . تسا تابثاب  یکیزیف  رظن  زا  لماک و  یناحور  ظاحل  هب  ناھج  کی  انواھ 
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ًالماک یحور  ای  یکیزیف  زیچ  رھ   . دسر یم  لماک  رظن  هب  یزکرم  ناھج  نزاوتم  تابث 
طابنتسا  . دنتسین نینچ  تیصخش  ۀدارا  نھذ و  ۀدیدپ  اما   ، تسا ینیب  شیپ  لباق 
ساسا نیا  رب  ام  اما   ، دسر یم  رظن  هب  نکممریغ  هانگ  نداد  خر  هک  تسا  نینچ  ام 
زگرھ انواھ  دازآ  ۀدارا  زا  رادروخرب  یموب  تاقولخم  هک  مینک  یم  تشادرب  نینچ 

تیدبا یمامت  رساترس  رد   . دنا هدوبن  راکھانگ  تیھولا  تساوخ  زا  فلخت  هب  تبسن 
هانگ  . دنا هدوب  رادافو  اھمایا  یاھ  هنادواج  هب  موادم  روط  هب  ینامسآ  تادوجوم  نیا 

هتشگن رادیدپ  هدش  دراو  انواھ  رد  درونھر  کی  ناونع  هب  هک  یقولخم  چیھ  رد  زین 
زا هورگ  رھ  زا  یقولخم  چیھ  طسوت  هتسیاشان  راتفر  زا  یدروم  چیھ  زگرھ   . تسا

هتفریذپ نآ  هب  ای   ، هدش هدیرفآ  انواھ  یزکرم  ناھج  رد  نونکات  هک  ییاھتیصخش 
نانچ نامز  یاھناھج  رد  باختنا  یاھ  هویش  اھشور و   . تسا هتشادن  دوجو  دنا  هدش 
چیھ  . تسا هدادن  خر  ییاطخ  زگرھ  انواھ  دانسا  قباطم  هک  دنتسھ  یھلا  لماک و 
دوز روط  هب  نونکات  ییارگزارف  ناور  چیھ   . تسا هتسویپن  عوقو  هب  نونکات  یھابتشا 

. تسا هدشن  هتفریذپ  یزکرم  ناھج  هب  ماگنھ 
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عیدب روط  هب  نانچ  انواھ   . درادن دوجو  یتلود  چیھ   ، یزکرم ناھج  تلود  اب  هطبار  رد 
هک ییاھھاگداد   . تسین یزاین  یتلود  ینالقع  متسیس  چیھ  هب  هک  تسا  لماک 
انواھ  . دنرادن دوجو  زین  ییاضق  عماجم  ، و  دنرادن دوجو  دنوش  لیکشت  بترم  روط  هب 

دوخ رب  تموکح  یاھلآ  هدیا  جوا  اجنیا  رد   . دراد زاین  یرادا  یتسرپرس  هب  طقف 
. دومن هدھاشم  ناوت  یم  ار  نیتسار 

. تسین تلود  هب  یزاین  لماک  هب  کیدزن  لماک و  دنمشوھ  تادوجوم  نینچ  نایم  رد 
رد هک  دنتسھ  یموب  لماک  تادوجوم  اھنآ  هک  ارچ   ، دنرادن تراظن  هب  یجایتحا  اھنآ 

ۀنافاکشوم یاھیرواد  زا  ناشروبع  زا  دیدم  یاھتدم  هک  یلماکت  تاقولخم  نایم 
. دنا هدش  هدنکارپ  درذگ  یم  اھناھجربا  یلاع 

روط هب  لماک و  زیگنا  تفگش  روط  هب  اما   ، تسین کیتاموتا  انواھ  یرادا  یتسرپرس 
اجنآ میقم  یاھمایا  ۀنادواج  ۀدھع  هب  تسا و  یا  هرایس  ًاتدمع  نآ   . تسا رثؤم  یھلا 
أشنم ثیلثت -  یاھتیصخش  نیا  زا  یکی  طسوت  انواھ  ۀرک  رھ   . تسا هدش  هدرپس 
یلماک ناریدم  اما   ، دنتسین هدننیرفآ  اھمایا  یاھ  هنادواج   . دوش یم  یتسرپرس 

کی اب  ار  دوخ  یا  هرایس  نادنزرف  دنھد و  یم  شزومآ  یلاع  تراھم  اب  اھنآ   . دنتسھ
. دننک یم  تیادھ  تسا  ندوب  قلطم  دح  ات  هک  هنادنمدرخ  لامک 

ار یا  هبتر  یلاع  یاھتیصخش  یشزومآ  تارک  یزکرم  ناھج  تارک  درایلیم  کی 
یارب نآ  رب  هوالع  دنشاب و  یم  انواھ  تشھب و  یموب  هک  دنھد  یم  لیکشت 

هتفرگ راک  هب  شجنس  ۀصرع  ناونع  هب  نامز  یلماکت  تارک  یارگزارف  تاقولخم 
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نامز نادرونھر   ، قولخم دوعص  یارب  یناھج  ردپ  گرزب  حرط  یارجا  رد   . دنوش یم 
شزومآ لابند  هب  ، و  دنوش یم  هدروآ  دورف  متفھ  ای  ینوریب  رادم  شریذپ  تارک  رد 

یجیردت روط  هب  هریاد  هب  هریاد  ، و  هرایس هب  هرایس   ، هدرتسگ ۀبرجت  هتفای و  شیازفا 
تسد اھتیھولا  هب  ماجنارس  هک  نیا  ات   ، دنوش یم  هدرب  شیپ  لخاد  یوس  هب 

. دنوش یم  لئان  تشھب  رد  تماقا  هب  دنبای و  یم 

ظفح ناش  ینامسآ  هوکش  تیمامت  رد  رادم  تفھ  تارک  هچ  رگ  رضاح  لاح  رد 
دربشیپ راک  رد  یا  هرایس  تیفرظ  یمامت  زا  دص  رد  کی  دودح  رد  طقف   ، دنوش یم 

کی دودح  رد   . دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ناسنا  دوعص  یارب  ردپ  یناھج  حرط 
هاپس یاھتیلاعف  یگدنز و  هب  اسآ  لوغ  تارک  نیا  تحاسم  زا  دص  رد  کی  مھد 

هتفای رارقتسا  تایح  رون و  رد  دبا  یارب  هک  یتادوجوم   ، تسا هتفای  صیصخت  تیاھن 
الاو تادوجوم  نیا   . دننک یم  تمدخ  هدیزگ و  تماقا  انواھ  تارک  رد  بلغا  و 

. دنراد تشھب  رد  ار  دوخ  یصخش  یاھھاگلزنم 

یلماکت و تارک  راتخاس  زا  توافتم  ًامامت  انواھ  تارک  یا  هرایس  راتخاس 
یریگراک هب  گرزب  ناھج  یمامت  رد  رگید  یاج  چیھ  رد   . تسا اضف  یاھمتسیس 
راتخاس  . تسین بسانم  ینوکسم  تارک  ناونع  هب  ییاسآ  لوغ  تارک  نینچ 

ار نیا   ، راد هبذاج  کیرات  میظع  مارجا  ۀدننک  نزاوتم  ریثأت  رب  هوالع   ، هناگ هس  یکیزیف 
عیدب روط  هب  نانچ  دومن و  ربارب  ًالماک  ار  یکیزیف  یاھورین  هک  دزاس  یم  رسیم 

نامزاس رد  زین  هبذاج  دض   . تخاس نزاوتم  ار  میظع  شنیرفآ  نیا  عونتم  یاھششک 
. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  میظع  تارک  نیا  یحور  یاھتیلاعف  یدام و  یاھدرکراک 

ًالماک انواھ  تارک  ۀنادنمرنھ  کیژولویب و  تانییزت  زین  ، و  امرگ ، و  ییانشور  ، یرامعم
یدایز زیچ  ناوت  یمن  امش  هب   . تسا یرشب  لیخت  نکمم  دح  نیرتشیب  زا  رتارف 
اما  . دینیبب ار  نآ  دیاب  امش  نآ  هوکش  ییابیز و  مھف  یارب   . تفگ انواھ  نوماریپ 

. دنراد دوجو  لماک  تارک  نیا  رد  یعقاو  یاھ  هچایرد  اھ و  هناخدور 

نداد لزنم  روظنم  هب  اھنآ   . دنا هدش  نیزم  لآ  هدیا  روط  هب  یحور  رظن  زا  تارک  نیا 
هب دننک  یم  راک  یزکرم  ناھج  رد  هک  فلتخم  تادوجوم  زا  یرامشیب  یاھ  هتسر 
عوقو هب  یا  هناگدنچ  یاھتیلاعف  ابیز  تارک  نیا  رد   . دنا هدش  راگزاس  بسانم  یا  هنوگ 

. تسا یرشب  کرد  زا  رتارف  رایسب  هک  ددنویپ  یم 

یزکرم ناھج  تاقولخم  - 4

رھ ، و  دنراد دوجو  انواھ  تارک  رد  هدنز  تادوجوم  اھزیچ و  زا  نیداینب  لکش  تفھ 
هب زاف  هس  نیا  زا  کی  رھ   . دنتسھ دوجوم  زراب  زاف  هس  رد  نیداینب  لاکشا  نیا  زا  کی 
رازھ کی  ۀدنریگ  رب  رد  یلصا  شخب  رھ  ، و  تسا هدش  میسقت  یلصا  شخب  داتفھ 
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یاھھورگ نیا   . دنتسھ هریغ  ، و  رگید رتکچوک  یاھشخب  زاب  ، و  تسا یعرف  شخب 
: دومن یدنب  هقبط  نیریز  تروص  هب  ناوت  یم  ار  تایح  نیداینب 

. لایرتام - 1

. ییایشناروم - 2

. یحور - 3

. یتیانوسبا - 4

. یئاغ - 5

. قلطم مھ  - 6

. قلطم - 7

یزکرم ناھج  رد   . تسین انواھ  تارک  رد  تایح  ۀخرچ  زا  یشخب  گرم  شیاسرف و 
لکش و اھنآ   . دنریگ یم  رارق  یبای  تیدام  یسیدرگد  تحت  هدنز  رت  یودب  یاھزیچ 

هیزجت یلولس  گرم  یشیاسرف و  دنور  قیرط  زا  اما   ، دننک یم  ضوع  دومن 
. دنوش یمن 

قولخم نیدلاو  دقاف  اھنآ   . دنتسھ تشھب  ثیلثت  نادنزرف  یگمھ  انواھ  یاھیموب 
نیا شنیرفآ  میناوت  یمن  ام   . دنتسھ هدننک  لثم  دیلوتریغ  تادوجوم  ، و  دنتسھ

. دنا هدشن  هدیرفآ  زگرھ  هک  یتادوجوم   ، مینک ریوصت  ار  یزکرم  ناھج  نادنورھش 
اضف نامز -  هب  تیدبا  تیعقاو  ۀضرع  یارب  یشالت  انواھ  شنیرفآ  ناتساد  یمامت 

، دمھف یم  ار  اھنآ  یناف  ناسنا  هک  روطنآ   ، اضف ای  نامز  اب  یا  هطبار  چیھ  هک  تسا 
هک ییاھتیصخش  یتح   . میھدب زاغآ  ۀطقن  کی  یرشب  ۀفسلف  هب  دیاب  اما   . درادن

، دوجو نیا  اب   . دنراد زاین  اھزاغآ “  ” زا یکرد  هب  دنتسھ  یرشب  حطس  زا  رتالاب  رایسب 
. تسا هنادواج  انواھ  تشھب - متسیس 

تارک رد  مئاد  یدنورھش  یاھ  هتسر  ریاس  هک  تروص  نامھ  هب   ، انواھ یاھیموب 
یگدنز یزکرم  ناھج  تارک  درایلیم  کی  رد   ، دننیزگ یم  تماقا  دوخ  هاگداز  ۀطوبرم 
یونعم ، و  ینالقع  ، یدام درکراک  رد  یدنزرف  یدام  ۀتسر  هک  روطنامھ   . دننک یم 

، یدایز ۀزادنا  ات   ، دھد یم  تایح  ۀمادا  ناھجربا  کی  رد  یلحم  متسیس  درایلیم  کی 
امش  . دننک یم  لمع  یگدنز و  یزکرم  ناھج  تارک  درایلیم  کی  رد  انواھ  یاھیموب 
موھفم نیا  هب   ، یدام تاقولخم  ناونع  هب  ار  انواھ  نانکاس  نیا  دیناوتب  تسا  نکمم 
هداد طسب  یھلا  ناھج  یکیزیف  یاھتیعقاو  فیصوت  یارب  دناوتب  یدام “  ” ۀملک هک 
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. دیریگب رظن  رد   ، دوش

زا دوخ  یدوخ  هب  دوخ و  ۀطساو  هب  تسا و  انواھ  یموب  هک  دراد  دوجو  یتایح 
تشھب و نایارگدورف  هب  رایسب  قرط  هب  انواھ  نانکاس   . تسا رادروخرب  تیمھا 
هک دننک  یم  یگدنز  یروط  نینچمھ  اھنآ  اما   ، دننک یم  تمدخ  ناھجربا  نایارگزارف 

موھفم یاراد  ناھجربا  ای  تشھب  زا  یادج  ًالماک  تسا و  ریظن  یب  یزکرم  ناھج  رد 
. تسا یبسن 

یناھج ردپ  زیمآ  رھم  تیاضر  یلماکت  تارک  نامیا  اب  نادنزرف  شتسرپ  هک  روطنامھ 
ییابیز و لماک  یاھلآ  هدیا  انواھ  تاقولخم  یالاو  شتسرپ   ، دزاس یم  هدروآرب  ار 

تساوخ ماجنا  یارب  یناف  ناسنا  هک  روطنامھ   . دنک یم  اضرا  ار  یھلا  تقیقح 
یلاع فادھا  ندروآرب  یارب  یزکرم  ناھج  تادوجوم  نیا   ، دنک یم  شالت  دنوادخ 
دنوادخ تساوخ  دوخ  ینطاب  تشرس  رد  اھنآ   . دننک یم  یگدنز  تشھب  ثیلثت 

لیلد هب  اھ  ییانواھ   ، دنک یم  ینامداش  دنوادخ  یبوخ  رطاخ  هب  ناسنا  دنتسھ .
هدنز تقیقح  ِیدازآ  راک  زا  امش  یود  رھ  هک  نآ  لاح   ، دنیآ یم  دجو  هب  یھلا  ییابیز 

. دیرب یم  تذل 

راکشآ ۀدنیآ  هب  قلعتم  یاھتشونرس  زا  مھ  یباختنا و  لاح  زا  مھ  اھ  ییانواھ 
ناھج ۀژیو  هک  دراد  دوجو  یتفرشیپ  یموب  تاقولخم  یارب  . و  دنرادروخرب هدشن 
ۀنخر هن  تسا و  تشھب  هب  دوعص  ۀدنریگ  رب  رد  هن  هک  یتفرشیپ   ، تسا یزکرم 
فیصوت نیریز  تروص  هب  ناوت  یم  ار  انواھ  رتالاب  تبترم  هب  تفرشیپ  نیا   . اھناھجربا

: دومن

. متفھ هب  لوا  رادم  زا  نوریب  یوس  هب  یبرجت  تفرشیپ  - 1

. لوا هب  متفھ  رادم  زا  نورد  یوس  هب  تفرشیپ  - 2

. صخشم رادم  کی  تارک  ۀطیح  رد  تفرشیپ  یرادم —  نورد  تفرشیپ  - 3

رامشیب تاقبط  ۀدنریگ  رب  رد  یزکرم  ناھج  نانکاس   ، انواھ یاھیموب  رب  هوالع 
، و ناریدم  ، نارواشم دنتسھ —  ناھج  عونتم  یاھھورگ  یارب  هنومن  تادوجوم 
رد تادوجوم  یمامت   . شنیرفآ رساترس  رد  دوخ  عون  یارب  دوخ و  عون  ناراگزومآ 
تارک درایلیم  کی  زا  یخرب  رد  هک  هنومن  یقولخم  زا  یعون  فیدر  رد  اھناھج  یمامت 
یاھلآ هدیا  فدھ و  زا  نامز  یاھناسنا  یتح   . دنا هتفای  لکش  دنک  یم  یگدنز  انواھ 

الاو ۀنومن  تارک  نیا  ینوریب  یاھرادم  رد  ناش  یشنیرفآ  دوجو  یارب  دوخ 
. دنرادروخرب

دنراد هزاجا  ، و  دنا هتفای  تسد  یناھج  ردپ  هب  هک  دنتسھ  یتادوجوم  نآ  سپس 
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هژیو تمدخ  یواح  یاھتیرومأم  رد  اھناھج  رد  اجنآ  اجنیا و  هب  ، و  دنیایب دنورب و 
هک ییاھنآ   ، دنوش یم  تفای  لامک  یاھادیدناک  انواھ  ۀرک  رھ  رد  . و  دنا هدش  هدرامگ 

تفرشیپ نآ  هب  زونھ  اما   ، دنا هتفای  تسد  یزکرم  ناھج  هب  یکیزیف  ظاحل  هب 
تسد دنشاب  هتشاد  ار  تشھب  تماقا  یوعد  دزاس  رداق  ار  نانآ  هک  یناحور 

. دنا هتفاین 

، دوش یم  یگدنیامن  انواھ  تارک  رد  اھتیصخش  زا  یھورگ  قیرط  زا  نارکیب  حور 
ناھج یناحور  ینالقع و  جنرغب  روما  تایئزج  هک   ، زارفرس نیتم و  یتادوجوم 

هک ار  ییاھراک  اھنآ  یھلا  لامک  تارک  نیا  رد   . دننک یم  یتسرپرس  ار  یزکرم 
هوالع  . دنناسر یم  ماجنا  هب  دشاب  یم  روانھپ  شنیرفآ  نیا  لومعم  درکراک  هب  طوبرم 

تاقولخم زا  یمیظع  دادعت  هب  تمدخ  ، و  شزومآ  ، سیردت ۀناگدنچ  یاھراک   ، نآ رب 
. دنرب یم  شیپ  دنا  هتفای  زارف  هوکش  هب  اضف  کیرات  تارک  زا  هک  ار  ییارگزارف 

دنتسھ انواھ  تشھب -  متسیس  یموب  هک  تادوجوم  زا  یرامشیب  یاھھورگ 
طوبرم لامک  هب  قولخم  لین  زارف  حرط  هب  ًامیقتسم  هجو  چیھ  هب  هک  دنراد  دوجو 
هضرع یناسنا  یاھداژن  هب  هک  اھتیصخش  یدنب  هقبط  زا  اھنآ  ور  نیا  زا   . دنتسین

ییاھ هتسر  نآ  یرشب و  قوف  تادوجوم  یلصا  یاھھورگ  طقف   . دنا هدش  فذح  دش 
. دنا هدش  هئارا  اجنیا  رد  دنطوبرم  امش  یاقب  ۀبرجت  هب  ًامیقتسم  هک 

رد هک  تسا  دنمشوھ  تادوجوم  یاھزاف  یمامت  تایح  زا  ولمم  انواھ 
زا عیسو  ینادردق  تیھولا و  مھف  رتالاب  حوطس  هب  یبایتسد  یارب  ناشیاھشالت 
زا یورشیپ  ددص  رد  اجنآ  رد   ، قلطم تیعقاو  ، و  یئاغ یاھشزرا   ، یلاعتم یناعم 

. دنتسھ رتالاب  هب  رت  نییاپ  یاھرادم 

انُواھ رد  یگدنز  - 5

هاتوک و نومزآ  کی  نایم  زا  ایشنروی  رد  ناتیدام  دوجو  ۀیلوا  تایح  لوط  رد  امش 
ناھج ، و  هبکوک  ، متسیس زا  روبع  یط  رصق و  تارک  رد  امش   . دینک یم  روبع  دیدش 

یشزومآ تارک  رد  امش   . دیدرون یم  رد  ار  دوعص  ییایشناروم  یاھزاف   ، یلحم
راذگ یارب  دینک و  یم  روبع  تفرشیپ  یحور  یقیقح  لحارم  نایم  زا  ناھجربا 

، ینالقع امش  تفرشیپ  انواھ  رادم  تفھ  رد   . دیوش یم  هدامآ  انواھ  هب  بقاعتم 
هک تسا  یصخشم  راک  اھرادم  نیا  تارک  زا  کی  رھ  رد  . و  تسا یبرجت  ، و  یونعم

. دوش ماجنا  دیاب 

هدنکآ لماک و  نانچ  ، و  راشرس ینغ و  نانچ  یزکرم  ناھج  یھلا  تارک  رد  یگدنز 
دناوتب هتفای  شنیرفآ  دوجوم  کی  هک  یزیچ  رھ  زا  رشب  کرد  زا  رتارف  ًالماک  هک   ، تسا

شنیرفآ نیا  یداصتقا  یعامتجا و  یاھتیلاعف   . دشاب یم  دنک  هبرجت  ًالامتحا 
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ریظن یلماکت  تارک  رد  هک  یدام  تاقولخم  تالاغتشا  زا  توافتم  ًالماک  هنادواج 
رد ندرک  رکف  دنور  زا  انواھ  ۀشیدنا  کینکت  یتح   . تسا دننک  یم  یگدنز  ایشنروی 

. تسا توافتم  ایشنروی 

هنادبتسم درکلمع  ِدعاوق   . دنتسھ یعیبط  ًاتاذ  روخرد و  یزکرم  ناھج  تاررقم 
. و تسا راکشآ  تلادع  ۀرطیس  یراکتسرد و  تلع  انواھ  مازلا  رھ  رد   . دنتسین

. دوش یم  هدیمان  فاصنا  ایشنروی  رد  هک  تسا  یزیچ  اب  ربارب  لماع  ود  نیا  بیکرت 
ماجنا دیاب  هک  روطنآ  اھزیچ  ماجنا  زا   ، دیوش یم  دراو  انواھ  رد  امش  هک  یماگنھ 

. دیرب یم  تذل  یعیبط  روط  هب  دنوش 

ۀرک رد   ، دنبای یم  تسد  یزکرم  ناھج  هب  ادتبا  رد  دنمشوھ  تادوجوم  هک  یماگنھ 
هزات هک  جیردت  هب   . دنزرو یم  تماقا  هدش و  هتفریذپ  انواھ  متفھ  رادم  ماگشیپ 

دوخ ناھجربا  داتسا  حور  تیوھ  کرد  هب   ، دننک یم  تفرشیپ  یونعم  رظن  زا  اھدورو 
ناھج رد  تابیترت  نیا  زا   ) . دنوش یم  لقتنم  مشش  ۀریاد  هب  ، و  دنبای یم  تسد 

زا دعب  ( . دنا هدش  صخشم  یرشب  نھذ  رد  تفرشیپ  یاھ  هریاد  هک  تسا  یزکرم 
تیھولا یارجام  یارب  بیترت  نیدب  دنتفای و  تسد  لاعتم  کرد  هب  نایارگزارف  هک  نیا 

هب نارکیب  حور  هب  یبایتسد  زا  دعب  ، و  دنوش یم  هدرب  مجنپ  رادم  هب   ، دندش هدامآ 
رادم هب  اھنآ  نادواج  رسپ  هب  یبایتسد  لابند  هب   . دنوش یم  لقتنم  مراھچ  رادم 
هب تماقا  یارب  دنتخانش  ار  یناھج  ردپ  هک  یماگنھ  . و  دنبای یم  لاقتنا  موس 

انشآ رتشیب  یتشھب  یاھھورگ  اب  هک  ییاج   ، دنور یم  تارک  رادم  نیمود 
تمدخ هب  نامز  یاھادیدناک  شریذپ  رگناشن  انواھ  رادم  نیلوا  هب  دورو   . دنوش یم 

رد قولخم  دوعص  تشرس  لوط و  قباطم  دودحمان  روط  هب  اھنآ   . دشاب یم  تشھب 
نیا زا  زارف  لاح  رد  نادرونھر   . دننک یم  تماقا  یونعم  یجیردت  لین  ِینورد  رادم 
روبع تیاھن  هاپس  هب  شریذپ  تشھب و  هاگلزنم  هب  نورد  یوس  هب  ینورد  رادم 

. دننک یم 

هب تفای  دیھاوخ  هزاجا  انواھ  رد  ناتتماقا  لوط  رد   ، دوعص درونھر  کی  ناونع  هب  امش 
دیھاوخ هزاجا  نینچمھ  امش   . دینک رادید  دوخ  تیرومأم  رادم  تارک  زا  هنادازآ  روط 
ییاھنآ یارب  نیا  . و  دیدرگ زاب  دیا  هدومیپ  ًاقباس  هک  ییاھرادم  نآ  تارایس  هب  تفای 
ًامامت دننک  یم  تماقا  انواھ  یاھ  هریاد  رد  یمیفانرپوس  ۀطاحا  ترورض  نودب  هک 

یبایتسد  ” یاضف ات  دنزاس  زھجم  ار  دوخ  دنرداق  نامز  نادرونھر   . تسا رسیم 
ررقم کینکت  هب  دیاب  هدشن “ یبایتسد   ” یاضف هب  روبع  یارب  اما   ، دنیامیپب ار  هدش “
لاقتنا میفانرپوس  کی  تدعاسم  نودب  دناوت  یمن  درونھر  کی   . دنشاب یکتم  هدش 

. دور شیپ  هتفای  صیصخت  رادم  نیا  زا  رتارف  ای  دنک  کرت  ار  انواھ 

زا ادج   . تسا رادروخرب  شخب  توارط  یتلاصا  زا  یزکرم  روانھپ  شنیرفآ  نیا 
دنمشوھ تادوجوم  ِیساسا  یاھ  هتسر  نیداینب  راتخاس  هدام و  یکیزیف  نامزاس 

زا کی  رھ   . تسین کرتشم  انواھ  تارک  نیا  نیب  زیچ  چیھ   ، هدنز یاھزیچ  ریاس  و 
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کی هرایس  رھ   . تسا درف  هب  رصحنم  ، و  ریظن یب   ، لیصا شنیرفآ  کی  تارایس  نیا 
یاھ هبنج  یمامت  هب  تیدرف  عونت  نیا  . و  تسا لماک  ، و  یلاع  ، دننام یب  ۀدروارف 
کی نیا  زا  کی  رھ   . دبای یم  میمعت  یا  هرایس  دوجو  یحور  ، و  ینالقع  ، یکیزیف
هتفای و هعسوت  میقم  یاھمایا  هنادواج  یاھحرط  قباطم  لامک  تارک  درایلیم 
مھ لثم  اھنآ  یاتود  زا  کیچیھ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  . و  تسا هدش  هتسارآ 

. دنتسین

رادید انواھ  تارک  نیرخآ  زا  هدومیپن و  ار  انواھ  یاھرادم  نیرخآ  امش  هک  یتقو  ات 
دھاوخن دیدپان  نات  یناگدنز  نارود  زا  یواکجنک  ۀزیگنا  ییوجارجام و  حرفم  دیا  هدرکن 

ۀبذج  ، نآ یاین  نیزگیاج   ، تیدبا یارگ  هدنیآ  لیم   ، قایتشا سپس  . و  دش
. دش دھاوخ  نامز  ییوجارجام 

اب ینالقع  یگنھامھ  تیلاعف  مدع  قالخ و  روصت  غولب  مدع  رگناشن  یتخاونکی 
ار ینامسآ  تارک  نیا  شواک  ارگزارف  ناسنا  کی  هک  یتقو  زا   . تسا یونعم  ۀیطع 

یحور هن  رگا   ، یعامتجا  ، ینالقع  ، یساسحا غولب  هب  شیپ  زا   ، دنک یم  زاغآ 
. تسا هتفای  تسد 

لباقریغ تارییغت  طقف  هن  دیور  یم  شیپ  انواھ  رد  رادم  هب  رادم  امش  هک  جیردت  هب 
رھ نورد  رد  هرایس  هب  هرایس  هک  جیردت  هب  هکلب   ، تفای دیھاوخ  ور  شیپ  ار  روصت 
نیا زا  کی  رھ   . دوب دھاوخ  فیصوت  لباقریغ  امش  یتفگش  دینک  یم  یورشیپ  رادم 

یگدز تفگش   . تسا اھیتفگش  نیتسار  هاگشناد  کی  هعلاطم  تارک  درایلیم  کی 
نیا زا  دنیامیپ و  یم  ار  اھرادم  نیا  هک  تسا  ییاھنآ  ۀبرجت   ، نایاپ یب  باجعا   ، موادم

. تسین انواھ  یناگدنز  نارود  زا  یشخب  یتخاونکی   . دننک یم  رادید  اسآ  لوغ  تارک 

هک ییاھیگژیو  نیا  یتخاونکی —  زا  سارھ  یواکجنک و   ، ییوجارجام هب  قشع 
ار امش  ات  دندشن  هداد  رارق  اجنآ  رد  تسا —  یرشب  لماکت  لاح  رد  تعیبط  یتاذ 
امش هب  هکلب   ، دننک تحاران  رطاخ و  هدرزآ  طقف  نیمز  رد  ناتھاتوک  تماقا  لوط  رد 
کی  ، هنایوجارجام نایاپ  یب  یناگدنز  نارود  کی  زاغآ  طقف  گرم  هک  دنھد  ناشن 

. تسا یفاشتکا  نادواج  رفس  کی  ، و  هنارگن هدنیآ  یدبا  تایح 

زا یشخب  شھوژپ —  ۀزیگنا   ، فاشتکا هب  قایتشا   ، قیقحت حور  یواکجنک — 
امش هب  یعیبط  لایما  نیا   . تسا اضف  یلماکت  تاقولخم  یھلا  داز و  نورد  ۀیطع 
نیا  ، تسا تسرد   . دننک هدنارسپاو  لصأتسم و  ًافرص  ار  امش  ات  دندشن  هداد 
راھم ًاررکم  نیمز  رد  امش  هاتوک  یگدنز  لوط  رد  دیاب  هنازاورپ  دنلب  یاھقایتشا 

لماک روط  هب  دیاب  هدنیآ  راصعا  لوط  رد  اما   ، دوش هبرجت  بلغا  دیاب  یدیماان   ، دنوش
. دنوش هدروآرب  دنمھوکش  یا  هنوگ  هب  دنبای و  ققحت 

یزکرم ناھج  زا  دوصقم  - 6
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هب دنناوت  یم  اھنآ   ، یلک روط  هب   . تسا میظع  هرادم  تفھ  یانواھ  یاھتیلاعف  ۀنماد 
: دنوش فیصوت  نیریز  تروص 

. ییانواھ - 1

. یتشھب - 2

. یلماکت یئاغ  یلاعتم -  یھانتم —  ارگزارف -  - 3

هک دنھد  یم  خر  ناھج  ینونک  رصع  یانواھ  رد  یرایسب  یھانتم  قوف  یاھتیلاعف 
یاھدرکراک ینھذ و  یاھزاف  ریاس  یتیانوسبا و  رامشیب  تاعونت  ۀدنریگ  رب  رد 

هتفرگ راک  هب  یرایسب  دصاقم  هب  یزکرم  ناھج  هک  تسا  نکمم   . دنتسھ یحور 
زا رتارف  هک  رامشیب  قیرط  هب  نآ  هک  نانچ   ، تسا هدشن  راکشآ  نم  یارب  هک  دوش 

منک یم  شالت  نم   ، دوجو نیا  اب   . دنک یم  لمع  تسا  هتفای  شنیرفآ  نھذ  کرد 
زا هتسر  تفھ  یاھزاین  تمدخ  رد  لماک  شنیرفآ  نیا  هنوگچ  هک  مھد  ناشن 
. دناسر یم  یرای  اھنآ  یدونشخ  هب  دیآ و  یم  رد  ناھج  دنمشوھ  تادوجوم 

یزکرم شنیرفآ  ندوب  لماک  زا  ردپ  دنوادخ   . زکرم عبنم و  نیلوا  یناھج  — ردپ   -1
کیدزن حوطس  رد  رھم  یانغا  ۀبرجت  زا  وا   . دنک یم  سح  یا  هداعلا  قوف  ۀناردپ  نانتما 
یھلا یا  هنوگ  هب  لماک  قولخم  شتسرپ  زا  لماک  ۀدننیرفآ   . درب یم  تذل  ربارب  هب 

. تسا دونشخ 

لامک ققحت   . دھد یم  نانتما  ساسحا  ردپ  هب  یلاع  یاھدرواتسد  ببس  هب  انواھ 
ناربج ار  تیاھن  یب  طسب  هب  تبسن  یدبا  قایتشا  ِیناکم  ینامز -  ریخأت  انواھ  رد 

. دزاس یم 

عیدب نزاوت  زا  لماک  یوگلا  کی  نداد   . درب یم  تذل  انواھ  لباقتم  یھلا  ییابیز  زا  ردپ 
. دزاس یم  دونشخ  ار  یھلا  نھذ  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  یمامت  یارب 

یزاسراکشآ کی  نآ  اریز  دنک  یم  هراظن  لماک  تذل  اب  ار  یزکرم  ناھج  ام  ردپ 
. تسا اھناھج  ناھج  یاھتیصخش  یمامت  یارب  یحور  تیعقاو  زا  دنمشزرا 

یمامت یارب  ورین  ۀنادواج  ۀتسھ  ناونع  هب  تشھب  انواھ و  یارب  اھناھج  یادخ 
. تسا لئاق  مارتحا  اضف  نامز و  رد  یناھج  بقاعتم  طسب 

یارب هدننک  بوذجم  دنمشزرا و  فدھ  ناونع  هب  ار  انواھ  شنیرفآ  هنادواج  ردپ 
یاھ هون  هک  نیا  ، و  دنک یم  هراظن  نایاپ  یب  تیاضر  اب  نامز  یارگزارف  یاھادیدناک 

زا دنوادخ  . و  دنبای یم  تسد  دوخ  ۀدننیرفآ  ردپ  یدبا  لزنم  هب  وا  ییاضف  یناسنا 
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تذل یھلا  ۀداوناخ  تیھولا و  ۀنادواج  لزنم  ناونع  هب  انواھ  تشھب -  ناھج 
. درب یم 

یزکرم یلاع  شنیرفآ  نادواج  رسپ  یارب   . زکرم عبنم و  نیمود  نادواج  — رسپ   -2
ناینب نآ   . دشاب یم  حور —  ، و  رسپ  ، ردپ یھلا —  ۀداوناخ  تکارش  ریثأت  یدبا  هاوگ 

. تسا یناھج  ردپ  هب  قلطم  دامتعا  یارب  یدام  یحور و 

ۀدنبای طسب  هتسویپ  ققحت  یارب  دودحمان  ًابیرقت  داینب  کی  نادواج  رسپ  هب  انواھ 
دومن مھارف  ار  یا  هصرع  نادواج  رسپ  یارب  یزکرم  ناھج   . دھد یم  یحور  یورین 

شزومآ یارب  ییاطعا  تمدخ  کینکت  حور و  نانیمطا  ینمیا و  اب  دناوتب  وا  هک 
. دراذگ شیامن  هب  نآ  رد  ار  شیتشھب  رایمھ  نارسپ 

اھناھج ناھج  یور  نادواج  رسپ  ۀبذاج  یحور -  لرتنک  یارب  تیعقاو  ناینب  انواھ 
هب  ، یحور لثم  دیلوت   ، ندوب ردام  ردپ و  هب  قایتشا  هب  تبسن  ناھج  نیا   . تسا

. دھد یم  یدونشخ  رسپ 

هک دنتسھ  ییاھن  دبا  یارب  تسخن و  شیامن  نیا  اھنآ  لماک  نانکاس  انواھ و  تارک 
نیدب ردپ  یھانتمان  لمکم  کی  ناونع  هب  رسپ  یھاگآ  دوخ   . تسا ردپ  مالک  رسپ 

. دوش یم  هدروآرب  لماک  روط  هب  هنوگ 

یناھج و ردپ  نایم  دننامھ  یردارب  لباقتم  شنک  ققحت  یارب  ار  تصرف  ناھج  نیا  و 
تیصخش ۀنادواج  هاوگ  ۀدنھد  لیکشت  نیا  ، و  دزاس یم  مھارف  نادواج  رسپ 

. دشاب یم  کی  رھ  نارکیب 

لماع لیلد  نارکیب  حور  هب  انواھ  ناھج   . زکرم عبنم و  نیموس  نارکیب  — حور   -3
حور انواھ  رد   . دھد یم  ار  هدش  هناگی  ِرسپ  ردپ -  نارکیب  ۀدنیامن   ، ندوب کرتشم 

نمض  ، دوش یم  بجوم  ار  قالخ  تیلاعف  کی  ناونع  هب  درکراک  مأوت  تیاضر  نارکیب 
. تسا دنم  هرھب  یھلا  درواتسد  نیا  اب  قلطم  یتسیزمھ  تیاضر  زا  هک  نیا 

تمدخ تساوخ  یدنمناوت و  تسناوت  هک  دومن  ادیپ  یا  هصرع  انواھ  رد  نارکیب  حور 
شنیرفآ نیا  رد   . دراذگ شیامن  هب  نآ  رد  ار  شیاشخب  ۀوقلاب  مداخ  کی  ناونع  هب 

. دومن نیرمت  یلماکت  یاھناھج  رد  تمدخ  یارجام  یارب  حور  لماک 

نیدلاو ود  رھ  اب  ناھج  تیریدم  رد  تکرش  تصرف  نارکیب  حور  هب  لماک  شنیرفآ  نیا 
نآ قیرط  زا  ، و  هدننیرفآ راکمھ -  دالوا  ناونع  هب  ناھج  کی  تیریدم  داد —  ار  یھلا 

ِرگشنیرفآ حور  ناراکمھ  ناونع  هب  یلحم  یاھناھج  کرتشم  تیریدم  یارب  یگدامآ 
. هدننیرفآ نارسپ 
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رھ نھذ  نامداخ  یناھیک و  نھذ  ناگدننیرفآ  ینھذ  هاگشیامزآ  انواھ  تارک 
یارب تسا و  توافتم  انواھ  ۀرک  رھ  رد  نھذ   . دنشاب یم  دراد  دوجو  هک  یقولخم 

. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  وگلا  ناونع  هب  یدام  یحور و  دنمشوھ  تاقولخم  یمامت 

تسا یتشھب  ۀعماج  ناشتشونرس  هک  یتادوجوم  یمامت  یارب  لماک  تارک  نیا 
شیامزآ یارب  ناوارف  تصرف  حور  هب  اھنآ   . دنتسھ ینھذ  یلیصحتلا  غراف  سرادم 

. دنداد یتروشم  نما و  یاھتیصخش  یور  ینھذ  تمدخ  کینکت 

یاھناھج رد  وا  ۀناراکادف  هدرتسگ و  راک  رطاخ  هب  یناربج  نارکیب  حور  یارب  انواھ 
اضف نامز و  ریذپان  یگتسخ  مداخ  یارب  یھاگتولخ  لماک و  ۀناخ  انواھ   . تسا اضف 

. تسا

هنادواج و لیلد  انواھ  شنیرفآ   . یبرجت تیھولا  یلماکت  یگناگی  لاعتم  — دزیا   -4
یزاسراکشآ کی  لماک  شنیرفآ  نیا   . تسا لاعتم  دزیا  یحور  تیعقاو  لماک 

 - ییورین بیکرت  یاھزاغآ  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ  یحور  نراقتم  لماک و  تعیبط 
اضف نامز و  یبرجت  یاھناھج  رد  تشھب  یاھتیھولا  یھانتم  یاھباتزاب  ِیتیصخش 

. تسا

. دنا هدش  هناگی  لاعتم  یحور  تعیبط  اب  قلطم  رداق  ییورین  یاھلیسناتپ  انواھ  رد 
. تسا لاعتم  ۀنادواج  هدنیآ -  یگناگی  ۀنومن  کی  یزکرم  شنیرفآ  نیا 

ریوصت کی  ناھج  نیا   . تسا لاعتم  لومشناھج  لیسناتپ  لماک  یوگلا  کی  انواھ 
. تسا یئاغ  لیسناتپ  زا  یکاح  تسا و  لاعتم  ۀدنیآ  لامک  ۀتفای  نایاپ 

زا رادروخرب  ۀدنز  یدارا  تاقولخم  تروص  هب  هک  ار  یحور  یاھشزرا  تیاھن  انواھ 
هب ًاتیاھن  هک  ینھذ   ، دراذگ یم  شیامن  هب  دنراد  دوجو  لماک  یلاعتم و  ِدوخ  لرتنک 

لیسناتپ کی  اب  یدنمشوھ  یگناگی  تیعقاو و   ، دراد دوجو  حور  اب  ربارب  تروص 
. دودحمان

هک ییاج   ، تسا یشزومآ  تیبرت  میلعت و  نیمز  انواھ  هدننیرفآ . زارتمھ  نارسپ   -5
هدامآ ناھج  شنیرفآ  رد  دوخ  بقاعتم  یاھارجام  یارب  تشھب  یاھلیئاکیم 

وا  . تسا هدننیرفآ  رسپ  رھ  یارب  ییوگلا  لماک  یھلا و  شنیرفآ  نیا   . دنوش یم 
انواھ تشھب -  لامک  حوطس  نیا  هب  ماجنارس  شدوخ  ناھج  ات  دنک  یم  شالت 

. دبای تسد 

یارب ییوگلا  یتیصخش -  تالامتحا  ناونع  هب  انواھ  تاقولخم  زا  هدننیرفآ  رسپ  کی 
عون نارسپ   . دنک یم  هدافتسا  شدوخ  یحور  تادوجوم  یناسنا و  نادنزرف 

نادنزرف ِیھلا  ماجرف  تروص  هب  انواھ  تشھب و  هب  تشھب  نارسپ  ریاس  لیئاکیم و 
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. دنرگن یم  نامز 

ریگارف لرتنک  نآ  یعقاو  عبنم  یزکرم  شنیرفآ  هک  دنناد  یم  هدننیرفآ  نارسپ 
. دزاس یم  هناگی  هدومن و  تیبثت  ار  ناش  یلحم  یاھناھج  هک  تسا  ناھج  یرورض 

انواھ رد  یئاغ  لاعتم و  ِرضاح  هتسویپ  ریثأت  ِیصخش  روضح  هک  دنناد  یم  اھنآ 
. تسا

اجنیا رد   . دنتسھ لیئاکیم  عون  رسپ  کی  قالخ  یورین  عبنم  تشھب  انواھ و 
حاورا  . دننک یم  یراکمھ  وا  اب  ناھج  شنیرفآ  رد  هک  دننیزگ  یم  ینکس  یتادوجوم 

. دنیآ یم  تشھب  زا   ، یلحم یاھناھج  کرتشم  ناگدننیرفآ   ، ناھج ردام 

دوخ لزنم  دوخ —  یھلا  نیدلاو  لزنم  ناونع  هب  یزکرم  شنیرفآ  هب  تشھب  نارسپ 
. دنرب یم  تذل  نآ  هب  هاگ  هب  هاگ  تشگزاب  زا  هک  یناکم  نآ   . دننک یم  هاگن  — 

، یلحم یاھناھج  کرتشم  ناگدننیرفآ   ، ناھج ردام  حاورا  زارتمھ . مداخ  نارتخد   -6
اھرادم حاورا  اب  کیدزن  طابترا  رد  ار  انواھ  تارک  رد  ناش  یصخش  شیپ  شزومآ 
نمض یلحم  یاھناھج  یحور  نارتخد  یزکرم  ناھج  رد   . دنراد یم  ظوفحم 

روط هب  تشھب  نارسپ  اب  یراکمھ  یاھشور  رد   ، ردپ تساوخ  زا  یرادربنامرف 
. دندش هداد  شزومآ  هتسیاش 

دنمشوھ تادوجوم  یاھھورگ  یمامت  یارب  حور  نارتخد  حور و  انواھ  تارک  رد 
هدنیآ رد  یزکرم  ناھج  نیا  ، و  دنبای یم  ینھذ  یاھوگلا  ناشیدام  یحور و 
راکمھ رسپ  کی  اب  یناھج  ردام  حور  کی  هک  تسا  یتاقولخم  نآ  تشونرس 

. تسا نآ  یناب  کرتشم  روط  هب  هدننیرفآ 

ردام حور  ۀناخ  دوخ و  أشنم  ناکم  تروص  هب  ار  انواھ  تشھب و  یناھج  ۀدننیرفآ  ردام 
. دروآ یم  دای  هب   ، نارکیب نھذ  یتیصخش  روضح  هاگلزنم   ، نارکیب

مداخ کی  هک  یگدننیرفآ  یصخش  تازایتما  یاطعا  نینچمھ  یزکرم  ناھج  نیا  زا 
یدارا تاقولخم  شنیرفآ  راک  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی  لمکم  تروص  هب  یھلا  یناھج 

. دمآ درب  یم  راک  هب  هدنز 

یتشھب لزنم  هب  زگرھ  ًالامتحا  نارکیب  ردام  حور  ِرتخد  حاورا  نیا  نوچ   ، ماجنارس و 
تسا طوبرم  انواھ  رد  لاعتم  دزیا  هب  هک  یناھج  باتزاب  ۀدیدپ  زا   ، دندرگ یمن  زاب  دوخ 

. دنوش یم  دونشخ  رایسب  تسا  هتفای  تیصخش  تشھب  رد  ناتسجم  رد  و 

عون رھ  ییوگلا  تیصخش  لزنم  انواھ  زارف . نارود  ۀدنیوپ  یلماکت  یاھناسنا   -7
یموب هک  ناسنا  رایمھ  یرشب  قوف  یاھتیصخش  یمامت  لزنم  ناسنا و 
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. دشاب یم  دنتسین  نامز  یاھشنیرفآ 

یاھشزرا هب  یبایتسد  یوس  هب  ار  یرشب  یاھکرحم  یمامت  ۀزیگنا  تارک  نیا 
فدھ انواھ   . دننک یم  مھارف  تیعقاو  روصت  لباق  حوطس  نیرتالاب  رد  یحور  یقیقح 
تیھولا هب  اھناسنا  اجنیا  رد   . دشاب یم  ارگزارف  ناسنا  رھ  یتشھب  شیپ  یشزومآ 
یدارا قولخم  رھ  ربارب  رد  انواھ   . دنبای یم  تسد  لاعتم —  دزیا  یتشھب —  شیپ 

. دراد رارق  دنوادخ  هب  لین  تشھب و  ۀزاورد  ناونع  هب 

رھ . و  تسا ناگدنھد  نایاپ  یزاب  نیمز  هاگشزومآ و  انواھ  ، و  تسا لزنم  تشھب 
. دوش هدنھد  نایاپ  کی  دراد  وزرآ  سانشادخ  ناسنا 

ناکم نینچمھ  هکلب   ، تسا ناسنا  ۀدش  تیبثت  تشونرس  اھنت  هن  یزکرم  ناھج 
رد هدنیآ  رد  اھنآ  هک  نانچ   ، تسا ناگدنھد  نایاپ  ۀنادواج  یناگدنز  نارود  عورش 
نآ هب  یناھج  ردپ  ینارکیب  فاشتکا  ۀبرجت  رد  یناھج  هدشن و  راکشآ  یارجام 

. تخادرپ دنھاوخ 

رد یتح   ، داد دھاوخ  همادا  درکراک  هب  تیانوسبا  تیمھا  اب  ارچ  نوچ  نودب  انواھ 
نتفای یارب  اضف  نادرونھر  شالت  دھاش  تسا  نکمم  هک  ناھج  ۀدنیآ  راصعا 

ناھج ناونع  هب  تمدخ  تیفرظ  زا  انواھ   . دشاب یھانتم  قوف  حوطس  رد  دنوادخ 
تفھ هک  یماگنھ   . دشاب یم  رادروخرب  تیانوسبا  تادوجوم  یارب  یشزومآ 
کی ناونع  هب  ینوریب  یاضف  ییادتبا  سرادم  نالیصحتلا  غراف  یارب  ناھجربا 

رب ام  . و  دوب دھاوخ  ینایاپ  ۀسردم  ًالامتحا  انواھ  دننک  یم  لمع  هطسوتم  ۀسردم 
هک نیا  ، و  دندودحمان یتسار  هب  هنادواج  یانواھ  یاھلیسناتپ  هک  میا  هدیقع  نیا 

یمامت یارب  یبرجت  یشزومآ  ناھج  کی  ناونع  هب  تمدخ  یارب  یزکرم  ناھج 
رادروخرب هنادواج  تیفرظ  زا  هدنیآ  ای   ، لاح  ، هتشذگ ۀدش  هدیرفآ  تادوجوم  عاونا 

. تسا

اسرووی رد  اھمایا  یامدق  طسوت  هک  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. دنک لمع  هنوگ  نیدب  ات  هتفای  تیرومأم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 15

ناھجربا تفھ 

ًالمع اھناھج   ، دوش یم  طوبرم  ردپ —  کی  ناونع  هب  یناھج —  ردپ  هب  هک  ییاج  ات 
هک ییاج  ات   . تسا اھتیصخش  ردپ  وا  ؛  دراد راک  رس و  اھتیصخش  اب  وا  ؛  دنرادن دوجو 
، تسا طوبرم  هدننیرفآ —  ناراکمھ  ناونع  هب  نارکیب —  حور  نادواج و  رسپ  هب 

کرتشم تیمکاح  تحت  هدش و  میسقت  هناگادج  یلحم و  قطانم  هب  اھناھج 
طوبرم تشھب  ثیلثت  هب  هک  ییاج  ات   . دنراد رارق  رگشنیرفآ  حاورا  هدننیرفآ و  نارسپ 

، ناھجربا تفھ   ، دراد دوجو  ینوکسم  ناھج  تفھ  طقف  انواھ  زا  جراخ   ، دوش یم 
حور تفھ   . تسا اھنآ  تارایتخا  ورملق  رد  انواھ  سپ  ییاضف  حطس  نیلوا  ۀریاد  هک 

نیدب ، و  دنھد یم  دادتما  نوریب  یوس  هب  یزکرم  ۀریزج  زا  ار  دوخ  ذوفن  داتسا 
نادواج ۀریزج  نآ  نوناک  هک  میظع  خرچ  کی  نوچمھ  ار  روانھپ  شنیرفآ  بیترت 

ناھج ینوریب  یحاون  نآ  ۀبل  ، و  داتسا حور  تفھ  یاھشبات  نآ  ۀرپ  تفھ   ، تشھب
. دنھد یم  لیکشت  ار  دشاب  یم  گرزب 

نیودت ناھجربا  تلود  نامزاس و  ۀناگتفھ  حرط  یناھج  شنیرفآ  ِیبای  تیدام  زاغآ  رد 
، و تشگ میسقت  زیگنا  تفگش  شخب  تفھ  هب  انواھ  سپ  شنیرفآ  نیلوا   . دیدرگ

ینونک حرط   . دندش هتخاس  یحارط و  ناھجربا  یاھتلود  نیا  یزکرم  داتس  تارک 
ناھجربا تفھ  نیا  نایاورنامرف  ، و  تسا هتشاد  دوجو  تیدبا  هب  کیدزن  زا  تیریدم 

. دنا هتفرگ  مان  اھمایا  یامدق  یتسرد  هب 

مشاب هتشاد  دیما  مناوت  یم  نم   ، اھناھجربا هب  طوبرم  تاعالطا  میظع  ۀعومجم  زا 
یکیزیف یاھورین  یارب  دنمشوھ  لرتنک  کینکت  کی  اما   ، میوگب امش  هب  یکدنا  ردق 
، و دنک یم  لمع  اھورملق  نیا  رسارس  رد  هک  دراد  دوجو   ، ود رھ   ، یحور و 

لمع اجنآ  رد  لماک  یگنھامھ  تمظعاب و  یدنمناوت  اب  هبذاج  یناھج  یاھدوجو 
نامزاس یکیزیف و  راتخاس  زا  یفکم  ۀدیا  کی  ادتبا  رد  هک  تسا  مھم   . دننک یم 

دیھاوخ هدامآ  رتھب  امش  تروص  نآ  رد  اریز   ، دیآ تسد  هب  ناھجربا  یاھ  هزوح  یدام 
تفرشیپ یارب  اھنآ و  یحور  تلود  یارب  هک  ار  یروآ  باجعا  نامزاس  تیمھا  هک  دوب 
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رد هدنکارپ  ینوکسم  ۀرایس  نارازھ  نکاس  ۀدارا  بحاص  تاقولخم  ینالقع 
. دینک کرد  تسا  هدش  مھارف  ناھجربا  تفھ  نیا  رسارس 

اضف یناھجربا  حطس  - 1

کی ای  نویلیم  کی  یاھلسن  تارطاخ  ، و  تادھاشم  ، دانسا دودحم  ۀنماد  ۀطیح  رد 
، یلمع یاھروظنم  دصاقم و  یمامت  رظن  زا   ، امش هاتوک  یاھلاس  زا  درایلیم 

یوَر ورف  کی  یارجام  ندومن  هبرجت  لاح  رد  دراد  قلعت  نآ  هب  هک  یناھج  ایشنروی و 
، اسرووی دانسا  قباطم  اما  ؛  دنشاب یم  دیدج  ییاضف  لخاد  هب  هتخانشان  ینالوط و 

رت هدرتسگ  تابساحم  هبرجت و  اب  یگنھامھ  رد   ، رت یمیدق  تادھاشم  قبط  رب 
ینتبم رگید  یاھ  هتفای  اھ و  هتفای  نیا  رب  هک  ییاھیریگ  هجیتن  لابند  هب  ، و  ام ۀتسر 
یبوخ هب   ، مظنم یعمج  تکرح  کی  ریگرد  اھناھج  هک  میناد  یم  ام   ، دنشاب یم 
نیلوا رود  هب  هوکشاب  یتمظع  اب  ، و  دنتسھ هدش  لرتنک  ًالماک  ، و  هدش میھفت 

. دنشدرگ رد  وا  ینوکسم  ناھج  گرزب و  زکرم  عبنم و 

، گرزب لکش  یضیب  ریسم  کی  ناھجربا  تفھ  هک  میا  هدرک  فشک  شیپ  اھتدم  زا  ام 
تارک ریاس  امش و  یسمش  ۀموظنم   . دنیامیپ یم  ار   ، هدیشک اسآ و  لوغ  ۀریاد  کی 

. دنور یمن  ورف  هتخانشان  یاضف  لخاد  هب  رایتخا  یب  امن  بطق  هشقن و  نودب  نامز 
رایسب صخشم و  ریسم  کی  دراد  قلعت  نآ  هب  امش  ۀموظنم  هک  یلحم  ناھج 

درگادرگ هک  یمیظع  ریسم  رود  هب  ار  تعاس  ۀبرقع  تھج  فالخ  رد  هدش  میھفت 
یرادرب هشقن  یبوخ  هب  یناھیک  ریسم  نیا   . دنک یم  لابند  دراد  رارق  یزکرم  ناھج 
ًالماک ناھجربا  نارگ  هراظن  هراتس  یارب  هزادنا  نامھ  هب  تسرد  تسا و  هدش 

ار امش  یسمش  ۀموظنم  هک  یتارایس  یاھرادم  هک  تسا  هدش  هتخانش 
. دنا هدش  هتخانش  ایشنروی  ناسانشھراتس  یارب  دنھد  یم  لیکشت 

تسا هتفاین  نامزاس  لماک  روط  هب  هک  ناھجربا  کی  یلحم و  ناھج  کی  رد  ایشنروی 
رامشیب یاھشنیرفآ  لصفالب  ترواجم  رد  امش  یلحم  ناھج  ، و  تسا هدش  عقاو 
دیدج ًاتبسن  یاھناھج  زا  یکی  هب  امش   . دراد رارق  هدش  لیمکت  ًاشخب  یکیزیف 

ورف مولعمان  یاضف  لخاد  هب  هتخیسگ  ماگل  روط  هب  امش  زورما  اما   . دیراد قلعت 
. دینک یمن  ناسون  هناروکروک  روط  هب  زین  هتخانشان  قطانم  لخاد  هب  ، و  دیور یمن 

لابند ار  ناھجربا  ییاضف  حطس  ۀدش  نییعت  شیپ  زا  مظنم و  ریسم  امش 
ۀموظنم هک  دینک  یم  روبع  ییاضف  نامھ  نایم  زا  ًاقیقد  نونکا  امش   . دینک یم 

رود ۀدنیآ  رد  یزور  ؛ و  دندومیپ شیپ  راصعا  رد  نآ  ناینیشیپ  ای   ، امش یا  هرایس 
تعرس اب  نونکا  امش  هک  ار  ییاضف  نامھ  ًاددجم  نآ  نانیشناج  ای   ، امش ۀموظنم 

. دومیپ دنھاوخ  دیوش  یم  رو  هطوغ  نآ  رد 

ناھجربا  ، دریگ یم  رارق  هظحالم  دروم  ایشنروی  رد  تھج  هک  روطنآ  رصع و  نیا  رد 
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هاگلزنم لباقم  ًابیرقت   ، یقرش تھج  کی  رد   ، لامش یوس  هب  ًابیرقت  کی  ۀرامش 
، تیعقوم نیا   . دنک یم  ناسون   ، انواھ یزکرم  ناھج  گرزب و  زکارم  عبانم و  یتشھب 

ۀریزج هب  نامز  تارک  یکیزیف  برقت  نیرتکیدزن  رگنایامن   ، برغ رد  نآ  ۀنیرق  هارمھ  هب 
یوس هب  ناسون  یارب  هک   ، تسا لامش  رد  ود  ۀرامش  ناھجربا   . دنتسھ یزکرم 
ریسم ۀعطق  نیرت  یلامش  نونکا  هس  ۀرامش  هک  یلاح  رد   ، دوش یم  هدامآ  برغ 
درب یم  هار  یبونج  یوَر  ورف  هب  هک  ییانحنا  هب  شیپ  زا  هک   ، دراد ار  ییاضف  گرزب 

، دراد رارق  یبونج  میقتسم  ًاتبسن  زاورپ  ریسم  رد  راھچ  ۀرامش   . تسا هدرک  شدرگ 
جنپ ۀرامش   . دنوش یم  کیدزن  گرزب  زکارم  لباقم  ۀطقن  هب  نونکا  ولج  قطانم  و 

هک یلاح  رد   ، تسا هدرک  کرت  ًابیرقت  اھزکرم  زکرم  لباقم  ۀطقن  رد  ار  دوخ  تیعقوم 
همادا یبونج  میقتسم  ریسم  هب  قرش  یوس  هب  ناسون  زا  شیپ  تسرد 

امش ناھجربا  هک  یا  هعطق   ، یبونج ینحنم  ۀدمع  شخب  شش  ۀرامش  ؛  دھد یم 
. دنک یم  لاغشا  ار   ، تسا هدومن  روبع  نآ  زا  ًابیرقت 

نایم هک   ، دراد قلعت   ، متفھ ناھجربا   ، ناتناورُا هب  امش  نادابن  یلحم  ناھج 
ام هک  روطنآ   ) شیپ دایز  نادنچ  هن  یتدم  زا  ، و  دنک یم  ناسون  شش  کی و  ناھجربا 

ییاضف حطس  یقرش  بونج  یانحنا  ریسم  رد  مینک ) یم  هبساحم  ار  نامز 
ۀموظنم شدرگ  زا  هک  تسا  لاس  درایلیم  دنچ  هزورما   . تسا هدرک  شدرگ  ناھجربا 

هک یروط   ، درذگ یم  یبونج  یانحنا  رود  هب  دراد  قلعت  نآ  هب  ایشنروی  هک  یسمش 
ریسم نایم  زا  دیور و  یم  شیپ  یقرش  بونج  یانحنا  یوسارف  رد  امش  نونکا  مھ 
ینالوط راصعا  یارب   . دینک یم  تکرح  تعرس  هب  یلامش  میقتسم  ًاتبسن  لیوط و 

. دومن دھاوخ  لابند  ار  یلامش  میقتسم  ًابیرقت  ریسم  نیا  ناتناورُا 

یلحم ناھج  ینوریب  یزرم  ۀیحان  رد  ًالماک  هک  دراد  قلعت  یمتسیس  هب  ایشنروی 
ار ناتناورُا  ینوریب  یاھ  هنارک  رضاح  لاح  رد  امش  یلحم  ناھج  ؛ و  دراد رارق  امش 

یاھمتسیس نآ  زا  امش  اما   ، دنراد رارق  نیریاس  زاب  امش  یوسارف  رد   . دیامیپ یم 
گرزب زکرم  عبنم و  رود  هب  کیدزن  ًاتبسن  ۀلصاف  اب  گرزب  ۀریاد  ریسم  رد  هک  یکیزیف 

. دیتسھ رود  رایسب  دننک  یم  ناسون  اضف  رد 

ناھجربا تفھ  نامزاس  - 2

وا ؛  دناد یم  اضف  رد  ار  ینوکسم  تارک  یعقاو  دادعت  ناکم و  یناھج  ردپ  طقف 
تارایس یبیرقت  دادعت  طقف  نم   . دنز یم  ادص  هرامش  مان و  اب  ار  اھنآ  یمامت 

زا یلحم  یاھناھج  زا  یخرب  هک  ارچ   ، مھدب مناوت  یم  ار  تنوکس  لباق  ای  ینوکسم 
رادروخرب نیریاس  هب  تبسن  دنمشوھ  تایح  یارب  یرتشیب  بسانم  تارک 

زا  . دنا هتفاین  نامزاس  هدش  یزیر  حرط  ِیلحم  یاھناھج  یمامت  نینچمھ   . دنتسھ
یروانھپ زا  یا  هدیا  نداد  روظنم  هب  ًافرص  مھد  یم  هئارا  نم  هک  یتانیمخت  ور  نیا 

. تسا یدام  شنیرفآ 
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لیکشت نیریز  تروص  هب  ًابیرقت  اھنآ  ، و  دراد دوجو  ناھجربا  تفھ  گرزب  ناھج  رد 
: دنا هدش 

ای ینوکسم  ۀرک  رازھکی  دودح  لماش  تلودربا  نیداینب  دحاو  متسیس .  -1
هب هک  یتارایس   ، درس تارک   ، نازوس یاھدیشروخ   . تسا تنوکس  لباق 
تنوکس یارب  هک  یتارک  ریاس  ، و  دنتسھ کیدزن  رایسب  غاد  یاھدیشروخ 

هک هرک  رازھکی  نیا   . دنا هدشن  هدناجنگ  هورگ  نیا  رد  دنتسین  بسانم  قولخم 
رد اما   ، دنوش یم  هدیمان  متسیس  کی  دنا  هتفای  قابطنا  تایح  ظفح  یارب 
تسا نکمم  تارک  نیا  زا  یمک  ًاتبسن  دادعت  کی  طقف  رتناوج  یاھمتسیس 
سنرپ کی  ۀدھع  هب  ینوکسم  ۀرایس  رھ  یتسرپرس   . دنوش ینوکسم 

ناونع هب  هدش  یرامعم  ۀرک  کی  زا  یلحم  متسیس  رھ  ، و  تسا یا  هرایس 
تموکح نآ  رب  متسیس  نارمکح  کی  تسا و  رادروخرب  نآ  یزکرم  داتس 

. دنک یم 

کی ک تنوکس ) لباق  ۀرایس  دودح 100٫000  رد   ) متسیس دصکی   . هبکوک  -2
هدش یرامعم  یزکرم  داتس  ۀرک  کی  زا  هبکوک  رھ   . دنھد یم  لیکشت  ار  هبکو 
هب ار  نآ  یتسرپرس   ، اھ هبترمالاو   ، کدادنارُو رسپ  هس  تسا و  رادروخرب 

، تشھب ثیلثت  ریفس  کی   ، اھمایا نمؤم  کی  هبکوک  رھ  نینچمھ   . دنراد هدھع 
. دراد رظان  ناونع  هب 

( تنوکس لباق  ۀرایس  دودح 10٫000٫000  رد   ) هبکوک دصکی   . یلحم ناھج   -3
داتس ۀرک  کی  یلحم  ناھج  رھ   . دنھد یم  لیکشت  ار  یلحم  ناھج  کی 
زارتمھ نارسپ  زا  یکی  طسوت  دراد و  دنمھوکش  ۀدش  یرامعم  یزکرم 

کی روضح  اب  ناھج  رھ   . دوش یم  تموکح  لیئاکیم  ۀتسر  زا  دنوادخ  رگشنیرفآ 
. تسا هتفای  تکرب   ، تشھب ثیلثت  ۀدنیامن  کی   ، اھمایا داحتا 

لباق ۀرایس  دودح 1٫000٫000٫000  رد   ) یلحم ناھج  دصکی   . یعرف ۀیحان   -4
ۀرک کی  نآ  ؛  دھد یم  لیکشت  ار  ناھجربا  تلود  یعرف  ۀیحان  کی  تنوکس )

، اھمایا یاھدیدج   ، نآ نانارمکح  اجنآ  زا  ، و  دراد زیگنا  تفگش  یزکرم  داتس 
یعرف ۀیحان  یزکرم  داتس  رھ  رد   . دننک یم  یتسرپرس  ار  یعرف  ۀیحان  روما 

. دنراد دوجو   ، ثیلثت لاعتم  یاھتیصخش   ، مایا دیدج  هس 

لباق ۀرک  دودح 100٫000٫000٫000  رد   ) یعرف ۀیحان  دصکی  یلصا . ۀیحان   -5
داتس کی  یلصا  ۀیحان  رھ  یارب   . دنزاس یم  ار  یلصا  ۀیحان  کی  تنوکس )

، اھمایا لامک  هس  ار  نآ  یتسرپرس  تسا و  هدش  مھارف  تمظعرپ  یزکرم 
. دنراد هدھع  هب   ، ثیلثت لاعتم  یاھتیصخش 

لباق ۀرایس  دودح 1٫000٫000٫000٫000  رد   ) یلصا ۀیحان  هد  ناھجربا .  -6
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داتس ۀرک  کی  ناھجربا  رھ  یارب   . دنھد یم  لیکشت  ار  ناھجربا  کی  تنوکس )
مایالا میدق  هس  طسوت  تسا و  هدش  مھارف  لالجرپ  اسآ و  لوغ  یزکرم 

. دوش یم  ینارمکح 

لیکشت ار  ینونک  ۀتفای  نامزاس  گرزب  ناھج   ، ناھجربا تفھ  گرزب . ناھج   -7
تارک ۀوالع  هب  تنوکس  لباق  ۀرک  نویلیرت  تفھ  ًابیرقت  لماش  ، و  دھد یم 
ناھجربا تفھ   . دشاب یم  انواھ  ینوکسم  تارک  درایلیم  کی  هدش و  یرامعم 
تشھب زا  داتسا  حور  تفھ  طسوت  باتزاب  قیرط  زا  میقتسمریغ و  روط  هب 

یاھ هنادواج  طسوت  ًامیقتسم  انواھ  تارک  درایلیم  کی   . دنوش یم  یتسرپرس 
، لماک تارک  نیا  زا  کی  رھ  یارب  ثیلثت  لاعتم  یاھتیصخش  نیا  زا  یکی   ، اھمایا

. دنوش یم  یتسرپرس 

نیریز یاھدحاو  یارب  ناھج  یھدنامزاس  حرط   ، انواھ تشھب -  تارک  یانثتسا  هب 
: دنیب یم  کرادت 

اھناھجربا
...................................................................................................................................................................................

7

یلصا یاھ  هیحان 
.....................................................................................................................................................................

یعرف یاھ  هیحان 
...........................................................................................................................................................

7٫000

یلحم یاھناھج 
.......................................................................................................................................................

700٫000

بکاوک
...............................................................................................................................................................

70٫000٫000

یلحم یاھمتسیس 
..................................................................................................................................

7٫000٫000٫000
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تنوکس لباق  تارایس 
..................................................................................................................

7٫000٫000٫000٫000

: تسا نیریز  یازجا  زا  لکشتم  یبیرقت  روط  هب  ناھجربا  تفھ  زا  کی  رھ 

ۀدنریگ رب  رد  یبیرقت  روط  هب  متسیس  کی 
هرک  1٫000 ......................................................................................

. دشاب یم 

ۀدنریگ رب  رد  متسیس )  100  ) هبکوک کی 
هرک  100٫000...................................................................................

. دشاب یم 

ۀدنریگ رب  رد  هبکوک )  100  ) ناھج کی 
هرک  10٫000٫000 .............................................................................

. دشاب یم 

ۀدنریگ رب  رد  ناھج )  100  ) یعرف ۀیحان  کی 
. دشاب یم  هرک   1٫000٫000٫000 ...........................................................

ۀدنریگ رب  رد  یعرف ) ۀیحان   100  ) یلصا ۀیحان  کی 
. دشاب یم  هرک   100٫000٫000٫000 ...........................................

 ................................................. ۀدنریگ رب  رد  یلصا ) ۀیحان  هد   ) ناھجربا کی 
. دشاب یم  هرک   1٫000٫000٫000٫000

هتسویپ هک  ارچ   ، دنتسھ یبیرقت  نکمم  تلاح  نیرتھب  رد  تانیمخت  نیا  یمامت 
رگید یاھنامزاس  هک  یلاح  رد   ، دنتسھ شیادیپ  لاح  رد  یدیدج  یاھمتسیس 

. دنوش یم  وحم  یدام  دوجو  ۀصرع  زا  ًاتقوم 

ناتناورُا ناھجربا  - 3

یئرم ایشنروی  رد  حلسمریغ  مشچ  یارب  هک  هراتسرپ  یاھورملق  یمامت  ًالمع 
متسیس  . دنراد قلعت   ، ناتناورُا ناھجربا   ، گرزب ناھج  شخب  نیمتفھ  هب  دنتسھ 

ًاتدمع ، و  دنک یم  یگدنیامن  ار  ناتناورا  یزکرم  ۀتسھ  یریش  هار  ۀراتسرپ  روانھپ 
، اھدیشروخ گرزب  هوبنا  نیا   . دراد رارق  امش  یلحم  ناھج  یاھزرم  یوسارف  رد 

یاھربا  ، یورک یاھ  هشوخ   ، ییاتود یاھ  هراتس   ، اضف کیرات  یاھ  هریزج 
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ۀرایس نارازھ  هارمھ  هب   ، اھیباحس ریاس  یچیپرام و  یاھیباحس   ، یا هراتس 
متفھ کی  یواح  هک  هدیشک  ِلکش  یا  هریاد  دننام  تعاس  یدنب  هورگ  کی   ، هناگادج

. دنھد یم  لکش  ار  تسا  یلماکت  ینوکسم  یاھناھج 

یضرع شرب  نایم  زا  امش  هک  روطنیمھ   ، ایشنروی یموجن  تیعقوم  زا 
تارک هک  دینک  یم  هدھاشم   ، دیرگن یم  گرزب  یریش  هار  هب  کیدزن  یاھمتسیس 

زا رتگرزب  رایسب  نآ  ضرع  هک  دننک  یم  تکرح  هدیشک  روانھپ  حطس  کی  رد  ناتناورا 
. تسا نآ  ضرع  زا  رتگرزب  رایسب  نآ  یازارد  تماخض و 

هار حالطصا  هب  ۀدھاشم   ، دوش هتسیرگن  نامسآ  هب  تھج  کی  زا  هک  یماگنھ 
یلاح رد   ، دزاس یم  راکشآ  ناتناورا  یا  هراتس  تظلغ  رد  ار  یبسن  شیازفا  یریش 

ناھجربا یلصا  حطس  زا  ندش  رود  اب   . دبای یم  شھاک  تظلغ  فرط  رھ  رد  هک 
ۀیواز هک  یماگنھ   . دبای یم  شھاک  تارک  ریاس  ناگراتس و  دادعت  ام  ِیدام 

تظلغ یواح  ۀیحان  نیا  یلصا  ۀدوت  نایم  هب  شرگن  اب   ، دشاب بسانم  هدھاشم 
. دیرگن یم  اھزیچ  یمامت  زکرم  هاگلزنم و  ناھج  یوس  هب  امش   ، رثکادح

هراتس طسوت  نآ  ددع  تشھ  شیب  امک   ، ناتناورا یلصا  شخب  هد  نایم  زا 
راوشد رگید  یاتود  ۀناگادج  ییاسانش   . تسا هدیدرگ  صخشم  ایشنروی  ناسانش 

زا دیتسناوت  یم  رگا   . دینک هاگن  لخاد  زا  اھ  هدیدپ  نیا  هب  دیروبجم  امش  اریز   ، تسا
ۀیحان هد  ًاروف   ، دیرگنب ناتناورا  ناھجربا  هب  اضف  رد  تسدرود  رایسب  تیعقوم  کی 

. دیتخانش یم  ار  متفھ  ناشکھک  یلصا 

مکارتم اسآ و  لوغ  یا  هراتس  ربا  رد  اھرود  نآ  رد  امش  یعرف  ۀیحان  ِیشخرچ  زکرم 
یگمھ نآ  هب  طوبرم  یاھشنیرفآ  امش و  یلحم  ناھج  هک   ، رادنامک یکلف  تروص 

روانھپ متسیس  لباقتم  فرط  ود  زا  امش  ، و  تسا هدش  عقاو  دنخرچ  یم  نآ  رود  هب 
رد هک  ار  یا  هراتس  یاھربا  گرزب  نایرج  ود  دیناوت  یم  رادنامک  ِیناشکھکریز 

. دینک هدھاشم  دنوش  یم  رادیدپ  یا  هراتس  زیگنا  تفگش  یاھ  هقلح 

قلعت نآ  هب  شا  هطوبرم  تارایس  امش و  دیشروخ  هک  یکیزیف  متسیس  ۀتسھ 
قباس یچیپرام  یباحس  نیا   . دشاب یم  رونوردنآ  نیشیپ  یباحس  زکرم  دنراد 

ۀموظنم دلوت  هب  طوبرم  یاھدادخر  هب  طوبرم  هک  یا  هبذاج  تالالتخا  طسوت 
جک و یکدنا  دوب  هیاسمھ  گرزب  یباحس  کی  کیدزن  دروخرب  امش و  یسمش 
رییغت یورک  هزادنا  ات  ۀدوت  کی  هب  ار  رونوردنآ  عوقو  هب  کیدزن  ِمداصت  نیا   . دیدرگ جوعم 
روط هب  ار  اھنآ  هب  طوبرم  یکیزیف  یاھھورگ  اھدیشروخ و  ۀفرط  ود  تکرح  اما  داد 

ار یزکرم  ًاتبسن  تیعقوم  کی  نونکا  امش  یسمش  ۀموظنم   . تخاسن دوبان  لماک 
ۀبل ات  زکرم  نیب  هار  ۀمین  رد  هک  هتفای  لکش  رییغت  چیپرام  نیا  ناوزاب  زا  یکی  رد 

. دنک یم  لاغشا  تسا  هدش  عقاو  یا  هراتس  نایرج  ینوریب 
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رود هب  ناتناورا  رگید  یاھشخب  قطانم و  یمامت  رادنامک و  یکلف  تروص  ۀقطنم 
یا هراتس  نارگ  هدھاشم  یمگردرس  زا  یرادقم  ، و  دنتسھ شدرگ  رد  اسرووی 

طسوت هک  تسا  یبسن  ندش  جوعم  جک و  هرصاب و  یاطخ  زا  یشان  ایشنروی 
: تسا هدش  داجیا  نیریز  ۀناگدنچ  یشخرچ  یاھتکرح 

. شدیشروخ رود  هب  ایشنروی  شدرگ  - 1

. رونوردنآ نیشیپ  یباحس  ۀتسھ  لوح  امش  یسمش  ۀموظنم  رادم  - 2

زکرم لوح  نآ  ۀطوبرم  یاھ  هشوخ  رونوردنآ و  یا  هراتس  ۀداوناخ  شخرچ  - 3
. نادابن یا  هراتس  ربا  ۀبذاج  شخرچ -  ِبکرم 

زکرم رود  هب  نآ  هب  طوبرم  یاھشنیرفآ  نادابن و  یا  هراتس  یلحم  ربا  ناسون  - 4
. نانآ یعرف  ۀیحان  هب  طوبرم  رادنامک  یکلف  تروص 

ۀیحان لوح  رادنامک  یکلف  تروص  هلمج  زا   ، یعرف ۀیحان  دصکی  شخرچ  - 5
. اھنآ یلصا 

لوح  ، دوش یم  هدیمان  یا  هراتس  شنار  هک  هچنآ   ، یلصا ۀیحان  هد  شخرچ  - 6
. ناتناورا هب  قلعتم  ِییاسرووی  یزکرم  داتس 

تکرح  ، انواھ تشھب و  رود  هب  هطوبرم  ناھجربا  شش  ناتناورا و  تکرح  - 7
. تعاس ۀبرقع  تھج  فالخ  رد  ناھجربا  ییاضف  حطس  یعمج 

امش و ۀرایس  ییاضف  یاھریسم  دنتسھ : عون  نیدنچ  زا  هناگدنچ  یاھتکرح  نیا 
قلطم تکرح   . تسا یتاذ  اھنآ  أشنم   ، دنتسھ کیتنژ  امش  یسمش  ۀموظنم 

یاھحرط یتاذ  نآ   . تسا کیتنژ  زین  تعاس  ۀبرقع  تھج  فالخ  رد  ناتناورا 
ًاشخب ، و  دنراد بکرم  أشنم  نیبانیب  یاھتکرح  اما   . تسا نیداینب  ناھج  یرامعم 

ًاشخب دنتسھ و  اھناھجربا  رد  هدام  یژرنا -  ِیراتخاس  ندش  هعطق  هعطق  زا  یشان 
داجیا ورین  ِیتشھب  ناگدنھد  نامزاس  دنمفدھ  دنمشوھ و  لمع  ۀلیسو  هب 

. دنوش یم 

رارق رتکیدزن  ترواجم  رد  دنوش  یم  کیدزن  انواھ  هب  هک  روطنیمھ  یلحم  یاھناھج 
یا هدنیازف  ِیریگرارق  مھ  یور   ، هیال هب  هیال  ، و  تسا رتشیب  اھرادم  دادعت  ؛  دنراد

، و اھرادم  ، اھ هیال   ، اھمتسیس  ، نادواج زکرم  زا  رتشیب  لصاوف  رد  اما   . دراد دوجو 
. دنراد دوجو  یرتمک  رتمک و  یاھناھج 

اھناھج ناکاین  اھیباحس —  - 4
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ناراگدیرفآ لرتنک  تحت  هشیمھ  یارب  ناھج  یھدنامزاس  شنیرفآ و  هک  یلاح  رد 
ررقم کینکت  کی  قباطم  هدیدپ  یمامت   ، دنام یم  یقاب  اھنآ  نارایتسد  نارکیب و 
زیچ اما   . دور یم  شیپ  هدام  ، و  یژرنا  ، ورین ۀبذاج  نیناوق  اب  قابطنا  رد  هدش و 
ام  . تسا طوبرم  اضف  یناھج  یورین  ژراش -  هب  هک  دراد  دوجو  یزیمآرارسا 

، میمھف یم  ًالماک  ار  ولج  هب  یناتمیتلآ  ۀلحرم  زا  یدام  یاھشنیرفآ  یھدنامزاس 
نیا هک  مینئمطم  ام   . میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  اھناتمیتلآ  ِیناھیک  یاین  اما 

یاضف نایم  زا  دبا  یارب  اھنآ  اریز  دنرادروخرب  یتشھب  أشنم  کی  زا  ییاین  یاھورین 
 - ورین نیا  هچ  رگا   . دننک یم  ناسون  تشھب  یاسآ  لوغ  یاھ  هنارک  رد  ًاقیقد  هدش  رپ 

تشھب ۀبذاج  هب  تبسن  تسا  اھیبای  تیدام  یمامت  یاین  هک  اضف  ژراش 
ناشن شنکاو  یناتحت  تشھب  روضح  هب  تبسن  هشیمھ   ، تسا دنمشنکاوان 

. دراد رارق  یناتحت  تشھب  زکرم  رادم  نایاپ  زاغآ و  رد  ًارھاظ  ، و  دھد یم 

سیدرگد نیزاغآ  یورین  هب  ار  اضف  یدنمناوت  ورین  یتشھب  ناگدنھد  نامزاس 
تیعقاو ِیژرنا  ۀیوناث  هیلوا و  یاھ  هولج  هب  ار  هدام  شیپ  لیسناتپ  نیا  دننک و  یم 
حوطس هب  هبذاج  هب  تبسن  یژرنا  نیا  هک  یماگنھ   . دنھد یم  لماکت  یکیزیف 

رھاظ هنحص  رد  ناھجربا  ماظن  رد  اھنآ  ناراکمھ  ورین و  ناریدم   ، دسر یم  دنمشنکاو 
ۀناگدنچ یاھرادم  رارقتسا  یارب  هک  ار  دوخ  ریذپان  نایاپ  یاھیراکتسد  دنوش و  یم 

. دننک یم  زاغآ  تسا  هدش  یحارط  اضف  نامز و  یاھناھج  یژرنا  یاھلاناک  ورین و 
حاتتفا یارب  هنحص  ، و  دوش یم  رادیدپ  اضف  رد  یکیزیف  ۀدام  بیترت  نیدب 

. دوش یم  ایھم  قیرط  نیدب  ناھج  یھدنامزاس 

نادابن نانادکیزیف  طسوت  زگرھ  هک  تسا  یا  هدیدپ  یژرنا  ندش  میسقت  ازجا  هب  نیا 
نامزاس هب  یبسن  یسرتسد  مدع  رد  نانآ  یلصا  یراوشد   . تسا هدشن  لح 
نتخادرپ یارب  ورین  ۀدنز  ناریدم  هچ  رگ  اریز   ، تسا هتفھن  ورین  یتشھب  ناگدنھد 

روط هب  هک  ییاھیژرنا  أشنم  زا  یکرد  نیرتمک   ، دنتسھ هتسیاش  اضف  یژرنا  هب 
. دنرادن دنروآ  یمرد  لرتنک  تحت  هنادنمشوھ  هنارھام و  رایسب 

نآ دنرداق  اھنآ   . دنتسھ اھیباحس  ناگدننک  زاغآ  ورین  یتشھب  ناگدنھد  نامزاس 
هک یماگنھ  هک  دنروایب  دوجو  هب  ناش  ییاضف  روضح  لوح  ار  ورین  میظع  یاھدابدرگ 

ًامامت یاھورین  هک  نیا  ات   ، دنوش دودحم  ای  فقوتم  دنناوت  یمن  زگرھ  دنداتفا  هار  هب 
. دنوش زیھجت  ناھج  ۀدام  ِیناتمیتلآ  یاھدحاو  ییاھن  یرادیدپ  یارب  ذفان 

أشنم میقتسم  یاھدیشروخ  ردام  یاھخرچ   ، اھیباحس ریاس  چیپرام و  یاھیباحس 
زا توافتم  لکش  هد   . دنیآ یم  دوجو  هب  هنوگ  نیدب  اھنآ  عونتم  یاھمتسیس  و 
نیا ، و  دید جراخ  یاضف  رد  ناوت  یم  ار   ، ناھج ۀیلوا  لماکت  یاھزاف   ، اھیباحس
أشنم زا   ، دندوب ناھجربا  تفھ  رد  هک  ییاھنآ  دننامھ   ، یژرنا روانھپ  یاھخرچ 

. دنرادروخرب یناسکی 

رادقم هب  اھیباحس  ِیا  هرایس  یا و  هراتس  ناگداون  لک  عمج  ، و  هلصاح دادعت   ، هزادنا
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لامش رد  تسرد  دیشروخ  ۀدنھد  لکش  ِیباحس  کی   . تسا توافتم  دایز 
شیادیپ بجوم  شیپ  زا   ، اضف یناھجربا  حطس  ۀدودحم  رد  اما   ، ناتناورا یاھزرم 

باترپ لاح  رد  زونھ  ردام  خرچ  ، و  تسا هدش  دیشروخ  رازھ  لھچ  ًابیرقت 
یخرب  . دنتسھ امش  دیشروخ  ۀزادنا  ربارب  نیدنچ  اھنآ  رثکا  هک   ، تسا اھدیشروخ 

دیشروخ نویلیم  دصکی  ات  شیادیپ  بجوم  ینوریب  یاضف  رتگرزب  یاھباحس  زا 
. دنا هدش 

یاھناھج ای  یعرف  یاھ  هیحان  ریظن   ، یرادا یاھدحاو  زا  کیچیھ  هب  اھیباحس 
زا یلحم  یاھناھج  زا  یخرب  هچ  رگ   ، دنتسین طوبرم  میقتسم  روط  هب   ، یلحم
کی ًاقیقد  لماش  یلحم  ناھج  رھ   . دنا هتفای  نامزاس  اھنت  یباحس  کی  تارمث 
، یباحس ۀطبار  زا  رظن  فرص   ، ناھجربا کی  یژرنا  ژراش  عمج  مرازھ  دصکی 

رد نآ  دوش —  یمن  یھدنامزاس  یباحس  ۀطساو  هب  یژرنا  هک  ارچ   ، دشاب یم 
. تسا هدش  میسقت  ناھج  رسارس 

لرتنک یخرب   . دنتسین دیشروخ  نتخاس  ریگرد  یچیپرام  یاھباحس  یمامت 
یچیپرام رھاظ  ، و  دنا هدرک  ظفح  ار  دوخ  یا  هراتس  ۀدش  ادج  ناگداون  زا  یرایسب 

هب کیدزن  شیارآ  رد  اھنآ  یاھدیشروخ  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  لیلد  نیا  هب  اھنآ 
زاب نوگانوگ  یاھریسم  قیرط  زا  اما  دنوش  یم  جراخ  یباحس  یوزاب  زا  مھ 
رد هک  یماگنھ  اما  تسا  ناسآ  هطقن  کی  رد  اھنآ  ۀدھاشم  اذل   ، دندرگ یم 
روط هب  یباحس  یوزاب  زا  جراخ  رود و  رایسب  ناشتشگزاب  فلتخم  یاھریسم 
زا یدایز  دادعت  رضاح  لاح  رد   . تسا رتراوشد  اھنآ  ندید  دنا  هدنکارپ  هدرتسگ 

زا جراخ  هک   ، ادموردنآ هچ  رگ   ، درادن دوجو  ناتناورا  رد  زاس  دیشروخ  لاعف  یاھباحس 
مشچ یارب  رود  رایسب  یباحس  نیا   . تسا لاعف  رایسب   ، تسا ینوکسم  ناھجربا 
دینک گنرد   ، دینک یم  هدھاشم  ار  نآ  امش  هک  یماگنھ  ، و  تسا یئرم  حلسمریغ 
شیپ لاس  نویلیم  کی  ًابیرقت  دینک  یم  هراظن  هک  ار  یرون  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  نیا  ات 

. دومن کرت  ار  اھدیشروخ  نآ 

رگید چیپرام و  یاھیباحس  زا  یمیظع  دادعت  ۀدنریگ  رب  رد  یریش  هار  ناشکھک 
ظفح ار  شیوخ  ۀیلوا  شیارآ  زونھ  اھنآ  زا  یرایسب  ، و  دشاب یم  نیشیپ  یاھیباحس 
راچد یرایسب   ، ینوریب ۀبذاج  ینورد و  دیدش  یاھینوگرگد  ۀجیتن  رد  اما   . دنا هدرک 

اسآ لوغ  یاھشھوبنا  نیا  دنا  هتشگ  بجوم  هک  دنا  هدش  ییارآون  یسیدژک و  نانچ 
ربا لثم   ، دنسر رظن  هب  لعتشم  یاھدیشروخ  کانبات  رکیپ  لوغ  یاھ  هدوت  نوچمھ 

ناتناورا ینوریب  یاھ  هنارک  یکیدزن  رد  یا  هراتس  یاھ  هشوخ  یورک  عون   . ینالژام
. دوش یم  تفای  روفو  هب 

هظحالم هدام  درفنم  یاھشھوبنا  تروص  هب  دیاب  ناتناورا  یا  هراتس  میظع  یاھربا 
زا جراخ  ییاضف  قطانم  رد  هدھاشم  لباق  ۀناگادج  یاھباحس  اب  هک  دنوش 

موسوم یاھربا  زا  یرایسب  دوجو  نیا  اب   . تسا هسیاقم  لباق  یریش  هار  ناشکھک 
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یاھربا نیا  یژرنا  لیسناتپ   . دنتسھ یزاگ  ۀدام  لماش  طقف  اضف  ِیا  هراتس  هب 
طسوت نآ  زا  یردق  ، و  تسا میظع  رواب  لباقریغ  یدح  هب  یزاگ  یا  هراتس 

ًاددجم یدیشروخ  یاھیبات  نورب  تروص  هب  دوش و  یم  هتفرگ  رواجم  یاھدیشروخ 
. دوش یم  اضف  یھار 

ییاضف ماسجا  أشنم  - 5

أشنم تسا  روصحم  ناھجربا  کی  تارایس  اھدیشروخ و  رد  هک  یمرج  ۀدمع  شخب 
لمع طسوت  ناھجربا  مرج  زا  یکدنا  رایسب  ردق  ؛  دراد اھیباحس  یاھخرچ  رد 
تارک نتخاس  رد  نوچمھ   ) تسا هدش  یھدنامزاس  ورین  ناریدم  میقتسم 

. دراد زاب  یاضف  رد  أشنم  هدام  ریغتم  امئاد  تیمک  کی  هچ  رگ   ،( هدش یرامعم 

تروص هب  دنناوت  یم  تارک  ریاس  ، و  تارایس  ، اھدیشروخ رثکا   ، أشنم اب  هطبار  رد 
: دنوش یدنب  هقبط  نیریز  هورگ  هد  زا  یکی 

زا یرایسب   . دنتسین چیپرام  اھیباحس  یمامت  ضابقنا . زکرم  مھ  تاقلح   -1
میسقت ییاتود  یا  هراتس  متسیس  کی  هب  هک  نیا  یاج  هب  میظع  یاھیباحس 
یوقلح یاھراتخاس  تروص  هب   ، دنبای لماکت  چیپرام  کی  تروص  هب  ای  دنوش 

اھیباحس نیا  ینالوط  یاھتدم  یارب   . دنریگ یم  رارق  مکارت  ضرعم  رد  هناگدنچ 
لکش طسوت  هک  دنسر  یم  رظن  هب  یزکرم  یاسآ  لوغ  دیشروخ  کی  تروص  هب 
یوقلح یرھاظ  دنشدرگ و  لاح  رد  هک  هدام  میظع  رامشیب  یاھربا  یاھیدنب 

. دنوش یم  رادیدپ  دنراد 

زا هک  دنتسھ  ییاھدیشروخ  نآ  ۀدنریگ  رب  رد  یشخرچ  ناگراتس   -2
. دنوش یم  باترپ  نوریب  هب  هتفای  ترارح  رایسب  یاھزاگ  ِردام  گرزب  یاھخرچ 

تسد یاھتکرح  رد  هکلب  دنوش  یمن  باترپ  نوریب  هب  هقلح  تروص  هب  اھنآ 
زا ریغ  یاھیباحس  رد  أشنم  نینچمھ  یشخرچ  ناگراتس   . یپچ یتسار و 

. دنراد یچیپرام 

یباحس کی  زا  دیشروخ  کی  هک  یماگنھ  یراجفنا . هبذاج -  تارایس   -3
نوریب هب  یا  هظحالم  لباق  تفاسم  ًالومعم   ، دیآ یم  ایند  هب  هار  هار  ای  یچیپرام 
نیا زا  دعب  ًابقاعتم  ، و  تسا یزاگ  رایسب  یدیشروخ  نینچ   . دوش یم  باترپ 
یکیدزن هب  قافتا  بسح  رب  تسا  نکمم   ، دش مکارتم  درس و  یا  هزادنا  ات  هک 
ناسون اضف  کیرات  ۀریزج  کی  ای  اسآ  لوغ  دیشروخ  کی   ، هدام میظع  ۀدوت  کی 
مداصت هب  هک  دشابن  یفکم  ردقنآ  تسا  نکمم  یندش  کیدزن  نینچ   . دنک
مسج ۀبذاج  ششک  دھد  هزاجا  هک  دشاب  کیدزن  ردقنآ  زاب  اما  دوش  رجنم 

اذل ، و  دنک زاغآ  ار  رتکچوک  مسج  رد  یدم  رزج و  دیدش  یاھینوگرگد  رتگرزب 
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دیشروخ ِلباقتم  تمس  ود  رد  هک  ار  یدم  رذج و  یاھبوشآ  زا  هتشر  کی 
کی دوخ  جوا  رد  یراجفنا  یاھناروف  نیا   . دنک زاغآ  دھد  یم  خر  هدش  نوگرگد 
نکمم هک  دننک  یم  داجیا  ار  نوگانوگ  یاھ  هزادنا  اب  هدام  یاھشھوبنا  زا  هتشر 

باترپ ناروف  لاح  رد  دیشروخ  ِیا  هبذاج  ِیریگ  سپزاب  ۀیحان  زا  رتارف  تسا 
دادیور نیا  رد  ریگرد  مسج  ود  زا  یکی  رود  هب  دوخ  یاھرادم  رد  اذل  ، و  دنوش

جیردت هب  دندنویپ و  یم  مھ  هب  هدام  رتگرزب  یاھ  هدوت  اھدعب   . دنبای تابث 
ِدماج تارایس  زا  یرایسب   . دننک یم  بذج  دوخ  هب  ار  رتکچوک  ماسجا 

دوخ یسمش  ۀموظنم   . دنیآ یم  دوجو  هب  قیرط  نیدب  رتکچوک  یاھمتسیس 
. دوب رادروخرب  ییأشنم  نینچ  زا  تسرد  امش 

رد هک  یماگنھ   ، اسآ لوغ  یاھدیشروخ  یا . هرایس  زکرم  زا  نازیرگ  نارتخد   -4
دایز ۀزادنا  هب  اھنآ  شخرچ  نازیم  رگا  ، و  دنتسھ هعسوت  زا  یصخشم  لحارم 
نکمم هک  دننک  یم  هدام  زا  یدایز  ریداقم  ندنکفا  نوریب  هب  عورش   ، دبای باتش 

دیشروخ درگ  هب  ًاموادم  هک  ار  یکچوک  تارک  ات  دنیآ  مھ  درگ  ًابقاعتم  تسا 
. دنھد لکش  دخرچ  یم  ردام 

ینارحب دح  کی  درفنم  ناگراتس  ۀزادنا  یارب   . هبذاج دوبمک  راچد  تارک   -5
نازیم زا  رگا   ، دسر یم  دح  نیا  هب  دیشروخ  کی  هک  یماگنھ   . دراد دوجو 
ماگنھ نیا  رد   . تسا ندش  هقش  هب  موکحم   ، دوشن هتساک  نآ  شخرچ 

دلوتم عون  نیا  زا  دیدج  ییاتود  ۀراتس  کی  ، و  دھد یم  خر  یدیشروخ  فاکش 
تارایس ًابقاعتم  میظع  ِیگراپ  مھ  زا  نیا  ۀجیتن  رد  تسا  نکمم   . دوش یم 

. دنبای لکش  یکچوک  رامشیب 

ینوریب ۀرایس  نیرتگرزب  رتکچوک  یاھمتسیس  رد  یضابقنا . ناگراتس   -6
نآ هک  یلاح  رد   ، دنک یم  بذج  دوخ  هب  ار  شا  هیاسمھ  تارک  تاقوا  یھاگ 
هطبار رد   . دننک یم  زاغآ  ار  دوخ  ییاھن  یرو  هطوغ  دیشروخ  هب  کیدزن  تارایس 
ۀرایس راھچ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ینایاپ  نینچ   ، امش یسمش  ۀموظنم  اب 
، یلصا ۀرایس  هک  یلاح  رد   ، دنوش یم  بلط  دیشروخ  طسوت  یلخاد 

. دوش یم  گرزب  دایز  ۀزادنا  هب  هدنام  یقاب  تارک  ریخست  قیرط  زا   ، یرتشم
اما رواجم  دیشروخ  ود  داجیا  هب  یسمش  ۀموظنم  کی  یارب  ینایاپ  نینچ 

نینچ  . دوش یم  رجنم   ، ییاتود ۀراتس  یدنب  لکش  عون  کی   ، رباربان
یاھشھوبنا ینوریب  ۀیشاح  رد  زج  هب  دنتسھ  ررکمان  یدیدش  یاھینوگرگد 

. ناھجربا ناگراتس 

تارایس تسا  نکمم   ، اضف رد  یراج  ۀدام  میظع  رادقم  زا  یمکارت . تارک   -7
قیرط زا  هدننک و  هریخ  باتش  اب  اھنآ   . دنوش هتشابنا  یدنک  هب  کچوک 

نینچ یارب  طیارش   ، اضف قطانم  یخرب  رد   . دننک یم  دشر  یئزج  تامداصت 
نینچ زا  ینوکسم  تارایس  زا  یرایسب   . تسا دعاسم  یا  هرایس  دلوت  لاکشا 
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. دنا هدوب  رادروخرب  ییأشنم 

سیدرگد ِیژرنا  یاھیگتشابنا  میقتسم  ۀجیتن  کیرات  مکارتم  ریازج  زا  یخرب 
تشابنا قیرط  زا  کیرات  ریازج  نیا  زا  یرگید  هورگ   . دنتسھ اضف  رد  هدش 
یراج اضف  رد  هک  فرص  یاھباھش  تاعطق و   ، درس ۀدام  میظع  ریداقم 

، و دنا هدوبن  غاد  زگرھ  هدام  یاھشھوبنا  نیا   . دنا هدمآ  دوجو  هب   ، دنتسھ
. تسا ایشنروی  هیبش  رایسب   ، ناشتظلغ زج  هب   ، اھنآ راتخاس 

یوزنم یاھدیشروخ  اضف  کیرات  ریازج  زا  یخرب  هتخوس . یاھدیشروخ   -8
ییاضف یژرنا  یمامت  ، و  هدیسر مامتا  هب  ناشتخوس  هک  دنتسھ 

مکارت هب  هدام  ۀتفای  نامزاس  یاھدحاو   . تسا هدش  عطاس  ناشدوجوم 
زاین ینالوط  راصعا  هب  ؛ و  دنوش یم  کیدزن   ، لماک یلمع  یگچراپکی   ، لماک
کی لابند  هب  هدام  ۀتفای  مکارت  رایسب  یاسآ  لوغ  یاھ  هدوت  نیا  هک  تسا 

زا اضف  یاھرادم  رد  یناھیک  ناسکی  ۀدننک  تایح  دیدجت  دادخر  کی  ای  مداصت 
هدامآ ناھج  رد  درکراک  دیدج  یاھلکیس  یارب  بیترت  نیدب  دنوش و  ژراش  ون 

. دنوش

. دنتسین ردان  تامداصت  رت  میخض  ِیا  هشوخ  یحاون  نآ  رد  یمداصت . تارک   -9
هارمھ هدام  یاھینوگرگد  یژرنا و  میظع  تارییغت  اب  یموجن  میظنتزاب  نینچ 
ندروآ دوجو  هب  رد  دنریگ  یم  رب  رد  ار  هدرم  یاھدیشروخ  هک  یتامداصت   . تسا
بلغا تامداصت  زا  یشان  تارذ   . دنرثؤم هژیو  روط  هب  یژرنا  ۀدرتسگ  تاناسون 
روظنم هب  هک  ار  یا  هرایس  ماسجا  بقاعتم  یدنب  لکش  یدام  یاھ  هتسھ 

. دھد یم  لیکشت  دنا  هتفای  قابطنا  یناسنا  تنوکس 

اھحرط و قباطم  هک  دنتسھ  یتارک  اھنیا  هدش . یرامعم  تارک   -10
، نوتگنیولس لثم   ، دنا هدش  هتخاس  هژیو  دصاقم  یخرب  یارب  تاصخشم 

. ام ناھجربا  تلود  رقم   ، اسرووی ، و  امش یلحم  ناھج  یزکرم  داتس 

دوجو تارایس  نتخاس  ادج  اھدیشروخ و  لماکت  یارب  رگید  رامشیب  یاھکینکت 
میظع تیرثکا  هک  دنتسھ  ییاھشور  رگناشن  هدش  دای  یاھبولسا  اما   ، دراد

هدروآ دوجو  هب  اھنآ  ۀلیسو  هب  یا  هرایس  یاھ  هداوناخ  یا و  هراتس  یاھمتسیس 
لماکت یا و  هراتس  ینوگرگد  رد  هک  ینوگانوگ  یاھکینکت  ۀیلک  حرش   . دنوش یم 

فلتخم شور  دصکی  ًابیرقت  فیصوت  دنمزاین  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یا  هرایس 
نایوجشناد هک  روطنیمھ   . تسا یا  هرایس  أشنم  یزاس و  دیشروخ 

ار ییاھ  هدیدپ   ، دنھد یم  رارق  قیقد  یسررب  دروم  ار  کالفا  امش  یسانش  هراتس 
یا هراتس  لماکت  یاھبولسا  نیا  یمامت  رگناشن  هک  درک  دنھاوخ  هدھاشم 

ار هدام  ۀدنشخردریغ  کچوک و  ۀعومجم  نآ  یبای  لکش  دھاوش  اھنآ  اما   ، دشاب یم 
روانھپ یاھشنیرفآ  نایم  رد  ، و  دنور یم  راک  هب  ینوکسم  تارایس  ناونع  هب  هک 
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. درک دنھاوخ  فشک  تردن  هب  دنرتمھم  همھ  زا  یدام 

اضف تارک  - 6

لباق نیریز  یلصا  یاھشخب  هب   ، أشنم زا  رظن  فرص   ، اضف نوگانوگ  تارک 
: دنتسھ یدنب  هقبط 

. اضف ناگراتس  اھدیشروخ —  - 1

. اضف کیرات  ریازج  - 2

. تارایس هدرخ  ، و  اھباھش  ، راد هلابند  ناگراتس  ییاضف —  یعرف  ماسجا  - 3

. ینوکسم تارک  هلمج  زا   ، تارایس - 4

. دنا هدش  هتخاس  یرامعم  حرط  قباطم  هک  یتارک  هدش —  یرامعم  تارک  - 5

یلماکت أشنم  کی  ییاضف  ماسجا  یمامت   ، هدش یرامعم  تارک  یانثتسا  هب 
، دنا هدشن  هدروآ  دوجو  هب  تیھولا  نامرف  هب  هک  رظن  نیا  زا  یلماکت   ، دنا هتشاد 
زا نامز  اضف -  کینکت  کی  ۀلیسو  هب  دنوادخ  قالخ  لامعا  هک  رظن  نیا  زا  یلماکت 

تیھولا ۀدش  رجنم  هدش و  هدیرفآ  دنمشوھ  تادوجوم  زا  یرایسب  درکراک  قیرط 
. تسا هدش  راکشآ 

ناشدوجو نوگانوگ  لحارم  ۀیلک  رد  هک  دنتسھ  اضف  ناگراتس  اھنیا  اھدیشروخ .
؛ دنتسھ لماکت  لاح  رد  درفنم  ییاضف  یاھمتسیس  اھنآ  زا  یخرب   . دنراد رارق 
دیدپان لاح  رد  ای  ضابقنا  لاح  رد  یا  هرایس  یاھمتسیس   ، ییاتود ناگراتس  نارگید 
. دنراد دوجو  هلحرم  تلاح و  رازھ  کی  زا  شیب  رد  اضف  ناگراتس   . دنتسھ ندش 
اما ؛  دیتسھ انشآ  دننک  یم  عطاس  امرگ  هارمھ  هب  رون  هک  ییاھدیشروخ  اب  امش 

. دنشخرد یم  امرگ  نودب  هک  دنراد  دوجو  ییاھدیشروخ  نینچمھ 

عطاس رون  امرگ و  ًاموادم  یلومعم  دیشروخ  کی  هک  یلاس  نویلیرت  اھنویلیرت 
اراد هدام  دحاو  رھ  هک  تسا  یژرنا  میظع  رابنا  رگناشن  یبوخ  هب  درک  دھاوخ 

تسا هدش  هریخذ  یکیزیف  ۀدام  یئرمان  تارذ  نیا  رد  هک  یعقاو  یژرنا   . دشاب یم 
امرگ و میظع  راشف  ضرعم  رد  هک  یماگنھ  یژرنا  نیا  . و  تسا روصت  لباقریغ  ًابیرقت 

رارق دراد  دوجو  نازوس  یاھدیشروخ  لخاد  رد  هک  یژرنا  ۀطوبرم  یاھتیلاعف 
نیا رگید  طیارش  زاب   . دبای یم  تیدوجوم  رون  تروص  هب  لماک  روط  هب  ًابیرقت  دریگ  یم 

یاھرادم رد  هک  ار  ییاضف  یژرنا  ۀدمع  شخب  هک  دزاس  یم  رداق  ار  اھدیشروخ 
یرایسب  . دننکفا نوریب  دنزاس و  نوگرگد  دیآ  یم  اھنآ  یوس  هب  ییاضف  ۀدش  تیبثت 
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بذج یدیشروخ  یاھمانید  هب  هدام  لاکشا  ۀیلک  یکیزیف و  یژرنا  یاھزاف  زا 
هب قیرط  نیدب  اھدیشروخ   . دنوش یم  میسقت  اھنآ  طسوت  ًابقاعتم  دنوش و  یم 
ناونع هب  ، و  دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  یژرنا  شدرگ  ِیلحم  ناگدنھد  باتش  تروص 

. دننک یم  لمع  ورین  لرتنک  کیتاموتا  یاھھاگتسیا 

. دوش یم  مرگ  ینارون و  لعتشم  دیشروخ  نویلیرت  هد  زا  شیب  اب  ناتناورُا  ناھجربا 
زا شیب   . دنتسھ امش  یموجن  ۀدھاشم  لباق  متسیس  ناگراتس  اھدیشروخ  نیا 
. دنوش هدید  ایشنروی  زا  دنناوتب  هک  دنتسھ  نآ  زا  رتکچوک  رترود و  اھنآ  زا  نویلیرت  ود 
ۀرک یاھسونایقا  رد  هک  دراد  دوجو  دیشروخ  هزادنا  نامھ  هب  نیداینب  ناھج  رد  اما 

. دراد دوجو  بآ  یاھناویل  امش 

هدام گرزب  یاھشھوبنا  ریاس  هدرم و  یاھدیشروخ  اھنیا  اضف . کیرات  ریازج 
میظع ۀزادنا  زا  تاقوا  یھاگ  کیرات  ریازج   . دنشاب یم  امرگ  رون و  دقاف  هک  دنتسھ 

. دننک یم  لامعا  یژرنا  رب  هرطیس  ناھج و  نزاوت  رد  یدنمتردق  ریثأت  دنرادروخرب و 
گرزب زکرمت  نیا  . و  تسا رواب  لباقریغ  ًابیرقت  گرزب  یاھ  هدوت  نیا  زا  یخرب  تظلغ 
لمع لداعت  دنمتردق  یاھخرچ  تروص  هب  دزاس  یم  رداق  ار  کیرات  ریازج  نیا  مرج 

ۀبذاج نزاوت  اھنآ   . دننک راھم  رثؤم  روط  هب  ار  هیاسمھ  گرزب  یاھمتسیس  ، و  دنیامن
رد هک  یکیزیف  یاھمتسیس  یرایسب  ؛  دننک یم  ظفح  بکاوک  یرایسب  رد  ار  ورین 

ریزارس یدوبان  یوس  هب  تعرس  هب  رواجم  یاھدیشروخ  رد  تروص  نیا  ریغ 
هاگن راوتسا  یا  هنوگ  هب  کیرات  نابھاگن  ریازج  نیا  ۀبذاج  لاگنچ  رد  دش  دنھاوخ 

روط هب  ار  اھنآ  ناکم  میناوت  یم  ام  هک  تسا  درکراک  نیا  لیلد  هب   . دنا هدش  هتشاد 
، میا هدرک  یریگ  هزادنا  ار  هدنشخرد  ماسجا  ۀبذاج  ششک  ام   . مینک صخشم  قیقد 

رایسب یدرکراک  اب  هک  ار  اضف  کیرات  ریازج  قیقد  ناکم  هزادنا و  میناوت  یم  ور  نیا  زا  و 
هبساحم دننک  یم  لمع  شریسم  رد  صخشم  متسیس  کی  تابث  ظفح  یارب  رثؤم 

. مینک

رد یراج و  اضف  رد  هک  هدام  کچوک  تارذ  ریاس  اھباھش و  ییاضف . یعرف  ماسجا 
. دنتسھ یدام  ۀدام  یژرنا و  میظع  شھوبنا  کی  ۀدنریگ  رب  رد  دنلماکت  لاح 

یاھخرچ شکرس  ۀدشان  تیبثت  ناگداون  زا  راد  هلابند  ناگراتس  زا  یرایسب 
هدروآ مکاح  یزکرم  دیشروخ  لرتنک  تحت  جیردت  هب  هک  دنتسھ  ردام  یدیشروخ 

. دنرادروخرب یرگید  رامشیب  یاھأشنم  زا  نینچمھ  راد  هلابند  ناگراتس   . دنوش یم 
ۀتفای طسب  رایسب  یاھزاگ  یکیرتکلا  شنکاو  تلع  هب  راد  هلابند  ۀراتس  کی  ۀلابند 
دنوش یم  عطاس  دیشروخ  زا  هک  ییاھیژرنا  ریاس  رون و  یعقاو  راشف  تلع  هب  نآ و 
رب رد  هدیدپ  نیا   . دریگ یم  هناشن  ار  هدننک  بذج  دیشروخ  ای  مسج  تھج  فالخ 
نآ ؛  دشاب یم  نآ  هب  طوبرم  یاھیژرنا  رون و  تیعقاو  تبثم  دھاوش  زا  یکی  ۀدنریگ 
ًافرص هن   ، تسا یعقاو  ۀدام  کی  رون   . تسا رادروخرب  نزو  زا  رون  هک  دھد  یم  ناشن 

. رتا یضرف  جاوما 
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کی ای  دیشروخ  کی  رود  هب  هک  دنتسھ  هدام  رتگرزب  یاھشھوبنا  اھنیا  تارایس .
تارایس هدرخ  زا  اھنآ  ۀزادنا  ۀنماد  ؛  دننک یم  لابند  ار  رادم  کی  رگید  ییاضف  مسج 
ژاتنوم قیرط  زا  هک  یدرس  تارک   . تسا دماج  ای   ، عیام  ، یزاگ رکیپ  لوغ  تارک  ات 
ۀطبار کی  رد  قافتا  بسح  رب  هک  یماگنھ   ، دنا هدش  هتخاس  روانش  ییاضف  داوم 
نداد یاج  یارب  تارایس  نیرتلآ  هدیا   ، دنریگ رارق  کیدزن  دیشروخ  کی  اب  حیحص 

تایح یارب  هدرم  یاھدیشروخ  هدعاق  کی  ناونع  هب   . دنشاب یم  دنمشوھ  ۀنکس 
، دنتسھ رود  رایسب  لعتشم  هدنز و  دیشروخ  کی  زا  ًالومعم  اھنآ  ؛  دنتسین بسانم 

حطس رد  اھنآ  ۀبذاج  ؛  دنتسھ میجح  رایسب  ًاعومجم  اھنآ   ، نیا رب  هوالع  و 
. تسا هداعلا  قوف 

امش عون  تادوجوم  اب  مھ  یکی  یتح  درس  ۀرایس  لھچ  رھ  زا  امش  ناھجربا  رد 
رود دمجنم  تارک  هتفای و  ترارح  قوف  یاھدیشروخ  هتبلا  . و  تسین تنوکس  لباق 
طقف امش  یسمش  ۀموظنم  رد   . دنبسانمان رتالاب  تایح  نداد  یاج  یارب  هداتفا 
رظن زا  ایشنروی   . تسا بسانم  رضاح  لاح  رد  تایح  نداد  یاج  یارب  هرایس  هس 

. تسا لآ  هدیا  یرشب  تنوکس  یارب  تاھج  یرایسب  زا  ناکم  ، و  تظلغ  ، هزادنا

یور یلحم  تاریثأت  اما   ، دنتسھ یناھج  ًاساسا  یکیزیف  یژرنا  شنک  نیناوق 
ریثأت دنمکاح  یلحم  یاھمتسیس  رد  تارایس و  کت  کت  رد  هک  یکیزیف  طیارش 
هدنز یاھ  هولج  ریاس  قولخم و  تایح  زا  ینایاپ  یب  ًابیرقت  عونت  کی   . دنراد یدایز 

رد هباشت  صخشم  طاقن  دوجو  نیا  اب   . دیامن یم  یگژیو  نییعت  ار  اضف  رامشیب  تارک 
رد  ، دراد دوجو  دنطوبرم  مھ  هب  ضورفم  متسیس  کی  رد  هک  یتارک  زا  هورگ  کی 

نآ نایم  رد   . دراد دوجو  زین  دنمشوھ  تایح  ِیناھج  یوگلا  کی  هک  یلاح 
رد ار  رگیدکی  ، و  دنراد قلعت  ناسکی  یکیزیف  رادم  هب  هک  یا  هرایس  یاھمتسیس 

یکیزیف یطباور  دننک  یم  لابند  کیدزن  زا  اھناھج  ۀریاد  رود  هب  نایاپ  یب  یشدرگ 
. دراد دوجو 

هدش یرامعم  تارک  - 7

ییاضف ۀعطق  ِیلماکت  یاھناھج  زکرم  یکیدزن  رد  ناھجربا  تلود  رھ  هک  یلاح  رد 
حرط قباطم  هک  دنک  یم  لاغشا  ار  یا  هرک   ، تسا هتسشن  تموکح  دنسم  رب  دوخ 
نیا  . تسا هدش  رپ  هنکس  زا  ربتعم  یاھتیصخش  طسوت  هدش و  هتخاس  هشقن  و 
روط هب  هک  ییاضف  یماسجا   ، دنتسھ هدش  یرامعم  تارک   ، یزکرم داتس  ِتارک 
رون رد  هک  یلاح  رد  تارک  نیا   . دنا هدش  هتخاس  دوخ  ۀژیو  دوصقم  یارب  یصاصتخا 

. دننک یم  تفایرد  امرگ  رون و  لقتسم  روط  هب   ، دنتسھ میھس  رواجم  یاھدیشروخ 
عطاس امرگ  نودب  رون  تشھب  رامقا  لثم  هک  تسا  یدیشروخ  یاراد  اھنآ  زا  کی  رھ 
حطس یکیدزن  رد  یژرنا  صخشم  تانایرج  شدرگ  اب  کی  رھ  هک  یلاح  رد   ، دنک یم 

یاھمتسیس زا  یکی  هب  زکرم  داتس  تارک  نیا   . دوش یم  نیمأت  شیامرگ  هرک 
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قلعت تسا  هدش  عقاو  دوخ  ۀطوبرم  یاھناھجربا  یموجن  زکرم  رد  هک  یرتگرزب 
. دنراد

درادناتسا زور   . تسا هدش  درادناتسا  اھناھجربا  یزکرم  یاھداتس  رد  نامز 
ناتناورا لاس  ، و  تسا ایشنروی  تقو  هب  زور  یس  ًابیرقت  اب  ربارب  ناتناورُا  ناھجربا 
متفھ ناھجربا  رد  اسرووی  لاس  نیا   . دشاب یم  درادناتسا  زور  دصکی  اب  ربارب 
تقو هب  زور  رازھ  هس  زا  رتھاتوک  هقیقد  ود  تسیب و  ، و  دشاب یم  درادناتسا 

. امش یاھلاس  مجنپ  کی  تشھ و  دودح  رد   ، دشاب یم   ایشنروی 

یزکرم یوگلا  هک   ، تشھب هوکش  تعیبط و  رد  ناھجربا  تفھ  یزکرم  داتس  تارک 
تشھب یزکرم  داتس  تارک  یمامت   ، عقاو رد   . دنتسھ میھس   ، تسا اھنآ  لماک 

، یدام ۀزادنا  ، و  دنشاب یم  یتشھب  یاھھاگلزنم  یتسار  هب  اھنآ   . دنتسھ هنوگ 
شیازفا یزکرم  ۀریزج  ات  مسورج  زا  نانآ  یحور  هوکش  ، و  ییایشناروم ییابیز 

. دنتسھ هدش  یرامعم  تارک  زین  زکرم  داتس  تارک  نیا  رامقا  یمامت  . و  دبای یم 

هدش مھارف  یزکرم  داتس  نوگانوگ  تارک  یارب  یحور  یدام و  شنیرفآ  زا  زاف  رھ 
یحور ، و  ییایشناروم  ، یدام تادوجوم  عاونا  اھناھج  ِهاگداعیم  تارک  نیا  رد   . تسا
زا ، و  دننک یم  دوعص  ناھج  رد  یناسنا  تاقولخم  هک  روطنیمھ   . دنا هتفای  لزنم 
حوطس زا  ار  دوخ  تذل  ینادردق و  زگرھ   ، دننک یم  روبع  یحور  هب  یدام  یاھورملق 

. دنھد یمن  تسد  زا  ناشدوجو  نیشیپ 

گنھرف ۀرک  تفھ  زا   ، امش یایناتِس  یلحم  متسیس  یزکرم  داتس   ، مسورج
رد ، و  دنک یم  شدرگ  رمق  تفھ  اھنآ  زا  کی  رھ  رود  هب   . تسا رادروخرب  دوخ  یلاقتنا 

زا سپ  ناسنا  هاگلزنم  نیلوا   ، ایشناروم ِرصق  یرادھاگن  تارک  تفھ  اھنآ  نایم 
رارق هدافتسا  دروم  ایشنروی  رد  هک  روطنآ   ، تشھب ترابع   . تسا هدش  عقاو   ، گرم
رصق ۀرک  نیلوا  هک   ، تسا هدوب  رصق  تارک  تفھ  نیا  ینعم  هب  تاقوا  یھاگ   ، هتفرگ
. دنا هدش  یراذگمان  هرک  نیمتفھ  ات  بیترت  نیمھ  هب  ، و  تشھب نیلوا  تروص  هب 

یترشاعم و گنھرف  رمق  داتفھ   ، امش ِکدایشالرن  ۀبکوک  یزکرم  داتس   ، ایشندیا
ققحت ، و  یگناگی  ، زیھجت لیمکت  لابند  هب  نایارگزارف  ، و  دراد ار  دوخ  یشزومآ 

. دننک یم  تماقا  ًاتقوم  نآ  رد  مسورج  ماظن  رد  تیصخش 

هک یھاگشناد  ۀشوخ  هد  طسوت   ، امش یلحم  ناھج   ، نادابن تختیاپ   ، نوتگنیولس
لابند هب  ناسنا   . تسا هدش  هطاحا  دشاب  یم  هرک  هن  لھچ و  یاراد  کی  رھ 

. دبای یم  تسد  تیونعم  هب  سپ  نیا  زا  هبکوک  رد  شندش  یترشاعم 

رتالاب تاعلاطم  ۀرک  تفھ  اب   ، امش یعرف  ۀیحان  یزکرم  داتس   ، اسنِا  ، موس ِرنیاموی 
. تسا هدش  هطاحا  هنایارگزارف  تایح  یکیزیف 
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ۀرک داتفھ  طسوت   ، امش یلصا  ۀیحان  یزکرم  داتس   ، نودنالپسِا  ، مجنپ ِرجیموی 
. تسا هدش  هطاحا  ناھجربا  ینالقع  ۀتفرشیپ  شزومآ 

رتالاب هاگشناد  تفھ  طسوت   ، امش ناھجربا   ، ناتناورا یزکرم  داتس   ، اسرووی
لصفالب روط  هب  ارگزارف  ۀدارا  بحاص  تاقولخم  یارب  یونعم  ۀتفرشیپ  شزومآ 

داتفھ لماش  زیگنا  تفگش  تارک  زا  هشوخ  تفھ  نیا  زا  کی  رھ   . تسا هدش  هطاحا 
هک دریگ  یم  رب  رد  ار  راشرس  نامزاس  هسسؤم و  رازھ  نارازھ  هک  تسا  هژیو  ۀرک 
روظنم هب  نامز  نادرونھر  ، و  دنا هتفای  صیصخت  یحور  گنھرف  یناھج و  شزومآ  هب 

دروم هتفای و  ددجم  شزومآ  اھنآ  رد  انواھ  هب  ناش  ینالوط  زاورپ  یارب  یگدامآ 
هطوبرم تارک  نیا  رد  هشیمھ  نامز  دراو  هزات  نادرونھر   . دنریگ یم  رارق  ینیبزاب 

هشیمھ تمیزع  لاح  رد  ِنالیصحتلا  غراف  اما   ، دنریگ یم  رارق  شریذپ  دروم 
. دنوش یم  مازعا  انواھ  هب  اسرووی  لحاوس  زا  ًامیقتسم 

یزکرم داتس   ، تنوکس لباق  ای  ینوکسم  ۀرک  نویلیرت  کی  ًابیرقت  یارب  اسرووی 
کی رھ  زا  رتارف  ناتناورا  تختیاپ  لامک  ، و  تمظع  ، هوکش  . دشاب یم  یرادا  یحور و 

. دشاب یم  اضف  نامز و  یاھشنیرفآ  یاھیتفگش  زا 

تیبثت اھنآ  ۀدنھد  لیکشت  یازجا  هدش و  یزیر  حرط  ِیلحم  یاھناھج  یمامت  رگا 
دوجو ناھجربا  تفھ  رد  هدش  یرامعم  ۀرک  درایلیم  دصناپ  زا  رتمک  یکدنا   ، دنوش

. تشاد دھاوخ 

یژرنا میظنت  لرتنک و  - 8

قطانم یارب  دنناوتب  هک  دنا  هدش  هتخاس  یروط  اھناھجربا  یزکرم  داتس  تارک 
تھج یارب  ، و  دننک لمع  یژرنا  ورین و  رثؤم  ناگدننک  میظنت  تروص  هب  دوخ  نوگانوگ 
لمع ینوناک  طاقن  ناونع  هب  دوخ  ۀدنھد  لیکشت  یلحم  یاھناھج  هب  یژرنا  نداد 
یراج هتفای  نامزاس  یاضف  رد  هک  یکیزیف  یاھیژرنا  لرتنک  نزاوت و  یور  اھنآ   . دننک

. دننک یم  لامعا  یدنمتردق  ریثأت  تسا 

، ناھجربا یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم  طسوت  یرتشیب  ِیمیظنت  یاھدرکراک 
دوجو هب  صخشم  دوصقم  نیا  یارب  هک  یدنمشوھ  ۀدنز  همین  هدنز و  تادوجوم 

یاھ هتسر  ؛  تسا راوشد  نارگلرتنک  ورین و  زکارم  نیا  مھف   . دریگ یم  ماجنا   ، دنا هدمآ 
، دننک یمن  باختنا  اھنآ   ، دنتسین رادروخرب  هدارا  زا  اھنآ   ، دنتسین یدارا  رت  نییاپ 
رایسب نامزاس  یتاذ  کیتاموتا و  ًارھاظ  یلو  هنادنمشوھ  رایسب  اھنآ  یاھدرکراک 
یتسرپرس و اھناھجربا  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم   . تسا اھنآ  یصصخت 
هدھع هب  دنریگ  یم  رب  رد  ار  اتیوارگ  ۀزوح  هک  ار  یژرنا  متسیس  یس  یئزج  لرتنک 
عقاو تراظن  دروم  اسرووی  یورین  زکارم  طسوت  هک  یکیزیف  یژرنا  یاھرادم   . دنراد
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ناھجربا رود  هب  شدرگ  ات  دنراد  زاین  لاس  نویلیم  زا 968  شیب  یکدنا  هب  دنوش  یم 
. دنزاس لیمکت  ار 

هشیمھ نزو  هچ  رگ   ، دراد نزو  نآ  ؛  تسا رادروخرب  هدام  زا  لماکت  لاح  رد  یژرنا 
رد مرج   . تسا هتسباو  هبذاج  دض  ، و  مرج  ، شخرچ تعرس  هب  ، و  تسا یبسن 
ِرضاح اج  همھ  تعرس  ؛ و  تسا لیامتم  یژرنا  رد  تعرس  نتخاس  دنک  هب  هدام 
طسوت ندش  دنک  یاھنم   ، تعرس نیزاغآ  ۀیطع  دنک : یم  یگدنیامن  ار  اھنیا  یژرنا 
میظنت درکراک  ۀوالع  هب   ، تسا هدش  عقاو  هھجاوم  دروم  لاقتنا  نیح  رد  هک  یمرج 

ای هتفای  ترارح  رایسب  ماسجا  یکیزیف  ذوفن  ناھجربا و  یژرنا  ۀدنز  نارگلرتنک  ۀدننک 
. رواجم ۀدش  ژراش  ًادیدش 

یدبا یدوبان  نتخاس و   ، یژرنا هدام و  نایم  نزاوت  ظفح  یارب  یناھج  حرط 
ظیلغت و ناوت  زا  ناھج  یورین  ناریدم   . دزاس یم  یرورض  ار  هدام  رتکچوک  یاھدحاو 

. دنرادروخرب یژرنا  ریغتم  یاھتیمک  نتخاس  اھر  طسبنم و  ای   ، ظفح

هبذاج  ، هدننک دنک  ریثأت  زا  یفکم  تدم  کی  رد   ، دوبن لماع  ود  نیا  رطاخ  هب  رگا 
دض تاریثأت  لیلد  هب   ، لوا تخاس : یم  لیدبت  هدام  هب  ار  اھیژرنا  یمامت  ماجنارس 
طیارش تحت  هتفای  نامزاس  ۀدام  هک  لیلد  نیا  هب   ، مود ، و  یژرنا نارگلرتنک  ۀبذاج 

رد اضف  ۀژیو  طیارش  تحت  دوش و  یم  تفای  غاد  رایسب  ناگراتس  رد  هک  یصخشم 
لیامت ندش  یشالتم  هب   ، مکارتم ۀدام  ِدرس  ۀتفای  یژرنا  رایسب  ماسجا  یکیدزن 

. دراد

دیدھت نزاوت  مدع  هب  ار  یژرنا  دوش و  یم  هوبنا  دح  زا  شیب  مرج  هک  یماگنھ 
، دننک یم  تلاخد  ورین  یکیزیف  یاھرادم  ۀیلخت  یارب  یکیزیف  نارگلرتنک   ، دنک یم 
طسوت یژرنا  دح  زا  شیب  نتخاس  یدام  یارب  هبذاج  دوخ  ِرتشیب  لیامت  هک  نیا  رگم 
کی رد  اذل  ، و  دوش یثنخ  اضف  ۀدرم  یاھلوغ  نیب  مداصت  کی  نتسویپ  عوقو  هب 
یاھدادخر نیا  رد   . دربب نایم  زا  لماک  روط  هب  ار  هبذاج  ۀدنیازف  یاھیگتشابنا  هظحل 
لیدبت یژرنا  لکش  نیرتردان  هب  یناھگان  روط  هب  هدام  میظع  ریداقم  یمداصت 

یاھمتسیس ًاتیاھن   . دوش یم  زاغآ  ون  زا  یناھج  نزاوت  یارب  القت  ، و  دنوش یم 
لخاد هب  ، و  دنوش یم  تیبثت  یکیزیف  رظن  زا   ، دنبای یم  تابث  رتگرزب  یکیزیف 

نیا لابند  هب   . دننک یم  ناسون  اھناھجربا  ۀدش  تیبثت  هتفای و  نزاوت  یاھرادم 
ناریو یاھینوگرگد  ای  رتشیب  تامداصت  هدش  تیبثت  یاھمتسیس  نینچ  رد  دادخر 

. دھد یمن  خر  یرگید  ۀدننک 

اب هک  دراد  دوجو  ییامرگ  تاناسون  ییورین و  تالالتخا  دایز  یژرنا  عقاوم  رد 
یا هتفای  شیازفا  تالیامت  مک  یژرنا  عقاوم  رد   . تسا هارمھ  یکیرتکلا  یاھیلجت 
روط هب  هک  ییاھرادم  رد  ، و  دوش ظیلغت   ، دبای شھوبنا  هک  دراد  دوجو  هدام  یارب 
یمداصت ای  یدم  رذج و  تالیدعت  اب   ، دوش جراخ  لرتنک  زا  دنتسھ  نزاوتم  ساسح 
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هب ار  رت  هتفای  تابث  ًالمع  ۀدام  شدرگ و  لاح  رد  یژرنا  نایم  نزاوت  هک   ، هلصاح
ناگراتس نارگ  هدھاشم  فیاظو  زا  یکی   . دننادرگ یم  زاب  تسخن  تلاح  هب  تعرس 
ریازج لعتشم و  یاھدیشروخ  لمتحم  راتفر  نینچ  مھف  ای  ینیب و  شیپ   ، نامسآ

. تسا اضف  کیرات 

میسانشب و تسا  مکاح  ناھج  نزاوت  رب  هک  ار  ینیناوق  ۀدمع  شخب  میرداق  ام 
یاھینیب شیپ   . مینک ینیب  شیپ  تسا  طوبرم  ناھج  تابث  هب  هک  ار  یزیچ  نآ  ۀدمع 

هجاوم یصخشم  یاھورین  اب  هشیمھ  ام  اما   ، دنتسھ اکتا  لباق  ًالمع  ام 
دشاب هدش  هتخانش  ام  یارب  هک  هدام  شنک  یژرنا و  لرتنک  نیناوق  اب  هک  میوش  یم 

رد نوریب  یوس  هب  تشھب  زا  ام  هک  روطنیمھ   . دنتسین یسررب  لباق  لماک  روط  هب 
روط هب  یکیزیف  یاھ  هدیدپ  یمامت  ندوب  ینیب  شیپ  لباق  مینک  یم  تکرح  اھناھج 

یتسرپرس یاھزرم  یوسارف  هب  ام  هک  روطنیمھ   . دوش یم  راوشد  هدنیازف 
تیبثت یاھدرادناتسا  اب  قابطنا  رد   ، مینک یم  رذگ  تشھب  نانارمکح  یصخش 
یاھ هدیدپ  هب  ًارصحنم  هک  یتادھاشم  اب  طابترا  رد  هدش  بسک  ۀبرجت  هدش و 
یتابساحم ۀدنیازف  یناوتان  اب   ، تسا طوبرم  رواجم  یموجن  یاھمتسیس  ِیکیزیف 

ییورین یاھدرکراک  نایم  رد  ام  ناھجربا  تفھ  ورملق  رد  یتح   . میوش یم  ور  هب  ور 
هدنکفا هیاس  ام  یاھ  هزوح  یمامت  رب  هک  مینک  یم  یگدنز  یژرنا  یاھشنکاو  و 
. دبای یم  دادتما  ینوریب  یاضف  یحاون  یمامت  رد  هناگی  نزاوت  اب  تسا و 

ریغتم و یاھ  هدیدپ  نآ  اب  رتشیب  تیعطق  اب   ، میور یم  جراخ  هب  رتشیب  هچ  رھ  ام 
یاھدرکراک یگژیو  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  هک  میوش  یم  هجاوم  ینیب  شیپ  لباقریغ 
دیاب اھ  هدیدپ  نیا  . و  تسا یبرجت  یاھتیھولا  اھقلطم و  روضح  مھف  لباقریغ 

. دشاب اھزیچ  یمامت  یور  یناھج  ریگارف  لرتنک  کی  رگناشن 

هب ینوریب  یاھناھج  ؛  دتسیا یم  زاب  تکرح  زا  دراد  نونکا  ًارھاظ  ناتناورا  ناھجربا 
یزکرم ناھج  ؛  دنتسھ وپاکت  لاح  رد  هدنیآ  ریظن  یب  یاھتیلاعف  یارب  دسر  یم  رظن 

هداد نامزاس  ار  هدام  امرس )  ) امرگ نادقف  هبذاج و   . تسا هتفای  تابث  دبا  یارب  انواھ 
ار یژرنا  هتخاس و  لتخم  ار  هدام  هبذاجدض  امرگ و  ؛  دنراد یم  هاگن  هتسویپ  مھ  هب  و 
هژیو و لرتنک  زار  ورین  ناگدنھد  نامزاس  ورین و  ۀدنز  ناریدم   . دنزاس یم  هدنکارپ 

ناھج یزاسزاب  ، و  یدوبان  ، تخاس نایاپ  یب  ینوگرگد  ۀنادنمشوھ  تیادھ 
اھمتسیس  ، دنزوسب اھدیشروخ   ، دنوش هدنکارپ  اھیباحس  تسا  نکمم   . دنتسھ
. دنتسیا یمن  زاب  تکرح  زا  اھناھج  اما   ، دنوش دوبان  تارایس   ، دندرگ دیدپان 

اھناھجربا یاھرادم  - 9

نیا  . دنا هتفرگ  ارف  ار  ناھجربا  تفھ  یاھورملق  تشھب  یناھج  یاھرادم  عقاو  رد 
رسپ یحور  ۀبذاج   ، یناھج ردپ  تیصخش  ۀبذاج  تسا : رارق  نیا  زا  یرادم  روضح 
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. نادواج ۀریزج  یدام  ۀبذاج  ، و  کرتشم لماع  ینھذ  ۀبذاج   ، نادواج

اھقلطم و ِیروضح  یاھدرکراک  رب  هوالع  تشھب و  یناھج  یاھرادم  رب  هوالع 
ای یژرنا  رادم  شخب  ود  طقف   ، ناھجربا ِییاضف  حطس  نورد  رد   ، یبرجت یاھتیھولا 

. یلحم ناھج  یاھرادم  ناھجربا و  یاھرادم  دنک : یم  لمع  ییورین  کیکفت 

: ناھجربا یاھرادم 

نھذ رادم  نیا   . تشھب داتسا  حاورا  تفھ  زا  یکی  یتاعالطا  زاس  هناگی  رادم  - 1
. دشاب یم  دودحم  اھنت  ناھجربا  کی  هب  یناھیک 

. ناھجربا رھ  رد  باتزاب  حور  تفھ  یتامدخ  باتزاب -  رادم  - 2

هب یا  هنوگ  هب  نوتگنینیوید  قیرط  زا  هک   ، زیمآرارسا ناحصان  یّرس  یاھرادم  - 3
. دنرب یم  هار  وا  هب  دنتسھ و  طبترم  تشھب  رد  یناھج  ردپ 

. وا یتشھب  نارسپ  اب  نادواج  رسپ  لباقتم  طابترا  رادم  - 4

. نارکیب حور  یاسآ  قرب  روضح  - 5

. انواھ ییاضف  تاشرازگ   ، تشھب یاھ  همانرب  شخپ  - 6

. یکیزیف نارگلرتنک  ورین و  زکارم  یژرنا  یاھرادم  - 7

: یلحم ناھج  یاھرادم 

، تقیقح حور   . ییاطعا تارک  ۀدنھد  یلست   ، تشھب نارسپ  ییاطعا  حور  - 1
. ایشنروی رد  لیئاکیم  حور 

. امش ۀرک  سدقلا  حور   ، یلحم ناھج  ردام  حاورا   ، یھلا نامداخ  رادم  - 2

عونتم درکراک  روضح  لماش   ، یلحم ناھج  کی  یتامدخ  یتاعالطا -  رادم  - 3
. نھذ روای  حاورا 

هک یروط   ، دیآ یم  دیدپ  یلحم  ناھج  کی  رد  یحور  نزاوت  نینچ  هک  یماگنھ 
، دنوش یم  زیمت  لباقریغ  ناھجربا  یاھرادم  زا  نآ  یعمج  یدارفنا و  یاھرادم 

، دوش یم  یلوتسم  عقاو  رد  یتامدخ  یگناگی  درکراک و  تیوھ  نینچ  هک  یماگنھ 
هب ، و  دنک یم  ناسون  تایح  رون و  ۀدش  تیبثت  یاھرادم  هب  ًاروف  یلحم  ناھج  هاگنآ 

شنیرفآرَبَا ۀتفای  لامک  داحتا  ِیحور  نویساردفنک  لخاد  هب  شریذپ  یارب  هرابکی 
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رد تیوضع   ، اھمایا یامدق  یاھاروش  هب  شریذپ  طیارش   . دوش یم  طیارش  دجاو 
: تسا رارق  نیا  زا  ناھجربا  نویساردفنک 

؛ دنشاب نزاوت  رد  دیاب  یلحم  ناھج  کی  تارایس  ناگراتس و  یکیزیف . تابث   -1
کی رد  دیاب  ناھج   . دشاب هدیسر  رس  هب  دیاب  یا  هراتس  لصفالب  ینوگرگد  راودا 
هدش تیبثت  ماجنارس  نمیا و  روط  هب  دیاب  نآ  رادم  ؛  دور شیپ  صخشم  ریسم 

. دشاب

یرادافو یناھج و  نتخانش  تیمسر  هب  تیعضو  کی  دیاب  یونعم . یرادافو   -2
یلحم ناھج  نینچ  روما  یتسرپرس  هک  دنوادخ  ماقم  یلاع  رسپ  هب  تبسن 
نایم نوزوم  یراکمھ  تیعضو  کی  دیاب   . دشاب هتشاد  دوجو  دراد  هدھع  هب  ار 
هدمآ دوجو  هب  یلحم  ناھج  یمامت  بکاوک  ، و  اھمتسیس  ، تارایس کت  کت 

. دشاب

ناھجربا هب  قلعتم  ۀدش  تیبثت  یکیزیف  ۀتسر  ناونع  هب  یتح  امش  یلحم  ناھج 
تیمسر هب  ۀداوناخ  رد  تباث  وضع  ناونع  هب  دسر  هچ  ات   ، دوش یمن  بوسحم 

ام  ، درادن یگدنیامن  اسرووی  رد  زونھ  نادابن  هچ  رگا   . تلودربا یونعم  ۀدش  هتخانش 
مازعا نآ  تارک  هب  هژیو  یاھتیرومأم  یط  هاگھگ  میتسھ  ناھجربا  تلود  رد  هک 

رھ ام   . ما هدمآ  ایشنروی  هب  اسرووی  زا  ًامیقتسم  نم  هک  روطنآ  یتح   ، میوش یم 
ناشراوشد تالکشم  لح  رد  امش  نانارمکح  ناریدم و  هب  ار  نکمم  یرای 

یاھشنیرفآ هب  لماک  شریذپ  یارب  امش  ناھج  هک  مینیبب  میلیام  ام  ؛  میناسر یم 
. دوش طیارش  دجاو  ناھجربا  ۀداوناخ  ۀطوبرم 

اھناھجربا نانارمکح  - 10

اضف نامز و  یاھورملق  یحور  یالاو  تلود  یاھھاگیاج  اھناھجربا  یزکرم  داتس 
روط هب  دراد  ثیلثت  یاھاروش  رد  أشنم  هک  تلودربا  ییارجا  ۀخاش   . دنتسھ
تیادھ دنراد  یلاع  یتسرپرس  هک  داتسا  حور  تفھ  زا  یکی  طسوت  لصفالب 

تارک تفھ  رد  هک  لک  ریدم  تفھ  قیرط  زا  هک  دنتسھ  یتادوجوم  اھنآ   . دوش یم 
تشھب ۀتیروتا  دنسم  رب  دنرقتسم   ، تشھب رامقا  نیرت  ینوریب   ، نارکیب حور  ۀژیو 

. دننک یم  یتسرپرس  ار  اھناھجربا  دننیشن و  یم 

. دنتسھ باتزاب  ریوصت  ناروای  باتزاب و  حاورا  تماقا  ناکم  اھناھجربا  یزکرم  داتس 
ۀنارگباتزاب میظع  یاھدرکراک  ینایم  تیعقوم  نیا  زا  زیگنا  تفگش  تادوجوم  نیا 

یلحم یاھناھج  الاب و  رد  یزکرم  ناھج  هب  بیترت  نیدب  ، و  دننک یم  تیادھ  ار  دوخ 
. دنناسر یم  یرای  نییاپ  رد 
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هب  ، تلودربا ییارجا  کرتشم  ناسیئر   ، مایالا میدق  هس  ار  ناھجربا  رھ  یتسرپرس 
توافتم هورگ  تفھ  لماش  ناھجربا  تلود  رداک  ییارجا  ۀخاش   . دراد هدھع 

: دشاب یم 

. اھمایا یامدق  - 1

. درخ ناگدننک  لماک  - 2

. یھلا نارواشم  - 3

. یناھج ناسرزاب  - 4

. دنمناوت ناروآ  مایپ  - 5

. دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ  - 6

. دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  - 7

درایلیم هس  هک   ، درخ ۀدننک  لماک  درایلیم  کی  زا  یھاپس  طسوت  مایالا  میدق  هس 
سرزاب درایلیم  کی   . دنوش یم  یرای  لصفالب  روط  هب   ، دنطبترم نانآ  هب  یھلا  رواشم 
زارتمھ یاھتیصخش  هورگ  هس  نیا   . تسا لصتم  ناھجربا  تلود  رھ  هب  یناھج 

. دنراد أشنم  تشھب  ثیلثت  رد  یھلا  میقتسم و  روط  هب  هک   ، دنتسھ ثیلثت 

، و دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ   ، دنمناوت ناروآ  مایپ   ، هدنامیقاب ۀتسر  هس 
. دنتسھ ارگزارف  ۀتفای  لالج  یاھناسنا   ، دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ 
انواھ زا  ادنافدنرگ  مایا  رد  دمآ و  الاب  ارگزارف  ماظن  نورد  زا  اھ  هتسر  نیا  هورگ  نیلوا 
طسوت  ، دندمآ درگ  تیاھن  هاپس  رد  تشھب  هب  یبایتسد  لابند  هب  اھنآ   . دومن روبع 

اھمایا یامدق  ینامسآ  تمدخ  هب  ًابقاعتم  ، و  دندش هتفریذپ  تشھب  ثیلثت 
ثیلثت نارسپ  ناونع  هب   ، هقبط کی  ناونع  هب   ، هتسر هس  نیا   . دندش هداد  صیصخت 
ثیلثت تمدخ  یواح  نونکا  اما  هناگود  أشنم  زا  اھنآ   . دنراد ترھش  تفرشیپ  ۀتفای 

لالج نادنزرف  ات  تفای  شرتسگ  هنوگ  نیدب  ناھجربا  تلود  ییارجا  ۀخاش   . دنتسھ
. دوش لماش  ار  یلماکت  تارک  ۀدش  لماک  هتفای و 

زا نیشیپ  روطس  رد  هک  ییارجا  هورگ  تفھ  لماش  ناھجربا  یگنھامھ  یاروش 
رگید یا  هقطنم  ناتسرپرس  نیریز و  یا  هیحان  نانارمکح  دش و  هدرب  مان  اھنآ 

: دوش یم 

. ناھجربا یلصا  یاھ  هیحان  نانارمکح  اھمایا —  یاھلامک  - 1
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. ناھجربا یعرف  یاھ  هیحان  ناریدم  اھمایا —  یاھدیدج  - 2

. یلحم یاھناھج  نانارمکح  یارب  تشھب  نارواشم  اھمایا —  یاھداحتا  - 3

یاھتلود ۀبترمالاو  نانارمکح  یارب  تشھب  نارواشم  اھمایا —  نانمؤم  - 4
. هبکوک

یزکرم داتس  رد  فداصت  بسح  رب  تسا  نکمم  هک  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  - 5
. دنشاب تیرومأم  رد  اھناھجربا 

یزکرم داتس  رد  قافتا  بسح  رب  تسا  نکمم  هک  اھمایا  یاھ  هنادواج  - 6
. دنشاب رضاح  اھناھجربا 

اھنآ قیرط  زا  باتزاب و  حور  تفھ  نایوگنخس  ریوصت —  باتزاب  روای  تفھ  - 7
. تشھب داتسا  حور  تفھ  ناگدنیامن 

یتادوجوم زا  رامشیب  یاھھورگ  ناگدنیامن  ناونع  هب  نینچمھ  ریوصت  باتزاب  ناروای 
رد نوگانوگ  لیالد  هب  رضاح  لاح  رد  یلو   ، دنتسھ رثؤم  ناھجربا  یاھتلود  رد  هک 

یلجت  . دننک یم  لمع  دنتسین  لاعف  لماک  روط  هب  ناشیدارفنا  یاھتیفرظ 
، لاعتم ۀتسیاش  ناتسرپرس   ، ناھجربا رد  لاعتم  دزیا  لماکت  لاح  رد  تیصخش 

قوف ناگدنیامن  ، و  ناتسجم طبترم  مان  یب  نارگباتزاب   ، یئاغ طورشم  نابیان 
. دنتسھ هورگ  نیا  وزج  نادواج  رسپ  یحور  یصخش 

یاھھورگ ۀیلک  ناگدنیامن  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  تاظحل  یمامت  رد  ًابیرقت 
یتامدخ راک   . دنوش تفای  اھناھجربا  یزکرم  داتس  تارک  رد  هدش  هدیرفآ  تادوجوم 
رایسب ۀداوناخ  رگید  یاضعا  طسوت  دنمناوت و  میفانِکِس  طسوت  اھناھجربا  ۀنازور 

، لرتنک  ، هرادا ِزیگنا  تفگش  زکارم  نیا  راک  رد   . دوش یم  ارجا  نارکیب  حور  گرزب 
یناھج تایح  ۀرتسگ  رھ  دنمشوھ  تادوجوم   ، ناھجربا ییارجا  تواضق  ، و  تمدخ

هنالداع تواضق  ، و  زیمآرھم تمدخ   ، هنادنمدرخ ۀرادا   ، رثؤم سیورس  اب 
. دنا هتخیمآرد 

مھ هب  تبسن  ًالماک  اھنآ  ؛  دنرادن ریفس  دح  رد  یگدنیامن  هنوگ  چیھ  اھناھجربا 
حور تفھ  طسوت  هک  تشھب  تاعالطا  ۀرادا  قیرط  زا  اھنت  اھنآ   . دنتسھ یوزنم 

اھنآ نانارمکح   . دنوش یم  علطم  رگیدکی  لباقتم  روما  زا  دوش  یم  یرادھاگن  داتسا 
رد دھد  یور  نکمم  یناھج  شنیرفآ  رگید  قطانم  رد  هک  هچنآ  زا  رظن  فرص 

نیا  . دننک یم  راک  شیوخ  یاھناھجربا  تداعس  یارب  یھلا  یدنمدرخ  یاھاروش 
رتلماک یبای  تیعقاو  قیرط  زا  اھنآ  یگنھامھ  هک  ینامز  ات  اھناھجربا  یاوزنا 

دھاوخ همادا  دبای  ققحت  لماکت  لاح  رد  یبرجت  لاعتم  دزیا  تیمکاح  تیصخش و 
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. تفای

یتروشم عمجم  - 11

لامک و دادبتسا  یگدنیامن  هک  یتادوجوم  هک  تسا  اسرووی  نوچمھ  یتارک  رد 
ییارجا ۀخاش   . دننک یم  رادید  ور  رد  ور  روط  هب  دنشاب  یم  اراد  ار  لماکت  یسارکمد 
یاھناھج ییافوکش  زا  ییاضق  ۀخاش  ؛  دبای یم  أشنم  لامک  یاھورملق  رد  تلودربا 

. دریگ یم  همشچرس  یلماکت 

یاروش نیا   . دشاب یم  دودحم  یزکرم  داتس  ۀرک  هب  ناھجربا  یتروشم  عمجم 
هب هک  یلحم  ناھج  رھ  ، و  تسا سلجم  تفھ  لماش  یتروشم  ای  یراذگنوناق 

یموب ۀدنیامن  کی  اھنآ  زا  کی  رھ  یارب  دوش  یم  هتفریذپ  ناھجربا  یاھاروش 
ناتناورا یارگزارف  درونھر  نالیصحتلا  غراف  نایم  زا  ناگدنیامن  نیا   . دنک یم  باختنا 
طسوت دنا  هتفای  رابتعا  انواھ  هب  لاقتنا  یارب  دنراد و  تقوم  تماقا  اسرووی  رد  هک 
یارب طسوتم  ۀرود   . دنوش یم  باختنا  یلحم  یاھناھج  نینچ  یالاب  یاھاروش 

. دشاب یم  ناھجربا  درادناتسا  نامز  لاس  دصکی  دودح  رد  تمدخ 

عالطا اسرووی  عمجم  ناتناورا و  ۀسیئر  تئیھ  نایم  قفاوت  مدع  کی  زا  زگرھ  نم 
هک هدرکن  یا  هیصوت  نونکات  زگرھ  یتروشم  عمجم  ام  ِناھجربا  خیرات  رد   . ما هتفاین 
نزاوت و نیرتلماک  هشیمھ   . دنک ثکم  یتح  نآ  یارجا  رد  تلودربا  ییارجا  شخب 

تادوجوم هک  تسا  تیعقاو  نیا  هاوگ  ًامامت  نیا  ، و  تسا هدوب  مکاح  یراک  قفاوت 
نانآ هک  دنبای  تسد  یا  هدش  لماک  یدنمدرخ  جوا  هب  دنناوت  یم  یتسار  هب  یلماکت 

دجاو یھلا  تعیبط  لماک و  أشنم  زا  رادروخرب  یاھتیصخش  اب  یھارمھ  یارب  ار 
درخ رگناشن  ناھجربا  یزکرم  داتس  رد  یتروشم  عماجم  دوجو   . دزاس یم  طیارش 
رسپ یناھج و  ردپ  یلماکت  میظع  ۀدیا  یمامت  یئاغ  یزوریپ  زا  یکاح  ، و  تسا

. دشاب یم  وا  نادواج 

یلاع یاھھاگداد  - 12

، مینک یم  تبحص  اسرووی  تلود  یتروشم  ییارجا و  یاھ  هخاش  زا  ام  هک  یماگنھ 
دینک لالدتسا  ایشنروی  یندم  تلود  لاکشا  زا  یخرب  ۀسیاقم  زا  دیناوت  یم  امش 

زا نآ  اما  ؛  تسا روطنیمھ  ، و  میشاب هتشاد  ییاضق  ای  موس  ۀخاش  کی  دیاب  ام  هک 
: دنا هدش  لیکشت  تروص  نیدب  ام  یاھھاگداد   . تسین رادروخرب  هناگادج  رداک  کی 
کی ای   ، درخ ۀدننک  لماک  کی   ، اھمایالا میدق  کی   ، هدنورپ ینیگنس  تشرس و  قباطم 
کی  ، درف کی  هیلع  رب  ای  عفن  هب  دھاوش   . دراد هدھع  هب  ار  نآ  تسایر  یھلا  رواشم 
. دوش یم  ریسفت  هضرع و  ناسرزاب  طسوت  ناھج  ای   ، هبکوک  ، متسیس  ، هرایس
یمسر نارظان   ، دنمناوت ناروآ  مایپ  طسوت  یلماکت  تارایس  نامز و  نادنزرف  ۀیعافد 
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دروخرب ۀویش   . دوش یم  هئارا  اھمتسیس  یلحم و  یاھناھج  یارب  ناھجربا  تلود 
. و دیآ یمرد  شیامن  هب  دنتسھ  الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ  ۀلیسو  هب  رتالاب  تلود 
دوش و یم  نیودت  دراد  ریغتم  ۀزادنا  هک  ینویسیمک  طسوت  هاگداد  یأر  ًالومعم 

زا هورگ  کی  دنتسھ و  هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  زا  یربارب  دادعت  لماش 
. دوش یم  دنا  هدش  باختنا  یتروشم  عمجم  زا  هک  تیارداب  یاھتیصخش 

یحور یأر  رودص  یارب  رظن  دیدجت  یالاب  یاھناوید  اھمایا  یامدق  یاھھاگداد 
یلحم یاھناھج  راتخم  دوخ  نارسپ   . دنشاب یم  هدنھد  لیکشت  یاھناھج  یمامت 
روط هب  هک  ییاج  ات  طقف  اھنآ  ؛  دنرادروخرب لماک  تردق  زا  دوخ  یاھورملق  رد 

تحت دننک  یم  هلاحا  ار  روما  اھمایا  یامدق  یأر  رودص  ای  هرواشم  یارب  هنابلطواد 
هدارا بحاص  تاقولخم  یدوبان  هب  هک  یدراوم  رد  زج  هب   ، دنتسھ تلودربا  نامرف 

هک یماکحا  اما   ، تسا یلحم  یاھناھج  رد  تواضق  نیمارف  أشنم   . دوش یم  طوبرم 
یزکرم داتس  رد  هشیمھ  دوش  یم  طوبرم  هدارا  بحاص  تاقولخم  یدوبان  هب 

تاجن دنناوت  یم  یلحم  یاھناھج  نارسپ   . دوش یم  ارجا  اجنآ  زا  نیودت و  ناھجربا 
هب طوبرم  روما  رد  دنناوت  یم  اھمایا  یامدق  طقف  اما   ، دنراد ررقم  ار  یناف  ناسنا 

. دننیشنب ییارجا  تواضق  دنسم  رب  گرم  نادواج و  تایح 

ناراکمھ ای  اھمایا  یامدق   ، درادن زاین  دھاوش  ۀئارا  یسرداد و  هب  هک  یروما  ۀیلک  رد 
اجنیا رد  ام   . تسا ارآ  قافتا  هب  هشیمھ  ماکحا  نیا  رودص  ، و  دنریگ یم  میمصت  اھنآ 
دنمزارف یلاعتم و  تامکحم  نیا  یأر  رودص  رد   . میراد راک  رس و  لماک  یاھاروش  اب 

. درادن دوجو  تیلقا  هاگدید  ای  قفاوت  مدع  چیھ 

ورملق رد  هک  یتادوجوم  ۀمھ  زیچ و  همھ  یور  کدنا  یاھانثتسا  یخرب  اب  اھتلودربا 
تامیمصت ماکحا و  رودص  زا   . دننک یم  لامعا  یسرداد  دراد  رارق  اھنآ  هب  طوبرم 

یامدق قفاوت  دروم  تارظن  اھنآ  اریز   ، درادن دوجو  یفانیتسا  چیھ  ناھجربا  عجارم 
تشھب زا  ار  هطوبرم  ناھجربا  تشونرس  تیلوئسم  هک  یداتسا  حور  نآ  اھمایا و 

. دننک یم  یگدنیامن  دراد  هدھع  هب 

یا هیحان  یاھتلود  - 13

ۀدنریگ رب  رد  دوش و  یم  ناھجربا  کی  مھد  کی  ًادودح  لماش  یلصا  ۀیحان  کی 
لباق ۀرک  درایلیم  دصکی  دودح  رد  ، و  یلحم ناھج  رازھ  هد   ، یعرف ۀیحان  دصکی 
، اھمایا یاھلامک  هس  طسوت  یلصا  یاھ  هیحان  نیا   . دشاب یم  تنوکس 

. دنوش یم  یتسرپرس   ، ثیلثت لاعتم  یاھتیصخش 

زج هب  دنتسھ  اھمایا  یامدق  یاھھاگداد  لثم  رایسب  اھمایا  یاھلامک  یاھھاگداد 
یلصا ۀیحان  یاھتلود  نیا  راک   . دننیشن یمن  اھورملق  یحور  دنسم  رب  اھنآ  هک  نیا 
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یلصا یاھ  هیحان   . تسا طوبرم  هدرتسگ  شنیرفآ  کی  ینالقع  تیعضو  هب  ًاتدمع 
، دنراد یرادا  یداع و  تشرس   ، دنرادروخرب تیمھا  زا  ناھجربا  رد  هک  ار  یروما  ۀیلک 

دوعص یاھحرط  درکراک  ای  اھورملق  یحور  یتسرپرس  هب  لصفالب  روط  هب  و 
رارق یرواد  دروم   ، دننک یم  یرادھاگن  دنتسین  طوبرم  تشھب  نایاورنامرف  ِیناسنا 
یدنب لودج  اھمایا  یامدق  یاھھاگداد  هب  شرازگ  یارب  ، و  دننک یم  عیزوت   ، دنھد یم 

. تسین توافتم  ناھجربا  رداک  زا  یلصا  ۀیحان  کی  تلود  رداک   . دننک یم 

یارب امش  یحور  ییاھن  یگدامآ  ریگرد  اسرووی  دنمھوکش  رامقا  هک  روطنامھ 
رد امش  ینالقع  لماکت  شزومآ و  فقو  مجنپ  رجیموی  رمق  داتفھ   ، دنتسھ انواھ 
نامز یاھناسنا  یزاس  هدامآ  یارب  هک  یدنمدرخ  تادوجوم   . دنشاب یم  ناھجربا 
ریذپان یگتسخ  روط  هب  یدبا  یناگدنز  نارود  یوس  هب  ناشرتشیب  تفرشیپ  یارب 
شزومآ نیا  ۀدمع  شخب   . دنا هدمآ  درگ  اجنیا  رد  ناتناورا  رسارس  زا  دننک  یم  شالت 

. دریگ یم  تروص  هعلاطم  ۀرک  داتفھ  رد  ارگزارف  یاھناسنا 

تلود  . دشاب یم  اھمایا  یاھدیدج  هس  ۀدھع  هب  یعرف  ۀیحان  یاھتلود  تسایر 
ۀرادا ۀرمزور  یگنھامھ  ، و  تابث  ، یزاس هناگی   ، یکیزیف لرتنک  ریگرد  ًاتدمع  اھنآ 
دصکی ات  ۀدنریگ  رب  رد  یعرف  ۀیحان  رھ   . دشاب یم  هدنھد  لیکشت  یلحم  یاھناھج 
ۀرک درایلیم  کی  دودح  رد  ای   ، متسیس نویلیم  کی   ، هبکوک رازھ  هد   ، یلحم ناھج 

. دشاب یم  تنوکس  لباق 

یکیزیف داتسا  نارگلرتنک  گرزب  هاگداعیم  یعرف  ۀیحان  یزکرم  داتس  تارک 
یدورو سرادم  هک  یشزومآ  ۀرک  تفھ  طسوت  یزکرم  داتس  تارک  نیا   . دشاب یم 

یرادا یکیزیف و  شناد  یارب  یشزومآ  زکارم  دنھد و  یم  لیکشت  ار  ناھجربا 
. دنا هدش  هطاحا  دنتسھ  اھناھج  ناھج  نوماریپ 

ۀیحان نانارمکح  لصفالب  رایتخا  ۀزوح  تحت  یعرف  ۀیحان  یاھتلود  ناتسرپرس 
دننک و یم  تفایرد  ار  تادھاشم  ۀیلک  شرازگ  اھمایا  یاھدیدج   . دنراد رارق  یلصا 
ثیلثت نارواشم  نارظان و  ناونع  هب  هک  اھمایا  یاھداحتا  زا  هک  ار  ییاھ  هیصوت  ۀیلک 
روط هب  هک  اھمایا  نانمؤم  زا  دنرقتسم و  یلحم  یاھناھج  یزکرم  داتس  تارک  رد 
هب دنتسھ  لصو  بکاوک  یزکرم  داتس  رد  اھ  هبترمالاو  یاھاروش  هب  هباشم 

رد اھمایا  یاھلامک  هب  تاشرازگ  نیا  ۀیلک   . دننک یم  یگنھامھ  دسر  یم  ناھجربا 
اھمایا یامدق  یاھھاگداد  هب  ًابقاعتم  ، و  دنوش یم  هداتسرف  یلصا  یاھ  هیحان 

داتس ات  یلحم  یاھناھج  بکاوک  زا  قیرط  نیدب  ثیلثت  ماظن   . دنوش یم  لقتنم 
ثیلثت ۀدنیامن  یلحم  یاھمتسیس  یزکرم  داتس   . دبای یم  دادتما  ناھجربا  یزکرم 

. دنرادن

ناھجربا تفھ  دصاقم  - 14
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ندش راکشآ  لاح  رد  ناھجربا  تفھ  لماکت  رد  هک  دراد  دوجو  یلصا  دوصقم  تفھ 
ناھجربا تفھ  زا  یکی  رد  طقف  ناھجربا  لماکت  رد  یلصا  دوصقم  رھ   . تسا

تشرس کی  هژیو و  درکراک  کی  ناھجربا  رھ  ور  نیا  زا  ، و  دبای یم  ار  یلجت  نیرتلماک 
. دراد ریظن  یب 

رطاخ هب  ًاتدمع   ، دراد قلعت  نآ  هب  امش  یلحم  ناھج  هک   ، متفھ ناھجربا   ، ناتناورا
هتخانش ملاع  یاھناسنا  هب  نآ  ۀدنشخب  تمدخ  ۀنادنمتواخس  میظع و  یاطعا 

یگدنشخب و اب  هدش  لیدعت  ِتلادع  یالیتسا  ۀقیرط  لیلد  هب  نآ   . تسا هدش 
هک یلاح  رد   ، تسا هتفای  ترھش  ییابیکش  اب  هدش  طورشم  ِتردق  ۀطلس 
ناتناورا  . دنیامن نیمضت  ار  تیدبا  تابث  ات  دنوش  یم  ماجنا  هنادازآ  نامز  یاھینابرق 

. تسا یگدنشخب  رھم و  یناھج  یرگ  هولج 

دصقم ِیقیقح  تعیبط  زا  ار  نامتشادرب  هک  تسا  راوشد  رایسب  دوجو  نیا  اب 
زا ناوت  یم  اما   ، مینک فیصوت  تسا  ندش  راکشآ  لاح  رد  ناتناورا  رد  هک  یلماکت 
شش هک  مینک  یم  ساسحا  ام  شنیرفآربا  نیا  رد  هک  داد  رظن  نینچ  نایب  قیرط 
یلجت هطوبرم  شنیرفآربا  شش  رد  هک  روطنآ   ، یناھیک لماکت  ریظن  یب  دوصقم 

نیا هب  ؛ و  دنبایب لماک  ینعم  کی  ات  دنوش  یم  طوبرم  مھ  هب  اجنیا  رد   ، تسا هتفای 
مامتا هب  هتفای و  لماکت  یبای  تیصخش  هک  میا  هدز  سدح  ام  یھاگ  هک  تسا  لیلد 
ماگنھ نآ  رد  ِقلطم  میظع و  تردق  یبرجت  هوکش  یمامت  رد  لاعتم  یادخ  ۀدیسر 

الیتسا هتفای  لامک  ِناھجربا  تفھ  رب  اسرووی  زا  رود و  ۀدنیآ  رد  وا  ۀتفای  تسد 
. تفای دھاوخ 

رھ  ، تسا درف  هب  رصحنم  نآ  تشونرس  ریظن و  یب  ناتناورا  تعیبط  هک  روطنامھ 
یدایز یاھزیچ  دوجو  نیا  اب   . دنتسھ نینچ  زین  نآ  هب  طوبرم  ناھجربا  شش  زا  کی 

نیا زا  ، و  تسا هدشن  راکشآ  امش  یارب  دندنویپ  یم  عوقو  هب  ناتناورا  رد  نونکا  هک 
نیرتلماک یرگید  ِناھجربا  رد  یرایسب  ناتناورا  رد  تایح  ۀدشن  راکشآ  یاھ  هبنج 

ناھجربا تفھ  یمامت  رسارس  رد  ناھجربا  لماکت  دوصقم  تفھ   . دنبای یم  ار  هولج 
هولج نیرتلماک  دصاقم  نیا  زا  یکی  هب  طقف  شنیرفآربا  رھ  اما   ، تسا لمع  لاح  رد 
یزیچ نآ  ۀدمع  شخب   ، ناھجربا دصاقم  نیا  رتشیب  مھف  یارب   . درک دھاوخ  هئارا  ار 

زا یکدنا  امش  طقف  ماگنھ  نآ  رد  یتح  ، و  دوش راکشآ  دیاب  دیمھف  یمن  امش  هک  ار 
ار یروانھپ  شنیرفآ  هب  یلامجا  یھاگن  طقف  تیاور  نیا  یمامت   . دیمھف یم  ار  نآ 

. دنتسھ نآ  زا  یشخب  امش  یلحم  متسیس  هرک و  هک  دراد  یم  هضرع 

متسیس ای  یا  هرایس  هورگ  رد  ۀرامش 606  ، و  دوش یم  هدیمان  ایشنروی  امش  ۀرک 
زا شیب  ، و  دراد ینوکسم  ۀرک  رضاح 619  لاح  رد  متسیس  نیا   . تسا ایناتِس 

تارک هدنیآ  نامز  کی  رد  ات  دنلماکت  لاح  رد  بولطم  یا  هنوگ  هب  رگید  ۀرایس  تسیود 
. دنوش ینوکسم 
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متسیس ، و  دوش یم  هدیمان  مسورج  هک  دراد  یزکرم  داتس  ۀرک  کی  ایناتِس 
، کدایشالرن  ، امش ۀبکوک   . دشاب یم  کدایشالرن  ۀبکوک  رد  راھچ  تسیب و  ۀرامش 

ایشندیا هک  دراد  یزکرم  داتس  ۀرک  کی  دشاب و  یم  یلحم  متسیس  دصکی  لماش 
نادابن یلحم  ناھج   . دشاب یم  نادابن  ناھج  رد  داتفھ  ۀرامش  کدایشالرن   . دراد مان 

هدش هتخانش  نوتگنیولس  مان  هب  هک  دراد  تختیاپ  کی  تسا و  هبکوک  دصکی  لماش 
. دشاب یم  اسنِا  یعرف  ۀیحان  رد  راھچ  داتشھ و  ۀرامش  نادابن  ناھج   . تسا

ِرنیاموی هک  دراد  تختیاپ  کی  تسا و  یلحم  ناھج  دصکی  لماش  اسنِا  یعرف  ۀیحان 
نودنالپسِا یلصا  ۀیحان  رد  هس  ۀرامش   ، یعرف ۀیحان  نیا   . دوش یم  هدیمان  موس 
داتس ۀرک  کی  دشاب و  یم  یعرف  ۀیحان  دصکی  لماش  نودنالپسِا   . دشاب یم 
ناھجربا یلصا  ۀیحان  نیمجنپ  نآ   . دوش یم  هدیمان  مجنپ  رجیموی  هک  دراد  یزکرم 

ناکم دیناوت  یم  امش  بیترت  نیدب   . دشاب یم   ، گرزب ناھج  شخب  نیمتفھ   ، ناتناورُا
. دینک نییعت  اھناھج  ناھج  ۀرادا  یھدنامزاس و  حرط  رد  ار  دوخ  ۀرایس 

نیا  . دشاب یم  گرزب 5٫342٫482٫337٫666  ناھج  رد   ، ایشنروی  ، امش ۀرک  ۀرامش 
، ینوکسم تارک  گولاتاک  رد  امش  ۀرامش   ، تشھب رد  اسرووی و  رد  تبث  ۀرامش 

میظع ردقنآ  نآ  ۀرامش  اما  مناد  یم  ار  یکیزیف  ۀرک  تبث  ۀرامش  نم   . دشاب یم 
. دراد یکدنا  یلمع  تیمھا  یناسنا  نھذ  یارب  هک  تسا 

ًابیرقت ۀداوناخ  کی  هب  امش  ؛  تسا اسآ  لوغ  ناھیک  کی  زا  یوضع  امش  ۀرایس 
یتسرپرس دروم  قیقد  روط  هب  نانچ  امش  ۀرک  اما   ، دیراد قلعت  تارک  زا  نارکیب 

ۀرک اھنت  ایوگ  هک  تسا  شرورپ  تحت  زیمآرھم  روط  هب  نانچ  دوش و  یم  عقاو 
. تسا دوجو  یمامت  رد  ینوکسم 

[. تسا هدمآ  اسرووی  زا  هک  یناھج  سرزاب  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 16

داتسا حور  تفھ 

رد نارکیب  حور   . دنتسھ نارکیب  حور  یلصا  یاھتیصخش  تشھب  داتسا  حور  تفھ 
ظاحل هب  هک  ار  یطبترم  تالامتحا  هدننک  ریثکت  دوخ -  ۀناگتفھ  قالخ  لمع  نیا 

. دیناسر مامتا  هب  ًالماک  دوب  تیھولا  صخش  هس  یعقاو  دوجو  یتاذ  یتابساحم 
هدیرفآ اھنآ   ، دوب ریذپ  ناکما  داتسا  حاورا  زا  یرتشیب  دادعت  ندروآ  دوجو  هب  رگا 

یتاذ ددع  تفھ  اھنت  ، و  دراد دوجو  یطابترا  لامتحا  تفھ  طقف  اما   ، دندش یم 
شخب تفھ  هب  ناھج  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  رما  نیا  . و  دنتسھ تیھولا  هس 

ۀرادا یھدنامزاس و  رد  تفھ  ددع  ًاساسا  ارچ  ، و  تسا هدش  میسقت  یراک  گرزب 
. تسا نیداینب  نآ 

یاھیگژیو ، و  دنراد نیریز  تھابش  تفھ  رد  أشنم  داتسا  حور  تفھ  ور  نیا  زا 
: دوش یم  یشان  اھنیا  زا  اھنآ  ۀناگادج 

. یناھج ردپ  - 1

. نادواج رسپ  - 2

. نارکیب حور  - 3

. رسپ ردپ و  - 4

. حور ردپ و  - 5

. حور رسپ و  - 6

. حور ، و  رسپ  ، ردپ - 7
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. میناد یم  یکدنا  رایسب  ردق  داتسا  حاورا  شنیرفآ  رد  رسپ  ردپ و  لمع  نوماریپ  ام 
اما  ، دندش هدروآ  دوجو  هب  نارکیب  حور  یصخش  یاھدرکلمع  طسوت  اھنآ  ًارھاظ 
تکرش اھنآ  ندروآ  دوجو  هب  رد  ود  رھ  رسپ  ردپ و  هک  هدش  هداد  شزومآ  ام  هب  ًاعطق 

. دندرک

رد اما   ، دنتسھ یکی  نوچمھ  تعیبط  یحور و  رتکاراک  رد  تشھب  حور  تفھ  نیا 
اھناھجربا رد  اھنآ  درکراک  جیاتن  ، و  دنتوافتم رایسب  تیوھ  رگید  یاھ  هبنج  ۀیلک 
صیخشت لباق  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  کی  رھ  یدرف  یاھتوافت  هک  تسا  یروط 
تاعطق یتح  و  گرزب —  ناھج  ۀعطق  تفھ  بقاعتم  یاھحرط  یمامت   . تسا

حور تفھ  نیا  یحور  عونت  زا  ریغ  ییاھزیچ  طسوت  ینوریب —  یاضف  ۀطوبرم 
. دنا هدش   لیدعت  حرج و  دنرادروخرب  یئاغ  یلاع و  تیریدم  زا  هک  داتسا 

اھنآ ۀژیو  ورملق  رضاح  لاح  رد  اما   ، دنراد یرایسب  یاھدرکراک  داتسا  حاورا 
یزکرم داتس  کی  یاراد  داتسا  حور  رھ   . تسا ناھجربا  تفھ  یزکرم  یتسرپرس 
شدرگ رد  تشھب  ۀیشاح  رود  ات  رود  یمارآ  هب  هک  تسا  اسآ  لوغ  ینوناک  ییورین - 

لصفالب و یتسرپرس  دروم  ناھجربا  لباقتم  ۀطقن  رد  یتیعقوم  هشیمھ  ، و  تسا
ظفح ار  شا  یژرنا  یا  هیحان  میسقت  ییورین و  ۀژیو  لرتنک  ِیتشھب  ینوناک  ۀطقن  رد 

یزکرم داتس  رد  عقاو  رد  اھناھجربا  زا  کی  رھ  یزرم  یعاعش  طوطخ   . دنک یم 
. دننک یم  یقالت  هدننک  یتسرپرس  داتسا  حور  یتشھب 

هناگ هس  تیھولا  اب  هطبار  - 1

تیھولا ۀناگ  هس  یبای  تیصخش  لیمکت  یارب   ، نارکیب حور   ، کرتشم ۀدننیرفآ 
ناکما رد  تیھولا  ۀناگ  هس  یبای  تیصخش  نیا   . تسا یرورض  هدشان  میسقت 

شنیرفآ یارب  بقاعتم  حرط  ور  نیا  زا  ؛  تسا هناگتفھ  ًاتاذ  یطابترا  یدرف و  ِیلجت 
هب ، و  ددرگ ینوکسم  یونعم  هوقلاب  دنمشوھ و  تادوجوم  طسوت  هک  ییاھناھج 

ار داتسا  حور  تفھ  یبای  تیصخش   ، دشاب حور  ، و  رسپ  ، ردپ رگ  هولج  هتسیاش  روط 
ِیریذپان بانتجا  تروص  هب  تیھولا  ۀناگ  هس  یبای  تیصخش  زا  ام   . تخاس ریذپانزیرگ 
تروص هب  داتسا  حور  تفھ  یرادیدپ  هب  هک  یلاح  رد   ، مییوگ یم  نخس  قلطم 

. میرگن یم  قلطمریز  یریذپان  بانتجا 

اھنآ  ، دنتسھ هناگ  هس  تیھولا  رگناشن  یتخس  هب  داتسا  حور  تفھ  هک  یلاح  رد 
هراومھ صخش  هس  طبترم  لاعف و  یاھدرکراک   ، هناگتفھ تیھولا  ۀنادواج  ریوصت 
طابترا رھ  ای   ، نارکیب حور  ای   ، نادواج رسپ   ، یناھج ردپ   . دنشاب یم  تیھولا  دوجوم 

لمع تروص  نیدب  اھنآ  قیرط  زا  اھنآ و  رد  حور و  تفھ  نیا  طسوت  تسا  رداق  هناگود 
حور قیرط  زا  دنناوت  یم   ، دننک یم  لمع  مھ  اب  حور  ، و  رسپ  ، ردپ هک  یماگنھ   . دیامن

حاورا  . ثیلثت ناونع  هب  هن  اما   ، دننک یم  نینچ  دننک و  لمع  تفھ  ۀرامش  داتسا 
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نکمم یاھدرکراک  یمامت  کی و  رھ  یعمج  روط  هب  اھنت و  تروص  هب  داتسا 
حور  . دننک یم  یگدنیامن  ار   ، ثیلثت هن   ، یعمج هن  اما   ، نیدنچ اھنت و   ، تیھولا
تسرد ، و  درادن یدرکراک  تشھب  ثیلثت  اب  هطبار  رد  ًاصخش  تفھ  ۀرامش  داتسا 

. دیامن لمع  لاعتم  دزیا  یارب  دناوت  یم  ًاصخش  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

ناھجربا ۀتیروتا  یصخش و  تردق  ِیدرف  دنسم  داتسا  حور  تفھ  هک  هاگنآ  اما 
لماع نوماریپ  تشھب  تیھولا  ۀناگ  هس  روضح  رد  دننک و  یم  کرت  ار  شیوخ 

، یدرکراک تردق  ِیعمج  ناگدنیامن  اجنآ  رد  ماگنھ و  نآ  رد   ، دنیآ یم  درگ  کرتشم 
لماکت و لاح  رد  یاھناھج  یارب  ثیلثت —  هدشان — میسقت  تیھولا  ۀتیروتا  ، و  درخ

رد تیھولا  ۀناگتفھ  نیزاغآ  شیامن  ِیتشھب  یگناگی  نینچ   . دنشاب یم  اھنآ  رد 
رد تیلاعت و  رد  ار  هنادواج  تیھولا  هس  دروخرب  زرط  یگژیو و  رھ  یمامت  ًالمع  عقاو 

حور تفھ  یلمع  یاھروظنم  دصاقم و  یمامت  رظن  زا   . دریگ یم  رب  رد  تیئاغ 
رد نیداینب و  ناھج  یارب  ار  یئاغ  یلاعتم -  ِیدرکراک  ورملق   ، اجنآ رد  هاگنآ و   ، داتسا

. دنریگ یم  رب  رد  اجنآ 

هس یھلا  یاھتیلاعف  هب  حور  تفھ  نیا   ، میھد صیخشت  میناوت  یم  ام  هک  ییاج  ات 
اب میقتسم  طابترا  زا  یکردم  چیھ  ام  ؛  دنتسھ طوبرم  تیھولا  ۀنادواج  صخش 

هب هک  یماگنھ   ، داتسا حاورا   . میبای یمن  ار  قلطم  ۀنادواج  زاف  هس  یدرکراک  روضح 
ورملق تسا  نکمم  شیبامک  هک  هچنآ  رد  ار  تشھب  یاھتیھولا   ، دنطبترم مھ 

هک ار  هچنآ  ۀدمع  تسا  نکمم  نآ   . دننک یم  یگدنیامن  دوش  یقلت  لمع  یھانتم 
. دریگ رب  رد  تسین  قلطم  اما  تسا  یئاغ 

نارکیب حور  اب  هطبار  - 2

ۀدنیازف ًامئاد  دادعت  صاخشا  قیرط  زا  هیلوا  نادواج و  رسپ  هک  روطنامھ  تسرد 
تفھ یاھلاناک  قیرط  زا  زین  یھلا  نارکیب و  حور   ، دوش یم  راکشآ  یھلا  نارسپ 

زکرم رد  نارکیب  حور   . دوش یم  راکشآ  اھنآ  هب  طوبرم  یحور  یاھھورگ  داتسا و  حور 
دنبای یم  تسد  تشھب  هب  هک  یناسک  یمامت  اما   ، تسا یسرتسد  لباق  اھزکرم 
یناسک ۀیلک  اما  ؛  دنھد صیخشت  ار  وا  زیامتم  روضح  تیصخش و  دنتسین  رداق  ًاروف 

هک نآ   ، داتسا حور  تفھ  زا  یکی  اب  دنناوت  یم  دنبای  یم  تسد  یزکرم  ناھج  هب  هک 
ًاروف  ، دراد هدھع  هب  دیآ  یم  نآ  زا  اضف  دراو  هزات  درونھر  هک  ار  یناھجربا  تیلوئسم 

. دنھد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دنشاب و  هتشاد  کیدزن  ۀطبار 

یلاح رد   ، دیوگ یم  نخس  اھناھج  ناھج  اب  شنارسپ  قیرط  زا  طقف  یتشھب  ردپ 
تشھب و زا  جراخ   . دننک یم  لمع  نارکیب  حور  قیرط  زا  طقف  ًاکرتشم  رسپ  وا و  هک 

. دیوگ یم  نخس  داتسا  حور  تفھ  یاھادص  قیرط  زا  طقف  نارکیب  حور  انواھ 
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ذوفن لامعا  یصخش  روضح  یارب  انواھ  تشھب -  متسیس  ۀدودحم  رد  نارکیب  حور 
زا یکی  ۀطساو  هب  قیرط و  زا  وا  حور  یصخش  روضح  رگید  یاھاج  رد  ؛  دنک یم 
عبنم نیموس  یناھجربا  یحور  روضح  ور  نیا  زا   . دوش یم  لامعا  داتسا  حور  تفھ 

نآ داتسا  حور  ۀناتسرپرس  ریظن  یب  تعیبط  قیرط  زا  درف  رھ  رد  ای  هرک  رھ  رد  زکرم  و 
ورین و طوطخ  عومجم   ، سکع هب   . دوش یم  لیدعت  حرج و  شنیرفآ  زا  شخب 
نیموس تمس  هب  نورد  یوس  هب  داتسا  حور  تفھ  قیرط  زا  یحور  یدنمشوھ 

. دوش یم  لقتنم  تیھولا  صخش 

عبنم نیموس  یئاغ  یلاعتم -  یاھیگژیو  ۀیطع  زا  یعمج  روط  هب  داتسا  حور  تفھ 
، درب یم  هرھب  هیطع  نیا  زا  یدرف  روط  هب  کی  رھ  هک  یلاح  رد   . دنرادروخرب زکرم  و 
اج همھ  ، و  هبناج همھ  شناد   ، قلطم تردق  یاھیگژیو  یعمج  تروص  هب  طقف  اھنآ 
هنوگ نیدب  ناھج  رسارس  رد  دناوت  یمن  اھنآ  زا  کیچیھ   . دنھد یم  ناشن  ار  یروضح 

تیئاغ تیلاعت و  یاھتردق  نیا  دربراک  رد  یدرف و  تروص  هب  کی  رھ  ؛  دیامن لمع 
. تسا دودحم  شیوخ  لصفالب  یتسرپرس  دروم  ناھجربا  هب  ًاصخش 

هدش هتفگ  امش  هب  کرتشم  لماع  تیصخش  تینابر و  نوماریپ  هک  ار  هچنآ  یمامت 
نارکیب حور  اھنآ   . دنک یم  قدص  داتسا  حور  تفھ  هب  لماک  روط  هب  هزادنا و  نامھ  هب 

ناشیدرف ریظن  یب  توافتم و  یاھتشرس  ۀقیرط  هب  ناش و  یھلا  ۀیطع  قباطم  ار 
حیحص ور  نیا  زا   . دننک یم  عیزوت  رثؤم  رایسب  یا  هنوگ  هب  گرزب  ناھج  شخب  تفھ  هب 
قالطا رفن  تفھ  یعمج  هورگ  هب  نارکیب  حور  یاھمان  ۀیلک  ای  مان  رھ  هک  دشاب  یم 
هناگی کرتشم  ۀدننیرفآ  اب  قلطمریز  حوطس  ۀیلک  رد  یعمج  روط  هب  اھنآ   . دوش

. دنتسھ

داتسا حاورا  یناسمھان  تیوھ و  - 3

نشور زراب و  یا  هنوگ  هب  اما   ، دنتسھ یفیصوت  لباقریغ  تادوجوم  داتسا  حور  تفھ 
هرامش اب  ار  اھنآ  هک  تسا  نیا  ام  باختنا  اما   ، دنراد مان  اھنآ   . دنتسھ یصخش 
مھ هیبش  نارکیب  حور  یلصا  یاھیبای  تیصخش  ناونع  هب  اھنآ   . مینک یفرعم 

، هناگ هس  تیھولا  نکمم  طابترا  تفھ  یلصا  یاھ  هولج  ناونع  هب  اما   ، دنتسھ
ناشراتفر توافت  تعیبط  یناسمھان  نیا  ، و  تسا ناسمھان  ناشتعیبط  ًاساسا 
نیریز تروص  هب  ناوت  یم  ار  داتسا  حور  تفھ  نیا   . دنک یم  نییعت  ناھجربا  رد  ار 

: دومن فیصوت 

ردپ میقتسم  ۀدنیامن  صاخ  یا  هقیرط  هب  حور  نیا  کی . ۀرامش  داتسا  حور 
یناھج ردپ  درخ  ، و  رھم  ، تردق رثؤم  هژیو و  یلجت  کی  وا   . تسا یتشھب 

نآ  ، زیمآرارسا ناحصان  سیئر  ینامسآ  رواشم  کیدزن و  رایمھ  وا   . تسا
رد ار  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت  جلاک  تیلوئسم  هک  یدوجوم 
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، داتسا حور  تفھ  تاطابترا  ۀیلک  رد   . دشاب یم   ، دراد هدھع  هب  نوتگنینیوید 
نخس یناھج  ردپ  بناج  زا  هک  تسا  کی  ۀرامش  داتسا  حور  هشیمھ 

. دیوگ یم 

کی ِیھلا  تعیبط  هک  نیا  نمض  تسا و  ناھجربا  نیلوا  لوئسم  حور  نیا 
رظن هب   ، دراذگ یم  شیامن  هب  رادیاپ  روط  هب  ار  نارکیب  حور  یلصا  مسجت 

وا  . دراد تھابش  یناھج  ردپ  رتکاراک  هب  رت  صوصخم  یا  هنوگ  هب  دسر  یم 
طابترا رد  باتزاب  حور  تفھ  اب  ناھجربا  نیلوا  یزکرم  داتس  رد  هشیمھ 

. دشاب یم  یصخش 

رسپ باذج  رتکاراک  اتمھ و  یب  تعیبط   ، حور نیا  ود . ۀرامش  داتسا  حور 
هب یفکم  یا  هنوگ  هب  ار   ، شنیرفآ یمامت  نایم  زا  هتفای  دلوت  نیلوا   ، نادواج
هب هک  هاگ  رھ   ، دنوادخ نارسپ  یاھ  هتسر  یمامت  اب  وا   . دراذگ یم  شیامن 

لحم ناھج  رد  قافتا  بسح  رب   ، شخب ترسم  ییامھدرگ  رد  ای  یدرف  تروص 
یمامت رد   . دشاب یم  کیدزن  طابترا  رد  هشیمھ  دنشاب  تنوکس 

هب نادواج و  رسپ  یوس  زا  هشیمھ  وا  داتسا  حور  تفھ  یاھییامھدرگ 
. دیوگ یم  نخس  وا  زا  یگدنیامن 

نوچمھ ًاتدمع  دنک و  یم  تیادھ  ار  ود  ۀرامش  ناھجربا  تشونرس  حور  نیا 
باتزاب حور  تفھ  اب  وا   . دنک یم  ییاورمکح  روانھپ  ورملق  نیا  رب  نادواج  رسپ 

. تسا طابترا  رد  هشیمھ  دنا  هدش  عقاو  مود  ناھجربا  تختیاپ  رد  هک 

نارکیب حور  هب  هژیو  روط  هب  یحور  تیصخش  نیا  هس . ۀرامش  داتسا  حور 
ار نارکیب  حور  یالاو  یاھتیصخش  زا  یرایسب  راک  اھتکرح و  ، و  دراد تھابش 

یمامت اب  دراد و  هدھع  هب  ار  اھنآ  یاھییامھدرگ  تسایر  وا   . دنک یم  تیادھ 
زا تسا  زکرم  عبنم و  نیموس  ناشدرف  هب  رصحنم  أشنم  هک  ییاھتیصخش 

هسلج لیکشت  داتسا  حور  تفھ  هک  یماگنھ   . تسا طابترا  رد  کیدزن 
حور یوس  زا  هشیمھ  هک  تسا  هس  ۀرامش  داتسا  حور  نیا   ، دنھد یم 

. دیوگ یم  نخس  نارکیب 

ًاتدمع ار  شخب  نیا  روما  ، و  تسا هس  ۀرامش  ناھجربا  لوئسم  حور  نیا 
ناھجربا یزکرم  داتس  رد  هشیمھ  وا   . دنک یم  هرادا  نارکیب  حور  نوچمھ 

. تسا طابترا  رد  باتزاب  حاورا  اب  موس 

ردپ و تعیبط  بیکرت  زا  یریگ  هرھب  اب  داتسا  حور  نیا  راھچ . ۀرامش  داتسا  حور 
حور تفھ  یاھاروش  رد  رسپ  ردپ و  لمع  زرط  اھتسایس و  اب  هطبار  رد   ، رسپ

تادوجوم نآ  رواشم  یلصا و  ریدم  حور  نیا   . دراد هدننک  نییعت  ریثأت  داتسا 
ندید یارب  بیترت  نیدب  دنا و  هتفای  تسد  نارکیب  حور  هب  هک  تسا  ییارگزارف 
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رد أشنم  هک  ار  ییاھتیصخش  زا  میظع  هورگ  نآ  وا   . دنا هدش  ادیدناک  ردپ  رسپ و 
رد رسپ  ردپ و  دبای  یم  ترورض  هک  یماگنھ   . دھد یم  شرورپ  دنراد  رسپ  ردپ و 
راھچ ۀرامش  داتسا  حور  هشیمھ   ، دنوش یگدنیامن  داتسا  حور  تفھ  نمجنا 

. دیوگ یم  نخس  هک  تسا 

ۀژیو نتخاس  طبترم  اب  قباطم  ار  گرزب  ناھج  زا  شخب  نیمراھچ  حور  نیا 
باتزاب حاورا  اب  وا   . دزاس یم  افوکش  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  تایصوصخ 
. دراد رارق  یصخش  طابترا  رد  هشیمھ  مراھچ  ناھجربا  یزکرم  داتس 

حور یناھج و  ردپ  رتکاراک  هک  یھلا  تیصخش  نیا  جنپ . ۀرامش  داتسا  حور 
یتادوجوم زا  میظع  هورگ  نآ  رواشم   ، دزیمآ یمرد  عیدب  یا  هنوگ  هب  ار  نارکیب 

هتخانش یکیزیف  نارگلرتنک  ، و  ورین زکارم   ، ورین ناریدم  ناونع  هب  هک  تسا 
لماع ردپ و  رد  أشنم  هک  ار  ییاھتیصخش  یمامت  نینچمھ  حور  نیا   . دنا هدش 

یماگنھ  ، داتسا حور  تفھ  یاھاروش  رد   . دزاس یم  افوکش  دنراد  کرتشم 
هشیمھ  ، دریگ یم  رارق  لاوئس  دروم  هنوگ  حور  هنوگردپ -  دروخرب  ۀویش  هک 

. دیوگ یم  نخس  هک  تسا  جنپ  ۀرامش  داتسا  حور 

یناھج و ردپ  لمع  بیکرت  هک  یا  هقیرط  هب  ار  مجنپ  ناھجربا  یزورھب  حور  نیا 
یزکرم داتس  رد  هشیمھ  وا   . دنک یم  تیادھ  دھد  یم  ناشن  ار  نارکیب  حور 

. تسا طابترا  رد  باتزاب  حاورا  اب  مجنپ  ناھجربا 

رتکاراک هک  دسر  یم  رظن  هب  یھلا  دوجوم  نیا  شش . ۀرامش  داتسا  حور 
یتاقولخم هاگرھ   . دراذگ یم  شیامن  هب  ار  نارکیب  حور  نادواج و  رسپ  یبیکرت 

نیا  ، دنیآ درگ  یزکرم  ناھج  رد  دنا  هدش  هدیرفآ  حور  رسپ و  طسوت  ًاکرتشم  هک 
حور تفھ  یاھاروش  رد  هاگ  رھ  ؛ و  تسا نانآ  رواشم  هک  تسا  داتسا  حور 

کرتشم روط  هب  نارکیب  حور  نادواج و  رسپ  بناج  زا  هک  دبای  ترورض  داتسا 
. دھد یم  خساپ  هک  تسا  شش  ۀرامش  داتسا  حور  نیا   ، دوش هتفگ  نخس 

نارکیب حور  نادواج و  رسپ  نوچمھ  ًاتدمع  ار  مشش  ناھجربا  روما  حور  نیا 
باتزاب حاورا  اب  هشیمھ  مشش  ناھجربا  یزکرم  داتس  رد  وا   . دنک یم  تیادھ 

. تسا طابترا  رد 

ریظن یب  یا  هنوگ  هب  متفھ  ناھجربا  تسرپرس  حور  تفھ . ۀرامش  داتسا  حور 
متفھ حور   . تسا نارکیب  حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  ناسکی  شیامن 

رواشم و نینچمھ   ، أشنم هناگ -  هس  تادوجوم  یمامت  ۀدننک  افوکش  رواشم 
یا هبترم  نود  تادوجوم  نآ   ، دشاب یم  انواھ  یارگزارف  نادرونھر  یمامت  ریدم 

تسد هوکش  ناتسآ  هب  حور  ، و  رسپ  ، ردپ تامدخ  ۀعومجم  قیرط  زا  هک 
. دنا هتفای 
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کی نیا  اما  ؛  تسین تشھب  ثیلثت  ۀدنیامن  ًاساسا  داتسا  حور  نیمتفھ 
لماع ریوصت  وا  یحور  یصخش و  تعیبط  هک  تسا  هدش  هتخانش  تیعقاو 

ناشتیھولا دنویپ  هک  تسا  نارکیب  صخش  هس  اب  ربارب  بسانت  هب  کرتشم 
یصخش و تعیبط  عبنم  وحن  نیدب  ناشدرکراک  ، و  دشاب یم  تشھب  ثیلثت 

ۀطبار کی  داتسا  حور  نیمتفھ  ور  نیا  زا  دشاب . یم  لاعتم  یادخ  یحور 
راکشآ لماکت  لاح  رد  ِلاعتم  یحور  صخش  اب  ار  کیناگرا  یصخش و 

ترورض هک  یماگنھ   ، الاب رد  داتسا  حاورا  یاھاروش  رد  بیترت  نیدب   . دزاس یم 
ای دوش  هداد  یأر  حور  ، و  رسپ  ، ردپ یصخش  درکیور  عومجم  یارب  دبای  یم 
تفھ ۀرامش  داتسا  حور   ، دوش هدراذگ  شیامن  هب  لاعتم  دزیا  یناحور  درکیور 

یاروش لوئسم  تسرپرس  ًاتاذ  وا  ور  نیا  زا   . دیامن یم  لمع  هک  تسا 
. دوش یم  داتسا  حور  تفھ  یتشھب 

اما  ، تسین تشھب  ثیلثت  ۀدنیامن  کیناگرا  روط  هب  حور  تفھ  زا  کیچیھ 
زا دنویپ  نیا   ، دنوش یم  دحتم  هناگتفھ  تیھولا  ناونع  هب  اھنآ  هک  یماگنھ 
هب طوبرم  ِیدرکراک  حطس  کی  اب  یصخش —  رظن  زا  هن  تیھولا —  رظن 
روط هب  هناگتفھ “ حور   ” رظن نیا  زا   . دشاب یم  ربارب  ثیلثت  یاھدرکراک 

حور هک  تسا  تھج  نیا  زا  نینچمھ   . تسا طوبرم  تشھب  ثیلثت  اب  یدرکراک 
نخس ثیلثت  یاھدرکیور  دییأت  رد  تاقوا  یھاگ  تفھ  ۀرامش  داتسا 

اب هطبار  رد  یحور   ۀناگتفھ  داحتا  درکیور  یوگنخس  ناونع  هب  ای  ، و  دیوگ یم 
. دنک یم  لمع   ، تشھب ثیلثت  درکیور   ، هناگ هس  تیھولا  داحتا  درکیور 

ِیبیکرت ریوصت  کی  زا  داتسا  حور  نیمتفھ  ۀناگدنچ  یاھدرکراک  بیترت  نیدب 
یصخش درکیور  یگدنیامن  کی  ات  حور  ، و  رسپ  ، ردپ یصخش  یاھتعیبط 

هنماد تشھب  ثیلثت  تیھولا  درکیور  یزاسراکشآ  کی  ات  ، و  لاعتم یادخ 
رگناشن هباشم  روط  هب  صخشم  تاھج  زا  تسرپرس  حور  نیا  . و  دراد

. دشاب یم  یئاغ  لاعتم -  یئاغ و  یاھدرکیور 

ًاصخش شیوخ  ۀناگدنچ  یاھتیفرظ  رد  هک  تسا  تفھ  ۀرامش  داتسا  حور  نیا 
هب ندیسر  یارب  ناششالت  رد  نامز  تارک  دوعص  یاھادیدناک  تفرشیپ  نماض 

ۀدنریگ رب  رد  یکرد  نینچ   . دوش یم  تیلاعت  ۀدشان  میسقت  تیھولا  کرد 
تیمکاح زا  کرد  کی  اب  یروط  هک  تسا  تیئاغ  ثیلثت  ِدوجوم  تیمکاح  مھف 
بجوم هک  دوش  یم  گنھامھ  لاعتم  دزیا  ۀنایارگدوجو  دشر  لاح  رد  یبرجت 

کرد اب  لماع  هس  نیا  زا  قولخم  کرد   . دوش تیلاعت  یگناگی  زا  قولخم  مھف 
مھف ناوت  ماجنارس  نامز  نادرونھر  هب  تسا و  ربارب  ثیلثت  تیعقاو  زا  ییانواھ 

. دنک یم  اطع  ار   ، تیھولا نارکیب  صخش  هس  فشک   ، ثیلثت

حور نیمتفھ  طسوت  لاعتم  یادخ  لماک  نتفای  رد  انواھ  نادرونھر  یناوتان 
صخش ۀدننک  راکشآ  یصاخ  ۀقیرط  نینچ  هب  شا  هناگ  هس  تعیبط  هک   ، داتسا
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صخش هک  ناھج  ینونک  رصع  لوط  رد   . دوش یم  ناربج   ، تسا لاعتم  یحور 
یادخ یاج  هب  تفھ  ۀرامش  داتسا  حور   ، تسا سامت  لباقریغ  لاعتم 
دوجوم هناگی  وا   . دنک یم  لمع  یصخش  طباور  ۀنیمز  رد  ارگزارف  تاقولخم 
هوکش زکارم  هب  هک  یماگنھ  نایارگزارف  یمامت  هک  تسا  یحور  یالاو 

. درک دنھاوخ  کرد  یا  هزادنا  ات  تخانش و  دنھاوخ  ًاعطق  دنسر  یم 

شخب  ، متفھ ناھجربا  یزکرم  داتس   ، اسرووی باتزاب  حاورا  اب  داتسا  حور  نیا 
نراقت ناتناورا  رب  وا  تیریدم   . تسا طابترا  رد  هشیمھ   ، ام دوخ  شنیرفآ 

راکشآ ار  حور  ، و  رسپ  ، ردپ یھلا  تعیبط  گنھامھ  شزیمآ  زا  یزیگنا  تفگش 
. دزاس یم 

داتسا حاورا  یاھدرکراک  اھیگژیو و  - 4

اھنآ  . دنتسھ یلماکت  یاھناھج  یارب  نارکیب  حور  لماک  ۀدنیامن  داتسا  حور  تفھ 
رد اھنآ   . دننک یم  یگدنیامن  حور  ، و  نھذ  ، یژرنا طباور  رد  ار  زکرم  عبنم و  نیموس 

لماع ِیرادا  ِیناھج  لرتنک  ۀدننک  گنھامھ  ناتسرپرس  ناونع  هب  هک  یلاح 
قالخ لامعا  رد  ناشأشنم  هک  دننک  یمن  شومارف   ، دننک یم  لمع  کرتشم 
یورین  ، حور تفھ  نیا  هک  دراد  تقیقح  ًالمع  نیا   . دشاب یم  تشھب  یاھتیھولا 

تفھ  ” ، هناگ هس  تیھولا  یحور  روضح  ، و  یناھیک نھذ   ، هتفای تیصخش  یکیزیف 
. دنشاب یم   ،“ دنا هدش  هداتسرف  ناھج  یمامت  هب  هک  دنوادخ  حور 

هب ناھج  تیعقاو  حوطس  یمامت  رد  هک  دنتسھ  ریظن  یب  تھج  نیا  زا  داتسا  حاورا 
یاھزاف یمامت  لماک  رثؤم و  ناتسرپرس  اھنآ  ور  نیا  زا   . دننک یم  لمع  قلطم  زج 

یناسنا نھذ  یارب   . دنتسھ ناھجربا  یاھتیلاعف  حوطس  ۀیلک  رد  یرادا  روما 
ۀزادنا هب  اھنآ  راک  اریز  دمھفب  داتسا  حاورا  ۀرابرد  یدایز  یلیخ  زیچ  هک  تسا  راوشد 

رایسب روط  هب   ، تسا ریگارف  ًامامت  دوجو  نیا  اب  یلو  یصصخت  دایز  رایسب 
نیا  . دشاب یم  یحور  عیدب  رایسب  روط  هب  لاح  نامھ  رد  یدام و  ییانثتسا 

دوخ ، و  دنتسھ ناھج  یورین  ناریدم  ناکاین  یناھیک  نھذ  ۀرنھ  دنچ  ناراگدیرفآ 
. دنشاب یم  یحور  تاقولخم  ۀدرتسگ  روانھپ و  شنیرفآ  یلاع  ناریدم 

، دنتسھ نانآ  نارایتسد  ناھج و  یورین  ناریدم  ناگدننیرفآ  داتسا  حور  تفھ 
گرزب ناھج  یکیزیف  یاھیژرنا  میظنت  ، و  لرتنک  ، یھدنامزاس یارب  هک  یتادوجوم 
نداد و لکش  راک  رد  ار  هدننیرفآ  نارسپ  داتسا  حاورا  نیمھ  . و  دنتسھ یرورض 

. دننک یم  یرای  یدام  روط  هب  ًانیع  یلحم  یاھناھج  نداد  نامزاس 

ییورین یاھدرکراک  یناھیک و  یژرنا  نوماریپ  داتسا  حاورا  راک  نایم  میتسین  رداق  ام 
تارایتخا ۀزوح  رد  هک  یژرنا  یاھیلجت   . میبایب یصخش  طابترا  چیھ  لماک  قلطم 
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رظن هب  ؛  دنوش یم  تیادھ  تشھب  نوماریپ  زا  یگمھ  دنتسھ  داتسا  حاورا 
اب هطبار  رد  هک  ییورین  یاھ  هدیدپ  هب  یمیقتسم  ۀقیرط  چیھ  هب  اھنآ  دسر  یمن 

. دنشاب طوبرم  هدیدرگ  صخشم  تشھب  یناتحت  حطس 

ایشناروم ِییورین  نوگانوگ  ناتسرپرس  یدرکراک  یاھتیلاعف  اب  ام  هک  یماگنھ 
رد ور  داتسا  حاورا  ۀدشان  راکشآ  یاھتیلاعف  یخرب  اب  کش  نودب   ، میوش یم  هجاوم 

هچ  ، ود رھ   ، یحور نامداخ  یکیزیف و  نارگلرتنک  ناکاین  نیا  زا  ادج   . میتسھ ور 
یحور یدام و  یاھیژرنا  نتخاس  طبترم  بیکرت و  یارب  نانچ  تسناوت  یم  یسک 

ایشناروم و ۀدام  ناھج —  تیعقاو  دوجومان  ماگنھ  نآ  ات  زاف  کی  هک  دنک  یزیر  حرط 
؟ دیامن دیلوت  ار  ایشناروم —  نھذ 

هب هک  ناھج  تیعقاو  زا  زاف  کی   ، ییایشناروم عون  زا  یحور  تارک  تیعقاو  ۀدمع 
یونعم تیصخش  دوجو  زا  فدھ   . دشاب یم  تسا  هتخانشان  ایشنروی  رد  لماک  روط 

نایم ۀلصاف  ، و  دننک یم  هلخادم  هشیمھ  ایشناروم  یاھشنیرفآ  اما   ، تسا
تیعضو زا  هک  ار  ناھجربا  تارک  دنراد و  یناسنا  أشنم  هک  ار  یدام  یاھورملق 

داتسا حاورا  هک  تسا  ورملق  نیا  رد   . دنزاس یم  رپ  دنتسھ  رادروخرب  یحور  ورشیپ 
. دنھد یم  تروص  ناسنا  یتشھب  دوعص  حرط  هب  ار  دوخ  میظع  تدعاسم 

لمع گرزب  ناھج  رساترس  رد  هک  دنراد  یصخش  ناگدنیامن  داتسا  حور  تفھ 
نامرف تحت  تادوجوم  نیا  زا  یمیظع  تیرثکا  کی  هک  اجنآ  زا  اما  ؛  دنیامن یم 
یتشھب لامک  ریسم  رد  ناسنا  یورشیپ  ۀنایارگزارف  حرط  ریگرد  ًامیقتسم 

رایسب شخب   ، ِرتشیب  . تسا هدش  راکشآ  اھنآ  نوماریپ  یکدنا  رایسب  ردق   ، دنتسین
چیھ هب  نآ  اریز  دنام  یم  یقاب  یفخم  یرشب  مھف  زا  داتسا  حور  تفھ  تیلاعف  ِدایز 

. تسین طوبرم  امش  یتشھب  دوعص  ۀلئسم  هب  ًامیقتسم  هجو 

داتسا حور  هک  دراد  رایسب  لامتحا   ، مینک هضرع  یعطق  لیلد  میناوت  یمن  ام  هچ  رگا 
: دراد یم  لامعا  تیلاعف  نیریز  یاھ  هرتسگ  رد  صخشم  ریثأت  کی  ناتناورا 

. یلحم ناھج  تایح  نیلماح  طسوت  تایح  داجیا  یاھ  هویش  - 1

رگشنیرفآ حور  کی  ۀلیسو  هب  هک  نھذ  روای  حاورا  طسوت  تایح  یزاس  لاعف  - 2
. دنوش یم  اطعا  تارک  هب  یلحم  ناھج 

تبسن دنمشنکاو  یاھدحاو  ۀلیسو  هب  هک  یژرنا  ندش  نایامن  رد  تاناسون  - 3
. دیآ یم  رد  شیامن  هب  هتفای  نامزاس  ۀدام  ِیطخ  ۀبذاج  هب 

دازآ لماک  روط  هب  لماک  قلطم  ریگ  زا  هک  یماگنھ  دنیآرب  یژرنا  شنک  - 4
ناریدم یاھیراکتسد  یطخ و  ۀبذاج  میقتسم  ریثأت  هب  تبسن  اذل  ، و  دوش یم 
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. دوش یم  دنمشنکاو  اھنآ  نارایتسد  ناھج و  یورین 

ناونع هب  ایشنروی  رد  هک  یلحم  ناھج  رگشنیرفآ  حور  کی  مداخ  حور  یاطعا  - 5
. تسا هدش  هتخانش  سدقلا  حور 

حور ای  هدنھد  یلست  ایشنروی  رد  هک  ییاطعا  نارسپ  حور  بقاعتم  یاطعا  - 6
. دنوش یم  هدیمان  تقیقح 

هب هک  ییاھیگژیو  زا  یرایسب   . ناھجربا یلحم و  یاھناھج  باتزاب  مسیناکم  - 7
نتشادنپ یھیدب  نودب  دنناوت  یم  یتخس  هب  دنطوبرم  هداعلا  قراخ  ۀدیدپ  نیا 
روط هب  لاعتم  دزیا  کرتشم و  لماع  اب  طابترا  رد  داتسا  حاورا  تیلاعف 

. دنوش مھف  یقطنم  روط  هب  ای  دنوش  هداد  حیضوت  یلالدتسا 

ام  ، داتسا حور  تفھ  ۀناگدنچ  یاھدرکراک  یفکم  کرد  رد  ام  یناوتان  مغر  هب 
هب اھنآ  هک  دراد  دوجو  ورملق  ود  ناھج  یاھتیلاعف  روانھپ  ۀنماد  رد  هک  میراد  نانیمطا 

یاھدرکراک رکف و  ناگدننک  میظنت  تمدخ  اطعا و  دنرادن : نآ  اب  یراک  هجو  چیھ 
. لماک قلطم  کرد  لباقریغ 

تاقولخم اب  هطبار  - 5

دحتم درخ  دومنھر و  دیاوف  زا   ، هناگادج ۀرک  ناھج و  رھ   ، گرزب ناھج  زا  شخب  رھ 
ار یکی  اھنت  ِیصخش  رثا  درکراک و  اما  تسا  دنم  هرھب  داتسا  حور  تفھ  ۀیلک 
هیاس شناھجربا  رب  ًالماک  داتسا  حور  رھ  یصخش  تعیبط  . و  دراد یم  تفایرد 

. دھد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  درف  هب  رصحنم  روط  هب  هدنکفا و 

قیرط زا   ، انواھ تشھب و  زا  جراخ   ، دنمشوھ تادوجوم  زا  هتسر  رھ  زا  قولخم  رھ 
رگناشن هک  ار  یتیدرف  ۀژیو  ناشن  یواح  دیاب  داتسا  حور  تفھ  یصخش  ریثأت  نیا 
تفھ هب  هک  ییاج  ات   . دشاب تسا  تشھب  حور  تفھ  نیا  زا  یکی  ییاین  تعیبط 

نیا هشیمھ  یارب   ، هتشرف ای  ناسنا   ، یموب قولخم  رھ   ، دوش یم  طوبرم  ناھجربا 
. درک دھاوخ  لمح  دوخ  اب  ار  شھاگداز  تیوھ  ناشن 

تارک رد  تاقولخم  کت  کت  یدام  ناھذا  هب  میقتسم  روط  هب  داتسا  حور  تفھ 
 - ینھذ ذوفن  ِیصخش  روضح  ایشنروی  یاھناسنا   . دننک یمن  هنخر  اضف  یلماکت 

راصعا لوط  رد  داتسا  حور  نیا  رگا   . دننک یمن  هبرجت  ار  ناتناورا  داتسا  حور  ِیحور 
تسد یناسنا  درف  نھذ  اب  سامت  هنوگ  رھ  هب  ینوکسم  ۀرک  کی  یلماکت  نیشیپ 
رسپ رای  کیرش و   ، یلحم ناھج  رگشنیرفآ  حور  تمدخ  قیرط  زا  دیاب  رما  نیا   ، دبای

. دریگ تروص   ، تسا یلحم  شنیرفآ  رھ  تشونرس  لوئسم  هک  دنوادخ  رگشنیرفآ 
ناتناورا داتسا  حور  دننامھ  تسرد  ردام  رگشنیرفآ  حور  نیمھ  رتکاراک  تعیبط و  اما 
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. دشاب یم 

یمامت  . دشاب یم  ناسنا  یدام  أشنم  زا  یشخب  داتسا  حور  کی  یکیزیف  ناشن 
. دوش یم  تسیز  داتسا  حور  نیمھ  موادم  ذوفن  تحت  ایشناروم  یناگدنز  نارود 

ۀژیو ناشن  ییارگزارف  ناسنا  نینچ  یحور  بقاعتم  نارود  هک  تسین  بیجع 
داتسا حور  کی  شقن   . دیامن یمن  وحم  لماک  روط  هب  زگرھ  ار  تسرپرس  حور  نیمھ 

. تسا یساسا  یناسنا  زارف  یانواھ  شیپ  ۀلحرم  رھ  ینیع  دوجو  یارب 

یاھناسنا یگدنز  ۀبرجت  رد  هدمآ  رد  شیامن  هب  ِیتیصخش  زراب  یاھشیارگ 
حور تعیبط  رگنایب  میقتسم  روط  هب  ، و  دنشاب یم  ناھجربا  رھ  یگژیو  هک   ، یلماکت
هک نیا  زا  دعب  یتح  هن   ، دندرگ یمن  وحم  لماک  روط  هب  زگرھ   ، دنتسھ بلاغ  داتسا 
هک دنریگ  رارق  یزاس  هناگی  طابضنا  ینالوط و  شزومآ  ضرعم  رد  ینایارگزارف  نینچ 

فرژ گنھرف  یتح   . دنوش یم  هجاوم  نآ  اب  انواھ  یشزومآ  تارک  درایلیم  کی  رد 
. دنک یمن  تیافک  ناھجربا  أشنم  یاھناشن  ندرک  نک  هشیر  یارب  تشھب  بقاعتم 

لوئسم حور  رگناشن  هک  ار  ییاھیگژیو  تیدبا  یمامت  رسارس  رد  ارگزارف  ناسنا  کی 
یماگنھ  ، تیاھن هاپس  رد  یتح   . دروآ دھاوخ  رد  شیامن  هب  تسا  وا  هاگداز  ناھجربا 

، دراد دوجو  یلماکت  شنیرفآ  اب  ثیلثت  لماک  ۀطبار  کی  فیصوت  ای  ندیسر  هب  لیم  هک 
. دنیآ یم  مھدرگ   ، ناھجربا رھ  زا  یکی   ، هدنھد نایاپ  تفھ  زا  هورگ  کی  هشیمھ 

یناھیک نھذ  - 6

. دنتسھ  ، گرزب ناھج  ینالقع  لیسناتپ   ، یناھیک نھذ  ۀناگتفھ  عبنم  داتسا  حاورا 
قرط هب  ، و  زکرم عبنم و  نیموس  نھذ  قلطمریز  یلجت  کی  یناھیک  نھذ  نیا 

. تسا طوبرم  لماکت  لاح  رد  لاعتم  دزیا  نھذ  هب  یدرکراک  روط  هب   ، صخشم

یاھداژن روما  رد  داتسا  حور  تفھ  میقتسم  ریثأت  اب  ام  ایشنروی  لثم  یا  هرک  رد 
یگدنز نادابن  رگشنیرفآ  حور  لصفالب  ریثأت  تحت  امش   . میوش یمن  هجاوم  یرشب 

یمامت نھذ  نیداینب  یاھشنکاو  رب  داتسا  حاورا  نیمھ  لاح  نیا  اب   . دینک یم 
یحور ینالقع و  یاھلیسناتپ  یعقاو  عبانم  اھنآ  اریز   ، دنتسھ طلسم  تاقولخم 

رد دنتسھ  اضف  نامز و  یلماکت  تارک  نکاس  هک  یدارفا  نآ  یگدنز  رد  هک  دنتسھ 
. دنا هتفای  یگژیو  درکراک  یارب  یلحم  یاھناھج 

ار یرشب  قوف  یرشب و  ناھذا  نوگانوگ  عاونا  یدنواشیوخ  یناھیک  نھذ  تیعقاو 
هکلب  ، دنوش یم  بذج  رگیدکی  هب  دنواشیوخ  حاورا  اھنت  هن   . دزاس یم  نشور 

رگیدکی اب  یراکمھ  تمس  هب  دنتسھ و  هناردارب  رایسب  دنواشیوخ  ناھذا  نینچمھ 
یاھلاناک رد  یرشب  ناھذا  هکدوش  یم  هدھاشم  تاقوا  یھاگ   . دنراد لیامت 

. دننک یم  تکرح  حیضوت  لباقریغ  قفاوت  زیگنا و  تریح  تھابش 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ار نآ  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  یتیفیک  یناھیک  نھذ  ِیتیصخش  تاطابترا  یمامت  رد 
تاقولخم یناھیک  یرسارس  ۀیطع  نیا   . داھن مان  تیعقاو “ هب  تبسن  شنکاو  ”

یاھرادنپ شیپ  ۀدنامرد  یاھینابرق  هب  ندش  لیدبت  زا  ار  نانآ  هک  تسا  هدارا  بحاص 
نھذ یعقاو  تیساسح  نیا   . دھد یم  تاجن  بھذم  ، و  هفسلف  ، ملع ینمض 
تسرد  ، دھد یم  ناشن  شنکاو  تیعقاو  یاھزاف  زا  یخرب  هب  تبسن  یناھیک 

رت حیحص  زاب   . دھد یم  ناشن  شنکاو  هبذاج  هب  تبسن  هدام  یژرنا -  هک  روطنامھ 
نینچ ناھیک  نھذ  هب  تبسن  یدام  قوف  تایعقاو  نیا  دوش  هتفگ  هک  دوب  دھاوخ 

. دنھد یم  ناشن  شنکاو 

ناشن شنکاو  ناھج  تیعقاو  زا  حطس  هس  رد  رادیاپ  یا  هنوگ  هب  یناھیک  نھذ 
رگلالدتسا و ًالماک  ناھذا  یارب  اھشنکاو  نیا  دسانش .) یم  ار  شنکاو   ) دھد یم 

: دنتسھ راکشآ  دوخ  یدوخ  هب  شیدنا  فرژ 

مھ یواح  ِیملع  یاھورملق   ، یکیزیف یاھسح  تیعقاو  ورملق  تیلع  —  -1
یانبم رب  یساکعنا  جیاتن   ، یعقاوریغ یعقاو و  زیچ  زیامت   ، یقطنم ِیلکش 

. تسا یناھیک  تخانش  ِیتابساحم  ِلکش  نیا   . یناھیک شنکاو 

، لالدتسا ۀصرع   ، یفسلف ملاع  رد  اھناسنا  تیعقاو  ورملق  هفیظو  —  -2
. تسا یناھیک  تخانش  ییاضق  لکش  نیا   . یبسن طلغ  حیحص و  تخانش 

یصخش کرد   ، یبھذم ۀبرجت  تیعقاو  یونعم  ورملق  شتسرپ  —  -3
زا دوعص   ، هنادواج یاقب  نیمضت   ، یحور یاھشزرا  تخانش   ، یھلا یمدمھ 

نیرتالاب نیا   . دنوادخ نادنزرف  ییاھر  یداش و  هب  دنوادخ  نامداخ  تیعقوم 
. تسا یناھیک  تخانش  یشتسرپ  یتمرح و  لکش   ، یناھیک نھذ  ِتریصب 

نھذ یتاذ   ، یناھیک یاھشنکاو  نیا   ، یونعم ، و  یقالخا  ، یملع یاھشنیب  نیا 
یگدنز ۀبرجت   . دزاس یم  دنم  هرھب  ار  یدارا  تاقولخم  یمامت  هک   ، دنتسھ یناھیک 
دوخ رد  اھنآ  ؛  تسین ناوتان  یناھیک  ینیب  نورد  هس  نیا  ۀعسوت  رد  زگرھ  ندرک 
هتشاگن هک  تسا  زیگنا  مغ  اما   . دنتسھ یساسا  یشیدنا  فرژ  هب  تبسن  یھاگآ 

ندرک رکف  یاھتیفیک  نیا  نتخاس  روراب  زا  ایشنروی  رد  یکدنا  رایسب  صاخشا  دوش 
. دنوش یم  نامداش  یناھیک  لقتسم  هناعاجش و 

شیپ ۀدنریگ  رب  رد  یناھیک  نھذ  شنیب  هس  نیا   ، یلحم ناھج  ینھذ  یایاطع  رد 
، ملع یاھورملق  رد  هک  دزاس  یم  رسیم  ناسنا  یارب  ار  نیا  هک  تسا  ییاھرادنپ 
نایب هب   . دیامن لمع  هاگآدوخ  یقطنم و  تیصخش  کی  تروص  هب  بھذم  ، و  هفسلف
دوخ یناھیک  کینکت  کی  قیرط  زا  نارکیب  یلجت  هس  نیا  تیعقاو  تخانش   ، رگید
اھسح یتابساحم  قطنم  قیرط  زا  یژرنا  هدام -   . دریگ یم  تروص  یزاسراکشآ 

ار دوخ  یقالخا  ۀفیظو  رگن  نورد  یا  هنوگ  هب  لالدتسا  نھذ -  ؛  دوش یم  هتخانش 
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هس نیا   . تسا یونعم  ۀبرجت  ِتیعقاو  ِبھذم  شتسرپ )  ) نامیا حور -  ؛  دناد یم 
هناگی و تیصخش  ۀعسوت  رد  تسا  نکمم  یشیدنا  فرژ  رد  یساسا  لماع 

بسانتمان و شیوخ  ۀطوبرم  یاھدرکراک  رد  تسا  نکمم  ای   ، دنشاب گنھامھ 
داجیا یوق  رتکاراک  کی   ، دنوش یم  هناگی  هک  یماگنھ  اما   . دنوش طوبرمان  ًالمع 
کی ، و  یقالخا ۀفسلف  کی   ، یعقاو ملع  کی  یگتسبمھ  لماش  هک  دننک  یم 
ۀبرجت هب  هک  تسا  یناھیک  تریصب  هس  نیا  . و  دوش یم  یبھذم  نیتسار  ۀبرجت 

. دھد یم   ، تیعقاو  ، ینیع رابتعا  اھشزرا  ، و  یناعم  ، اھزیچ اب  رد و  ناسنا 

زا دوصقم  ؛  یرشب نھذ  یتاذ  یایاطع  نیا  ندرک  زیت  هعسوت و  تالیصحت  زا  دوصقم 
یلاعتم بھذم  زا  دوصقم  ؛  نانآ ققحت  یگدنز  ۀبرجت  زا  دوصقم  ؛  اھنآ زاربا  ندمت 

. تسا اھنآ  یگناگی  تیصخش  زا  دوصقم  ؛ و  اھنآ نتخاس 

تیصخش ، و  اوقت  ، تایقالخا - 7

، اوقت  ، تایقالخا  . دھد حیضوت  ار  یقالخا  تعیبط  دناوت  یمن  ییاھنت  هب  یدنمشوھ 
ۀیطع زا  یشخب   ، هفیظو کرد   ، یقالخا تریصب   . تسا یرشب  تیصخش  یتاذ 

یرشب تعیبط  کفنیال  شخب  هک  یرگید  یاھزیچ  هب  تسا و  یرشب  نھذ 
ناسنا تینھذ   . تسا طوبرم  یونعم —  شنیب  یملع و  یواکجنک  دنتسھ — 

یقالخا و تعیبط  نیا  اما   ، تسا وا  یناویح  یاھ  هدازومع  تینھذ  زا  رتارف  رایسب 
. دزاس یم  زیامتم  هژیو  روط  هب  یناویح  یایند  زا  ار  وا  هک  تسا  وا  یبھذم 

شنیب  . تسا دودحم  راتفر  زیگنا  تکرح  حطس  هب  ناویح  کی  یباختنا  شنکاو 
ۀبرجت زا  دعب  اھنت  ًالومعم  تسا و  زیگنا  تکرح  ِحطس  کی  رد  رتالاب  تاناویح  یرھاظ 

یمامت زا  شیپ  تسا  رداق  ناسنا   . دوش یم  رادیدپ  اطخ  شیامزآ و  زیگنا  تکرح 
. ددنب راک  هب  ار  یونعم  ، و  یقالخا  ، یملع شنیب  اھشیامزآ  ای  تافاشتکا 

طقف ؛  دنک یم  هچ  دنادب  دناوت  یم  راک  کی  ماجنا  زا  شیپ  تیصخش  کی  طقف 
زیخ زا  شیپ  تیصخش  کی   . دنرادروخرب شنیب  زا  هبرجت  بسک  زا  شیپ  اھتیصخش 
دای نتشادرب  زیخ  زین  نتسیرگن و  زا  دناوت  یم  ور  نیا  زا  درگنب و  دناوت  یم  نتشادرب 

. دریگ یم  دای  نتشادرب  زیخ  قیرط  زا  طقف  ًالومعم  یصخشریغ  ناویح  کی   . دریگب

فدھ کی  هب  یبایتسد  نوگانوگ  یاھھار  دوش  یم  رداق  هبرجت  ۀجیتن  رد  ناویح  کی 
. دیامن باختنا  ار  دروخرب  ۀویش  کی  هدش  هتشابنا  ۀبرجت  یانبم  رب  دنک و  یسررب  ار 

نوماریپ دیامن و  یسررب  ار  فدھ  ِدوخ  دناوت  یم  نینچمھ  تیصخش  کی  اما 
نیرتھب دناوت  یم  ییاھنت  هب  یدنمشوھ   . دنک یرواد   ، نآ شزرا   ، نآ ندوب  دنمدوس 

زا یقالخا  دوجوم  کی  اما   ، دھد زیمت  ار  نآ  یانثتساالب  نایاپ  هب  یبایتسد  ۀلیسو 
یبایتسد یاھ  هویش  زین  اھدمایپ و  دزاس  یم  رداق  ار  وا  هک  تسا  رادروخرب  یشنیب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



اوقت باختنا  رد  یقالخا  دوجوم  کی  لاحرھ  هب  . و  دھد زیمت  مھ  زا  ار  اھنآ  هب 
، و دور یم  اجک   ، دھد یم  ماجنا  ار  نآ  ارچ   ، دنک یم  هچ  دناد  یم  وا   . تسا دنمشوھ 

. دیسر دھاوخ  اجنآ  هب  هنوگچ 

تسکش شیوخ  یناسنا  شالت  یاھماجرف  نداد  زیمت  رد  ناسنا  هک  یماگنھ 
یرو هرھب  رد  وا   . دبای یم  راک  هب  لوغشم  دوجو  یناویح  حطس  رد  ار  دوخ   ، دروخ یم 
کی ناونع  هب  هک  یونعم  شنیب  ، و  یقالخا زیمت   ، یدام تسارف  نآ  رترب  دیاوف  زا 

تسکش تسا  وا  یناھیک  نھذ  ۀیطع  ریذپان  ییادج  شخب  یصخش  دوجوم 
. تسا هدروخ 

فیرعت اوقتاب  یاھراک  زا  ندرب  مان   . تسا ناھیک —  اب  قابطنا  یراکتسرد —  اوقت 
ای شناد  ًافرص  اوقت   . تسا اھنآ  قباطم  ندرک  یگدنز  اھنآ  نتخانش  اما   ، تسین اھنآ 

ۀدنبای زارف  حوطس  هب  یبایتسد  رد  یجیردت  ۀبرجت  ِتیعقاو  هکلب  تسین  درخ  یتح 
موادتم باختنا  قیرط  زا  اوقت   ، یناف ناسنا  ۀرمزور  یگدنز  رد   . تسا یناھیک  لین 

زا یرادروخرب  هاوگ  یباختنا  ناوت  نینچ  ، و  دبای یم  ققحت  ترارش  یاج  هب  یکین 
. تسا یقالخا  تعیبط  کی 

وا یقالخا  تعیبط  قایتشا  ریثأت  تحت  طقف  هن  ترارش  یکین و  نیب  ناسنا  باختنا 
. مھوت ، و  غولب مدع   ، ینادان نوچمھ  یتاریثأت  ۀلیسو  هب  نینچمھ  هکلب   ، دراد رارق 

ۀجیتن رد  هک  یماگنھ  اریز   ، دنک یم  ادیپ  طابترا  اوقت  دربراک  هب  زین  بسانت  سح  کی 
درف تسا  نکمم  دوش  یم  باختنا  رتگرزب  یاج  هب  رتکچوک  زیچ  کی  بیرف  فیرحت و 
یاھراک ماجنا  هب  یسایق  یریگ  هزادنا  ای  یبسن  نیمخت  ِرنھ   . دوش ترارش  بکترم 

. دوش یم  دراو  یقالخا  ورملق  ۀناشنم  اسراپ 

یفاکشوم یارب  هک  یصیخشت   ، شجنس رنھ  نودب  ناسنا  یقالخا  تعیبط 
یقالخا باختنا  بیترت  نیمھ  هب   . تسا ناوتان   ، تسا هتفھن  وا  ناوت  رد  یناعم 

هدوھیب دوش  یم  یونعم  یاھشزرا  زا  یھاگآ  بجوم  هک  یناھیک  شنیب  نآ  نودب 
دبای یم  زارف  یقالخا  دوجوم  کی  حطس  هب  ناسنا   ، یدنمشوھ رظن  هطقن  زا   . تسا

. تسا رادروخرب  تیصخش  ۀیطع  زا  اریز 

رما کی  نیا   . دور شیپ  روز  ۀلیسو  هب  ای  نوناق  قیرط  زا  دناوت  یمن  زگرھ  تایقالخا 
اب رطعم  ًاقالخا  صاخشا  سامت  داجیا  قیرط  زا  دیاب  تسا و  هنابلطواد  یصخش و 
لیام یا  هزادنا  ات  نینچمھ  اما   ، دنتسھ دنمشنکاو  رتمک  یقالخا  رظن  زا  هک  ییاھنآ 

. دبای هعاشا  دنتسھ  ردپ  تساوخ  ماجنا  هب 

نییعت یدنمشوھ  نیرتالاب  اب  هک  دنتسھ  یرشب  یاھدرکلمع  نآ  یقالخا  لامعا 
رد زین  رترب و  یاھماجرف  شنیزگ  رد  یباختنا  صیخشت  اب  ، و  دنوش یم  یگژیو 

. دنوش یم  تیادھ  اھماجرف  نیا  هب  یبایتسد  یارب  یقالخا  یاھ  هویش  باختنا 
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ماجنا یبلق  باختنا  یلاعتم  یاوقت  ور  نیا  زا   . تسا هناشنم  اسراپ  یراتفر  نینچ 
. تسا ینامسآ  ردپ  تساوخ 

ییایشنروی تیصخش  - 8

عونتم حوطس  رد  هک  روطنیمھ   ، تادوجوم رامشیب  یاھ  هتسر  هب  یناھج  ردپ 
یرشب تادوجوم  هب   . دنک یم  اطعا  تیصخش   ، دننک یم  لمع  ناھج  تیعقاو 

دنوادخ ۀدنبای  زارف  نادنزرف  حطس  رد  هک  یناسنا  یھانتم  عون  تیصخش  ایشنروی 
. تسا هدش  اطعا  دننک  یم  لمع 

میناوت یم   ، میریگ هدھع  هب  ار  تیصخش  فیرعت  میناوت  یم  یتخس  هب  ام  هچ  رگا 
، یدام یاھیژرنا  عومجم  هک  یا  هدش  هتخانش  لماوع  زا  ار  دوخ  مھف  مینک  شالت 

طابترا هک  ییاھیژرنا   ، مینک فیصوت  دنھد  یم  لیکشت  ار  یحور  ، و  ینھذ
دوش یم  بجوم  یناھج  ردپ  هک  تسا  یمسیناکم  ۀدنریگ  رب  رد  ناشلباقتم 

. دنک راک  نآ  اب  ، و  نآ یور   ، نآ رد  شا  هدش  اطع  تیصخش 

زا و لقتسم  نآ  دوجو  هک  تسا  نیزاغآ  تعیبط  یواح  ریظن  یب  ۀیطع  کی  تیصخش 
یلجت هدننک  میظنت  روضح  لاح  نیا  اب   . تسا رکف  ۀدننک  میظنت  یاطعا  رب  مدقم 

یوس زا  هک  یماگنھ   ، رکف ناگدننک  میظنت   . دھد یم  شیازفا  ار  تیصخش  یفیک 
، و نیزاغآ  ، عونتم  ، تیصخش اما   ، دنتسھ ناسکی  تعیبط  یاراد   ، دنیآ یم  ردپ 

یاھیژرنا یاھتیفیک  تعیبط و  قیرط  زا  تیصخش  یلجت  ؛ و  تسا درف  هب  رصحنم 
ۀلیسو هک  دنتسھ  یحور  ، و  ینھذ  ، یدام تعیبط  کی  یواح  هک  یا  هطوبرم 

لیدعت رتشیب  روط  هب   ، دنھد یم  لیکشت  ار  تیصخش  یلجت  یارب  یمسیناگرا 
. دوش یم  طورشم  نآ  هب  دوش و  یم 

صاخشا  . دنتسین ناسکی  زگرھ  اما   ، دنشاب مھ  هباشم  تسا  نکمم  اھتیصخش 
رگیدکی هیبش  تسا  نکمم  صخشم  یوگلا  ای  هتسر   ، عون  ، یرس کی  هب  قلعتم 

هک تسا  درف  کی  ۀبنج  نآ  تیصخش   . دنتسین ناسکی  زگرھ  اما   ، دنتسھ دنشاب و 
هدنیآ نامز  کی  رد  ار  یدوجوم  نینچ  دزاس  یم  رداق  ار  ام  ، و  میتسھ انشآ  نآ  اب  ام 
نییعت یحور  تیعضو  ای   ، نھذ  ، لکش رد  تارییغت  ۀرتسگ  تعیبط و  زا  رظن  فرص 
نآ دزاس  یم  رداق  ار  ام  هک  تسا  درف  رھ  زا  شخب  نآ  تیصخش   . مینک تیوھ 
لیلد هب  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، میا هتخانش  شیپ  زا  هک  یدرف  ناونع  هب  ار  صخش 
، دشاب هدرک  رییغت  تسا  نکمم  ردقچ  شتیصخش  یلجت  زاربا و  ۀلیسو  رییغت 

. مینک تیوھ  نییعت  یعطق  روط  هب  میسانشب و 

یناسنا یشنکاو  راتفر  یواح  ۀژیو  رگ و  هولج  دوخ  ۀدیدپ  ود  اب  قولخم  تیصخش 
. هطوبرم یبسن  دازآ  ۀدارا  یھاگآدوخ و  دوش : یم  هداد  زیمت 
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ۀدنریگ رب  رد  نآ  ؛  تسا تیصخش  تیعقاو  زا  ینالقع  یھاگآ  لماش  یھاگآدوخ 
ۀبرجت یارب  تیفرظ  رگناشن  نآ   . تسا رگید  یاھتیصخش  تیعقاو  تخانش  ییاناوت 
تیوھ تیعضو  هب  یبایتسد  اب  ربارب  هک  تسا  اھنآ  اب  یناھیک و  یاھتیعقاو  رد  یدرف 

تیعقاو تخانش  ینعم  هب  یھاگآدوخ   . دشاب یم  ناھج  یتیصخش  طباور  رد 
. تسا هدننک  نییعت  قالخ و  دازآ  ۀدارا  یبسن  لالقتسا  کرد  ینھذ و  تمدخ 

ریگرد دیامن  یم  یگژیو  نییعت  ار  یرشب  تیصخش  ِیھاگآدوخ  هک  یبسن  دازآ  ۀدارا 
: دشاب یم  اھنیا 

. درخ نیرتالاب   ، یقالخا میمصت  - 1

. تقیقح صیخشت   ، یونعم شنیزگ  - 2

. هناردارب تمدخ   ، یھاوخدوخ زا  یراع  رھم  - 3

. یھورگ یرادافو   ، دنمفدھ یراکمھ  - 4

. ناھج یناعم  کرد   ، یناھیک شنیب  - 5

. ردپ تساوخ  ماجنا  هب  لد  ناج و  اب  فقو   ، تیصخش یناشفناج  - 6

شزرا هب  لد  ناج و  اب  رھم  یھلا و  یاھشزرا  ۀناقداص  یریگیپ   ، شتسرپ - 7
. یھلا ۀدنھد 

کی رد  هک  تسیرگن  تروص  نیا  هب  ناوت  یم  یرشب  تیصخش  ِییایشنروی  عون  هب 
ِینادابن عون  ِیا  هرایس  لیدعت  لماش  هک  دنک  یم  لمع  یکیزیف  مسیناکم 

زا دراد و  قلعت  تایح  ِیزاس  لاعف  ِییایمیش  ورتکلا -  عون  هب  هک  تسا  مسیناگرا 
نیدلاو لثم  دیلوت  یوگلا  ِیناھیک  نھذ  ِیناتناورا  یرس  ِینادابن  عون  ۀیطع 

هیطع ِنھذ  مسیناکم  نینچ  هب  تیصخش  ِیھلا  ۀیدھ  یاطعا   . تسا رادروخرب 
قولخم نینچ  دوش و  یم  یناھیک  یدنورھش  تمرح  یاطعا  بجوم  یناسنا  ۀتفای 

یساسا تیعقاو  هس  نیداینب  تخانش  هب  تبسن  هک  دزاس  یم  رداق  ار  یناسنا 
: دوش دنمشنکاو  ًاروف  ناھیک  ینھذ 

. یکیزیف تیلع  ِیناسمھ  ِیقطنم  ای  یتابساحم  تخانش  - 1

. یقالخا راتفر  ۀفیظو  لدتسم  تخانش  - 2

تیرشب هب  زیمآرھم  تمدخ  اب  هک   ، تیھولا ۀنامدمھ  شتسرپ  ۀنانمؤم  کرد  - 3
. تسا هارمھ 
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نینچ  . تسا تیھولا  یدنواشیوخ  کرد  زاغآ  تیصخش  ۀیطع  نینچ  لماک  درکراک 
هدش عقاو  ینکس  دروم  ردپ  یادخ  یصخش  شیپ  ۀعطق  کی  اب  هک   ، ینتشیوخ
هن یقولخم  نینچ   . تسا دنوادخ  یونعم  دنزرف  کی  عقاو  رد  تقیقح و  رد   ، تسا

خساپ نینچمھ  هکلب  تسا  یھلا  روضح  ۀیدھ  تفایرد  تیفرظ  رگناشن  اھنت 
هب ار  اھتیصخش  یمامت  یتشھب  ردپ  ۀبذاج  تیصخش -  رادم  هب  تبسن  دنمشنکاو 

. دراذگ یم  شیامن 

یرشب یھاگآدوخ  تیعقاو  - 9

طسوت هدش  عقاو  ینکس  دروم  یناھیک و  نھذ  ۀیطع  زا  رادروخرب  ِیصخش  قولخم 
تیعقاو ، و  نھذ تیعقاو   ، یژرنا تیعقاو  یتاذ  کرد  تخانش و  زا   ، هدننک میظنت 

، تیعقاو صیخشت  تردق  اب  هدارا  بحاص  قولخم  ور  نیا  زا   . تسا رادروخرب  حور 
ریذپان لاقتنا  شخب  هس  نیا  زا  رظن  فرص   . تسا زھجم  دنوادخ  رھم  ، و  نوناق

هک نیا  زج  هب  تسا  ینھذ  یتسار  هب  یرشب  ۀبرجت  یمامت   ، یرشب یھاگآدوخ 
یواح هک  ناھج  تیعقاو  شنکاو  هس  نیا  زا  دنویپ  هب  ربتعم  ۀنانیب  نورد  کرد 

. تسا لصتم  تسا  یناھیک  تخانش 

لماکت رد  ار  یناھیک  تیفیک  هس  نیا  دنویپ  شزرا  تسا  رداق  سانشادخ  ناسنا 
نھذ نآ  رد  هک  یکیزیف  هاگ  همیخ  رد  ناسنا  میظع  راک   ، دنک سح  اقب  لاح  رد  ناور 
یعاسم کیرشت  نکاس  یھلا  حور  اب  ریذپانانف  ناور  نتخاس  هناگود  یارب  یقالخا 

یناھیک یاقب  یاھتیفیک  زا  نآ  ؛  تسا یعقاو  شدوجو  ودب  زا  ناور   . دنک یم 
. تسا رادروخرب 

ۀبرجت یونعم  یعقاو  یاھشزرا   ، دبای اقب  یعیبط  گرم  زا  دناوتن  یناف  ناسنا  رگا 
. دبای یم  اقب  رکف  ۀدننک  میظنت  موادم  ۀبرجت  زا  یشخب  ناونع  هب  شیناسنا 

دزیا تیصخش  رد  یلماع  ناونع  هب  یا  هتفاین  اقب  درف  نینچ  یتیصخش  یاھشزرا 
زا یتیصخش  ۀدنبای  اقب  یاھتیفیک  نینچ   . دبای یم  اقب  نتفای  تیعقاو  لاح  رد  ِلاعتم 
رد یناسنا  تایح  لوط  رد  هک  یبرجت  یاھشزرا  زا  هن  اما  دنتسھ  مورحم  تیوھ 

تیعضو زا  رادروخرب  ریذپانانف  ناور  یاقب  هب  تیوھ  یاقب   . دنا هدش  هتشابنا  مسج 
ناور و یاقب  رد  تیصخش  تیوھ   . دراد یگتسب  یھلا  ۀدنیازف  شزرا  ییایشناروم و 

. دبای یم  اقب  نآ  قیرط  زا 

هاگآ ِنتشیوخ  زا  ریغ  هب  نتشیوخ  تیعقاو  تخانش  ینعم  هب  یرشب  یھاگآدوخ 
نیا ، و  تسا لباقتم  یھاگآ  نیا  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  نآ  رب  هوالع  دشاب و  یم 
ًالماک ۀقیرط  کی  هب  نیا   . دوش یم  هتخانش  دسانش  یم  هک  روطنآ  نتشیوخ  هک 

روطنآ دیناوت  یمن  امش  اما   . دوش یم  هداد  ناشن  ناسنا  یعامتجا  تایح  رد  یرشب 
دوجوم کی  تیعقاو  زا  دنک  یم  یگدنز  امش  نورد  رد  هک  دنوادخ  دوجو  تیعقاو  زا  هک 
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ادخ نوچمھ  یعامتجا  یھاگآ   . دیشاب نئمطم  قلطم  روط  هب  نانچ  عونمھ 
، اھلبمس  ، شناد هب  تسا و  یگنھرف  ۀعسوت  کی  نآ  ؛  تسین ریذپان  لاقتنا  یھاگآ 

هتسباو بھذم —  ، و  تایقالخا  ، ملع ناسنا —  نیداینب  یایاطع  یاھکمک  و 
. دنھد یم  لیکشت  ار  ندمت  یناھیک  ۀدش  یعامتجا  یایادھ  نیا  . و  تسا

اھداژن دارفا  یتاذ  اھنآ  ؛  دنتسین یناھیک  هک  دنتسھ  تابث  یب  تلع  نیا  هب  اھندمت 
، ملع یناسنا —  نیداینب  لماوع  یاھکمک  عومجم  قیرط  زا  دیاب  اھنآ   . دنتسین
، ملع اما   ، دنور یم  دنیآ و  یم  اھندمت   . دنبای شرورپ  بھذم —  ، و  تایقالخا

. دنرب یم  رد  هب  ناج  طوقس  زا  هشیمھ  بھذم  ، و  تایقالخا

کی نینچمھ  هکلب   ، تخاس راکشآ  ناسنا  هب  ار  دنوادخ  اھنت  هن  یسیع 
رد امش   . دومن نایامن  اھناسنا  ریاس  هب  دوخ و  هب  ار  ناسنا  زا  یدیدج  یزاسراکشآ 

هب ناسنا  ور  نیا  زا   . دینیب یم  دوخ  تروص  نیرتھب  رد  ار  ناسنا  یسیع  یگدنز 
ار دنوادخ  زا  یدایز  رایسب  رادقم  یسیع  اریز  دوش  یم  یعقاو  ابیز  رایسب  یا  هنوگ 

لاقتنا اھناسنا  یمامت  رد  دنوادخ  تخانش )  ) کرد ، و  تشاد شیوخ  یگدنز  رد 
. تسا نیداینب  ریذپان و 

ریاس  . تسین یعیبط  ًاعومجم   ، یردام ردپ و  ۀزیرغ  زا  ادج   ، یھاوخدوخ مدع 
دروم یعامتجا  یا  هنوگ  هب  ای  دنوش  یمن  عقاو  رھم  دروم  یعیبط  روط  هب  صاخشا 
هب دیدش  لیامت  ، و  تایقالخا  ، لالدتسا یرگنشور  هب   . دنوش یمن  عقاو  تمدخ 

یھاوخدوخ و زا  یراع  یعامتجا  مظن  کی  ات  تسا  زاین   ، یسانش ادخ   ، بھذم
هب زین   ، یھاگآ دوخ   ، تیصخش زا  ناسنا  دوخ  یھاگآ   . دوش داجیا  هناتسود  عون 
تیعقاو کرد  تخانش و  یارب  یتاذ  ییاناوت  نیا   ، رگید یتاذ  یھاگآ  تیعقاو  نیمھ 
. تسا هتسباو  ًامیقتسم   ، دراد هنماد  یھلا  ات  یرشب  زا  هک   ، رگید تیصخش 

؛ دشاب یبھذم  یھاگآ  کی  دیاب  نب  رد  یھاوخدوخ  زا  یراع  ِیعامتجا  یھاگآ 
یفسلف ینھذ  ًافرص  عازتنا  کی  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  ؛  دشاب هنانیب  عقاو  رگا  ینعی 

هک روطنآ  دناوت  یم  سانشادخ  درف  کی  طقف   . تسا رھم  زا  یراع  ور  نیا  زا  تسا و 
. درادب تسود  ار  یرگید  صخش  دراد  تسود  ار  دوخ 

قلاخ  ، رسپ ردپ و   ، ناسنا ادخ و  تسا : یکارتشا  یھاگآ  کی  ًاساسا  یھاگآ  دوخ 
: تسا نیداھن  هتفھن و  ناھج  تیعقاو  کرد  راھچ  یرشب  یھاگآ  دوخ  رد   . قولخم و 

. ملع ِقطنم   ، شناد یارب  وجتسج  - 1

. هفیظو سح   ، یقالخا یاھشزرا  یارب  وجتسج  - 2

. یبھذم ۀبرجت   ، یونعم یاھشزرا  یارب  وجتسج  - 3
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هب دنوادخ  تیعقاو  تخانش  ییاناوت   ، یتیصخش یاھشزرا  یارب  وجتسج  - 4
یاھتیصخش اب  ام  ۀناردارب  ۀطبار  نامزمھ  کرد  تیصخش و  کی  ناونع 

. عونمھ

دیوش یم  هاگآ  نات  هدش  هدیرفآ  ردارب  ناونع  هب  ناسنا  هب  تبسن  تلع  نیا  هب  امش 
ندوب ردپ   . دیتسھ هاگآ  شیوخ  ۀدننیرفآ  ردپ  ناونع  هب  دنوادخ  هب  تبسن  شیپ  زا  هک 
ردپ . و  مینک یم  لالدتسا  نآ  قیرط  زا  ار  ندوب  ردارب  ِتخانش  ام  هک  تسا  یا  هطبار 
تسا نکمم  ای   ، دوش یم  ناھج  تیعقاو  کی  یقالخا  تاقولخم  یمامت  یارب  ندوب 

تسا و هدرک  اطع  تیصخش  یتادوجوم  نینچ  یمامت  هب  شدوخ  ردپ  اریز   ، دوشب
دنوادخ ام   . تسا هدرک  هطاحا  تیصخش  ِیناھج  رادم  یسرتسد  ۀطیح  رد  ار  نانآ 
نیا هب  سپس   ، تسھ هدوب و  وا  هک  لیلد  نیا  هب  تسخن   ، مینک یم  شتسرپ  ار 

. میتسھ وا  رد  ام  هک  لیلد  نیا  هب  رخآ  ، و  تسھ ام  رد  هک  لیلد 

نھذ  ، شدوخ عبنم  زا  هاگآ  دوخ  روط  هب  دیاب  یناھیک  نھذ  هک  تسا  بیجع  ایآ 
یاھناھج یکیزیف  تیعقاو  زا  لاح  نامھ  رد  ، و  دشاب هاگآ   ، نارکیب حور  ِنارکیب 

هاگآ  ، یناھج ردپ  تیصخش  تیعقاو  ، و  نادواج رسپ  یحور  تیعقاو   ، هدرتسگ
؟ دشاب

[. دشاب یم  اسرووی  زا  یناھج  سرزاب  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 17

لاعتم یحور  هورگ  تفھ 

ناھج ۀعطق  تفھ  تلود  یناھج  ۀدننک  گنھامھ  ناریدم  لاعتم  یحور  هورگ  تفھ 
حور یدرکراک  ۀداوناخ  ۀرمز  رد  یگمھ  نیریز  هورگ  هس  هچ  رگا   . دنتسھ گرزب 
یدنب هقبط  تشھب  ثیلثت  نادنزرف  ناونع  هب  ًالومعم   ، دنا هدش  یدنب  هدر  نارکیب 

: دنوش یم 

. داتسا حور  تفھ  - 1

. ییارجا یلاع  ریدم  تفھ  - 2

. رگباتزاب حاورا  - 3

زا هک  اھنآ  نارایمھ  طسوت  ای  نارکیب  حور  قالخ  لامعا  طسوت  هدنامیقاب  هورگ  راھچ 
: دنوش یم  هدروآ  دوجو  هب  دنرادروخرب  قالخ  تیعضو 

. ریوصت باتزاب  ناروای  - 4

. اھرادم حور  تفھ  - 5

. یلحم ناھج  رگشنیرفآ  حاورا  - 6

. نھذ روای  حاورا  - 7

. دنا هدش  هتخانش  لاعتم  یحور  هورگ  تفھ  ناونع  هب  اسرووی  رد  هتسر  تفھ  نیا 
، نادواج ۀریزج  نوماریپ  رد  داتسا  حور  تفھ  یصخش  روضح  زا  اھنآ  یدرکراک  ۀزوح 

تیریدم تلود و  ، و  اھناھجربا یاھتلود   ، انُواھ یاھرادم   ، حور ِیتشھب  رمق  تفھ  ات 
نھذ یاھورملق  هب  هک  ناروای  ۀبترم  نود  تمدخ  ات  یتح   ، یلحم یاھناھج 
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. دبای یم  دادتما  هدش  اطعا  اضف  نامز و  تارک  رد  یلماکت 

اھنآ  . دنشاب یم  یرادا  روانھپ  ورملق  نیا  ۀدننک  گنھامھ  ناریدم  داتسا  حور  تفھ 
، ینھذ یژرنا   ، یکیزیف ۀتفای  نامزاس  یورین  ِیرادا  میظنت  هب  طوبرم  ِروما  یخرب  رد 
ریاس رد  ، و  دننک یم  لمع  میقتسم  روط  هب  ًاصخش و  یحور  یصخشریغ  تمدخ  و 

تعیبط زا  هک  یروما  ۀیلک  رد   . دننک یم  لمع  ناشنوگانوگ  نارایتسد  قیرط  زا  روما 
 — یرادا تامیمصت  ، و  تامیظنت  ، تاررقم  ، ماکحا رودص  دشاب —  رادروخرب  ییارجا 
ناھج رد   . دننک یم  لمع  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  صاخشا  قیرط  زا  داتسا  حاورا 

. دننک لمع  انواھ  یاھرادم  حور  تفھ  قیرط  زا  تسا  نکمم  داتسا  حاورا  یزکرم 
راکشآ باتزاب  حاورا  لاناک  قیرط  زا  ار  دوخ  ناھجربا  تفھ  یزکرم  یاھداتس  رد  اھنآ 

اب ریوصت  باتزاب  ناروای  قیرط  زا  هک   ، اھمایا یامدق  صاخشا  قیرط  زا  دنزاس و  یم 
. دننک یم  لمع   ، دنتسھ یصخش  طابترا  رد  اھنآ 

میقتسم و روط  هب  اھمایا  یامدق  یاھھاگداد  ریز  ناھج  تلود  اب  داتسا  حور  تفھ 
ام ناھجربا  زا  یشخب  ناونع  هب  امش  یلحم  ناھج   . دنریگ یمن  سامت  ًاصخش 
هطبار رد  وا  درکراک  اما   ، دوش یم  عقاو  یتسرپرس  دروم  ناتناورا  داتسا  حور  طسوت 
داتس  ، نوتگنیولس نکاس  ردام  رگشنیرفآ  حور  طسوت  نادابن  یموب  تادوجوم  اب 

یتسرپرس ًاصخش  دسر و  یم  ماجنا  هب  ًاروف   ، امش یلحم  ناھج  یزکرم 
. دوش یم 

ییارجا یلاع  ریدم  تفھ  - 1

تارک نیب  هک  ار  نارکیب  حور  یتشھب  رمق  تفھ  داتسا  حاورا  ییارجا  یزکرم  داتس 
دنخرچ یم  یزکرم  ۀریزج  رود  هب  انواھ  رادم  نیرت  یلخاد  نادواج و  رسپ  ۀدنشخرد 
رارق ییارجا  یلاع  ناریدم  یتسرپرس  تحت  ییارجا  تارک  نیا   . دنک یم  لاغشا 

قباطم حور  ، و  رسپ  ، ردپ طسوت  هک  دنتسھ  ییات  تفھ  هورگ  کی  اھنآ   . دنراد
هب دنناوتب  هک  یتادوجوم  عون  یارب  داتسا  حور  تفھ  طسوت  هدش  نییعت  تاصخشم 

. دنا هدش  هناگ  هس  دننک  لمع  اھنآ  یناھج  ناگدنیامن  ناونع 

یاھتلود نوگانوگ  یاھشخب  اب  ییارجا  یلاع  ناریدم  نیا  قیرط  زا  داتسا  حاورا 
یاھدنور دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  هک  دنتسھ  اھنآ   . دننک یم  ظفح  طابترا  ناھجربا 

تخاونکی و یا  هنوگ  هب  اھنآ   . دننک یم  نییعت  ار  ناھجربا  تفھ  یراتخاس  نیداینب 
تسرپرس اھنآ   . دنرادروخرب تیصخش  عونت  زا  نینچمھ  اما   ، دنتسھ لماک  یھلا 

باختنا ار  دوخ  دارفا  زا  یکی  دننک  یم  رادید  رگیدکی  اب  هک  راب  رھ  ، و  دنرادن لوئسم 
تشھب هب  ًابترم  اھنآ   . دریگ هدھع  هب  ار  کرتشم  یاروش  نآ  تسایر  ات  دننک  یم 

. دنھد هسلج  لیکشت  داتسا  حور  تفھ  اب  ات  دننک  یم  رفس 
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لمع گرزب  ناھج  یرادا  ناگدننک  گنھامھ  تروص  هب  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ 
سپ شنیرفآ  ۀدننک  یتسرپرس  ۀریدم  تئیھ  ناونع  هب  ار  اھنآ  ناوت  یم  ؛  دننک یم 

تیلاعف دودحم  ۀرتسگ  ، و  دنتسین تشھب  یلخاد  روما  ریگرد  اھنآ   . دیمان انواھ 
، نآ زا  اوس   . دننک یم  تیادھ  اھرادم  حور  تفھ  قیرط  زا  ار  دوخ  ییانواھ 
تیادھ ریگرد  اھنآ   . دراد دوجو  اھنآ  یتسرپرس  ۀرتسگ  رد  یکدنا  یاھتیدودحم 

همھ  ، دننیب یم  ار  زیچ  همھ  اھنآ  ؛  دنتسھ یحور  ، و  ینالقع  ، یکیزیف یاھزیچ 
تفھ رد  هک  هچنآ  یمامت  زا  یتح   ، دننک یم  سح  ار  زیچ  همھ   ، دنونش یم  ار  زیچ 

. دنراد عالطا  دھد  یم  خر  انُواھ  رد  ناھجربا و 

ار ناھج  یاھدرکراک  ، و  دنروآ یمن  دوجو  هب  ار  اھتسایس  ییارجا  یلاع  ناریدم  نیا 
تفھ طسوت  هک  دنتسھ  تینابر  یاھ  همانرب  یارجا  ریگرد  اھنآ   . دننک یمن  لیدعت  زین 

رد ای  اھناھجربا  رد  اھمایا  یامدق  تموکح  رد  اھنآ   . دوش یم  مالعا  ًامسر  داتسا  حور 
ناریدم اھنآ   . دننک یمن  تلاخد  زین  یلحم  یاھناھج  رد  هدننیرفآ  نارسپ  تیمکاح 
یاھتسایس عومجم  یارجا  ناشدرکراک  هک  دنتسھ  یا  هدننک  گنھامھ  ییارجا 

. دشاب یم  دنا  هدش  بوصنم  لومعم  لاور  هب  هک  گرزب  ناھج  رد  نایاورنامرف  یمامت 

اھنت ناھجربا  کی  رثؤم  ۀرادا  هب  اھنآ  ورملق  تالیھست  ییارجا و  ناریدم  زا  کی  رھ 
ۀرامش ییارجا  ۀرک  رد  هک   ، کی ۀرامش  ییارجا  یلاع  ریدم   . تسا هتفای  صیصخت 
نیمھ هب  ، و  تسا لوغشم  کی  ۀرامش  ناھجربا  روما  هب  ًالماک  دنک  یم  لمع  کی 

راک حور  یتشھب  رمق  نیمتفھ  زا  هک  تفھ  ۀرامش  ییارجا  یلاع  ریدم  ات  بیترت 
مان  . دھد یم  صیصخت  ناھجربا  نیمتفھ  یتسرپرس  هب  ار  دوخ  یاھیژرنا  دنک و  یم 

ناسکی یاھمان  زا  حور  یتشھب  رامقا  هک  ارچ   ، تسا ناتناورا  هرتسگ  نیمتفھ  نیا 
اھنآ ناس  هب  اھناھجربا  عقاو  رد  ؛  دنرادروخرب دوخ  ۀطوبرم  یاھناھجربا  نوچمھ 

. دندش هدیمان 

روما هب  نداد  بیترت  مظن و  ریگرد  هک  یلنسرپ  متفھ  ناھجربا  ییارجا  ۀرک  رد 
ًالمع تسا و  یرشب  کرد  زا  رتارف  هک  دننک  یم  دروخرب  یدادعا  هب  دنتسھ  ناتناورا 

یاھسیورس ۀیلک   . دوش یم  ینامسآ  دنمشوھ  تادوجوم  زا  هتسر  رھ  لماش 
میظنت ثیلثت و  ۀتفای  ماھلا  حاورا  یانثتسا  هب   ) ناھجربا رد  تیصخش  مازعا 

نیا زا  یکی  نایم  زا  تشھب  زا  تشھب و  هب  دوخ  یناھج  یاھرفس  رد  رکف ) ناگدننک 
یاھتیصخش ۀیلک  یارب  تبث  یزکرم  رتافد  ، و  دننک یم  روبع  ییارجا  تارک  تفھ 

اجنیا رد  دننک  یم  لمع  اھناھجربا  رد  هک  زکرم  عبنم و  نیموس  طسوت  هدش  هدیرفآ 
نیا زا  یکی  رد  یحور  ، و  ییایشناروم  ، یدام تبث  متسیس   . دنوش یم  یرادھاگن 

. دروآ یم  تفگش  هب  ار  نم  ۀبتر  زا  یدوجوم  یتح  حور  ییارجا  تارک 

ۀدش هناگ  هس  نارسپ  لماش  ًاتدمع  ییارجا  یلاع  ناریدم  لصفالب  ناتسدریز 
ۀتفای لالج  نالیصحتلا  غراف  ۀدش  هناگ  هس  نادنزرف  انواھ و  تشھب -  یاھتیصخش 
نیا  . دنشاب یم  اضف  نامز و  ۀنایارگزارف  حرط  تدم  ینالوط  شزومآ  زا  یناسنا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یارب تیاھن  یتشھب  هاپس  یلاع  یاروش  سیئر  طسوت  هدش  هناگ  هس  نارسپ 
. دنا هدش  یحارط  ییارجا  یلاع  ناریدم  اب  تمدخ 

داتس رد  نارکیب  حور  نادنزرف  دراد : یتروشم  ۀنیباک  ود  ییارجا  یلاع  سیئر  رھ 
ۀنیباک رد  تمدخ  یارب  ار  دوخ  یاھ  هتسر  نایم  زا  یناگدنیامن  ناھجربا  رھ  یزکرم 

. دننک یم  باختنا  لاس  رازھ  کی  یارب  ناش  ییارجا  یلاع  ناریدم  یتروشم  یلصا 
ۀنیباک کی   ، دراذگ یم  ریثأت  نامز  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  یور  هک  یروما  یمامت  رد 
هناگ هس  نارسپ  هتفای و  تسد  تشھب  هب  یاھناسنا  لماش  هک  دراد  دوجو  یوناث 

لامک و لاح  رد  تادوجوم  طسوت  عمجم  نیا   . دوش یم  هتفای  لالج  یاھناسنا  ۀدش 
دننک یم  یگدنز  ناھجربا  تفھ  یزکرم  داتس  رد  تقوم  روط  هب  هک  یزارف  لاح  رد 

بوصنم ییارجا  یلاع  ناریدم  طسوت  روما  ِرگید  ناسیئر  ۀیلک   . دوش یم  باختنا 
. دنوش یم 

نارسپ  . دوش یم  ماجنا  حور  یتشھب  رامقا  نیا  رد  یگرزب  یاھییامھدرگ  هاگ  هب  هاگ 
هب هک  ینایارگزارف  هارمھ  هب  دنا  هدش  بوصنم  تارک  نیا  هب  هک  یا  هدش  هناگ  هس 

دیدجت رد  زکرم  عبنم و  نیموس  یحور  یاھتیصخش  اب  دنا  هتفای  تسد  تشھب 
ناریدم  . دنیآ یم  مھدرگ  هنایارگزارف  یناگدنز  نارود  یاھیزوریپ  اھالقت و  یاھرادید 

. دنراد هدھع  هب  ار  هناردارب  یاھییامھدرگ  نینچ  تسایر  هشیمھ  ییارجا  یلاع 

ار شیوخ  ۀتیروتا  یاھدنسم  رابکی  تشھب  ۀرازھ  رھ  رد  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ 
ریخ یوزرآ  ییوگ و  تینھت  یارب  هک  ییاج   ، دنور یم  تشھب  هب  دننک و  یم  کرت 

رازگرب ار  شیوخ  یا  هرازھ  تسشن  شنیرفآ  دنمشوھ  یاھھورگ  یارب  ندرک 
یاھھورگ یمامت  سیئر   ، ناتسجم لصفالب  روضح  رد  مھم  دادیور  نیا   . دننک یم 

درکراک قیرط  زا  دنوش  یم  رداق  وحن  نیدب  اھنآ  . و  ددنویپ یم  عوقو  هب  رگباتزاب  یحور 
گرزب ناھج  رد  دوخ  ناراکمھ  یمامت  اب  نامزمھ  روط  هب  یناھج  باتزاب  ریظن  یب 

. دننک رارقرب  طابترا 
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ات ریظن و  یب  تادوجوم  نیا  زا  ددع  هاجنپ   . دنراد یھلا  ثیلثت  رد  أشنم  رگباتزاب  حاورا 
هداعلا قراخ  یاھتیصخش  نیا  زا  ددع  تفھ  راب  رھ   . دراد دوجو  زیمآرارسا  یا  هزادنا 
تشھب ثیلثت  زا  یطابترا  طسوت  قالخ  یاھدادخر  نیا  زا  کی  رھ  ، و  دندش هدیرفآ 

. دمآ دوجو  هب  داتسا  حور  تفھ  زا  یکی  و 

نیزاغآ شالت  رگنایامن   ، تسویپ عوقو  هب  نامز  هاگرحس  رد  هک  مھم  رایسب  راک  نیا 
دندش یم  یگدنیامن  داتسا  حاورا  طسوت  هک  تسا  هدننیرفآ  یلاعتم  یاھتیصخش 
داحتا نیا   . دننک لمع  کرتشم  ناگدننیرفآ  ناونع  هب  تشھب  ثیلثت  هارمھ  هب  ات 
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عبنم نامھ  تسرد  ثیلثت  قالخ  یاھلیسناتپ  اب  لاعتم  ناگدننیرفآ  قالخ  یورین 
ریسم رگباتزاب  ِشنیرفآ  ۀخرچ  هک  یماگنھ   ، ور نیا  زا   . تسا لاعتم  دزیا  تیعقاو 

تشھب ثیلثت  اب  داتسا  حور  تفھ  زا  کی  رھ  هک  یماگنھ   ، دومن یط  ار  دوخ 
رگباتزاب حور  نیمھن  لھچ و  هک  یماگنھ   ، دندرک ادیپ  قالخ  لماک  یماگمھ 

هک داد  خر  تیھولا  قلطم  رد  فرژ  دیدج و  شنکاو  کی  هاگنآ   ، تفای تیصخش 
، ناتسِجم یبای  تیصخش  هب  داد و  یم  لاعتم  دزیا  هب  یتیصخش  دیدج  تازایتما 

رد اھنآ  ناراکمھ  رگباتزاب و  حور  هن  لھچ و  راک  یمامت  یتشھب  زکرم  باتزاب و  سیئر 
. تشگ رجنم  اھناھج  ناھج  رسارس 

رد باتزاب  ۀدیدپ  ریذپاناطخ  یصخش و  زکرم   ، تسا یعقاو  صخش  کی  ناتسِجم 
هب کیدزن  تشھب  رد  وا  مئاد  یزکرم  داتس   . اضف نامز و  یاھناھجربا  تفھ  یمامت 

ریگرد ًافرص  وا   . دشاب یم  داتسا  حور  تفھ  هاگداعیم  رد  اھزیچ  یمامت  زکرم 
ریگرد وا  نیا  زج  ؛  تسا روانھپ  شنیرفآ  رد  باتزاب  سیورس  یرادھاگن  یگنھامھ و 

. تسین ناھج  روما  تیریدم 

اھنت وا  اریز   ، تسا هدشن  جرد  تشھب  یاھتیصخش  زا  ام  گولاتاک  رد  ناتسِجم 
قلطم اب  یدرکراک  طابترا  رد  لاعتم  دزیا  طسوت  هک  تسا  تینابر  دوجوم  تیصخش 
درف و هب  رصحنم  روط  هب  اما   ، تسا صخش  کی  وا   . تسا هدش  هدیرفآ  تیھولا 

چیھ رد  نونکا  وا  ؛  دشاب یم  ناھج  روما  زا  زاف  کی  نیا  ریگرد  کیتاموتا  ًارھاظ 
ناھج یاھتیصخش  رگید  رگباتزاب ) ریغ   ) یاھ هتسر  اب  طابترا  رد  یصخش  تیفرظ 

. دنک یمن  لمع 

هب لیامت  نیا   . دوب لاعتم  دزیا  قالخ  یلاعتم  لمع  نیلوا  رگناشن  ناتسجم  شنیرفآ 
شیپ زا  تیھولا  قلطم  زیگنا  تریح  شنکاو  اما   ، دوب یدارا  لاعتم  دزیا  رد  لمع 
نینچ دھاش  ناھج  تیدبا  رد  انواھ  یرادیدپ  ماگنھ  ات   . دوبن هدش  هتخانش 

یگنھامھ ییورین و  ۀدرتسگ  میظع و  نزاوت  نینچ  فرگش  یبای  تیعقاو 
دزیا قالخ  یاھتساوخ  هب  تیھولا  شنکاو   . تسا هدوبن  یحور  یشنک  یاھتیلاعف 
شیب دایز  ۀزادنا  هب  دوب و  نانآ  دنمفدھ  دوصقم  زا  رتارف  ًاعیسو  وا  نارایتسد  لاعتم و 

. دوب نانآ  یرظن  یاھینیب  شیپ  زا 

تسا نکمم  نآ  یط  هک  هدنیآ  راصعا  هک  میتسھ  یتفگش  رد  لامتحا  نیا  زا  ام 
درکراک دیدج  یاھ  هزوح  هب  دنبای و  تسد  تینابر  دیدج  حوطس  هب  یئاغ  لاعتم و 
هرظتنمریغ و تادوجوم  زاب  ِیبای  تیھولا  یاھورملق  رد   ، دنبای زارف  تیصخش 
یناھج ۀتفای  شیازفا  یگنھامھ  روصت  لباقریغ  یاھتردق  زا  هک  یروصت  لباقریغ 

رد هک  دسر  یم  رظن  هب   . دنشاب هچ  دھاش  تسا  نکمم   ، دوب دنھاوخ  رادروخرب 
تیھولا نایم  طباور  یگناگی  نینچ  هب  تبسن  تیھولا  قلطم  ِشنکاو  ِلیسناتپ 

. دشاب هتشادن  دوجو  یدح  تشھب  یارگدوجو  ثیلثت  یبرجت و 
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ِقالخ دادخر  تفھ  زا  کی  رھ  اما   ، تسا ثیلثت  رد  رگباتزاب  حور  هن  لھچ و  أشنم 
هیبش شتعیبط  هک  دوب  دوجوم  یعون  ۀدنروآ  دوجو  هب  اھنآ  یرادیدپ  اب  مزالم 
تفھ یاھرتکاراک  اھتعیبط و  اھنآ  ور  نیا  زا   . دوب رابت  مھ  داتسا  حور  یاھیگژیو 

نارکیب حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  تینابر  یاھیگژیو  طابترا  زا  لمتحم  بیکرت 
نیا زا  ات  تفھ  هک  تسا  مزال  لیلد  نیا  هب   . دنزاس یم  سکعنم  توافتم  روط  هب  ار 
هب یبایتسد  روظنم  هب   . میشاب اراد  ناھجربا  رھ  یزکرم  داتس  رد  ار  رگباتزاب  حاورا 
هک روطنآ   ، تشھب تیھولا  هس  زا  نکمم  یلجت  رھ  یاھزاف  یمامت  لماک  ساکعنا 
هب  ، دندنویپ عوقو  هب  ناھجربا  تفھ  زا  شخب  رھ  رد  ییاھ  هدیدپ  نینچ  تسا  نکمم 
رھ رد  تمدخ  هب  عون  رھ  زا  یکی  ور  نیا  زا   . تسا زاین  عون  تفھ  زا  کی  رھ  زا  یکی 

رگباتزاب ِهباشمان  ِحور  تفھ  یاھھورگ  نیا  یزکرم  داتس   . تفای صیصخت  ناھجربا 
یبطق ۀطقن  اب  نیا  ، و  دراد رارق  ورملق  رھ  باتزاب  نوناک  رد  اھناھجربا  یاھتختیاپ  رد 

. تسین ناسکی  یحور 

اھنآ  . دنا هدشن  راکشآ  اضف  تارک  رد  اھمان  نیا  اما   ، دنتسھ مان  یاراد  رگباتزاب  حاورا 
زار تفھ  زا  یکی  زا  یشخب  دنتسھ و  طوبرم  تادوجوم  نیا  رتکاراک  تعیبط و  هب 

. دنشاب یم  تشھب  زیمآرارسا  تارک  یناھج 

، داتسا حاورا  ، و  لاعتم دزیا   ، کرتشم لماع  ینھذ  حوطس  ۀدیدپ   ، باتزاب یگژیو 
دنتسھ یناھج  یدنمشوھ  میظع  حرط  نیا  راک  ریگرد  هک  یتادوجوم  یمامت  هب 
هن داتسا و  حاورا  هن  تسا : هتفھن  گرزب  زار  کی  اجنیا  رد  . و  تسا لاقتنا  لباق 
ییارامھ ِباتزاب  یاھورین  نیا   ، یعمج روط  هب  ای  ییاھنت  هب   ، تشھب یاھتیھولا 
یلجت ناتسجم  طبار  تیصخش  هن  لھچ و  نیا  رد  هک  روطنآ  تسرد  ار  یناھج 
تادوجوم نیا  یمامت  ناگدننیرفآ  اھنآ  لاح  نیا  اب  ، و  دنزاس یمن  شاف  دنا  هتفای 

ار یصخشم  یاھیگژیو  یھلا  تثارو  تاقوا  یھاگ   . دنشاب یم  زیگنا  تفگش  یاناوت 
. دنتسین صیخشت  لباق  هدننیرفآ  رد  هک  دزاس  یم  راکشآ  قولخم  رد 

تاقولخم یگمھ   ، رگباتزاب حاورا  ناتسجم و  یانثتسا  هب   ، باتزاب سیورس  لنسرپ 
رھ رگباتزاب  حاورا   . دنتسھ وا  نامرف  تحت  دارفا  لصفالب و  نارایتسد  نارکیب و  حور 

یاھھاگداد یارب  اھنآ  یصخش  یاھادص   ، ریوصت باتزاب  ناروای  ناگدننیرفآ  ناھجربا 
. دنشاب یم  اھمایا  یامدق 

زین هدنرادھاگن  یاھتیصخش  اھنآ  ؛  دنتسین هدننک  لاسرا  لماوع  ًافرص  باتزاب  حاورا 
هدننک تبث  ای  هدنرادھاگن  یاھتیصخش  زین   ، اھمیفانکس  ، اھنآ نادنزرف   . دنشاب یم 
تبث دشاب  رادروخرب  یونعم  یقیقح  شزرا  زا  هک  یزیچ  رھ  ۀیوناث  ۀخسن   . دنتسھ
رامشیب یاھ  هتسر  زا  یکی  زا  یوضع  ِیصخش  هاگتسد  رد  نآ  رثا  کی  ، و  دوش یم 
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ظفح دنراد  قلعت  باتزاب  حاورا  میظع  لنسرپ  هب  هک  یفاروکس  یاھتیصخش 
. دوش یم 

لقتنم هدننک  تبث  ناگتشرف  قیرط  زا  هطساو و  هب  اھناھج  یمسر  دانسا 
رد دنوش و  یم  یروآ  عمج  باتزاب  قیرط  زا  یحور  یقیقح  دانسا  اما   ، دنوش یم 
دنراد قلعت  نارکیب  حور  ۀداوناخ  هب  هک  یا  هتسیاش  بسانم و  یاھتیصخش  ناھذا 

هدنز دانسا  ناھج  ۀدرم  یمسر و  دانسا  اب  هسیاقم  رد  اھنیا   . دنوش یم  ظفح 
ظفح لماک  روط  هب  نارکیب  حور  ۀدننک  تبث  یاھتیصخش  ۀدنز  ناھذا  رد  ، و  دنتسھ

. دنوش یم 

یمامت نیمارف  راشتنا  رابخا و  یروآ  عمج  مسیناکم  نینچمھ  باتزاب  نامزاس 
راک رد  یشخپ  ِعونتم  ِیتامدخ  ِبوانتم  درکراک  اب  هسیاقم  رد  نآ   . دشاب یم  شنیرفآ 

. تسا موادم 

تختیاپ هب  ًاساسا  دھد  یم  خر  یلحم  ناھج  کی  یزکرم  داتس  رد  هک  مھم  زیچ  رھ 
زا یلحم  ناھج  رد  هک  یزیچ  رھ   ، سکعلاب . و  دوش یم  سکعنم  نآ  ناھجربا 
یاھتختیاپ هب  نوریب  یوس  هب  اھنآ  ناھجربا  یزکرم  داتس  زا  دشاب  رادروخرب  تیمھا 
اھناھجربا ات  نامز  یاھناھج  زا  باتزاب  سیورس   . دوش یم  سکعنم  یلحم  ناھج 

یصخش و رایسب  ًامامت  نآ   . تسین نینچ  اما   ، تسا راکدوخ  ای  کیتاموتا  ًارھاظ 
هب ور  نیا  زا  تسا و  تیصخش  یراکمھ  لامک  زا  یشان  نآ  تقد   . تسا دنمشوھ 
. دوش هداد  تبسن  اھقلطم  یصخشریغ  روضح  یاھدرکراک  هب  دناوت  یم  یتخس 

تکرش یناھج  باتزاب  متسیس  راک  رد  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  یلاح  رد 
زا ردپ  یازجا  یمامت  مینک  رواب  هک  میتسھ  رادروخرب  یلیلد  رھ  زا  ام   ، دننک یمن 

. دنرب دوس  اھنآ  یاوتحم  زا  دنرداق  دنتسھ و  هاگآ  لماک  روط  هب  اھدرکراک  نیا 

زا جراخ  باتزاب  سیورس  ِییاضف  ۀنماد  دسر  یم  رظن  هب  ناھج  ینونک  رصع  لوط  رد 
رظن هب   ، تروص نیا  ریغ  رد   . دشاب دودحم  ناھجربا  تفھ  نوماریپ  هب  تشھب 

هک دسر  یم  رظن  هب   . دشاب لقتسم  اضف  نامز و  زا  سیورس  نیا  درکراک  دسر  یم 
. دشاب لقتسم  ناھج  قلطم  ریز  ۀدش  هتخانش  یاھرادم  ۀیلک  زا  نآ 

لمع هناگادج  دحاو  کی  ناونع  هب  باتزاب  نامزاس  ناھجربا  رھ  یزکرم  داتس  رد 
تسا نکمم   ، ناتسجم یتسرپرس  تحت   ، هژیو عقاوم  یخرب  رد  اما  ؛  دنک یم 
نینچ دننک و  لمع  گنھامھ  تروص  هب  ناھج  رسارس  رد  ددع  تفھ  یمامت 
ناھج کی  یمامت  رارقتسا  تبسانم  هب  نشج  یرازگرب  ماگنھ  لثم   ، دننک یم 
یلاع ریدم  تفھ  یا  هرازھ  یاھییوگ  دماشوخ  نامز  رد  ، و  تایح رون و  رد  یلحم 

. ییارجا
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ریوصت باتزاب  ناروای  - 4

یزکرم داتس  رد  ، و  دندش هدیرفآ  رگباتزاب  حاورا  طسوت  ریوصت  باتزاب  روای  هن  لھچ و 
رگباتزاب حور  تفھ  قالخ  لمع  نیتسخن   . دراد دوجو  روای  تفھ  اھنت  ناھجربا  رھ 

ار دوخ  روای  رگشنیرفآ  حور  رھ   . دوب ناشریوصت  روای  تفھ  ندروآ  دوجو  هب  اسرووی 
رگباتزاب حاورا  لماک  دیلوت  زاب   ، تاصخشم اھیگژیو و  یخرب  رد   ، ریوصت ناروای   . دیرفآ

اھنآ  . دنتسھ یرگباتزاب  ۀصیصخ  یاھنم  مود  یعقاو  ۀخسن  اھنآ   . دنتسھ دوخ  ردام 
رگباتزاب و حاورا  نایم  یطابترا  لاناک  تروص  هب  ًامئاد  دنتسھ و  یقیقح  ریواصت 

اھنآ ؛  دنتسین رایتسد  ًافرص  ریوصت  ناروای   . دننک یم  لمع  ناھجربا  نیلوئسم 
، و دنتسھ ریوصت  اھنآ   . دنشاب یم  شیوخ  یحور  ۀطوبرم  ناکاین  یعقاو  یاھ  هنومن 

. دنشاب یم  شیوخ  مان  یعقاو  قادصم 

هک دنتسھ  یتبترم  نانچ  زا  اما  دنتسھ  یقیقح  یاھتیصخش  دوخ  رگباتزاب  حاورا 
کی یزکرم  داتس  ۀرک  رد  یتح   . دنشاب یم  مھف  لباقریغ  یدام  تادوجوم  یارب 
کمک هب  ناشنارایتسد  اھمایا و  یامدق  اب  یصخش  طباور  یمامت  رد  اھنآ  ناھجربا 

، اھمایا یامدق  ریوصت و  ناروای  نیب  یاھسامت  رد   . دنراد زاین  شیوخ  ریوصت  ناروای 
عقاوم رد  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  لمع  لوبق  لباق  یا  هنوگ  هب  روای  کی  تاقوا  یھاگ 

، ود هب  هدش  هدرپس  نانآ  هب  شلاقتنا  هک  یطابترا  حیحص  لماک و  ۀئارا  یارب  رگید 
یاوتحم هک  روطنآ   ، بیترت نیمھ  هب   . تسا زاین  رفن  تفھ  ۀیلک  یتح  ای   ، راھچ  ، هس

، کی طسوت  عونتم  روط  هب  ریوصت  ناروای  یاھمایپ   ، درادب مزال  تسا  نکمم  تاطابترا 
. دوش یم  تفایرد  اھمایا  یامدق  هس  یمامت  ای   ، ود

هورگ اھنآ  ، و  دننک یم  تمدخ  دوخ  ییاین  حاورا  رانک  رد  دبا  یارب  ریوصت  ناروای 
اب طابترا  رد  ریوصت  ناروای   . دنراد رایتخا  رد  ار  روای  یاھمیفانکِس  زا  یرواب  لباقریغ 

تمدخ اب  اھنآ   . دننک یمن  راک  ًامیقتسم  ارگزارف  یاھناسنا  یشزومآ  تارک 
اما  ، دنتسھ طابترا  رد  کیدزن  زا  یناسنا  تفرشیپ  یناھج  حرط  ۀنادنمشوھ 
طابترا رد  اھنآ  اب  ًاصخش  دیراد  تماقا  ًاتقوم  اسرووی  سرادم  رد  امش  هک  یماگنھ 

اھنآ ؛  دنتسھ هدارا  دقاف  یصخش  ًارھاظ  تادوجوم  نیا  اریز   ، تفرگ دیھاوخن   رارق 
سکعنم ًالماک   ، دنتسھ یقیقح  ریواصت  اھنآ   . دنریگ یمن  راک  هب  ار  باختنا  تردق 

زا هقبط  کی  ناونع  هب  ارگزارف  یاھناسنا   . یحور درف  یاین  نھذ  تیصخش و  ۀدننک 
تعیبط زا  رادروخرب  یدوجوم  هشیمھ   . دنریگ یمن  سامت  باتزاب  اب  کیدزن 

. تشاد دھاوخ  رارق  سیورس  نیا  ِیعقاو  لمع  امش و  نایم  هنارگباتزاب 

اھرادم حور  تفھ  - 5

حور تفھ  نارکیب و  حور  یصخشریغ  کرتشم  مسجت  انواھ  یاھرادم  حور  تفھ 
دنشاب یم  داتسا  حاورا  نامداخ  اھنآ   . دنتسھ یزکرم  ناھج  رادم  تفھ  یارب  داتسا 
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تفھ رد  یرادا  عونتم  زراب و  تیدرف  کی  داتسا  حاورا   . دنتسھ اھنآ  یعمج  دالوا  و 
دنرداق انواھ  یاھرادم  ِهباشتم  حاورا  نیا  قیرط  زا  اھنآ   . دنزاس یم  مھارف  ناھجربا 
مھارف یزکرم  ناھج  یارب  یحور  گنھامھ  ، و  تسدکی  ، دحتم یتسرپرس  کی 

. دنزاس

هب اھنآ   . دنتسھ دودحم  انواھ  دحاو  رادم  کی  رد  ذوفن  هب  کی  رھ  اھرادم  حور  تفھ 
انواھ ۀناگادج  تارک  نانارمکح   ، اھمایا یاھ  هنادواج  یاھماظن  هب  میقتسم  روط 

روضح اب  ، و  دنتسھ طابترا  رد  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  اب  اھنآ  اما   . دنتسین طوبرم 
انواھ هب  لماک  روط  هب  اھنآ  راک   . دنشاب یم  گنھامھ  یزکرم  ناھج  رد  لاعتم  دزیا 

. تسا دودحم 

، موس یامیفانرپوس   ، دوخ یصخش  دالوا  قیرط  زا  هک  ییاھنآ  اب  اھرادم  حاورا  نیا 
اھرادم حاورا  هک  یلاح  رد   . دنزاس یم  رارقرب  سامت  دننک  یم  تماقا  ًاتقوم  انواھ  رد 
نامز نادرونھر  نیلوا  هک  یماگنھ  ات   ، دنتسھ دوجوم  ًاکرتشم  داتسا  حور  تفھ  اب 

شنیرفآ رد  اھنآ  درکراک   ، دندیسر انواھ  ینوریب  رادم  هب  ادنافدنرگ  ناراگزور  رد 
. تفاین تسد  یا  هدمع  تیمھا  هب  موس  میفانرپوس 

اھرادم حاورا  نوماریپ   ، دینک یم  یورشیپ  انواھ  رد  رادم  هب  رادم  امش  هک  روطنیمھ 
، دینک رارقرب  یصخش  طابترا  نانآ  اب  هک  دوب  دیھاوخن  رداق  اما   ، تفای دیھاوخ  یھاگآ 
نآ دیربب و  تذل  ًاصخش  اھنآ  یحور  ذوفن  یصخشریغ  روضح  زا  تسا  نکمم  هچ  رگا 

. دیسانشب ار 

میظنت هک  دنتسھ  هتسبمھ  انواھ  یموب  نانکاس  اب  ردقنامھ  اھرادم  حاورا 
. دنراد هطبار  یلماکت  یاھناھج  تارک  نکاس  یناسنا  تاقولخم  اب  رکف  ناگدننک 

لماک ناھذا  اب  دنتسھ و  یصخشریغ  رکف  ناگدننک  میظنت  لثم  اھرادم  حاورا 
ناھذا رد  یناھج  ردپ  یصخشریغ  حاورا  هک  ردقنامھ   ، دنرشاعم انواھ  تادوجوم 

یشخب زگرھ  اھرادم  حاورا  اما   . دننیزگ یم  ینکس  یناف  یاھناسنا  یھانتم 
. دنوش یمن  انواھ  یاھتیصخش  زا  یمئاد 

یلحم ناھج  رگشنیرفآ  حاورا  - 6

دوش یم  طوبرم  یلحم  ناھج  رگشنیرفآ  حاورا  درکراک  تعیبط و  هب  هک  هچنآ  ۀدمع 
تیریدم نامزاس و  رد  هدننیرفآ  نارسپ  اب  اھنآ  طابترا  ناتساد  هب  حیحص  روط  هب 
ناھج شیپ  براجت  زا  یرایسب  یاھ  هبنج  اما  ؛  دراد قلعت  یلحم  یاھشنیرفآ 

زا یشخب  ناونع  هب  دوش  یم  هک  دنراد  دوجو  زیگنا  تفگش  تادوجوم  نیا  یلحم 
. دنوش فیصوت  لاعتم  یحور  هورگ  تفھ  هب  طوبرم  ثحب  نیا 
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رد ، و  میتسھ انشآ  یلحم  ناھج  ردام  حور  کی  یناگدنز  نارود  زا  زاف  شش  اب  ام 
لحارم نیا   . مینک یم  یزادرپ  نامگ  دایز  تیلاعف  متفھ  ۀلحرم  کی  لامتحا  اب  هطبار 

: زا دنترابع  دوجو  نوگانوگ 

لمع طسوت  هدننیرفآ  رسپ  کی  هک  یماگنھ  تشھب . نیزاغآ  یسیدرگد   -1
هچنآ  ، دوش یم  رادیدپ  صخش  تروص  هب  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  کرتشم 

رد نامزمھ  روط  هب  تسا  هدش  هتخانش  لمکم “ یلاع  شنکاو   ” ناونع هب  هک 
ار شنکاو  نیا  تعیبط  ام   . ددنویپ یم  عوقو  هب  نارکیب  حور  صخش 

نآ ِیتاذ  لیدبت  رییغت و  کی  رگناشن  نآ  هک  مینک  یم  کرد  اما   ، میمھف یمن 
راگدیرفآ قالخ  لیسناتپ  ۀدودحم  رد  هک  تسا  یبای  تیصخش  لباق  تاناکما 

دلوت رگناشن  هدننیرفآ  زارتمھ  رسپ  کی  دلوت   . تسا هدش  هتفرگ  رب  رد  کرتشم 
حور صخش  ۀطیح  رد  تشھب  رسپ  نیا  ِیلحم  ناھج  ۀدنیآ  کیرش  لیسناتپ 

هاگآ دوجو  یصخش  شیپ  دیدج  تیوھ  نییعت  نیا  زا  ام   . دشاب یم  نارکیب 
نیا یناگدنز  نارود  ِیتشھب  دانسا  رد  تیعقاو  نیا  هک  میناد  یم  اما   ، میتسین

. دبای یم  اج  یا  هدننیرفآ  رسپ  نینچ 

کی یتامدقم  شزومآ  ینالوط  ۀرود  لوط  رد  یگدننیرفآ . یتامدقم  شزومآ   -2
ۀعسوت تحت  وا  ۀدنیآ  کیرش   ، اھناھج ۀرادا  یھدنامزاس و  رد  لیئاکیم  رسپ 

. دوش یم  هاگآ  تشونرس  زا  یھورگ  روط  هب  دریگ و  یم  رارق  یدوجو  رتشیب 
هب تبسن  عمج  زا  هاگآ  دوجو  نینچ  هک  مینز  یم  سدح  یلو   ، میناد یمن  ام 

رد یحور  تراھم  بسک  ۀمزال  هک  ار  یتامدقم  شزومآ  نآ  دوش و  یم  هاگآ  اضف 
ناھج ۀرادا  شنیرفآ و  رد  لمکم  ِلیئاکیم  اب  وا  ۀدنیآ  یعاسم  کیرشت  راک 

. دنک یم  زاغآ  دشاب  یم 

طسوت یگدننیرفآ  تیلوئسم  هک  یماگنھ  رد  یکیزیف . شنیرفآ  ۀلحرم   -3
تیریدم هک  یداتسا  حور   ، دوش یم  هدرپس  لیئاکیم  رسپ  کی  هب  نادواج  رسپ 

رد دراد  هدھع  هب  هدش  ردقم  نآ  یارب  هدننیرفآ  دیدج  رسپ  نیا  هک  ار  یناھجربا 
نیتسخن یارب  ؛ و  دزاس یم  ایوگ  ار  تیوھ “ نییعت  یاعد   ” نارکیب حور  روضح 

دشاب یم  نارکیب  حور  صخش  زا  زیامتم  هک  بقاعتم  رگشنیرفآ  حور  دوجو   ، راب
داتسا حور  صخش  یوس  هب  ًامیقتسم  هک  دوجوم  نیا  . و  ددرگ یم  رادیدپ 

ًارھاظ ، و  ددرگ یم  وحم  ام  تخانش  زا  ًاروف  دور  یم  شیپ  هدننک  تساوخرد 
نییعت یگزات  هب  ِرگشنیرفآ  حور   . دوش یم  داتسا  حور  نیا  صخش  زا  یشخب 
حور اب  اضف  یارجام  دصق  هب  هدننیرفآ  رسپ  تمیزع  ۀظحل  ات  هدش  تیوھ 

هب ار  دیدج  یحور  کیرش  داتسا  حور  هک  ماگنھ  نآ  رد   . دنام یم  یقاب  داتسا 
هب ار  نایاپ  یب  یرادافو  یدبا و  یدنبیاپ  تیلوئسم   ، دراپس یم  هدننیرفآ  رسپ 
یا هدننک  رثأتم  ًاقیمع  یاھدادیور  زا  یکی  هاگنآ  . و  دراپس یم  یحور  کیرش 
دنویپ قیدصت  رد  یناھج  ردپ   . دھد یم  خر  ددنویپ  یم  عوقو  هب  تشھب  رد  هک 
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صخشم یاھتردق  یاطعا  دییأت  رد  هدننیرفآ و  حور  هدننیرفآ و  رسپ  ۀنادواج 
تارایتخا ۀزوح  رد  هطوبرم  ناھجربا  هک  یداتسا  حور  طسوت  تیریدم  کرتشم 

. دیوگ یم  نخس  تسا  وا 

مزاع دنا  هدش  هناگی  ردپ  طسوت  هک  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  سپس 
تقاط ینالوط و  ۀرود  یط  اھنآ  . و  دنوش یم  شیوخ  ناھج  شنیرفآ  یارجام 
راک مھ  اب  دنویپ  زا  لکش  نیا  رد  ناشناھج  یدام  یھدنامزاس  یاسرف 

. دننک یم 

رسپ طسوت  تایح  شنیرفآ  دصق  مالعا  لابند  هب  تایح . شنیرفآ  رصع   -4
نآ رد  داتسا  حور  تفھ  هک  تشھب  رد  یبای “ تیصخش  مسارم   ” ، هدننیرفآ

هب دوش  یم  هبرجت  ًاصخش  تسرپرس  داتسا  حور  طسوت  دننک و  یم  تکرش 
یحور کیرش  تیدرف  هب  تشھب  تیھولا  تدضاعم  کی  نیا   . دیآ یم  لابند 

یارب نارکیب  حور  صخش  رد  نیزاغآ “ ناروف   ” ۀدیدپ رد  تسا و  هدننیرفآ  رسپ 
ات ِیحور  کیرش   ، تشھب رد  هدیدپ  نیا  اب  نامزمھ   . دوش یم  راکشآ  ناھج 

یاھروظنم دصاقم و  یمامت  رظن  زا   ، هدننیرفآ رسپ  یصخشریغ  ماگنھ  نیا 
ردام حور  نیمھ   ، دبا یارب  سپ و  نیا  زا   . دوش یم  یعقاو  صخش  کی  یلمع 

یاھھورگ یمامت  اب  دش و  دھاوخ  یقلت  صخش  کی  ناونع  هب  یلحم  ناھج 
. تشاد دھاوخ  یصخش  طباور  تایح  بقاعتم  شنیرفآ  ِیتیصخش 

نیمتفھ لیمکت  زا  دعب  هدننیرفآ  رسپ  هک  یماگنھ  ییاطعا . سپ  راصعا   -5
یزکرم داتس  هب  شناھج  لماک  تیمکاح  بسک  لابند  هب  دوخ و  یاطعا 

حور کی  ریذپان  نایاپ  یناگدنز  نارود  رد  یگرزب  رگید و  رییغت  ددرگ  یم  زاب  ناھج 
یروآدرگ ناریدم  هاگشیپ  رد   ، ماگنھ نآ  رد   . ددنویپ یم  عوقو  هب  رگشنیرفآ 

زارتمھ تیمکاح  هب  ار  ناھج  ردام  حور  هدننیرفآ  دنمزوریپ  رسپ   ، ناھج ۀدش 
. دنک یم  قیدصت  دوخ  زارتمھ  ناونع  هب  ار  یحور  کیرش  دھد و  یم  اقترا 

زارتمھ نارمکح  تایح  رون و  رصع  یرارقرب  لابند  هب  تایح . رون و  راصعا   -6
. دوش یم  دراو  رگشنیرفآ  حور  کی  یناگدنز  نارود  مشش  زاف  هب  یلحم  ناھج 
کی هب  اھزیچ  نیا   . مییامن ریوصت  ار  گرزب  ۀبرجت  نیا  تعیبط  میناوت  یمن  ام  اما 

. دنتسھ طوبرم  نادابن  رد  لماکت  ۀدنیآ  ۀلحرم 

حور کی  یناگدنز  نارود  زاف  شش  نیا  زا  ام  ه.  دشن راکشآ  یناگدنز  نارود   -7
: مینک لاوئس  ام  هک  تسا  ریذپان  بانتجا  نیا   . میراد عالطا  یلحم  ناھج  ردام 

نادنمنایاپ هک  یماگنھ  هک  میراد  رظن  دم  ام  ؟  دراد دوجو  یمتفھ  نارود  کی  ایآ 
تسد دشاب  اھنآ  یناسنا  زارف  ییاھن  ماجرف  دسر  یم  رظن  هب  هک  هچنآ  هب 

مشش ۀلحرم  حاورا  یناگدنز  نارود  هب  اھنآ  هک  دوش  یم  تبث  نینچ   ، دنبای یم 
راکشآ رگید و  یناگدنز  نارود  زاب  هک  مینز  یم  سدح  ام   . دنا هدش  دراو 
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لباق نکل   . دشاب نادنمنایاپ  راظتنا  رد  یناھج  تیرومأم  ۀنیمز  رد  یا  هدشان 
یناگدنز نارود  هک  مینک  روصت  نینچ  لاونم  نیمھ  هب  ام  هک  تسا  راظتنا 

هک ینارود   ، تسا هتفرگ  رارق  ناھج  ردام  حاورا  یور  شیپ  رد  یا  هدشان  راکشآ 
یناھج و تمدخ  ۀنیمز  رد  اھنآ  یصخش  ۀبرجت  متفھ  زاف  ۀدنریگ  رب  رد 

. دشاب یم  هدننیرفآ  یاھلیئاکیم  ۀتسر  اب  هنارادافو  یراکمھ 

نھذ روای  حاورا  - 7

ۀدنز تاقولخم  هب  یلحم  ناھج  ردام  حور  کی  ینھذ  ۀناگ  تفھ  ۀیطع  روای  حاورا  نیا 
ماگنھ رد   . دنشاب یم  یرگشنیرفآ  حور  نینچ  هدننیرفآ و  رسپ  کی  کرتشم  شنیرفآ 

فیصوت  . دوش یم  رسیم  هیطع  نیا  یتیصخش  تازایتما  تبترم  هب  حور  اقترا 
یلحم ناھج  ناتساد  هب  رتبسانم  روط  هب  نھذ  روای  حور  تفھ  درکراک  تعیبط و 

. دراد قلعت  امش  نادابن 

لاعتم حاورا  یاھدرکراک  - 8

حور تروص  هب   ، زکرم عبنم و  نیموس  یاراک  ۀداوناخ  ۀتسھ  لاعتم  حاورا  هورگ  تفھ 
لاعتم حاورا  ورملق   . دنھد یم  لیکشت  ار  ود  رھ  کرتشم  لماع  تروص  هب  نارکیب و 
اضف تارایس  رد  یلماکت  ناسنا  ۀتسر  ِنھذ  درکراک  ات  تشھب  رد  ثیلثت  روضح  زا 

دنزاس و یم  دحتم  ار  یرادا  ۀنایارگ  دورف  حوطس  هنوگ  نیدب  اھنآ   . دبای یم  تعسو 
رد هچ   ، لاعتم حاورا  تیلاعف   . دننک یم  گنھامھ  ار  نآ  لنسرپ  ۀناگدنچ  یاھدرکراک 

حور کی  هچ   ، دشاب اھمایا  یامدق  اب  طبترم  ِیحور  رگباتزاب  هورگ  کی  اب  هطبار 
داتسا حور  تفھ  ای   ، دنک یم  لمع  لیئاکیم  رسپ  کی  اب  یگنھامھ  رد  هک  رگشنیرفآ 

، و اھناھجربا  ، یزکرم ناھج  رد  اج  همھ   ، دنا هتفرگ  رارق  تشھب  ثیلثت  رود  ات  رود  هک 
ثیلثت یاھتیصخش  اب  هطبار  رد  اھنآ   . دوش یم  عقاو  هھجاوم  دروم  یلحم  یاھناھج 

هب نارسپ “  ” ۀتسر زا  تشھب  یاھتیصخش  اب  هطبار  رد  و  اھمایا “  ” ۀتسر هب  قلعتم 
. دننک یم  لمع  ناسکی  روط 

لصفالب ناگدننیرفآ  شیوخ  نارکیب  ردام  حور  هارمھ  هب  لاعتم  یحور  یاھھورگ 
حاورا یاھ  هتسر  یمامت   . دنشاب یم  زکرم  عبنم و  نیموس  تاقولخم  روانھپ  ۀداوناخ 

. تسا نارکیب  حور  رد  هیلوا  میفانرپوس  أشنم   . دنوش یم  رادیدپ  طابترا  نیا  زا  مداخ 
تفھ طسوت  موس  میفانرپوس  ، و  داتسا حاورا  طسوت  هتسر  نیا  ۀیوناث  تادوجوم 
کی ۀدنزاس  ناردام  یعمج  روط  هب  رگباتزاب  حاورا   . دنا هدش  هدیرفآ  اھرادم  حور 

، ناھجربا تامدخ  ِدنمتردق  میفانکس   ، ناگتشرف یاھھورگ  زا  زیگنا  تفگش  ۀتسر 
یلحم شنیرفآ  کی  ناگتشرف  یاھ  هتسر  ِردام  رگشنیرفآ  حور  کی   . دنشاب یم 

زا هچ  رگ   ، دنشاب یم  نیزاغآ  یلحم  ناھج  رھ  رد  یفارس  نامداخ  نینچ   . دشاب یم 
مداخ حاورا  ِناگدننیرفآ  نیا  یمامت   . دنا هدش  هتخاس  یزکرم  ناھج  یاھوگلا  یور 
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ناگتشرف یمامت  ۀنادواج  نیزاغآ و  ردام   ، نارکیب حور  یزکرم  هاگلزنم  طسوت  طقف 
. دنوش یم  یرای  میقتسمریغ  روط  هب   ، مداخ

رظن هب   . دنشاب یم  ینوکسم  شنیرفآ  ناگدننک  گنھامھ  لاعتم  یحور  هورگ  تفھ 
یاھتیلاعف  ، داتسا حور  تفھ   ، اھنآ تسرپرس  نالوئسم  طابترا  هک  دسر  یم 

: دننک یم  یگنھامھ  ار  هناگتفھ  یادخ  ۀدرتسگ 

تشھب یاھتیھولا  ثیلثت  تیھولا  حطس  اب  یعمج  روط  هب  داتسا  حاورا  - 1
. دننک یم  یربارب  ًابیرقت 

هب ًامامت  ار  هناگ  هس  تیھولا  طابترا  لباق  یلصا  تالامتحا  یدرف  روط  هب  اھنآ  - 2
. دنناسر یم  اھتنا 

 - یحور تیمکاح  نآ  عبانم  کرتشم  لماع  نوگانوگ  ناگدنیامن  ناونع  هب  اھنآ  - 3
. درب یمن  راک  هب  ًاصخش  زونھ  یو  هک  دنتسھ  لاعتم  دزیا  ییورین  ینھذ - 

، ناتسجم اب  ار  اھمایا  یامدق  ِناھجربا  یاھتلود  رگباتزاب  حاورا  قیرط  زا  اھنآ  - 4
. دننک یم  گنھامھ   ، یناھج باتزاب  یتشھب  زکرم 

ناھج یھلا  نامداخ  هب  ندیشخب  تیدرف  رد  ناشتکرش  اب  داتسا  حاورا  - 5
ِرگشنیرفآ حور  هدننیرفآ -  رسپ  ِدنویپ   ، هناگتفھ یادخ  حطس  نیرخآ  هب  یلحم 

. دننک یم  کمک   ، یلحم یاھناھج 

، داتسا حور  تفھ  رد   ، دشاب یم  کرتشم  لماع  یتاذ  هک  یلمع  یگناگی 
رد اما   . دوش یم  راکشآ  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  هب   ، وا یلصا  یاھتیصخش 
لاعتم یبرجت  تیمکاح  زا  کش  نودب  یگناگی  نیا  هدنیآ  ۀدش  لماک  یاھناھجربا 

. دوب دھاوخ  ریذپان  ییادج 

[. اسرووی یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 18

ثیلثت یلاعتم  یاھتیصخش 

اھنآ  . دنا هدش  هدیرفآ  یصخشم  تمدخ  یارب  یگمھ  ثیلثت  یلاعتم  یاھتیصخش 
، و دنا هدش  یحارط  یھلا  ثیلثت  طسوت  صخشم  فیاظو  یخرب  یارجا  روظنم  هب 
هتسر تفھ   . دنرادروخرب تمدخ  تیحالص  زا  یراکادف  تیاھن  لماک و  کینکت  اب  نانآ 

: دنراد دوجو  ثیلثت  یلاعتم  یاھتیصخش  زا 

. تیلاعت ۀتفای  ثیلثت  رارسا  - 1

. اھمایا یاھ  هنادواج  - 2

. اھمایا یامدق  - 3

. اھمایا یاھلامک  - 4

. اھمایا یاھدیدج  - 5

. اھمایا یاھداحتا  - 6

. اھمایا نانمؤم  - 7

شنیرفآ  . تسا ییاھن  یعطق و  دنرادروخرب  یرادا  لامک  زا  هک  یتادوجوم  نیا  دادعت 
تروص هب  اھنآ  زا  یرگید  دادعت  چیھ  ؛  تسا هتشذگ  هب  قلعتم  دادخر  کی  اھنآ 

. دوش یمن  رادیدپ  صخش 

یاھتسایس رگنایامن  گرزب  ناھج  رسارس  رد  ثیلثت  یلاعتم  یاھتیصخش  نیا 
ثیلثت ییارجا  تواضق  تلادع و  رگنایامن  اھنآ   . دنتسھ تشھب  ثیلثت  یتموکح 

هک دنھد  یم  لکش  ار  یرادا  لامک  زا  هتسویپ  مھ  هب  طخ  کی  اھنآ  دنتسھ . تشھب 
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یازجا یاھتختیاپ  ات  یلحم و  یاھناھج  یزکرم  داتس  تارک  ات  ردپ  یتشھب  تارک  زا 
. دبای یم  دادتما  اھنآ  بکاوک  ۀدنھد  لیکشت 

یتشھب لامک  رد  ناشیھلا  یاھیگژیو  یمامت  رد  أشنم  ثیلثت  تادوجوم  ۀیلک 
یارب اھنآ  ییاناوت  هب  نامز  تشذگ  هبرجت  یاھورملق  رد  اھنت   . دنا هدش  هدیرفآ 

رد شروش  کسیر  ای  اطخ  زا  یرطخ  چیھ  زگرھ   . تسا هدوزفا  یناھیک  تمدخ 
هتسناد زگرھ  ، و  تسا ینابر  اھنآ  تاذ   . درادن دوجو  أشنم  ثیلثت  تادوجوم  اب  هطبار 
. دنوش جراخ  یتیصخش  درکیور  لماک  یھلا و  ریسم  زا  اھنآ  هک  تسا  هدشن 

تیلاعت ۀتفای  ثیلثت  رارسا  - 1

زا کی  رھ  یتسرپرس  ، و  دراد دوجو  هرک  تفھ  تشھب  رامقا  رادم  نیرت  یلخاد  رد 
هدھع هب  تیلاعت  ۀتفای  ثیلثت  ّرس  هد  زا  لکشتم  یھورگ  ار  هتفای  لالج  تارک  نیا 

نیا روما  یارجا   . دنشاب یم  یئاغ  یلاع و  یناریدم  اما   ، دنتسین هدننیرفآ  اھنآ   . دراد
هدرپس یلاع  ناریدم  زا  هرفن  داتفھ  هورگ  نیا  ۀدھع  هب  ًالماک  ردارب  تارک  تفھ 
دنرتکیدزن تشھب  هب  همھ  زا  هک  ار  سدقم  تارک  تفھ  نیا  هچ  رگا   . تسا هدش 

ناونع هب  یتیگ  رسارس  رد  تارک  زا  هورگ  نیا   ، دننک یم  یتسرپرس  ثیلثت  دالوا 
. تسا هدش  هتخانش  یناھج  ردپ  یصخش  رادم 

ۀطوبرم تارک  کرتشم  زارتمھ و  ناریدم  ناونع  هب  تیلاعت  ۀتفای  ثیلثت  رارسا 
ۀژیو یاھ  هنیمز  رد  نینچمھ  اھنآ  اما   ، دننک یم  لمع  هرفن  هد  یاھھورگ  رد  شیوخ 
تفھ هب  هژیو  تارک  نیا  زا  کی  رھ  راک   . دننک یم  لمع  یدرف  تروص  هب  تیلوئسم 

یتسرپرس زارتمھ  نانارمکح  نیا  زا  یکی  ، و  تسا هدش  میسقت  یلصا  نامتراپد 
ناونع هب  هدنامیقاب  یات  هس   . دراد هدھع  هب  ار  صاخ  یاھتیلاعف  نیا  زا  شخب  رھ 

؛ دننک یم  لمع  رگید  رفن  تفھ  اب  هطبار  رد  هناگ  هس  تیھولا  یصخش  ناگدنیامن 
. دنک یم  یگدنیامن  ار  حور  یکی  ، و  رسپ یکی   ، ردپ یکی 

ۀتفای ثیلثت  رارسا  یگژیو  هک  دراد  دوجو  یھورگ  نیعم  تھابش  کی  هچ  رگا 
. دنزاس یم  راکشآ  ار  یھورگ  زراب  یگژیو  تفھ  نینچمھ  اھنآ   ، دشاب یم  تیلاعت 
ردپ تعیبط  یصخش و  تشرس  ۀدننک  سکعنم  نوتگنینیوید  روما  یلاع  ریدم  هد 

هد هورگ  رھ  دشاب : یم  نینچ  زین  هرک  تفھ  نیا  زا  کی  رھ  اب  هطبار  رد  ؛ و  دنشاب یم 
. دشاب یم  اھنآ  ورملق  یگژیو  هک  دراد  تھابش  ینابر  طابترا  ای  تیھولا  نآ  اب  هرفن 

تعیبط بیکرت  ۀدننک  سکعنم  دننک  یم  ییاورمکح  نوتگنیدنسَا  رب  هک  یریدم  هد 
. دنتسھ حور  ، و  رسپ  ، ردپ

تارک تفھ  رد  ار  الاو  یاھتیصخش  نیا  راک  زا  یکدنا  رایسب  ردق  مناوت  یم  نم 
زار چیھ   . دنتسھ تیلاعت  رارسا  یتسار  هب  اھنآ  اریز   ، مزاس راکشآ  ردپ  سدقم 
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دوجو نارکیب  حور  ای   ، نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  هب  یکیدزن  اب  هطبار  رد  یرایتخا 
باتک کی  دنبای  یم  تسد  یھلا  لامک  هب  هک  یناسک  ۀیلک  یارب  اھتیھولا   . درادن

رارق یبایتسد  دروم  لماک  روط  هب  زگرھ  تیلاعت  رارسا  یمامت  اما   ، دنتسھ هدوشگ 
رارسا ۀدنریگ  رب  رد  هک  ییاھورملق  هب  لماک  ۀنخر  رد  هشیمھ  ام   . تفرگ دنھاوخن 
دنتسھ هدش  هدیرفآ  تادوجوم  ۀناگ  تفھ  یاھیدنب  هورگ  اب  ینابر  طابترا  ِیتیصخش 

. دوب میھاوخ  ناوتان 

نیا اب  اھتیھولا  یصخش  هنامیمص و  سامت  هب  یلاع  ناریدم  نیا  راک  هک  اجنآ  زا 
نیا رد  هک  یماگنھ  تسا  طوبرم  ناھج  تادوجوم  زا  نیداینب  یاھیدنب  هورگ  تفھ 

لمع گرزب  ناھج  رسارس  رد  هک  نیا  نمض  ای  دنراد  تماقا  هژیو  تارک  تفھ 
یا هنوگ  هب  هداعلا  قراخ  یصخش و  رایسب  طباور  نیا  هک  تسا  هتسیاش   ، دننک یم 
ۀیاپ نود  تاقولخم  رد  یتح  یتشھب  ناگدننیرفآ   . دنوش هتشاد  هاگن  یفخم  سدقم 

دروم رد  رما  نیا  . و  دنراذگ یم  مارتحا  تیصخش  تمرح  یگنامرحم و  هب  شیوخ 
. دنک یم  قدص  ود  رھ  اھتیصخش  ۀناگادج  نوگانوگ  یاھ  هتسر  دارفا و 

تارک نیا  دنا  هتفای  تسد  ناھج  یالاب  حوطس  هب  هک  یتادوجوم  یارب  یتح 
هدش لوحم  ام  هب  رما  نیا   . دننام یم  یقاب  یرادافو  شیامزآ  کی  هراومھ  زیمآرارسا 
ینابر یاھرتکاراک   ، میسانشب ًاصخش  لماک و  روط  هب  ار  نادواج  نایادخ  هک  تسا 
طباور یمامت  هب  هک  هدشن  هداد  هزاجا  ام  هب  اما   ، میسانشب هنادازآ  ار  اھنآ  لماک  و 
لماک روط  هب  ناش  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  ۀیلک  اب  تشھب  نایاورنامرف  یصخش 

. مینک هنخر 
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یربھر ثیلثت  یلاع  تیصخش  کی  طسوت  انواھ  تارک  درایلیم  کی  زا  کی  رھ 
دادعت ، و  دنا هدش  هتخانش  اھمایا  یاھ  هنادواج  ناونع  هب  نانارمکح  نیا   . دوش یم 
ثیلثت نادنزرف  اھنآ   . انواھ تارک  زا  کی  رھ  یارب  یکی   ، تسا درایلیم  کی  ًاقیقد  نانآ 
دوجو نانآ  زاغآرس  زا  یا  هچخیرات  چیھ  تیلاعت  رارسا  لثم  اما   ، دنتسھ تشھب 
هب قلعتم  هک  دوخ  یابیز  تارک  رب  دنمدرخ  ًامامت  ِناردپ  زا  هورگ  ود  نیا   . درادن

ای تبون  نودب  اھنآ  ، و  دنا هدرک  تموکح  دبا  یارب  دنشاب  یم  انواھ  تشھب -  متسیس 
. دننک یم  لمع  تیرومأم  دیدجت 

نانآ یاھورملق  رد  هک  هدارا  زا  رادروخرب  تاقولخم  یمامت  یارب  اھمایا  یاھ  هنادواج 
هب ار  یا  هرایس  لومعم  یاھییامھدرگ  تسایر  اھنآ   . دنتسھ یئرم  دننک  یم  یگدنز 
رادید ناھجربا  تفھ  یزکرم  داتس  تارک  زا  یتبون  روط  هب  ًابترم و  اھنآ   . دنراد هدھع 

هک دنتسھ  اھمایا  یامدق  یھلا  یاھربارب  کیدزن و  نارابتمھ  اھنآ   . دننک یم 
ۀنادواج کی  هک  یماگنھ   . دنراد هدھع  هب  ار  تلودربا  تفھ  تشونرس  تیلوئسم 
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دروم ثیلثت  راگزومآ  رسپ  کی  طسوت  وا  ۀرک   ، تسا بیاغ  شیوخ  ۀرک  زا  اھمایا 
. دریگ یم  رارق  یتسرپرس 

تاقولخم ریاس  انواھ و  یاھیموب  ریظن   ، تایح ۀدش  تیبثت  یاھ  هتسر  یانثتسا  هب 
ًالماک ار  شیوخ  ۀطوبرم  تارک   ، میقم یاھمایا  یاھ  هنادواج   ، یزکرم ناھج  ۀدنز 
تارایس زا  اھنآ   . دنا هداد  هعسوت  ناشدوخ  یصخش  یاھنامرآ  اھ و  هدیا  قباطم 

روط هب  هشیمھ و  اھنآ  ؛  دننک یمن  دیلقت  ای  یرادرب  هیپک  اما   ، دننک یم  رادید  رگیدکی 
. دنتسھ نیزاغآ  لماک 

هرک رھ  رد  یحور  تاقولخم  ، و  ایشناروم یاھنامتخاس   ، یعیبط نییزت   ، یرامعم
رھ اب  تسا و  رادیاپ  ییابیز  زا  یناکم  هرک  رھ   . دنتسھ ریظن  یب  درف و  هب  رصحنم 

هب ناتریسم  رد  کی  رھ  امش  . و  دشاب یم  توافتم  ًالماک  یزکرم  ناھج  رد  رگید  ۀرک 
کی رھ  رد  ار  رتھاتوک  ای  رت  ینالوط  ینامز  تشھب  ات  انواھ  زا  روبع  یط  نورد  یوس 
رد امش  هک  تسا  یعیبط   . دنارذگ دیھاوخ  زیگنارب  فعش  ریظن و  یب  تارک  نیا  زا 
اما  ، دییوگ نخس  الاب  تمس  هب  تکرح  تروص  هب  تشھب  اب  هطبار  رد  دوخ  ۀرک 
هراشا نورد  یوس  هب  تکرح  تروص  هب  دوعص  ِیھلا  فدھ  هب  هک  تسا  رت  حیحص 

. دوش
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یلحم ناھج  کی  یزکرم  داتس  هک  یشزومآ  تارک  زا  نامز  یاھناسنا  هک  یماگنھ 
دوخ ناھجربا  یشزومآ  تارک  هب  دنوش و  یم  لیصحتلا  غراف  دنا  هدرک  هطاحا  ار 

دنرداق هک  دنا  هتفر  شیپ  هطقن  نآ  هب  یونعم  لماکت  رد   ، دننک یم  یورشیپ 
یامدق هلمج  زا   ، هتفرشیپ یاھورملق  نیا  یحور  یالاو  ناریدم  نایاورنامرف و 

. دننک رارقرب  طابترا  اھنآ  اب  دنسانشب و  ار  اھمایا 

دحتم تعیبط  تریس و  بیکرت  اھنآ  ؛  دنتسھ ناسکی  یگمھ  ًاساسا  اھمایا  یامدق 
، تسا عونتم  ناشتیصخش  دنرادروخرب و  تیدرف  زا  اھنآ   . دنزاس یم  راکشآ  ار  ثیلثت 

ِتخاونکی تیریدم  اھنآ   . دنتسین توافتم  رگیدکی  زا  داتسا  حور  تفھ  نوچمھ  اما 
، و هناگادج  ، زراب شنیرفآ  کی  اھنآ  زا  کی  رھ  هک  ار  ناھجربا  تفھ  توافتم  نآ  زا  اوس 

هباشمان داتسا  حور  تفھ  یاھیگژیو  تعیبط و   . دنزاس یم  مھارف  تسا  ریظن  یب 
هباشم و دالوا  یگمھ   ، اھناھجربا یصخش  نایاورنامرف   ، اھمایا یامدق  اما   ، تسا

. دنتسھ تشھب  ثیلثت  لماک  قوف 

، دنزاس یم  نییعت  ار  شیوخ  ۀطوبرم  یاھناھجربا  تعیبط  الاب  رد  داتسا  حور  تفھ 
اھنآ  . دننک یم  هتکید  ار  اھناھجربا  نیمھ  یرادا  یتسرپرس  اھمایا  یامدق  اما 
طیارش رد  ار  لک  نزاوت  دننک و  یم  راوس  قالخ  عونت  یور  ار  یرادا  یناسمھ 
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نیمضت گرزب  ناھج  ِیا  هعطق  ِیدنب  هورگ  تفھ  ِیشنیرفآ  نیداینب  یاھتوافت 
. دنیامن یم 

دانسا زاغآ  رگنایامن  اھنآ   . دنتفای ثیلثت  نامز  کی  رد  یگمھ  اھمایا  یامدق 
. تسا اھمایا  یامدق  ناشمان  ور  نیا  زا  ، و  دنتسھ اھناھج  ناھج  یتیصخش 
ار اھزیچ  زاغآ  ۀدش  هتشون  دانسا  دیسر و  یم  تشھب  هب  امش  هک  یماگنھ 

رادیدپ تیصخش  شخب  رد  هک  یبلطم  نیلوا  هک  تفای  دیھاوخرد   ، دینک یم  یسررب 
. دشاب یم  مایالا  میدق  کی  تسیب و  نیا  نتفای  ثیلثت  حرش  دوش  یم 

یاھزاف  . دننک یم  تموکح  هرفن  هس  یاھھورگ  رد  هشیمھ  الاو  تادوجوم  نیا 
زاب ، و  دننک یم  راک  نآ  رد  یدرف  تروص  هب  اھنآ  هک  دنراد  دوجو  تیلاعف  زا  یرایسب 
رد اھنآ  اما   ، دننک لمع  نآ  رد  دنناوت  یم  رفن  ود  رھ  هک  دنتسھ  یرگید  یاھزاف 
ًاصخش زگرھ  اھنآ   . دننک لمع  کرتشم  تروص  هب  دیاب  ناشتلود  رتالاب  یاھ  هصرع 

اریز  ، دنرادن راک  نیا  هب  یزاین  بیترت  نیدب  اما   ، دننک یمن  کرت  ار  دوخ  هاگتماقا  تارک 
. دنشاب یم  ناھجربا  رد  باتزاب  ۀدرتسگ  متسیس  ینوناک  طاقن  تارک  نیا 

داتس ۀرک  رد  یحور  تیبطق  ۀطقن  رد  مایالا  میدق  هس  رھ  یصخش  یاھھاگلزنم 
تسا هدش  میسقت  یرادا  ۀیحان  داتفھ  هب  یا  هرک  نینچ   . دنا هدش  عقاو  ناشیزکرم 
. دنراد تماقا  اھنآ  رد  اھمایا  یامدق  هاگھگ  هک  دراد  یا  هقطنم  تختیاپ  داتفھ  و 

رھ نایم  زا  تارایتخا  ۀزوح  تعسو  ، و  تیعجرم ۀدودحم   ، تردق رد  اھمایا  یامدق 
رتدنمناوت رتدنمتردق و  همھ  زا  اضف  نامز و  یاھشنیرفآ  میقتسم  نایاورنامرف  زا  کی 
یرواد یالاب  تردق  زا  ییاھنت  هب  اھنآ  اھناھج  روانھپ  ناھج  یمامت  رد   . دنتسھ
یمامت . و  دنرادروخرب هدارا  یاراد  تاقولخم  یدبا  یدوبان  نوماریپ  ییارجا  ییاھن 

تکرش ناھجربا  کی  یسرداد  یلاع  ناوید  ییاھن  نیمارف  رد  دیاب  مایالا  میدق  هس 
. دنیامن

نف همھ   ، نیرتلماک  ، ناشیتشھب ناراکمھ  اھتیھولا و  زا  هتشذگ   ، اھمایا یامدق 
اضف نامز و  دوجو  یمامت  رد  نانارمکح  نیرتدنمناوت  یھلا  ظاحل  هب  ، و  نیرت فیرح 
یبرجت روط  هب  اھنآ  اما  ؛  دنتسھ اھناھجربا  یلاعتم  نانارمکح  اھنآ  ًارھاظ   . دنتسھ

هک تسا  نیا  ناشتشونرس  ور  نیا  زا  دنا و  هدرکن  بسک  ار  ندرک  تموکح  قح  نیا 
مئاق اھنآ  کش  نودب  هک   ، یبرجت نارمکح  کی   ، لاعتم دزیا  طسوت  یراگزور 

. دنوش عقاو  ینیشناج  دروم   ، دش دنھاوخ  ناشناماقم 

تفھ تیمکاح  ندروآ  تسد  هب  لاح  رد  یبرجت  تمدخ  قیرط  زا  لاعتم  دزیا 
ار دوخ  یلحم  ناھج  تیمکاح  قلاخ  رسپ  کی  هک  روطنامھ  تسرد   ، تسا ناھجربا 
، لاعتم ِمامتان  لماکت  ِینونک  رصع  لوط  رد  اما   . دنک یم  بسک  یبرجت  تروص  هب 
لماکت لاح  رد  یاھناھج  یرادا  لماک  هدش و  گنھامھ  ریگارف  لرتنک  اھمایا  یامدق 
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یمامت تیدرف  ِیماگشیپ  تلاصا و  ِیدنمدرخ  . و  دننک یم  نیمأت  ار  اضف  نامز و 
. دنک یم  یگژیو  نییعت  ار  اھمایا  یامدق  تارظن  نیمارف و 
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ۀیحان هد  یاھتلود  یتسرپرس  اھنآ  ، و  دراد دوجو  اھمایا  لامک  هد  تسیود و  طقف 
هب ندیناسر  یرای  ۀژیو  راک  روظنم  هب  اھنآ   . دنراد هدھع  هب  ار  ناھجربا  رھ  یلصا 
یامدق یصخش  لصفالب و  ناماقم  مئاق  ناونع  هب  ، و  دنتفای ثیلثت  ناھجربا  ناریدم 

. دننک یم  تموکح  اھمایا 

فالخرب اما   ، تسا هتفای  صیصخت  یلصا  ۀیحان  رھ  تختیاپ  هب  اھمایا  لامک  هس 
هب هاگ   . دنشاب رضاح  تاقوا  یمامت  رد  هس  رھ  هک  تسین  یرورض  اھمایا  یامدق 
دوخ ورملق  یزورھب  نوماریپ  ات  دشاب  بیاغ  رفن  هس  نیا  زا  یکی  تسا  نکمم  هاگ 

. دیامن تروشم  اھمایا  یامدق  اب  ًاصخش 

تایئزج رد  یتسد  هریچ  رد  هژیو  روط  هب  یلصا  یاھ  هیحان  ۀناگ  هس  نانارمکح  نیا 
نیا مان  ندرک  تبث  رد   . تسا اھمایا  یاھلامک  ناشمان  اذل   ، دنتسھ لماک  یرادا 

، و میتسھ ور  هب  ور  امش  نابز  هب  ندرک  همجرت  لکشم  اب  ام  یحور  تارک  ِتادوجوم 
ام  . دوش هداد  هئارا  شخبتیاضر  ۀمجرت  کی  هک  تسا  راوشد  هدنیازف  ردق  هب  بلغا 

هدافتسا دشاب  یم  ینعم  یب  امش  یارب  هک  یرایتخا  یاھمان  زا  میرادن  تسود 
، مییامن باختنا  بسانم  مان  کی  هک  میبای  یم  راوشد  بلغا  ار  نیا  ور  نیا  زا  ؛  مینک

هیلوا مان  رگنایامن  یا  هزادنا  ات  لاح  نامھ  رد  دشاب و  نشور  امش  یارب  هک  یمان 
. دشاب

، درخ ناگدننک  لماک   ، یھلا نارواشم  زا  لداعتم  دادعت  اب  یھورگ  زا  اھمایا  یاھلامک 
زا زاب  اھنآ   . دنشاب یم  لصو  اھنآ  یاھتلود  هب  هک  دنرادروخرب  یناھج  ناسرزاب  و 
ییاھنآ ، و  دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ   ، دنمناوت ناروآ  مایپ   زا  یرتشیب  دادعت 

یلصا ۀیحان  روما  ِلومعم  راک  ِرتشیب  اما   . دنرادروخرب دنتسھ  هرامش  مان و  نودب  هک 
زا هورگ  ود  نیا   . دیآ یم  رد  ارجا  هب  رسپ  یالاو  ناروای  ینامسآ و  نانابھاگن  طسوت 

لالج ناگدنھد  نایاپ  ای  انواھ  تشھب -  یاھتیصخش  ۀتفای  ثیلثت  نادنزرف  نایم 
 - قولخم تادوجوم  زا  هتسر  ود  نیا  زا  یخرب   . دنوش یم  باختنا  یناسنا  ۀتفای 

مازعا سپس  و  هتفای   ثیلثت  ًاددجم  تشھب  یاھتیھولا  طسوت  هتفای  ثیلثت 
. دنناسر یرای  ناھجربا  یاھتلود  تموکح  رد  ات  دنوش  یم 

یلصا و یاھ  هیحان  تمدخ  هب  رسپ  یالاو  ناروای  ینامسآ و  نانابھاگن  رتشیب 
اھمیفارس و  ) هتفای ثیلثت  ناتسرپرس  اما   ، دنا هدش  هداد  صیصخت  یعرف 

هک دنتسھ  شخب  هس  رھ  یاھھاگداد  نارسفا  ثیلثت ) اب  هدش  هطاحا  یاھینیبانیب 
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لمع اھمایا  یاھدیدج  ، و  اھمایا یاھلامک   ، اھمایا یامدق  یسرداد  یاھناوید  رد 
هک یا  هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  ۀتفای  زارف  یاھناسنا   ) هتفای ثیلثت  ناریفس   . دننک یم 
کی رد  هطقن  رھ  رد  تسا  نکمم  دنتسھ ) حور  ای  رسپ  اب  یگناگی  تعیبط  یاراد 
یعرف یاھ  هیحان  تمدخ  رد  نانآ  تیرثکا  اما   ، دنوش عقاو  هھجاوم  دروم  ناھجربا 

. دنشاب یم 

یمامت ًالمع   ، ناھجربا تفھ  یتلود  حرط  لماک  ندش  راکشآ  مایا  زا  شیپ 
یتسرپرس تحت   ، اھمایا یامدق  زج  هب   ، اھتلود نیا  نوگانوگ  یاھشخب  ناتسرپرس 
توافتم یاھتدم  یارب  انواھ  لماک  ناھج  نوگانوگ  تارک  رد  اھمایا  یاھ  هنادواج 

هب هک  نآ  زا  شیپ  دعب  ۀتفای  ثیلثت  تادوجوم  بیترت  نیمھ  هب   . دندرک یدرگاش 
زا ینارود  دنوش  لصو  اھمایا  یاھدیدج  ، و  اھمایا یاھلامک   ، اھمایا یامدق  تمدخ 

یگمھ نانآ   . دندنارذگ رس  زا  اھمایا  یاھ  هنادواج  یتسرپرس  تحت  ار  شزومآ 
. دنتسھ هبرجت  اب  ، و  هدش شیامزآ   ، هدومزآ راک  یناتسرپرس 

تارک رد  هک  نیا  زا  دعب   ، دیتفر شیپ  نودنالپسِا  یزکرم  داتس  هب  امش  هک  یماگنھ 
ارچ  ، دید دیھاوخ  ار  اھمایا  یاھلامک  زاغآ  نامھ  رد   ، دیدرک تماقا  نات  یعرف  ۀیحان 
تاقولخم یارب  رتالاب  شزومآ  ِیلصا  ۀیحان  تارک  داتفھ  هب  هدوتس  نانارمکح  نیا  هک 
تادھعت ًاصخش  اھمایا  یاھلامک   . دنتسھ طوبرم  گنتاگنت  روط  هب  نامز  ۀدنبای  زارف 

یتسرپرس ار  یلصا  ۀیحان  سرادم  ۀدنبای  زارف  نالیصحتلا  غراف  هب  یھورگ 
. دننک یم 

دنا هدرک  هطاحا  ار  یلصا  ۀیحان  کی  یزکرم  داتس  هک  یتارک  رد  نامز  نادرونھر  راک 
کی یشزومآ  تارک  تفھ  رد  شزومآ  ِرت  یدام  رت و  یکیزیف  تشرس  اب  هسیاقم  رد 

یزکرم داتس  هاگشناد  تارک  دون  دص و  راھچ  رد  یحور  تادھعت  اب  یعرف و  ۀیحان 
. دراد ینالقع  تعیبط  کی  ًاتدمع  ناھجربا  کی 

ۀدنریگ رب  رد  هک   ، نودنالپسِا یلصا  ۀیحان  تبث  متسیس  رد  طقف  ار  امش  هچ  رگا 
هد زا  کی  رھ  نایم  زا  دیاب  امش   ، دننک یم  دراو  دشاب  یم  امش  أشنم  یلحم  ناھج 
ار ناتناورا  یاھمایا  لامک  یس  ۀیلک  امش   . دینک روبع  ام  ناھجربا  یلصا  شخب 

. دید دیھاوخ  اسرووی  هب  ندیسر  زا  شیپ 

اھمایا یاھدیدج  - 5

روما یتسرپرس  اھنآ   . دنتسھ اھناھجربا  یلاع  ناریدم  نیرتناوج  اھمایا  یاھدیدج 
یاھلامک اب  ًاتاذ  اھنآ   . دنراد هدھع  هب  هرفن  هس  یاھھورگ  رد  ار  یعرف  یاھ  هیحان 
اھنت  . دنتسھ اھنآ  نامرف  تحت  یرادا  تیعجرم  رد  اما   ، دنتسھ زارتمھ  اھمایا 

یھلا روط  هب  دنمھرف و  ًاصخش  ِثیلثت  یاھتیصخش  نیا  زا  نت  رازھ  کی  تسیب و 
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یتسرپرس تحت  ، و  دندش هدیرفآ  نامزمھ  روط  هب  اھنآ   . دراد دوجو  رثؤم 
. دندرک روبع  دوخ  یانواھ  شزومآ  نایم  زا  مھ  هارمھ  هب  اھمایا  یاھ  هنادواج 

ناراکمھ و هباشم  هک  دنراد  نارایتسد  ناراکمھ و  زا  یھورگ  اھمایا  یاھدیدج 
عونتم یاھ  هتسر  زا  یمیظع  دادعت  نآ  رب  هوالع   . تسا اھمایا  یاھلامک  نارایتسد 
یرادا نامزاس  رد   . تسا هتفای  صیصخت  نانآ  هب  نامرف  تحت  ینامسآ  تادوجوم 

لنسرپ  ، میقم ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  زا  یدایز  دادعت  اھنآ   ، یعرف یاھ  هیحان 
نارکیب حور  رد  أشنم  هک  ار  ینوگانوگ  یاھھورگ  ، و  هنارایمھ نوگانوگ  یاھینلک 

. دنریگ یم  راک  هب  دنراد 

، یراصحنا روط  هب  هن  هچ  رگ   ، دایز رایسب  ۀزادنا  هب  یعرف  یاھ  هیحان  یاھتلود 
داتس  ، یعرف ۀیحان  تارک   . دنتسھ اھناھجربا  یکیزیف  گرزب  تالکشم  ریگرد 

هب هدنبای  زارف  یاھناسنا  تارک  نیا  رد   . دنتسھ یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  یزکرم 
یلاع زکارم  ۀتسر  نیموس  یاھتیلاعف  یسررب  کی  هب  هک  یتاشیامزآ  تاعلاطم و 

. دنزادرپ یم  تسا  طوبرم  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  ۀتسر  تفھ  ۀیلک  ورین و 

یکیزیف تالکشم  ریگرد  هدرتسگ  رایسب  روط  هب  یعرف  ۀیحان  کی  ِمیژر  هک  اجنآ  زا 
رتشیب  . دنتسھ هرک  تختیاپ  رد  مھ  اب  تردن  هب  نآ  یاھمایا  یاھدیدج  هس   ، تسا
دراد هدھع  هب  ار  یلصا  ۀیحان  یتسرپرس  هک  ییاھمایا  یاھلامک  اب  یکی  تاقوا 

رد ار  اھمایا  یامدق  هک  نیا  نمض  ای  ، و  درب یم  رس  هب  سنارفنک  رد  یرگید  یاج 
بیاغ دنک  یم  یگدنیامن  تشھب  رد  أشنم  ثیلثت  یالاو  تادوجوم  یاھییامھدرگ 
یاھلامک اب  تشھب  رد  یلاع  یاھاروش  رد  اھمایا  یامدق  یگدنیامن  رد  اھنآ   . تسا

تسا نکمم  رگید  یاھمایا  دیدج   ، لاح نیع  رد   . دننک یم  ضوع  اج  تبون  هب  اھمایا 
رد دراد  قلعت  وا  ورملق  هب  هک  یلحم  یاھناھج  یزکرم  داتس  تارک  زا  رادید  روت  رد 
کی یزکرم  داتس  رد  هشیمھ  نانارمکح  نیا  زا  یکی  لقادح  اما   . دشاب یرگید  یاج 

. دنام یم  یقاب  راک  رس  یعرف  ۀیحان 

، امش یعرف  ۀیحان   ، اسنِا لوئسم  هک  ار  ییاھمایا  دیدج  هس  یگمھ  امش  یزور 
یشزومآ تارک  یوس  هب  ناتریسم  رد  دیاب  امش  اریز   ، تخانش دیھاوخ  دنتسھ 

زا طقف  اسرووی  هب  دوعص  رد  امش   . دینک روبع  اھنآ  ناتسد  نایم  زا  یلصا  یاھ  هیحان 
. درک دیھاوخ  روبع  یعرف  ۀیحان  یشزومآ  تارک  زا  هورگ  کی  نایم 

اھمایا یاھداحتا  - 6

یاھتلود حطس  ریز  ِیرادا  تیفرظ  کی  رد  اھمایا “  ” ۀتسر زا  ثیلثت  یاھتیصخش 
ناونع هب  طقف  اھنآ  لماکت  لاح  رد  ِیلحم  یاھناھج  رد   . دننک یمن  لمع  ناھجربا 
طبار یاھتیصخش  زا  یھورگ  اھمایا  یاھداحتا   . دننک یم  لمع  حصان  رواشم و 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



صیصخت یلحم  یاھناھج  ۀناگود  نایاورنامرف  هب  تشھب  ثیلثت  طسوت  هک  دنتسھ 
نیا زا  یکی  ینوکسم  هتفای و  نامزاس  ِیلحم  ناھج  رھ  هب   . دنا هدش  هداد 

یخرب زا  ، و  ثیلثت ۀدنیامن  ناونع  هب  یلحم  شنیرفآ  یارب  هک  یتشھب  نارواشم 
. تسا هتفای  صیصخت  دنک  یم  لمع  یناھج  ردپ  تاھج 

تیرومأم هب  یگمھ  اھنآ  هچ  رگ   ، تسا دوجوم  تادوجوم  نیا  زا  نت  رازھ  دص  تفھ 
تامیظنت یلاع  یاروش  ناونع  هب  اھمایا  یاھداحتا  ۀریخذ  هاپس   . دنا هدشن  هدرامگ 

. دنک یم  لمع  تشھب  رد  ناھج 

یا هقیرط  هب  ار  یناھج  تلود  یاھ  هخاش  ۀیلک  یرادا  یاھتیلاعف  ثیلثت  نارظان  نیا 
یاھتلود ات  دنراد  قلعت  یلحم  یاھناھج  هب  هک  ییاھنآ  زا   ، دننک یم  گنھامھ  صاخ 
اھمایا داحتا  ناشمان  ور  نیا  زا  ؛  دنتسھ قلعتم  ناھجربا  هب  هک  ییاھنآ  ات  هیحان و 
تاعالطا اھنآ  دنھد : یم  هئارا  دوخ  ناقوفام  هب  هناگ  هس  شرازگ  کی  اھنآ   . دشاب یم 

ۀیحان یاھمایا  یاھدیدج  هب  دراد  ینالقع  همین  یکیزیف و  یتعیبط  هک  ار  یطوبرم 
هب ار  یحور  همین  ینالقع و  یاھدادخر  اھنآ   . دنھد یم  شرازگ  دوخ  یعرف 
همین یحور و  روما  اھنآ   . دنھد یم  شرازگ  دوخ  یلصا  ۀیحان  یاھمایا  یاھلامک 

. دنھد یم  شرازگ  دوخ  ناھجربا  تختیاپ  رد  اھمایا  یامدق  هب  ار  یتشھب 

روظنم هب  تشھب  یاھرادم  یمامت   ، دنتسھ أشنم  ثیلثت  تادوجوم  اھنآ  هک  اجنآ  زا 
یمامت اب  رگیدکی و  اب  اھنآ  بیترت  نیدب  ، و  تسا مھارف  نانآ  یارب  لباقتم  طابترا 
سامت رد  هشیمھ  تشھب  یلاع  یاھاروش  ات  رگید  زاین  دروم  یاھتیصخش 

. دنتسھ

وا  . تسین لصو  کیناگرا  روط  هب  شتیرومأم  یلحم  ناھج  تلود  هب  اھمایا  داحتا  کی 
لمع یلحم  نیلوئسم  یاضاقت  اب  طقف   ، رظان کی  ناونع  هب  شفیاظو  زا  ادج 

یلصا و یاھاروش  ۀیلک  وضع  کی   ، یمسر تمِس  نتشاد  ۀطساو  هب  وا   . دنک یم 
قیقد یسررب  رد  اما   ، دشاب یم  یلحم  شنیرفآ  مھم  یاھییامھدرگ  یمامت 

. دنک یمن  تکرش  یرادا  تالکشم  یکینکت 

لالج تادوجوم   ، دبای یم  رارقتسا  تایح  رون و  رد  یلحم  ناھج  کی  هک  یماگنھ 
ورملق نینچ  رد  هتفای  طسب  تیفرظ  کی  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک   ، اھمایا داحتا  اب  نآ  ۀتفای 
زونھ ًاساسا  وا  اما   . دننک یم  ترشاعم  هنادازآ   ، دنک یم  لمع  یلماکت  لامک  یواح 

. تسا یتشھب  رواشم  ثیلثت و  ریفس  کی 

تسا رادروخرب  ینابر  ۀناگود  أشنم  زا  هک  یھلا  رسپ  کی  طسوت  یلحم  ناھج  کی 
کی  ، یتشھب ردارب  کی  ًامئاد  وا  اما   ، دوش یم  عقاو  تموکح  دروم  ًامیقتسم 

زا قلاخ  رسپ  کی  تقوم  تبیغ  تروص  رد   . دراد شرانک  رد  ار  أشنم  ثیلثت  تیصخش 
داحتا دومنھر  طسوت  ًاتدمع  تقوم  نانارمکح   ، شیلحم ناھج  یزکرم  داتس 
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. دنوش یم  ییامنھار  ناشیلصا  تامیمصت  رد  دوخ  یاھمایا 

اھمایا نانمؤم  - 7

دصکی نانارمکح  یارب  تشھب  نارواشم  أشنم  ثیلثت  یالاو  یاھتیصخش  نیا 
، و دراد دوجو  اھمایا  نمؤم  نویلیم  داتفھ   . دنشاب یم  یلحم  ناھج  رھ  رد  هبکوک 

یتشھب ۀریخذ  هاپس   . دنتسین تمدخ  هب  لوغشم  یگمھ   ، اھمایا یاھداحتا  لثم 
. دشاب یم  یناھج  نیب  ِدوخ  رب  تموکح  تایقالخا و  یتروشم  نویسیمک  نانآ 

هب یتامدخ  راک  رد  ناش  هریخذ  هاپس  یلاع  یاروش  نیمارف  قباطم  اھمایا  نانمؤم 
. دننک یم  ضوع  اج  تبون 

، دشاب یم  یلحم  ناھج  کی  قلاخ  رسپ  کی  یارب  اھمایا  داحتا  کی  هک  هچنآ  یمامت 
تموکح یلحم  شنیرفآ  نآ  بکاوک  رب  هک  کدادنارو  نارسپ  یارب  اھمایا  نانمؤم 

دنتسھ و ناشتیرومأم  بکاوک  یزورھب  فقو  یلاع  دح  هب  اھنآ   . دنشاب یم  دننک  یم 
ناونع هب  طقف  اھنآ   . تسا اھمایا  نانمؤم  ناشمان  اذل   ، دنرادافو نآ  هب  یھلا  روط  هب 
اب رگم  دنیوج  یمن  تکرش  یرادا  یاھتیلاعف  رد  زگرھ  ، و  دننک یم  لمع  رواشم 
تارک رد  هدنبای  زارف  نادرونھر  هب  یشزومآ  تمدخ  رد  اھنآ   . هبکوک نیلوئسم  توعد 
روط هب  زین  دنا  هدرک  هطاحا  ار  هبکوک  کی  یزکرم  داتس  هک  یشزومآ  ۀدش  یرامعم 

نارسپ یتسرپرس  تحت  ییاھراک  نینچ  یمامت   . دنتسین ریگرد  میقتسم 
. دشاب یم  کدادنارو 

ۀزوح تحت  دننک  یم  لمع  یلحم  ناھج  کی  بکاوک  رد  هک  ییاھمایا  نانمؤم  ۀیلک 
کی زا  اھنآ   . دنھد یم  شرازگ  وا  هب  ًامیقتسم  دنتسھ و  اھمایا  داحتا  تارایتخا 

تساوخ هب  انب  ًالومعم  ، و  دنتسین رادروخرب  لباقتم  طابترا  ۀدرتسگ  متسیس 
دودحم لباقتم  طابترا  هب  یلحم  ناھج  کی  تادحرس  ۀدودحم  رد  ناشدوخ 

ۀیلک اب  دناوت  یم  تسا  راک  هب  لوغشم  نادابن  رد  هک  ییاھمایا  نمؤم  رھ   . دنتسھ
طابترا دنتسھ  راک  هب  لوغشم  یلحم  ناھج  نیا  رد  هک  دوخ  ۀتسر  رگید  تارفن 

. دنک یم  نینچ  دنک و  رارقرب 

دوخ یصخش  هاگلزنم  ناھج  کی  یزکرم  داتس  رد  اھمایا  داحتا  لثم  اھمایا  نانمؤم 
قلعت ییاھورملق  نینچ  یرادا  ناریدم  هب  هک  ییاھنآ  زا  ادج   ، بکاوک تختیاپ  رد  ار 
نانارمکح لزانم  اب  هسیاقم  رد  یتسار  هب  نانآ  یاھھاگلزنم   . دننک یم  ظفح   ، دنراد

. دنتسھ هیاریپ  یب  هداس و  بکاوک  کدادنارو 

زا هک  دنتسھ  یتروشم  یرادا -  ینالوط  ۀریجنز  رد  هقلح  نیرخآ  اھمایا  نانمؤم 
ات  ، دنشاب یم  اھزیچ  یمامت  زکرم  یکیدزن  رد  هک   ، یناھج ردپ  سدقم  تارک 
بکاوک رد  أشنم  ثیلثت  ماظن   . دبای یم  دادتما  یلحم  یاھناھج  یلصا  یاھشخب 
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ۀدنھد لیکشت  یازجا  رد  عون  نیا  زا  یتشھب  رواشم  چیھ  ؛  دوش یم  فقوتم 
نیا  . تسا هتفاین  رارقتسا  مئاد  روط  هب  ینوکسم  تارک  رد  اھنآ  یاھمتسیس 

یموب هک  دنتسھ  یتادوجوم  تارایتخا  ۀزوح  تحت  ًالماک  هدش  دای  یرادا  یاھدحاو 
. دنشاب یم  یلحم  یاھناھج 

[. اسرووی یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 19

أشنم ثیلثت  زارتمھ  تادوجوم 

لماش  ، تسا هتفای  مان  أشنم  ثیلثت  زارتمھ  تادوجوم  هک  یتشھب  هورگ  نیا 
یدنب هقبط  دنوادخ  یتشھب  نارسپ  ۀرمز  رد  نینچمھ  هک   ، ثیلثت راگزومآ  نارسپ 
حاورا یصخشریغ  ۀدر  یا  هزادنا  ات  ، و  ناھجربا یالاو  ناریدم  زا  هورگ  هس   ، دنا هدش 

زا یرامشیب  یاھھورگ  هارمھ  هب  انواھ  نایموب  یتح   . دنشاب یم  ثیلثت  ۀتفای  ماھلا 
زا یدنب  هقبط  نیا  رد  حیحص  روط  هب  ناوت  یم  ار  دننکاس  تشھب  رد  هک  تادوجوم 

دروم ثحب  نیا  رد  هک  أشنم  ثیلثت  تادوجوم  نآ   . دیناجنگ ثیلثت  یاھتیصخش 
: زا دنترابع  دنریگ  یم  رارق  هظحالم 

. ثیلثت راگزومآ  نارسپ  - 1

. درخ ناگدننک  لماک  - 2

. یھلا نارواشم  - 3

. یناھج ناسرزاب  - 4

. ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  - 5

. انواھ نایموب  - 6

. تشھب نادنورھش  - 7

، ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  ًالامتحا  ثیلثت و  راگزومآ  نارسپ  زج  هب   ، اھھورگ نیا  دادعت 
. تسا هتشذگ  هب  قلعتم  هتفای و  نایاپ  دادخر  کی  اھنآ  شنیرفآ  ؛  تسا ییاھن 

ثیلثت راگزومآ  نارسپ  - 1
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هتشگ راکشآ  امش  یارب  هک  ینامسآ  یاھتیصخش  یالاو  یاھ  هتسر  ۀیلک  نایم  زا 
هب اھنآ   . دننک یم  لمع  هناگود  تیفرظ  کی  رد  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  اھنت   ، تسا

یھلا یدنزرف  تامدخ  فقو  لماک  روط  هب  ًابیرقت  ثیلثت  تعیبط  أشنم  ۀطساو 
یاھتیصخش نایم  یناھج  ۀلصاف  هک  دنتسھ  یطبار  تادوجوم  اھنآ   . دنتسھ

. دننک یم  رپ  ار  أشنم  هناگود  أشنم و  ثیلثت 

شیازفا ًامئاد  راگزومآ  نارسپ   ، تسا لماک  ثیلثت  تباث  نارسپ  دادعت  هک  یلاح  رد 
نیا اب   . دوب دھاوخ  هچ  راگزومآ  نارسپ  ییاھن  دادعت  هک  مناد  یمن  نم   . دنبای یم 

تشھب دانسا  اسرووی  هب  یا  هرود  شرازگ  نیرخآ  رد  هک  میوگب  مناوت  یم  دوجو 
. دنداد ناشن  تمدخ  رد  ار  نارسپ  نیا  زا  نت   21٫001٫624٫821

هک دنتسھ  امش  یارب  دنوادخ  نارسپ  زا  هدش  راکشآ  هورگ  اھنت  تادوجوم  نیا 
، و دننک یم  ددرت  اھناھجربا  یزکرم و  ناھج  رد  اھنآ   . دنراد تشھب  ثیلثت  رد  أشنم 

نینچمھ اھنآ   . تسا هتفای  صیصخت  یلحم  ناھج  رھ  هب  نانآ  زا  میظع  هاپس  کی 
هک اجنآ  زا   . دننک یم  تمدخ  تارایس  کت  کت  هب  دنوادخ  یتشھب  نارسپ  ریاس  لثم 

نارسپ زا  یدایز  دادعت   ، تسا هتفاین  هعسوت  لماک  روط  هب  گرزب  ناھج  حرط 
یرارطضا راک  یارب  اھنآ  ، و  دنا هدش  هتشاد  هاگن  تشھب  رد  هریخذ  تروص  هب  راگزومآ 
رد  ، اضف یوزنم  تارک  رد   ، گرزب ناھج  یاھشخب  ۀیلک  رد  لومعمریغ  تمدخ  و 
نینچمھ اھنآ   . دنوش یم  بلطواد  انواھ  تارک  رد  ، و  اھناھجربا یلحم و  یاھناھج 
قیقد یسررب  هک  دوب  دھاوخ  هدننک  یرای  رتشیب  اما   ، دننک یم  لمع  تشھب  رد 
دنوادخ یتشھب  نارسپ  نوماریپ  ثحب  هب  هک  نیا  ات  میزادنایب  قیوعت  هب  ار  اھنآ 

. میسرب

راگزومآ نارسپ  هک  درک  ناشن  رطاخ  ناوت  یم  هطبار  نیا  رد  دوجو  نیا  اب 
. دنرادروخرب ثیلثت  أشنم  زا  هک  دنتسھ  یا  هدننک  گنھامھ  یلاعتم  یاھتیصخش 

یاطخ هب  ندش  میلست  گرزب  رطخ  هشیمھ  روانھپ  یاھناھج  ناھج  نینچ  رد 
، تینابر تیعقاو و  زا  دودحم  شنیب  کی  رد  یتاذ  ترارش  هب   ، هدش یدنبزرم  هاگدید 

. دراد دوجو 

هدیچیپ و هب  یھانتم  هداس و  زا  تکرح  اب  ًالومعم  یرشب  نھذ  لاثم : ناونع  هب 
ۀفسلف هب  یکیدزن  قاتشم   ، یھلا تشونرس  هب  یرشب  أشنم  زا   ، یھانتمان

هب ریسم  نآ  اما   . دشاب یم  تسا  هدش  فیصوت  اھیزاسراکشآ  نیا  رد  هک  یناھیک 
صخشم لکش  کی  هب  ریسم  نیرتناسآ  یا  هویش  نینچ   . درب یمن  هار  یونعم  درخ 

ار ناسنا  أشنم  دناوت  یم  اھنت  تلاح  نیرتھب  رد  نآ  اما   ، دشاب یم  کیتنژ  شناد  زا 
نیا ای   ، دزاس یمن  راکشآ  وا  یھلا  تشونرس  نوماریپ  ار  زیچ  چیھ  نآ  ؛  دزاس راکشآ 

. دزاس یم  راکشآ  ار  یکدنا  زیچ  هک 

هب رصحنم  دروخرب  هب  تبسن   ، ایشنروی رد  ناسنا  کیژولویب  لماکت  ۀعلاطم  رد  یتح 
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دوجو یدج  ییاھتفلاخم  وا  یراج  تالکشم  وا و  ینونک  تیعضو  هب  یخیرات  درف 
یناھیک ای  ینیمز   ، یھلا ای  یرشب  یعقاو —  لکشم  رھ  یقیقح  زادنا  مشچ   . دراد

دناوت یم  ناھج  تیعقاو  زا  زاف  هس  ۀنابصعتمریغ  لماک و  طابترا  هعلاطم و  اب  اھنت  — 
یبرجت تیعقاو  هس  نیا  حیحص  مھف   . تشونرس ، و  خیرات  ، أشنم دیآ : تسد  هب 

. دزاس یم  مھارف  ار  ینونک  تیعضو  زا  هنادنمدرخ  یبایزرا  کی  یانبم 

یارب رت  نییاپ  ۀطقن  زا  عورش  ِیفسلف  کینکت  بیقعت  یرشب  نھذ  هک  یماگنھ 
رد هشیمھ   ، تایھلا ای  یژولویب  رد  هچ   ، دریگ یم  هدھع  هب  ار  رتالاب  ۀطقن  هب  یکیدزن 

: دشاب یم  لالدتسا  یاطخ  راھچ  باکترا  رطخ 

لین ِیلماکت  ۀدش  لیمکت  ییاھن و  فدھ  دناوتن  یلک  هب  تسا  نکمم  - 1
. دیامن هدھاشم  ار  یناھیک  تشونرس  ای  یصخش 

ِیلماکت تیعقاو  ۀزادنا  زا  شیب  یزاس  هداس  قیرط  زا  تسا  نکمم  - 2
هب بیترت  نیدب  ، و  دوش یفسلف  میظع  هابتشا  بکترم  یناھیک  یبرجت ) )

. درب هار  اھتشونرس  تسردان  کرد  هب  ، و  تقیقح بلق  هب   ، اھتیعقاو فیرحت 

دوجوم کی  هک  نیا  زا  یھاگآ  اما   . تسا خیرات  قیقد  رورم   ، تیلع ۀعلاطم  - 3
رتکاراک ینونک و  تیعضو  زا  هنادنمشوھ  مھف  کی  ًاموزل   ، دوش یم  روطچ 

. دزاس یمن  مھارف  ار  یدوجوم  نینچ  یقیقح 

تشونرس هدنیآ —  یاھدادخر  دناوت  یمن  یفکم  ردق  هب  ییاھنت  هب  خیرات  - 4
طقف اما   ، دنتسھ هدننک  یرای  یھانتم  یاھزاغآرس   . دیامن راکشآ  ار  — 

رد نادواج  یاھنایاپ   . دنزاس یم  راکشآ  ار  ییاھن  یاھلولعم  یھلا  یاھتلع 
هتشذگ و نتفرگ  رظن  رد  اب  اھنت   . دنوش یمن  هداد  ناشن  نامز  یاھزاغآرس 

. دومن ریسفت  یتسرد  هب  ار  لاح  ناوت  یم  مھ  هب  طوبرم  ۀدنیآ 

 - ینامز رفس  هب  تردابم  قیرط  زا  ام   ، رگید لیالد  هب  زاب  لیلد و  نیا  هب   ، ور نیا  زا 
تیعقاو یمامت  ِیھلا  ، و  نادواج  ، یھانتمان ِیتشھب  زکرم  عبنم و  زا  ییاضف 

تالکشم ناسنا و  هب  یکیدزن  کینکت   ، یناھیک دوجو  یمامت  تیصخش و 
. میریگ یم  راک  هب  ار  وا  یا  هرایس 

درخ ناگدننک  لماک  - 2

مسجت یارب  هک  دنتسھ  تشھب  ثیلثت  ۀژیو  شنیرفآ  کی  درخ  ناگدننک  لماک 
زا نت  درایلیم  تفھ  ًاقیقد   . دنا هدش  یحارط  اھناھجربا  رد  تینابر  درخ  هب  ندیشخب 

هتفای صیصخت  نت  درایلیم  کی  ناھجربا  تفھ  رھ  هب  ، و  دراد دوجو  تادوجوم  نیا 
. تسا
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ناسرزاب یھلا و  نارواشم   ، ناشنازارتمھ اب  کارتشا  رد  درخ  ناگدننک  لماک 
تارک درخ   ، نوتگنینیوید زج  هب  ، و  انواھ درخ   ، تشھب درخ  نایم  زا   ، یناھج

هب مئاد  روط  هب  براجت  نیا  زا  دعب  درخ  ناگدننک  لماک   . دندرک روبع  ردپ  یتشھب 
دننک و یم  تمدخ  تشھب  رد  هن  اھنآ   . دندش هداد  صیصخت  اھمایا  یامدق  تمدخ 

یاھتلود تیریدم  هب  لماک  روط  هب  اھنآ  ؛  انواھ تشھب -  یاھرادم  تارک  رد  هن 
. دنتسھ لوغشم  ناھجربا 

لمع یھلا  درخ  هاگنآ  اجنآ و   ، دنک لمع  درخ  ۀدننک  لماک  کی  هاگ  رھ  اج و  رھ 
دنمھرف دنمناوت و  یاھتیصخش  نیا  یاھراک  رد  هک  یدرخ  شناد و  رد   . دنک یم 

ار تشھب  ثیلثت  درخ  اھنآ   . دراد دوجو  لامک  ۀولج  یعقاو و  تبیھ  تسا  رگ  هولج 
یارب ناھج  شناد  نتسب  راک  هب  رد  اھنآ  دنتسھ . درخ  نآ  اھنآ  ؛  دننک یمن  سکعنم 
یارب تخانش  عبنم  تریصب و  ۀمشچرس  اھنآ   . دنتسھ درخ  عبنم  ناراگزومآ  ۀیلک 

. دنتسھ اھناھج  یمامت  رد  تیارد  یریگدای و  یاھداھن 

یتاذ هک  تسا  یھلا  شنیب  لامک  نآ  زا  یشان  ، و  تسا هناگود  درخ  أشنم 
تاقولخم طسوت  هک  تسا  یصخش  ۀبرجت  نآ  زا  هدمآرب  تسا و  لماک  تادوجوم 
یتشھب لامک  ِیھلا  درخ   ، درخ ناگدننک  لماک   . تسا هدمآ  تسد  هب  یلماکت 

، اسرووی رد  اھنآ  یرادا  نارایتسد   . تسا ینابر  یشنیب  یواح  هک  دنتسھ 
ۀتیروتا زا  هک  ییاھنآ  ، و  دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ   ، دنمناوت ناروآ  مایپ 
هبرجت یواح  ِیناھج  درخ   ، دننک یم  لمع  مھ  اب  هک  یماگنھ   ، دنرادروخرب الاب 

کی  . دشاب رادروخرب  لماک  یھلا  شناد  زا  دناوت  یم  یھلا  دوجوم  کی  دنتسھ .
کیچیھ اما   ، دبای تسد  لماک  ۀنایارگ  زارف  شناد  هب  یزور  دناوت  یم  یلماکت  ناسنا 

اھتنا هب  ار  نکمم  درخ  یمامت  یاھلیسناتپ  ییاھنت  هب  تادوجوم  نیا  زا 
دشاب هتشاد  دوجو  نیا  هب  لیامت  ناھجربا  ۀرادا  رد  هاگ  رھ  ور  نیا  زا   . دنناسر یمن 
یواح ِدرخ  ناکدننک  لماک  نیا   ، دوش عقاو  یبایتسد  دروم  یرادا  درخ  رثکادح  هک 
ِیبرجت یاھتنحم  قیرط  زا  هک  هدنبای  زارف  یاھتیصخش  نآ  اب  هشیمھ  یھلا  شنیب 
طابترا رد  دنا  هدیسر  ناھجربا  رد  تیعجرم  یالاب  یاھتیلوئسم  هب  یلماکت  تفرشیپ 

. دنریگ یم  رارق 

لمکم ءزج  نیا  هب  هشیمھ  دوخ  یرادا  ِییاناد  لیمکت  یارب  درخ  ناگدننک  لماک 
تسا نکمم  هک  تسا  هدش  هتشادنپ  نینچ  اما   . تشاد دنھاوخ  زاین  یبرجت  درخ 

تشھب نادنمنایاپ  طسوت  درخ  ۀدشن  هتفای  تسد  ماگنھ  نآ  ات  الاب و  حطس  کی 
دروم دندش  هدناوخ  ارف  یحور  دوجو  متفھ  ۀلحرم  هب  یزور  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب 

لماک تادوجوم  نینچ  هاگنآ   ، دشاب تسرد  طابنتسا  نیا  رگا   . دوش عقاو  یبایتسد 
نآ ات  هک  ناھج  ناریدم  نیرترثؤم  کش  نودب  دنراد  یلماکت  زارف  ۀنیشیپ  هک  یا  هدش 

هک مراد  رواب  نم   . دنوش یم  تسا  هدش  هتخانش  شنیرفآ  یمامت  رد  ماگنھ 
. تسا نینچ  نادنمنایاپ  یالاو  تشونرس 
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یمامت رد  ًالمع  هک  دزاس  یم  رداق  ار  نانآ  درخ  ناگدننک  لماک  ریگارف  دادعتسا 
ۀتسر درخ و  ناگدننک  لماک   . دننک تکرش  هدنبای  زارف  تاقولخم  ینامسآ  تامدخ 
نیرتالاب ۀدنریگ  رب  رد   ، یناھج ناسرزاب  هارمھ  هب   ، یھلا نارواشم   ، نم تیصخش 

هب تقیقح  نتخاس  راکشآ  راک  رد  تسا  نکمم  هک  دنتسھ  تادوجوم  یاھ  هتسر 
رون و رد  هک  یماگنھ  ای   ، ناشنیزاغآ راودا  رد  هچ   ، اھمتسیس تارایس و  کت  کت 
اب یگمھ  ام  هاگھگ   . دننک یم  نینچ  اھنآ  ، و  دنوش ریگرد   ، دنتفای رارقتسا  تایح 
کی ات  هتفرگ  نیزاغآ  تایح  یواح  ۀرایس  کی  زا   ، زارف لاح  رد  یاھناسنا  سیورس 

. مینک یم  رارقرب  سامت  یمود  هژیو  هب   ، ناھجربا یلحم و  ناھج 

یھلا نارواشم  - 3

ناھجربا تفھ  یاھورملق  یارب  تیھولا  دومنھر  أشنم  ثیلثت  تادوجوم  نیا 
دومنھر نامھ  اھنآ  ؛  دنتسین ثیلثت  یھلا  دومنھر  ۀدننک  سکعنم  اھنآ   . دنتسھ

هس ناھجربا  رھ  هب  ، و  دنتسھ تمدخ  رد  رواشم  درایلیم  کی  تسیب و  دنتسھ .
. تسا هتفای  صیصخت  درایلیم 

، دنتسھ درخ  ناگدننک  لماک  یناھج و  ناسرزاب  یاھاتمھ  نارای و  یھلا  نارواشم 
هدش هداد  رارق  طابترا  رد  رواشم  تفھ  ات  کی  زا  رخآ  یاھتیصخش  نیا  زا  کی  رھ  هب  و 
، یعرف یلصا و  یاھ  هیحان  زین  ، و  اھمایا یامدق  تلود  رد  هتسر  هس  ۀیلک   . تسا

یلحم یاھمتسیس  نایاورنامرف  یاھاروش  رد  ، و  بکاوک یلحم و  یاھناھج  رد 
. دننک یم  تکرش 

، منک یم  نم  هک  روطنامھ   ، مینک یم  لمع  یدرف  تروص  هب  ام  هینایب  نیا  شراگن  رد 
. مینک یم  لمع  هناگ  هس  تروص  هب  نینچمھ  ام  دنک  باجیا  ترورض  هک  هاگ  رھ  اما 

ۀدننک لماک  کی  هشیمھ   ، مینک یم  لمع  ییارجا  تیفرظ  کی  رد  ام  هک  یماگنھ 
رارق طابترا  رد  مھ  اب  یھلا  رواشم  تفھ  ات  کی  زا  ، و  یناھج سرزاب  کی   ، درخ

. دنریگ یم 

کی ۀدنریگ  رب  رد  یناھج  سرزاب  کی  ، و  یھلا رواشم  تفھ   ، درخ ۀدننک  لماک  کی 
نامز و یاھناھج  رد  یتروشم  کرحتم  هورگ  نیرتالاب   ، ینابر ثیلثت  یسرداد  ناوید 

ای بای  تیعقاو  یسرداد  ناوید  کی  ناونع  هب  هرفن  هن  هورگ  نینچ   . دنتسھ اضف 
رب لکشم  کی  یارب  هک  یماگنھ  ، و  تسا هدش  هتخانش  تقیقح  ۀدننک  راکشآ 
هک تسا  نیا  لثم  تسرد   ، دنک یم  ذاختا  یمیمصت  دنیشن و  یم  تواضق  دنسم 

دادیور یمامت  قباطم  اریز   ، تسا هدرک  یرواد  عوضوم  نوماریپ  مایالا  میدق  کی 
. تسا هدشن  وغل  اھمایا  یامدق  طسوت  زگرھ  یمکح  نینچ  اھناھجربا  یاھیراگن 

. دنک یم  لمع  تشھب  ثیلثت   ، دننک یم  لمع  مایالا  میدق  هس  هک  یماگنھ 
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هب دوخ  دحتم  رظن  لدابت  ثحب و  لابند  هب  هرفن  هن  یسرداد  ناوید  هک  یماگنھ 
نخس اھمایا  یامدق  اھروظنم  دصاقم و  یمامت  رظن  زا   ، دسر یم  یمیمصت 
تراظن یرادا و  روما  رد  تشھب  نایاورنامرف  هک  تسا  قیرط  نیدب  . و  دنا هتفگ 

. دنزاس یم  رارقرب  یصخش  سامت  اھناھج  ، و  اھمتسیس  ، تارک کت  کت  اب  یتلود 

ار زردنا  لامک  ام   . دنتسھ تشھب  ثیلثت  یھلا  زردنا  لامک  دح  یھلا  نارواشم 
لمکم زا  ام  هک  یماگنھ  میتسھ . زردنا  لامک  عقاو  رد  ، و  مینک یم  یگدنیامن 

قلعتم ۀدش  هطاحا  ثیلثت  اب  هدش و  لماک  تادوجوم   ، نامنارایمھ یبرجت  دومنھر 
هکلب لماک  اھنت  هن  ام  یاھتشادرب  عومجم   ، میوش یم  رادروخرب   ، یلماکت زارف  هب 

مھ هب  یناھج  سرزاب  کی  طسوت  ام  دحتم  ریبادت  هک  یماگنھ   . دوش یم  راشرس 
مالعا ًامسر  ، و  دنوش یم  دییأت   ، دنوش یم  عقاو  یرواد  دروم   ، دنوش یم  طوبرم 

. دنوش یم  کیدزن  یناھج  تیلک  ۀناتسآ  هب  هک  تسا  لمتحم  رایسب   ، دنوش یم 
رد تیھولا  قلطم  درکیور  هب  نکمم  دروخرب  نیرتکیدزن  رگنایامن  یماکحا  نینچ 
هطوبرم لکشم  یریگرد و  دروم  تیعضو  نوماریپ  اضف  نامز و  تادحرس  ۀدودحم 

. دنشاب یم 

کی یلماکت —  ۀتفای  ثیلثت  ۀرفن  هس  هورگ  کی  اب  طابترا  رد  یھلا  رواشم  تفھ 
نیرتکیدزن هرامش —  مان و  نودب  یکی  ، و  الاب ۀتیروتا  رد  یکی   ، دنمناوت روآ  مایپ 

هب کیدزن  حوطس  رد  یھلا  درکیور  یرشب و  هاگدید  قیفلت  هب  ار  یناھجربا  دروخرب 
هباشت نینچ   . دنک یم  یگدنیامن  تیعقاو  یاھشزرا  یونعم و  یناعم  ِیتشھب 
ییاطعا نارسپ  طسوت  طقف  قلاخ  قولخم و  ِیناھیک  دحتم  یاھدرکیور  ِکیدزن 

هتفرگ یشیپ   ، دنتسھ ناسنا  دنوادخ و   ، تیصخش ۀبرجت  زا  زاف  رھ  رد  هک   ، تشھب
. دوش یم 

یناھج ناسرزاب  - 4

تواضق  ، ریظن یب  تادوجوم  نیا   . دراد دوجو  یناھج  سرزاب  درایلیم  تشھ  ًاقیقد 
تواضق اھنآ  ؛  دنتسین لماک  تامیمصت  ۀدننک  سکعنم  ًافرص  اھنآ  دنتسھ . تیھولا 

رد رگم  دننیشن  یمن  تواضق  دنسم  رب  اھمایا  یامدق  یتح  دنتسھ . تشھب  ثیلثت 
. یناھج ناسرزاب  اب  طابترا 

اھنآ ؛ و  تسا هدش  هدرامگ  سرزاب  کی  یزکرم  ناھج  تارک  درایلیم  کی  زا  کی  رھ  هب 
ناگدننک لماک  هن   . دنتسھ لصو  میقم  یاھمایا  یاھ  هنادواج  یا  هرایس  تموکح  هب 

لصو انواھ  یاھتموکح  هب  مئاد  روط  هب  وحن  نیدب  یھلا  نارواشم  هن  درخ و 
یزکرم ناھج  رد  یناھج  ناسرزاب  ارچ  هک  میمھف  یمن  عومجم  رد  ام  ، و  دنا هدشن 

رد اھنآ  تیرومأم  ۀدننک  هیجوت  یتخس  هب  اھنآ  ینونک  یاھتیلاعف   . دنتسھ رقتسم 
کی یاھزاین  ینیب  شیپ  رد  اھنآ  هک  میرب  یم  نامگ  ام  ور  نیا  زا  ، و  دشاب یم  انواھ 
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اجنآ رد  دنک  رییغت  ًاشخب  تسا  نکمم  انواھ  تیعمج  نآ  یط  هک  ناھج  ۀدنیآ  رصع 
. دنتسھ

کی رد  اھنآ   . تسا هدش  هدرامگ  ناھجربا  تفھ  زا  کی  رھ  هب  سرزاب  درایلیم  کی 
یمامت رساترس  رد   ، ود رھ   ، درخ ناگدننک  لماک  اب  طابترا  رد  یدرف و  تیفرظ 

حوطس ۀیلک  رد  ناسرزاب  بیترت  نیدب   . دننک یم  لمع  ناھجربا  تفھ  یاھشخب 
، متسیس نانارمکح  یاھاروش  ات  انواھ  لماک  تارک  زا   ، دننک یم  لمع  گرزب  ناھج 

. دنشاب یم  یلماکت  تارک  یا  هرود  یاھیسرداد  یمامت  ِکیناگرا  شخب  کی  اھنآ  و 

تیھولا یرواد  اجنآ  هاگنآ و   ، دشاب رضاح  یناھج  سرزاب  کی  هک  اج  رھ  هاگ و  رھ 
ناگدننک لماک  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  ماکحا  هشیمھ  ناسرزاب  نوچ  . و  دبای یم  تروص 

، ریبدت  ، درخ ۀدنریگ  رب  رد  یتامیمصت  نینچ   ، دنھد یم  ماجنا  یھلا  نارواشم  درخ و 
ۀدننک لماک  ییاضق  ۀرفن  هس  هورگ  نیا  رد   . دشاب یم  تشھب  ثیلثت  دحتم  یرواد  و 
یناھج سرزاب  اما   ، دشاب یم  دوب “ مھاوخ  نم   ” یھلا رواشم  “، و  مدوب نم   ” درخ

. تسا متسھ “ نم   ” هشیمھ

ای دھاش —  رازھ  هک  یماگنھ   . دنتسھ ناھج  لامک  مامت و  یاھتیصخش  ناسرزاب 
تینابر ریبدت  تفگ و  نخس  درخ  یادص  هک  یماگنھ   ، دنداد تداھش  نویلیم —  کی 
سرزاب هاگنآ   ، تشگ هفاضا  هنایارگ  زارف  لامک  تداھش  هک  یماگنھ   ، دیدرگ تبث 

هداد خر  هک  هچنآ  یمامت  زا  یھلا  اطخ و  یب  ۀعومجم  کی  هلصافالب  ، و  دنک یم  لمع 
عمج و  ، یھلا یریگ  هجیتن  رگنایامن  یزاسالمرب  نیا  ؛ و  دوش یم  راکشآ  تسا 

سرزاب کی  هک  یماگنھ  ور  نیا  زا   . دشاب یم  لماک  ییاھن و  میمصت  کی  رھوج 
لصاح سرزاب  اریز   ، دیوگب نخس  دناوت  یمن  سک  چیھ  رگید   ، تسا هتفگ  نخس 
هدراذگ شیامن  هب  هداد  خر  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  یمامت  ریذپاناطخ  یقیقح و  عمج 

. درادن دوجو  یفانیتسا   ، دیوگ یم  نخس  وا  هک  یماگنھ   . تسا

شنک اما   ، ممھف یم  وحن  نیرتلماک  هب  ار  درخ  ۀدننک  لماک  کی  نھذ  درکراک  نم 
یارب  . منک یمن  کرد  لماک  روط  هب  ًاعطق  ار  یناھج  سرزاب  کی  ۀدننک  یرواد  نھذ 

أشنمرس دننک و  یم  نیودت  ار  یدیدج  یناعم  ناسرزاب  هک  دسر  یم  رظن  هب  نم 
رد اھ  هتفای  ، و  قیاقح  ، عیاقو نتخاس  طبترم  قیرط  زا  هک  دنتسھ  ینیون  یاھشزرا 
دسر یم  رظن  هب  لمتحم   . دوش یم  هئارا  اھنآ  هب  ناھج  روما  نوماریپ  قیقحت  ریسم 

لماک و ۀدننیرفآ  شنیب  بیکرت  یواح  ِنیزاغآ  ریسافت  دنرداق  یناھج  ناسرزاب  هک 
ناھج ۀبرجت  تشھب و  لامک  طابترا  نیا   . دنوش بجوم  ار  هدش  لماک  قولخم  ۀبرجت 

. دوش یم  رجنم  اھتیاغ  رد  ینیون  شزرا  هب  کش  نودب 

ام  . تسین ام  یاھیراوشد  نایاپ  نیا  یناھج  ناسرزاب  ینھذ  درکراک  اب  هطبار  رد  اما 
صخشم تیعضو  رھ  رد  سرزاب  کی  درکراک  ۀرابرد  هک  هچنآ  یمامت  یارب  هک  نیا  اب 

میبای یمرد   ، میا هتشاد  روظنم  ار  روخرد  لامتحا   ، مینز یم  سدح  ای  میناد  یم  ناھج 
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شیپ ار  تواضق  ماکحا  ای  مینک  ینیب  شیپ  ار  تامیمصت  میتسین  رداق  زونھ  هک 
روط هب  ار  قولخم  ۀبرجت  قلاخ و  درکیور  طابترا  یلامتحا  ۀجیتن  ام   . مییامن یرگن 

یاھیرگن شیپ  هشیمھ  ییاھیریگ  هجیتن  نینچ  اما   ، مینک یم  دروآرب  قیقد  رایسب 
هب ناسرزاب  هک  دسر  یم  رظن  هب  لمتحم   . دنتسین ناسرزاب  یاھیزاسالمرب  قیقد 

میتسین رداق  ام  تروصنیا  ریغ  رد  ؛  دنشاب طابترا  رد  تیھولا  قلطم  اب  یقیرط 
. میھد حیضوت  ار  ناشتارظن  تامیمصت و  زا  یرایسب 

زا هتسر  تفھ  هارمھ  هب   ، یناھج ناسرزاب  ، و  یھلا نارواشم   ، درخ ناگدننک  لماک 
تاقوا یھاگ  هک  دنھد  یم  لیکشت  ار  یھورگ  هد  نآ   ، ثیلثت یلاعتم  یاھتیصخش 

، ثیلثت ناتسرپرس  گرزب  هاپس  مھ  اب  اھنآ   . دنوش یم  هدیمان  ثیلثت  تباث  نارسپ 
. دنھد یم  لیکشت  ار  تاضق  ، و  ناحصان  ، نارواشم  ، ییارجا ناریدم   ، نانارمکح
داتفھ درایلیم و  ود   . دشاب یم  نت  درایلیم  تفھ  یس و  زا  شیب  یکدنا  اھنآ  دادعت 

نکاس ناھجربا  رھ  رد  نت  درایلیم  جنپ  زا  شیب  تسرد  یزکرم و  ناھج  رد  نت 
. دنتسھ

تسردان  . تسا راوشد  رایسب  ثیلثت  تباث  نارسپ  ۀنارگ  شنک  تادحرس  فیصوت 
دانسا هک  ارچ   ، تسا دودحم  یھانتم  دح  هب  اھنآ  لامعا  مییوگب  هک  تسا 

ای تیریدم  زا  حطس  رھ  رد  اھنآ   . دنھد یم  ناشن  ار  نیا  فالخ  ناھجربا  یاھدرکراک 
دنشاب زاین  دروم  یناکم  ینامز -  طیارش  ۀطساو  هب  تسا  نکمم  هک  ناھج  یرواد 

. دننک یم  لمع  دشاب  طوبرم  نیداینب  ناھج  ۀدنیآ  ، و  لاح  ، هتشذگ لماکت  هب  و 

ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  - 5

امش هب  ثیلثت  ۀتفای  ماھلا  حاورا  نوماریپ  یکدنا  ردق  هک  دوب  مھاوخ  رداق  نم 
. دنراد دوجو  هک  دنتسھ  زیمآرارسا  ًالماک  کدنا  یاھ  هتسر  زا  یکی  اھنآ  اریز   ، میوگب
یتح ار  دوخ  هک  تسا  نکممریغ  اھنآ  یارب  اریز   ، دنتسھ زیمآرارسا  اھنآ  کش  نودب 
روط هب  دنتسھ  کیدزن  رایسب  اھنآ  شنیرفآ  عبنم  هب  أشنم  رد  هک  ام  زا  ییاھنآ  یارب 

تسا نکمم  دنیآ و  یم  دوجو  هب  تشھب  ثیلثت  لمع  اب  اھنآ   . دنزاس راکشآ  لماک 
. دنوش عقاو  هدافتسا  دروم  هس  رھ  طسوت  زین  اھتیھولا و  زا  نت  ود  ای  کی  رھ  طسوت 
، دبای یم  شیازفا  ًامئاد  هک  نیا  ای  تسا  لماک  حاورا  نیا  دادعت  ایآ  هک  میناد  یمن  ام 

. تسین تباث  اھنآ  دادعت  هک  میراد  لیامت  رواب  نیا  هب  ام  اما 

ًالامتحا اھنآ   . میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  هتفای  ماھلا  حاورا  درکیور  ای  تعیبط  ام 
هک دسر  یم  رظن  هب   . دنشاب هتشاد  قلعت  یصخش  قوف  حاورا  ۀدر  هب  دنناوت  یم 
هک دیامن  یم  نینچ  دننک و  یم  لمع  هدش  هتخانش  یاھ  هرتسگ  رساترس  رد  اھنآ 

اھنآ ۀرابرد  یکدنا  ردق  ام  اما   . دننک یم  لمع  اضف  نامز و  زا  لقتسم  ًابیرقت 
. مینک یم  جاتنتسا  ناشیاھتیلاعف  تعیبط  زا  ار  اھنآ  رتکاراک  هک  نیا  زج  هب  میناد  یم 
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. مییامن یم  هدھاشم  اھناھج  رد  اجنآ  اجنیا و  رد  ار  اھتیلاعف  نیا  جیاتن  ًاعطق  ام 

طسوت تخانش  یارب  دنناوت  یم  صخشم  طیارش  تحت  هتفای  ماھلا  حاورا  نیا 
اھنآ نم   . دنشخب تیدرف  ار  دوخ  یفکم  روط  هب  دنراد  ثیلثت  رد  أشنم  هک  یتادوجوم 
هک تسین  رسیم  زگرھ  ینامسآ  تادوجوم  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  یارب  اما  ؛  ما هدید  ار 
طیارش هاگھگ  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  ۀرادا  رد  نینچمھ   . دنسانشب ار  اھنآ  زا  یکی 
دناوت یم  ثیلثت  أشنم  زا  رادروخرب  دوجوم  رھ  نآ  یط  هک  دیآ  یم  شیپ  یصخشم 

ور نیا  زا   . دریگ راک  هب  میقتسم  روط  هب  ار  حاورا  نیا  شیوخ  یاھتیرومأم  دربشیپ  رد 
هک تسا  نکمم  صخشم  طیارش  تحت  هک  نیا  ، و  دنراد دوجو  اھنآ  هک  میناد  یم  ام 
ار اھنآ  روضح  تاقوا  یھاگ  ، و  میراد تفایرد  ار  نآ  میھد و  اھنآ  یرای  هب  نامرف  ام 
دنتسین یا  هدش  راکشآ  ًاعطق  ادیوھ و  نامزاس  زا  یشخب  اھنآ  اما   . میھد صیخشت 

رون و رد  یدام  یاھشنیرفآ  نینچ  هک  نیا  زا  شیپ   ، اضف نامز و  یاھناھج  تیادھ  هک 
لباق حوضو  هب  ناکم  چیھ  اھنآ   . دشاب هدش  هدرپس  نآ  هب   ، دنبای رارقتسا  تایح 
اھنآ  . دنرادن لماکت  لاح  رد  ناھجربا  تفھ  ینونک  تیریدم  ای  ماظن  رد  یصیخشت 

. دنتسھ تشھب  ثیلثت  زار  کی 

نیا ثیلثت  ۀتفای  ماھلا  حاورا  تشونرس  هک  دنھد  یم  شزومآ  نادابن  یاھقداص  کلم 
ۀطساو هب  هک   ، درفنم ناروآ  مایپ  یاج  هب  نادواج  ۀدنیآ  رد  یراگزور  هک  تسا 

هب ناشفوفص  هتفای  ثیلثت  نارسپ  صخشم  عاونا  نارایتسد  ناونع  هب  ناشتیرومأم 
. دنیامن لمع   ، دوش یم  یلاخ  ًانیقی  اما  یگتسھآ 

رایسب اھنآ   ، حاورا ناونع  هب   . دنتسھ اھناھج  ناھج  یاھنت  حاورا  هتفای  ماھلا  حاورا 
یزراب یاھتیصخش  اھیمود  هک  نیا  زج  هب   ، دنشاب یم  درفنم  ناروآ  مایپ  هیبش 

ناروآ مایپ  زا  هتفای  ماھلا  حاورا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  تاعالطا  ۀدمع  شخب  ام   . دنتسھ
روضح هب  تبسن  یتاذ  تیساسح  کی  قیرط  زا  اھنآ   . میروآ یم  تسد  هب  درفنم 
اب تسرد  تیساسح  نیا  ؛ و  دننک یم  فشک  ار  اھنآ  یکیدزن  هتفای  ماھلا  حاورا 
دھد یم  ناشن  ار  یسیطانغم  بطق  امن  بطق  نزوس  کی  هک  یتیعطق  نامھ 
ۀتفای ماھلا  حور  کی  یکیدزن  رد  درفنم  روآ  مایپ  کی  هک  یماگنھ   . دنک یم  لمع 

، و تسا هاگآ  یھلا  روضح  نینچ  هب  تبسن  یفیک  ناشن  کی  زا  وا   ، دراد رارق  ثیلثت 
دزاس یم  رداق  ار  وا  عقاو  رد  هک  یّمک  یعطق  رایسب  تبث  کی  هب  تبسن  نینچمھ 

. دراد یھاگآ  دنادب  ار  یحور  یاھدوجو  ای  دوجو  دادعت  ای  یدنب  هقبط  هک 

درفنم روآ  مایپ  کی  هک  یماگنھ  منک : لقن  ار  یرگید  بلاج  تیعقاو  کی  مناوت  یم  نم 
لثم  ، دنا هدیزگ  ینکس  نآ  نانکاس  رد  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  تسا  یا  هرایس  رد 

کی زا  یحور  دوجو  هب  تبسن  دوخ  تیساسح  ییاسانش و  رد  وا   ، ایشنروی
طقف  ، درادن دوجو  یّمک  شزیگنا  چیھ  یدراوم  نینچ  رد   . تسا هاگآ  یفیک  شزیگنا 
نآ هب  ناگدننک  میظنت  هک  دنتسھ  یا  هرایس  رد  هک  یماگنھ   . یفیک کیرحت  کی 

ناشن رما  نیا   . دنک یمن  داجیا  ار  یشنکاو  نینچ  نایموب  اب  سامت  دنیآ  یمن 
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کرد ار  تشھب  ثیلثت  ۀتفای  ماھلا  حاورا  یقیرط  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  دھد  یم 
زا یخرب  رد  تسا  نکمم  ًالامتحا  یقیرط  هب  اھنآ   . دنطابترا رد  اھنآ  اب  ای   ، دننک یم 
رھ اھنآ   . میناد یمن  یتسار  هب  ام  اما  ؛  دنشاب طابترا  رد  مھ  اب  ناشیاھراک  یاھزاف 

یناسکی دوجو  ۀتسر  اھنآ  اما   ، دنراد اھزیچ  ۀیلک  عبنم  زکرم و  یکیدزن  رد  أشنم  ود 
دالوا هتفای  ماھلا  حاورا  ؛  دنتفای همشچرس  ردپ  زا  طقف  رکف  ناگدننک  میظنت   . دنتسین

. دنتسھ تشھب  ثیلثت 

، و دنرادن قلعت  اھناھج  ای  تارایس  کت  کت  یلماکت  حرط  هب  ًارھاظ  هتفای  ماھلا  حاورا 
نم هک  نیا  نیح  رد  یتح   . دنشاب اج  همھ  ًابیرقت  دسر  یم  رظن  هب  دوجو  نیا  اب 

نم رشاعم  درفنم  روآ  مایپ  ِیصخش  تیساسح   ، متسھ هینایب  نیا  نیودت  ریگرد 
حور کی  هظحل  نیا  رد  ًاقیقد  هک  دھد  یم  ناشن  یحور  ۀتسر  نیا  روضح  هب  تبسن 
تسیب زا  شیب  هک  تسام  اب  ییورین  دوجو  مجح  نیموس  زا  هتفای و  ماھلا  ۀتسر  زا 
ام هب  ار  لامتحا  نیا  ییورین  دوجو  مجح  نیموس   . درادن هلصاف  ام  اب  توف  جنپ  و 

. دننک یم  لمع  مھ  اب  طابترا  رد  هتفای  ماھلا  حور  هس  هک  دھد  یم  ناشن 

هارمھ نم  اب  ماگنھ  نیا  رد  هک  یتادوجوم  زا  هتسر  هدزاود  زا  شیب  نایم  زا 
زیمآرارسا تادوجوم  نیا  روضح  زا  هک  تسا  یسک  اھنت  درفنم  روآ  مایپ   ، دنتسھ

یکیدزن هب  تبسن  قیرط  نیا  زا  ام  هک  یلاح  رد   ، نآ رب  هوالع  . و  تسا هاگآ  ثیلثت 
ام  . میھاگآان نانآ  تیرومأم  زا  ناسکی  روط  هب  یگمھ   ، میتسھ هاگآ  یھلا  حاورا  نیا 

دنمقالع نارظان  ًافرص  ام  یاھراک  هب  تبسن  اھنآ  ایآ  هک  میناد  یمن  یتسار  هب 
راک تیقفوم  هب  عقاو  رد  تسا  هتخانشان  ام  یارب  هک  یقیرط  هب  هک  نیا  ای   ، دنتسھ

. دنیامن یم  کمک  ام 

ناھج تاقولخم  ۀناھاگآ  یرگنشور  فقو  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  هک  میناد  یم  ام 
ۀتفای ماھلا  حاورا  هک  ما  هتفای  تسد  هدش  تیبثت  ۀجیتن  نیا  هب  نم   . دنشاب یم 

لمع اھورملق  ناراگزومآ  تروص  هب  نینچمھ  هاگآ  قوف  یاھکینکت  قیرط  زا  ثیلثت 
یحور یرورض  شناد  زا  یمیظع  ۀعومجم  کی  هک  ما  هدش  دعاقتم  نم   . دننک یم 
دنناوت یمن  هک   ، دنتسھ یرورض  یونعم  یالاو  لین  یارب  هک  یقیاقح   ، دراد دوجو 

ار تفایرد  تیعطق  رثؤم  یا  هنوگ  هب  یھاگآ  دوخ  ؛  دنوش تفایرد  هناھاگآ  روط  هب 
یمامت ، و  دشاب حیحص  رما  نیا  زا  ام  تشادرب  رگا   . دھد یم  رارق  هرطاخم  دروم 

ماھلا حاورا  نیا  تیرومأم  تسا  نکمم   ، تسا هدیقع  مھ  ام  اب  نم  تادوجوم  ۀتسر 
حرط ۀلصاف  نیا  هک  ینعم  نیدب   ، دنیآ قئاف  لکشم  نیا  رب  هک  دشاب  نیا  هتفای 

نیا هک  مینک  یم  رکف  ام   . دننک رپ  ار  یونعم  تفرشیپ  یقالخا و  یرگنشور  یناھج 
دوجو هب  دوخ  یاھتیلاعف  رد  ار  طابترا  زا  یعون  أشنم  ثیلثت  راگزومآ  عون  ود 

. میناد یمن  یتسار  هب  ام  اما   ، دنروآ یم 

رد یاھناسنا  اب  انواھ  ۀنادواج  یاھ  هرتسگ  رد  ناھجربا و  یشزومآ  تارک  رد  نم 
روط هب  یلماکت —  یاھورملق  ۀدنبای  زارف  هتفای و  تیونعم  یاھناور  لامک —  لاح 
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هاگ هب  هاگ  هک   ، هتفای ماھلا  حاورا  روضح  زا  زگرھ  اھنآ  اما   ، ما هدرک  ترشاعم  هناتسود 
ناشن ام  هب  ار  اھنآ  دایز  یکیدزن  درفنم  ناروآ  مایپ  رد  دوجوم  یفاشتکا  یاھورین 

هنادازآ  ، نییاپ الاب و   ، دنوادخ نارسپ  یاھ  هتسر  ۀیلک  اب  نم   . دنا هدوبن  هاگآ   ، دھد یم 
ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  یاھزردنا  زا  بیترت  نیمھ  هب  زین  اھنآ  ، و  ما هدرک  وگتفگ 

لمع رگا  دننک و  عوجر  هتشذگ  هب  شیوخ  براجت  رد  دنناوت  یم  اھنآ   . دنا هدوب  هاگآان 
تسا راوشد  اھنآ  ریسفت  هک  ار  ییاھدادخر   ، دوشن هدروآ  باسح  هب  یحاورا  نینچ 

تاقوا یھاگ  ، و  درفنم ناروآ  مایپ  زج  هب  اما   . دننک یم  نینچ  اھنآ  ؛ و  دنیامن وگزاب 
حاورا یکیدزن  هب  تبسن  زگرھ  ینامسآ  ۀداوناخ  چیھ   ، أشنم ثیلثت  تادوجوم 

. تسا هدوبن  هاگآ  هتفای  ماھلا 

اھنآ  . دننک یم  یزاب  کشوم  میاق  نم  اب  ثیلثت  ۀتفای  ماھلا  حاورا  هک  مرادن  رواب  نم 
مزاس رارقرب  طابترا  اھنآ  اب  منک  یم  یعس  نم  هک  تدش  نامھ  اب  تسرد  ًالامتحا 
دیاب ام  یاھتیدودحم  اھیراوشد و   . دنزاس راکشآ  نم  هب  ار  دوخ  دننک  یم  شالت 

؛ درادن دوجو  ناھج  رد  یرایتخا  زار  چیھ  هک  ما  هدش  عناق  نم   . دشاب یتاذ  لباقتم و 
یشنیرفآ ۀتسر  هب  هک  یحاورا  نیا  یاوزنا  زار  لح  یارب  میاھشالت  رد  نم  ور  نیا  زا 

. داتسیا مھاوخن  زاب  زگرھ  دنراد  قلعت  نم 

هنادواج رفس  رد  ار  دوخ  ماگ  نیلوا  طقف  نونکا  روما  نیا  یمامت  زا  اھناسنا  امش  و 
نیمضت اب  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دینیبب  دیناوت  یم  یبوخ  هب  امش   . دیراد یم  رب  دیراد 

یارب امش   . دییامن یط  ار  ینالوط  یریسم  دیاب  دینک  یورشیپ  یدام “  ” و شرگن “ ”
، دوب دیھاوخ  یکتم  یھلا  یزاس  راکشآ  هب  درک و  دیھاوخ  هدافتسا  نامیا  زا  اھتدم 

. دینک تفرشیپ  ینمیا  اب  تعرس و  هب  هک  دیراد  دیما  رگا 

انُواھ نایموب  - 6

زا رتارف  اھنآ  دادعت  ، و  دنتسھ تشھب  ثیلثت  میقتسم  شنیرفآ  انواھ  نایموب 
هک تسین  رسیم  ایشنروی  مدرم  یارب  نینچمھ   . تسامش دودحم  ناھذا  تشادرب 

ناھج أشنم  ثیلثت  یاھداژن  نیا  نوچمھ  لماک  یھلا  تاقولخم  یتاذ  یایاطع 
لالجرپ تاقولخم  نیا  زا  دیناوت  یمن  زگرھ  یتسار  هب  امش   . دننک روصت  ار  نادواج 

هب دیناوتب  ات  دیشاب  انواھ  هب  دوخ  دورو  رظتنم  دیاب  امش  ؛  دیشاب هتشاد  یروصت 
. دییوگب دماشوخ  نانآ  هب  یحور  یاقفر  ناونع 

یتسود انواھ  یگنھرف  تارک  درایلیم  کی  رد  نات  ینالوط  تماقا  لوط  رد  امش 
نآ ردقچ  . و  دروآ دیھاوخ  دوجو  هب  شنمالاو  تادوجوم  نیا  یارب  یا  هنادواج 
تادوجوم نیا  اضف و  تارک  زا  یصخش  تاقولخم  نیرت  نییاپ  نایم  هک  یتسود 

! تسا قیمع  دنک  یم  دشر  یزکرم  ناھج  لماک  تارک  یموب  یالاو  یصخش 
راک  ، انواھ یاھیموب  اب  دوخ  زیمآرھم  ینالوط و  ترشاعم  رد   ، هدنبای زارف  یاھناسنا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ناربج ار  یناسنا  یورشیپ  نیشیپ  لحارم  یونعم  رقف  ات  دنھد  یم  ماجنا  یدایز 
هدنبای زارف  نادرونھر  اب  ناشیاھسامت  قیرط  زا   ، لاح نامھ  رد  اھییانواھ   . دننک
یگدنز یبرجت  تیدودحم  رب  یکدنا  نازیم  چیھ  هب  هک  دننک  یم  بسک  یا  هبرجت 

مھ هدش  بسک  ۀدیاف   . دیآ یمن  قئاف  یھلا  لماک  تایح  کی  بوچراھچ  رد  موادم 
. تسا لباقتم  دایز و  انواھ  یموب  مھ  هدنبای و  زارف  ناسنا  یارب 

یحارط یھلا  لامک  رد  رگید  أشنم  ثیلثت  یاھتیصخش  یمامت  لثم   ، انواھ نایموب 
ۀتخودنا هب  نامز  تشذگ   ، أشنم ثیلثت  یاھتیصخش  ریاس  لثم  ، و  دنا هدش 

نکمم اھییانواھ   ، ثیلثت تباث  نارسپ  فالخرب  اما   . دیازفا یم  اھنآ  یبرجت  یایاطع 
یدبا ۀدشان  راکشآ  تشونرس  کی  زا  تسا  نکمم  ، و  دنبای لماکت  تلزنم  رد  تسا 
هک دوش  یم  هداد  ناشن  ییاھییانواھ  نآ  قیرط  زا  رما  نیا   . دنوش رادروخرب  هدنیآ 

تیعقاو ار  ردپ  زا  هدننک  میظنتریغ  ۀعطق  کی  اب  دنویپ  یارب  تمدخ  تیفرظ 
طیارش دجاو  تیاھن  یناسنا  هاپس  رد  تیوضع  یارب  بیترت  نیدب  دنشخب و  یم 
نایموب نیا  یور  هب  هک  دنراد  دوجو  نادنمنایاپ  زا  یرگید  نایھاپس  . و  دنوش یم 

. دنتسھ هدوشگ  یزکرم  ناھج 

. تسا هدش  اسرووی  رد  یدایز  نامگ  سدح و  بجوم  انواھ  نایموب  یلماکت  تیعضو 
نوچ ، و  دنوش یم  قحلم  تشھب  تیاھن  هاپس  نیدنچ  هب  امئاد  اھنآ  هک  اجنآ  زا 

انواھ رد  هدنامیقاب  نایموب  دادعت  هک  تسا  حضاو   ، دنوش یمن  هدیرفآ  یرتشیب  دادعت 
راکشآ ام  یارب  زگرھ  اھدرکراک  نیا  یئاغ  یاھدمایپ   . تسا شھاک  لاح  رد  ًامئاد 
لماک لوط  هب  شنایموب  زا  انواھ  هاگچیھ  هک  میرادن  رواب  ام  اما   ، تسا هتشگن 

رد یراگزور  اھییانواھ  هک  میا  هدنارورپ  رس  رد  ار  یروئت  نیا  ام   . دش دھاوخ  هیلخت 
هاپس هب  دورو  زا  ًالامتحا  ینوریب  یاضف  حوطس  ِیپایپ  یاھشنیرفآ  راصعا  لوط 
هک میا  هدنارورپ  رس  رد  ار  هشیدنا  نیا  نینچمھ  ام   . داتسیا دنھاوخ  زاب  تیاھن 

زا طولخم  هورگ  کی  اب  یزکرم  ناھج   ، ناھج بقاعتم  راصعا  نیا  رد  تسا  نکمم 
انواھ ۀیلوا  نایموب  لماش  ًاشخب  طقف  هک  یدنورھش  کی   ، میقم تادوجوم 

نکمم تاقولخم  زا  عون  ای  هتسر  هچ  میناد  یمن  ام   . دوش رپ  هنکس  زا  دشاب  یم 
ام اما   ، دشاب هدنیآ  یانواھ  رد  ینوکسم  تیعضو  ناشتشونرس  وحن  نیدب  تسا 

: میا هدرک  رکف  دراوم  نیا  هب 

یلحم ناھج  بکاوک  یمئاد  نادنورھش  رضاح  لاح  رد  هک   ، اھایشیتیوینوی - 1
. دنتسھ

رد اھناھجربا  ینوکسم  تارک  رد  تسا  نکمم  هک  اھناسنا  ۀدنیآ  عاونا  - 2
. دنیایب ایند  هب  تایح  رون و  راصعا  ییافوکش 

. ینوریب یلاوتم  یاھناھج  ۀدنیآ  یحور  یسارکوتسیرآ  - 3
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ینونک رصع  یانواھ  زا  یا  هزادنا  ات  ناھج  نیشیپ  رصع  یانواھ  هک  میناد  یم  ام 
نونکا هک  مینک  روصت  هک  میرادنپ  یمن  یقطنم  نآ  زا  شیب  ار  نیا  ام   . دوب توافتم 

هدنیآ راصعا  ۀنانیب  شیپ  هک  میتسھ  یزکرم  ناھج  رد  هتسھآ  تارییغت  نآ  دھاش 
ریذپانرییغت دناودخ  طقف  ؛  تسا اتسیاان  ناھج  تسا : یعطق  زیچ  کی   . دنتسھ

. تسا

تشھب نادنورھش  - 7

تشھب نکاس   ، تشھب نادنورھش   ، هداعلا قراخ  تادوجوم  زا  یرامشیب  یاھھورگ 
بحاص ۀدنبای  زارف  تاقولخم  نتخاس  لماک  حرط  ریگرد  ًامیقتسم  اھنآ   . دنتسھ

راکشآ لماک  روط  هب  ایشنروی  یاھناسنا  یارب  ور  نیا  زا  ، و  دنتسین هدارا 
دوجو دنمشوھ  ینامسآ  تادوجوم  نیا  زا  هتسر  رازھ  دصیس  زا  شیب   . دنوش یمن 
ار اضف  نامز و  ناھجربا  تفھ  قالخ  حرط  هک  ثیلثت  نامرف  اب  نامزمھ  ، و  دنراد

. دنتفای تیصخش  اھنآ  هورگ  نیرخآ  دومن  مالعا  ًامسر 

یاھتیصخش ناونع  هب  ًاعمج  تاقوا  یھاگ  انواھ  نایموب  تشھب و  نادنورھش 
. دنوش یم  هدیمان  انواھ  تشھب - 

لیمکت دندمآ  دوجو  هب  تشھب  ثیلثت  طسوت  هک  ار  یتادوجوم  نآ  ناتساد  لقن  نیا 
هب اھنآ   ، دوجو نیا  اب  . و  تسا هدشن  هارمگ  زگرھ  نونکات  نانآ  زا  کیچیھ   . دنک یم 

. دنرادروخرب هدارا  ۀیطع  زا  یگمھ   ، ینعم نیرتالاب 

زا ار  اھنآ  رما  نیا  ، و  دنرادروخرب لقن  لمح و  زایتما  زا  أشنم  ثیلثت  تادوجوم 
هب اج  یورین  زا  یگمھ  ام   . دزاس یم  لقتسم  اھمیفارس  ریظن  لاقتنا  یاھتیصخش 
، ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  زج  هب   . میرادروخرب اھناھج  ناھج  رد  عیرس  هنادازآ و  ییاج 
ام اما   ، میبای تسد  درفنم  ناروآ  مایپ  رواب  لباقریغ  ًابیرقت  تعرس  هب  میناوت  یمن  ام 
هب میناوت  یم  هک   ، میریگ راک  هب  اضف  رد  ار  لاقتنا  تالیھست  لک  عمج  یروط  میرداق 

تقو هب  لاس  کی  زا  رتمک  رد   ، نآ یزکرم  داتس  زا   ، ناھجربا کی  رد  هطقن  رھ 
هب اسرووی  زا  هک  دوب  مزال  نامز  امش  تقو  هب  زور  نم 109  یارب   . میسرب ایشنروی 

. منک رفس  ایشنروی 

. مینز تسد  لباقتم  طابترا  هب  نامزمھ  روط  هب  میرداق  اھ  هویش  نیمھ  ۀلیسو  هب  ام 
نادنزرف زا  شخب  رھ  ۀرمز  رد  هک  درف  رھ  اب  ار  دوخ  ام  یشنیرفآ  ۀتسر  یمامت 

. دبای یم  سامت  رد   ، هتفای ماھلا  حاورا  زج  هب  طقف   ، دشاب یم  تشھب  ثیلثت 

[. اسرووی یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 20

دنوادخ یتشھب  نارسپ 

یلک ناونع  هس  تحت  دننک  یم  لمع  ناتناورا  ناھجربا  رد  هک  روطنآ  دنوادخ  نارسپ 
: دنا هدش  یدنب  هقبط 

. دنوادخ ۀدنبای  دورف  نارسپ  - 1

. دنوادخ ۀدنبای  زارف  نارسپ  - 2

. دنوادخ ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  - 3

شنیرفآ زا  هک  دنتسھ  ییاھتیصخش  لماش  یدنزرف  ۀدنبای  دورف  یاھ  هتسر 
زا  ، یناسنا تاقولخم  ریظن   ، هدنبای زارف  نارسپ   . دنرادروخرب یھلا  میقتسم و 
تسا هدش  هتخانش  لماکت  ناونع  هب  هک  قالخ  کینکت  رد  یبرجت  تکرش  قیرط 
أشنم زا  رادروخرب  هورگ  کی  هتفای  ثیلثت  نارسپ   . دنبای یم  تسد  تبترم  نیا  هب 
تشھب ثیلثت  طسوت  هک  دوش  یم  یتادوجوم  ۀیلک  لماش  هک  دنتسھ  بکرم 

. دنتسین رادروخرب  ثیلثت  میقتسم  أشنم  زا  هچ  رگ   ، دنا هدش  هطاحا 

دنوادخ ۀدنبای  دورف  نارسپ  - 1

درکراک فقو  اھنآ   . دنرادروخرب یھلا  الاب و  أشنم  زا  دنوادخ  ۀدنبای  دورف  نارسپ  ۀیلک 
اجنآ رد  ، و  دنتسھ اضف  نامز و  یاھمتسیس  تارک و  رد  یتامدخ  ۀدنبای  دورف 

نارسپ یلماکت —  أشنم  یواح  ۀبترم  نود  تاقولخم  یتشھب  دوعص  رد  تفرشیپ 
نارسپ رامشیب  یاھ  هتسر  نایم  زا   . دنیامن یم  لیھست  ار  دنوادخ —  ۀدنبای  زارف 

زا هک  ینارسپ  نآ   . دنوش یم  هداد  حرش  اھ  هتشون  نیا  رد  ددع  تفھ   ، هدنبای دورف 
دنوادخ یتشھب  نارسپ  دنیآ  یم  تایح  رون و  یزکرم  ۀریزج  رد  اھتیھولا  یوس 

: دنتسھ نیریز  ۀتسر  هس  ۀدنریگ  رب  رد  دنوش و  یم  هدیمان 
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. اھلیئاکیم هدننیرفآ —  نارسپ  - 1

. اھلانُوآ لایرتسیجم —  نارسپ  - 2

. اھلانیِد ثیلثت —  راگزومآ  نارسپ  - 3

دنوادخ ِیلحم  ناھج  نارسپ  ناونع  هب  یدنزرف  ۀدنبای  دورف  ۀدنامیقاب  ۀتسر  راھچ 
: زا دنترابع  دنا و  هدش  هتخانش 

. قداص کلم  نارسپ  - 4

. کدادنارو نارسپ  - 5

. کدنانونال نارسپ  - 6

. تایح نیلماح  - 7

ردپ ، و  رگشنیرفآ حور   ، یلحم ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ  کی  کرتشم  دالوا  اھقداص  کلم 
هدننیرفآ و رسپ  کی  طسوت  اھکدنانونال  اھکدادنارو و  اما   . دنشاب یم  قداص  کلم 
هب هجو  نیرتھب  هب  اھکدادنارو   . دنوش یم  هدروآ  دوجو  هب  وا  یحور  رگشنیرفآ  رایمھ 
هب متسیس و  نانارمکح  ناونع  هب  اھکدنانونال  ؛ و  هبکوک ناردپ   ، اھ هبترمالاو  ناونع 
طسوت تایح  نیلماح  ۀناگ  هس  ۀتسر   . دنا هدش  هتخانش  یا  هرایس  یاھسنرپ  ناونع 
ۀزوح یاھمایالا  میدق  هس  زا  یکی  هب  هک  یرگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  کی 

نیا یاھتیلاعف  تشرس و  اما   . دیآ یم  دوجو  هب  دنتسھ  طبترم  هطوبرم  ناھجربا 
یلحم یاھشنیرفآ  روما  هب  هک  یتالاقم  نآ  رد  دنوادخ  یلحم  ناھج  نارسپ 

. دنوش یم  فیصوت  رت  بسانم  روط  هب  دنزادرپ  یم 

هدننیرفآ ای  هیلوا  نارسپ  دنتسھ : هناگ  هس  أشنم  یاراد  دنوادخ  یتشھب  نارسپ 
لایرتسیجم ای  هیوناث  نارسپ  ؛  دنیآ یم  دوجو  هب  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  طسوت 

، رسپ  ، ردپ دالوا  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  ؛  دنتسھ نارکیب  حور  نادواج و  رسپ  نادنزرف 
یتشھب نارسپ   ، اعد رد  اضاقت  ، و  شتسرپ  ، سیورس رظن  هطقن  زا   . دنتسھ حور  و 
ناسکی نانآ  راک  لامک  تیفیک و  ، و  تسا یکی  اھنآ  حور  ؛  دنتسھ یکی  نوچمھ 

. تسا

، دنتسھ یھلا  یناریدم  دندومن  تابثا  اھمایا  یتشھب  یاھ  هتسر  هک  روطنامھ 
، ناگدننیرفآ یھلا —  ینامداخ  تروص  هب  ار  دوخ  زین  یتشھب  نارسپ  یاھ  هتسر 
 — تقیقح ناگدننک  راکشآ  ، و  ناراگزومآ  ، نارواد  ، ناگدننک اطعا   ، ناگدننک تمدخ 

ینوکسم تارک  ات  نادواج  ۀریزج  لحاوس  زا  ار  اھناھج  ناھج  اھنآ   . دنا هدومن  ادیوھ 
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شاف تاشراگن  نیا  رد  هک  ار  یا  هناگدنچ  تامدخ  ، و  دندرون یم  رد  اضف  نامز و 
تعیبط و هب  هتسب  اھنآ   . دننک یم  ارجا  اھناھجربا  یزکرم و  ناھج  رد  دوش  یمن 

یلحم ناھج  کی  رد  اما   ، دنا هتفای  نامزاس  نوگانوگ  روط  هب  ناشتمدخ  ناکم 
هک یا  هدننیرفآ  رسپ  یتسرپرس  تحت  ود  رھ  راگزومآ  لایرتسیجم و  نارسپ 

. دننک یم  تمدخ  دراد  هدھع  هب  ار  هزوح  نآ  تیلوئسم 

لوح هک  دنشاب  رادروخرب  یونعم  ۀیطع  کی  زا  دسر  یم  رظن  هب  هدننیرفآ  نارسپ 
، دننک اطعا  دنناوت  یم  دننک و  یم  لرتنک  ار  نآ  اھنآ   . تسا زکرمتم  ناشصخش 

رد اھناسنا  یمامت  یور  ار  شحور  هک  هاگنآ  امش  ۀدننیرفآ  رسپ  دوخ  هک  روطنامھ 
یورین ۀیطع  نیا  زا  شدوخ  ورملق  رد  هدننیرفآ  رسپ  رھ   . درک نینچ  دناشفا  ایشنروی 

ۀدنبای دورف  رسپ  رھ  ساسحا  لمع و  رھ  زا  وا  ؛  تسا رادروخرب  یونعم  بلج 
ساکعنا کی  اجنیا  رد   . تسا هاگآ  ًاصخش  دنک  یم  تمدخ  وا  ورملق  رد  هک  دنوادخ 

نادواج رسپ  یحور  قلطم  بلج  یورین  نآ  ِیلحم  ناھج  یرادرب  هخسن  کی   ، یھلا
نیا زا  رظن  فرص   ، دوخ یتشھب  نارسپ  ۀیلک  اب  دزاس  یم  رداق  ار  وا  هک  دراد  دوجو 
ظفح ار  سامت  نیا  دنک و  رارقرب  سامت   ، دنشاب اھناھج  ناھج  رسارس  یاجک  رد  هک 

. دیامن

ۀدنبای دورف  ییاطعا  یتامدخ و  یاھدرکراک  رد  اھنت  هن  هدننیرفآ  یتشھب  نارسپ 
شیوخ ییاطعا  نارود  هک  یماگنھ  هکلب   ، دننک یم  تمدخ  رسپ  ناونع  هب  شیوخ 
لمع ناشدوخ  شنیرفآ  رد  ناھج  ردپ  کی  ناونع  هب  کی  رھ   ، دندومن لیمکت  ار 
یونعم ِءاقترا  ییاطعا و  تمدخ  هب  دنوادخ  رگید  نارسپ  هک  یلاح  رد   ، دننک یم 

کی ار  تارایس  هک  تسا  هدش  یحارط  روظنم  نیا  هب  تمدخ  نیا   . دنھد یم  همادا 
قولخم فقو  هب  هک  یناھج  ردپ  زیمآرھم  ینارمکح  زا  هنابلطواد  ینادردق  هب  کی  هب 

رسپ یناھج  تیمکاح  هب  تبسن  یا  هرایس  یرادافو  هب  ینامسآ و  ردپ  تساوخ  هب 
. دیامن بلج  دماجنا  یم  شا  هدننیرفآ 

، و هنازوسلد  ، هنامیھف یطابترا  رد  قولخم  قلاخ و   ، هناگتفھ هدننیرفآ  رسپ  کی  رد 
نارسپ  ، اھلیئاکیم ۀتسر  یمامت   . دنا هتخیمآ  مھ  رد  هشیمھ  یارب   ، هدنشخب

ۀلاقم هب  نانآ  یاھتیلاعف  تشرس و  یسررب  هک  دنتسھ  ریظن  یب  ردقنآ   ، هدننیرفآ
ود هب  ًاتدمع  هتشون  نیا  هک  یلاح  رد   ، تفای دھاوخ  صاصتخا  یرس  نیا  رد  یدعب 
، ثیلثت راگزومآ  نارسپ  لایرتسیجم و  نارسپ   ، تشھب یدنزرف  ۀدنامیقاب  ۀتسر 

. تخادرپ دھاوخ 

لایرتسیجم نارسپ  - 2

هدش نیودت  نادواج  رسپ  طسوت  هک  دوجوم  زا  قلطم  نیزاغآ و  تشادرب  کی  هاگ  رھ 
رادنپ نارکیب  حور  طسوت  هک  زیمآرھم  تمدخ  ِیواح  ِیھلا  دیدج و  نامرآ  کی  اب 
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لایرتسیجم رسپ  کی   ، دنوادخ نیزاغآ  دیدج و  رسپ  کی   ، دوش هناگی  هتشگ 
نارسپ  ، اھلیئاکیم ۀتسر  اب  هسیاقم  رد  نارسپ  نیا   . دیآ یم  دوجو  هب   ، تشھب

هدننیرفآ یصخش  رظن  زا  هچ  رگ  اھنآ   . دنھد یم  لیکشت  ار  اھلانوآ  ۀتسر   ، هدننیرفآ
نامداخ اھلانوآ   . دنطبترم ناشیاھراک  یمامت  رد  اھلیئاکیم  اب  کیدزن  زا   ، دنتسین
یمامت یارب  اضف  نامز و  یاھورملق  ِنوناق  ناگدننک  ارجا   ، تاضق یا و  هرایس 

. دنتسھ اھناھج  یمامت  ، و  تارک یمامت   ، اھداژن

رد گرزب  ناھج  رد  لایرتسیجم  نارسپ  لک  دادعت  هک  مینک  رواب  میراد  یلیالد  ام 
یاروش طسوت  ، و  دنتسھ دوخ  رب  مکاح  ۀتسر  کی  زا  اھنآ   . تسا درایلیم  کی  دودح 
لیکشت یا  هبرجتاب  یاھلانوآ  زا  اروش  نیا   . دنوش یم  تیادھ  تشھب  رد  ناش  یلاع 

هب اھنآ  هک  یماگنھ  اما   . دنا هدش  یروآ  عمج  اھناھج  ۀیلک  تامدخ  زا  هک  تسا  هدش 
تحت  ، دنوش یم  هدرامگ  راک  هب  نآ  رد  هتفای و  صیصخت  یلحم  ناھج  کی 

. دننک یم  تمدخ  هزوح  نآ  ۀدننیرفآ  رسپ  یتسرپرس 

یلحم یاھناھج  تارایس  کت  کت  هب  اطعا  سیورس و  یارب  تشھب  نارسپ  اھلانوآ 
زا  ، تسا رادروخرب  درف  هب  رصحنم  تیصخش  کی  زا  لانوآ  رسپ  رھ  نوچ  . و  دنتسھ

ناشتقوم تماقا  ورملق  رد  اھنآ  راک   ، دنتسین دننامھ  اھنآ  یات  ود  زا  کیچیھ  هک  اجنآ 
رد ناسنا  لکش  هب  بلغا  نآ  رد  اھنآ  هک  ییاج   ، تسا ریظن  یب  یدارفنا  روط  هب 
دلوتم ینیمز  ناردام  زا  یلماکت  تارک  رد  تاقوا  یھاگ  دنوش و  یم  رھاظ  مسج 

. دنوش یم 

کی زا  ینوکسم  تارک  رد   ، رتالاب یرادا  حوطس  رد  ناشتامدخ  رب  هوالع  اھلانوآ 
: دنرادروخرب هناگ  هس  درکراک 

دعوم رد   . دننک یم  لمع  یا  هرایس  راودا  نایاپ  رد  اھنآ   . ییاضق یاھدرکلمع   -1
ۀرک رھ  رد  اھتیرومأم  نیا  زا  ددع —  اھدص  نیدنچ —  تسا  نکمم  ررقم 

ناگدنھد همتاخ  ناونع  هب  هک  تسا  نکمم  اھنآ  ، و  دوش ارجا  هناگادج 
هب رگید  تارک  ای  تارک  نامھ  هب   ، هتفخ ناگتفای  اقب  ناگدننک  اھر   ، ییاطعا

. دننک تمیزع  رامشیب  تاعفد 

زا شیپ  ًالومعم  عون  نیا  زا  یا  هرایس  رادید  کی  لایرتسیجم . یاھتیرومأم   -2
قیرط زا  لانوآ  کی  یتیرومأم  نینچ  رد   . دھد یم  خر  ییاطعا  رسپ  کی  دورو 
کی تروص  هب  تسین  یناسنا  دلوت  لماش  هک  مسج  رد  روھظ  کینکت  کی 

تسخن و رادید  نیا  لابند  هب  اھلانوآ   . دوش یم  رادیدپ  نیمزرس  نآ  لاسگرزب 
زا سپ  مھ  شیپ و  مھ  هرایس  نامھ  رد  تسا  نکمم  لایرتسیجم  لومعم 
لانوآ کی   . دننک تمدخ  ًاررکم  لایرتسیجم  تیفرظ  کی  رد  ییاطعا  رسپ  روھظ 
یئرم یدام و  لکش  رد  تسا  نکمم  لایرتسیجم  ۀفاضا  یاھتیرومأم  نیا  رد 

کی تروص  هب  وا  اھنآ  زا  کیچیھ  رد  اما   ، دنکن نینچ  تسا  نکمم  دوش و  رھاظ 
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. دمآ دھاوخن  ایند  هب  ناوتان  دازون 

یداژن هب  ار  دوخ  راب  کی  لقادح  یگمھ  لانوآ  نارسپ  ییاطعا . یاھتیرومأم   -3
رامشیب ییاضق  یاھرادید   . دننک یم  اطعا  یلماکت  یا  هرک  رد  یناسنا 

رھ رد  اما   ، دنشاب هناگدنچ  تسا  نکمم  لایرتسیجم  یاھتیرومأم   ، دنتسھ
دلوتم نز  زا  ییاطعا  یاھلانوآ   . دوش یم  رھاظ  ییاطعا  رسپ  کی  طقف  هرایس 

. تفای روھظ  ایشنروی  رد  نادابن  لیئاکیم  هک  روطنامھ   ، دنوش یم 

یاھتیرومأم رد  لانوآ  نارسپ  تسا  نکمم  هک  یتاعفد  دادعت  یارب  یدح  چیھ 
نیا هک  یماگنھ  ًالومعم  اما   ، درادن دوجو  دننک  تمدخ  ییاطعا  لایرتسیجم و 
یتمدخ نینچ  زا  یرتمک  ردق  هک  ییاھنآ  عفن  هب   ، تفای تروص  راب  تفھ  هبرجت 

ییاطعا ۀبرجت  نیدنچ  زا  هک  ینارسپ  نیا   . دوش یم  ماجنا  قیلعت  دندوب  رادروخرب 
هدرامگ هدننیرفآ  رسپ  کی  یصخش  یلاع  یاروش  هب  سپس  دنرادروخرب 

. دننک یم  تکرش  ناھج  روما  ۀرادا  رد  بیترت  نیدب  ، و  دنوش یم 

ود طسوت  اھنآ  رد  ینوکسم و  تارک  یارب  ناشیاھراک  ۀیلک  رد  لایرتسیجم  نارسپ 
یرای  ، مظعا ناگتشرف  اھقداص و  کلم   ، یلحم ناھج  تاقولخم  زا  هتسر 

کانبات ناگراتس  طسوت  نینچمھ  ییاطعا  یاھتیرومأم  رد  هک  یلاح  رد   ، دنوش یم 
. دنوش یم  یھارمھ   ، دنراد یلحم  یاھشنیرفآ  رد  أشنم  اھنآ  دننامھ  هک   ، رصع

ۀتیروتا یدنمناوت و  طسوت  یا  هرایس  شالت  رھ  رد   ، اھلانوآ  ، تشھب ۀیوناث  نارسپ 
دروم  ، ناشتمدخ دروم  یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ   ، تشھب ۀیلوا  رسپ  کی  لماک 

تارک رد  اھنآ  راک  اھروظنم  دصاقم و  یمامت  رظن  زا   . دنوش یم  عقاو  تیامح 
هدننیرفآ رسپ  کی  سیورس  هک  تسا  لوبق  لباق  رثؤم و  ردقنامھ  تسرد  ینوکسم 

. دشاب تسناوت  یم  یناسنا  تنوکس  یواح  تارک  نینچ  رد 

ییاضق لامعا  - 3

نارواد  ، ملاع یالاو  تاضق  اریز  دنراد  ترھش  لایرتسیجم  نارسپ  ناونع  هب  اھلانوآ 
ناگتفای اقب  ندرک  رادیب  یتسرپرس  اھنآ   . دنتسھ نامز  تارک  یپ  رد  یپ  یھلا  راودا 

تواضق ۀرود  کی   ، دننیشن یم  تواضق  هب  اھورملق  رد   ، دنراد هدھع  هب  ار  هتفخ 
ار یشیامزآ  ششخب  رصع  کی  نیمارف   ، دنناسر یم  نایاپ  هب  ار  یھلا  ۀتفای  قیلعت 

هب دنراد  قلعت  یا  هرایس  تمدخ  هب  هک  ار  اضف  تاقولخم   ، دنروآ یم  رد  ارجا  هب 
هب ناشتیرومأم  نایاپ  لابند  هب  ، و  دنرامگ یم  رب  ًاددجم  یھلا  دیدج  ۀرود  یاھراک 

. دندرگ یم  زاب  شیوخ  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس 

، دننیشن یم  تواضق  دنسم  رب  رصع  کی  تشونرس  نوماریپ  اھلانوآ  هک  یماگنھ 
اب هطبار  رد  تسا  نکمم  هچ  رگ  اما   ، دنراد یم  ردقم  ار  یلماکت  یاھداژن  تشونرس 
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ارجا هب  ار  یماکحا  نینچ   ، دننز تواضق  هب  تسد  یصخش  تاقولخم  تیوھ  یدوبان 
ارجا هب  ناھجربا  کی  نیلوئسم  زج  یسک  طسوت  عون  نیا  زا  یماکحا   . دنروآ یمن  رد 

. دنیآ یمن  رد 

یھلا و ۀرود  کی  نداد  همتاخ  روظنم  هب  یلماکت  ۀرک  کی  رد  تشھب  لانوآ  کی  دورو 
ای لایرتسیجم  تیرومأم  کی  ًاموزل  یا  هرایس  تفرشیپ  زا  دیدج  رصع  کی  شیاشگ 

تاقوا و یھاگ  لایرتسیجم  یاھتیرومأم   . تسین ییاطعا  تیرومأم  کی 
نیدب ؛  دنوش یم  ماجنا  مسج  رد  روھظ  تروص  هب  هشیمھ  ییاطعا  یاھتیرومأم 
تمدخ هرایس  کی  رد  یدام  لکش  رد  ًالمعاھلانوآ  ییاھتیرومأم  نینچ  رد  هک  ینعم 
یارب تیفرظ  نیا  رد  لانوآ  کی  ، و  دنتسھ یکینکت “  ” اھنآ رگید  یاھرادید   . دننک یم 
هب ًافرص  لایرتسیجم  رسپ  کی  رگا   . دبای یمن  روھظ  مسج  رد  یا  هرایس  تمدخ 
تاقولخم یارب  هک  یحور  دوجوم  کی  تروص  هب   ، دیایب یھلا  ۀرود  یضاق  کی  ناونع 
یکینکت یاھرادید  نیا   . دوش یم  دراو  هرایس  کی  رد  تسا  یئرمان  ورملق  نآ  یدام 

. دندنویپ یم  عوقو  هب  ًاررکم  ینوکسم  ۀرک  کی  ینالوط  خیرات  رد 

هب  ، ود رھ   ، ییاطعا لایرتسیجم و  براجت  زا  شیپ  تسا  نکمم  لانوآ  نارسپ 
رسپ  ، اھتیرومأم نیا  زا  کی  رھ  رد  دوجو  نیا  اب   . دننک لمع  یا  هرایس  تاضق  تروص 

. داد دھاوخ  رارق  تواضق  دروم  ار  یا  هرایس  راذگ  لاح  رد  رصع  هتفای  روھظ  مسج  رد 
مسج لکش  رد  ییاطعا  تیرومأم  کی  رد  هک  یماگنھ  زین  هدننیرفآ  رسپ  کی 

رسپ کی  هک  یماگنھ   . دنک یم  لمع  بیترت  نیمھ  هب  دوش  یم  رھاظ  یناسنا 
روضح  ، دوش یم  نآ  مدرم  زا  یکی  لثم  دنک و  یم  رادید  یلماکت  ۀرک  کی  زا  تشھب 

. دشاب یم  تواضق  ۀدنریگ  رب  رد  ورملق  نآ  یارب  هداد و  همتاخ  ار  یھلا  ۀرود  کی  وا 

لایرتسیجم یاھتیرومأم  - 4

کی طسوت  ًالومعم  ینوکسم  ۀرک  کی   ، ییاطعا رسپ  کی  ِیا  هرایس  روھظ  زا  شیپ 
کی نیا  رگا   . دوش یم  عقاو  رادید  دروم  لایرتسیجم  تیرومأم  کی  رد  تشھب  لانوآ 
روھظ یدام  دوجوم  کی  تروص  هب  هشیمھ  لانوآ   ، دشاب لایرتسیجم  نیزاغآ  رادید 

تیرومأم ۀرایس  رد  یناسنا  یاھداژن  غلاب  ًالماک  درم  کی  تروص  هب  وا   . دبای یم 
ًالماک دوخ  لسن  راگزور و  یناسنا  تاقولخم  یارب  هک  یدوجوم   ، دوش یم  رھاظ 

طابترا لایرتسیجم  روھظ  کی  رساترس  رد   . تسا یکیزیف  سامت  رد  نانآ  اب  ، و  یئرم
. تسا ینتسسگان  لماک و  یحور  یناھج  یلحم و  یاھورین  اب  لانوآ  رسپ 

یاھرادید ییاطعا  رسپ  کی  روھظ  زا  سپ  مھ  شیپ و  مھ  تسا  نکمم  هرایس  کی 
ای اھلانوآ  نامھ  طسوت  تسا  نکمم  نآ   . دیامن هبرجت  ار  لایرتسیجم  ددعتم 

عقاو رادید  دروم  اھراب  دننک  یم  لمع  یھلا  ۀرود  تاضق  ناونع  هب  هک  رگید  یاھلانوآ 
هن دنتسھ و  ییاطعا  هن  یتواضق  یکینکت  یاھتیرومأم  نینچ  اما   ، دوش
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یتح  . دنبای یمن  روھظ  مسج  رد  زگرھ  یمایا  نینچ  رد  اھلانوآ  ، و  لایرتسیجم
اھلانوآ  ، دبای یم  تکرب  لایرتسیجم  ررکم  یاھتیرومأم  اب  هرایس  کی  هک  یماگنھ 
مسج لکش  رد  هک  یماگنھ  ؛ و  دنھد یمن  رد  نت  یناسنا  روھظ  هب  هشیمھ 

رھاظ نیمزرس  نآ  غلاب  تادوجوم  ناونع  هب  هشیمھ   ، دننک یم  تمدخ  یناسنا 
. دنوش یمن  دلوتم  نز  زا  اھنآ  ؛  دنوش یم 

روھظ لایرتسیجم  ای  ییاطعا  یاھتیرومأم  رد  هک  یماگنھ  تشھب  نارسپ 
روھظ رھ  یارب  ناگدننک  میظنت  نیا  ، و  دنا هدرک  هبرجت  ار  ناگدننک  میظنت   ، دنا هتفای 

لاغشا ار  دنوادخ  ۀتفای  روھظ  نارسپ  ناھذا  هک  یناگدننک  میظنت   . دنتوافتم
دروم یھلا  یرشب -  تادوجوم  اب  یگناگی  قیرط  زا  دنناوت  یمن  زگرھ  دننک  یم 
قیرط زا  بلغا  اھنآ  اما   ، دنشاب هتشاد  تیصخش  هب  لین  هب  دیما  ناشتنوکس 
یلاع یاروش  یناگدننک  میظنت  نینچ   . دنبای یم  تیصخش  یناھج  ردپ  نامرف 

ناحصان مازعا  ، و  تیوھ نییعت   ، یتسرپرس یارب  ار  نوتگنینیوید  دومنھر 
لابند هب  نینچمھ  اھنآ   . دنھد یم  لکش  ینوکسم  یاھورملق  هب  زیمآرارسا 

هب ناگدننک  میظنت  تشگزاب  رد  اھناسنا  ینیمز  تقوم  یاھھاگلزنم  یدوبان 
بیترت نیدب   . دنسانش یم  ربتعم  ار  اھنآ  دننک و  یم  لابقتسا  اھنآ  زا  ردپ “ شوغآ  ”

. دنوش یم  ناشعون  ۀدوتس  ناسیئر   ، ایند تاضق  ِرادافو  ناگدننک  میظنت 

رگا  . تسا هدوبن  لایرتسیجم  تیرومأم  کی  رد  لانوآ  رسپ  کی  نابزیم  زگرھ  ایشنروی 
لایرتسیجم تیرومأم  کی  اب   ، دومن یم  لابند  ار  ینوکسم  تارک  یلک  حرط  ایشنروی 

لیلد هب  اما   . تفای یم  تکرب  حیسم  لیئاکیم  یاطعا  مدآ و  ناراگزور  نیب  یتدم 
بیترت  ، شیپ لاس  دصھن  رازھ و   ، شا ییاھن  یاطعا  رد  امش  ۀدننیرفآ  رسپ  روھظ 

. دیدرگ جراخ  لومعم  لاور  زا  لماک  روط  هب  امش  ۀرایس  رد  تشھب  نارسپ  مظنم 

تیرومأم کی  رد  دبای  یم  تیرومأم  هک  لانوآ  کی  طسوت  تسا  نکمم  ایشنروی 
روھظ اب  هطبار  رد  اما   ، دوش عقاو  رادید  دروم  زاب  دوش  رھاظ  مسج  رد  لایرتسیجم 

نینچ ۀویش  ای  نامز  زین  نامسآ  ناگتشرف   ” یتح  ، تشھب نارسپ  ۀدنیآ 
یتسرپرس تحت  لیئاکیم  ۀتسر  ییاطعا  ۀرک  کی  اریز   ،“ دنناد یمن  ار  ییاھرادید 

اھحرط و عبات  ًالماک   ، وحن نیدب  دریگ و  یم  رارق  داتسا  رسپ  کی  یصخش  یدرف و 
لیئاکیم تشگزاب  ۀدعو  ۀطساو  هب   ، امش ۀرک  اب  هطبار  رد  . و  تسا وا  دوخ  تارظن 

لیئاکیم رفس  نوماریپ  ریبعت  ِءوس  زا  رظن  فرص   . تسا هدش  رت  هدیچیپ  رما  نیا 
ۀرک هب  تشگزاب  یارب  وا  ۀدعو  تسا : قثوم  ًاعطق  زیچ  کی   ، ایشنروی هب  نادابن 
نارسپ یاھرادید  ۀدنیآ  بیترت  دناوت  یم  نامز  طقف  زادنا ،  مشچ  نیا  هب  رظن   . امش

. دزاس راکشآ  ایشنروی  زا  ار  دنوادخ  یتشھب 

دنوادخ یتشھب  نارسپ  یاطعا  - 5
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ۀشیدنا نیلوا “  ” لماک زاربا  نادواج  رسپ   . تسا دنوادخ  نادواج  مالک  نادواج  رسپ 
ای یصخش  یرادرب  هیپک  کی  هک  یماگنھ   . تسا وا  نادواج  ردپ  نارکیب  قلطم و 

یناسنا مسج  رد  روھظ  ییاطعا  تیرومأم  کی  رد  نیزاغآ  رسپ  نیا  زا  یھلا  طسب 
مسج هب  لیدبت   ” یھلا مالک “  ” هک دبای  یم  تقیقح  ًالمع  رما  نیا   ، دوش یم  زاغآ 
أشنم یواح  ۀبتر  نود  تادوجوم  نایم  رد  مالک  بیترت  نیدب  هک  نیا  و  دوش “ یم 

. دنیزگ یم  ینکس  یناویح 

هک تسا  نیا  رسپ  کی  یاطعا  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  جیار  داقتعا  کی  ایشنروی  رد 
دیاب امش  ینیب  نشور  اما   ، دریگ رارق  ریثأت  تحت  یا  هنوگ  هب  یناھج  ردپ  درکیور 
لیئاکیم ۀتسر  نارسپ  اھلانوآ و  یاھاطعا   . درادن تقیقح  رما  نیا  هک  دھد  ناشن 
نیا هک  هدش  یحارط  روظنم  نیا  هب  تسا و  یبرجت  دنور  زا  یرورض  یشخب 

زوسلد نمیا و  ینایاورنامرف  نارواد و  اضف  نامز و  تارایس  نامدرم و  یارب  ار  نارسپ 
رگشنیرفآ یتشھب  نارسپ  ۀیلک  یلاعتم  فدھ  هناگتفھ  یاطعا  نارود   . دنادرگ

هک دنبای  یم  هزیگنا  هنامداخ  حور  نامھ  اب  لایرتسیجم  نارسپ  ۀیلک  . و  تسا
نییعت راشرس  رایسب  یا  هنوگ  هب  ار  تشھب  نادواج  رسپ  هدننیرفآ و  ۀیلوا  نارسپ 

. دیامن یم  یگژیو 

میظنت یارب  ات  دوش  اطعا  یناسنا  ینوکسم  ۀرک  رھ  هب  دیاب  یتشھب  رسپ  یعون 
رد لامرن  یرشب  تادوجوم  یمامت  ناھذا  رد  هک  دزاس  رسیم  ار  نیا  رکف  ناگدننک 

نسح اب  یرشب  تادوجوم  ۀیلک  دزن  ناگدننک  میظنت  اریز   ، دننیزگ ینکس  هرک  نآ 
؛ و دشاب هدش  هتخیر  تقیقح  حور  اھناسنا  یمامت  یور  هک  نیا  ات  دنیآ  یمن  تین 

تیرومأم کی  هک  تشھب  رسپ  کی  هک  تسا  نیا  هب  طونم  تقیقح  حور  مازعا 
هتشاذگ ارجا  هب  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  لماکت  لاح  رد  ۀرک  کی  رد  ار  یناسنا  یاطعا 

. ددرگزاب دوخ  ناھج  یزکرم  داتس  هب  تسا 

عوقو هب  یرایسب  یا  هرود  یاھیرواد   ، ینوکسم ۀرایس  کی  ینالوط  خیرات  دنور  یط 
رب اما   ، دھد خر  لایرتسیجم  تیرومأم  کی  زا  شیب  تسا  نکمم  ، و  تسویپ دھاوخ 
مزال اھنت   . درک دھاوخ  تمدخ  هرک  رد  راب  کی  اھنت  ییاطعا  رسپ  کی  لومعم  بسح 

لماک تایح  لکش  رد  دیایب و  ییاطعا  رسپ  کی  ینوکسم  ۀرک  رھ  رد  هک  تسا 
رھ  ، یونعم تیعضو  زا  رظن  فرص   ، دوز ای  رید   . دنک یگدنز  گرم  ات  دلوت  زا  یناسنا 

لایرتسیجم رسپ  کی  نابزیم  هک  تسا  نیا  شتشونرس  یناسنا  ینوکسم  ۀرک 
کی هک  یلحم  ناھج  رھ  رد  یا  هرایس  نآ  زج  هب   ، دوش ییاطعا  تیرومأم  کی  رد 

. دھد تروص  نآ  رد  ار  دوخ  یناسنا  یاطعا  دنیزگ  یمرب  هدننیرفآ  رسپ 

نادابن خیرات  رد  ارچ  هک  دیھد  یم  صیخشت  ییاطعا  نارسپ  رتشیب  مھف  اب  امش 
تیمھا یب  کچوک و  ۀرایس   . دراد دوجو  ایشنروی  هب  تبسن  یدایز  ۀقالع  نینچ 
یناسنا هاگلزنم  ۀرک  هک  تسا  یلحم  ناھج  ۀقالع  دروم  لیلد  نیا  هب  ًافرص  امش 

، دوب امش  ۀدننیرفآ  رسپ  دنمزوریپ  ییاھن و  یاطعا  ۀنحص  نآ   . تسا یرصان  یسیع 
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تسد هب  نآ  رد  ار  نادابن  ناھج  یصخش  یلاع  تیمکاح  لیئاکیم  هک  یا  هصرع 
. دروآ

یاطعا لیمکت  زا  دعب  هژیو  هب   ، شیلحم ناھج  یزکرم  داتس  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی 
، رایتسد نارسپ  جلاک  شزومآ  نداد و  هرواشم  رد  ار  شتقو  ۀدمع   ، شدوخ یناسنا 
قشع و اب  لایرتسیجم  نارسپ  نیا   . دنک یم  فرص   ، نارگید لایرتسیجم و  نارسپ 

اطعا اضف  تارک  هب  ار  دوخ   ، تفوطعرپ ۀظحالم  زیمآرھم و  ششخب  اب   ، تبحم
یناسنا یاھاطعا  زا  رت  نییاپ  هجو  چیھ  هب  یا  هرایس  تامدخ  نیا  . و  دنراد یم 
یارجام ورملق  یارب  امش  ۀدننیرفآ  رسپ  هک  تسا  تسرد   . دنتسین اھلیئاکیم 

لومعمریغ یاھیلابقادب  هک  دومن  باختنا  ار  ییورملق  قولخم  ۀبرجت  رد  دوخ  ییاھن 
یارب هک  دشاب  یطیارش  نانچ  رد  تسناوت  یمن  زگرھ  یا  هرایس  چیھ  اما   . تشاد
زا یرسپ  رھ   . دشاب هتشاد  هدننیرفآ  رسپ  کی  یاطعا  هب  زاین  نآ  یونعم  میمرت 
ۀیلک رد  لایرتسیجم  نارسپ  اریز   ، دومن یم  تیافک  هزادنا  نامھ  هب  ییاطعا  هورگ 
ًامامت رثؤم و  یھلا  روط  هب  ردقنامھ  تسرد  یلحم  ناھج  کی  تارک  رد  ناشیاھراک 

. دوب یم   ، هدننیرفآ رسپ   ، ناش یتشھب  ردارب  هک  دنتسھ  دنمدرخ 

لامتحا هشیمھ  مسج  رد  تشھب  نارسپ  نیا  ییاطعا  روھظ  لوط  رد  هچ  رگا 
ای لایرتسیجم  رسپ  کی  یاطخ  ای  تسکش  زا  یناشن  زونھ  نم   ، دراد دوجو  هعجاف 

هب یکیدزن  أشنم  نانچ  زا  ود  رھ   . ما هدیدن  ار  ییاطعا  تیرومأم  کی  رد  هدننیرفآ 
، دننک یم  کسیر  ًاعقاو  اھنآ   . دنتسھ ریذپان  تسکش  هک  دنرادروخرب  قلطم  لامک 

نیدب دنوش و  یم  نوخ  مسج و  یواح  یناسنا  تاقولخم  دننامھ  یتسار  هب 
ۀرتسگ ۀدودحم  رد  اما   ، دنروآ یم  تسد  هب  ار  قولخم  ریظن  یب  ۀبرجت  قیرط 

فدھ هب  یبایتسد  رد  زگرھ  اھنآ   . دنوش یم  قفوم  هشیمھ  اھنآ   ، نم ۀدھاشم 
رد نانآ  یا  هرایس  تمدخ  اطعا و  ناتساد   . دنروخ یمن  تسکش  ییاطعا  تیرومأم 

خیرات رد  لصف  نیرت  هدننک  روحسم  نیرتدنمھوکش و  ۀدنریگ  رب  رد  نادابن  رسارس 
. دشاب یم  امش  یلحم  ناھج 

یناسنا ییاطعا  یناگدنز  نارود  - 6

روھظ یارب  ییاطعا  رسپ  کی  ناونع  هب  تشھب  رسپ  کی  نآ  ۀلیسو  هب  هک  یشور 
یزاب ار  ردام  شقن  ییاطعا  ۀرایس  رد  ، و  دوش یم  هدامآ  یناسنا  مسج  رد 
کینکت نیا  درکراک  فشک  یارب  یشالت  رھ  ؛ و  تسا یناھج  زار  کی   ، دنک یم 

زا میظع  یھاگآ  دیراذگب   . دش دھاوخ  هجاوم  یعطق  تسکش  اب  نوتگنیرانوس 
ییارگرادنپ اب  اما   ، دبای قیمعت  امش  ناور  رد  یرصان  یسیع  یناسنا  تایح 

ماجنا هب  هنوگچ  مسج  رد  نادابن  لیئاکیم  زیمآرارسا  روھظ  نیا  هک  نیا  رد  هدیاف  یب 
نیا زا  نانیمطا  یھاگآ و  رد  ام  یگمھ  دیراذگب   . دیھدن ردھ  هب  ار  دوخ  رکف  دیسر 

اب مینک و  ینامداش  دنتسھ  رسیم  یھلا  تعیبط  یارب  ییاھدرواتسد  نینچ  هک 
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درخ طسوت  ییاھ  هدیدپ  نینچ  ماجنا  یارب  هک  یکینکت  نوماریپ  هدوھیب  تایسدح 
. میھدن ردھ  تقو  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یھلا 

دوش یم  دلوتم  نز  زا  هشیمھ  یناسنا  ییاطعا  تیرومأم  کی  رد  تشھب  رسپ  کی 
رد یسیع  هک  روطنامھ   ، دوش یم  گرزب  نیمزرس  نآ  ۀچب  رسپ  کی  تروص  هب  و 
دننامھ تسرد  دنتسھ  یلاع  تامدخ  یواح  هک  نارسپ  نیا   . درک نینچ  ایشنروی 
یگنادرم هب  یناوج  زا  روبع  اب  دننک و  یم  زاغآ  یدازون  زا  یگمھ  یرشب  دوجوم  کی 
دلوتم نآ  رد  هک  دنوش  یم  یداژن  یاھناسنا  لثم  تھج  رھ  زا  اھنآ   . دنسر یم 
ردپ زا  دننک  یم  تمدخ  نآ  رد  هک  ییاھورملق  نادنزرف  لثم  اھنآ   . دندرگ یم 

نارسپ نیا   ، یدام هاگدید  کی  زا   . دننک یم  ار  ناشیاھ  هتساوخ  تباجا  تساوخرد 
اھنآ دننک : یم  یگدنز  ار  لومعم  یتایح  انثتسا  دروم  کی  اھنت  زج  هب  یھلا  یرشب - 

یمومع تیدودحم  کی  نیا  ؛  دنوش یمن  دنزرف  یاراد  ناشتقوم  تماقا  تارک  رد 
. دوش یم  لامعِا  تشھب  ییاطعا  نارسپ  یاھ  هتسر  یمامت  هب  هک  تسا 

یتشھب نارسپ   ، درک راک  راجن  رسپ  ناونع  هب  امش  ۀرک  رد  یسیع  هک  روطنامھ 
هب امش   . دننک یم  راک  ناش  ییاطعا  تارایس  رد  نوگانوگ  یاھتیفرظ  رد  زین  رگید 
دنور رد  تشھب  رسپ  کی  طسوت  هک  دیشیدنیب  یا  هفرح  هب  دیناوت  یم  یتخس 

. دشاب هدشن  لابند  نامز  یلماکت  تارایس  زا  یکی  هب  شیاطعا 

، دش هربخ  یناسنا  تایح  نتسیز  ۀبرجت  رد  ییاطعا  رسپ  کی  هک  یماگنھ 
شخب نآ   ، تفای تسد  دوخ  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  اب  نزاوت  لامک  هب  هک  یماگنھ 
یاھناور نداد  ماھلا  ناھذا و  یرگنشور  یارب  هک  ار  شیوخ  یا  هرایس  تیرومأم  زا 
ناونع هب  نارسپ  نیا   . دنک یم  زاغآ  گنرد  یب  هدش  یحارط  مسج  رد  شناردارب 

تماقا ناکم  تارک  رد  یناسنا  یاھداژن  یونعم  داشرا  فقو  ًارصحنم  راگزومآ 
. دنتسھ ناشتقوم 

تاھج رتشیب  زا  هک  نیا  نمض   ، اھلانوآ اھلیئاکیم و  یناسنا  ییاطعا  یناگدنز  نارود 
مالعا زگرھ  لایرتسیجم  رسپ  کی  دنتسین : ناسکی  ًاعومجم   ، دنتسھ مھ  هیبش 

رسپ هک  روطنامھ   ،“ تسا هدید  ار  ردپ   ، تسا هدید  ار  رسپ  هک  سک  رھ  : ” دنک یمن 
لانوآ کی  اما   . دومن نینچ  دوب  مسج  رد  ایشنروی و  رد  هک  یماگنھ  امش  ۀدننیرفآ 

ار دنوادخ  نادواج  رسپ   ، تسا هدید  ار  نم  هک  سک  رھ  : ” دنک یم  مالعا  هدش  اطعا 
هب انب  ، و  دنتسین یناھج  ردپ  لصفالب  رابت  زا  لایرتسیجم  نارسپ  “ . تسا هدید 
رسپ تساوخ  هب  انب  هشیمھ  اھنآ  ؛  دنوش یمن  رھاظ  مسج  رد  مھ  ردپ  تساوخ 

. دنراد یم  اطعا  تشھب  نارسپ  ناونع  هب  ار  دوخ  تشھب  نادواج 

دراو گرم  یاھ  هزاورد  هب   ، لایرتسیجم ای  هدننیرفآ   ، ییاطعا نارسپ  هک  یماگنھ 
رس رد  ار  هدیا  نیا  دیابن  امش  اما   . دنوش یم  رھاظ  ًاددجم  موس  زور  رد   ، دنوش یم 
رد شیپ  لاس  دصھن  رازھ و  هک  هدننیرفآ  رسپ  نوچمھ  هشیمھ  اھنآ  هک  دینارورپب 
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هداعلا و قراخ  ۀبرجت   . دنوش یم  هجاوم  یرابگوس  نایاپ  اب  تشاد  تماقا  امش  ۀرک 
هک تسا  هدش  بجوم  دومن  روبع  نآ  زا  یرصان  یسیع  هک  یا  هناملاظ  لومعمریغ 
هک درادن  ترورض   . دوش هتخانش  بیلص “ ۀرک   ” ناونع هب  یلحم  روط  هب  ایشنروی 

میظع تیرثکا  ، و  دریگ تروص  دنوادخ  رسپ  کی  اب  یناسناریغ  یراتفر  نینچ 
هک دنا  هداد  هزاجا  اھنآ  هب  ، و  دنا هتشاد  اھنآ  زا  رت  هظحالم  اب  یلابقتسا  تارایس 
اقب  ، دنھد همتاخ  ار  رصع   ، دنناسر مامتا  هب  ار  شیوخ  یناسنا  یناگدنز  نارود 
لیمحت نودب  ار  ینیون  یھلا  نارود  کی  ، و  دنھد رارق  یرواد  دروم  ار  هتفخ  ناگتفای 

، دوش هجاوم  گرم  اب  دیاب  ییاطعا  رسپ  کی   . دنیامن حاتتفا  زیمآ  تنوشخ  گرم  کی 
حرط تاموزلم  وزج  نیا  اما   ، دنک روبع  ملاع  یاھناسنا  یعقاو  ۀبرجت  یمامت  زا  دیاب 

. دشاب یداعریغ  ای  زیمآ  تنوشخ  گرم  نیا  هک  تسین  یھلا 

اھنآ  ، دنوش یمن  هتشک  زیمآ  تنوشخ  لمع  قیرط  زا  ییاطعا  نارسپ  هک  یماگنھ 
روبع گرم  یاھ  هزاورد  زا  دنزاس و  یم  اھر  ار  دوخ  یگدنز  هنابلطواد  روط  هب 

هب هکلب   ،“ یھلا مشخ   ” ای ریگ “ تخس  تلادع   ” تابلاطم یاضرا  یارب  هن   ، دننک یم 
یناگدنز نارود  ناجنف “  ” زا ینعی   ، دنزاس لیمکت  ار  ییاطعا  نارود  هک  تلع  نیا 

روطنآ ار —  قولخم  کی  تایح  هک  هچنآ  یمامت  رد  یصخش  ۀبرجت  مسج و  رد  روھظ 
“. دنشونب  ” دھد یم  لیکشت  دوش —  یم  تسیز  یناسنا  دوجو  تارایس  رد  هک 
کی زا  شیب  یزیچ  یکیزیف  گرم  ، و  تسا یناھج  یا و  هرایس  ترورض  کی  اطعا 

. تسین ییاطعا  تیرومأم  کی  زا  یرورض  شخب 

تمدخ هب  لوغشم  ِلانوآ   ، دیسر نایاپ  هب  یناسنا  مسج  رد  روھظ  هک  یماگنھ 
ناھج هب   ، دریگ یم  رارق  شریذپ  دروم  یناھج  ردپ  طسوت   ، دوش یم  تشھب  مزاع 

. دوش یم  عقاو  لیلجت  دروم  هدننیرفآ  رسپ  طسوت  ، و  ددرگ یم  زاب  شتیرومأم  یلحم 
رد راک  یارب  ار  ناشکرتشم  تقیقح  حور  اطعا  لابند  هب  هدننیرفآ  رسپ  لانُوآ و  رسپ 

راصعا رد   . دنراد یم  مازعا  دننکاس  ییاطعا  ۀرک  رد  هک  یناسنا  یاھداژن  بولق 
طسوت هک  تسا  رسپ  ود  رھ  کرتشم  حور  نیا   ، یلحم ناھج  کی  تیمکاح  زا  شیپ 

یتقیقح حور  زا  توافتم  یا  هزادنا  ات  نآ   . دوش یم  هتسب  راک  هب  رگشنیرفآ  حور 
نییعت ار  یلحم  ناھج  راصعا  لیئاکیم  کی  یاطعا  نیمتفھ  لابند  هب  هک  تسا 

. دنک یم  یگژیو 

ًاقباس هک  یتقیقح  حور  تعیبط   ، هدننیرفآ رسپ  کی  ییاھن  یاطعا  لیمکت  لابند  هب 
، و دبای یم  رییغت  دوب  هدش  هداتسرف  یلحم  ناھج  نآ  لانوآ  ییاطعا  تارک  ۀیلک  هب 
حور ییاھر  اب  نامزمھ  هدیدپ  نیا   . دوش یم  راتخم  دوخ  ِلیئاکیم  ِحور  ًالمع  رتشیب 
زا  . ددنویپ یم  عوقو  هب  لیئاکیم  یناسنا  یاطعا  ۀرایس  رد  تمدخ  یارب  تقیقح 

نامھ تسا  هتفای  جرا  لایرتسیجم  یاطعا  کی  طسوت  هک  یا  هرک  رھ   ، ور نیا 
لایرتسیجم رسپ  نآ  اب  طابترا  رد  هناگتفھ  ۀدننیرفآ  رسپ  زا  ار  یحور  ۀدنھد  یلست 

ناونع هب  یلحم  ناھج  یاورنامرف  یصخش  روھظ  تروص  رد  هک  درک  دھاوخ  تفایرد 
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. درک یم  تفایرد  نآ  ییاطعا  رسپ 

ثیلثت راگزومآ  نارسپ  - 7

هب تشھب  ثیلثت  طسوت  تشھب  یونعم  رایسب  یصخش و  رایسب  نارسپ  نیا 
رد اھنآ   . دنا هدش  هتخانش  اھلانیِد  ۀتسر  ناونع  هب  انواھ  رد  اھنآ   . دنیآ یم  دوجو 
ناشبسن لصا و  لیلد  هب  ، و  دنا هدش  تبث  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  ناونع  هب  ناتناورا 
تشھب یونعم  نارسپ  تاقوا  یھاگ  اھنآ  نوتگنیولس  رد   . دنا هدش  هدیمان  نینچ 

. دنوش یم  هدیمان 

ِیناھج شخپ  نیرخآ   . تسا شیازفا  لاح  رد  ًامئاد  راگزومآ  نارسپ  دادعت 
لمع اھناھجربا  یزکرم و  ناھج  رد  هک  ار  راگزومآ  نارسپ  نیا  دادعت  یرامشرس 
ۀدنریگ رب  رد  نیا  ، و  دومن مالعا  نت  درایلیم  کی  تسیب و  زا  شیب  یکدنا  دننک  یم 
ثیلثت راگزومآ  نارسپ  یمامت  موس  کی  زا  شیب  لماش  هک  یتشھب  یاھ  هریخذ 

. دشاب یمن  دوش  یم  دوجوم 

. تسین ناھجربا  ای  یلحم  یاھتلود  زا  کیناگرا  شخب  کی  یدنزرف  ِلانید  ۀتسر 
هب ردقنآ  اھنآ   . نارمکح هن  ، و  یضاق هن   ، بایزاب هن   ، دنتسھ هدننیرفآ  هن  نآ  یاضعا 

یونعم دشر  یقالخا و  یرگنشور  هب  هک  دنتسین  دنمقالع  ناھج  تیریدم 
تیادھ یونعم و  یرادیب  فقو  ، و  دنتسھ یناھج  ناراگزومآ  اھنآ   . دنشاب یم 
یاھتیصخش درکراک  هب  ًاساسا  نانآ  درکراک   . دنشاب یم  اھورملق  یمامت  یقالخا 

طابترا هدش  هدیرفآ  تادوجوم  یتشھب  دوعص  اب  کیدزن  زا  تسا و  طوبرم  نارکیب  حور 
. دراد

رد اما   ، دنرب یم  هرھب  تشھب  تیھولا  هس  یبیکرت  تعیبط  زا  ثیلثت  نارسپ  نیا 
اھنآ  . دنزاس یم  سکعنم  ار  یناھج  ردپ  تعیبط  رتشیب  هک  دسر  یم  رظن  هب  انواھ 
رد  ، دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  نادواج  رسپ  تعیبط  اھناھجربا  رد  دسر  یم  رظن  هب 
ار نارکیب  حور  تشرس  اھنآ  دسر  یم  رظن  هب  یلحم  یاھشنیرفآ  رد  هک  یلاح 

. دنتسھ درخ  دیدحالص  تمدخ و  مسجت  اھناھج  ۀیلک  رد  اھنآ   . دنھد یم  ناشن 

چیھ  ، اھلانوآ اھلیئاکیم و   ، ناش یتشھب  ناردارب  فالخرب  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ 
داتس هب  ًامیقتسم  اھنآ   . دننک یمن  تفایرد  یزکرم  ناھج  رد  یتامدقم  شزومآ 

هب یلحم  ناھج  کی  رد  تمدخ  یارب  اجنآ  زا  دنوش و  یم  مازعا  اھناھجربا  یزکرم 
ذوفن یلماکت  یاھورملق  نیا  هب  ناشتمدخ  رد  اھنآ   . دنوش یم  هدرامگ  تیرومأم 
راک هب  ار  هطوبرم  لایرتسیجم  نارسپ  هدننیرفآ و  رسپ  کی  یونعم  یبیکرت 
بذج یورین  کی  زا  ناشدوخ  ۀطساو  هب  ناشدوخ و  رد  اھلانید  اریز   ، دنریگ یم 

. دنتسین رادروخرب  یحور 
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یلحم ناھج  رد  اھلانیِد  تمدخ  - 8

تاقولخم اھنت  دنتسھ و  أشنم  ثیلثت  ریظن  یب  تادوجوم  تشھب  یونعم  نارسپ 
. دنطبترم أشنم  هناگود -  یاھناھج  ۀرادا  اب  لماک  روط  هب  نانچ  هک  دنتسھ  ثیلثت 

یناسنا و تاقولخم  ِیشزومآ  تمدخ  فقو  زیمآ  تفوطع  یا  هنوگ  هب  اھنآ 
رد ار  دوخ  یاھشالت  اھنآ   . دنتسھ یحور  تادوجوم  رت  نییاپ  یاھ  هتسر 

رد تمدخ  قیرط  زا   ، درواتسد هبرجت و  قباطم  ، و  دنک یم  زاغآ  یلحم  یاھمتسیس 
لابند هب  اھنآ   . دنور یم  شیپ  لخاد  یوس  هب  یلحم  شنیرفآ  راک  نیرتالاب  هب  هبکوک 

یگدنیامن ار  ناشتمدخ  یلحم  یاھناھج  هک  یحور  یارفس  تسا  نکمم  قیدصت 
. دنوش دننک  یم 

نانآ زا  نت  رازھ  نیدنچ  ؛  مناد یمن  ار  نادابن  رد  راگزومآ  نارسپ  قیقد  دادعت  نم 
نیا هب  قداص  کلم  سرادم  رد  اھنامتراپد  ناتسرپرس  زا  یرایسب   . دنراد دوجو 

روط هب  هک  نوتگنیولس  هاگشناد  لنسرپ  عمج  هک  یلاح  رد   ، دنراد قلعت  هتسر 
نارسپ نیا  هلمج  زا  نت  رازھ  دصکی  زا  شیب  لماش  دوش  یم  لیکشت  مظنم 

، دنا هتفای  رارقتسا  ایشناروم  یشزومآ  نوگانوگ  تارک  رد  یریثک  دادعت   . دشاب یم 
لوغشم لماک  روط  هب  یناسنا  تاقولخم  ینالقع  یونعم و  تفرشیپ  راک  اب  اھنآ  اما 

هب یلحم  یاھشنیرفآ  نایموب  ریاس  فارس و  تادوجوم  شزومآ  هب  اھنآ  ؛  دنتسین
تادوجوم یاھ  هتسر  زا  نانآ  نارایتسد  زا  یرایسب   . دنتسھ دنمقالع  ناسکی  روط 

. دنا هدش  هدیشک  نوریب  هتفای  ثیلثت  قولخم - 

ۀرادا اھیسررب و  یمامت  هک  دنتسھ  یناداتسا  ۀدنھد  لیکشت  راگزومآ  نارسپ 
تمدخ یعرف  لحارم  ۀیلک  قیدصت  یگتسیاش و  نییعت  یارب  ار  اھنومزآ  یمامت 
نایوجشناد هک  ییاھنآ  ات  ناب  هدید  نانابھگن  فیاظو  زا   ، دننک یم  یتسرپرس  ناھج 
ماجنا هب  ار  رمعلا  مادام  یشزومآ  ۀرود  کی  اھنآ   . دنتسھ یسانش  هراتس 

عقاو نوتگنیولس  رد  هک  درخ  یالاب  جلاک  ات  یا  هرایس  یاھسرد  زا  هک   ، دنناسر یم 
زاورپ دنلب  ناگتشرف  ای  هدنبای  زارف  یاھناسنا   ، یگمھ  . دبای یم  هنماد  تسا  هدش 
عقاو ینادردق  دروم   ، دنزاس یم  لیمکت  تقیقح  درخ و  رد  ار  اھارجام  نیا  هک  بورک 

. تسا تفرشیپ  شالت و  ۀدنھد  ناشن  هک   ، دنوش یم 

هرسکی رادافو و  هتسویپ  نارسپ  نیا  نوھرم  دنوادخ  نارسپ  ۀیلک  اھناھج  یمامت  رد 
، یحور یاھتیصخش  ۀیلک  یالاو  ناراگزومآ  اھنآ   . دنشاب یم  ثیلثت  راگزومآ  رثؤم 

. دنشاب یم  دنوادخ  نارسپ  دوخ  نیتسار  هدش و  عقاو  نومزآ  دروم  ناراگزومآ  یتح 
نارسپ یاھدرکراک  فیاظو و  ریذپان  نایاپ  تایئزج  زا  مناوت  یم  یتخس  هب  نم  اما 

هک یماگنھ   ، لانید ِیدنزرف  یاھتیلاعف  میظع  ورملق   . مھد یھاگآ  امش  هب  راگزومآ 
ۀرایس یونعم  یاوزنا  نایاپ  زا  سپ  ، و  دیوش رادروخرب  یرتالاب  شوھ  نازیم  زا  امش 

. دش دھاوخ  مھف  ایشنروی  رد  رتھب   ، امش
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یارب نامز  هک  دھد  یم  ناشن  یلماکت  ۀرک  کی  رد  اھدادخر  تفرشیپ  هک  یماگنھ 
نیا یارب  هشیمھ  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ   ، تسا دعاسم  یونعم  رصع  کی  زاغآ 
اریز دیتسین  انشآ  یدنزرف  زا  هتسر  نیا  اب  امش   . دنوش یم  بلطواد  تمدخ 

. تسا هدرکن  هبرجت  زگرھ  ار   ، یناھیک داشرا  ۀرازھ  کی   ، یونعم رصع  کی  ایشنروی 
ۀدش ینیب  شیپ  تماقا  نوماریپ  ییاھحرط  نیودت  روظنم  هب  راگزومآ  نارسپ  اما 

هک نیا  زا  سپ  اھنآ   . دننک یم  ندید  امش  ۀرک  زا  نونکا  یتح  امش  ۀرک  رد  ناشتقوم 
دیق و زا  یشنمدد و  یاھریجنز  لق و  زا  یبسن  ییاھر  هب  ایشنروی  نانکاس 

. دش دنھاوخ  رھاظ  نآ  رد  بسانم  دعوم  رد  دنتفای  تسد  ییارگ  یدام  یاھدنب 

. دنرادن یراک  یا  هرایس  یھلا  راودا  هب  ندیشخب  همتاخ  اب  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ 
لاقتنا رگید  یایند  هب  ار  ناگدنز  هن  دنھد و  یم  رارق  یرواد  دروم  ار  ناگدرم  هن  اھنآ 
نیا هک  لایرتسیجم  رسپ  کی  اب  یا  هرایس  تیرومأم  رھ  رد  اھنآ  اما   ، دنھد یم 

ریگرد لماک  روط  هب  راگزومآ  نارسپ   . دنوش یم  یھارمھ  دھد  یم  ماجنا  ار  تامدخ 
ۀرایس کی  رد  یونعم  یاھتیعقاو  رصع  یرادیدپ  اب  یونعم  رصع  کی  ندومن  زاغآ 

تیعقاو ار  ارذگ  درخ  یدام و  شناد  یحور  یاھ  هنیرق  اھنآ   . دنتسھ یلماکت 
. دنشخب یم 

دروم تارایس  رد  یا  هرایس  نامز  زا  لاس  رازھ  کی  یارب  ًالومعم  راگزومآ  نارسپ 
یا هرازھ  تموکح  تیلوئسم  راگزومآ  رسپ  کی   . دننام یم  یقاب  ناشرادید 

. دوش یم  یرای  شا  هتسر  زا  رایتسد  داتفھ  طسوت  دراد و  هدھع  هب  ار  یا  هرایس 
تادوجوم یارب  هک  یروط  رگید  تاھج  زا  ای  دنوش و  یمن  رھاظ  مسج  رد  اھلانید 
قیرط زا  ور  نیا  زا  ؛  دنشخب یمن  تیدام  ار  دوخ  دنشاب  تیور  لباق  یرشب 

راگزومآ نارسپ  هب  هک  یلحم  ناھج  یاھتیصخش   ، رصع کانبات  ناگراتس  یاھتیلاعف 
. دوش یم  ظفح  رادید  دروم  ۀرک  اب  سامت   ، دنتسھ طوبرم  ثیلثت 

تیرومأم لابند  هب  ، و  دندرگزاب ینوکسم  ۀرک  کی  هب  اھراب  تسا  نکمم  اھلانید 
یلماکت فدھ   ، تایح رون و  ۀرک  کی  ۀدش  تیبثت  تیعضو  هب  هرایس  ناش  ییاھن 

هاپس  . دش دھاوخ  نومنھر   ، ناھج ینونک  رصع  یناسنا  ینوکسم  تارک  ۀیلک 
، و دنریگرد رایسب  دنا  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  یتارک  اب  تیاھن  یناسنا 

یتسار هب   . تسا طبترم  راگزومآ  نارسپ  یاھتیلاعف  هب  نانآ  یا  هرایس  یاھتیلاعف 
رد ناگدنھد  نایاپ  یاھتیلاعف  یاھزاف  یمامت  اب  لانید  ِیدنزرف  ۀتسر  یمامت 

. تسا طوبرم  کیدزن  زا  اضف  نامز و  یلماکت  یاھشنیرفآ 

نانچ ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  یلماکت  زارف  نیشیپ  لحارم  یط  هک  دسر  یم  رظن  هب 
اب هطبار  رد  ام  هک  دندش  تیوھ  نییعت  لماک  روط  هب  یناسنا  تفرشیپ  ماظن  اب 
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بلغا هدنیآ  یاھناھج  ۀدشان  راکشآ  نارود  رد  ناگدنھد  نایاپ  اب  اھنآ  لمتحم  طابترا 
ًاشخب اھناھجربا  ناتسرپرس  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام   . مینک یم  یزادرپ  نامگ 
هک دنتسھ  یلماکت  ۀدنبای  زارف  تاقولخم  ًاشخب  أشنم و  ثیلثت  یاھتیصخش 
نایاپ راگزومآ و  نارسپ  هک  میراد  رواب  هناعطاق  ام   . دنا هدش  هطاحا  ثیلثت  طسوت 
تسا نکمم  هک  دنتسھ  نامز  هب  طبترم  ۀبرجت  هب  لین  ریگرد  نونکا  ناگدنھد 
کی رد  ناشکیدزن  طابترا  یارب  اھنآ  یزاس  هدامآ  یارب  یتامدقم  یشزومآ 

هک تسا  نیا  رب  ام  داقتعا  اسرووی  رد   . دشاب هدنیآ  ۀدشان  راکشآ  تشونرس 
نارسپ نیا   ، دنتفای رارقتسا  تایح  رون و  رد  ماجنارس  اھناھجربا  هک  یماگنھ 

یارب دنا و  هدش  انشآ  یلماکت  تارک  تالکشم  اب  لماک  روط  هب  هک  راگزومآ  یتشھب 
، دنا هتفرگ  رارق  طابترا  رد  یلماکت  یاھناسنا  یناگدنز  نارود  اب  ینالوط  یاھتدم 

. تفای دنھاوخ  لاقتنا  تیاھن  یتشھب  هاپس  اب  یدبا  طابترا  هب  ًالامتحا 

تشھب نارسپ  دحتم  درکراک  - 10

تشھب رسپ  رھ  راک   . تسا یھلا  دنوادخ  یتشھب  نارسپ  ۀیلک  تعیبط  أشنم و 
رسپ اھنت  نیلوا و   ، تمدخ دروم  رسپ  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  هرک  رھ  یارب 

. تسا دنوادخ 

یاھورملق یارب  تیھولا  صخش  هس  رگشنک  تعیبط  یھلا  ۀولج  تشھب  نارسپ 
یاھتیھولا یایادھ  راگزومآ  ، و  لایرتسیجم  ، هدننیرفآ نارسپ   . دنتسھ اضف  نامز و 

زا هک  دنتسھ  ناھج  تاقولخم  ریاس  یمامت  هب  اھناسنا و  نادنزرف  هب  نادواج 
هک دنتسھ  یھلا  نامداخ  نآ  دنوادخ  نارسپ  نیا   . دنشاب رادروخرب  دوعص  لیسناتپ 

فدھ هب  ات  دنا  هدش  فقو  نامز  تاقولخم  هب  تدعاسم  راک  هب  هفقو  یب  روط  هب 
. دنبای تسد  تیدبا  یونعم  یالاو 

رد دزیمآ و  یم  رد  نادواج  رسپ  ششخب  اب  یناھج  ردپ  رھم   ، هدننیرفآ نارسپ  رد 
یلحم یاھناھج  هب  اھلیئاکیم  ۀنامیھف  تیمکاح  ، و  زیمآرھم تمدخ   ، قالخ یورین 
تمدخ اب  دنویپ  رد  نادواج  رسپ  ششخب   ، لایرتسیجم نارسپ  رد   . دوش یم  راکشآ 

یاھورملق هب  اطعا  ، و  تمدخ  ، تواضق یاھلانوآ  نیا  یناگدنز  نارود  رد  نارکیب  حور 
هس تمدخ  ، و  ششخب  ، رھم  ، ثیلثت راگزومآ  نارسپ  رد   . دوش یم  راکشآ  یلماکت 
هب ، و  دوش یم  گنھامھ  اضف  نامز و  یشزرا  حوطس  نیرتالاب  رد  تشھب  تیھولا 

هضرع اھناھج  هب  یونعم  نیتسار  ییابیز  ، و  یھلا یکین   ، هدنز تقیقح  تروص 
. دوش یم 

ات دننک  یم  یعاسم  کیرشت  یلحم  یاھناھج  رد  یدنزرف  یاھ  هتسر  نیا 
رسپ کی  دنھد : تروص  اضف  تاقولخم  یارب  ار  تشھب  یاھتیھولا  یزاسراکشآ 
شیامن هب  ار  یناھج  ردپ  نارکیب  تشرس  یلحم  ناھج  کی  ردپ  ناونع  هب  هدننیرفآ 
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رسپ دننام  یب  تعیبط  ششخب  ِییاطعا  نارسپ  ناونع  هب  اھلانوآ   . دراذگ یم 
ناونع هب  لانید  ثیلثت  نارسپ   . دنزاس یم  راکشآ  ار  نارکیب  محرت  یاراد  ِنادواج 

راکشآ ار  نارکیب  حور  راگزومآ  تیصخش  هدنبای  زارف  یاھتیصخش  ِنیتسار  ناراگزومآ 
ققحت هب  ناشلماک  یھلا  یرایمھ  رد  اھلانید  ، و  اھلانوآ  ، اھلیئاکیم  . دنزاس یم 

اضف نامز و  یاھناھج  رد  لاعتم  دنوادخ  تیمکاح  تیصخش و  یزاسراکشآ  یبای و 
یاھتیلاعف نزاوت  رد  دنوادخ  یتشھب  نارسپ  نیا   . دننک یم  کمک  اھنآ  هب  و 

زا ار  گرزب  زکرم  عبنم و  نیلوا  ِتینابر  ریذپان  نایاپ  طسب  هک  روطنیمھ   ، ناش هناگ  هس 
رد هتسویپ   ، دننک یم  لابند  اضف  ۀتخانشان  قامعا  لخاد  هب  تشھب  نادواج  ۀریزج 

. دننک یم  لمع  تیھولا  یاھتیصخش  یماگشیپ 

[. اسرووی زا  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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هدننیرفآ یتشھب  نارسپ 

. دنتسھ اضف  نامز و  یلحم  یاھناھج  نایاورنامرف  ناگدنزاس و  هدننیرفآ  نارسپ 
رگنایامن ، و  دنرادروخرب هناگود  أشنم  زا  ناھج  نایاورنامرف  ناگدننیرفآ و  نیا 

رگید رسپ  رھ  زا  هدننیرفآ  رسپ  رھ  اما   . دنشاب یم  رسپ  یادخ  ردپ و  یادخ  تشرس 
هناگی  ” کی رھ  ؛  تسا ریظن  یب  تیصخش  زین  تعیبط و  رد  کی  رھ  ؛  تسا توافتم 

اراد ار  شیوخ  أشنم  تیھولا  بولطم  لامک  هک  تسا  هدمآ “ دوجو  هب  رسپ 
. دشاب یم 

کی نتخاس  لماک  ، و  ندیشخب لماکت   ، نداد نامزاس  میظع  راک  رد  الاو  نارسپ  نیا 
نارسپ ۀطبار   . دنرادروخرب یناھج  ردپ  موادم  دییأت  زا  هشیمھ  یلحم  ناھج 

تفوطع هک  تسین  کش   . تسا یلاع  هدننک و  رثأتم  ناش  یتشھب  ردپ  اب  هدننیرفآ 
یھلا ًابیرقت  ابیز و  رھم  نآ  ۀمشچرس  ناش  یھلا  دالوا  یارب  ینابر  نیدلاو  قیمع 

. دنراد دوخ  نادنزرف  یارب  یناسنا  نیدلاو  یتح  هک  تسا 

هک روطنیمھ  اھنآ   . دنا هتفای  تیصخش  اھلیئاکیم  تروص  هب  تشھب  ۀیلوا  نارسپ  نیا 
تروص هب   ، دنھن ناینب  ار  شیوخ  یاھناھج  ات  دنوش  یم  مازعا  تشھب  زا 

یلاع ۀتیروتا  رد  هک  یماگنھ  اھنآ   . دنوش یم  هتخانش  هدننیرفآ  یاھلیئاکیم 
هب تاقوا  یھاگ  ام   . دنوش یم  هدیمان  داتسا  یاھلیئاکیم   ، دنبای یم  رارقتسا 
اھنآ  . مینک یم  هراشا  حیسم  لیئاکیم  ناونع  هب  امش  ِنادابن  ناھج  یاورنامرف 

رسپ نیلوا  مان  نیا   . دنک یم  تموکح  لیئاکیم “ ۀبتر   ” کبس هب  دبا  یارب  هشیمھ و 
. تسا نانآ  تشرس  هتسر و  زا 

یدام دوجوم  کی  ناونع  هب  ار  مسج  رد  روھظ  زگرھ  هداز  نیلوا  ای  نیزاغآ  لیئاکیم 
رادم تفھ  رد  قولخم  یحور  دوعص  ۀبرجت  زا  راب  تفھ  وا  اما   ، تسا هدرکن  هبرجت 

یورشیپ یزکرم  شنیرفآ  رادم  نیرت  ینورد  هب  ینوریب  تارک  زا  ، و  درک روبع  انواھ 
چیھ  . دسانش یم  ار  گرزب  ناھج  رگید  یاھتنا  ات  اھتنا  کی  زا  لیئاکیم  ۀتسر   . دومن
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اھلیئاکیم هک  درادن  دوجو  اضف  نامز و  نادنزرف  زا  کیچیھ  نوماریپ  یساسا  ۀبرجت 
هکلب یھلا  ِتعیبط  رد  اھنت  هن  عقاو  رد  اھنآ   . دنشاب هدرکن  تکرش  نآ  رد  ًاصخش 
ات نیرتالاب  زا   ، اھتشرس یمامت  ینعی   ، دنمیھس امش  تعیبط  رد  نینچمھ 

. نیرت نییاپ 

مھ درگ  وگتفگ  یارب  اھزیچ  یمامت  زکرم  رد  تشھب  ۀیلوا  نارسپ  هک  یماگنھ 
ام شیپ  نادنچ  هن  یتدم   . تسا اھنآ  لوئسم  تسرپرس  نیزاغآ  لیئاکیم  دنیآ  یم 

رسپ رازھ  هاجنپ  دصکی و  ۀداعلا  قراخ  ییامھدرگ  کی  نوماریپ  یناھج  شخپ  کی 
ناھج تابث  یگناگی و  تفرشیپ  اب  هطبار  رد  رظن  لدابت  ثحب و  یارب  هک  ار  هدننیرفآ 

. میدرک تبث  اسرووی  رد  دندوب  هدمآ  درگ  نادواج  ۀریزج  رد  نیدلاو  روضح  رد  اھناھج 
. دوب  ، ییاطعا ۀناگتفھ  نارسپ   ، راتخم دوخ  یاھلیئاکیم  زا  هدیزگرب  هورگ  کی  نیا 

هدننیرفآ نارسپ  تعیبط  أشنم و  - 1

تیمامت اب  نادواج  رسپ  رد  یونعم  قلطم  یزادرپ  هشیدنا  تیمامت  هک  یماگنھ 
نینچ هک  یماگنھ   ، دوش یم  هجاوم  یناھج  ردپ  رد  تیصخش  قلطم  موھفم 
یماگنھ  ، دوش یم  عقاو  یبایتسد  دروم  لماک  روط  هب  ماجنارس و  قالخ  یگناگی 

هب تیصخش  موھفم  نارکیب  یگناگی  نینچ  یحور و  قلطم  تیوھ  نییعت  نینچ  هک 
زا کی  رھ  هک  نیا  نودب   ، اجنآ رد  ماگنھ و  نآ  رد  ًاقیقد   ، هاگنآ  ، ددنویپ یم  عوقو 

رسپ کی   ، دنھد تسد  زا  ار  دوخ  تازایتما  ای  تیصخش  زا  یزیچ  نارکیب  یاھتیھولا 
هناگی  ، دراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  لامک  مامت و  روط  هب  نیزاغآ  دیدج و  ۀدننیرفآ 

تیصخش نیا  وا  یگناگی  تسا و  دنمتردق  ۀدیا  لماک و  رادنپ  یواح  هک  یرسپ 
. دروآ یم  دوجو  هب  ار  هدننیرفآ  لماک  دنمتردق و  دیدج 

ِلماک یگناگی  ِنتشاد  لباق  دالوا  اھنت  هدش و  هتشاد  دنزرف  هناگی  هدننیرفآ  رسپ  رھ 
ناھج دوجوم  هتسویپ  ناگدننیرفآ  ِلماک  نادواج و  نارکیب و  نھذ  ود  ِنیزاغآ  میھافم 
رسپ رھ  اریز  دشاب  هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  یرگید  رسپ  نینچ  زگرھ   . تسا اھناھج 
رھ ۀبنج  رھ  زا  زاف  رھ  یمامت  ِییاھن  ، و  هتفای نایاپ   ، لماک مسجت  زاربا و  هدننیرفآ 
نآ زا  هتفای  لماکت  ای   ، هدش زاربا   ، هدش هتفای  هتسویپ  یھلا  تیعقاو  رھ  زا  لامتحا 
دوجو هب  ار  لیئاکیم  رسپ  نیا  ات  دندش  دحتم  هک  تسا  قالخ  یھلا  یاھلیسناتپ 

ار وا  یھلا  أشنم  هک  تسا  تیھولا  دحتم  میھافم  ِقلطم  هدننیرفآ  رسپ  رھ   . دنروآ
. دنھد یم  لیکشت 

ود یاھیگژیو  زا  یشان  ناسکی  روط  هب  ًالوصا  هدننیرفآ  نارسپ  نیا  یھلا  تشرس 
تازایتما یناھج و  ردپ  یھلا  تعیبط  تیمامت  یگمھ   . تسا یتشھب  نیدلاو 
یلمع دنیآرب  ام  هک  روطنیمھ  اما   ، دنشاب یم  اراد  ار  نادواج  رسپ  قالخ 

زیمت ار  راکشآ  یاھتوافت   ، مینک یم  هدھاشم  اھناھج  رد  ار  لیئاکیم  یاھدرکراک 
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، و ردپ یادخ  هیبش  رتشیب  هدننیرفآ  نارسپ  یخرب  دسر  یم  رظن  هب   . میھد یم 
ناھج رد  تیریدم  دنور  لاثم : ناونع  هب   . دنتسھ رسپ  یادخ  هیبش  رتشیب  نارگید 

تعیبط و هک  تسا  یسک  نآ  نارمکح  رسپ  هدننیرفآ و  هک  دھد  یم  ناشن  نادابن 
رکذ دیاب  نآ  رب  هوالع   . دراد تھابش  ردام  ِنادواج  رسپ  تعیبط  هب  رتشیب  نآ  رتکاراک 
روط هب  دسر  یم  رظن  هب  هک  تشھب  یاھلیئاکیم  طسوت  اھناھج  زا  یخرب  هک  دوش 
نیا . و  دنوش یم  یتسرپرس  دنراد  تھابش  رسپ  یادخ  ردپ و  یادخ  اب  ناسکی 
تیعقاو تبث  ًافرص  اھنآ  ؛  دنتسین داقتنا  ینمض  ینعم  هب  هجو  چیھ  هب  تادھاشم 

. دنتسھ

رواب هک  مراد  یبوخ  لیالد  اما   ، مناد یمن  ار  دوجوم  ۀدننیرفآ  نارسپ  قیقد  دادعت  نم 
دصتفھ ًاقیقد  هک  میناد  یم  ام  نونکا   . دنراد دوجو  نت  رازھ  دصتفھ  زا  شیب  منک 
نینچمھ ام   . دوش یمن  هدیرفآ  یرگید  دادعت  چیھ  دراد و  دوجو  اھمایا  داحتا  رازھ 

دسر یم  رظن  هب  ناھج  ینونک  رصع  ۀدش  ررقم  یاھحرط  هک  مینک  یم  هدھاشم 
یلحم ناھج  رھ  رد  ثیلثت  رواشم  ریفس  ناونع  هب  اھمایا  داحتا  کی  هک  دھد  ناشن 

ًامئاد دادعت  نونکا  مھ  هک  مینک  یم  هظحالم  ام  نآ  رب  هوالع   . دوش یم  نکاس 
هطبار رد  اما   . تسا رتشیب  اھمایا  یاھداحتا  تباث  دادعت  زا  هدننیرفآ  نارسپ  ۀدنیازف 

. میا هتفاین  یھاگآ  زگرھ  ام   ، رازھ دصتفھ  زا  رتارف  اھلیئاکیم  تشونرس  اب 

یلحم یاھناھج  ناگدننیرفآ  - 2

، و ناگدنزاس  ، ناگدننیرفآ  ، ناحارط  ، هیلوا ۀتسر  هب  قلعتم  یتشھب  نارسپ 
یاھدحاو  ، اضف نامز و  یلحم  یاھناھج   ، ناش هطوبرم  یاھورملق  ناتسرپرس 

ناکم دراد  هزاجا  هدننیرفآ  رسپ  کی   . دنتسھ یلماکت  ناھجربا  تفھ  قالخ  نیداینب 
یتح دناوتب  هک  نیا  زا  شیپ  اما   ، دیامن باختنا  ار  دوخ  یناھیک  ۀدنیآ  تیلاعف  ییاضف 

زا ینالوط  نامز  تدم  کی  دیاب  دیامن  زاغآ  ار  شناھج  یکیزیف  یھدنامزاس 
ِنوگانوگ یاھشنیرفآ  رد  شرتگرزب  ناردارب  یاھشالت  ۀعلاطم  هب  هک  ار  هدھاشم 

زا شیپ  . و  دنارذگب هتفای  صیصخت  شلمع  ِینیب  شیپ  دروم  ناھجربا  رد  هدش  عقاو 
ۀدھاشم یواح  هک  ار  شریظن  یب  ینالوط و  ۀبرجت  لیئاکیم  رسپ   ، اھنیا یمامت 

. تسا هدرک  لیمکت  تسا  انواھ  شزومآ  تشھب و 

یارجام هب  ات  دنک  یم  تمیزع  تشھب  زا  هدننیرفآ  رسپ  کی  هک  یماگنھ 
نامزاس یلحم  ناھج  یادخ —  ًالمع  ِتسرپرس —  ، و  دزرو تردابم  یزاسناھج 
یرایسب زا  کیدزن و  سامت  رد  ار  دوخ  راب  نیلوا  یارب  هاگنآ   ، دوش شدوخ  ۀدش  هداد 
زکرم رد  نارکیب  حور  هچ  رگا   . دبای یم  زکرم  عبنم و  نیموس  هب  هتسباو  تاھج 

یرای ناونع  هب  ندرک  لمع  شتشونرس   ، دراد تماقا  رسپ  ردپ و  اب  اھزیچ  یمامت 
کی اب  هدننیرفآ  رسپ  رھ  ور  نیا  زا   . تسا هدننیرفآ  رسپ  رھ  رثؤم  یعقاو و  ۀدننک 

نیا شریدقت  هک  یدوجوم  نامھ   ، دوش یم  یھارمھ  نارکیب  حور  ِرگشنیرفآ  رتخد 
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. دوش دیدج  یلحم  ناھج  ردام  حور  یھلا و  مداخ  هک  تسا 

زکارم عبانم و  زا  ار  وا  یگدننیرفآ  تازایتما  تیعقوم  نیا  رد  لیئاکیم  رسپ  کی  تمیزع 
رد یتاذ  صخشم  یاھتیدودحم  عبات  اھنت  ار  نآ  ، و  دزاس یم  دازآ  دبا  یارب  تشھب 

رگید نیشیپ  یاھدوجو  اھورین و  یخرب  زکارم و  عبانم و  نیا  ِدوجو  شیپ - 
دنمتردق ًامامت  نآ  زا  اوس  تازایتما  ۀیلک  یارب  اھتیدودحم  نیا  ۀرمز  رد   . دزاس یم 

: دنتسھ اھنیا  یلحم  ناھج  ردپ  کی  یگدننیرفآ 

لکش رھ  هک  نآ  زا  شیپ   . دراد رارق  نارکیب  حور  یالیتسا  تحت  هدام  یژرنا -   -1
نوگرگد رھ  هب  هک  نآ  زا  شیپ   ، دوش هدیرفآ   ، کچوک ای  گرزب   ، اھزیچ زا  یدیدج 

تیاضر و دیاب  هدننیرفآ  رسپ  کی   ، دوش تردابم  هدام  یژرنا -  زا  یدیدج  یزاس 
. دروآ تسد  هب  ار  نارکیب  حور  رثؤم  یراکمھ 

نآ زا  شیپ   . دنوش یم  لرتنک  نادواج  رسپ  طسوت  تاقولخم  عاونا  اھحرط و   -2
حرط رھ   ، دوجوم زا  یدیدج  عون  رھ  شنیرفآ  ریگرد  دناوتب  هدننیرفآ  رسپ  کی  هک 
تسد هب  ار  ردام  ِنیزاغآ  نادواج و  رسپ  تیاضر  دیاب   ، دوش قولخم  زا  یدیدج 

. دروآ

. دوش یم  اطعا  یحارط و  یناھج  ردپ  طسوت  تیصخش   -3

سپ  . دنوش یم  نییعت  قولخم  دوجوم  شیپ  لماوع  طسوت  ینھذ  یاھوگلا  عاونا و 
لیکشت ار  هریغ ) ای  یصخش   ) قولخم کی  ات  دندش  طوبرم  مھ  هب  اھنیا  هک  نیا  زا 

ریز تادوجوم  ۀیلک  یارب  ینھذ  درکراک  یناھج  عبنم   ، زکرم عبنم و  نیموس   ، دنھد
. دراد یم  اطعا  ار  نھذ   ، تشھب ناگدننیرفآ  حطس 

، ییاھن لیلحت  رد   . دراد یگتسب  اھنآ  یلجت  حطس  هب  حور  عاونا  اھحرط و  لرتنک 
یاھتیصخش ِیحور  ثیلثت  شیپ  یایاطع  طسوت  ای  ثیلثت  طسوت  یحور  یحارط 

. دوش یم  لرتنک  حور —  ، و  رسپ  ، ردپ ثیلثت — 

رد ار  دوخ  یباختنا  ناھج  ییاضف  ناکم  یھلا  لماک و  رسپ  نینچ  هک  یماگنھ 
یھد نزاوت  ناھج و  نداد  تیدام  ۀیلوا  یاھیراوشد  هک  یماگنھ  ؛  تفرگ رایتخا 
لمکم رتخد  اب  دمآراک  ۀنارایمھ  رثؤم و  دنویپ  کی  وا  هک  یماگنھ  ؛  دیدرگ لح  یلک 

زاغآ ار  یا  هطبار  نآ  ناھج  حور  نیا  ناھج و  رسپ  نیا  هاگنآ   ، داد لکش  ار  نارکیب  حور 
اھنآ یلحم  ناھج  نادنزرف  رامشیب  یاھھورگ  ندروآ  دوجو  هب  یارب  هک  دننک  یم 
ِرگشنیرفآ حور  ینوناک  زکرمت  تعیبط   ، دادخر نیا  اب  طابترا  رد   . تسا هدش  یحارط 
ناھج کی  ردام  حور  یصخش  یاھتیفیک  ، و  دبای یم  رییغت  تشھب  ِنارکیب  حور 

. دنک یم  ادیپ  ار  یلحم 
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نیدلاو دننامھ  یھلا  یا  هنوگ  هب  هدننیرفآ  نارسپ  ۀیلک  هک  نیا  مغر  هب 
، ریظن یب  کی  رھ  ؛  تسین یرگید  هیبش  ًاقیقد  کیچیھ   ، دنتسھ ناش  یتشھب 
اھنآ نوچ  . و  تسا نیزاغآ  تیصخش  زین  تشرس و  رد  ، و  درف هب  رصحنم   ، عونتم
نیمھ  ، دنتسھ دوخ  ۀطوبرم  یاھورملق  تایح  یاھحرط  ناگدنزاس  اھتکتیشرآ و 

زا هدمآرب  ۀدنز  ِدوجو  زا  زاف  لکش و  رھ  رد  نانآ  یاھورملق  هک  دنک  یم  نیمضت  عونت 
عونتم زین  دنبای  لماکت  ًابقاعتم  ای  دنوش  هدیرفآ  اھنآ  رد  تسا  نکمم  هک  لیئاکیم 
ًالماک دنتسھ  یلحم  یاھناھج  یموب  هک  یتاقولخم  عاونا  ور  نیا  زا   . دوب دھاوخ 
أشنم یاراد  یموب  تادوجوم  طسوت  اھنآ  یات  ود  زا  کیچیھ   . دنشاب یم  عونتم 
ای دوش  یمن  عقاو  یتسرپرس  دروم  دنشاب  ناسکی  تاھج  ۀیلک  زا  هک  هناگود 

ًالماک نانآ  یتاذ  یاھیگژیو  زا  یمین   ، ناھجربا رھ  ۀدودحم  رد   . ددرگ یمن  ینوکسم 
زا رگید  ۀمین  ؛  تسا هتفای  همشچرس  تخاونکی  رگشنیرفآ  حاورا  زا  ، و  تسا هباشم 
هک ار  یتاقولخم  نآ  یعونت  نینچ  اما   . تسا هدش  یشان  هدننیرفآ  عونتم  نارسپ 

ناھج یموب  هک  ار  یتادراو  تادوجوم  نآ  ای  دنراد  رگشنیرفآ  حور  رد  هناگی  أشنم 
. دنک یمن  یگژیو  نییعت  دنتسھ  اھناھجربا  ای  یزکرم 

نیلوا طسوت  نآ  تلود   ، تسا بیاغ  شناھج  زا  لیئاکیم  رسپ  کی  هک  یماگنھ 
، یلحم ناھج  ییارجا  سیئر   ، دادماب نابات و  ۀراتس   ، یموب ۀدش  هداز  دوجوم 
رد  . تسا اھبنارگ  یمایا  نینچ  رد  اھمایا  داحتا  زردنا  دنپ و   . دوش یم  یتسرپرس 

دوخ یحور  روضح  یور  لرتنک  لامعا  تسا  رداق  هدننیرفآ  رسپ  کی  اھتبیغ  نیا  لوط 
اطعا هطوبرم  ردام  حور  هب  ار  دوخ  یناسنا  نادنزرف  بولق  رد  ینوکسم و  تارک  رد 

، و دنام یم  یقاب  شیزکرم  داتس  رد  هشیمھ  یلحم  ناھج  کی  ردام  حور  . و  دراد
ورملق نینچ  طاقن  یصقا  هب  ار  شیوخ  یحور  تمدخ  هدنھد و  شرورپ  تبقارم 

. دھد یم  میمعت  یلماکت 

هدننیرفآ رسپ  کی  یصخش  روضح  یدام  ۀدش  تیبثت  شنیرفآ  کی  مارآ  ۀرادا  یارب 
رفس تشھب  هب  تسا  نکمم  ینارسپ  نینچ   . تسین یرورض  شیلحم  ناھج  رد 
تسا نکمم  اھنآ   . دننک یم  ناسون  شیپ  هب  اضف  نایم  رد  اھنآ  یاھناھج  زاب  ، و  دننک
زاب ؛  دنبای روھظ  نامز  نادنزرف  ناونع  هب  ات  دنراذگب  نیمز  ار  دوخ  تردق  طوطخ 

لاگنچ زا  یدام  نامزاس  چیھ   . دنخرچ یم  دوخ  ۀطوبرم  زکارم  لوح  نانآ  یاھورملق 
قلطم ییاضف  روضح  یتاذ  هک  یناھیک  ریگارف  لرتنک  زا  ای  تشھب  ۀبذاج  قلطم 

. تسین لقتسم  تسا  لماک 

یلحم ناھج  تیمکاح  - 3

هطوبرم ناھجربا  تسرپرس  داتسا  حور  دییأت  اب  تشھب و  ثیلثت  تیاضر  اب 
رب رد  یلمع  نینچ   . دوش یم  هداد  هدننیرفآ  رسپ  کی  هب  ناھج  کی  زا  یا  هرتسگ 
رسپ کی  ِءاقترا  اما   . دشاب یم   ، یناھیک تیکلام  کی   ، یکیزیف ییاراد  ناونع  ۀدنریگ 
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ِیبرجت تیلاعت  هب  ییاورنامرف  ۀدننک  دودحم  دوخ  نیزاغآ و  ۀلحرم  نیا  زا  لیئاکیم 
ناھج شنیرفآ  راک  رد  شدوخ  یصخش  براجت  ۀجیتن  رد  هدش  بسک  دوخ  تیمکاح 
یشان ۀدش  بسک  تیمکاح  هب  لین  ماگنھ  ات  وا   . دوش یم  لصاح  روھظ  یاطعا  و 

. دنک یم  تموکح  یناھج  ردپ  ماقم  مئاق  ناونع  هب  اطعا  زا 

تیمکاح دوخ  یصخش  شنیرفآ  یور  دناوت  یم  هظحل  رھ  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی 
رگا  . دنکن ار  راک  نیا  هک  دنیزگ  یمرب  هنادنمدرخ  یا  هنوگ  هب  وا  اما   ، دنک لامعا  لماک 
هب ار  هدشن  بسک  ِیلاع  تیمکاح  قولخم  تروص  هب  اطعا  نایم  زا  روبع  زا  شیپ  وا 

. دنوش یم  جراخ  اجنآ  زا  وا  یلحم  ناھج  نکاس  یتشھب  یاھتیصخش   ، دریگ هدھع 
. تسا هداتفین  قافتا  زگرھ  اضف  نامز و  یاھشنیرفآ  یمامت  رسارس  رد  رما  نیا  اما 

نینچ اھلیئاکیم  اما   ، تسا تیمکاح  لامک  ینعم  هب  یگدننیرفآ  تیعقاو 
لماک یراکمھ  قیرط  نیدب  ، و  دنروآ تسد  هب  یبرجت  روط  هب  ار  نآ  هک  دننیزگ  یمرب 

ظفح دنتسھ  لصو  یلحم  ناھج  تموکح  هب  هک  ار  تشھب  یاھتیصخش  ۀیلک 
؛ دشاب هدرک  لمع  نآ  فالخ  نونکات  هک  میسانش  یمن  ار  یلیئاکیم  چیھ  ام   . دننک

دازآ ۀدارا  یاراد  نارسپ  یتسار  هب  اھنآ   ، دننک نینچ  دنناوت  یم  یگمھ  اھنآ  اما 
. دنتسھ

تفھ دیاش  شش و  نایم  زا  یلحم  ناھج  کی  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی  تیمکاح 
: دنوش یم  رادیدپ  نیریز  بیترت  هب  اھنیا   . دنک یم  روبع  یبرجت  یلجت  زا  هلحرم 

بسک زا  شیپ  هک  تقوم  درفنم  ۀتیروتا  یماقم —  مئاق  نیزاغآ  تیمکاح  - 1
رسپ کی  طسوت  هطوبرم  رگشنیرفآ  حور  ۀلیسو  هب  یصخش  یاھتیفیک 

. دوشیم لامعا  هدننیرفآ 

لابند هب  یتشھب  جوز  کرتشم  تموکح  یماقم —  مئاق  کرتشم  تیمکاح  - 2
. تیصخش هب  ناھج  ردام  حور  لین 

رد هدننیرفآ  رسپ  کی  ۀدنور  شیپ  ۀتیروتا  یماقم —  مئاق  ۀدنیازف  تیمکاح  - 3
. قولخم لکش  هب  وا  یاطعا  تفھ  ۀرود  لوط 

خیرات  . متفھ یاطعا  لیمکت  لابند  هب  هدش  تیبثت  ۀتیروتا  یلاع —  تیمکاح  - 4
. ددرگ یم  زاب  ایشنروی  رد  لیئاکیم  یاطعا  لیمکت  هب  نادابن  رد  یلاع  تیمکاح 

دوجو امش  یا  هرایس  تقو  هب  لاس  دصھن  رازھ و  زا  شیب  یکدنا  تسرد  نآ 
. تسا هتشاد 

تیرثکا تیبثت  زا  هک  هتفرشیپ  ۀطبار  یلاعتم —  ۀدنیازف  تیمکاح  - 5
ۀدنیآ هب  هلحرم  نیا   . دوش یم  یشان  تایح  رون و  رد  قولخم  یاھورملق 
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. تسا طوبرم  امش  یلحم  ناھج  ۀدشن  بسک 

رون و رد  یلحم  ناھج  یمامت  تیبثت  لابند  هب  هک  هناگ —  هس  تیمکاح  - 6
. دوش یم  لامعا  تایح 

. ناھج ۀدنیآ  رصع  کی  ۀتخانشان  طباور  هدشن —  راکشآ  تیمکاح  - 7

کی  ، یلحم ۀدش  ینیب  شیپ  ناھج  کی  ِیماقم  مئاق  نیزاغآ  تیمکاح  شریذپ  رد 
هب اطعا  تفھ  لیمکت  ات  هک  دروخ  یم  دنگوس  ثیلثت  هاگشیپ  رد  هدننیرفآ  لیئاکیم 
هدھع هب  ار  یلاع  تیمکاح  ناھجربا  نایاورنامرف  طسوت  نآ  قیدصت  قولخم و  لکش 

بسک تیمکاح  نینچ  شتساوخ  هب  انب  دناوتن  لیئاکیم  رسپ  کی  رگا  اما   . دریگن
ماجنا ار  یراک  نینچ  هک  دروخب  دنگوس  درادن  ینعم  رگید   ، دنک لامعا  ار  هدشن 

. داد دھاوخن 

، دوخ ورملق  رب  لماک  روط  هب  ًابیرقت  هدننیرفآ  رسپ  کی  اطعا  زا  شیپ  راصعا  رد  یتح 
رگا  . دنک یم  تموکح   ، درادن دوجو  یتفلاخم  نآ  یازجا  زا  کیچیھ  رد  هک  یماگنھ 

دناوت یم  یتخس  هب  دودحم  ِتموکح  دوشن  عقاو  شلاچ  دروم  زگرھ  تیمکاح 
نودب ناھج  کی  رد  اطعا  شیپ  ۀدننیرفآ  رسپ  کی  طسوت  هک  یتیمکاح   . دبای یلجت 
لوا دروم  رد  اما  ؛  تسین رتگرزب  شروش  اب  ِناھج  کی  زا  دوش  یم  لامعا  شروش 

. دنتسھ مود  دروم  رد  ؛  دنتسین راکشآ  تیمکاح  یاھتیدودحم 

دروم  ، دوش عقاو  شلاچ  دروم  هدننیرفآ  رسپ  کی  تموکح  ای  تیعجرم  هاگ  رھ  رگا 
زا هک  تسا  هتسب  نامیپ  دبا  یارب  وا   ، دریگ رارق  هرطاخم  دروم  ای   ، دوش عقاو  مجاھت 

یرورض رگا  ، و  دنک عافد   ، دنک تظفاحم   ، دیامن یرادساپ  دوخ  یصخش  شنیرفآ 
ۀدیرفآ تاقولخم  طسوت  دنناوت  یم  اھنت  ینارسپ  نینچ   . دریگ سپ  زاب  ار  نآ  دشاب 

تیذا و دروم  ای  دنوش  یراتفرگ  راچد  دوخ  یباختنا  رتالاب  تادوجوم  طسوت  ای  دوخ 
،“ رتالاب تادوجوم   ” تسا لمتحمریغ  هک  دومن  جاتنتسا  دوش  یم   . دنوش عقاو  رازآ 

هدننیرفآ رسپ  کی   ، دنراد أشنم  یلحم  ناھج  کی  زا  رتالاب  یحوطس  رد  هک  ییاھنآ 
ار راک  نیا  دنناوت  یم  دنھاوخب  رگا  اما   . دراد تحص  رما  نیا  ، و  دنیامن یراتفرگ  راچد  ار 
زا رادروخرب  تاقولخم  رد  ؛  تسا یدارا  تیصخش  اب  هطبار  رد  یتسرد   . دنھد ماجنا 

. تسین کیتاموتا  یراکتسرد  هدارا 

دوخ صخشم  یاھتیدودحم  اب  ییاطعا  نارود  لیمکت  زا  شیپ  هدننیرفآ  رسپ  کی 
نایاپ ییاطعا  تمدخ  لابند  هب  اما   ، دنک یم  تموکح  شتیمکاح  رد  هدش  داجیا 

تاقولخم تھابش  لکش و  رد  دوخ  یعقاو  ۀبرجت  ۀطساو  هب  وا   ، شا هتفای 
نایم رد  راب  تفھ  هدننیرفآ  کی  هک  یماگنھ   . دنک یم  تموکح  شنوگانوگ 

رد وا  هاگنآ   ، دیسر نایاپ  هب  ییاطعا  نارود  هک  یماگنھ   ، دومن تماقا  شتاقولخم 
یاورنامرف کی   ، داتسا رسپ  کی  وا  ؛  دوش یم  تیبثت  لماک  روط  هب  ناھج  ۀتیروتا 
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. تسا هدش  یلاع  راتخم و  دوخ 

یبرجت ۀلحرم  تفھ  لماش  یلحم  ناھج  کی  رد  یلاع  تیمکاح  بسک  کینکت 
: دشاب یم  نیریز 

ِییاطعا کینکت  قیرط  زا  قولخم  زا  دوجو  حطس  تفھ  هب  یبرجت  ۀنخر  - 1
. هطوبرم حطس  تاقولخم  لکش  هب  ًاقیقد  مسج  رد  روھظ 

رد هک  روطنآ   ، تشھب ثیلثت  ۀناگتفھ  تساوخ  زا  زاف  رھ  هب  یبرجت  فقو  - 2
. تسا هتفای  یلجت  داتسا  حور  تفھ 

یکی یارجا  اب  نامزمھ  قولخم  حوطس  رد  هبرجت  تفھ  زا  کی  رھ  شیامیپ  - 3
. تشھب تیھولا  تساوخ  هب  فقو  تفھ  زا 

یمامت هب  تشھب و  تیھولا  یارب  قولخم  تایح  جوا  ِیبرجت  شیامن  - 4
. قولخم حطس  رھ  رد  ناھج  دنمشوھ  تادوجوم 

حطس هب  تیھولا  ۀناگتفھ  تساوخ  زا  زاف  کی  ِیبرجت  یزاسراکشآ  - 5
. قولخم حطس  رھ  رد  ناھج  یمامت  هب  ییاطعا و 

هب فقو  ۀناگتفھ  ۀبرجت  اب  قولخم  ۀناگتفھ  ۀبرجت  ِیبرجت  یزاس  هناگی  - 6
. تیھولا تساوخ  تعیبط و  یزاسراکشآ 

هدننیرفآ ۀبرجت  نیا  لک  عمج  دمایپ   . لاعتم دزیا  اب  رتالاب  دیدج و  ۀطبار  هب  لین  - 7
رد ار  لاعتم  رداق  تیمکاح  ناھجربا و  رد  ار  لاعتم  یادخ  تیعقاو  قولخم  - 
ناھج رد  ار  تشھب  لیئاکیم  کی  یلاع  تیمکاح  دھد و  یم  اقترا  اضف  نامز و 

. دشخب یم  ققحت  یلحم 

اھنت هن  هدننیرفآ  رسپ   ، یلحم ناھج  کی  رد  تیمکاح  شسرپ  هب  خساپ  رد 
تعیبط نینچمھ  هکلب  دھد  یم  ناشن  ندرک  تموکح  یارب  ار  شدوخ  یگتسیاش 

شیامن هب  ار  اھنآ  ۀناگتفھ  درکیور  دزاس و  یم  راکشآ  ار  تشھب  یاھتیھولا 
ییوجارجام هب  یماگنھ   ، ردپ قوفت  زا  قولخم  ینادردق  یھانتم و  مھف   . دراذگ یم 
براجت لکش و  ات  دیآ  یم  دورف  نییاپ  هب  وا  هک  دوش  یم  طبترم  هدننیرفآ  رسپ  کی 
یعقاو ناگدننک  راکشآ  تشھب  ۀیلوا  نارسپ  نیا   . دروآ تسد  هب  ار  شتاقولخم 

رسپ یرایمھ  اب  هک  یردپ  نامھ   ، دنتسھ ردپ  شنموکین  ۀتیروتا  زیمآرھم و  تعیبط 
یمامت رسارس  رد  اھتلود  ، و  اھتیصخش  ، اھورین یمامت  یناھج  تسرپرس   ، حور و 

. تسا یناھج  یاھورملق 
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اھلیئاکیم یاھاطعا  - 4

هک یتاعفد  دادعت  قباطم  اھنآ  ، و  دراد دوجو  هدننیرفآ  ییاطعا  نارسپ  زا  هورگ  تفھ 
اھنآ  . دنا هدش  یدنب  هقبط  نینچ  دنا  هدرک  اطعا  دوخ  یاھورملق  تاقولخم  هب  ار  دوخ 
نیا ات   ، دنبای یم  هنماد  یجیردت  یاطعا  یواح  ۀفاضا  ۀرتسگ  جنپ  ات  نیزاغآ  ۀبرجت  زا 

. دنبای تسد  هدننیرفآ  هدیرفآ -  ۀبرجت  دادیور  نیرخآ  نیمتفھ و  هب  هک 

کی یاطعا  تفھ  اما   ، تسا یناسنا  مسج  لکش  هب  هشیمھ  اھلانوآ  یاھاطعا 
هب تسا و  قولخم  دوجو  حطس  تفھ  رد  وا  روھظ  ۀدنریگ  رب  رد  هدننیرفآ  رسپ 
ۀیلک  . تسا طوبرم  تیھولا  تعیبط  تساوخ و  ۀیلوا  زاربا  تفھ  یزاسراکشآ 
یاھناھج یور  ار  یلاع  هدش و  تیبثت  یتسرپرس  هک  نآ  زا  شیپ   ، هدننیرفآ نارسپ 
یاطعا راب  تفھ  نیا  نایم  زا  انثتسا  نودب   ، دنریگ هدھع  هب  ناشدوخ  شنیرفآ  دروم 

. دننک یم  روبع  ناش  هدش  هدیرفآ  نادنزرف  هب  دوخ 

رد هشیمھ   ، تسا توافتم  فلتخم  یاھناھج  اھ و  هیحان  رد  اطعا  تفھ  نیا  هچ  رگا 
هب ییاھن  یاطعا  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی   . تسا یناسنا  یاطعا  یارجام  ۀدنریگ  رب 

رھاظ ینوکسم  ۀرک  کی  رد  یناسنا  رتالاب  یاھداژن  زا  یکی  زا  یوضع  تروص 
ثاریم نیرتگرزب  لماش  هک  یداژن  هورگ  نآ  زا  یوضع  تروص  هب  ًالومعم   ، دوش یم 
نامدرم یکیزیف  تیعضو  ات  تسا  هدش  دراو  شیپ  زا  هک  تسا  مدآ  عون  ۀریت  ییاین 

هب دوخ  یناگدنز  ۀناگتفھ  نارود  رد  تشھب  لیئاکیم  کی   . دھد اقترا  ار  أشنم  ناویح 
امش هک  روطنامھ   ، دوش یم  دلوتم  نز  زا  راب  کی  اھنت  ییاطعا  رسپ  کی  ناونع 
نیرت نییاپ  زا  یوضع  تروص  هب  راب  کی  اھنت  وا   . دیراد ار  محل  تیب  دازون  ۀچخیرات 

. دریم یم  دنک و  یم  یگدنز  هدارا  یاراد  یلماکت  تاقولخم  ۀتسر 

“ ردپ تسار  تسد   ” یوس هب  دوخ  یاھاطعا  زا  کی  رھ  زا  دعب  هدننیرفآ  رسپ  کی 
یگدامآ رد  دروآ و  یم  تسد  هب  شیاطعا  زا  ار  ردپ  قیدصت  اجنآ  رد  ، و  دور یم  شیپ 

هب هدننیرفآ  رسپ  کی   . دنک یم  تفایرد  دومنھر  ناھج  رد  تمدخ  یدعب  دادخر  یارب 
ردپ زا  ار  شناھج  رب  تموکح  رایتخا  یلاع و  ۀتیروتا  ییاھن  متفھ و  یاطعا  لابند 

. دراد یم  تفایرد  یناھج 

امش ۀرایس  رد  ار  روھظ  نیرخآ  هک  یھلا  رسپ  نآ  هک  تسا  هدش  هتشاگن  نینچ 
ییاطعا یناگدنز  نارود  زا  زاف  شش  هک  دوب  هدننیرفآ  یتشھب  رسپ  کی  تشاد 

ۀتفای روھظ  تایح  ۀناھاگآ  ظفح  وا  هک  یماگنھ  ور  نیا  زا   . دوب هدرک  لیمکت  ار  شیوخ 
مامت : ” تفگ دیوگب و  تسناوت  یم  یتسار  هب   ، تخاس اھر  ایشنروی  رد  ار  شیوخ 

وا ییاطعا  یناگدنز  نارود  ایشنروی  رد  وا  گرم   . دوب هدش  مامت  ًالمع  راک  نآ  دش .“
یتشھب رسپ  کی  سدقم  دنگوس  ماجنا  رد  ماگ  نیرخآ  نیا  ؛  دومن لیمکت  ار 

نایاورنامرف ینارسپ  نینچ   ، دمآ تسد  هب  هبرجت  نیا  هک  یماگنھ  . و  دوب هدننیرفآ 
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دننک یمن  تموکح  ردپ  ناماقم  مئاق  ناونع  هب  رگید  اھنآ   . دنوش یم  ناھج  یلاع 
نیا نایادخ .“ یادخ  ناھاش و  هاش   ” ناونع هب  ناشدوخ  مان  قح و  هب  انب  هکلب 
دروم یاھناھج  رد  هدش  رکذ  یاھانثتسا  یخرب  اب  ییاطعا  ۀناگتفھ  نارسپ 

یمامت : ” وا یلحم  ناھج  اب  هطبار  رد   . دنتسھ لاعتم  لماک  یا  هنوگ  هب  ناشتماقا 
هدرپس ماقمالاو  دنمزوریپ و  داتسا  رسپ  نیا  هب  نیمز “ نامسآ و  رد  تارایتخا 

. دندش

ۀتسر کی  ناونع  هب  دوخ  ییاطعا  یناگدنز  نارود  لیمکت  لابند  هب  هدننیرفآ  نارسپ 
اب ًاصخش  داتسا  نارسپ   . دنوش یم  بوسحم   ، هناگتفھ داتسا  نارسپ   ، هناگادج
رارق یریظن  یب  ییاطعا  ۀبرجت  نانچ  تحت  اما   ، دنتسھ ناسکی  هدننیرفآ  نارسپ 

هک یماگنھ   . دنوش یم  بوسحم  توافتم  ۀتسر  کی  ناونع  هب  ًالومعم  هک  دنا  هتفرگ 
یعقاو و رییغت  کی   ، دنز یم  یحارط  هب  تسد  اطعا  کی  ماجنا  یارب  هدننیرفآ  کی 
کی لاح  رھ  هب  زونھ و  ییاطعا  رسپ   ، تسا تسرد   . داد دھاوخ  خر  ًاعطق  یمئاد 
یارب هک   ، تسا هدوزفا  دوخ  تعیبط  هب  ار  قولخم  کی  ۀبرجت  وا  اما   ، تسا هدننیرفآ 
یبرجت حطس  هب  ار  وا  دزاس و  یم  ادج  هدننیرفآ  رسپ  کی  یھلا  حطس  زا  ار  وا  دبا 

ۀرادا ناھج و  کی  رب  ندرک  تموکح  قح  هک  یرسپ   ، دھد یم  اقترا  داتسا  رسپ  کی 
هچنآ یمامت  رھظم  یتادوجوم  نینچ   . تسا هدومن  بسک  لماک  روط  هب  ار  نآ  تارک 
هک دنتسھ  یزیچ  رھ  یواح  دیآ و  تسد  هب  یھلا  رابت  زا  دناوت  یم  هک  دنتسھ 
نود أشنم  رطاخ  هب  دیاب  ناسنا  ارچ   . تسا هدش  لماک  قولخم  ۀبرجت  زا  یشان 

دوخ هک  یتقو  دروخب  سوسفا  شیوخ  یلماکت  ۀدش  لیمحت  یناگدنز  نارود  هیاپ و 
یارب دیاب  دنوش  بوسحم  هتسیاش  قیال و  یبرجت  ظاحل  هب  هک  نآ  زا  شیپ  نایادخ 
روبع ناسکی  ۀبرجت  کی  نایم  زا  ناشناھج  یاھورملق  رب  لماک  ییاھن و  تموکح 

! دننک

ناھج اب  داتسا  نارسپ  ۀطبار  - 5

تشھب ثیلثت  اب  یبرجت  ترشاعم  زا  اریز   ، تسا دودحمان  داتسا  لیئاکیم  کی  تردق 
تاقولخم دوخ  دننامھ  یعقاو  ۀبرجت  زا  اریز   ، تسا ارچ  نوچ و  یب  ؛  دوش یم  یشان 

رسپ کی  تیمکاح  تعیبط   . تسا هدش  یشان  دنراد  رارق  یا  هتیروتا  نینچ  تحت  هک 
: اریز  ، تسا یلاعتم  هدننیرفآ  ۀناگتفھ 

. دشاب یم  تشھب  تیھولا  ۀناگتفھ  هاگدید  ۀدنریگ  رب  رد  - 1

. تسا تاقولخم  یاضف  نامز -  ۀناگتفھ  درکیور  کی  ۀدنریگ  رب  رد  - 2

. دنک یم  ماغدا  مھ  رد  لماک  روط  هب  ار  قولخم  هاگدید  تشھب و  درکیور  - 3
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تسا هناگتفھ  یادخ  تینابر  ۀدنریگ  رب  رد  ًامامت  یبرجت  تیمکاح  نیا  بیترت  نیدب 
دننامھ هناگتفھ  رسپ  کی  یصخش  تیمکاح  . و  دسر یم  جوا  هب  لاعتم  دزیا  رد  هک 
نیرتلماک ، و  دش دھاوخ  لیمکت  هدنیآ  رد  یزور  هک  تسا  لاعتم  دزیا  ۀدنیآ  تیمکاح 
تادحرس ۀدودحم  رد  تشھب  ثیلثت  یلجت  لباق  ۀتیروتا  تردق و  نکمم  یاوتحم 

. دریگ یم  رب  رد  تسھ  هک  روطنآ  ار  هطوبرم  یاضف  نامز و 

تصرف تردق و  زا   ، یلحم ناھج  یلاع  تیمکاح  بسک  اب  لیئاکیم  رسپ  کی 
ناھج ینونک  رصع  لوط  رد  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  زا  یدیدج  ًالماک  عاونا  شنیرفآ 
ندروآ دوجو  هب  یارب  داتسا  رسپ  کی  تردق  نتفر  تسد  زا  اما   . دوش یم  رادروخرب 

زا هک  یتایح  نتخاس  راک  رد  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  زا  یدیدج  ًالماک  یاھ  هتسر 
داجیا لالتخا  هجو  چیھ  هب  تسا  ندش  راکشآ  ۀسورپ  رد  تسا و  هدش  رارقرب  شیپ 

شیپ تیدودحم  داجیا  ای  هفقو  نودب  ناھج  لماکت  میظع  ۀمانرب  نیا   . دنک یمن 
فقو تیلوئسم  ینعم  هب  داتسا  رسپ  کی  طسوت  یلاع  تیمکاح  هب  لین   . دور یم 
هدش هدیرفآ  یحارط و  شیپ  زا  هک  تسا  یزیچ  نآ  ۀرادا  ییافوکش و  هب  یصخش 
یحارط و هنوگ  نیدب  هک  ییاھنآ  طسوت  هک  تسا  یزیچ  نآ  ینعم  هب  ، و  تسا
لماکت کی  تسا  نکمم  نامز  تشذگ  اب   . دش دھاوخ  داجیا  ًابقاعتم  دنا  هدش  هدیرفآ 
ًالماک یوگلا  چیھ  سپ  نیا  زا  اما   ، دیآ دوجو  هب  عونتم  تادوجوم  زا  ینایاپ  یب  ًابیرقت 

أشنم داتسا  رسپ  کی  زا  ًامیقتسم  دنمشوھ  قولخم  زا  عون  چیھ  ای  دیدج 
. یلحم ناھج  رھ  رد  هدش  تیبثت  تموکح  کی  زاغآ   ، تسا ماگ  نیلوا  نیا   . دبای یمن 

ینعم هب  شناھج  یارچ  نوچ و  یب  تیمکاح  هب  ییاطعا  ۀناگتفھ  رسپ  کی  ِءاقترا 
لابند هب   . تسا یبسن  یمگردرس  نانیمطا و  مدع  زا  ینالوط  رصع  کی  نایاپ  زاغآ 
مدع راچد  ماجنارس  دبای  تسد  تیونعم  هب  یزور  دناوت  یمن  هک  هچنآ   ، دادخر نیا 

یناھیک تیعقاو  اب  یزور  دناوت  یمن  هک  هچنآ   . دش دھاوخ  یگتفای  نامزاس 
بلج یارب  شالت  رد  هک  یماگنھ   . دش دھاوخ  دوبان  ماجنارس  دوش  گنھامھ 
ششخب یارب  یزاس  هدامآ  اھورملق  ۀدارا  یاراد  تاقولخم  یگتسبلد  یرادافو و 

قئاف یراکتسرد  تلادع و   ، دیسر مامتا  هب  یندرکان  فصو  ییابیکش  نایاپ و  یب 
دوبان تلادع  ماجنارس  دنک  میمرت  دناوت  یمن  ششخب  هک  ار  هچنآ   . تشگ دھاوخ 

. درک دھاوخ 

دنتفای رارقتسا  راتخم  دوخ  نایاورنامرف  ناونع  هب  هک  نیا  زا  سپ  داتسا  یاھلیئاکیم 
رد هک  یکدنا  یاھتیدودحم   . دنتسھ یلاعتم  ناشدوخ  یلحم  یاھناھج  رد 

زا یاھتیصخش  اھورین و  یخرب  یتاذ  هک  دنتسھ  ییاھنآ  دراد  دوجو  اھنآ  تموکح 
، هتیروتا رد  داتسا  نارسپ  نیا  نآ  زا  اوس   . دنشاب یم  یناھیک  دوجوم  شیپ 

هب اھنآ   . دنتسھ لاعتم  شیوخ  ۀطوبرم  یاھناھج  رد  یرادا  یورین  ، و  تیلوئسم
هطبار رد  اھنآ  درخ   . دنتسھ لاعتم  اھزیچ  ۀیلک  رد  ًالمع  نایادخ  ناگدننیرفآ و  ناونع 

. تسا ریذپان  هنخر  صخشم  ناھج  کی  درکراک  اب 
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یلحم ناھج  کی  رد  هدش  تیبثت  تیمکاح  هب  وا  ِءاقترا  زا  دعب  تشھب  لیئاکیم  کی 
رارق دننک  یم  لمع  وا  ورملق  رد  هک  دنوادخ  رگید  نارسپ  ۀیلک  لماک  لرتنک  رد 
هنادازآ شیوخ  ورملق  یاھزاین  زا  دوخ  تشادرب  قباطم  دناوت  یم  وا  ، و  دریگ یم 

یحور و یرواد  بیترت  شتساوخ  هب  انب  دناوت  یم  داتسا  رسپ  کی   . دنک تموکح 
یباختنا یاھحرط  نارسپ  نیا  . و  دھد رییغت  ار  ینوکسم  تارایس  یلماکت  میظنت 

تارک اب  هطبار  رد  هژیو  هب   ، یا هرایس  صاخ  یاھزاین  هب  طوبرم  روما  ۀیلک  رد  ار  دوخ 
، ناش ییاھن  یاطعا  ورملق  اب  هطبار  رد  رتشیب  زاب  ناشتاقولخم و  تماقا  دروم 
رد ارجا  هب  هدروآ و  دوجو  هب   ، یناسنا مسج  لکش  هب  مسج  رد  یرادیدپ  ۀرایس 

. دنروآ یم 

هن  ، دنشاب لماک  طابترا  رد  شیوخ  ییاطعا  تارک  اب  داتسا  نارسپ  دسر  یم  رظن  هب 
رسپ کی  هک  یتارک  یمامت  هکلب  ناش  یصخش  تقوم  تماقا  تارک  اھنت 

یحور روضح  قیرط  زا  طابترا  نیا   . تسا هدومن  اطعا  ار  دوخ  اھنآ  رد  لایرتسیجم 
ظفح دنناشفایب “ اھناسنا  یمامت  یور   ” ار نآ  دنرداق  هک   ، تقیقح حور   ، ناشدوخ

ردام ِنادواج  رسپ  اب  ینتسسگان  طابترا  کی  نینچمھ  داتسا  نارسپ  نیا   . دوش یم 
دنرادروخرب هنازوسلد  یسرتسد  کی  زا  اھنآ   . دننک یم  ظفح  اھزیچ  یمامت  زکرم  رد 

نامز یاھورملق  رد  یا  هرایس  تایح  ۀیاپ  نود  یاھداژن  ات  الاب  رد  یناھج  ردپ  زا  هک 
. دبای یم  دادتما 

داتسا یاھلیئاکیم  تشونرس  - 6

تشونرس ای  تعیبط  نوماریپ  دھد  هزاجا  دوخ  هب  تسین  نکمم  سک  چیھ 
نیا اب   . دیوگ نخس  ییاھن  ۀتیروتا  اب  یلحم  یاھناھج  داتسا  ۀناگتفھ  نانارمکح 

هداد شزومآ  ام  هب   . مینک یم  یزادرپ  نامگ  دایز  روما  نیا  نوماریپ  یگمھ  ام   ، دوجو
تیھولا ۀناگود  یاھتشادرب  ِقلطم   ، تشھب لیئاکیم  رھ  هک  میراد  رواب  ، و  هدش

رسپ یناھج و  ردپ  ِینارکیب  یعقاو  یاھزاف  رھظم  وا  ور  نیا  زا  ؛  تسا شیوخ  أشنم 
نآ اب  هطبار  رد  اھنآ  اما   ، دنشاب ینارکیب  لک  زا  یشخب  دیاب  اھلیئاکیم   . تسا نادواج 

روطنیمھ اما   . دنتسھ قلطم  ًالامتحا  دراد  طبر  نانآ  أشنم  هب  هک  ینارکیب  زا  شخب 
زا شیب  هک  یلمع  چیھ   ، مینک یم  هدھاشم  ناھج  ینونک  رصع  رد  ار  اھنآ  راک  ام  هک 

دوخ دیاب  نامگ  دروم  ِیھانتم  قوف  تیفرظ  رھ   . مینک یمن  فشک  دشاب  یھانتم 
. دشاب هدشان  راکشآ  دوجو  نیا  اب  لماش و 

ناھج یلاع  تیمکاح  هب  اقترا  قولخم و  لکش  هب  ییاطعا  یناگدنز  نارود  لیمکت 
هک دشاب  لیئاکیم  کی  یھانتم  لمع  یاھتیفرظ  ۀدش  لیمکت  ییاھر  رگناشن  دیاب 

نیا رد  هک  ارچ   . تسا هارمھ  یھانتم  زا  شیب  تمدخ  یارب  تیفرظ  یرادیدپ  اب 
عاونا دیلوت  رد  ماگنھ  نآ  رد  یداتسا  نارسپ  نینچ  هک  مینک  یم  هظحالم  ام  هطبار 

زا کش  نودب  هک  یتیدودحم   ، دنراد رارق  تیدودحم  رد  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  دیدج 
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. دوش یم  یرورض  ناش  یھانتم  قوف  یاھلیسناتپ  ییاھر  قیرط 

رصع رسارس  رد  یگدننیرفآ  ۀدشان  راکشآ  یاھورین  نیا  هک  تسا  لمتحم  رایسب 
رایسب ۀدنیآ  رد  یزور  هک  میراد  رواب  ام  اما   . دننامب یقاب  لماش  دوخ  ناھج  ینونک 
رسپ کی  نایم  طابترا   ، ینوریب یاضف  تکرح  لاح  رد  نونکا  یاھناھج  رد   ، رود
حوطس هب  تسا  نکمم  متفھ  ۀلحرم  رگشنیرفآ  حور  کی  داتسا و  ۀناگتفھ 

حوطس رد  دیدج  یاھشزرا  ، و  یناعم  ، اھزیچ یرادیدپ  اب  هک  تمدخ  ِتیانوسبَا 
. دبای تسد  تسا  هارمھ  ناھج  رد  یئاغ  تیمھا  یواح  ۀنایارگزارف 

، تسا ققحت  لاح  رد  یبرجت  تمدخ  قیرط  زا  لاعتم  تیھولا  هک  روطنامھ  تسرد 
تینابر یاھلیسناتپ  یصخش  ققحت  هب  یبایتسد  لاح  رد  زین  هدننیرفآ  نارسپ 

. دنشاب یم  تسا  هدش  روصحم  ناشروصت  لباقریغ  تشرس  رد  هک  تشھب 
، و یتسار  ، هار نم  : ” تفگ راب  کی  دوب  ایشنروی  رد  هک  یماگنھ  حیسم  لیئاکیم 
نیا ناشتشونرس  ًالمع  تیدبا  رد  اھلیئاکیم  هک  میراد  رواب  ام  و  “ . متسھ تایح 

ۀیلک یارب  ار  ریسم  هراومھ  ، و  دنشاب تایح “ ، و  یتسار  ، هار  ” هک تسا 
هب یئاغ  ِیتینوسبا  زا  روبع  اب  یلاع  تینابر  زا  هک  روطنیمھ   ، ناھج یاھتیصخش 

. دننک یم  یناشفا  رون   ، دماجنا یم  تیھولا  نادواج  تیاھن 

[. اسرووی زا  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 22

دنوادخ ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 

رب هوالع   . دراد دوجو  دنوش  یم  هدیمان  دنوادخ  نارسپ  هک  یتادوجوم  زا  هورگ  هس 
هب هک  دراد  دوجو  یموس  هورگ   ، یدنزرف ۀدنبای  زارف  هدنبای و  دورف  یاھ  هتسر 

أشنم قباطم  یدنزرف  ۀتفای  ثیلثت  ۀتسر   . دنراد ترھش  دنوادخ  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
یلصا شخب  هس  هب   ، هدشان راکشآ  هدش و  راکشآ   ، نآ یاھتیصخش  رایسب  عاونا 

: زا دنترابع  یلصا  یاھشخب  نیا   . تسا هدش  میسقت  ًاددجم 

. هتفای ثیلثت  تیھولا -  نارسپ  - 1

. ثیلثت اب  هدش  هطاحا  نارسپ  - 2

. هتفای ثیلثت  قولخم -  نارسپ  - 3

أشنم زا  یشخب  تروص  هب   ، أشنم زا  رظن  فرص  دنوادخ  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  ۀیلک 
رد  ، تسا هدمآ  تسد  هب  ًابقاعتم  هک  ثیلثت  ۀطاحا  ۀبرجت  کی  تروص  هب  ای  شیوخ و 

نیا رد  هتفای  ثیلثت  تیھولا -  نارسپ   . دنراد کارتشا  یگتفای  ثیلثت  ۀبرجت 
، هدنامیقاب هورگ  ود  فیصوت  هب  بلطم  ۀئارا  نیا  ور  نیا  زا  ؛  دنا هدشن  راکشآ  اھ  هتشون 

. دش دھاوخ  دودحم   ، دنوادخ ۀدش  هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  هژیو  هب 

هدش هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  - 1

لابند هب  اما   ، دنراد دحاو  ای  هناگود  أشنم  ًاودب  هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  ۀیلک 
، هورگ نیا   . دنبای یم  صیصخت  ثیلثت  راک  تمدخ و  هب  هشیمھ  یارب  ثیلثت  اب  هطاحا 

لماش  ، دنا هتفای  نامزاس  ناھجربا  رد  تمدخ  یارب  دنا و  هدش  راکشآ  هک  روطنآ 
: دنوش یم  اھتیصخش  زا  هتسر  تفھ 
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. دنمناوت ناروآ  مایپ  - 1

. دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ  - 2

. دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  - 3

. هتفای ثیلثت  ناتسرپرس  - 4

. هتفای ثیلثت  ناریفس  - 5

. ینامسآ نانابھاگن  - 6

. رسپ یالاو  ناروای  - 7

هب رتشیب  مھ  زاب  درکراک  ، و  تعیبط  ، أشنم قباطم  اھتیصخش  زا  هورگ  تفھ  نیا 
ثیلثت نارسپ   ، یبایتسد ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  دنوش : یم  میسقت  هدمع  شخب  هس 

. لامک ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  ، و  یباختنا ۀتفای 

الاب ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ   ، دنمناوت ناروآ  مایپ  یبایتسد  — ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
زارف یاھناسنا  یگمھ  دنتسھ —  هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  ، و  دنتسھ

تسد تیاھن  هاپس  تشھب و  هب  هک  دنتسھ  یا  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  ۀدنبای 
، دنوش یم  هطاحا  ثیلثت  اب  اھنآ  هک  یماگنھ   . دنتسین دنمنایاپ  اھنآ  اما   . دنا هتفای 
هتسر نیا  دیدج  نارسپ   . دوش یم  جراخ  نادنمنایاپ  یناوخارف  تسیل  زا  ناشمان 

تارایس رد  اھمایا  یاھ  هنادواج  یتسرپرس  تحت  ار  یصخشم  یشزومآ  یاھسرد 
نآ زا   . دننارذگ یم  هاتوک  ًاتبسن  یاھ  هرود  یارب  انواھ  یاھرادم  یزکرم  داتس  رادم 

. دنوش یم  هدرامگ  ناھجربا  تفھ  رد  اھمایا  یامدق  تامدخ  هب  اھنآ  سپ 

ناریفس هتفای و  ثیلثت  ناتسرپرس  ۀدنریگ  رب  رد  یباختنا  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
تاقولخم یلماکت و  یاھمیفارس  زا  یخرب  نایم  زا  اھنآ   . دنشاب یم  هتفای  ثیلثت 

تسد تشھب  هب  هدیدرون و  رد  ار  انواھ  هک  دعب  یایند  هب  هتفای  لاقتنا  ینیبانیب 
هتفای دنویپ  رسپ  اب  هتفای و  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  زا  یخرب  نایم  زا  زین  ، و  دنا هتفای 

یریگوضع دنا  هدرک  دوعص  تایح  رون و  یزکرم  ۀریزج  هب  بیترت  نیمھ  هب  هک 
ثیلثت طسوت  ناشندش  هطاحا  لابند  هب  یباختنا  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ   . دنا هدش 
اھمایا یامدق  یاھھاگداد  هب   ، انواھ رد  رصتخم  شزومآ  کی  زا  سپ  تشھب و 

. دنوش یم  هدرامگ 

یالاو ناروای   ، اھنآ نافیدرمھ  ینامسآ و  نانابھاگن  لامک . ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
اھنآ  . دنھد یم  لیکشت  ار  هتفای  ثیلثت  راب  ود  یاھتیصخش  زا  یریظن  یب  هورگ   ، رسپ
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لماک یاھناسنا  ای  انواھ  تشھب -  یاھتیصخش  ۀتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ 
ناشن تیاھن  هاپس  رد  ار  دوخ  یرترب  اھتدم  یارب  هک  دنتسھ  یا  هدنبای  زارف  ۀدش 

یلاع ناریدم  اب  تمدخ  زا  دعب   ، هتفای ثیلثت  قولخم -  نارسپ  نیا  زا  یخرب   . دنا هداد 
ثیلثت راگزومآ  نارسپ  یتسرپرس  تحت  تمدخ  زا  سپ  داتسا و  حور  تفھ  ِییارجا 
هب سپس  و  دنوش ) یم  هطاحا   ) دنبای یم  ثیلثت  ًاددجم  تشھب  ثیلثت  طسوت 
یامدق یاھھاگداد  هب  رسپ  یالاو  ناروای  ناونع  هب  ینامسآ و  نانابھاگن  ناونع 
ًامیقتسم رتشیب  شزومآ  نودب  لامک  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ   . دنوش یم  هدرامگ  اھمایا 

. دنوش یم  هدرامگ  ناھجربا  تمدخ  هب 

، و یھلا نارواشم   ، درخ ناگدننک  لماک  ام —  أشنم  ثیلثت  نارایتسد  دادعت 
رد امئاد  هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  دادعت  اما   ، تسا تباث  یناھج —  ناسرزاب 
ناونع هب  هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  زا  هتسر  تفھ  یمامت   . تسا شیازفا  لاح 
رد اھنآ  دادعت  ، و  دنا هدش  هدرامگ  راک  هب  ناھجربا  تفھ  یاھتلود  زا  یکی  یاضعا 
تسد زا  زگرھ  زین  اھنآ  زا  نت  کی  یتح  ؛  تسا ناسکی  ًاقیقد  ناھجربا  رھ  تمدخ 
نکمم اھنآ   . دنا هتشگن  هارمگ  زگرھ  هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  تادوجوم   . تسا هتفرن 

یتمرح یب  هب  هاگچیھ  زین  نت  کی  یتح  اما   ، دنوش شزغل  راچد  ًاتقوم  تسا 
نارسپ یبایتسد و  نارسپ   . تسا هدشن  هتخانش  ناھجربا  یاھتلود  هب  تبسن 

ۀتفای ثیلثت  نارسپ  اما   ، دنا هدشن  لزلزت  راچد  ناتناورا  هب  تمدخ  رد  زگرھ  یباختنا 
تقوم یمگردرس  بجوم  قیرط  نیدب  دنا و  هدرک  هابتشا  تواضق  رد  هاگھگ  لامک 

. دنا هدش 

دوخ یاھھورگ  تروص  هب  ًاتدمع  هتسر  تفھ  ۀیلک  اھمایا  یامدق  یتسرپرس  تحت 
ۀتفای ثیلثت  نارسپ   . تسا هدرتسگ  تمدخ  زا  هرتسگ  نیا   . دننک یم  لمع  راتخم 

رد نانآ  ۀتفای  ثیلثت  ناراکمھ  اما   ، دننک یمن  کرت  ار  شیوخ  تیرومأم  ناھجربا  لامک 
تشھب نادواج  ۀریزج  هب  اضف  نامز و  یلماکت  تارک  زا  ، و  دننک یم  ددرت  گرزب  ناھج 
هشیمھ اما   ، دننک لمع  اھناھجربا  زا  کی  رھ  رد  تسا  نکمم  اھنآ   . دننک یم  رفس 

. دننک یم  نینچ  دندش  هداد  صیصخت  نآ  هب  تسخن  هک  یتلودربا  یاضعا  ناونع  هب 

هدرامگ ناھجربا  تفھ  تمدخ  هب  مئاد  روط  هب  هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  ًارھاظ 
زگرھ ام  اما   ، تسا ناھج  ینونک  رصع  تدم  لوط  یارب  شرامگ  نیا  ًاعطق   . دنا هدش 

. دشاب یدبا  تسانب  نیا  هک  میا  هتفاین  عالطا 

دنمناوت ناروآ  مایپ  - 2

کی اھنآ   . دنراد قلعت  هتفای  ثیلثت  نارسپ  ۀدنبای  زارف  هورگ  هب  دنمناوت  ناروآ  مایپ 
ای دنا  هدش  عقاو  نومزآ  دروم  شروش  اب  هک  دنتسھ  هدش  لماک  یاھناسنا  زا  هقبط 
رارق شیامزآ  ۀتوب  رد  هزادنا  نامھ  هب  ناش  یصخش  یرادافو  اب  هطبار  رد  نآ  زا  اوس 
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روبع یناھج  یرادافو  زا  یصخشم  نومزآ  نایم  زا  یگمھ  اھنآ  ؛  دنا هدش  هداد 
یرادافو مدع  طیارش  نیع  رد  ناش  یتشھب  دوعص  رد  یزور  اھنآ   . دنا هدرک 

ناربھر نیا  یاھناکم  رد  یخرب  ، و  دنداتسیا رادافو  خسار و  یمزع  اب  ناشناقوفام 
. دندرک لمع  رادافو  لاعف و  یا  هنوگ  هب  نکش  نامیپ 

هب  ، یراکادف یرادافو و  زا  یصخش  یا  هنیشیپ  نینچ  اب  هدنبای  زارف  یاھناسنا  نیا 
تسد تشھب  هب   ، دننک یم  روبع  انواھ  نایم  زا  نامز  نادرونھر  ناوراک  هارمھ 

. دنوش یم  هدناوخ  ارف  تیاھن  هاپس  هب  ، و  دنوش یم  لیصحتلا  غراف  اجنآ  زا   ، دنبای یم 
ًابقاعتم دنبای و  یم  ثیلثت  تشھب  ثیلثت  زیمآرارسا  ۀطاحا  رد  اھنآ  نآ  لابند  هب 

رد اھمایا  یامدق  اب  ناھجربا  تفھ  یاھتلود  یتسرپرس  رد  دنبای  یم  تیرومأم 
. دنریگ رارق  طابترا 

طیارش نیع  رد  هک  یرگشروش  ۀبرجت  یواح  ۀدنبای  زارف  ناسنا  رھ  تشونرس 
روآ مایپ  کی  هک  تسا  نیا  ماجنارس  دنک  یم  لمع  هنارادافو  یا  هنوگ  هب  شروش 

یا هنوگ  هب  هک  زین  هدنبای  زارف  قولخم  رھ  تشونرس   . دوش ناھجربا  تمدخ  دنمناوت 
نیمھ دوش  یم  هناراک  هانگ  ای   ، هناریرش  ، هناراکاطخ یاھبوشآ  نیا  عنام  رثؤم 

رد یرادافو  رتالاب  عاونا  داجیا  ای  شروش و  زا  تعنامم  یارب  هک  یلمع  اریز  ؛  تسا
شروش طیارش  رد  یرادافو  زا  رتدنمشزرا  یتح   ، هدش یحارط  یناھج  نارحب  کی 

. دوش یم  بوسحم  یعقاو 

هب ۀرمز  رد  هک  اضف  نامز و  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  نآ  نایم  زا  دشرا  دنمناوت  ناروآ  مایپ 
مایا رد  اھنآ  زا  یرایسب  ، و  دندش باختنا  دندوب  نیزاغآ  یاھ  هدیسر  تشھب 

هب دنمناوت  ناروآ  مایپ  یگتفای  ثیلثت  نیتسخن  اما   . دنا هدیدرون  رد  ار  انواھ  ادنافدنرگ 
لماش ار  ناھجربا  تفھ  رھ  زا  یناگدنیامن  ادیدناک  هورگ  هک  نیا  ات  دماین  رد  ارجا 
نادرونھر دیدرگ  تیحالص  دجاو  تشھب  رد  هک  هتسر  نیا  زا  هورگ  نیرخآ  . و  دیدرگ

. تفرگ رب  رد  ار  نادابن  یلحم  ناھج  زا  یا  هدنبای  زارف 

تیرومأم یارب  نت  رازھ  دصکی   ، هرفن رازھ  دصتفھ  یاھسالک  رد  دنمناوت  ناروآ  مایپ 
روآ مایپ  نویلیرت  کی  ًابیرقت   . دنوش یم  هتفریذپ  تشھب  ثیلثت  طسوت   ، ناھجربا رھ  رد 

مینک رواب  هک  دراد  دوجو  یلیلد  رھ  ، و  دنا هدش  هدرامگ  راک  هب  اسرووی  رد  دنمناوت 
. تسا نامھ  ًاقیقد  دننک  یم  تمدخ  ناھجربا  تفھ  رھ  رد  هک  ییاھنآ  دادعت 

دشاب بلاج  ایشنروی  مدرم  یارب  تسا  نکمم  ، و  متسھ دنمناوت  روآ  مایپ  کی  نم 
نیا ، و  دوب دنمزوریپ  گرزب  نومزآ  رد  زین  نم  یناسنا  ۀبرجت  رایتسد  رای و  هک  دننادب 

یارب اھراب و  انواھ  یوس  هب  ارگ  نورد  تدم  ینالوط  دوعص  رد  ام  هچ  رگ  هک 
هتفریذپ هرفن  رازھ  دصتفھ  هورگ  نامھ  رد   ، میدوب ادج  مھ  زا  ینالوط  یاھ  هرود 

کیدزن و یطابترا  رد  نوتگنیرجسیاو  زا  روبع  نیح  ار  نامتقو  هک  نیا  ، و  میدش
یاسرووی هب  مھ  اب  میدش و  هدرامگ  تیرومأم  هب  ماجنارس  ام   . میدنارذگ زیمآرھم 
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زاین روآ  مایپ  ود  تامدخ  هب  هک  ییاھتیرومأم  یارجا  یارب  ، و  میتفای صیصخت  ناتناورا 
. میوش یم  مازعا  مھ  اب  بلغا  دراد 

ۀیلک هب   ، هدش هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  ۀیلک  اب  کارتشا  رد   ، دنمناوت ناروآ  مایپ 
باتزاب سیورس  قیرط  زا  اھنآ   . دنبای یم  صیصخت  ناھجربا  یاھتیلاعف  یاھزاف 
یمامت رد  دنمناوت  ناروآ  مایپ   . دنراد مئاد  طابترا  دوخ  یزکرم  داتس  اب  ناھجربا 

یلحم و یاھناھج  رد  ار  ییاھتیرومأم  دننک و  یم  تمدخ  ناھجربا  کی  یاھ  هیحان 
نینچ تصرف  نیا  رد  نم  هک  روطنامھ   ، دننک یم  ارجا  ًاررکم  تارک  کت  کت  رد  یتح 

. منک یم 

هب دنمناوت  ناروآ  مایپ   ، دسر یم  یرواد  تقو  هک  یماگنھ   ، ناھجربا یاھھاگداد  رد 
یاھلامک نینچمھ  اھنآ   . دننک یم  لمع  ود  رھ  تارایس  دارفا و  ناعفادم  تروص 

تروص هب  اھنآ  یلصا  راک   . دننک یم  یرای  یلصا  یاھ  هیحان  روما  تیادھ  رد  ار  اھمایا 
کت رد  یزکرم و  داتس  نوگانوگ  تارک  رد  اھنآ   . تسا ناھجربا  نارظان  راک   ، هورگ کی 
اھنآ  . دنا هتفای  رارقتسا  اھمایا  یامدق  یمسر  نارظان  ناونع  هب  مھم  تارایس  کت 

نارواشم ناونع  هب  نینچمھ  دنوش  یم  هدرامگ  راگ  هب  تروص  نیدب  هک  یماگنھ 
تمدخ دننک  یم  یتسرپرس  ار  دوخ  تقوم  تماقا  ناکم  تارک  روما  هک  ینیلوئسم 
تکرش یناسنا  تفرشیپ  ۀنایارگزارف  حرط  یاھزاف  ۀیلک  رد  ناروآ  مایپ   . دننک یم 

هب تبسن  ار  اھتلودربا  دنراد  یناسنا  أشنم  هک  دوخ  نارایمھ  اب  اھنآ   . دنراد لاعف 
کیدزن و طابترا  رد  دنوادخ  ۀدنبای  دورف  نارسپ  یاھحرط  تفرشیپ  تیعضو و 

. دنراد یم  هاگن  یصخش 

، و دنھاگآ لماک  روط  هب  دوخ  ۀنایارگزارف  یناگدنز  نارود  یمامت  زا  دنمناوت  ناروآ  مایپ 
اب یناروآ  مایپ   ، دنتسھ زوسلد  دیفم و  ینامداخ  نینچ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

امش هک  نیا  ضحم  هب   . نامز قولخم  رھ  یارب  اضف و  ۀرک  رھ  رد  تمدخ  یارب  تیارد 
، درک دیھاوخ  رارقرب  طابترا  ام  اب  هنامیھف  هنادازآ و  روط  هب   ، دیبای ییاھر  مسج  زا 

یاھداژن نآ  زا  ینعی   ، مییآ یم  اضف  یلماکت  تارک  ۀیلک  رد  اھداژن  ۀیلک  زا  ام  اریز 
اب ًابقاعتم  ، و  دنا هدش  عقاو  ینکس  دروم  رکف  ناگدننک  میظنت  طسوت  هک  یناسنا 

. دنبای یم  دنویپ  اھنآ 

دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ  - 3

، یبایتسد ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  مود  هورگ   ، دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ 
یناسنا أشنم  یاراد  هک  دنتسھ  یا  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  تادوجوم  یگمھ 
هب یرترب  یرادا  ناوت  هک  دنتسھ  یا  هدش  لماک  یاھناسنا  اھنیا   . دنشاب یم 
غوبن شیوخ  ۀنایارگزارف  یناگدنز  ینالوط  نارود  رسارس  رد  دنا و  هدراذگ  شیامن 
ینارمکح رد  یدنمناوت  دبسرس  لگ  اھنآ   . دنا هداد  ناشن  تیریدم  رد  یا  هداعلا  قراخ 
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. تسا هتفرگ  همشچرس  اضف  ۀتفای  اقب  یاھناسنا  زا  هک  دنتسھ 

ثیلثت دنتسھ  الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ  زا  نت  رازھ  داتفھ  ثیلثت  ِطابترا  رھ  رد 
کی نایم  رد   ، تسا ناوج  ًاتبسن  شنیرفآ  کی  نادابن  یلحم  ناھج  هچ  رگا   . دنبای یم 
شیب ناتناورا  رد  نونکا   . دراد یناگدنیامن  هتسر  نیا  زا  هتفای  ثیلثت  یگزات  هب  ۀقبط 

لثم اھنآ   . دنا هدش  هدرامگ  راک  هب  رھام  ناگدننک  هرادا  نیا  زا  نت  درایلیم  هد  زا 
رد ار  ناشدوخ  یزکرم  داتس  ینامسآ  تادوجوم  زا  هناگادج  یاھ  هتسر  یمامت 

ثیلثت اب  نارسپ  ریاس  دننامھ  اسرووی  رد  اھنآ  ریاخذ  ، و  دنشاب یم  اراد  اسرووی 
ناتناورا رد  اھنآ  ۀتسر  ۀدننک  یتسرپرس  یزکرم  تئیھ  ناونع  هب  هدش  هطاحا 

. دنک یم  لمع 

اھنآ  . دنتسھ تیدودحم  نودب  ناتسرپرس  دنتسھ  الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ 
رھ رد  اھنآ   . دنشاب یم  اھمایا  یامدق  رثؤم  هتسویپ  رضاح و  اج  همھ  ییارجا  ناریدم 

ناھجربا تفھ  زا  کی  رھ  رد  تیلاعف  زا  زاف  رھ  رد  ، و  ینوکسم ۀرک  رھ  رد   ، هرتسگ
. دننک یم  تمدخ 

لومعمریغ تراھم  یرادا و  یلاع  درخ  زا  هک  دادعتسا  اب  شوھاب و  تادوجوم  نیا 
هدھع هب  ناھجربا  یاھھاگداد  یوس  زا  ار  تلادع  نامرآ  ۀضرع   ، دنرادروخرب ییارجا 

یلماکت یاھناھج  رد  ار  اھیراگزاس  مدع  حالصا  تلادع و  یارجا  اھنآ   . دنریگ یم 
تفرشیپ یاھ  هرتسگ  تارک و  زا  امش  هک  نیا  نمض  ور  نیا  زا   . دنزاس یم  افوکش 
راضحا تواضق  یاھاطخ  یارب  هاگ  رھ   ، دینک یم  دوعص  دوخ  یناھیک  ۀدش  ررقم 

امش نارایداد  اریز  دیدرگ  یتلادع  یب  لمحتم  هک  تسا  لمتحم  یتخس  هب   ، دیوش
امش هک  یناگدنز  نارود  زا  هلحرم  رھ  اب  هک  دنتسھ  هتشذگ  ۀدنبای  زارف  تاقولخم 

. دنتسھ انشآ  ًاصخش  دییامیپ  یم  هدومیپ و 

دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  - 4

ثیلثت نارسپ  زا  هورگ  نیرخآ  نیموس و  دنتسھ  هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ 
ناوت هک  دنتسھ  یا  هدنبای  زارف  یاھناور  اھنآ   . دنھد یم  لیکشت  ار  یبایتسد  ۀتفای 
نامز تارک  یلماکت  یاھداژن  نارتخد  نارسپ و  یمامت  تراھم  یارو  رد  ار  شتسرپ 
یناھج ردپ  ۀنادواج  دوصقم  زا  یونعم  یتشادرب  هب  اھنآ   . دنا هدروآ  دوجو  هب  اضف  و 

تسد تسا  هرامش  مان و  یواح  یلماکت  تاقولخم  کرد  زا  رتارف  ًاتبسن  هک 
یا همجرت  اب   . دنا هتفای  مان  دنتسھ  هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دنا هتفای 

. دشاب یم  دنتسھ “ هرامش  مان و  زا  رتالاب  هک  ییاھنآ   ” اھنآ مان  رت  قیقد 

هتفریذپ تشھب  ثیلثت  طسوت  هرفن  رازھ  تفھ  یاھھورگ  رد  نارسپ  زا  هتسر  نیا 
ناتناورا رد  نارسپ  نیا  زا  نویلیم  دصکی  زا  شیب  اسرووی  دانسا  هب  انب   . تسا هدش 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دنا هدش  هدرامگ  راک  هب 

یاھداژن یونعم  رترب  ناھذا  دنتسھ  هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  هک  نیا  هب  رظن 
هک یماگنھ  ، و  تسا بولطم  یونعم  هاگدید  کی  هک  یماگنھ   ، دنتسھ هتفای  اقب 

یناگدنز نارود  ۀبرجت  یرواد  دروم  لکشم  هب  طوبرم  تالاؤس  یفکم  کرد  یارب 
تواضق دنسم  رب  هک  دنا  هتسیاش  هژیو  یا  هنوگ  هب  اھنآ   ، تسا یرورض  هنایارگزارف 
ناتناورا یلاع  یروژ  تئیھ  یاضعا  اھنآ   . دنھد هئارا  ار  ناشیاھ  هاگدید  دننیشنب و 
شیبامک تارک  یضعب  رد  تسا  نکمم  هدش  هرادا  دب  یروژ  متسیس  کی   . دنتسھ

عون نیرتالاب  ام  نآ  ۀمیمض  یاھھاگداد  اسرووی و  رد  اما   ، دشاب تلادع  ۀکحضم  کی 
. میریگ یم  راک  هب  تاضق  یروژ و  یاضعا  ناونع  هب  ار  یونعم  ۀتفای  لماکت  تینھذ 

هب تواضق  مکح  نداد  هک  ییاھنآ  ، و  تسا تلود  رھ  درکراک  نیرتالاب  یرواد 
نیرت و هبرجتاب  عاونا  نیرت  شنمالاو  نیرتالاب و  نایم  زا  دیاب  هدش  هتشاذگ  ناش  هدھع 

. دنوش هدیزگرب  دارفا  نیرت  تیارد  اب 

رد هک  ییاھنآ   ، دنمناوت ناروآ  مایپ  ِیگتفای  ثیلثت  تاقبط  یارب  اھادیدناک  باختنا 
کیتاموتا یتاذ و   ، دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  ، و  دنتسھ الاب  ۀتیروتا 

نارسپ لنسرپ   . دنتسین یرایتخا  هجو  چیھ  هب  تشھب  یباختنا  یاھکینکت   . تسا
. دننک یم  نییعت  یونعم  یاھشزرا  یصخش و  ۀبرجت  ار  یبایتسد  ۀتفای  ثیلثت 

اھنآ اما   ، دنتسھ ناسکی  تیریدم  ۀبتر  رد  ربارب و  هتیروتا  رد  یتادوجوم  نینچ 
. دنتسین صخاش  تادوجوم  اھنآ  ؛  دنرادروخرب عونتم  یاھرتکاراک  تیدرف و  زا  یگمھ 

توافتم یاھیگژیو  زا  شیوخ  ۀنایارگزارف  یناگدنز  نارود  یاھتوافت  هب  هتسب  اھنآ 
. دنرادروخرب

ِیھلا ۀطاحا  رد  یبرجت  یاھیگتسیاش  نیا  رب  هوالع  یبایتسد  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
نارسپ زارتمھ  نارایتسد  ناونع  هب  ًابقاعتم  اھنآ   . دنا هتفای  ثیلثت  تشھب  یاھتیھولا 
زا یرایسب  ثیلثت  ۀطاحا  دسر  یم  رظن  هب  اریز   ، دننک یم  لمع  ثیلثت  تباث 
عیرست هدنیآ  نامز  ناروک  زا  ار  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  ۀتفاین  ققحت  یاھلیسناتپ 

تسا طوبرم  ناھج  ینونک  رصع  هب  هک  هچنآ  اب  هطبار  رد  طقف  رما  نیا  اما   . دنک یم 
. دراد تحص 

ۀنایارگزارف یناگدنز  نارود  تامدخ  ریگرد   ، ًالماک هن  یلو   ، ًاتدمع نارسپ  زا  هورگ  نیا 
دیدرت دروم  یناسنا  قولخم  کی  هاگدید  هاگرھ   . دنتسھ اضف  نامز و  یاھناسنا 

هدنبای زارف  نویسیمک  کی  ربارب  رد  فانیتسا  قیرط  زا  ثحب  دروم  عوضوم   ، دوش عقاو 
هرامش مان و  نودب  یکی  ، و  الاب ۀتیروتا  رد  یکی   ، دنمناوت روآ  مایپ  کی  لماش  هک 

. دوش یم  لصف  لح و  دشاب  یم 

دوعص تشھب  هب  ناتدوخ  تسا  نکمم  دیناوخ  یم  ار  مایپ  نیا  هک  اھناسنا  امش 
ناھجربا تفھ  زا  یکی  رد  هدنیآ  رود  راصعا  رد  ، و  دیبای تسد  ثیلثت  شوغآ  هب   ، دینک
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لمع ایشنروی  رد  نونکا  نم  هک  روطنآ  یتح  ، و  دیوش لصو  اھمایا  یامدق  تمدخ  هب 
ینوکسم ۀرایس  کی  هب  ار  تقیقح  یزاسراکشآ  هک  دیبای  تیرومأم  یزور   ، منک یم 

. دیھد طسب  لماکت  لاح  رد 
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یاھداژن اھنت  هن   . دنتسھ یباختنا  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  هتفای  ثیلثت  ناتسرپرس 
هب  ، دندرون یم  رد  ار  انواھ  دنرادروخرب  اقب  شزرا  زا  هک  ییاھناسنا  ریاس  امش و 

ار دوخ  تشونرس  ثیلثت  تباث  نارسپ  هارمھ  هب  یزور  ، و  دنبای یم  تسد  تشھب 
نارایمھ امش و  رادافو  یفارس  نانابھاگن  هکلب   ، دنبای یم  ناھجربا  هب  تمدخ  رد 
تشونرس ثیلثت و  طسوت  تسا  نکمم  زین  امش  رادافو  هزادنا  نامھ  هب  ِینیبانیب 

. دنوش ادیدناک  ییاسانش  نامھ  یارب  تیصخش  ۀداعلا  قوف 

لاقتنا ینیبانیب  تاقولخم  هدنبای و  زارف  یاھمیفارس  هتفای  ثیلثت  ناتسرپرس 
تسد تیاھن  هاپس  تشھب و  هب  هدرک و  روبع  انواھ  زا  هک  دنتسھ  یا  هتفای 

یامدق تمدخ  هب  هدش و  هتفریذپ  تشھب  ثیلثت  طسوت  ًابقاعتم  اھنآ   . دنا هتفای 
. دندش هدرامگ  اھمایا 

لیلد هب  دنتسھ  هدنبای  زارف  یاھمیفارس  ۀرمز  رد  هک  ثیلثت  شریذپ  یاھادیدناک 
هتفای و تسد  تیاھن  هاپس  هب  هک  هدنبای  زارف  یناسنا  اب  ناش  هناممصم  یراکمھ 

یفارس نابھاگن   . دنوش یم  رادروخرب  ینادردق  نیا  زا  تسا  هتفای  ثیلثت  ًابقاعتم 
ثیلثت اھدعب   ، دومن یط  نم  اب  ار  ریسم  نیا  نم  دوخ  یناسنا  یناگدنز  نارود 

هدش قحلم  اسرووی  تلود  هب  هتفای  ثیلثت  تسرپرس  کی  ناونع  هب  نونکا  ، و  تفای
. تسا

هب هتفای و  لاقتنا  وس  نآ  یایند  هب  یرایسب  ؛  ینیبانیب تاقولخم  اب  هطبار  رد  و 
ثیلثت طسوت  لیالد  نامھ  هب  اھمیفارس و  هارمھ  هب  ، و  دنبای یم  تسد  تشھب 

. دنوش یم  هدرامگ  راک  هب  تسرپرس  ناونع  هب  اھناھجربا  رد  دنوش و  یم  هتفریذپ 

تشھب ثیلثت  طسوت  هرفن  رازھ  داتفھ  یاھھورگ  رد  هتفای  ثیلثت  ناتسرپرس 
. تسا هتفای  صاصتخا  ناھجربا  کی  هب  هورگ  رھ  زا  متفھ  کی  ، و  دنوش یم  هتفریذپ 

رد الاو  دامتعا و  دروم  ناتسرپرس  نیا  زا  نت  نویلیم  هد  زا  شیب  یکدنا  نونکا 
یعرف یلصا و  یزکرم  داتس  تارک  رد  اسرووی و  رد  اھنآ   . دنتسھ ناتناورا  تمدخ 
درایلیم نیدنچ  زا  لکشتم  یھاپس  طسوت  ناشیاھشالت  رد  اھنآ   . دننک یم  تمدخ 

. دنوش یم  یرای  ناھجربا  یاناوت  یاھتیصخش  ریاس  میفانکس و 

زاغآ تسرپرس  ناونع  هب  ار  شیوخ  یناگدنز  نارود  هتفای  ثیلثت  ناتسرپرس 
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نارسفا رظن  کی  زا  اھنآ   . دنھد یم  همادا  لکش  نیا  هب  اھتلودربا  روما  رد  ، و  دننک یم 
دارفا اب  ینامسآ  نانابھاگن  نوچمھ  اھنآ  اما   ، دنشاب یم  شیوخ  ناھجربا  یاھتلود 

دننک و یم  هرادا  ار  یھورگ  روما  هتفای  ثیلثت  ناتسرپرس   . دنرادن راک  رس و 
اھداھن ، و  اھحرط  ، دانسا ناتسرپرس  اھنآ   . دنزاس یم  افوکش  ار  یعمج  یاھ  هژورپ 

یاھ هژورپ   ، یتیصخش یاھھورگ   ، اھراک نیلوئسم  ناونع  هب  اھنآ  ؛  دنتسھ
رگید رامشیب  تامادقا  ، و  ناھج یاھدروآرب   ، ایشناروم یاھ  همانرب   ، هنایارگزارف

. دننک یم  لمع 
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دنتسھ و یباختنا  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  زا  هتسر  نیمود  هتفای  ثیلثت  ناریفس 
هدنبای زارف  تاقولخم  زا  عون  ود  نایم  زا   ، ناتسرپرس  ، ناشناراکمھ دننامھ 

دنویپ ردپ  ای  هدننک  میظنت  اب  هدنبای  زارف  یاھناسنا  یمامت   . دنوش یم  یریگوضع 
نیا زا  یخرب   . دنا هتفای  دنویپ  رسپ  اب  یخرب  ، و  هتفای دنویپ  حور  اب  یخرب  ؛  دنا هتفاین 

تسد تشھب  هب  دنسر و  یم  انواھ  هب  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  حور و  اب  یاھناسنا 
باختنا ثیلثت  شریذپ  یارب  تشھب  ناگدنبای  زارف  نیا  نایم  زا  اھادیدناک   . دنبای یم 

هب سپس  اھنآ   . دنبای یم  ثیلثت  هرفن  رازھ  تفھ  یاھ  هتسد  رد  هاگھگ  ، و  دنوش یم 
. دنوش یم  هدرامگ  راک  هب  اھناھجربا  رد  اھمایا  یامدق  ۀتفای  ثیلثت  ناریفس  ناونع 

. دنا هدش  مان  تبث  اسرووی  رد  نانآ  زا  نت  درایلیم  کی  ًابیرقت 

شریذپ یارب  انواھ  رد  دوخ  ناراگزومآ  یاھ  هیصوت  لابند  هب  هتفای  ثیلثت  ناریفس 
شیوخ ۀطوبرم  یاھھورگ  رترب  ناھذا  رگنایامن  اھنآ   . دنوش یم  باختنا  ثیلثت 

هب یگدیسر  رد  مھف و  رد  هک  دنتسھ  هتسیاش  وحن  نیرتھب  هب  ور  نیا  زا  دنتسھ و 
نانارمکح هب  دنیآ  یم  اھنآ  زا  هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  هک  یتارک  نآ  عفانم 

ۀتفای دنویپ  رسپ  اب  عون  هک  یتالکشم  اب  ام  یاھدروخرب  رد   . دنناسر یرای  ناھجربا 
. دنتسھ یگرزب  کمک  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  ناریفس  دوش  یم  لماش  ار  تیصخش 

یارب ، و  دوصقم روظنم و  رھ  یارب  اھمایا  یامدق  ناگداتسرف  هتفای  ثیلثت  ناریفس 
رد ار  مھم  هژیو و  تامدخ  اھنآ   . دنشاب یم  ناشتیرومأم  ناھجربا  رد  ناھج  ای  هرک  رھ 
کی ۀقرفتم  رامشیب  یاھتیرومأم  ، و  دنھد یم  هئارا  یعرف  یاھ  هیحان  یزکرم  داتس 

ۀتفای ثیلثت  نارسپ  ۀریخذ  ای  یرارطضا  هاپس  اھنآ   . دنھد یم  ماجنا  ار  ناھجربا 
سرتسد رد  فیاظو  زا  یگرزب  ۀرتسگ  یارب  ور  نیا  زا  ، و  دنشاب یم  اھتلودربا 

هک یروط   ، دنوش یم  ناھجربا  روما  رد  راک  رازھ  نارازھ  ریگرد  اھنآ   . دنتسھ
ایشنروی رد  یزیچ  اریز   ، دومن فیصوت  یرشب  ناھذا  یارب  ار  اھنآ  تسا  نکممریغ 

. دشاب هسیاقم  لباق  اھتیلاعف  نیا  اب  یقیرط  هب  هک  دھد  یمن  خر 
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 — یحور ۀدش  لماک  لماک و  تادوجوم  قالخ  یلاع  درکراک  ۀبرجت  مناوت  یمن  نم 
یاھکینکت  . مزاس راکشآ  لماک  روط  هب  یدام  نھذ  یارب  ار  یبای —  ثیلثت  لمع 
طسوت دنتسھ و  نوتگنیراتیلوس  نوتگنیرجسیاو و  رارسا  ۀرمز  رد  یبای  ثیلثت 

لباق دنا  هدرک  روبع  ریظن  یب  براجت  نیا  نایم  زا  هک  ییاھنآ  زج  سکچیھ 
لامتحا زا  رتارف  نیا  یدوجوم  رھ  یارب  ور  نیا  زا   . دنتسین کرد  لباق  یزاسراکشآ و 

روط هب  یرشب  نھذ  یارب  ار  هداعلا  قراخ  درکراک  نیا  زا  دوصقم  تعیبط و  هک  تسا 
. دیامن فیصوت  زیمآ  تیقفوم 

کی رھ  یاضعا  زا  یخرب  انواھ و  تشھب -  یاھتیصخش  طقف   ، اھتیھولا زا  رظن  فرص 
، تشھب لامک  ۀژیو  طیارش  تحت   . دنتسھ ریگرد  یبای  ثیلثت  رد  نادنمنایاپ  هاپس  زا 

موھفم تیوھ -  نییعت  ریظن  یب  یارجام  هب  تسا  نکمم  هداعلا  قراخ  تادوجوم  نیا 
ثیلثت قولخم -  رسپ  کی   ، دیدج دوجوم  کی  ندروآ  دوجو  هب  رد  اھنآ  ، و  دنزرو تردابم 

. دنوش یم  قفوم  اھراب   ، هتفای

دنوش یم  ریگرد  یبای  ثیلثت  یاھارجام  نینچ  رد  هک  یا  هتفای  لالج  تاقولخم 
اب هطبار  رد  هک  یلاح  رد   ، دننک تکرش  یبراجت  نینچ  زا  یکی  رد  طقف  تسا  نکمم 
ثیلثت یاھدادخر  موادم  یارجا  رد  یدح  چیھ  دسر  یم  رظن  هب  تشھب  یاھتیھولا 

: دشاب دودحم  رظن  کی  زا  طقف  تیھولا  دسر  یم  رظن  هب   . دشاب هتشادن  دوجو  یبای 
ردپ دحتم  تساوخ  زا  نارکیب  ییارجا  ریدم  کی  اھنت  ، و  نارکیب نیزاغآ و  حور  کی  طقف 

. دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم  رسپ  - 

حوطس هب  هک  یا  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  ِیناسنا  ۀدنبای  زارف  نادنمنایاپ 
دنتسھ ییاھنآ  ۀرمز  رد  دنا  هتفای  تسد  یونعم  ۀعسوت  تشھب و  گنھرف  صخشم 
یماگنھ  . دنزرو تردابم  هدش  هدیرفآ  دوجوم  کی  ندیشخب  ثیلثت  هب  دنناوت  یم  هک 

تقو هب  هرازھ  رھ  رد   ، دنوش یم  رقتسم  تشھب  رد  یناسنا  دنمنایاپ  یاھھورگ  هک 
دنناوتب ینادنمنایاپ  نینچ  هک  دراد  دوجو  فلتخم  هار  تفھ   . دنبای یم  تغارف  انواھ 
دنمنایاپ کی  اب  طابترا  رد   ، اھنیا زا  یکی  ، و  دنیامن باختنا  ار  تغارف  ۀرود  نیا  ندنارذگ 
ندیشخب ثیلثت  یارجا  هب  هک  تسا  نیا   ، انواھ تشھب -  تیصخش  کی  ای  عونمھ 

. دننک مادقا  قولخم 

دنھد ناشن  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ  دزن  نتفر  ماگنھ  یناسنا  دنمنایاپ  ود  رگا 
اھتکتیشرآ  ، دنا هدیزگرب  لقتسم  روط  هب  یبای  ثیلثت  یارب  ار  ناسکی  موھفم  کی  هک 
ناگدنبای زارف  نیا  هب  هک  دننک  رداص  ینیمارف  شیوخ  دیدحالص  هب  انب  دنراد  رایتخا 

یتدم یارب  دننک و  دیدمت  ار  ناشتغارف  نارود  دھد  یم  هزاجا  یناسنا  ۀتفای  لالج 
نیا نایاپ  رد   . دنھد لاقتنا  تشھب  نادنورھش  یگدنھد  ثیلثت  ۀیحان  هب  ار  دوخ 

دنا هدیزگرب  ًاکرتشم  ییاھنت و  هب  هک  دنھد  شرازگ  اھنآ  رگا   ، صخشم تغارف  ۀرود 
موھفم کی  نداد  تیعقاو  ، و  یھد نامرآ   ، یشخب تیونعم  یارب  یتشھب  شالت  هب 
حور هاگنآ   ، دننز تسد  تسا  هدشن  هتفای  ثیلثت  ماگنھ  نآ  ات  هک  نیزاغآ  هدیزگرب و 
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زاجم یا  هداعلا  قراخ  راک  نینچ  هک  دنک  یم  رداص  یتاروتسد  تفھ  ۀرامش  داتسا 
. دوش هتشاد 

؛ دوش یم  اھارجام  نیا  فرص  یرواب  لباقریغ  ینالوط  یاھنامز  تدم  تاقوا  یھاگ 
تاقوا یھاگ  و  قباس — ممصم  رادافو و  یاھناسنا  نیا  هک  نآ  زا  شیپ 

رد ، و  دنبای تسد  شیوخ  فدھ  هب  ماجنارس  انواھ —  تشھب -  یاھتیصخش 
قفوم یتسار  هب  یناھج  تقیقح  زا  ناش  یباختنا  تشادرب  هب  ندیشخب  ققحت 
هشیمھ راکادف  یاھجوز  نیا  . و  دوش یم  یرپس  رصع  کی  دسر  یم  رظن  هب   ، دنوش
چیھ هک  یلاح  رد   ، دنروخ یم  تسکش  اھراب  اھنآ  ؛  دنبای یمن  تسد  تیقفوم  هب 
هک یبای  ثیلثت  یاھادیدناک   . دریگ یمن  تروص  اھنآ  بناج  زا  یفشک  لباق  یاطخ 
دنوش یم  هتفریذپ  نادنمنایاپ  زا  هژیو  هورگ  کی  هب  دنروخ  یم  تسکش  بیترت  نیدب 

یدیماان لمحتم  دنا و  هدروآ  لمع  هب  ار  شالت  رثکادح  هک  یتادوجوم  ناونع  هب  هک 
دحتم تشھب  یاھتیھولا  هک  یماگنھ   . دنبای یم  صیصخت  دنا  هدش  هداعلا  قوف 

جوز کی  دروم  رد  رما  نیا  اما   ، دنوش یم  قفوم  هشیمھ   ، دنبای ثیلثت  ات  دنوش  یم 
زا هتسر  نامھ  زا  وضع  ود  ۀدش  عقاو  شالت  دروم  دنویپ   ، تاقولخم زا  نگمھ 

. دنک یمن  قدص   ، تادوجوم

لیسناتپ  ، دبای یم  ثیلثت  نایادخ  طسوت  نیزاغآ  دیدج و  دوجوم  کی  هک  یماگنھ 
هدیرفآ ۀتفای  یلاعت  تادوجوم  هک  یماگنھ  اما  ؛  دبای یمن  رییغت  یھلا  نیدلاو  ینابر 

تکرش هتسب و  نامیپ  دارفا  زا  یکی   ، دنھد یم  تروص  ار  یقالخ  دادخر  نینچ  هدش 
قولخم رسپ  کی  یاین  ود   . دریگ یم  رارق  یتیصخش  ریظن  یب  رییغت  کی  تحت  هدننک 
میراد رواب  ام   . دنوش یم  هناگی  یونعم  رظن  زا  صخشم  تھج  کی  زا  هتفای  ثیلثت  - 

ًالامتحا یتیصخش  یونعم  صخشم  یاھزاف  ِفعاضم  ِیگناگی  تیعضو  نیا  هک 
لماک و یلجت  هب  لاعتم  دزیا  هک  دسر  ارف  ینامز  هک  نیا  ات  تشگ  دھاوخ  مکاح 

. دبای تسد  گرزب  ناھج  رد  تیصخش  ۀدش  لماک 

ۀنارگشنک دنویپ  نیا   ، هتفای ثیلثت  قولخم -  دیدج  رسپ  کی  یرادیدپ  اب  نامزمھ 
یئاغ حطس  رد  هدننک  ثیلثت  ۀدلاو  ود  ؛  ددنویپ یم  عوقو  هب  این  ود  یونعم 

نیا دناوت  یمن  ناھج  رد  هدش  هدیرفآ  دوجوم  چیھ   . دنوش یم  هناگی  هنارگشنک 
. تسا یھلا  ًابیرقت  ۀبرجت  کی  نیا  ؛  دھد حیضوت  لماک  روط  هب  ار  زیگنا  تفگش  ۀدیدپ 

لابند هب   ، دنزاس هنادواج  ار  نارکیب  حور  هک  دندش  دحتم  رسپ  ردپ و  هک  یماگنھ 
رد . و  دنا هدوب  یکی  ماگنھ  نآ  زا  دندش و  یکی  نوچمھ  ًاروف  نانآ   ، اھنآ دوصقم  ققحت 

ردپ ینابر  لماک  دنویپ  نارکیب  ۀرتسگ  عون  زا  قولخم  ود  ثیلثت  دنویپ  هک  یلاح 
هنادواج قولخم  نتفای  ثیلثت  یاھدمایپ  تشرس   ، تسا نادواج  رسپ  یناھج و 

. دبای یم  نایاپ  یبرجت  یاھتیھولا  ۀدش  لیمکت  یبای  تیعقاو  لابند  هب  نآ  ؛  تسین

یناھج یاھتیرومأم  رد  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  نیدلاو  نیا  هک  یلاح  رد 
تیاھن و هاپس  یاھیناوخارف  راتخاس و  رد   ، دنوش یم  یکی  نوچمھ  شیوخ 
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. دنوش یم  بوسحم  تیصخش  ود  تروص  هب  هتسویپ  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ 
تیرومأم و رد  هدش  هناگی  ثیلثت -  نیدلاو  یمامت   ، ناھج ینونک  رصع  لوط  رد 
یکی هک  هچنآ   ، دور یم  یرگید  دورب  یکی  هک  ییاج  ؛  دنتسھ ریذپان  ییادج  درکراک 
لماش هناردام  هناردپ و  فعاضم  یگناگی  رگا   . دھد یم  ماجنا  یرگید  دھد  یم  ماجنا 

تادوجوم  ، دوش انواھ  تشھب -  تیصخش  کی  و  یرگید ) ای   ) یناسنا دنمنایاپ  کی 
ای  ، اھ ییانواھ  اب  هن  دننک و  یم  راک  اھ  یتشھب  اب  هن  دحتم  ۀناردام  هناردپ و 

تادوجوم زا  لکشتم  ۀژیو  هورگ  کی  رد  یطلتخم  یاھدنویپ  نینچ   . نادنمنایاپ
، هریغ ای  هتخیمآ  مھ  رد   ، یثیلثت یاھدنویپ  یمامت  رد  . و  دنیآ یم  مھ  درگ  هباشم 

رارقرب طابترا  رگیدکی  اب  دنناوت  یم  دنتسھ و  هاگآ  رگیدکی  هب  تبسن  هدلاو  تادوجوم 
هب تسناوت  یمن  ًاقباس  کیچیھ  هک  دنناسر  ماجنا  هب  ار  یفیاظو  دنناوت  یم  ، و  دننک

. دناسر ماجنا 

یاھتیصخش نادنمنایاپ و  ۀدنبای  ثیلثت  دنویپ  هک  دنراد  رایتخا  داتسا  حور  تفھ 
قفوم هشیمھ  یا  هتخیمآ  مھ  رد  تاطابترا  نینچ  ، و  دننک دییأت  ار  انواھ  تشھب - 
دنتسھ یمیھافم  رگنایامن  هلصاح  ۀتفای  ثیلثت  قولخم -  یالاو  نارسپ   . دنتسھ

اضف ِنامز  هب  قلعتم  تاقولخم  ای  تشھب  ۀنادواج  تاقولخم  کرد  یارب  هک 
نیا  . دنوش یم  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ  نانابھاگن  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دنبسانمان

هک دنتسھ  یبراجت  ، و  اھنامرآ  ، اھ هشیدنا  رھظم  تشونرس  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
یاھتموکح یارب  ور  نیا  زا  دوش و  یم  طوبرم  ناھج  ۀدنیآ  رصع  کی  هب  ًارھاظ 

نارسپ نیا   . تسین رادروخرب  یروف  یلمع  شزرا  چیھ  زا  یزکرم  ناھج  ای  ناھجربا 
رد هریخذ  تروص  هب  یگمھ  تیدبا  نادنورھش  نامز و  نادنزرف  ِریظن  یب 

هک یا  هرک  ۀژیو  ۀیحان  کی  رد  اجنآ  رد  اھنآ   . دنا هدش  هتشاد  هاگن  نوتگنیرجسیاو 
ۀعلاطم ریگرد  هدیدرگ  لاغشا  هدننیرفآ  نارسپ  هاپس  زیمآرارسا  یاھجلاک  طسوت 

. دنشاب یم  تیدبا  یاھتیعقاو  نامز و  میھافم 

یگناگی  ، لاعتم یادخ  تسا : تیھولا  تیعقاو  زا  زاف  هس  یگناگی  لاعتم  دزیا 
یگناگی  ، لاعتم رداق  ؛  تشھب ثیلثت  یھانتم  یاھ  هبنج  زا  یخرب  یونعم 

عبنم و نیموس  یدرف  تدضاعم   ، لاعتم نھذ  ؛ و  گرزب ناھج  ناگدننیرفآ  یدنمناوت 
تشھب یزکرم و  ناھج  یلاع  تاقولخم   . لاعتم دزیا  تیعقاو  هب  شنازارتمھ  زکرم و 
لاعتم تیھولا  نوماریپ  هناگ  هس  شھوژپ  کی  ریگرد  ناشنتفای  ثیلثت  یاھارجام  رد 

: دوش یم  رجنم  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  زا  هتسر  هس  دیلوت  هب  هک  دنوش  یم 

ناشقالخ یاھشالت  رد  نادنمنایاپ   . هتفای ثیلثت  هدنبای  - زارف  نارسپ   -1
رد هک  ار  لاعتم  رداق  یموھفم  یاھتیعقاو  زا  یخرب  دننک  یم  ششوک 
تسد هب  یبرجت  یا  هنوگ  هب  تشھب  هب  اضف  نامز و  نایم  زا  ناشدوعص 

. دنھد ثیلثت  دنا  هدروآ 

تشھب و نادنورھش  قالخ  یاھشالت  انواھ . تشھب -  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ   -2
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لاعتم دزیا  یونعم  یالاو  یاھ  هبنج  زا  یخرب  نتفای  ثیلثت  هب  اھ  ییانواھ 
یئاغ و زرم  رد  هک  یلاعتم  قوف  ۀنیمز  کی  رد  نانآ  هک  دوش  یم  رجنم 

. دنا هدروآ  تسد  هب  یبرجت  یا  هنوگ  هب  تسا  یگنادواج 

کی دنمنایاپ و  کی  هک  یماگنھ  اما  تشونرس . ۀتفای  ثیلثت  نارسپ   -3
شالت نیا   ، دنھد یم  ثیلثت  ار  دیدج  قولخم  کی  مھ  اب  ییانواھ  یتشھب - 

. دوش یم  رجنم  ییاغ  یلاعتم -  نھذ  زا  یصخشم  یاھزاف  هب  کرتشم 
رگنایامن اھنآ  ؛  دنتسھ یشنیرفآربا  هلصاح  ۀتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ 

یا هنوگ  هب  نآ  زا  اوس  هک  دنشاب  یم  یئاغ  لاعتم -  تیھولا  یاھتیعقاو 
رد کیتاموتا  روط  هب  ور  نیا  زا  ، و  تسا هدشن  عقاو  یبایتسد  دروم  یبرجت 
زا رتارف  هک  ییاھزیچ  نآ  ناتسرپرس   ، نیداینب ناھج  یاھتکتیشرآ  ۀطیح 

نارسپ  . دریگ یم  رارق   ، دنتسھ ناھج  ینونک  رصع  یشنیرفآ  تادحرس 
ۀدشان راکشآ  درکراک  یاھ  هبنج  زا  یخرب  رھظم  تشونرس  ۀتفای  ثیلثت 
نیا دروم  رد  یدایز  زیچ  ام   . دنشاب یم  نیداینب  ناھج  رد  یئاغ  لاعتم - 

هزاجا هک  هچنآ  زا  شیب  رایسب  اما   ، میناد یمن  تیدبا  نامز و  کرتشم  نادنزرف 
. میناد یم  مینک  راکشآ  میراد 

هتفای ثیلثت  قولخم -  نارسپ  - 8

رارق یسررب  دروم  هتشون  نیا  رد  هک  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  رب  هوالع 
هتفای ثیلثت  قولخم -  تادوجوم  زا  هدشان  راکشآ  رامشیب  یاھ  هتسر   ، دنریگ یم 

 - تشھب یاھتیصخش  دنمنایاپ و  هورگ  تفھ  ۀناگدنچ  طباور  عونتم  ناگداون  — 
هدش و راکشآ   ، هتفای ثیلثت  قولخم -  تادوجوم  نیا  ۀیلک  اما   . دنراد دوجو  انواھ — 

. دنوش یم  رادروخرب  تیصخش  ۀیطع  زا  یناھج  ردپ  طسوت   ، هدشان راکشآ 

دیدج ۀتفای  ثیلثت  انواھ  تشھب -  هتفای و  ثیلثت  ۀدنبای  زارف  نارسپ  هک  یماگنھ 
تفھ رد  تمدخ  ینالوط  یاھتدم  یارب  ًالومعم   ، دنتسھ هتفاین  شزومآ  ناوج و 
تفھ یتسرپرس  تحت  هک  ییاج   ، دنوش یم  مازعا  نارکیب  حور  یتشھب  تارک 

شزومآ یارب  ًابقاعتم  تسا  نکمم  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  ییارجا  یلاع  ریدم 
. دنوش هتفریذپ  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  طسوت  یلحم  یاھناھج  رد  رتشیب 

، نادرگاش  ، دنشاب یم  هتفای  لالج  الاو و  أشنم  زا  هک  هدش  هتفریذپ  نارسپ  نیا 
هب بلغا  اھنآ  یدنب  هقبط  اب  هطبار  رد  ، و  دنتسھ راگزومآ  نارسپ  یوجشناد  ناروای 
زا یرایسب  دنناوت  یم  اھنآ   . دنوش یم  بوسحم  نارسپ  نیا  ۀرمز  رد  تقوم  روط 

دننک و ارجا  یراکادف  اب  دوخ  تمدخ  یباختنا  ورملق  یوس  زا  ار  مھم  یاھتیرومأم 
. دننک یم  نینچ  ًاعطق 
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ۀتفای ثیلثت  قولخم -  ناتسرپرس  دنناوت  یم  یلحم  یاھناھج  رد  راگزومآ  نارسپ 
نتشاذگ رس  تشپ  اب  اھنآ   . دننک دزمان  تشھب  ثیلثت  طسوت  شریذپ  یارب  ار  دوخ 

تفھ رد  اھمایا  یامدق  تمدخ  هب  لامک  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  ناونع  هب  شریذپ  نیا 
ود تادوجوم  زا  ریظن  یب  هورگ  نیا  ینونک  ۀدش  هتخانش  تشونرس  هک   ، ناھجربا

. دنوش یم  دراو   ، تسا هتفای  ثیلثت  راب 

اھنآ زا  یرایسب  ؛  دنوش یمن  هطاحا  ثیلثت  اب  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  ۀیلک 
حاورا ، و  اھناھجربا رگباتزاب  حاورا   ، تشھب داتسا  حور  تفھ  ناریفس  نارایتسد و 

رد ار  یا  هژیو  یاھتیرومأم  تسا  نکمم  نارگید   . دنوش یم  یلحم  یاھشنیرفآ  ردام 
رد ردپ و  زیمآرارسا  تارک  رد  نارگید  تسا  نکمم  زاب   . دنوش اریذپ  نادواج  ۀریزج 

هورگ هب  یرایسب  ماجنارس   . دنوش دراو  یا  هژیو  تامدخ  هب  حور  یتشھب  تارک 
. دنبای یم  ار  شیوخ  هار  انواھ  یلخاد  رادم  رد  هتفای  ثیلثت  نارسپ  کرتشم 

، دنیآ یم  مھ  درگ  نوتگنیرجسیاو  رد  هک  ییاھنآ  لامک و  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  زج  هب 
هب دورو  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  ۀیلک  یلاعتم  تشونرس  دسر  یم  رظن  هب 

. دشاب  ، تیاھن یتشھب  هاپس  تفھ  زا  یکی   ، هتفای ثیلثت  نادنمنایاپ  هاپس  لخاد 

ینامسآ نانابھاگن  - 9

تشھب ثیلثت  طسوت  هرفن  رازھ  تفھ  یاھسالک  رد  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ 
یاھتیصخش هدش و  لماک  یاھناسنا  ۀتفای  ثیلثت  نادنزرف  نیا   . دنوش یم  هتفریذپ 

اھنآ اما   ، دنوش یم  هتفریذپ  اھتیھولا  طسوت  ناسکی  روط  هب  یگمھ  انواھ  تشھب - 
هدرامگ اھناھجربا  هب   ، ثیلثت راگزومآ  نارسپ   ، ناشقباس ناراگزومآ  ۀیصوت  قباطم 

ۀدش هدرامگ  راک  هب  ناروای  دنا  هتشاد  یرت  لوبق  لباق  تمدخ  هک  ییاھنآ   . دنوش یم 
ناونع هب  دنا  هتشاد  یرتمک  زاتمم  درکراک  هک  ییاھنآ  ؛  دنتسھ رسپ  یالاو 

. دنبای یم  صیصخت  ینامسآ  نانابھاگن 

یاھتلود یارب   ، دنوش یم  هطاحا  ثیلثت  اب  ریظن  یب  تادوجوم  نیا  هک  یماگنھ 
هنایارگ زارف  یناگدنز  نارود  روما  رد  اھنآ   . دنوش یم  یدنمشزرا  نارایتسد  ناھجربا 

اب ناشتمدخ  ۀجیتن  رد  هکلب   ، یصخش یگدنبای  زارف  ۀطساو  هب  هن   ، دنراد تراھم 
. اضف تارک  رد  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ 

ًاتدمع اھنآ   . دنا هدش  هدرامگ  راک  هب  ناتناورُا  رد  ینامسآ  نابھاگن  درایلیم  کی  ًابیرقت 
دنا و هتفای  صیصخت  یلصا  یاھ  هیحان  یزکرم  داتس  رد  اھمایا  یاھلامک  یاھتلود  هب 

دنمناوت یا  هنوگ  هب  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  زا  هورگ  کی  طسوت 
. دنوش یم  یرای 
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ناونع هب  هک  دنشاب  یم  اھمایا  یامدق  یاھھاگداد  نارسفا  ینامسآ  نانابھاگن 
نوگانوگ یاھھاگداد  تامیمصت  اھ و  هیراضحا  نیلماح  ناونع  هب  هاگداد و  نادصاق 

؛ دنتسھ اھمایا  یامدق  ۀدننک  فیقوت  لماوع  اھنآ   . دننک یم  لمع  ناھجربا  یاھتلود 
تاضق هاگشیپ  رد  ناشروضح  هک  ار  یتادوجوم  ات  دنوش  یم  مازعا  اسرووی  زا  اھنآ 
رد ار  یتیصخش  رھ  تشادزاب  نیمارف  اھنآ  ؛  دننادرگ زاب  تسا  مزال  ناھجربا 

یاھناھج ۀتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  نینچمھ  اھنآ   . دننک یم  ارجا  ناھجربا 
. دننک یم  یھارمھ  تسا  مزال  اسرووی  رد  ناشروضح  یلیلد  رھ  هب  هک  ار  یلحم 

میظنت طسوت  هاگچیھ   ، رسپ یالاو  ناروای   ، ناشنارایتسد ینامسآ و  نانابھاگن 
نیا اب   . دنا هتفاین  دنویپ  زین  رسپ  ای  حور  اب  اھنآ   . دنا هدشن  عقاو  ینکس  دروم  ناگدننک 
ار لامک  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  ۀتفاین  دنویپ  تیعضو  تشھب  ثیلثت  ۀطاحا   ، دوجو
رسپ کی  رد  هک  یا  هدیا  یور  ًافرص  ثیلثت  ۀطاحا  تسا  نکمم   . دنک یم  ناربج 

زا ریغ  ار  هدش  هطاحا  رسپ  ، و  دنک لمع  تسا  هتفای  مسجت  هتفای  ثیلثت  قولخم - 
نینچ هک  یماگنھ  طقف  یتیدودحم  نینچ  اما   ، دراذگ یقاب  هتفاین  رییغت  نآ 

. ددنویپ یم  عوقو  هب  تسا  هدش  یزیر  همانرب 

ۀزادنا هب  اھنآ  اما   ، دنتسھ یزیگنا  تفگش  تادوجوم  هتفای  ثیلثت  راب  ود  نارسپ  نیا 
ۀبرجت نآ  دقاف  اھنآ  ؛  دنتسین اکتا  لباق  هرنھ و  دنچ  شیوخ  ۀدنبای  زارف  نارایتسد 

زا هورگ  نیا  هب  قلعتم  نارسپ  ۀدنامیقاب  هک  دنتسھ  یصخش  فرژ  هداعلا و  قوف 
هب هک  ام   . دنا هدرک  بسک  لالج  هب  اضف  کیرات  یاھورملق  زا  یعقاو  دوعص  قیرط 
رد هک  ار  یراک  رھ  میراد و  تسود  ار  اھنآ  میراد  قلعت  هنایارگزارف  یناگدنز  نارود 

ار ام  هراومھ  اھنآ  اما   ، مییامن ناربج  ار  اھنآ  یاھناصقن  ات  میھد  یم  ماجنا  میراد  ناوت 
. دننک یم  رازگساپس  هبرجت  بسک  یارب  نامتیفرظ  هیاپ و  نود  أشنم  ۀطساو  هب 

دوعص ۀبرجت  لباق  یاھتیعقاو  رد  ناشیاھناصقن  دییأت  تخانش و  یارب  اھنآ  لیم 
. تسا زیگنا  تقر  هدننک  رثأتم  رایسب  یا  هنوگ  هب  تاقوا  یھاگ  ابیز و  هزادنا  یب  ناھج 

دودحم هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  نارسپ  ریاس  اب  هسیاقم  رد  لامک  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
شزومآ مغر  هب  اھنآ   . تسا دودحم  اضف  نامز و  هب  ناش  یبرجت  تیفرظ  اریز  دنتسھ 

، دنراد دوبمک  یبرجت  رظن  زا  راگزومآ  نارسپ  ییارجا و  یلاع  ناریدم  طسوت  ینالوط 
یارب اھ  هریخذ  ۀرمز  رد  اھنآ  دوجو  عنام  یبرجت  عابشا   ، دوبن رما  نیا  ببس  هب  رگا  و 
رد زیچ  چیھ  هداس  ترابع  هب   . دش یم  ناھج  ۀدنیآ  رصع  کی  رد  هبرجت  بسک 
نیا ، و  دریگب ار  یصخش  یعقاو  ۀبرجت  یاج  دناوت  یمن  یناھج  دوجو  یمامت 

هب ناھج  ۀدنیآ  رصع  کی  رد  یبرجت  درکراک  یارب  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ 
. دنا هدش  ظفح  هریخذ  تروص 

یالاب یاھھاگداد  شنمالاو  نارسفا  نیا  هک  ما  هدید  بلغا  رصق  تارک  رد  نم 
وزرآ قایتشا و  اب  نانچ  اضف  یلماکت  تارک  یاھدراو  هزات  هب  یتح  ناھجربا 
ثیلثت ناگدنراد  نیا  هک  دسرن  کرد  نیا  هب  دناوت  یمن  یسک  هک  دنرگن  یم 
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زا هک  دوخ  لابقا  شوخ  رتمک  رھاظ  هب  ناردارب  هب  تبسن  یتسار  هب  یبرجتریغ 
الاب یناھج  ریسم  رد  یعقاو  یگدنز  یبرجت و  تین  نسح  اب  یاھماگ  قیرط 
یماگنھ ناشیاھتیدودحم  تاروظحم و  مغر  هب  اھنآ   . دنزرو یم  تداسح  دنور  یم 

هورگ کی  دسر  یم  ارف  ناھجربا  یاھتلود  یرادا  ۀدیچیپ  یاھ  همانرب  یارجا  نامز  هک 
. دنتسھ نانکراک  زا  بغار  هتسویپ  دیفم و  رایسب 

رسپ یالاو  ناروای  - 10

تادوجوم زا  هتفای  ثیلثت  ۀتفای  ثیلثت  هرابود  نارسپ  رترب  هورگ  رسپ  یالاو  ناروای 
یاھتیصخش  ، اھنآ یدبا  نارایتسد  تیاھن و  یناسنا  هاپس  ۀتفای  لالج  ۀدنبای  زارف 

نارسپ یارب  دنا و  هدش  هدرامگ  ناھجربا  تمدخ  هب  اھنآ   . دنتسھ  ، انواھ تشھب - 
ار اھنآ   . دننک یم  لمع  یصخش  ناراکددم  ناونع  هب  اھمایا  یامدق  یاھتلود  یالاو 

یارب هاگھگ  اھنآ   . دیمان یصوصخ  یاھ  یشنم  بسانم  روط  هب  دوش  یم 
لمع یشنم  ناونع  هب  الاو  نارسپ  یھورگ  تاطابترا  ریاس  هژیو و  یاھتیرومأم 

ناروآ مایپ   ، یناھج ناسرزاب   ، یھلا نارواشم   ، درخ ناگدننک  لماک  هب  اھنآ   . دننک یم 
هرامش مان و  نودب  هک  ییاھنآ  ، و  دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ   ، دنمناوت

. دننک یم  تمدخ  دنتسھ 

اھتیدودحم و هب  نم  دسر  یم  رظن  هب  ینامسآ  نانابھاگن  نوماریپ  ثحب  رد  رگا 
اب دیراذگب  نونکا  ما ،  هدومن  هجوت  بلج  هتفای  ثیلثت  راب  ود  نارسپ  نیا  تاروظحم 

ار اھنآ  هک  یا  هصیصخ   ، میامنب هجوت  بلج  اھنآ  گرزب  توق  هطقن  کی  هب  مامت  فاصنا 
نیا نوھرم  ار  دوخ  دوجو  یتح  تادوجوم  نیا   . دزاس یم  اھبنارگ  ًابیرقت  ام  یارب 
یلجت اھنآ   . دنتسھ یلاعتم  دحاو و  موھفم  کی  مسجت  اھنآ  هک  دنشاب  یم  تیعقاو 
روصت زگرھ  نآ  زا  شیپ  هک  یناھج  نامرآ  کی   ، دنتسھ یھلا  ۀدیا  کی  یتیصخش 

؛ دنا هتفای  هطاحا  ثیلثت  اب  ًابقاعتم  اھنآ  . و  تسا هتفاین  ثیلثت  ای   ، هدشن نایب   ، هدشن
تیصخش دوجو  لآ  هدیا  هدیا و  دوجو  هب  هک  ار  یھلا  ثیلثت  درخ  ًاقیقد  اھنآ  ور  نیا  زا 
موھفم نآ  هک  ییاج  ات   . دنتسھ نآ  مسجت  دنھد و  یم  ناشن  تسا  طوبرم  اھنآ 

رھ یمامت  مسجت  اھتیصخش  نیا   ، دشاب یزاسراکشآ  لباق  اھناھج  یارب  هژیو 
ای  ، دنک نایب   ، دنک روصت  ًالامتحا  دناوتب  دنمشوھ  ۀدننیرفآ  ای  قولخم  رھ  هک  هچنآ 

. تسا هتفای  مسجت  هک  دنتسھ  یا  هدیا  نامھ  اھنآ   . دنشاب یم  دشاب  نآ  رگنایامن 

تیعقاو زا  یلاعتم  دحاو  موھفم  کی  زا  یا  هدنز  زکرمت  نینچ  هک  دینیبب  دیناوت  یمن  ایآ 
تامدخ یواح  هدش  هدراذگ  ناش  هدھع  هب  اھناھجربا  ۀرادا  هک  ییاھنآ  یارب  ناھج 

؟ تسا یرایسب 

شش نویسیمک  کی  یتسرپرس  هک  متفای  تیلوئسم  نم  شیپ  نادنچ  هن  یتدم 
هب طوبرم  لکشم  هس  ۀعلاطم  هب  هک  ار  الاو —  نارسپ  زا  کی  رھ  زا  یکی  هرفن — 
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هب دندوب  هدش  هدرامگ  ناتناورا  یبونج  یاھشخب  رد  دیدج  یاھناھج  زا  هورگ  کی 
شرامگ یارب  اسرووی  رد  رسپ  یالاو  ناروای  سیئر  زا  نم  هک  یماگنھ   . مریگ هدھع 

زا یدج  روط  هب  مدروآ  لمع  هب  تساوخرد  منویسیمک  هب  اھ  یشنم  نیا  تقوم 
اسرووی رد  رسپ  یالاو  روای  کی  طسوت  ام  ۀدیا  نیلوا   . متفای یھاگآ  هتسر  نیا  شزرا 
یالاو روای  کی  رد  ام  مود  لکشم   . دیدرگ هضرع  تشگ  قحلم  ام  هورگ  هب  ًاروف  هک 
قیرط زا  ام   . دوب هتفای  مسجت  دوب  هدش  هدرامگ  هس  ۀرامش  ناھجربا  هب  هک  رسپ 
عبنم نیا  زا  یرورض  شناد  راشتنا  یراکمھ و  یارب  یزکرم  ناھج  تاعالطا  ۀرادا 
روضح طسوت  هدش  هئارا  کمک  اب  زیچ  چیھ  اما   ، میدروآ تسد  هب  یدایز  کمک 
تیھولا تیلاعت و  رد  هتفای  ثیلثت  قولخم -  ِموھفم  کی  هک  تیصخش  کی  یعقاو 

، ام موس  لکشم  اب  هطبار  رد   . تسین هسیاقم  لباق  تسا  تیاھن  رد  هتفای  ثیلثت 
هتفاین ثیلثت  قولخم  طسوت  زگرھ  یا  هدیا  نینچ  هک  دنتخاس  شاف  تشھب  دانسا 

. دوب

میھافم زا  هک  دنتسھ  نیزاغآ  ریظن و  یب  ییاھیبای  تیصخش  رسپ  یالاو  ناروای 
هاگھگ دنرداق  هنوگ  نیدب  اھنآ  . و  دنرادروخرب زیگنا  تریح  یاھنامرآ  میظع و 

کی رد  نم  هک  یماگنھ   . دنھدب ام  یاھیسررب  ثحب و  هب  یریذپان  فصو  یرگنشور 
هچ نیا  دینک  رکف   ، منک یم  لمع  تیرومأم  رد  اضف  یاھناھج  رد  تسد  رود  ناکم 

رسپ کی  هک  مشاب  لابقا  شوخ  ردقنآ  نم  رگا   ، یرای قیرط  زا   ، دھد یم  ینعم 
دوخ اب  هطبار  رد  یھلا  تشادرب  تیمامت  هک  دشاب  لصو  نم  تیرومأم  هب  روای  یالاو 

ًاررکم نم  ؛ و  ما هدش  مازعا  نآ  لح  نآ و  هب  مجاھت  یارب  نم  هک  دشاب  یلکشم 
چیھ هک  تسا  نیا  حرط  نیا  اب  هطبار  رد  یراوشد  اھنت   . ما هتشاد  ار  هبرجت  نیا  نیع 

؛ دشاب هتشاد  ار  هتفای  ثیلثت  یاھ  هدیا  نیا  زا  لماک  یرس  کی  دناوت  یمن  یناھجربا 
کی دودح  رد  طقف  نیا  اذل  ؛  میروآ یم  تسد  هب  ار  تادوجوم  نیا  زا  متفھ  کی  طقف  ام 

تذل تادوجوم  نیا  اب  یصخش  ترشاعم  زا  ام  هک  تسا  هعفد  تفھ  رد  راب 
هدش هتفای  ثیلثت  هدیا  هک  دنھد  یم  ناشن  کرادم  هک  یماگنھ  یتح   ، میرب یم 

. تسا

دایز ۀدیاف  اب  اسرِووی  رد  تادوجوم  نیا  زا  یرتشیب  رایسب  دادعت  زا  میناوت  یم  ام 
قیرط رھ  هب  ام   ، ناھجربا یاھتموکح  یارب  اھنآ  شزرا  لیلد  هب   . مینک هدافتسا 

زا دعب  هک  مینک  یم  قیوشت  ار  تشھب  نانکاس  نینچمھ  اضف و  نادرونھر  نکمم 
یرورض قالخ  یاھارجام  نینچ  یارجا  یارب  هک  ار  یبرجت  تایعقاو  نآ  هک  نیا 

. دننک شالت  یبای  ثیلثت  یارب  دنتشاد  ینازرا  رگیدکی  هب  دنتسھ 

، میراد دوخ  ناھجربا  رد  رسپ  یالاو  روای  نویلیم  مراھچ  کی  کی و  دودح  رد  نونکا  ام 
یعرف یلصا و  یاھ  هیحان  رد   ، دننک یم  لمع  اسرووی  رد  هک  روطنیمھ  یتح  اھنآ  و 
ار ام  رود  یاھناھج  رد  ام  یاھتیرومأم  رد  بلغا  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  ود  رھ 

مئاد روط  هب  نویسیمک  رھ  هب  ای  رسپ  رھ  هب  رسپ  یالاو  ناروای   . دننک یم  یھارمھ 
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ای هدیا  ات   ، دنتسھ تمدخ  هب  لوغشم  مئاد و  شدرگ  رد  اھنآ   . دنا هدشن  هدرامگ 
دصاقم دربشیپ  بجوم  وحن  نیرتھب  هب  دناوتب  دنتسھ  نآ  رولبت  اھنآ  هک  ینامرآ 

. دوشب دنا  هدش  نآ  نارسپ  نانآ  هک  تشھب  ثیلثت  ۀنادواج 

عیدب یا  هنوگ  هب   ، رادافو یلاع  یزرط  هب   ، هفطاعاب هدننک  رثأتم  یا  هنوگ  هب  اھنآ 
نتورف تیاھن  یب  ، و  دنمدرخ هداعلا  قوف  دحاو  ۀدیا  کی  اب  هطبار  رد   ، شوھاب

ای هدیا  کی  اب  هطبار  رد  ار  ناھج  شناد  دنناوت  یم  اھنآ  هک  یلاح  رد   . دنتسھ
لاح رد  ار  اھنآ  هک  تسا  زیگنا  تقر  ًابیرقت  نیا   ، دنراد ینازرا  امش  هب  ناشنامرآ 

یاھناسنا زا  یتح  رگید  ددعتم  تاعوضوم  نوماریپ  تاعالطا  شناد و  یوجتسج 
. دینک هدھاشم  هدنبای  زارف 

ۀتفای ثیلثت  نارسپ  هک  ییاھنآ  زا  یخرب  درکراک  ، و  تعیبط  ، أشنم تیاور  نیا  و 
یھلا شریذپ  نایم  زا  هک  ییاھنآ  صوصخ  هب   ، دشاب یم  دنا  هدش  هدیمان  دنوادخ 

هب اجنآ  رد  ات   ، دنا هدش  هدرامگ  اھناھجربا  تامدخ  هب  ، و  دنا هدرک  روبع  تشھب  ثیلثت 
لیھست یارب  ناشریذپان  یگتسخ  یاھشالت  رد  اھمایا  یامدق  ناریدم  هارمھ 

رد اھنآ  لصفالب  دصقم  تمس  هب  نامز  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  لخاد  هب  ور  تفرشیپ 
. دنھدب هنامیھف  هنادنمدرخ و  یراکمھ  ناشیتشھب  ییاھن  فدھ  انواھ و 

[. ناتناورا ۀدننک  راکشآ  هاپس  زا  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هتشاگن  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 23

درفنم ناروآ  مایپ 

ۀتسر اھنآ  ؛  دنتسھ کرتشم  راگدیرفآ  یناھج  یصخش و  هورگ  درفنم  ناروآ  مایپ 
نیزاغآ لمع  رگنایامن  اھنآ   . دنشاب یم  نارکیب  حور  رتالاب  یاھتیصخش  دشرا  لوا و 
درفنم یاھتیصخش  ندروآ  دوجو  هب  روظنم  هب  درفنم  درکراک  رد  نارکیب  حور  قالخ 
روط هب  یحور  روآ  تریح  یرادیدپ  نیا  رد  رسپ  هن  ردپ و  هن   . دنشاب یم  یحور 

. دندرکن تکرش  میقتسم 

تباث اھنآ  دادعت  ، و  دنتفای تیصخش  قالخ  درفنم  دادخر  کی  رد  یحور  ناروآ  مایپ  نیا 
اب ینونک  تیرومأم  نیا  رد  ار  هداعلا  قراخ  تادوجوم  نیا  زا  یکی  نم  هچ  رگا   . تسا

دوجو اھناھج  ناھج  رد  اھتیصخش  نیا  زا  دادعت  هچ  مناد  یمن   ، مراد هارمھ  دوخ 
تبث ناش  هچخیرات  هک  ییاھنآ  زا  دادعت  هچ  هک  مبای  یم  عالطا  هاگھگ  طقف  نم   . دنراد

زا  . دننک یم  لمع  ام  ناھجربا  رایتخا  ۀزوح  ۀدودحم  رد  رضاح  نامز  یارب  تسا  هدش 
درفنم روآ  مایپ  نویلیرت  ًابیرقت 7690  هک  منک  یم  هدھاشم  نم  اسرووی  شرازگ  نیرخآ 

نم ؛ و  دنتشاد دوجو  دندرک  یم  لمع  ناتناورا  یاھزرم  ۀدودحم  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک 
. تسا نانآ  لک  دادعت  متفھ  کی  زا  رتمک  رایسب  نیا  هک  منز  یم  سدح 

درفنم ناروآ  مایپ  أشنم  تعیبط و  - 1

میظع هورگ  نارکیب  حور  انواھ  یاھرادم  حور  تفھ  شنیرفآ  لابند  هب  هلصافالب 
زا شخب  چیھ  انواھ  یاھرادم  تشھب و  زج  هب   . دروآ دوجو  هب  ار  درفنم  ناروآ  مایپ 

رساترس رد  اھنآ  ؛  تسا هتشادن  دوجو  درفنم  ناروآ  مایپ  زا  شیپ  یناھج  شنیرفآ 
نارکیب حور  ِیھلا  کینکت  یارب  اھنآ   . دنا هدرک  لمع  تیدبا  هب  کیدزن  زا  گرزب  ناھج 
اضف نامز و  روانھپ  یاھشنیرفآ  اب  یصخش  سامت  هب و  یزاسراکشآ  دوخ  یارب 

. دنتسھ یساسا 

یگمھ  ، دنا هتشاد  دوجو  تیدبا  مایا  هب  کیدزن  زا  ناروآ  مایپ  نیا  هک  نیا  مغر  هب 
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نیلوا ۀرمز  رد  ، و  دنتسھ هاگآ  نامز  هب  تبسن  اھنآ   . دنھاگآ شیوخ  زاغآ  هب  تبسن 
رادروخرب نامز  هب  تبسن  یھاگآ  نینچ  زا  هک  دنتسھ  نارکیب  حور  یاھشنیرفآ 

نامز رد  هک  دنتسھ  نارکیب  حور  ۀدمآ  ایند  هب  تاقولخم  نیلوا  اھنآ   . دنشاب یم 
. دنا هدش  یحور  اضف  رد  هتفای و  تیصخش 

رد دنمناوت  ًالماک  لامک و  مامت و  یحور  تادوجوم  تروص  هب  درفنم  حاورا  نیا 
یشخب ای  هقبط  چیھ  ، و  دنتسھ ربارب  یگمھ  اھنآ   . دنتشگ رادیدپ  نامز  هاگرحس 

اھنآ یاھیدنب  هقبط   . دشاب یصخش  عونت  رب  ینتبم  هک  درادن  دوجو  اھنآ  زا  یعرف 
. دنبای یم  صیصخت  نآ  هب  هاگھگ  هک  تسا  یراک  عون  یانبم  رب  ًالماک 

یوس هب  دننک و  یم  عورش  اضف  تارک  رد  یدام  ًابیرقت  تادوجوم  ناونع  هب  اھناسنا 
یمامت زکرم  رد  درفنم  حاورا  نیا  ؛  دننک یم  دوعص  نورد  تمس  هب  گرزب  زکارم 

نیرت ینوریب  تارک  کت  کت  یتح   ، تسدرود یاھشنیرفآ  رد  دننک و  یم  زاغآ  اھزیچ 
. دنتسھ تیرومأم  قاتشم  اھنآ  زا  رتارف  یتح  یلحم و  یاھناھج 

هب هک  ارچ   ، دنتسین اھنت  هکی و  حاورا   ، دنا هتفای  مان  درفنم  ناروآ  مایپ  هچ  رگ  اھنآ 
اھنت اھنآ  شنیرفآ  رساترس  رد   . دننک راک  ییاھنت  هب  دنراد  تسود  یتسار 

نیا اب   ، دنرب یم  دنربب و  تذل  اھنت  دوجو  کی  زا  دنناوت  یم  هک  دنتسھ  یتادوجوم 
هک ناھج  دنمشوھ  یاھ  هتسر  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  اب  تبحاصم  زا  اھنآ  همھ 
. دنرب یم  تذل  ناسکی  روط  هب  دنشاب  هتشاد  هناردارب  طباور  اھنآ  اب  دنناوت  یم 

ِیدنمشوھ ۀنیجنگ  اب  اھنآ  ؛  دنتسین یوزنم  شیوخ  سیورس  رد  درفنم  ناروآ  مایپ 
تماقا یاھورملق  یربخ  یاھشخپ  یمامت  هب  دنرداق  هک  روطنآ   ، شنیرفآ یمامت 

اب دنناوت  یم  نینچمھ  اھنآ   . دنتسھ سامت  رد  امئاد   ،“ دنھد ارف  شوگ   ” ناشتقوم
نامھ رد  ار  راک  عون  نامھ  هک  یتادوجوم  نآ   ، ناشدوخ لصفالب  هورگ  یاضعا 
ناعونمھ اب  دنناوت  یم  اھنآ   . دننک رارقرب  لباقتم  طابترا   ، دنھد یم  ماجنا  ناھجربا 
دومنھر داتسا  حور  تفھ  یاروش  طسوت  اما   ، دنزاس رارقرب  طابترا  دوخ  رگید 

اطخ ای  یچیپرس  اھنآ  ؛  دنتسھ رادافو  هورگ  کی  اھنآ  ، و  دننکن نینچ  هک  دنا  هتفای 
یکیرات ۀطرو  هب  نونکات  درفنم  روآ  مایپ  کی  هک  درادن  دوجو  یدنس  چیھ   . دننک یمن 

. دشاب هدیطلغرد 

زا یکدنا  رایسب  عاونا  ۀرمز  رد   ، ناھج یورین  ناریدم  دننامھ   ، درفنم ناروآ  مایپ 
سبح ای  فیقوت  زا  هک  دننک  یم  لمع  ییاھورملق  رسارس  رد  هک  دنتسھ  تادوجوم 
نتفای روضح  یارب  دنناوت  یمن  اھنآ   . دنشاب یم  فاعم  اضف  نامز و  یاھھاگداد  طسوت 
ناھج ۀچخیرات  یمامت  رد  اما   ، دنوش راضحا  داتسا  حور  تفھ  زج  یسک  ربارب  رد 
زگرھ درفنم  روآ  مایپ  کی  ۀدنورپ  نوماریپ  یرواد  یارب  تشھب  یاروش  نیا  نیداینب 

. تسا هدشن  هدناوخارف 
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یکتم  ، نانیمطا لباق  هورگ  کی  دنور  یم  تیرومأم  هب  ییاھنت  هب  هک  ناروآ  مایپ  نیا 
هدش هدیرفآ  تادوجوم  زا  زوسلد  ًاعیسو  ، و  یونعم ًالماک   ، فیرح نف  همھ   ، دوخ هب 
نارکیب حور  ۀتیروتا  اب  اھنآ   . دنا هتفای  همشچرس  زکرم  عبنم و  نیموس  زا  هک  دنتسھ 
یلحم یاھناھج  یزکرم  داتس  تارک  رد  هک  روطنآ  تشھب و  یزکرم  ۀریزج  نکاس 

یمیقتسم رادم  زا  مئاد  ناگدنرب  مھس  اھنآ   . دننک یم  لمع  دنبای  یم  تیصخش 
ذوفن تحت  هک  یماگنھ  یتح   ، تسا هتفای  همشچرس  نارکیب  حور  زا  هک  دنتسھ 

. دننک یم  لمع  یلحم  یاھشنیرفآ  رد  یلحم  ناھج  ردام  حاورا  لصفالب 

یکینکت لیلد  کی  دننک  راک  رفس و  ییاھنت  هب  دیاب  درفنم  ناروآ  مایپ  نیا  هک  نیا  یارب 
رد دنناوت  یم   ، دنتسھ نکاس  هک  یماگنھ  هاتوک و  یاھ  هرود  یارب  اھنآ   . دراد دوجو 
، دنیآ یم  مھ  درگ  هنوگ  نیدب  هک  یماگنھ  اما   ، دننک یعاسم  کیرشت  هورگ  کی 
اوزنا رد  ًالماک  اھنآ  ؛  دنوش یم  عطق  دوخ  یتشھب  رادم  تیادھ  یرادھگن و  زا  یگمھ 
اضف یاھرادم  رد  هک  یماگنھ  ای   ، دنتسھ راذگ  رد  اھنآ  هک  یماگنھ   . دنریگ یم  رارق 

کیدزن هتسر  نیا  زا  یرتشیب  دادعت  ای  نت  ود  رگا   ، دننک یم  لمع  نامز  تانایرج  و 
هدنکفا نوریب  شدرگ  رد  ِرتالاب  یاھورین  اب  طابترا  زا  یگمھ  ای  ود  رھ   ، دنشاب مھ 

اھنآ  ” دینک فیصوت  رگنشور  یاھلبمس  اب  تسا  نکمم  امش  هک  نانچنآ   . دنوش یم 
یورین کی  دوخ  نورد  رد  نیداھن  روط  هب  اھنآ  اذل  دنک .“ یم  ادیپ  یلاصتا  ناشرادم 
لمع ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  هک   ، دنراد هدنھد  رادشھ  تمالع  کی   ، کیتاموتا ریژآ 
روط هب  ار  اھنآ  نانچ  دزاس و  هاگآ  یکیدزن  لاح  رد  یاھداضت  زا  ار  اھنآ  ات  دنک  یم 
لالخا اھنآ  رثؤم  حیحص و  درکراک  رد  هک  دراد  یم  هاگن  ادج  راوتسا  یا  هنوگ  هب  یفکم 
یکیدزن هک  دنرادروخرب  یکیتاموتا  یتاذ و  یاھورین  زا  نینچمھ  اھنآ   . دوشن داجیا 

دنک و یم  فشک   ، ار ود  رھ   ، یھلا یرکف  ناگدننک  میظنت  ثیلثت و  ۀتفای  ماھلا  حاورا 
. دھد یم  ناشن 

اما  ، دنتسین رادروخرب  لثم  دیلوت  ای  تیصخش  طسب  تردق  چیھ  زا  ناروآ  مایپ  نیا 
دنناوتن ، و  دنوش ریگرد  نآ  رد  دنناوتن  اھنآ  هک  درادن  دوجو  اھناھج  رد  یراک  چیھ  ًالمع 
ریگرد هک  ییاھنآ  یارب  هژیو  هب  اھنآ   . دنراد ینازرا  نآ  هب  دنمدوس  یرورض و  یزیچ 

، ام یگمھ  هب  اھنآ  ؛  دننک یم  ییوج  هفرص  رایسب  تقو  رد  دنتسھ  ناھج  روما  ۀرادا 
. دنناسر یم  یرای   ، نیرت نییاپ  ات  نیرتالاب  زا 

درفنم ناروآ  مایپ  یاھتیرومأم  - 2

روط هب  ینامسآ  یاھتیصخش  زا  هورگ  ای  اھنت  تیصخش  چیھ  هب  درفنم  ناروآ  مایپ 
، و دنوش یم  هدرامگ  راک  هب  تیرومأم  ۀطساو  هب  هشیمھ  اھنآ   . دنتسین لصو  مئاد 
ار اھنآ  لاصتا  یاھورملق  هک  ییاھنآ  لصفالب  یتسرپرس  تحت  تمدخ  نیا  لوط  رد 

یتلود ای  نامزاس  عون  چیھ  دوخ  نایم  رد  اھنآ   . دننک یم  راک  دننک  یم  یتسرپرس 
. دنتسھ درفنم  ناروآ  مایپ  اھنآ  ؛  دنرادن
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هدرامگ تمدخ  نیریز  شخب  تفھ  هب  نارکیب  حور  طسوت  درفنم  ناروآ  مایپ 
: دنوش یم 

. تشھب ثیلثت  ناروآ  مایپ  - 1

. انُواھ یاھرادم  ناروآ  مایپ  - 2

. اھناھجربا ناروآ  مایپ  - 3

. یلحم یاھناھج  ناروآ  مایپ  - 4

. هدشن تیادھ  تیرومأم  یواح  نارگشواک  - 5

. هژیو تیرومأم  یواح  ناگداتسرف  ناریفس و  - 6

. تقیقح ناگدننک  راکشآ  - 7

ضیوعت لباق  تھج  رھ  زا  رگید  عون  هب  تمدخ  عون  کی  زا  یحور  ناروآ  مایپ  نیا 
زا هناگادج  ۀتسر  چیھ   . دندنویپ یم  عوقو  هب  ًامئاد  ییاھییاج  هب  اج  نینچ  ؛  دنتسھ
تھج رھ  زا  دنتسھ و  مھ  هیبش  یونعم  رظن  زا  اھنآ  ؛  درادن دوجو  درفنم  ناروآ  مایپ 
حور یارب   ، دنوش یم  صخشم  هرامش  اب  یلک  روط  هب  اھنآ  هک  یلاح  رد   . دنربارب
هرامش ای  مان  اب  ام  یقاب  یارب  اھنآ   . دنوش یم  هتخانش  یصخش  یاھمان  اب  نارکیب 

. دنوش یم  هتخانش  تسا  اھنآ  یراج  تیرومأم  ۀدننک  صخشم  هک 

زا هورگ  نآ  راک  زا  ار  یدایز  زیچ  مرادن  هزاجا  نم  تشھب . ثیلثت  ناروآ  مایپ   -1
دامتعا و دروم  نامداخ  اھنآ   . مزاس راکشآ  دنا  هتفای  صیصخت  ثیلثت  هب  هک  ناروآ  مایپ 

ۀدنریگ رب  رد  هک  یا  هژیو  یاھمایپ  هک  یماگنھ  ، و  دنتسھ اھتیھولا  یّرس 
هدرپس نانآ  هب  دشاب  یم  نایادخ  ۀدنیآ  درکیور  هدشان و  راکشآ  یاھتسایس 

هب تبسن  ای  دننک  شاف  ار  یزار  اھنآ  هک  تسا  هدشن  هتسناد  زگرھ   ، دوش یم 
لقن هطبار  نیا  رد  رما  نیا  یمامت  . و  دنزرو تنایخ  هدش  نانآ  ۀتسر  هب  هک  یدامتعا 
هک دوش  هراشا  نیا  هب  هکلب   ، دوش ییاتسدوخ  اھنآ  لامک  هب  تبسن  هک  دوش  یمن 

. دننک یم  نینچ  دننیرفایب و  لماک  یتادوجوم  دنناوت  یم  اھتیھولا 

دقاف تشھب  نانارمکح  هک  تسین  نیا  رگناشن  ایشنروی  یگتفشآ  یمگردرس و 
هک نیا  یارب  ناگدننیرفآ   . دنتسھ روما  توافتم  تیریدم  یارب  ییاناوت  ای  هقالع 
یندع نینچ  اما   ، دنرادروخرب لماک  تردق  زا  دنزاس  نیتسار  تشھب  کی  ار  ایشنروی 

نانیمطا اب  نایادخ  هک  یا  هبرجت  اب  ، و  شنمالاو  ، یوق یاھرتکاراک  نآ  شیادیپ  هب 
دنھد یم  لکش  امش  ۀرک  رد  هودنا  یاھشکچ  ترورض و  یاھنادنس  نایم  زا  رایسب 
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تسرد  ، امش یاھیدیماان  بئاصم و   ، امش یاھتنحم  اھبارطضا و   . دنک یمن  کمک 
قابطنا عیدب و  لامک  هک  دنتسھ  امش  ۀرک  رد  یھلا  حرط  زا  یشخب  ردقنامھ 
لماک یزکرم و  ناھج  تارک  رد  ناش  یلاع  دوصقم  اب  اھزیچ  یمامت  ِنارکیب 

. دنشاب یم 

مھبم یا  هنوگ  هب  هدنبای  زارف  نارود  رسارس  رد  امش  انواھ . یاھرادم  ناروآ  مایپ   -2
ات اما   ، دیربب یپ  درفنم  ناروآ  مایپ  روضح  هب  هک  دوب  دیھاوخ  رداق  هدنیازف  روط  هب  یلو 

نیلوا  . تخانش دیھاوخن  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  ار  اھنآ   ، دیسرن انواھ  هب  هک  یتقو 
دنھاوخ انواھ  یاھرادم  ناروآ  مایپ  دید  دیھاوخ  ور  رد  ور  روط  هب  امش  هک  یناروآ  مایپ 

. دوب

نیا  . دنتسھ رادروخرب  انواھ  تارک  نایموب  اب  یا  هژیو  طباور  زا  درفنم  ناروآ  مایپ 
رارق تیدودحم  رد  رایسب  یدرکراک  رظن  زا  رگیدکی  اب  طابترا  ماگنھ  رد  هک   ، ناروآ مایپ 
دننک و رارقرب  انواھ  نایموب  اب  یصخش  کیدزن و  رایسب  یا  هطبار  دنناوت  یم   ، دنراد
لابند هب  هک  ار  یلاع  یاھیدنسرخ  هک  تسا  نکممریغ  ًالماک  اما   . دننک یم  نینچ 
هب کیدزن  یاھتیصخش  نینچ  حاورا  اب  لماک  یھلا  تادوجوم  نیا  ناھذا  سامت 

. داد لاقتنا  یرشب  ناھذا  هب  دوش  یم  لصاح  لاعتم 

ثیلثت أشنم  زا  هک  ییاھتیصخش  نآ   ، اھمایا یامدق  اھناھجربا . ناروآ  مایپ   -3
هس نآ   ، دنراد هدھع  هب  ار  ناھجربا  تفھ  تشونرس  تیلوئسم  دنرادروخرب و 
رادروخرب درفنم  ناروآ  مایپ  زا  روفو  هب   ، یرادا درخ  یھلا و  تردق  زا  رادروخرب  دوجوم 

کی ۀناگ  هس  نانارمکح  هک  تسا  ناروآ  مایپ  زا  هتسر  نیا  قیرط  زا  طقف   . دنا هدش 
طابترا رگید  ناھجربا  نانارمکح  اب  ًاصخش  میقتسم و  روط  هب  دنناوت  یم  ناھجربا 

ۀدامآ عون  اھنت  درفنم  ناروآ  مایپ   ، ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  زج  هب  ًالامتحا   . دننک رارقرب 
هب ناھجربا  کی  یزکرم  داتس  زا  دنناوت  یم  هک  دنتسھ  دنمشوھ  یحور  تادوجوم 
زا دیاب  رگید  یاھتیصخش  ۀیلک   . دندرگ مازعا  ًامیقتسم  رگید  ناھجربا  یزکرم  داتس 

. دننز تسد  ییاھرفس  نینچ  هب  داتسا  حاورا  ییارجا  تارک  انواھ و  قیرط 

، هبذاج ناروآ  مایپ  قیرط  زا  دوش  یمن  هک  دنراد  دوجو  تاعالطا  عاونا  زا  یخرب 
نیا تیعطق  اب  اھمایا  یامدق  هک  یماگنھ  . و  دنیآ تسد  هب  یربخ  شخپ  ای   ، باتزاب
زا شیپ  اھتدم   . دنراد مازعا  ربخ  عبنم  هب  درفنم  روآ  مایپ  کی  دیاب  دننادب  ار  اھزیچ 
هب اسرووی  زا  تسا  طبترم  نم  اب  نونکا  هک  یروآ  مایپ  ایشنروی  رد  تایح  دوجو 
زا لاس  نویلیم  کی  ًابیرقت  یارب  وا   . دش هدرامگ  یزکرم  ناھج  رد  یتیرومأم 

هدش تساوخرد  تاعالطا  اب  بسانم  دعوم  رد  اما  دوب  بیاغ  ناتناورا  یاھیناوخارف 
. تشگزاب

اھنآ ؛  درادن دوجو  اھناھجربا  رد  درفنم  ناروآ  مایپ  تمدخ  یارب  یتیدودحم  چیھ 
ناگدننک یروآدرگ  ناونع  هب  ای  الاب  یاھھاگداد  نایرجم  ناونع  هب  دنناوت  یم 
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همھ زا  اھنآ   ، اھشنیرفآ ربا  ۀیلک  نایم  زا   . دننک لمع  ملاع  تداعس  یارب  تاعالطا 
رتشیب همھ  زا  زاین  اجنیا  رد  اریز  دنتسھ  نامداش  ناتناورا  رد  تمدخ  زا  رتشیب 

رد  . تسا هتفای  شیازفا  دایز  ۀزادنا  هب  هنانامرھق  شالت  یارب  اھتصرف  تسا و 
تذل رتراشرس  درکراک  کی  تبسن  یدونشخ  زا  یگمھ  ام  رتدنمزاین  یاھورملق 

. میرب یم 

درکراک رد  یدح  چیھ  یلحم  ناھج  کی  تامدخ  رد  یلحم . یاھناھج  ناروآ  مایپ   -4
ردام حور  فدھ  اھ و  هزیگنا  رادافو  ناگدننک  راکشآ  اھنآ   . درادن دوجو  درفنم  ناروآ  مایپ 
رارق داتسا  نارمکح  رسپ  رایتخا  ۀزوح  تحت  ًالماک  هچ  رگ   ، دنتسھ یلحم  ناھج 
دننک یم  لمع  یلحم  ناھج  کی  رد  هک  یناروآ  مایپ  ۀیلک  دروم  رد  رما  نیا  . و  دنراد

رد ًاتقوم  ای   ، دننک رفس  ناھج  یزکرم  داتس  زا  ًامیقتسم  اھنآ  هچ   ، دنک یم  قدص 
. دننک لمع  یا  هرایس  یاھسنرپ  ای   ، متسیس نانارمکح   ، هبکوک ناردپ  اب  طابترا 
هب وا  ِءاقترا  ماگنھ  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی  ناتسد  رد  تردق  لماک  زکرمت  زا  شیپ 
یتسرپرس تحت  یلحم  یاھناھج  ناروآ  مایپ  نیا   ، شناھج قلطم  نارمکح  ناونع 

هب  ، اھمایا داحتا   ، ناشمیقم ۀدنیامن  ربارب  رد  دننک و  یم  لمع  اھمایا  یامدق  یلک 
. دنتسھ لوئسم  لصفالب  روط 

ناروآ مایپ  ۀریخذ  هاپس  هک  یماگنھ  هدشن . تیادھ  تیرومأم  یواح  نارگشواک   -5
یارب ورین  یلاع  ریدم  تفھ  زا  یکی  زا   ، دوش یم  یریگوضع  دح  زا  شیب  درفنم 
بلطواد دوبمک  هاگچیھ  ؛ و  دوش یم  رداص  یناوخارف  کی  یرگشواک  نابلطواد 
تیدودحم نودب  دازآ و  نارگشواک  تروص  هب  ندش  مازعا  زا  اھنآ  اریز   ، درادن دوجو 

تارک و ۀدنھد  نامزاس  یاھ  هتسھ  ِنتفای  ِفعش  روش و  ات   ، دنوش یم  نامداش 
. دننک هبرجت  ار  دیدج  یاھناھج 

اھورملق ییاضف  نادنمشیدنا  طسوت  هک  ار  ییاھ  هناشن  ات  دنوش  یم  مازعا  اھنآ 
نیا دوجو  زا  تشھب  یاھتیھولا  کش  نودب   . دننک یسررب  هدش  مھارف 

یتاعالطا نینچ  زگرھ  اما   ، دنتسھ علطم  اضف  یژرنا  ۀدشان  فشک  یاھمتسیس 
ار یژرنا  ۀدنھد  نامزاس  دیدج  زکارم  نیا  درفنم  ناروآ  مایپ  رگا   . دنزاس یمن  شاف  ار 

تادوجوم دید  زا  یتح  ییاھ  هدیدپ  نینچ   ، دندرک یمن  یرادرب  هشقن  فشک و 
هب درفنم  ناروآ  مایپ   . دنام یم  یقاب  یفخم  اھتدم  رواجم  یاھورملق  دنمشوھ 
یھاگ اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دنتسھ ساسح  رایسب  هبذاج  هب  تبسن  هقبط  کی  ناونع 

نامھ  ، دننک فشک  ار  کیرات  کچوک  رایسب  تارایس  لمتحم  دوجو  دنناوت  یم  تاقوا 
. دنا هتفای  قابطنا  وحن  نیرتھب  هب  تایح  تاشیامزآ  یارب  هک  یتارک 

تشگ نیداینب  ناھج  رد  هدشن  تیادھ  تیرومأم  یواح  روآ  مایپ  ِنارگشواک  نیا 
ۀدشن یرادرب  هشقن  قطانم  هب  امئاد  یمازعا  رگشواک  یاھھورگ  رد  اھنآ   . دننز یم 
اھدادخر نوماریپ  ام  هک  ار  یتاعالطا  ۀدمع  شخب   . دنور یم  ینوریب  یاضف  یمامت 

هک میتسھ  درفنم  ناروآ  مایپ  تافاشتکا  نویدم  میراد  ینوریب  یاضف  یاھورملق  رد 
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. دننک یم  هعلاطم  راک و  ینامسآ  ناسانش  هراتس  اب  بلغا 

ۀدودحم رد  هک  یلحم  یاھناھج  هژیو . تیرومأم  یواح  ناگداتسرف  ناریفس و   -6
ناشیدنزرف یموب  یاھ  هتسر  زا  هک  ار  یناریفس  ًالومعم  دنا  هدش  عقاو  ناھجربا  کی 
ناروآ مایپ  زا  ًاررکم   ، ریخأت زا  بانتجا  یارب  اما   . دننک یم  هلدابم  دنا  هدش  باختنا 

ات دنورب  یرگید  هب  یلحم  شنیرفآ  کی  زا  ریفس  ناونع  هب  هک  دوش  یم  اضاقت  درفنم 
کی هک  یماگنھ  لاثم : یارب   . دننک ریسفت  یگدنیامن و  یرگید  یارب  ار  ورملق  کی 
ردقنآ دوش  مولعم  تسا  نکمم   ، دوش یم  فشک  هدش  ینوکسم  یگزات  هب  ورملق 

یمیفارس ششوپ  رد  ِریفس  کی  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دراد  رارق  یتسدرود  یاضف  رد 
یرپس ینالوط  ینامز  تدم  دسرب  رود  رایسب  ناھج  نیا  هب  دناوتب  هتفرگ  رارق 

زا دناوتب  تسین  نکمم  هتفرگ  رارق  یمیفارس  ششوپ  رد  ِدوجوم  کی   . دش دھاوخ 
ناگراتس  . دور رتارف  امش  تقو  هب  هیناث  کی  رد  ایشنروی  لیام  تعرس 558٫840 

هب لیامتم  یگمھ  رواجم  یاھ  هبذاج  زین  ، و  اھھار جک  ، و  فلاخم تانایرج   ، میجح
طسوتم دح  ینالوط  رفس  کی  رد  هک  یروط   ، دنتسھ یتعرس  نینچ  ندرک  دنک 

. دیسر دھاوخ  هیناث  رد  لیام  دودح 550٫000  هب  تعرس 

ناھج کی  هب  ندیسر  یارب  یموب  ریفس  کی  هک  دوش  یم  صخشم  هک  یماگنھ 
درفنم روآ  مایپ  کی  زا  بلغا   ، تشاد دھاوخ  زاین  لاس  اھدص  هب  رود  رایسب  یلحم 
لمع تقوم  ریفس  ناونع  هب  ات  دوش  اجنآ  راپسھر  هلصافالب  هک  دوش  یم  اضاقت 

نامز زا  لقتسم  هن   ، دنورب هاتوک  رایسب  یتقو  رد  دنناوت  یم  درفنم  ناروآ  مایپ   . دیامن
ناونع هب  نینچمھ  اھنآ   . نآ هب  کیدزن  هکلب   ، هبذاج ناروآ  مایپ  نوچمھ  اضف  و 

. دننک یم  تمدخ  رگید  طیارش  رد  هژیو  تیرومأم  یواح  ناگداتسرف 

هب تقیقح  یزاس  راکشآ  تیرومأم  هب  درفنم  ناروآ  مایپ  تقیقح . ناگدننک  راکشآ   -7
تارایس کت  کت  ات  اھناھجربا  زا  اھنآ  . و  دنرگن یم  دوخ  ۀتسر  تناما  نیرتالاب  ناونع 
لصو ییاھنویسیمک  هب  ًاررکم  اھنآ   . دننک یم  لمع  تیفرظ  نیا  رد  هاگھگ  اضف 
هداتسرف اھمتسیس  تارک و  یارب  تقیقح  یزاسراکشآ  طسب  یارب  هک  دنوش  یم 

. دنوش یم 

اضف نامز و  رد  درفنم  ناروآ  مایپ  تامدخ  - 3

، تسین حالص  باتزاب  مسیناکم  ای  شخپ  سیورس  زا  هدافتسا  هک  یماگنھ 
لاقتنا یارب  هک  دنتسھ  نئمطم  لماک و  تیصخش  عون  نیرتالاب  درفنم  ناروآ  مایپ 
عونت رد  اھنآ   . تسا دوجوم  اھورملق  یمامت  رد  یرارطضا  مھم و  یاھمایپ  عیرس 
تمدخ اھورملق  یدام  یحور و  تادوجوم  هب  کمک  یارب  اھتیرومأم  زا  ینایاپ  یب 

ییاھ هتسر  ۀیلک  نایم  زا   . تسا حرطم  نامز  رصنع  هک  ییاج  رد  هژیو  هب   ، دننک یم 
نف همھ  نیرتالاب و  اھنآ   ، دنا هدش  هدرامگ  ناھجربا  یاھ  هزوح  تامدخ  هب  هک 
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اب ییوج  هلباقم  هب  دنناوت  یم  هک  دنتسھ  هتفای  تیصخش  تادوجوم  نیرت  فیرح 
. دنوش کیدزن  رایسب  اضف  نامز و 

دصاقم یارب  هبذاج  زا  هک  تسا  هدش  نیمأت  لماک  روط  هب  ییاھحور  ناھج  یارب 
 — گنرد یب  دنورب —  اج  رھ  هب  نامز  رھ  دنناوت  یم  اھنآ  ؛  دننک یم  هدافتسا  لاقتنا 

یصخش تادوجوم  یا  هبذاج  نادرونھر  زا  رگید  یخرب   . دنتسین صخش  اھنآ  اما 
ناتسرپرس یارب  اھنآ  اما   ، هدنزارف ناگدننک  تبث  هبذاج و  ناروآ  مایپ  لثم   ، دنتسھ

ریاس اھناسنا و  ناگتشرف و  زا  ولمم  تارک   . دنتسین مھارف  یلحم  ناھج  ناھجربا و 
تیدودحم رد  اضف  نامز و  ۀطساو  هب  اھنآ  اما   ، دنتسھ یصخش  رایسب  تادوجوم 

هتفرگن رارق  یمیفارس  ششوپ  رد  ِتادوجوم  رتشیب  یارب  تعرس  دح  دنراد : رارق 
یخرب ینیبانیب و  تاقولخم   . تسا امش  ۀرک  رد  امش  تقو  هب  هیناث  رد  لیام   186٫280

تسد هیناث —  رد  لیام   372٫560 تعرس —  نیا  ربارب  ود  هب  دنناوت  یم  نارگید 
ار اضف  دنناوت  یم  نارگید  اھمیفارس و  هک  یلاح  رد   ، دننک یم  نینچ  بلغا  ، و  دنبای

دوجو نیا  اب   . دنیامیپب هیناث  رد  لیام  دودح 558٫840  رد   ، تعرس نیا  ربارب  هس  رد 
ینآ یاھتعرس  نایم  هک  درادن  دوجو  یروآ  مایپ  ای  یلاقتنا  تیصخش  چیھ 

زج هب   ، دیامن لمع  اھمیفارس  ۀتسھآ  ًاتبسن  یاھتعرس  هبذاج و  نارگشیامیپ 
. درفنم ناروآ  مایپ 

هب ییاھتیعضو  نآ  رد  سیورس  مازعا و  یارب  یلک  روط  هب  درفنم  ناروآ  مایپ  ور  نیا  زا 
، و تسا یرورض  تیصخش  تیرومأم  رد  تیقفوم  یارب  هک  دنوش  یم  هتفرگ  راک 

روآ مایپ  رگید  ۀدامآ  ًاروف  عون  رھ  نداتسرف  بجوم  هک   ، تقو فالتا  زا  بانتجا 
یا هدش  یصخش  ًاعطق  تادوجوم  اھنت  اھنآ   . تسا بولطم   ، دوش یم  یصخش 

. دنوش گنھامھ  گرزب  ناھج  یناھج  یبیکرت  تانایرج  اب  دنناوت  یم  هک  دنتسھ 
ریغتم هدننک  لتخم  تاریثأت  زا  یدایز  عونت  هب  هتسب  اضف  شیامیپ  رد  اھنآ  تعرس 
ماجنا یارب  رفس  رد  نم  راکمھ  روآ  مایپ  هک  دھد  یم  ناشن  راک  ۀقباس  اما   ، تسا

شیپ امش  تقو  هب  هیناث  رد  امش  لیام  تعرس 841٫621٫642٫000  اب  تیرومأم  نیا 
. تفر

هنوگچ هک  مھد  حیضوت  نھذ  یدام  عون  یارب  هک  تسا  نم  ناوت  زا  رتارف  ًالماک  نیا 
نینچ اب  ار  اضف  لاح  نامھ  رد  دشاب و  یعقاو  صخش  کی  دناوت  یم  حور  کی 

نیا اب  عقاو  رد  درفنم  ناروآ  مایپ  نیمھ  اما   . دیامیپب یا  هداعلا  قراخ  یاھتعرس 
هب رگا  یتسار  هب   . دننک یم  دمآ  تفر و  ایشنروی  هب  مھف  لباقریغ  یاھتعرس 

هب دوخ  یصخش  رصنع  زا  یناھج  تیریدم  ماظن  یمامت  دوبن  تیعقاو  نیا  ۀطساو 
. تشگ یم  مورحم  دایز  ۀزادنا 

طوطخ ناونع  هب  اضف  تسدرود  قطانم  رسارس  رد  دنرداق  درفنم  ناروآ  مایپ 
گرزب ناھج  ۀدش  تیبثت  یاھرادم  ۀدودحم  رد  هک  ییاھورملق   ، یطابترا یرارطضا 

ار یموجن  یاھتفاسم  ایشنروی  ناسانش  هراتس  هک  روطنآ   . دنیامن لمع   ، دنتسین
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لمع روطنیا  هک  یماگنھ   ، روآ مایپ  کی  هک  دوش  یم  نینچ   ، دننز یم  نیمخت 
یرون لاس  دصکی  دودح  رد  هک  اتمھ  روآ  مایپ  کی  هب  ار  مایپ  کی  دناوت  یم   ، دیامن یم 

. دتسرفب وا  هب  اضف  نایم  زا  ار  شاعترا  کی  ای  دھد  لاقتنا  دراد  هلصاف  یو  اب 

کیچیھ  ، دننک یم  یراکمھ  ام  اب  ناھجربا  روما  ۀرادا  رد  هک  دوجوم  نارازھ  نایم  زا 
یاھناھج رد   . دنتسین رتمھم  تقو  ییوج  هفرص  رد  یرای  یلمع و  کمک  ۀنیمز  رد 

ناروآ مایپ  سیورس  ور  نیا  زا  ؛  میروآ باسح  هب  ار  نامز  یاھتیدودحم  دیاب  ام  اضف 
اضف زا  لقتسم  یا  هزادنا  ات  ناشیطابترا  یصخش  تازایتما  ۀلیسو  هب  هک  درفنم 

نامز زا  لقتسم  ًابیرقت  دوخ  یلاقتنا  ۀداعلا  قراخ  یاھتعرس  ۀطساو  هب  ، و  دنتسھ
. تسا دنمشزرا  رایسب   ، دنتسھ

درفنم ناروآ  مایپ  هنوگچ  هک  مھد  حیضوت  ایشنروی  یاھناسنا  یارب  متسین  رداق  نم 
صخشم یعقاو و  یاھتیصخش  زا  دوجو  نیا  اب  دنشاب و  لکش  نودب  دنناوت  یم 

اب یعیبط  روط  هب  هک  دنتسھ  یلکش  نآ  نودب  اھنآ  هچ  رگا   . دنشاب رادروخرب 
عاونا یمامت  یارب  هک  دنرادروخرب  یحور  روضح  کی  زا   ، تسا طبترم  تیصخش 
زا هقبط  اھنت  درفنم  ناروآ  مایپ   . تسا صیخشت  لباق  یحور  تادوجوم  رتالاب 

لکش نودب  حور  کی  یاھتیزم  ۀیلک  زا  ًابیرقت  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنتسھ  تادوجوم 
اھنآ  . دنشاب رادروخرب  تسا  هارمھ  رایع  مامت  تیصخش  کی  تازایتما  ۀیلک  اب  هک 

یلجت یاھیگژیو  ۀیلک  زا  ًابیرقت  دوجو  نیا  اب  ، و  دنتسھ یقیقح  صاخشا 
. دنتسھ رادروخرب  یحور  یصخشریغ 

رھ ییاھر  ندوزفا  هب  هک  زیچ  رھ  هشیمھ —  هن  اما  ًالومعم —  ناھجربا  تفھ  رد 
تازایتما تبسن  نامھ  هب  دراد  لیامت  اضف  نامز و  یاھتیدودحم  زا  قولخم 

کی یلک  نوناق  نیا  هب  تبسن  درفنم  ناروآ  مایپ   . دھد یم  شھاک  ار  یتیصخش 
دودحمان یاھھار  ۀیلک  کی و  رھ  دربراک  رد  دوخ  یاھتیلاعف  رد  اھنآ   . دنتسھ انثتسا 

ًابیرقت یناھیک  طابترا  ، و  یصخش درکراک   ، یھلا سیورس   ، یحور یلجت 
هاگدید اب  ار  هداعلا  قراخ  تادوجوم  نیا  دیتسناوت  یم  امش  رگا   . دنرادن یتیدودحم 
یراکمھ رطاخ  هب  رگا  هک  دیدرک  یم  کرد   ، دینک هراظن  ناھج  ۀرادا  رد  نم  یبرجت 

. دوب یم  راوشد  ناھجربا  روما  یگنھامھ  ردقچ  دوبن  اھنآ  عونتم 

یرگید درفنم  روآ  مایپ  چیھ  ًالامتحا   ، دبای طسب  ناھج  ردقچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
طسب راک  دیاب   ، دننک یم  دشر  اھناھج  هک  جیردت  هب   . دش دھاوخن  هدیرفآ  هاگچیھ 
هک یتادوجوم  نآ  ۀلیسو  هب  یحور و  نامداخ  رگید  عاونا  طسوت  تیریدم  ۀتفای 
حاورا راتخم و  دوخ  نارسپ  تاقولخم  لثم   ، دنراد دیدج  یاھشنیرفآ  نیا  رد  أشنم 

. دوش هتفرگ  هدھع  هب  هدنیازف  روط  هب   ، یلحم ناھج  ردام 

درفنم ناروآ  مایپ  ۀژیو  درکراک  - 4
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گنھامھ یحور  تادوجوم  عاونا  یمامت  یارب  درفنم  ناروآ  مایپ  دسر  یم  رظن  هب 
یایند یاھتیصخش  ۀیلک  هک  دنک  یم  کمک  اھنآ  درکراک   . دنشاب اھتیصخش  ناگدننک 

تیوھ زا  رادروخرب  یھاگآ  دوخ  کی  ۀعسوت  هب  اھنآ   . دنوش نگمھ  یحور  روانھپ 
دوجوم عون  رھ   . دننک یم  کمک  یدایز  ردق  هب  یحور  تادوجوم  ۀیلک  رد  یھورگ 
یردارب ۀطبار  داجیا  مھف و  یارب  هک  درفنم  ناروآ  مایپ  ۀژیو  یاھھورگ  طسوت  یحور 
ار یتادوجوم  نینچ  ناوت  هباشمان  لاح  رھ  هب  یاھ  هتسر  عاونا و  ریاس  ۀیلک  اب 

. دوش یم  عقاو  تمدخ  دروم  دننک  یم  افوکش 

ماسقا عاونا و  ۀیلک  یگنھامھ  یارب  یزیگنا  تفگش  ییاناوت  نانچ  درفنم  ناروآ  مایپ 
لرتنک قوف  ِتیانوسبا  ماظن  اب  سامت  یرارقرب  یتح  یھانتم —  یاھتیصخش 

هک میرادنپ  یم  نینچ  ام  زا  یخرب  هک  دنھد  یم  ناشن  نیداینب —  ناھج  ناگدننک 
طسوت یئاغ  لاعتم -  نھذ  یاطعا  اب  نارکیب  حور  طسوت  ناروآ  مایپ  نیا  شنیرفآ 

. تسا طوبرم  یقیرط  هب  کرتشم  لماع 

نامز و دنزرف   ” کی نداد  ثیلثت  رد  تشھب  دنورھش  کی  دنمنایاپ و  کی  هک  یماگنھ 
راکشآ یاھلیسناتپ  لماش  هک  یدرکراک  دننک —  یم  یراکمھ  رگیدکی  اب  تیدبا “

هقبط تیصخش  نینچ  هک  یماگنھ  و  دشاب —  یم  یئاغ  لاعتم -  ینھذ  ۀدشان 
دمایپ کی   ) درفنم روآ  مایپ  کی   ، دوش یم  مازعا  نوتگنیرجسیاو  هب  هدشن  یدنب 

ناونع هب  هشیمھ  ینابر ) نھذ  نینچ  یاطعا  هب  تبسن  نامگ  دروم  یتیصخش 
روآ مایپ  نیا   . دوش یم  هدرامگ  هتفای  ثیلثت  قولخم -  رسپ  نینچ  هب  رای  نابھاگن - 

هاگچیھ رگید  دنک و  یم  یھارمھ  شتیرومأم  ۀرک  هب  ار  تشونرس  دیدج  رسپ 
هب وحن  نیدب  درفنم  روآ  مایپ  کی  هک  یماگنھ   . دنک یمن  کرت  ار  نوتگنیرجسیاو 
ۀناگی یتسرپرس  هب  دبا  یارب   ، دوش یم  لصو  تیدبا  نامز و  دنزرف  کی  تشونرس 
طابترا نینچ  ۀدنیآ  هک  میناد  یمن  ام   . دبای یم  لاقتنا  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ 

راصعا یارب  ریظن  یب  یاھتیصخش  یاھتکارش  نیا   . دشاب دناوت  یم  هچ  هداعلا  قراخ 
اجنآ زا  زین  اھنت  جوز  کی  یتح  اما   ، دنا هداد  همادا  نوتگنیرجسیاو  رد  ندمآ  درگ  هب 

. تسا هتفرن  نوریب  نونکات 

کی ًارھاظ  تشونرس  نارسپ  یگتفای  ثیلثت  اما   ، تسا تباث  درفنم  ناروآ  مایپ  دادعت 
ۀتفای ثیلثت  رسپ  رھ  هب  درفنم  روآ  مایپ  کی  هک  اجنآ  زا   . تسا دودحمان  کینکت 

ۀتخودنا رود  ۀدنیآ  رد  ینامز  هک  دسر  یم  رظن  هب  ام  یارب   ، تسا لصو  تشونرس 
هدھع هب  گرزب  ناھج  رد  ار  اھنآ  راک  یسک  هچ   . دیسر دھاوخ  نایاپ  هب  ناروآ  مایپ 
ماھلا حاورا  نایم  رد  دیدج  دادخر  کی  ۀطساو  هب  اھنآ  سیورس  ایآ  ؟  تفرگ دھاوخ 
رتشیب رود  ۀرود  کی  رد  گرزب  ناھج  ایآ  ؟  دش دھاوخ  هتفرگ  هدھع  هب  ثیلثت  ۀتفای 

کت تاقولخم  هک  نآ  لاح   ، دش دھاوخ  هرادا  أشنم  ثیلثت  تادوجوم  طسوت  ًابیرقت 
رگا ؟  داد دنھاوخ  ناکم  رییغت  ینوریب  یاضف  یاھورملق  هب  أشنم  هناگود  أشنم و 
ار اھنآ  تشونرس  نارسپ  نیا  ایآ   ، دندرگ زاب  دوخ  قباس  سیورس  هب  ناروآ  مایپ 
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تروص هب  درفنم  ناروآ  مایپ  ۀتخودنا  هک  یماگنھ  ایآ  ؟  درک دنھاوخ  یھارمھ 
نادنمنایاپ نایم  اھیبای  ثیلثت   ، دش بذج  تشونرس  نادنزرف  نیا  نارای  نانابھاگن - 

رد ام  رثؤم  درفنم  ناروآ  مایپ  ۀیلک  ایآ  ؟  دش دھاوخ  فقوتم  اھییانواھ  یتشھب -  و 
اب یحور  ۀداعلا  قراخ  یاھتیصخش  نیا  ایآ  ؟  دش دنھاوخ  زکرمتم  نوتگنیرجسیاو 
ام ؟  دوب دنھاوخ  طبترم  دبا  یارب  هدشان  راکشآ  تشونرس  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  نیا 

تحت دنوش  یم  عمج  نوتگنیرجسیاو  رد  هک  ییاھجوز  نیا  هک  تیعقاو  نیا  هب 
ناھج یاھتکتیشرآ   ، زیمآرارسا دنمناوت  تادوجوم  نآ  درف  هب  رصحنم  یتسرپرس 
تالاؤس یرایسب  تالاؤس و  نیا  ام  ؟  میھدب دیاب  یتیمھا  هچ  دنراد  رارق   ، نیداینب

، میسرپ یم  ینامسآ  تادوجوم  زا  رگید  رامشیب  یاھ  هتسر  زا  دوخ و  زا  ار  هباشم 
. میناد یمن  ار  اھخساپ  اما 

یا هنوگ  هب  ناھج  تیریدم  رد  هباشم  یاھدادخر  یرایسب  هارمھ  هب   ، درکراک نیا 
، تشھب انواھ و  لنسرپ  یتح   ، گرزب ناھج  لنسرپ  هک  دھد  یم  ناشن  ریذپاناطخ 

رساترس رد  نونکا  هک  اھیژرنا  میظع  لماکت  اب  هطبار  رد  اب و  یگنھامھ  رد 
نامزاس دیدجت  کی  شوختسد  دریگ  یم  تروص  دراد  ینوریب  یاضف  یاھورملق 

. دنتسھ صخشم  یعطق و 

ناھج لماکت  یاھ  هدیدپ  دھاش  نادواج  ۀدنیآ  هک  میراد  لیامت  داقتعا  نیا  هب  ام 
نادواج ۀتشذگ  هک  دوب  دھاوخ  یزیچ  نآ  یمامت  زا  رتارف  رایسب  هک  دوب  دھاوخ 

رایسب و قایتشا  اب  ار  یا  هداعلا  قراخ  یاھارجام  نینچ  ام  . و  تسا هدرک  هبرجت 
. مینک یم  ینیب  شیپ   ، امش نوچمھ  یتح   ، هدنیازف هتسویپ  راظتنا 

[. اسرووی زا  یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 24

نارکیب حور  رتالاب  یاھتیصخش 

گرزب شخب  هس  هب  ار  کرتشم  راگدیرفآ  تادوجوم  اھتیصخش و  ۀیلک  ام  اسرووی  رد 
حاورا ، و  اضف روآ  مایپ  نایھاپس   ، نارکیب حور  رتالاب  یاھتیصخش  مینک : یم  میسقت 
یاراد تاقولخم  هب  تمدخ  شزومآ و  ریگرد  هک  یحور  تادوجوم  نآ   ، نامز مداخ 

. دنشاب یم  یناسنا  تفرشیپ  ۀنایارگزارف  حرط  ۀدارا 

شخب تفھ  رد  دنوش  یم  رکذ  تایاور  نیا  رد  هک  نارکیب  حور  رتالاب  یاھتیصخش  نآ 
: دننک یم  لمع  گرزب  ناھج  رساترس  رد 

. درفنم ناروآ  مایپ  - 1

. ناھج رادم  ناتسرپرس  - 2

. یرامشرس ناریدم  - 3

. نارکیب حور  یصخش  ناراکددم  - 4

. رایتسد ناسرزاب  - 5

. رشابم نانابھاگن  - 6

. یلیصحتلا غراف  نایامنھار  - 7

اب یصخش  ناراکددم  ، و  یرامشرس ناریدم   ، رادم ناتسرپرس   ، درفنم ناروآ  مایپ 
درفنم ناروآ  مایپ   . دنوش یم  یگژیو  نییعت  هبذاجدض  ۀداعلا  قراخ  یایاطع  نتشاد 

. دننز یم  تشگ  اھناھج  ناھج  رد  اھنآ  ؛  دنتسھ یمومع  ۀدش  هتخانش  داتس  دقاف 
یاھتختیاپ رد  یرامشرس  ناریدم  ناھج و  رادم  ناتسرپرس  یزکرم  داتس 
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رقتسم رون  یزکرم  ۀریزج  رد  نارکیب  حور  یصخش  ناراکددم   . دراد رارق  اھناھجربا 
یاھناھج یاھتختیاپ  رد  بیترت  هب  رشابم  نانابھاگن  رایتسد و  ناسرزاب   . دنتسھ

نایامنھار  . دنا هدش  عقاو  دوخ  لکشتم  یاھمتسیس  یاھتختیاپ  رد  یلحم و 
لمع نآ  تارک  درایلیم  کی  ۀیلک  رد  دنتسھ و  انواھ  ناھج  نکاس  یلیصحتلا  غراف 

، دنراد ییاھھاگرارق  یلحم  یاھناھج  رد  رتالاب  یاھتیصخش  نیا  رتشیب   . دننک یم 
. دنتسین لصو  کیناگرا  روط  هب  یلماکت  یاھورملق  یاھتموکح  هب  اھنآ  اما 

درفنم و ناروآ  مایپ  طقف   ، دنھد یم  لیکشت  ار  هورگ  نیا  هک  یا  هقبط  تفھ  نایم  زا 
تشھب زا  درفنم  ناروآ  مایپ   . دندرون یمرد  ار  اھناھج  ِناھج  یصخش  ناراکددم  دیاش 

یاھتختیاپ ات  انواھ  یاھورملق  نایم  زا  دنوش : یم  عقاو  هھجاوم  دروم  نوریب  هب 
، و ناش یعرف  یاھشخب  اب   ، یلحم یاھناھج  اھ و  هیحان  نایم  زا  اجنآ  زا  اھناھجربا و 

نارکیب حور  رتالاب  یاھتیصخش  هب  درفنم  ناروآ  مایپ  هچ  رگا   . ینوکسم تارک  ات  یتح 
عقاو ثحب  دروم  نیشیپ  ۀلاقم  رد  اھنآ  سیورس  ، و  تعیبط  ، أشنم  ، دنراد قلعت 

. تسا هدش 

ناھج رادم  ناتسرپرس  - 1

یژرنا یاھ  هزوح  اضف و  ییورین  میظع  تانایرج  هک  دسر  رظن  هب  نینچ  تسا  نکمم 
نودب اھنآ  هک  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم  ؛  دننک یم  لمع  کیتاموتا  روط  هب  یحور 

یاھمتسیس نیا  ۀیلک   . تسین روطنیا  اما   ، دننک یم  لمع  یگدنرادزاب  ای  عنام 
رارق دنمشوھ  یتسرپرس  تحت  اھنآ  ؛  دنتسھ لرتنک  تحت  یژرنا  زیگنا  تفگش 

 — یژرنا یدام  ای  یکیزیف  ًافرص  یاھورملق  اب  ناھج  رادم  ناتسرپرس   . دنراد
یبسن یژرنا  یاھ  هزوح  اب  هکلب   ، دنرادن یراک  ناھج —  یورین  ناریدم  ۀرتسگ 
رایسب تادوجوم  ظفح  یارب  هک  یا  هتفای  لیدبت  رییغت و  یاھرادم  نآ  اب  یحور و 

، ود رھ   ، دنمشوھ تاقولخم  ِیلاقتنا  ای  ییایشناروم  عون  یحور و  ۀتفای  هعسوت 
رھوج قوف  یژرنا و  یاھ  هزوح  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  ناتسرپرس   . دنتسھ یرورض 
نامز و یحور  رتالاب  یاھورملق  ۀیلک  اب  یلک  روط  هب  هکلب   ، دنوش یمن  تینابر 
ۀدنھد لیکشت  یازجا  تموکح  هب  هک  یحور  یبسن  یاھورملق  ۀیلک  اب  تیدبا و 
یژرنا یاھورملق  نینچ  یمامت  اھنآ   . دنراد راک  رس و  دنتسھ  طوبرم  گرزب  ناھج 

. دنروآ یم  رد  لرتنک  تحت  هدومن و  یتسرپرس  تشھب  ۀریزج  زا  جراخ  ار  یحور 

هب ًافرص  ، و  دنتسھ نارکیب  حور  درف  هب  رصحنم  شنیرفآ  ناھج  رادم  ناتسرپرس 
یارب نیریز  ۀتسر  راھچ  رد  اھنآ   . دننک یم  لمع  کرتشم  لماع  نارازگراک  ناونع 

: دنا هتفای  تیصخش  تمدخ 

. رادم یلاع  ناتسرپرس  - 1
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. رادم رایتسد  ناتسرپرس  - 2

. رادم مود  ناتسرپرس  - 3

. رادم موس  ناتسرپرس  - 4

؛ تسا لماک  ناھجربا  تفھ  رایتسد  ناتسرپرس  انُواھ و  یلاع  ناتسرپرس  دادعت 
یلاع ناتسرپرس  دادعت   . دنوش یمن  هدیرفآ  اھ  هتسر  نیا  زا  یرتشیب  دادعت  چیھ 
یاھرادم  . دنا هتفای  رارقتسا  انواھ  رادم  تفھ  ماگشیپ  تارک  رد  تسا و  نت  تفھ 

تسرپرس تفھ  زا  زیگنا  تفگش  هورگ  کی  یتسرپرس  تحت  ناھجربا  تفھ 
تارک  ، نارکیب حور  یتشھب  تارک  تفھ  رد  ناشیزکرم  داتس  هک  دنتسھ  رایتسد 
ار اضف  یاھناھجربا  یاھرادم  اجنیا  زا  اھنآ   . دراد رارق   ، ییارجا یلاع  ریدم  تفھ 

. دننک یم  تیادھ  یتسرپرس و 

زکارم زا  هتسر  نیلوا  رادم و  رایتسد  تسرپرس  تفھ   ، حور یتشھب  تارک  نیا  رد 
ییارجا یلاع  ناریدم  یتسرپرس  تحت  هک  دنھد  یم  تروص  ار  یطابترا  ورین  یلاع 

هار ناھجربا  تفھ  هب  هک  یحور  یدام و  یاھرادم  ۀیلک  یتشھب  ریز  یگنھامھ  هب 
. دماجنا یم  دنرب  یم 

رھ یزکرم  داتس  تارک  رد  اضف  نامز و  یلحم  یاھناھج  یارب  مود  ناتسرپرس 
اھتلودربا یرادا  یاھشخب  یعرف  یلصا و  یاھ  هیحان   . دنا هتفای  رارقتسا  ناھجربا 

هچ مناد  یمن  نم   . دنتسین ریگرد  یحور  یژرنا  یتسرپرس  روما  نیا  رد  اما  دنتسھ 
زا نت  اسرووی 84٫691  رد  اما   ، دراد دوجو  گرزب  ناھج  رد  رادم  مود  تسرپرس  دادعت 

ندش هدیرفآ  لاح  رد  نونکا  مھ  مود  ناتسرپرس   . دنراد دوجو  تادوجوم  نیا 
رھاظ ییارجا  یلاع  ناریدم  تارک  رد  هرفن  داتفھ  یاھھورگ  رد  هاگھگ  اھنآ  ؛  دنتسھ
طابترا یحور و  یژرنا  ۀناگادج  یاھرادم  یرارقرب  بیترت  ام  هک  روطنیمھ   . دنوش یم 
اھنآ میھد  یم  نامرایتخا  ۀزوح  لماکت  لاح  رد  یگزات  هب  یاھناھج  یارب  ار  ییورین 

. میروآ یم  تسد  هب  تساوخرد  اب  ار 

. دنک یم  لمع  یلحم  ناھج  رھ  یزکرم  داتس  ۀرک  رد  رادم  موس  تسرپرس  کی 
دصتفھ یاھھورگ  رد  اھنآ   . تسا موادم   ، مود ناتسرپرس  لثم   ، هتسر نیا  شنیرفآ 

هدرامگ یلحم  یاھناھج  هب  اھمایا  یامدق  طسوت  اھنآ   . دنوش یم  هدیرفآ  هرفن 
. دنوش یم 

یاھھورگ رد  ، و  دنوش یم  هدیرفآ  ناشصخشم  فیلاکت  یارب  رادم  ناتسرپرس 
تمدخ یارب  یبوانت  روط  هب  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  دبا  یارب  شیوخ  ۀیلوا  تیرومأم 

تیرومأم یاھورملق  رد  هک  یتالکشم  نوماریپ  ور  نیا  زا  دنوش و  یمن  ضیوعت 
یارب  . دننز یم  تسد  تدم  ینالوط  ۀعلاطم  کی  هب  دنوش  یم  تفای  ناشنیزاغآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ناھج نیزاغآ  شیادیپ  ماگنھ  زا  رادم  ۀرامش 572٫842  موس  تسرپرس  لاثم :
یصخش لنسرپ  زا  یوضع  وا  ، و  تسا هدرک  لمع  نوتگنیولس  رد  امش  یلحم 

. دشاب یم  نادابن  لیئاکیم 

ۀیلک  ، رتالاب یاھناھج  رد  ای  دننک و  لمع  یلحم  یاھناھج  رد  هچ  رادم  ناتسرپرس 
یاھمایپ ۀیلک  ندناسر  یارب  بسانم  یاھرادم  دربراک  اب  هطبار  رد  ار  هطوبرم  دارفا 

رد دمآراک  تادوجوم  نیا   . دننک یم  ییامنھار  اھتیصخش  ۀیلک  لاقتنا  یارب  یحور و 
رد ار  اھتیصخش  ، و  اھورین  ، لماوع یمامت   ، رادم یتسرپرس  ۀنیمز  رد  ناشراک 

ۀدشان راکشآ  یحور “ یالاب  یاھتیصخش   ” اھنآ  . دنریگ یم  راک  هب  اھناھج  ناھج 
ۀدنریگ رب  رد  هک  یرامشیب  نانکراک  طسوت  دنریگ و  یم  راک  هب  ار  رادم “ لرتنک  ”

سنرپ رگا   . دنوش یم  یرای  دنمناوت  یا  هنوگ  هب  دنتسھ  نارکیب  حور  یاھتیصخش 
، دنک شروش  وا  ماقم  مئاق  رسپ  یناھج و  ردپ  هیلع  رب  یلماکت  ۀرک  کی  یا  هرایس 

رتالاب عون  زا  ار  یا  هرک  رھ  دنرداق  اھنآ   . دننک یم  یوزنم  ار  هرک  نآ  هک  دنتسھ  اھنآ 
یدام تانایرج  دنناوت  یمن  اما   ، دنزاس جراخ  ناھج  صخشم  یاھرادم  ِیحور 

. دنزاس یثنخ  ار  ورین  ناریدم 

هک دنراد  یحور  یاھرادم  اب  ار  هطبار  نامھ  یا  هزادنا  ات  ناھج  رادم  ناتسرپرس 
مھ لمکم  هتسر  ود  نیا   . دنشاب یم  اراد  یدام  یاھرادم  اب  ناھج  یورین  ناریدم 
تاقولخم طسوت  هک  ار  یدام  یحور و  یاھرادم  ۀیلک  یتسرپرس  مھ  اب  ، و  دنتسھ

. دنراد هدھع  هب  دشاب  یراکتسد  لباق  لرتنک و  لباق 

دننک یم  لامعا  ینھذ  یاھرادم  نآ  نوماریپ  ار  یصخشم  تراظن  رادم  ناتسرپرس 
یور ار  یصخشم  تارایتخا  ورین  ناریدم  هک  روطنامھ  ًاتدمع   ، دنطوبرم حور  هب  هک 
اراد دنتسھ  طبترم  یکیناکم —  نھذ  یکیزیف —  یژرنا  اب  هک  ینھذ  یاھزاف  نآ 

طسب یرگید  اب  طابترا  قیرط  زا  هتسر  رھ  یاھدرکراک  یلک  روط  هب   . دنشاب یم 
ود  . دنتسین کیچیھ  یتسرپرس  هب  طونم  صلاخ  نھذ  یاھرادم  اما   ، دنبای یم 

یاھشالت ۀیلک  رد  ناھج  رادم  ناتسرپرس  ؛  دنتسین زین  زارتمھ  نینچمھ  هتسر 
. دنتسھ اھنآ  نیعبات  ورین و  یلاع  ریدم  تفھ  عبات  ناش  هناگدنچ 

لماک روط  هب  ناش  هطوبرم  یاھ  هتسر  ۀدودحم  رد  رادم  ناتسرپرس  هک  یلاح  رد 
یتادوجوم یتسار  هب  اھنآ   . دنتسھ زراب  یدارفا  یگمھ   ، دنتسھ مھ  هیبش 

یمامت رد  هک  دنراد  هدش  اطعا  ردپ  زا  ریغ  ِتیصخش  عون  کی  اما   ، دنتسھ یصخش 
. دوش یمن  عقاو  هھجاوم  دروم  تاقولخم  زا  رگید  عون  چیھ  رد  یناھج  دوجو 

ار اھنآ  دینک  یم  رفس  تشھب  تمس  هب  نورد  یوس  هب  امش  هک  روطنیمھ  هچ  رگا 
دیھاوخن اھنآ  اب  یصخش  طباور  چیھ   ، دش دیھاوخ  انشآ  اھنآ  اب  تخانش و  دیھاوخ 
دوخ راک  هب  رثؤم  یا  هنوگ  هب  ًادیکا و  ، و  دنتسھ رادم  ناتسرپرس  اھنآ   . تشاد
یتسرپرس هک  دنراد  راک  رس و  یتادوجوم  اھتیصخش و  نآ  اب  ًافرص  اھنآ   . دنزادرپ یم 
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. دنراد هدھع  هب  دنطوبرم  اھنآ  یتسرپرس  تحت  یاھرادم  هب  هک  ار  ییاھتیلاعف  نآ 

یرامشرس ناریدم  - 2

تاقولخم ۀیلک  ناکم  روضح و  زا  یناھج  یدنمشوھ  ِیناھیک  نھذ  هک  نیا  مغر  هب 
ۀیلک شرامش  لقتسم  شور  کی  اھناھج  ناھج  رد   ، تسا علطم  دنمشیدنا 

. تسا راک  هب  لوغشم  هدارا  یاراد  تاقولخم 

یدادعت رد  ، و  دنتسھ نارکیب  حور  لماک  هژیو و  شنیرفآ  کی  یرامشرس  ناریدم 
اب دنناوتب  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  یروط  اھنآ   . تسا هتخانشان  ام  یارب  هک  دنراد  دوجو 

نامھ رد  هک  یلاح  رد   ، دنشاب هتشاد  لماک  یگنھامھ  اھناھجربا  باتزاب  کینکت 
نیا  . دنتسھ دنمشنکاو  ساسح و  ًاصخش  دنمشوھ  ۀدارا  هب  تبسن  اھنآ  لاح 
زا شخب  رھ  رد  هدارا  دلوت  زا  دوش  یمن  مھف  ًالماک  هک  یکینکت  طسوت   ، ناریدم

، دادعت هک  دنا  هتسیاش  هشیمھ  اھنآ  ور  نیا  زا   . دنوش یم  هاگآ  ًاروف  گرزب  ناھج 
یزکرم و شنیرفآ  زا  شخب  رھ  رد  ار  هدارا  یاراد  تاقولخم  ۀیلک  یاج  ، و  تشرس
هب یزاین  اجنآ  رد  ؛  دننک یمن  لمع  تشھب  رد  اھنآ  اما   . دنھدب ام  هب  ناھجربا  تفھ 
. دنناد یم  ار  زیچ  همھ  اھتیھولا  ؛  تسا یتاذ  شناد  تشھب  رد   . درادن دوجو  اھنآ 

رادم رھ  ماگشیپ  ۀرک  رد  کی  رھ  ، و  دننک یم  لمع  انواھ  رد  یرامشرس  ریدم  تفھ 
تارک رد  هتسر  نیا  یاھ  هریخذ  نت و  تفھ  نیا  زج  هب   . تسا هتفای  رارقتسا  انواھ 
لمع اھمایا  یامدق  رایتخا  ۀزوح  تحت  یرامشرس  ناریدم  ۀیلک   ، حور یتشھب 

. دننک یم 

رد  ، دراد هدھع  هب  ار  ناھجربا  رھ  یزکرم  داتس  یتسرپرس  یرامشرس  ریدم  کی 
رھ تختیاپ  رد  یکی   ، یسیئر ریدم  نینچ  نامرف  تحت  رفن  رازھ  نارازھ  هک  یلاح 
هک ییاھنآ  زج  هب   ، دنربارب هتسر  نیا  یاھتیصخش  ۀیلک   . دنشاب یم   ، یلحم ناھج 

. ناھجربا تفھ  ناسیئر  دنتسھ و  انواھ  ماگشیپ  تارک  رد 

لماش ًامامت  ددع  نیا  . و  دراد دوجو  یرامشرس  ریدم  رازھ  دصکی  متفھ  ناھجربا  رد 
لنسرپ لماش  نیا  ؛  دنتسھ ندرامگ  لباق  یلحم  یاھناھج  هب  هک  دوش  یم  ییاھنآ 
. دوش یمن   ، ناھجربا رد  ناتناورا  ناریدم  یمامت  سیئر   ، ایشیِسوی یصخش 
دنمشوھ ۀدارا  مان  تبث  ریگرد  ًامیقتسم  ناھجربا  ناسیئر  ریاس  لثم  ایشیِسوی 

زا ؛  دراد راک  رس و  دننکاس  ناتناورا  یاھناھج  رد  هک  دوخ  نیعبات  اب  ًافرص  وا   . تسین
هب دنیآ  یم  یلحم  یاھشنیرفآ  یاھتختیاپ  زا  هک  اھنآ  تاشرازگ  یازا  رد  وا  ور  نیا 

. دنک یم  لمع  رایتخالا  مات  ۀیاپ  دنلب  تیصخش  کی  ناونع 

تبث ۀطساو  هب  هک  روطنآ   ، ار ناھجربا  تیعضو  اسرووی  زا  یمسر  نارگتبث  هاگھگ 
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تبث ناشدانسا  رد   ، دوش یم  هداد  ناشن  نآ  یور  ایشیِسوی و  تیصخش  رد  عیاقو 
نیا ؛  تسا اھناھجربا  یموب  یاھ  هتفای  وزج  یرامشرس  تاعالطا  نینچ   . دننک یم 

. تشھب هب  هن  دنوش و  یم  لقتنم  انواھ  هب  هن  تاشرازگ 

 — هدارا یاراد  تاقولخم  ریاس  نوچمھ  یرشب —  تادوجوم  اب  یرامشرس  ناریدم 
امش و یگدنز  ۀچخیرات  اب  اھنآ   . دنراد راک  رس و  هدارا  درکراک  ِتیعقاو  تبث  دح  ات  طقف 
. دنتسین هدننک  تبث  یاھتیصخش  هجو  چیھ  هب  اھنآ  ؛  دنرادن راک  رس و  نآ  یاھ  هدرک 

نوتگنیولس رد  نونکا  هک  ناتناورا  زا  ۀرامش 81٫412   ، نادابن یرامشرس  ریدم 
هاگآ و ایشنروی  رد  اجنیا  امش  ۀدنز  دوجو  زا  ًاصخش  هظحل  نیمھ  رد   ، تسا نکاس 

هدارا یاراد  قولخم  کی  ناونع  هب  امش  درکراک  هک  یا  هظحل  رد  ؛ و  تسا ربخاب 
. دھد یم  ناشن  ار  امش  گرم  دییأت  دانسا  دوش  فقوتم 

کی دوجو  یرامشرس  ناریدم  دسر  یم  ماجنا  هب  هدارا  لمع  نیلوا  هک  یماگنھ 
تروص یدارا  لمع  نیرخآ  هک  یماگنھ  ؛  دننک یم  تبث  ار  هدارا  یاراد  دیدج  قولخم 
هدارا یئزج  یرادیدپ   . دنھد یم  ناشن  ار  هدارا  یاراد  قولخم  کی  گرم  اھنآ  دبای  یم 

ناریدم ۀزوح  هب  دوش  یم  هدھاشم  رتالاب  تاناویح  زا  یخرب  یاھشنکاو  رد  هک 
نسح اب  ۀدارا  اب  تاقولخم  زج  هب  زیچ  چیھ  شرامش  اھنآ   . درادن قلعت  یرامشرس 

ناشن شنکاو  هدارا  درکراک  زج  زیچ  چیھ  هب  تبسن  ، و  دنراد یمن  هاگن  ار  تین 
. دننک یم  تبث  ار  هدارا  درکراک  هنوگچ  ًاقیقد  اھنآ  هک  میناد  یمن  ام   . دنھد یمن 

رد اھنآ   . دوب دنھاوخ  هشیمھ  دنا و  هدوب  یرامشرس  ناریدم  هشیمھ  تادوجوم  نیا 
درکراک رد  اھنآ  اما   . دنشاب یم  هدیاف  یب  ًاتبسن  ناھج  راک  زا  رگید  شخب  رھ 

هب . و  دننک یمن  زین  یزادرپغورد  ، و  دننک یمن  اطخ  زگرھ  اھنآ  ؛  دنتسھ ریذپاناطخ 
زا اھنآ  ؛  دنتسھ صخش  اھنآ   ، ناشیندرکن رواب  تازایتما  روآ و  باجعا  یاھتردق  مغر 

. دنرادروخرب تخانش  لباق  لکش  یحور و  روضح 

نارکیب حور  یصخش  ناراکددم  - 3

. میرادن یصخش  ناراکددم  شنیرفآ  ۀویش  ای  نامز  زا  یربتعم  تخانش  چیھ  ام 
تاجاتنتسا زا   . تسا هدشن  تبث  اسرووی  رد  اما   ، دشاب رامشیب  دیاب  اھنآ  دادعت 

نیمخت مناوت  یم  تأرج  هب  نم   ، اھنآ راک  زا  ام  تخانش  رب  ینتبم  ۀناراک  هظفاحم 
میتسھ هدیقع  نیا  رب  ام   . دوش یم  غلاب  نت  اھنویلیرت  یالاب  هب  اھنآ  دادعت  هک  منزب 

. درادن یصخش  ناراکددم  نیا  شنیرفآ  رد  یتیدودحم  یددع  رظن  زا  نارکیب  حور  هک 

نیموس یتشھب  روضح  درف  هب  رصحنم  یرای  یارب  نارکیب  حور  یصخش  ناراکددم 
دنتسھ و لصو  نارکیب  حور  هب  ًامیقتسم  اھنآ  هچ  رگا   . دنراد دوجو  تیھولا  صخش 
هک اج  رھ   . دنور یم  شیپ  سپ و  شنیرفآ  طاقن  یصقا  هب   ، دنا هدش  عقاو  تشھب  رد 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یارجا روظنم  هب  یصخش  ناراکددم  نیا   ، دبای دادتما  کرتشم  راگدیرفآ  یاھرادم 
درفنم ناروآ  مایپ  لثم  شیبامک  اھنآ   . دنوش رھاظ  تسا  نکمم  نارکیب  حور  نامرف 

. دنتسین صخش  ناروآ  مایپ  نوچمھ  اما  دندرون  یمرد  ار  اضف 

دوخ زا  یدرف  زیامت  چیھ  اھنآ  ؛  دنتسھ ناسکی  ربارب و  یگمھ  یصخش  ناراکددم 
اھنآ هب  نیتسار  یاھتیصخش  تروص  هب  کرتشم  لماع  هچ  رگا   . دنھد یمن  ناشن 
هظحالم یعقاو  صاخشا  ناونع  هب  ار  اھنآ  هک  تسا  راوشد  نارگید  یارب   ، درگن یم 

. دنزاس یمن  یلجتم  ار  یحور  روضح  کی  یحور  تادوجوم  ریاس  یارب  اھنآ   . دننک
کی ام  اما  ؛  دنتسھ هاگآ  ناراکددم  نیا  ِیکیدزن  زا  هشیمھ  أشنم  ثیلثت  تادوجوم 

نودب یلکش  روضح -  نینچ  نادقف   . میھد یمن  صیخشت  ار  یتیصخش  روضح 
. دزاس یم  رت  هدافتسا  لباق  تیھولا  صخش  نیموس  یارب  ار  اھنآ  کش 

نارکیب حور  رد  أشنم  هک  یحور  تادوجوم  ۀدشان  راکشآ  یاھ  هتسر  ۀیلک  نایم  زا 
ینورد دوعص  رد  امش  هک  دنتسھ  یناسک  اھنت  ًابیرقت  یصخش  ناراکددم   ، دنراد

. دش دیھاوخن  هجاوم  اھنآ  اب  تشھب  هب  دوخ 

رایتسد ناسرزاب  - 4

تئیھ ناونع  هب   ، نارکیب حور  یتشھب  تارک  تفھ  رد   ، ییارجا یلاع  ریدم  تفھ 
. دنیامن یم  لمع  یعمج  تروص  هب  ناھجربا  تفھ  یارب  ناریدمربا  یتسرپرس 

یاھناھج یارب  ییارجا  یلاع  ناریدم  ۀتیروتا  یصخش  مسجت  رایتسد  ناسرزاب 
دالوا یلحم  یاھشنیرفآ  روما  یالاو  نارظان  نیا   . دنتسھ اضف  نامز و  یلحم 
تیدبا کیدزن  مایا  رد   . دنتسھ تشھب  داتسا  حور  تفھ  نارکیب و  حور  کرتشم 
تماقا تشھب  رد  اھنآ  ۀریخذ  هاپس  ، و  دنتفای تیصخش  اھنآ  زا  نت  رازھ  دصتفھ 

. دراد

راک ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  میقتسم  یتسرپرس  تحت  رایتسد  ناسرزاب 
اضف نامز و  یلحم  یاھناھج  یارب  اھنآ  دنمتردق  یصخش و  ناگدنیامن  ، و  دننک یم 
کی تسا و  نکاس  سرزاب  کی  یلحم  شنیرفآ  رھ  یزکرم  داتس  ۀرک  رد   . دنتسھ

. دشاب یم  اجنآ  نکاس  یاھمایا  داحتا  ِکیدزن  رایتسد 

یاھتختیاپ رد  هک   ، رشابم نانابھاگن   ، شیوخ نیعبات  زا  طقف  رایتسد  ناسرزاب 
تفایرد داھنشیپ  شرازگ و  دننکاس  ینوکسم  تارک  یلحم  یاھمتسیس 
ییارجا یلاع  ریدم   ، شیوخ لصفالب  قوفام  هب  طقف  هک  یلاح  رد   ، دننک یم 

. دنھد یم  شرازگ   ، هطوبرم ناھجربا 

رشابم نانابھاگن  - 5
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یلاع ریدم  تفھ  طبار  ناگدنیامن  هدننک و  گنھامھ  یاھتیصخش  رشابم  نانابھاگن 
دصاقم یارب  دنتفای و  تیصخش  تشھب  رد  نارکیب  حور  طسوت  اھنآ   . دنتسھ ییارجا 

تفھ ًاقیقد  ، و  تسا تباث  اھنآ  دادعت   . دندش هدیرفآ  دوخ  تیرومأم  صخشم 
. دنراد دوجو  اھنآ  زا  نت  درایلیم 

یارب ار  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  رایتسد  سرزاب  کی  هک  روطنامھ  شیبامک 
نآ متسیس  رازھ  هد  زا  کی  رھ  رد   ، دنک یم  یگدنیامن  یلحم  ناھج  کی  یمامت 
میقتسم ۀدنیامن  ناونع  هب  هک   ، دراد دوجو  رشابم  نابھاگن  کی  زین  یلحم  شنیرفآ 

. دنک یم  لمع  ناھجربا  تفھ  ۀیلک  روما  یارب  لرتنک  قوف  یلاع  تسد و  رود  تئیھ 
تحت دنراک  هب  لوغشم  ناتناورا  یلحم  یاھمتسیس  یاھتلود  رد  هک  ینانابھاگن 

ناھجربا ۀدننک  گنھامھ   ، تفھ ۀرامش  ییارجا  یلاع  ریدم  میقتسم  ۀتیروتا 
تیرومأم رد  یلحم  ناھج  کی  رد  هک  ینانابھاگن  ۀیلک  اما   . دننک یم  لمع   ، متفھ

یزکرم داتس  نکاس  رایتسد  سرزاب  نامرف  تحت  دوخ  یرادا  نامزاس  رد  دنتسھ 
. دنشاب یم  ناھج 

تمدخ یتبون  تروص  هب  رشابم  نانابھاگن  یلحم  شنیرفآ  کی  ۀدودحم  رد 
رازھ رھ  ًالومعم  اھنآ   . دنبای یم  لاقتنا  رگید  متسیس  هب  متسیس  کی  زا  ، و  دننک یم 

نیرت هبترمالاو  ۀرمز  رد  اھنآ   . دنوش یم  ضیوعت  یلحم  ناھج  تقو  هب  لاس 
ثحب و رد  اھنآ  اما   ، دنشاب یم  متسیس  کی  تختیاپ  نکاس  یاھتیصخش 

یاھمتسیس رد   . دننک یمن  تکرش  زگرھ  متسیس  روما  هب  طوبرم  یاھیسررب 
تارک زا  هک  یریدم  راھچ  تسیب و  لوئسم  ناتسرپرس  ناونع  هب  اھنآ  یلحم 
هدنبای زارف  یاھناسنا   ، تروص نیا  ریغ  رد  اما   ، دننک یم  تمدخ  دنیآ  یم  یلماکت 
علطم ریگرد  درف  هب  رصحنم  روط  هب  ًابیرقت  نانابھاگن   . دنراد اھنآ  اب  یکدنا  سامت 
تیعضو هافر و  هب  هک  یروما  ۀیلک  رد  ناشناھج  رایتسد  سرزاب  لماک  نتشاد  هاگن 

. دنشاب یم  تسا  طوبرم  ناشتیرومأم  تحت  یاھمتسیس 

ناریدم هب  ناھجربا  کی  یزکرم  داتس  قیرط  زا  رایتسد  ناسرزاب  رشابم و  نانابھاگن 
ناھجربا ییارجا  یلاع  ریدم  ربارب  رد  طقف  اھنآ   . دنھد یمن  شرازگ  ییارجا  یلاع 

. تسا زیامتم  اھمایا  یامدق  تموکح  زا  اھنآ  یاھتیلاعف  ؛  دنتسھ لوئسم  هطوبرم 

اھمیفاینمآ هارمھ  هب   ، رشابم نانابھاگن  ، و  رایتسد ناسرزاب   ، ییارجا یلاع  ناریدم 
، زکرمتم  ، میقتسم  ، رثؤم متسیس  کی  هدشان  راکشآ  یاھتیصخش  زا  هورگ  کی  و 

تادوجوم اھزیچ و  ِگرزب  ناھج  یمامت  ِیرادا  یتروشم و  یگنھامھ  زا  روانھپ  اما 
. دنھد یم  لیکشت  ار 
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یکینکت و میلعت  یالاب  هاگشناد   ، هورگ کی  ناونع  هب   ، یلیصحتلا غراف  نایامنھار 
یرورض رایسب  راصعا  فدھ  هب  یناسنا  یبایتسد  یارب  هک  ار  یونعم  شزومآ 

سپس ، و  شمارآ  ، دنوادخ زا  تسا  ترابع  فدھ  نیا   . دننک یم  هرادا  اپرب و  تسا 
زا ار  ناشمان  یصخش  رایسب  تادوجوم  نیا   . هدش لماک  تمدخ  ِیگنادواج 
یاھراک هب  درف  هب  رصحنم  یا  هنوگ  هب  اھنآ   . دنریگ یم  ناشراک  فدھ  تعیبط و 

یمیلعت و سرد  قیرط  زا  نامز  یاھناھجربا  زا  یناسنا  نالیصحتلا  غراف  تیادھ 
هب شریذپ  یارب  هدنبای  زارف  نادرونھر  نتخاس  هدامآ  یارب  هک  انواھ  یشزومآ 

. دنا هتفای  صیصخت  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تیاھن  هاپس  تشھب و 

امش هب  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار  نیا  راک  نوماریپ  هک  هدشن  نغدق  نم  یارب 
زا یتشادرب  مناوتب  هک  نیا  زا  نم  هک  تسا  یحور  قوف  ردقنآ  راک  نیا  اما   ، میوگب

دیمون منک  فیصوت  یفکم  ردق  هب  یدام  نھذ  یارب  ار  اھنآ  ۀناگدنچ  یاھتیلاعف 
دیق زا  امش  تفای و  شرتسگ  امش  دید  ۀنماد  هک  نیا  زا  دعب   ، رصق تارک  رد   . متسھ
نآ ینعم  مھف  هب  عورش  دیناوت  یم   ، دیتفای ییاھر  یدام  ۀسیاقم  لباق  یاھدنب  و 

هب زگرھ  ، و  دونشب دناوت  یمن  شوگ  ای  دنیبب  دناوت  یمن  مشچ   ” هک دینک  ییاھتیعقاو 
یارب دنوادخ   ” هک ییاھزیچ  نآ  یتح  “ . تسا هدرکن  روطخ  یرشب  ناھذا  کرد 

دید هنماد  “ . تسا هتخاس  هدامآ  دنراد  تسود  ار  هنادواج  قیاقح  نینچ  هک  ییاھنآ 
. دوب دھاوخن  دودحم  نانچ  هشیمھ  امش  یونعم  کرد  و 

تارک رادم  تفھ  نایم  زا  نامز  نادرونھر  تیادھ  ریگرد  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار 
ینوریب رادم  یتفایرد  ۀرک  هب  امش  دورو  لابند  هب  هک  ییامنھار   . دنتسھ انواھ 
یاھرادم رد  امش  یناگدنز  نارود  یمامت  یط  دیوگ  یم  دماشوخ  امش  هب  انواھ 

کی رد  ناتتقوم  تماقا  لوط  رد  امش  هچ  رگا   . دنام دھاوخ  یقاب  امش  اب  یتشھب 
یامنھار  ، درک دیھاوخ  ترشاعم  رگید  رامشیب  یاھتیصخش  اب  هرک  درایلیم 

دومن و دھاوخ  لابند  ار  امش  انواھ  رد  ناتتفرشیپ  نایاپ  ات  امش  یلیصحتلا  غراف 
تشھب فدھ  هب  تیدبا  یلاقتنا  باوخ   ، نامز ییاھن  باوخ  هب  امش  دورو  دھاش 

هداد صیصخت  امش  هب  هک  یتشھب  رای   ، یرادیب لابند  هب  هک  ییاج   ، دوب دھاوخ 
هاپس تیوضع  هب  هک  یتقو  ات  دیاش  ، و  تفگ دھاوخ  دماشوخ  امش  هب  هدش  

. دنامب یقاب  امش  اب  دییآرد  تیاھن  یناسنا 

هب اھنآ  ، و  تسا یرشب  ناھذا  کرد  ناوت  زا  رتارف  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار  دادعت 
دبا یارب  اھنآ   . تسا زیمآرارسا  یا  هزادنا  ات  اھنآ  أشنم   . دنھد یم  همادا  یرادیدپ 

نآ ات   . دنوش یم  رادیدپ  زیمآرارسا  یا  هنوگ  هب  جایتحا  رب  انب  اھنآ  ؛  دنا هتشادن  دوجو 
شنیرفآ ینوریب  راون  هب  نارود  یمامت  یناسنا  درونھر  نیلوا  هک  تسد  رود  راگزور 
نوماریپ یا  هچخیرات  چیھ  یزکرم  ناھج  یاھورملق  یمامت  رد  دومن  ادیپ  هار  یزکرم 

رادم ماگشیپ  ۀرک  هب  وا  هک  یا  هظحل  رد   . درادن دوجو  یلیصحتلا  غراف  یامنھار  کی 
یامنھار نیلوا   ، نایرُولَم ۀناتسود  یاھییوگدماشوخ  اب   ، دیسر ینوریب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یشزومآ میظع  نامزاس  ریدم  اھنآ و  یلاع  یاروش  سیئر  نونکا  یلیصحتلا و  غراف 
. دش هجاوم   ، اھنآ

هدش هدیمان  یلیصحتلا “ غراف  نایامنھار   ” هک یشخب  رد   ، انواھ یتشھب  دانسا  رد 
: دروخ یم  مشچ  هب  نیتسخن  ۀتشون  نیا   ، تسا

دماشوخ انواھ  فشاک  درونھر  هب   ، هتسر نیا  زا  دوجوم  نیلوا   ، نایرُولَم ”و 
ماگ و هب  ماگ  نیزاغآ  ۀبرجت  ینوریب  یاھرادم  زا  ، و  درک ییامنھار  ار  وا  تفگ و 

ماجرف عبنم و  ینیع  روضح  رد  وا  هک  نیا  ات   ، دومن یھارمھ  وا  اب  رادم  هب  رادم 
“. دومن روبع  تشھب  هب  تیدبا  ۀناتسآ  زا  ًابقاعتم  ، و  داتسیا اھتیصخش  یمامت 

ام ، و  مدوب لصو  اسرووی  رد  اھمایا  یامدق  تمدخ  هب  نم  رود  رایسب  نامز  نآ  رد 
نادرونھر ماجنارس  هک  میدرک  ینامداش  رطاخ  نانیمطا  نیا  ۀطساو  هب  یگمھ 

هک دوب  هدش  هداد  شزومآ  ام  هب  راصعا  یارب   . دنسر یم  انُواھ  هب  ام  ناھجربا 
درونھر نیلوا  هک  یماگنھ  ، و  دنبای یم  تسد  تشھب  هب  اضف  یلماکت  تاقولخم 

. تفرگ ارف  ار  ینامسآ  یاھ  هنھپ  نارود  یمامت  ِفعش  روش و  دیسر  هار  زا  ًالمع 

رد متسیس 84  زا  ۀرایس 341  زا  وا  ، و  تسا ادنافدنرگ  انواھ  فشاک  درونھر  نیا  مان 
. دمآ تسا  هدش  عقاو  کی  ۀرامش  ناھجربا  رد  هک  یلحم 1131  ناھج  زا  ۀبکوک 62 

نآ ات   . دوب اھناھج  ناھج  یربخ  شخپ  سیورس  یرارقرب  یارب  یا  هناشن  وا  دورو 
، دندوب راک  هب  لوغشم  یلحم  یاھناھج  اھناھجربا و  یربخ  یاھشخپ  طقف  ماگنھ 

“ لالج ییاضف  یاھشرازگ   ” حاتتفا زا  انواھ  یاھ  هزاورد  هب  ادنافدنرگ  دورو  مالعا  اما 
ناھج یربخ  شخپ  نیلوا  هک  دوب  هدش  هدیمان  نینچ  تلع  نیا  هب  ، و  داد یم  ربخ 
تسد هنایارگزارف  دوجو  فدھ  هب  هک  ار  یلماکت  تادوجوم  نیلوا  ِییانواھ  دورو 

. داد یم  شرازگ  دنتفای 

هب تمدخ  فقو  اھنآ  ؛  دننک یمن  کرت  ار  انواھ  تارک  زگرھ  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار 
ًامامت یعطق و  حرط  امش  رگا  . و  دنتسھ اضف  نامز و  یلیصحتلا  غراف  نادرونھر 

نیا یزور  دینکن  در  هدش  یحارط  امش  دوعص  اقب و  ماجنا  یارب  هک  ار  یا  هدش  لماک 
. دید دیھاوخ  ور  رد  ور  روط  هب  ار  الاو  تادوجوم 

یلیصحتلا غراف  نایامنھار  أشنم  - 7

نایامنھار هک  میراد  رواب  ام   ، تسین یزکرم  ناھج  شور  لماکت  هچ  رگا 
ناھج تاقولخم  زا  یرگید  ۀتسر  رت  هبرجت  اب  ای  هدش  لماک  یاضعا  یلیصحتلا  غراف 

نانچ یلیصحتلا  غراف  نایامنھار   . دنشاب یم   ، انواھ یاھلاتیورس   ، یزکرم
ناشن هدنبای  زارف  تاقولخم  مھف  یارب  یتیفرظ  نانچ  یزوسلد و  زا  یا  هرتسگ 
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یاھورملق رد  یعقاو  تمدخ  قیرط  زا  ار  گنھرف  نیا  اھنآ  میدقتعم  ام  هک  دنھد  یم 
تسد هب  یناھج  تمدخ  هب  هتسباو  یانواھ  یاھلاتیورس  ناونع  هب  ناھجربا 

موادم یدیدپان  میناوت  یم  ام  هنوگچ  سپ   ، تسین تسرد  هاگدید  نیا  رگا   . دنا هدروآ 
؟ مییامن هیجوت  ار  رت  هبرجت  اب  ای  دشرا  یاھلاتیورس 

. دوب دھاوخ  بیاغ  انواھ  زا  ینالوط  یتدم  ناھجربا  رد  تیرومأم  یارب  لاتیورس  کی 
دھاوخ زاب  هاگلزنم  هب   ، تسا هدوب  یرایسب  یاھتیرومأم  نینچ  رد  نآ  زا  شیپ  هک  وا 
دھاوخ رادروخرب  تشھب  ششخرد  زکرم  اب  یصخش “ سامت   ” زایتما زا   ، تشگ

دوخ یحور  یاھاتمھ  دید  زا  ، و  دوش یم  هتفریذپ  ینارون  صاخشا  طسوت   ، دش
دھاوخن رھاظ  ون  زا  دوخ  ناعونمھ  نایم  رد  زگرھ  رگید  ، و  تشگ دھاوخ  وحم 

. تشگ

زا تسا  نکمم  ناھجربا  تمدخ  زا  تشگزاب  لابند  هب  انواھ  لاتیورس  کی 
نوریب هدوتس  لاتیورس  کی  ًافرص  اجنآ  زا  ددرگ و  دنم  هرھب  یھلا  رامشیب  یاھشریذپ 
هب دیاب  لاتیورس  هک  تسین  نیا  رگناشن  ًاموزل  ینارون  شریذپ  ندومن  هبرجت   . دیآ

هب هک  ییاھنآ  زا  مراھچ  کی  ًابیرقت  اما   ، دوش نوگرگد  یلیصحتلا  غراف  یامنھار  کی 
. دندرگ یمن  زاب  اھورملق  سیورس  هب  زگرھ  دنبای  یم  تسد  یھلا  شریذپ 

: تسا رادیدپ  تاجردنم  نیا  نوچمھ  یلسلست  توکلم  دانسا  رد 

تمدخ زا  اندوس  مان  هب  انواھ  زا  ۀرامش 842٫842٫682٫846٫782  لاتیورِس  ”و 
رد  ، تخانش ار  ردپ   ، دش عقاو  لابقتسا  دروم  تشھب  رد   ، دیسر هار  زا  ناھجربا 

“. تشگ دیدپان  ، و  تفرگ رارق  یھلا  ۀطاحا 

نینچ یراک  نارود   ، دوش یم  رھاظ  دانسا  رد  یا  هتشاگن  نینچ  هک  یماگنھ 
هب زور  هس  زا  رتمک  یکدنا   ) هظحل هس  رد  تسرد  اما   . دوش یم  هتسب  یلاتیورس 

“ یدوخ هب  دوخ  روط  هب   ” هدش دلوتم  هزات  یلیصحتلا  غراف  یامنھار  کی  امش ) تقو 
اب  ، یلیصحتلا غراف  نایامنھار  دادعت  . و  دوش یم  رھاظ  انواھ  ناھج  ینوریب  رادم  رد 

راذگ لاح  رد  هک  دنتسھ  یناسک  کش  نودب  هچ  رگا   ، توافت یکدنا  باستحا 
. تسا هدش  دیدپان  یاھلاتیورس  دادعت  اب  ربارب  ًاقیقد   ، دنتسھ

یلیصحتلا غراف  نایامنھار  هک  دراد  دوجو  رادنپ  نیا  یارب  یا  هفاضا  لیلد 
نایامنھار و نیا  خسار  لیامت  نیا  ، و  دنتسھ انواھ  ۀتفای  لماکت  یاھلاتیورس 
لکش ار  یا  هداعلا  قراخ  یاھ  همیمض  نینچ  هک  تسا  اھنآ  هب  طوبرم  یاھلاتیورس 

تادوجوم زا  هناگادج  رھاظ  هب  ۀتسر  نیا  نآ  ۀطساو  هب  هک  یا  هویش   . دھد یم 
حیضوت لباقریغ  ًالماک  دننک  یم  یزوسلد  رگیدکی  یارب  دننک و  یم  کرد  ار  رگیدکی 

. تسا زیگنارب  ماھلا  شخب و  توارط  اھنآ  لباقتم  یگتسبلد  ندرک  هراظن   . تسا
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یصخش هاگتخودنا  بیترت  هب  ورین  ۀطوبرم  یلاع  ریدم  تفھ  داتسا و  حور  تفھ 
راک هب  ًاصخش  زونھ  وا  هک  دنتسھ  لاعتم  دزیا  ِییورین  لیسناتپ  ینھذ و  لیسناتپ 

یاھلاتیورس شنیرفآ  یارب  یتشھب  نارایتسد  نیا  هک  یماگنھ  . و  دزادنا یمن 
یاھزاف زا  یخرب  ریگرد  یتاذ  روط  هب  اھیمود   ، دننک یم  یعاسم  کیرشت  انواھ 

یخرب باتزاب  کی  عقاو  رد  انواھ  یاھلاتیورس  ور  نیا  زا   . دنوش یم  تیلاعت 
رد هک  دنتسھ  یزکرم  لماک  ناھج  رد  اضف  نامز و  یاھورملق  یلماکت  یاھتیصخش 

رواب ام   . دوش یم  راکشآ  ًامامت  لاتیورس  کی  ددجم  شنیرفآ  ینوگرگد و  ماگنھ 
، و ددنویپ یم  عوقو  هب  نارکیب  حور  تساوخ  هب  خساپ  رد  ینوگرگد  نیا  هک  میراد 
طسوت یلیصحتلا  غراف  نایامنھار   . دنک یم  لمع  لاعتم  زا  یگدنیامن  هب  کش  نودب 

اب یبرجت  تیھولا  هک  مینز  یم  سدح  یگمھ  ام  اما   ، دنوش یمن  هدیرفآ  لاعتم  دزیا 
. تسا طوبرم  یقیرط  هب  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  تادوجوم  نیا  هک  ییاھدرکراک  نآ 

یرایسب زا  دوش  یم  هدیدرونرد  هدنبای  زارف  یاھناسنا  طسوت  نونکا  هک  ییانواھ 
زارف دورو   . تسا توافتم  دوب  ادنافدنرگ  مایا  زا  شیپ  هک  یزکرم  ناھج  زا  تاھج 
نامزاس رد  هبناج  همھ  یتارییغت  زاغآرس  انواھ  یاھرادم  رد  یناسنا  ناگدنبای 

یادخ لاعتم —  دزیا  طسوت  کش  نودب  هک  یتارییغت   ، دوب یھلا  یزکرم و  شنیرفآ 
زا هک  وا  یبرجت  نادنزرف  زا  دنزرف  نیلوا  دورو  هب  خساپ  رد  یلماکت —  تاقولخم 
هارمھ هب   ، یلیصحتلا غراف  نایامنھار  یرادیدپ   . دش زاغآ  دنتسھ  ناھجربا  تفھ 

. تسا لاعتم  یادخ  یاھدرکراک  نیا  رگناشن   ، موس ۀدر  یاھمیفانرپوس  شنیرفآ 

[. اسرووی زا  یھلا  رواشم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 25

اضف روآ  مایپ  نایھاپس 

. دنا هدش  یدنب  هبتر  ینایم  ۀدر  رد  اضف  روآ  مایپ  نایھاپس   ، نارکیب حور  ۀداوناخ  رد 
تاقلح تروص  هب  مداخ  حاورا  رتالاب و  یاھتیصخش  نایم  هرنھ  دنچ  تادوجوم  نیا 
تادوجوم نیریز  یاھ  هتسر  لماش  روآ  مایپ  نایھاپس   . دننک یم  لمع  هدننک  لصو 

: دنتسھ ینامسآ 

. انُواھ یاھلاتیورس  - 1

. یناھج ناگدنھد  یتشآ  - 2

. یکینکت نارواشم  - 3

. تشھب رد  تاشراگن  ناگدنرادھاگن  - 4

. ینامسآ نارگشراگن  - 5

. ایشناروم نارای  - 6

. تشھب نارای  - 7

یتشآ  ، اھلاتیورس ات —  هس  اھنت   ، دندش شرامش  هک  یھورگ  تفھ  نایم  زا 
هدنامیقاب یاتراھچ   . دنا هدش  هدیرفآ  تروص  نیا  هب  ایشناروم —  نارای  ، و  ناگدنھد

یتاذ و تعیبط  قباطم   . دننک یم  یگدنیامن  ار  ناگتشرف  یاھ  هتسر  لامک  حوطس 
اھناھج ناھج  رد  نوگانوگ  قرط  هب  روآ  مایپ  نایھاپس   ، هدش هتفای  تسد  تبترم 

یاھورملق رد  هک  ییاھنآ  یتسرپرس  تحت  هشیمھ  اما   ، دننک یم  تمدخ 
. دننک یم  تموکح  ناشتیرومأم 
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انواھ یاھلاتیورس  - 1

موھفم هب   ، دنا هتفای  مان  اھلاتیورس  هچ  رگ  یزکرم  ناھج  ینیبانیب “ تاقولخم   ” نیا
ناونع هب  یزیچ  یحور  یایند  رد   . دنتسین رازگتمدخ  هجو  چیھ  هب  مالک  ۀنوگ  نود 
یاھ هتسر  ؛ و  دنتسھ روآدجو  سدقم و  تامدخ  هیلک  ؛  درادن دوجو  هیاپ  نود  راک 

. دنرگن یمن  ریقحت  ۀدید  هب  دوجو  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  هب  زین  تادوجوم  رتالاب 

تفھ  ، ناشناراکمھ داتسا و  حور  تفھ  قالخ  کرتشم  راک  انواھ  یاھلاتیورس 
ینالوط تسیل  یارب  قالخ  یعاسم  کیرشت  نیا   . دنشاب یم   ، ورین یلاع  ریدم 
رایسب ندش  وگلا  هب  یلماکت  یاھناھج  رد  هناگود  یدنب  هدر  یواح  یاھدیلوتزاب 

نایم طابترا  کی  ۀلیسو  هب  دادماب  نابات و  ۀراتس  کی  شنیرفآ  زا  ، و  دوش یم  کیدزن 
ایشنروی ریظن  یتارک  رد  یسنج  یاھلثم  دیلوت  ات  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ 

. دبای یم  دادتما 

ندش هدیرفآ  لاح  رد  یرتشیب  دادعت  هتسویپ  ، و  تسا روآ  باجعا  اھلاتیورس  دادعت 
ۀقطنم رد  ورین  یلاع  ناریدم  داتسا و  حاورا  ییامھدرگ  لابند  هب  اھنآ   . دنتسھ
ۀظحل رد  هرفن  رازھکی  یاھھورگ  رد  تشھب  یلامش  رود  ۀیحان  رد  ناشکرتشم 
رتشیب نارگید  هب  تبسن  لاتیورس  نیمراھچ  رھ  عون   . دنوش یم  رھاظ  موس 

هب نت  هاجنپ  دصتفھ و  ًارھاظ   ، نت رازھ  رھ  نایم  زا  هک  ینعم  نیدب  ؛  تسا یکیزیف 
. تسا یکیزیف  همین  نت  هاجنپ  تسیود و  تعیبط  اما   ، دنراد تھابش  یحور  عون 
هطقن زا  یدام   ) دنتسھ یدام  تادوجوم  ۀرمز  رد  یا  هزادنا  ات  مراھچ  تاقولخم  نیا 

. دنراد تھابش  ورین  یکیزیف  ناریدم  هب  داتسا  حاورا  زا  شیب  )، و  انواھ رظن 

رد نونکا  هک  نیا  اب   ، تسا هریچ  یدام  دوجوم  رب  یتیصخش  طباور  رد  یحور  دوجوم 
یالیتسا نوناق  انواھ  یاھلاتیورس  دیلوت  رد  ؛ و  دسر یمن  رظن  هب  نینچ  ایشنروی 

دوجوم کی  یازا  هب  یحور  دوجوم  هس  هدش  تیبثت  تبسن  ؛  تسا بلاغ  یحور 
. تسا یکیزیف  همین 

یگزات هب  ِیلیصحتلا  غراف  نایامنھار  هارمھ  هب   ، هدش هدیرفآ  یگزات  هب  یاھلاتیورس 
نایامنھار هک  دننک  یم  روبع  یشزومآ  یاھسالک  نآ  نایم  زا  یگمھ   ، هدش رادیدپ 

هب سپس  اھلاتیورس   . دننک یم  رازگرب  ًاموادم  انواھ  رادم  تفھ  زا  کی  رھ  رد  دشرا 
نوچ ، و  دنا هتفای  قابطنا  اھنآ  یارب  وحن  نیرتھب  هب  هک  دنوش  یم  هدرامگ  ییاھتیلاعف 
نیا هک  ییاھراک  ۀنماد  یارب  یکیزیف —  همین  یحور و  دنتسھ —  عون  ود  زا  اھنآ 

. دراد دوجو  یکدنا  یاھتیدودحم  دنھد  ماجنا  دنناوت  یم  هرنھ  دنچ  تادوجوم 
هب داتسا  حور  تفھ  راک  هب  ، و  حور ، و  رسپ  ، ردپ تامدخ  هب  یحور  ای  رتالاب  یاھھورگ 
رد ات  دنوش  یم  مازعا  دایز  دادعت  رد  هاگ  هب  هاگ  اھنآ   . دنا هدش  هدرامگ  یباختنا  روط 

تمدخ دندرگ  یم  ناھجربا  تفھ  یزکرم  داتس  تارک  رود  هب  هک  یتاعلاطم  تارک 
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هک نامز  ۀدنبای  زارف  یاھناور  یونعم  شرورپ  ییاھن و  شزومآ  هب  هک  یتارک   ، دننک
صیصخت دنتسھ  یگدامآ  بسک  لاح  رد  انواھ  یاھرادم  هب  یورشیپ  یارب 

یا هدنبای  زارف  تاقولخم  نوگانوگ  یاھ  هتسر  شزومآ  ندناسر و  یرای  رد   . دنا هتفای 
یاھلاتیورس دنشاب  یم  تشھب  هب  ندیسر  یپ  رد  دنا و  هتفای  تسد  انواھ  هب  هک 

نارایتسد و ناونع  هب  نینچمھ  ود  رھ  اھنآ  یکیزیف  رتشیب  نارایمھ  یحور و 
. دنا هدش  نییعت  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار  ناراکمھ 

کی ناشراک و  هب  یلاعتم  فقو  کی  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار  انواھ و  یاھلاتیورس 
یونعم هچرگ  هک  یا  هفطاع   ، دنھد یم  ناشن  ار  رگیدکی  یارب  هدننک  رثأتم  ۀفطاع 

. دیمھفب ار  نآ  دیناوت  یم  یرشب  رھم  ۀدیدپ  اب  هسیاقم  قیرط  زا  طقف  امش   ، تسا
مازعا ماگنھ  هک  یروط   ، دراد دوجو  یھلا  رثأت  نایامنھار  زا  اھلاتیورس  ییادج  رد 

؛ دھد یم  خر  بلغا  یزکرم  ناھج  یاھزرم  یوسارف  رد  ییاھتیرومأم  هب  اھلاتیورس 
ساسحا الاو  ۀفیظو  ِشخبتیاضر  یداش   . هودنا اب  هن  دنور و  یم  یداش  اب  اھنآ  اما 

هک یھلا  ۀفیظو  هب  تبسن  یھاگآ  طیارش  رد   . دشاب یم  یحور  تادوجوم  ۀریچ 
زارف ناور  هک  هاگنآ  . و  دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  هودنا  دوش  یم  ارجا  هناقداص 
هنادواج تیمھا  یواح  میمصت   ، دتسیا یم  لاعتم  یضاق  هاگشیپ  رد  ناسنا  ۀدنبای 

هک یمکح   . دش دھاوخن  نییعت  یمک  یاھدرواتسد  ای  یدام  یاھتیقفوم  قیرط  زا 
، یداد ماجنا  بوخ  : ” دراد یم  مالعا  نینچ  دنکفا  دھاوخ  نینط  الاو  یاھھاگداد  رد 
وت ؛  یا هدوب  قداص  یرورض  یاھراک  یدادعت  ۀنیمز  رد  وت  ؛  قیدص کین و  مداخ  یا 

“. تشگ یھاوخ  ناھج  تایعقاو  یاورنامرف 

هدرامگ یا  هزوح  نآ  هب  هشیمھ  انُواھ  یاھلاتیورس   ، ناھجربا سیورس  رد 
تازایتما ۀنیمز  رد  یلک و  روط  هب  هک  یداتسا  حور  یتسرپرس  تحت  هک  دنوش  یم 
یشزومآ تارک  رد  طقف  اھنآ   . دراد رارق  دنتسھ  وا  هیبش  رتشیب  همھ  زا  یحور  ۀژیو 

شرازگ نیرخآ  ، و  دننک یم  تمدخ  دنا  هدرک  هطاحا  ار  ناھجربا  تفھ  یاھتختیاپ  هک 
لاح رد  نآ  رمق  رد 490  لاتیورس  درایلیم  ًابیرقت 138  هک  دھد  یم  ناشن  اسرووی 

یاھھاگشناد ربا  هک  یشزومآ  تارک  نیا  راک  اب  هطبار  رد  اھنآ   . دنا هدوب  تمدخ 
اھتیلاعف زا  ینایاپ  یب  عونت  ریگرد  دنھد  یم  یاج  دوخ  رد  ار  ناتناورا  ناھجربا 

هب امش  یناگدنز  یدعب  ۀرود  زا  اھنآ  ؛  دنتسھ امش  نارای  اجنیا  رد  اھنآ   . دنتسھ
ِتیعطق تیعقاو و  اب  ار  امش  دننک و  هعلاطم  ار  امش  ات  دنا  هدمآ  نییاپ 

یوس هب  ار  امش  تکرح  نامز و  یاھناھج  زا  امش  ییاھن  یلیصحتلا  غراف 
یتامدقم ۀبرجت  نآ  اھسامت  نیا  رد  اھلاتیورس  . و  دنشخب ماھلا  تیدبا  یاھورملق 
یاھرادم رد  ناشبقاعتم  راک  یارب  هک  ار  نامز  زارف  لاح  رد  تاقولخم  هب  تمدخ 
یاھلاتیورس ناونع  هب  ای —  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار  نارایتسد  ناونع  هب  انواھ 

رایسب  ، یلیصحتلا غراف  نایامنھار  دوخ  ناونع  هب  هدش —  لقتنم  دعب  یایند  هب 
. دنروآ یم  تسد  هب  تسا  دنمدوس 
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یناھج ناگدنھد  یتشآ  - 2

هب یناھج  ۀدنھد  یتشآ  تفھ   ، دوش یم  هدیرفآ  هک  انواھ  لاتیورس  رھ  یارب 
کی ۀدنریگ  رب  رد  قالخ  درکراک  نیا   . ناھجربا رھ  رد  یکی   ، دوش یم  هدروآ  دوجو 

تشھب رد  هک  تسا  ییاھراک  هب  ناھجربا  دنمشنکاو  خساپ  صخشم  کینکت 
. دنریگ یم  تروص 

لمع ناھجربا  تفھ  یزکرم  داتس  تارک  رد  داتسا  حور  تفھ  باتزاب  تفھ 
اھنآ  . تسا راوشد  یدام  ناھذا  یارب  رگباتزاب  حاورا  نیا  تعیبط  فیصوت   . دننک یم 
ًالماک ناھجربا  هورگ  کی  زا  وضع  رھ  دوجو  نیا  اب  ؛  دنتسھ یعقاو  یاھتیصخش 
داتسا حاورا  هک  راب  رھ  . و  دشاب یم  داتسا  حور  تفھ  زا  یکی  اھنت  ۀدننک  سکعنم 
طوبرم ورین  ناریدم  هب  ار  دوخ  انواھ  یاھلاتیورس  زا  هورگ  کی  ندیرفآ  روظنم  هب 

رھ رد  رگباتزاب  حاورا  زا  یکی  یور  ینوناک  زکرمت  کی  نامزمھ  روط  هب   ، دنزاس یم 
یناھج ناگدنھد  یتشآ  زا  ربارب  دادعت  کی  ، و  دھد یم  خر  ناھجربا  یاھھورگ  زا  کی 

. دنوش یم  رھاظ  لامک  مامت و  روط  هب  ًاروف و  اھشنیرفآ  ربا  یزکرم  داتس  تارک  رد 
حاورا اھنت   ، دوش مدقشیپ  تفھ  ۀرامش  داتسا  حور   ، اھلاتیورس شنیرفآ  رد  رگا 

کی شنیرفآ  اب  نامزمھ  ؛ و  دوش یم  رادراب  ناگدنھد  یتشآ  اب  متفھ  ۀتسر  رگباتزاب 
یتشآ متفھ  ۀتسر  زا  نت  رازھ  کی   ، هنوگ ناتناورا  یاھلاتیورس  زا  نت  رازھ 

هک  ، اھدادخر نیا  نایم  زا   . دنوش یم  رادیدپ  ناھجربا  رھ  تختیاپ  رد  ناگدنھد 
زا هدش  هدیرفآ  ۀتسر  تفھ   ، دنتسھ داتسا  حاورا  ۀناگتفھ  تعیبط  ۀدننک  سکعنم 

. دنیآ یم  دوجو  هب  دننک  یم  تمدخ  ناھجربا  رھ  رد  هک  یناگدنھد  یتشآ 

نایم یضیوعت  روط  هب  دنرادروخرب  یتشھب  شیپ  تبترم  زا  هک  یناگدنھد  یتشآ 
دودحم شیوخ  یشنیرفآ  یموب  یاھشخب  هب  اھنآ  ؛  دننک یمن  تمدخ  اھناھجربا 
هدش هدیرفآ  ۀتسر  رھ  متفھ  کی  ۀدنریگ  رب  رد  ناھجربا  هاپس  رھ   . دنتسھ

اب داتسا و  حاورا  زا  یکی  ذوفن  تحت  ار  ینالوط  رایسب  ینامز  تدم  اذل   ، دشاب یم 
یاھتختیاپ رد  ات  تفھ  یمامت  هک  نآ  اب  اریز   ، دنک یم  فرص  نارگید  لومش  مدع 

. دراد الیتسا  شنیرفآربا  رھ  رد  یکی  طقف   ، دنا هتفای  باتزاب  ناھج 

تیلوئسم هک  یداتسا  حور  نآ  طسوت  شنیرفآربا  تفھ  زا  کی  رھ  عقاو  رد 
ناھجربا رھ  ور  نیا  زا   . تسا هدش  عقاو  الیتسا  دروم  دراد  هدھع  هب  ار  نآ  تشونرس 

نآ تسرپرس  داتسا  حور  رتکاراک  تعیبط و  هک  دوش  یم  یمیظع  ۀنیآ  کی  دننامھ 
ردام رگشنیرفآ  حاورا  درکراک  روضح و  طسوت  ًامامت  رما  نیا  ، و  دزاس یم  سکعنم  ار 
یور یطیحم  نینچ  ریثأت   . دبای یم  موادت  رتشیب  هچ  رھ  یعرف  یلحم  ناھج  رھ  رد 

یگدنز ۀدنیآ  نارود  رد  ناگدنھد  یتشآ  هک  تسا  قیمع  ردقنآ  یلماکت  دشر 
راکشآ یعمج  روط  هب  ار  یشنیب  ای  یبرجت  هاگدید  هن  لھچ و  ناشیناھجربا 

روط هب  یگمھ  اما   ، تسا لماکان —  اذل  راد —  هیواز  کی  رھ  هک   ، دنزاس یم 
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. دنراد لیامت  تیلاعت  ۀریاد  نتفرگ  رب  رد  هب  مھ  اب  هدننک و  ناربج  لباقتم 

تروص هب  ار  دوخ  یتاذ  بیجع و  یروط  هب  ناھجربا  رھ  رد  یناھج  ناگدنھد  یتشآ 
تمدخ هب  نآ  رد  نانآ  هک  ییاھنمجنا   ، دنبای یم  هدش  کیکفت  ِییاتراھچ  یاھھورگ 

لثم  ، یکی ، و  دنتسھ یحور  یاھتیصخش  ددع  هس  هورگ  رھ  رد   . دنھد یم  همادا 
هرفن راھچ  هورگ  نیا   . تسا یدام  همین  دوجوم  کی   ، اھلاتیورس تاقولخم  نیمراھچ 
هدش لیکشت  نیریز  تروص  هب  تسا و  هدنھد  یتشآ  نویسیمک  کی  ۀدنریگ  رب  رد 

: تسا

ناونع هب  ارآ  قافتا  هب  رگید  یات  هس  طسوت  هک  یسک  یجنایم . یضاق -   -1
سیئر ناونع  هب  ات  تسا  هدش  نییعت  درف  نیرت  تیحالص  اب  نیرت و  هتسیاش 

. دیامن لمع  هورگ  ییاضق 

ات تسا  هدش  بوصنم  یجنایم  یضاق -  طسوت  هک  یسک  یحور . عفادم   -2
هب هک  یرما  رھ  رد  ریگرد  یاھتیصخش  ۀیلک  قوقح  زا  دنک و  هئارا  ار  دھاوش 

. دیامن یرادساپ  هدش  هداد  صیصخت  هدنھد  یتشآ  نویسیمک  یرواد 

دجاو یتاذ  تعیبط  ۀطساو  هب  هک  یا  هدنھد  یتشآ  یھلا . یرجم   -3
دنک و رارقرب  سامت  اھورملق  یدام  تادوجوم  اب  هک  دشاب  یم  تیحالص 
دنتسھ مراھچ  تاقولخم  هک   ، یھلا نایرجم   . دنک ارجا  ار  نویسیمک  تامیمصت 
هاتوک ۀنماد  یارب   ، لماک روط  هب  هن  اما   ، ًابیرقت یدام —  همین  تادوجوم  — 

. دنتسھ یئرم  یناسنا  یاھداژن  دید 

ریبد  ، رگشراگن کیتاموتا  روط  هب  نویسیمک  ۀدنامیقاب  وضع  رگشراگن .  -4
یارب تاشراگن  ۀیلک  هک  دنک  یم  لصاح  نانیمطا  وا   . دوش یم   ، ناوید
هدامآ حیحص  روط  هب  یلحم  ناھج  دانسا  یارب  ناھجربا و  یاھویشرآ 

کی  ، دشاب تمدخ  لاح  رد  یلماکت  ۀرک  کی  رد  نویسیمک  رگا   . دنا هدش 
ورملق متسیس  تلود  یکیزیف  دانسا  یارب   ، یرجم یرای  اب   ، موس شرازگ 

. دوش یم  هدامآ  هطوبرم 

هرفن هس  هورگ  کی  ناونع  هب  دھد  یم  هسلج  لیکشت  نویسیمک  کی  هک  یماگنھ 
رد یسرداد  نایاپ  رد  طقف  دوش و  یم  ادج  یرواد  لوط  رد  عفادم  اریز   ، دنک یم  لمع 

نارواد تاقوا  یھاگ  اھنویسیمک  نیا  ور  نیا  زا   . دنک یم  تکرش  مکح  نیودت 
. دنوش یم  هدیمان  هناگ  هس 

. دنرادروخرب یرایسب  شزرا  زا  اھناھج  ناھج  مارآ  ندرک  هرادا  رد  ناگدنھد  یتشآ 
یاھھاگداد ناونع  هب  تعرس  ربارب  هس  ِیفارس  نازیم  هب  اضف  شیامیپ  اب  اھنآ 

عیرس یرواد  هب  هک  دنتسھ  ییاھنویسیمک  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  تارک  رایس 
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یاھنویسیمک نیا  رطاخ  هب  رگا   . دنا هتفای  صیصخت  یئزج  یاھیراوشد  نوماریپ 
اھورملق یئزج  تامھافتءوس  لح  رد  تارک  یاھھاگداد   ، دوبن هنالداع  ًالماک  رایس و 

. دنتشگ یم  هدنکارپ  هنادیمون  یا  هنوگ  هب 

یشوپ مشچ  دنرادروخرب  هنادواج  تیمھا  زا  هک  یروما  زا  هناگ  هس  نارواد  نیا 
ۀطساو هب  زگرھ   ، نامز قولخم  کی  نادواج  یاھزادنا  مشچ   ، ناور  . دننک یمن 

زا رتارف  هک  یلئاسم  اب  ناگدنھد  یتشآ   . دریگ یمن  رارق  هرطاخم  دروم  اھنآ  لامعا 
اما  . دنرادن راک  رس و  دنبای  یم  دادتما  نامز  تاقولخم  یناھیک  یزورھب  ارذگ و  دوجو 
، تفریذپ ار  لکشم  کی  نوماریپ  یسرداد  هرابکی  هب  نویسیمک  کی  هک  یماگنھ 
 - یضاق میمصت  زا  ؛  دنشاب یم  ارآ  قافتا  هب  هشیمھ  دنتسھ و  ییاھن  نآ  ماکحا 

. درادن دوجو  یفانیتسا  چیھ  یجنایم 

ناگدنھد یتشآ  فرژ  تمدخ  - 3

هاپس هک  ییاج   ، دراد رارق  ناشناھجربا  تختیاپ  رد  ناگدنھد  یتشآ  یھورگ  داتس 
یاھتختیاپ رد  اھنآ  ۀیوناث  ریاخذ   . تسا هدش  هتشاد  هاگن  نآ  رد  اھنآ  یلصا  ۀریخذ 

تمدخ نویسیمک  رت  هبرجت  مک  رتناوج و  یاضعا   . دنا هدش  عقاو  یلحم  یاھناھج 
یبایتسد زا  دعب  ، و  دننک یم  زاغآ   ، ایشنروی ریظن  یتارک   ، رت نییاپ  تارک  رد  ار  شیوخ 

. دننک یم  یورشیپ  رتگرزب  تالکشم  یسرداد  هب  رتلماک  ۀبرجت  هب 

هارمگ نونکات  مھ  نت  کی  یتح  ؛  دشاب یم  اکتا  لباق  ًالماک  ناگدنھد  یتشآ  ۀتسر 
نوچ یب  یا  هنوگ  هب   ، دنتسین ریذپاناطخ  تواضق  درخ و  رد  هچرگ  اھنآ   . تسا هتشگن 

داتس رد  اھنآ  أشنم   . دنشاب یم  رادافو  ریذپان  اطخ  یزرط  هب  اکتا و  لباق  ارچ  و 
نایم زا  اھنآ   . دندرگ یم  زاب  اجنآ  هب  ماجنارس  اھنآ  تسا و  ناھجربا  کی  یزکرم 

: دننک یم  یورشیپ  یناھج  تمدخ  نیریز  حوطس 

تارک کت  کت  تسرپرس  یاھتیصخش  هک  هاگرھ  تارک . یارب  ناگدنھد  یتشآ   -1
رد حیحص  دنور  اب  هطبار  رد  دوجوم  طیارش  تحت  ای  دنوش  یم  مگردرس  دایز  ۀزادنا  هب 

ًابترم یاھھاگداد  دزن  ندش  هدروآ  یارب  هیضق  رگا  ، و  دنسر یم  تسب  نب  هب  عقاو 
هب تروص  نآ  رد   ، دشابن رادروخرب  یفکم  تیمھا  زا  هطوبرم  ورملق  ۀدش  رازگرب 
کی  ، عازن دروم  فرط  رھ  زا  یکی   ، تیصخش ود  زا  تساوخداد  کی  تفایرد  لابند 

. درک دھاوخ  راک  هب  عورش  ًاروف  هدنھد  یتشآ  نویسیمک 

ناتسد هب  یرواد  هعلاطم و  یارب  ییاضق  یرادا و  یاھیراوشد  نیا  هک  یماگنھ 
اھنآ اما   . دنوش یم  رادروخرب  قلطم  ۀتیروتا  زا  اھنآ   ، دندش هدرپس  ناگدنھد  یتشآ 

رد ، و  دنشاب هدش  هدینش  دھاوش  ۀیلک  هک  نیا  ات  درک  دنھاوخن  نیودت  ار  یمیمصت 
دوجو نانآ  ۀتیروتا  یارب  یدح  چیھ  ًاقلطم  ناکم  رھ  اج و  رھ  زا  دھاوش  یناوخارف 
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روما تاقوا  یھاگ   ، دنوش فانیتسا  دنناوت  یمن  اھنآ  تامیمصت  هک  یلاح  رد  . و  درادن
زا  ، ددنب یم  ار  شدانسا  صخشم  ۀطقن  کی  رد  نویسیمک  هک  دنور  یم  شیپ  نانچ 

یاھھاگداد هب  ار  ثحب  دروم  عوضوم  یمامت  ، و  دنک یم  یریگ  هجیتن  شیاھھاگدید 
. دھد یم  لاقتنا  ملاع  رتالاب 

مزال رگا  دنوش و  یم  هداد  رارق  یا  هرایس  تاشراگن  رد  نویسیمک  یاضعا  تامیمصت 
دایز رایسب  وا  تردق   . دنوش یم  هدراذگ  ارجا  دروم  هب  یھلا  یرجم  طسوت  دشاب 
نایرجم  . تسا هدرتسگ  رایسب  ینوکسم  ۀرک  رھ  رد  وا  یاھتیلاعف  ۀنماد  ، و  تسا
دیاب هک  تسا  هچنآ  عفن  هب  هک  دنتسھ  ییاھزیچ  نآ  رھام  ناگدننک  لرتنک  یھلا 
یھاگ ، و  دریذپ یم  ماجنا  ملاع  راکشآ  تداعس  یارب  تاقوا  یھاگ  اھنآ  راک   . دشاب
چیھ اھنآ  هچ  رگا   . تسا راوشد  اضف  نامز و  تارک  رد  اھنآ  لامعا  حیضوت  تاقوا 

، دننک یمن  ارجا  ملاع  ۀدش  ررقم  یاھ  هویش  ای  یعیبط  نوناق  فالخرب  ار  ینامرف 
تروص ار  ناشبیجع  یاھراک  متسیس  تموکح  رتالاب  نیناوق  قباطم  بلغا 

. دنروآ یم  رد  ارجا  هب  ار  ناگدنھد  یتشآ  نیمارف  دنھد و  یم 

زا هرفن  راھچ  یاھنویسیمک  نیا  متسیس . یزکرم  داتس  یارب  ناگدنھد  یتشآ   -2
شیپ متسیس  کی  یزکرم  داتس  رد  هفیظو  ماجنا  هب  یلماکت  تارک  رد  تمدخ 

هک دننک  یم  تابثا  اھنآ  ، و  دنھد ماجنا  هک  دنراد  یدایز  راک  اجنیا  رد  اھنآ   . دنور یم 
نارواد  . دنتسھ یحور  تادوجوم  ریاس  ، و  ناگتشرف  ، اھناسنا تیارد  اب  ناتسود 

یاھ هتسر  نایم  هک  یتامھافتءوس  یھورگ و  یاھزیتس  ریگرد  هک  ردقنآ  هناگ  هس 
تافالتخا ریگرد  دایز  یلیخ  ۀزادنا  هب  دنتسھ  دیآ  یم  دوجو  هب  تاقولخم  نوگانوگ 

مھ یحور و  تادوجوم  مھ  متسیس  کی  یزکرم  داتس  رد  ؛ و  دنتسین یصخش 
. دننک یم  یگدنز  لایرتام  نارسپ  ریظن  یبیکرت  عاونا  زین  ، و  یدام

هب ار  باختنا  تردق  اب  لماکت  لاح  رد  یدارفا  ناگدننیرفآ  هک  یا  هظحل  رد  تسرد 
تروص لودع  کی  یھلا  لامک  نوزوم  درکراک  زا  هظحل  نآ  رد   ، دنروآ یم  دوجو 

نیا ۀنالداع  لیدعت  یارب  ، و  دنتسھ یمتح  تامھافتءوس  ندمآ  دوجو  هب  ؛  دریگ یم 
دای هب  دیاب  یگمھ  ام   . دوش ماجنا  یزاس  هدامآ  دیاب  هناقداص  یاھرظن  فالتخا 

دنتسناوت یم  دنمتردق  ًامامت  دنمدرخ و  ًامامت  ِناگدننیرفآ  هک  میشاب  هتشاد 
نویسیمک چیھ  هب   . دننک قلخ  لماک  انواھ  دننامھ  تسرد  ار  یلحم  یاھناھج 

یمامت اب  ناگدننیرفآ  اما   . تسین زاین  یزکرم  ناھج  رد  راک  یارب  یا  هدنھد  یتشآ 
ییاھناھج اھنآ  هک  یلاح  رد  . و  دندرکن باختنا  ار  راک  نیا  ماجنا  ناشلماک  یدنمدرخ 
رو هطوغ  اھیراوشد  رد  روفو  هب  تسا و  اھتوافت  زا  ولمم  هک  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ار 
نیا یمامت  لصف  لح و  یارب  ار  یرازبا  اھمسیناکم و  لاونم  نیمھ  هب   ، تسا
مھارف یرھاظ  یاھیمگردرس  نیا  یمامت  هب  ندیشخب  نزاوت  یارب  اھتوافت و 

. دنا هدرک 

یرواد هب  اھمتسیس  رد  تمدخ  زا  ناگدنھد  یتشآ  بکاوک . ناگدنھد  یتشآ   -3
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دصکی نایم  هک  ار  یئزج  تالکشم  لح  ، و  دنبای یم  اقترا  هبکوک  کی  تالکشم 
زا یرایسب   . دنریگ یم  هدھع  هب  دیآ  یم  شیپ  نآ  ینوکسم  تارک  زا  متسیس 

رارق اھنآ  تیلوئسم  ورملق  تحت  دھد  یم  خر  هبکوک  یزکرم  داتس  رد  هک  یتالکشم 
هدامآ دھاوش و  یروآدرگ  متسیس و  هب  متسیس  زا  نتفر  اب  اھنآ  اما   ، دریگ یمن 
دروم عوضوم  رگا   . دنوش یم  هتشاد  هاگن  لوغشم  یتامدقم  یاھ  هینایب  یزاس 

اھھاگدید و رد  هنامیمص  یاھتوافت  زا  یشان  تالکشم  رگا   ، دشاب هناقداص  ثحب 
زا یکدنا  دادعت  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، دشاب تارظن  هطقن  ۀناقداص  عونت 

هچ ًارھاظ  تامھافتءوس  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، دنشاب ریگرد  تسا  نکمم  صاخشا 
دوش هدرامگ  دناوت  یم  هشیمھ  هدنھد  یتشآ  نویسیمک  کی   ، دنشاب زیچان  هزادنا 

. دنک یرواد  هثحابم  دروم  عوضوم  شزرا  هب  هتسب  ات 

یاضعا ناھج  کی  رتگرزب  راک  نیا  رد  یلحم . یاھناھج  یارب  ناگدنھد  یتشآ   -4
نانارمکح یارب  ود و  رھ  لایرتسیجم  نارسپ  اھقداص و  کلم  یارب  اھنویسیمک 

دصکی تیریدم  یگنھامھ و  ریگرد  هک  ییاھتیصخش  میظع  یاھھورگ  هبکوک و 
ریاس اھمیفارس و  نوگانوگ  یاھ  هتسر   . دنتسھ هدنھد  یرای  رایسب  دنتسھ  هبکوک 

تامیمصت یرای و  زا  ار  دوخ  زین  یلحم  ناھج  کی  یزکرم  داتس  تارک  نانکاس 
. دنزاس یم  دنم  هرھب  هناگ  هس  نارواد 

یئزج روما  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یتافالتخا  نآ  تعیبط  هک  تسا  نکممریغ  ًابیرقت 
شیپ تالکشم   . داد حیضوت  دیآ  شیپ  ناھج  کی  ای   ، هبکوک کی   ، متسیس کی 

هبرجت یلماکت  تارک  رد  هک  یدام  دوجو  زیچان  تاقشم  اھنومزآ و  اب  اھنآ  اما   ، دنیآ یم 
. دنتسھ ناسمھان  رایسب  دوش  یم 

زا نویسیمک  یاضعا  ناھجربا . یعرف  یاھ  هیحان  یارب  ناگدنھد  یتشآ   -5
یعرف یاھ  هیحان  رد  هک  یلئاسم  ۀعلاطم  هب  یلحم  یاھناھج  تالکشم 

هب تارایس  کت  کت  زا  اھنآ  رتشیب  هچ  رھ   . دنور یم  شیپ  دیآ  یم  شیپ  ناشناھجربا 
هب وا  ؛  دوش یم  رتمک  یھلا  یرجم  یدام  فیاظو   ، دننک یم  دوعص  لخاد  یوس 
نامھ رد   . دریگ یم  هدھع  هب  ار  تلادع  ششخب و  رسفم  دیدج  شقن  کی  جیردت 

رد لماک  ۀعومجم  کی  ناونع  هب  ار  نویسیمک   ، تسا یدام  همین  هک  اجنآ  زا  لاح 
. دراد یم  هاگن  شتاقیقحت  یدام  یاھ  هبنج  اب  هنازوسلد  طابترا 

یاضعا راک  تشرس  ناھجربا . یلصا  یاھ  هیحان  یارب  ناگدنھد  یتشآ   -6
زا یرتمک  رتمک و  نازیم   . دبای یم  رییغت  ًاموادم  اھنآ  یورشیپ  اب  نویسیمک 
یارب زیمآرارسا  یاھ  هدیدپ  زا  یرتشیب  رتشیب و  ردق  یرواد و  یارب  مھافتءوس 

نایجنایم زا  هلحرم  هب  هلحرم  اھنآ   . دراد دوجو  ندومن  ریسفت  نداد و  حیضوت 
ناراگزومآ هب  هک  ینارواد  دنبای —  یم  لماکت  اھزار  ناگدنھد  حیضوت  هب  تافالتخا 

ینادان قیرط  زا  هک  دندوب  ییاھنآ  ِنایجنایم  یراگزور  اھنآ   . دنبای یم  لماکت  رسفم 
دنراد نونکا  اھنآ  اما  ؛  دنیآ دوجو  هب  تامھافتءوس  اھیراوشد و  دنھد  یم  هزاجا 
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زا دنناوت  یم  هک  دنتسھ  ارادم  شوھاب و  ردقنآ  هک  دنوش  یم  ییاھنآ  نارگشزومآ 
رتالاب قولخم  کی  شزومآ  هچ  رھ   . دنزرو بانتجا  اھھاگدید  گنج  ناھذا و  دروخرب 

. تسا لئاق  یرتشیب  مارتحا  نارگید  یاھھاگدید  ، و  هبرجت  ، شناد یارب  یو   ، دشاب

 — دنوش یم  زارتمھ  ناگدنھد  یتشآ  اجنیا  رد  ناھجربا . یارب  ناگدنھد  یتشآ   -7
یرفیک تردق  زا  یھلا  یرجم   . رثؤم ًالماک  میھف و  ًالباقتم  راگزومآ  یجنایم -  راھچ 
نیا ماگنھ  نیا  ات   . دوش یم  هناگ  هس  حاورا  یکیزیف  یادص  دوش و  یم  یھت 

روما یارجا  رد  هک  یعقاو  یاھیراوشد  تالکشم و  رتشیب  اب  ناراگزومآ  نارواشم و 
نیدب  . دنا هدش  انشآ  هنارھام  روط  هب  دنوش  یم  عقاو  ییور  هب  ور  دروم  ناھجربا 

داتس تارک  نوماریپ  یشزومآ  تارک  رد  هک  یا  هدنبای  زارف  نادرونھر  یارب  اھنآ  بیترت 
دنمدرخ یناراگزومآ  زیگنا و  تفگش  ینارواشم  دنراد  تماقا  اھناھجربا  یزکرم 

. دنوش یم 

یامدق یلک  یتسرپرس  تحت  تشھب  هب  ندیسر  نامز  ات  ناگدنھد  یتشآ  ۀیلک 
تقوم تماقا  لوط  رد   . دننک یم  تمدخ  ریوصت  ناروای  لصفالب  تیریدم  تحت  اھمایا و 
أشنم ناھجربا  یتسرپرس  هک  دنھد  یم  شرازگ  یداتسا  حور  هب  اھنآ  تشھب  رد 

. دراد هدھع  هب  ار  نانآ 

روبع ناشرایتخا  ۀزوح  یاروام  هب  هک  ار  یناگدنھد  یتشآ  نآ  ناھجربا  تبث  رتافد 
هب گرزب  ناھج  رساترس  رد  ییاھنویسیمک  نینچ  ، و  دنروآ یمن  باسح  هب  دنا  هدرک 
هک ار  ییاھنویسیمک  دادعت  اسرووی  رد  تبث  شرازگ  نیرخآ   . دنا هدنکارپ  هدرتسگ  روط 

داتفھ زا  شیب  دنک —  یم  دروآرب  نویلیرت  هدجھ  ًابیرقت  دننک  یم  لمع  ناتناورا  رد 
یتشآ ریثک  دادعت  زا  یکدنا  رایسب  شخب  کی  طقف  اھنیا  اما   . درف نویلیرت 

نازیم زا  عومجم  رد  مقر  نیا   . دنا هدش  هدیرفآ  ناتناورا  رد  هک  دنتسھ  یناگدنھد 
رییغت یلیصحتلا  غراف  نایامنھار  تروص  هب  هک  ییاھنآ  باستحا  اب  تسا و  یرتالاب 

. تسا ربارب  انواھ  یاھلاتیورس  لک  دادعت  اب   ، دنا هتفای  لکش 

رد لامک  یاروش  هب  اھنآ   ، ناھجربا ناگدنھد  یتشآ  دادعت  شیازفا  اب   ، هاگھگ
یا هدننک  گنھامھ  هاپس  ناونع  هب  ًابقاعتم  اجنآ  زا  ، و  دنبای یم  لاقتنا  تشھب 

کی  ، تسا هتفای  لماکت  اھناھج  ناھج  یارب  نارکیب  حور  طسوت  هک  دنوش  یم  رادیدپ 
شیازفا لاح  رد  ًامئاد  ناش  ییاراک  دادعت و  هک  یتادوجوم  زا  زیگنا  تفگش  هورگ 

تیعقاو زا  ریظن  یب  کرد  کی  هب  یتشھب  شزومآ  یبرجت و  زارف  قیرط  زا  اھنآ   . تسا
ناھج هژیو  یاھتیرومأم  ماجنا  یارب  اھنآ  ، و  دنا هتفای  تسد  لاعتم  دزیا  روھظ  لاح  رد 

. دندرون یم  رد  ار  اھناھج 

راھچ هورگ  کی   . دنوش یمن  ادج  مھ  زا  زگرھ  هدنھد  یتشآ  نویسیمک  کی  یاضعا 
رد مھ  اب  ادتبا  رد  هک  روطنامھ  تسرد   ، دننک یم  تمدخ  مھ  اب  هشیمھ  یارب  هرفن 

ۀناگراھچ یاھھورگ  تروص  هب  شیوخ  ۀتفای  لالج  تمدخ  رد  یتح  اھنآ   . دندوب طابترا 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



همادا راک  هب  یبرجت  ۀدش  لماک  درخ  یناھیک و  ۀدش  هتشابنا  ۀبرجت  یواح 
رد رگیدکی  اب  دبا  یارب  اضف  نامز و  یلاع  تلادع  مسجت  ناونع  هب  اھنآ   . دنھد یم 

. دنراد رارق  طابترا 

یکینکت نارواشم  - 4

زا  . دندشن هدیرفآ  تروص  نیا  هب  یحور  یایند  یکینکت  ینوناق و  ناھذا  نیا 
هب ناھذا  نیرت  هتفای  مظن  زا  نت  نویلیم  کی   ، نیشیپ یاھمیفانیمآ  اھمیفانرپوس و 
زا . و  دندش باختنا  نارکیب  حور  طسوت  تراھم  رپ  میظع و  هورگ  نیا  ۀتسھ  ناونع 

یاھحرط هب  لامک  نیناوق  قالطا  رد  یعقاو  ۀبرجت   ، تسدرود نامز  نآ  ماگنھ 
مزال دنوش  یکینکت  نارواشم  دنراد  وزرآ  هک  یناسک  ۀیلک  یارب  یلماکت  شنیرفآ 

. تسا هدوب 

یریگوضع تیصخش  یاھ  هبتر  نیریز  یاھ  هتسر  نایم  زا  یکینکت  نارواشم 
: دنوش یم 

. اھمیفانرپوس - 1

. اھمیفانکس - 2

. اھمیفایشرت - 3

. اھمیفاینمآ - 4

. اھمیفارس - 5

. هدنبای زارف  یاھناسنا  زا  یصخشم  عاونا  - 6

. هدنبای زارف  یاھینیبانیب  زا  یصخشم  عاونا  - 7

لصو تقوم  روط  هب  هک  ییاھینیبانیب  اھناسنا و  باستحا  نودب   ، رضاح نامز  رد 
لمع ناتناورا  رد  دنا و  هدش  تبث  اسرووی  رد  هک  یکینکت  نارواشم  دادعت   ، دنتسھ

. تسا نویلیرت  کی  تصش و  زا  رتشیب  یکدنا  دننک  یم 

تفھ یاھھورگ  رد  اما  دننک  یم  لمع  یدرف  تروص  هب  ًاررکم  یکینکت  نارواشم 
. تسا تیرومأم  تارک  رد  ناشکرتشم  داتس  دنا و  هتفای  نامزاس  تمدخ  یارب  هرفن 
نت ود  هک  یلاح  رد   ، دشاب یمئاد  تیعضو  یاراد  دیاب  رفن  جنپ  لقادح  هورگ  رھ  رد 

تاقولخم هدنبای و  زارف  یاھناسنا   . دنشاب رادروخرب  تقوم  طابترا  زا  دنناوت  یم 
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نیا رد  دننک  یم  لابند  ار  یتشھب  زارف  هک  نیا  نمض  هدنبای  زارف  ینیبانیب 
یشزومآ لومعم  یاھسالک  هب  اھنآ  اما   ، دننک یم  تمدخ  یتروشم  یاھنویسیمک 

زین هتسر  نیا  مئاد  یاضعا  هاگچیھ  ، و  دنوش یمن  دراو  یکینکت  نارواشم  یارب 
. دنوش یمن 

لیلد هب  دننک  یم  تمدخ  نارواشم  اب  تقوم  روط  هب  هک  ییاھینیبانیب  اھناسنا و  نآ 
باختنا یراک  نینچ  یارب  یلاع  تلادع  یناھج و  نوناق  موھفم  رد  ناشصصخت 

، و دینک یم  رفس  دوخ  یتشھب  فدھ  یوس  هب  امش  هک  روطنیمھ   . دنوش یم 
هب تصرف  نیا  ًاموادم   ، دینک یم  بسک  هتفای  شیازفا  تراھم  هدوزفا و  شناد  ًامئاد 

. دیھدب نارگید  هب  دیا  هتخودنا  شیپ  زا  هک  ار  یا  هبرجت  درخ و  هک  دوش  یم  هداد  امش 
شقن یافیا  راگزومآ  درگاش -  کی  لکش  هب  انواھ  هب  نتفر  ریسم  یط  ًامامت  امش 

یناگدنز نارود  ۀدش  تفای  یگزات  هب  شناد  نداد  قیرط  زا  امش   . دینک یم 
رارق امش  هب  تبسن  یرت  نییاپ  تبترم  رد  تسرد  هک  ییاھنآ  هب  دوخ  ۀدنورشیپ 

ریسم ۀمادا  یبرجت  میظع  هاگشناد  نیا  ۀنایارگزارف  حوطس  نایم  زا  دنراد 
رادروخرب تقیقح  شناد و  زا  هک  یسک  تروص  هب  امش  یناھج  ماظن  رد   . دیھد یم 

شناد و نیا  نداد  رد  ار  دوخ  لیامت  ناوت و  هک  نیا  ات  دیوش  یمن  بوسحم  تسا 
. دیھد ناشن  نارگید  هب  تقیقح 

شزومآ زا  دعب  دنتسھ  بورک  ناگتشرف  ۀبتر  یالاب  هک  هدننک  تمدخ  حاورا  زا  کی  رھ 
یمئاد باصتنا  یکینکت  نارواشم  ناونع  هب  دنراد  هزاجا  یعقاو  ۀبرجت  ینالوط و 
دراو تمدخ  عون  نیا  هب  هنابلطواد  روط  هب  اھادیدناک  یمامت   . دننک تفایرد 
دنتفرگ هدھع  هب  ار  ییاھتیلوئسم  نینچ  هک  نیا  زا  دعب  اھنآ  اما  ؛  دنوش یم 

هب ار  نارواشم  نیا  دنناوت  یم  اھمایا  یامدق  طقف   . دننک کرت  ار  اھنآ  دنناوت  یمن 
. دننک لقتنم  رگید  یاھتیلاعف 

دش زاغآ  یلحم  یاھناھج  قداص  کلم  یاھجلاک  رد  هک  یکینکت  نارواشم  شزومآ 
سرادم  ” هب یناھجربا  شزومآ  نیا  زا  اھنآ   . دبای یم  همادا  اھمایا  یامدق  هاگراب  ات 

زا . و  دنور یم  شیپ  دنا  هدش  عقاو  انواھ  یاھرادم  ماگشیپ  تارک  رد  هک  هریاد “ تفھ 
ۀسردم  ،“ تیلاعت کینکت  نوناق و  ِتایقالخا  جلاک   ” لخاد هب  ماگشیپ  تارک 

. دنوش یم  هتفریذپ   ، یکینکت نارواشم  نتخاس  لماک  یارب  تشھب  یشزومآ 

ناراگزومآ نایوجشناد و  اھنآ  ؛  دنتسھ نوناق  ناصصختم  زا  شیب  نارواشم  نیا 
یناسک ۀیلک  تشونرس  یناگدنز و  هب  هک  ناھج  نیناوق   ، دنتسھ یدربراک  نوناق 

تشذگ اب   . دوش یم  قالطا  دنراد  تماقا  روانھپ  شنیرفآ  ۀدرتسگ  یاھورملق  رد  هک 
نداد شزومآ  قیرط  زا  ، و  دنوش یم  اضف  نامز و  نوناق  ۀدنز  یاھ  هناخباتک  اھنآ  نامز 
تیدبا نانارمکح  یارب  هک  لمع  یاھ  هویش  لاکشَا و  اب  هطبار  رد  نامز  یاھتیصخش 

یرورضریغ تاریخأت  نایاپ و  یب  تالکشم  عنام  تسا  رت  لوبق  لباق  همھ  زا 
رد دزاس  رداق  ار  اھنآ  هک  دنھد  زردنا  ار  اضف  نانکراک  یروط  دنرداق  اھنآ   . دنوش یم 
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اب هطبار  رد  تاقولخم  ۀیلک  ناراگزومآ  اھنآ   . دننک لمع  تشھب  تامازلا  اب  نزاوت 
. دنتسھ ناگدننیرفآ  کینکت 

یتادوجوم نینچ  ؛  دوش هدیرفآ  تسناوت  یمن  یدربراک  نوناق  ۀدنز  ۀناخباتک  نینچ 
نیا زا   ، دنتسھ ارگدوجو  نارکیب  یاھتیھولا   . دنبای لماکت  یعقاو  ۀبرجت  قیرط  زا  دیاب 
یزیچ هک  نآ  زا  شیپ  یتح  اھنآ   . دوش یم  ناربج  هلیسو  نیدب  نانآ  ۀبرجت  نادقف  ور 
هب ار  یبرجتریغ  یھاگآ  نیا  اھنآ  اما   ، دنتسھ علطم  نآ  زا  شیپ  زا  دننک  هبرجت  ار 

. دنھد یمن  دوخ  نامرف  تحت  تاقولخم 

لیھست ار  تفرشیپ   ، دنتسھ ریخأت  زا  تعنامم  راک  فقو  یکینکت  نارواشم 
رتھب همھ  زا  هار  کی  هشیمھ   . دنوش یم  تیقفوم  بجوم  ناشزردنا  اب  ، و  دننک یم 
شور کی   ، دراد دوجو  لامک  کینکت  هشیمھ   . دراد دوجو  اھراک  ماجنا  یارب  تسرد  و 

هنوگچ رتھب  هار  نیا  نتفای  رد  ار  ام  یگمھ  هک  دنناد  یم  نارواشم  نیا  ، و  یھلا
. دننک ییامنھار 

ناسرزاب راک  تمدخ و  هب  هشیمھ  دیفم  دنمدرخ و  هزادنا  زا  شیب  ِتادوجوم  نیا 
مھارف دنمناوت  هاپس  کی  اھقداص  کلم  یارب   . دنتسھ طبترم  کیدزن  زا  یناھج 
ناھجربا یاھ  هیحان  ، و  اھناھج  ، بکاوک  ، اھمتسیس نایاورنامرف   . تسا هدش 
نیمأت یحور  یایند  ِعجرم  ینوناق  ای  یکینکت  ناھذا  نیا  زا  روفو  هب  یگمھ 

لمع تایح  نیلماح  یارب  نوناق  نارواشم  ناونع  هب  هژیو  هورگ  کی   . دنا هدش 
ریثکت ۀدش  تیبثت  مظن  زا  لودع  زاجم  دح  اب  هطبار  رد  ار  نارسپ  نیا  ، و  دنک یم 

هب نانآ  لمع  یدازآ  تازایتما و  اب  هطبار  رد  نآ  زا  اوس  دنک و  یم  ییامنھار  تایح 
یاھراک ۀیلک  حیحص  یاھکینکت  اھدربراک و  اب  هطبار  رد  اھنآ   . دھد یم  دومنھر  اھنآ 
روط هب  نانآ  اما   . دنتسھ رواشم  تادوجوم  تاقبط  یمامت  یارب  یحور  یایند 

. دنرادن راک  رس و  اھورملق  یدام  تاقولخم  اب  ًاصخش  میقتسم و 

روط هب  ینوناق  یاھدربراک  نوماریپ  نداد  تروشم  رب  هوالع  یکینکت  نارواشم 
 — هدش هدیرفآ  تادوجوم  هب  طوبرم  نیناوق  ۀیلک  رثؤم  ریسفت  فقو  ناسکی 

یناھج و ناگدنھد  یتشآ  یارب  اھنآ   . دنشاب یم  یحور —  ، و  ینھذ  ، یکیزیف
هب ؛  دنتسھ هدامآ  دننادب  ار  نوناق  تقیقح  دنلیام  هک  یرگید  ناسک  ۀیلک  یارب 
شنکاو یارب  دناوت  یم  تیھولا  تیلاعت  هنوگچ  هک  نیا  نتسناد  یارب   ، رگید ترابع 
ۀدش تیبثت  مظن  کی  لماوع  زا  هک  صخشم  طیارش  کی  هب  تبسن  نداد  ناشن 
ششوک یتح  اھنآ   . دوش عقاو  اکتا  دروم  تسا  رادروخرب  یحور  ، و  ینھذ  ، یکیزیف

. دنھد حیضوت  ار  ییاغ  کینکت  دننک  یم 

عالطا زگرھ  نم  ؛  دنتسھ هدش  شیامزآ  هدیزگرب و  یتادوجوم  یکینکت  نارواشم 
یکردم چیھ  ام   . دشاب هدش  هدیناشک  یھارمگ  هب  اھنآ  زا  یکی  یتح  هک  ما  هتفاین 
رایسب یا  هنوگ  هب  ار  اھنآ  هک  یھلا  نیناوق  زا  یچیپرس  هب  اھنآ  هک  میرادن  اسرووی  رد 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هدش عقاو  یرواد  دروم  دنھد  یم  حرش  اویش  رایسب  روط  هب  دننک و  یم  ریسفت  رثؤم 
چیھ ، و  درادن دوجو  اھنآ  تمدخ  ورملق  یارب  یا  هدش  هتخانش  دح  چیھ   . دنشاب
یاھ هزاورد  ات  یتح  اھنآ   . تسا هدشن  هداھن  اھنآ  تفرشیپ  رب  زین  یتیدودحم 

یور هب  هبرجت  نوناق و  ِناھج  یمامت  ؛  دنھد یم  همادا  رواشم  تروص  هب  تشھب 
. تسا هدوشگ  نانآ 

تشھب رد  تاشراگن  ناگدنرادھاگن  - 5

هب دشرا  یلصا  نارگشراگن  زا  یخرب   ، انواھ رد  موس  یاھمیفانرپوس  نایم  زا 
ۀریزج یمسر  یاھویشرآ  ناگدنرادھگن  ناونع  هب   ، تاشراگن ناگدنرادھاگن  ناونع 
رد تبث  ۀدنز  تاشراگن  اب  هسیاقم  رد  هک  ییاھویشرآ  نآ   ، دنوش یم  باختنا   ، رون

هدیمان تشھب “ ۀدنز  ۀناخباتک   ” تاقوا یھاگ  هک   ، شناد ناگدنرادھاگن  ناھذا 
. دنھد یم  ناشن  ار  دوخ   ، دنوش یم 

رد  . دنتسھ یدرف  تاشراگن  ۀیلک  عبنم  ینوکسم  تارایس  رگشراگن  ناگتشرف 
رھ هدنز  تاشراگن  یمسر و  تاشراگن  اب  هطبار  رد  رگید  ناگدنراگن  اھناھج  رساترس 

عقاو هھجاوم  دروم  تاشراگن  ود  رھ   ، تشھب ات  ایشنروی  زا   . دننک یم  لمع  ود 
رد ؛  هدنز رتمک  هدش و  هتشون  تاشراگن  رتشیب   ، یلحم ناھج  کی  رد  دنوش : یم 
یواسم روط  هب  ود  رھ   ، اسرووی رد  ؛  یمسر رتمک  هدنز و  تاشراگن  رتشیب   ، تشھب

. دندوجوم

رد  . تسا دوجوم  ینوکسم  هتفای و  نامزاس  شنیرفآ  رد  مھم  دادخر  رھ  ۀچخیرات 
یلحم دح  رد  طقف  تسین  یلحم  زا  رتارف  ناشتیمھا  هک  ییاھدادخر  هک  یلاح 

دروخرب اھنآ  اب  نآ  قباطم  دنرادروخرب  رت  عیسو  تیمھا  زا  هک  ییاھنآ   ، دنوش یم  تبث 
یناھج تیمھا  یواح  زیچ  رھ   ، نادابن بکاوک  ، و  اھمتسیس  ، تارایس زا   . دوش یم 
هعقاو هب  ییاھدادخر  نآ  ناھج  یاھتختیاپ  نیا  زا  ؛ و  دوش یم  مالعا  نوتگنیولس  رد 
تشھب  . دنوش یم  طوبرم  اھتلودربا  هیحان و  روما  هب  هک  دنور  یم  شیپ  رتالاب  یراگن 
نیا ؛ و  دشاب یم  اراد  ار  انُواھ  ناھجربا و  هب  طوبرم  تاعالطا  زا  یا  هصالخ  زین 

موس یالاو  یاھمیفانرپوس  نیا  رایتخا  رد  اھناھج  ناھج  بکرم  یخیرات و  ناتساد 
. دراد رارق 

ناونع هب  ات  دنا  هدش  مازعا  اھناھجربا  هب  تادوجوم  نیا  زا  یخرب  هک  یلاح  رد 
ار ینامسآ  نارگشراگن  یاھتیلاعف  دننک و  تمدخ  یراگن  هچخیرات  ناسیئر 

ۀتسر مئاد  بایغ  روضح و  تبث  زا  زین  نانآ  زا  نت  کی  یتح  نونکات   ، دننک یتسرپرس 
. تسا هدشن  هداد  لاقتنا  ناشدوخ 

ینامسآ نارگشراگن  - 6
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کی اھنآ   . دننک یم  هیھت  ار  تاشراگن  ۀیلک  تشونور  هک  دنتسھ  ینارگشراگن  اھنیا 
یپکوتف کی  ناوت  یم  هک  هچنآ  یدام —  همین  ۀنیرق  کی  نیزاغآ و  یحور  شراگن 

یژرنا نامزمھ  لرتنک  رد  ناش  هژیو  یدنمناوت  لیلد  هب  اھنآ   . دنزاس یم  ار  دیمان — 
هب ینامسآ  نارگشراگن   . دنھد ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوت  یم  ود  رھ  یدام  یحور و 

یلحم یاھناھج  زا  هدنبای  زارف  یاھمیفارس  اھنآ  ؛  دنا هدشن  هدیرفآ  تروص  نیا 
تفھ یزکرم  یاھداتس  رد  تاشراگن  ناسیئر  یاھاروش  طسوت  اھنآ   . دنتسھ

اھنآ هب  ، و  دنوش یم  یدنب  هقبط   ، دنوش یم  تفایرد  دوخ  یراک  تارک  رد  ناھجربا 
عقاو اجنآ  رد  ینامسآ  نارگشراگن  شزومآ  سرادم  نینچمھ   . دنوش یم  هدرامگ 

نارواشم درخ و  ناگدننک  لماک  طسوت  اسرووی  رد  هدش  عقاو  ۀسردم   . دنا هدش 
. دوش یم  یتسرپرس  یھلا 

ۀناگود تبث  متسیس  هب   ، دنور یم  شیپ  ناھج  تمدخ  رد  نارگشراگن  هک  جیردت  هب 
تاقبط یمامت  یارب  ار  شیوخ  دانسا  بیترت  نیدب  ، و  دنھد یم  همادا  شیوخ 

ات دنتسھ  یدام  ۀتسر  رد  هک  ییاھنآ  زا   ، دنزاس یم  مھارف  هشیمھ  تادوجوم 
زارف یدام  ۀرک  نیا  زا  هک  روطنیمھ   ، دوخ راذگ  ۀبرجت  رد  امش   . رون یالاو  حاورا 

خیرات اب  نآ  زا  اوس  دینک و  هظحالم  ار  تاشراگن  دوب  دیھاوخ  رداق  هشیمھ   ، دیبای یم 
. دیوش انشآ  شیوخ  تماقا  ۀرک  تایاور  و 

زا زگرھ  نم   . دنتسھ هدش  عقاو  نومزآ  دروم  هدش و  شیامزآ  هاپس  کی  نارگشراگن 
کی زگرھ  اھنآ  تاشراگن  رد  ، و  ما هتفاین  عالطا  ینامسآ  رگشراگن  کی  تمدخ  کرت 
، دنریگ یم  رارق  هناگود  یسرزاب  کی  تحت  اھنآ   . تسا هدشن  فشک  یزادرپ  غورد 
، دنمناوت ناروآ  مایپ  طسوت  اسرووی و  زا  اھنآ  یالاو  ناعونمھ  طسوت  اھنآ  تاشراگن 
، دننک یم  قیدصت  ار  یحور  ۀیلوا  تاشراگن  یکیزیف  همین  یاھتشونور  تحص  هک 

. دریگ یم  رارق  قیقد  یسررب  تحت 

رد شراگن  ِنامرف  تحت  تارک  نکاس  ورشیپ  نارگشراگن  دادعت  هک  یلاح  رد 
اسرووی رد  هک  ییاھنآ  دادعت   ، دوش یم  غلاب  نویلیرت  اھنویلیرت  هب  ناتناورا  یاھناھج 

نارگشراگن نیا   . تسین نویلیم  تشھ  ًالماک  دنرادروخرب  هتفای  تسد  تیعضو  زا 
تاشراگن ِیناھجربا  ناگدننک  لاسرا  ناتسرپرس و  هدش  لیصحتلا  غراف  ای  دشرا 
یاھھاگلزنم رد  اھنآ  یمئاد  داتس   . دنتسھ اضف  نامز و  ۀدش  عقاو  تنامض  دروم 

زگرھ اھنآ   . دشاب یم  اسرووی  رد  تاشراگن  ۀطوحم  رود  ات  رود  لکش  یا  هریاد 
یدرف تروص  هب  اھنآ  ؛  دننک یمن  راذگاو  نارگید  هب  ار  تاشراگن  نیا  زا  تسارح 

. زگرھ دایز  دادعت  رد  یلو  دنوش  بیاغ  تسا  نکمم 

ناگدنرادھگن هک  ییاھمیفانرپوس  نآ  لثم   ، ینامسآ نارگشراگن  هاپس  تیرومأم 
نیا هب  اھمیفانرپوس  اھمیفارس و  هک  هاگ  رھ   . تسا یمئاد   ، دنا هدش  تاشراگن 

لماک یبای  تیصخش  ۀتفای  رییغت  دیدج و  تموکح  زور  ات   ، دندش هدناوخ  ارف  تامدخ 
یقاب تاشراگن  ناگدنرادھاگن  ینامسآ و  نارگشراگن  بیترت  هب  لاعتم  یادخ 
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. دنام دنھاوخ 

رد هک  ار  یزیچ  رھ  دانسا  دنناوت  یم  اسرووی  رد  ینامسآ  دشرا  نارگشراگن  نیا 
رادروخرب یناھیک  تیمھا  زا  اھمایا  یامدق  دورو  تسدرود  مایا  زا  ناتناورا  یمامت 
زا دانسا  ناگدنرادھگن  نادواج  ۀریزج  رد  هک  یلاح  رد   ، دنھد ناشن  دشاب 

حور یبای  تیصخش  مایا  زا  تشھب  یاھدرکراک  نوماریپ  هک  ییورملق  نآ  یاھویشرآ 
. دننک یم  تظفاحم  دنھد  یم  یھاوگ  نارکیب 
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هک دنتسھ  یناسک  ۀیلک  نارایمھ  ناتسود و  یلحم  ناھج  ردام  حاورا  نادنزرف  نیا 
هدنبای زارف  کی  یعقاو  راک  یارب  اھنآ   . دننک یم  یگدنز  ار  ایشناروم  ۀدنبای  زارف  تایح 

ناگتشرف راک  نیزگیاج  هجو  چیھ  هب  ، و  دنتسین یرورض  قولخم  تفرشیپ  نوماریپ 
یھارمھ تشھب  رفس  رد  ار  ناش  یناسنا  نارای  بلغا  هک  فارس  نابھاگن 

ینالوط دوعص  دنراد  هزات  هک  ییاھنآ  یارب  ایشناروم  نارای   . دنوش یمن  زین  دننک  یم 
اپرب نینچمھ  اھنآ   . دنتسھ نابرھم  ینانابزیم  ًافرص  دننک  یم  زاغآ  ار  نورد  یوس  هب 
یا هنوگ  هب  تشگزاب  ناریدم  طسوت  راک  نیا  رد  دنتسھ و  یمرگرس  رھام  ناگدننک 

. دنوش یم  یرای  دنمناوت 

ًاجیردت مھم و  فیاظو  نادابن  ییایشناروم  یشزومآ  تارک  رد  امش  هچ  رگا 
بترم مایا  هشیمھ  امش  یارب   ، دیھد ماجنا  هک  تشاد  دیھاوخ  یراوشد 

هشیمھ تشھب  هب  رفس  رساترس  رد   . دش دھاوخ  مھارف  تشگزاب  تحارتسا و 
رون یناگدنز  نارود  رد  ؛ و  تشاد دھاوخ  دوجو  یحور  یزاب  تحارتسا و  یارب  تقو 

. دراد دوجو  دیدج  درواتسد  شتسرپ و  یارب  تقو  هشیمھ  تایح  و 

امش هک  یماگنھ  هک  دنتسھ  یا  هناتسود  نامدمھ  نانچ  ایشناروم  نارای  نیا 
تردابم یارب  هک  روطنیمھ   ، دینک یم  کرت  ار  ایشناروم  ۀبرجت  زاف  نیرخآ  ماجنارس 
دیھاوخ فسأتم  یتسار  هب   ، دیوش یم  هدامآ  ناھجربا  یحور  یارجام  هب  ندیزرو 

اھنآ اریز   ، دننک یھارمھ  ار  امش  دنناوت  یمن  برشم  شوخ  تاقولخم  نیا  هک  دش 
رد سامت  لباق  یاھتیصخش  ۀیلک   . دننک یم  تمدخ  یلحم  یاھناھج  رد  ًارصحنم 
اما  ، دوب دنھاوخ  ترشاعم  لباق  هناتسود و  هنایارگ  زارف  یناگدنز  نارود  ۀلحرم  رھ 

فقو نانچ  هک  ار  یرگید  هورگ  دینک  رادید  تشھب  نارای  زا  هک  یماگنھ  ات  امش 
. تفای دیھاوخن  دشاب  ترشاعم  یتسود و 

روط هب  دزادرپ  یم  امش  یلحم  ناھج  روما  هب  هک  یتایاور  نآ  رد  ایشناروم  نارای  راک 
. تسا هدش  فیصوت  رتلماک 
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، اھمیفارس فوفص  زا  هک  دنتسھ  هدش  یروآدرگ  ای  بکرم  هورگ  کی  تشھب  نارای 
یارب اھنآ  هچ  رگا   ، دنا هدش  یریگوضع  اھمیفاینمآ  ، و  اھمیفانرپوس  ، اھمیفانکس
زا  ، دننک یم  تمدخ  دیریگ  یم  رظن  رد  هداعلا  قوف  یتدم  لوط  امش  هک  هچنآ 

ناونع هب   ، دیسر نایاپ  هب  درکراک  نیا  هک  یماگنھ   . دنتسین رادروخرب  مئاد  تیعضو 
ماگنھ هک  دندرگ  یم  زاب  یفیاظو  نآ  هب  اھنآ  ریذپانرییغت ) هن  اما   ) هدعاق کی 

. دنداد یم  ماجنا  تشھب  رد  تمدخ  هب  یناوخارف 

حاورا طسوت   ، یلحم ناھج  ردام  حاورا  طسوت  ناگتشرف  میظع  یاھھورگ  یاضعا 
. دنوش یم  دزمان  تمدخ  نیا  یارب  تشھب  ِناتسِجَم  طسوت  ، و  ناھجربا رگباتزاب 
هب داتسا  حور  تفھ  زا  یکی  طسوت  دنوش و  یم  هدناوخ  ارف  یزکرم  ۀریزج  هب  اھنآ 
، تشھب ِیمدمھ  تقوم  سیورس  نیا   . دنوش یم  هدرامگ  تشھب  نارای  ناونع 
حاورا هب  نونکات  هک  تسا  یراختفا  نیرتالاب   ، تشھب رد  مئاد  تیعضو  زا  هتشذگ 

. تسا هدش  اطعا  مداخ 

ۀیلک نارشاعم  ناونع  هب  دنتسھ و  یمدمھ  تمدخ  فقو  هدیزگرب  ناگتشرف  نیا 
، دنشاب اھنت  تشھب  رد  فداصت  بسح  رب  تسا  نکمم  هک  یتادوجوم  تاقبط 
ۀریزج رد  هک  یرگید  ناسک  ۀیلک  هب  نینچمھ  اما   ، هدنبای زارف  یاھناسنا  هب  ًاتدمع 
نانآ اب  هک  ییاھنآ  یوس  زا  تشھب  نارای   . دنا هدش  هدرامگ   ، دنتسھ اھنت  یزکرم 

مدمھ ًافرص  اھنآ  ؛  دنھد ماجنا  هک  دنرادن  یا  هژیو  راک  چیھ  دننک  یم  ترشاعم 
رد دوخ  تقوم  تماقا  لوط  رد  اھناسنا  امش  هک  یرگید  دوجوم  رھ  ًابیرقت   . دنتسھ

یزیچ ناترایمھ —  نادرونھر  زا  رظن  فرص  دش —  دیھاوخ  هجاوم  نآ  اب  تشھب 
نارشاعم ناونع  هب  نارای  نیا  اما  ؛  داد دھاوخ  ماجنا  امش  یارب  ای  امش  اب  یعطق 

رد اھنآ   . دنا هتفای  صیصخت  امش  اب  یلدمھ  یارب  امش و  اب  ندوب  هب  طقف  یتیصخش 
. دنوش یم  یرای  تشھب  ۀدنزرس  هدنبیز و  نادنورھش  طسوت  بلغا  دوخ  راک 

یبوخ هب  ناگدننیرفآ   . دنتسھ یعامتجا  رایسب  هک  دنیآ  یم  ییاھداژن  زا  اھناسنا 
رد یتح  ور  نیا  زا  “، و  دشاب اھنت  هک  تسین  بوخ  ناسنا  یارب   ” هک دنناد  یم 

. تسا هدش  هدید  کرادت  یمدمھ  یارب  تشھب 

کیدزن رشاعم  ای  رای  اب  ینیشنمھ  رد  هدنبای  زارف  ناسنا  کی  ناونع  هب  امش  رگا 
تشونرس یفارس  نابھاگن  رگا  ای   ، دیسرب تشھب  هب  دوخ  ینیمز  یناگدنز  نارود 

رای چیھ  تروص  نآ  رد   ، دشاب امش  رظتنم  ای  دسرب  امش  اب  فداصت  بسح  رب  امش 
هک نیا  زا  سپ   ، دیسرب ییاھنت  هب  امش  رگا  اما   . دبای یمن  صیصخت  امش  هب  مئاد 
دماشوخ امش  هب  رای  کی  ًامتح  دیدش  رادیب  نامز  ییاھن  باوخ  زا  رون  ۀریزج  رد  امش 
یھارمھ ارگزارف  رشاعم  کی  طسوت  امش  هک  دشاب  مولعم  رگا  یتح   . تفگ دھاوخ 
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نادواج لحاوس  هب  ار  امش  ات  دش  دنھاوخ  نییعت  تقوم  نارای   ، دش دیھاوخ 
تروکسا هدش  ورزر  ناتنارای  امش و  شریذپ  یارب  هک  ییاج  هب  دنیوگ و  دماشوخ 

هبرجت تشھب  یدبا  لحاوس  رد  تیدبا  لخاد  هب  ار  زیخاتسر  امش  هک  هاگنآ   . دننک
دیریگ یم  رارق  ییوگ  دماشوخ  دروم  یمرگ  هب  هک  نیا  زا  دیناوت  یم  دینک  یم 

. دیشاب نئمطم 

نارای انواھ  رادم  نیرخآ  رد  ناگدنبای  زارف  تقوم  تماقا  ییاھن  یاھزور  لوط  رد 
زا ار  اھنآ  یارجامرپ  زارف  یناسنا و  أشنم  دانسا  اھنآ  ، و  دنوش یم  هدرامگ  لابقتسا 
هک یماگنھ   . دننک یم  یسررب  تقد  هب  انواھ  یاھ  هریاد  اضف و  تارک  زا  روبع  نایم 
هار زا  نادرونھر  نیا  یناگدنز  نارود  زا   ، دنیوگ یم  دماشوخ  نامز  یاھناسنا  هب  اھنآ 
زوسلد و نارای  هک  دنھد  یم  ناشن  ًاروف  دنتسھ و  انشآ  یبوخ  هب  شیپ  زا  هدیسر 

. دنشاب یم  یواکجنک 

مزال یلیلد  رھ  هب  رگا   ، تشھب رد  امش  ۀدنھد  نایاپ  شیپ  تقوم  تماقا  لوط  رد 
یفارس ای  یناسنا  شیوخ —  ۀدنبای  زارف  یناگدنز  نارود  رشاعم  زا  امش  هک  دشاب 

امش هب  ًاروف  یمدمھ  تروشم و  یارب  یتشھب  رای  کی  دیوش  ادج  ًاتقوم  — 
یاراد ۀدنبای  زارف  ناسنا  کی  هب  رای  هرابکی  هب  هک  یماگنھ   . دبای یم  صیصخت 

هک نیا  ات  دنام  یم  یقاب  صخش  نیا  اب   ، تفای صیصخت  تشھب  رد  درفنم  هاگتماقا 
هاپس هب  لومعم  روط  هب  ای  دوش و  قحلم  هرابود  دوخ  ۀدنبای  زارف  نارشاعم  هب  وا 

. دوش هدناوخ  ارف  تیاھن 

هدنبای زارف  کی  هک  نیا  زج  هب   ، دنبای یم  صیصخت  راظتنا  ِبیترت  هب  تشھب  نارای 
رارق تسا  هباشمان  یو  یناھجربا  عون  اب  شتعیبط  هک  یرای  تیلوئسم  تحت  زگرھ 
هک رظتنم  رای  نیلوا   ، دیسر یم  تشھب  هب  زورما  ایشنروی  ناسنا  کی  رگا   . دریگ یمن 

رادروخرب متفھ  داتسا  حور  تشرس  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  ای  دراد  ناتناورا  رد  أشنم 
زا هک  یا  هدنبای  زارف  تاقولخم  اب  اھمیفاینمآ  ور  نیا  زا   . تفای یم  صیصخت  وا  هب  تسا 

. دننک یمن  تمدخ  دنتسھ  ناھجربا  تفھ 

زارف ناسنا  کی  رگا  دنوش : یم  ماجنا  تشھب  نارای  طسوت  هفاضا  تامدخ  یرایسب 
زا یزاف  رد  انواھ  شیامیپ  نمض  رگا   ، دسرب یزکرم  ناھج  هب  ییاھنت  هب  هدنبای 

هدنادرگزاب نامز  یاھناھج  هب  بسانم  دعوم  رد   ، دروخب تسکش  تیھولا  یارجام 
هتسر نیا  زا  یکی   . دوش یم  هتفرگ  سامت  ًاروف  تشھب  نارای  ریاخذ  اب  ، و  دوش یم 

ار وا  دشاب و  وا  اب  ات   ، دیامن لابند  ار  هدروخ  تسکش  درونھر  هک  دبای  یم  تیرومأم 
یزکرم ناھج  هب  وا  هک  نیا  ات  دنامب  یقاب  وا  اب  ، و  دیامن قیوشت  دھد و  یرادلد 

. دریگ رس  زا  ار  تشھب  دوعص  ددرگزاب و 

زارف میفارس  کی  اب  یھارمھ  رد  انواھ  شیامیپ  نمض  هدنبای  زارف  درونھر  کی  رگا 
تسکش اب  تیھولا  یارجام  رد   ، یناسنا یناگدنز  نارود  نابھاگن  ۀتشرف   ، هدنبای
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نیا  . دومن دھاوخ  باختنا  ار  شیوخ  یناسنا  رشاعم  اب  یھارمھ  وا   ، دش هجاوم 
ینالوط ناھارمھ  هک  دنبای  یم  هزاجا  دنوش و  یم  بلطواد  هشیمھ  اھمیفارس 
. دننک یھارمھ  اضف  نامز و  تمدخ  هب  تشگزاب  رد  ار  دوخ  یناسنا  تدم 

هب یکی  رگا  تسین : نینچ  یناسنا  طبترم  گنتاگنت  ۀدنبای  زارف  ود  اب  هطبار  رد  اما 
هب قفوم  درف   ، دروخب تسکش  ًاتقوم  یرگید  هک  یلاح  رد  دبای  تسد  دنوادخ 

یاھشنیرفآ هب  هدش  دیماان  تیصخش  اب  هک  دنیزگ  یمرب  ریذپانرییغت  یا  هنوگ 
ارف تشھب  نارای  ریاخذ   ، ضوع رد   . تسین زاجم  رما  نیا  اما   ، ددرگزاب یلماکت 
هدش دیماان  درونھر  اب  یھارمھ  یارب  نابلطواد  زا  یکی  ، و  دنوش یم  هدناوخ 

یقفوم ناسنا  اب  طابترا  رد  تشھب  بلطواد  دنورھش  کی  سپس   . دوش یم  باختنا 
قیفر تشگزاب  راظتنا  رد  هدنام و  یقاب  یزکرم  ۀریزج  رد  هک  دوش  یم  هداد  رارق 
شزومآ تشھب  سرادم  یخرب  رد  انثا  نیا  رد  تسا و  انواھ  هب  هدروخ  تسکش 

. دراد یم  هضرع  ار  یلماکت  زارف  ۀنایوجارجام  ناتساد  ، و  دھد یم 

[. دراد رارق  الاب  ۀتیروتا  رد  هک  اسرووی  زا  یکی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 26

یزکرم ناھج  مداخ  حاورا 

ۀتسر نیرتالاب  اھنآ   . دنتسھ یزکرم  ناھج  تشھب و  مداخ  حاورا  اھمیفانرپوس 
یم  ناگتشرف —  میظع  یاھھورگ  نارکیب —  حور  نادنزرف  زا  هورگ  نیرت  نییاپ 
عقاو هھجاوم  دروم  اضف  نامز و  تارک  ات  تشھب  ۀریزج  زا  مداخ  حاورا  نیا   . دنشاب
تامدخ نودب  ینوکسم  هتفای و  نامزاس  شنیرفآ  زا  هدمع  شخب  چیھ   . دنوش یم 

. تسین اھنآ 

مداخ حاورا  - 1

ۀدارا بحاص  ۀدنبای  زارف  یلماکت و  تاقولخم  یحور  مداخ  نارایمھ  ناگتشرف 
رتالاب یاھھورگ  ِیراک  نارایتسد  ناراکمھ و  نینچمھ  اھنآ   . دنتسھ اضف  یمامت 
یزراب یاھتیصخش  اھ  هتسر  ۀیلک  ناگتشرف   . دنتسھ تارک  یھلا  یاھتیصخش 

زا ینادردق  یارب  دایز  تیفرظ  کی  زا  یگمھ  اھنآ   . دنا هتفای  تیدرف  رایسب  دنتسھ و 
اضف روآ  مایپ  نایھاپس  هارمھ  هب  مداخ  حاورا   . دنرادروخرب تشگزاب  ناریدم  تامدخ 

یعامتجا رایسب  تشرس  یاراد  اھنآ   . دنوش یم  دنم  هرھب  رییغت  تحارتسا و  مایا  زا 
تادوجوم یترشاعم  تیفرظ  زا  رتارف  اھراب  هک  یترشاعم  تیفرظ  کی  زا  دنتسھ و 

. دنرادروخرب تسا  یرشب 

: دنا هدش  یدنب  هقبط  نیریز  تروص  هب  گرزب  ناھج  مداخ  حاورا 

. اھمیفانرپوس - 1

. اھمیفانکِس - 2

. اھمیفایشرِت - 3
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. اھمیفاینمآ - 4

. اھمیفارس - 5

. بونَس بورک و  ناگتشرف  - 6

. ینیبانیب تاقولخم  - 7

تباث ًاعومجم  ناھج  رد  ناگتشرف  یاھ  هتسر  یاضعا  کت  کت  یصخش  تیعضو 
یتشھب ناروای  یمسوم  یارب  تسا  نکمم  اھ  هتسر  یخرب  ناگتشرف   . تسین

یکینکت نارواشم  ۀبتر  هب  نارگید  ؛  دنوش یم  ینامسآ  نارگشراگن  یخرب  ؛  دنوش
یفارس تشونرس  تبترم و  یوزرآ  تسا  نکمم  نایبورک  زا  یخرب   . دننک یم  دوعص 
یحور حوطس  هب  دنناوت  یم  یلماکت  یاھمیفارس  هک  یلاح  رد   ، دنشاب هتشاد  ار 

. دنبای تسد  دنوادخ  ۀدنبای  زارف  نارسپ 

تاقولخم هب  ندرک  هضرع  یارب   ، دنا هدش  راکشآ  هک  روطنآ   ، مداخ حاورا  ۀتسر  تفھ 
: دنا هدش  یدنبھورگ  تروص  نیدب  ناشیاھدرکراک  نیرتمھم  قباطم  هدنبای  زارف 

تشھب متسیس  رد  اھمیفانرپوس  زا  هتسر  هس  یزکرم . ناھج  مداخ  حاورا   -1
نارکیب حور  طسوت  تشھب  ای  هیلوا  یاھمیفانرپوس   . دننک یم  تمدخ  انواھ  - 
هب دننک  یم  تمدخ  انواھ  رد  هک  موس  مود و  یاھ  هتسر   . دنا هدش  هدیرفآ 

. دنتسھ اھرادم  حاورا  داتسا و  حاورا  دالوا  بیترت 

. اھمیفاینمآ ، و  اھمیفایشرِت  ، اھمیفانکِس اھناھجربا —  مداخ  حاورا   -2
ناھجربا تفھ  رد  نوگانوگ  قرط  هب   ، رگباتزاب حاورا  نادنزرف   ، اھمیفانکس

هب ماجنارس   ، دنراد أشنم  نارکیب  حور  رد  هک   ، اھمیفایشرت  . دننک یم  تمدخ 
. دنبای یم  صیصخت  اھمایا  یامدق  هدننیرفآ و  نارسپ  یطابترا  تمدخ 
ییارجا یلاع  ریدم  تفھ  نارکیب و  حور  طسوت  گنھامھ  روط  هب  اھمیفاینمآ 
ثحب  . دنتسھ اھ  یمود  درف  هب  رصحنم  نامداخ  اھنآ  ، و  دنا هدش  هدیرفآ 
لیکشت یرس  نیا  رد  ار  یدعب  ۀتشون  کی  عوضوم  هتسر  هس  نیا  نوماریپ 

. دھد یم 

، نایبورک  ، اھنآ نارایتسد  اھمیفارس و  لماش  یلحم  یاھناھج  مداخ  حاورا   -3
هیلوا سامت  ناھج  ردام  حور  کی  دالوا  نیا  اب  هدنبای  زارف  یاھناسنا   . دنوش یم 
دوخ زا  عقاو  رد   ، دنتسھ ینوکسم  تارک  ۀداز  هک  ینیبانیب  تاقولخم   . دنراد
مداخ حاورا  اب  یدرکراک  ظاحل  هب  بلغا  هچ  رگ   ، دنتسین ناگتشرف  یاھ  هتسر 
نآ رد  نایبورک  اھمیفارس و  زا  یفیصوت  اب  اھنآ  ناتساد   . دنوش یم  یدنبھورگ 

. دوش یم  هئارا  دزادرپ  یم  امش  یلحم  ناھج  روما  هب  هک  یتالاقم 
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هتفای  صیصخت  ناھج  نوگانوگ  تامدخ  هب  ناگتشرف  یاھھورگ  یاھ  هتسر  یمامت 
؛ دننک یم  تمدخ  ینامسآ  تادوجوم  رتالاب  یاھ  هتسر  هب  فلتخم  قرط  هب  ، و  دنا
زارف حرط  دربشیپ  رد  هک  دنتسھ  اھمیفارس  ، و  اھمیفانکس  ، اھمیفانرپوس نیا  اما 

. دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  دایز  دادعت  رد  نامز  نادنزرف  یارب  یجیردت  لامک  ۀنایارگ 
ۀتسسگان ریجنز  نآ  یلحم  یاھناھج  ، و  اھناھجربا  ، یزکرم ناھج  رد  راک  اب  اھنآ 

زا هک  یناسک  ۀیلک  تیادھ  کمک و  یارب  هک  دنھد  یم  لیکشت  ار  یحور  نامداخ 
نارکیب حور  طسوت  دنتسھ  یناھج  ردپ  هب  یبایتسد  ددص  رد  نادواج  رسپ  قیرط 

. تسا هدش  مھارف 

تیدودحم رد  لمع  زا  زاف  کی  اب  هطبار  رد  طقف  یحور “ تیبطق   ” رد اھمیفانرپوس 
دننک راک  ییاھنت  هب  دنناوت  یم  اھنآ   . تسا یناھج  ردپ  اب  هطبار  رد  نآ  ، و  دنراد رارق 

. دنریگ یم  راک  هب  ًامیقتسم  ار  ردپ  درف  هب  رصحنم  یاھرادم  هک  یماگنھ  زج  هب 
ورین تفایرد  تلاح  رد  هک  یتقو  ردپ  ِمیقتسم  ِراک  ماجنا  ماگنھ  اھمیفانرپوس 

ات دنریگ  رارق  طابترا  رد  مھ  اب  ییاتود  تروص  هب  هنابلطواد  روط  هب  دیاب   ، دنتسھ
دیاب نآ  رب  هوالع  دنتسھ و  دودحم  لاونم  نیمھ  هب  زین  اھمیفانکس   . دننک راک  دنناوتب 

اھمیفارس  . دنوش گنھامھ  نادواج  رسپ  یاھرادم  اب  ات  دننک  راک  ییاتود  تروص  هب 
اھنت اما   ، دننک راک  اھنت  تروص  هب  یلحم  زراب و  یاھتیصخش  ناونع  هب  دنناوت  یم 

. دنریگ رارق  رادم  رد  دنرداق  دنبای  یم  تیبطق  طبترم  یاھتفج  تروص  هب  هک  یماگنھ 
یم  رارق  طابترا  رد  مھ  اب  ییاتود  تروص  هب  یحور  تادوجوم  نینچ  هک  یماگنھ 
تسا نکمم  لمکم  طباور   . دوش یم  هتفگ  یرگید  لمکم  ناونع  هب  یکی  هب   ، دنریگ

. دنتسین رادروخرب  مئاد  تعیبط  کی  زا  ًاموزل  یلو  دنشاب  ارذگ 

یحور یژرنا  تفایرد  قیرط  زا  ًامیقتسم  تیارد  اب  دادعتسا و  اب  تاقولخم  نیا 
متسیس قیرط  زا  دیاب  ایشنروی  یاھناسنا   . دنوش یم  هیذغت  ناھج  ۀیلوا  یاھرادم 

یم  رارق  رادم  رد  ناگتشرف  میظع  یاھھورگ  اما   ، دننک بسک  یرون  یژرنا  یھایگ 
یاھشزومآ زا  نینچمھ  اھنآ  “ . دیناد یمن  امش  هک  دنراد  یکاروخ   ” اھنآ ؛  دنریگ

یھاگآ تفایرد  کی  زا  اھنآ  ؛  دنریگ یم  هرھب  ثیلثت  راگزومآ  روآ  تفگش  نارسپ  ِیراج 
تایح یاھیژرنا  بذج  ۀنیمز  رد  اھنآ  کینکت  هب  هک  دنرادروخرب  درخ  ِیربنورد  کی  و 

. دراد تھابش  رایسب 

دنمناوت یاھمیفانرپوس  - 2

رد هک  دنتسھ  یتراھم  اب  نامداخ  تادوجوم  عاونا  یمامت  یارب  اھمیفانرپوس 
ۀتسر هس  رد  الاو  ناگتشرف  نیا   . دنراد تماقا  ًاتقوم  یزکرم  ناھج  رد  تشھب و 

. موس ، و  مود  ، لوا دنا : هدش  هدیرفآ  هدمع 

تمدخ اھنآ   ، دنتسھ کرتشم  راگدیرفآ  درف  هب  رصحنم  نادنزرف  لوا  یاھمیفانرپوس 
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هتسویپ یاھھورگ  تشھب و  نادنورھش  صخشم  یاھھورگ  نایم  ار  دوخ  یناحور 
نیا  . دننک یم  میسقت  یواسم  روط  هب  ًابیرقت  هدنبای  زارف  نادرونھر  ۀدنبای  طسب 
تشھب نانکاس  زا  هورگ  ود  رھ  نیداینب  شزومآ  دربشیپ  رد  نادواج  ۀریزج  ناگتشرف 
تاقولخم زا  ریظن  یب  ۀتسر  ود  نیا  لباقتم  مھف  یارب  هک  هچنآ  هب  اھنآ   . دنرثؤم رایسب 
زا عون  نیرتالاب  یکی  دنراد —  یم  ینازرا  یدایز  زیچ  تسا  دنمدوس  ناھج 

عون نیرت  نییاپ  ۀدش  لماک  لماکت   ، یرگید ، و  لماک یھلا و  ۀدارا  بحاص  تاقولخم 
. تسا اھناھج  ناھج  یمامت  رد  هدارا  یاراد  تاقولخم 

روط هب  یدعب  ۀتشون  رد  هک  تسا  زیامتم  ریظن و  یب  ردقنآ  لوا  یاھمیفانرپوس  راک 
. تفرگ دھاوخ  رارق  هظحالم  دروم  هناگادج 

انواھ رادم  تفھ  رد  هدنبای  زارف  تادوجوم  روما  ناریدم  مود  یاھمیفانرپوس 
هتسر  تیبرت  میلعت و  شزومآ و  هب  یگدیسر  ریگرد  هزادنا  نامھ  هب  اھنآ   . دنتسھ

تارک یاھرادم  رد  ینالوط  راودا  یارب  هک  تشھب  نادنورھش  رامشیب  یاھ 
ار اھنآ  سیورس  زا  زاف  نیا  ام  اما   ، دنشاب یم  دنراد  تماقا  ًاتقوم  یزکرم  شنیرفآ 

. میھد رارق  ثحب  دروم  میناوت  یمن 

حور تفھ  زا  یکی  رد  کی  رھ  ، و  دراد دوجو  هبترم  دنلب  ناگتشرف  نیا  زا  عون  تفھ 
داتسا حور  تفھ   . تسا هدش  یرادربوگلا  وا  قباطم  شتعیبط  دراد و  أشنم  داتسا 

ار ریظن  یب  یاھدوجو  تادوجوم و  توافتم  یاھھورگ  زا  یرایسب  یعمج  روط  هب 
اما  . تسا تخاونکی  ًاتبسن  هتسر  رھ  یاضعا  کت  کت  تعیبط  ، و  دننک یم  قلخ 

هتسر   ، دننز یم  شنیرفآ  هب  تسد  یدرف  تروص  هب  حور  تفھ  نیمھ  هک  یماگنھ 
تعیبط زا  داتسا  حور  رھ  نادنزرف   . دنراد هناگتفھ  تعیبط  هشیمھ  هلصاح  یاھ 

أشنم  . دنتوافتم نارگید  زا  ور  نیا  زا  دنتسھ و  دنم  هرھب  دوخ  ۀدننیرفآ 
هدش هدیرفآ  عون  تفھ  یمامت  ناگتشرف  ، و  تسا نینچ  زین  مود  یاھمیفانرپوس 
رد ًاتدمع   ، دنا هدوشگ  اھنآ  ۀتسر  یمامت  یور  هب  هک  یتیلاعف  یاھلاناک  ۀیلک  رد 

. دننک یم  لمع   ، یھلا یزکرم و  ناھج  رادم  تفھ 

حور تفھ  زا  یکی  میقتسم  یتسرپرس  تحت  انواھ  یا  هرایس  رادم  تفھ  زا  کی  رھ 
حور تفھ  ِتخاونکی —  اذل  و  یعمج —  شنیرفآ  دوخ  اھنآ  ، و  دراد رارق  اھرادم 

زکرم عبنم و  نیموس  تعیبط  زا  هچ  رگ  انواھ  یعرف  حور  تفھ  نیا   . دنتسھ داتسا 
نیزاغآ شنیرفآ  زا  دعب  اھنآ   . دندوبن ناھج  ۀیلوا  یوگلا  زا  یشخب   ، دنرب یم  مھس 

کش نودب  اھنآ   . ادنافدنرگ مایا  زا  شیپ  اھتدم  اما   ، دندوب راک  هب  لوغشم  هنادواج ) )
دزیا یرادیدپ  لاح  رد  دوصقم  هب  تبسن  داتسا  حاورا  قالخ  شنکاو  کی  ناونع  هب 
هتفای راک  هب  لوغشم  گرزب  ناھج  یبای  نامزاس  لابند  هب  اھنآ  ، و  دندش رھاظ  لاعتم 
ناونع هب   ، وا رگشنیرفآ  نارایمھ  یمامت  نارکیب و  حور  هک  دسر  یم  رظن  هب   . دندش
تبسن قالخ  بسانم  یاھشنکاو  ماجنا  یدنمناوت  زا   ، یناھج ناگدننک  گنھامھ 

ردق هب  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  رد  یبرجت و  یاھتیھولا  رد  نامزمھ  یاھدادخر  هب 
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. دنتسھ دنم  هرھب  ناوارف 

هریاد  رد  اھنآ  زا  کی  رھ   . دنراد اھرادم  حور  تفھ  نیا  رد  أشنم  موس  یاھمیفانرپوس 
حور طسوت  یزکرم  ناھج  یاھزاین  نتخاس  هدروآرب  یارب  انواھ  ۀناگادج  یاھ 
ۀتسر یالاو  یفارس  رپوس  نامداخ  زا  یفکم  دادعت  کی  شنیرفآ  تردق  زا  نارکیب 

نادرونھر دورو  زا  شیپ  اھرادم  حاورا  هک  یلاح  رد   . تسا هتشگ  رادروخرب  موس 
تفھ  ، دندروآ دوجو  هب  ار  هتشرف  نامداخ  نیا  زا  یکدنا  ًاتبسن  دادعت  انواھ  هب  نامز 
عورش یتح  ار  مود  یاھمیفانرپوس  شنیرفآ  ادنافدنرگ  دورف  ماگنھ  ات  داتسا  حور 
ود رت  لاسنھک  ۀتسر  ناونع  هب   ، موس یاھمیفانرپوس  ور  نیا  زا   . دندومنن مھ 

. دش دنھاوخ  هتفرگ  رظن  رد  ًاودب   ، هتسر

موس یاھمیفانرپوس  - 3

انواھ نوگانوگ  یاھرادم  صصختم  ناگتشرف  داتسا  حور  تفھ  نامداخ  نیا 
تیدبا ۀدنبای  دورف  نادرونھر  نامز و  ۀدنبای  زارف  نادرونھر  هب  اھنآ  درکراک  ، و  دنتسھ
ۀیلک  ، یزکرم لماک  شنیرفآ  یتاعلاطم  تارک  درایلیم  کی  رد   . دبای یم  میمعت  ود  رھ 

. دوب دنھاوخ  یئرم  ًالماک  امش  یارب  امش  یفارس  رپوس  نارایمھ  یاھ  هتسر 
زا رادروخرب  تیارد و  اب  هناردارب و  یتادوجوم   ، موھفم نیرتالاب  هب   ، اجنآ رد  امش 
دورف نادرونھر  نینچمھ  امش   . دوب دیھاوخ  یزوسلد  لباقتم و  سامت  تیلباق 
هناردارب طباور  نانآ  اب  عیدب  یا  هنوگ  هب  تخانش و  دیھاوخ  لماک  روط  هب  ار  هدنبای 

هب نورد  زا  ار  اھرادم  نیا  هک  دنتسھ  تشھب  نادنورھش  اھنآ   . تشاد دیھاوخ 
یم  دراو  انواھ  هب  رادم  نیلوا  ماگشیپ  ۀرک  قیرط  زا  ، و  دنیامیپ یم  نوریب  یوس 

. دنور یم  شیپ  متفھ  ۀرک  هب  نوریب  یوس  هب  دنوش و 

. دننک یم  روبع  انواھ  نایم  زا  لباقم  تھج  رد  ناھجربا  تفھ  ۀدنبای  زارف  نادرونھر 
نورد یوس  هب  دنوش و  یم  دراو  رادم  نیمتفھ  ماگشیپ  ۀرک  ریسم  قیرط  زا  اھنآ 

رادم هب  رادم  زا  هرک و  هب  هرک  زا  هدنبای  زارف  تاقولخم  تفرشیپ  یارب   . دنور یم  شیپ 
تارک رد  تماقا  یارب  هک  روطنامھ  تسرد   ، درادن دوجو  ینامز  تیدودحم  چیھ 

یلاح رد  اما   . تسا هدشن  نییعت  یرایتخا  روط  هب  تباث  نامز  تدم  چیھ  ایشناروم 
دادعت ای  کی  رد  تقوم  تماقا  زا  دنناوت  یم  هتفای  دشر  یفکم  ردق  هب  دارفا  هک 

زا دناوت  یمن  یدرونھر  چیھ   ، دندرگ فاعم  یلحم  ناھج  یشزومآ  تارک  زا  یرتشیب 
یجیردت یشخب  تیونعم  یواح  هک  انواھ  یاھرادم  تفھ  ۀیلک  نایم  زا  روبع 

. دزرو بانتجا  دنتسھ 

صیصخت نامز  نادرونھر  سیورس  هب  ًاتدمع  هک  موس  یاھمیفانرپوس  زا  هورگ  نآ 
: دنا هدش  یدنب  هقبط  نیریز  تروص  هب  دنا  هتفای 
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متسیس و ظفح  یارب  هک  دشاب  راکشآ  دیاب  یگنھامھ . ناتسرپرس   -1
یارب نامز  نادرونھر  یزاس  هدامآ  راک  یمامت  رد  یگنھامھ  نیمضت 

ریثأت یعون  هب  لماک  یانواھ  رد  یتح  تشھب  رد  ناشبقاعتم  یاھدرواتسد 
زین یگنھامھ  ناتسرپرس  یعقاو  تیرومأم   . تسا زاین  هدننک  گنھامھ 

اھنآ أشنم   . دوش هدرب  شیپ  یروف  یبوخ و  هب  زیچ  همھ  هک  تسا —  نیمھ 
رد اھنآ  روضح  ، و  دننک یم  تمدخ  انواھ  رساترس  رد  اھنآ   . تسا لوا  رادم  رد 

کی  . دیآ شیپ  یلاکشا  چیھ  درادن  ناکما  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  اھرادم 
ۀدنریگ رب  رد  هک  اھتیلاعف  زا  یعونت  ِیگنھامھ  یارب  گرزب  یدنمناوت 

نیا هناگدنچ —  حوطس  یتح  تسا —  فلتخم  یاھ  هتسر  یاھتیصخش 
یرای دنشاب  زاین  دروم  هک  هاگ  رھ  اج و  رھ  هک  دزاس  یم  رداق  ار  اھمیفانرپوس 

قوف  ۀزادنا  هب  تیدبا  نادرونھر  نامز و  نادرونھر  لباقتم  مھف  هب  اھنآ   . دنناسر
. دننک یم  کمک  دایز  هداعلا 

رد اما  دنوش  یم  هدیرفآ  مود  رادم  رد  ناگتشرف  نیا  دشرا . نارگشراگن   -2
یم  تبث  ییات  هس  تروص  هب  اھنآ   . دننک یم  لمع  یزکرم  ناھج  یاج  همھ 

یحور یاھ  هدنورپ  یارب   ، انواھ یلمع  یاھ  هدنورپ  یارب  ار  دانسا  ، و  دننک
نآ رب  هوالع   . دنروآ یم  رد  ارجا  هب  تشھب  یمسر  دانسا  یارب  ، و  ناش هتسر 

هناخباتک  هب  تسا  رادروخرب  یقیقح  یھاگآ  تیمھا  زا  هک  ار  ییاھدرکراک  اھنآ 
روط هب  اھمیفانرپوس  ۀیلوا  ۀتسر  شناد  ناگدنرادھاگن   ، تشھب ۀدنز  یاھ 

. دنھد یم  لاقتنا  کیتاموتا 

، دننک یم  راک  انواھ  رساترس  رد  رادم  حور  نیموس  نادنزرف  ناگدننک . شخپ   -3
هریاد نیرت  ینوریب  رد  داتفھ  ۀرامش  ۀرایس  رد  نانآ  یمسر  هاگتسیا  هچ  رگ 

یاھ هدنتسرف  ناگدنراد و  تفایرد  داتسا  یاھنیسینکت  نیا   . تسا هدش  عقاو 
ینابر یاھ  هدیدپ  یمامت  ِییاضف  تاشرازگ  ناریدم  یزکرم و  شنیرفآ  شخپ 

. دنزادنا هار  ار  اضف  نیداینب  یاھرادم  ۀیلک  دنناوت  یم  اھنآ   . دنتسھ تشھب  رد 

ۀیلک نالماح  ناونع  هب  اھنآ   . دنراد راھچ  ۀرامش  رادم  رد  أشنم  ناروآ  مایپ   -4
رد ار  انواھ  تشھب -  متسیس  تسا  یصخش  لاقتنا  دنمزاین  هک  ییاھمایپ 

، تشھب نادرونھر   ، ینامسآ یاھتیصخش   ، دوخ نارایمھ  هب  اھنآ   . دندرون یم 
. دننک یم  تمدخ  نامز  ۀدنبای  زارف  یاھناور  یتح  و 

نیمجنپ نادنزرف   ، موس یاھمیفانرپوس  نیا  تاعالطا . ناگدننک  گنھامھ   -5
نایم هناردارب  ترشاعم  زوسلد  دنمدرخ و  ناگدننک  جیورت  هشیمھ   ، رادم حور 
هب  ، انواھ نانکاس  ۀیلک  هب  اھنآ   . دنتسھ هدنبای  دورف  هدنبای و  زارف  نادرونھر 
ناھج روما  نوماریپ  اھنآ  ۀرمزور  نتشاد  هاگن  علطم  قیرط  زا  ناگدنبای  زارف  هژیو 

یاھسامت ۀطساو  هب  انواھ  ۀدنز “ یاھ  همانزور   ” نیا  . دننک یم  تمدخ  اھناھج 
نایم زا  هک  یتاعالطا  ۀیلک  زا  نارگباتزاب  ناگدننک و  شخپ  اب  یصخش 
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یم  علطم  گنرد  یب  دنک  یم  روبع  یزکرم  ناھج  یربخ  میظع  یاھرادم 
ار اھنآ  شور  نیا   . دننک یم  بسک  تاعالطا  انواھ  رادومن  ۀویش  اب  اھنآ   . دنوش

کیتاموتا روط  هب  ردقنآ  ایشنروی  تقو  هب  تعاس  کی  رد  هک  دزاس  یم  رداق 
کی امش  یفارگلت  تبث  کینکت  نیرتعیرس  یارب  هک  دننک  یروآدرگ  تاعالطا 

. تسا مزال  تقو  لاس  رازھ 

شش ۀرامش  رادم  رد  أشنم  هک  تادوجوم  نیا   . لقن لمح و  یاھتیصخش   -6
اھنآ  . دننک یم  لمع  رادم  نیرت  ینوریب  رد  لھچ  ۀرامش  ۀرایس  زا  ًالومعم   ، دنراد

تیھولا یارجام  رد  ًاتقوم  هک  ار  یا  هتشگ  ماکان  یاھادیدناک  هک  دنتسھ 
رد هک  یناسک  ۀیلک  هب  هک  دنا  هدامآ  اھنآ   . دنزاس یم  جراخ  دنروخ  یم  تسکش 

تمدخ  ، دنتسین اضف  نادرونھر  هک  ییاھنآ  ، و  دنورب دنیایب و  دیاب  انواھ  تمدخ 
. دننک

، و تشھب نادرونھر   ، هدنبای زارف  تادوجوم  اب  راک  رد  تاناسون  هریخذ . هاپس   -7
یرورض ار  نیا  دنراد  تماقا  انواھ  رد  ًاتقوم  هک  یتادوجوم  یاھ  هتسر  ریاس 

هک ییاج   ، متفھ ۀریاد  ماگشیپ  ۀرک  رد  اھمیفانرپوس  ریاخذ  نیا  هک  دزاس  یم 
زا دنا و  هدش  هدیرفآ  هژیو  یحارط  نودب  اھنآ   . دنوش ظفح   ، دنراد أشنم  نآ  رد 
زا کی  رھ  یاسرف  تقاط  رتمک  یاھزاف  رد  هک  دنرادروخرب  یگتسیاش  نیا 

. دننک تمدخ  ناشموس  ۀتسر  یفارس  رپوس  ناراکمھ  فیاظو 

مود یاھمیفانرپوس  - 4

یشخب  . دنتسھ یزکرم  ناھج  یا  هرایس  رادم  تفھ  نامداخ  مود  یاھمیفانرپوس 
هب هتسر  یمامت  زا  یمین  ، و  دنشاب یم  نامز  نادرونھر  تمدخ  فقو  نانآ  زا 

رد تشھب  نادنورھش  نیا   . تسا هتفای  صیصخت  تیدبا  یتشھب  نادرونھر  شزومآ 
یناسنا هاپس  زا  ینابلطواد  طسوت  نینچمھ  انواھ  یاھرادم  نایم  زا  ناشرادید 

زا هورگ  نیلوا  لیمکت  نامز  زا  هک  تسا  یبیترت  نیا   . دنوش یم  یھارمھ  تیاھن 
. تسا هدوب  امرفمکح  ناگدنھد  نایاپ 

هدنبای زارف  نادرونھر  تمدخ  هب  ناش  یا  هرود  تیرومأم  قبط  رب  مود  یاھمیفانرپوس 
: دننک یم  راک  نیریز  هورگ  تفھ  رد 

. نادرونھر ناروای  - 1

. تیلاعت نایامنھار  - 2

. ثیلثت نایامنھار  - 3
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. رسپ ناگدنبای  - 4

. ردپ نایامنھار  - 5

. نانزیار نارواشم و  - 6

. تحارتسا ۀمدخ  - 7

هدش هدیرفآ  عون  تفھ  ۀیلک  زا  یناگتشرف  لماش  یراک  یاھھورگ  نیا  زا  کی  رھ 
هداد شزومآ  یمود  یاھمیفانرپوس  طسوت  اضف  درونھر  کی  هشیمھ  ، و  دوش یم 

درونھر نآ  یموب  ناھجربا  لوئسم  هک  دراد  یداتسا  حور  رد  أشنم  هک  دوش  یم 
ًاعطق  ، دیبای یم  تسد  انواھ  هب  ایشنروی  یاھناسنا  امش  هک  یماگنھ   . تسا

 — ناش هدش  هدیرفآ  تعیبط  هک  دش  دیھاوخ  ییامنھار  ییاھمیفانرپوس  طسوت 
هتفای همشچرس  ناتناورا  داتسا  حور  زا  امش —  دوخ  ۀتفای  لماکت  تعیبط  لثم 

هتفای  همشچرس  امش  دوخ  ناھجربا  داتسا  حور  زا  امش  نارگشزومآ  نوچ  . و  تسا
یمامت رد  ، و  دنھد یلست   ، دننک کرد  ار  امش  هک  دنا  هتسیاش  هژیو  روط  هب   ، دنا

. دنناسر یرای  امش  هب  یتشھب  لامک  هب  یبایتسد  یارب  ناتیاھشالت 

هک ییاھمیفانکس  ۀیلوا  ۀتسر  زا  لقن  لمح و  یاھتیصخش  طسوت  نامز  نادرونھر 
راد هبذاج  کیرات  مارجا  یوس  نآ  هب  دننک  یم  لمع  ناھجربا  تفھ  یزکرم  داتس  زا 

یاھمیفارس ۀیلک  هن  اما   ، تیرثکا  . دنبای یم  لاقتنا  یا  هرایس  ینوریب  رادم  هب   ، انواھ
زا شیپ   ، دنتسھ یتشھب  دوعص  لوئسم  هک  یلحم  ناھج  یا و  هرایس  تمدخ 

شزومآ کی  دش و  دنھاوخ  ادج  دوخ  یناسنا  نارای  زا  انواھ  هب  ینالوط  زاورپ 
راظتنا ، و  درک دنھاوخ  زاغآ  هرابکی  هب  ینامسآ  تیرومأم  یارب  ار  دیدش  ینالوط و 

نیا اھنآ  . و  دنبای تسد  تمدخ  تیلاعت  دوجو و  لامک  هب  میفارس  ناونع  هب  هک  دنراد 
رد ، و  دنوش لصو  ًاددجم  نامز  نادرونھر  هب  هک  دیما  نیا  اب   ، دنھد یم  ماجنا  ار  راک 

یناھج ردپ  هب  هک  ار  ییاھناسنا  نینچ  ریسم  هک  دنوش  بوسحم  ییاھنآ  ۀرمز 
یارب دنا  هتفای  تیرومأم  تیاھن  هاپس  ۀدشان  راکشآ  تمدخ  یارب  دنا و  هتفای  تسد 

. دننک لابند  هشیمھ 

ۀرک  ، انواھ شریذپ  ۀرایس  رد   ، فدھ رد  لامک   ، لامک ۀیطع  کی  اب  اھنت  نادرونھر 
لماک : ” تسا هتشاد  ررقم  نینچ  یناھج  ردپ   . دنیآ یم  دورف   ، متفھ رادم  ماگشیپ 
هب نامرف  توعد و  ۀدننک  توھبم  مالعا  نیا  “ . ملماک نم  هک  روطنآ  یتح   ، دیشاب

شالت هارمھ  هب  نامرف  نآ  یمسر  مالعا   . تسا اضف  تارک  یھانتم  نادنزرف 
ات تسا  هدروآ  رد  شوج  بنج و  هب  ار  شنیرفآ  یمامت  ینامسآ  تادوجوم  ۀنارایمھ 
. دنناسر یرای  گرزب  زکرم  عبنم و  نیلوا  میظع  نامرف  نآ  ندیشخب  ققحت  ارجا و  هب 

حرط ۀدنناسر  یرای  یاھھورگ  ۀیلک  درکراک  قیرط  زا  ۀطساو و  هب  امش  هک  یماگنھ 
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عون کی  اب  طقف   ، دیوش یم  هداد  رارق  انواھ  شریذپ  ۀرک  رد  ماجنارس  یناھج  یاقب 
دروم لماک  روط  هب  امش  فدھ   . دیوش یم  دراو  فدھ  — رد  لامک  لامک — 

هب امش   . تسا هتفرگ  رارق  نومزآ  دروم  امش  نامیا  ؛  تسا هتفرگ  رارق  شجنس 
. دیا هدش  هتخانش  تسا  هتفرگ  رارق  کحم  دروم  یدیماان  ربارب  رد  هک  یدرف  ناونع 

هدنبای زارف  ناسنا  کی  نامیا  دناوت  یمن  زین  یناھج  ردپ  تخانش  رد  تسکش  یتح 
دیاب انواھ  لماک  تارک  هب  یبایتسد  روظنم  هب  یگمھ  هک  یا  هبرجت  نایم  زا  هک  ار 

ات  . دزاس لتخم  ار  وا  دامتعا  ای  دروآرد  شزرل  هب  یدج  روط  هب  هدومن  روبع  دننک  یط 
رد لامک   . تسا هدش  یلاع  امش  صولخ   ، دیسر یم  انواھ  هب  امش  هک  یتقو 

هب ار  امش  دورو   ، نامیا رد  یمدق  تباث  هارمھ  هب   ، قایتشا ِتینابر  فدھ و 
مدع زا  امش  ییاھر  ؛  تسا هتخاس  یمتح  تیدبا  ۀدش  تیبثت  یاھھاگلزنم 

اب ییور  رد  ور  یارب  دیاب  امش  نونکا  ؛ و  تسا هتفای  لیمکت  لماک و  نامز  یاھتیعطق 
راودا رد  دیدم  یاھتدم  یارب  امش  هک   ، تشھب یاھیگرتس  انواھ و  تالکشم 

ور هب  ور  دیا  هدوب  شزومآ  رد  اھنآ  اب  هھجاوم  یارب  اضف  تارک  سرادم  رد  نامز  یبرجت 
. دیوش

تسا هدش  فدھ  رد  لامک  کی  هب  یبایتسد  بجوم  نامیا  هدنبای  زارف  درونھر  یارب 
ناروای نونکا   . دوش یم  تیدبا  یاھ  هزاورد  هب  نامز  نادنزرف  شریذپ  بجوم  هک 

یارب هک  ار  یکرد  کینکت  نآ  مھف و  رد  لامک  نآ  ندروآ  دوجو  هب  راک  دیاب  نادرونھر 
. دننک زاغآ  تسا  یرورض  رایسب  تیصخش  یتشھب  یزاس  لماک 

هب لیم   . تسا تشھب  هب  دورو  یارب  یناسنا  تروپساپ  ندرک  کرد  رد  یدنمناوت 
ۀدننک میظنت  اب  یراکمھ   ، یدنزرف شریذپ   . تسا انواھ  هب  دورو  دیلک  نتشاد  رواب 

. تسا یلماکت  یاقب  یاھب   ، نیزگ ینکس 

نادرونھر ناروای  - 5

دنریگ یم  رارق  هھجاوم  دروم  هک  مود  یاھمیفانرپوس  هورگ  تفھ  زا  هورگ  نیلوا 
هدرتسگ یزوسلد  عیرس و  کاردا  زا  هک  یتادوجوم  نآ   ، دنتسھ نادرونھر  ناروای 
تیبثت ماظن  اپرید و  تارک  هب  ار  اضف  ۀدرک  رفس  رایسب  ناگدنبای  زارف  دنرادروخرب و 

یارب ار  ناشراک  الاو  نامداخ  نیا   . دنیوگ یم  دماشوخ  یزکرم  ناھج  ۀدش 
دورف اب  نامزمھ   . دننک یم  زاغآ  نامزمھ  روط  هب  تیدبا  یتشھب  نادرونھر 

ینورد رادم  ماگشیپ  ۀرک  رد  درونھر  نیلوا   ، ینوریب رادم  ماگشیپ  ۀرک  رد  ادنافدنرگ 
تشھب و زا  نادرونھر  هتشذگ  رود  رایسب  ناراگزور  نآ  رد   . دیسر هار  زا  انواھ 

. دندرک رادید  راب  نیلوا  یارب  راھچ  ۀرامش  رادم  شریذپ  ۀرک  رد  نامز  نادرونھر 

ار ناشراک   ، دننک یم  لمع  انواھ  تارک  ۀریاد  نیمتفھ  رد  هک   ، نادرونھر ناروای  نیا 
یلاع مھف   ، لوا دنھد : یم  ماجنا  یلصا  شخب  هس  رد  هدنبای  زارف  یاھناسنا  یارب 
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ینالقع تخانش   ، موس ؛ و  رسپ ردپ و  تکارش  یونعم  کرد   ، مود ؛  تشھب ثیلثت 
شخب هدزاود  یواح  ۀخاش  تفھ  هب  یشزومآ  یاھزاف  نیا  زا  کی  رھ   . نارکیب حور 

داتفھ نیا  زا  کی  رھ  ؛ و  دوش یم  میسقت  یبناج  هورگ  داتفھ  یاراد  ِیعرف 
یاھدومنھر  . دوش یم  هضرع  یدنب  هقبط  رازھ  کی  رد  یشزومآ  یبناج  یدنبھورگ 

ۀمزال رھ  زا  یتسرھف  اما   ، دوش یم  مھارف  بقاعتم  یاھ  هریاد  رد  یرتشیب  یئزج 
. دوش یم  هداد  شزومآ  نادرونھر  ناروای  طسوت  یتشھب 

هدش شیامزآ  نامیا  اب  نادرونھر  ربارب  رد  هک  تسا  هیلوا  ای  یلصا  سرد  سپس  نآ 
نیا  ، انواھ هب  ندیسر  زا  شیپ  اھتدم  اما   . دریگ یم  رارق  اضف  ۀدرک  رفس  رایسب  و 

هب  ، دنریگ نشج  نانیمطا  مدع  رطاخ  هب  هک  دنا  هتفرگ  دای  نامز  ۀدنبای  زارف  نادنزرف 
دوجو اب   ، دنیایب قوش  رس  یرھاظ  تسکش  رطاخ  هب   ، دنوش هبرف  یدیماان  لیلد 
یماگنھ ، و  دنھد ناشن  خسار  تماھش  گرتس  طیارش  رد   ، دنبای ورین  اھیراوشد 

. دندنب راک  هب  ریذپان  تسکش  نامیا  دنوش  یم  هجاوم  فیصوت  لباقریغ  شلاچ  اب  هک 
، دنوادخ اب  طابترا  رد  : ” تسا هدوب  نیا  نادرونھر  نیا  یگنج  راعش  شیپ  اھتدم  زا 

“. تسین نکممریغ   ، زیچ چیھ  ًاقلطم   ، زیچ چیھ 

؛ و دراد دوجو  صخشم  مازلا  کی  نامز  نادرونھر  یارب  انواھ  یاھ  هریاد  زا  کی  رھ  رد 
ۀطساو هب  هک  دراد  رارق  یمیفانرپوس  شزومآ  تحت  درونھر  رھ  هک  یلاح  رد 

، تسا هتفای  قابطنا  هدنبای  زارف  قولخم  ۀژیو  عون  نآ  هب  ندرک  کمک  رد  شتعیبط 
یم  یزکرم  ناھج  هب  هک  یناگدنبای  زارف  ۀیلک  یارب  دوش  هتفرگ  ارف  دیاب  هک  یسرد 

 — یبرجت ، و  یفیک  ، یمک  ، تفرشیپ ِسرد  نیا   . تسا تخاونکی  ًاتبسن  دنسر 
. تسا یلاعتم —  ، و  یونعم  ، ینالقع

هب دودحم  دح  کی  رد  نآ   . تسا رادروخرب  یکدنا  تیمھا  زا  نامز  انواھ  یاھ  هریاد  رد 
. تسا تفرشیپ  یلاعتم  ییاھن و  نومزآ  اما   ، دوش یم  دراو  تفرشیپ  تاناکما 
یارب امش  هک  درادنپ  نینچ  امش  یفارس  رپوس  رایمھ  هک  یا  هظحل  رد  تسرد 
هدزاود دزن  امش   ، دیرادروخرب یگتسیاش  زا  یدعب  ۀریاد  هب  نورد  یوس  هب  روبع 
هک دوب  دیھاوخ  مزلم  اجنیا  رد  امش   . دش دیھاوخ  هدرب  رادم  حور  نیمتفھ  روای 
هاگداز متسیس  طسوت  امش و  أشنم  ناھجربا  طسوت  هک  ار  یا  هریاد  یاھنومزآ 

یم  خر  ماگشیپ  ۀرک  رد  هریاد  نیا  ِتینابر  هب  لین   . دینارذگب تسا  هدش  نییعت  امش 
هدنبای زارف  درونھر  ناھجربا  داتسا  حور  کرد  یونعم و  تخانش  لماش  دھد و 

. تسا

هتفرگ ارف  هدش  هضرع  سرد  دیسر و  مامتا  هب  انواھ  ینوریب  ۀریاد  راک  هک  یماگنھ 
یدعب ۀریاد  ماگشیپ  ۀرک  هب  ار  دوخ  یتسرپرس  تحت  دارفا  نادرونھر  ناروای   ، دش
نادرونھر ناروای   . دنھد یم  رارق  تیلاعت  نایامنھار  تبقارم  تحت  ار  اھنآ  دنرب و  یم 

مھ شخب و  تذل  مھ  ار  لاقتنا  دننک  کمک  ات  دننام  یم  یقاب  یتدم  یارب  هشیمھ 
. دنزاس دنمدوس 
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دنبای یم  لاقتنا  مشش  ۀریاد  هب  متفھ  ۀریاد  زا  هک  یماگنھ  اضف  ناگدنبای  زارف 
نایامنھار لصفالب  یتسرپرس  تحت  دنوش و  یم  هدیمان  یونعم “ نالیصحتلا  غراف  ”

هب هک  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار  اب  دیابن  نایامنھار  نیا   . دنوش یم  هداد  رارق  تیلاعت 
غراف  نایامنھار   . دنوش هتفرگ  هابتشا  دنراد  قلعت  نارکیب  حور  رتالاب  یاھتیصخش 

زارف نادرونھر  هب  انواھ  یاھرادم  ۀیلک  رد  دوخ  لاتیورس  نارایمھ  اب  یلیصحتلا 
ۀریاد رد  طقف  تیلاعت  نایامنھار   . دننک یم  تمدخ  ود  رھ  هدنبای  دورف  هدنبای و 

. دننک یم  لمع  یزکرم  ناھج  مشش 

یم  تسد  لاعتم  تینابر  زا  دیدج  کرد  کی  هب  ناگدنبای  زارف  هک  تسا  هریاد  نیا  رد 
یلماکت یاھناھج  رد  شیوخ  ینالوط  یناگدنز  نارود  لوط  رد  نامز  نادرونھر   . دنبای

یاھشنیرفآ لوح  دنمتردق  ریگارف  لرتنک  کی  تیعقاو  زا  دشر  لاح  رد  یھاگآ  کی 
عبنم اب  هھجاوم  هب   ، انواھ رادم  نیا  رد   ، اجنیا اھنآ   . دنا هدرک  یم  هبرجت  ار  اضف  نامز و 

یم  کیدزن  لاعتم —  یادخ  یحور  تیعقاو  ناکم — نامز و  تدحو  ِیزکرم  ناھج 
. دنوش

روضح چیھ   . دھد یم  خر  هچ  هریاد  نیا  رد  مھد  حیضوت  هک  مناوتان  یا  هزادنا  ات  نم 
، تاھج یخرب  زا   . تسین کرد  لباق  ناگدنبای  زارف  یارب  تیلاعت  ۀتفای  تیصخش 
ناربج ار  لاعتم  دزیا  ندوب  سامت  لباقریغ  نیا  داتسا  حور  نیمتفھ  اب  دیدج  طباور 

رھ دسر  یم  رظن  هب   ، کینکت کرد  یارب  ام  ییاناوت  مدع  زا  رظن  فرص  اما   . دنک یم 
دیدج یگچراپکی  کی   ، هدننک نوگرگد  دشر  کی  شوختسد  هدنبای  زارف  قولخم 

، دوش تینابر  یارب  دیدج  تیساسح  کی   ، دوصقم یبای  تیونعم  کی   ، یھاگآدوخ
هب دناوت  یم  یتخس  هب  لاعتم  دزیا  ۀدشان  راکشآ  تیلاعف  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هک 

یاھدرکراک نیا  هک  ام  زا  ییاھنآ  یارب   . دوش هداد  حیضوت  شخبتیاضر  یا  هنوگ 
نآ لاعتم  یادخ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ   ، میا هدرک  هدھاشم  ار  زیمآرارسا 

یبرجت نادنزرف  هب  ار  یتیصخش  تدضاعم  ، و  یونعم شنیب   ، ینالقع کرد  شیازفا 
دیامن یم  اطع  یفطاع  یا  هنوگ  هب  ناش  یبرجت  یاھتیفرظ  دحرس  ات  ًاقیقد  شیوخ 
یارب تیلاعت  ثیلثت  تینابر  حطس  هب  یبای  هنخر  رد  ناشیاھشالت  یمامت  رد  هک 
دنھاوخ زاین  نآ  هب  نانچ  تشھب  یارگدوجو  هنادواج و  یاھتیھولا  هب  یبایتسد 

. تشاد

تفرشیپ یارب  ناشنادرگاش  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  تیلاعت  نایامنھار  هک  یماگنھ 
طلتخم یھورگ  اھنآ   . دنرب یم  هرفن  داتفھ  نویسیمک  دزن  ار  اھنآ   ، دنتسھ دعتسم 

. دننک یم  تمدخ  سرزاب  ناونع  هب  شش  ۀرامش  رادم  ماگشیپ  ۀرک  رد  هک  دنتسھ 
لاعتم دزیا  زا  ناشکرد  اب  هطبار  رد  نویسیمک  نیا  نتخاس  دونشخ  زا  دعب  نادرونھر 

. دنوش یم  دییأت  مجنپ  رادم  هب  لاقتنا  یارب   ، تیلاعت ثیلثت  و 
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ییانواھ شزومآ  ۀریاد  نیمجنپ  ریذپان  یگتسخ  نامداخ  ثیلثت  نایامنھار 
اجنیا رد  یونعم  نالیصحتلا  غراف   . دنتسھ اضف  نامز و  تفرشیپ  لاح  رد  نادرونھر 

تحت  ، هریاد نیا  رد  اریز  دنوش  یم  هدیمان  تیھولا “ یارجام  یاھادیدناک  ”
رد یھلا  ثیلثت  اب  هطبار  رد  نادرونھر  هک  تسا  ثیلثت  نایامنھار  یتسرپرس 
شزومآ نارکیب  حور  تیصخش  تخانش  هب  یبایتسد  یارب  شالت  یارب  یگدامآ 

هب  ، هک دننک  یم  فشک  هدنبای  زارف  نادرونھر  اجنیا  رد  . و  دننک یم  تفایرد  هتفرشیپ 
رتراوشد رایسب  راک  رترابنارگ و  زاب  ِتعیبط  صیخشت  هب  عورش  اھنآ  هک  جیردت 
یارب هک  ییالاو  فدھ  تابلاطم  نتخاس  هدروآرب  یارب  هک  دننک  یم  یونعم 
ۀعلاطم  ، دوب دھاوخ  موزل  دروم  هدیدرگ  نییعت  رادم  نیا  تارک  رد  اھنآ  تفرشیپ 

. دھد یم  ینعم  هچ  یعقاو  ینھذ  شالت  یقیقح و 

، و دنک یم  تفایرد  هژیو  هجوت  درونھر  رھ  ؛ و  دنرثؤم رادافو و  رایسب  ثیلثت  نایامنھار 
رگا  . دوش یم  دنم  هرھب  هتسر  نیا  هب  قلعتم  مود  میفانرپوس  کی  لماک  تفوطع  زا 
هک یرگید  یحور  تادوجوم  میظع  هورگ  نایامنھار و  نیا  یرای  کمک و  رطاخ  هب 

عوقولا بیرق  یارجام  کینکت  تعیبط و  اب  هطبار  رد  ناگدنبای  زارف  شزومآ  ریگرد 
یسرتسد لباق  صخش  نیلوا  زگرھ  نامز  درونھر  کی   ، دوبن دنتسھ  تیھولا 

. تفای یمن  ار  تشھب  ثیلثت 

هب ار  دوخ  نادرگاش  رادم  نیا  رد  یشزومآ  سالک  لیمکت  زا  دعب  ثیلثت  نایامنھار 
هب هک  هناگ  هس  یاھنویسیمک  یرایسب  زا  یکی  هب  ار  اھنآ  دنرب و  یم  نآ  ماگشیپ  ۀرک 

دننک یم  لمع  تیھولا  یارجام  یاھادیدناک  ناگدننک  قیدصت  ناسرزاب و  ناونع 
زا یکی   ، ناگدنھد نایاپ  نایم  زا  رفن  کی  لماش  اھنویسیمک  نیا   . دنراد یم  هضرع 
رسپ کی  ای  اضف  درفنم  روآ  مایپ  کی  ، و  هیلوا یاھمیفانرپوس  ۀتسر  زا  تیادھ  ناریدم 

. دنشاب یم  تشھب  ۀتفای  ثیلثت 

، دنک یم  زاغآ  تشھب  دصقم  هب  ار  شرفس  ًالمع  هدنبای  زارف  ناور  کی  هک  یماگنھ 
یفارس رپوس  رایتسد  دوش : یم  یھارمھ  تیزنارت  ۀرفن  هس  هورگ  طسوت  طقف 

نیا  . مود رفن  لاتیورس  رضاح  هتسویپ  رایتسد  ، و  یلیصحتلا غراف  یامنھار   ، هریاد
یشیامزآ یاھرفس  تشھب  هب  انواھ  یاھ  هریاد  زا  تشگرب  تفر و  یاھرفس 

تیعضو هب  اھنآ   . دنتسین رادروخرب  یتشھب  تیعضو  زا  زونھ  ناگدنبای  زارف  ؛  دنتسھ
یناھج و ردپ  هب  یبایتسد  لابند  هب  هک  نیا  ات  دنبای  یمن  تسد  تشھب  رد  یتماقا 

اھنآ  . دنشاب هدرک  روبع  نامز  ینایاپ  تحارتسا  زا  انواھ  یاھرادم  زا  ییاھن  ۀزاجا 
ور نیا  زا  دنرب و  یم  هرھب  تیلاعت “ حور   ” و تینابر “ رھوج   ” زا یھلا  تحارتسا  زا  دعب 

. دننک یم  شنک  هب  عورش  یتسار  هب  ثیلثت  روضح  رد  تیدبا و  ۀریاد  رد 
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رداق ار  یو  دنرادن  مازلا  تیزنارت  ۀناگ  هس  هورگ  هب  قلعتم  ۀدنبای  زارف  درف  نامدمھ 
رد هکلب   ، دنک نییعت  ار  ثیلثت  یحور  ششخرد  ییایفارغج  روضح  ناکم  هک  دنزاس 
هب نانچ  نارکیب  حور  کرد  ، و  نداد زیمت   ، تخانش ۀنیمز  رد  درونھر  کی  راوشد  راک 

تخانش بجوم  هک  دنھد  هئارا  یو  هب  ار  نکمم  یاھکمک  یمامت  یفکم  ردق 
ای ییایفارغج  روضح  دناوت  یم  تشھب  رد  هدنبای  زارف  درونھر  رھ   . دوش تیصخش 

ینالقع تیعقاو  اب  دنناوت  یم  میظع  تیرثکا  ؛  دھد صیخشت  ار  ثیلثت  ِیناکم 
تیعقاو دنناوت  یمن  یگمھ  اما   ، موس صخش  هژیو  هب   ، دننک رارقرب  سامت  اھتیھولا 
یتح لاح  نیا  اب   . دننک کرد  ًاشخب  یتح  ای  دنسانشب  ار  رسپ  ردپ و  یحور  روضح 

. تسا رتراوشد  یناھج  ردپ  یحور  کرد  ِلقادح 

، و دوش یم  هجاوم  تسکش  اب  اھتنا  رد  تردن  هب  نارکیب  حور  یارب  وجتسج 
تیقفوم هب  تیھولا  یارجام  زا  زاف  نیا  رد  اھنآ  یتسرپرس  تحت  دارفا  هک  یماگنھ 

رد رسپ  ناگدنبای  راک  هب  ار  اھنآ  هک  دنوش  یم  هدامآ  ثیلثت  نایامنھار   ، دنتفای تسد 
. دنھد لاقتنا  انواھ  ۀریاد  نیمراھچ 

رسپ ناگدنبای  - 8

زارف نادرونھر   . دوش یم  هدیمان  اھرسپ “ رادم   ” تاقوا یھاگ  انواھ  رادم  نیمراھچ 
رسپ اب  هنامیھف  سامت  کی  هب  ات  دنور  یم  تشھب  هب  رادم  نیا  تارک  زا  هدنبای 

کی هب  رادم  نیا  تارک  رد  هدنبای  دورف  نادرونھر  هک  یلاح  رد   ، دنبای تسد  نادواج 
رد  . دنبای یم  تسد  اضف  نامز و  ۀدننیرفآ  نارسپ  تیرومأم  تعیبط و  زا  دیدج  کرد 
سرادم تشھب  یاھلیئاکیم  ۀریخذ  هاپس  اھنآ  رد  هک  دراد  دوجو  هرک  تفھ  رادم  نیا 

، ود رھ   ، هدنبای دورف  هدنبای و  زارف  نادرونھر  هب  ار  لباقتم  تمدخ  یواح  ۀژیو  تمدخ 
نامز و نادرونھر  هک  تسا  لیئاکیم  نارسپ  ِتارک  نیا  رد  ؛ و  دننک یم  ظفح 

. دنبای یم  تسد  رگیدکی  زا  دوخ  لباقتم  یتسار  هب  مھف  نیلوا  هب  تیدبا  نادرونھر 
انواھ تقوم  تماقا  یمامت  ۀبرجت  نیرت  بلاج  تاھج  یرایسب  زا  رادم  نیا  براجت 

. دشاب یم 

مراھچ رادم  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  یارب  یفارس  رپوس  نامداخ  رسپ  ناگدنبای 
یارب ناشیاھادیدناک  یزاس  هدامآ  یلک  راک  رب  هوالع  رسپ  ناگدنبای  نیا   . دنتسھ
هب ار  دوخ  یتسرپرس  تحت  دارفا  نانچ  دیاب  نادواج  رسپ  ثیلثت  طباور  کرد  کی 
یناحور یفکم  کرد  رد   ، لوا دنشاب : قفوم  ًالماک  اھنآ  هک  دنھد  شزومآ  لماک  روط 

رسپ حیحص  زیامت  رد   ، موس ؛ و  رسپ تیصخش  ۀنادنمتیاضر  تخانش  رد   ، مود ؛  رسپ
. نارکیب حور  تیصخش  زا 

یاھ هریاد  یاھتست   . دنریگ یمن  تروص  یرگید  یاھنومزآ  نارکیب  حور  هب  لین  زا  دعب 
یششوپ ۀطاحا  رد  اھنآ  هک  هاگنآ   ، دنتسھ درونھر  یاھادیدناک  یاھدرکراک  ینورد 
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، و دوش یم  نییعت  درف  تیونعم  قیرط  زا  ًافرص  تفرشیپ   . دنریگ یم  رارق  اھتیھولا 
رد  . دنک رظن  فرص  ییاراد  نیا  زا  هک  دھد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  نایادخ  زج  سک  چیھ 

نایبرم و زین  اھادیدناک و  دوخ  ، و  دوش یمن  هئارا  یلیلد  چیھ  زگرھ  تسکش  تروص 
رد  . دنریگ یمن  رارق  داقتنا  ای  شھوکن  دروم  هاگچیھ  زین  اھنآ  نوگانوگ  نایامنھار 

نتخادنا قیوعت  هب  ؛  دوش یمن  بوسحم  تسکش  زگرھ  یبایماک  مدع  تشھب 
زگرھ نامز  یرھاظ  یاھتسکش  ؛  دوش یمن  عقاو  شرگن  دروم  گنن  تروص  هب  زگرھ 

. دنوش یمن  هتفرگ  هابتشا  تیدبا  تیمھا  اب  تاریخأت  اب 

. دننک یمن  هبرجت  ار  تیھولا  یارجام  رد  یرھاظ  تسکش  ریخأت  یدایز  نادرونھر 
ناھجربا زا  درونھر  کی  هاگھگ  هچ  رگ   ، دنبای یم  تسد  نارکیب  حور  هب  یگمھ  ًابیرقت 

یم  تسد  حور  هب  هک  ینادرونھر   . دوش یمن  قفوم  شالت  نیلوا  رد  کی  ۀرامش 
نیلوا رد  هک  ییاھنآ  نایم  زا   . دنروخ یم  تسکش  رسپ  نتفای  رد  تردن  هب  دنبای 

. دنیآ یم  جنپ  هس و  یاھناھجربا  زا  یگمھ  ًابیرقت   ، دنروخ یم  تسکش  ارجام 
یارب ارجام  نیلوا  رد  ود  رھ  رسپ  حور و  نتفای  زا  دعب  هک  ییاھنآ  میظع  تیرثکا 

هچ رگ   ، دنیآ یم  شش  ۀرامش  ناھجربا  زا   ، دنروخ یم  تسکش  ردپ  هب  یبایتسد 
یمامت . و  دنتسھ قفومان  لاونم  نیمھ  هب  هس  ود و  یاھ  هرامش  زا  یکدنا  دادعت 
یرھاظ یاھیماکان  نیا  یارب  هک  دھد  ناشن  حوضو  هب  دسر  یم  رظن  هب  رما  نیا 

. ریذپان زیرگ  ًافرص  تاریخأت  عقاو  رد  ؛  دراد دوجو  یفکم  بوخ و  لیالد 

ناسیئر تیلوئسم  ۀزوح  تحت  تیھولا  یارجام  یارب  هدروخ  تسکش  یاھادیدناک 
یا هرود  یارب  ، و  دنوش یم  هداد  رارق   ، هیلوا یاھمیفانرپوس  زا  یھورگ   ، تیرومأم
اھنآ  . دنوش یم  هدنادرگزاب  اضف  یاھورملق  راک  هب  تسین  لاس  رازھکی  زا  رتمک  هک 

یشنیرفآربا نآ  هب  هشیمھ  هکلب   ، دندرگ یمن  زاب  شیوخ  هاگداز  ناھجربا  هب  زگرھ 
همھ زا  اھنآ  ددجم  شزومآ  یارب  تیھولا  یارجام  نیمود  یارب  یگدامآ  رد  هک 

تساوخ هب  انب  اھنآ   ، سیورس نیا  لابند  هب   . دندرگ یم  زاب  تسا  رتدعاسم 
لتخم یناگدنز  نارود  ۀریاد  هب  ًاروف   ، دندرگ یم  زاب  انواھ  ینوریب  ۀریاد  هب  ناشدوخ 

یارب ار  دوخ  یاھیزاس  هدامآ  هرابکی  هب  ، و  دنوش یم  تروکسا  شیوخ  ۀدش 
یارب شالت  نیمود  رد  مود  یاھمیفانرپوس   . دنریگ یم  رس  زا  تیھولا  یارجام 

، و دنروخ یمن  تسکش  زگرھ  دوخ  یتسرپرس  تحت  دارفا  زیمآ  تیقفوم  تیادھ 
هشیمھ مود  یارجام  نیا  لوط  رد  رگید  نایامنھار  یفارس و  رپوس  نامداخ  نامھ 

. دننک یم  یھارمھ  ار  اھادیدناک  نیا 
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یتسرپرس تحت   ، دبای یم  تسد  انواھ  ۀریاد  نیموس  هب  درونھر  ناور  هک  یماگنھ 
رپوس نامداخ  نیرت  هبرجت  اب  ، و  تراھم اب  رایسب   ، رتلاسنھک هک   ، ردپ نایامنھار 

درخ و سرادم  ردپ  نایامنھار  رادم  نیا  تارک  رد   . دریگ یم  رارق  دنتسھ  یفارس 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



تماقا یزکرم  ناھج  رد  هک  یتادوجوم  ۀیلک  ، و  دننک یم  ظفح  ار  کینکت  یاھجلاک 
هب لین  یلاعتم  یارجام  نیا  رد   . دننک یم  تمدخ  نآ  رد  راگزومآ  ناونع  هب  دنراد 

. دوش یمن  هتشاگنا  هدیدان  دشاب  دیفم  نامز  قولخم  کی  یارب  هک  زیچ  چیھ  تیدبا 

دیاب هدنامیقاب  یاھرادم  هچ  رگ   ، تسا تیدبا  هب  روبع  تروپساپ  یناھج  ردپ  هب  لین 
رایسب دادیور  کی  نیا  هس  ۀرامش  ۀریاد  ماگشیپ  ۀرک  رد  ور  نیا  زا   . دنوش هدومیپ 
هرطاخم راک  نیرخآ  هک  دنراد  یم  مالعا  تیزنارت  ۀناگ  هس  هورگ  هک  هاگنآ  تسا  مھم 
یاھ هزاورد  نایم  زا  اضف  زا  یرگید  قولخم  هک  ؛  تسا عوقو  فرش  رد  نامز  زیمآ 

. تسا تشھب  هب  دورو  ددص  رد  تیدبا 

ًابیرقت تیدبا  هب  ندیسر  یارب  هقباسم  ؛  تسا هدیسر  نایاپ  هب  ًابیرقت  نامز  نومزآ 
؛ دنسر یم  نایاپ  هب  دنراد  نانیمطا  مدع  یاھزور   . تسا هدیسر  ماجنارس  هب 
تعاطا دروم  دیشاب  لماک  نامرف  ؛  تسا ندش  دیدپان  لاح  رد  ندرک  دیدرت  ۀسوسو 
دوجو شخب  نیرت  نییاپ  زا  ًانیع  یدام  تیصخش  نامز و  قولخم   . تسا هدش  عقاو 
حرط ندوب  نکمم  بیترت  نیدب  ، و  تسا هتفای  زارف  اضف  یلماکت  تارک  زا  دنمشوھ 
ردپ نامرف  نیا  ندوب  قح  هب  تلادع و  هک  یلاح  رد   ، تسا هدومن  تابثا  ار  زارف 

: تسا هداد  ناشن  دبا  یارب  تارک  رد  ار  شیوخ  ۀیاپ  نود  تاقولخم  هب  یناھج 
“. ملماک نم  هک  هنوگ  نآ  یتح   ، دیشاب لماک  ”

دروم هنایارگ  زارف  یناگدنز  نارود  هرک  هب  هرک  ، و  یگدنز هب  یگدنز   ، ماگ هب  ماگ 
روط هب  تاجن   . تسا هدمآ  تسد  هب  تیھولا  فدھ  ، و  تسا هدش  عقاو  الیتسا 
تیدبا رد  نامز   . تسا راشرس  تینابر  ِتیلاعت  رد  لامک  ، و  تسا لماک  لامک  مامت و 
ماک رد  یناھج  ردپ  اب  نزاوت  هنارگ و  شتسرپ  تیوھ  رد  اضف  ؛  تسا هتشگ  مگ 

هب ار  ییاضف  ۀنادنمھوکش  تاشرازگ  انواھ  یربخ  یاھشخپ   . تسا هدش  هدیشک 
تعیبط یواح  دنمشوھ  تاقولخم  هک  شوخ  ربخ  نیا   ، دنروآ یمرد  ششخرد 

دبا یارب  یعقاو و  روط  هب  یلماکت  زارف  قیرط  زا  یتسار  هب  یدام  أشنم  یناویح و 
. دنا هدش  دنوادخ  ۀدش  لماک  نادنزرف 

نانزیار نارواشم و  - 10

نوماریپ نامز  نادنزرف  نارگشزومآ  هریاد  نیمود  یفارس  رپوس  نانزیار  نارواشم و 
یرتالاب دیدج و  عون  مزلتسم  تشھب  هب  یبایتسد   . دنتسھ تیدبا  یناگدنز  نارود 
دنمدوس ۀرواشم  تفایرد  یارب  مود  ۀریاد  رد  تقوم  تماقا  ، و  تسا اھتیلوئسم  زا 

. دزاس یم  مھارف  یفکم  تصرف  هدش  فقو  یاھمیفانرپوس  نیا 

نیا زا  شیپ  دنتسھ  قفومان  تیھولا  هب  یبایتسد  یارب  شالت  نیلوا  رد  هک  ییاھنآ 
نیمود هب  ًامیقتسم  یبایماک  مدع  ۀریاد  زا  دنوش  هدنادرگزاب  ناھجربا  تمدخ  هب  هک 
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نارواشم ناونع  هب  نینچمھ  نانزیار  نارواشم و  ور  نیا  زا   . دننک یم  یورشیپ  هریاد 
نیرتگرزب اب  هزات  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  هدش  ماکان  نادرونھر  نیا  ناگدنھد  یلست  و 
نینچ ینالوط  تسیل  زا  هجو  چیھ  هب  هک   ، دنا هدش  ور  هب  ور  شیوخ  یماکان 

جرھ و زا   ، نابدرن کی  زا  نوچمھ  ؛  تسین توافتم  دندرک  دوعص  نآ  زا  هک  یبراجت 
نآ هت  ات  ار  یبرجت  ناجنف  هک  دنتسھ  اھنآ   . نآ تمظع  رد  زج  هب  هوکش —  هب  جرم 
اب نامداخ  عون  نیرتالاب  ناونع  هب  اھنآ  هک  ما  هدرک  هدھاشم  نم  ؛ و  دنا هدیشک  رس 
زاب ًاتقوم  اھناھجربا  تامدخ  هب  ارذگ  یاھیماکان  نامز و  نادنزرف  هب  تبسن  تبحم 

. دندرگ یم 

طسوت ود  ۀرامش  رادم  رد  تدم  ینالوط  تقوم  تماقا  کی  زا  دعب  ماکان  دارفا 
یم  عقاو  ینیبزاب  دروم  دننکاس  هریاد  نیا  ماگشیپ  ۀرک  رد  هک  لامک  یاھاروش 
نیا ؛ و  دنوش یم  قیدصت  دنا  هدنارذگ  ار  انواھ  نومزآ  هک  یناسک  ناونع  هب  دنوش و 

رد ار  تبترم  نامھ   ، دوش یم  طوبرم  یحور  ریغ  تیعضو  هب  هک  ییاج  ات  رما 
قفوم تیھولا  یارجام  رد  عقاو  رد  اھنآ  ایوگ  هک  دھد  یم  اھنآ  هب  نامز  یاھناھج 

یزاف یتاذ  اھنآ  تسکش  ؛  دوب لوبق  دروم  ًالماک  ییاھادیدناک  نینچ  حور   . دنا هدش 
. دوب نانآ  یبرجت  ۀنیشیپ  زا  یشخب  ای  دروخرب  کینکت  زا 

دنوش یم  هدرب  تشھب  رد  تیرومأم  ناسیئر  دزن  هریاد  نارواشم  طسوت  سپس  اھنآ 
یلاحشوخ یداش و  اب  اھنآ  ؛ و  دنوش یم  هدنادرگزاب  اضف  تارک  رد  نامز  تمدخ  هب  و 
نیرتگرزب ۀریاد  هب  اھنآ  رگید  زور  رد   . دنور یم  نیشیپ  راصعا  ناراگزور و  یاھراک  هب 
دنھاوخ تردابم  تیھولا  یارجام  هب  ون  زا  تشگ و  دنھاوخ  زاب  شیوخ  یماکان 

. دیزرو

هتفای نایاپ  یلماکت  نانیمطا  مدع  کرحم  مود  رادم  رد  قفوم  نادرونھر  یارب 
تماقا هک  یلاح  رد  ؛ و  تسا هدشن  زاغآ  زونھ  یدبا  تیرومأم  یارجام  اما   ، تسا

زا یخرب  دقاف  نآ   ، تسا دنمدوس  رایسب  شخب و  تذل  ًالماک  هریاد  نیا  رد  تقوم 
یرایسب نادرونھر   . دشاب یم  نیشیپ  یاھ  هریاد  ینیب  شیپ  لباق  یاھقوش  روش و 

ینالوط یالقت  هب  شخب  یداش  تداسح  کی  اب  ینامز  نینچ  رد  هک  دنتسھ 
یم  یقیرط  هب  هک  دننک  یم  وزرآ  یتسار  هب  ، و  دنرگن یم  هتشذگ  هب  ینالوط 
روطنامھ تسرد   ، دننک عورش  ون  زا  ًامامت  ار  نآ  دندرگزاب و  نامز  تارک  هب  دنتسناوت 

یناوج و یاھالقت  تاقوا  یھاگ  یلاسنھک  هب  یکیدزن  ماگنھ  رد  اھناسنا  امش  هک 
یگدنز دیتسناوت  یم  هک  دینک  یم  وزرآ  یتسار  هب  دینک و  یم  رورم  ار  نیزاغآ  تایح 

. دیریگ رس  زا  رگید  راب  ار  شیوخ 

نآ زا  سپ  یدوز  هب  ، و  دراد رارق  ور  شیپ  رد  تسرد  هریاد  نیرت  ینورد  شیامیپ  اما 
زاغآ هنادواج  یناگدنز  نارود  دیدج  یارجام  ، و  تفای دھاوخ  نایاپ  راذگ  باوخ  نیرخآ 

یتسرپرس تحت  دارفا  یزاس  هدامآ  مود  ۀریاد  رد  نانزیار  نارواشم و   . دش دھاوخ 
ریذپان بانتجا  باوخ   ، دننک یم  زاغآ  ییاھن  گرزب و  تحارتسا  نیا  یارب  ار  شیوخ 
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. تسا هدش  عقاو  هدنبای  زارف  یناگدنز  نارود  ِیا  هرود  لحارم  نایم  هراومھ  هک 

ۀبرجت دنا  هتفای  تسد  یناھج  ردپ  هب  هک  یا  هدنبای  زارف  نادرونھر  نآ  هک  یماگنھ 
اھنآ رضاح  هتسویپ  یلیصحتلا  غراف  نایامنھار   ، دننک یم  لماک  ار  هریاد  نیمود 
تحت دارفا  نایامنھار  نیا   . دننک یم  رداص  ییاھن  ۀریاد  هب  ار  اھنآ  شریذپ  نامرف 

ار اھنآ  اجنآ  رد  دننک و  یم  تیادھ  ًاصخش  ینورد  ۀریاد  هب  ار  شیوخ  یتسرپرس 
هب هک  مود  یاھمیفانرپوس  نآ  زا  هتسر  نیرخآ   ، تحارتسا ۀمدخ  یتسرپرس  تحت 
. دنھد یم  رارق   ، دنا هدش  هدرامگ  انواھ  تارک  یاھرادم  رد  نامز  نادرونھر  تمدخ 

تحارتسا ۀمدخ  - 11

فرش رد  ِتالکشم  ۀعلاطم  موادت  هب  رخآ  رادم  رد  هدنبای  زارف  کی  تقو  ۀدمع  شخب 
هک  ، تادوجوم زا  عونتم  میظع و  هورگ  کی   . دوش یم  فقو  تشھب  رد  تماقا  عوقو 
انواھ تارک  ینورد  ۀقلح  نیا  تقوم  مئاد و  نانکاس  دنا  هدشن  راکشآ  اھنآ  تیرثکا 

یفارسرپوس ۀمدخ  یارب  نوگانوگ  عاونا  نیا  نتخیمآ  مھ  رد  . و  دنشاب یم 
شزومآ دربشیپ  رد  نانآ  هک  دزاس   یم  مھارف  یراک  ینغ  طیحم  کی  تحارتسا 
تالکشم اب  هطبار  رد  هژیو  هب   ، دنریگ یم  راک  هب  رثؤم  روط  هب  هدنبای  زارف  نادرونھر 

دروم تشھب  رد  یدوز  هب  هک  تادوجوم  زا  یرایسب  یاھھورگ  هب  تبسن  میظنت 
. تفرگ دنھاوخ  رارق  هھجاوم 

ینورد رادم  نیا  رد  هک  دنتسھ  ییاھنآ  ۀرمز  رد  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ 
نیا کرتشم  هاپس  یمومع  ناتسرپرس  مود  هیلوا و  یاھمیفانرپوس   . دنراد تماقا 

هباشم ناگداون  یناسنا و  ناگدنھد  نایاپ  ۀتفای  ثیلثت  نادنزرف  هلمج  زا   ، نارسپ
دنا هدش  هطاحا  ثیلثت  طسوت  نارسپ  نیا  زا  یخرب   . دنشاب یم  تشھب  نادنورھش 
اما  ، دنا هتفای  تیرومأم  نوگانوگ  قرط  هب  نارگید  ؛  دنا هدش  هدرامگ  اھتلودربا  هب  و 
درگ لاح  رد  انواھ  ینورد  رادم  لماک  تارک  کرتشم  هاپس  رد  نانآ  میظع  تیرثکا 
یارب یگدامآ  لاح  رد  اھنآ   ، اھمیفانرپوس یتسرپرس  تحت   ، اجنیا  . دنتسھ ندمآ 

یم  تشھب  یالاو  نادنورھش  زا  مان  یب  هژیو و  هاپس  کی  طسوت  هدنیآ  راک  کی 
یاھ هنادواج  یارب  ییارجا  نارایتسد  نیلوا   ، ادنافدنرگ مایا  زا  شیپ  هک  دنشاب 
هورگ ود  نیا  هک  دراد  دوجو  نامگ  سدح و  نیا  یارب  یرایسب  لیالد   . دندوب اھمایا 
نیرتمک هک   ، درک دنھاوخ  راک  مھ  اب  رود  ۀدنیآ  رد  هتفای  ثیلثت  تادوجوم  زا  ریظن  یب 
ثیلثت ناگدنھد  نایاپ  یتشھب  هاپس  یاھ  هریخذ  رد  ناشکرتشم  تشونرس  اھنآ 

. تسین هتفای 

اب رگیدکی و  اب   ، ود رھ   ، هدنبای دورف  هدنبای و  زارف  نادرونھر   ، رادم نیرت  ینورد  نیا  رد 
دننامھ نارسپ  نیا   . دننک یم  رارقرب  هناتسود  طباور  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ 
ۀژیو تیرومأم  ، و  دنرب یم  یرایسب  دوس  لباقتم  ترشاعم  زا  شیوخ  نیدلاو 
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یناسنا و ناگدنھد  نایاپ  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  یردارب  هک  تسا  نیا  اھمیفانرپوس 
رپوس ۀمدخ   . دنیامن نیمضت  لیھست و  ار  تشھب  نادنورھش  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 

یاھھورگ اب  شیوخ  ۀنامیھف  ترشاعم  جیورت  ریگرد  هک  ردقنآ  تحارتسا  یفارس 
. دنتسین دوخ  شزومآ  ریگرد  دایز  دنتسھ  عونتم 

ردپ هک  روطنآ  یتح   ، دیشاب لماک  : ” دنا هدرک  تفایرد  ار  تشھب  نامرف  نیا  اھناسنا 
ۀتفای ثیلثت  نارسپ  نیا  یارب  تسرپرس  میفانرپوس  “ . تسا لماک  امش  یتشھب 
شیوخ ۀدنبای  زارف  ناردارب  : ” دنک یمن  فقوتم  ار  رما  نیا  نالعا  زگرھ  کرتشم  هاپس 
هب دنسانش و  یم  ار  اھنآ  هدننیرفآ  یتشھب  نارسپ  هک  روطنآ  یتح   ، دینک کرد  ار 

“. دنزرو یم  رھم  اھنآ 

نیا ات  دوش  یمن  فقوتم  زگرھ  هدننیرفآ  رسپ   . دبایب ار  دنوادخ  دیاب  یناسنا  قولخم 
نارسپ  ، کش نودب   . دبایب ار  هدارا —  بحاص  قولخم  نیرت  نییاپ  ناسنا —  وا  هک 

لاح رد  یناھج  ۀتخانشان  هدنیآ و  تمدخ  کی  یارب  اھنآ  یناسنا  نادنزرف  هدننیرفآ و 
وحن نیدب  دنیامیپ و  یم  ار  یبرجت  ناھج  ۀرتسگ  ود  رھ  اھنآ   . دنشاب یم  یگدامآ 
نیا اھناھج  رساترس  رد   . دنبای یم  شزومآ  شرورپ و  شیوخ  یدبا  تیرومأم  یارب 

خر لاح  رد   ، قلاخ قولخم و  ترشاعم   ، یھلا یرشب و  دوجوم  ریظن  یب  یگتخیمآ 
تبسن هژیو  هب   ، یھلا تفطالم  ششخب و  یلجت  رکف  یب  یاھناسنا   . تسا نداد 
یناسنا یاھیگژیو  اب  ییادخ  رگناشن  ار  جاتحم  درف  زا  یرادبناج  هب  فیعض و  درف  هب 
ضوع رد  تشذگ  ششخب و  یاھ  هولج  نینچ  نیا  یھابتشا ! هچ   . دنا هدرک  یقلت 
یناف ناسنا  هک  دوش  یقلت  رما  نیا  هاوگ  ناونع  هب  یرشب  تادوجوم  طسوت  دیاب 
رد  ، قولخم هک  نیا  ؛ و  تسا هدش  عقاو  ینکس  دروم  هدنز  یادخ  حور  طسوت 

. تسا هدش  هتخیگنارب  تینابر  طسوت   ، تیاھن

ادتبا رد  هدنبای  زارف  نادرونھر  هریاد  نیلوا  رد  تقوم  تماقا  نایاپ  هب  کیدزن 
اھنیا  . دننک یم  تاقالم  ار  اھمیفانرپوس  ۀیلوا  عون  زا  تحارتسا  ناگدنزیگنارب 

تیدبا ناتسآ  رد  هک  ییاھنآ  هب  ات  دنیآ  یم  نوریب  هک  دنتسھ  تشھب  ناگتشرف 
زیخاتسر نیرخآ  راذگ  باوخ  یارب  ار  اھنآ  یگدامآ  دنیوگ و  دماشوخ  دنا  هداتسیا 

ار ینورد  ۀریاد  هک  نیا  ات  دیتسین  تشھب  دنزرف  کی  یتسار  هب  امش   . دنزاس لماک 
. دیشاب هدرک  هبرجت  نامز  ییاھن  باوخ  زا  ار  تیدبا  زیخاتسر  دیشاب و  هدومیپ 
هب انواھ  ۀریاد  نیلوا  رد   ، دننک یم  زاغآ  ار  تحارتسا  نیا  هدش  لماک  نادرونھر 

هک یناسک  ۀیلک  نایم  زا   . دنوش یم  رادیب  تشھب  لحاوس  رد  اما   ، دنور یم  باوخ 
نادنزرف دنوش  یم  دراو  وحن  نیدب  هک  ییاھنآ  اھنت   ، دنبای یم  زارف  هنادواج  ۀریزج  هب 

تیعضو نودب  نامھیم  ناونع  هب   ، رگرادید ناونع  هب  نارگید  ؛  دنتسھ تیدبا 
. دنور یم   ، یتماقا

ماگشیپ ۀرک  رد  اھناسنا  امش  هک  روطنیمھ   ، انواھ یناگدنز  نارود  جوا  رد   ، نونکا و 
رد ار  ناتنامشچ  شیوخ  أشنم  تارک  رد  هک  روطنآ   ، دیور یم  باوخ  هب  ینورد  رادم 
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یماگنھ ای  ، و  دیتفر ورف  شیوخ  باوخ  هب  دیتسب و  یناسنا  گرم  یعیبط  باوخ 
هب ییاھنت  هب   ، دیتفر ورف  راذگ  ینالوط  باوخ  هب  انواھ  هب  رفس  یارب  یگدامآ  رد  هک 

هدامآ یبایتسد  ِباوخ  یارب  امش  هک  روطنیمھ  نونکا   . دیور یمن  ورف  گرم  باوخ 
، تحارتسا تمظع  اب  مداخ   ، هریاد نیلوا  زا  امش  تدم  ینالوط  مدمھ   ، دیوش یم 
هب  ، دور ورف  باوخ  هب  امش  اب  یگناگی  رد  ات  دوش  یم  هدامآ  وا   . دیآ یم  امش  رانک  هب 
هزیر راظتنا  رد  طقف  امش  هک  نیا  ، و  هدیدرگ لیمکت  امش  راذگ  هک  انواھ  نامیپ  ناونع 

. دیتسھ لامک  ییاھن  یاھیراک 

نیموس نونکا  ، و  لآ هدیا  باوخ  کی  راذگ  نیمود   ، دوب گرم  عقاو  رد  امش  راذگ  نیلوا 
. تسا راصعا  شمارآ   ، یقیقح تحارتسا   ، یسیدرگد

[. اسرووی زا  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 27

هیلوا یاھمیفانرپوس  یناحور  تمدخ 

تشھب نادواج  ۀریزج  رد  اھتیھولا  ینامسآ  نامداخ  هیلوا  یاھمیفانرپوس 
. دنوش فرحنم  یراکتسرد  رون و  یاھھار  زا  اھنآ  هک  هدشن  هتسناد  زگرھ   . دنتسھ

نایھاپس نیا  زا  یکی  یتح  تیدبا  زا  ؛  تسا هدش  لیمکت  اھ  بایغ  روضح و  تبث 
لماک یتادوجوم  الاو  یاھمیفانرپوس  نیا   . تسا هتفرن  تسد  زا  هبترم  دنلب 

نیا  . دنتسین مھ  قلطم  ، و  دنتسین تیانوسبا  اھنآ  اما   ، لامک رد  یلاعتم   ، دنتسھ
فیاظو یاھزاف  ۀیلک  رد   ، دنتسھ لامک  رھوج  یواح  هک  نارکیب  حور  نادنزرف 

روط هب  اھنآ   . دننک یم  راک  هنابلطواد  روط  هب  رگیدکی و  یاج  هب  شیوخ  ۀناگدنچ 
یا هرازھ  نوگانوگ  یاھییامھدرگ  رد  هچ  رگ   ، دننک یمن  راک  تشھب  زا  جراخ  هدرتسگ 

هب نینچمھ  اھنآ   . دننک یم  تکرش  یزکرم  ناھج  یھورگ  یاھرادید  دیدجت  و 
یکینکت نارواشم  ات  دنبای  یم  زارف  ریثک  دادعت  رد  ، و  اھتیھولا ۀژیو  ناروآ  مایپ  ناونع 

. دنوش

رد نینچمھ  هیلوا  یاھمیفانرپوس  دنراد  رارق  اوزنا  رد  شروش  لیلد  هب  هک  یتارک  رد 
. دننک یم  تمدخ  اجنآ  رد  دنا و  هدش  هداد  رارق  یفارس  میظع  یاھھورگ  یھدنامرف 

لماک ار  شتیرومأم   ، دوش یم  اطعا  یا  هرک  نینچ  هب  تشھب  رسپ  کی  هک  یماگنھ 
تاجن ناونع  هب  ، و  دوش یم  هتفریذپ   ، دنک یم  دوعص  یناھج  ردپ  دزن   ، دزاس یم 

هب یارب  هیلوا  میفانرپوس  کی   ، ددرگ یم  زاب  یوزنم  ۀرک  نیا  ۀتفای  رابتعا  ۀدنھد 
لوغشم هدش  حالصا  یگزات  هب  ۀرک  رد  هک  یمداخ  حاورا  یھدنامرف  نتفرگ  هدھع 

هژیو سیورس  نیا  رد   . دوش یم  هدرامگ  فیلکت  ناسیئر  طسوت  هشیمھ  دنراک  هب 
سیئر  ” رضاح لاح  رد  ایشنروی  رد   . دنوش یم  اج  هب  اج  ًابترم  اھمیفانرپوس 

حیسم لیئاکیم  یاطعا  نارود  زا  هک  تسا  هتسر  نیا  زا  درف  نیمود  اھمیفارس “
. دشاب یم  راک  هب  لوغشم 

یاھتیرومأم رد  دنا و  هدرک  تمدخ  رون  ۀریزج  رد  تیدبا  زا  هیلوا  یاھمیفانرپوس 
زا طقف  ینونک  یدنب  هقبط  بوچراھچ  رد  اما   ، دنا هتشگ  مازعا  اضف  تارک  هب  یربھر 
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الاو ناگتشرف  نیا   . دنا هدرک  لمع  تشھب  هب  نامز  ییانواھ  نادرونھر  دورو  ماگنھ 
: دننک یم  راک  تمدخ  ِنیریز  ۀتسر  تفھ  رد  ًاتدمع  نونکا 

. شتسرپ ناربھر  - 1

. هفسلف ناداتسا  - 2

. شناد ناگدنرادھاگن  - 3

. راتفر ناریدم  - 4

. تایقالخا نارسفم  - 5

. فیلکت ناسیئر  - 6

. تحارتسا ناگدنزیگنارب  - 7

تحت دنبای  تسد  تشھب  رد  تماقا  هب  عقاو  رد  هدنبای  زارف  نادرونھر  هک  یتقو  ات 
نیا یتسرپرس  تحت  اھنآ  هاگنآ  ، و  دنریگ یمن  رارق  اھمیفانرپوس  نیا  میقتسم  ذوفن 

روبع یشزومآ  ۀبرجت  کی  نایم  زا   ، ناشمان رکذ  سوکعم  بیترت  هب   ، ناگتشرف
نارود هب  تحارتسا  ناگدنزیگنارب  یتسرپرس  تحت  امش  هک  ینعم  نیدب  دننک .  یم 

اب یپایپ  یاھنارود  یط  زا  دعب  ، و  دیوش یم  دراو  تشھب  رد  دوخ  یناگدنز 
نایاپ هب  شتسرپ  ناربھر  اب  ار  یشزومآ  ۀرود  دنیآ  یم  اھنآ  نیب  هک  ییاھ  هتسر 
نایاپ کی  ریذپان  نایاپ  یناگدنز  نارود  هک  دیا  هدامآ  امش  نآ  لابند  هب   . دیناسر یم 

. دینک زاغآ  ار  هدنھد 

تحارتسا ناگدنزیگنارب  - 1

رادم هب  یزکرم  ۀریزج  زا  هک  دنتسھ  تشھب  ناسرزاب  تحارتسا  ناگدنزیگنارب 
هک  ، تحارتسا ۀمدخ   ، ناشناراکمھ اب  اجنآ  رد  ، و  دنوش یم  مازعا  انواھ  ینورد 
زیچ کی   . دننک یم  یعاسم  کیرشت   ، دنتسھ اھمیفانرپوس  مود  ۀتسر  هب  قلعتم 

نیا ؛ و  یھلا تحارتسا   ، تسا تحارتسا  تشھب  زا  ندرب  تذل  یارب  یرورض 
یارب ار  نامز  نادرونھر  هک  دنتسھ  ینارگشزومآ  نیرخآ  تحارتسا  ناگدنزیگنارب 

ناھج لامک  ۀریاد  نیرخآ  رد  ار  ناشراک  اھنآ   . دنزاس یم  هدامآ  تیدبا  هب  ندومن  هئارا 
نآ دوش  یم  رادیب  راذگ  باوخ  نیرخآ  زا  درونھر  هک  یماگنھ  دننک و  یم  زاغآ  یزکرم 

لیصحتلا غراف  ار  اضف  قولخم  کی  هک  تسا  یباوخ  نیا   . دنھد یم  همادا  ار 
. دنک یم  هضرع  نادواج  ورملق  لخاد  هب  دزاس و  یم 
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ِتحارتسا تایح  ِرت  نییاپ  یاھ  هتسر  رد  تسا : هناگتفھ  تحارتسا  ِتعیبط 
عون نیرتالاب  رد  ، و  فاشتکا رتالاب  تادوجوم  رد   ، دراد دوجو  یمرگرس  ندیباوخ و 
یژرنا تفایرد  ِلامرن  ِتحارتسا  نینچمھ   . دراد دوجو  شتسرپ  یحور  تیصخش 

باوخ سپس  . و  یحور ای  یکیزیف  یژرنا  اب  تادوجوم  ندرک  ژراش  ون  زا   ، دراد دوجو 
یمیفارس ششوپ  اب  ندش  هطاحا  ماگنھ  رد  هاگآدوخان  باوخ   ، دراد دوجو  لاقتنا 

قیمع باوخ  اھنیا  یمامت  زا  توافتم  ًالماک   . رگید ۀرک  هب  هرک  کی  زا  راذگ  ماگنھ  رد 
هب تایح  کی  زا   ، یرگید هب  دوجو  تلاح  کی  زا  لاقتنا  تحارتسا   ، تسا یسیدرگد 
زا لاقتنا  اب  مزالم  هتسویپ  هک  یباوخ   ، یرگید هب  دوجو  تیعضو  کی  زا   ، یرگید

زا کی  رھ  نوگانوگ  لحارم  قیرط  زا  لماکت  اب  هسیاقم  رد  یناھج  یعقاو  تیعضو 
. تسا اھتیعضو 

تسا نیشیپ  یلاقتنا  یاھباوخ  نآ  زا  رتشیب  یزیچ  هدننک  نوگرگد  باوخ  نیرخآ  اما 
؛ دنا هدرک  ناشن  ار  هنایارگزارف  یناگدنز  نارود  ِیتیعضو  یپایپ  یاھیبایتسد  هک 

ار یناھیک  ارذگ و  دوجو  یاھ  هیشاح  نیرت  ینورد  قیرط  نیدب  اضف  نامز و  تاقولخم 
تیعضو هب  تشھب  ناکم  نودب  نامز و  نودب  یاھھاگلزنم  رد  ات  دندرون  یم  رد 

نیا یارب  ردقنامھ  تسرد  تحارتسا  ۀمدخ  ناگدنزیگنارب و   . دنبای تسد  یتماقا 
یارب هطوبرم  تادوجوم  اھمیفارس و  هک  دنتسھ  یرورض  هنایارگزارف  یسیدرگد 

. دنشاب یم  گرم  زا  یناف  قولخم  تاجن 

هدنز هرابود  تشھب  رد  دبا  یارب  دیور و  یم  باوخ  هب  انواھ  رادم  نیرخآ  رد  امش 
ًاروف  ، دیبای یم  تیصخش  دیدجت  اجنآ  رد  یحور  روط  هب  هک  روطنیمھ  . و  دیوش یم 

هک یا  هیلوا  میفارس  دوخ  ناونع  هب  هک  تخانش  دیھاوخ  ار  تحارتسا  ۀدنزیگنارب  نآ 
لحاوس هب  ار  امش  دورو  درک  داجیا  ار  ییاھن  باوخ  انواھ  رادم  نیرت  ینورد  رد 

یرادھگن ات  دیدش  هدامآ  رگید  راب  امش  هک  روطنیمھ  دیوگ ؛ و  یم  دماشوخ  نادواج 
هب ار  نامیا  گرزب  ۀرتسگ  نیرخآ  دیراپسب  یناھج  ردپ  ناتسد  هب  ار  شیوخ  تیوھ  زا 

. دروآ دیھاوخ  دای 

هبرجت راذگ  باوخ  نیرخآ  ؛  تسا هدش  عقاو  یرو  هرھب  دروم  نامز  تحارتسا  نیرخآ 
رادیب یدبا  یگدنز  یوس  هب  هنادواج  هاگلزنم  لحاوس  رد  امش  نونکا  ؛  تسا هدش 

رد وا  رسپ  دنوادخ و  روضح   . تشاد دھاوخن  دوجو  یباوخ  چیھ  رگید  و   ” . دیوش یم 
، دیا هدید  ار  وا  ۀرھچ  امش  ؛  دیتسھ وا  نامداخ  دبا  یارب  امش  ، و  دراد رارق  امش  ربارب 

رون هب  اھنآ  ؛ و  تشاد دھاوخن  دوجو  بش  رگید  اجنآ  رد   . تسامش حور  وا  مان  و 
اھنآ ؛  دھد یم  رون  اھنآ  هب  گرزب  زکرم  عبنم و  اریز   ، تشاد دنھاوخن  زاین  دیشروخ 

زا ار  اھکشا  یمامت  دنوادخ  . و  درک دنھاوخ  یگدنز  هشیمھ  دبا و  یارب 
ای هودنا  ای  ، و  تشاد دھاوخن  دوجو  یگرم  چیھ  رگید  ؛  درک دھاوخ  کاپ  ناشنامشچ 

نایم زا  نیشیپ  یاھزیچ  اریز   ، تشاد دھاوخن  دوجو  یدرد  چیھ  ، و  یا هیرگ 
“. دنا هتفر 
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فیلکت ناسیئر  - 2

هاگھگ  ،“ هیلوا یوگلا  ۀتشرف   ” ، اھمیفانرپوس سیئر  طسوت  هک  تسا  یھورگ  نیا 
، و مود  ، لوا ناگتشرف —  نیا  زا  هتسر  هس  ۀیلک  نامزاس  رب  ات  تسا  هدش  نییعت 
دوخ راتخم و  دوخ  ًالماک   ، هورگ کی  ناونع  هب   ، اھمیفانرپوس  . دنک تراظن  موس — 

ۀتشرف نیلوا   ، ناشکرتشم سیئر  یاھدرکراک  رد  زج  هب   ، دنتسھ هدننک  میظنت 
. دراد هدھع  هب  ار  یحور  یاھتیصخش  نیا  ۀیلک  یتسرپرس  هراومھ  هک   ، تشھب

دنوش هتفریذپ  تیاھن  هاپس  هب  تشھب  ۀتفای  لالج  ِیناسنا  نانکاس  هک  نآ  زا  شیپ 
هب رصحنم  یاھ  هلغشم  شزومآ  هعلاطم و   . دنراد یدایز  راک  اھنآ  اب  فیلکت  ِناگتشرف 
رد ار  دوخ  یرورض  شقن  نینچمھ  سیورس  ؛  دنتسین تشھب  یاھدراو  هزات  درف 
هک ما  هدرک  هدھاشم  نم  . و  دنک یم  یزاب  تشھب  ینایاپ  شیپ  یشزومآ  براجت 

کی  ، دنوش یم  رادروخرب  تحارتسا  یاھ  هرود  زا  هدنبای  زارف  یاھناسنا  هک  یماگنھ 
یفارس رپوس  ناسیئر  ۀریخذ  هاپس  اب  ترشاعم  یتسود و  یارب  یتاذ  لیامت 

. دنھد یم  ناشن  فیلکت 

طباور  ، دیبای یم  تسد  تشھب  هب  یناسنا  ناگدنبای  زارف  امش  هک  یماگنھ 
زا میظع  هورگ  کی  اب  سامت  زا  شیب  لماش  یدایز  رایسب  ردق  امش  یعامتجا 
عونمھ ۀتفای  لالج  یاھناسنا  زا  انشآ  ۀدوت  کی  اب  یھلا و  هتفای و  لالج  تادوجوم 

نادنورھش زا  فلتخم  ۀتسر  رازھ  هس  زا  شیب  اب  دیاب  نینچمھ  امش   . دوش یم 
نانکاس رگید  رامشیب  عاونا  اب  ، و  نایوج یلاعت  نوگانوگ  یاھھورگ  اب   ، تشھب
ترشاعم یتسود و   ، دنا هدشن  راکشآ  ایشنروی  رد  هک   ، تقوم یمئاد و   ، تشھب
شخبمارآ رایسب  تشھب  دنمناوت  نادنمشوھ  نیا  اب  موادم  سامت  زا  دعب   . دینک

دای هب  ار  نامز  یاھناسنا  اھنآ  ؛  دینک رادید  ناگتشرف  ینھذ  عاونا  اب  هک  تسا 
یشخب توارط  ترشاعم  نینچ  ینالوط و  سامت  نینچ  هک  دنروآ  یم  ییاھمیفارس 

. دنا هتشاد  نانآ  اب  ار 

تایقالخا نارسفم  - 3

تایقالخا هب  یرتشیب  هجوت  دیاب   ، دیور رتالاب  تایح  یدنب  هقبط  رد  هچ  رھ  امش 
تسا یقوقح  زا  درف  رھ  طسوت  تخانش  ًافرص  یقالخا  یھاگآ   . دوش لوذبم  ناھج 

زا رتارف  رایسب  یونعم  تایقالخا  اما   . تسا رگید  دارفا  ۀیلک  درف و  رھ  دوجو  یتاذ  هک 
. تسا یھورگ  یصخش و  بھاذم  ِییایشناروم  یتح  یناسنا و  موھفم 

نامز نادرونھر  طسوت  تسا و  هدش  هداد  شزومآ  هتسیاش  یا  هنوگ  هب  تایقالخا 
هدش هتفرگ  ارف  یفکم  ردق  هب  تشھب  هوکش  لالج و  هب  ناش  ینالوط  دوعص  رد 
هاگداز تارک  زا  هدنبای  زارف  نورد -  یوس  هب  ِیناگدنز  نارود  نیا  هک  جیردت  هب   . تسا
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هتسویپ ۀریاد  شیازفا  هب   ، هورگ زا  دعب  هورگ   ، ناگدنبای زارف   ، تسا هدش  ادیوھ  اضف 
زا دیدج  هورگ  رھ   . دنا هداد  همادا  شیوخ  یناھج  نارایتسد  ۀدنبای  شرتسگ 
دیاب هک  ار  تایقالخا  زا  رگید  حطس  کی  دوش  یم  عقاو  رادید  دروم  هک  ناراکمھ 

هب ماگنھ  ات  هک  نیا  ات   ، دنک یم  هفاضا  دوش  عقاو  تعاطا  دروم  دوش و  هتخانش 
رد هک  دنراد  زاین  یسک  هب  اھنآ  یتسار  هب   ، ارگزارف یاھناسنا  ندیسر  تشھب 

اھنآ  . دزاس مھارف  هناتسود  دنمدوس و  ۀرواشم  اھنآ  یارب  یقالخا  ریسافت  اب  هطبار 
ناوت راک  اب  اھنآ  هک  جیردت  هب  اما   ، دوش هداد  شزومآ  تایقالخا  نانآ  هب  هک  دنرادن  زاین 
زاین  ، دنوش یم  ور  هب  ور  تسا  هزات  هک  یدایز  یاھزیچ  اب  سامت  یرارقرب  یاسرف 
ریسفت اھنآ  یارب  حیحص  یا  هنوگ  هب  دنا  هتفرگ  دای  دایز  تمحز  اب  هک  ار  هچنآ  هک  دنراد 

. دوش

هب یمسر  یناوخارف  ات  یتماقا  تیعضو  هب  لین  زا  هک  دادیور  رپ  ۀرود  نآ  لوط  رد 
ندناسر یرای  رد  تایقالخا  نارسفم  دبای  یم  دادتما  ناگدنھد  نایاپ  یناسنا  هاپس 
اب تادوجوم  زا  رامشیب  یاھھورگ  اب  قابطنا  ۀنیمز  رد  تشھب  یاھدراو  هزات  هب 
عاونا زا  یرایسب  هدنبای  زارف  نادرونھر   . دنرادروخرب یشزرا  رپ  کمک  زا  تمظع 

. دنا هدرک  تاقالم  شیپ  زا  انواھ  رادم  تفھ  رد  ار  تشھب  نادنورھش  زا  رامشیب 
ثیلثت قولخم –  نارسپ  اب  هنامیمص  سامت  زا  نینچمھ  هتفای  لالج  یاھناسنا 
شخب تادوجوم  نیا  هک  ییاج  ینعی   ، انواھ ینورد  رادم  رد  کرتشم  هاپس  ۀتفای 

هدنبای زارف  نادرونھر  . و  دنا هتشگ  رادروخرب   ، دننک یم  تفایرد  ار  دوخ  شزومآ  ۀدمع 
رادید رگید  یاھرادم  رد  انواھ  تشھب -  متسیس  ۀدشان  راکشآ  رامشیب  نانکاس  اب 
رد ار  یھورگ  شزومآ  هدنیآ  ۀدشان  راکشآ  فیلاکت  یارب  یگدامآ  رد  هک  دنا  هتشاد 

. دننک یم  لابند  اجنآ 

ناونع هب  امش   . دنتسھ لباقتم  تباث  یا  هنوگ  هب  ینامسآ  یاھیمدمھ  نیا  ۀیلک 
یاھ هتسر  نیا  ناھج و  یپایپ  نامدمھ  نیا  زا  اھنت  هن  هدنبای  زارف  یاھناسنا 

کی رھ  هب  نینچمھ  هکلب   ، دیرب یم  دوس  یھلا  هدنیازف  روط  هب  ِنارشاعم  زا  رامشیب 
رھ هک  دیھد  یم  ار  ناتدوخ  ۀبرجت  تیصخش و  زا  یزیچ  هناردارب  تادوجوم  نیا  زا 

نامز و یلماکت  تارک  زا  هدنبای  زارف  ناسنا  کی  اب  ترشاعم  ببس  هب  ار  اھنآ  زا  کی 
. دزاس یم  رتھب  توافتم و  هشیمھ  یارب  اضف 

راتفر ناریدم  - 4

هن تشھب —  طباور  تایقالخا  رد  لماک  یبای  شزومآ  لابند  هب  هدنبای  زارف  یاھناسنا 
ار نیا  یتاذ —  یاھیگژیو  هکلب  یعونصم  یاھتساک  نیمارف  ای  ینعم  یب  تافیرشت 

نیا  . دننک تفایرد  ار  راتفر  یفارس  رپوس  ناریدم  ۀرواشم  هک  دنبای  یم  دنمدوس 
ییالاو تادوجوم  لماک  راتفر  یاھدربراک  رد  ار  تشھب  ۀعماج  دیدج  یاضعا  ناریدم 

. دنھد یم  شزومآ  دنراد  تماقا  ًاتقوم  تایح  رون و  یزکرم  ۀریزج  رد  هک 
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فشک لباق  یمظن  تشھب  رد  ، و  تسا یزکرم  ناھج  یلصا  عوضوم  ینومراھ 
یاھیدنلب ات   ، هفسلف ۀلیسو  هب   ، شناد قیرط  زا  حیحص  راتفر   . تسا یلوتسم 

هب یکیدزن  رد   . تسا یرورض  تفرشیپ  یارب  هتخیگنا  دوخ  شتسرپ  ِیونعم 
رد دیاب  کینکت  نیا  هب  لین  یارب  نادرونھر  ؛ و  دراد دوجو  یھلا  کینکت  کی  تیھولا 
، تسا هدش  هداد  انواھ  یاھ  هریاد  رد  نآ  حور   . دننامب یقاب  تشھب  هب  دورو  راظتنا 

یتسار هب  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  طقف  نامز  نادرونھر  شزومآ  ییاھن  یاھیراک  هزیر  اما 
. دوش هدرب  راک  هب  دناوت  یم  دنبای  تسد  رون  ۀریزج  هب 

رد اما   . تسا دازآ  یعیبط و  تھج  رھ  زا  ، و  هتخیگنا دوخ  ًالماک  تشھب  راتفر  یمامت 
ناریدم ، و  دراد دوجو  اھراک  ماجنا  یارب  لماک  حیحص و  هار  کی  زونھ  نادواج  ۀریزج 

دنھد شزومآ  ار  اھنآ  ات  دنتسھ  اھ “ هزاورد  نورد  رد  اھ  هبیرغ   ” رانک رد  هتسویپ  راتفر 
رد دنھد و  رارق  لماک  یتحار  رد  ار  اھنآ  هک  دننک  تیادھ  ار  نانآ  یاھماگ  نانچ  و 
بانتجا نانیمطا  مدع  یمگردرس و  نآ  زا  هک  دنزاس  رداق  ار  نادرونھر  لاح  نامھ 
یبیترت نینچ  قیرط  زا  طقف   . دشاب یم  ریذپان  بانتجا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دننک 
تشھب رد  زگرھ  یمگردرس  ؛ و  دیزرو بانتجا  نایاپ  یب  یمگردرس  زا  ناوت  یم 

. ددرگ یمن  رادیدپ 

تمدخ هتفای  لالج  نایامنھار  ناراگزومآ و  ناونع  هب  یتسار  هب  راتفر  ناریدم  نیا 
دیدج و یاھتیعضو  زا  ینایاپ  یب  ًابیرقت  ییارآ  فص  اب  هطبار  رد  اھنآ   . دننک یم 
 . دنشاب یم  دیدج  یناسنا  نانکاس  شزومآ  ریگرد  ًاتدمع  انشآان  یاھدربراک 

یارب  ، نآ هب  ینالوط  رفس  نآ و  یارب  ینالوط  یزاس  هدامآ  یمامت  مغر  هب  تشھب 
لباقریغ یا  هنوگ  هب  زونھ  دنبای  یم  تسد  یتماقا  تیعضو  هب  ماجنارس  هک  ییاھنآ 

. تسا دیدج  راظتنا  لباقریغ  یا  هنوگ  هب  بیجع و  فیصوت 

شناد ناگدنرادھاگن  - 5

طسوت هک  دنتسھ  یرتالاب  ۀدنز “ یاھ  هلاسر   ” شناد یفارس  رپوس  ناگدنرادھاگن 
هدناوخ دنتسھ و  هدش  هتخانش  دنراد  تماقا  تشھب  رد  هک  یناسک  ۀیلک 

. یعقاو شناد  ۀدنز  یاھباتک   ، دنتسھ تقیقح  یھلا  تاشراگن  اھنآ   . دنوش یم 
نینچ طقف  شناد  ناگدنرادھاگن   . دیا هدینش  تایح “ باتک   ” رد تاشراگن  ۀرابرد  امش 
یھلا و تایح  نادواج  یاھ  هحول  رد  هک  لامک  دانسا   ، دنتسھ یا  هدنز  یاھباتک 

کیتاموتا هدنز و  یاھ  هناخباتک  عقاو  رد  اھنآ   . دنا هتسب  شقن  یلاع  نانیمطا 
رد عقاو  رد  ، و  تسا نیداھن  هیلوا  یاھمیفانرپوس  نیا  رد  اھناھج  تایعقاو   . دنتسھ
رد غورد  هک  تسا  نکممریغ  ًاساسا  نینچمھ  ؛ و  تسا هدش   تبث  ناگتشرف  نیا 
یاج نامز  یدنمشوھ  تیدبا و  تقیقح  راشرس  لماک و  یاھ  هنیجنگ  نیا  ناھذا 

. دریگ
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نادواج ۀریزج  نانکاس  یارب  ار  یشزومآ  یمسرریغ  یاھسرد  ناگدنرادھاگن  نیا 
. تسا اھزیچ  یتسرد  نییعت  نداد و  عاجرا  اھنآ  یلصا  درکراک  اما   ، دننک یم  ارجا 

ۀدنز ۀنیجنگ  شا  هدارا  هب  انب  تسا  نکمم  تشھب  رد  تقوم  ۀدننک  تماقا  رھ 
هتشاد شرانک  رد  دشاب  نآ  نتسناد  هب  لیام  هک  ار  یا  هژیو  تقیقح  ای  تیعقاو 

اھنآ  . دنتسھ دوجوم  شناد  ۀدنز  ناگدنبای  هریزج  یلامش  دح  نیرتالاب  رد   . دشاب
، درک دنھاوخ  نییعت  دراد  تسد  رد  ار  تساوخرد  دروم  تاعالطا  هک  ار  یھورگ  ریدم 

دینادب دیھاوخ  یم  امش  هک  دنتسھ  یزیچ  نآ  دوخ  هک  یا  هتسجرب  تادوجوم  و 
هتشون تاحفص  زا  یھاگآ  تفایرد  یپ  رد  دیابن  رگید  امش   . دش دنھاوخ  رھاظ  ًاروف 
رارقرب کیدزن  ۀطبار  ور  رد  ور  روط  هب  هدنز  یدنمشوھ  اب  نونکا  امش  ؛  دیشاب هدش 

هک یا  هدنز  تادوجوم  زا  ار  شناد  نیرتالاب  امش  بیترت  نیدب   . دینک یم 
. دیروآ یم  تسد  هب  دنتسھ  نآ  ییاھن  ناگدنرادھاگن 

هب لیام  امش  هک  تسا  یزیچ  ًاقیقد  هک  ار  یمیفانرپوس  نآ  امش  هک  یماگنھ 
یمامت ۀدش  هتخانش  تایعقاو  یمامت  دینک ،  یم  ادیپ  دیتسھ  نآ  یتسرد  نییعت 

ۀدنز ییاھن و  ۀدیکچ  شناد  ناگدنرادھاگن  نیا  اریز   ، تفای دیھاوخ  دوجوم  ار  اھناھج 
یاھمیفانکس اھمیفارس و  زا  هک  دنتسھ  یرگشراگن  ناگتشرف  میظع  ۀکبش 

انواھ رد  موس  یاھمیفانرپوس  یلصا  نارگشراگن  ات  اھناھجربا  یلحم و  یاھناھج 
ۀصالخ  ، تشھب یمسر  تاشراگن  زا  شناد  ۀدنز  تشابنا  نیا  . و  دنبای یم  هنماد 

. تسا ازجم   ، یناھج خیرات  ۀدنیازف 

شناد  ، شناد عورش  اما   ، تسا یزکرم  ناھج  تینابر  رد  تقیقح  یدنمدرخ  أشنم 
ظفح یارب  ترورض  ور  نیا  زا   . تسا اضف  نامز و  یاھورملق  رد  ًاتدمع   ، یبرجت
طسوت هک  ناھجربا  رد  رگشراگن  یاھمیفانرپوس  اھمیفارس و  روانھپ  یاھنامزاس 

. دوش یم  نشور  دنا  هدش  اپرب  ینامسآ  نارگشراگن 

نینچمھ دنتسھ  ناھج  شناد  بحاص  یتاذ  روط  هب  هک  هیلوا  یاھمیفانرپوس  نیا 
هب دوخ  ندومن  بوصنم  رد  اھنآ   . دنشاب یم  نآ  یدنب  هقبط  یھدنامزاس و  لوئسم 
یدنب هقبط  گرزب  ۀتسر  تفھ  رد  ار  شناد  اھناھج  ناھج  عجرم  ۀدنز  ۀناخباتک  ناونع 
ۀطساو هب  هک  یتلوھس   . دراد یعرف  شخب  نویلیم  کی  ًادودح  کی  رھ  هک  دنا  هدومن 

هب ًافرص  دنیامن  تروشم  شناد  میظع  ۀنیجنگ  نیا  اب  دنناوت  یم  تشھب  نانکاس  نآ 
. دشاب یم  شناد  ناگدنرادھاگن  ۀنادنمدرخ  هنابلطواد و  یاھشالت  ببس 

یاھ هنیجنگ  ، و  دنتسھ یزکرم  ناھج  یالاو  ناراگزومآ  نینچمھ  ناگدنرادھاگن 
، و دننک یم  ادھا  هنادازآ  انواھ  یاھرادم  زا  کی  رھ  رد  تادوجوم  ۀیلک  هب  ار  دوخ  ۀدنز 

یامدق یاھھاگداد  طسوت   ، میقتسمریغ روط  هب  هچ  رگ   ، هدرتسگ روط  هب  اھنآ 
یزکرم ناھج  یارب  هک   ، هدنز ۀناخباتک  نیا  اما   . دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اھمایا 

دیاوف  . تسین یسرتسد  لباق  یلحم  یاھشنیرفآ  یارب   ، تسا دوجوم  اھناھجربا  و 
هب یلحم  یاھناھج  رد  یساکعنا  میقتسمریغ و  روط  هب  طقف  تشھب  شناد 
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. دیآ یم  تسد 

هفسلف ناداتسا  - 6

زارف دایز  زگرھ  امش   . دراد رارق  هفسلف  ِفعش  دجو و   ، شتسرپ لماک  تیاضر  زا  دعب 
ار هفسلف  نتفرگ  راک  هب  هک  زار  رازھ  کی  هک  نیا  ات  دیور  یمن  شیپ  دایز  ای  دیبای  یمن 

. دشاب هدنامن  یقاب  دنک  یم  هبلاطم  هدش  تردابم  ِلح  هار  کی  رد 

زارف یموب و   ، نآ نانکاس  ناھذا  هک  دنوش  یم  دونشخ  تشھب  داتسا  ۀفسالف 
تیادھ ناھج  تالکشم  لح  یارب  شالت  ۀدننک  داشلد  یریگیپ  رد  ار   ، ود رھ   ، هدنبای

یتادوجوم  ، دنتسھ تشھب “ نامیکح   ” هفسلف یفارسرپوس  ناداتسا  نیا   . دننک
شناد و تقیقح  زا  اھ  هتخانشان  رب  الیتسا  یارب  ناشیاھشالت  رد  هک  دنمدرخ 
هب هبرجت  دسر و  یم  تقیقح  هب  شناد  اھنآ  اب   . دننک یم  هدافتسا  هبرجت  تایعقاو 
هبرجت ار  دوجو  یاھزارف  اضف  ۀدنبای  زارف  یاھتیصخش  تشھب  رد   . دبای یم  زارف  درخ 
هفسلف هب  تسا  نکمم  اھنآ  ؛  دنناد یم  ار  تقیقح  اھنآ  ؛  دنراد شناد  اھنآ  دننک : یم 

مھف ددص  رد  یتح  تسا  نکمم  اھنآ  ؛  دنشیدنایب تقیقح  هب  دننز —  تسد  یزادرپ 
. دنیآرب اھقلطم  یاھکینکت  کرد  یارب  شالت  ییاغ و  میھافم 

رد یلصفم  سورد  هفسلف  ناداتسا  تشھب  میظع  ورملق  ِیبونج  دح  نیرترود  رد 
هک یناسک  ۀیلک  یارب  اجنیا  رد  اھنآ  دننک .  یم  سیردت  ار  درخ  یلمع  شخب  داتفھ 
رد دننک و  یم  ثحب  تیدبا  فادھا  اھحرط و  نوماریپ  دنراد  یسرتسد  اھنآ  درخ  هب 

رایسب دروخرب  ۀویش  کی  اھنآ   . دنیآ یم  رب  شناد  شراگن  براجت و  یگنھامھ  ددص 
یاھیریگ هجیتن  اما   ، دنا هدروآ  دوجو  هب  ناھج  نوگانوگ  تالکشم  اب  هطبار  رد  هژیو 

. تسا تخاونکی  ِقفاوت  رد  هشیمھ  اھنآ  ییاھن 

رتالاب کینکت  هلمج  زا   ، یشزومآ لمتحم  شور  رھ  قیرط  زا  تشھب  ۀفسالف  نیا 
ۀیلک  . دنھد یم  سرد  یناسر  عالطا  ِیتشھب  یاھشور  یخرب  انواھ و  یرادومن 
کرد تیفرظ  یارو  رد  یلک  هب  اھ  هدیا  ندناسر  شناد و  نداد  رتالاب  یاھکینکت  نیا 

تشھب رد  شزومآ  تعاس  کی   . دشاب یم  یرشب  نھذ  نیرت  هتفای  هعسوت  یتح 
دیناوت یمن  امش   . تسا ایشنروی  یوغل  یظفح  یاھشور  زا  لاس  رازھ  هد  اب  ربارب 

اھنآ هک  زیچ  چیھ  ًافرص  یناسنا  ۀبرجت  رد  ، و  دینک کرد  ار  یطابترا  یاھکینکت  نینچ 
. درادن دوجو  درک  هیبشت  نآ  هب  ار  اھنآ  ناوتب  هک  یزیچ  ، و  دنشاب هسیاقم  لباق  نآ  اب 

هک یتادوجوم  نآ  هب  اھناھج  ناھج  زا  ناشریسفت  ندومن  هئارا  رد  تشھب  ۀفسالف 
زگرھ هفسلف  هک  یلاح  رد  . و  دنرب یم  رفاو  یتذل  دنا  هدرک  دوعص  اضف  تارک  زا 

، دشاب تباث  شیاھیریگ  هجیتن  رد  هبرجت  قیاقح  شناد و  تایعقاو  نوچمھ  دناوت  یمن 
تالکشم نوماریپ  هیلوا  یاھمیفانرپوس  یاھثحب  نیا  هب  امش  هک  هاگنآ   ، لاح نیا  اب 
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یعطق و تیاضر  کی   ، دیا هداد  شوگ  اھقلطم  یاھدرکراک  تیدبا و  ۀدشان  لح 
. درک دیھاوخ  ساسحا  هدشن  عقاو  یگریچ  دروم  لئاسم  نیا  نوماریپ  هدنیاپ 

طقف لامک  ۀفسلف  ؛  دنوش یمن  شخپ  جراخ  هب  تشھب  ینالقع  یاھتیلاعف  نیا 
زا طقف  رود  ات  رود  یاھشنیرفآ   . تسا مھارف  دنرضاح  ًاصخش  هک  ییاھنآ  یارب 
هب ار  درخ  نیا  ًابقاعتم  ، و  دنا هدرک  روبع  هبرجت  نیا  نایم  زا  هک  ییاھنآ  قیرط 
. دنبای یم  یھاگآ  اھشزومآ  نیا  اب  هطبار  رد  دنا  هدرک  لمح  اضف  یاھناھج 

شتسرپ ناربھر  - 7

هدش هدیرفآ  دنمشوھ  تادوجوم  ۀیلک  ۀفیظو  نیلوا  زایتما و  نیرتالاب  شتسرپ 
تقیقح و قیدصت  صیخشت و  شخب  یداش  هناھاگآ و  لمع  شتسرپ   . تسا

تیفیک  . تسا ناشتاقولخم  اب  ناگدننیرفآ  یصخش  هنامیمص و  طباور  ِتیعقاو 
یھاگآ هک  جیردت  هب  ؛ و  دوش یم  نییعت  قولخم  شنیب  قمع  طسوت  شتسرپ 
هدنیازف روط  هب  شتسرپ  لمع   ، دور یم  شیپ  نایادخ  نارکیب  رتکاراک  هب  تبسن 

یبرجت و فعش  نیرتالاب  هوکش  هب  ماجنارس  هک  نیا  ات   ، دوش یم  ریگارف  ًامامت 
. دسر یم  هدش  هدیرفآ  تادوجوم  یارب  هدش  هتخانش  تذل  نیرت  عیدب 

نآ  ، دریگ یم  رب  رد  ار  یشتسرپ  صخشم  یاھناکم  تشھب  ۀریزج  هک  یلاح  رد 
لوا و قایتشا  شتسرپ   . تسا یھلا  تمدخ  میظع  هاگشتسرپ  کی  ًابیرقت  رتشیب 

 — دننک یم  دوعص  نآ  زیگنا  فعش  لحاوس  هب  هک  تسا  یناسک  ۀیلک  بلاغ 
هب دنناوتب  هک  دنا  هتخومآ  دنوادخ  اب  هطبار  رد  ردقنآ  هک  یتادوجوم  ینآ  ششوج 
، انواھ نایم  زا  نورد  هب  رفس  لوط  رد   ، هریاد هب  هریاد   . دنبای تسد  وا  روضح 
یرورض تشھب  رد  هک  نیا  ات   ، تسا دشر  لاح  رد  رفاو  قایتشا  کی  شتسرپ 

. دوش لرتنک  نآ  زا  اوس  تیادھ و  نآ  نایب  هک  دوش  یم 

ۀژیو یاھنایغط  ریاس  ، و  یشتسرپ یھورگ  ، و  هتخیگنا دوخ   ، بوانتم یاھناروف 
تحت دوش  یم  هدرب  تذل  اھنآ  زا  تشھب  رد  هک  یونعم  شیاین  لماک و  یشتسرپ 

یتسرپرس تحت   . دنوش یم  ارجا  هیلوا  یاھمیفانرپوس  زا  هژیو  هاپس  کی  یربھر 
تذل فدھ  هب  قولخم  یبایتسد  بجوم  مارتحا  یادا  نیا   ، شتسرپ ناربھر  نیا 
ۀیلک  . دوش یم  یصخش  تذل  یلاعتم و  ِدوخ  زاربا  یواح  ِلامک  جوا  هب  لین  رفاو و 
فیلکت ناسیئر  رگا  ؛ و  دنشاب شتسرپ  ناربھر  هک  دنراد  وزرآ  هیلوا  یاھمیفانرپوس 

اب دبا  یارب  هدنبای  زارف  تادوجوم  ۀیلک  دندرک  یمن  قرفتم  ار  اھییامھدرگ  نیا  ًابوانتم 
هاگچیھ هدنبای  زارف  دوجوم  چیھ  اما   . دندنام یم  یقاب  یشتسرپ  تلاح  رد  تذل 

رد لماک  تیاضر  هب  هک  نیا  ات  دوش  دراو  هنادواج  تمدخ  فیلاکت  هب  هک  درادن  مازلا 
. دشاب هتفای  تسد  شتسرپ 
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زارف تاقولخم  هب  ار  شتسرپ  ۀوحن  یروط  هک  تسا  نیا  شتسرپ  ناربھر  ۀفیظو 
رد دنبای و  تسد  یدرف  ِنایب  تیاضر  نیا  هب  دنناوتب  اھنآ  هک  دنھد  شزومآ  هدنبای 

. دنشاب هتشاد  هجوت  تشھب  ماظن  یرورض  یاھتیلاعف  هب  دنشاب  رداق  لاح  نامھ 
هب دسر  یم  تشھب  هب  هک  یلومعم  ناسنا  یارب  شتسرپ  کینکت  رد  دوبھب  نودب 
هنادنمشوھ و ینادردق  یواح  تاساسحا  هک  دوب  یم  زاین  تقو  لاس  اھدص 
شتسرپ ناربھر   . دراد زاربا  هنادنمتیاضر  لماک و  روط  هب  ار  دوخ  ۀنایارگزارف  ساپس 

نیا هک  یروط   ، دنیاشگ یم  ار  نایب  زا  یا  هتخانشان  ماگنھ  نآ  ات  دیدج و  یاھھار 
نامز تدم  رد  هک  دنوش  رداق  نامز  هاگشیاز  اضف و  هاگداز  زیگنا  تفگش  نادنزرف 

. دنبای تسد  یشتسرپ  لماک  یدنسرخ  هب  یرتھاتوک  رایسب 

یدرف و نایب  یاھییاناوت  دنرداق  هک  ناھج  رسارس  تادوجوم  ۀمھ  یاھرنھ  یمامت 
رد ناشتیفرظ  دح  نیرتالاب  ات   ، دنشخب لالج  هدومن و  دیدشت  ار  ینادردق  شناسر 

یداش نیرتالاب  شتسرپ   . دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  تشھب  یاھتیھولا  شتسرپ 
حیرفت هک  هچنآ   . تسا تشھب  شخب  توارط  یمرگرس  نآ  ؛  تسا یتشھب  دوجو 
لماک یاھناور  یارب  شتسرپ   ، دھد یم  ماجنا  نیمز  رد  امش  ۀتسخ  ناھذا  یارب 

رد یلک  هب  تشھب  رد  شتسرپ  ۀویش   . داد دھاوخ  ماجنا  تشھب  رد  امش  ۀدش 
نآ حور  زا  دیناوت  یم  ایشنروی  رد  اجنیا  یتح  امش  اما   ، تسا یناسنا  کرد  یارو 

، دننیزگ یم  تماقا  امش  رد  نونکا  یتح  نایادخ  حاورا  اریز   ، دینک ینادردق  هب  عورش 
. دنشخب یم  ماھلا  یقیقح  شتسرپ  هب  ار  امش  ، و  دنشدرگ رد  امش  زارف  رب 

اھنیا اما   ، دراد دوجو  تشھب  رد  شتسرپ  یارب  یا  هدش  نییعت  یاھناکم  اھنامز و 
ِیونعم تاساسحا  ۀدنیازف  هتسویپ  رفاو و  نتخاس  ناور  هب  تدعاسم  یارب 
تادوجوم طسوت  تینابر  طسب  لاح  رد  تخانش  دشر و  لاح  رد  ِیدنمشوھ 

زگرھ ادنافدنرگ  نارود  زا   . دنتسین یفکم  نادواج  ۀریزج  هب  یبرجت  زارف  شوھاب 
تدعاسم لماک  روط  هب  تشھب  رد  شتسرپ  حور  هب  هک  دنا  هدوبن  رداق  اھمیفانرپوس 
یریگ هزادنا  نآ  یارب  کرادت  طسوت  هک  روطنآ   ، دازام شتسرپ  کی  هشیمھ   . دننک
یتاذ لامک  یواح  یاھتیصخش  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  . و  دراد دوجو   ، دوش یم 

ار یتادوجوم  یونعم  تاساسحا  یواح  ۀداعلا  قراخ  یاھشنکاو  دنناوت  یمن  زگرھ 
اب یمارآ و  هب  اضف  نامز و  رت  نییاپ  تارک  یونعم  یکیرات  قامعا  زا  ار  دوخ  هار  هک 

. دننک کرد  لماک  روط  هب  دنا  هدوشگ  تشھب  هوکش  تمس  هب  الاب  یوس  هب  تمحز 
تسد تشھب  یاھتردق  روضح  هب  نامز  یاھناسنا  ناگتشرف و  نیا  هک  یماگنھ 

هک یا  هرظنم   ، ددنویپ یم  عوقو  هب  راصعا  ۀدش  هتشابنا  تاساسحا  زاربا   ، دنبای یم 
تیاضر ضحم  یداش  ۀدننک  داجیا  تسا و  هدننک  توھبم  تشھب  ناگتشرف  یارب 

. تسا تشھب  یاھتیھولا  رد  یھلا 

ارف هنارگشیاین  یونعم و  زاربا  ۀریچ  جوم  کی  ار  تشھب  رساترس  تاقوا  یھاگ 
هک نیا  ات  دننک  لرتنک  ار  اھ  هدیدپ  نیا  دنناوت   یمن  بلغا  شتسرپ  ناربھر   . دریگ یم 
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نایادخ یھلا  بلق  رگناشن  هک  تیھولا  هاگلزنم  ِرون  ۀناگ  هس  تاناسون  یرادیدپ 
هوکش و لماک  نادنورھش   ، تشھب نانکاس  ۀناقداص  شتسرپ  ۀطساو  هب  تسا 
کینکت هچ   . دوش دونشخ  لامک  مامت و  لماک و  روط  هب   ، نامز ۀدنبای  زارف  تاقولخم 

دنزرف ِدنمشوھ  رھم  هک  تسا  رمثرپ  هچ  نایادخ  نادواج  دوصقم  حرط و  یدنمزوریپ !
! دھد یم  لماک  یدونشخ  هدننیرفآ  ردپ  نارکیب  رھم  هب  قولخم 

هب شریذپ  یارب  امش   ، لماک شتسرپ  اب  هطبار  رد  یلاع  تیاضر  هب  لین  زا  دعب 
هب ًابیرقت  هدنبای  زارف  یناگدنز  نارود  دیوش .  یم  رادروخرب  تیحالص  زا  تیاھن  هاپس 
نشج نیلوا   . دوش یم  هدامآ  ییاپرب  یارب  نشج  نیمتفھ  ، و  تسا هدیسر  نایاپ 
تاجن ۀتساوخ  هک  هاگنآ   ، دوب رکف  ۀدننک  میظنت  اب  یناف  ناسنا  تقفاوم  رگناشن 
هدننک میظنت  اب  دنویپ  یموس  ؛  دوب ایشناروم  تایح  رد  یرادیب  یمود  ؛  دیدرگ رھم 

؛ دوب یناھج  ردپ  نتفای  نشج  ِیرازگرب  یمجنپ  ؛  دوب انواھ  رد  یرادیب  یمراھچ  ؛  دوب
. دوب نامز  زا  ییاھن  راذگ  باوخ  زا  تشھب  رد  یرادیب  دادیور  نشج  نیمشش  و 
رد تمدخ  زاغآ  هدنھد و  نایاپ  یناسنا  هاپس  هب  دورو  رگناشن  نشج  نیمتفھ 
نایاپ کی  طسوت  یحور  یبای  تیعقاو  ۀلحرم  نیمتفھ  هب  یبایتسد   . تسا تیدبا 

. درک دھاوخ  ناشن  ار  تیدبا  یاھنشج  نیلوا  یرازگرب  ًالامتحا  هدنھد 

زا هتسر  نیرتالاب   ، دسر یم  نایاپ  هب  تشھب  یاھمیفانرپوس  ناتساد  بیترت  نیدب  و 
امش أشنم  ۀرک  زا  یناھج  ۀقبط  کی  ناونع  هب  هک  یتادوجوم  نآ   ، مداخ حاورا  ۀیلک 

ار تیدبا  ثیلثت  دنگوس  امش  هک  روطنیمھ  هک  نیا  ات  دنتسھ  امش  هارمھ  هتسویپ 
ماجنارس دیوش  یم  هدناوخ  ارف  تیاھن  یناسنا  هاپس  لخاد  هب  دیروآ و  یم  اج  هب 

. دننک یم  عادو  امش  اب  شتسرپ  ناربھر 

هدنھد نایاپ  نونکا  ؛ و  تسا ندش  زاغآ  ۀناتسآ  رد  تشھب  ثیلثت  نایاپ  یب  تمدخ 
 . دوش یم  ور  هب  ور  یئاغ  یادخ  شلاچ  اب 

[. اسرووی زا  درخ  ۀدننک  لماک  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 28

اھناھجربا مداخ  حاورا 

اھمیفارس یزکرم و  ناھج  ناگتشرف  میظع  یاھھورگ  اھمیفانرپوس  هک  روطنامھ 
اھناھجربا مداخ  حاورا  زین  اھمیفانِکِس   ، دنتسھ یلحم  یاھناھج  ناگتشرف 

لیسناتپ رد  تینابر و  ۀجرد  رد  رگباتزاب  حاورا  نادنزرف  نیا   ، دوجو نیا  اب   . دنشاب یم 
رد ییاھنت  هب  اھنآ   . اھمیفارس ات  دنتسھ  اھمیفانرپوس  هیبش  رتشیب  ًاتدمع  تیلاعت 

ۀدشان راکشآ  ناراکمھ  طسوت  هک  ییاھدرکراک  دننک ، و  یمن  تمدخ  اھشنیرفآربا 
. دنتسھ هدننک  توھبم  مھ  رامش و  یب  مھ  دنبای  یم  تروص  اھنآ 

ۀتسر هس  اھناھجربا  مداخ  حاورا   ، دیدرگ هضرع  اھ  هتشون  نیا  رد  هک  روطنامھ 
: دنریگ یم  رب  رد  ار  نیریز 

. اھمیفانِکِس - 1

. اھمیفایشرِت - 2

. اھمیفاینمآ - 3

تفرشیپ ۀنایارگزارف  حرط  ریگرد  میقتسم  روط  هب  نانچ  رخآ  ۀتسر  ود  هک  اجنآ  زا 
دروم رصتخم  تروص  هب  اھمیفانکس  رت  هدرتسگ  یسررب  زا  شیپ   ، دنتسین یناسنا 
حاورا اھمیفاینمآ  هن  اھمیفایشرِت و  هن   ، یکینکت رظن  زا   . تفرگ دنھاوخ  رارق  ثحب 

نیا رد  یحور  نامداخ  ناونع  هب  ود  رھ  هچ  رگ   ، دنتسین اھناھجربا  هب  قلعتم  مداخ 
. دننک یم  تمدخ  اھورملق 

اھمیفایشرت - 1

تمدخ مغر  هب  اھنآ  ، و  تسا ناھجربا  یزکرم  داتس  رد  الاو  ناگتشرف  نیا  هاگلزنم 
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رظن زا   ، دنتسین یلحم  یاھناھج  یموب  هک  نآ  دوجو  اب   ، یلحم یاھشنیرفآ  رد 
حور نادنزرف  اھمیفایشرت   . دنشاب یم  اھناھجربا  یاھتختیاپ  نیا  نانکاس  یکینکت 
نیا  . دنبای یم  تیصخش  تشھب  رد  هرفن  رازھکی  یاھھورگ  رد  دنتسھ و  نارکیب 

ۀیدھ دنراد  یلاع  هب  کیدزن  ۀناگدنچ  دربراک  یھلا و  أشنم  هک  ینامسآ  تادوجوم 
. دنتسھ دنوادخ  رگشنیرفآ  نارسپ  هب  نارکیب  حور 

دوش و یم  ادج  تشھب  ۀناردام  هناردپ و  ماظن  زا  لیئاکیم  رسپ  کی  هک  یماگنھ 
هورگ کی  نارکیب  حور   ، دوش یم  هدامآ  اضف  یناھج  یارجام  هب  ندش  مازعا  یارب 
رسپ نیا  هک  یماگنھ  . و  دروآ یم  دوجو  هب  ار  مدمھ  حاورا  نیا  زا  هرفن  رازھ  کی 

اب یاھمیفایشرت  نیا   ، دزرو یم  تردابم  ناھج  یھدنامزاس  یارجام  هب  هدننیرفآ 
. دننک یم  یھارمھ  ار  وا  تمظع 

لنسرپ اھنت  میفایشرت  رازھ  کی  نیا   ، ناھج نتخاس  نیزاغآ  نارود  رساترس  رد 
نداد لکش  ِشنکرپ  راصعا  نیا  لوط  رد  اھنآ   . دنتسھ هدننیرفآ  رسپ  کی  یصخش 

هب یدنمتردق  ۀبرجت  رسپ  نارایتسد  ناونع  هب  یموجن  یاھیراکتسد  ریاس  ناھج و 
کی دلوتم  نیلوا   ، دادماب نابات و  ۀراتس  یبای  تیصخش  زور  ات  اھنآ   . دنروآ یم  تسد 

یافعتسا نآ  لابند  هب   . دننک یم  تمدخ  هدننیرفآ  رسپ  رانک  رد   ، یلحم ناھج 
یاھ هتسر  یرادیدپ  اب  . و  دوش یم  هتفریذپ  هدش و  میدقت  اھمیفایشرت  یمسر 

هرانک یلحم  ناھج  رد  لاعف  تمدخ  زا  اھنآ   ، ناگتشرف یموب  تایح  ِنیزاغآ 
یاھمایا یامدق  دندوب و  لصو  وا  هب  ًاقباس  هک  یا  هدننیرفآ  رسپ  نایم  دنریگ و  یم 

. دنوش یم  طبار  نامداخ  هطوبرم  ناھجربا 

اھمیفاینمآ - 2

هدیرفآ نارکیب  حور  طسوت  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  اب  طابترا  رد  اھمیفاینمآ 
ییارجا یلاع  ناریدم  نیمھ  درف  هب  رصحنم  ناروآ  مایپ  نامداخ و  اھنآ  ، و  دنا هدش 
ناتناورا رد  اھنآ  هاپس  ، و  دنا هتفای  صیصخت  گرزب  ناھج  هب  اھمیفاینمآ   . دنتسھ

هب هک  ییاج   ، دنا هتخاس  رارقرب  اسرووی  یلامش  یاھتمسق  رد  ار  ناشیزکرم  داتس 
تبث اسرووی  رد  اھنآ   . دنراد تماقا  نآ  رد  هژیو  هجوت  هاگرارقتسا  کی  ناونع 

ریگرد میقتسم  روط  هب  اھنآ  نینچمھ   . دنا هدشن  لصو  زین  ام  تلود  هب  ، و  دنا هدشن 
. دنتسین یناسنا  تفرشیپ  ۀنایارگزارف  حرط 

هب ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  رظن  هطقن  زا  یرادا  یگنھامھ  رطاخ  هب  اھمیفاینمآ 
رد ام  یاھمیفاینمآ  ینلک   . دنتسھ اھناھجربا  یتسرپرس  لوغشم  لماک  روط 
ۀرامش ییارجا  کرتشم  ۀرک  رد  هک  ناتناورا  ییارجا  یلاع  ریدم  زا  طقف  اسرووی 

هب طقف  دراد و  یم  تفایرد  دومنھر  هدش  عقاو  تشھب  رامقا  ینوریب  ۀقلح  رد  تفھ 
. دھد یم  شرازگ  وا 
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اھمیفانکِس - 3

ناھجربا رھ  یزکرم  داتس  هب  هک  یرگباتزاب  حور  تفھ  طسوت  یفاروکس  نایھاپس 
دراد دوجو  یتشھب  شنکاو  ِیعطق  کینکت  کی   . دنوش یم  دیلوت  دنا  هتفای  صیصخت 
تفھ رھ  رد   . تسا طوبرم  هرفن  تفھ  یاھھورگ  رد  ناگتشرف  نیا  شنیرفآ  هب  هک 
موس ۀتسر  ات  هس  ، و  مود ۀتسر  ات  هس   ، لوا ۀتسر  میفانکس  یکی  هشیمھ  ددع 
هک یماگنھ   . دنبای یم  تیصخش  قیقد  بسانت  نیا  رد  هشیمھ  اھنآ  ؛  دنتسھ
یامدق تمدخ  هب   ، لوا ۀتسر   ، یکی  ، دندش هدیرفآ  اھمیفانکس  نیا  زا  ددع  تفھ 

 - تشھب ناتسرپرس  زا  هورگ  هس  هب  مود  ۀتسر  ۀتشرف  هس   . دوش یم  لصو  اھمایا 
، و درخ ناگدننک  لماک   ، یھلا نارواشم  دنتسھ : طوبرم  اھتلودربا  رد  أشنم 
ۀتفای ثیلثت  ۀدنبای  زارف  نارایتسد  هب  موس  ۀتسر  ۀتشرف  هس   . یناھج ناسرزاب 

الاب ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ   ، دنمناوت ناروآ  مایپ  دنشاب : یم  لصو  ناھجربا  نانارمکح 
. دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  ، و  دنتسھ

یرگباتزاب ور  نیا  زا  ، و  دنتسھ رگباتزاب  حاورا  نادنزرف  اھناھجربا  یاھمیفانکِس  نیا 
رد أشنم  هک  یقولخم  رھ  زا  زاف  رھ  یمامت  هب  تبسن  اھنآ   . تساھنآ تعیبط  یتاذ 

هنارگباتزاب روط  هب  دراد  هدننیرفآ  یتشھب  نارسپ  زکرم و  عبنم و  نیموس 
هریغ ای  یصخش  یاھدوجو  تادوجوم و  رگباتزاب  ًامیقتسم  اما   ، دنتسھ دنمشنکاو 
دھاوش یاراد  ام   . دنتسین دنراد  زکرم  عبنم و  نیلوا  رد  أشنم  یراصحنا  روط  هب  هک 

رگا یتح  اما   ، میتسھ نارکیب  حور  دنمشوھ  یناھج  یاھرادم  تیعقاو  زا  یرایسب 
ًالماک اھمیفانکس  ۀنارگباتزاب  یاھدرکراک   ، میتشادن یرگید  کردم  لیلد و  چیھ 
ناشن ار  کرتشم  لماع  ِنارکیب  نھذ  ِیناھج  روضح  تیعقاو  هک  دوب  یم  یفاک 

. دھد

لوا ۀتسر  یاھمیفانکِس  - 4

یا هدنز  یاھ  هنیآ   ، دنا هتفای  صیصخت  اھمایا  یامدق  هب  هک   ، لوا ۀتسر  یاھمیفانکس 
کی ماظن  رد  دینک  رکف   . دنشاب یم  هناگ  هس  نانارمکح  نیا  تمدخ  رد  هک  دنتسھ 
، تسھ هک  نانچ   ، هدنز ۀنیآ  کی  هب  دیشاب  رداق  هک  دھد  یم  ینعم  هچ  ناھجربا 
لاس رازھ  دصکی  ای  رازھ  کی  هک  ار  رگید  یدوجوم  صخشم  یاھخساپ  دینک و  عوجر 

ینآ و روط  هب  ار  اھراک  نیا  یمامت  ، و  دیونشب نآ  اب  دینیبب و  نآ  رد  دراد  هلصاف  یرون 
اھشخپ  ، دنتسھ یرورض  اھناھج  یتسرپرس  یارب  دانسا   . دیھد ماجنا  اطخ  نودب 
دنمدوس رایسب  ناروآ  مایپ  ریاس  درفنم و  ناروآ  مایپ  راک   ، دنتسھ هدافتسا  لباق 

تشھب ینوکسم و  تارک  نایم  هار  ۀمین  رد  ناشناکم  زا  اھمایا  یامدق  اما   ، تسا
ود رھ   ، دنرگنب وس  ود  رھ  هب  ینآ  روط  هب  دنناوت  یم  دنوادخ —  ناسنا و  نایم  — 

. دنبای یھاگآ  وس  ود  رھ  نوماریپ  ، و  دنونشب ار  وس 
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طسوت طقف  دنتسھ —  هک  روطنآ   ، اھزیچ ۀیلک  ندید  ندینش و  یدنمناوت —  نیا 
هب دناوت  یم  ناش  هطوبرم  یزکرم  داتس  تارک  رد  طقف  اھناھجربا و  رد  اھمایا  یامدق 
زا دوش : یم  عقاو  هھجاوم  دروم  ییاھتیدودحم  اجنآ  رد  یتح   . دبای ققحت  لماک  روط 

رد ، و  دشاب یم  دودحم  ناتناورا  یاھناھج  تارک و  هب  یتاطابترا  نینچ   ، اسرووی
ار اھنآ  زا  کی  رھ  یرگباتزاب  کینکت  نیمھ   ، دنک یمن  لمع  اھناھجربا  نایم  هک  یلاح 

تفھ کت  کت  هچ  رگا   . دراد یم  هاگن  کیدزن  طابترا  رد  تشھب  اب  یزکرم و  ناھج  اب 
الاب رد  هتیروتا  باتزاب  لماک  روط  هب  وحن  نیدب   ، دنتسھ ادج  مھ  زا  تلودربا 

. دنتسھ انشآ  ًالماک  زین  زوسلد و  لماک  روط  هب  نییاپ  یاھزاین  اب  دنشاب و  یم 

تمدخ زا  عون  تفھ  تمس  هب  یتاذ  تعیبط  ۀطساو  هب  لوا  ۀتسر  یاھمیفانکس 
یتبھوم نانچ  زا  هتسر  نیا  زا  یرس  نیلوا  هک  تسا  راوازس  ، و  دنشاب یم  لیامتم 

ریسفت اھمایا  یامدق  یارب  ار  حور  نھذ  یتاذ  روط  هب  دناوتب  هک  دشاب  رادوخرب 
: دیامن

نیمتفھ رھ  هیلوا و  میفانکس  نیلوا  ناھجربا  رھ  رد   . کرتشم لماع  یادص   -1
یارب یریذپ  قابطنا  یالاب  عون  کی  هدش  هدیرفآ  ًابقاعتم  هک  هتسر  نآ  زا  درف 
رد ناشناراکمھ  اھمایا و  یامدق  یارب  ار  نارکیب  حور  نھذ  ریسفت  مھف و 
شزرا زا  رما  نیا  اھناھجربا  یزکرم  داتس  رد   . دراذگ یم  شیامن  هب  اھتلودربا 

نامداخ اب  یلحم  یاھشنیرفآ  فالخ  رب  اریز   ، تسا رادروخرب  یدایز 
نارکیب حور  ۀژیو  یبای  تیصخش  کی  زا  تلودربا  کی  دنسم   ، ناش یھلا 
ناگدنیامن هک  نیا  هب  یفاروکس  یاھادص  نیا  ور  نیا  زا   . تسین رادروخرب 

کیدزن رایسب  دنشاب  تختیاپ  ۀرک  نینچ  رد  زکرم  عبنم و  نیموس  یصخش 
ناردام نیا  اما   ، دنتسھ اجنآ  رد  رگباتزاب  حور  تفھ   ، دراد تقیقح   . دنوش یم 
ۀدننک سکعنم  کیتاموتا  روط  هب  یعقاو و  روط  هب  رتمک  یفاروکس  نایھاپس 

. داتسا حور  تفھ  ات  دنتسھ  کرتشم  لماع 

زا هک  یرفن  نیمتفھ  رھ  هیلوا و  میفانکس  نیمود  داتسا . حور  تفھ  یادص   -2
یاھشنکاو تعیبط و  هک  دنتسھ  لیامتم  نیا  هب  تسا  هدش  هدیرفآ  سپ  نآ 

قیرط زا  داتسا  حور  رھ  هچ  رگا   . دنروآرد ریوصت  هب  ار  داتسا  حور  تفھ  یعمج 
یگدنیامن شیپ  زا  ناھجربا  کی  تختیاپ  رد  لوئسم  ِرگباتزاب  حور  تفھ  زا  یکی 

طقف یعمج  روط  هب  اھنآ   . یعمج هن   ، تسا یدرف  یگدنیامن  نیا   ، دوش یم 
نیا تامدخ  زا  داتسا  حاورا  ور  نیا  زا  ؛  دنتسھ رضاح  هنارگباتزاب  یا  هنوگ  هب 

زا یرس  نیمود  ناگتشرف  نیا   . دننک یم  لابقتسا  یصخش  رایسب  ِناگتشرف 
یامدق هاگشیپ  رد  اھنآ  ندرک  یگدنیامن  رد  هک  دنتسھ  هیلوا  یاھمیفانکس 

. دنرادروخرب رایسب  تیحالص  زا  اھمایا 

تشھب نارسپ  شزومآ  ای  شنیرفآ  رد  نارکیب  حور  هدننیرفآ . نارسپ  یادص   -3
رھ هیلوا و  میفانکس  نیموس  اریز   ، دشاب هدوب  لیخد  دیاب  لیئاکیم  ۀتسر  زا 
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نارسپ نیا  ناھذا  ِندوب  رگباتزاب  ۀداعلا  قراخ  ۀیطع  زا  نآ  زا  دعب  متفھ  یرس 
لیئاکیم درکیور  دنشاب  لیام  اھمایا  یامدق  رگا   . دنتسھ رادروخرب  هدننیرفآ 

 — دننادب یتسار  هب  دننادب —  یسررب  تحت  ِعوضوم  کی  اب  هطبار  رد  ار  نادابن 
سیئر هک  تسا  مزال  طقف  ؛  دنناوخب ارف  ار  وا  اضف  طوطخ  رد  هک  درادن  یموزل 

شراگن میفانکس   ، تساوخرد هب  انب  هک   ، دنناوخب ارف  ار  نادابن  یاھادص 
اھمایا یامدق  اجنآ  رد  ماگنھ و  نآ  رد  تسرد  ؛ و  درک دھاوخ  هضرع  ار  لیئاکیم 

. دومن دنھاوخ  تفایرد  ار  نادابن  داتسا  رسپ  یادص 

رگید ۀتسر  چیھ  ، و  تسین باتزاب “ لباق   ” هنوگ نیدب  یدنزرف  رگید  ۀتسر  چیھ 
میمھف یمن  لماک  روط  هب  ام   . دیامن لمع  هنوگ  نیدب  دناوت  یمن  ناگتشرف  زا 

دوخ هک  مراد  کش  رایسب  نم  ، و  دریگ یم  تروص  هنوگچ  تسرد  رما  نیا  هک 
هک میناد  یم  تیعطق  اب  ام  اما   . دنمھفب ار  نآ  لماک  روط  هب  زین  هدننیرفآ  نارسپ 
لباق یا  هنوگ  هب  متح  روط  هب  نیا  هک  میناد  یم  نینچمھ  ام  ، و  دنک یم  راک  نیا 
رد یفاروکس  یاھادص  اسرووی  خیرات  یمامت  رد  اریز   ، دنک یم  راک  شریذپ 

. دنا هدرکن  اطخ  زگرھ  دوخ  یاھراک  ۀضرع 

یاضف تینابر  نآ  ۀطساو  هب  هک  ار  یا  هویش  زا  یردق  دیراد  هزات  اجنیا  رد  امش 
اجنیا رد  امش   . دینیب یم  دبای  یم  الیتسا  اضف  ِنامز  رب  دنک و  یم  هطاحا  ار  نامز 
هب تیدبا  ۀخرچ  کینکت  نوماریپ  ار  دوخ  یلامجا  یاھھاگن  نیتسخن  زا  یکی 

رد نامز  نادنزرف  هب  ات   ، تسا ارگاو  هظحل  نیا  یارب  هک  دیروآ  یم  تسد 
نیا . و  دناسر یرای  اضف  راوشد  یاھتیدودحم  رب  یگریچ  یارب  ناشیاھراک 
. دنشاب یم  رگباتزاب  حاورا  ِیناھج  ۀدش  تیبثت  کینکت  رب  هوالع  اھ  هدیدپ 

هدننیرفآ نارسپ  الاب و  رد  داتسا  حاورا  یصخش  روضح  زا  اھمایا  یامدق  هچ  رگا 
دنراد دوخ  نامرف  تحت  ار  یا  هدنز  تادوجوم   ، دنتسھ مورحم  ًارھاظ  نییاپ  رد 
گنھامھ یئاغ  تقد  هنارگباتزاب و  لامک  یواح  یناھیک  یاھمسیناکم  اب  هک 
نآ ۀیلک  ۀنارگباتزاب  روضح  زا  دنناوت  یم  نآ  ۀطساو  هب  اھنآ  دنشاب ، و  یم 

. دندرگ رادروخرب  دنتسھ  مورحم  ناش  یصخش  روضح  زا  هک  ییالاو  تادوجوم 
هتخانشان امش  یارب  هک  یرگید  رازبا  رازبا و  نیا  ۀطساو  هب  قیرط و  زا  دنوادخ 

. دراد روضح  هوقلاب  روط  هب  اھناھجربا  یزکرم  یاھداتس  رد  تسا 

الاب و زا  یحور  یادص  ششخرد  شجنس  قیرط  زا  اھمایا  یامدق 
جاتنتسا ار  ردپ  تساوخ  لماک  روط  هب  نییاپ  زا  لیئاکیم  یادص  یاھششخرد 

اب هطبار  رد  ردپ  تساوخ  ۀبساحم  رد  دنناوت  یم  قیرط  نیدب  اھنآ   . دننک یم 
یارب اما   . دنشاب نئمطم  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  یلحم  یاھناھج  یرادا  روما 
هس  ، رگید یاتود  تساوخ  نتسناد  اب  نایادخ  زا  یکی  تساوخ  جاتنتسا 
هلئسم لح  هب  دوب  دنھاوخن  رداق  ات  ود  ؛  دننک لمع  مھ  اب  دیاب  اھمایا  یامدق 
هشیمھ اھناھجربا   ، دندوبن نارگید  رگا  یتح   ، لیلد نیا  هب  . و  دنبای تسد 
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عقاو یتسرپرس  دروم   ، نت ود  یتح  ای  کی  طسوت  هن  ، و  مایالا میدق  هس  طسوت 
. دنوش یم 

نیمتفھ رھ  هیلوا و  میفانکس  نیمراھچ   . ناگتشرف نایھاپس  یادص   -4
یاھ هتسر  ۀیلک  تاساسحا  هب  تبسن  هک  دنتسھ  یناگتشرف  ًالمع  یرس 
هژیو روط  هب  نییاپ  رد  اھمیفارس  الاب و  رد  اھمیفانرپوس  هلمج  زا   ، ناگتشرف
تسرپرس ای  هدنامرف  ۀتشرف  رھ  دروخرب  ۀویش  ور  نیا  زا   . دنتسھ دنمشنکاو 

امش ۀرک  رد   . تسا مھارف  یسررب  یارب  ًاروف  اھمایا  یامدق  یاروش  رھ  رد 
لاقتنا ۀدیدپ  زا  ایشنروی  رد  اھمیفارس  سیئر  هک  درذگ  یمن  یزور  زگرھ 

یتقو ات  اما  ؛  ددرگن هاگآ   ، اسرووی زا  ندش  هدناوخ  ارف  یلیلد  هب  هنارگباتزاب و 
دروم هک  هچنآ  زا   ، دباین یھاگآ  شیپ  زا  درفنم  روآ  مایپ  کی  طسوت  هک 

یقاب ربخ  یب  ًالماک  نآ  ندمآ  تسد  هب  ۀوحن  زا  دریگ و  یم  رارق  تساوخرد 
ًاعطق اذل  ، و  هناھاگآان تداھش  زا  عون  نیا  ًامئاد  نامز  مداخ  حاورا  نیا   . دنام یم 
هجوت و دروم  روما  زا  ینایاپ  یب  شیارآ  اب  هطبار  رد  ار  یرواد  شیپ  نودب 

. دنزاس یم  مھارف  ناشناراکمھ  اھمایا و  یامدق  تروشم 

دوجو یشخپ  یاھمایپ  زا  هژیو  ۀقبط  کی  یربخ . شخپ  ناگدنراد  تفایرد   -5
هک یلاح  رد   . دنوش یم  تفایرد  هیلوا  یاھمیفانکس  نیا  طسوت  طقف  هک  دنراد 

گنھامھ روظنم  هب  نکیل   ، دنتسین اسرووی  لومعم  ناگدننک  شخپ  اھنآ 
زا هک  یصخشم  یعقاو  یاھمایپ  اب  اھمایا  یامدق  ۀنارگباتزاب  شرگن  نتخاس 

ِناگتشرف اب  طابترا  رد   ، دنیآ یم  ناھج  تاطابترا  ۀدش  تیبثت  یاھرادم  قیرط 
یرس نیمجنپ  شخپ  ناگدنراد  تفایرد   . دننک یم  راک  هنارگباتزاب  یاھادص 
هدیرفآ نآ  زا  دعب  هک  رفن  نیمتفھ  رھ  هیلوا و  میفانکس  نیمجنپ   ، دنتسھ

. دنا هدش 

نامز نادرونھر  هک  دنتسھ  ییاھمیفانکس  اھنیا   . لقن لمح و  یاھتیصخش   -6
اھنآ  . دننک یم  لمح  انواھ  ینوریب  ۀریاد  هب  اھناھجربا  یزکرم  داتس  تارک  زا  ار 
هب تشھب و  هب  نورد  یوس  هب  هک   ، دنتسھ اھناھجربا  لقن  لمح و  هاپس 
لماش هاپس  نیا   . دننک یم  لمع  دوخ  ۀطوبرم  یحاون  تارک  هب  نوریب  یوس 
هدیرفآ ًابقاعتم  هک  دنتسھ  یرفن  نیمتفھ  رھ  هیلوا و  میفانِکِس  نیمشش 

. تسا هدش 

یرس نیمتفھ   ، اھمیفانکس زا  گرزب  رایسب  هورگ  کی  هریخذ . نایھاپس   -7
اھورملق یرارطضا  فیلاکت  هدشن و  یدنب  هقبط  فیاظو  روظنم  هب   ، هیلوا

، دنتسین رادروخرب  الاب  صصخت  زا  هک  نیا  اب  اھنآ   . دنا هدش  هتشاد  هاگن  هریخذ 
لمع بوخ  ًاتبسن  دوخ  نوگانوگ  ناراکمھ  یاھتیفرظ  زا  کی  رھ  رد  دنناوت  یم 

هتفرگ هدھع  هب  یرارطضا  یاھتیعضو  رد  طقف  یصصخت  راک  نیا  اما   ، دننک
هک تسا  ناھجربا  کی  یلک  فیاظو  نآ  ماجنا  اھنآ  لومعم  یاھراک   . دوش یم 
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. دریگ یمن  رارق  دنراد  یصخشم  تیرومأم  هک  یناگتشرف  ۀرتسگ  رد 

مود ۀتسر  یاھمیفانکس  - 5

هنارگباتزاب رتمک  ناشلوا  ۀتسر  نارایمھ  هب  تبسن  مود  ۀتسر  یاھمیفانکس 
تبترم کی  رگناشن   ، موس ، و  مود  ، لوا ۀتسر  تروص  هب  ندش  یدنب  هقبط   . دنتسین
زا یکاح  ًافرص  نیا  ؛  تسین  ، اھمیفانکس دروم  نوچمھ   ، ناسمھان درکراک  ای 
ناسکی یاھتیفیک  اھھورگ  هس  یمامت  یاھتیلاعف  رد   . دشاب یم  لمع  زرط  تابیترت 

. دوش یم  هتشاذگ  شیامن  هب 

ناراکمھ تامدخ  هب  نیریز  تروص  هب  اھمیفانکس  مود  ۀتسر  ۀنارگباتزاب  عون  تفھ 
: دنا هدش  هدرامگ  اھمایا  یامدق  أشنم  ثیلثت  زارتمھ 

یاھداحتا ، و  هفسلف یاھناور   ، درخ یاھادص  درخ —  ناگدننک  لماک  هب 
. اھناور

یاھیدونشخ ، و  دوجو یاھیداش   ، تروشم بولق  یھلا —  نارواشم  هب 
. تمدخ

. حاورا ناگدنھد  صیخشت  یناھج —  ناسرزاب  هب 

، هک ینعم  نیدب  ؛  تسا هدش  هدیرفآ  یا  هریجنز  روط  هب  لوا  ۀتسر  لثم  هورگ  نیا 
عون شش  ، و  دوب وا  هیبش  نآ  زا  دعب  رفن  نیمتفھ  ، و  دوب درخ  یادص  کی  هداز  نیلوا 

. دنتسھ هنوگ  نیدب  زین  رگباتزاب  ناگتشرف  نیا  رگید 

طابترا رد  تشھب  ۀدنز  یاھ  هناخباتک  اب  اھمیفانکس  نیا  زا  یخرب  درخ . یادص   -1
ۀتسر هب  هک  دنتسھ  شناد  ناگدنراد  هاگن  اھ  هناخباتک  نیا   . دنتسھ مئاد 

زکرمت درخ  یاھادص   ، هنارگباتزاب ۀژیو  تمدخ  رد   . دنراد قلعت  هیلوا  یاھمیفانرپوس 
ناھج ۀدش  یگنھامھ  درخ  نانیمطا  لباق  ًالماک  ، و  راشرس  ، یراج  ، هدنز نوناک  و 

یتاعالطا تیاھن  یب  ًابیرقت  مجح  یارب  تمظع  رپ  تادوجوم  نیا   . دنشاب یم  اھناھج 
رگباختنا رگباتزاب و  رایسب  تسا  شدرگ  رد  اھناھجربا  یلصا  یاھرادم  رد  هک 

نیا ، و  دنراد تفایرد  هدومن و  ادج  ار  درخ  رھوج  دنناوتب  هک   ، ساسح نانچ   ، دنتسھ
یا هنوگ  هب   ، درخ ناگدننک  لماک   ، شیوخ ناقوفام  هب  ار  یرکف  تیلاعف  یاھرھوگ 
اھنت هن  درخ  ناگدننک  لماک  هک  دننک  یم  لمع  نانچ  اھنآ  . و  دنھد لاقتنا  ریذپاناطخ 

هنارگباتزاب روط  هب  نینچمھ  هکلب  دنونش   یم  ار  درخ  نیا  نیزاغآ  یعقاو و  یاھ  هولج 
. دننیب یم  دنداد  ادص  نآ  هب  هک  ار   ، أشنم نود  ای  الاب   ، تادوجوم دوخ 

، اسرووی رد  “ . دسرپب راذگب   ، تسا درخ  دقاف  یناسنا  رھ  رگا  : ” تسا هدش  هتشاگن 
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یرورض هک  یماگنھ   ، ناھجربا تلود  ۀدیچیپ  روما  ۀدننک  توھبم  یاھتیعضو  رد 
ود رھ  یلمع  لماک و  درخ  هک  یماگنھ   ، ددرگ ذاختا  هنادنمدرخ  تامیمصت  دوش  یم 
درخ یاھادص  زا  هورگ  کی  درخ  ناگدننک  لماک  تروص  نآ  رد   ، دشاب سرتسد  رد  دیاب 

تفایرد نیا  نانچ   ، ناش هتسر  لماک  تراھم  ۀلیسو  هب  ، و  دنناوخ یم  ارف  ار 
گنھامھ ار  اھناھج  ناھج  یراج  هنادنمشیدنا و  ِدرخ  یواح  ۀدنز  ناگدنراد 

درخ نایرج  کی  یفاروکس  یاھادص  نیا  زا  ًاروف  هک  دنھد  یم  تھج  دننک و  یم 
نییاپ یاھناھج  رتالاب  ناھذا  زا  درخ  یلمع  بالیس  کی  الاب و  ناھج  زا  تینابر 

. دوش یم  لصاح 

دزن ًاروف   ، دیآ دوجو  هب  یمگردرس  درخ  ۀنومن  ود  نیا  یگنھامھ  اب  هطبار  رد  رگا 
نییآ حیحص  بیکرت  اب  هطبار  رد  اھنآ  دوش ، و  یم  یھاوخ  ماجرف  یھلا  نارواشم 
زا هدمآرب  زیچ  تیدنس  اب  هطبار  رد  رگا   . دننک یم  رداص  مکح  ًاروف  یسرداد 
ناسرزاب  ، دشاب هتشاد  دوجو  یکش  هتفرگ  تروص  شروش  نآ  رد  هک  ییاھورملق 

رد دنرداق  دوخ  حاورا  ناگدنھد  صیخشت  اب  اھنآ  ، و  دنوش یم  عقاو  فانیتسا  دروم 
مکح ًاروف  هتشگ  رواشم  نتخیگنارب  بجوم  یحور “ ۀویش  هچ   ” هک نیا  اب  هطبار 
یامدق رایتخا  رد  هراومھ  ینآ  یدنمشوھ  راصعا و  درخ  بیترت  نیدب   . دننک رداص 

. دراد رارق  اھنآ  شنموکین  دتمم  هاگن  ربارب  رد  هدوشگ  باتک  کی  لثم  ، و  تسا اھمایا 

ییاھنآ یارب  لئاسم  نیا  یمامت  هک  دیمھفب  دیناوت  یم  یکدنا  ردق  هب  طقف  امش 
تمظع و  . دشاب یم  ینعم  هچ  هب  دنتسھ  اھناھجربا  تلود  ۀرادا  لوئسم  هک 
هک یماگنھ   . دشاب یم  یھانتم  کرد  یارو  رد  ًالماک  اھدرکراک  نیا  یگدرتسگ 

نم هک  روطنامھ   ، دیتسیا یم  اسرووی  رد  درخ  دبعم  شریذپ  ۀژیو  یاھرالات  رد  امش 
هب  ، دینیب یم  یعقاو  درکراک  نیح  رد  ار  اھزیچ  نیا  یمامت  ، و  ما هداتسیا  اھراب 
یا هرایس  نیب  تاطابترا  اب  هطبار  رد   ، اھنآ راک  تیعطق  هدیچیپ و  لامک  ۀطساو 

یھلا و درخ  هب  امش   . تشگ دیھاوخ  رثأتم  اھنآ  شیاتس  مارتحا و  دح  ات   ، اھناھج
رد ارجا  هب  ار  اھحرط  هدومن و  یزیر  حرط  یلاع  کینکت  نینچ  اب  هک   ، نایادخ یکین 

تسرد  ، اھزیچ نیا  یمامت  عقاو  رد  . و  درک دیھاوخ  مارتحا  یادا   ، دنروآ یم 
. دندنویپ یم  عوقو  هب   ، ما هدومن  فیصوت  ار  اھنآ  نم  هک  روطنامھ 

لصو درخ  ناگدننک  لماک  هب  زین  زیگنا  تفگش  ناراگزومآ  نیا  هفسلف . ناور   -2
یگنھامھ رد   ، دنتسین یتسرپرس  تحت  نیا  زا  ادج  هک  یماگنھ  ، و  دنتسھ

ۀنیآ کی  ربارب  رد  دینک  روصت   . دننام یم  یقاب  تشھب  رد  هفسلف  ناداتسا  اب  ینوناک 
یدام یھانتم و  ریوصت  هک  نیا  یاج  هب  تلاح  نآ  رد  اما   . دیا هداتسیا  میظع  ۀدنز 

هدھاشم ار  تشھب  ۀفسلف  تینابر و  درخ  زا  یساکعنا   ، دینک هدھاشم  ار  دوخ 
یروط “، و  دیشخب تیعقاو   ” لامک ۀفسلف  نیا  هب  هک  ددرگ  بولطم  رگا  . و  دینک یم 
رت نییاپ  تارک  ۀیاپ  نود  نامدرم  طسوت  ار  نآ  بذج  دربراک و  هک  دیزاس  قیقر  ار  نآ 

نییاپ تمس  هب  ار  دوخ  یاھتروص  دیاب  طقف  هدنز  یاھ  هنیآ  نیا   ، دیزاس یلمع 
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. دنزاس سکعنم  ار  رگید  ناھج  ای  هرک  یاھزاین  اھدرادناتسا و  ات  دنناخرچب 

قباطم ار  اھ  هیصوت  تامیمصت و  اھکینکت  نیمھ  قیرط  زا  درخ  ناگدننک  لماک 
قبطنم یسررب  تحت  تارک  نامدرم و  یعقاو  تیعضو  نیتسار و  یاھزاین 

لمع یناھج  ناسرزاب  یھلا و  نارواشم  اب  یگنھامھ  رد  هشیمھ  ، و  دنزاس یم 
. تسا نم  کرد  ناوت  یارو  رد  یتح  اھدرکراک  نیا  یلاعتم  یگدنکآ  اما  دننک .  یم 

یا هناگ  هس   هورگ   ، یقالخا طباور  تیعضو  اھلآ و  هدیا  نارگباتزاب  نیا   . اھناور داحتا   -3
تالکشم ۀیلک  نایم  زا   . دنتسھ لصو  درخ  ناگدننک  لماک  هب  هک  دننک  یم  لیمکت  ار 

، دراد زاین  یریذپ  قابطنا  هبرجت و  ۀنیمز  رد  رایع  مامت  درخ  کی  دربراک  هب  هک  ناھج 
تادوجوم تاطابترا  طباور و  زا  یشان  هک  دنتسین  ییاھنآ  زا  رتمھم  کیچیھ 

یتسود و  ، یناگرزاب تراجت و  ۀنیمز  رد  یرشب  طباور  رد  هچ   . دنشاب دنمشوھ 
تیمھا و مک  یاھیراگزاسان   ، ناگتشرف نایھاپس  تاطابترا  رد  ای   ، جاودزا

یتح هک  دنتسھ  زیچان  ردقنآ  اھنیا   . دنھد یم  خر  ًاموادم  یئزج  تامھافتءوس 
هدننک لتخم  هدنھد و  رازآ  ردقنآ  اما   ، دنک یمن  بلج  ار  ناگدنھد  یتشآ  هجوت 
نوزوم درکراک  هب   ، دنبای همادا  دنوش و  هدوزفا  دوش  هداد  هزاجا  رگا  هک  دنتسھ 
ۀتسر ۀنادنمدرخ  ۀبرجت  درخ  ناگدننک  لماک  ور  نیا  زا   . دنناسر یم  بیسآ  ناھج 

نیا  . دنزاس یم  مھارف  ناھجربا  کی  یمامت  یارب  یتشآ “ نغور   ” ناونع هب  ار  دوخ 
، اھناور داحتا   ، دوخ رگباتزاب  ناراکمھ  طسوت  راک  نیا  یمامت  رد  اھناھجربا  نادنمدرخ 

یاھلآ هدیا  دنزاس و  یم  مھارف  ناھج  تیعضو  اب  هطبار  رد  ار  یراج  تاعالطا  هک 
هب نامزمھ  روط  هب  هدننک  توھبم  تالکشم  نیا  لیدعت  نیرتھب  نوماریپ  ار  تشھب 
یماگنھ اھمیفانکس  نیا   . دنوش یم  یرای  دنمناوت  یا  هنوگ  هب   ، دنروآ یم  رد  شیامن 

اب هنارگباتزاب  طابترا  رد  دنبای  یمن  وس  تمس و  رگید  یاج  رد  صخشم  روط  هب  هک 
. دننام یم  یقاب  تشھب  رد  تایقالخا  نارسفم 

دنزاس و یم  افوکش  ار  ناتناورا  یمامت  یمیت  راک  هک  دنتسھ  یناگتشرف  اھنیا 
یناسنا یناگدنز  نارود  یط  هک  ییاھسرد  نیرتمھم  زا  یکی   . دننک یم  جیورت 

تماقا دروم  ییاھنآ  طسوت  لامک  تارک   . تسا یمیت  راک  دوش  هتفرگ  ارف  دیاب  امش 
ناھج رد   . دنا هدش  داتسا  رگید  تادوجوم  اب  ندرک  راک  ِرنھ  نیا  رد  هک  دنا  هدش  عقاو 

، دیبای یم  زارف  رتالاب  هچ  رھ  امش   . دنتسھ کدنا  اھنت  هکی و  ِنانکراک  یارب  اھراک 
 . دوش یم  رتاھنت  دیتسین  دوخ  نارایمھ  اب  طابترا  رد  ًاتقوم  هک  یماگنھ 

تحت هک  تسا  رگباتزاب  دنمشوھ  تادوجوم  نیا  زا  هورگ  نیلوا  نیا  تروشم . بلق   -4
یاھتیعقاو اھمیفانکس  زا  عون  نیا   . دنا هدش  هداد  رارق  یھلا  نارواشم  یتسرپرس 
باختنا نامز  یاھرادم  رد  یتاعالطا  نینچ  یارب  اھنآ  ، و  دنراد رایتخا  رد  ار  اضف 

یفارسرپوس ناگدننک  گنھامھ  ۀدننک  سکعنم  هژیو  روط  هب  اھنآ   . دنا هدش 
ۀیلک زردنا  ۀدننک  سکعنم  یباختنا  روط  هب  نینچمھ  اھنآ  اما   ، دنتسھ تاعالطا 
یارب یھلا  نارواشم  هک  هاگ  رھ   . دنشاب یم   ، نییاپ ای  الاب  بترم  زا  هچ   ، تادوجوم
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بولق زا  یھورگ  راتساوخ  ًاروف   ، دنوش یم  هدناوخ  ارف  مھم  تامیمصت  ای  دیدحالص 
درخ و ۀدنریگ  رب  رد  عقاو  رد  هک  دوش  یم  رداص  ینامرف  ًاروف  ، و  دنوش یم  تروشم 
رد اھنیا  یمامت  ، و  تسا ناھجربا  مامت  ناھذا  نیرت  هتسیاش  ۀدش  گنھامھ  زردنا 

. تسا هدش  ینیبزاب  یسررب و  تشھب  یتح  انواھ و  یالاب  ناھذا  زردنا  وترپ 

اب هنارگباتزاب  روط  هب  ناشتعیبط  ۀطساو  هب  تادوجوم  نیا   . دوجو یداش   -5
نییاپ رد  اھمیفارس  زا  یخرب  اب  الاب و  رد  ینومراھ  یفارسرپوس  ناتسرپرس 

هورگ نیا  یاضعا  هک  دوش  هداد  حیضوت  هک  تسا  لکشم  اما   ، دنتسھ گنھامھ 
یداش یاھشنکاو  جیورت  هب  اھنآ  یلصا  یاھتیلاعف   . دننک یم  هچ  یتسار  هب  بلاج 
رت نییاپ  تاقولخم  ناگتشرف و  نایھاپس  نوگانوگ  یاھ  هتسر  نایم  رد  زیگنارب 

، دنا هدش  لصو  نانآ  هب  اھنآ  هک   ، یھلا نارواشم   . تسا هدش  فوطعم  هدارا  بحاص 
ۀقیرط هب  اھنآ   . دننک یم  هدافتسا  صخشم  یبای  یداش  یارب  اھنآ  زا  تردن  هب 

یداش عیزوت  زکارم  ناونع  هب  تشگزاب  ناریدم  اب  یعاسم  کیرشت  رد  رت و  یلک 
، دنشاب یم  اھورملق  شخب  ترسم  یاھشنکاو  ِءاقترا  ددص  رد  ، و  دننک یم  لمع 
قوفام حازم  کی  ات  دنشخب  دوبھب  ار  حازم  ۀقئاذ  هک  دننک  یم  ششوک  هک  نیا  نمض 

رد هک  دنھد  ناشن  دننک  یم  شالت  اھنآ   . دنروآ دوجو  هب  ناگتشرف  اھناسنا و  نایم  رد 
لقتسم ینوریب  تاریثأت  یمامت  زا  هک   ، دراد دوجو  یتاذ  ِیداش  دازآ  ۀدارا  دوجو 
یاھناسنا ناھذا  رد  تقیقح  نیا  ۀبساحم  رد  اھنآ  هچ  رگ   ، دنراد قح  اھنآ  ؛ و  تسا
ناگتشرف یحور و  رتالاب  یاھتیصخش   . دنوش یم  هجاوم  یدایز  یراوشد  اب  یودب 

. دنتسھ دنمشنکاو  رت  عیرس  یشزومآ  یاھشالت  نیا  هب  تبسن 

رد راتفر  ناریدم  درکیور  رگباتزاب  دایز  ۀزادنا  هب  ناگتشرف  نیا  تمدخ . یدونشخ   -6
شالت اھنآ   . دننک یم  لمع  دوجو  یاھیداش  دننامھ  ًاتدمع  ، و  دنتسھ تشھب 
یشان نآ  زا  هک  ییاھیدنسرخ  رب  دنھد و  شیازفا  ار  تمدخ  شزرا  هک  دننک  یم 

یتاذ هک  یا  هداتفا  قیوعت  شاداپ  نوماریپ  یرگنشور  یارب  اھنآ   . دنیازفیب دوش  یم 
راک دشاب  یم   ، تقیقح ۀنماد  شرتسگ  یارب  تمدخ   ، یھاوخدوخ زا  یراع  تمدخ 

. دنا هداد  ماجنا  یدایز 

ات دنریگ  یم  راک  هب  ار  اھنآ   ، دنتسھ لصو  نانآ  هب  هتسر  نیا  هک   ، یھلا نارواشم 
سکعنم رگید  ۀرک  هب  هرک  کی  زا  دوش  یم  یشان  یحور  تمدخ  زا  هک  ار  یدیاوف 
ماھلا یارب  اھنیرتھب  یاھدرکراک  زا  هدافتسا  قیرط  زا  اھمیفانکس  نیا  . و  دنزاس
اھناھجربا رد  هدش  فقو  تمدخ  تیفیک  هب  ناگیام  نایم  ندومن  قیوشت  ندیشخب و 
هرک کی  رھ  هب  تاعالطا  نتخادنا  نایرج  هب  قیرط  زا   . دننک یم  کمک  تیاھن  یب 
یتباقر ۀناردارب  حور  زا   ، اھنیرتھب هژیو  هب   ، دنھد یم  ماجنا  نارگید  هک  هچنآ  نوماریپ 

نایم رد  یتح  لماک  شخب و  توارط  تباقر  کی   . دوش یم  یرثؤم  ۀدافتسا 
. دوش یم  جیورت  ناگتشرف  نایھاپس 

ۀریاد نیمود  نارواشم  نانزیار و  نایم  هژیو  طبار  کی  حاورا . ۀدنھد  صیخشت   -7
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هب هک  دنتسھ  ییاھمیفانکس  اھنت  اھنآ   . دراد دوجو  رگباتزاب  ناگتشرف  نیا  انواھ و 
هب دوخ  نارایمھ  ۀیلک  نایم  زا  ًالامتحا  اما   ، دنتسھ لصو  ناھج  ناسرزاب 
لاناک ای  عبنم  نتفرگ  رظن  رد  نودب   . دنشاب یم  صصختم  لکش  نیرتریظن  یب   

هک یماگنھ   ، دنشاب زیچان  ردقچ  تسد  رد  دھاوش  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، یتاعالطا
ار ام  ناگدنھد  صیخشت  نیا   ، دریگ یم  رارق  نانآ  ۀنارگباتزاب  یسررب  ضرعم  رد  نآ 
علطم ًاروف  نآ  أشنم  نیتسار  تعیبط  ، و  یعقاو روظنم   ، یقیقح ۀزیگنا  هب  تبسن 

ریذپاناطخ یا  هنوگ  هب  هک   ، ناگتشرف نیا  ۀداعلا   قراخ  درکراک  زا  نم   . دنزاس یم 
سکعنم ار  ینوناک  هجوت  کی  رد  ریگرد  درف  رھ  یونعم  رتکاراک  یعقاو و  تایقالخا 

. متسھ تفگش  رد   ، دنزاس یم 

یتاذ یونعم “ شنیب   ” ۀطساو هب  ار  جنرغب  تامدخ  نیا  حاورا  ناگدنھد  صیخشت 
هک رشب  نھذ  هب  هشیدنا  نیا  ندناسر  یارب  شالت  رد  مناوتب  نم  رگا   ، دننک یم  ارجا 
لمع وحن  نیدب  ریذپاناطخ  ، و  یتاذ  ، هنانیب نورد  یا  هنوگ  هب  رگباتزاب  ناگتشرف  نیا 
نیا ۀئارا  یناھج  ناسرزاب  هک  یماگنھ   . منک هدافتسا  یتاملک  نینچ  زا  دننک  یم 

؛ و دنوش یم  ور  هب  ور  هتفای  باتزاب  درف  ۀبئاش  یب  ناور  اب   ، دننک یم  هراظن  ار  بلاطم 
ناسرزاب ارچ  هک  دزاس   یم  نشور  ًاشخب  اھ  هراسخر  لامک  تیعطق و  نیمھ 

. دننک لمع  هنافصنم  نانچ  راکتسرد  یتاضق  ناونع  هب  هشیمھ  دنناوت  یم 
اسرووی زا  رود  هب  یتیرومأم  رھ  رد  ار  ناسرزاب  هشیمھ  ناگدنھد  صیخشت 

یزکرم داتس  رد  هک  دنشاب  یم  رثؤم  اھناھج  رد  ردقنامھ  اھنآ  ، و  دننک یم  یھارمھ 
. دنتسھ اسرووی  رد  دوخ 

یعقاو یحور  یایند  یاھدرکراک  نیا  یمامت  هک  مھد  یم  نانیمطا  امش  هب  نم 
نیناوق اب  یگنھامھ  رد  هدش و  تیبثت  یاھدربراک  قباطم  اھنآ  هک  نیا  ، و  دنتسھ
یگزات هب  ۀتسر  رھ  تادوجوم   . دندنویپ یم  عوقو  هب  یناھج  یاھورملق  ریذپان  رییغت 

سکعنم الاب  رد  ینآ  روط  هب  تایح  سَفَن  تفایرد  لابند  هب  ًاروف   ، هدش هدیرفآ 
ناھجربا یزکرم  داتس  هب  قولخم  لیسناتپ  تعیبط و  ۀدنز  شیامن  کی  ؛  دنوش یم 

هک نیا  زا   ، ناگدنھد صیخشت  قیرط  زا  ناسرزاب  بیترت  نیدب   . دبای یم  ساکعنا 
یھاگآ لماک  روط  هب   ، تسا هدمآ  ایند  هب  اضف  تارک  رد  حور “ عون  هچ   ” ًاقیقد

. دنبای یم 

روط هب  ار  امش  نوتگنیولس  ردام  حور  تسا : نینچ  یناف  ناسنا  اب  هطبار  رد  اذل 
“، و دنک یم  وجتسج  ار  زیچ  همھ   ” امش ۀرک  رد  سدقلا  حور  اریز   ، دسانش یم  لماک 

هب امش  زا  حور  یھاگآ  اب  هطبار  رد  یفاروکس  ناگدنھد  صیخشت  هک  هاگ  رھ 
امش اب  هطبار  رد  یھلا  حور  هک  ار  هچنآ  رھ   ، دننک سکعنم  ار  یزیچ  حور  هارمھ 

یاھحرط شناد و  هک  دوش  رکذ  دیاب  دوجو  نیا  اب   . دوش یم  مھارف  ًاروف  دناد  یم 
میظنت روضح  دنناوت  یم  ناگدنھد  صیخشت   . دنتسین باتزاب  لباق  ردپ  تاعطق 
مالعا یھلا  ار  اھنآ  ناسرزاب  و   ) دننک یم  ار  راک  نیا  دننک و  سکعنم  ار  ناگدننک 
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. دنناوخب ار  زیمآرارسا  ناحصان  تینھذ  یاوتحم  دنناوت  یمن  اھنآ  اما   ،( دنراد یم 

موس ۀدر  یاھمیفانکس  - 6

عون تفھ  رد  یپایپ و  روط  هب  ناشنارایمھ  ۀقیرط  هب  تسرد  ناگتشرف  نیا 
ۀناگادج تامدخ  هب  یدارفنا  تروص  هب  اھ  هتسر  نیا  اما   ، دنا هدش  هدیرفآ  هنارگباتزاب 
روط هب  موس  ۀدر  یاھمیفانکس  ۀیلک   . دنوش یمن  هدرامگ  ناھجربا  ناتسرپرس 
زارف نارسپ  نیا  ، و  دنا هتفای  صیصخت  تفرشیپ  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  هب  یعمج 
ناروآ مایپ  هک  ینعم  نیدب  ؛  دنریگ یم  راک  هب  ار  اھنآ  هناریذپ  لدابت  روط  هب  هدنبای 

، دننک یم  نینچ  اھنآ  ، و  دنریگ راک  هب  ار  موس  ۀدر  عاونا  زا  کی  رھ  دنناوت  یم  دنمناوت 
نودب هک  ییاھنآ  دنتسھ و  الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ   ، اھنآ یاھ  هبتر  مھ  نینچمھ  و 
ۀدر یاھمیفانکس  زا  عون  تفھ  نیا   . دنریگ یم  راک  هب  زین  ار  دنتسھ  هرامش  مان و 

: دنرارق نیا  زا  موس 

رھ أشنم  زا  یشان  هک  یلئاسم  ۀیلک  هب  نتخادرپ  تیلوئسم  اھأشنم . تیمھا   -1
لوحم ناھجربا  کی  تلود  یارگزارف  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  هب  تسا  هرک  ای   ، داژن  ، درف
یارب ام  یاھحرط  یمامت  رد  عوضوم  نیرتمھم  أشنم  تیمھا  ، و  تسا هدیدرگ 
ًامامت تایقالخا  دربراک  طباور و   . دشاب یم  ملاع  ۀدنز  تاقولخم  یناھیک  تفرشیپ 

نایادخ یا  هطبار  شنکاو  ساسا  أشنم   . دشاب یم  أشنم  نیداینب  تایعقاو  زا  یشان 
هدمآ دوجو  هب  ناسنا  هک  یقیرط  یگنوگچ  هب   ” کرتشم لماع  هشیمھ   . تسا

“. دنک یم  هجوت  تسا 

زرحم هک  تسا  یتیعقاو  ًافرص  أشنم   ، هدنبای دورف  رتالاب  تادوجوم  اب  هطبار  رد 
رت نییاپ  یاھ  هتسر  هلمج  زا   ، هدنبای زارف  تادوجوم  اب  هطبار  رد  اما  ؛  تسا

رد ًابیرقت  هچ  رگ   ، تسین نشور  نانچ  هشیمھ  أشنم  طیارش  تعیبط و   ، ناگتشرف
تسا رادروخرب  یتایح  تیمھا  زا  هزادنا  نامھ  هب  ناھج  یاھدادیور  زا  هلحرم  رھ 
دنناوتب هک  رگباتزاب  یاھمیفانکس  زا  یرس  کی  نتشاد  رایتخا  رد  شزرا  ور  نیا  زا  — 

رساترس رد  ای  یزکرم  ناھج  رد  دوجوم  رھ  شیادیپ  اب  هطبار  رد  ار  مزال  زیچ  رھ 
. دوش یم  نشور  دننک  فیصوت  ینآ  روط  هب  ناھجربا  کی  ورملق  یمامت 

میظع یاھھورگ  یارب  هدامآ  ۀدنز  عجرم  ناسانش  نامدود  اھأشنم  یاھتیمھا 
ناھجربا تفھ  رد  هک  دنتسھ  نارگید —  ، و  ناگتشرف  ، اھناسنا تادوجوم — 

زا نانیمطا  لباق  ، و  راشرس  ، زور هب  ِنیمخت  کی  دنا  هدامآ  هشیمھ  اھنآ   . دننکاس
نانآ ۀطوبرم  یاھناھجربا  ۀرک  رھ  رد  درف  رھ  یعقاو  یراج  تیعضو  ییاین و  لماوع 
تسد رد  یاھتیعقاو  نوماریپ  نانآ  تابساحم  ؛ و  دنزاس مھارف  دوخ  ناقوفام  یارب  ار 

. تسا قیقد  یا  هظحل  روط  هب  هشیمھ 
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دنتسھ ششخب  راشرس  ، و  لماک  ، یعقاو ۀدنز  دانسا  اھنیا  ششخب . ۀرطاخ   -2
ِندیشخب قابطنا  تیرومأم  رد  نارکیب  حور  لماوع  زیمآرھم  تامدخ  ۀطساو  هب  هک 
اھأشنم تیمھا  تافیصوت  قیرط  زا  هک   ، اھورملق تیعضو  هب  یراکتسرد  ِتلادع 
ششخب ۀرطاخ   . تسا هدش  هداد  میمعت  اھداژن  دارفا و  هب   ، تسا هدش  شاف 

، دزاس یم  راکشآ  ار  اھنآ —  یونعم  تادھعت  ششخب —  نادنزرف  یقالخا  یھدب 
طسوت تسا و  هدنھد  تاجن  یشیدنا  رود  کی  یواح  هک  اھنآ  یاھییاراد  ربارب  رد  ات 
راکشآ رد  دنوادخ  نارسپ   . دوش هدراذگ  هعیدو  هب  هدش  هداھن  انب  دنوادخ  نارسپ 

یاقب زا  ات  دنزاس   یم  مھارف  ار  مزال  رابتعا   ، ردپ دوجوم  شیپ  زا  ششخب  نتخاس 
یارب  ، اھأشنم تیمھا  یاھ  هتفای  قباطم  سپس  . و  دننک لصاح  نانیمطا  همھ 
بسانت اب  یرابتعا   ، دوش یم  داجیا  ششخب  رابتعا  کی  دنمدرخ  قولخم  رھ  یاقب 

یوزرآ یتسار  هب  هک  ناور  رھ  یاقب  زا  ات  یفکم  تبھوم  هنادنمتواخس و 
. دوش لصاح  نانیمطا  دراد  ار  یھلا  یدنورھش 

امش باسح  زا  یراج  ۀینایب  کی   ، تسا یشیامزآ  ۀدنز  نزاوت  کی  ششخب  ۀرطاخ 
، دنتسھ ششخب  تدضاعم  ۀدنز  دانسا  اھنیا   . اھورملق یعیبط  قوف  یاھورین  اب 

 ، دسر یم  ارف  نایاپ  یب  یگدنز  اب  هطبار  رد  درف  رھ  قح  یارب  یرواد  هک  یماگنھ  هک 
هب  ، دننیشن یم  دنسم  رب  اھمایا  یامدق  دنوش و  یم  رارقرب  اھتخت   ” هک یماگنھ  و 

یربخ یاھ  همانرب   . دنوش یم  هدناوخ  اسرووی  یاھھاگداد  رد  تداھش  ناونع 
اھنآ هب  نت  رازھ  نارازھ  ؛  دنور یم  شیپ  اھنآ  هاگشیپ  زا  دنوش و  یم  شخپ  اسرووی 
. دنتسیا یم  اھنآ  ربارب  رد  نت  رازھ  هد  ربارب  رازھ  هد  ، و  دننک یم  یناحور  تمدخ 

نینچ رد  هک  ییاھباتک  و  “ . دنوش یم  هدوشگ  اھباتک  ، و  دریگ یم  تروص  یرواد 
موس ۀدر  یاھمیفانکِس  ۀدنز  دانسا  دنوش  یم  هدوشگ  یمھم  رایسب  دادیور 
تداھش دشاب  مزال  رگا  ات  دنتسھ  یناگیاب  رد  یمسر  دانسا   . دنتسھ اھناھجربا 

. دننک دییأت  ار  ششخب  یاھ  هرطاخ 

دنوادخ نارسپ  طسوت  هک  شخب  تاجن  رابتعا  هک  دھد  ناشن  دیاب  ششخب  ۀرطاخ 
نیموس روبص  یاھتیصخش  زیمآرھم  تمدخ  رد  حیحص  لماک و  روط  هب  هدش  رارقرب 

، دسر یم  اھتنا  هب  ششخب  هک  یماگنھ  اما   . تسا هدش  تخادرپ  زکرم  عبنم و 
الیتسا تلادع  هاگنآ   ، دھد یم  یھاوگ  نآ  ندش  یھت  هب  نآ  ۀرطاخ “  ” هک یماگنھ 
نآ زا  هک  ییاھنآ  هب  دیابن  ششخب  هک  ارچ   . دوش یم  ررقم  یراکتسرد  دبای و  یم 
نامز یاپرید  ِنایغای  طسوت  هک  تسین  یا  هیدھ  ششخب  ؛  دوش لیمحت  دنراد  ترفن 
هب تساھبنارگ و  قیرط  نیدب  ششخب  هچ  رگ   ، لاح نیا  اب   . دوش لامیاپ  اپ  ریز 

، دیشاب لد  کاپ  دشاب و  هناقداص  امش  فدھ  رگا   ، دوش یم  اطعا  زیمآرھم  یا  هنوگ 
هب یارب  امش  ییاناوت  زا  رتارف  رایسب  هشیمھ  امش  ِیتشادرب  یاھرابتعا  کت  کت 

. تسا نآ  ۀریخذ  ندناسر  اھتنا 

ناھجربا رد  رامشیب  تامدخ  ریگرد   ، دوخ موس  ۀدر  ناراکمھ  اب   ، ششخب نارگباتزاب 
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، رگید یاھزیچ  یرایسب  ۀرمز  رد   . هدنبای زارف  تاقولخم  شزومآ  هلمج  زا   ، دنوش یم 
تایقالخا هنوگچ  هک  دنھد  یم  شزومآ  ناگدنبای  زارف  نیا  هب  اھأشنم  یاھتیمھا 
اھنآ هب  ششخب  یاھ  هرطاخ   ، شزومآ نیا  لابند  هب  ، و  دندنب راک  هب  ار  یحور 
یاھکینکت هک  یلاح  رد   . دنشاب هدنشخب  یتسار  هب  هنوگچ  هک  دنھد  یم  شزومآ 

هک دیمھفب  نونکا  دیاب  یتح   ، تسامش کرد  زا  رتارف  ششخب  دربراک  ِیحور 
یواح گرزب  شاداپ  کی  هک  دینک  کرد  دیاب  امش   . تسا دشر  تیفیک  کی  ششخب 
سپس  ، فصنم دعب   ، دیشاب لداع  لوا  هک  دراد  دوجو  نیا  رد  یصخش  یدنسرخ 
ناتبلق رد  ، و  دینک باختنا  امش  رگا   ، انبم نآ  رب   ، دعب . و  نابرھم هاگنآ  ، و  ابیکش

امش اما  ؛  دیھد ناشن  ششخب  یتسار  هب  دیرادرب و  ار  دعب  ماگ  دیناوت   یم   ، دشاب
نیا ریغ  رد  ؛  دنوش هدومیپ  دیاب  اھماگ  نیا   . دیھد ناشن  ششخب  ًافرص  دیناوت  یمن 

هب تفطالم  تسا  نکمم   . دشاب هتشاد  دوجو  نیتسار  ششخب  دناوت  یمن  تروص 
اما  ، دشاب هتشاد  دوجو  محرت —  یتح  ناسحا —  ای   ، ندومن فطل   ، ناتسدریز
نیا هب  تبسن  ابیز  جوا  ناونع  هب  طقف  نیتسار  ششخب   . درادن دوجو  ششخب 
یمدمھ  ، هناردارب تکراشم   ، لباقتم ینادردق   ، یھورگ مھف  هب  نیشیپ  یاھکمک 

 . دیآ یم  یھلا  یگنھامھ  ، و  یونعم

نآ ؛  تسا هدارا  بحاص  تاقولخم  ۀیلک  یناھج  ۀیطع  هناگی  نامز  نامز . تیمھا   -3
امش  . تسا هدش  هدرپس  دنمشوھ  تادوجوم  ۀیلک  هب  هک  تسا  یدادعتسا “ اھنت  ”

اھنت نامز  ؛ و  دینک لصاح  نانیمطا  دوخ  یاقب  زا  نآ  یط  ات  دیراد  تقو  یگمھ 
هک یماگنھ   ، دوش یم  هداد  ردھ  راب  گرم  هنوگ  هب  درذگب  تلفغ  رد  هک  یماگنھ 
. دینک لصاح  نانیمطا  دوخ  ناور  یاقب  زا  ات  دیریگ  راک  هب  ار  نآ  دیناوت  یمن  امش 

یاھتازاجم بجوم   ، نکمم دح  نیرت  لماک  ات  درف  تقو  ندیشخب  دوبھب  رد  یناوتان 
. دنک یم  دنک  شا  هنایارگزارف  رفس  رد  ار  نامز  درونھر  ًافرص  نآ  ؛  دوش یمن  راب  گرم 

. دنوش ناربج  دنناوت  یم  رگید  یاھنایز  یمامت   ، دیآ تسد  هب  اقب  رگا 

یوس نیا  رد  زیچ  رھ  رد   . تسا اھبنارگ  نامز  یاھتیمھا  تروشم   ، دامتعا نییعت  رد 
یامدق هاگشیپ  رد  ییاھن  یرواد  رد   . تسا یتایح  لماع  کی  نامز   ، تشھب انواھ و 

تداھش دیاب  هشیمھ  نامز  یاھتیمھا   . تسا یھاوگ  رصنع  کی  نامز   ، اھمایا
یبایتسد  ، نتفرگ میمصت  یارب  یفکم  نامز  زا  عفادم  رھ  هک  دنھد  ناشن  ات  دنھد 

. تسا هدوب  رادروخرب   ، باختنا هب 

هک ار  نامز  رصنع  اھنآ  ؛  دنتسھ ییوگشیپ  زار  نینچمھ  نامز  ناگدننک  یبایزرا  نیا 
ناونع هب  اھنآ  ، و  دنھد یم  ناشن  دوب  دھاوخ  مزال  یفیلکت  رھ  ندومن  لیمکت  رد 

یاھکدلونورک اھکنالادنارف و  هک  دنتسھ  اکتا  لباق  ردقنامھ  تسرد  هدنھد  ناشن 
زا ور  نیا  زا   ، دنراد یرگن  شیپ  نایادخ   . دنشاب یم  هدنز  یاھ  هتسر  ریاس  هب  قلعتم 

نامز یاھتیمھا  اب  دیاب  نامز  یاھناھج  ۀدنبای  زارف  نالوئسم  اما  ؛  دنناد یم  شیپ 
. دننک ینیب  شیپ  ار  هدنیآ  یاھدادخر  دنناوتب  ات  دننک  تروشم 
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رد اجنآ  رد  اھنآ  ، و  دش دیھاوخ  ور  هب  ور  تادوجوم  نیا  اب  رصق  تارک  رد  ادتبا  رد  امش 
مھ  ، داد دنھاوخ  شزومآ  امش  هب  دیمان  یم  نامز “  ” امش هک  هچنآ  دنمدوس  دربراک 
دربراک ود  رھ   . تحارتسا  ، نآ یفنم  یریگ  راک  هب  رد  مھ  ، و  راک  ، نآ تبثم  دربراک  رد 

. دنتسھ مھم  نامز 

تیلباق  . تسا هدارا  یاراد  تاقولخم  یتایح  نومزآ  دامتعا  دامتعا . ندوب  ریطخ   -4
کی اھمیفانکس  نیا   . تسا  ، رتکاراک  ، یدرف تراھم  یقیقح  یریگ  هزادنا   ، دامتعا

، سدقت  ، هفیظو سح  اھنآ  دنناسر : یم  ماجنا  هب  اھناھجربا  ماظن  رد  ار  هناگود  فدھ 
رد اھنآ   . دنھد یم  ناشن  هدارا  یاراد  تاقولخم  یمامت  هب  ار  دامتعا  ندوب  ریطخ  و 

یا هنوگ  هب  دامتعا  ای  یراد  زار  یارب  ار  ادیدناک  رھ  قیقد  تیلباق  نامز  نامھ 
. دنزاس یم  سکعنم  مکاح  نیلوئسم  هب  ریذپاناطخ 

نیمخت رتکاراک و  ندیمھف  هب  یعس  بیرغ  بیجع و  یا  هنوگ  هب  امش   ، ایشنروی رد 
لامک دح  رد  ار  اھزیچ  نیا  عقاو  رد  ام  اسرووی  رد  اما   ، دینک یم  صخشم  یاھییاناوت 

یبایشزرا ۀدنز  یاھوزارت  رد  ار  دامتعا  تیلباق  اھمیفانکس  نیا   . میھد یم  ماجنا 
دیاب اھنت   ، دندرک هاگن  امش  هب  اھنآ  هک  یماگنھ  ، و  دننک یم  نزو  رتکاراک  ریذپاناطخ 

، و یزرو دامتعا   ، تیلوئسم ماجنا  یارب  ار  دوخ  ناوت  زرم  دح و  ات  مینک  هاگن  اھنآ  هب 
رانک رد  دامتعا  تیلباق  ۀنیمز  رد  امش  یاھ  ییاراد   . مینادب تادھعت  ماجنا 
صخشم حضاو  یا  هنوگ  هب  تنایخ  ای  نکمم  یاطخ  رب  ینبم  امش  یاھیتساک 

. دنوش یم 

هفاضا یاھتیلوئسم  نیا  هک  دومن  ومن  دشر و  ردقنآ  امش  رتکاراک  هک  نیا  ضحم  هب 
دامتعا قیرط  زا  هک  دوش  یم  نیا  امش  ناقوفام  حرط   ، دریگ هدھع  هب  تناتم  اب  ار 

هعجاف بجوم  طقف  درف  ندرک  رابنارگ  اما   ، دنھد قوس  ولج  هب  ار  امش  هتفای  شیازفا 
نیا تمدخ  نتفرگ  راک  هب  قیرط  زا  . و  دنک یم  نیمضت  ار  یدیماان  دوش و  یم 

یاطخ زا  ناوت  یم   ، اضف نامز و  ِدارفا  ِدامتعا  ِتیفرظ  ِریذپاناطخ  ِناگدننک  یبایزرا 
بانتجا ناگتشرف  ای  اھناسنا  یاھ  هناش  یور  تیلوئسم  ماگنھ  دوز  نداد  رارق 
هتسویپ روط  هب  دنتسھ  الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ار  ییاھنآ  اھمیفانکس  نیا   . دومن

ات دننک  یمن  لوحم  راک  یسک  هب  زگرھ  ییارجا  ناریدم  نیا  ، و  دننک یم  یھارمھ 
دنوش و هتفرگ  رارق  شجنس  دروم  یفاروکس  یاھنازیم  رد  اھنآ  یاھادیدناک  هک  نیا 

“. دنتسین یتساک  یاراد   ” هک ددرگ  مالعا 

. دیآ یم  دامتعا  تیلباق  فشک  لابند  هب  هلصافالب  تمدخ  زایتما  تمدخ . سدقت   -5
رگم  ، دریگ رارق  هتفای  شیازفا  تمدخ  یارب  تصرف  امش و  نایم  دناوت  یمن  زیچ  چیھ 
ندوب ریطخ  زا  ینادردق  یارب  امش  تیفرظ  نادقف   ، امش دوخ  دامتعا  تیلباق  نادقف 

. دامتعا

تسا و یدونشخ  نیرتالاب  لوصحم  یگدرب —  هن   ، دنمفدھ تمدخ  تمدخ — 
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، هتفای شیازفا  تمدخ   ، رتشیب تمدخ  تمدخ —   . تسا تمرح  نیرت  یھلا  رگنایب 
فدھ لماک —  یھلا و  تمدخ  ماجنارس  ، و  هنایوجارجام تمدخ   ، راوشد تمدخ 
تمدخ یاھلکیس  اب  نامز  یمرگرس  یاھلکیس  اما   . تسا ناکم  دصقم  نامز و 
تیدبا تمدخ  قوف  نامز  تمدخ  زا  دعب  . و  دنبوانت رد  هتسویپ  روط  هب  تفرشیپ 

، دیریگب رظن  رد  ار  تیدبا  راک  نامز  یمرگرس  لوط  رد  دیاب  امش   . دوش یم  لابند 
. دیروآ یم  رطاخ  هب  ار  نامز  یمرگرس  تیدبا  تمدخ  لوط  رد  هک  روطنامھ  یتح 

نارود رساترس  رد  امش  ؛  تسا یھد  نورب  یربنورد و  یانبم  رب  یناھج  ماظن 
هجاوم تیصخش  ییاتسیا  ای  یلمع   یب  یتخاونکی  اب  زگرھ  هنادواج  یناگدنز 

زا یشان  یقرت   ، تسا رسیم  یتاذ  تکرح  قیرط  زا  تفرشیپ   . دش دیھاوخن 
اما  . تسا هنارکتبم  ِییوجارجام  دنزرف   ، تیقفوم ، و  تسا شنک  یارب  یھلا  تیفرظ 
نیا یارب  ترورض   ، تسا تفرشیپ  یارب  تیفرظ  نیا  تشرس  تایقالخا  تیلوئسم 

یمامت  . تسا هدش  رپ  تادوجوم  نوگانوگ  عاونا  هوبنا  اب  ناھج  هرک و  هک  تخانش 
نیا  . تسا هدشن  هدیرفآ  امش  یارب  طقف   ، امش هلمج  زا   ، دنمھوکش شنیرفآ  نیا 
هداد هک  تسا  رت  تکربرپ   ” هک دنا  هتشاد  ررقم  نایادخ   . تسین روحم  دوخ  ناھج  کی 
زا امش  نایم  رد  هک  سک  نآ  : ” تفگ امش  داتسا  رسپ  “، و  دوش تفایرد  ات  دوش 

“. دشاب همھ  مداخ  دیراذگب  تسا  رتگرزب  همھ 

یامیس رد   ، هتشرف ای  دوش  هئارا  ناسنا  طسوت  هچ   ، تمدخ رھ  یعقاو  تعیبط 
راکشآ لماک  روط  هب   ، تمدخ یاھسدقت   ، تمدخ یفاروکس  نارگناشن  نیا 

. دوش یم  هداد  ناشن  حوضو  هب  ناھنپ  نیتسار و  یاھ  هزیگنا  لماک  لیلحت   . دوش یم 
ناگدننک راکشآ  ، و  لد نارگوجتسج   ، نھذ ناگدنناوخ  یتسار  هب  ناگتشرف  نیا 

هک دنرب  راک  هب  ار  یتاملک  تسا  نکمم  یناف  یاھناسنا   . دنتسھ ناھج  ناور 
رشب بلق  قیمع  یاھ  هزیگنا  الاو  یاھمیفانکس  نیا  اما   ، دزاس ناھنپ  ار  ناشراکفا 

. دنزاس یم  الم  رب  ار  ناگتشرف  نھذ  و 

هب تبسن  هدنبای  زارف  نادرونھر  هک  نیا  زا  سپ  یکین . ناور  یگرزب و  زار  6 و 7- 
زا ینادردق  یارب  دامتعا و  ندوب  ریطخ  کرد  یارب  هار   ، دنتفای یھاگآ  نامز  تیمھا 

یشنم گرزب  یقالخا  رصانع  اھنیا  هک  یلاح  رد   . دوش یم  هدامآ  تمدخ  سدقت 
گرزب یونعم  یاھنومزآ  هک  یماگنھ   . دنراد دوجو  زین  یشنم  گرزب  رارسا   ، دنتسھ
هکلب  ، دنوش یمن  هتشاگنا  هدیدان  یقالخا  رصانع   ، دنوش یم  هدرب  راک  هب  یشنم 
ناعونمھ هافر  یارب  یصخش  عفن  نادقف  راک  رد  یدنسپدوخ  زا  ندوب  یراع  تیفیک 
نیا  . هدنامرد دنمزاین و  شزرا  اب  تادوجوم  هژیو  هب   ، دوش یم  راکشآ  درف  ینیمز 

لثم یا  هرک  رد  یشنم  گرزب  یلجت  . و  تسا یا  هرایس  یشنم  گرزب  یعقاو  رایعم 
ار رھش  کی   ” هک تسین  یسک  گرزب  ناسنا   . تسا سفن  لرتنک  شیامن  ایشنروی 
رب هک  تسا  یسک   ” هکلب  ،“ دزاس یم  نوگنرس  ار  تلم  کی   ” ای دنک “ یم  ریخست 

“. دوش یم  هریچ  شدوخ  نابز 
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یگرزب و  . تسا کین  گرزب و  تیاھن  یب  دنوادخ   . تسا تینابر  اب  فدارتم  یگرزب 
هناگی ادخ  رد  هشیمھ  یارب  اھنآ   . دنوش ادج  مھ  زا  دنناوت  یمن  یگداس  هب  یکین 

لباقتم یاکتا  قیرط  زا  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  ًالمع و  تقیقح  نیا   . دنا هدش 
نودب دناوت  یمن  کیچیھ  اریز   ، دوش یم  نشور  یکین  ِناور  یگرزب و  زار  ۀنارگباتزاب 

ناھجربا یاھمیفانکِس   ، تینابر رگید  یاھتیفیک  ساکعنا  رد   . دنک لمع  یرگید 
یگرزب ۀنارگباتزاب  یاھدروآرب  اما   ، دننک یم  نینچ  دننک و  لمع  ییاھنت  هب  دنناوت  یم 

، ناھج رھ  رد   ، هرک رھ  رد  ور  نیا  زا   . دنشاب یندشن  ادج  دسر  یم  رظن  هب  یکین  و 
هناگود و شرازگ  کی  هشیمھ  ، و  دننک راک  مھ  اب  دیاب  یکین  یگرزب و  نارگباتزاب  نیا 
. دنھد ناشن  دنوش  یم  زکرمتم  نآ  یور  هک  یدوجوم  رھ  زا  مھ  هب  هتسباو  ًالباقتم 

یلاح رد   ، دوش عقاو  یبایزرا  دروم  یکین  یاوتحم  نتسناد  نودب  دناوت   یمن  یگرزب 
. دوش فیصوت  نآ  یھلا  یتاذ و  یگرزب  شیامن  نودب  دناوت   یمن  یکین  هک 

نوچ . و  تسا ندوب  هنوگادخ  ندوب  گرزب   . دنک یم  قرف  هرک  ات  هرک  زا  یگرزب  دروآرب 
، دنک یم  لابند  ار  نآ   ، دوش یم  نییعت  یکین  یاوتحم  قیرط  زا  ًالماک  یگرزب  تیفیک 

کین تین  نسح  قیرط  زا  دیناوتب  امش  رگا   ، امش یرشب  ینونک  تیعضو  رد  یتح 
میھافم رت  خسار  یمزع  اب  هچ  رھ  امش   . دیوش یم  گرزب  هنوگ  نیدب  امش   ، دیوش

رد رتشیب  تیعطق  اب   ، دیشاب نآ  یپ  رد  رتشیب  ِیرادیاپ  اب  ، و  دیرگنب ار  یھلا  یکین 
. درک دیھاوخ  دشر  هدنبای  اقب  ِنیتسار  ِرتکاراک  ِیقیقح  تمظع  رد  یگرزب و 

اھمیفانِکِس تمدخ  - 7

نارایمھ اب  اھنآ  اما   ، تسا اھناھجربا  تختیاپ  رد  اھمیفانکِس  یزکرم  داتس  أشنم و 
ناونع هب  اھنآ   . دننک یم  ددرت  اضف  یلماکت  تارک  ات  تشھب  یاھ  هنارک  زا  ناشطبار 
یارب دننک و  یم  تمدخ  اھتلودربا  یتروشم  عماجم  یاضعا  هب  دنمشزرا  نارایتسد 

هراتس نایوجشناد  دنتسھ : یگرزب  کمک  اسرووی  ۀژیو  یاھھاگرارقتسا 
زا  ، نارگید زا  یدایز  رامش  ، و  ینامسآ نارظان   ، یا هرازھ  یاھتسیروت   ، یسانش
زا اھمایا  یامدق   . دنتسھ انواھ  هب  لاقتنا  راظتنا  رد  هک  هدنبای  زارف  تادوجوم  هلمج 
یا هدنبای  زارف  تاقولخم  هب  کمک  یارب  هیلوا  یاھمیفانکس  زا  یخرب  ندرامگ  راک  هب 

نامداش دنراد  تماقا  اسرووی  درگادرگ  ِیتاعلاطم  تارک  دون  دص و  راھچ  رد  هک 
ناونع هب  موس  مود و  یاھ  هتسر  زا  یرایسب  اجنیا  رد  نینچمھ  ، و  دنوش یم 

دنتسھ نامز  یاھناھج  ینایاپ  سرادم  اسرووی  رامقا  نیا  دننک .  یم  تمدخ  راگزومآ 
. دننک یم  هئارا  ار  انواھ  یرادم  هاگشناد  تفھ  یارب  یگدامآ  یاھسرد  هک 

لصو هدنبای  زارف  نیلوئسم  هب  هک  موس  هورگ   ، اھمیفانکس ۀتسر  هس  نایم  زا 
امش  . دننک یم  تمدخ  نامز  ۀدنبای  زارف  تاقولخم  هب  وحن  نیرت  هدرتسگ  هب  دنتسھ 

دیھاوخ رادید  اھنآ  اب  بسانم  دعوم  رد  ایشنروی  زا  دوخ  جورخ  زا  سپ  یدوز  هب 
تارک هب  هک  نیا  ات  درک  دیھاوخن  هدافتسا  اھنآ  تامدخ  زا  هنادازآ  هچ  رگ   ، تشاد
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رد دوخ  تقوم  تماقا  لوط  رد  هک  یماگنھ  امش   . دیسرب ناتناورا  رد  تقوم  تماقا 
تذل اھنآ  اب  تبحاصم  زا  دیدش  انشآ  لماک  روط  هب  اھنآ  اب  اسرووی  یشزومآ  تارک 

. درب دیھاوخ 

نافشاک  ، اضف ناگدننک  دودحم   ، نامز نایوج  هفرص   ، موس ۀدر  یاھمیفانکس  نیا 
 — یھلا نانیمطا  ۀدنز  تامالع  یدبا —  نایامنھار  ، و  رادافو ناراگزومآ   ، اطخ
اجنآ رد  ات   ، دنا هدش  هداد  رارق  ششخب  اب  نامز  یاھھارراھچ  رد  هک  دنشاب  یم 

تیادھ یونعم  ِنانیمطا  مدع  دایز و  ماھبا  تاظحل  رد  ار  قاتشم  نادرونھر  یاھماگ 
هب هک  دومن  دیھاوخ  عورش  لامک  یاھ  هزاورد  هب  ندیسر  زا  شیپ  اھتدم  امش   . دننک

زا  . دیزاس رارقرب  سامت  تیھولا  یاھکینکت  اب  دیبای و  یسرتسد  تینابر  رازبا 
ار دوخ  نامشچ  هک  یتقو  ات  دیوش  یم  دراو  رصق  نیزاغآ  ۀرک  رد  امش  هک  یماگنھ 
ار دوخ  هدنیازف  روط  هب   ، دیدنب یم  انواھ  باوخ  رد  تشھب  هب  لاقتنا  یارب  یگدامآ  رد 

روط هب  اھنآ   . دیزاس یم  دنم  هرھب  زیگنا  تفگش  تادوجوم  نیا  یرارطضا  کمک  زا 
نادرونھر نآ  یارچ  نوچ و  یب  درخ  یعطق و  شناد  ۀدننک  سکعنم  هنادازآ  لماک و 

زا شیپ  لامک  یاھ  هزاورد  هب  ینالوط  رفس  رد  هک  دنتسھ  ییاکتا  لباق  نمیا و 
. دنا هدیسر  اجنآ  هب  امش 

مورحم ایشنروی  رد  رگباتزاب  ناگتشرف  ۀتسر  نیا  زا  یرو  هرھب  لماک  زایتما  زا  ام 
رد هک  ار  ییاھتیصخش  هک  دنتسھ  امش  ۀرک  رد  ررکم  نارگرادید  اھنآ   . میتسھ
هنادازآ روط  هب  اجنیا  رد  دنناوت  یمن  اھنآ  اما   ، دننک یم  یھارمھ  دنتسھ  تیرومأم 
زا یخرب  ، و  دراد رارق  یحور  یئزج  ۀنیطنرق  تحت  زونھ  هرک  نیا   . دنیامن لمع 

. دنرادن دوجو  اجنیا  رد  رضاح  لاح  رد  تسا  یرورض  اھنآ  تامدخ  یارب  هک  ییاھرادم 
شخب  ، ددرگ یمزاب  هطوبرم  ۀنارگباتزاب  یاھرادم  هب  رگید  راب  امش  ۀرک  هک  یماگنھ 

عیرست هداس و  دایز  ۀزادنا  هب  یناھج  نیب  یا و  هرایس  نیب  تاطابترا  راک  ۀدمع 
نانکراک  ، اھنآ رگباتزاب  ناراکمھ  ِیدرکراک  تیدودحم  نیا  لیلد  هب   . دش دھاوخ 
مغر هب  ام  اما   . دنتسھ هجاوم  یددعتم  تالکشم  اب  ایشنروی  رد  ینامسآ 

یاھ هنیآ   ، زیگنا تفگش  تادوجوم  نیا  تامدخ  زا  یرایسب  زا  دوخ  یلحم  تیمورحم 
هب ینامداش  اب  لماوع  نیا  نتشاد  تسد  رد  اب  نامز  دوجو  یاھباتارف  اضف و  ۀدنز 

. میھد یم  همادا  دوخ  یاھراک  ماجنا 

[. تسا اسرووی  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 29

ناھج یورین  ناریدم 

یناھج نیب  یا و  هرایس  نیب  روما  میظنت  ریگرد  هک  ناھج  یاھتیصخش  ۀیلک  نایم  زا 
عقاو مھف  دروم  ایشنروی  رد  رتمک  همھ  زا  ناشنارایتسد  ورین و  ناریدم   ، دنشاب یم 

هباشم یاھ  هتسر  ناگتشرف و  دوجو  زا  امش  یاھداژن  هک  یلاح  رد   . دنا هدش 
اب هطبار  رد  یکدنا  تاعالطا   ، دنا هتشاد  یھاگآ  اھتدم  ینامسآ  تادوجوم 

نونکا یتح   . تسا هدش  هداد  نونکات  یکیزیف  ۀزوح  ناگدننک  میظنت  نارگلرتنک و 
هک ار  نیریز  ۀدنز  تادوجوم  زا  هورگ  هس  نایم  زا  هورگ  نیرخآ  طقف  هک  مراد  هزاجا  نم 

شاف لماک  روط  هب  دنتسھ  طوبرم  نیداینب  ناھج  رد  یژرنا  میظنت  ورین و  لرتنک  هب 
: مزاس

. ورین داتسا  ۀدش  جتنم  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس  - 1

. ورین داتسا  رایتسد  یلاعتم  ناگدنھد  نامزاس  - 2

. ناھج یورین  ناریدم  - 3

، زکارم  ، ناریدم عونتم  یاھھورگ  تیدرف  هک  مرادنپ  یم  نکممریغ  ار  نیا  نم  هچ  رگا 
ۀنماد ۀرابرد  یزیچ  مناوتب  مراودیما   ، منک فیصوت  ار  ناھج  یورین  نارگلرتنک  و 

هک دنتسھ  هدنز  تادوجوم  زا  ریظن  یب  هورگ  کی  اھنآ   . مھد حیضوت  نانآ  یاھتیلاعف 
رب هوالع   . دنشاب یم  طوبرم  گرزب  ناھج  رساترس  رد  یژرنا  ۀنادنمشوھ  میظنت  هب 

: دنریگ یم  رب  رد  ار  نیریز  یلصا  یاھشخب  اھنآ   ، یلاع ناریدم 

. ورین یلاع  ریدم  تفھ  - 1

. ورین یلاع  زکارم  - 2

. یکیزیف داتسا  نارگلرتنک  - 3
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. ایشناروم یورین  ناتسرپرس  - 4

هک ییاج  ات  ، و  دنا هتشاد  دوجو  تیدبا  مایا  هب  کیدزن  زا  ورین  یلاع  زکارم  ناریدم و 
تفھ  . تسا هدشن  هدیرفآ  اھ  هتسر  نیا  زا  یرتشیب  دوجوم  چیھ   ، میناد یم  ام 

ندروآ دوجو  هب  رد  سپس  ، و  دنتفای تیصخش  داتسا  حور  تفھ  طسوت  یلاع  ریدم 
زا شیپ   . دندومن یعاسم  کیرشت  دوخ  نیدلاو  اب  رایتسد  درایلیم  هد  زا  شیب 

تحت یزکرم  ناھج  زا  جراخ  رد  اضف  یژرنا  یاھرادم  ورین  ناریدم  ناراگزور 
. دندوب تشھب  یورین  داتسا  ناگدنھد  نامزاس  دنمشوھ  یتسرپرس 

تادوجوم زا  یا  هسیاقم  کرد  کی  زا  لقادح   ، یدام تاقولخم  ۀرابرد  یھاگآ  اب  امش 
ناریدم هک  تسا  راوشد  رایسب  یناسنا  نھذ  یارب  اما  ؛  دیتسھ رادروخرب  یحور 

، دوجو رتالاب  حوطس  هب  هنایارگزارف  تفرشیپ  حرط  رد   . دنک مسجم  نھذ  رد  ار  ورین 
یخرب رد   . دیرادن ورین  زکارم  ای  یلاع  ناریدم  اب  یراک  چیھ  میقتسم  روط  هب  امش 
لابند هب  ، و  تشاد دیھاوخ  راک  رس و  یکیزیف  نارگلرتنک  اب  امش   ، ردان عقاوم 

نیا  . درک دیھاوخ  راک  هنادازآ  ایشناروم  یورین  ناتسرپرس  اب  رصق  تارک  هب  ندیسر 
یایشناروم ماظن  رد  یراصحنا  روط  هب  نانچ  ایشناروم  یورین  ناتسرپرس 

هب هک  یشخب  رد  اھنآ  یاھتیلاعف  تسا  رتھب  هک  دننک  یم  لمع  یلحم  یاھشنیرفآ 
. دوش لقن  دزادرپ  یم  یلحم  ناھج 

ورین یلاع  ریدم  تفھ  - 1

. دنتسھ گرزب  ناھج  یکیزیف  یژرنا  ناگدننک  میظنت  ورین  یلاع  ریدم  تفھ 
یاھ هداون  قاقتشا  زا  هدش  تبث  ۀنومن  نیلوا  داتسا  حور  تفھ  طسوت  اھنآ  شنیرفآ 
روط هب  داتسا  حور  تفھ  هک  یماگنھ   . تسا یحور  نیتسار  ناکاین  زا  یدام  همین 
ار ناگتشرف  ۀتسر  زا  یحور  ًایوق  یاھتیصخش   ، دننز یم  شنیرفآ  هب  تسد  یدرف 

، دننز یم  شنیرفآ  هب  تسد  یعمج  تروص  هب  اھنآ  هک  یماگنھ  ؛  دنروآ یم  دوجو  هب 
نیا یتح  اما   . دننک یم  دیلوت  ار  یدام  همین  تادوجوم  یالاو  عاونا  نیا  تاقوا  یھاگ 

یندیدان ایشنروی  یاھناسنا  دید  هاتوک  ۀنماد  یارب  یکیزیف  همین  تادوجوم 
. دنتسھ

کی  . تسا ناسکی  اھنآ  درکراک  رھاظ و  ، و  تسا نت  تفھ  ورین  یلاع  ناریدم  دادعت 
رھ اب  هک  یداتسا  حور  نآ  طسوت  زج  هب   ، دوش هداد  زیمت  یرگید  زا  دناوت  یمن  نت 

. تسا هنارگشنک  ِلماک  ِیتسدریز  رد  وا  هب  تبسن  ، و  تسا لصفالب  طابترا  رد  کی 
اھنآ یعمج  ناگداون  زا  نت  کی  اب  یدبا  یگناگی  رد  داتسا  حاورا  زا  کی  رھ  ور  نیا  زا 
اھنآ ِیدربراک  تکارش  ، و  تسا طابترا  رد  حور  نامھ  اب  هشیمھ  ریدم  نامھ   . تسا
همین دوجوم  کی  طابترا  قیرط  زا   ، یحور یکیزیف و  یاھیژرنا  ریظن  یب  دنویپ  کی  هب 

. دماجنا یم   ، یحور تیصخش  کی  یکیزیف و 
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اھنآ ۀدندرگ  یمارآ  هب  روضح   . دننکاس تشھب  نوماریپ  رد  ورین  یلاع  ناریدم  تفھ 
ورین ناریدم  نیا   . دشاب یم  داتسا  حاورا  ییورین  نوناک  زکرم  لحم  رگناشن  اجنآ  رد 

شنیرفآ تیریدم  رد  اما   ، یدارفنا یا  هنوگ  هب  اھناھجربا  یژرنا  ییورین –  میظنت  رد 
ار دوخ  اما  دننک  یم  لمع  تشھب  زا  اھنآ   . دننک یم  لمع  یعمج  تروص  هب  یزکرم 

. دننک یم  ظفح  گرزب  ناھج  یاھشخب  ۀیلک  رد  ییورین  رثؤم  زکارم  ناونع  هب 

، اھنآ قیرط  زا  ، و  ورین زکارم  میظع  هورگ  ِیکیزیف  ناکاین  دنمناوت  تادوجوم  نیا 
نیا  . دنا هدنکارپ  ناھجربا  تفھ  رساترس  رد  هک  دنشاب  یم  یکیزیف  نارگلرتنک 
نتخاس گنھامھ  اب  هطبار  رد  زج  هب   ، یکیزیف لرتنک  ِنامرف  تحت  یاھمسیناگرا 
روظنم هب  اھنآ   . دنتسھ ناسکی  دننامھ و  ًاساسا   ، ناھجربا رھ  هاپس  ناسمھان 
تیوقت ون  زا  ات  دندرگزاب  تشھب  هب  تسیاب  یم  ًافرص  اھناھجربا  رد  تمدخ  رییغت 

. تسا تخاونکی  نیداینب  روط  هب  یکیزیف  شنیرفآ  تیریدم   . دنوش

ورین یلاع  زکارم  - 2

زاب هب  تسد  دوخ  نایم  رد  یدارفنا  روط  هب  دنتسین  رداق  ورین  یلاع  ریدم  تفھ 
دیلوت زاب  دنناوت  یم   ، داتسا حور  تفھ  اب  طابترا  رد  ، و  یعمج روط  هب  اما   ، دننز دیلوت 

أشنم  . دننیرفآ یم  ار  دوخ  ریظن  یرگید  تادوجوم  ینعی   ، دننک یم  نینچ  دننک و 
نینچ دننک  یم  لمع  نیریز  هورگ  تفھ  رد  هک  گرزب  ناھج  یورین  یلاع  زکارم 

: تسا

. زکرم یلاع  ناتسرپرس  - 1

. انُواھ زکارم  - 2

. ناھجربا زکارم  - 3

. یلحم ناھج  زکارم  - 4

. هبکوک زکارم  - 5

. متسیس زکارم  - 6

. هدشن یدنب  هقبط  زکارم  - 7

لمع و یدازآ  زا  هک  دنتسھ  یتادوجوم  ورین  یلاع  ناریدم  هارمھ  هب  ورین  زکارم  نیا 
رادروخرب عبنم  نیموس  تیصخش  ۀیطع  زا  یگمھ  اھنآ   . دنرادروخرب الاب  ۀدارا 

نیا  . دنزاس یم  راکشآ  ار  ارچ  نوچ و  یب  یدارا  تیفرظ  یالاب  عون  کی  دنشاب و  یم 
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؛ دنشاب یم  یدنمشوھ  عیدب  ۀیطع  یاراد  ناھج  یورین  ِمتسیس  ِتیادھ  ِزکارم 
ۀکبش ِینھذ  لرتنک  کینکت  زار  گرزب و  ناھج  یورین  متسیس  یدنمشوھ  اھنآ 

یورین ناتسرپرس  یکیزیف و  داتسا  نارگلرتنک  ۀدرتسگ  یاھدرکراک  میظع 
. دنتسھ ایشناروم 

میظنت ورین  یلاع  ناریدم  رایمھ  زارتمھ و  تفھ  نیا  زکرم . یلاع  ناتسرپرس   -1
رھ یزکرم  داتس   . دنشاب یم  گرزب  ناھج  یژرنا  یلصا  یاھرادم  ناگدننک 

رد اھنآ  ، و  دشاب یم  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  ۀژیو  تارک  زا  یکی  زکرم  ِتسرپرس 
. دننک یم  راک  ناھج  یلک  روما  ناگدننک  گنھامھ  نیا  اب  کیدزن  طابترا 

تروص هب  مھ  یدرف و  تروص  هب  مھ  زکرم  یلاع  ناتسرپرس  ورین و  یلاع  ناریدم 
لمع یشنارگ “ یژرنا   ” حوطس ریز  یناھیک  یاھ  هدیدپ  ۀیلک  اب  هطبار  رد  یعمج 
یارب  ، دننک یم  لمع  مھ  اب  طابترا  رد  هک  یماگنھ   ، دوجوم هدراھچ  نیا   . دننک یم 
یلک روما  اب  هطبار  رد  ییارجا  یلاع  ریدم  تفھ  هک  دنتسھ  هچنآ  ناھج  یورین 

. دنتسھ یناھیک  نھذ  اب  هطبار  رد  داتسا  حور  تفھ  هک  هچنآ  ، و  دنشاب یم  ناھج 

رد ورین  زکارم  هب  یزاین   ، اضف نامز و  یاھناھج  شنیرفآ  زا  شیپ   . انواھ زکارم   -2
شنیرفآ رد  نویلیم  کی   ، تسدرود مایا  نیا  ماگنھ  زا  اما   ، تشادن دوجو  انواھ 

. دراد هدھع  هب  ار  انواھ  تارک  رازھ  کی  یتسرپرس  زکرم  رھ  ، و  دنا هدرک  راک  یزکرم 
رگید یاھاج  رد  هک  یتیعضو   ، دراد دوجو  یژرنا  لماک  لرتنک  یھلا  ناھج  رد  اجنیا 

نارگلرتنک ورین و  زکارم  ۀیلک  یئاغ  فدھ  یژرنا  میظنت  نتخاس  لماک   . درادن دوجو 
. تسا اضف  یکیزیف 

ۀرک رد  ار  میظع  ۀقطنم  کی  موس  ۀتسر  یورین  زکرم  رازھ  کی   . ناھجربا زکارم   -3
رھ هک   ، هیلوا یژرنا  نایرج  هس   . دنا هدرک  لاغشا  ناھجربا  تفھ  زا  کی  رھ  ِتختیاپ 

یبوخ هب  هژیو و  رادم  تفھ  اما   ، دنیآ یم  ورین  زکارم  نیا  هب   ، دنراد شخب  هد  کی 
دحتم لمع  یاھدنسم  زا   ، دنا هدش  لرتنک  لماکان  روط  هب  هچرگ   ، ورین ۀدش  تیادھ 

. تسا ناھج  یورین  یکینورتکلا  نامزاس  نیا   . دنور یم  شیپ  هب  دوخ 

یاھیژرنا ناھج  یورین  ناریدم  اما   ، دنراد رارق  تشھب  ۀخرچ  رادم  رد  اھیژرنا  یمامت 
اھناھجربا یزکرم و  ناھج  ِییاضف  یاھدرکراک  رد  هک  ار  یتاتحت  تشھب  ِییورین 

هب هدومن و  لیدبت  رییغت و  ار  اھیژرنا  نیا  ، و  دننک یم  تیادھ  دنبای  یم  هدش  لیدعت 
یاھیژرنا انواھ و  یژرنا  نایم   . دننک یم  تیادھ  هدنزاس  دنمدوس و  دربراک  یاھلاناک 
یژرنا زا  زاف  هس  لماش  ناھجربا  کی  ِییورین  ژراش   . دراد دوجو  توافت  اھناھجربا 
رساترس رد  هناگ  هس  یژرنا  ژراش  نیا   . دنتسھ شخب  هد  یواح  کی  رھ  هک  تسا 
تکرح لاح  رد  ِمیظع  سونایقا  کی  دننامھ  نآ  ؛  تسا هدنکارپ  گرزب  ناھج  یاضف 
وشتسش ار  اھنآ  هتفرگ و  ارف  ار  شنیرفآربا  تفھ  زا  کی  رھ  یمامت  هک  تسا  یژرنا 

. دھد یم 
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ریغتم یشنکاو  دنک و  یم  لمع  زاف  تفھ  رد  ناھج  یورین  یکینورتکلا  نامزاس 
زکارم زا  هناگتفھ  رادم  نیا   . دزاس یم  راکشآ  یطخ  ای  یلحم  شنارگ  هب  تبسن 
ۀژیو تانایرج  نیا   . دریگ یم  ارف  ار  شنیرفآربا  رھ  دور و  یم  شیپ  ناھجربا  یورین 

هب نیعم  دصاقم  یارب  هک  دنتسھ  یژرنا  یلحم  صخشم و  یاھتکرح  اضف  نامز و 
کی تروص  هب  جیلخ  نایرج  هک  روطنامھ  شیبامک   ، دنبای یم  تھج  هداتفا و  تکرح 

. دنک یم  لمع  سلطا  سونایقا  نایم  رد  دودحم  ۀدیدپ 

یورین زکرم  دصکی  یلحم  ناھج  رھ  یزکرم  داتس  رد   . یلحم ناھج  زکارم   -4
ار ورین  رادم  تفھ  هک  تسا  نیا  اھنآ  راک   . تسا هدش  عقاو  مراھچ  ۀتسر  هب  قلعتم 

نیدب ، و  دنھد رییغت  ای  شھاک و  دبای  یم  همشچرس  ناھجربا  یزکرم  داتس  زا  هک 
یاھینوگرگد  . دنزاس دربراک  لباق  اھمتسیس  بکاوک و  تامدخ  یارب  ار  اھنآ  بیترت 

لاسرا ریگرد  اھنآ  ؛  دوش یم  طوبرم  ورین  زکارم  نیا  هب  ًاتقوم  اضف  یموجن  یلحم 
مایا لوط  رد  اھنآ   . دنتسھ یعرف  یاھمتسیس  بکاوک و  هب  رثؤم  یژرنا  مظنم 

کمک هدننیرفآ  نارسپ  یارب  یژرنا  ندروآ  رد  تکرح  هب  ناھج و  یھدنامزاس  یدعب 
تاطابترا یارب  هک  ار  یژرنا  ۀتفای  تدش  طوطخ  دنرداق  زکارم  نیا   . دنتسھ یگرزب 

نینچ  . دنزاس مھارف  دنتسھ  دنمدوس  ینوکسم  مھم  طاقن  نایم  یا  هرایس  نیب 
کی  ، دوش یم  هدیمان  یژرنا  ریس  طخ  کی  تاقوا  یھاگ  هک   ، یژرنا ریسم  ای  طخ 
یکیزیف رگلرتنک  کی  زا  ای  ورین  رگید  زکرم  هب  ورین  زکرم  کی  زا  یژرنا  میقتسم  رادم 
یاھتکرح اب  زیامت  رد  تسا و  ورین  ۀناگادج  نایرج  کی  نآ   . دشاب یم  رگید  رگلرتنک  هب 

. دراد رارق  ناسمھ  یژرنا  ِییاضف  دازآ 

هک  ، تسا هدش  عقاو  هبکوک  رھ  رد  ورین  ۀدنز  زکارم  نیا  زا  ددع  هد  هبکوک . زکارم   -5
. دننک یم  لمع  یلحم  یعرف  متسیس  دصکی  یارب  یژرنا  یاھباتارف  تروص  هب 
هک هدنز  تاقولخم  نآ  نداد  یژرنا  یارب  لقن و  لمح و  تاطابترا و  یارب  ورین  طوطخ 

تادوجوم نیا  زا  دنا  هتسباو  یکیزیف  یژرنا  صخشم  لاکشا  هب  تایح  ظفح  یارب 
هب تایح  ریگرد  یکیزیف  تسد  ریز  نارگلرتنک  هن  ورین و  زکارم  هن  اما   . دنور یم  شیپ 

. دنتسین رگشنک  نامزاس  کی  ناونع 

یلحم متسیس  رھ  هب  مئاد  روط  هب  ورین  یلاع  زکرم  کی  متسیس . زکارم   -6
ینوکسم تارک  هب  ار  ورین  یاھرادم  متسیس  زکارم  نیا   . تسا هتفای  صیصخت 

ار نامرف  تحت  یکیزیف  نارگلرتنک  یاھتیلاعف  اھنآ   . دنراد یم  لاسرا  اضف  نامز و 
ورین شخبتیاضر  میسقت  هک  دنک  یم  لمع  یروط  نآ  زا  ادج  دننک و  یم  یگنھامھ 

یگنھامھ هب  تارایس  نایم  رد  رادم  رگتیوقت   . دنیامن نیمضت  یلحم  متسیس  رد  ار 
. دراد اکتا  یکیزیف  یورین  رثؤم  میظنت  هب  یدام و  صخشم  یاھیژرنا  لماک 

یلحم ۀژیو  یاھتیعضو  رد  هک  دنتسھ  یزکارم  اھنیا   . هدشن یدنب  هقبط  زکارم   -7
یتسرپرس تحت  تارک  کت  کت   . ینوکسم تارایس  رد  هن  اما   ، دنیامن یم  لمع 

طسوت هک  ار  ورین  ۀتفرگ  رارق  رادم  رد  طوطخ  دنشاب و  یم  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک 
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زا هک  یتارک  نآ  طقف   . دنراد یم  تفایرد  دوش  یم  لاسرا  اھنآ  متسیس  یورین  زکرم 
هب هک  دنراد  متفھ  ۀتسر  زا  ییورین  زکارم  دنرادروخرب  یژرنا  طباور  نیرت  هداعلا  قراخ 
ورین زکارم  نیا   . دننک یم  لمع  یژرنا  ناگدننک  راھم  ای  ناھج  نزاوت  یاھخرچ  تروص 

رتالاب یاھدحاو  رد  هک  دنتسھ  ییاھنآ  لماک  یاھزارتمھ  تیلاعف  زا  زاف  رھ  رد 
نینچ زا  مھ  نویلیم  کی  رھ  زا  ییاضف  مسج  کی  یتح  اما   ، دنیامن یم  لمع  لرتنک 

. تسین رادروخرب  ورین  ۀدنز  نامزاس 

ورین زکارم  ۀزوح  - 3

رساترس رد  هک  ناشناتسدریز  ناراکمھ و  هارمھ  هب  ورین  یلاع  زکارم  دادعت 
ناکاین اب  یگمھ  اھنآ  . و  دشاب یم  درایلیم  هد  زا  شیب  دنا  هدش  میسقت  اھناھجربا 
رایع مامت  طابترا  لماک و  یگنھامھ  رد   ، ورین یلاع  ریدم  تفھ   ، دوخ یتشھب 
حور تفھ  تیریدم  یرادھاگن و  هب  گرزب  ناھج  یورین  لرتنک  ور  نیا  زا   . دنتسھ

. تسا هدش  هدرپس   ، ورین یلاع  ریدم  تفھ  ناگدننیرفآ   ، داتسا

زا هشیمھ  یارب  اھنآ  ناتسدریز  ، و  نارایتسد  ، ناراکمھ ۀیلک  ورین و  یلاع  ناریدم 
نینچمھ ؛  دنتسھ فاعم  اضف  یمامت  یاھھاگداد  ۀیلک  طسوت  هلخادم  ای  یرواد 
ناھج تلود  ای  اھمایا  یامدق  ناھجربا  تلود  یرادا  یتسرپرس  ضرعم  رد  اھنآ 

. دنرادن رارق  هدننیرفآ  نارسپ  یلحم 

هب اھنآ   . دندش هدروآ  دوجو  هب  نارکیب  حور  نادنزرف  طسوت  ورین  ناریدم  زکارم و  نیا 
یدعب راودا  لوط  رد  اھنآ  هچ  رگ   ، دنتسین هتسباو  دنوادخ  نارسپ  تلود 

اب ورین  زکارم  اما   . دنتسھ هتسبمھ  هدننیرفآ  نارسپ  اب  یدام  ناھج  یھدنامزاس 
. دنتسھ طابترا  رد  کیدزن  زا  یقیرط  هب  لاعتم  دزیا  یناھیک  ریگارف  لرتنک 

یگمھ اھنآ  ؛  دنریگ یمن  رارق  یشزومآ  چیھ  تحت  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم 
هب درکراک  کی  زا  اھنآ  نینچمھ   . تسا لماک  ناشلمع  ًاتاذ  دنا و  هدش  هدیرفآ  لماک 
دنا هدش  هدرامگ  راک  هب  ادتبا  زا  هک  روطنآ  هشیمھ  اھنآ  ؛  دننک یمن  روبع  رگید  درکراک 
دروم رد  رما  نیا  ، و  درادن دوجو  یلماکت  چیھ  اھنآ  یاھ  هتسر  رد   . دننک یم  تمدخ 

. دنک یم  قدص  هتسر  ود  شخب  تفھ  ۀیلک 

هک دنرادن  یا  هنایارگزارف  ۀتشذگ  چیھ  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم  هک  اجنآ  زا 
اب ًالماک  دوخ  لامعا  ۀیلک  رد  اھنآ   . دنرادن یحیرفت  زگرھ   ، دنروآ دای  هب  ار  نآ  ۀرطاخ 
رد ؛  دنتسھ راک  هب  لوغشم  هشیمھ  اھنآ   . دنیامن یم  لمع  یراک  لوصا  تیاعر 
یژرنا یکیزیف  طوطخ  لالتخا  یارب  یا  هدش  ینیب  شیپ  حرط  چیھ  یناھج  حرط 
دنناوت یمن  زین  هیناث  کی  زا  یکچوک  شخب  یارب  یتح  تادوجوم  نیا  ؛  درادن دوجو 

. دنیامن کرت  ار  اضف  نامز و  یژرنا  یاھرادم  میقتسم  یتسرپرس 
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ورین و اب  رگم   ، دنرادن شنیرفآ  یمامت  اب  یراک  چیھ  ورین  نارگلرتنک  ، و  زکارم  ، ناریدم
رییغت ار  نآ  ًاعطق  اما   ، دنتسین نآ  أشنمرس  اھنآ  ؛  یکیزیف همین  ای  یدام  یژرنا 

اب یراک  چیھ  اھنآ  نینچمھ   . دنھد یم  تھج  ، و  دنروآ یمرد  لرتنک  تحت   ، دنھد یم 
ۀطبار  . دننک تمواقم  نآ  ششک  تردق  ربارب  رد  هک  نیا  رگم   ، دنرادن یکیزیف  شنارگ 

. تسا یفنم  ًالماک  شنارگ  یورین  اب  اھنآ 

رد دنتسھ  یدام  عون  کی  زا  هک  ار  یمیظع  یاھیگنھامھ  اھمسیناکم و  ورین  زکارم 
. دنریگ یم  راک  هب  یژرنا  نوگانوگ  یازجم  یاھزکرمت  ۀدنز  یاھمسیناکم  اب  طابترا 
، و تسا یراک  لرتنک  دحاو  نویلیم  کی  ًاقیقد  ۀدنریگ  رب  رد  ورین  ۀناگادج  زکرم  رھ 

ناسنا یکیزیف  ندب  یتایح  یاھناگرا  نوچمھ  یژرنا  ۀدنھد  رییغت  یاھدحاو  نیا 
تالامتحا رد  دنتسھ و  کرحتم  ورین  میظنت  ِیتایح “ یاھناگرا   ” نیا ؛  دنتسین نکاس 

. دنشاب یم  ریغتم  یتسار  هب  طبترم 

ۀطساو هب  هدنز  تادوجوم  نیا  هک  ار  یا  هقیرط  هک  تسا  نم  ناوت  زا  رتارف  یلک  هب 
حیضوت دنھد  یم  بیترت  ار  ناھج  یژرنا  یلصا  یاھرادم  میظنت  یراکتسد و  نآ 

نیا درکراک  هزادنا و  اب  هطبار  رد  امش  هب  رتشیب  نداد  یھاگآ  یارب  شالت   . مھد
دھاوخ امش  تریح  یمگردرس و  هب  طقف  ورین  رثؤم  ًالماک  ًابیرقت  اسآ و  لوغ  زکارم 
امش کرد  یاروام  رد  اھنآ  اما   ، دنتسھ یصخش “  ” مھ هدنز و  مھ  اھنآ   . دوزفا

. دنشاب یم 

دنا هدش  هتخاس  هژیو  یا  هنوگ  هب  هک  یتارک  رد  طقف  ورین  یلاع  زکارم   ، انواھ زا  جراخ 
بسانم یا  هنوگ  هب  هک  ییاضف  مارجا  رد  نآ  زا  اوس  ای  هدش ) یرامعم  تارک  )

هک دنا  هدش  هتخاس  یروط  هدش  یرامعم  تارک   . دننک یم  لمع  دنا  هدش  لیکشت 
نتخاس زکرمتم  ، و  نداد رییغت   ، نداد تھج  یارب  دنناوت  یم  ورین  ۀدنز  زکارم 

یباختنا یاھچیوس  ناونع  هب  دنوش   یم  هتخیر  تارک  نیا  یور  هک  اضف  یاھیژرنا 
نیدب یلماکت  یلومعم  ۀرایس  ای  دیشروخ  کی  رد  دنناوت  یمن  اھنآ   . دنیامن لمع 
نیا یدام  یاھزاین  ریاس  نداد و  امرگ  رد  زین  اھھورگ  یخرب   . دنیامن لمع  هنوگ 
ایشنروی شناد  ۀرتسگ  یارو  رد  رما  نیا  هچرگ  . و  دنتسھ ریگرد  یزکرم  ۀژیو  تارک 

هطبار رد  ورین  ۀدنز  یاھتیصخش  یاھ  هتسر  نیا  هک  منک  نایب  مناوت  یم  نم   ، تسا
اھنت هن  اھنآ   . دنھد یم  ماجنا  یدایز  راک  دشخرد  یم  امرگ  نودب  هک  یرون  میسقت  اب 

. دنشاب یم  زین  نآ  نداد  تھج  راشتنا و  ریگرد  هکلب   ، دنروآ یم  دوجو  هب  ار  هدیدپ  نیا 

نامزاس یاضف  یکیزیف  یاھیژرنا  ۀیلک  درکراک  هب  اھنآ  عبات  نارگلرتنک  ورین و  زکارم 
عون یواح 10  کی  رھ  هک  نیداینب  نایرج  عون  هس  اب  اھنآ   . دنا هتفای  صیصخت  هتفای 
یاضف ؛ و  تسا هتفای  نامزاس  یاضف  یژرنا  ژراش  نیا   . دننک یم  راک  دنتسھ  یژرنا 

نآ اب  یراک  چیھ  ًالصا  ناھج  یورین  ناریدم   . تساھنآ ورملق  هتفای  نامزاس 
خر ناھجربا  تفھ  ینونک  تادحرس  زا  جراخ  رد  نونکا  هک  ورین  میظع  یاھشنک 

. دنرادن دھد  یم 
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نایرج رھ  رد  هک  یژرنا  لکش  هد  زا  ددع  تفھ  یور  طقف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم 
ًاشخب هک  یلاکشا  نآ  ؛  دننک یم  لامعا  لماک  لرتنک  تسا  روصحم  ناھج  نیداینب 
یژرنا یلجت  ینیب  شیپ  لباقریغ  یاھورملق  دیاب  تسا  جراخ  اھنآ  لرتنک  زا  ًالماک  ای 

یور یذوفن  اھنآ  رگا   . دنیامن یگدنیامن  دراد  رارق  لماک  قلطم  یالیتسا  تحت  هک  ار 
، میرادن یھاگآ  ییاھشنک  نینچ  زا  ام   ، دنیامن لامعا  قلطم  نیا  یلصا  یاھورین 

زا یخرب  هک  دوش  یم  رواب  نیا  بجوم  هک  دراد  دوجو  یکدنا  دھاوش  هچ  رگ 
لماک قلطم  یشنکاو  تاکرح  زا  یخرب  هب  تبسن  تاقوا  یھاگ  یکیزیف  نارگلرتنک 

. دنتسھ دنمشنکاو  کیتاموتا  روط  هب 

قلطم طسوت  هک  نیداینب  ناھج  یژرنا  ریگارف  لرتنک  اب  ورین  ۀدنز  یاھمسیناکم  نیا 
مینز یم  سدح  ام  اما   ، دنتسین هتسباو  هنادنمشوھ  روط  هب  دریگ  یم  تروص  لماک 

ۀقیرط کی  هب  ورین  نداد  تھج  ۀنیمز  رد  اھنآ  لماک  ًابیرقت  حرط  یمامت  هک 
ِیلحم تیعضو  رھ  رد   . دراد رارق  شنارگربا  روضح  نیا  یالیتسا  تحت  یا  هتخانشان 
روضح زا  اھنآ  اما   ، دننک یم  لامعا  ار  یبیرقت  تیلاعت  نارگلرتنک  زکارم و   ، یژرنا
. دنتسھ هاگآ  هشیمھ  لماک  قلطم  تخانش  لباقریغ  درکراک  یژرناربا و 

یکیزیف داتسا  نارگلرتنک  - 4

زا یکیزیف  نارگلرتنک   . دنتسھ ورین  یلاع  زکارم  کرحتم  ناتسدریز  تادوجوم  نیا 
عاونا رد  دنناوت  یم  هک  دنرادروخرب  یتعیبط  نانچ  اب  تیدرف  ۀدننک  نوگرگد  تردق 

هب هک  ییاھتعرس  اب  دنرداق  اھنآ   . دنوش ریگرد  کیتاموتا  لاقتنا  ۀداعلا  قراخ  فلتخم 
رد اھنآ  اما   . دندرونرد ار  یلحم  یاضف  تسا  کیدزن  درفنم  ناروآ  مایپ  زاورپ  تعرس 
ربارب رد  تمواقم  شنارگ و  لمع  رب  ندمآ  قئاف  یارب  یدام  ۀرک  کی  زا  جورخ  ماگنھ 

عاونا زا  یخرب  دوخ و  ناراکمھ  یرای  هب  رگید  نایامیپاضف  ۀیلک  دننامھ  یسرنیا 
. دنراد زاین  ود  رھ  تادوجوم  رگید 

داتس ات  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  گرزب  ناھج  رساترس  رد  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک 
یتسرپرس تشھب  زا  ًامیقتسم  ورین  یلاع  ناریدم  تفھ  طسوت  اھناھجربا  یزکرم 

حور تفھ  طسوت  هک  ورین  یالاب  ناتسرپرس   ، هنزاوم یاروش  طسوت  اھنآ   . دنوش یم 
اجنیا زا   ، دنوش یم  مازعا  ورین  داتسا  رایتسد  ناگدنھد  نامزاس  لنسرپ  زا  داتسا 

یاھتبث اھتشادرب و  هک  دنرداق  الاب  ناتسرپرس  نیا   . دنوش یم  عیزوت  تیریدم و 
ناھجربا کی  یژرنا  ژراش  ورین و  راشف  هک  یا  هدنز  رازبا  نآ   ، داتسا یاھکنالادنارف 

. دنیامن ریسفت  ار   ، دنھد یم  ناشن  ار  لماک 

ۀریاد دنک و  یم  روصحم  ار  گرزب  ناھج  تشھب  یاھتیھولا  روضح  هک  یلاح  رد 
دودحم اھنت  ناھجربا  کی  هب  داتسا  حور  تفھ  زا  کی  رھ  ذوفن   ، دریگ یم  ارف  ار  تیدبا 
ییادج کی  یژرنا و  زا  صخشم  ۀلصاف  کی  شنیرفآربا  تفھ  زا  کی  رھ  نایم   . تسا
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دوجو دیاب  لرتنک  ۀناگادج  یاھشور  ور  نیا  زا  ؛  دراد دوجو  ورین  یاھرادم  نایم 
. دنراد دوجو  دنشاب و  هتشاد 

اھنآ تارفن  ، و  دنتسھ ورین  یلاع  زکارم  میقتسم  ناگداون  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک 
: تسا اھنیا  ۀدنریگ  رب  رد 

. ورین رایتسد  ناریدم  - 1

. یکیناکم نارگلرتنک  - 2

. یژرنا نارگلیدبت  - 3

. یژرنا ناگدنتسرف  - 4

. هیلوا ناگدنھد  دنویپ  - 5

. هیوناث ناگدننک  کیکفت  - 6

. اھکدلونورک اھکنالادنارف و  - 7

، دنشاب رادروخرب  باختنا  یدرف  یاھورین  زا  هک  موھفم  نیا  هب  اھ  هتسر  نیا  یمامت 
لایما هب  خساپ  رد  رخآ  یاتراھچ  هک  دسر  یم  رظن  هب  هژیو  هب   . دنتسین صخش 
یکیناکم کیتاموتا و  ًالماک  یژرنا  دوجوم  طیارش  هب  شنکاو  رد  دوخ و  ناقوفام 
روطنیا  ، دسر یم  رظن  هب  یتسیناکم  ًالماک  یخساپ  نینچ  هچرگ  اما   . دنشاب

اھنآ یگمھ  اما   ، دنسر رظن  هب  یکیناکم  یتادوجوم  تسا  نکمم  اھنآ  ؛  تسین
. دنھد یم  ناشن  هنادنمشوھ  زیامتم  درکراک 

ناوت زا  ًامامت  هک  یماگنھ  یتح  نھذ   . تسین نھذ  ۀمیمض  کی  ًاموزل  تیصخش 
رت نییاپ  رامشیب  عاونا  لثم   ، دشیدنایب دناوت  یم  دشاب  هدش  مورحم  باختنا 
میظنت نیا  زا  یرایسب   . نامرف تحت  یکیزیف  نارگلرتنک  نیا  زا  یخرب  تاناویح و 

اھنآ  . دنتسین صخش  هملک  یعقاو  موھفم  هب  یکیزیف  یورین  ِرت  کیتاموتا  ناگدننک 
یکیناکم لامک  عیطم  ًالماک  ، و  دنتسین رادروخرب  میمصت  لالقتسا  هدارا و  زا 

اھنآ یمامت  دوجو  نیا  اب   . دنتسھ ناش  هدش  لوحم  یاھراک  یارب  یحارط 
. دنشاب یم  شوھاب  رایسب  یتادوجوم 

رد هک  دنتسھ  ینیداینب  یاھیژرنا  میظنت  لوغشم  ًاتدمع  یکیزیف  نارگلرتنک 
نیب یربارت  متسیس  یارب  هتخانشان  یاھیژرنا  نیا   . تسا هدشن  فشک  ایشنروی 
هک یماگنھ   . دنتسھ یرورض  رایسب  یطابترا  یاھکینکت  یخرب  یارب  یا و  هرایس 

، میراذگ یم  راک  دید  طسب  ای  یتوص  یاھربارب  ندناسر  روظنم  هب  ار  یژرنا  طوطخ  ام 
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راک هب  اھنآ  ناراکمھ  یکیزیف و  ۀدنز  نارگلرتنک  طسوت  یژرنا  ۀتخانشان  لاکشا  نیا 
ینیبانیب تاقولخم  طسوت   ، یعقاوم رد   ، نینچمھ اھیژرنا  نیمھ   . دنوش یم  هتفرگ 

. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ناش  هرمزور  راک  رد 

لاح رد  ًامئاد  تیعضو  ۀدنبای  رییغت  هتسویپ  یاھزاین  قباطم  ورین . رایتسد  ناریدم   -1
هب یکیزیف  داتسا  رگلرتنک  یاھ  هتسر  ۀیلک  مازعا  شرامگ و   ، اھورملق یژرنا  رییغت 
رد یکیزیف  نارگلرتنک  عیسو  ریاخذ   . تسا هدش  لوحم  رثؤم  رایسب  تادوجوم  نیا 

طاقن نیا  زا  اھنآ  ، و  دنا هدش  هتشاد  هاگن  یعرف  یاھ  هیحان  یزکرم  داتس  تارک 
، اھمتسیس ، و  بکاوک  ، اھناھج یزکرم  داتس  هب  ورین  رایتسد  ناریدم  طسوت  زکرمت 

هب هنوگ  نیدب  اھنآ  هک  یماگنھ   . دنوش یم  مازعا  ًابترم  تارایس  کت  کت  هب  و 
ِیھلا ناگدننک  ارجا  نیمارف  تحت  ًاتقوم  یکیزیف  نارگلرتنک   ، دنور یم  تیرومأم 

هب ًارصحنم  تروص  نیا  ریغ  رد  اما   ، دنریگ یم  رارق  هدنھد  یتشآ  یاھنویسیمک 
. دنتسھ وگخساپ  ورین  یلاع  زکارم  هب  ناشرایتسد و  ناریدم 

، تسا هتفای  صیصخت  ناتناورا  یعرف  ۀیحان  رھ  هب  ورین  رایتسد  ریدم  نویلیم  هس 
هس عومجم  رد  ار  هرنھ  دنچ  زیگنا و  تفگش  تادوجوم  نیا  زا  ناھجربا  رھ  مھس  هک 

یرادھاگن یعرف  ۀیحان  تارک  نیمھ  رد  اھنآ  دوخ  ریاخذ   . دزاس یم  درایلیم 
هک یناسک  ۀیلک  ناگدنھد  شزومآ  ناونع  هب  نینچمھ  هک  ییاج   ، دنوش یم 

. دننک یم  هعلاطم  ار  یژرنا  ۀنادنمشوھ  ۀلاحتسا  لرتنک و  یاھکینکت  یاھشناد 

اب ار  یعرف  یاھ  هیحان  رد  ییارجا  تمدخ  نارود  نایم  رد  یکی  تروص  هب  ناریدم  نیا 
سرزاب کی  لقادح   . دنھد یم  ماجنا  اضف  یاھورملق  زا  ینیبزاب  تمدخ  ِناسکی  راودا 

ۀرک رد  ار  دوخ  یزکرم  داتس  ، و  تسا رضاح  هشیمھ  یلحم  متسیس  رھ  رد  تقوم 
یماگمھ رد  ار  هدنز  یژرنا  میظع  هوبنا  یمامت  اھنآ   . دنک یم  ظفح  نآ  تختیاپ 

. دنراد یم  هاگن  نوزوم 

رایتسد ناریدم  کرحتم  تراھم و  اب  هداعلا  قوف  ناروای  اھنیا  یکیناکم . نارگلرتنک   -2
راک هب   ، امش یعرف  ۀیحان   ، اسنِا رد  اھنآ  زا  نت  نویلیرت  اھنویلیرت   . دنتسھ ورین 
ًالماک اریز  دنوش  یم  هدیمان  یکیناکم  نارگلرتنک  تادوجوم  نیا   . دنا هدش  هدرامگ 
رایتسد ناریدم  تساوخ  تسدریز  ًالماک   ، دنراد رارق  دوخ  ناقوفام  ۀطلس  تحت 

نآ تعیبط  هک  نیا  اب  اھنآ  راک  ، و  دنتسھ شوھاب  رایسب  دوخ  اھنآ  دوجو  نیا  اب   . ورین
. دسر یم  ماجنا  هب  هنارھام   ، تسا یعقاو  یرما  یکیناکم و 

، دنا هتفای  صیصخت  ینوکسم  تارک  هب  هک  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  یمامت  نایم  زا 
زا یرادروخرب  اب  رگلرتنک  رھ   . دنرتدنمتردق همھ  زا  بتارم  هب  یکیناکم  نارگلرتنک 
هب تبسن  یتمواقم  زا  رگید  تادوجوم  ۀیلک  زا  رتارف   ، یشنارگدض ۀدنز  ۀیطع 

تعرس اب  هک  ییاسآ  لوغ  تارک  طسوت  طقف  هک  تسا  رادروخرب  شنارگ 
نونکا نارگلرتنک  نیا  زا  نت  هد   . دوش یم  عقاو  یربارب  دروم  دنخرچ  یم  هداعلا  قراخ 
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اھنآ یا  هرایس  یاھتیلاعف  نیرتمھم  زا  یکی  ، و  دنشاب یم  رقتسم  ایشنروی  رد 
رگلرتنک هد  ۀیلک   . دشاب یم  یفارس  ناگدننک  لقن  لمح و  جورخ  ندرک  لیھست 

هورگ کی  هک  یلاح  رد   ، دننک یم  لمع  گنھامھ  روط  هب  درکراک  نیا  رد  یکیناکم 
میفارس ناگتشرف  جورخ  یارب  ار  هیلوا  تکرح  یژرنا  ناگدنتسرف  زا  هرفن  رازھ 

. دزاس یم  مھارف 

نآ زکرمت  نتخاس  لیھست  یژرنا و  نایرج  هب  نداد  تھج  یارب  یکیناکم  نارگلرتنک 
، یزاسادج رد  دنمتردق  تادوجوم  نیا   . دنتسھ دمآراک  هژیو  یاھرادم  ای  تانایرج  رد 

یاھراشف نتخاس  ربارب  یکیزیف و  یاھیژرنا  هب  ندیشخب  تدش  ، و  نداد تھج 
زا ددع  کی  تسیب و  یراکتسد  رد  اھنآ   . دنراد یا  هدمع  شقن  یا  هرایس  یاھرادم 
هربخ دنھد  یم  لیکشت  ار  ناھجربا  کی  یورین  ژراش  هک  اضف  یکیزیف  یژرنا  یس 
لکش هن  زا  ددع  شش  لرتنک  تیریدم و  تھج  رد  دنرداق  نینچمھ  اھنآ   . دنتسھ
قیرط زا  ورین  رایتسد  ناریدم   . دنھد ماجنا  یدایز  راک  یکیزیف  یژرنا  رت  مکارتمان 
رگیدکی و هب  تبسن  یکینکت  حیحص  ۀطبار  رد  نارگلرتنک  نیا  نتخاس  رقتسم 

ورین و میظنت  رد  یندرکن  رواب  یتارییغت  بجوم  دنرداق  ورین  زکارم  زا  یخرب  هب  تبسن 
. دنوش یژرنا  لرتنک 

نویلیم یتح  ، و  هرفن رازھ   ، هرفن دص  یاھھورگ  رد  بلغا  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک 
یژرنا لرتنک  دنرداق  دوخ  شیارآ  تیعقوم و  نداد  رییغت  قیرط  زا  ، و  دننک یم  راک  هرفن 
رییغت طیارش  هک  روطنیمھ   . دنناسر ماجنا  هب  یدرف  زین  یعمج و  تیفرظ  کی  رد  ار 

ای ، و  دنشخب باتش  هداد و  اقترا  ار  تکرح  یژرنا و  مجح  دنناوت  یم  اھنآ   ، دنک یم 
ًاتبسن اھنآ   . دنیامن دنک  ، و  هتخاس ظیلغت   ، هدومن سوبحم  ار  یژرنا  تانایرج 

شیازفا ار  ییایمیش  یاھشنکاو  کیتیلاتاک  هب  موسوم  یاھلماع  هک  روطنامھ 
ۀطساو هب  اھنآ   . دنھد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ورین  یژرنا و  یاھیسیدرگد   ، دنھد یم 

. دننک یم  لمع  ورین  یلاع  زکارم  اب  یراکمھ  رد  یتاذ و  ییاناوت 

ًابیرقت  . تسا رواب  لباقریغ  ناھجربا  کی  رد  تادوجوم  نیا  دادعت  یژرنا . نارگلیدبت   -3
ۀرک رھ  یارب  لومعم  مھس  ، و  دراد دوجو  ایناتِس  رد  طقف  اھنآ  زا  نت  نویلیم  کی 

. دشاب یم  ددع  دصکی  ینوکسم 

زکرم ناتسرپرس  تفھ  ورین و  یلاع  ریدم  تفھ  کرتشم  شنیرفآ  یژرنا  نارگلیدبت 
هب ، و  دنشاب یم  یکیزیف  نارگلرتنک  رت  یصخش  یاھ  هتسر  ۀرمز  رد  اھنآ   . دشاب یم 

، تسا رضاح  ینوکسم  ۀرک  کی  رد  ورین  رایتسد  ریدم  کی  هک  یماگنھ  زج 
یاھمیفارس ۀیلک  ِیا  هرایس  ناسرزاب  اھنآ   . دنراد تسد  رد  ار  روما  مامز  نارگلیدبت 

یاھ هتسر  دنناوت  یم  ینامسآ  تایح  تاقبط  ۀیلک   . دنتسھ جورخ  لاح  رد  ِلاقتنا 
رت یصخش  یاھ  هتسر  اب  طابترا  رد  طقف  ار  یکیزیف  نارگلرتنک  یصخش  رتمک 

. دنریگ راک  هب  یژرنا  نارگلیدبت  رایتسد و  ناریدم 
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کی یارب  ار  دوخ  دنرداق  ، و  دنتسھ هدنز  رثؤم  دنمتردق و  یاھچیوس  نارگلیدبت  نیا 
رد نینچمھ  اھنآ   . دننک میظنت  نآ  هیلع  رب  ای  نآ و  نداد  تھج  ای  ورین  صخشم  شیارآ 
زا هک  یژرنا  دنمتردق  تانایرج  ربارب  رد  تارایس  نتخاس  قیاع  یارب  ناشیاھشالت 

. دنتسھ رھام  دننک  یم  روبع  یا  هراتس  یا و  هرایس  یاسآ  لوغ  ناگیاسمھ  نایم 
ای یناھج  یژرنا  نزاوت  ظفح  مھم  راک  رد  ار  اھنآ  یژرنا  یسیدرگد  رد  نانآ  یاھیگژیو 

ار یژرنا  اھنآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  ینامز  رد   . دزاس یم  دیفم  رایسب  ورین  لداعت 
ای عطاس  ار  یژرنا  اھنآ  دسر  یم  رظن  هب  رگید  تاقوا  رد  ؛  دنزاس یم  هریخذ  ای  فرصم 
هدنز و یاھیژرنا  یرطاب “ هریخذ –   ” لیسناتپ هک  دنرداق  نارگلیدبت   . دننک یم  دازآ 

یاھیژرنا اب  طقف  اھنآ  اما   . دنھد شھاک  ای  شیازفا  ار  دوخ  ۀطوبرم  یاھورملق  ۀدرم 
شنک تایح  ۀزوح  رد  میقتسم  روط  هب  اھنآ   . دنراد راک  رس و  یدام  همین  یکیزیف و 

. دنھد یمن  رییغت  زین  ار  هدنز  تادوجوم  لاکشا  ، و  دنرادن

همین تاقولخم  نیرتزیمآرارسا  نیرت و  هداعلا  قراخ  تاھج  یخرب  زا  یژرنا  نارگلیدبت 
هداد زیمت  مھ  زا  یکیزیف  ظاحل  هب  هتخانشان  ۀقیرط  کی  هب  اھنآ   . دنتسھ هدنز  یدام 
قیمع ریثأت  کی  دنرداق  ناش  یطابترا  یاھدنویپ  نداد  رییغت  قیرط  زا  ، و  دنوش یم 

رظن هب   . دننک لامعا  دنک  یم  روبع  اھنآ  طبترم  روضح  نایم  زا  هک  یژرنا  یور 
شوختسد یکیزیف  یاھورملق  تیعضو  اھنآ  ۀنارھام  یراکتسد  تحت  هک  دسر  یم 

دنھد رییغت  ار  اضف  یاھیژرنا  یکیزیف  لکش  دنناوت  یم  اھنآ   . دوش یم  ینوگرگد  کی 
لکش و دنرداق  عقاو  رد  ناشرایمھ  نارگلرتنک  کمک  اب  اھنآ  دننک . یم  نینچ  و 

رییغت ار  ناھجربا  یورین  ژراش  یکیزیف  یژرنا  یس  زا  ددع  تفھ  تسیب و  لیسناتپ 
هک دنک  یم  تباث  دراد  رارق  اھنآ  لرتنک  یارو  رد  اھیژرنا  نیا  زا  ددع  هس  هک  نیا   . دنھد

. دنتسین لماک  قلطم  لماوع  اھنآ 

لباق فیرعت  رھ  بوچراچ  رد  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  زا  هدنامیقاب  هورگ  راھچ 
، ناگدنھد دنویپ   ، ناگدنتسرف نیا   . دنتسھ صخش  یتخس  هب  تغل  نآ  زا  شریذپ 
نیا اب  ؛  دنتسھ کیتاموتا  ًالماک  دوخ  یاھشنکاو  رد  اھکنالادنارف  ، و  ناگدننک کیکفت 

تادوجوم نیا  نوماریپ  دوخ  شناد  رد  ام   . دنشاب یم  دنمشوھ  رظن  رھ  زا  اھنآ  دوجو 
رارقرب طابترا  اھنآ  اب  میناوت  یمن  اریز  میتسھ  دودحم  دایز  ۀزادنا  هب  زیگنا  تفگش 

طابترا ام  اب  دنناوت  یمن  اما   ، دنمھف یم  ار  ملاع  نابز  اھنآ  هک  دسر  یم  رظن  هب   . مینک
اما دننک  تفایرد  ار  ام  تاطابترا  دنرداق  ًالماک  اھنآ  هک  دسر  یم  رظن  هب   . دننک رارقرب 

. دنتسھ ناوتان  ًالماک  نداد  خساپ  رد 

تیفرظ کی  رد   ، لماک روط  هب  هن  اما   ، ًاتدمع تادوجوم  نیا  یژرنا . ناگدنتسرف   -4
دنتسھ یژرنا  زیگنا  تفگش  ناگدننک  لاسرا  اھنآ   . دننک یم  لمع  یا  هرایس  نورد 

. دبای یم  یلجت  تارک  کت  کت  رد  هک 

کی رد  ار  دوخ  ناگدنتسرف   ، ددرگ فرحنم  دیدج  رادم  کی  هب  دیاب  یژرنا  هک  یماگنھ 
یاھیگژیو ۀطساو  هب  اھنآ  ، و  دنزاس یم  رقتسم  یژرنا  بولطم  ریسم  دادتما  رد  طخ 
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ۀتفای شیازفا  نایرج  کی  دنناوت  یم  عقاو  رد  یژرنا  بذج  ۀنیمز  رد  ناشریظن  یب 
ًالمع هک  روطنامھ  تسرد  ار  راک  نیا  اھنآ   . دنروآ دوجو  هب  بولطم  تھج  رد  ار  یژرنا 
دنھد یم  تھج  ار  یکیرتکلا  یژرنا  صخشم  لاکشا  نایرج  یزلف  یاھرادم  یخرب 

یکیزیف یژرنا  زا  لکش  یس  زا  یمین  زا  شیب  یارب  اھنآ  ؛ و  دنھد یم  ماجنا 
. دنشاب یم  هدنز  یاھیداھرَبا 

رد تانایرج  ِیشخبناوت  رد  هک  دنھد  یم  لکش  ار  یرھام  یاھطبار  ناگدنتسرف 
هاگتسیا زا  هرایس و  هب  هرایس  زا  درفنم  ۀرایس  کی  رد  هک  هژیو  ِیژرنا  فیعضت  لاح 

هک دننک  ییاسانش  ار  یتانایرج  دنناوت  یم  اھنآ   . دنرثؤم دنک  یم  روبع  هاگتسیا  هب 
هتخانش هدنز  دوجوم  زا  رگید  عون  رھ  طسوت  دنناوتب  هک  دننآ  زا  رتفیعض  رایسب 

لباق ًالماک  هارمھ  مایپ  هک  دننک  تیوقت  نانچ  ار  اھیژرنا  نیا  دنناوت  یم  اھنآ  ، و  دنوش
. تساھبنارگ شخپ  ناگدنراد  تفایرد  یارب  اھنآ  تامدخ   . دوش یم  کرد 

؛ دننک لمع  ریذپ  لاقتنا  ِکرد  لاکشا  ۀیلک  اب  هطبار  رد  دنناوت  یم  یژرنا  ناگدنتسرف 
ار تسدرود  یادص  کی  زین  و  تیور “ لباق   ” ار تسدرود  ۀرظنم  کی  دنناوت  یم  اھنآ 
رد یلحم و  یاھمتسیس  رد  ار  یطابترا  یرارطضا  طوطخ  اھنآ   . دننک دونش “ لباق  ”

یاھرادم زا  جراخ  رد  طابترا  یرارقرب  روظنم  هب   . دنزاس یم  مھارف  تارایس  کت  کت 
هدافتسا دروم  تاقولخم  ۀیلک  طسوت  ًالمع  دیاب  تامدخ  نیا  هدش  تیبثت  ِلومعم 

. دنریگ رارق 

نارگلیدبت هارمھ  هب   ، تادوجوم نیا  دنراد  فیعض  رفسمتا  کی  هک  یتارک  نآ  رد 
ریذپان ییادج  شخب  کی  اھنآ  ، و  دنتسھ یرورض  یناسنا  دوجو  ظفح  یارب   ، یژرنا

. دنتسھ ناگدننکان  سفنت  تارایس  رد  تایح  کینکت  زا 

ناگدنرادھاگن ناتسرپرس و  اھبنارگ  بلاج و  تادوجوم  نیا  هیلوا . ناگدنھد  دنویپ   -5
هریخذ ار  دیشروخ  رون  هایگ  کی  هک  هنوگ  نامھ  ًاتبسن   . دنتسھ یژرنا  رھام 

هریخذ ار  یژرنا  تبثم  یاھیلجت  ِمایا  لوط  رد  زین  هدنز  یاھمسیناگرا  نیا   ، دزاس یم 
کی هب  ار  اضف  یاھیژرنا  ، و  دننک یم  راک  اسآ  لوغ  سایقم  کی  رد  اھنآ   . دنزاس یم 
نینچمھ اھنآ   . دنھد یم  رییغت  تسین  هدش  هتخانش  ایشنروی  رد  هک  یکیزیف  تلاح 

یدام دوجو  یودب  یاھدحاو  زا  یخرب  داجیا  ۀطقن  ات  ار  اھ  یسیدرگد  نیا  دنناوت  یم 
چیھ هب  اھنآ   . دننک یم  لمع  ناشروضح  قیرط  زا  ًافرص  تادوجوم  نیا   . دنھد همادا 
لماوع لثم  اھنآ  ؛  دنور یمن  لیلحت  ای  دنتفا  یمن  ناوت  زا  درکراک  نیا  ۀطساو  هب  هجو 

. دننک یم  لمع  کیتیلاتاک  ۀدنز 

اھر ار  هدش  هتشابنا  یاھیژرنا  نیا  هک  دنرداق  اھنآ  یفنم  یاھیلجت  مایا  لوط  رد 
حیضوت هک  هدرکن  تفرشیپ  ردقنآ  هدام  یژرنا و  نوماریپ  امش  شناد  اما   . دنزاس
نوناق زا  یوریپ  رد  هشیمھ  اھنآ   . دزاس رسیم  ار  اھنآ  یاھراک  زا  زاف  نیا  کینکت 

تحت دننک و  یم  راھم  ار  اھناتمیتلآ  ، و  اھنورتکلا  ، اھمتا ، و  دننک یم  شالت  یناھج 
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ات دینک  یم  اجباج  ار  یپیات  فورح  امش  هک  روطنامھ  شیبامک   ، دنروآ یمرد  لرتنک 
. دننک وگزاب  ار  یتوافتم  رایسب  یاھناتساد  ییابفلا  یاھلبمس  نامھ 

یباینامزاس لاح  رد  ۀرک  کی  رد  هک  دنتسھ  تایح  هورگ  نیلوا  ناگدنھد  دنویپ 
هک دننک  راک  یکیزیف  یاھترارح  هجرد  نانچ  رد  دنناوت  یم  اھنآ  ، و  دنوش رھاظ  یدام 

رگشیامن اھنآ   . دیروآ یم  رامش  هب  راگزاسان  یلک  هب  هدنز  تادوجوم  دوجو  اب  امش 
اھنآ  . تسا یرشب  لیخت  ۀنماد  یارو  رد  یگداس  هب  هک  دنتسھ  تایح  زا  هتسر  کی 

دنمشوھ تاقولخم  عون  نیرتراو  هدرب   ، ناگدننک کیکفت   ، دوخ ناراکمھ  هارمھ  هب 
. دنتسھ

شنارگ دض  ۀداعلا  قراخ  ۀیطع  زا  هک  تادوجوم  نیا  هیوناث . ناگدننک  کیکفت   -6
زگرھ  . دنتسھ سوکعم  نارگراک  هیلوا  ناگدنھد  دنویپ  اب  هسیاقم  رد  دنرادروخرب 
تارک رد  یکیزیف  یژرنا  ۀتفای  رییغت  ای  هژیو  لاکشا  هک  درادن  دوجو  یرطخ  چیھ 

ۀیطع زا  هدنز  یاھنامزاس  نیا  اریز   ، دنوش یھت  یلحم  یاھمتسیس  رد  ای  یلحم 
ًاتدمع اھنآ   . دنرادروخرب یژرنا  ۀدنبای  نیوکت  دودحمان  ریاخذ  درف  هب  رصحنم  یورین 
هتخانش ایشنروی  رد  یتخس  هب  هک  دنتسھ  یژرنا  زا  مرف  کی  هب  نداد  لکش  ریگرد 
هب اھنآ   . تسا هدش  هتخانش  رتمک  زاب  هک  هدام  زا  لکش  کی  زا  ، و  تسا هدش 
یباجعا یمامت  اب  اما   . دنتسھ نامز  نانیرفآ  یتفگش  اضف و  نارگایمیک  یتسار 

. دننک یمن  یطخت  یناھیک  تیلاعت  نیمارف  زا  زگرھ   ، دننیرفآ یم  اھنآ  هک 

تادوجوم زا  هتسر  هس  یمامت  کرتشم  شنیرفآ  تادوجوم  نیا  اھکنالادنارف .  -7
نایم زا   . ورین ناریدم  ورین و  ۀیوناث  هیلوا و  ناگدنھد  نامزاس  دنتسھ : یژرنا  لرتنک 
یدادعت ؛  دنشاب یم  دادعت  نیرترامشیب  اھکنالادنارف  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  ۀیلک 

رد اھنآ   . دراد رارق  امش  یددع  تشادرب  یارو  رد  دننک  یم  لمع  ایناتِس  رد  ًافرص  هک 
یکیزیف نارگلرتنک  رتالاب  یاھ  هتسر  هب  هشیمھ  دننکاس و  ینوکسم  تارک  ۀیلک 
رد اھناھجربا و  رد  یزکرم و  ناھج  رد  یا  هلدابم  ۀنوگ  هب  اھنآ   . دنتسھ لصو 

. دننک یم  لمع  ینوریب  یاضف  یاھورملق 

نیداینب یورین  زا  لکش  رھ  یارب  یکی   ، دنا هدش  هدیرفآ  شخب  یس  رد  اھکنالادنارف 
راشف کیتاموتا  هدنز و  تادوجوم  تروص  هب  درف  هب  رصحنم  یا  هنوگ  هب  اھنآ  ، و  ناھج

تبث ریگرد  ًافرص  هدنز  نارگرادومن  نیا   . دننک یم  لمع  جنس  تعرس  جنس و 
یارب اھنآ   . دنشاب یم  یژرنا  ورین –  لاکشا  ۀیلک  تیعضو  ریذپاناطخ  کیتاموتا و 

نھذ یواح  ناھج  یارب  باتزاب  روانھپ  مسیناکم  هک  دنتسھ  یزیچ  یکیزیف  ناھج 
، یژرنا روضح  یفیک  یمک و  دوجو  تبث  رب  هوالع  هک  ییاھکنالادنارف   . دشاب یم 

. دنراد مان  کدلونورک   ، دننک یم  تبث  ار  نامز 

ار اھنآ  مناوت  یمن  نم  اما   ، دنتسھ دنمشوھ  اھکنالادنارف  هک  منک  یم  قیدصت  نم 
نم شیبامک  هک  یھار  اھنت   . منک یدنب  هقبط  هدنز  یاھنیشام  زج  یزیچ  تروص  هب 
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اھنآ هک  تسا  نیا  دیمھفب  ار  هدنز  یاھمسیناکم  نیا  منک  کمک  امش  هب  مناوت  یم 
هنوگدنمشوھ ًابیرقت  یتسرد  تقد و  اب  هک  ناتدوخ  یکیناکم  یاھھاگتسد  اب  ار 

مسجم نھذ  رد  ار  تادوجوم  نیا  دیناوتب  امش  رگا  اذل   . منک هسیاقم  دننک  یم  لمع 
ناھج رد  ام  هک  دیھد  صیخشت  دیناوتب  هک  دیریگ  هرھب  دح  نیا  ات  دوخ  لیخت  زا   ، دینک

دنناوت یم  هک  میراد  یا  هدنز  دنمشوھ و  تادوجوم )  ) اھمسیناکم عقاو  رد  گرزب 
ِتفارظ یتح  اب  تسا  رتروآ  تھب  تابساحم  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ار  یرت  هدیچیپ  یاھراک 

. دنناسر ماجنا  هب  یفاکشوم  تیئاغ  یتح  ، و  تقد ِرتشیب 

ورین داتسا  ناگدنھد  نامزاس  - 5

نیداینب ناھج  رساترس  رد  اھنآ  اما   ، دننکاس تشھب  رد  ورین  ناگدنھد  نامزاس 
تادوجوم نیا   . هتفاین نامزاس  یاضف  یاھورملق  رد  هژیو  هب   ، دننک یم  لمع 

تمدخ زا  گرزب  شخب  ود  لماش  ، و  قولخم هن  دنتسھ  هدننیرفآ  هن  هداعلا  قراخ 
: دنشاب یم 

. ورین داتسا  ۀدش  جتنم  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس  - 1

. ورین داتسا  یلاعتم  رایتسد  ناگدنھد  نامزاس  - 2

یتسرپرس تحت  ًارصحنم  نیزاغآ  یورین  ِنارگلرتنک  زا  دنمناوت  ۀتسر  ود  نیا 
یاھزرم ۀدودحم  رد  رضاح  نامز  رد  ، و  دننک یم  راک  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ 

. دننک یمن  لمع  هدرتسگ  روط  هب  گرزب  ناھج 

نیداینب ای  نیزاغآ  یاھورین  ناگدننک  راھم  ورین  داتسا  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس 
کیرحت اھنآ   . دنتسھ اھیباحس  ناگدننیرفآ  اھنآ  ؛  دنتسھ لماک  قلطم  ِییاضف 

نیزاغآ ناگدنھد  تھج  ناگدنھد و  نامزاس  اضف و  یژرنا  یاھدابدرگ  ۀدنز  ناگدننک 
شیپ نیزاغآ ( یورین  ورین  ناگدنھد  نامزاس  نیا   . دنشاب یم  اسآ  لوغ  یاھیلجت  نیا 

یژرنا هب  ار  تسین ) دنمشنکاو  تشھب  ِمیقتسم  شنارگ  هب  تبسن  هک  یژرنا 
سرتسد زا  هک  تسا  یژرنا  نآ  نیا   . دننک یم  سیدرگد  دنمتردق  یژرنا  ای  هیلوا 
سیدرگد تشھب  ۀریزج  ِیشنارگ  سرتسد  هب  لماک  قلطم  درف  هب  رصحنم 

زا ار  یژرنا  یسیدرگد  دنور  هک   ، ورین رایتسد  ناگدنھد  نامزاس  اب  اھنآ   . دوش یم 
نیزگیاج گنرد  یب   ، دنھد یم  همادا  یشنارگ  یژرنا  ۀلحرم  ای  هیوناث  هب  هیلوا  ۀلحرم 

. دنوش یم 

هدننیرفآ رسپ  کی  دورو  اب  هک  یلحم  ناھج  کی  شنیرفآ  یاھحرط  لیمکت  لابند  هب 
یاھ هتسر  یارب  ار  هار  ورین  داتسا  رایتسد  ناگدنھد  نامزاس   ، دوش یم  ناشن 

اما  . دننک یم  زاب  دننک  یم  لمع  هطوبرم  ناھجربا  یموجن  ورملق  رد  هک  ورین  ناریدم 
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نیا یتسرپرس  هب  ورین  رایتسد  ناگدنھد  نامزاس  ییاھحرط  نینچ  نادقف  رد 
رد نونکا  هک  نیا  نیح  یتح   ، دنھد یم  همادا  دودحمان  روط  هب  یدام  یاھشنیرفآ 

. دننک یم  لمع  ینوریب  یاضف 

تحت دنروآ و  یم  بات  ییاھترارح  هجرد  ربارب  رد  ورین  داتسا  ناگدنھد  نامزاس 
ورین و فیرح  نف  همھ  زکارم  یارب  یتح  هک  دننک  یم  لمع  یکیزیف  یطیارش 

ۀدش راکشآ  تادوجوم  عون  اھنت   . تسا لمحت  لباقریغ  ناتناورا  یکیزیف  نارگلرتنک 
درفنم و ناروآ  مایپ  دننک  لمع  ینوریب  یاضف  یاھورملق  نیا  رد  دنرداق  هک  یرگید 

. دنتسھ ثیلثت  ۀتفای  ماھلا  حاورا 

یامدق ۀتیروتا  اب  هک  دشاب  یم  یناھج  سرزاب  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
[. دیامن یم  لمع  اسرووی  رد  اھمایا 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 30

گرزب ناھج  یاھتیصخش 

لمع گرزب  ناھج  رد  تشھب و  رد  نونکا  هک  یصخشریغ  یاھدوجو  اھتیصخش و 
. دنشاب یم  هدنز  تادوجوم  زا  یدودحمان  ًابیرقت  دادعت  کی  ۀدنریگ  رب  رد  دننک  یم 

ات  ، درب یم  ورف  یتفگش  رد  ار  یرشب  لیخت  اھنآ  یلصا  عاونا  اھ و  هتسر  دادعت  یتح 
زا یزیچ  هک  تسا  بولطم  دوجو  نیا  اب   . رامشیب تاعونت  یعرف و  عاونا  هب  دسر  هچ 

یدنب هقبط  زا  یناشن  دوش —  هضرع  هدنز  تادوجوم  زا  نیداینب  یدنب  هقبط  ود 
. اسرووی رد  تیصخش  تبث  زا  یا  هصالخ  یتشھب و 

گرزب ناھج  یاھتیصخش  زا  مجسنم  ًالماک  عماج و  یاھیدنب  هقبط  ندومن  هلومرف 
زاین یرگید  رامشیب  تالاقم  هب   . دنا هدشن  راکشآ  اھھورگ  ۀیلک  اریز   ، تسین رسیم 

ۀیلک کیتامتسیس  یدنب  هقبط  یارب  رتشیب  ِزاین  دروم  یزاسراکشآ  هک  تسا 
یاھناسنا اریز   ، تسا بولطم  یتخس  هب  یموھفم  طسب  نیا   . دریگ تروص  اھھورگ 
ِمیھافم نیا  هک  قالخ  یزادرپ  نامگ  کرحم  نآ  زا  ار  هدنیآ  لاس  رازھ  دنمشیدنا 

هک تسا  نیا  رتھب   . تخاس دھاوخ  مورحم  دزاس  یم  مھارف  هدش  راکشآ  ًاشخب 
هفخ ار  لیخت  ۀوق  راک  نیا  اریز   ، ددرگن رادروخرب  دح  زا  شیب  یزاسراکشآ  زا  ناسنا 

. دنک یم 

هدنز تادوجوم  یتشھب  یدنب  هقبط  - 1

تشھب یاھتیھولا  اب  هدش  بسک  یتاذ و  ۀطبار  قباطم  تشھب  رد  هدنز  تادوجوم 
، اھناھجربا یزکرم و  ناھج  گرزب  یاھییامھدرگ  لوط  رد   . دنا هدش  یدنب  هقبط 

یدنبھورگ تروص  نیدب  دوخ  أشنم  قباطم  بلغا  دنراد  روضح  هک  ییاھنآ 
ثیلثت هب  لین  یواح  ای   ، دنتسھ هناگ  هس  أشنم  زا  هک  ییاھنآ  دنوش : یم 

هناگی أشنم  زا  هک  ییاھنآ  ؛ و  دنتسھ هناگود  أشنم  زا  هک  ییاھنآ  ؛  دنشاب یم 
نھذ یارب  ار  هدنز  تادوجوم  یتشھب  یدنب  هقبط  هک  تسا  لکشم   . دنرادروخرب

: مینک هضرع  ار  نیریز  یاھیدنب  هقبط  هک  میراد  هزاجا  ام  اما   ، دومن ریسفت  ناسنا 
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تشھب تیھولا  هس  ۀیلک  طسوت  هک  یتادوجوم   . أشنم هناگ  هس  تادوجوم   -I
ثیلثت هاپس  هارمھ  هب   ، ثیلثت تروص  هب  ای  لکش و  نیا  هب  ای   ، دنا هدش  هدیرفآ 

هدش و راکشآ   ، هتفای ثیلثت  تادوجوم  یاھھورگ  ۀیلک  هب  ناشمان  هک  یا  هتفای 
. دراد هراشا   ، هدشن راکشآ 

. یلاعتم حاورا   -A

. داتسا حور  تفھ  - 1

. ییارجا یلاع  ریدم  تفھ  - 2

. رگباتزاب حاورا  ۀتسر  تفھ  - 3

. ثیلثت تباث  نارسپ   -B

. تیلاعت ۀناگ  هس  رارسا  - 1

. اھمایا یاھ  هنادواج  - 2

. اھمایا یامدق  - 3

. اھمایا یاھلامک  - 4

. اھمایا یاھدیدج  - 5

. اھمایا یاھداحتا  - 6

. اھمایا نانمؤم  - 7

. درخ ناگدننک  لماک  - 8

. یھلا نارواشم  - 9

. یناھج ناسرزاب  - 10

. هتفای ثیلثت  أشنم و  ثیلثت  تادوجوم   -C

. ثیلثت راگزومآ  نارسپ  - 1
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. ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  - 2

. انُواھ نایموب  - 3

. تشھب نادنورھش  - 4

. أشنم ثیلثت  ۀدشن  راکشآ  تادوجوم  - 5

. هتفای ثیلثت  تیھولا  اب  ۀدشن  راکشآ  تادوجوم  - 6

. تفرشیپ ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  - 7

. یباختنا ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  - 8

. لامک ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  - 9

. هتفای ثیلثت  قولخم –  نارسپ  - 10

أشنم تشھب  تیھولا  ود  زا  کی  رھ  رد  هک  ییاھنآ   . أشنم هناگود  تادوجوم   -II
ای میقتسم  رابت  زا  هک  یدوجوم  ود  زا  کی  رھ  طسوت  تروصنیا  ریغ  رد  ای  دنراد و 

. دنا هدش  هدیرفآ  دنشاب  یم  تشھب  یاھتیھولا  میقتسمریغ 

. هدنبای دورف  یاھ  هتسر   -A

. هدننیرفآ نارسپ  - 1

. لایرتسیجم نارسپ  - 2

. دادماب نابات و  ناگراتس  - 3

. ردپ یاھقداص  کلم  - 4

. اھقداص کلم  - 5

. اھکِدادنارُو - 6

. اھکِدنانونال - 7

. رصع کانبات  ناگراتس  - 8
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. مظعا ناگتشرف  - 9

. تایح نیلماح  - 10

. ناھج ۀدشن  راکشآ  ناراکددم  - 11

. دنوادخ ۀدشن  راکشآ  نارسپ  - 12

. تباث یاھ  هتسر   -B

. اھرِتنادنبَا - 1

. اھایشیِسوس - 2

. اھایشیِتیوینوی - 3

. اھاگناریپسِا - 4

. أشنم هناگود  ۀدشن  راکشآ  تادوجوم  - 5

. هدنبای زارف  یاھ  هتسر   -C

. هتفای دنویپ  هدننک  میظنت  اب  یاھناسنا  - 1

. هتفای دنویپ  رسپ  اب  یاھناسنا  - 2

. هتفای دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  - 3

. دعب یایند  هب  هتفای  لاقتنا  یاھینیبانیب  - 4

. هدشن راکشآ  ناگدنبای  زارف  - 5

دنراد أشنم  تشھب  یاھتیھولا  زا  کی  رھ  رد  هک  ییاھنآ   . أشنم هناگی  تادوجوم   -III
ای میقتسم  رابت  زا  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  یدوجوم  رھ  طسوت  تروص  نیا  ریغ  رد  ای  و 

. تسا تشھب  یاھتیھولا  زا  میقتسمریغ 

. یلاعتم حاورا   -A

. شنارگ ناروآ  مایپ  - 1
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. انواھ یاھرادم  حور  تفھ  - 2

. انواھ یاھرادم  ۀناگ  هدزاود  ناروای  - 3

. ریوصت رگباتزاب  ناراکددم  - 4

. ناھج ردام  حاورا  - 5

. نھذ روای  ۀناگتفھ  حاورا  - 6

. أشنم ینابر  ۀدشن  راکشآ  تادوجوم  - 7

. هدنبای زارف  یاھ  هتسر   -B

. هتفای تیصخش  ناگدننک  میظنت  - 1

. لایرتام ۀدنبای  زارف  نارسپ  - 2

. یلماکت یاھمیفارس  - 3

. یلماکت نایبورک  - 4

. هدشن راکشآ  ناگدنبای  زارف  - 5

. نارکیب حور  ۀداوناخ   -C

. درفنم ناروآ  مایپ  - 1

. ناھج رادم  ناتسرپرس  - 2

. یرامشرس ناریدم  - 3

. نارکیب حور  یصخش  ناراکددم  - 4

. رایتسد ناسرزاب  - 5

. رشابم نانابھاگن  - 6

. یلیصحتلا غراف  نایامنھار  - 7

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. انواھ یاھلاتیورس  - 8

. یناھج ناگدنھد  یتشآ  - 9

. ایشناروم نارای  - 10

. اھمیفانرپوس - 11

. اھمیفانکس - 12

. اھمیفایشرت - 13

. اھمیفاینمآ - 14

. اھمیفارس - 15

. نایبونَس نایبورک و  - 16

. أشنم حور  ۀدشن  راکشآ  تادوجوم  - 17

. ورین یلاع  ریدم  تفھ  - 18

. ورین یلاع  زکارم  - 19

. یکیزیف داتسا  نارگلرتنک  - 20

. ایشناروم یورین  ناتسرپرس  - 21

تادوجوم زا  یمیظع  هاپس  کی  تشھب  رد   . ارگ یلاعت  ۀدش  جتنم  تادوجوم   -IV
شاف اضف  نامز و  یاھناھج  یارب  ًالومعم  ناشأشنم  هک  دنوش  یم  تفای  ارگ  یلاعت 

هن نایارگ  یلاعت  نیا   . دنبای رارقتسا  تایح  رون و  رد  اھنآ  هک  نیا  ات   ، دوش یمن 
تیدبا ، و  تیئاغ  ، تینابر ۀدش  جتنم  نادنزرف  اھنآ  ؛  قولخم هن  دنتسھ و  هدننیرفآ 

اھنآ یھانتمان —  هن  دنتسھ و  یھانتم  هن  ناگدش “ جتنم   ” نیا  . دنتسھ
. ندوب قلطم  هن  تسا و  ینارکیب  هن  یتینوسبا  ؛ و  دنتسھ تیانوسبا 

دنتسھ و رادافو  تشھب  ثیلثت  هب  هراومھ  هدننیرفآریغ  یاھ  هدشن  هدیرفآ  نیا 
دنراد دوجو  یتیصخش  تیلاعف  ِیئاغ  حطس  راھچ  رد  اھنآ   . دنشاب یم  یئاغ  عیطم 
شخب رازھ  لماش  کی  رھ  هک  گرزب  شخب  هدزاود  رد  تیانوسبا  حطس  تفھ  رد  و 
نیا  . دننک یم  لمع  دنتسھ  هقبط  تفھ  کی  رھ  هک  یراک  یلصا  یاھھورگ  زا 
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: دنشاب یم  نیریز  یاھ  هتسر  لماش  هدش  جتنم  تادوجوم 

. نیداینب ناھج  یاھتکتیشرآ  - 1

. ارگ یلاعت  ناگدننک  تبث  - 2

. رگید نایارگ  یلاعت  - 3

. ورین داتسا  ۀدش  جتنم  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس  - 4

. ورین داتسا  رایتسد  یلاعتم  ناگدنھد  نامزاس  - 5

صخش کی  ناونع  هب  دنوادخ  ؛  دوش یم  جتنم   ، صخشربا کی  ناونع  هب   ، دنوادخ
؛ دوش یم  میسقت  رتکچوک  ءازجا  هب  صخش  شیپ  کی  ناونع  هب  دنوادخ  ؛  دنیرفآ یم 

ۀنابلطواد باختنا  قباطم  ار  یحور  ناور  شدوخ  ۀدننک  میظنت  ءزج  نینچ  و 
قولخم نینچ  هب  ردپ  کی  ناونع  هب  هک  دنوادخ  ۀناردپ  لمع  قیرط  زا  یتیصخش و 

. دشخب یم  لماکت  یناسنا  یدام و  نھذ  رد  تسا  هدش  اطع  یناسنا 

ردپ رد  أشنم  هک  هدنز  دوجو  زا  هتسر  نیا   . تیھولا ۀدش  میسقت  یاھدوجو   -V
رگ  ، دوش یم  هداد  ناشن  رکف  ناگدننک  میظنت  طسوت  وحن  نیرتھب  هب   ، دراد یناھج 
عبنم و نیلوا  ِیصخش  شیپ  تیعقاو  تاعطق  اھنت  هجو  چیھ  هب  اھدوجو  نیا  هچ 
ردق هب  دنتسھ و  هناگدنچ  هدننک  میظنت  زا  ریغ  یازجا  یاھدرکراک   . دنتسین زکرم 
، عون نیا  زا  یرگید  ۀعطق  ای  هدننک  میظنت  کی  اب  دنویپ   . دنا هدش  هتخانش  یکدنا 

. دزاس یم  هتفای  دنویپ  ردپ  اب  دوجوم  کی  ار  قولخم 

لباق ردپ  یازجا  اب  یتخس  هب  هچ  رگ   ، زکرم عبنم و  نیموس  ِنھذ  شیپ  ِحور  تاعطق 
دایز رایسب  ۀزادنا  هب  ییاھدوجو  نینچ   . دنوش تبث  اجنیا  رد  دیاب   ، دنتسھ هسیاقم 

تماقا نوتگنیتیریپسا  رد  لکش  نیدب  اھنآ   . دنتسھ ناگدننک  میظنت  زا  توافتم 
اھنآ  . دنیامیپ یمن  ار  یشنارگ  ینھذ –  یاھرادم  تروص  نیدب  زین  ، و  دنرادن
اھنآ  . دنرادن تماقا  یناسنا  تاقولخم  رد  مسج  رد  یگدنز  لوط  رد  نینچمھ 
ینھذ شیپ  تاعطق  نیا  اما   ، دنتسین یصخش  شیپ   ، ناگدننک میظنت  نوچمھ 
رد نآ  رب  هوالع  ، و  دنوش یم  اطعا  اقب  لاح  رد  یاھناسنا  زا  یخرب  هب  یحور 

حور اب  یاھناسنا  ار  اھنآ  دنویپ   ، هتفای دنویپ  هدننک  میظنت  اب  یاھناسنا  اب  هسیاقم 
. دزاس یم  هتفای  دنویپ 

، تسا هدننیرفآ  رسپ  کی  ۀتفای  تیدرف  حور   ، تسا رت  لکشم  شفیصوت  هک  هچنآ   ، زاب
تاعطق زاب  . و  دزاس یم  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  ناسنا  کی  ار  قولخم  نآ  اب  دنویپ  هک 

. دنراد دوجو  تیھولا  زا  یرگید 
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دنراد دوجو  یصخشریغ  تادوجوم  زا  یمیظع  هورگ   . یصخش قوف  تادوجوم   -VI
زا یخرب   . دنراد هناگدنچ  تمدخ  اھناھج  ناھج  رد  دنرادروخرب و  یھلا  أشنم  زا  هک 

قوف ناگدنیامن  لثم   ، نارگید ؛  دننکاس رسپ  یتشھب  تارک  رد  تادوجوم  نیا 
اھنآ رتشیب   . دنوش یم  عقاو  هھجاوم  دروم  رگید  یاھاج  رد   ، نادواج رسپ  یصخش 
هب یصخش  تاقولخم  یارب  هک  تسا  هدوھیب  ًالماک  ، و  دنا هدشن  رکذ  تایاور  نیا  رد 

. دوش تردابم  اھنآ  فیصوت 

ناھج ینونک  رصع  لوط  رد   . هدشن راکشآ  هدشن و  یدنب  هقبط  یاھ  هتسر   -VII
ۀدودحم رد  ار   ، نآ ریغ  ای  یصخش   ، تادوجوم یمامت  هک  تسین  نکمم 

نیا یمامت  ؛ و  داد رارق  دوش  یم  طوبرم  ناھج  ینونک  رصع  هب  هک  ییاھیدنب  هقبط 
زا یرامشیب  یاھ  هتسر  ور  نیا  زا   . دنا هدشن  راکشآ  تایاور  نیا  رد  زین  اھیدنب   هورگ 

: دیھد رارق  هظحالم  دروم  ار  نیریز  دراوم   . دنا هدش  فذح  اھتسیل  نیا 

. ناھج تشونرس  ناگدنناسر  جوا  هب 

. یئاغ ۀتسیاش  ناماقم  مئاق 

. یلاعتم لماک  ناتسرپرس 

. اھمایا یامدق  قالخ  ۀدشن  راکشآ  لماوع 

. تشھب ِناتسجم 

. ناتسجم رگباتزاب  مان  یب  یاھطبار 

. یلحم یاھناھج  ِتیانوسدیم  یاھ  هتسر 

لصو ًاعمج  اھ  هتسر  نیا  یراذگ  تسیل  هب  یا  هژیو  تیمھا  چیھ  هک  درادن  یموزل 
رد  ، دنا هدش  راکشآ  اجنیا  رد  هک  روطنآ   ، اھنآ زا  کیچیھ  هک  نیا  زج  هب   ، دوش

هدشن یدنب  هقبط  ِکدنا  دادعت  اھنیا   . دنوش یمن  رھاظ  تشھب  یدنب  هقبط 
. دیبای یھاگآ  هدشن  راکشآ  دایز  دادعت  هب  عجار  دیاب  هزات  امش  ؛  دنتسھ

حاورا  ، یصخش حاورا   ، یحور یاھروضح   ، یحور یاھدوجو  دنراد : دوجو  حاورا 
 — یحور یاھتیصخش   ، یحور تادوجوم   ، یصخش قوف  حاورا   ، یصخش شیپ 
میناوت یم  ام  دوجو  نیا  اب   . دنتسین یفکم  یناسنا  درخ  هن  یناسنا و  نابز  هن  اما 

زا یدوجو  چیھ  ؛  درادن دوجو  صلاخ “ نھذ   ” یواح تیصخش  چیھ  هک  مینک  نایب 
هیطع نیا  زا  تسا  حور  هک  دنوادخ  قیرط  زا  هک  نیا  رگم  تسین  رادروخرب  تیصخش 

طوبرم یکیزیف  ای  یحور  یژرنا  اب  هک  ینھذ  دوجو  رھ   . دشاب هتشگ  رادروخرب 
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یواح ِیحور  یاھتیصخش  هک  تروص  نامھ  هب  اما   . تسین تیصخش  کی  دشابن 
. دنتسھ رادروخرب  حور  زا  هک  دنراد  دوجو  ینھذ  یاھتیصخش   ، دنراد دوجو  نھذ 
تحت هک  دنتسھ  یتادوجوم  زا  یبوخ  ًاتبسن  یاھ  هنومن  وا  نارایمھ  ناتسجم و 
دنراد دوجو  تیصخش  عون  نیا  زا  یرتھب  یاھ  هنومن  اما   ، دنراد رارق  نھذ  یالیتسا 

نیا زا  یا  هدشن  راکشآ  لماک  یاھ  هتسر  یتح   . دنا هتخانشان  امش  یارب  هک 
یخرب  . دنتسھ طوبرم  حور  اب  هشیمھ  اھنآ  اما   ، دنراد دوجو  ینھذ  یاھتیصخش 
یژرنا یاھتیصخش  دنناوت  یم  هک  دنراد  دوجو  یرگید  ۀدشن  راکشآ  تاقولخم 
دنمشنکاو یحور  شنارگ  هب  تبسن  دوجوم  عون  نیا   . دنریگ مان  یکیزیف  ینھذ و 

. تسا ردپ  رادم  ورملق  رد  ، و  تسا یقیقح  تیصخش  کی  دوجو  نیا  اب  اما   ، تسین

نآ زا  اوس  زاب  ، و  ناگدش رجنم   ، ناگدننیرفآ  ، هدنز تاقولخم  ناتساد  تالاقم  نیا 
یگدنز تیدبا  ِیزکرم  ناھج  رد  نامز و  یاھناھج  هوبنا  رد  هک  ار  ارگدوجو  تادوجوم 

هب عورش  دناوت  یمن  یتح  ، و  دنک یمن  فیصوت  ًامامت  دننک  یم  تمدخ  شتسرپ و  و 
میناوت یم  ام  ور  نیا  زا  ؛  دیتسھ صخش  اھناسنا  امش   . دنک اھنآ  فیصوت  لیمکت 

هدش یتیانوسبا  دوجوم  کی  اما   ، مینک فیصوت  دنا  هتفای  تیصخش  هک  ار  یتادوجوم 
؟ دوش هداد  حیضوت  امش  هب  دناوت  یم  هنوگچ 

اسرووی رد  تیصخش  تبث  - 2

: تسا هدش  تبث  اسرووی  رد  گرزب  شخب  تفھ  رد  هدنز  تادوجوم  یھلا  ۀداوناخ 

. تشھب یاھتیھولا  - 1

. یلاعتم حاورا  - 2

. أشنم ثیلثت  تادوجوم  - 3

. دنوادخ نارسپ  - 4

. نارکیب حور  یاھتیصخش  - 5

. ناھج یورین  ناریدم  - 6

. مئاد نادنورھش  هاپس  - 7

میسقت یعرف  یاھشخب  رامشیب و  تاقبط  هب  هدارا  یاراد  تاقولخم  زا  هورگ  نیا 
نآ هب  ًاتدمع  گرزب  ناھج  یاھتیصخش  زا  یدنب  هقبط  نیا  ۀئارا  دوجو  نیا  اب   . دنا هدش 
، دنا هدش  راکشآ  اھ  هتشون  نیا  رد  هک  دزادرپ  یم  دنمشوھ  تادوجوم  زا  ییاھ  هتسر 
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هب ناش  یجیردت  دوعص  رد  نامز  یاھناسنا  ۀنایارگزارف  ۀبرجت  رد  اھنآ  رتشیب  و 
میظع یاھ  هتسر  ریز  یاھتسرھف   . دش دنھاوخ  عقاو  هھجاوم  دروم  تشھب 

رکذ دنرب  یم  شیپ  ار  ناشراک  یناسنا  دوعص  حرط  زا  اوس  هک  ار  ناھج  تادوجوم 
. دننک یمن 

. تشھب یاھتیھولا  -I

. یناھج ردپ  - 1

. نادواج رسپ  - 2

. نارکیب حور  - 3

. یلاعتم حاورا  -II

. داتسا حور  تفھ  - 1

. ییارجا یلاع  ریدم  تفھ  - 2

. رگباتزاب حاورا  هورگ  تفھ  - 3

. ریوصت رگباتزاب  ناراکددم  - 4

. اھرادم حور  تفھ  - 5

. یلحم ناھج  رگشنیرفآ  حاورا  - 6

. نھذ روای  حاورا  - 7

. أشنم ثیلثت  تادوجوم   -III

. تیلاعت ۀناگ  هس  رارسا  - 1

. اھمایا یاھ  هنادواج  - 2

. اھمایا یامدق  - 3

. اھمایا یاھلامک  - 4
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. اھمایا یاھدیدج  - 5

. اھمایا یاھداحتا  - 6

. اھمایا نانمؤم  - 7

. ثیلثت راگزومآ  نارسپ  - 8

. درخ ناگدننک  لماک  - 9

. یھلا نارواشم  - 10

. یناھج ناسرزاب  - 11

. ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  - 12

. انواھ نایموب  - 13

. انواھ نادنورھش  - 14

. دنوادخ نارسپ   -IV

. هدنبای دورف  نارسپ   -A

. اھلیئاکیم هدننیرفآ —  نارسپ  - 1

. اھلانوآ لایرتسیجم —  نارسپ  - 2

. اھلانیِد ثیلثت —  راگزومآ  نارسپ  - 3

. قداص کلم  نارسپ  - 4

. کِدادنارُو نارسپ  - 5

. کدنانونال نارسپ  - 6

. تایح لماح  نارسپ  - 7

. هدنبای زارف  نارسپ   -B
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. هتفای دنویپ  ردپ  اب  یاھناسنا  - 1

. هتفای دنویپ  رسپ  اب  یاھناسنا  - 2

. هتفای دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  - 3

. یلماکت یاھمیفارس  - 4

. لایرتام ۀدنبای  زارف  نارسپ  - 5

. رگید یایند  هب  هتفای  لاقتنا  یاھینیبانیب  - 6

. هتفای تیصخش  ناگدننک  میظنت  - 7

. هتفای ثیلثت  نارسپ   -C

. دنمناوت ناروآ  مایپ  - 1

. دنتسھ الاب  ۀتیروتا  رد  هک  ییاھنآ  - 2

. دنتسھ هرامش  مان و  نودب  هک  ییاھنآ  - 3

. هتفای ثیلثت  ناتسرپرس  - 4

. هتفای ثیلثت  ناریفس  - 5

. ینامسآ نانابھاگن  - 6

. رسپ یالاو  ناروای  - 7

. هتفای ثیلثت  ۀدنبای  زارف  نارسپ  - 8

. انواھ تشھب –  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  - 9

. تشونرس ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  - 10

. نارکیب حور  یاھتیصخش   -V

. نارکیب حور  رتالاب  یاھتیصخش   -A
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. درفنم ناروآ  مایپ  - 1

. ناھج رادم  ناتسرپرس  - 2

. یرامشرس ناریدم  - 3

. نارکیب حور  یصخش  ناراکددم  - 4

. رایتسد ناسرزاب  - 5

. رشابم نانابھاگن  - 6

. یلیصحتلا غراف  نایامنھار  - 7

. اضف روآ  مایپ  نایھاپس   -B

. انواھ یاھلاتیورس  - 1

. یناھج ناگدنھد  یتشآ  - 2

. یکینکت نارواشم  - 3

. تشھب رد  تاشراگن  ناگدنرادھاگن  - 4

. ینامسآ نارگشراگن  - 5

. ایشناروم نارای  - 6

. تشھب نارای  - 7

. مداخ حاورا   -C

. اھمیفانرپوس - 1

. اھمیفانکس - 2

. اھمیفایشرت - 3

. اھمیفاینمآ - 4
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. اھمیفارس - 5

. نایبونس نایبورک و  - 6

. اھینیبانیب - 7

. ناھج یورین  ناریدم   -VI

. ورین یلاع  ریدم  تفھ   -A

. ورین یلاع  زکارم   -B

. زکرم یلاع  ناتسرپرس  - 1

. انواھ زکارم  - 2

. ناھجربا زکارم  - 3

. یلحم ناھج  زکارم  - 4

. هبکوک زکارم  - 5

. متسیس زکارم  - 6

. هدشن یدنب  هقبط  زکارم  - 7

. یکیزیف داتسا  نارگلرتنک   -C

. ورین رایتسد  ناریدم  - 1

. یکیناکم نارگلرتنک  - 2

. یژرنا نارگلیدبت  - 3

. یژرنا ناگدنتسرف  - 4

. هیلوا ناگدنھد  دنویپ  - 5

. هیوناث ناگدننک  کیکفت  - 6
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. اھکدلونورک اھکنالادنارف و  - 7

. ایشناروم یورین  ناتسرپرس   -D

. رادم ناگدننک  میظنت  - 1

. متسیس ناگدننک  گنھامھ  - 2

. یا هرایس  ناتسرپرس  - 3

. یعمج نارگلرتنک  - 4

. طبار ناگدنھد  تابث  - 5

. یباختنا ناگدننک  یدنب  هتسد  - 6

. رایتسد ناگدننک  تبث  - 7

. مئاد یدنورھش  هاپس   -VII

. یا هرایس  یاھینیبانیب  - 1

. اھمتسیس رد  مدآ  ۀتسر  نارسپ  - 2

. هبکوک یاھایشیتیوینوی  - 3

. یلحم ناھج  یاھایشیسوس  - 4

. یلحم یاھناھج  ۀتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  - 5

. ناھجربا یاھرِتنادنبَا  - 6

. اھناھجربا ۀتفای  دنویپ  رسپ  اب  یاھناسنا  - 7

. انواھ نایموب  - 8

. حور یتشھب  تارک  نایموب  - 9

. ردپ یتشھب  تارک  نایموب  - 10
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. تشھب ۀدش  هدیرفآ  نادنورھش  - 11

. تشھب ۀتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  ِیناسنا  نادنورھش  - 12

اسرووی یزکرم  داتس  ۀرک  رد  هک  تسا  اھناھج  یاھتیصخش  ِیراک  ِیدنب  هقبط  نیا 
. دنا هدش  تبث 

زا یرگید  رامشیب  یاھھورگ  دانسا  اسرووی  رد  اھتیصخش . یبیکرت  یاھھورگ 
نامزاس و هب  کیدزن  زا  نینچمھ  هک  یتادوجوم   ، دراد دوجو  دنمشوھ  تادوجوم 

یاھتیصخش زا  هورگ  هس  اھ  هتسر  نیا  نایم  رد   . دنتسھ طوبرم  گرزب  ناھج  تلود 
: دنراد دوجو  نیریز  یبیکرت 

. تیاھن یتشھب  هاپس   -A

. یناسنا ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 1

. تشھب ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 2

. هتفای ثیلثت  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 3

. هتفای ثیلثت  کرتشم  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 4

. انواھ ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 5

. یلاعتم ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 6

. تشونرس ۀدشن  راکشآ  نارسپ  هاپس  - 7

. دریگ یم  رارق  هراشا  دروم  یرس  نیا  زا  رخآ  دعب و  ۀلاقم  رد  تیاھن  یناسنا  هاپس 

. ناھج ناراکددم  - B

. دادماب نابات و  ناگراتس  - 1

. رصع کانبات  ناگراتس  - 2

. مظعا ناگتشرف  - 3

. هبترمالاو نارایتسد  - 4
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. هبتر یلاع  نارومأم  - 5

. ینامسآ نارظان  - 6

. رصق تارک  ناراگزومآ  - 7

نیا یارب   ، ود رھ  اھناھجربا  یلحم و  یاھناھج  یزکرم  داتس  تارک  ۀیلک  رد 
نایاورنامرف  ، هدننیرفآ نارسپ  یارب  صخشم  یاھتیرومأم  ریگرد  هک  تادوجوم 

رد ناھج  ناراکددم  نیا  هب  ام   . تسا هدش  هدید  کرادت  دنتسھ   ، یلحم ناھج 
نیا  . میرادن اھنآ  یور  یا  هتیروتا  چیھ  اما   ، مییوگ یم  دماشوخ  اسرووی 

دنناسر و یم  ماجنا  هب  ار  ناشراک  هدننیرفآ  نارسپ  ۀتیروتا  تحت  ناگداتسرف 
ناھج هب  طوبرم  ۀتشون  رد  نانآ  یاھتیلاعف   . دنھد یم  همادا  ار  دوخ  تادھاشم 

. تسا هدش   فیصوت  رت  لماک  روط  هب  امش  یلحم 

. هژیو هجوت  هاگرارقتسا  تفھ   -C

. سانش هراتس  نایوجشناد  - 1

. یوامس نارورنھ  - 2

. تشگزاب ناریدم  - 3

. همیمض سرادم  نارگشزومآ  - 4

. هریخذ نوگانوگ  هاپس  - 5

. وجشناد نارگرادید  - 6

. هدنبای زارف  نادرونھر  - 7

یتسرپرس دروم  هدش و  یھدنامزاس  هنوگ  نیدب  هک  تادوجوم  زا  هورگ  تفھ  نیا 
یاھتختیاپ ات  یلحم  یاھمتسیس  زا  یزکرم  داتس  تارک  ۀیلک  رد  دنا  هدش  عقاو 
ناھجربا تفھ  یاھتختیاپ   . یمود رد  هژیو  هب   ، دش دنھاوخ  تفای  اھناھجربا 
دنمشوھ تادوجوم  یاھ  هتسر  تاقبط و  ۀیلک  ًابیرقت  یارب  رادید  یاھناکم 

تاقولخم اجنیا  رد   ، ییانواھ یتشھب –  رامشیب  یاھھورگ  یانثتسا  هب   . دنشاب یم 
. دنریگ رارق  هعلاطم  دروم  دنوش و  هدھاشم  دنناوت  یم  دوجو  زا  زاف  رھ  ۀدارا  یاراد 

هژیو هجوت  یاھ  ینلک  - 3
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رد ناشیاھ و  تیرومأم  دربشیپ  رد  هک  نیا  نمض  هژیو  هجوت  ینلک  تفھ  نانکاس 
تارک رد  رت  هاتوک  ای  رت  ینالوط  نامز  کی  یارب   ، دنریگرد ناش  هژیو  فیلاکت  یارجا 

: دومن فیصوت  ریز  تروص  هب  ناوت  یم  ار  اھنآ  راک   . دننک یم  تماقا  هدش  یرامعم 

رد هک  دننیزگ  یمرب   ، ینامسآ ناسانش  هراتس   ، سانش هراتس  نایوجشناد   -1
ًالومعم هژیو  ۀدش  هتخاس  تارک  نینچ  اریز   ، دننک راک  اسرووی  ریظن  یتارک 

نیا راک  یارب  اسرووی   . دنتسھ بولطم  ناشتابساحم  تادھاشم و  یارب 
یزکرم ناکم  لیلد  هب  طقف  هن   ، تسا هدش  عقاو  بولطم  یا  هنوگ  هب  ینلک 

یا هدرم  ای  هدنز  یاسآ  لوغ  دیشروخ  چیھ  هک  لیلد  نیا  هب  نینچمھ  هکلب   ، نآ
نیا  . دزاس لتخم  ار  یژرنا  تانایرج  دناوتب  هک  هدشن  عقاو  نآ  یکیدزن  رد 

اھنآ ؛  دنتسین طوبرم  کیناگرا  روط  هب  ناھجربا  روما  اب  هجو  چیھ  هب  نایوجشناد 
. دنتسھ نامھیم  ًافرص 

ناھج زا   ، کیدزن یاھورملق  یرایسب  زا  یدارفا  لماش  اسرووی  یموجن  ینلک 
رھ رد  هرک  رھ  رد  یدوجوم  رھ   . دشاب یم  کِدایشالرُن  زا  یتح  ، و  یزکرم
، و دوش یسانش  هراتس  یوجشناد  کی  دناوت  یم  ناھج  رھ  زا  متسیس 
ار ینامسآ  ناسانش  هراتس  زا  یھاپس  هب  نتسویپ  یوزرآ  تسا  نکمم 

زا یفکم  شناد  موادم و  یگدنز  دنتسھ : اھنیا  اھطرش  اھنت   . دشاب هتشاد 
نایوجشناد  . لرتنک لماکت و  نوماریپ  اھنآ  یکیزیف  نیناوق  هژیو  هب   ، اضف تارک 

اما  ، دننک تمدخ  هاپس  نیا  رد  دبا  یارب  هک  دنرادن  مازلا  سانش  هراتس 
هب لاس  رازھ  کی  زا  رتمک  دناوت  یمن  دوش  هتفریذپ  هورگ  نیا  هب  هک  سکچیھ 

. دنک یریگ  هرانک  اسرووی  تقو 

نیا  . تسا نویلیم  کی  زا  شیب  نونکا  اسرووی  نانیب  هراتس  ینلک  تارفن  دادعت 
ینالوط ًاتبسن  راودا  یارب  یخرب  هچ  رگ   ، دنور یم  دنیآ و  یم  ناسانش  هراتس 

یاھھاگتسد یکیناکم و  رازبا  زا  یھوبنا  کمک  اب  اھنآ   . دننام یم  یقاب 
درفنم و ناروآ  مایپ  طسوت  نینچمھ  اھنآ  ؛  دنھد یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  یکیزیف 

هراتس نیا   . دنوش یم  یرای  دایز  ۀزادنا  هب  یحور  ناگدننک  فاشتکا  ریاس 
زا اضف  یسررب  ناگراتس و  ۀعلاطم  ۀنیمز  رد  ناشراک  رد  ینامسآ  ناسانش 

هدافتسا ًامئاد  رگباتزاب  یاھتیصخش  زین  یژرنا و  ۀدنز  ناگدنتسرف  نارگلیدبت و 
ار یژرنا  یاھیلجت  ییاضف و  ۀدام  یاھزاف  لاکشا و  ۀیلک  اھنآ   . دننک یم 

هک دنتسھ  دنمقالع  ورین  درکراک  هب  ردقنامھ  تسرد  اھنآ  ، و  دننک یم  هعلاطم 
هاگن زا  اضف  یمامت  رد  زیچ  چیھ   . دنشاب یم  یا  هراتس  یاھ  هدیدپ  هب 

. دزیرگ یمن  اھنآ  ۀنافاکشوم 

ناھجربا و یزکرم  داتس  ِیا  هیحان  تارک  رد  ناسانش  هراتس  هباشم  یاھینلک 
یرادا یعرف  یاھشخب  یلحم و  یاھناھج  ۀدش  یرامعم  یاھتختیاپ  رد  زین 
ناھج مھف  ؛  تسین یتاذ  شناد   ، تشھب رد  زج  هب   . دنوش یم  تفای  اھنآ 
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. تسا هتسباو  شھوژپ  هدھاشم و  هب  ًاتدمع  یکیزیف 

یاھناسنا  . دننک یم  تمدخ  ناھجربا  تفھ  رساترس  رد  یوامس  نارورنھ   -2
اب ار  دوخ  ۀیلوا  سامت  یلحم  ناھج  یایشناروم  یناگدنز  نارود  رد  هدنبای  زارف 
یرت لماک  روط  هب  نارورنھ  نیا  اھنیا  اب  طابترا  رد  ، و  دننک یم  رارقرب  اھھورگ  نیا 

. تفرگ دنھاوخ  رارق  ثحب  دروم 

هب تشگزاب  دنتسھ —  حازم  تحارتسا و  ناگدننک  جیورت  تشگزاب  ناریدم   -3
، یناسنا تفرشیپ  ۀنایارگزارف  حرط  یلمع  درکراک  رد  اھنآ   . هتشذگ تارطاخ 
یواح یحور  ۀبرجت  ایشناروم و  راذگ  نارود  رت  نیشیپ  یاھزاف  لوط  رد  هژیو  هب 
رد یناسنا  یناگدنز  نارود  تیاور  هب  اھنآ  ناتساد   . دنتسھ یگرزب  تمدخ 

. دراد قلعت  یلحم  ناھج 

نارود هب  قلعتم  ِیدعب  ینوکسم  رتالاب  ۀرک  همیمض . ۀسردم  نارگشزومآ   -4
هک یا  هرک  رد  ار  ناراگزومآ  زا  دنمناوت  یھاپس  هشیمھ  هنایارگزارف  یناگدنز 
یارب یزاس  هدامآ  ۀسردم  یعون   ، دنک یم  ظفح  هدش  عقاو  نآ  ریز  رد  ًاقیقد 
شیپ یارب  هنایارگزارف  حرط  زا  زاف  کی  نیا   . هرک نآ  تفرشیپ  لاح  رد  نانکاس 

یاھنومزآ یشزومآ و  یاھشور   ، سرادم نیا   . تسا نامز  نادرونھر  ندرب 
نآ ماجنا  هب  ایشنروی  رد  امش  هک  تسا  یزیچ  رھ  زا  توافتم  یلک  هب   ، اھنآ

. دینز یم  تسد 

تقیقح و ِنداد  ِلمع  قیرط  زا  یناسنا  تفرشیپ  ۀنایارگزارف  حرط  یمامت 
یگژیو نییعت  اھنآ  بسک  لابند  هب  تسرد  رگید  تادوجوم  هب  دیدج  ۀبرجت 

هک ینادرگاش  نآ  هب  راگزومآ  ناونع  هب  ندرک  تمدخ  قیرط  زا  امش   . دوش یم 
اب ار  دوخ  هار  دنراد  رارق  امش  رس  تشپ  رد  تسرد  تفرشیپ  سایقم  رد 

. دییاشگ یم  تشھب  هب  لین  ِینالوط  شزومآ 

یتسرپرس تحت  هک  یتادوجوم  زا  هدرتسگ  ریاخذ  هریخذ . نوگانوگ  هاپس   -5
جیسب اسرووی  رد  هریخذ  هاپس  ینلک  ناونع  هب  دنرادن  رارق  ام  لصفالب 

کی نیا  ، و  دراد دوجو  اسرووی  رد  ینلک  نیا  زا  یلصا  شخب  داتفھ   . دنوش یم 
هداعلا قراخ  یاھتیصخش  نیا  اب  ینامز  دوش  هداد  هزاجا  هک  تسا  دازآ  شزومآ 
ناھج یاھتختیاپ  ریاس  نوتگنیولس و  رد  یلک  هباشم  ریاخذ   . دوش هدنارذگ 
هب دوخ  هورگ  ۀطوبرم  ناریدم  تساوخرد  لابند  هب  اھنآ   . دنوش یم  ظفح 

. دنوش یم  مازعا  لاعف  تمدخ 

ناھج یمامت  زا  ینامسآ  نارگرادید  زا  مئاد  نایرج  کی  وجشناد . نارگرادید   -6
نوگانوگ عاونا  نیا   . دوش یم  ریزارس  یزکرم  داتس  نوگانوگ  تارک  هب 
نادرگاش  ، نارگرادید ناونع  هب  تاقبط و  دارفا و  تروص  هب  تادوجوم 
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لاح رد   ، اسرووی رد   . دننک یم  ماحدزا  ام  رود  وجشناد  ناروای  ، و  یا هلدابم 
یخرب  . دراد دوجو  هژیو  هجوت  ینلک  نیا  رد  صخش  درایلیم  کی  زا  شیب  رضاح 
تسا نکمم  نارگید   ، دننک تماقا  زور  کی  یارب  تسا  نکمم  نارگرادید  نیا  زا 

یگتسب اھنآ  تیرومأم  تعیبط  هب  ًامامت  نیا  ، و  دننامب یقاب  لاس  کی  یارب 
یاھتیصخش زج  هب  ناھج  تادوجوم  زا  هقبط  رھ  ًابیرقت  ینلک  نیا   . دراد

. دوش یم  لماش  ار  ایشناروم  یاھناسنا  هدننیرفآ و 

نایوجشناد ناش  أشنم  یلحم  ناھج  ۀدودحم  رد  طقف  ایشناروم  یاھناسنا 
دنتفای تسد  یحور  تیعضو  هب  هک  نیا  زا  دعب  طقف  اھنآ   . دنتسھ رگرادید 

هک ییاھرادید  زا  یلماک  ۀمین   . دننک رادید  یناھجربا  تیفرظ  کی  رد  دنناوت  یم 
ریسم رد  هک  تسا  هار “ نیب  یاھفقوت   ” لماش دریگ  یم  تروص  ام  ینلک  زا 

نیا  . دوش رادید  ناتناورا  تختیاپ  زا  ات  دوش  یم  گنرد  رگید  یاھاج  هب  نتفر 
ای  ، دنشاب یناھج  تیرومأم  کی  یارجا  لاح  رد  تسا  نکمم  اھتیصخش 

 — تیرومأم زا  ییاھر  تغارف —  زا  یا  هرود  زا  ندرب  تذل  لاح  رد  تسا  نکمم 
ۀیلک یناگدنز  نارود  زا  یشخب   ، هدھاشم یناھج و  نورد  رفس  ِزایتما   . دنشاب
زا تشھب  هب  دادیوررپ  ینالوط و  دوعص  لوط  رد   . تسا هدنبای  زارف  تادوجوم 

یارب یرشب  قایتشا   ، یزکرم ناھج  ، و  اھناھجربا  ، یلحم یاھناھج  نایم 
. دش دھاوخ  اضرا  لماک  روط  هب  دیدج  تارک  نامدرم و  ۀدھاشم  رفس و 

تامدخ هب  هدنبای  زارف  نادرونھر  هک  جیردت  هب  هدنبای . زارف  نادرونھر   -7
کی تروص  هب   ، دنوش یم  هدرامگ  ناش  یتشھب  تفرشیپ  اب  هطبار  رد  نوگانوگ 
نیا  . دنوش یم  هداد  ینکس  یزکرم  داتس  نوگانوگ  تارک  رد  هژیو  هجوت  ینلک 

، دننک یم  لمع  ناھجربا  کی  رساترس  رد  اجنآ  اجنیا و  رد  هک  یلاح  رد  اھھورگ 
هک دنتسھ  هدنبای  رییغت  هتسویپ  ینلک  کی  اھنآ   . دنتسھ مکاح  دوخ –  ًاتدمع 

لماش ار  اھنآ  ۀدنبای  زارف  نارایمھ  یلماکت و  یاھناسنا  یاھ  هتسر  یمامت 
. دنوش یم 

هدنبای زارف  یاھناسنا  - 4

، دنا هتفای  مان  هدنبای  زارف  نادرونھر  اضف  نامز و  یناسنا  ناگتفای  اقب  هک  یلاح  رد 
یلماکت تاقولخم  نیا   ، دنبای یم  رابتعا  تشھب  هب  یجیردت  زارف  یارب  هک  یماگنھ 

میلیام اجنیا  رد  ام  هک  دننک  یم  لاغشا  تایاور  نیا  رد  ار  یمھم  ناکم  نانچ 
: میھد هئارا  ار  ناھج  ۀنایارگزارف  یناگدنز  نارود  زا  نیریز  ۀلحرم  تفھ  زا  یا  هصالخ 

. یا هرایس  یاھناسنا  - 1

. هتفخ ناگتفای  اقب  - 2
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. رصق تارک  نایوجشناد  - 3

ایشناروم ناماگشیپ  - 4

. ناھجربا ناتسرپرس  - 5

. انواھ نادرونھر  - 6

. تشھب یاھدراو  هزات  - 7

ار هتفای  ینکس  هدننک  میظنت  اب  ِناسنا  کی  یناھج  یناگدنز  نارود  نیریز  ۀتشون 
نارود نیا  زا  ییاھشخب  رد  هتفای  دنویپ  حور  رسپ و  اب  یاھناسنا   . دراد یم  هئارا 
هب هک  روطنآ  ار  ناتساد  نیا  هک  میا  هدیزگرب  ام  اما   ، دنتسھ میھس  یناگدنز 

نینچ اریز   ، مینک نایب  تسا  طوبرم  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  یاھناسنا 
. دشاب راظتنا  دروم  دناوت  یم  ایشنروی  یرشب  یاھداژن  ۀیلک  طسوت  یتشونرس 

دنتسھ أشنم  ناویح  یلماکت  تادوجوم  یگمھ  اھناسنا   . یا هرایس  یاھناسنا   -1
اھھورگ و نیا  تشونرس  ، و  تعیبط  ، أشنم  . دنرادروخرب هنایارگزارف  لیسناتپ  زا  هک 

. تسین ایشنروی  نامدرم  اب  تھابش  یب  ًالماک  یرشب  تادوجوم  نوگانوگ  عاونا 
تفایرد ار  دنوادخ  نادنزرف  یناحور  تمدخ  نامھ  هرک  رھ  یرشب  یاھداژن 

زارف عاونا  یمامت   . دنوش یم  دنم  هرھب  نامز  مداخ  حاورا  روضح  زا  دنراد و  یم 
هب رصق  تارک  رد  ییایشناروم  دحاو  ۀداوناخ  تروص  هب  یعیبط  گرم  زا  دعب  ناگدنبای 

. دننز یم  تسد  رگیدکی  اب  هناتسود  ترشاعم 

یتسرپرس تحت  هک   ، اقب تیعضو  زا  رادروخرب  یاھناسنا  ۀیلک  هتفخ . ناگتفای  اقب   -2
روبع یعیبط  گرم  یاھ  هزاورد  نایم  زا   ، دنتسھ تشونرس  یصخش  نانابھاگن 
نآ  . دنوش یم  رھاظ  صخش  تروص  هب  رصق  تارک  رد   ، موس ۀرود  رد  ، و  دننک یم 

رد یگربخ  زا  حطس  نآ  هب  دنا  هدوبن  رداق  یلیلد  رھ  هب  هک  یا  هتفای  رابتعا  تادوجوم 
یصخش نانابھاگن  لومشم  ار  نانآ  هک   ، دنبای تسد  تیونعم  ۀیطع  یدنمشوھ و 
نیا  . دنورب رصق  تارک  هب  ًامیقتسم  ًاروف و  هنوگ  نیدب  دنناوت  یمن   ، تخاس یم 

، یھلا دیدج  تواضق  کی   ، دیدج نارود  کی  رد  یرواد  زور  ات  دیاب  هتفای  اقب  یاھناور 
دروم ار  ورملق  نآ  دھد و  یم  تروص  ار  رصع  یاھیناوخارف  هک  دنوادخ  رسپ  کی  ندمآ 
رد یلک  درکلمع  نیا  ، و  دننامب یقاب  هنارایشھان  باوخ  رد   ، دھد یم  رارق  یرواد 
یماگنھ هک  دش  هتفگ  حیسم  لیئاکیم  اب  هطبار  رد   . تسا نادابن  یمامت  رساترس 

ار ناریسا  زا  یدایز  رامش   ” ، تفای جورع  الاب  ملاع  هب  نیمز  رد  شراک  نایاپ  رد  وا  هک 
گرم زا  راگزور  ات  مدآ  ناراگزور  زا  هتفخ  ناگتفای  اقب   ، ناریسا نیا  و  “ . تخاس اھر 

. دندوب ایشنروی  رد  داتسا  نتساخرب 
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رایشھان ًالماک  اھنآ  ؛  دوش یمن  ساسحا  هتفخ  یاھناسنا  یارب  نامز  تشذگ 
ندش راوس  ون  زا  ضحم  هب   . دنتسھ ربخ  یب  دوخ  باوخ  لوط  هب  تبسن  دنتسھ و 

هب تبسن  دنا  هدوب  باوخ  رد  لاس  رازھ  جنپ  هک  ییاھنآ   ، رصع کی  نایاپ  رد  تیصخش 
اوس  . دنھد یمن  ناشن  یتوافتم  شنکاو  چیھ  دنا  هدوب  باوخ  رد  زور  جنپ  هک  ییاھنآ 
ای رت  ینالوط  گرم  باوخ  زا  هک  ییاھنآ  دننامھ  ناگتفای  اقب  نیا  ینامز  ریخأت  نیا  زا 

. دننک یم  روبع  هنایارگزارف  ماظن  نایم  زا  دنزرو  یم  بانتجا  رت  هاتوک 

راک رد  ایشناروم  یھورگ  یاھتیلاعف  یارب  ایند  نادرونھر  ِیھلا  ِیرواد  ِتاقبط  نیا 
میظع یاھھورگ  نیا  جیسب  رد   . دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یلحم  یاھناھج 

رد رثؤم  تمدخ  زا  ینالوط  یاھتدم  یارب  وحن  نیدب  اھنآ  ؛  دراد دوجو  یدایز  تیزم 
. دنوش یم  هتشاد  هاگن  مھ  اب  دنویپ 

رادیب ون  زا  رصق  تارک  رد  هک  یا  هتفای   اقب  یاھناسنا  ۀیلک  رصق . تارک  نایوجشناد   -3
. دنراد قلعت  هقبط  نیا  هب  دنوش  یم 

ندب ؛  تسین هتفخ  ۀتفای  اقب  ددجم  ژاتنوم  زا  یشخب  یناسنا  مسج  یکیزیف  ندب 
، دیدج ندب  نتخاس  مھارف  نماض  رومأم  ِمیفارس   . ددرگ یم  زاب  کاخ  هب  یکیزیف 

یارب ریذپانانف و  ناور  یارب  یگدنز  دیدج  ۀلیسو  ناونع  هب   ، ایشناروم لکش 
ۀخسن رادھگن  هدننک  میظنت   . دوش یم  هتشگزاب  ۀدننک  میظنت  ِینیزگ  ینکس 

 — اقب لاح  رد  تیوھ  ۀدنراد  هاگن  رومأم  ِمیفارس   . تسا هتفخ  ۀتفای  اقب  نھذ  یحور 
، ود نیا  هک  یماگنھ  . و  دشاب یم  تسا  هتفای  لماکت  هک  ییاج  ات  ریذپانانف —  ناور 
دیدج درف   ، دنھد یم  دنویپ  ون  زا  ار  دوخ  یتیصخش  ۀدرپس   ، میفارس هدننک و  میظنت 

ییایشناروم لماکت  لاح  رد  تیوھ  یاقب   ، یمیدق تیصخش  زیخاتسر  ۀدنریگ  رب  رد 
حیحص یا  هنوگ  هب  ًالماک  هدننک  میظنت  ناور و  ددجم  طابترا  نینچ   . دشاب یم   ، ناور

نیا یتح  اما  ؛  یتیصخش لماوع  ددجم  ژاتنوم  کی   ، دوش یم  هدیمان  زیخاتسر  کی 
هچ رگا   . دھد یمن  حیضوت  لماک  روط  هب  ار  اقب  لاح  رد  تیصخش  ددجم  یرادیدپ  رما 
، و دیمھف دیھاوخن  زگرھ  ار  یحیضوت  لباقریغ  درکراک  نینچ  تیعقاو  ًالامتحا  امش 

یبرجت یا  هنوگ  هب  یراگزور  ار  نآ  تقیقح   ، دینکن در  ار  یناسنا  یاقب  حرط  رگا 
. تسناد دیھاوخ 

ًابیرقت ناتناورا  رد  یجیردت  شزومآ  تارک  تفھ  رد  یناسنا  ۀیلوا  یرادھگن  حرط 
ینوکسم ۀرایس  رازھ  یاراد  ًابیرقت  هک  یلحم  متسیس  رھ  رد   . تسا یمومع 
تختیاپ یعرف  یاھھام  ای  رامقا  ًالومعم  هک   ، دراد دوجو  رصق  ۀرک  تفھ  تسا 

شریذپ تارک  هدنبای  زارف  یاھناسنا  تیرثکا  یارب  اھنآ   . دنتسھ متسیس 
. دنشاب یم 

هدیمان ناھج  یاھرصق “  ” یناسنا ِهاگتماقا  ِیشزومآ  تارک  ۀیلک  تاقوا  یھاگ 
ردپ لزنم  رد  : ” تفگ ًاحیولت  یسیع  هک  دوب  یتارک  نینچ  اب  هطبار  رد  ، و  دنوش یم 
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صخشم هورگ  کی  ۀدودحم  رد   ، دعب هب  اجنیا  زا  “ . دراد دوجو  یرایسب  یاھرصق  نم 
زاف کی  زا  دعب و  ۀرک  هب  هرک  کی  زا  ناگدنبای  زارف  کت  کت   ، رصق تارک  نوچمھ  تارک  زا 

هب ناھج  ۀعلاطم  زا  هلحرم  کی  زا  اھنآ  اما   ، دنور یم  شیپ  رگید  زاف  هب  تایح  زا 
. دنور یم  شیپ  یھورگ  تروص  هب  هشیمھ  رگید  ۀلحرم 

، ناھج ، و  هبکوک  ، متسیس تارک  ات  رصق  تارک  زا  اھناسنا  ایشناروم . ناماگشیپ   -4
تارک ندومیپ  لاح  رد  اھنآ  ؛  دنوش یم  یدنب  هقبط  ایشناروم  ناماگشیپ  ناونع  هب 
تارک زا  هدنبای  زارف  یاھناسنا  هک  جیردت  هب   . دنتسھ یناسنا  دوعص  راذگ  نارود 

رد ناشناراگزومآ و  اب  طابترا  رد   ، دننک یم  دوعص  ایشناروم  رتالاب  تارک  هب  رت  نییاپ 
تمدخ رامشیب  یاھتیرومأم  رد  ناشدشرا  رت و  هتفرشیپ  ناردارب  اب  یھارمھ 

. دننک یم 

یتیصخش لکش  ، و  یحور  ، ینالقع موادم  تفرشیپ  هب  ایشناروم  یورشیپ 
رساترس رد   . دنتسھ یتشرس  هس  تادوجوم  زونھ  ناگتفای  اقب   . دوش یم  طوبرم 
راک ناھجربا  ماظن   . دنتسھ یلحم  ناھج  ناتسرپرس  اھنآ  ایشناروم  ۀبرجت 

. دوش زاغآ  یحور  یناگدنز  نارود  هک  نیا  ات  دنک  یمن 

تارک دصقم  هب  ار  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس  هک  نآ  زا  شیپ  تسرد  اھناسنا 
بسک یحور  یعقاو  تیوھ  دننک  کرت  ناھجربا  یعرف  یاھ  هیحان  شریذپ 

یحور تیعضو  نیرت  نییاپ  ای  نیلوا  هب  ایشناروم  ییاھن  ۀلحرم  زا  روبع   . دننک یم 
یتفرشیپ نینچ  قیرط  زا  رتکاراک  ، و  تیصخش  ، نھذ  . تسا کدنا  راذگ  کی  ًافرص 
یحور لکش  اما   . دریگ یم  رارق  لیدبت  رییغت و  تحت  لکش  طقف  ؛  دبای یمن  رییغت 
صیخشت لباق  هزادنا  نامھ  هب  ، و  تسا یعقاو  ایشناروم  ندب  ۀزادنا  هب  تسرد 

. تسا

هب نتفر  دصق  هب  شیوخ  یلحم  یموب  یاھناھج  زا  تمیزع  زا  شیپ  نامز  یاھناسنا 
یحور دییأت  یلحم  ناھج  ردام  حور  هدننیرفآ و  رسپ  زا  ناھجربا  شریذپ  تارک 

هشیمھ یارب  هدنبای  زارف  ناسنا  تیعضو   ، دعب هب  هطقن  نیا  زا   . دننک یم  تفایرد 
یھارمگ راچد  اھناھجربا  ناتسرپرس  هک  هدشن  هتسناد  زگرھ   . دوش یم  تیبثت 

نینچمھ یلحم  یاھناھج  زا  ناشتمیزع  ماگنھ  رد  هدنبای  زارف  یاھمیفارس   . دنوش
. دنور یم  شیپ  ناگتشرف  تبترم  رد 

دراو اھناھجربا  یشزومآ  تارک  هب  هک  ناگدنبای  زارف  ۀیلک  اھناھجربا . ناتسرپرس   -5
ناھج ییایشناروم  تایح  اھنآ  ؛  دنوش یم  اھمایا  یامدق  ناتسرپرس  دنوش  یم 

ناوج حاورا  ناونع  هب  اھنآ   . دنتسھ هتفای  رابتعا  حاورا  نونکا  دنا و  هدومیپ  ار  یلحم 
تارک زا  هک   ، دننک یم  ناھجربا  یگنھرف  یشزومآ و  متسیس  زا  دوعص  هب  عورش 

یلصا و ۀیحان  هد  یتاعلاطم  تارک  اب  ، و  دبای یم  دادتما  اھنآ  یعرف  ۀیحان  شریذپ 
. دبای یم  همادا  ناھجربا  یزکرم  داتس  یگنھرف  رتالاب  تارک  سپس 
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یاھ هیحان   ، یعرف ۀیحان  رد  ناشتقوم  تماقا  قباطم  وجشناد  حاورا  زا  هتسر  هس 
دوجو دنتسھ  یحور  تفرشیپ  یواح  هک  اھناھجربا  یزکرم  داتس  تارک  ، و  یلصا
راک هعلاطم و  یلحم  ناھج  تارک  رد  ایشناروم  ناگدنبای  زارف  هک  روطنامھ   . دراد

، دنھد یم  همادا  دیدج  تارک  رد  تراھم  بسک  هب  زین  یحور  ناگدنبای  زارف   ، دندرک
نارگید هب  درخ  یبرجت  یاھ  همشچ  رد  هک  ار  هچنآ  یادھا  رد  اھنآ  هک  نیا  نمض 

یحور دوجوم  کی  ناونع  هب  هسردم  هب  نتفر  اما   . دننک یم  نیرمت  دنا  هدرک  تفایرد 
یاھورملق هب  هک  تسا  یزیچ  رھ  زا  توافتم  رایسب  یناھجربا  یناگدنز  نارود  رد 

. تسا هدش  دراو  هتسویپ  ناسنا  یدام  نھذ  یلیخت 

رد ار  لماک  سرد  نامھ  هدنبای  زارف  حاورا  نیا   ، انواھ دصقم  هب  ناھجربا  کرت  زا  شیپ 
رد دوخ  ییایشناروم  ۀبرجت  لوط  رد  هک  دننک  یم  تفایرد  ناھجربا  تیریدم 

انواھ هب  یحور  یاھناسنا  هک  نآ  زا  شیپ   . دندرک تفایرد  یلحم  ناھج  یتسرپرس 
رد یداتسا   ، ناشدرف هب  رصحنم  ۀلغشم  هن  اما   ، اھنآ یلصا  ۀعلاطم   ، دنسرب
روط هب  نونکا  براجت  نیا  یمامت  لیلد   . تسا ناھجربا  یلحم و  ناھج  تیریدم 

اھنآ ۀدنیآ  لمتحم  تشونرس  هب  رظن  هک  تسین  کش  اما   ، تسین صخشم  لماک 
. تسا یرورض  هنادنمدرخ و  یشزومآ  نینچ   ، تیاھن هاپس  یاضعا  ناونع  هب 

نامھ اھنآ   . تسین ناسکی  هدنبای  زارف  یاھناسنا  یمامت  یارب  ناھجربا  ماظن 
ۀژیو یاھسرد  هژیو  تاقبط  اھھورگ و  اما   ، دنراد یم  تفایرد  ار  یلک  شزومآ 

. دننک یم  هبرجت  ار  یزومآراک  صخشم  یاھسرد  دنریگ و  یم  ارف  ار  یشزومآ 

هدنکآ هچ  رگ   ، دوش یم  لماک  یحور  ۀعسوت  هک  یماگنھ  انواھ . نادرونھر   -6
، یلماکت حاورا  هاگھانپ   ، انواھ هب  ینالوط  رفس  یارب  اقب  لاح  رد  ناسنا   ، تسین

یلحم ناھج  رد  ؛  دیدوب نوخ  مسج و  قولخم  کی  نیمز  رد  امش   . دوش یم  هدامآ 
لماکت لاح  رد  حور  کی  امش  ناھجربا  رد  ؛  دیدوب ییایشناروم  دوجوم  کی  امش 

یعقاو و روط  هب  امش  یونعم  شزومآ   ، انواھ شریذپ  تارک  هب  امش  دورو  اب  ؛  دیدوب
کی تروص  هب  تشھب  رد  امش  ییاھن  یرادیدپ  ؛  دوش یم  عورش  یدج  یا  هنوگ  هب 

. دوب دھاوخ  هتفای  لامک  حور 

تروص ییاھنت  رد  هشیمھ  انواھ  شریذپ  تارک  هب  ناھجربا  یزکرم  داتس  زا  رفس 
راک  . دش دھاوخن  ماجنا  یھورگ  ای  یا  هقبط  شزومآ  چیھ  دعب  هب  الاح  زا   . دریگ یم 

نایاپ هب  اضف  نامز و  یلماکت  تارک  ِیرادا  یکینکت و  شزومآ  اب  هطبار  رد  امش 
زاغآ  ، امش یونعم  یدرف  شزومآ   ، امش یصخش  شزومآ  نونکا   . تسا هدیسر 

یصخش و لکش  نیدب   ، انواھ یمامت  رد   ، رخآ ات  لوا  زا  شزومآ  تشرس   . دوش یم 
. یبرجت ، و  یونعم  ، ینالقع تسا : هناگ  هس 

ینالوط و رفس  یارب  هک  دوب  دھاوخ  نیا  امش  ییانواھ  یناگدنز  نارود  لمع  نیلوا 
سپس امش   . دینک یرازگساپس  وا  زا  هداھن و  جرا  ار  ناتلاقتنا  میفانکس  دوخ  نما 
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انواھ رد  امش  ۀیلوا  یاھتیلاعف  نماض  هک  دیوش  یم  هضرع  یتادوجوم  نآ  هب 
یرازگساپس و مایپ  دییامن و  تبث  ار  دوخ  دورو  دیور  یم  امش  دعب   . دش دنھاوخ 
نارود هک  ناھج  ردپ   ، دوخ یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ  هب  مازعا  یارب  ار  دوخ  ریدقت 
ار انواھ  هب  دورو  ِتافیرشت  راک  نیا   . دیزاس هدامآ   ، تخاس رسیم  ار  نات  یدنزرف 
ۀدھاشم یارب  تغارف  زا  ینالوط  ۀرود  کی  امش  هب  ماگنھ  نیا  رد  ؛  دھد یم  همتاخ 
، و نارایمھ  ، ناتسود یوجتسج  یارب  یتصرف  نیا  ، و  دوش یم  هداد  هنادازآ 

اب دیناوت  یم  نینچمھ  امش   . دزاس یم  مھارف  ار  ناتزارف  ینالوط  ۀبرجت  ناراکمھ 
هک یماگنھ  زا  هک  دییامن  لصاح  نانیمطا  ات  دییامن  تروشم  یربخ  یاھھاگتسیا 

. دنا هدش  انواھ  مزاع  ناترایمھ  نادرونھر  زا  کیمادک  دیا  هدرک  کرت  ار  اسرووی 

ناھج یزکرم  داتس  هب  لومعم  لاور  هب  انواھ  شریذپ  تارک  هب  امش  دورو  تیعقاو 
نابھاگن فارس  ۀتشرف  عالطا  هب  ًاصخش  دش و  دھاوخ  هداد  عالطا  امش  یلحم 
هدناسر  ، دشاب تسا  نکمم  فداصت  بسح  رب  میفارس  نآ  هک  ییاج  رھ   ، امش

. دش دھاوخ 

؛ دنا هتفای  شزومآ  لماک  روط  هب  اضف  یلماکت  تارک  روما  رد  هدنبای  زارف  یاھناسنا 
زاغآ لامک  ۀدش  هدیرفآ  تارک  اب  ار  ناشدنمدوس  ینالوط و  سامت  اھنآ  نونکا 

هدنیآ راک  کی  یارب  هداعلا  قراخ  ، و  ریظن یب   ، یبیکرت ۀبرجت  نیا  قیرط  زا   . دننک یم 
؛ میوگب امش  هب  انواھ  اب  هطبار  رد  مناوت  یمن  نم  اما  دوش ! یم  مھارف  یکرادت  هچ 
ار اھنآ  تمظع  ای  دییامن و  ینادردق  اھنآ  هوکش  زا  ات  دینیبب  ار  تارک  نیا  دیاب  امش 

. دیمھفب

، یتماقا تبترم  اب  تشھب  هب  ندیسر  لابند  هب  امش  تشھب . یاھدراو  هزات   -7
تشھب رد  امش  تماقا   . دینک یم  زاغآ  یتینوسبا  تینابر و  رد  ار  یجیردت  سرد 
ِیناسنا هاپس  لخاد  هب  دورو  یارب  ، و  دیا هتفای  ار  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رگناشن 

ییاھنآ طقف   ، گرزب ناھج  تاقولخم  ۀیلک  نایم  زا   . دش دیھاوخ  هدناوخ  ارف  تیاھن 
. دنیآ یم  درگ  تیاھن  یناسنا  هاپس  لخاد  هب  دنا  هتفای  تسد  یگناگی  هب  ردپ  اب  هک 

لین ای  لامک  ِرگید  تادوجوم   . دنروخ یم  ار  ناگدنھد  نایاپ  دنگوس  دارفا  نیا  طقف 
هب اھنآ  اما   ، دنوش قحلم  تیاھن  هاپس  نیا  هب  تقوم  روط  هب  تسا  نکمم  یتشھب 

یاھ هدومزآراک  ِریثکت  لاح  رد  هاپس  نیا  ۀدشان  راکشآ  هتخانشان و  تیرومأم  نیا 
. دنا هدشن  هدرامگ  دبا  یارب  اضف  نامز و  ۀتفای  لامک  یلماکت و 

ترشاعم اھنآ  نآ  زا  دعب  ، و  دوش یم  هداد  یدازآ  ۀرود  کی  تشھب  یاھدراو  هزات  هب 
سرد اھنآ  هک  یماگنھ   . دننک یم  زاغآ  هیلوا  یاھمیفانرپوس  زا  هورگ  تفھ  اب  ار  دوخ 

مان تشھب  نالیصحتلا  غراف  دنناسر  یم  نایاپ  هب  شتسرپ  ناربھر  اب  ار  دوخ 
هنارگ و هدھاشم  سیورس  هب   ، ناگدنھد نایاپ  ناونع  هب  سپس  ، و  دنبای یم 

رظن هب  دوجو  نیا  اب  . و  دنوش یم  هدرامگ  روانھپ  شنیرفآ  طاقن  یصقا  هب  هنارایمھ 
نایاپ یناسنا  هاپس  یارب  یا  هدش  تیبثت  ای  صخشم  دربراک  چیھ  هک  دسر  یمن 
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رد ددعتم  یاھتیفرظ  رد  اھنآ  تسا  نکمم  هچ  رگ   ، دشاب هتشاد  دوجو  ناگدنھد 
. دننک تمدخ  تایح  رون و  رد  هتفای  رارقتسا  تارک 

، دشابن یا  هدشان  راکشآ  تشونرس  ای  هدنیآ  چیھ  تیاھن  یناسنا  هاپس  یارب  رگا 
دھاوخ دنمھوکش  یفکم و  عومجم  رد  هدنبای  زارف  تادوجوم  نیا  ینونک  تیرومأم 

هیجوت لماک  روط  هب  ار  یلماکت  زارف  یناھج  حرط  اھنآ  ینونک  تشونرس   . دوب
تبحم درخ و  کش  نودب  ینوریب  یاضف  تارک  لماکت  ۀدنیآ  راصعا  اما   . دنک یم 

یناسنا زارف  یرشب و  یاقب  ۀنیمز  رد  ناش  یھلا  حرط  یارجا  رد  ار  نایادخ  زیمآرھم 
دھاوخ نشور  یھلا  یا  هنوگ  هب  رتشیب  یگدنکآ  اب  تخاس و  دھاوخ  صخشم 

. دومن

هچنآ اب  هطبار  رد  تسا و  هدش  راکشآ  امش  یارب  هک  هچنآ  هارمھ  هب   ، هتشون نیا 
هضرع  ، دیریگ ارف  تسا  نکمم  ناتدوخ  ۀرک  نوماریپ  شزومآ  اب  طابترا  رد  امش  هک 

رد ارجام  نیا   . دشاب یم  هدنبای  زارف  ناسنا  کی  یناگدنز  نارود  زا  یا  هصالخ  ۀدننک 
یھاگن شرازگ  نیا  اما   ، تسا توافتم  هظحالم  لباق  روط  هب  نوگانوگ  یاھناھجربا 
یلحم ناھج  رد  هک  روطنآ   ، یناسنا تفرشیپ  لومعم  حرط  ۀنیمز  رد  ار  یلامجا 

هئارا دبای  یم  تروص   ، ناتناورا ناھجربا   ، گرزب ناھج  زا  شخب  نیمتفھ  رد  نادابن و 
. دھد یم 

[. دشاب یم  اسرووی  زا  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
ۀلاقم 31

تیاھن هاپس 

یاھناسنا ینونک  ۀدش  هتخانش  دصقم  رگنایامن  یناسنا  ناگدنھد  نایاپ  هاپس 
یرگید یاھھورگ  اما   . دنا هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  هک  تسا  نامز  ۀدنبای  زارف 

لماش تیاھن  ۀیلوا  هاپس   . دنا هدش  هدرامگ  هاپس  نیا  هب  نینچمھ  هک  دنراد  دوجو 
: تساھنیا

. انُواھ نایموب  - 1

. شنارگ ناروآ  مایپ  - 2

. هتفای لالج  یاھناسنا  - 3

. هتفای شریذپ  یاھمیفارس  - 4

. لایرتام ۀتفای  لالج  نادنزرف  - 5

. ینیبانیب ۀتفای  لالج  تاقولخم  - 6

تشونرس زا  هک  ار  ریظن  یب  هورگ  نیا  هتفای  لالج  تادوجوم  زا  هورگ  شش  نیا 
ار اھنآ  ۀدنیآ  راک  هک  مینک  یم  روصت  ام   . دنھد یم  لیکشت  دنرادروخرب  یدبا 

جیسب لاح  رد  یناسنا  تیاھن  هاپس  هک  یلاح  رد   . میتسین نئمطم  اما   ، میناد یم 
هب هدرتسگ  رایسب  یا  هنوگ  هب  نونکا  اھنآ  هک  یلاح  رد  ، و  تسھ تشھب  رد  ندش 

دنا هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  ار  یتارک  دننک و  یم  تمدخ  اضف  یاھناھج 
ِیباینامزاس لاح  رد  نونکا  یاھناھج  دیاب  اھنآ  ۀدنیآ  دصقم   ، دننک یم  یتسرپرس 

. تسا اسرووی  سدح  نیا  لقادح   . دشاب ینوریب  یاضف 

رد زاین  دروم  ِیطابترا  ۀبرجت  رب  انب  اضف و  تارک  ِیراک  یاھ  هطبار  قباطم  هاپس  نیا 
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. تسا هدش  یھدنامزاس  یگدنز  ۀنایارگزارف  دادیوررپ  ینالوط و  نارود  رساترس 
دروم ربارب  یا  هنوگ  هب  دنوش  یم  هتفریذپ  هاپس  نیا  هب  هک  هدنبای  زارف  تاقولخم  ۀیلک 

یغلم ار  تیدرف  هجو  چیھ  هب  الاو  ِیربارب  نیا  اما   ، دنوش یم  عقاو  شریذپ 
هدنھد نایاپ  کی  اب  طابترا  یط  ام   . درب یمن  نیب  زا  ار  یصخش  تیوھ  ای  دزاس  یمن 
، انواھ یموب   ، هدنبای زارف  ناسنا  کی  وا  ایآ  هک  میھد  صیخشت  ًاروف  میناوت  یم 

. تسا لایرتام  دنزرف  ای   ، ینیبانیب قولخم   ، هتفای شریذپ  میفارس 

نامز یاھناھج  رد  تمدخ  هب  ناگدنھد  نایاپ   ، ناھج ینونک  رصع  لوط  رد 
هدرامگ نوگانوگ  یاھناھجربا  هب  راک  یارب  یپ  رد  یپ  روط  هب  اھنآ   . دندرگ یمزاب 

هب دندرک  تمدخ  رگید  شنیرفآربا  شش  ۀیلک  رد  هک  نیا  زا  دعب  ات  ، و  دنوش یم 
تشادرب هب  دنناوت  یم  وحن  نیدب  اھنآ   . دنبای یمن  صیصخت  شیوخ  یموب  ناھجربا 

. دنبای تسد  لاعتم  دزیا  زا  هناگتفھ 

رد ایشنروی  رد  ًامئاد  یناسنا  ناگدنھد  نایاپ  زا  یرتشیب  یاھھورگ  ای  هورگ  کی 
هدرامگ نآ  هب  اھنآ  هک  درادن  دوجو  ناھج  رد  تمدخ  ۀزوح  چیھ   . دنتسھ تمدخ 

هلوحم و تیرومأم  زا  ربارب  یبوانت و  یاھ  هرود  اب  یرسارس و  روط  هب  اھنآ  ؛  دنوشن
. دننک یم  لمع  هنادازآ  تمدخ 

، میرادن یعالطا  چیھ  هداعلا  قراخ  هورگ  نیا  ۀدنیآ  نامزاس  تعیبط  اب  هطبار  رد  ام 
ناربھر و اھنآ   . دنتسھ دوخ  رب  مکاح  ًالماک  هورگ  کی  نونکا  ناگدنھد  نایاپ  اما 

یجراخ ذوفن  چیھ   . دننک یم  باختنا  ار  دوخ  تیرومأم  ، و  یا هرود   ، مئاد ناریدم 
طقف اھنآ  یرادافو  دنگوس  ، و  ددرگ لامعا  اھنآ  یاھتسایس  رب  دناوت  یمن  هاگچیھ 

. تسا تشھب  ثیلثت  هب  تبسن 

یاھناھج رد   ، اھناھجربا رد   ، تشھب رد  ار  دوخ  یزکرم  داتس  ناگدنھد  نایاپ 
زا هناگادج  ۀتسر  کی  اھنآ   . دنشاب یم  اراد  یا  هقطنم  یاھتختیاپ  ۀیلک  رد  ، و  یلحم

لرتنک ای  یتسرپرس  میقتسم  روط  هب  ار  اھنآ  ام   . دنتسھ یلماکت  شنیرفآ 
هشیمھ رادافو و  ًاقلطم  ام  یاھحرط  ۀیلک  هب  تبسن  اھنآ  دوجو  نیا  اب  ، و  مینک یمن 

هدش و عقاو  نومزآ  دروم  ۀدش  یروآدرگ  یاھناور  یتسار  هب  اھنآ   . دنتسھ هنارایمھ 
رد هشیمھ  یارب  اھنآ  ، و  دنتسھ ناھج —  یلماکت  کمن  اضف —  نامز و  یقیقح 

. دنشاب یم  نمیا  هانگ  لباقم  رد  مواقم و  ترارش  ربارب 

انواھ نایموب  - 1

هب یزکرم  ناھج  یشزومآ  یدرونھر -  سرادم  رد  هک  انواھ  نایموب  زا  یرایسب 
هتسبلد دایز  ۀزادنا  هب  هدنبای  زارف  یاھناسنا  هب  دننک  یم  تمدخ  راگزومآ  ناونع 

ناگدنھد نایاپ  هاپس  تشونرس  هدنیآ و  راک  هب  تبسن  هتسویپ  دنوش و  یم 
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یرادا یزکرم  داتس  رد   ، تشھب رد   . دنوش یم  واکجنک  رتشیب  هچ  رھ  یناسنا 
رایتسد یتسرپرس  تحت  هک  دراد  دوجو  تبث  زکرم  کی  انواھ  نابلطواد  یارب   ، هاپس

دیھاوخ ار  انواھ  نایموب  زا  نت  نویلیم  نویلیم  امش  هزورما   . دشاب یم  ادنافدنرگ 
میقتسم و أشنم  هک  لماک  تادوجوم  نیا   . دنراد رارق  راظتنا  تسیل  نیا  رد  هک  تفای 

نودب ، و  دنتسھ یگرزب  کمک  تیاھن  ِیناسنا  هاپس  یارب  دنراد  یشنیرفآ  یھلا 
اھنآ  . دوب دنھاوخ  یرتگرزب  یتح  تمدخ  یواح  رود  رایسب  ۀدنیآ  رد  اھنآ  کش 

. دنزاس یم  مھارف  دنا  هدمآ  ایند  هب  یھلا  یگدنکآ  لامک و  رد  هک  ار  یناسک  هاگدید 
لماک لماک و  یبرجت —  دوجو  زاف  ود  رھ  ۀدنریگ  رب  رد  ناگدنھد  نایاپ  ور  نیا  زا 

. دنشاب یم  هدش — 

یبرجت صخشم  یاھتفرشیپ  هب  یلماکت  تادوجوم  اب  طابترا  رد  دیاب  انواھ  نایموب 
هب ار  شریذپ  تیفرظ  یناھج  ردپ  حور  زا  هعطق  کی  یاطعا  یارب  هک  دنبای  تسد 

نآ طقف  ناگدنھد  نایاپ  یناسنا  هاپس  یمئاد  یاضعا   . دروآ دھاوخ  دوجو 
هک ییاھنآ  ای  ، و  دنا هتفای  دنویپ  زکرم  عبنم و  نیلوا  حور  اب  هک  دنتسھ  یتادوجوم 

. دنتسھ ردپ  یادخ  حور  نیا  یواح  یتاذ  یا  هنوگ  هب  شنارگ  ناروآ  مایپ  نوچمھ 

دنوش یم  هتفریذپ  هاپس  هب  رازھ  کی  رد  کی  تبسن  قباطم  یزکرم  ناھج  نانکاس 
رازھ کی  یاھھورگ  رد  تقوم  تمدخ  یارب  هاپس  نیا   . هدنھد نایاپ  هورگ  کی  — 
کی  ، هدنبای زارف  قولخم  تروص 997  هب  اھنآ  تبسن   . تسا هتفای  نامزاس  هرفن 
تروص هب  ناگدنھد  نایاپ  بیترت  نیدب   . تسا شنارگ  روآ  مایپ  کی  انواھ و  یموب 

نیا  . دوش یم  ماجنا  یدرف  روط  هب  ینایاپ  دنگوس  نکیل   ، دنوش یم  جیسب  یھورگ 
نامھ انواھ  یموب   . تسا هنادواج  تیمھا  ریگارف و  یاھدمایپ  یواح  دنگوس  کی 

. دوش یم  لصو  هاپس  نیا  هب  دبا  یارب  دروخ و  یم  ار  دنگوس 

اھنآ  ، دورب هورگ  هک  اج  رھ  ؛  دننک یم  لابند  ار  دوخ  ِیراک  هورگ  انواھ  دیدج  یاضعا 
. دینیبب ناگدنھد  نایاپ  دیدج  راک  رد  ار  اھنآ  قوش  روش و  دیاب  امش  . و  دنور یم  مھ 
؛ تسا انواھ  دنمھوکش  یاھفعش  قوش و  زا  یکی  ینایاپ  هاپس  هب  لین  لامتحا 

لماک یاھداژن  نیا  یلاعتم  یاھارجام  زا  یکی  ندش  هدنھد  نایاپ  کی  لامتحا 
. تسا

رد هتفای  ثیلثت  ناگدنھد  نایاپ  کرتشم  هاپس  هب  تبسن  نامھ  هب  زین  انواھ  نایموب 
. دنوش یم  هتفریذپ  تشھب  رد  ارگ  یلاعت  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  هب  نوتگنیرجسیاو و 

یناگدنز نارود  یلاع  فادھا  تروص  هب  ماجرف  هس  نیا  هب  انواھ  نادنورھش 
. دنرگن یم  انواھ  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  هب  اھنآ  لمتحم  شریذپ  زین  ناش و  یلاعتم 

شنارگ ناروآ  مایپ  - 2
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ناگدنھد نایاپ   ، دنوش یم  راک  هب  لوغشم  شنارگ  ناروآ  مایپ  هک  هاگ  رھ  اج و  رھ 
درف هب  رصحنم  ورملق  تحت  شنارگ  ناروآ  مایپ  ۀیلک   . دنراد هدھع  هب  ار  یھدنامرف 
یتح اھنآ   . دنوش یم  هدرامگ  تیاھن  ۀیلوا  هاپس  هب  طقف  ، و  دنشاب یم  ادنافدنرگ 
لباق نادواج  ۀدنیآ  رد  یگمھ  ، و  دنتسھ اھبنارگ  ناگدنھد  نایاپ  یارب  نونکا 
هاپس نینچ  زا  دنمشوھ  تاقولخم  زا  یرگید  هورگ  چیھ   . دوب دنھاوخ  تمدخ 

. تسین رادروخرب  دور  رتارف  ناکم  نامز و  زا  دشاب  رداق  هک  یروآ  مایپ  ۀتفای  تیصخش 
لصو ناگدنھد  نایاپ  ِرگید  هاپس  هب  هک  ناگدننک  تبث  ناروآ -  مایپ  زا  هباشم  عاونا 

. دنا هدش  یتیانوسبا  اھنآ  ؛  دنا هتفاین  تیصخش  دنتسھ 

لیدبت رییغت و  ناگدننک  میظنت  اھنآ  ، و  دنیآ یم  نوتگنینیوید  زا  شنارگ  ناروآ  مایپ 
حیضوت ام  یاسرووی  هورگ  یاضعا  زا  کیچیھ  اما   ، دنتسھ هتفای  تیصخش  هتفای و 
اھنآ هک  میناد  یم  ام   . تفرگ دھاوخن  هدھع  هب  ار  ناروآ  مایپ  نیا  زا  یکی  تعیبط 
کاردا اب  هدننک  رثأتم  یا  هنوگ  هب  ، و  دنمشوھ  ، یھلا  ، یصخش رایسب  یتادوجوم 
رظن هب   . میمھف یمن  ار  اھنآ  ِتدم  نودب  ِییاضف  شیامیپ  کینکت  ام  اما   ، دنتسھ
یتح ، و  اھرادم  ، اھیژرنا ۀیلک  هک  دنرادروخرب  یگتسیاش  نیا  زا  اھنآ  دسر  یم 

هب ار  اضف  نامز و  دنناوت  یمن  یناسنا  هاپس  ِناگدنھد  نایاپ   . دنریگ راک  هب  ار  شنارگ 
ییاناوت نیا  زا  هک  یحور  یاھتیصخش  ۀیلک  اب  ًابیرقت  اھنآ  اما   ، دنبلطب شلاچ 

میھد یم  هزاجا  دوخ  هب  ام   . دنراد دوخ  نامرف  تحت  ار  اھنآ  دنطابترا و  رد  دنرادروخرب 
، و یحور قوف  تادوجوم  اھنآ  عقاو  رد  اما   ، میمانب تیصخش  ار  شنارگ  ناروآ  مایپ  هک 

درفنم ناروآ  مایپ  اب  هسیاقم  رد  اھنآ   . دنتسھ زرم  دح و  یب  دودحمان و  یاھتیصخش 
. دنتسھ تیصخش  زا  توافتم  ًالماک  ۀتسر  کی 

لصو هدنھد  نایاپ  هورگ  کی  هب  دودحمان  ماقرا  رد  تسا  نکمم  شنارگ  ناروآ  مایپ 
ارف تیاھن  یناسنا  هاپس  لخاد  هب   ، شنارایمھ سیئر   ، روآ مایپ  کی  طقف  اما   ، دنشاب
هب رایمھ  ناروآ  مایپ  زا  هرفن  ِیمئاد 999  لنسرپ  کی  دوجو  نیا  اب   . دوش یم  هدناوخ 
ریاخذ هک  دھاوخب  وا  تسا  نکمم  یعقاوم  رد  ، و  تسا هتفای  صیصخت  سیئر  نیا 

. دنوش هدناوخ  ارف  کمک  یارب  دودحمان  دادعت  رد  هتسر 

هدننک و رثأتم  ۀفطاع  کی  یناسنا  ۀتفای  لالج  ناگدنھد  نایاپ  شنارگ و  ناروآ  مایپ 
: دنراد مھ  اب  یدایز  کرتشم  هوجو  اھنآ  ؛  دنروآ یم  تسد  هب  رگیدکی  یارب  قیمع 

کی یرگید   ، تسا یناھج  ردپ  ۀعطق  کی  زا  میقتسم  یبای  تیصخش  کی  یکی 
زا هعطق  کی  اب  هک  نادواج  یاقب  لاح  رد  ناور  رد  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  تیصخش 

. دراد دوجو  هتفای  دنویپ   ، یحور یرکف  ۀدننک  میظنت   ، یناھج ردپ  نامھ 

هتفای لالج  یاھناسنا  - 3

ار تیاھن  ۀیلوا  هاپس  ۀدمع  شخب  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا 
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هتفای لالج  هتفای و  شریذپ  یاھمیفارس  هارمھ  هب  ًالومعم  اھنآ   . دنھد یم  لیکشت 
رد ناگتشرف  اھناسنا و  تبسن   . دنھد یم  لیکشت  ار  هدنھد  نایاپ  هورگ  رھ  زا  نت   990

بتارم هب  اھمیفارس  دادعت  زا  اھناسنا  دادعت  هچ  رگ   ، دنک یم  قرف  هورگ  کی  رھ 
ۀتفای لالج  تاقولخم   ، لایرتام ۀتفای  لالج  نارسپ   ، انواھ نایموب   . تسا رتشیب 

ار هاپس  زا  دصرد  کی  طقف  ادیپان  هتخانشان و  یاضعا  ، و  شنارگ ناروآ  مایپ   ، ینیبانیب
نیا زا  نت  هد  تسرد  یارب  هدنھد  نایاپ  رازھ  کی  زا  هورگ  رھ  ؛  دنھد یم  لیکشت 

. دراد اج  یفارسریغ  یناسناریغ و  یاھتیصخش 

عالطا نامز  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  ینایاپ “ تشونرس  ” زا میتسھ  اسرووی  زا  هک  ام 
تایح رون و  هاپس  رد  ًاتقوم  دنراد و  تماقا  تشھب  رد  اھنآ  رضاح  لاح  رد   . میرادن
نینچ ناگدنبای و  زارف  یشزومآ  ۀداعلا  قراخ  ریسم  نینچ  اما   ، دننک یم  تمدخ 

یاھنومزآ یتح  یارب  ار  اھنآ  ات  دوش  حرط  دیاب  یناھج  ینالوط  ِیشزومآ  ۀتشر 
. دزاس رادروخرب  یگتسیاش  زا  تیلوئسم  رتالاو  تامدخ  دامتعا و  رتگرزب 

هاپس رد   ، دنا هتفای  تسد  تشھب  هب  هدنبای  زارف  یاھناسنا  نیا  هک  نیا  مغر  هب 
روما دربشیپ  رد  ات  دنا  هدش  هدنادرگزاب  دایز  دادعت  رد  ، و  دنا هدش  یروآدرگ  تیاھن 

اب دنناسر —  یرای  ناھجربا  روما  تیریدم  رد  دنیامن و  تکرش  یلحم  یاھناھج 
طقف اھنآ  هک  دنام  یم  یقاب  مھم  تیعقاو  نیا   ، یرھاظ تشونرس  نیا  یتح  دوجو 
نارود رد  رتشیب  ماگ  کی  کش  نودب   . دنا هدش  تبث  مشش  ۀلحرم  حاورا  ناونع  هب 

اما  ، میناد یمن  ار  ماگ  نآ  تعیبط  ام   . دنام یم  یقاب  تیاھن  یناسنا  هاپس  یناگدنز 
: مییامن یم  هجوت  بلج  اھنآ  هب  اجنیا  رد  ، و  میا هتفای  یھاگآ  تیعقاو  هس  نوماریپ 

رد ناشتقوم  تماقا  لوط  رد  اھناسنا  هک  میناد  یم  دانسا  قباطم  ام  - 1
هب هک  یماگنھ  هک  نیا  ، و  دنتسھ لوا  ۀتسر  حاورا  یعرف  یاھ  هیحان 
تارک هب  هک  یماگنھ  ، و  مود ۀتسر  هب  دنبای  یم  لاقتنا  یلصا  یاھ  هیحان 

. دنور یم  شیپ  موس  ۀتسر  هب  دنبای  یم  لاقتنا  ناھجربا  یشزومآ  یزکرم 
ای مراھچ  ۀدر  حاورا  انواھ  ۀریاد  نیمشش  هب  ندیسر  زا  دعب  اھناسنا 

حاورا دننک  یم  ادیپ  ار  یناھج  ردپ  هک  یماگنھ  ، و  دنوش یم  لیصحتلا  غراف 
هشیمھ یارب  ار  اھنآ  هک   ، ندروخ دنگوس  زا  سپ  اھنآ   . دنوش یم  مجنپ  ۀتسر 

هب ًابقاعتم   ، دناوخ یم  ارف  تیاھن  یناسنا  هاپس  ۀنادواج  تیرومأم  هب  دورو  هب 
. دنبای یم  تسد  یحور  دوجو  ۀلحرم  نیمشش 

یورشیپ طسوت  یحور  یراذگمان  ای   ، یدنب هقبط  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام 
ناھج کی  زا  ای  ناھج  تمدخ  رگید  ورملق  هب  ناھج  تمدخ  ورملق  کی  زا  یعقاو 
یدنب هقبط  یاطعا  هک  مینز  یم  سدح  ام  ؛ و  تسا هدش  نییعت  رگید  ناھج  هب 

تیرومأم هب  اھنآ  تفرشیپ  اب  نامزمھ  تیاھن  ِیناسنا  هاپس  هب  متفھ  ِیحور 
هدشن و راکشآ  هدشن و  تبث  ماگنھ  نیا  ات  ِتارک  هب  تمدخ  یارب  نادواج 

تایسدح نیا  زا  اوس  اما   . دوب دھاوخ  لاعتم  دزیا  هب  اھنآ  یبایتسد  اب  نراقم 
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؛ میناد یمن  اھنیا  یمامت  اب  هطبار  رد  امش  زا  شیب  یتسار  هب  ام   ، هناروسج
یتشھب ینونک  ماجرف  زا  رتارف  یناسنا  یناگدنز  نارود  زا  ام  یھاگآ 

. دور یمن 

: دنا هدرک  تعاطا  راصعا  نامرف  نیا  زا  لماک  روط  هب  یناسنا  ناگدنھد  نایاپ  - 2
اھنآ ؛  دنا هدرک  دوعص  یناسنا  تفرشیپ  یناھج  ریسم  زا  اھنآ  “؛  دیشاب لماک  ”

نینچ  . دنا هدش  دراو  تیاھن  هاپس  هب  لومعم  لاور  هب  ، و  دنا هتفای  ار  دنوادخ 
تیاھن هب  اما  دنا  هتفای  تسد  یحور  تفرشیپ  ینونک  دح  هب  یتادوجوم 
قولخم لامک  ینونک  دح  هب  اھنآ   . دنا هتفاین  تسد  یحور  یئاغ  تبترم 
شتسرپ تیمامت  اھنآ   . دنا هدیسرن  قولخم  تمدخ  تیاھن  هب  اما  دنا  هدیسر 

. دنا هدرکن  هبرجت  ار  تیھولا  یبرجت  لین  تیاھن  اما  دنا  هدومن  هبرجت  ار  تیھولا 

یا هدنبای  زارف  تادوجوم  تیاھن  ِیتشھب  هاپس  ۀتفای  لالج  یاھناسنا  - 3
نیرتلماک ۀفسلف  تیعقاو و  زا  هلحرم  رھ  زا  یبرجت  شناد  یاراد  هک  دنتسھ 

نیا ِراصعا  لوط  رد  هک  یلاح  رد   ، دنشاب یم  دنمشوھ  دوجو  زا  نکمم  تایح 
رد ِتاقولخم  نیا   ، تشھب یحور  یاھ  هلق  ات  یدام  تارک  نیرت  نییاپ  زا  دوعص 
ِیھلا لصا  رھ  زا  لیصفت  رھ  اب  هطبار  رد  ناشتیفرظ  یاھ  هدودحم  ات  اقب  لاح 
شنیرفآ رساترس  یابیکش  هدنشخب و  زین  ، و  دمآراک هنالداع و  یتسرپرس 

. دنا هتفای  شزومآ  اضف  نامز و  یناھج 

ام یاھھاگدید  رد  ندش  میھس  قح  زا  یرشب  تادوجوم  هک  میرادنپ  یم  نینچ  ام 
ار تیاھن  یتشھب  هاپس  یئاغ  تشونرس  زار  هک  دیدازآ  امش  هک  نیا  ، و  دنرادروخرب

تاقولخم ینونک  یاھتیرومأم  هک  تسا  نشور  ام  یارب   . دینزب سدح  ام  هارمھ  هب 
مھف رد  یلیصحتلا  غراف  زا  دعب  سورد  تعیبط  ۀدنریگ  رب  رد  یلماکت  ۀتفای  لامک 
نایادخ دیاب  ارچ  : ” میسرپ یم  یگمھ  ام  ؛ و  دشاب یم  ناھجربا  تیریدم  ناھج و 
ناھج تیریدم  کینکت  رد  اقب  لاح  رد  یاھناسنا  لماک  شزومآ  قاتشم  ردقنآ 

؟“ دنشاب

هتفای شریذپ  یاھمیفارس  - 4

یاھناسنا هارمھ  هب  هک  دنراد  هزاجا  اھناسنا  ِیفارس  رادافو  نانابھاگن  زا  یرایسب 
زا یرایسب  ، و  دننک روبع  هنایارگزارف  یناگدنز  نارود  نایم  زا  دوخ  یتسرپرس  تحت 
نایاپ ِیگنادواج  دنگوس  ماجنا  رد   ، ردپ اب  نتفای  دنویپ  زا  دعب  نابھاگن  ناگتشرف  نیا 
نارای تشونرس  دبا  یارب  ، و  دندنویپ یم  دوخ  یتسرپرس  تحت  دارفا  هب  ناگدنھد 
تادوجوم ۀنایارگزارف  ۀبرجت  نایم  زا  هک  یناگتشرف   . دنوش یم  اریذپ  ار  دوخ  یناسنا 

اھنآ ؛  دنوش میھس  یرشب  تشرس  تشونرس  رد  دنناوت  یم  دننک  یم  روبع  یرشب 
زا یدایز  دادعت   . دنوش دراو  تیاھن  هاپس  هب  دبا  یارب  هزادنا و  نامھ  هب  دنناوت  یم 
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تیاھن ِیناسناریغ  نوگانوگ  نایھاپس  هب  هتفای  لالج  هدش و  هتفریذپ  یاھمیفارس 
. دنوش یم  لصو 

لایرتام ۀتفای  لالج  نادنزرف  - 5

یماگنھ نآ  بجوم  هب  هک  دراد  دوجو  ییاھ  یشیدنارود  اضف  نامز و  یاھناھج  رد 
یارب یلحم  یاھمتسیس  زا  مدآ  لسن  نادنورھش  یا  هرایس  فیلاکت  تفایرد  هک 

تیعضو زا  دننک  تساوخرد  دنناوت  یم  اھنآ   ، دتفا یم  ریخأت  هب  ینالوط  یتدم 
، دریگ رارق  شریذپ  دروم  اھنآ  تساوخرد  نیا  رگا  . و  دنوش صخرم  مئاد  یدنورھش 
تشھب و هب  اجنآ  زا  دنوش و  یم  قحلم  اھناھج  تختیاپ  رد  هدنبای  زارف  نادرونھر  هب 

. دنور یم  شیپ  تیاھن  هاپس 

تسد تایح  رون و  رصع  یدعب  راودا  هب  یلماکت  ۀتفرشیپ  ۀرک  کی  هک  یماگنھ 
ار ندش  رشب  دنناوت  یم   ، یا هرایس  یاوح  مدآ و   ، لایرتام نادنزرف   ، دبای یم 
یناھج دوعص  یلماکت  ریسم  شیامیپ  هب  ، و  دننک تفایرد  هدننک  میظنت   ، دننیزگرب
نیا زا  یخرب   . دننک تردابم  درب  یم  هار  یناسنا  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  هب  هک 
ًاشخب  ، کیژولویب ناگدنھد  باتش  ناونع  هب  ناشتیرومأم  رد  لایرتام  نادنزرف 

ایشنروی رد  مدآ  هک  روطنامھ   ، دنا هدش  اطخ  راچد  یکینکت  رظن  زا  ای  دنا  هدوب  قفومان 
یط ار  ملاع  نامدرم  یعیبط  ریسم  هک  دنوش  یم  راچان  اھنآ  سپس  ؛ و  دش نینچ 
نایم زا  نامیا  قیرط  زا  ، و  دننک روبع  گرم  نایم  زا   ، دننک تفایرد  هدننک  میظنت   ، دننک

. دنبای تسد  تیاھن  هاپس  تشھب و  هب  ًابقاعتم  ، و  دنور شیپ  هنایارگزارف  ماظن 

. دنوش یمن  تفای  هدنھد  نایاپ  یاھھورگ  زا  یدایز  رامش  رد  لایرتام  نادنزرف  نیا 
دوجو هب  یھورگ  نینچ  یارب  الاو  تمدخ  تالامتحا  هب  یگرزب  لیسناتپ  اھنآ  روضح 
رگا  . دنوش یم  باختنا  نآ  ناربھر  ناونع  هب  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب  اھنآ  ، و  دروآ یم 
تروص هب  دنبای  یم  هزاجا  ًالومعم  اھنآ   ، دنوش لصو  هورگ  نامھ  هب  یندع  جوز  ود  رھ 
رد یا  هدنبای  زارف  جوز  نینچ   . دنیامن لمع  کرتشم  روط  هب   ، دحاو تیصخش  کی 

. دنرت قفوم  رایسب  یبای  ثیلثت  یارجام  رد  هدنبای  زارف  یاھناسنا  اب  هسیاقم 

ینیبانیب ۀتفای  لالج  تاقولخم  - 6

زا سپ  اما   ، دنوش یم  دیلوت  دایز  ماقرا  رد  ینیبانیب  تاقولخم  تارایس  زا  یرایسب  رد 
. دننام یم  نآ  رد  تردن  هب   ، تفای رارقتسا  تایح  رون و  رد  اھنآ  یموب  ۀرک  هک  نآ 

صخرم مئاد  یدنورھش  تیعضو  زا   ، نآ زا  سپ  یکدنا  ای   ، ماگنھ نآ  رد  سپس 
اضف نامز و  یاھناسنا  اب  هارمھ  اھنآ   . دننک یم  زاغآ  ار  تشھب  هب  دوعص  دنوش و  یم 

. دننک یم  روبع  انواھ  ، و  ناھجربا  ، ایشناروم تارک  زا 
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اما  ، تسا توافتم  رایسب  نوگانوگ  یاھناھج  زا  ینیبانیب  تاقولخم  تعیبط  أشنم و 
. دشاب یم  یرگید  ای  تیاھن  یتشھب  هاپس  کی  هب  نتسویپ  اھنآ  یگمھ  ماجرف 
هب دنبای و  یم  دنویپ  ناگدننک  میظنت  اب  ماجنارس  یگمھ  هیوناث  ینیبانیب  تاقولخم 

نیا زا  یکی  هدنھد  نایاپ  یاھھورگ  زا  یرایسب   . دنوش یم  دراو  یناسنا  هاپس 
. دنشاب یم  اراد  شیوخ  هورگ  رد  ار  هتفای  لالج  تادوجوم 

رون نارّشبم  - 7

یاضعا  ، هدروخ دنگوس  تیصخش  یواح 999  هدنھد  نایاپ  هورگ  رھ  رضاح  لاح  رد 
لاغشا رون  ۀتفای  قاحلا  نارشبم  سیئر  طسوت  یلاخ  ناکم   . دشاب یم   ، مئاد

طقف تادوجوم  نیا  اما   . تسا هدش  هدرامگ  اھنت  ِتیرومأم  رھ  هب  هک  دوش  یم 
. دنتسھ هاپس  تقوم  یاضعا 

تسا هدش  هدرامگ  هدنھد  نایاپ  هاپس  رھ  رد  تمدخ  هب  هک  ینامسآ  تیصخش  رھ 
اج هب  ار  هدنھد  نایاپ  دنگوس  تادوجوم  نیا   . دوش یم  هدیمان  رون  رشبم  کی 

مئاد روط  هب   ، دنراد رارق  هاپس  یھدنامزاس  یتسرپرس  تحت  هچ  رگ  ، و  دنروآ یمن 
، اھمیفانرپوس  ، درفنم ناروآ  مایپ  تسا  نکمم  هورگ  نیا   . دنا هتفاین  قاحلا  نآ  هب 

هک ار  یدوجوم  رھ  اھنآ —  ۀتفای  ثیلثت  نادنزرف  ای   ، تشھب نادنورھش   ، اھمیفانکس
هک نیا  زا  ام   . دریگ رب  رد  دشاب —  مزال  هدنھد  نایاپ  کی  ِتقوم  ِتیرومأم  یارجا  رد 
نیا  . میرادن عالطا  هن  ای  دھد  یم  قاحلا  یدبا  تیرومأم  هب  ار  تادوجوم  نیا  هاپس 

. دنھد یم  همادا  دوخ  نیشیپ  تیعضو  هب  یبای  قاحلا  ِنایاپ  رد  رون  نارشبم 

شش اھنت   ، دوش یم  لیکشت  رضاح  لاح  رد  تیاھن  یناسنا  هاپس  هک  جیردت  هب 
نایاپ  ، دور راظتنا  تسا  نکمم  هک  روطنامھ   . دنراد دوجو  مئاد  یاضعا  زا  هقبط 
یدایز یاھیزادرپ  نامگ  ریگرد  دوخ  ۀدنیآ  ناقیفر  تیوھ  اب  هطبار  رد  ناگدنھد 

. دراد دوجو  یکدنا  قفاوت  اھنآ  نایم  رد  اما   ، دنوش یم 

ناگدنھد نایاپ  زا  هورگ  نیمتفھ  تیوھ  اب  هطبار  رد  بلغا   ، میتسھ اسرووی  زا  هک  ام 
، میھد یم  رارق  هظحالم  دروم  ار  یرایسب  تارظن  ام   . میزادرپ یم  نامگ  سدح و  هب 

یاھھورگ ندمآ  درگ  لاح  رد  نایھاپس  زا  یخرب  لمتحم  تیرومأم  لماش  هک 
. دشاب یم  انواھ  ینورد  رادم  ، و  نوتگنیرجسیاو  ، تشھب رد  هتفای  ثیلثت  رامشیب 
زا یرایسب  دبای  هزاجا  تیاھن  هاپس  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  هدز  سدح  یتح 
اھنآ دراد  لامتحا  هک  ارچ   ، دھد ثیلثت  ناھج  یتسرپرس  راک  رد  ار  ناشنارایتسد 

. دنتسھ ندش  هتخاس  لاح  رد  نونکا  هک  دشاب  ییاھناھج  هب  تمدخ  ناشماجرف 

هک دوجوم  یعون  طسوت  هاپس  رد  یلاخ  ناکم  نیا  هک  دراد  ار  رظن  نیا  ام  زا  یکی 
رواب نیا  هب  یرگید  ؛  دش دھاوخ  رپ  دراد  اھنآ  ۀدنیآ  تمدخ  دیدج  ناھج  رد  أشنم 
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، هدشن هدیرفآ  زونھ  هک  یتشھب  تیصخش  یعون  طسوت  ناکم  نیا  هک  دراد  لیامت 
یتسار هب  ام  هک  نآ  زا  شیپ  اما   . دش دھاوخ  رپ  تسا  هتفاین  ثیلثت  ای   ، هدشن جتنم 
یحور لین  ۀلحرم  نیمتفھ  هب  ناگدنھد  نایاپ  دورو  رظتنم  دایز  لامتحا  هب   ، مینادب

. دنام میھاوخ 

نایارگ یلاعت  - 8

لماش هدنھد  نایاپ  کی  ناونع  هب  تشھب  رد  هدش  لماک  ناسنا  ۀبرجت  زا  یشخب 
زا هورگ  رازھکی  زا  شیب  درکراک  تعیبط و  کرد  هب  یبایتسد  یارب  شالت 

دنتسھ یا  هدش  جتنم  تادوجوم  اھنآ   . دشاب یم  تشھب  یارگ  یلاعت  نادنورھشربا 
ناشترشاعم رد   ، ارگ یلاعت  ناگدنھد  نایاپ   . دنرادروخرب تیانوسبا  یاھیگژیو  زا  هک 
رامشیب یاھ  هتسر  ۀدننک  یرای  تیادھ  زا  یگرزب  کمک   ، اھتیصخشربا نیا  اب 

ناردارب هب  هتفای  لماکت  ناگدنھد  نایاپ  یفرعم  راک  هب  هک  ییارگ  یلاعت  نامداخ 
نایارگ یلاعت  ۀتسر  یمامت   . دننک یم  تفایرد  دنا  هدش  هدرامگ  ناش  یتشھب  دیدج 
دننک یم  لاغشا  یراصحنا  روط  هب  ار  نآ  هک  میظع  ۀقطنم  کی  رد  تشھب  برغ  رد 

. دننک یم  یگدنز 

ۀطساو هب  طقف  هن   ، میراد رارق  انگنت  رد  ام  نایارگ  یلاعت  نوماریپ  ثحب  رد 
نیا رب  هک  ینامرف  طیارش  لیلد  هب  نینچمھ  هکلب   ، یرشب کرد  یاھتیدودحم 

چیھ هب  تادوجوم  نیا   . تسا مکاح  تشھب  یاھتیصخش  نوماریپ  اھیزاسراکشآ 
تشھب نایارگ  یلاعت  میظع  هاپس   . دنتسین طوبرم  انواھ  هب  ناسنا  دوعص  هب  هجو 

ریگرد طقف  اھنآ   . دنرادن ناھجربا  تفھ  ای  انواھ  روما  هب  یراک  هجو  چیھ  هب 
. دنتسھ نیداینب  ناھج  روما  تیریدمربا 

هب اما   ، دیمھفب ار  راگدیرفآ  کی  دیناوت  یم   ، دیتسھ قولخم  کی  امش  هک  اجنآ  زا 
تادوجوم زا  عونتم  میظع و  یشھوبنا  کی  هک  دینک  کرد  دیناوت  یم  یتخس 

چیھ نایارگ  یلاعت  نیا   . دنراد دوجو  قولخم  هن  دنتسھ و  هدننیرفآ  هن  هک  دنمشوھ 
أشنم نوماریپ  ثحب  رد   . دنا هدشن  زین  هدیرفآ  هاگچیھ  ، و  دننیرفآ یمن  ار  یدوجوم 
ینعم یب  یرایتخا و  مان  کی  دیدج —  ۀژاو  کی  دربراک  زا  ندومن  بانتجا  یارب   ، اھنآ

جتنم ًافرص  نایارگ  یلاعت  مییوگب  هک  میرادنپ  یم  رتھب  همھ  زا  ار  نیا  ام  — 
دشاب هدش  ریگرد  اھنآ  أشنم  رد  تیھولا  قلطم  هک  تسا  نکمم  ًالماک  دنوش . یم 
ریظن یب  تادوجوم  نیا  اما   ، دشاب هتشاد  تسد  اھنآ  تشونرس  رد  تسا  نکمم  و 

یئاغ یادخ  نامرف  تحت  اھنآ   . دنتسین تیھولا  قلطم  ۀطلس  تحت  نونکا 
ثیلثت طسوت  رظن  رھ  زا  تشھب  رد  اھنآ  ینونک  تقوم  تماقا  ، و  دنتسھ

. دوش یم  تیادھ  یتسرپرس و 

نایارگ یلاعت  اب  ًاررکم  دنبای  یم  تسد  تشھب  هب  هک  ییاھناسنا  یمامت  هچ  رگا 
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نینچ تشھب  نادنورھش  اب  هک  روطنامھ   ، دننک یم  رارقرب  هناتسود  یطباور 
رد ارگ  یلاعت  کی  اب  ناسنا  یدج  سامت  نیلوا  هک  تسا  نینچ  راک  لاور   ، دننک یم 
زا یوضع  ناونع  هب  هدنبای  زارف  ناسنا  هک  هاگنآ   ، دھد یم  خر  دادیوررپ  تیعقوم  نآ 

تحت دتسیا و  یم  ناگدنھد  نایاپ  شریذپ  ۀریاد  رد   ، هدنھد نایاپ  دیدج  هورگ  کی 
، نیداینب ناھج  یاھتکتیشرآ  لوئسم  تسرپرس   ، نایارگ یلاعت  سیئر  تراظن 

. دروآ یم  اج  هب  ار  تیدبا  ثیلثت  دنگوس 

نیداینب ناھج  یاھتکتیشرآ  - 9

نیا دادعت   . دنتسھ تشھب  نایارگ  یلاعت  مکاح  هاپس  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ 
، و یلاعتم حاورا   ، داتسا ناھذا  یاراد  هک  تسا  تیصخش  مکاح 28٫011  هاپس 
دشرا تکتیشرآ   ، هبترمالاو هورگ  نیا  لوئسم  رسفا   . تسا ینامسآ  یاھتیانوسبا 

ریز هک  تسا  تشھب  دنمشوھ  تادوجوم  ۀیلک  ۀدننک  گنھامھ  تسرپرس   ، داتسا
. دنتسھ تیھولا  حطس 

: دیوگ یم  تسا  هتشاد  زاجم  ار  اھ  هتشون  نیا  هک  یمکح  تیعونمم  نیمھدزناش 
نیداینب و ناھج  یاھتکتیشرآ  دوجو  ناوت  یم   ، دوش هتشادنپ  هنالقاع  رگا  ”

هب ناوت  یمن  ار  اھنآ  تشونرس  ، و  تعیبط  ، أشنم اما   ، دومن شاف  ار  اھنآ  ناراکمھ 
نیا هک  میھد  عالطا  امش  هب  میناوت  یم  ام  دوجو  نیا  اب  “ . تخاس راکشآ  لماک  روط 
هب هورگ  تفھ  نیا   . دنراد دوجو  تیانوسبا  حطس  تفھ  رد  داتسا  یاھتکتیشرآ 

: دنا هدش  یدنب  هقبط  نیریز  تروص 

نیا رد  هدش  جتنم  تکتیشرآ  نیلوا  ای  دشرا  تکتیشرآ  طقف  تشھب . حطس   -1
هن هک  یئاغ —  تیصخش  نیا   . دنک یم  لمع  تیانوسبا  حطس  نیرتالاب 

هب نونکا  تشگ و  جتنم  تیدبا  هاگپ  رد  تسا —  هدش  هدیرفآ  هن  هدننیرفآ و 
طوبرم یاھتیلاعف  تارک  کی  تسیب و  تشھب و  عیدب  ۀدننک  گنھامھ  ناونع 

. دیامن یم  لمع  نآ  هب 

داتسا و حارط  هس  اھتکتیشرآ  ِندش  جتنم  نیمود  انواھ . حطس   -2
کی یگنھامھ  فقو  هشیمھ  اھنآ  ، و  دروآ راب  هب  ار  تیانوسبا  ناتسرپرس 

هک دنک  یم  حیرصت  تشھب  تیاور   . دنا هدوب  یزکرم  ناھج  لماک  تارک  درایلیم 
یحارط هب   ، دشرا ۀدش  جتنم  شیپ  تکتیشرآ  دومنھر  اب   ، تکتیشرآ هس  نیا 

. میناد یمن  یتسار  هب  ام  اما   ، دومن کمک  انواھ 

داتسا تکتیشرآ  تفھ  لماش  تیانوسبا  حطس  نیموس  ناھجربا . حطس   -3
نامز ًادودح   ، هورگ کی  ناونع  هب  نونکا  هک   ، دشاب یم  ناھجربا  تفھ 

یلاع ریدم  تفھ  اب  تشھب و  رد  داتسا  حور  تفھ  اب  یھارمھ  رد  ار  یناسکی 
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گنھامھربا اھنآ   . دننک یم  یرپس  نارکیب  حور  ۀژیو  تارک  تفھ  رد  ییارجا 
. دنتسھ گرزب  ناھج  ناگدننک 

ام ، و  تسا تکتیشرآ  داتفھ  هورگ  نیا  تارفن  دادعت  ییاضف . حطس  نیلوا   -4
یاضف ناھج  نیلوا  یارب  یئاغ  یاھحرط  ریگرد  اھنآ  هک  مینز  یم  سدح 

لاح رد  ینونک  ناھجربا  تفھ  یاھزرم  یاروام  رد  نونکا  هک   ، دنتسھ ینوریب 
. تسا ندمآرد  تکرح  هب 

نت اھتکتیشرآ 490  زا  هورگ  نیمجنپ  نیا  تارفن  دادعت  ییاضف . حطس  نیمود   -5
ینوریب یاضف  ناھج  نیمود  ریگرد  دیاب  اھنآ  هک  مینز  یم  سدح  ام  زاب  ، و  تسا

زا ار  یژرنا  یعطق  ندمآرد  تکرح  هب  ام  نانادکیزیف  هک  ییاج  ینعی   ، دنشاب
. دنا هدرک  فشک  شیپ 

یاھتکتیشرآ زا  مشش  هورگ  نیا  تارفن  دادعت  ییاضف . حطس  نیموس   -6
اھنآ هک  مینک  یم  طابنتسا  نینچ  لاونم  نیمھ  هب  ام  ، و  تسا نت  داتسا 3430 

لوغشم ینوریب  یاضف  ناھج  نیموس  میظع  یاھحرط  اب  تسا  نکمم 
. دنشاب

، تسا هورگ  نیرتگرزب  نیرخآ و  هک  هورگ  نیا  ییاضف . حطس  نیمراھچ   -7
تسرد ام  نیشیپ  تایسدح  رگا  ، و  تسا داتسا  تکتیشرآ  لماش 24٫010 
یاضف ۀدنوش  گرزب  هتسویپ  یاھناھج  نیرخآ  نیمراھچ و  هب  دیاب   ، دشاب

. دشاب طوبرم  ینوریب 

. دوش یم  غلاب  ناھج  حارط  هب 28٫011  داتسا  یاھتکتیشرآ  زا  هورگ  تفھ  نیا  عمج 
ندش جتنم   ، تیدبا رود  یاھ  هتشذگ  رد  دیوگ  یم  هک  دراد  دوجو  یتیاور  تشھب  رد 

ندش یتیانوسبا  هب  تسناوتن  نیا  اما   ، تفرگ رارق  شالت  دروم  داتسا  تکتیشرآ   28٫012
ناکما  . دومن هبرجت  ار  یتیصخش  فرصت  یناھج  قلطم  نآ  ۀطساو  هب  ، و  دماجنا

دحرس هب  تکتیشرآ  اب 28٫011  داتسا  یاھتکتیشرآ  ۀدنبای  زارف  یاھیرس  هک  دراد 
قلطم روضح  ۀدش  باسح  حطس  اب  شالت  هک 28٫012  نیا  ، و  دندیسر یتینوسبا 

اب یتینوسبا  تیفیک   ، یبای جتنم  حطس  رد 28٫012   ، رگید ترابع  هب   . تشگ هجاوم 
. تشگ لئان  قلطم  شزرا  هب  تشگ و  ربارب  یناھج  حطس 

تکتیشرآ یارب   ، دوخ ۀنارگشنک  یھدنامزاس  رد  انواھ  تسرپرس  تکتیشرآ  هس 
تکتیشرآ تفھ   . دننک یم  لمع  راکمھ  نارایتسد  ناونع  هب  تشھب  درفنم 

حارط داتفھ   . دننک یم  لمع  انواھ  تسرپرس  هس  نازارتمھ  ناونع  هب  اھناھجربا 
تفھ تکتیشرآ  تفھ  یارب  رضاح  لاح  رد  ینوریب  یاضف  حطس  نیلوا  یاھناھج 

. دننک یم  تمدخ  راکمھ  نارایتسد  ناونع  هب  ناھج  ربا 
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رد ار  ناراکددم  نارایتسد و  زا  یرامشیب  یاھھورگ  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ 
نایارگ یلاعت   ، ورین ناگدنھد  نامزاس  زا  میظع  ۀتسر  ود  هلمج  زا   ، دنراد رایتخا 

ورین ناریدم  اب  دیابن  ورین  داتسا  ناگدنھد  نامزاس  نیا   . رایتسد هیلوا و  ۀدش  جتنم 
. دنوش هابتشا  دنتسھ  طوبرم  گرزب  ناھج  هب  هک 

نوچمھ  ، دنیآ یم  دوجو  هب  تیدبا  نامز و  نادنزرف  دنویپ  طسوت  هک  یتادوجوم  ۀیلک 
ناتسرپرس  ، تشھب نادنورھش  ناگدنھد و  نایاپ  ۀتفای  ثیلثت  نادنزرف 

هک یرگید  یاھدوجو  ای  تاقولخم  ۀیلک  نایم  زا  اما   . دنوش یم  داتسا  یاھتکتیشرآ 
طقف  ، دنا هتشگ  راکشآ  ینونک  ۀتفای  نامزاس  یاھناھج  نارگشنک  تروص  هب 

نایارگ و یلاعت  اب  کیناگرا  طابترا  هنوگ  رھ  ثیلثت  ۀتفای  ماھلا  حاورا  درفنم و  ناروآ  مایپ 
. دننک یم  ظفح  ار  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ 

یاھناکم هب  هدننیرفآ  نارسپ  ندرامگ  ِیکینکت  دییأت  داتسا  یاھتکتیشرآ 
نایم  . دنھد یم  تروص  ار  یلحم  یاھناھج  یھدنامزاس  یارب  ناش  ییاضف 

دوجو یکیدزن  رایسب  طابترا  کی  تشھب  ۀدننیرفآ  نارسپ  داتسا و  یاھتکتیشرآ 
طابترا اب  هطبار  رد  امش  هب   ، تسا هدشن  راکشآ  هطبار  نیا  هک  یلاح  رد  ، و  دراد

یھاگآ یبرجت  ثیلثت  نیلوا  ۀطبار  رد  گرزب  ناھج  یلاعتم  ناگدننیرفآ  اھتکتیشرآ و 
رب رد   ، یبرجت لماکت و  لاح  رد  ِلاعتم  دزیا  هارمھ  هب   ، هورگ ود  نیا   . تسا هدش  هداد 

. دنشاب یم  نیداینب  ناھج  یناعم  لاعتم و  یاھشزرا  یواح  ِیئاغ  ثیلثت  ۀدنریگ 

یئاغ یارجام  - 10

زا اھنآ  ، و  دراد هدھع  هب  ار  تیاھن  هاپس  تفھ  یتسرپرس  داتسا  دشرا  تکتیشرآ 
: دنرارق نیا 

. یناسنا ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 1

. تشھب ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 2

. هتفای ثیلثت  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 3

. هتفای ثیلثت  کرتشم  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 4

. انواھ ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 5

. ارگ یلاعت  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  - 6

. تشونرس ۀدشان  راکشآ  نارسپ  هاپس  - 7
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نیا ، و  دشاب یم  لوئسم  تسرپرس  کی  یاراد  تشونرس  نایھاپس  نیا  زا  کی  رھ 
لوط رد  ؛ و  دنھد یم  لیکشت  ار  تشھب  رد  تشونرس  یلاع  یاروش  هتسر  تفھ 

یارب یناھج  تیرومأم  ِیلاع  هورگ  نیا  سیئر  ادنافدنرگ   ، ناھج ینونک  رصع 
. دنتسھ یئاغ  تشونرس  ِنادنزرف 

، اھلیسناتپ جیسب  تیعقاو  ۀدنھد  ناشن  هدنھد  نایاپ  هاپس  تفھ  نیا  ییامھدرگ 
یتح ًالامتحا  هک  تسا  یبرجت  یاھتیعقاو  ، و  اھتیانوسبا  ، حاورا  ، ناھذا  ، اھتیصخش
هاپس تفھ  نیا   . دور یم  رتارف  زین  نیداینب  ناھج  رد  لاعتم  دزیا  ۀدنیآ  یاھدرکراک  زا 

یگدامآ رد  هک  دنتسھ  یئاغ  ثیلثت  ینونک  تیلاعف  رگناشن  ًالامتحا  هدنھد  نایاپ 
ندروآ درگ  ریگرد  ینوریب  یاضف  یاھناھج  رد  روصت  لباقریغ  یاھدادخر  یارب 

هک هاگنآ   ، تیدبا هب  کیدزن  مایا  ماگنھ  زا   . دشاب یم  تیانوسبا  یھانتم و  یاھورین 
یا هنوگ  هب  ار  انواھ  تشھب و  ِدوجوم  ماگنھ  نآ  رد  یاھتیصخش  تشھب  ثیلثت 

یاھناھجربا تفھ  نایاورنامرف  ناتسرپرس و  ناونع  هب  ار  اھنآ  دومن و  جیسب  هباشم 
. تسا هدادن  خر  جیسب  نیا  لثم  زیچ  چیھ   ، دومن نییعت  اضف  نامز و  ۀدش  یزیر  حرط 

ۀدنیآ یاھزاین  هب  گرزب  ناھج  ِتینابر  خساپ  رگنایامن  هدنھد  نایاپ  هاپس  تفھ 
نادواج ۀدنیآ  یاھتیلاعف  یواح  ینوریب  یاھناھج  رد  هدشن  رادیدپ  یاھلیسناتپ 

. تسا

ینیب شیپ  تأرج  هب  ار  ینوکسم  تارک  یواح  ینوریب  رتگرزب  یاھناھج  هدنیآ و  ام 
هنکس زا  ریظن  یب  ابیز و  تادوجوم  دیدج  یاھ  هتسر  اب  هک  یدیدج  تارک   ، مینک یم 

هک میظع  شنیرفآ  کی   ، تسا روآ  باجعا  شتیئاغ  هک  یدام  ناھج  کی   ، دوش یم  رپ 
یناھج یگدنز  رد  یعقاو  یھانتم  ۀبرجت  روضح  دشاب : یم  مھم  زیچ  کی  دقاف  اھنت 

دوجو هب  یبرجت  میظع  تیدودحم  کی  تحت  یناھج  نینچ   . هنایارگزارف دوجو 
یگمھ ینوریب  یاھناھج  نیا   . لاعتم رداق  لماکت  رد  تکرش  تیمورحم  دمآ : دھاوخ 

، تشگ دنھاوخ  دنم  هرھب  لاعتم  دزیا  ِینامسآ  ریگارف  لرتنک  دننام و  یب  تمدخ  زا 
تیھولا یبای  تیعقاو  رد  اھنآ  تکرش  عنام  وا  لاعف  روضح  تیعقاو  نیمھ  دوخ  اما 

. دوش یم  لاعتم 

، لاعتم یادخ  تیمکاح  مامتان  یبای  تیعقاو  ببس  هب   ، ناھج ینونک  رصع  لوط  رد 
، دنوش یم  یرایسب  یاھیراوشد  لمحتم  گرزب  ناھج  لماکت  لاح  رد  یاھتیصخش 
میبای یم  لماکت  وا  رد  ام   . میتسھ میھس  وا  لماکت  ریظن  یب  ۀبرجت  رد  یگمھ  ام  اما 
کی لاعتم  تیھولا  لماکت   ، نادواج ۀدنیآ  رد  یراگزور   . دبای یم  لماکت  ام  رد  وا  و 
ۀبرجت نیا  رد  تکرش  تصرف  ، و  دش دھاوخ  ناھج  خیرات  ۀدش  لیمکت  تیعقاو 

. دش دھاوخ  یرپس  یناھیک  لمع  ۀنحص  زا  زیگنا  تفگش 

تسد هب  ار  ریظن  یب  ۀبرجت  نیا  ناھج  یناوج  نارود  لوط  رد  هک  ام  زا  ییاھنآ  اما 
یرایسب . و  تشاد میھاوخ  یمارگ  ار  نآ  هدنیآ  تیدبا  یمامت  رساترس  رد  میا  هدروآ 
لاح رد  جیردت  هب  ِریاخذ  تیرومأم  تسا  نکمم  هک  مینک  یم  یزادرپ  نامگ  ام  زا 
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شش اب  تکراشم  رد   ، تیاھن هاپس  ۀدش  لماک  هدنبای و  زارف  یاھناسنا  شیازفا 
یاھیتساک ناربج  یارب  شالت  رد  هک  دشاب  نیا  رگید  هباشم  ۀدش  یریگوضع  هاپس 
نیا  ، لاعتم دزیا  ییاضف  ینامز - لماکت  رد  تکرش  مدع  ۀنیمز  رد  ناش  یبرجت 

. دننک یتسرپرس  ار  ینوریب  یاھناھج 

رصع لوط  رد   . دنتسھ ریذپان  بانتجا  ناھج  دوجو  حوطس  ۀیلک  رد  اھناصقن  نیا 
لوزن نونکا  میتسھ  یحور  یاھدوجو  رتالاب  حوطس  زا  هک  ام  ناھج  ینونک 
هدنبای زارف  یاھناسنا  هب  مینک و  یتسرپرس  ار  یلماکت  یاھناھج  ات  مینک  یم 
یاھتیعقاو رد  ار  اھنآ  یاھدوبمک  هک  مینک  یم  شالت  بیترت  نیدب  ، و  مینک تمدخ 

. مییامن ناربج  یحور  رتالاو  ۀبرجت 

نیا اب  هطبار  رد  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ  یاھحرط  نوماریپ  ام  هچ  رگ  اما 
هس اب  هطبار  رد   ، دوجو نیا  اب   ، میناد یمن  زیچ  چیھ  یتسار  هب  ینوریب  یاھشنیرفآ 

: میتسھ نئمطم  زیچ 

یاھورملق رد  هک  دراد  دوجو  اھناھج  زا  دیدج  میظع و  متسیس  کی  عقاو  رد  - 1
زا یدیدج  یاھ  هتسر   . تسا یباینامزاس  لاح  رد  جیردت  هب  ینوریب  یاضف 

نوگانوگ یاھناھج  جوف  یاسآ  لوغ  میظع و  یاھ  هریاد   ، یکیزیف یاھشنیرفآ 
نامزاس هدش و  رپ  هنکس  اب  یاھشنیرفآ  ینونک  تادحرس  زا  رتارف  رایسب  هک 

. دنتسھ تیور  لباق  امش  یاھپوکسلت  قیرط  زا  عقاو  رد  هک  دنراد  دوجو  هتفای 
ًارھاظ اھنآ  ؛  دنتسھ یکیزیف  ًالماک  ینوریب  یاھشنیرفآ  نیا   ، رضاح لاح  رد 

قولخم یتسرپرس  زا  یراع  دسر  یم  رظن  هب  دنتسھ و  هنکس  دقاف 
. دنشاب یم 

زارف هدش و  لماک  تادوجوم  یتشھب  زیمآرارسا  ًالماک  صخشمان و  جیسب  - 2
راصعا یارب  ناگدنھد  نایاپ  رگید  هاپس  شش  اب  طابترا  رد   ، اضف نامز و  ۀدنبای 

. دبای یم  همادا  نوگانوگ 

رداق یاورنامرف  ناونع  هب  تیھولا  ِیلاعتم  صخش  اھدرکراک  نیا  اب  نامزمھ  - 3
. تسا یبای  تردق  لاح  رد  اھشنیرفآربا 

، و اھناھج  ، ندش هطاحا  لاح  رد  تاقولخم   ، هناگ هس  دادخر  نیا  ام  هک  روطنیمھ 
دیدج و یزیچ  هک  نیا  ینیب  شیپ  یارب  میناوت  یم  ایآ   ، مینک یم  هدھاشم  ار  تیھولا 

داقتنا دروم  تسا  لامک  جوا  هب  یکیدزن  لاح  رد  نیداینب  ناھج  رد  هدشان  راکشآ 
تدم و ینالوط  جیسب  نیا  دیاب  ام  هک  تسین  یعیبط  نیا  ایآ  ؟  میریگ رارق 
یرادیدپ هتخانشان و  نونکات  ِسایقم  نیا  رد  ار  یکیزیف  یاھناھج  یھدنامزاس 

لامک هب  نامز  یاھناسنا  ِءاقترا  زیگنا  تریح  حرط  نیا  اب  ار  لاعتم  دزیا  تیصخش 
یراذگمان و کی  تیاھن —  هاپس  رد  تشھب  رد  اھنآ  بقاعتم  جیسب  اب  یھلا و 
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نیا هدنیازف  روط  هب  ؟  مینادب طابترا  رد  هدش —  هطاحا  ناھج  زار  رد  هک  یتشونرس 
تسا نیا  تیاھن  ِندمآ  درگ  لاح  رد  هاپس  ماجرف  هک  تسا  اسرووی  یمامت  داقتعا 

رد ینعی   ، دنوش هدرامگ  تمدخ  یعون  هب  ینوریب  یاضف  یاھناھج  رد  هدنیآ  رد  هک 
، هدام شھوبنا  رازھ  داتفھ  لقادح  یدنب  هشوخ  میا  هتسناوت  شیپ  زا  ام  هک  ییاج 

. مییامن نییعت  ار  تسا  رتگرزب  ینونک  یاھناھجربا  زا  کی  رھ  زا  اھنآ  زا  کی  رھ  هک 

روبع ایشناروم  تارک  نایم  زا   ، دنیآ یم  ایند  هب  اضف  تارایس  رد  یلماکت  یاھناسنا 
دنوادخ  ، دندرون یم  رد  ار  انواھ  تارک   ، دننک یم  دوعص  یحور  یاھناھج  زا   ، دننک یم 

یروآدرگ تیاھن  ۀیلوا  هاپس  رد  ، و  دنبای یم  تسد  تشھب  هب   ، دننک یم  ادیپ  ار 
. دنوش یم  ناھج  رد  تمدخ  ۀنیمز  رد  یدعب  تیرومأم  رظتنم  اجنآ  رد  ، و  دنوش یم 

ناسنا نیلوا   ، ادنافدنرگ اما   ، دراد دوجو  رگید  ِندمآ  درگ  لاح  رد  ِتیاھن  هاپس  شش 
ماقم ناگدنھد  نایاپ  یاھ  هتسر  ۀیلک  یتشھب  سیئر  ناونع  هب   ، هدنبای زارف 
هراظن ار  روآ  باجعا  زادنا  مشچ  نیا  ام  هک  روطنیمھ  . و  دراد هدھع  هب  ار  تسایر 
نادنزرف یارب  یدنمھوکش  تشونرس  هچ  میھد : یم  رد  ادن  یگمھ   ، مینک یم 

! اضف یدام  نادنزرف   ، نامز أشنم  ناویح 

مان و نودب  یکی  یھلا و  رواشم  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  کرتشم  تیلوئسم  ]
هنوگ نیدب  دنراد  هزاجا  اسرووی  رد  اھمایا  یامدق  یوس  زا  هک  دشاب  یم  هرامش 

[. دیامن یم  لمع 

~ ~ ~ ~ ~

درکراک یھدنامزاس و   ، تشھب تیعقاو   ، تیھولا تعیبط  هک  هلاقم  کی  یس و  نیا 
یالاو تشونرس  ، و  گرزب ناھج  یاھتیصخش   ، اھناھجربا یزکرم و  ناھج 

راھچ تسیب و  یالاب  نویسیمک  کی  طسوت   ، دندومن فیصوت  ار  یلماکت  یاھناسنا 
رد یسیلگنا  نابز  هب  هدش و  یدنبلومرف  تنامض و  ناتناورا  ناتسرپرس  زا  هرفن 

اسرووی یاھمایا  یامدق  طسوت  هک  ینامرف  قباطم  نویسیمک  نیا   . دندش هدروآ 
رد  ، ایناتیس ۀرایس 606   ، ایشنروی رد  دیاب  ام  هک  داد  یم  دومنھر  نینچ  هدش و  رداص 
نیدب میھد  ماجنا  ار  راک  نیا  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 1934  رد   ، نادابن کِدایشالرُن 

. دومن لمع  هنوگ 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 32
یلحم یاھناھج  لماکت 

نآ  . تسا لیئاکیم  یتشھب  عون  زا  هدننیرفآ  رسپ  کی  ۀدیرفآ  یلحم  ناھج  کی 
تارک زا  متسیس  دصکی  ۀدنریگ  رب  رد  کی  رھ  هک   ، دوش یم  هبکوک  دصکی  لماش 

دھاوخ ینوکسم  ۀرک  رازھ  کی  ًابیرقت  لماش  ًاتیاھن  متسیس  رھ   . تسا ینوکسم 
. دش

یاھلیئاکیم قالخ  حرط   . دنتسھ یلماکت  یگمھ  ناکم  نامز و  یاھناھج  نیا 
اھتعیبط اب  هدنور  شیپ  ۀعسوت  یجیردت و  لماکت  ریسم  دادتما  رد  هشیمھ  تشھب 
نوگانوگ عاونا  رد  هک  یعونتم  تاقولخم  یحور  ، و  ینالقع  ، یکیزیف یاھتیفرظ  و 

. دور یم  شیپ  دنتسھ  نکاس  یلحم  ناھج  نینچ  ۀدنھد  لیکشت  تارک 

، نادابن ناسنا  ادخ -  نآ  یاورنامرف  هک  دراد  قلعت  یلحم  ناھج  کی  هب  ایشنروی 
لیئاکیم یاھ  همانرب  یمامت  . و  دشاب یم  نوتگنیولس  لیئاکیم  یرصان و  یسیع 

طسوت دزرو  تردابم  اضف  یلاع  یارجام  هب  وا  هک  نآ  زا  شیپ  یلحم  ناھج  نیا  یارب 
. دندش بیوصت  لماک  روط  هب  تشھب  ثیلثت 

اما  ، دنیامن باختنا  ار  دوخ  یگدننیرفآ  یاھتیلاعف  ورملق  دنناوت  یم  دنوادخ  نارسپ 
نیداینب ناھج  یتشھب  یاھتکتیشرآ  طسوت  ادتبا  رد  یدام  یاھشنیرفآ  نیا 

. دندش یحارط  یزیر و  همانرب 

اھناھج یکیزیف  یرادیدپ  - 1

یورین ناگدنھد  نامزاس  راک  نیتسخن  یاھیژرنا  ورین و  اضف -  ِیناھج  شیپ  لرتنک 
هب یژرنا  هک  یماگنھ   ، یناھجربا یاھورملق  رد  اما   ، دشاب یم  تشھب  داتسا 
ناریدم عفن  هب  اھنآ   ، دھد یم  ناشن  شنکاو  یطخ  ای  یلحم  ۀبذاج  هب  هدمآ  دوجو 

. دنریگ یم  هرانک  هطوبرم  ناھجربا  یورین 

هب یلحم  ناھج  کی  شنیرفآ  یورین  سپ  یدام و  شیپ  لحارم  رد  ورین  ناریدم  نیا 
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یھدنامزاس یارب  هدننیرفآ  رسپ  کی  یارب  یتیعقوم  چیھ   . دننک یم  لمع  ییاھنت 
هب یفاک  ردق  هب  ردقنآ  ار  اضف  یاھیژرنا  ورین  ناریدم  هک  نیا  ات  درادن  دوجو  ناھج 
یارب یدام —  تارک  یعقاو و  یاھدیشروخ  یدام —  داینب  کی  هک  دنروآ  رد  تکرح 

. دوش مھارف  یرادیدپ  لاح  رد  ناھج 

رگ  ، دنتسھ رادروخرب  یناسکی  یژرنا  لیسناتپ  زا  یگمھ  ًابیرقت  یلحم  یاھناھج 
یدام یاوتحم  رد  تسا  نکمم  دنتوافتم و  دایز  ۀزادنا  هب  یکیزیف  داعبا  رد  هچ 

ناھج کی  یدام  ۀوقلاب  ۀیطع  ژراش و  یورین   . دنشاب هتشاد  قرف  هاگ  هب  هاگ  یئرم 
رسپ یاھتیلاعف  زین  اھنآ و  ناینیشیپ  ورین و  ناریدم  یاھیراکتسد  ۀلیسو  هب  یلحم 
دشاب یم  اراد  وا  رگشنیرفآ  راکمھ  هک  یکیزیف  یتاذ  لرتنک  ۀیطع  طسوت  هدننیرفآ و 

. دوش یم  نییعت 

نآ ناھجربا  ییورین  ۀیطع  مرازھ  دصکی  کی  ًابیرقت  یلحم  ناھج  کی  یژرنا  ژراش 
رتمک یکدنا  مرج  ندش  هدام   ، امش یلحم  ناھج   ، نادابن دروم  رد   . دشاب یم 

هک هدام  یژرنا و  یکیزیف  یایاطع  یمامت  زا  نادابن  یکیزیف  رظن  زا   . دشاب یم 
. تسا رادروخرب  دنوش  تفای  ناتناورُا  یلحم  یاھشنیرفآ  زا  کی  رھ  رد  تسا  نکمم 

یِّمک ژراش  لماش  نادابن  ناھج  یلماکت  شرتسگ  رد  یکیزیف  تیدودحم  اھنت 
ۀعومجم یاھتیصخش  هطوبرم و  یاھورین  ۀبذاج  لرتنک  طسوت  هک  تسا  اضف  یژرنا 

. تسا هدش  سوبحم  ناھج  مزیناکم 

کی  ، دیسر مرج  ندش  هدام  رد  صخشم  ۀلحرم  کی  هب  هدام  یژرنا -  هک  یماگنھ 
یھارمھ نارکیب  حور  رگشنیرفآ  رتخد  کی  طسوت  هک  هدننیرفآ  یتشھب  رسپ 

ۀرک رد  راک   ، هدننیرفآ رسپ  دورو  اب  نامزمھ   . دوش یم  رھاظ  هنحص  رد   ، دوش یم 
زاغآ دش  دھاوخ  ینیب  شیپ  دروم  ِیلحم  ناھج  یزکرم  داتس  ۀرک  هک  هدش  هتخاس 

اھدیشروخ  ، دبای یم  لماکت  یلحم  شنیرفآ  نیا  ینالوط  راصعا  یارب   . دوش یم 
رد  ، دنیآ یم  رد  شخرچ  هب  ناشرادم  رد  دنریگ و  یم  لکش  تارایس   ، دنبای یم  تابث 
هبکوک و یزکرم  داتس  تروص  هب  هک  هدش  هتخاس  تارک  شنیرفآ  راک  هک  یلاح 

. دبای یم  همادا  دننک  یم  تمدخ  متسیس  یاھتختیاپ 

ناھج نامزاس  - 2

عبنم و نیموس  رد  أشنم  هک  یتادوجوم  ریاس  ورین و  ناریدم  ناھج  نامزاس  رد 
شیپ زا  ناسنیدب  هک  اضف  یاھیژرنا  زا   . دنتسھ مدقم  هدننیرفآ  نارسپ  رب  دنراد  زکرم 
ناھج ینوکسم  یحاون   ، امش ۀدننیرفآ  رسپ   ، لیئاکیم  ، دندوب هدش  یھدنامزاس 
اھنآ ۀرادا  فقو  ار  دوخ  رایسب  ششوک  اب  ماگنھ  نآ  زا  تخاس و  رارقرب  ار  نادابن 

تیدام ار  یئرم  ۀدام  دوجوم  شیپ  زا  یژرنا  زا  یھلا  نارسپ  نیا   . تسا هدرک 
ِیناھج روضح  یراکمھ  اب  ، و  دننک یم  یزیر  حرط  ار  هدنز  تاقولخم   ، دنشخب یم 
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. دننک یم  قلخ  ار  یحور  یاھتیصخش  زا  یعونتم  ناھارمھ   ، نارکیب حور 

ناھج نامزاس  یکیزیف  یتامدقم  راک  رد  هک  یژرنا  نارگلرتنک  ورین و  ناریدم  نیا 
ناھج رسپ  نیا  اب  دنمھوکش  یطابترا  رد  ًادعب   ، دندمآ هدننیرفآ  رسپ  زا  شیپ  اھتدم 
ادتبا رد  هک  ییاھیژرنا  نآ  کرتشم  لرتنک  رد  هشیمھ  یارب  ، و  دننک یم  تمدخ 

نامھ نونکا  نوتگنیولس  رد   . دننام یم  یقاب  دنداد  رارق  شخرچ  رد  هداد و  نامزاس 
ناھج نیا  ۀیلوا  یریگ  لکش  رد  امش  ۀدننیرفآ  رسپ  اب  هک  ییورین  زکارم  دصکی 

. دننک یم  لمع  زونھ  دندرک  یراکمھ  یلحم 

ۀرک یھدنامزاس  لماش  ندابن  رد  یکیزیف  شنیرفآ  ۀدش  لیمکت  درکلمع  نیلوا 
ۀظحل زا   . دشاب یم  نآ  رامقا  اب  نوتگنیولس  ۀدش  هتخاس  ۀرک   ، یزکرم داتس 

لیمکت تارک  رد  هدنز  لنسرپ  دورو  ات  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم  ۀیلوا  تامادقا 
امش یا  هرایس  ینونک  تقو  هب  لاس  درایلیم  کی  زا  شیب  یکدنا  نوتگنیولس  ۀدش 

ِبکاوک یزکرم  داتس  تارک  دصکی  شنیرفآ  اب  ًاروف  نوتگنیولس  نتخاس   . تشذگ
یزیر حرط  یلحم  یاھمتسیس  یزکرم  داتس  تارک  رازھ  هد  هدش و  یزیر  حرط 

. دش لابند  اھنآ  ۀدش  هتخاس  رامقا  هارمھ  هب   ، یا هرایس  ۀرادا  لرتنک و  یارب  هدش 
، ود رھ   ، یحور یکیزیف و  یاھتیصخش  نداد  لزنم  یارب  هدش  هتخاس  تارک  نینچ 

. دنا هدش  یحارط  دوجو  راذگ  ای  ایشناروم  لحارم  ِینایم  ۀلصاف  زین  و 

عقاو یلحم  ناھج  مرج  یژرنا -  زکرم  رد  ًاقیقد   ، نادابن یزکرم  داتس   ، نوتگنیولس
کی هچ  رگ   ، تسین یموجن  دحاو  متسیس  کی  امش  یلحم  ناھج  اما   . تسا هدش 

. دراد دوجو  نآ  یکیزیف  زکرم  رد  گرزب  متسیس 

رد هشیمھ  وا  اما   ، دشاب یم  نادابن  لیئاکیم  یصخش  یزکرم  داتس  نوتگنیولس 
امش یلحم  ناھج  ۀغدغد  یب  مارآ و  درکلمع  هک  یلاح  رد   . دش دھاوخن  تفای  اجنآ 

دروم رد  رما  نیا   ، درادن زاین  تختیاپ  ۀرک  رد  هدننیرفآ  رسپ  مئاد  روضح  هب  رگید 
هدننیرفآ رسپ  کی   . درک یمن  قدص  یکیزیف  یھدنامزاس  نیشیپ  یاھ  هرود 

یژرنا یرادیدپ  قیرط  زا  هک  نیا  ات   ، دنک کرت  ار  دوخ  یزکرم  داتس  ۀرک  دناوت  یمن 
ۀبذاج قیرط  زا  ار  رگیدکی  دزاس  رداق  ار  نوگانوگ  یاھمتسیس  اھرادم و  هک  یفاک 

. دسر تابث  هب  هبذاج  هیحان  نآ  رد   ، دنزاس نزاوتم  یدام  لباقتم 

یراکمھ اب   ، هدننیرفآ رسپ  ، و  دوش یم  لیمکت  ناھج  کی  یکیزیف  حرط  یدوز  هب 
نآ ۀجیتن  رد   . دراذگ یم  ارجا  هب  تایح  شنیرفآ  یارب  ار  دوخ  حرط   ، رگشنیرفآ حور 
کی ناونع  هب  ار  دوخ  یناھج  درکلمع   ، نارکیب حور  یلجت  نیا   ، رگشنیرفآ حور 
قالخ لمع  نیلوا  نیا  هک  یماگنھ   . دیامن یم  زاغآ  رگشنیرفآ  زیامتم  تیصخش 
نیلوا نیا  مسجت   ، دادماب نابات و  ۀراتس  دوش  یم  هدراذگ  ارجا  هب  هدش و  هلومرف 
وا  . دراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ   ، تیھولا بولطم  لامک  تیوھ و  قالخ  موھفم 
یمامت رد  هک  یسک  هدننیرفآ و  رسپ  یصخش  راکمھ   ، تسا ناھج  یئارجا  سیئر 
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روط هب  تیھولا  یاھیگژیو  رظن  زا  هچ  رگ   ، تسا وا  هیبش  هزیمم  تافص  یاھ  هبنج 
. دشاب یم  دودحم  سوسحم 

، تسا هدش  مھارف  هدننیرفآ  رسپ  یئارجا  سیئر  تسار و  تسد  روای  هک  نونکا  و 
. دیآ یم  لابند  هب  عونتم  تاقولخم  زا  یزیگنا  تفگش  هدرتسگ و  شیارآ  شنیرفآ 

یشنیرفآ نینچ  تلود  نآ  زا  دعب  یدوز  هب  دنیآ و  یم  یلحم  ناھج  نارتخد  نارسپ و 
نایاورنامرف بکاوک و  ناردپ  ات  ناھج  یلاع  یاھاروش  زا  هک   ، ددرگ یم  مھارف 

ًابقاعتم هک  دنتسھ  یتارک  نآ  عمجت  اھنیا   . دبای یم  دادتما  یلحم  یاھمتسیس 
هدارا بحاص  تاقولخم  یناسنا  نوگانوگ  یاھداژن  لزانم  ات  دنوش  یم  یحارط 

. دوب دھاوخ  یا  هرایس  سنرپ  کی  ۀدھع  هب  تارک  نیا  زا  کی  رھ  یتسرپرس  ، و  دندرگ

رپ هنکس  زا  تفای و  نامزاس  لماک  روط  هب  یناھج  نینچ  هک  یماگنھ   ، سپس و 
ار یناف  ناسنا  هک   ، دزادرپ یم  ردپ  داھنشیپ  نتخاس  یلمع  هب  هدننیرفآ  رسپ   ، دش

. دنک قلخ  اھنآ  یھلا  دوجو  هیبش 

نیا هک  ارچ   ، دور یم  شیپ  نادابن  رد  زونھ  یا  هرایس  یاھھاگلزنم  یھدنامزاس 
رد  . تسا ناوج  ۀشوخ  کی  یتسار  هب  ناتناورُا  یا  هرایس  هراتسرپ و  ملاع  رد  ناھج 

، ایناتِس ، و  تشاد دوجو  نادابن  رد  ینوکسم  ۀرایس  تبث 3٫840٫101  نیرخآ 
. تسا رگید  یاھمتسیس  ریظن  ًاتبسن   ، امش ۀرک  یلحم  متسیس 

. تسین درفنم  نامزاس  ای  یموجن  دحاو  کی   ، ناسکی یکیزیف  متسیس  کی  ایناتِس 

. دنا هدش  عقاو  توافتم  یکیزیف  متسیس  دصناپ  زا  شیب  رد  نآ  ینوکسم  تارک   619
ۀرایس راھچ  یکی  طقف  اھنیا  زا  ، و  دنراد ینوکسم  ۀرک  ود  زا  شیب  ددع  جنپ  طقف 

ینوکسم ۀرک  ود  یاراد  ددع  شش  لھچ و  هک  یلاح  رد   ، دراد هنکس  یاراد 
. دنشاب یم 

هب هک  یدیشروخ  گرزب  ۀشوخ  نآ  اسرِووی و  زا  ایناتِس  متسیس  ینوکسم  تارک 
هلصاف رایسب  دنک  یم  لمع  ناھجربا  نیمتفھ  یموجن  ای  یکیزیف  زکرم  تروص 

یکیزیف زکرم  اب  یرون  لاس  رازھ  تسیود   ، ایناتِس یزکرم  داتس   ، مسورج زا   . دنراد
. دراد دوجو  هلصاف   ، یریش هار  مکارتم  رطق  رد  عقاو  رود  ِرود   ، ناتناورُا ناھجربا 
یوس هب  جراخ  رد  ًالماک  نونکا  نادابن  ، و  دراد رارق  یلحم  ناھج  ۀیشاح  رد  ایناتِس 
زکرم ات  ینوکسم  تارک  متسیس  ینوریب  ۀطقن  نیرترود  زا   . دراد رارق  ناتناورا  ۀبل 

. تسا هلصاف  یرون  لاس  رازھ  هاجنپ  تسیود و  زا  رتمک  یکدنا  ناھجربا 

ناتناورُا ناھجربا  رادم  رد  قرش  بونج و  یوس  هب  اھتسدرود  رد  نونکا  نادابن  ناھج 
، نالِسنِھ  ، نالاوآ زا : دنترابع  هیاسمھ  یاھناھج  نیرتکیدزن   . تسا شخرچ  رد 

. گنیرُولآ ، و  گنیوُناف  ، گنیرِولُو  ، نالاترُپ  ، نالِسنَس
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ناھجربا هب  هک  یتالاقم   . تسا ینالوط  حرش  کی  یلحم  ناھج  کی  لماکت  اما 
یاھشنیرفآ هب  هک  شخب  نیا  تالاقم   ، دنراد یم  هئارا  ار  عوضوم  نیا  دنزادرپ  یم 

خیرات و هب  هک  بقاعتم  تالاقم  هک  یلاح  رد   ، دنھد یم  همادا  نآ  هب  دنطوبرم  یلحم 
زا طقف  امش  اما   . دننک یم  لیمکت  ار  ناتساد   ، دنزادرپ یم  ایشنروی  تشونرس 

رد یراگزور  هک  روطنآ   ، نات هدننیرفآ  رسپ  یاھشزومآ  یگدنز و  تایاور  ۀعلاطم  قیرط 
، درک یگدنز  ناسنا  لکش  هب  یناسنا  مسج  بلاق  رد  ناتدوخ  یلماکت  ۀرک 

. دینک کرد  ار  یلحم  شنیرفآ  نینچ  یاھناسنا  تشونرس  یفکم  ردق  هب  دیناوت  یم 

یلماکت ۀدیقع  - 3

، یزکرم ناھج   ، دشاب یم  انواھ  تسا  هدش  تیبثت  لماک  روط  هب  هک  یشنیرفآ  اھنت 
انواھ  . دش هتخاس  نادواج  رسپ  مالک  یناھج و  ردپ  ۀشیدنا  طسوت  ًامیقتسم  هک 
زکرم  ، هنادواج یاھتیھولا  لزنم  هک  تسا  راشرس  ، و  لماک  ، دوجوم ناھج  کی 

، یلماکت  ، یھانتم  ، ناھجربا تفھ  یاھشنیرفآ   . دنک یم  هطاحا  ار   ، اھزیچ یمامت 
. دنتسھ ورشیپ  ًاموادم  و 

روط هب  یتح  اھنآ   . تسا یلماکت  ًامامت  اضف  نامز و  یکیزیف  یاھمتسیس  أشنم 
رد دوخ  ناھجربا  ۀدش  تیبثت  یاھرادم  رد  هک  نیا  ات  دنبای  یمن  تابث  یکیزیف 

هک نیا  ات  دوش  یمن  تیبثت  تایح  رون و  رد  زین  یلحم  ناھج  کی   . دنریگ رارق  شخرچ 
یونعم تیعضو  هک  نیا  ، و  دسرب اھتنا  هب  نآ  ۀعسوت  شرتسگ و  یکیزیف  تالامتحا 

. دوش تیبثت  هتفای و  ناماس  هشیمھ  یارب  نآ  ینوکسم  تارک  یمامت 

یزکرم شنیرفآ  رد  ام   . تسا یجیردت  یبایتسد  کی  لامک   ، یزکرم ناھج  رد  زج  هب 
هک ییاھشور  قیرط  زا  دیاب  رگید  یاھورملق  یمامت  اما   ، میراد لامک  یوگلا  کی 

تسد لامک  نآ  هب  تسا  هدش  رارقرب  هژیو  یاھناھج  ای  تارک  نآ  تفرشیپ  یارب 
، یھدنامزاس یارب  ار  هدننیرفآ  نارسپ  یاھحرط  دودحمان  عونت  کی  ًابیرقت  . و  دنبای

یگژیو نییعت  ناش  هطوبرم  یلحم  یاھناھج  تیبثت  ، و  یھد مظن   ، لماکت
. دیامن یم 

زا یرادرب  هخسن  کی  یتھج  زا   ، یلحم ناھج  رھ   ، ردپ یھلا  روضح  یانثتسا  هب 
رد ًاصخش  یناھج  ردپ  هچ  رگا   . دشاب یم  وگلا  ای  یزکرم  شنیرفآ  یرادا  نامزاس 
، دنراد ناھج  نآ  رد  أشنم  هک  یتادوجوم  ناھذا  رد  وا   ، دراد روضح  هاگتماقا  ناھج 

. تسین نکاس   ، دنیزگ یم  ینکس  ناکم  نامز و  یاھناسنا  حاورا  اب  ًالمع  هک  روطنآ 
روما یونعم  میظنت  لیدعت و  رد  یا  هنادنمدرخ  ًامامت  ناربج  دسر  یم  رظن  هب 

رد اما  دراد  روضح  نینچ  ًاصخش  ردپ  یزکرم  ناھج  رد   . دراد دوجو  هدرتسگ  شنیرفآ 
بیاغ ًاصخش  ردپ  اضف  یاھناھج  رد   . تسا بیاغ  لماک  شنیرفآ  نآ  نادنزرف  ناھذا 

رد وا  هک  یلاح  رد   ، دوش یم  یگدنیامن  دوخ  تردق  یلاع  نارسپ  طسوت  ، و  تسا
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روضح قیرط  زا  یونعم  روط  هب  وا   . دراد روضح  ًاصخش  دوخ  یناسنا  نادنزرف  ناھذا 
هدارا بحاص  تاقولخم  نیا  ناھذا  رد  هک  زیمآرارسا  ناحصان  یصخش  شیپ - 

. دوش یم  یگدنیامن  دننکاس 

دوخ لماش و  دوخ  تیعجرم  هک  رگشنیرفآ  هدننیرفآ و  یاھتیصخش  نآ  یمامت 
رد  ، یناھج ردپ  یصخش  روضح  یانثتسا  هب   ، دننک یم  یگدنیامن  ار  یرادا  یراتخم 
سک و رھ  زا  یزیچ  یلحم  ناھج  رد   . دنراد تماقا  یلحم  ناھج  کی  یزکرم  داتس 
هب  ، دراد دوجو  یزکرم  ناھج  رد  هک  دنمشوھ  تادوجوم  زا  هقبط  رھ  ًابیرقت  زا  یدرف 

یلحم ناھج  کی  رد  ًاصخش  یناھج  ردپ  هچ  رگا   . دوش یم  تفای   ، یناھج ردپ  زج 
ًابقاعتم دنوادخ و  بیان  تاقوا  یھاگ   ، نآ ۀدننیرفآ  رسپ  طسوت   ، درادن روضح 

. دوش یم  یگدنیامن  ًاصخش   ، شدوخ قح  هب  انب   ، رادتقا رپ  یلاع و  یاورنامرف 

نامیا مشچ  اب  دوش  یم  رتلکشم   ، میور یم  نییاپ  یگدنز  نابدرن  رد  رتشیب  هچ  رھ 
یتح تاقوا  یھاگ  و  رت —  نییاپ  تاقولخم   . دومن نییعت  ار  یندیدان  یادخ  ناکم 
رد ار  یناھج  ردپ  هک  دنبای  یم  لکشم  ار  نیا  هشیمھ  رتالاب —  یاھتیصخش 
یلاعت هب  ندیسر  نامز  ات  اھنآ   ، ور نیا  زا  . و  دنیامن مسجم  شا  هدننیرفآ  نارسپ 

ار دنوادخ  صخش  دزاس  رداق  ار  اھنآ  لماکت  ندش  لیمکت  هک  یماگنھ   ، یونعم
یمگردرس هب   ، دنوش یم  یونعم  یاھکش  راچد   ، دنوش یم  هتسخ  ًاجیردت   ، دننیبب
یوزنم دوخ  ناھج  نامز و  یونعم  ورشیپ  فادھا  زا  ار  دوخ  اذل  ، و  دنتلغ یم  رد 

زا ار  ردپ  ندید  ییاناوت  هدننیرفآ  رسپ  ۀراظن  ماگنھ  اھنآ  بیترت  نیدب   . دنزاس یم 
ینالوط یالقت  رسارس  رد  قولخم  یارب  نیمضت  نیرت  نئمطم   . دنھد یم  تسد 

یلین نینچ  نیداھن  طیارش  هک  یماگنھ  نارود  نیا  لوط  رد   ، ردپ هب  یبایتسد  یارب 
رد ردپ  روضح  ِتیعقاو  تقیقح -  ۀناتخسرس  ظفح   ، دزاس یم  نکممریغ  ار 

ردپ  ، یصخش یناحور و  رظن  زا   ، یلیثمت روط  هب   ، یتسار هب   . دشاب یم  شنارسپ 
ار هدننیرفآ  رسپ  کی  هک  سک  نآ  تسا : تیعقاو  کی  نیا   . دنتسھ یکی  شنارسپ  و 

. تسا هدید  ار  ردپ  تسا  هدید 

هب ناش  یکیدزن  ۀجرد  قباطم  طقف   ، زاغآ رد   ، صخشم ناھج  کی  یاھتیصخش 
ردق هب  قولخم  أشنم  هک  یماگنھ   . دنتسھ نانیمطا  لباق  هدش و  تیبثت  تیھولا 

تاقولخم ای  دنوادخ  نارسپ  اب  ام  هچ   ، دوش یم  رود  یھلا  هیلوا و  عبانم  زا  یفکم 
، یگنھامھان لامتحا   ، میشاب هتشاد  راک  رس و  نارکیب  حور  نامزاس  هب  قلعتم 

. دبای یم  شیازفا  هانگ —  نایغط —  تاقوا  یھاگ  ، و  شاشتغا

یاراد تاقولخم  یمامت   ، دنراد تیھولا  رد  أشنم  هک  لماک  تادوجوم  یانثتسا  هب 
دننک و یم  عورش  نییاپ  تیعضو  رد  اھنآ   . دنراد یلماکت  یتعیبط  ناھجربا  رد  هدارا 
یتح  . دنبای یم  زارف   ، نورد یوس  هب  عقاو  رد   ، الاب یوس  هب  هتسویپ  روط  هب  سپس 
هرک زا  یگدنز و  هب  یگدنز  زا  ورشیپ  تالیدبت  قیرط  زا  یناحور  رایسب  یاھتیصخش 

هک یناسک  نآ  دروم  رد  . و  دنھد یم  همادا  یگدنز  نابدرن  زا  دوعص  هب  هرک  هب 
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یاھیدنلب هب  اھنآ  یونعم  دوعص  رد   ، دنراد یم  هاگن  دنسرخ  ار  زیمآرارسا  ناحصان 
. درادن دوجو  یدح  چیھ  ناھج  هب  یبایتسد  نکمم و 

روط هب   ، دسر ماجنا  هب  تیاھن  رد  هک  یماگنھ   ، نامز تاقولخم  ندیسر  لامک  هب 
رصانع هک  یلاح  رد   . تسا یتیصخش  لیصا  ییاراد  کی   ، یباستکا رما  کی  لماک 
قولخم یاھتفرشیپ   ، دوجو نیا  اب   ، هدش هتخیمآ  نآ  رد  هنادازآ  روط  هب  یھلا  ضیف 

، دوجوم طیحم  اب  تیصخش  شنکاو   ، یعقاو یگدنز  یدرف و  یاھشالت  لوصحم 
. دنتسھ

یتیصخش چیھ  ماھبا  بجوم  ناھج  رظن  رد  یناویح  یلماکت  أشنم  تیعقاو 
تاقولخم یساسا  عون  ود  زا  یکی  دیلوت  ِیراصحنا  شور  نیا  اریز   ، دوش یمن 

تیدبا لامک و  یاھیدنلب  هک  یماگنھ   . دشاب یم  هدارا  بحاص  دنمشوھ  یھانتم 
عورش نییاپ  رد  هک  دش  دھاوخ  ییاھنآ  بیصن  ًامامت  راختفا  تزع و   ، دندمآ تسد  هب 
زا سپ  هک  ییاھنآ  ، و  دنتفر الاب  یگدنز  نابدرن  زا  هلپ  هب  هلپ  ینامداش  اب  هدرک و 
یعقاو شناد  کی  ۀدنریگ  رب  رد  هک  یصخش  ۀبرجت  کی  هوکش  یاھیدنلب  هب  ندیسر 

. دنا هدروآ  تسد  هب  ار  دشاب  یم  الاب  هب  نییاپ  زا  یگدنز  ۀلحرم  رھ  زا 

رایسب یناھج  ردپ  یارب   . دوش یم  هداد  ناشن  ناگدننیرفآ  درخ  اھنیا  یمامت  رد 
شیھلا مالک  اب  ، و  دنک قلخ  لماک  یتادوجوم  ار  اھناسنا  یمامت  هک  دوب  یم  ناسآ 
هنایوجارجام زیگنا  تفگش  ۀبرجت  زا  ار  اھنآ  راک  نیا  اما   . دزاس دنم  هرھب  لامک  زا  ار  اھنآ 
تسا هارمھ  نورد  یوس  هب  ِیجیردت  ینالوط و  دوعص  نیا  اب  هک  یشزومآ  و 

ردقنآ هک  دیآ  یم  تسد  هب  ییاھنآ  طسوت  طقف  هک  یا  هبرجت   ، تخاس یم  مورحم 
. دننک زاغآ  یگدنز  ِدوجو  ۀطقن  نیرت  نییاپ  رد  هک  دنتخبشوخ 

زا یفکم  دادعت  کی  طقف  دنتسھ  شخرچ  رد  انواھ  رود  هب  هک  ییاھناھج  رد 
یارب ار  ییوگلا  راگزومآ  نایامنھار  هب  زاین  ات  دنوش  یم  مھارف  لماک  تاقولخم 

عون ِیبرجت  تشرس   . دننک نیمأت  دنور  یم  الاب  تایح  یلماکت  نابدرن  زا  هک  ییاھنآ 
تاقولخم لماک  هتسویپ  تعیبط  ِیناھیک  یعیبط  لمکم   ، تیصخش ِیلماکت 

عقاو رد   ، تسا طوبرم  یھانتم  تیمامت  هب  هک  ییاج  ات   . تسا انواھ  تشھب - 
یلیمکت طابترا  رد  اما   . دنتسھ لماکان  ود  رھ   ، هدش لماک  لماک و  تاقولخم 

لماک ًابرجت  ناگدنھد  نایاپ  اب  انواھ  تشھب -  متسیس  لماک  ًادوجوم  تاقولخم 
یتاذ یاھتیدودحم  زا  عون  ود  رھ   ، دننک یم  دوعص  یلماکت  یاھناھج  زا  هک  یا  هدش 

یاھیدنلب هب  ندیسر  رد  کرتشم  روط  هب  دنناوت  یم  بیترت  نیدب  دنبای و  یم  ییاھر 
. دننک شالت  قولخم  تلزنم  تیاغ  عیفر 

تیھولا نورد  رد  اھشنکاو  اھشنک و  یناھج  یاھدمایپ  قولخم  یاھدرکراک  نیا 
لاح رد  تیھولا  اب  تشھب  ثیلثت  ۀنادواج  تیھولا  هک  ییاج   ، دنتسھ هناگتفھ 
ۀدنبای تیعقاو  ورین -  تیھولا  رد  ناکم  نامز -  یاھناھج  یلاعتم  ناگدننیرفآ  لماکت 
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. ددنویپ یم  مھ  هب  وا  قیرط  زا  وا و  طسوت  لاعتم و  دزیا 

مھ اب  یھلا  لیسناتپ  ۀجرد  رد  یلماکت  ۀدش  لماک  قولخم  یھلا و  لماک  قولخم 
دیاب تمدخ  نیرتالاو  هب  لین  یارب  کی  رھ   . دننک یم  قرف  مھ  اب  عون  رد  اما   ، دنربارب

ییاھن شزومآ  ندرک  مھارف  یارب  یلماکت  یاھناھجربا   . دشاب یکتم  یرگید  هب 
ناھج اما   ، دنتسھ یکتم  لماک  یانواھ  هب  ناشدوعص  لاح  رد  نادنورھش  یارب 
دوجو هب  دوخ  ۀدنور  نییاپ  نانکاس  لماک  ۀعسوت  نیمأت  یارب  زین  لماک  یزکرم 

. دراد زاین  هدننک  لماک  یاھناھجربا 

هچ  ، لماکت زا  یشان  لامک  یتاذ و  لامک   ، یھانتم تیعقاو  یلصا  یلجت  ود 
رھ  . دنتسھ هچراپکی  ، و  هتسباو مھ  هب   ، گنھامھ  ، اھناھج ای  دنشاب  اھتیصخش 

. دراد زاین  یرگید  هب  تشونرس  ، و  تمدخ  ، درکراک لیمکت  یارب  کی 

یلحم ناھج  کی  اب  دنوادخ  ۀطبار  - 4

لوحم نارگید  هب  ار  شتردق  شدوخ و  زا  یدایز  ردق  یناھج  ردپ  نوچ  هک  دینکن  روصت 
زا ادج   . تسا تیھولا  تکراشم  زا  لاعفریغ  ای  شوماخ  وضع  کی   ، هدومن

یاھتیھولا نایم  رد  ًارھاظ  وا   ، هدننک میظنت  یاطعا  یتیصخش و  یاھورملق 
یاھتیھولا دھد  یم  هزاجا  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا لاعف  رتمک  همھ  زا  تشھب 

دوصقم ماجنا  رد  هدش  هدیرفآ  رامشیب  دنمشوھ  تادوجوم  شنارسپ و   ، وا زارتمھ 
هورگ شوماخ  وضع  ظاحل  نیدب  طقف  وا   . دنناسرب ماجنا  هب  یدایز  راک  وا  ۀنادواج 
تحت ای  زارتمھ  نارایمھ  زا  کی  رھ  هک  ار  هچنآ  زگرھ  هک  تسا  قالخ  ۀناگ  هس 

. دھد یمن  ماجنا  دنھد  ماجنا  دنناوت  یم  وا  نامرف 

نیا زا  ، و  دراد لماک  مھف  هبرجت  درکلمع و  یارب  دنمشوھ  قولخم  رھ  زاین  زا  دنوادخ 
نیرت هیاپ  نود  یزورھب  هب  ای  ناھج  کی  تشونرس  هب  هچ   ، یتیعضو رھ  رد  ور 

هدش و هدیرفآ  یاھتیصخش  ناشکھک  عفن  هب  دنوادخ   ، دشاب طوبرم  شتاقولخم 
هلخادم قالخ  دادخر  ای  یناھج  ضورفم  تیعضو  رھ  شدوخ و  نیب  ًاتاذ  هک  هدننیرفآ 

شیامن نیا   ، ندیشک تسد  نیا  مغر  هب  اما   . دشک یم  رانک  تیلاعف  زا  دننک  یم 
یصخش یلمع و   ، یعقاو تکراشم  کی  دنوادخ  مھس  هب   ، تیاھن یب  ِیگنھامھ 

. دراد دوجو  هدش  ررقم  یاھتیصخش  لماوع و  نیا  قیرط  زا  طسوت و  عیاقو  نیا  رد 
ۀدرتسگ شنیرفآ  یمامت  تداعس  یارب  اھنآ  قیرط  زا  اھلاناک و  نیا  یمامت  رد  ردپ 

. دنک یم  راک  دوخ 

قیرط زا  یناھج  ردپ   ، یلحم ناھج  کی  ۀرادا  ، و  تیریدم  ، اھتسایس اب  هطبار  رد 
رد  ، دنوادخ نارسپ  نیب  طباور  رد   . دنک یم  لمع  شا  هدننیرفآ  رسپ  صخش 

رد ای   ، دنراد زکرم  عبنم و  نیموس  رد  أشنم  هک  ییاھتیصخش  یھورگ  یاھیراکمھ 
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طباور نیا  هب  هک  روطنآ   ، یرشب تادوجوم  ریظن   ، تاقولخم ریاس  زا  کی  رھ  نیب  طباور 
ناردپ مکح   ، هدننیرفآ رسپ  نوناق   . دنک یمن  هلخادم  زگرھ  یناھج  ردپ   ، تسا طوبرم 

اھتسایس و یا —  هرایس  یاھسنرپ  ، و  متسیس نایاورنامرف   ، هبکوک
چیھ  . تسامرفمکح هشیمھ  ناھج —  نآ  یارب  هدش  ررقم  یاھلمعلاروتسد 
لباقتم تھج  ود  رد  یھلا  دوصقم  ورین و  هاگچیھ   . درادن دوجو  تردق  یدنب  میسقت 

. دنراد یدبا  لماک و  ِءارآ  قافتا  اھتیھولا   . دنک یمن  راک 

رھ ای  تاقولخم  زا  یا  هقبط  رھ  طباور   ، یقالخا طباور  روما  یمامت  رد  هدننیرفآ  رسپ 
نامرف نیعم  هورگ  رھ  رد  رتشیب  دارفا  ای  درف  ود  ۀطبار  ای  تاقولخم  زا  یرگید  ۀقبط 

هب یناھج  ردپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  یحرط  نینچ  اما   . دنک یم  رداص  ار  ییاھن 
رد هناگادج  قولخم  رھ  اب  هطبار  رد  هک  ار  هچنآ  دیامن و  یمن  هلخادم  دوخ  ۀقیرط 

هدنیآ یاھزادنا  مشچ  ای  درف  ینونک  تیعضو  هب  هک  روطنآ  شنیرفآ —  رسارس 
 — دراد یگتسب  وا  نارکیب  دوصقم  ردپ و  ۀنادواج  حرط  هب  هک  روطنآ  ، و  تسا طوبرم 

. دھد یمن  ماجنا  دزاس  یم  دونشخ  ار  یھلا  نھذ 

، درف رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  رد  عقاو  رد  ردپ  هدارا  بحاص  یناسنا  تاقولخم  رد 
نینچ تیصخش  عبنم  نینچمھ  ردپ  ، و  دراد روضح   ، وا یصخش  شیپ  حور  زا  یا  هراپ 

. دشاب یم  هدارا  بحاص  یناسنا  قولخم 

رد اھنآ   ، دنتسھ یوزنم  ًاتبسن   ، یناھج ردپ  یایاطع   ، رکف ناگدننک  میظنت  نیا 
کی یقالخا  روما  اب  یصیخشت  لباق  طابترا  چیھ  اما  دنتسھ  نکاس  ناسنا  ناھذا 
اب زین  فارس و  ناگتشرف  تمدخ  اب  میقتسم  روط  هب  اھنآ   . دنرادن یلحم  شنیرفآ 
اب یتح  ، و  دنتسین گنھامھ  یلحم  ناھج  کی  ای   ، بکاوک  ، اھمتسیس تلود 

زین  ، دشاب یم  یو  ناھج  یلاع  نوناق  شتساوخ  هک   ، هدننیرفآ رسپ  کی  تموکح 
. دنرادن یگنھامھ 

سامت ناسکی  اما  هناگادج  یاھ  هویش  زا  یکی  درف  رد  نکاس  ناگدننک  میظنت 
هک وا  بیترت  نیدب   . دنشاب یم  یو  نارکیب  شنیرفآ  رسارس  تاقولخم  اب  دنوادخ 

وا رگا  ، و  دزاس یم  راکشآ  ار  دوخ  روضح  تسا  یندیدان  یناف  ناسنا  یارب 
نیا اما   . داد یم  ناشن  ام  هب  رگید  قرط  هب  زاب  ار  دوخ   ، دنک نینچ  تسناوت  یم 

. تسین نکمم  یھلا  روط  هب  رتشیب  ِیزاسراکشآ 

نوماریپ لماک  فرژ و  شناد  زا  نارسپ  نآ  ۀلیسو  هب  هک  ار  یمسیناکم  میناوت  یم  ام 
میناوت یمن  اما   ، میمھفب مینیبب و  دنتسھ  رادروخرب  دوخ  رایتخا  ۀزوح  یاھناھج 
ناھج تایئزج  زا  ًاصخش  لماک و  روط  هب  دنوادخ  نآ  ۀلیسو  هب  هک  ار  ییاھشور 

هب هک  ار  یریسم  میناوت  یم  لقادح  ام  هچ  رگ   ، مینک کرد  ًالماک  تسا  هاگآ  اھناھج 
تاعالطا دوخ  روانھپ  شنیرفآ  تادوجوم  هب  عجار  دناوت  یم  یناھج  ردپ  نآ  ۀلیسو 

رادم قیرط  زا  ردپ   . میسانشب دزاس  راکشآ  اھنآ  یارب  ار  دوخ  روضح  ، و  دنک بسک 
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ۀمھ یاھمتسیس  ۀیلک  رد  تادوجوم  ۀمھ  لامعا  اھ و  هشیدنا  یمامت  زا  تیصخش 
ام هچ  رگا   . دراد یصخش  شناد  تسا —  هاگآ  شنیرفآ  یمامت  یاھناھج 

کرد ار  شنادنزرف  اب  دنوادخ  یناحور  طابترا  کینکت  نیا  لماک  روط  هب  میناوت  یمن 
ورین دسانش “ یم  ار  دوخ  نادنزرف  دنوادخ   ” هک نانیمطا  نیا  اب  میناوت  یم   ، مینک
هداز اجک  ام  هک  دراد  هجوت  نیا  هب  وا   ” ام زا  کی  رھ  اب  هطبار  رد  هک  نیا  ، و  میبای

“. میدش

زا  ، یونعم شیوگ  کی  اب   ، دراد روضح  امش  بلق  رد  امش و  ناھج  رد  یناھج  ردپ 
قیرط زا   ، صخشم روط  هب  ، و  یزکرم هاگلزنم  ِداتسا  حور  تفھ  زا  یکی  قیرط 

دنک و یم  راک  دنک و  یم  یگدنز  ناسنا  نھذ  قامعا  رد  هک  یھلا  ۀدننک  میظنت 
. دنام یم  رظتنم 

دوخ و شنیرفآ  نایم  رد  ار  دوخ  هنادازآ  ردپ   . تسین روحم  دوخ  تیصخش  کی  دنوادخ 
لمع دنک و  یم  یگدنز  اھتیھولا  رد  اھنت  هن  وا   . دنک یم  عیزوت  شتاقولخم  نایم  رد 
یھلا روط  هب  شماجنا  هک  ار  یزیچ  رھ  ماجنا  وا   . شنارسپ رد  یتح  هکلب   ، دنک یم 

رھ زا  ار  دوخ  یتسار  هب  یناھج  ردپ   . دنک یم  لوحم  نانآ  هب  دشاب  نکمم  اھنآ  یارب 
نیا . و  تسا هدرک  مورحم  دشاب  نکمم  رگید  یدوجوم  یارب  شماجنا  هک  یدرکراک 
ناھج کی  یزکرم  داتس  رد  دنوادخ  یاج  هب  هک  هدننیرفآ   رسپ  ۀزادنا  هب  تسرد  رما 
ام بیترت  نیدب   . تسا قداص  یناف  ناسنا  اب  هطبار  رد  دنک  یم  تموکح  یلحم 

. مینک یم  هراظن  ار  یناھج  ردپ  نارکیب  لآ و  هدیا  تبحم  لصاح 

ناوارف هاوگ  وا  یناھج  یاطعا  نیا  رد  ردپ  یھلا  تشرس  ِیراوگرزب  تمظع و  زا  ام 
زا سپ   ، تسا هتشاد  غیرد  یناھج  شنیرفآ  زا  ار  دوخ  زا  یزیچ  دنوادخ  رگا   . میراد

زیمآرارسا ناحصان   ، رکف ناگدننک  میظنت  وا   . دشاب یم  ناوارف  ِتواخس  رد  یقبام  نآ 
نکاس دیواج  یگدنز  یارب  یناسنا  یاھادیدناک  رد  ناوارف  ربص  اب  هک   ، ار نامز 

. تسا هدومن  اطعا  تارک  یاھناسنا  هب  دنتسھ 

لین تیصخش و  ییاراد  رد  ار  شنیرفآ  یمامت  ات  تسا  هدناشفا  ار  دوخ  یناھج  ردپ 
دننامھ میناوتب  ات  تسا  هدرک  ادھا  ام  هب  ار  دوخ  دنوادخ   . دزاس ینغ  یونعم  ۀوقلاب 

زا یرادھگن  یارب  هک  تسا  هدومن  ظفح  دوخ  یارب  ار  یلالج  تردق و  وا   . میشاب وا 
یاھزیچ یمامت  زا  تروص  نیدب  ار  دوخ  اھنآ  هب  قشع  لیلد  هب  هک  ییاھزیچ  نآ 

. تسا یرورض  تسا  هتخاس  یھت  رگید 

یھلا هنادواج و  دوصقم  - 5

یمامت  . دراد دوجو  هوکشاب  گرزب و  یفدھ  اضف  نایم  رد  اھناھج  یورشیپ  رد 
میظع و حرط  کی  زا  یشخب  یگمھ  ام   . تسین هدوھیب  امش  یناسنا  یاھالقت 
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هک دزاس  یم  نکممریغ  ار  نیا  راک  نیا  تمظع  ، و  میتسھ گرزب  رایسب  راک  کی 
ام  . دید یگدنز  کی  یط  رد  صخشم و  ۀظحل  رھ  رد  ار  نآ  زا  یدایز  زیچ  ناوتب 

ار نآ  هتشاد و  تراظن  نآ  رب  نایادخ  هک  میتسھ  یدبا  ۀژورپ  کی  زا  یشخب  یگمھ 
اب دنمھوکش  یزرط  هب  یناھج  زیگنا و  باجعا  مسیناکم  لک   . دنناسر یم  ماجنا  هب 
رد گرزب  زکرم  عبنم و  نیلوا  ۀنادواج  دوصقم  نارکیب و  ۀشیدنا  نوزوم  یقیسوم 

. تسا تکرح  لاح  رد  اضف  نایم 

نامز و یاھدادخر   . تسا یونعم  یالاو  نامرآ  کی  نادواج  یادخ  ۀنادواج  دوصقم 
یوس هب   ، رگید یوس  هب  هک  دنتسھ  ارذگ  یتسب  بوچ  یدام  دوجو  یاھالقت 
امش هتبلا   . دننز یم  لپ   ، ینامسآ دوجو  یونعم و  تیعقاو  دوعوم  نیمزرس 
رداق ًالمع  امش   . دیبای یم  لکشم  ار  هنادواج  دوصقم  کی  ۀدیا  کرد  اھناسنا 

یارب هک  یزیچ  رھ   . دیمھفب ار   ، ریذپان نایاپ  زاغآ و  نودب  یزیچ   ، تیدبا رادنپ  دیتسین 
. دراد ینایاپ  تسانشآ  امش 

مھ هب  یرس  رھ  یراگندادخر  ای   ، ورملق کی  تدم   ، درفنم یگدنز  کی  هب  هک  روطنآ 
رس ینامز  درفنم  ۀرود  کی  اب  ام  هک  دسر  یم  رظن  هب   ، دراد یگتسب  عیاقو  ۀتسویپ 
کی هک  دسر  یم  رظن  هب  . و  دراد ینایاپ  زاغآ و  دسر  یم  رظن  هب  زیچ  رھ   . میراد راک  و 
هدیچ یلاوتم  روط  هب  هک  یماگنھ   ، اھنارود ای   ، راصعا  ، اھیگدنز  ، براجت نیا  زا  یرس 

رد هظحل  کی  رد  هک  ار  نامز  زا  درجم  دادخر  کی   ، میقتسم تکرح  کی   ، دنوش
هب ام  هک  یماگنھ  اما   . دنروآ یم  دوجو  هب  دشخرد  یم  تیدبا  نارکیب  راسخر 
رتلماک مھف  کی  رت و  عماج  شرگن  کی   ، میرگن یم  هنحص  تشپ  زا  اھنیا  یمامت 

حیحص و باستحا  یارب  ، و  هتسسگ  ، یفاکان ریبعت  نیا  هک  دنک  یم  تیاکح  نینچ 
هب تیدبا  یلصا  یاھشنکاو  یساسا و  دصاقم  اب  نامز  یاھدرکراک  ندرک  طبترم  ای 

. تسا بسانمان  لماک  روط 

تیدبا هک  دسر  یم  رظن  هب  رتبسانم  نم  یارب   ، یناسنا نھذ  هب  حیضوت  روظنم  هب 
هتفرگ رظن  رد  نایاپ  یب  ۀریاد  کی  تروص  هب  یدبا  دصقم  هخرچ و  کی  تروص  هب 
گنھامھ نامز  یدام  یارذگ  یاھ  هخرچ  اب  یقیرط  هب  هک  تیدبا  ۀریاد  کی   ، دوش

نآ زا  یشخب  دنتسھ و  طبترم  تیدبا  ۀخرچ  اب  هک  نامز  یحاون  ۀرابرد   . تسا هدش 
تقوم تادوجوم  هک  روطنامھ  هک  مینک  قیدصت  میراچان  ام   ، دنھد یم  لیکشت  ار 
دوجو هب  تقوم  راصعا  نیا   ، دنریم یم  ، و  دننک یم  یگدنز   ، دنیآ یم  ایند  هب  نامز 

، اریز دنریم  یم  یرشب  تادوجوم  رتشیب   . دنریم یم  ، و  دننک یم  یگدنز   ، دنیآ یم 
، دنبای تسد  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  یحور  حطس  هب  دنتسناوتن  هک  نیا  زا  سپ 
عناوم زا  دنناوتب  نآ  طسوت  هک  تسا  نکمم  ۀسورپ  اھنت  ۀدنریگ  رب  رد  گرم  ینوگرگد 

ۀلحرم هب  دنناوتب  بیترت  نیدب  ، و  دنزیرگب یدام  شنیرفآ  یاھدنب  دیق و  ینامز و 
یگدنز زا  سپ  اقب  لابند  هب   . دنسرب تیدبا  ناماد  رد  یجیردت  تفرشیپ  ِیحور 

اب سامت  رد  دوش  یم  نکمم  امش  یارب   ، نامز هب  هتسباو  یدام و  دوجو  ِینومزآ 
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تارک اب  هشیمھ  یارب  ، و  دیھد تایح  ۀمادا  نآ  زا  یتمسق  ناونع  هب  یتح   ، تیدبا
. دینک تکرح  نوزوم  روط  هب  نادواج  راصعا  ۀریاد  رود  هب  اضف 

اھنآ  . دنتسھ تقوم  لکش  رد  تیصخش  یاھششخرد  دننامھ  نامز  یاھ  هیحان 
هک نیا  ات   ، دندرگ یم  وحم  ناسنا  دید  زا  سپس  ، و  دنوش یم  رادیدپ  ینارود  یارب 
هب نایاپ  یب  شخرچ  ِرتالاب  یگدنز  رد  موادم  یاھروتکاف  دیدج و  لماوع  تروص  هب 

زرم دح و  اب  یناھج  رد  ام  داقتعا  قباطم   . دنوش رھاظ  هرابود  یدبا  ۀریاد  رود 
ردپ تماقا  یزکرم  ناکم  رود  هب  هدش  هدیشک  روانھپ و  ۀریاد  کی  رد  هک  صخشم 
میقتسم شنار  کی  لکش  هب  دناوت  یم  یتخس  هب  تیدبا   ، دنک یم  تکرح  یناھج 

. دوش رادنپ 

هب  . تسا مھف  لباقریغ  نامز  هب  هتسباو  یھانتم  نھذ  یارب  تیدبا   ، ًاتحارص
نم  . دیمھفب ار  نآ  دیناوت  یمن  امش   . دینک کرد  ار  نآ  دیناوت  یمن  امش  هداس  ترابع 

نکممریغ نم  یارب   ، مدرک یم  رگا  یتح  ، و  منک یمن  مسجت  ار  نآ  لماک  روط  هب 
رثکادح نم   ، دوجو نیا  اب   . مھد لاقتنا  یرشب  نھذ  هب  ار  دوخ  تشادرب  هک  دوب  یم 

، مراذگب شیامن  هب  ار  نامدوخ  رظن  هطقن  زا  یزیچ  ات  ما  هدروآ  لمع  هب  ار  دوخ  شالت 
هک منک  یم  شالت  نم   . میوگب امش  هب  یدبا  یاھزیچ  زا  ار  نامکرد  زا  یا  هزادنا  ات  و 
یھانتیال و یتعیبط  هک  ییاھشزرا  نیا  نوماریپ  ناتراکفا  نداد  لکش  رد  امش  هب 

. مناسر یرای  دنراد  یدبا  یتیمھا 

شروانھپ ورملق  رسارس  تاقولخم  زا  کی  رھ  هک  دراد  دوجو  یحرط  دنوادخ  نھذ  رد 
دح یب  تفرشیپ   ، دودحمان تصرف  زا  یدبا  یدوصقم   ، حرط نیا  ، و  دریگ یم  رب  رد  ار 

دننام یب  یگدنز  نینچ  نارکیب  یاھ  هنیجنگ  . و  تسا نایاپ  یب  تایح  ، و  رصح و 
! دیشاب اشوک  نآ  یارب  هک  یطرش  هب   ، تسامش هب  قلعتم 

! دراد رارق  امش  ربارب  رد  یگنوگادخ  هب  لین  یارجام  تسور ! شیپ  تیدبا  فدھ 
رد ، و  دوش دراو  دناوت  یم  تسا  لیام  هک  سک  رھ  تسا ! نایرج  رد  لامک  ۀقباسم 

شیپ نانیمطا  نامیا و  ۀقباسم  ریسم  رد  هک  یرشب  دوجوم  رھ  یاھشالت  ۀجیتن 
ۀدننک میظنت  یربھار  هب  هار  ۀلحرم  رھ  ، و  دش دھاوخ  لصاح  یعطق  یزوریپ  دور 
یمامت یور  رب  هنادازآ  نانچ  هک  ناھج  رسپ  کین  حور  نآ  تیادھ  ناسنا و  رد  نکاس 

. دراد یگتسب  هدش  هتخیر  اھناسنا 

لصو نادابن  یلاع  یاروش  هب  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. تسا هدش  هدرامگ  تیرومأم  نیا  هب  نوتگنیولس  لیئربج  طسوت  هدش و 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 33
یلحم ناھج  تموکح 

رد  ، دنک یم  تموکح  دوخ  روانھپ  شنیرفآ  رب  عطق  روط  هب  یناھج  ردپ  هک  یلاح  رد 
ردپ  . دنک یم  لمع  هدننیرفآ  رسپ  صخش  قیرط  زا  یلحم  ناھج  کی  یرادا  نامزاس 
روما نیا   . دنک یمن  لمع  یلحم  ناھج  کی  یرادا  روما  رد  ًاصخش  تروص  نیا  ریغ  رد 

راذگاو اھنآ  نوگانوگ  نادنزرف  هب  یلحم و  ناھج  ردام  حور  هدننیرفآ و  رسپ  هب 
رسپ نیا  طسوت  یلحم  ناھج  یرادا  یاھدرکراک  ، و  اھتسایس  ، اھ همانرب   . دنا هدش 

ار یئارجا  تردق  دوخ  راکمھ  حور  اب  دنویپ  رد  وا  ، و  دنیآ یم  رد  ارجا  هب  هتفای و  لکش 
، و متسیس نایاورنامرف   ، هبکوک ناردپ  هب  ار  یا  هزوح  تارایتخا  لیئربج و  هب 

. دنک یم  لوحم  یا  هرایس  یاھسنرپ 

نادابن لیئاکیم  - 1

نیمکی تسیب و  دص و  رازھ و  هدزای  دصشش و  یتیصخش  مسجت  ام  ۀدننیرفآ  رسپ 
رسپ یناھج و  ردپ  رد  نامزمھ  أشنم  نارکیب و  تیوھ  زا  هیلوا  تشادرب  ( 611٫121)
نیا رد  هک  دشاب  یم  هدمآ “ دوجو  هب  رسپ  اھنت   ” نادابن لیئاکیم   . دشاب یم  نادواج 

تیدبا تیھولا و  یناھج  موھفم  نیمکی  تسیب و  دص و  رازھ و  هدزای  دصشش و 
. و دشاب یم  نوتگنیولس  رد  رون  ۀناگ  هس  رصق  رد  وا  یزکرم  داتس   . تسا هتفای  رولبت 
هس یمامت  یگدنز  لیئاکیم  هک  هدش  هداد  بیترت  نینچ  لیلد  نیا  هب  هاگلزنم  نیا 

هدرک هبرجت  ار  یدام  ، و  ییایشناروم  ، یحور  ، قولخم دنمشوھ  دوجو  ۀلحرم 
، تسا طوبرم  ایشنروی  رد  وا  یاطعا  نیرخآ  نیمتفھ و  هب  هک  یمان  لیلد  هب   . تسا

. دوش یم  هدرب  مان  حیسم  لیئاکیم  ناونع  هب  تاقوا  یھاگ  وا  زا 

، نارکیب حور  یناھج و  ردپ  یتشھب  دوجوم  رایمھ   ، نادواج رسپ  ام  ۀدننیرفآ  رسپ 
داتسا رسپ  دوجو  نیا  اب   . تسین تشھب  ثیلثت  وضع  کی  نادابن  لیئاکیم   . تسین
عقاو رد  نادواج  رسپ  هک  یھلا  یاھتردق  اھیگژیو و  یمامت  زا  شیوخ  ورملق  رد  ام 
دوخ زا  تسناوت  یم  نادابن  رد  درکلمع  نوتگنیولس و  رد  روضح  تروص  رد  دوخ 
رادروخرب رتشیب  رایتخا  تردق و  زا  یتح  لیئاکیم   . دشاب یم  رادروخرب  دزاس  راکشآ 
یصخش روضح  نینچمھ  هکلب  تسا  نادواج  رسپ  مسجت  اھنت  هن  وا  اریز   ، تسا

******ebook converter DEMO Watermarks*******



رد دنک و  یم  یگدنیامن  لماک  روط  هب  نآ  رد  یلحم و  ناھج  نیا  یارب  ار  یناھج  ردپ 
طباور نیا   . دنک یم  یگدنیامن  ار  رسپ  ردپ -  یتح  وا   . دشاب یم  نآ  رھظم  عقاو 

رداق هک  یھلا  تادوجوم  یمامت  نایم  زا  هک  تسا  یا  هدننیرفآ  رسپ  ۀدنھد  لیکشت 
لماکان تادوجوم  اب  یصخش  سامت  یلماکت و  یاھناھج  میقتسم  تیریدم  هب 

. دشاب یم  نیرتذوفن  اب  ، و  نیرتریگارف  ، نیرتدنمتردق  ، دنتسھ هدش  هدیرفآ 

یزکرم داتس  زا  ار   ، یحور ۀبذاج   ، یونعم یاریگ  یورین  نامھ  ام  ۀدننیرفآ  رسپ 
نوتگنیولس رد  ًاصخش  رگا   ، تشھب نادواج  رسپ  هک  دریگ  یم  راک  هب  یلحم  ناھج 

یارب یناھج  ردپ  مسجت  نینچمھ  ناھج  رسپ  نیا  رتشیب . ، و  تفرگ یم  راک  هب   ، دوب
ِیحور یاھورین  یارب  یتیصخش  زکارم  هدننیرفآ  نارسپ   . دشاب یم  نادابن  ناھج 

 - ییورین ینوناک  ییاھن  زکرمت  هدننیرفآ  نارسپ   . دنشاب یم  تشھب  ِرسپ  ردپ - 
. دنتسھ هناگتفھ  یادخ  یناکم  ینامز -  دنمورین  یاھیگژیو  ِیتیصخش 

رایمھ ، و  نادواج رسپ  یھلا  زارتمھ   ، یناھج ردپ  ماقم  مئاق  مسجت  هدننیرفآ  رسپ 
رسپ نآ  ینوکسم  تارک  یمامت  ام و  ناھج  یارب   . تسا نارکیب  حور  رگشنیرفآ 

مسجت وا   . تسا ادخ  یلمع  یاھروظنم  دصاقم و  یمامت  رظن  زا  ماقم  یلاع 
یور زا  دنناوت  یم  لماکت  لاح  رد  یاھناسنا  هک  تسا  تشھب  یاھتیھولا  یمامت 
یارب دنتسھ . امش  ۀدننیرفآ  نیدلاو  وا  رایمھ  حور  رسپ و  نیا   . دننک کرد  تریصب 
نادواج رسپ   ، امش یارب   . تسا قوفام  تیصخش   ، هدننیرفآ رسپ   ، لیئاکیم  ، امش

. یھلا نارکیب  تیصخش  کی  تسا —  یلاع  قوف 

ۀزادنا هب  تسرد  هک  میراد  یھلا  ۀدلاو  اورنامرف و  کی  ام   ، هدننیرفآ رسپ  صخش  رد 
تیریدم رد  دنتشاد و  روضح  نوتگنیولس  رد  ود  رھ  رگا   ، نادواج رسپ  یناھج و  ردپ 

. تسا هدنشخب  ، و  دمآراک  ، تردقرپ  ، دندوب ریگرد  نادابن  ناھج  روما 

نادابن یاورنامرف  - 2

رتشیب نانآ  زا  یخرب  هک  دزاس  یم  راکشآ  ار  رما  نیا  هدننیرفآ  نارسپ  ۀدھاشم 
نیدلاو ود  رھ  زا  یبیکرت  نیریاس  هک  یلاح  رد   ، رسپ هیبش  یخرب   ، ردپ هیبش 
نایامن ار  یتافص  اھیگژیو و  عطق  روط  هب  ام  ۀدننیرفآ  رسپ   . دنتسھ دوخ  نارکیب 

. تسا نادواج  رسپ  هیبش  رتشیب  هک  دزاس  یم 

نونکا اجنیا  رد  وا  ، و  دھد نامزاس  ار  یلحم  ناھج  نیا  هک  دیزگرب  نینچ  لیئاکیم 
دوجوم شیپ  زا  یاھرادم  ۀطساو  هب  وا  یصخش  تردق   . تسا یلاع  یاورنامرف 
یاھمایا یامدق  ظوفحم  قح  ۀطساو  هب  ، و  تسا تشھب  رد  شزکرم  هک  هبذاج 
دودحم تیصخش  یدوبان  نوماریپ  یئارجا  ییاھن  یاھتواضق  رد  ناھجربا  تلود 

رسپ تقفاوم  اب   ، هدننیرفآ نارسپ  اما   ، تسا ردپ  یراصحنا  ۀیطع  تیصخش   . تسا
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نارایمھ یلمع  یراکمھ  اب  ، و  دننک یم  عادبا  ار  قولخم  دیدج  یاھحرط   ، نادواج
. دنزرو تردابم  هدام  یژرنا -  دیدج  یاھینوگرگد  هب  تسا  نکمم   ، اھنآ یحور 

زا  . دشاب یم  نآ  رد  نادابن و  یلحم  ناھج  یارب  تشھب  ِرسپ  ردپ -  مسجت  لیئاکیم 
هب  ، یلحم ناھج  رد  نارکیب  حور  مسجت   ، ردام رگشنیرفآ  حور  هک  یماگنھ   ، ور نیا 
وا نامرف  تحت  ار  دوخ  ایشنروی  رد  حیسم  لیئاکیم  ییاھن  یاطعا  زا  تشگزاب  لابند 

نیمز نامسآ و  رد  هک  ییاھورین  یمامت   ” لوح هنوگ  نیدب  داتسا  رسپ   ، داد رارق 
. دروآ تسد  هب  ینوناق  رایتخا  تسا “

نیا  ، یلحم یاھناھج  ۀدننیرفآ  نارسپ  هب  تبسن  یھلا  نامداخ  یرادربنامرف  نیا 
لباق یھانتم  روط  هب  ِتیھولا  ِیصخش  یاھ  هنیجنگ  ار  داتسا  نارسپ 

قولخم یاطعا  براجت  هک  نیا  نمض   . دزاس یم  حور  ، و  رسپ  ، ردپ یزاسراکشآ 
شیامن هب  ار  لاعتم  دزیا  یبرجت  تیھولا  هک  دزاس  یم  هتسیاش  ار  اھنآ  اھلیئاکیم 
ۀبرجت یاھلیسناتپ  هنوگ  نیدب  ًاصخش  اھناھج  رد  یرگید  دوجوم  چیھ   . دنراذگ

اھناھج رد  یرگید  دوجوم  چیھ  ، و  تسا هدرکن  فرصم  رخآ  هب  ات  ار  یھانتم  ینونک 
. تسین رادروخرب  درفنم  تیمکاح  یارب  ییاھتیفیک  نینچ  زا 

عقاو  ، نادابن تختیاپ   ، نوتگنیولس رد  یمسر  روط  هب  لیئاکیم  یزکرم  داتس  هچ  رگا 
هبکوک و یزکرم  داتس  زا  رادید  رد  ار  دوخ  تقو  زا  یا  هدمع  شخب  وا   ، تسا هدش 

هب بلغا  تشھب و  هب  ًابترم  وا   . دنارذگ یم  تارایس  کت  کت  یتح  متسیس و 
رد وا  هک  یماگنھ   . دیامن تروشم  اھمایا  یامدق  اب  اجنآ  رد  ات  دنک  یم  رفس  اسرووی 

بیان ناونع  هب  ماگنھ  نآ  رد  هک   ، دریگ یم  لیئربج  ار  وا  یاج   ، تسین نوتگنیولس 
. دنک یم  لمع  نادابن  ناھج  یاورنامرف 
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ناھج رھ  یزکرم  داتس  زا  اضف  نامز و  یاھناھج  یمامت  رب  ذوفن  نمض  نارکیب  حور 
لماک یاھتیفیک  بسک  اب  ینوناک  ۀژیو  زکرمت  ۀطقن  کی  ناونع  هب  یلحم 

ات  . دنک یم  لمع  هدننیرفآ  رسپ  اب  قالخ  یراکمھ  کینکت  قیرط  زا  یتیصخش 
هدننیرفآ رسپ  کی  ییارجا  رادتقا   ، تسا طوبرم  یلحم  ناھج  کی  هب  هک  ییاج 
یعاسم کیرشت  لماک  روط  هب   ، یھلا مداخ  دننامھ   ، نارکیب حور   . تسا ییاھن 

. تسا گنھامھ  ًالماک  هچ  رگ   ، هدننک

زا  ، نادابن ۀرادا  لرتنک و  رد  لیئاکیم  راکمھ   ، نوتگنیولس یناھج  ردام  حور 
بلطواد وا   . دشاب یم  عون  نآ  زا  ۀرامش 611٫121  یلاعتم و  حاورا  هورگ  نیمشش 

نآ زا  دیامن و  یھارمھ  یتشھب  فیاظو  زا  شا  ییاھر  ماگنھ  رد  ار  لیئاکیم  هک  دش 
. تسا هدرک  راک  یو  اب  وا  ناھج  رب  ینارمکح  شنیرفآ و  رد  ماگنھ 
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ۀیلک رد  اما   ، دشاب یم  شیوخ  ناھج  یصخش  یاورنامرف  هدننیرفآ  ِداتسا  رسپ 
حور هک  یلاح  رد   . دشاب یم  کرتشم  ریدم  رسپ  اب  ناھج  حور   ، نآ تیریدم  ِتایئزج 

رد رسپ   ، دسانش یم  تیمسر  هب  اورنامرف  هیلاع و  تردق  ناونع  هب  ار  رسپ  هراومھ 
. دراد یم  اطعا  ربارب  رایتخا  گنھامھ و  ماقم  کی  حور  هب  هشیمھ  ملاع  روما  یمامت 

طسوت هراومھ  هشیمھ و  شیوخ  تایح  رھم و  یاطعا  ِراک  یمامت  رد  هدننیرفآ  رسپ 
نوگانوگ یاھتیصخش  ۀیلک  طسوت  ناھج و  رادافو  هتسویپ  دنمدرخ و  ًامامت  حور 

نینچ  . دوش یم  یرای  یدنمناوت  اب  تیامح و  لماک  روط  هب  وا  هارمھ  ناگتشرف 
رضاح و هتسویپ  رواشم   ، یحور یاھتیصخش  حاورا و  ردام  عقاو  رد  یھلا  مداخ 

تشھب نارکیب  حور  نیتسار  رادافو و  ۀولج  کی   ، هدننیرفآ رسپ  دنمدرخ  ًامامت 
. دشاب یم 

هک روطنآ   ، حور  . دنک یم  لمع  ردپ  کی  تروص  هب  شیوخ  یلحم  ناھج  رد  رسپ 
ار رسپ  هشیمھ  وا   . دنک یم  یزاب  ار  ردام  کی  شقن   ، دنمھف یم  یناف  تاقولخم 

شروش عوقو  تروص  رد   . تسا زاین  دروم  ًامئاد  ناھج  ۀرادا  یارب  دنک و  یم  یرای 
هاگچیھ  . دننک لمع  هدنھد  تاجن  ناونع  هب  دنناوت  یم  وا  راکمھ  نارسپ  رسپ و  طقف 
عافد تیعجرم  زا  ای  دریگ  هدھع  هب  ار  شروش  ندیبلط  شلاچ  هب  دناوت  یمن  حور 

ظفح تلود و  تیبثت  یارب  ششالت  رد  رسپ  هک  ییاھزیچ  یمامت  رد  حور  اما   ، دنک
ۀبرجت هب  زاین  تسا  نکمم  هانگ  ۀطلس  تحت  ای  ترارش  هب  هدولآ  تارک  رد  تیعجرم 
شنیرفآ راک  دناوت  یم  رسپ  کی  طقف   . دنک یم  تیامح  وا  زا  هتسویپ  دشاب  هتشاد  نآ 
ۀفقو یب  یراکمھ  نودب  دناوت  یمن  یرسپ  چیھ  اما   . دنک حالصا  ار  اھنآ  کرتشم 

نامیا و اب  هک   ، دنوادخ نارتخد   ، وا یحور  ناروای  میظع  ۀعومجم  یھلا و  مداخ 
شالت دوخ  یھلا  نیدلاو  لالج  یناف و  یاھناسنا  تداعس  یارب  رایسب  تعاجش 

. دشاب هتشاد  دیما  ییاھن  تیقفوم  هب  دننک  یم 

، قولخم شوپ  رد  هدننیرفآ  رسپ  ِییاھن  متفھ و  یاطعا  لیمکت  لابند  هب 
یناھج روای  ، و  دبای یم  نایاپ  یھلا  مداخ  یارب  هاگ  هب  هاگ  یاوزنا  یاھیمولعمان 
تخت رب  ماگنھ  رد   ، دوش یم  تیبثت  لرتنک  نانیمطا و  رد  هشیمھ  یارب  رسپ 
اھنشج نشج  رد   ، داتسا رسپ  ناونع  هب  هدننیرفآ  رسپ  نتسشن  ییاورنامرف 

رسپ زا  یرادربنامرف  راب  نیلوا  یارب   ، هوبنا یعمج  هاگشیپ  رد   ، ناھج حور  هک  تسا 
وا زا  تعاطا  یرادافو و  هب  ار  دوخ  ، و  دنک یم  قیدصت  یناھج  ینلع و  روط  هب  ار 
زا دعب  نوتگنیولس  هب  لیئاکیم  تشگزاب  ماگنھ  رد  هعقاو  نیا   . دزاس یم  مزلم 
مھم دادیور  نیا  زا  شیپ  هاگچیھ  ناھج  حور   . داد خر  نادابن  رد  ایشنروی  هب  یاطعا 

ۀنابلطواد فارصنا  نیا  زا  دعب  ات  ، و  دوب هدرکن  قیدصت  ار  ناھج  رسپ  زا  یرادربنامرف 
یمامت  ” هک دومن  نالعا  رسپ  هب  عجار  ًاتقیقح  ناوت  یمن  حور  طسوت  رایتخا  تردق و 

“. تسا هدش  هدرپس  وا  تسد  هب  نیمز  نامسآ و  یاھتردق 

اب نادابن  لیئاکیم   ، ردام رگشنیرفآ  حور  طسوت  یرادربنامرف  مازتلا  نیا  زا  دعب 
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ناونع هب  ار  حور  ، و  دومن قیدصت  دوخ  مدمھ  حور  هب  ار  دوخ  یدبا  یاکتا  یشنمالاو 
مزلم ار  ناشتاقولخم  یمامت  دومن و  بوصنم  ناھج  یاھورملق  کرتشم  یاورنامرف 
رسپ هب  تبسن  هک  روطنامھ   ، دنزاس دھعتم  حور  هب  ار  دوخ  یرادافو  رد  هک  تشاد 

رسپ هچ  رگا   . تفر شیپ  دش و  رداص  ییاھن  یربارب “ نالعا   ” ؛ و دندرک نینچ 
یمامت رد  دوخ  اب  ار  حور  یربارب  تیعقاو  وا   ، دوب یلحم  ناھج  نیا  یاورنامرف 

یوگلا نیا  . و  دومن مالعا  نایناھج  هب  یھلا  رتکاراک  یاھیگژیو  یتیصخش و  یایاطع 
. دوش یم  اضف  تارک  ۀیاپ  نود  تاقولخم  یتح  ِتلود  هداوناخ و  نامزاس  یارب  رترب 

هنابلطواد جاودزا  ِیرشب  داھن  هداوناخ و  یالاو  نامرآ   ، تقیقح رد  یتسار و  هب   ، نیا
. تسا

نارسپ و ۀداوناخ  بقارم  ردام  ردپ و  کی  هک  روطنامھ  ًاتدمع  نونکا  حور  رسپ و 
هدھع هب  ار  ناھج  یتسرپرس   ، دننک یم  یتسرپرس  نانآ  زا  دنتسھ و  ناشنارتخد 
رسپ رگشنیرفآ  رای  ناونع  هب  ناھج  حور  هب  هک  تسین  اجیب  هتفر  مھ  یور   . دنراد

دنوش یقلت  اھنآ  نارتخد  نارسپ و  ناونع  هب  ملاع  تاقولخم  دوش و  هراشا  هدننیرفآ 
رامشیب و یاھتیلوئسم  اب  یا  هداوناخ  اما  دنمھوکش  گرزب و  ۀداوناخ  کی  — 

. نایاپ یب  تبقارم 

ًارصحنم حور  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  زاغآ  ار  ناھج  صخشم  نادنزرف  شنیرفآ  رسپ 
تحت تسرد  هک  یحور  یاھتیصخش  رامشیب  عاونا  ندروآ  دوجو  هب  لوئسم 

شنیرفآ رد   . دشاب یم  دننک  یم  راک  تمدخ و  ردام  حور  نیمھ  تیادھ  ییامنھار و 
چیھ رد  ، و  دننک یم  لمع  مھ  اب  ود  رھ  حور  رسپ و   ، ناھج یاھتیصخش  رگید  عاونا 

. دھد یمن  ماجنا  یراک  یرگید  دییأت  تروشم و  نودب  یکی  یشنیرفآ  راک 

ییارجا سیئر  لیئربج —  - 4

تسا تیصخش  بولطم  لامک  تیوھ و  موھفم  نیلوا  مسجت  دادماب  نابات و  ۀراتس 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  یلحم  ناھج  رد  نارکیب  حور  یلجت  هدننیرفآ و  رسپ  طسوت  هک 

رسپ دنویپ  زا  شیپ   ، یلحم ناھج  ۀیلوا  ناراگزور  هب   ، مینکفایب رظن  هتشذگ  هب  رگا 
زاغآ زا  شیپ  هتشذگ  ناراگزور  رد   ، یشنیرفآ یراکمھ  دنویپ  رد  ردام  حور  هدننیرفآ و 
نیا کرتشم  لمع  نیلوا   ، اھنآ نارتخد  نارسپ و  لماش  عونتم  ۀداوناخ  شنیرفآ 
ِیحور تیصخش  نیرتالاو  شنیرفآ  هب  یھلا  صخش  ود  نیا  ۀنادازآ  هیلوا و  یراکمھ 

. دوشیم رجنم  دادماب  نابات و  ۀراتس   ، حور رسپ و 

هدروآ دوجو  هب  تمظعاب  دنمدرخ و  تاقولخم  نیا  زا  یکی  طقف  یلحم  ناھج  رھ  رد 
هک ار  نارسپ  زا  یدودحمان  دادعت  دنناوت  یم  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ   . دوش یم 

نیا اما   . دننک یم  نینچ  عقاو  رد  دننک و  قلخ  دنربارب  ناشدوخ  اب  تیھولا  رد 
رد دادماب  نابات و  ۀراتس  کی  دنناوت  یم  طقف   ، نارکیب حور  نارتخد  اب  دنویپ  رد   ، نارسپ
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اھنآ یاھتعیبط  ۀعومجم  زا  هک  ناشدوخ  دننامھ  یدوجوم   ، دننک قلخ  ناھج  رھ 
رد نوتگنیولس  لیئربج   . اھنآ یگدننیرفآ  ۀژیو  زایتما  زا  هن  اما   ، تسا دنم  هرھب  هنادازآ 

لباق روط  هب  یھلا  تافص  رد  هچ  رگ   ، تسا ناھج  رسپ  دننامھ  یھلا  تعیبط 
. تسا دودحم  یا  هظحالم 

یرایسب زا  هک  تسا  اتمھ  یب  تیصخش  کی  دیدج  ناھج  کی  نیدلاو  ۀداز  نیلوا 
تسین دوجوم  راکشآ  روط  هب  اھنآ  ناکاین  زا  کی  رھ  رد  هک  زیگنا  تفگش  یاھیگژیو 
لباقریغ یشوھزیت  هناگدنچ و  ۀقباس  یب  تراھم  اب  یدوجوم   ، تسا رادروخرب 

اب هک  تسا  رسپ  یھلا  تساوخ  ۀدنریگ  رب  رد  ینامسآ  تیصخش  نیا   . روصت
یارب دادماب  نابات و  ۀراتس  لامعا  اھ و  هشیدنا   . تسا هتخیمآ  رد  حور  قالخ  ِیروآون 

. دوب دھاوخ   ، ود رھ   ، رگشنیرفآ حور  هدننیرفآ و  رسپ  ۀدنیامن  لماک  روط  هب  هشیمھ 
میظع هورگ  اب  هنازوسلد  سامت  عماج و  کرد  هب  رداق  نینچمھ  یدوجوم  نینچ 
، ود رھ   ، یلماکت یدام  ۀدارا  بحاص  تاقولخم  فارس و  یحور  ناگتشرف 

. دشاب یم 

وا  . تسا روآ  باجعا  ریدم  کی  وا  اما   ، تسین هدننیرفآ  کی  دادماب  نابات و  ۀراتس 
، تایح یاطعا  شنیرفآ و  زا  ادج   . دشاب یم  هدننیرفآ  رسپ  یرادا  یصخش  ۀدنیامن 

لدابت ناھج  مھم  یاھراک  بولسا  نوماریپ  لیئربج  روضح  نودب  زگرھ  حور  رسپ و 
. دننک یمن  رظن 

یاھفانیتسا یمامت  یضاق  نادابن و  ناھج  ییارجا  سیئر  نوتگنیولس  لیئربج 
یایاطع اب  شراک  یارب  ناھج  ییارجا  ریدم  نیا   . دشاب یم  نآ  ۀرادا  نوماریپ  یئارجا 
هدرک بسک  هبرجت  ام  یلحم  شنیرفآ  لماکت  دشر و  اب  وا  اما   ، دیدرگ قلخ  لماک 

. تسا

رد یصخشریغ  روما  نوماریپ  ناھجربا  نیمارف  یارجا  یارب  یلصا  رسفا  لیئربج 
یاھزیخاتسر عمج و  یارب  تواضق  اب  هطبار  رد  روما  رتشیب   . دشاب یم  یلحم  ناھج 

لنسرپ لیئربج و  هب  ارجا  یارب  زین  دنوش  یم  ررقم  اھمایا  یامدق  طسوت  هک  یا  هرود 
ناھجربا و نایاورنامرف  بکرم  ییارجا  سیئر  ور  نیا  زا  لیئربج   . دنوش یم  لوحم  وا 

تحت هک  یرادا  نارایتسد  زا  دنمناوت  یھاپس  وا   . دشاب یم   ، ود رھ   ، یلحم ناھج 
راکشآان یلماکت  یاھناسنا  یارب  هک  دوخ  ۀژیو  راک  یارب  هک  دراد  دنتسھ  وا  نامرف 

ۀیلک ای  کی و  رھ  دناوت  یم  لیئربج   ، نارایتسد نیا  رب  هوالع   . دنا هدش  هدیرفآ  تسا 
نینچمھ وا  ، و  دریگ راک  هب  دننک  یم  لمع  نادابن  رد  هک  ار  ینامسآ  تادوجوم  عاونا 

. تسا ینامسآ —  نایھاپس  ینامسآ — “ یاھرکشل   ” لک ۀدنامرف 

هتسناد زگرھ   . دنتسھ هدننک  هرادا  اھنآ   . دنتسین راگزومآ  وا  لنسرپ  لیئربج و 
کی رد  لیئاکیم  هک  یماگنھ  زا  ریغ  هب   ، دننک کرت  ار  دوخ  لومعم  راک  اھنآ  هک  هدشن 

هتسویپ روط  هب  لیئربج  اھاطعا  نیا  لوط  رد   . تفای تیمسج  قولخم  یاطعا 
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اب دعب  یاھاطعا  لوط  رد  وا  ، و  درک یم  هدروآرب  ار  هتفای  تیمسج  رسپ  تساوخ 
یاطعا ماگنھ  زا  لیئربج   . دیدرگ ناھج  روما  یعقاو  ریدم  اھمایا  داحتا  یراکمھ 

. تسا هدش  تیوھ  نییعت  ایشنروی  ۀعسوت  خیرات و  اب  کیدزن  زا  لیئاکیم  یناسنا 

ۀژیو یمومع و  یاھیناوخارف  مایا  رد  ییاطعا و  تارک  رد  لیئربج  ندید  زا  ادج 
هجاوم وا  اب  تردن  هب  یلحم  ناھج  رد  ناشدوعص  یط  اھناسنا   ، یزیخاتسر

هب امش   . دنوش دراو  یلحم  شنیرفآ  یرادا  راک  لخاد  هب  هک  نیا  ات   ، دنوش یم 
. دیریگ یم  رارق  لیئربج  تیریدم  تحت   ، هجرد تبترم و  رھ  زا   ، هدننک هرادا  ناونع 

ثیلثت ناریفس  - 5

یاھناھج  . دبای یم  نایاپ  ناھجربا  تلود  اب  أشنم  ثیلثت  یاھتیصخش  تیریدم 
. دنوش یم  یگژیو  نییعت   ، ردام ردپ -  موھفم  زاغآ   ، هناگود یتسرپرس  اب  یلحم 
، یلحم ناھج  رگشنیرفآ  ردام   ، یھلا مداخ   . دشاب یم  ناھج  ردپ  هدننیرفآ  رسپ 
زا اھتیصخش  یخرب  روضح  اب  یلحم  ناھج  رھ  دوجو  نیا  اب   . دشاب یم  ناھج  ردام 

نادابن رد  یتشھب  هورگ  نیا  سأر  رد   . تسا هتفای  تکرب  تشھب  یزکرم و  ناھج 
یلحم ناھج  هب  هک  اھمایا  داحتا   ، نوتگنیولس لیئونامع   ، تشھب ثیلثت  ریفس 

ۀدنیامن نینچمھ  ثیلثت  یالاو  رسپ  نیا  یتھج  زا   . دراد رارق   ، هتفای صیصخت  نادابن 
شمان ور  نیا  زا  ، و  دشاب یم  هدننیرفآ  رسپ  هاگراب  رد  یناھج  ردپ  یصخش 

. تسا لیئونامع 

یلاع یاھتیصخش  تبترم  نیمشش  زا  ۀرامش 611٫121   ، نوتگنیولس لیئونامع 
زا هک  تسا  رادروخرب  یلاع  عضاوت  نانچ  زا  تسا و  عیفر  ماقم  اب  یدوجوم   ، ثیلثت

زیامت هجو  نیا  زا  وا   . دنز یم  زاب  رس  هدنز  تاقولخم  ۀیلک  شیاتس  شتسرپ و 
نامرف تحت  زگرھ  هک  تسا  یتیصخش  اھنت  نادابن  یمامت  رد  هک  تسا  رادروخرب 
لمع رواشم  ناونع  هب  اورنامرف  رسپ  یارب  وا   . تسا هتفرگن  رارق  لیئاکیم  شردارب 
نکمم هدننیرفآ  رسپ  بایغ  رد   . دھد یم  دومنھر  تساوخرد  اب  طقف  اما   ، دنک یم 

تروص نیا  ریغ  رد  اما   ، دریگ هدھع  هب  ار  ناھج  یلاع  یاروش  رھ  تسایر  وا  تسا 
. اضاقت یپ  رد  رگم   ، دنک یمن  تکرش  ناھج  ییارجا  روما  رد 

وا  . تسین یلحم  ناھج  تلود  ینوناق  ورملق  عبات  نادابن  یارب  تشھب  ریفس  نیا 
زج هب   ، دنک یمن  تردق  لامعا  زین  یلحم  لماکت  لاح  رد  ناھج  کی  ییارجا  روما  رد 

تمدخ بکاوک  یزکرم  داتس  رد  هک   ، اھمایا نینمؤم   ، شطبار ناردارب  تراظن  رد 
. دننک یم 

داھنشیپ ای  زردنا  بکاوک  نانارمکح  هب  زگرھ   ، اھمایا داحتا  دننامھ   ، اھمایا نینمؤم 
نیا  . دشاب هدمآ  لمع  هب  تساوخرد  نآ  یارب  هک  نیا  رگم   ، دنھد یمن  کمک 
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ثیلثت تباث  نارسپ  یصخش  ییاھن  روضح  رگنایامن  بکاوک  یارب  تشھب  ناریفس 
ًاتدمع بکاوک   . دننک یم  لمع  یتروشم  شقن  رد  یلحم  یاھناھج  رد  هک  دنتسھ 
هک  ، یلحم یاھمتسیس  ات  دنتسھ  طبترم  ناھجربا  یرادا  نامزاس  هب  رتشیب 

. دنوش یم  هرادا  یلحم  ناھج  یموب  یاھتیصخش  طسوت  ًارصحنم 

یلک ۀرادا  - 6

زا لیئاکیم  تبیغ   . دشاب یم  نادابن  یعقاو  ۀدننک  هرادا  یئارجا و  سیئر  لیئربج 
لوط رد   . دنک یمن  داجیا  عنام  ناھج  روما  مظنم  تیادھ  رد  هجو  چیھ  هب  نوتگنیولس 
رد ناتناورا  داتسا  نارسپ  رادید  دیدجت  تیرومأم  ریخا  دروم  لثم   ، لیئاکیم تبیغ 
هطبار رد  لیئربج  یعقاوم  نینچ  رد   . تسا ناھج  یاورنامرف  بیان  لیئربج   ، تشھب
رب نوتگنیولس  لیئونامع  اب  تروشم  ددص  رد  هشیمھ  هدمع  تالکشم  ۀیلک  اب 

. دیآ یم 

زا دادماب  نابات و  ۀراتس  هک  یماگنھ   . تسا لیئربج  رایتسد  نیلوا  قداص  کلم  ردپ 
هب نیزاغآ  قداص  کلم  رسپ  نیا  طسوت  وا  یاھتیلوئسم   ، تسا بیاغ  نوتگنیولس 

. دوش یم  هتفرگ  هدھع 

صیصخت یصخشم  ۀژیو  یتیلوئسم  یاھ  هزوح  ناھج  یعرف  نوگانوگ  یاھتلود  هب 
یزورھب لابند  هب  متسیس  تلود  کی   ، یلک روط  هب  هک  یلاح  رد   . تسا هتفای 

هدنز و تادوجوم  یکیزیف  تیعضو  هب  صاخ  روط  هب  رتشیب   ، دشاب یم  شتارایس 
طیارش هب  هبکوک  نانارمکح   ، لباقم رد   . تسا دنمقالع  کیژولویب  تالکشم 

کی  . دنراد هژیو  هجوت  نوگانوگ  یاھمتسیس  تارایس و  رب  مکاح  یتلود  یعامتجا و 
، رتالاب حطس  رد  زاب   . دشاب یم  تابث  یگناگی و  ریگرد  هدمع  روط  هب  هبکوک  تلود 

. دنراد لاغتشا  اھورملق  یونعم  تیعضو  هب  رتشیب  ناھج  نانارمکح 

رگید یاھناھج  یارب  ار  اھناھج  دنوش و  یم  بوصنم  ییاضق  مکح  قیرط  زا  ناریفس 
یزکرم داتس  یارب  رگیدکی و  یارب  بکاوک  ناگدنیامن  اھلوسنک   . دننک یم  یگدنیامن 
ۀدودحم رد  طقف  دنوش و  یم  بوصنم  هننقم  ۀوق  مکح  قیرط  زا  اھنآ   . دنتسھ ناھج 

یاورنامرف کی  ییارجا  مکح  قیرط  زا  نارظان   . دننک یم  لمع  یلحم  ناھج 
تختیاپ رد  رگید و  یاھمتسیس  یارب  ار  متسیس  نآ  ات  دنوش  یم  هدرامگ  متسیس 

. دننک یم  لمع  یلحم  ناھج  ۀدودحم  رد  طقف  زین  اھنآ  ، و  دننک یگدنیامن  هبکوک 

یزکرم داتس   ، هبکوک یزکرم  داتس  یارب  نامزمھ  روط  هب  اھ  همانرب   ، نوتگنیولس زا 
تادوجوم رتالاب  یاھ  هتسر  یمامت   . دنوش یم  شخپ  تارایس  کت  کت  ، و  متسیس

زا دنا  هدنکارپ  ناھج  رساترس  رد  هک  دوخ  ناعونمھ  اب  طابترا  یارب  دنرداق  ینامسآ 
رظن فرص  ینوکسم  تارک  یمامت  هب  یناھج  شخپ   . دننک هدافتسا  سیورس  نیا 
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نآ یارب  طقف  یا  هرایس  تاطابترا   . دوش یم  هداد  میمعت  اھنآ  یونعم  تیعضو  زا 
. دشاب یم  عنم  دنتسھ  یونعم  ۀنیطنرق  تحت  هک  یتارک 

ناردپ سیئر  قیرط  زا  هبکوک  یزکرم  داتس  زا  بوانتم  روط  هب  هبکوک  یاھ  همانرب 
. دوش یم  شخپ  هبکوک 

، هبساحم  ، دروآرب نوتگنیولس  رد  تادوجوم  زا  هژیو  هورگ  کی  قیرط  زا  یراگن  دادخر 
ود و تعاس و  شش  زور و  هدجھ  اب  ربارب  نادابن  درادناتسا  زور   . دوش یم  حیحصت  و 

نامز زا  تمسق  کی  لماش  نادابن  لاس   . دشاب یم  ایشنروی  نامز  ۀقیقد  مین 
نامز زور  دصکی  اب  ربارب  دشاب و  یم  اسرووی  رادم  اب  هطبار  رد  ناھج  شدرگ 

. دشاب یم   ، ایشنروی تقو  هب  لاس  جنپ  دودح  رد   ، ناھج درادناتسا 

ناھج نیا  رد  اھمتسیس  بکاوک و  یمامت  یارب   ، نوتگنیولس زا  شخپ   ، نادابن نامز 
، درب یم  شیپ  نادابن  نامز  هب  ار  دوخ  روما  هبکوک  رھ   . دشاب یم  درادناتسا  یلحم 

نینچ تارایس  کت  کت  هک  روطنامھ   ، دنراد ار  دوخ  یراگن  دادخر  اھمتسیس  اما 
. دننک یم 

کی  ) زور هس  زا  رتمک  یکدنا   ، دوش یم  دروآرب  مسورج  رد  هک  روطنآ   ، ایناتِس رد  زور 
یلک روط  هب  اھنامز  نیا   . دشاب یم  ایشنروی  تقو  هب  هیناث ) ، و 15  هقیقد  4 ، تعاس

. دنا هدش  هتخانش  متسیس  ای  ایناتِس  نامز  ، و  ناھج ای  نوتگنیولس  نامز  ناونع  هب 
. تسا ناھج  نامز  درادناتسا  نامز 

نادابن یاھھاگداد  - 7

، و اقب  ، شنیرفآ تسا : زیچ  هس  ریگرد  هداعلا  قوف  روط  هب   ، لیئاکیم  ، داتسا رسپ 
ناگدننیرفآ  . دنک یمن  تکرش  ناھج  ییاضق  راک  رد  ًاصخش  وا   . یناحور تمدخ 

هب رصحنم  درکراک  نیا   . دننیشن یمن  تواضق  یسرک  رب  ناشتاقولخم  نوماریپ  زگرھ 
. دنرادروخرب قولخم  نوماریپ  یعقاو  ۀبرجت  الاب و  شزومآ  زا  هک  تسا  یتاقولخم  درف 

یاھھاگداد  . دشاب یم  لیئربج  یتسرپرس  تحت  نادابن  ییاضق  مسیناکم  یمامت 
یناھج یلک  تیمھا  هک  یتالکشم  اب   ، دنا هدش  عقاو  نوتگنیولس  رد  هک   ، یلاع

. دنتسھ لوغشم  دنیآ  یم  متسیس  تامکحم  زا  هک  یفانیتسا  یواعد  اب  دنراد و 
رھ هک  شخب  تفھ  رد  ، و  دنتسھ هبعش  داتفھ  یاراد  یناھج  یاھھاگداد  نیا 
ۀدھع هب  تسایر  یسرک  یرواد  روما  ۀیلک  رد   . دننک یم  راک  دنراد  تمسق  هد  مادک 
اب یضاق  کی  لامک و  ۀنیشیپ  اب  یضاق  کی  لماش  هک  نوناق  ۀناگود  یرجم  کی 

. دشاب یم  دوش  یم  ارگزارف  ۀبرجت 

دودحم نیریز  روما  رد  یلحم  ناھج  یاھھاگداد   ، ییاضق ورملق  اب  هطبار  رد 
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: دنتسھ

، و یرادھگن  ، لماکت  ، شنیرفآ فرص  ار  دوخ  شالت  یلحم  ناھج  تلود  - 1
نآ رد  تواضق  قح  ناھج  تامکحم   ، ور نیا  زا   . دنک یم  یناحور  تمدخ 

رما نیا   . دنرادن دنراد  راک  رس و  گرم  یدبا و  یگدنز  عوضوم  اب  هک  ار  یا  یواعد 
رگا هکلب   ، درادن یا  هراشا  دھد  یم  خر  ایشنروی  رد  هک  روطنآ  یعیبط  گرم  هب 
، دیآ شیپ  یرواد  عامتسا و  یارب   ، یدبا یگدنز   ، موادم دوجو  قح  عوضوم 
، دوش هتفرگ  میمصت  درف  دض  رب  رگا  ، و  دوش عوجر  ناتناورا  تامکحم  هب  دیاب 
ارجا هب  تلودربا  نایاورنامرف  لماوع  قیرط  زا  روتسد و  هب  یدوبان  ماکحا  ۀیلک 

. دوش یم  هدراذگ 

رایتخا تبترم و  هک  یلحم  ناھج  رد  دنوادخ  نارسپ  زا  کی  رھ  دادترا  ای  اطخ  - 2
یرواد دروم  رسپ  کی  تامکحم  رد  زگرھ  دزادنا  رطخ  هب  رسپ  ناونع  هب  ار  اھنآ 
هداد عاجرا  ناھجربا  یاھھاگداد  هب  ًاروف  یراگزاسان  نینچ   . دریگ یمن  رارق 

. دوش یم 

ریظن یلحم —  ناھج  کی  ۀدنھد  لیکشت  شخب  رھ  ددجم  شریذپ  عوضوم  - 3
شنیرفآ رد  یناحور  لماک  تکراشم  تبترم  هب  یلحم —  متسیس  کی 

دییأت دروم  ناھجربا  یلاع  عمجم  طسوت  دیاب  یونعم  یاوزنا  لابند  هب  یلحم 
. دریگ رارق 

زا  . تسا یعطق  ییاھن و  نوتگنیولس  یاھھاگداد  مکح  رگید  روما  ۀیلک  رد 
. درادن دوجو  یزیرگ  فانیتسا و  چیھ  اھنآ  نیمارف  تامیمصت و 

روط هب  ایشنروی  رد  تالداجم  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم  تاقوا  یھاگ  هچ  رگا 
امرفمکح ناھج  رد  یھلا  فاصنا  تلادع و   ، دنریگ یم  رارق  یرواد  دروم  هنالداعریغ 

هب دیناوت  یم  دوز  ای  رید  ، و  دینک یم  یگدنز  مظنم  رایسب  ناھج  کی  رد  امش   . تسا
. دینک باسح  دوخ  هب  تبسن  هدنشخب  یتح  هنالداع و  یدروخرب 

ییارجا هناراذگنوناق و  یاھدرکراک  - 8

. درادن دوجو  راذگنوناق  یعقاو  تئیھ  چیھ   ، نادابن یزکرم  داتس   ، نوتگنیولس رد 
ناھج راذگنوناق  عماجم   . دنراد لاغتشا  یرواد  هب  ًاتدمع  ناھج  یزکرم  داتس  تارک 

ییارجا و راک  هب  ًاتدمع  اھمتسیس   . دنراد رارق  هبکوک  دصکی  یزکرم  داتس  رد  یلحم 
اھنآ ناراکمھ  متسیس و  نایاورنامرف   . دنراد لاغتشا  یلحم  یاھشنیرفآ  یرادا 

یاھھاگداد ییاضق  ماکحا  دننک و  یم  ارجا  ار  هبکوک  نانارمکح  ینوناق  نیمارف 
. دنناسر یم  ماجنا  هب  ار  ناھج  یلاع 
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یاھتئیھ  ، دوش یمن  عضو  ناھج  یزکرم  داتس  رد  یقیقح  نوناق  هک  یلاح  رد 
فلتخم قرط  هب  ناشدوصقم  هطیح و  قباطم  هک  یتاقیقحت  یتروشم و  نوگانوگ 
یمئاد یخرب   . دننک یم  لمع  نوتگنیولس  رد  دنوش  یم  هرادا  هدش و  لیکشت 

. دنوش یم  لحنم  دوخ  فدھ  یارجا  لابند  هب  نیریاس  دنتسھ و 

رھ زا  هدنیامن  تفھ  متسیس و  رھ  زا  وضع  هس  زا  یلحم  ناھج  یلاع  یاروش 
نیا رد  دنرب  یم  رس  هب  اوزنا  رد  هک  ییاھمتسیس   . تسا هدش  لیکشت  هبکوک 

نآ یاھیسررب  یمامت  رد  هک  ار  ینارظان  دنراد  هزاجا  اما   ، دنرادن یگدنیامن  عمجم 
. دنراد مازعا  دننک  یم  هعلاطم  ار  اھنآ  هدومن و  تکرش 

اھاروش نیا  ناسیئر   . دنا هدش  عقاو  نوتگنیولس  رد  زین  ییاھن  دییأت  یاروش  دصکی 
. دنتسھ لیئربج  ِیراک  لصفالب  ۀنیباک  ۀدنھد  لیکشت 

ییاضق یاھتئیھ  هب  ای  ناھج  یتروشم  یلاع  یاھاروش  یاھ  هتفای  یمامت 
یاھاروش نیا   . بکاوک ییاضق  عماجم  هب  ای  دنوش و  یم  هداد  عاجرا  نوتگنیولس 
رگا  . دنتسھ تردق  ای  تیعجرم  دقاف  دوخ  تاداھنشیپ  یارجا  یارب  یلاع 
یاھھاگداد تروص  نآ  رد   ، دشاب ناھج  نیداینب  نیناوق  رب  ینتبم  اھنآ  یاھ  هیصوت 

طیارش هب  اھنآ  تاداھنشیپ  رگا  اما   ، دننک یم  رداص  ار  اھنآ  یارجا  نامرف  نادابن 
راذگنوناق عماجم  هب  ینوناق  بیوصت  یارب  دیاب   ، دشاب طوبرم  یرارطضا  ای  یلحم 

رد یلاع  یاھاروش  نیا   . دنوش در  متسیس  عجارم  هب  ارجا  یارب  سپس  هبکوک و 
تردق نودب  بیوصت و  تردق  نودب  اما   ، دنتسھ ناھج  ۀننقم  یاھتئیھربا  عقاو 

. دننک یم  راک  ییارجا 

نخس ناھج  تلود  نوماریپ  عماجم “  ” و اھھاگداد “  ” تارابع اب  ام  هک  یلاح  رد 
رت و یودب  یاھتیلاعف  زا  یونعم  یاھدرکراک  نیا  هک  دوش  مھف  دیاب   ، مییوگ یم 

. دنتوافتم رایسب  دننک  یم  لمح  دوخ  اب  ار  هباشم  یاھمان  نیا  هک  ایشنروی  یدام 

[. نادابن مظعا  ناگتشرف  سیئر  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 34
یلحم ناھج  ردام  حور 

کی تروص  هب  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  طسوت  هدننیرفآ  رسپ  کی  هک  یتقو 
یارب دوخ  زا  ار  ریظن  یب  دیدج و  دامن  کی  نارکیب  حور  هاگنآ   ، دمآ دوجو  هب  صخش 

رد ات   ، دروآ یم  دوجو  هب  درف  کی  تروص  هب  اضف  ورملق  رد  هدننیرفآ  رسپ  اب  یھارمھ 
تمدخ شنیرفآ و  رد  اھدعب  ، و  یکیزیف یھدنامزاس  رد  ادتبا  رد   ، دشاب وا  رای  اجنآ 

. ناھج ۀدش  یزیر  حرط  یگزات  هب  تاقولخم  هب 

ناشن شنکاو   ، ود رھ   ، یحور یکیزیف و  یاھتیعقاو  هب  رگشنیرفآ  حور  کی 
ناھج کی  ۀرادا  رد  اھنآ  بیترت  نیدب  . و  روطنیمھ زین  هدننیرفآ  رسپ  ، و  دھد یم 

. دنتسھ رایمھ  گنھامھ و  اضف  نامز و  یلحم 

شنیرفآ راک  رد  دنناوت  یمن  اما   ، دنشاب یم  نارکیب  حور  تشرس  زا  رتخد  حاورا  نیا 
شنیرفآ یوگلا  ناھج  رسپ   . دننک لمع  نامزمھ  روط  هب  یناحور  تمدخ  یکیزیف و 
یاھتیعقاو یدام  یزاسرادیدپ  ناھج  حور  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  مھارف  ار  یکیزیف 

نیا حور  اما   ، دنک یم  لمع  ییورین  یاھحرط  رد  رسپ   . دنک یم  زاغآ  ار  یکیزیف 
نیا فیصوت  هچ  رگا   . دھد یم  لکش  رییغت  یکیزیف  داوم  هب  ار  یژرنا  یاھشنیرفآ 

اب  ، تسا لکشم  یا  هزادنا  ات  صخش  کی  تروص  هب  نارکیب  حور  یناھج  ۀیلوا  روضح 
کی تروص  هب  هشیمھ  تسا و  یصخش  هدننیرفآ  رسپ  یارب  رایمھ  حور   ، دوجو نیا 

. تسا هدرک  لمع  صخشم  درف 

صخش کی  تروص  هب  رگشنیرفآ  حور  یرادیدپ  - 1

یرارقرب یا و  هرایس  یا و  هراتس  ۀشوخ  کی  یکیزیف  یھدنامزاس  لیمکت  زا  دعب 
یتامدقم راک  نیا  لابند  هب   ، ناھجربا ییورین  زکارم  طسوت  یژرنا  یاھرادم 

ینوناک زکرمت  تیادھ  تحت  قیرط و  زا  هک  نارکیب  حور  لماوع  طسوت  یشنیرفآ 
هک دوش  یم  ماجنا  رسپ  لیئاکیم  نالعا   ، دننک یم  لمع  یلحم  ناھج  رد  وا  قالخ 
لابند هب   . دش دھاوخ  یزیر  حرط  هتفای  نامزاس  یگزات  هب  ناھج  رد  ًابقاعتم  تایح 
ثیلثت رد  قفاوم  شنکاو  کی   ، تشھب طسوت  دصق  نالعا  نیا  نتخانش  تیمسر  هب 
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نیا اھنآ  ناھجربا  رد  هک  داتسا  حور  یاھتیھولا  نآ  لابند  هب  ، و  دھد یم  خر  تشھب 
. دنوش یم  دیدپان  یناحور  ششخرد  رد  تسا  یباینامزاس  لاح  رد  دیدج  شنیرفآ 

کیدزن تشھب  یاھتیھولا  یزکرم  هاگلزنم  نیا  هب  رگید  داتسا  حاورا  انثا  نیا  رد 
نارایمھ تیھولا  ۀدنریگ  رب  رد  ِداتسا  حور  هک  یماگنھ   ، نآ لابند  هب  ، و  دنوش یم 
هتخانش نیزاغآ “ ناروف   ” کی ناونع  هب  هک  هچنآ   ، دسانش یم  تیمسر  هب  ار  دوخ 
، تسا میظع  یناحور  ششخرد  کی  نیا   . ددنویپ یم  عوقو  هب  تسا  هدش 
صیخشت لباق  حوضو  هب  هطوبرم  ناھجربا  یزکرم  داتس  طاقن  یصقا  ات  هک  یا  هدیدپ 

رد ریگمشچ  رییغت  کی   ، ثیلثت ۀدش  مھف  مک  روھظ  نیا  اب  نامزمھ  روط  هب  ، و  تسا
هطوبرم یلحم  ناھج  رد  هک  نارکیب  حور  تردق  یحور و  قالخ  روضح  تعیبط 

روضح رد  ًانیع   ، یتشھب یاھ  هدیدپ  نیا  هب  خساپ  رد   . دھد یم  خر  تسا  رقتسم 
صخش کی  تروص  هب  ًاروف  نارکیب  حور  دیدج  یصخش  یلجت  کی   ، هدننیرفآ رسپ 

رسپ یحور  رگشنیرفآ  درف  هب  رصحنم  روای   . تسا یحور  مداخ  نیا   . دوش یم  رادیدپ 
. تسا هدش  وا  رگشنیرفآ  یصخش  رای   ، یلحم ناھج  ردام  حور   ، هدننیرفآ

هدش رارقرب  تانایرج  وا  قیرط  زا  کرتشم و  ۀدننیرفآ  ِیصخش  ِدیدج  کیکفت  نیا  زا 
یمامت رد  ات  دنور  یم  شیپ  یناحور  ذوفن  یحور و  یورین  ۀدش  ررقم  یاھرادم  و 

یصخش دیدج و  روضح  نیا   ، عقاو رد   . دننک هنخر  یلحم  ناھج  نآ  تادوجوم  تارک و 
ۀیلوا راک  رد  رسپ  یصخش  رتمک  رایمھ  دوجوم و  شیپ  زا  ینوگرگد  کی 

. دشاب یم  وا  یناھج  یکیزیف  یھدنامزاس 

ًابیرقت رگنایامن  اما   ، تسا کدنا  مالک  دنچ  رد  زیگنا  تفگش  مارد  کی  حرش  نیا 
نیا  . دشاب یم  تفگ  ریطخ  یاھدرکراک  نیا  نوماریپ  ناوت  یم  هک  هچنآ  یمامت 

لمع زرط  کینکت و  زار   . دنشاب یم  کرد  لباقریغ  ، و  زیمآرارسا  ، یا هظحل  اھدرکراک 
روضح میتسھ : نئمطم  زیچ  کی  زا  طقف  ام   . تسا هتفھن  تشھب  ثیلثت  ۀنیس  رد 
ِحور زا  یکیزیف  ًافرص  یھدنامزاس  ای  شنیرفآ  تدم  لوط  رد  یلحم  ناھج  رد  حور 

یرادیدپ زا  دعب  هک  یلاح  رد  ؛  دیدرگ زیامتم  مامتان  تروص  هب  تشھب  نارکیب  حور 
یژرنا ششخرد  لابند  هب  نایادخ و  ناھن  شوغآ  زا  تسرپرس  ِداتسا  حور  ددجم 
تھابش هب  لماک  یناھگان و  روط  هب  یلحم  ناھج  رد  نارکیب  حور  یلجت   ، یناحور

. دنک یم  رییغت  دوب  نارکیب  حور  اب  هدننک  لیدبت  طابترا  رد  هک  داتسا  حور  نآ  یصخش 
اب هک  دروآ  یم  تسد  هب  یصخش  تعیبط  کی  بیترت  نیدب  یلحم  ناھج  ردام  حور 

. تسا هتشغآ  هطوبرم  یموجن  ورملق  ناھجربا  داتسا  حور  تعیبط 

رد  ، یلحم ناھج  ردام  رگشنیرفآ  حور   ، نارکیب حور  ۀدش  یصخش  روضح  نیا 
یلمع و دصاقم  یمامت  رظن  زا   . تسا روھشم  یھلا  مداخ  ناونع  هب  ایناتیس 

. و تسا یحور  صخش  کی   ، یھلا درف  کی   ، تیھولا رولبت  نیا  یناحور  یاھروظنم 
زکرمت نیا  قیرط  زا   . درگن یم  وا  هب  نینچ  دسانش و  یم  روطنیا  ار  وا  هدننیرفآ  رسپ 

حور هک  تسا  ام  یلحم  ناھج  رد  زکرم  عبنم و  نیموس  یصخش  یرادیدپ  یلحم و 
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نینچ  . دریگ رارق  هدننیرفآ  رسپ  نامرف  تحت  لماک  روط  هب  ًابقاعتم  نانچ  دناوت  یم 
نامسآ و تارایتخا  مامت  : ” دش هتفگ  یتسار  هب  رسپ  نیا  اب  هطبار  رد  هک  تسا 

“. تسا هدش  هداد  وا  هب  نیمز 

یھلا مداخ  تعیبط  - 2

ریگمشچ ینوگرگد  تحت  تایح  شنیرفآ  ۀظحل  رد  هک  نیا  زا  سپ  یھلا  مداخ 
رد هدننیرفآ  رسپ  اب  دنک و  یم  لمع  صخش  کی  ناونع  هب   ، تفرگ رارق  یتیصخش 

رایسب ۀویش  کی  هب  ناش  یلحم  شنیرفآ  ۀدرتسگ  روما  تیریدم  یزیر و  همانرب 
تسا نکمم   ، ناھج تادوجوم  عاونا  زا  یرایسب  یارب   . دنک یم  یراکمھ  یصخش 
ًالماک لیئاکیم  ییاھن  یاطعا  زا  شیپ  راصعا  لوط  رد  نارکیب  حور  یلجت  نیا  یتح 

کی قلطم  ۀتیروتا  حطس  هب  هدننیرفآ  رسپ  ِءاقترا  زا  دعب  اما   ، دسرن رظن  هب  یصخش 
هک دبای  یم  اقترا  ردام  رگشنیرفآ  حور  یصخش  یاھتیفیک  نانچ   ، داتسا رسپ 

. دوش یم  هتخانش  دننک  یم  رارقرب  سامت  هک  یدارفا  یمامت  طسوت  ًاصخش 

یکیزیف لرتنک  یاھیگژیو  یمامت  زا  هدننیرفآ  رسپ  اب  طابترا  نیرت  نیزاغآ  زا  ناھج  حور 
ضحم هب  ناھج  حور   . تسا رادروخرب  هبذاج  دض  لماک  ۀیطع  نینچمھ   ، نارکیب حور 
رد ار  نھذ  ۀبذاج  لوح  مامت  لماک و  لرتنک  ردق  نامھ  یصخش  تیعضو  هب  لین 

نینچ یصخش  روضح  تروص  رد  نارکیب  حور  هک  دنک  یم  لامعا  یلحم  ناھج 
. درک یم 

نارکیب حور  یتاذ  تایصوصخ  تعیبط و  قباطم  یھلا  مداخ  یلحم  ناھج  رھ  رد 
رد  . دنک یم  لمع  تسا  مسجم  تشھب  داتسا  حور  تفھ  زا  یکی  رد  هک  روطنآ 
عونت کی   ، دراد دوجو  رتکاراک  نیداینب  یگناگی  کی  ناھج  حاورا  یمامت  رد  هک  یلاح 
داتسا حور  تفھ  زا  یکی  طسوت  اھنآ  أشنم  قیرط  زا  هک   ، تسا دوجوم  زین  درکلمع 
ناھج ردام  حاورا  درکلمع  رد  عونتم  یاھکینکت   ، أشنم توافت  نیا   . دوش یم  نییعت 

یمامت رد  حاورا  نیا  اما   . دزاس یم  نشور  نوگانوگ  یاھناھجربا  رد  ار  یلحم 
لماک روط  هب  یونعم و  ربارب  روط  هب   ، دنتسھ ناسکی  یونعم  یساسا  یاھیگژیو 

. یناھجربا زیامت  زا  رظن  فرص   ، یھلا

تیلوئسم هدننیرفآ  رسپ  اب  تارک  تاقولخم  ندروآ  دوجو  هب  رد  رگشنیرفآ  حور 
اھشنیرفآ نیا  ظفح  تیامح و  یارب  اھشالت  یمامت  رد  ار  رسپ  زگرھ  دراد و  کرتشم 

هدش و عقاو  ینابیتشپ  دروم  رگشنیرفآ  حور  لمع  قیرط  زا  تایح   . دراذگ یمن  ماکان 
نیمز یور  وت   . دنوش یم  هدیرفآ  اھنآ  ، و  یتسرف یم  ار  دوخ  حور  وت   ” . دوش یم  ظفح 

“. ینادرگ یم  هزات  ار 

رد ادتبا  رد  ردام  رگشنیرفآ  حور  دنمشوھ  تاقولخم  یواح  ناھج  کی  شنیرفآ  رد 
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اب دادماب  نابات و  ۀراتس  ندروآ  دوجو  هب  رد  وا   . دنک یم  لمع  یناھج  لامک  ورملق 
تبترم هب  هدنیازف  روط  هب  حور  دالوا  ًابقاعتم   . دنک یم  یعاسم  کیرشت  رسپ 

رد نادنزرف  هک  روطنآ  یتح   ، دنوش یم  کیدزن  تارایس  رد  هدش  هدیرفآ  تادوجوم 
، لایرتام نادنزرف  ات  هتفرگ  اھقداص  کلم  زا   ، دننک یم  ور  نییاپ  یوس  هب  یدنب  هجرد 

تاقولخم یدعب  لماکت  رد   . دننک یم  رارقرب  طابترا  ملاع  یاھناسنا  اب  عقاو  رد  هک 
دوجوم ۀتفای  نامزاس  داوم  زا  هک  ار  یکیزیف  ندب  تایح  لماح  نارسپ   ، یناسنا

“ تایح حور   ” داجیا هب  ناھج  حور  هک  یلاح  رد   ، دننک یم  هیھت  هدش  هتخاس  ملاع 
. دنک یم  تدضاعم 

هعسوت رد  تسا  نکمم   ، تاھج یرایسب  زا   ، گرزب ناھج  متفھ  شخب  هک  یلاح  رد 
شنیرفآ کی  لماکت  راظتنا  رد  ام  تالکشم  ِدنمشیدنا  نایوجشناد   ، دشاب دنک 

ناتناورا رد  ار  نراقت  یالاب  ۀجرد  نیا  ام   . دنتسھ هدنیآ  راصعا  رد  نزاوتم  هداعلا  قوف 
الاو داتسا  حاورا  سیئر  ناھج  نیا  تسرپرس  حور  اریز   ، مینک یم  ینیب  شیپ 
یگنھامھ نزاوتم و  دنویپ  ۀدنریگ  رب  رد  هک  تسا  دنمشوھ  یحور  وا   . دشاب یم 

اب هسیاقم  رد  ام   . دشاب یم  هنادواج  تیھولا  هس  یمامت  رتکاراک  اھیگژیو و  لماک 
کی رترب و  ۀعسوت  کی  کش  نودب  اما   ، میتسھ بقع  دنک و  رگید  یاھ  هیحان 

. تسا ام  راظتنا  رد  هدنیآ  یدبا  راصعا  رد  یراگزور  هقباس  یب  تفرشیپ 

ناکم نامز و  رد  حور  رسپ و  - 3

نآ هب  دنرادن و  رارق  ناکم  ای  نامز  تیدودحم  تحت  نارکیب  حور  هن  نادواج و  رسپ  هن 
. دنتسھ نینچ  اھنآ  دالوا  رتشیب  اما   ، دنتسین مھ  طورشم 

یاھتیصخش  ، زاب  . دراد تنوکس  تیدبا  ۀریاد  رد  دراد و  ذوفن  ناکم  لک  رب  نارکیب  حور 
هب ار  ارذگ  رصانع  دیاب  بلغا  نامز  نادنزرف  اب  ناش  یصخش  سامت  رد  نارکیب  حور 

ار ناکم  ینھذ  یناحور  تامدخ  زا  یرایسب   . ار ناکم  دایز  هن  هچ  رگ   ، دنروآ باسح 
راچد ناھج  تیعقاو  عونتم  حوطس  یگنھامھ  یارجا  رد  اما  دنراگنا  یم  هدیدان 

نیا زج  هب   ، تسا لقتسم  ناکم  زا  ًالمع  درفنم  روآ  مایپ  کی   . دنوش یم  ینامز  ریخأت 
یاھزیچ ؛ و  تسا نامز  دنمزاین  عقاو  رد  رگید  ناکم  هب  ناکم  کی  زا  رفس  هک 

. دنا هتخانشان  امش  یارب  هک  دنراد  دوجو  یھباشم 

لقتسم ناکم  زا  لماک  روط  هب  ًامامت و  یصخش  تازایتما  رد  رگشنیرفآ  حور  کی 
رد یا  هژیو  یصخش  روضح  چیھ  یناھج  حور  نینچ   . تسین نامز  زا  یلو   ، تسا
ناھج رساترس  رد  هدنکارپ  ربارب و  روط  هب  وا   . درادن متسیس  یزکرم  داتس  ای  هبکوک 
هرک کی  رد  ًاصخش  ًالمع و  هزادنا  نامھ  هب  ور  نیا  زا  ، و  دراد روضح  دوخ  یلحم 

. رگید ۀرک  رھ  رد  هک  دراد  روضح 
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یاھتدضاعم رد  هتسویپ  روط  هب  رگشنیرفآ  حور  کی  نامز  رصنع  اب  هطبار  رد  طقف 
دوخ ناھج  رساترس  رد  ینآ  روط  هب  هدننیرفآ  رسپ  کی   . تسا دودحم  دوخ  یناھج 
هب ار  نامز  یناھج  نھذ  هب  ندناسر  یرای  رد  دیاب  رگشنیرفآ  حور  اما   ، دنک یم  لمع 
ناھج رسپ  یصخش  تازایتما  زا  ًادمعت  هناھاگآ و  هک  یماگنھ  زج  هب   ، دروآ باسح 

کیرشت رد  نینچمھ  یحور و  ًافرص  درکلمع  رد  رگشنیرفآ  حور   . درب یم  دوس 
. دنک یم  لمع  نامز  زا  لقتسم  زین  ناھج  باتزاب  زیمآرارسا  درکلمع  اب  یعاسم 

لمع لقتسم  ود  رھ  ناکم  نامز و  زا  نادواج  رسپ  ِیحور  ۀبذاج  رادم  هچ  رگا 
ینثتسم یناکم  یاھتیدودحم  زا  هدننیرفآ  نارسپ  یاھدرکلمع  ۀیلک   ، دنک یم 

هب نارسپ  لیئاکیم  نیا   ، دنوش ینثتسم  یلماکت  تارک  یاھدرکراک  رگا   . دنتسین
رد هدننیرفآ  رسپ  کی   . دننک لمع  نامز  زا  لقتسم  ًاتبسن  دنرداق  دسر  یم  رظن 
دناوت یمن  وا   . دراد رارق  یناکم  تیدودحم  رد  اما   ، درادن تیدودحم  نامز  اب  هطبار 
نودب دوخ  ناھج  نورد  رد  نادابن  لیئاکیم   . دشاب ناکم  ود  رد  هظحل  کی  رد  ًاصخش 
رسپ اب  وا   . روطنیمھ زین  ناھجربا  رد  ًالمع  باتزاب  قیرط  زا  دنک و  یم  لمع  نامز 

. دنک یم  رارقرب  طابترا  ًامیقتسم  نامز  زا  جراخ  نادواج 

رب دزاس  یم  رداق  ار  وا  تسا و  هدننیرفآ  رسپ  تیارد  اب  روای  یھلا  مداخ 
اریز  ، دنک ناربج  ار  اھنآ  دیآ و  قئاف  ناکم  اب  هطبار  رد  دوخ  یتاذ  یاھتیدودحم 

یلحم شنیرفآ  ۀدودحم  رد   ، دننک یم  لمع  یئارجا  یدنویپ  رد  ود  نیا  هک  یماگنھ 
رد ًالمع  هک  روطنامھ   ، ور نیا  زا   . دنتسھ ناکم  نامز و  زا  لقتسم  ًالمع  دوخ 

رگشنیرفآ حور  هدننیرفآ و  رسپ   ، دوش یم  هدھاشم  یلحم  ناھج  کی  رساترس 
نامز زا  ییاھر  هراومھ  اریز  دننک  یم  لمع   ، ود رھ   ، ناکم نامز و  زا  لقتسم  ًالومعم 

. تسا دوجوم  اھنآ  زا  کی  رھ  یارب  ناکم  و 

تیرثکا  . دنتسھ لقتسم  ناکم  نامز و  زا  قلطم  روط  هب  قلطم  تادوجوم  طقف 
ناکم مھ  نامز و  مھ  عبات  ود  رھ  نارکیب  حور  نادواج و  رسپ  نامرف  تحت  صاخشا 

. دنتسھ

کی دوش  یم  هدامآ   ، دوش یم  ناکم “ زا  هاگآ   ” رگشنیرفآ حور  کی  هک  یماگنھ 
رد هک  یملاع   ، دنک ییاسانش  تسا  وا  هب  قلعتم  هک  ار  دودحم  یناکم “ ورملق  ”
ناکم زا   ، تسا دودحم  اھنآ  ۀطساو  هب  هک  یرگید  یاھناکم  یمامت  زا  هناگادج  زیمت 
لمع باختنا و  دوخ  یھاگآ  ۀدودحم  رد  طقف  هک  تسا  دازآ  سک  رھ   . تسا دازآ 

. دیامن

یلحم ناھج  یاھرادم  - 4

: دراد دوجو  زراب  یحور  رادم  هس  نادابن  یلحم  ناھج  رد 
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. تقیقح حور   ، هدنھد یلست   ، هدننیرفآ رسپ  ییاطعا  حور  - 1

. سدقلا حور   ، یھلا مداخ  یحور  رادم  - 2

اما هچراپکی  شیب  مک و  یاھتیلاعف  لماش   ، دنمشوھ دوجوم  هب  تمدخ  رادم  - 3
. نھذ روای  حور  تفھ  عونتم  درکلمع 

یرایسب زا  هک  دنتسھ  رادروخرب  یروضح  ناھج  حور  کی  ۀیطع  زا  هدننیرفآ  نارسپ 
حور نیا   . تسا هسیاقم  لباق  تشھب  داتسا  حور  تفھ  یناھج  روضح  اب  تاھج 
یارب یحور  ناونع  هک  نیا  زا  سپ  ییاطعا  رسپ  کی  طسوت  هک  تسا  تقیقح 

اطعا ۀدنھد  یلست  نیا   . دوش یم  هتخیر  ایند  کی  یور  دومن  تفایرد  یا  هرک  نینچ 
هب هتسویپ  روط  هب  ار  تقیقح  ناگدنیوج  ۀیلک  هک  تسا  یونعم  یورین  نامھ  هدش 

کی حور  نیا   . دنک یم  بذج  تسا  یلحم  ناھج  رد  تقیقح  مسجت  هک  وا  یوس 
ناھج یلصا  یاھرادم  هک  روطنامھ  تسرد  هک  تسا  هدننیرفآ  رسپ  یتاذ  ۀیطع 
یھلا تعیبط  زا  دنبای  یم  همشچرس  تشھب  یاھتیھولا  یصخش  روضح  زا  گرزب 

. دیآ یمرب  وا 

ناھج رد  تسا  نکمم  وا  یصخش  روضح   ، دورب دیایب و  تسا  نکمم  هدننیرفآ  رسپ 
، دنک یم  لمع  هدشن  لتخم  روط  هب  تقیقح  حور  اذل   ، دشاب رگید  یاج  ای  یلحم 
زا  ، دوش یم  یشان  هدننیرفآ  رسپ  تیصخش  زا  هک  یلاح  رد   ، یھلا روضح  نیا  اریز 

. تسا زکرمتم  یھلا  مداخ  صخش  رد  درکراک  رظن 

کرت ار  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس  ۀرک  زگرھ  یناھج  ردام  حور  دوجو  نیا  اب 
رسپ یصخش  روضح  زا  لقتسم  یھاگ  تسا  نکمم  هدننیرفآ  رسپ  حور   . دنک یمن 

لمع نینچ  یناھج  ردام  حور  یصخش  حور  اما   ، دنک یم  نینچ  دنک و  لمع 
وا سدقم  حور  دوش  ادج  نوتگنیولس  زا  یھلا  مداخ  یصخش  روضح  رگا   . دنک یمن 
تباث یزکرم  داتس  ۀرک  رد  دسر  یم  رظن  هب  وا  یحور  روضح   . دوش یم  درکراک  دقاف 
لقتسم هک  دزاس  یم  رداق  ار  هدننیرفآ  رسپ  حور  هک  تسا  تیعقاو  نیمھ  ، و  تسا

زکرم یناھج و  ینوناک  زکرمت  ناونع  هب  یناھج  ردام  حور   . دنک لمع  رسپ  روضح  زا 
. دیامن یم  لمع   ، سدقلا حور   ، وا دوخ  یصخش  ذوفن  زکرم  زین  تقیقح و  حور 

ینھذ یاطعا  هب  نوگانوگ  قرط  هب  ود  رھ  ردام  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  ردپ - 
ینھذ یاطعا  رگشنیرفآ  حور  اما   . دننک یم  تدعاسم  دوخ  یلحم  ناھج  نادنزرف 

. ددرگ رادروخرب  یصخش  تازایتما  ۀیطع  زا  هک  نیا  ات  دنک  یمن 

یلحم ناھج  عون  زا  یلحم  ناھج  کی  رد  تیصخش  یلماکت  قوف  یاھ  هتسر 
تایح یناسنا  ریز  یناسنا و  یاھ  هتسر   . دنتسھ رادروخرب  ناھجربا  ینھذ  یوگلا 

. دنتسھ رادروخرب  روای  حاورا  عاونا  ینھذ  تمدخ  ۀیطع  زا  یلماکت 
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حاورا نیا   . دنتسھ یلحم  ناھج  کی  یھلا  مداخ  ۀدیرفآ  نھذ  روای  حور  تفھ 
زا ناسکی  روط  هب  یگمھ  ، و  دنتسھ عونتم  تردق  اما  ناسکی  رتکاراک  یاراد  ینھذ 

یتخس هب  ناش  هدننیرفآ  ردام  زا  ادج  هچ  رگ   ، دنرب یم  هرھب  ناھج  حور  تعیبط 
حور  ، درخ حور  دنا : هتفرگ  ار  اھمان  نیا  روای  تفھ   . دنوش یم  بوسحم  تیصخش 
کرد تریصب  — حور   ، تیارد حور   ، تعاجش حور   ، شناد حور   ، ریبدت حور   ، شتسرپ

. عیرس

یھاش تخت  لباقم  رد  غارچ  نوچمھ   ” هک  ، دنتسھ ادخ “ حور  تفھ   ” اھنیا
وا اما   . دید ایور  رد  مئالع  تروص  هب  یربمایپ  هک  دنتسھ  ییاھنامھ  اھنیا  “ . دننشور
نیا  . دیدن نھذ  روای  حور  تفھ  نیا  درگادرگ  ار  نابھگن  راھچ  تسیب و  یاھھاگیاج 
اب هطبار  رد  یکی   ، دشاب یم  بلطم  ۀئارا  ود  نوماریپ  یمگردرس  رگنایب  شراگن 

تسیب و یاھھاگیاج   . متسیس تختیاپ  اب  هطبار  رد  یرگید  ناھج و  یزکرم  داتس 
ینوکسم تارک  یلحم  متسیس  یزکرم  داتس   ، مسورج رد  یناحور  ربھر  راھچ 

. دنتسھ امش 

اھدعر اھقرب و  یھاشداپ  تخت  زا  و  : ” تشون نینچ  نوتگنیولس  نوماریپ  انحوی  اما 
یاھمتسیس یارب  یناھج  یاھ  همانرب  شخپ  “ — . تساخ یمرب  ییاھادص  و 

ۀرک ۀدنز  یاھامن  بطق   ، یلحم ناھج  تھج  لرتنک  تاقولخم  نینچمھ  وا   . یلحم
راھچ طسوت  نادابن  رد  تھج  لرتنک  نیا   . دومن مسجم  نھذ  رد  ار   ، یزکرم داتس 
نیلوا طسوت  دننک و  یم  لمع  ناھج  تانایرج  یور  هک  نوتگنیولس  لرتنک  قولخم 

یرای دنمناوت  روط  هب  عیرس “ کرد   ” حور  ، تریصب روای   ، نھذ ۀدننک  لمع  حور 
بیجع روناج  هک  قولخم —  راھچ  نیا  فیصوت  اما   . دوش یم  یرادھگن  دنوش  یم 
زا اھنآ   . تسا هدش  دراو  هشدخ  دروم  زیگنا  مغ  یا  هنوگ  هب  دنا —  هدش  هدیمان 

. دنرادروخرب عیدب  لکش  اتمھ و  یب  ییابیز 

ۀیلک  . دنشاب یم  نادابن  تایح  یتاذ  دنتسھ و  یناھج  امن  بطق  ۀطقن  راھچ 
راد تھج  تانایرج  نیا  هب  تبسن  هک  دنرادروخرب  یندب  یاھدحاو  زا  هدنز  تاقولخم 

ناھج فلتخم  طاقن  زا  قولخم  یاھشنیرفآ  نیا   . دنتسھ ریذپ  شنکاو  ساسح و 
یاھورین اب  طابترا  رد  ، و  دنوش یم  یرادرب  هخسن  تارایس  کت  کت  ات  هتفرگ 

هب ناویح  مسیناگرا  رد  ار  یپوکسورکیم  یاھمادنا  هوبنا  یروط  تارک  یسیطانغم 
ناشن ار  بونج  لامش و  هتسویپ  روط  هب  تھج  یاھلولس  نیا  هک  دنزادنا  یم  راک 

تباث ناھج  ۀدنز  تادوجوم  رد  هشیمھ  یارب  یبای  تھج  سح  ور  نیا  زا   . دنھد یم 
دوجو رشب  عون  رد  هناھاگآ  ییاراد  کی  ناونع  هب  لماک  روط  هب  سح  نیا   . تسا

هدھاشم ایشنروی  رد  شراگن  نیا  ماگنھ  رد  ًادودح  ادتبا  رد  اھمادنا  نیا   . درادن
. دندش

حور یناحور  تمدخ  - 5
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هدننیرفآ رسپ  اب  تادوجوم  دیدج  عاونا  شنیرفآ  تایح و  یدنبلومرف  رد  یھلا  مداخ 
ماقم هب  وا  ِءاقترا  زا  دعب   ، نآ لابند  هب  ، و  دنک یم  یراکمھ  وا  متفھ  یاطعا  ماگنھ  ات 
یناھج تمدخ  رتشیب  راک  رد  رسپ  ییاطعا  حور  رسپ و  اب  ناھج  لماک  ییاورنامرف 

. دھد یم  همادا  یعاسم  کیرشت  هب  یا  هرایس  تفرشیپ  و 

ۀدام اب  نآ  عورش  هک   ، دنک یم  زاغآ  ار  یلماکت  تفرشیپ  راک  حور  ینوکسم  تارک  رد 
سپس  ، دراد یم  اطعا  ار  یھایگ  تایح  ادتبا  رد  وا   . تسا ملاع  ناج  یب 

هب بقاعتم  یاطعا  رھ  ؛ و  یرشب دوجو  ۀیلوا  ماسقا  دعب   ، یناویح یاھمسیناگرا 
ات یودب  نیزاغآ و  لحارم  زا  یا  هرایس  تایح  ِیلماکت  لیسناتپ  رتشیب  تفرشیپ 
قیرط زا  هدمع  روط  هب  حور  راک  نیا   . دنک یم  کمک  هدارا  بحاص  تادوجوم  روھظ 

لاح رد  تارایس  زاس  گنھامھ  هدننک و  دحتم  نھذ  حور -   ، نامیپ حاورا   ، روای تفھ 
یاھ هشیدنا  یوس  هب  ار  اھناسنا  یاھداژن  دحتم  هتسویپ و  روط  هب  هک   ، لماکت

. دسر یم  ماجنا  هب  دنراد  یم  نومنھر  یونعم  یاھنامرآ  رتالاو و 

یلماکت تاقولخم  ِیناویح  ًالماک  نھذ  رد  هک  یماگنھ  ادتبا  رد  یناف  ناسنا 
ار حور  یناحور  تمدخ  دیآ  یم  دوجو  هب  درخ  شتسرپ و  ناروای  یارب  تفایرد  تیفرظ 

روای نیمتفھ  نیمشش و  یناحور  تمدخ  نیا   . دنک یم  هبرجت  نھذ  اب  هطبار  رد 
نیا . و  تسا هدرک  روبع  یونعم  تمدخ  دحرس  زا  هک  تسا  نھذ  لماکت  رگناشن 
هدناجنگ یھلا  مداخ  یحور  یاھرادم  رد  ًاروف  درخ  شتسرپ و  درکراک  یاراد  ناھذا 

. دنوش یم 

دنم هرھب  سدقلا  حور  یناحور  تمدخ  تبھوم  زا  هنوگ  نیدب  نھذ  هک  یماگنھ 
یناھج ردپ  یناحور  روضح  باختنا  یارب  هناھاگآان ) ای  هناھاگآ   ) تیفرظ زا   ، دوش یم 

تقیقح حور  یزاساھر  زا  سپ  اما   . ددرگ یم  رادروخرب  رکف —  ۀدننک  میظنت  — 
هب لامرن  ناھذا   ، اھناسنا یمامت  هب  یا  هرایس  تمدخ  یارب  ییاطعا  رسپ  طسوت 
اب تقیقح  حور   . دنوش یم  هدامآ  رکف  ناگدننک  میظنت  شریذپ  یارب  کیتاموتا  روط 
یور یحور  ۀناگود  طابترا  نیا   . دنک یم  راک  هناگی  تروص  هب  یھلا  مداخ  حور  روضح 
روط هب  دھد و  شزومآ  ار  تقیقح  هک  تسا  نآ  ددص  رد  تسا و  شخرچ  رد  تارک 

ار دوعص  لاح  رد  یاھداژن  تاقولخم  یاھناور   ، دنک داشرا  ار  اھناسنا  ناھذا  یونعم 
هتسویپ روط  هب  دنتسھ  یلماکت  تارایس  نکاس  هک  ار  ینامدرم  ، و  دشخب ماھلا 

. دنک تیادھ  اھنآ  یھلا  تشونرس  یتشھب  فدھ  یوس  هب 

هب رسپ  حور  نیا   ، دوش یم  هتخیر  اھناسنا  یمامت  یور  تقیقح  حور  هچ  رگا 
رسپ تیرومأم  رھوج  عمج و  هک  هچنآ  هب  تبسن  ناسنا  یصخش  شریذپ  ۀطساو 

. تسا دودحم  تردق  درکراک و  رد  لماک  روط  هب  ًابیرقت  دھد  یم  لیکشت  ار  ییاطعا 
تامیمصت و هب  طورشم  ًاشخب  تسا و  رشب  درکیور  زا  لقتسم  ًاشخب  سدقلا  حور 

رد سدقلا  حور  یناحور  تمدخ   ، دوجو نیا  اب   . تسا ناسنا  تساوخ  یراکمھ 
یاھدومنھر زا  هک  ییاھناسنا  نآ  ینورد  یگدنز  ندیشخب  تیونعم  یزاس و  هزنم 
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. دوش یم  رثؤم  هدنیازف  روط  هب  دننک  یم  تعاطا  لماک  روط  هب  رتشیب  هچ  رھ  یھلا 

ای هدننیرفآ  رسپ  ردپ -  حور  ۀناگادج  دوجو  ای  شخب  کی  زا  ًاصخش  درف  ناونع  هب  امش 
ناحصان دننامھ  یناحور  نامداخ  نیا   . دیتسین رادروخرب  ردام  رگشنیرفآ  حور 

. دنشاب یمن  نکاس  نآ  رد  ای  دنریگ  یمن  سامت  درف  نھذ  یرکف  زکارم  اب  زیمآرارسا 
یناھج ردپ  یصخش  شیپ  تیعقاو  نیعم  درفنم  دوجو  یرکف  ناگدننک  میظنت 

نھذ نآ  ینیع  تمسق  کی  ناونع  هب  ناسنا  نھذ  رد  عقاو  رد  هک   ، دنشاب یم 
اب رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  حاورا  ۀعومجم  اب  ، و  دننیزگ یم  ینکس 

. دننک یم  راک  لماک  یگنھامھ 

رسپ ِیناھج  رسپ  ِتقیقح  حور  روضح   ، نارکیب حور  ِیناھج  رتخد  ِسدقلا  حور  روضح 
، وا اب  ای  یلماکت  ناسنا  کی  رد  یتشھب  ردپ  حور  هدننک -  میظنت  روضح  ، و  نادواج

ار یناسنا  نینچ  تسا و  یناحور  تمدخ  یونعم و  یاطعا  نراقت  رگناشن 
کرد ار  دنوادخ  اب  یدنزرف  یداقتعا  تیعقاو  هناھاگآ  روط  هب  هک  دراد  یم  هتسیاش 

. دنک
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نکمم نآ  نانکاس  رتارف  یبای  تیونعم  ینوکسم و  ۀرایس  کی  یجیردت  لماکت  اب 
. دوش تفایرد  تیارد  اب  یاھتیصخش  نینچ  طسوت  یا  هفاضا  یونعم  تاریثأت  تسا 

نیا  ، دننک یم  تفرشیپ  یحور  شنیب  نھذ و  لرتنک  رد  اھناسنا  هک  جیردت  هب 
هب اھنآ   . دنوش یم  گنھامھ  درکلمع  رد  رتشیب  رتشیب و  هناگدنچ  یحور  تامدخ 

. دنزیمآ یم  رد  تشھب  ثیلثت  ریگارف  تمدخ  اب  هدنیازف  روط 

، درفم تیھولا  یرشب  ۀبرجت  رد   ، دشاب یعمج  تیھولا  ۀولج  تسا  نکمم  هچ  رگا 
یمامت  . تسین یعمج  یرشب  ۀبرجت  رد  زین  یونعم  تمدخ   . تسا  ، هناگی هشیمھ 

هب اھنآ   . دنتسھ هناگی  درکراک  رد   ، أشنم ندوب  یعمج  زا  رظن  فرص  یونعم  تاریثأت 
گرزب و ناھج  تاقولخم  رد  هناگتفھ  یادخ  یحور  تمدخ  ، و  دنتسھ یکی  یتسار 

تمدخ نیا  یارب  تاقولخم  شریذپ  ینادردق و  هک  جیردت  هب  ، و  دنتسھ اھنآ  یارب 
. دوش یم  لاعتم  یادخ  تمدخ  اھنآ  ۀبرجت  رد  نیا   ، دبای یم  شیازفا  زاس  هناگی 

ات دیآ  یم  دورف  اھماگ  زا  ینالوط  یرس  کی  اب  نادواج  هوکش  یاھیدنلب  زا  یھلا  حور 
تکراشم رد   ، سپس دنک و  تاقالم  دیتسھ  هک  اجنآ  رد  دیتسھ و  هک  روطنآ  ار  امش 
نآ اب  دشک و  یم  شوغآ  رد  تبحم  اب  ار  یناسنا  أشنم  یواح  حور   ، نامیا اب 

، و دنک یم  تردابم  هار  نامھ  زا  تشگزاب  هب  تیعطق  نانیمطا و  اب  هنانتورف  یاھماگ 
تداعس یاھیدنلب  نامھ  هب  ینمیا  اب  یلماکت  حور  هک  نیا  ات  دنک  یمن  فقوت  زگرھ 

تمدخ ششخب و  تیرومأم  نیا  یھار  اجنآ  زا  ادتبا  رد  یھلا  حور  هک  نادواج 
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. دور الاب  دش  یناحور 

نآ هب  دننک و  یم  لابند  ار  دوخ  ۀیلوا  حوطس  ریذپان  اطخ  یا  هنوگ  هب  یحور  یاھورین 
یمامت ، و  دندرگ یم  زاب  نآ  هب  ًانئمطم  یگنادواج  زا  تمیزع  اب  اھنآ   . دنبای یم  تسد 
تعباتم نکاس  ۀدننک  میظنت  شزومآ  یربھار و  زا  هک  ار  ناکم  نامز و  نادنزرف  نآ 
نادنزرف  ،“ دنا هتفای  دلوت  حور  زا   ” یتسار هب  هک  ار  ییاھنآ   ، دنرب یم  دوخ  اب  دنا  هدرک 

. دنوادخ نامیا  اب 

تردق و  . تسا اھناسنا  نادنزرف  یارب  قیوشت  موادم و  تمدخ  عبنم  یھلا  حور 
، یونعم تایح  “ . تسا حور  یزاسون  قیرط  زا  وا و  تمحر  قباطم   ” امش تفرشیپ 

یبسن یگتسخ  هب  یونعم  شالت   . دوش یم  فرصم  یکیزیف  یژرنا  دننامھ 
ور نیا  زا   . تسا یونعم  زین  یعقاو و   ، دوعص ۀبرجت  یمامت   . دوش یم  رجنم  یونعم 
تایح حور  “ ” . دشخب یم  ناج  هک  تسا  حور  نیا  : ” تسا هدش  هتشون  یتسار  هب 

“. دھد یم 

رتکاراک نتخاس  نوگرگد  یارب  یبھذم  یاھنیرتکد  نیرتالاو  یتح  ۀدرم  یروئت 
دراد زاین  زورما  یایند  هک  هچنآ   . تسا ناوتان  یناسنا  راتفر  لرتنک  ای  یرشب 

رد هکلب  مالک  رد  طقف  هن  : ” دومن مالعا  امش  یناتساب  راگزومآ  هک  تسا  یتقیقح 
میھافم نیرتالاب   ، تسا هدرم  کیروئت  ِتقیقح  ۀتسھ  “ . سدقلا حور  رد  ورین و 

دمدب و تقیقح  لاکشا  یور  یھلا  حور  هک  نیا  رگم   ، دنریثأت نودب  یناسنا 
. دشخب ناج  ار  یراکوکین  یاھلومرف 

دلوت حور  رد  دنا  هتخانش  هدرک و  تفایرد  ار  دنوادخ  ندیزگ  ینکس  هک  ییاھنآ 
نکاس امش  رد  دنوادخ  حور  ، و  دیتسھ دنوادخ  هاگشتسرپ  امش   ” . دنا هتفای 

رھ رب  دیاب  یھلا  حور   ، دوش هدناشفا  امش  یور  حور  نیا  هک  تسین  یفاک  “ . تسا
. دنک لرتنک  ار  نآ  دشاب و  طلسم  یرشب  ۀبرجت  زا  هلحرم 

نآ یناسنا و  یدونشخان  رفاو  شطع  عنام  هک  تسا   ، تایح بآ   ، یھلا حور  روضح 
حور زا  تادوجوم   . دوش یم  یرشب  ۀتفاین  تیونعم  نھذ  ریذپان  فیصوت  یگنسرگ 
ۀمشچ کی  اھنآ  رد  یناحور  بآ  نیا  اریز   ، دنوش یمن  هنشت  زگرھ   ” هدش هتخیگنارب 
نینچ “ . دومن دھاوخ  ناروف  هنادواج  تایح  یوس  هب  هک  تشگ  دھاوخ  یدونشخ 
دوجو یاھیدنسرخ  یگدنز و  یاھیداش  هب  هک  ییاج  ات  یھلا  ۀدش  یرایبآ  یاھناور 

رظن زا  اھنآ   . دنتسھ لقتسم  یدام  طیحم  زا  یگمھ  دوش  یم  طوبرم  ینیمز 
دنم هرھب  هدش و  تیوقت  یقالخا  رظن  زا  ، و  دنا هتفای  توارط  هدش و  ینارون  یونعم 

. دنا هدش 

قایتشا یناویح و  تالیامت  ثاریم  دراد : دوجو  هناگود  تعیبط  کی  یناسنا  رھ  رد 
ِدیدش لیامت  ود  نیا   ، ایشنروی رد  امش  هاتوک  یگدنز  لوط  رد   . یحور ۀیطع  یالاو 
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یتخس هب  اھنآ   . دننک هحلاصم  لماک  روط  هب  دنناوت  یم  تردن  هب  داضتم  عونتم و 
روط هب  یحور  ۀعومجم  ناترمع  لوط  رد  اما   . دنوش دحتم  گنھامھ و  دنناوت  یم 
رارق حور  یربھار  تحت  رتشیب  رتشیب و  ار  مسج  هک  دنک  یم  یرای  ار  امش  هتسویپ 

امش هچ  رگا   ، دیھد همادا  دوخ  یدام  یگدنز  هب  دیاب  امش  هچ  رگا   . دیھد
روط هب  اھلآ  هدیا  دوصقم و  رد   ، دوجو نیا  اب   ، دیزیرگب نآ  یاھزاین  ندب و  زا  دیناوت  یمن 
نورد رد   . دیھد رارق  حور  ۀطلس  تحت  ار  یناویح  تعیبط  هک  دیا  هتفای  تردق  هدنیازف 
دوجو یھلا  یاھورین  زا  یداحتا  کی   ، یحور یاھورین  ینابت  کی  یتسار  هب  امش 

یدام تراسا  زا  ار  امش  ییاھن  ییاھر  هک  تسا  نیا  اھنآ  یراصحنا  دوصقم  هک  دراد 
. دزاس یلمع  یھانتم  یاھتیدودحم  و 

رد هک  وا  حور  قیرط  زا  امش  هک   ” ، تسا نیا  یناحور  تامدخ  نیا  یمامت  زا  روظنم 
ییاھن لین  یارب  هیلوا  لحارم  رگنایامن  ًامامت  نیا  و  “ . دیبای ورین  تسا  ناسنا  نورد 
یراشرس یمامت  اب   ” نآ یانثا  رد  هک  یا  هبرجت  نآ   ، تسا تمدخ  نامیا و  لامک  هب 

دنوش یم  تیادھ  دنوادخ  حور  اب  هک  ییاھنآ  یمامت  اریز  “ ” . دش دیھاوخ  رپ  دنوادخ 
“. دنتسھ دنوادخ  نادنزرف 

قاتشم ۀدنریگ  دای  کی  امش  رگا   . دنک یم  تیادھ  طقف   ، دنک یمن  روبجم  زگرھ  حور 
یھلا یاھیدنلب  هب  دیبای و  تسد  یحور  حوطس  هب  دیھاوخ  یم  رگا   ، دیتسھ

هب یھلا  حور  تروص  نیا  رد   ، دیسرب یدبا  فدھ  هب  دیراد  وزرآ  هناقداص  رگا   ، دیسرب
یونعم تفرشیپ  یدنزرف و  ریسم  دادتما  رد  ار  امش  زیمآرھم  روط  هب  یمارآ و 

هنادنمشوھ و  ، تیاضر اب  دیاب  دیراد  یم  رب  هک  یماگ  رھ   . دومن دھاوخ  تیادھ 
رابجا اب  ای  هتفاین و  گنر  لیمحت  اب  زگرھ  حور  یالیتسا   . دشاب زیمآ  ترسم  یراکمھ 

. تسا هتفرگن  رارق  هرطاخم  دروم 

هنادنمشوھ هنادازآ و  روط  هب  یحور  تیادھ  یواح  تایح  نینچ  هک  یماگنھ  و 
یھلا و سامت  زا  تبثم  یھاگآ  کی  جیردت  هب  یرشب  نھذ  نورد  رد   ، دش هتفریذپ 

میظنت  ) امش حور  اب  حور   ” دوز ای  رید   . دیآ یم  دوجو  هب  یحور  تکراشم  زا  نانیمطا 
ِیرکف ۀدننک  میظنت  “ . دیتسھ دنوادخ  دنزرف  کی  امش  هک  دھد  یم  یھاوگ  هدننک )
، تسا هتفگ  نخس  دنوادخ  اب  نات  یکیدزن  نوماریپ  امش  اب  شیپ  زا  امش  دوخ 

هب هن  دھد  یم  یھاوگ  امش “ حور  اب  حور ” هک  دنک  یم  قیدصت  شراگن  هک  یروط 
. امش حور 

زا هدنیازف  شیامن  کی  اب  یدوز  هب  یرشب  تایح  کی  رب  حور  یالیتسا  زا  یھاگآ 
، تسا هارمھ  حور  یربھار  تحت  ناسنا  نینچ  تایح  یاھشنکاو  رد  حور  یاھیگژیو 
، نامیا  ، یکین  ، تمیالم  ، یرابدرب  ، شمارآ  ، یداش  ، تبحم حور  یاھ  هرمث  اریز  ”

یھلا روط  هب  هدش و  تیادھ  حور  اب  یاھناسنا  نینچ  “ . تسا لادتعا  ، و  ینتورف
رب ماگ  تمحز  جنر و  ۀناریقح  یاھریسم  رد  زونھ  هک  نیا  نمض   ، هدش ینارون 
ماجنا یناسنا  یرادافو  اب  ار  دوخ  ینیمز  فیلاکت  هب  طوبرم  فیاظو  دنراد و  یم 
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لحاوس رد  هک  یا  هنادواج  تایح  راونا  صیخشت  هب  عورش  شیپ  زا   ، دنھد یم 
کرد هب  عورش  شیپ  زا  اھنآ   . دنا هدرک  دنز  یم  وسوس  رگید  یایند  رود  رایسب 

دنوادخ یھاشداپ   ” هک  ، دنا هدرک  شخب  شمارآ  شخب و  ماھلا  تقیقح  نآ  تیعقاو 
سدقلا حور  رد  یداش  ، و  شمارآ  ، یراکوکین هکلب  تسین  یندیشون  تشوگ و 

اب هتفای  دلوت  حور  زا  یاھناور   ، یتخس رھ  دوجو  رد  تقشم و  رھ  لوط  رد  و  “ . تسا
زا دنوادخ  رھم  اریز   ، دنبای یم  بلق  توق  تسا  اھسرت  ۀمھ  زا  رتارف  هک  یدیما  نآ 

. دوش یم  هتخیر  اھلد  یمامت  یور  یھلا  حور  روضح  قیرط 
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هب  ، دبای یم  همشچرس  أشنم  ناویح  یاھداژن  زا  هک  یتاذ  تعیبط   ، تینامسج
قیرط زا  یناسنا  تعیبط  هک  یماگنھ   . دروآ یمن  راب  هب  یھلا  حور  رمث  یعیبط  روط 
ایشنروی یاھداژن  هک  جیردت  هب   ، تفای اقترا  دنوادخ  لایرتام  نادنزرف  تعیبط  ندوزفا 

حور یراکمھ  یارب  هار  سپس   ، دندومن تفرشیپ  یا  هزادنا  ات  مدآ  یاطعا  قیرط  زا 
ندرک ورد  بجوم  ات   ، دوش یم  هدامآ  رتھب  درف  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  اب  تقیقح 

هک نیا  ولو   ، دینزن سپ  ار  حور  نیا  امش  رگا   . دوش حور  تشرس  یاھ  هویم  یابیز 
تیادھ مامت  تقیقح  یوس  هب  ار  امش  وا   ” ، دشاب زاین  تیدبا  هب  راک  نیا  ماجنا  یارب 

“. درک دھاوخ 

یاھداضت دننکاس  یونعم  تفرشیپ  یاراد  لامرن  تارک  رد  هک  یلماکت  یاھناسنا 
نییعت ار  ایشنروی  ینونک  یاھداژن  دراد و  دوجو  مسج  حور و  نایم  هک  ار  یداح 

زا شیپ  ناسنا   ، تارایس نیرت  لآ  هدیا  رد  یتح  اما   . دننک یمن  هبرجت  دنک  یم  یگژیو 
حوطس هب  دوجو  یناویح  ًافرص  حطس  زا  ات  دھد  جرخ  هب  یتبثم  یاھشالت  دیاب  مدآ 
. دنک دوعص  یحور  رتالاب  یاھشزرا  ینالقع و  هدنیازف  روط  هب  ِیناعم  یلاوتم 

ار موادم  زیتس  دوخ  یونعم  یکیزیف و  یاھتعیبط  نیب  لامرن  ۀرک  کی  یاھناسنا 
رتالاب حوطس  هب  دوجو  یناویح  حوطس  زا  نتفر  الاب  ترورض  اب  اھنآ   . دننک یمن  هبرجت 
دیدش یاھداضت  اب  هسیاقم  رد  یوَرزارف  نیا  اما   ، دنتسھ هجاوم  یونعم  یناگدنز 
رتشیب یونعم  یدام و  نوگمھان  یاھتعیبط  یواح  ملاع  نیا  رد  ایشنروی  یاھناسنا 

. تسا نتفرگ  رارق  شرورپ  شزومآ و  تحت  هیبش 

زا یا  هرایس  یونعم  یجیردت  لین  راک  نیا  رد  کمک  تفایرد  یارب  ایشنروی  نامدرم 
یمگردرس ایشسگیلک  لوحت   . دنرب یم  جنر  هناگود  تیمورحم  کی  یاھدمایپ 

ۀعماج کی  هک  یقالخا  یرای  زا  ار  دعب  یاھلسن  یمامت  دومن و  عیرست  ار  یناھج 
نآ زا  رتزیمآ  هعجاف  یتح  اما   . تخاس هرھب  یب  دزاس  مھارف  تسناوت  یم  مظنم 
اب هک  یکیزیف  تشرس  یواح  رترب  عون  نآ  زا  ار  اھداژن  اریز   ، دوب مدآ  عون  یاطخ 

. تخاس مورحم  دوب  رت  گنھامھ  یونعم  یاھنامرآ 
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مسج حور و  نیب  ریگمشچ  یاھالقت  نینچ  لمحتم  دنروبجم  ایشنروی  یاھناسنا 
لماک روط  هب  رتشیب  یندع  یاطعا  قیرط  زا  اھنآ  رود  رایسب  ناکاین  اریز  دنوش 

زا دیاب  ایشنروی  یناسنا  یاھداژن  هک  دوب  نیا  یھلا  حرط   . دندشن مدآ  عون  دننامھ 
یحور رظن  زا  یعیبط  روط  هب  رتشیب  هک  دنتشگ  یم  رادروخرب  یکیزیف  یتعیبط 

. داد یم  ناشن  شنکاو 

یزورما یاھناسنا  رگا   ، وا طیحم  ناسنا و  تعیبط  یارب  هناگود  تبیصم  نیا  مغر  هب 
تمدخ رد  دنوادخ  نامیا  اب  نادنزرف  هک  ییاج  ینعی   ، دنوش دراو  حور  یھاشداپ  هب 

رس هب  ینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  هب  لد  ناج و  اب  فقو  ِشخبیدازآ  هنارگنشور و 
ردق  ، دنشاب یم  دنم  هرھب  مسج  یگدرب  تراسا و  زا  یبسن  ییاھر  زا  هدرب و 

هار یسیع   . درک دنھاوخ  هبرجت  ار  حور  مسج و  نایم  راکشآ  زیتس  نیا  زا  یرتمک 
تادوجوم نآ  ۀلیسو  هب  هک  یھار   ، داد ناشن  رشب  عون  هب  ار  یناسنا  یگدنز  دیدج 

دنزیرگب و دایز  ۀزادنا  هب  ایشسگیلک  شروش  کلھم  یاھدمایپ  زا  دنناوت  یم  یرشب 
تایح حور   ” . دننک ناربج  ار  مدآ  عون  یاطخ  زا  یشان  یاھتیمورحم  وحن  نیرترثؤم  هب 
دازآ هانگ  ترارش و  یاھ  هسوسو  یناویح و  یگدنز  نوناق  زا  ار  ام  حیسم  یسیع 
قئاف امش  نامیا  یتح  مسج و  رب  هک  تسا  یزوریپ  نامھ  نیا  “ ” . تسا هتخاس 

“. دیآ یم 

تعیبط اب  ردق  نامھ  هب  دنا  هتفای  دلوت  حور  زا  هک  یسانشادخ  نانز  نادرم و  نآ 
هک یتارایس   ، تارک نیرت  لامرن  نانکاس  هک  دننک  یم  هبرجت  ار  داضت  دوخ  یناسنا 
رایسب نامیا  اب  نادنزرف   . دنا هدشن  سمل  شروش  اب  ای  هدشن و  هتشغآ  هانگ  اب  زگرھ 

داجیا یعیبطریغ  ای  هتخیسگ  ماجل  تالیامت  ۀلیسو  هب  هک  ییاھداضت  زا  رتارف 
. دننک یم  یگدنز  یونعم  حوطس  رد  دننک و  یم  راک  ینالقع  حوطس  رد  دوش  یم 

تعیبط یواح  یعیبط  یاھشزیگنا  لایما و  یناویح و  تادوجوم  لامرن  تالیامت 
ناھذا رد  زج  هب  دنتسین  داضت  رد  یونعم  یاھیبایتسد  نیرتالاب  اب  یتح  یکیزیف 

. فاکشوم دح  زا  شیب  هنافسأتم  ای   ، هتخومآ دب   ، نادان صاخشا 

هک نیا  لابند  هب   ، دیدومن زاغآ  ار  هنادواج  تایح  ریسم  رد  تکرح  هک  نیا  زا  سپ 
تارطاخم زا   ، دیدومن تفایرد  ار  دوخ  یورشیپ  نیمارف  هتفریذپ و  ار  فیلکت 

یاھدیدرت اب   ، دیشاب هتشادن  میب  یناسنا  یزاسمھان  یرشب و  یراکشومارف 
، دیھدن ناشن  لزلزت   ، دیوشن ینارگن  راچد  هدننک  توھبم  یمگردرس  اب  ای  تسکش 

رھ رد   ، کیرات تعاس  رھ  رد  اریز   ، دیربن لاوئس  ریز  ار  دوخ  تبترم  تیعقوم و  و 
دھاوخ نخس  نینچ  هشیمھ  تقیقح  حور   ، ور شیپ  یالقت  رد  ساسح  ۀلحرم 

“. تسا نیا  ریسم  : ” تفگ

ایشنروی رد  تمدخ  تیرومأم  هب  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. تسا هدش  هدرامگ 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 35
یلحم ناھج  رد  دنوادخ  نارسپ 

دالوا اھنآ   . دنا هتشاد  یتشھب  أشنم  کی  دندش  یفرعم  ًالبق  هک  دنوادخ  نارسپ 
، تشھب یدنزرف  تبترم  نیلوا  زا   . دنتسھ یناھج  یاھورملق  یھلا  نایاورنامرف 

. ناھج یاورنامرف  ردپ و   ، لیئاکیم  ، دراد دوجو  یکی  طقف  نادابن  رد   ، هدننیرفآ نارسپ 
مھس نادابن   ، نوناق یرجم  ای  لانُوآ  نارسپ   ، تشھب یدنزرف  تبترم  نیمود  زا 

رد ردقنامھ  رتکچوک “ یاھحیسم   ” نیا . و  نت  1٫062 دشاب —  یم  اراد  ار  دوخ  لماک 
رسپ هدننیرفآ و  هک  دنتسھ  دنمتردق  ًامامت  رثؤم و  شیوخ  یا  هرایس  یاھاطعا 
ناھج کی  رد   ، دنراد ثیلثت  رد  أشنم  هک   ، هتسر نیموس   . دوب ایشنروی  رد  داتسا 

ات هدزناپ  نیب  نادابن  رد  هک  منز  یم  نیمخت  نم  اما   ، دنوش یمن  مان  تبث  یلحم 
همونقا هس  قولخم -  روای  هک 9٫642  دراد  دوجو  ثیلثت  راگزومآ  رسپ  رازھ  تسیب 
نوناق یرجم  هن  تشھب  یاھلانیِد  نیا   . دوش یمن  لماش  ار  هدش  تبث  ۀدش 

. دنتسھ راگزومآ  ربا  اھنآ  ؛  ریدم هن  دنتسھ و 

. دنراد یلحم  ناھج  رد  أشنم  تفرگ  دنھاوخ  رارق  هظحالم  دروم  هک  ینارسپ  عاونا 
ناھج ردام  لمکم  حور  اب  ریغتم  طابترا  رد  هدننیرفآ  یتشھب  رسپ  کی  دالوا  اھنآ 

: دنوش یم  رکذ  تایاور  نیا  رد  ناھج  یدنزرف  نیریز  عاونا   . دنشاب یم 

. قداص کلم  نارسپ  - 1

. کِدادنارُو نارسپ  - 2

. کِدنانونال نارسپ  - 3

. تایح لماح  نارسپ  - 4

: دنک یم  لمع  یدنزرف  ۀتسر  هس  شنیرفآ  یارب  تشھب  ۀناگ  هس  تیھولا 
رد زین   ، حور رسپ و   ، یلحم ناھج  رد  هناگود  تیھولا   . اھلانیِد  ، اھلانُوآ  ، اھلیئاکیم
، و اھکدادنارُو  ، اھقداص کلم  دنک : یم  لمع  نارسپ  زا  الاو  ۀتسر  هس  شنیرفآ 

یادخ یدعب  حطس  اب  هناگ  هس  یلجت  نیا  هب  یبایتسد  زا  سپ  ، و  اھکدنانونال
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نیا  . دنک یم  یعاسم  کیرشت  تایح  نیلماح  ۀرنھ  دنچ  عون  داجیا  رد  هناگتفھ 
کی اھنآ  اما   ، دنوش یم  یدنب  هقبط  دنوادخ  ۀدنبای  دورف  نارسپ  هورگ  رد  تادوجوم 

یسررب هب  دعب  ۀلاقم  یمامت   . دنشاب یم  یناھج  تایح  زا  هیلوا  ریظن و  یب  لکش 
. تفای دھاوخ  صاصتخا  نانآ 

قداص کلم  ردپ  - 1

دادماب و نابات و  ۀراتس  دننامھ   ، یصخش یرای  تادوجوم  ندمآ  دوجو  هب  زا  سپ 
ناھج کی  قالخ  یاھحرط  یھلا و  دوصقم  قباطم   ، یرادا یاھتیصخش  ریاس 

، رگشنیرفآ حور  هدننیرفآ و  رسپ  نایم  قالخ  دنویپ  زا  دیدج  لکش  کی   ، صخشم
نیا زا  هدمآرب  یدنزرف  تیصخش   . دھد یم  خر   ، یلحم ناھج  رد  نارکیب  حور  رتخد 
نآ وا   . دشاب یم  قداص —  کلم  ردپ  نیتسخن —  قداص  کلم   ، قالخ تکراشم 

نآ زا  رادروخرب  هورگ  یمامت  ندروآ  دوجو  هب  یارب  ًابقاعتم  هک  تسا  ریظن  یب  دوجوم 
. دنک یم  یعاسم  کیرشت  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  اب  مان 

نابات و ۀراتس  ییارجا  راکمھ  نیلوا  ناونع  هب  قداص  کلم  ردپ  نادابن  ناھج  رد 
کلم ، و  تسا لوغشم  ناھج  یاھتسایس  اب  رتشیب  لیئربج   . دنک یم  لمع  دادماب 
ًابترم هک  ار  نادابن  یاھاروش  اھھاگداد و  تسایر  لیئربج   . یلمع بولسا  اب  قداص 
، هژیو یاھنویسیمک  تسایر  قداص  کلم  ، و  دراد هدھع  هب  دنوش  یم  لیکشت 
زگرھ قداص  کلم  ردپ  لیئربج و   . ار یتروشم  یاھتئیھ  یرارطضا و  ، و  هداعلا قوف 
کلم ردپ  لیئربج  بایغ  رد  اریز   ، دنوش یمن  جراخ  نوتگنیولس  زا  نامزمھ  روط  هب 

. دنک یم  لمع  نادابن  یئارجا  سیئر  ناونع  هب  قداص 

طسوت درادناتسا  نامز  ۀلاس  رازھ  ۀرود  کی  فرظ  یگمھ  ام  ناھج  یاھقداص  کلم 
کلم  . دندش هدیرفآ  قداص  کلم  ردپ  اب  طابترا  رد  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ 
ناشدوخ یاضعا  زا  یکی  نآ  رد  هک  دنشاب  یم  یدنزرف  تبترم  کی  زا  نوچ  اھقداص 

اذل دنتسھ و  أشنم  دوخ  ًاشخب  راتخاس  رد   ، درک لمع  زارتمھ  ۀدننیرفآ  ناونع  هب 
روط هب  اھنآ   . دنشاب یم  دوخ  رب  تموکح  ینامسآ  عون  کی  ققحت  یارب  یيادیدناک 

باختنا درادناتسا  نامز  ۀلاس  تفھ  ۀرود  کی  یارب  ار  دوخ  یرادا  سیئر  یا  هرود 
هچ رگ   ، دننک یم  لمع  هدنھد  ناماس  دوخ  عون  کی  ناونع  هب  نآ  زا  ریغ  دننک و  یم 
هاگ  . تسا رادروخرب  هناردپ  کرتشم  یتاذ  صخشم  تازایتما  زا  هیلوا  قداص  کلم 
نیلماح ناونع  هب  ار  دوخ  ۀتسر  زا  صخشم  دارفا  یخرب  قداص  کلم  ردپ  نیا  هاگ  هب 

ۀرایس یعون  اھنآ   . دنک یم  نییعت  تیانوسدیم  تارک  رد  راک  یارب  تایح  ۀژیو 
. دنا هدشن  راکشآ  ایشنروی  رد  نونکات  هک  دنتسھ  ینوکسم 

زج هب   ، دننک یمن  لمع  یلحم  ناھج  زا  جراخ  هدرتسگ  روط  هب  اھقداص  کلم 
لاح رد  ناھجربا  یاھھاگداد  رد  هک  یروما  رد  دھاش  ناونع  هب  هک  یماگنھ 
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روطنآ  ، هژیو ناریفس  ناونع  هب  هک  ینامز  ، و  دنوش یم  هدناوخ  ارف  تسا  یگدیسر 
نامھ رد  رگید  ناھج  یارب  ار  ناھج  کی  دنوش و  یم  نییعت   ، دنتسھ یھاگ  هک 
ناھج رھ  ۀدش  هداز  تسخن  ای  هیلوا  قداص  کلم   . دننک یم  یگدنیامن  ناھجربا 

هب تسا  طوبرم  وا  عون  فیاظو  عفانم و  هب  هک  ییاھتیرومأم  رد  ات  تسا  دازآ  هشیمھ 
. دنک رفس  تشھب  هب  ای  هیاسمھ  یاھناھج 

قداص کلم  نارسپ  - 2

تایح هب  یفاک  روط  هب  ردقنآ  هک  دنتسھ  یھلا  نارسپ  عون  نیلوا  اھقداص  کلم 
ناسنا ِءاقترا  راک  رد  میقتسم  روط  هب  دنناوتب  هک  دنوش  یم  کیدزن  قولخم  رت  نییاپ 

نیا  . دننک تمدخ  یلماکت  یاھداژن  هب  مسج  رد  لولح  هب  زاین  نودب  ، و  دنیامن لمع 
اھنآ أشنم   . دنتسھ یتیصخش  گرزب  دورف  ینایم  ۀطقن  رد  یعیبط  روط  هب  نارسپ 
زا رادروخرب  قولخم  تایح  نیرت  نییاپ  تیھولا و  نیرتالاب  نایم  هار  ۀمین  رد  ًابیرقت 
یھلا رتالاب و  حوطس  نایم  یعیبط  طبار  بیترت  نیدب  اھنآ   . دشاب یم  هدارا  ۀیطع 

. دنوش یم  یلماکت  تارک  رد  تایح  یدام  یتح  رت و  نییاپ  لاکشا  یناگدنز و  دوجو 
رد  . دنوش یم  نامداش  اھقداص  کلم  اب  ندرک  راک  زا   ، ناگتشرف  ، فارس یاھ  هتسر 

، تیارد اب  یناتسود  نارسپ  نیا  رد  دنمشوھ  تایح  لاکشا  یمامت  عقاو 
. دنبای یم  دنمدرخ  ینارواشم  زوسلد و  یناراگزومآ 

نیلوا اب  ام   ، ریظن یب  هورگ  نیا  اب   . دنشاب یم  دوخ  رب  مکاح  تبترم  کی  اھقداص  کلم 
نیرتالاب میتسھ و  وربور  یلحم  ناھج  تادوجوم  یوس  زا  یراتخم  دوخ  یارب  شالت 

تالیکشت نارسپ  نیا   . مینک یم  هدھاشم  ار  نیتسار  دوخ  رب  تموکح  عون 
ۀرک شش  یارب  زین  ، و  ناش یگناخ  ۀرایس  یرادا  نامزاس  هورگ و  یارب  ار  ناشدوخ 
زا زگرھ  اھنآ  هک  دوش  تبث  دیاب  . و  دنھد یم  نامزاس  اھنآ  یعرف  تارک  هطوبرم و 
کلم نارسپ  نیا  نادابن  ناھج  رساترس  رد   . دنا هدرکن  هدافتسا  ِءوس  دوخ  تازایتما 
ناھج هورگ  رھ  دیما  اھنآ   . دنا هدرکن  تنایخ  دوخ  رب  دامتعا  هب  مھ  رابکی  یتح  قداص 
وگلا و نادابن  تارک  یمامت  یارب  اھنآ   . دراد ار  دوخ  رب  تموکح  یوزرآ  هک  دنتسھ 
، دنمشوھ تادوجوم  یاھ  هتسر  یمامت   . دنتسھ دوخ  رب  تموکح  ناراگزومآ 
اھقداص کلم  تلود  زا  دوخ  شیاتس  رد   ، نییاپ زا  اھنامرف  تحت  الاب و  زا  اھقوفام 

. دنتسھ لدکی 

دراد و گرزب  ۀداوناخ  کی  رد  ار  دشرا  رسپ  تلزنم  یدنزرف  قداص  کلم  ۀبتر 
لاور یا  هزادنا  ات  تسا و  تباث  اھنآ  راک  رتشیب   . دریگ یم  هدھع  هب  ار  یو  تیلوئسم 

ناشدوخ طسوت  عومجم  رد  تسا و  هنابلطواد  نآ  ۀدمع  شخب  اما   ، دراد یداع 
لیکشت نوتگنیولس  رد  هاگ  هب  هاگ  هک  هژیو  عماجم  تیرثکا   . تسا هدش  لبقت 

قباطم نارسپ  نیا   . دنوش یم  هدناوخ  ارف  اھقداص  کلم  داھنشیپ  هب  انب  دنوش  یم 
دوخ نامزاس  کی  اھنآ   . دننک یم  یرادساپ  دوخ  یلحم  ناھج  زا  ناشدوخ  راکتبا 
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یمامت زا  لقتسم  ، و  تسا هتفای  صیصخت  ناھج  زا  یریگربخ  هب  هک  دنراد  راتخم 
یزکرم داتس  هب  ملاع  ۀرمزور  ۀرادا  ریگرد  لومعم  لماوع  قیرط  زا  هک  یتاعالطا 
ًاتعیبط اھنآ   . دھد یم  شرازگ  هدننیرفآ  رسپ  هب  بترم  روط  هب  دسر  یم  ناھج 
تادوجوم تاقبط  یمامت  لماک  دامتعا  زا  ، و  دنتسھ بصعت  یب  ینارگ  هراظن 

. دنرادروخرب دنمشوھ 

لمع اھ  هیحان  یتروشم  رایس و  رظن  دیدجت  یاھھاگداد  ناونع  هب  اھقداص  کلم 
تروص هب  ات  دنور  یم  تارک  هب  کچوک  یاھھورگ  رد  ناھج  نارسپ  نیا   . دننک یم 

، و دننک تفایرد  داھنشیپ   ، دنریگب تداھش   ، دننک تمدخ  یتروشم  یاھنویسیمک 
دنیامن و کمک  هدمع  تالکشم  لح  هب  تروص  نیدب  ، و  دننک لمع  رواشم  ناونع  هب 

دیآ یم  شیپ  هاگ  هب  هاگ  یلماکت  یاھورملق  روما  رد  هک  یدج  تافالتخا  هب 
. دنیامن یگدیسر 

رد دادماب  نابات و  ۀراتس  یلصا  نارایتسد  ناھج  کی  نارسپ  نیرتلاسنھک  نیا 
مان هب  قداص  کلم  کی  هک  یماگنھ   . دنشاب یم  هدننیرفآ  رسپ  نیمارف  یارجا 
تیرومأم نآ  دصاقم  ماجنا  یارب  تسا  نکمم   ، دور یم  هداتفا  رود  یا  هرک  هب  لیئربج 
رایتخا اب  تیرومأم  ۀرایس  رد  دادیور  نآ  رد  دنک و  یگدنیامن  هدنتسرف  مان  هب  هژیو 

یتارک نآ  دروم  رد  هژیو  هب  رما  نیا   . تشگ دھاوخ  رھاظ  دادماب  نابات و  ۀراتس  لماک 
تسا هتشگن  رادیدپ  ملاع  تاقولخم  لکش  هب  رتالاب  رسپ  کی  اھنآ  رد  زونھ  هک 

. تسا قداص 

دراو یلماکت  ۀرک  کی  رد  ییاطعا  یناگدنز  نارود  هب  هدننیرفآ  رسپ  کی  هک  یماگنھ 
کی  ، وا یتشھب  ناردارب  زا  یکی  هک  یماگنھ  اما   ، دور یم  ییاھنت  هب   ، دوش یم 

هک قداص  کلم  نانابیتشپ  طسوت   ، دوش یم  دراو  اطعا  کی  هب   ، لانُوآ رسپ 
رایسب روط  هب  هک  ینارسپ   ، دوش یم  یھارمھ  دشاب  یم  رفن  هدزاود  ناشدادعت 

یاھلانوآ زا  نینچمھ  اھنآ   . دننک یم  کمک  ییاطعا  تیرومأم  تیقفوم  هب  رثؤم 
رگا ، و  دننک یم  ینابیتشپ  ینوکسم  تارک  هب  هنارواد  یاھتیرومأم  رد  یتشھب 
نامشچ یارب  اھقداص  کلم  اھتیرومأم  نیا  رد   ، دوش رھاظ  وحن  نیدب  زین  لانُوآ  رسپ 

. دنتسھ یئرم  اھناسنا 

. دننکن تمدخ  نآ  یارب  اھنآ  هک  درادن  دوجو  یا  هرایس  یونعم  زاین  زا  یا  هلحرم  چیھ 
هب ار  هتفرشیپ  تایح  زا  رادروخرب  تارک  مامت  ًاررکم  هک  دنتسھ  یناراگزومآ  اھنآ 

. دنناسر یم  وا  یتشھب  ردپ  هدننیرفآ و  رسپ  لماک  ییاھن و  تخانش 

. دنتسین ریذپاناطخ  تواضق  رد  اما   ، دنتسھ لماک  یدنمدرخ  رد  ًابیرقت  اھقداص  کلم 
تاقوا یھاگ   ، دنتسھ اھنت  هداتفا و  ادج  یا  هرایس  یاھتیرومأم  رد  هک  یماگنھ  اھنآ 
دننکب یصخشم  یاھراک  دنا  هدیزگرب  هک  ینعم  نیدب   ، دنا هدرک  اطخ  یئزج  روما  رد 

ار قداص  کلم  کی  تواضق  یاطخ  نینچ   . دنا هدرکن  دییأت  ًابقاعتم  اھنآ  نیلوئسم  هک 
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رسپ اب  دونش  رد  دورب و  نوتگنیولس  هب  هک  نیا  ات   ، دنک یم  تیحالص  بلس  ًاتقوم 
هک یگنھامھ  مدع  زا  ار  وا  رثؤم  روط  هب  هک  دنک  تفایرد  ار  یدومنھر  نآ  هدننیرفآ 

تحارتسا یپ  رد  سپس  ، و  دزاس یھت  تشگ  شنارای  اب  قفاوت  مدع  بجوم 
یاھقابطنا مدع  نیا  اما   . دیآ یم  لابند  هب  تمدخ  رد  تیبثت  موس  زور  رد   ، یحیحصت

. تسا هداد  خر  نادابن  رد  تردن  هب  قداص  کلم  درکراک  رد  یئزج 

رد هچ  رگ   ، تسا تباث  اھنآ  دادعت   . دنتسین شیازفا  لاح  رد  ۀتسر  کی  نارسپ  نیا 
ناشیزکرم داتس  رد  اھقداص  کلم  ۀدش  تبث  دادعت   . تسا ریغتم  یلحم  ناھج  رھ 

. تسا نویلیم  هد  زا  رتارف  نادابن  رد 

قداص کلم  تارک  - 3

، ناھج یزکرم  داتس   ، نوتگنیولس یکیدزن  رد  ار  ناشدوخ  ۀرک  کی  اھقداص  کلم 
ۀرک داتفھ  ماگشیپ  ۀرک   ، تسا قداص  کلم  شمان  هک  هرک  نیا   . دننک یم  لاغشا 

یاھتیلاعف هب  هک  یعرف  ۀرک  شش   . دنراد رارق  نوتگنیولس  رادم  رد  هک  تسا  یلصا 
زیگنا تفگش  تارک  نیا  زا   . دنشدرگ رد  اھنآ  زا  کی  رھ  رود  هب  دنا  هتفای  صیصخت  هژیو 

. دوش یم  دای  قداص  کلم  هاگشناد  مان  هب  بلغا  یعرف —  یلصا و 420  داتفھ  — 
رد یتماقا  تیعضو  هب  یبایتسد  یارب  نادابن  بکاوک  ۀیلک  ِزارف  لاح  رد  یاھناسنا 

ناگدننک دوعص  شزومآ  اما   . دننیب یم  شزومآ  تارک  یمامت 490  رد  نوتگنیولس 
ۀدش هتخاس  تارک  ۀشوخ  رد  هک  تسا  یا  هناگدنچ  یاھتیلاعف  زا  هلحرم  کی  طقف 

. دبای یم  تروص  نوتگنیولس 

ۀرک تفھ  لماش  کی  رھ  هک  دنا  هدش  میسقت  هورگ  هد  هب  نوتگنیولس  رادم  تارک   490
یتسرپرس تحت  اھھورگ  نیا  زا  کی  رھ   . دنشاب یم  یعرف  ۀرک  ود  لھچ و  یلصا و 
ۀرک ۀدنریگ  رب  رد  هک  هورگ  نیلوا   . دنراد رارق  یناھج  تایح  عاونا  زا  یعون  یلک 
تحت دشاب  یم  یا  هرایس  ۀدندرگ  هورگ  رد  یدعب  یلصا  تارک  شش  ماگشیپ و 

: زا دنترابع  قداص  کلم  تارک  نیا   . دراد رارق  اھقداص  کلم  یتسرپرس 

. قداص کلم  نارسپ  هاگتماقا  ۀرک  ماگشیپ —  ۀرک  - 1

. هدنز یاھیژرنا  یاھھاگشیامزآ  یکیزیف و  تایح  سرادم  ۀرک  - 2

. ایشناروم تایح  ۀرک  - 3

. یحور نیزاغآ  تایح  ۀرک  - 4

. یحور همین  تایح  ۀرک  - 5

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. یحور تفرشیپ  لاح  رد  تایح  ۀرک  - 6

. یدرف یاھییاناوت  یلاع  گنھامھ و  ققحت  ورملق  - 7

راک هب  هتسباو  یاھتیلاعف  هب  قداص  کلم  تارک  نیا  زا  کی  رھ  یعرف  تارک  شش 
. دنا هتفای  صیصخت  هطوبرم  یلصا  ۀرک 

تسا یتادوجوم  یمامت  یارب  رادید  لومعم  ناکم   ، قداص کلم  ۀرک   ، ماگشیپ ۀرک 
لاغتشا اضف  نامز و  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  یشخب  تیونعم  شزومآ و  راک  هب  هک 
نادابن یمامت  رد  ناکم  نیرت  بلاج  هرک  نیا  دیاش  هدننک  دوعص  کی  یارب   . دنراد

لیصحتلا غراف  شیوخ  ۀبکوک  شزومآ  زا  هک  یلماکت  یاھناسنا  یمامت   . دشاب
ماظن لخاد  هب  اجنآ  رد  اھنآ   . دمآ دنھاوخ  دورف  قداص  کلم  رد  دنوش  یم 

. دنوش یم  دراو  نوتگنیولس  یشزومآ  متسیس  یونعم  تفرشیپ  اھلمعلاروتسد و 
شومارف ریظن  یب  ۀرک  نیا  رد  یگدنز  زور  نیلوا  هب  ار  دوخ  یاھشنکاو  زگرھ  امش  و 

. دیدیسر دوخ  یتشھب  دصقم  هب  هک  نیا  زا  دعب  یتح  هن   ، درک دیھاوخن 

، دننیزگ یم  ینکس  قداص  کلم  ۀرک  رد  هک  نیا  نمض  زارف  لاح  رد  یاھناسنا 
لابند دنخرچ  یم  نآ  رود  هب  هک  هژیو  شزومآ  ۀرایس  شش  رد  ار  دوخ  شزومآ 

رادم یلصا  تارک   ، یگنھرف ۀرک  داتفھ  رد  ناشتقوم  تماقا  رسارس  رد  . و  دننک یم 
. دوش یم  هدافتسا  شور  نیمھ  زا   ، نوتگنیولس

یعرف تارک  شش  رد  هک  ار  یرامشیب  تادوجوم  تقو  عونتم  یاھتیلاعف  یرایسب 
رد یاھناسنا  هب  هک  ییاج  ات  اما   ، دنک یم  لاغشا  دنراد  تماقا  قداص  کلم  ۀرک 

: دنا هتفای  صیصخت  هژیو  ۀعلاطم  نیریز  لحارم  هب  رامقا  نیا   ، تسا طوبرم  زارف  لاح 

زارف لاح  رد  یاھناسنا  ِیا  هرایس  نیزاغآ  تایح  یسررب  هب  کی  ۀرامش  ۀرک  - 1
ییاھنآ ۀدنریگ  رب  رد  هک  دوش  یم  ماجنا  ییاھسالک  رد  راک  نیا   . دراد لاغتشا 

هک ییاھنآ   . دشاب یم  دنیآ  یم  یناسنا  أشنم  یواح  صخشم  ۀرک  کی  زا  هک 
. دننک یم  لابند  مھ  اب  ار  یبرجت  یسررب  نینچ  دنتسھ  ایشنروی  زا 

یط هک  تسا  براجت  هباشم  یسررب  کی  لماش  ود  ۀرامش  ۀرک  ۀژیو  راک  - 2
رد یلحم  متسیس  یزکرم  داتس  یلصا  رمق  رود  هب  هک  رصق  تارک  زا  روبع 

. تسا هدش  لصاح  دنشدرگ 

طوبرم یلحم  متسیس  تختیاپ  رد  تقوم  تماقا  هب  هرک  نیا  یاھیسررب  - 3
داتس ۀشوخ  ۀدش  هتخاس  تارک  ریاس  یاھتیلاعف  ۀدنریگ  رب  رد  دوش و  یم 

. دشاب یم  متسیس  یزکرم 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هب طوبرم  تارک  هبکوک و  یعرف  ۀرک  داتفھ  براجت  یسررب  هب  هرک  نیمراھچ  - 4
. دراد لاغتشا  اھنآ 

یزکرم داتس  ۀرک  رد  هدننک  دوعص  تقوم  تماقا  یسررب  هرک  نیمجنپ  رد  - 5
. دوش یم  ماجنا  هبکوک 

هرود و جنپ  نیا  نتخاس  طبترم  یارب  شالت  هب  شش  ۀرامش  ۀرک  رد  تقو  - 6
سرادم هب  دورو  یارب  کرادت  رد  هبرجت  یگنھامھ  هب  یبایتسد  بیترت  نیدب 

. دبای یم  صیصخت  ناھج  شزومآ  هب  قلعتم  قداص  کلم  یلصا 

. دنا هدش  عقاو  قداص  کلم  هاگلزنم  ۀرک  رد  یونعم  یدنمدرخ  ناھج و  ۀرادا  سرادم 
، هدام  ، یژرنا ریظن  یشھوژپ  دحاو  ۀتشر  کی  هب  هک  یسرادم  نآ  نینچمھ  اجنآ  رد 

صیصخت قولخم  یا  هسیاقم  دوجو  ، و  تایقالخا  ، دانسا  ، تاطابترا  ، یھدنامزاس
. دنوش یم  تفای  دنا  هتفای 

ِیتشھب یاھ  هتسر  یتح  اھ —  هتسر  یمامت  یونعم  ۀیطع  ِقداص  کلم  جلاک  رد 
هب هک  ییاھھورگ  شزومآ  رد  فارس  ناراگزومآ  قداص و  کلم  اب  دنوادخ  نارسپ  — 

یدنزرف یونعم و  یدازآ  دنوش و  یم  مزاع  تشونرس  ناگدنھد  تراشب  ناونع 
نیا  . دننک یم  یراکمھ  دنراد  یم  مالعا  ناھج  تسدرود  تارک  یارب  یتح  ار  یھلا 
. تسا ناھج  درف  هب  رصحنم  ۀسسؤم  کی  قداص  کلم  هاگشناد  ۀژیو  ۀدکشناد 

. دنوش یمن  هتفریذپ  رگید  یحاون  زا  هدننک  رادید  نایوجشناد 

نانآ هاگلزنم  ۀرک  رد  اھقداص  کلم  طسوت  ناھج  ۀرادا  رد  یشزومآ  سرد  نیرتالاب 
هدھع هب  هیلوا  قداص  کلم  ردپ  ار  الاب  تایقالخا  جلاک  نیا  تسایر   . دوش یم  هداد 

هک یلاح  رد   . دننک یم  لدب  در و  وجشناد  سرادم  نیا  اب  نوگانوگ  یاھناھج   . دراد
یالاو ۀعسوت  یونعم و  لین  اب  هطبار  رد  اھناھج  سایقم  رد  نادابن  ناوج  ناھج 
مامت نانچ  ام  یرادا  تالکشم   ، لاح نیا  اب   ، دراد رارق  نییاپ  حطس  رد  یقالخا 

تسا هتخاس  لیدبت  روانھپ  هاگنامرد  کی  هب  رگید  کیدزن  یاھشنیرفآ  یارب  ار  ناھج 
قداص کلم  یاھجلاک  هب  رگید  یحاون  زا  رگ  هدھاشم  هدننک و  رادید  نایوجشناد  هک 
زا شیب  هشیمھ  یلحم  ناگدننک  مان  تبث  میظع  هورگ  رب  هوالع   . دنا هدروآ  موجھ 
هک ارچ   ، دنراد تکرش  قداص  کلم  سرادم  رد  یجراخ  یوجشناد  رازھ  دصکی 

. تسا روھشم  نودنالپسِا  رساترس  رد  نادابن  رد  اھقداص  کلم  تبترم 

اھقداص کلم  ۀژیو  راک  - 4

ۀتفرشیپ نارود  یتسرپرس  هب  قداص  کلم  یاھتیلاعف  یصصخت  رایسب  ۀخاش  کی 
نیا ۀدمع  شخب   . تسا طوبرم  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  یایشناروم  یناگدنز 
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هک ییاھناسنا  طسوت  هک  فارس  دنمدرخ  روبص و  مداخ  ناگتشرف  طسوت  شزومآ 
، دوش یم  ارجا  دنوش  یم  یرای  دنا  هتفای  زارف  یناھج  لین  رتالاب  ًاتبسن  حوطس  هب 

یراکمھ اب  اھقداص  کلم  یلک  یتسرپرس  تحت  یشزومآ  راک  نیا  یمامت  اما 
. دراد رارق  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ 

ماظن یشزومآ و  ۀدرتسگ  متسیس  هب  ًاتدمع  قداص  کلم  یاھ  هتسر  هک  یلاح  رد 
یاھتیرومأم رد  نینچمھ  اھنآ   ، دنا هتفای  صیصخت  یلحم  ناھج  یشزومآ  یبرجت 

هک لماکت  لاح  رد  ناھج  کی  رد   . دننک یم  لمع  یداعریغ  طیارش  رد  ریظن و  یب 
یاھزیچ یرایسب   ، دریگ یم  رب  رد  ار  ینوکسم  ۀرک  نویلیم  هد  ًابیرقت  ًاتیاھن 

لمع اھقداص  کلم  هک  تسا  یرارطضا  عقاوم  نینچ  رد  ، و  دتفا یم  قافتا  یداعریغ 
یرارطضا نارسپ  ناونع  هب  اھنآ   ، امش ۀبکوک  یزکرم  داتس   ، ایشندیا رد   . دننک یم 
، یکیزیف یرورض —  عقاوم  یمامت  رد  ات  دنا  هدامآ  هشیمھ  اھنآ   . دنروھشم

رد ای  ، و  هبکوک کی  رد   ، متسیس کی  رد   ، هرایس کی  رد  هچ  یونعم —  ای   ، ینالقع
ای کی  امش  اجنآ  رد   ، دشاب زاین  هژیو  کمک  هب  اج  رھ  هاگ و  رھ   . دنیامن تمدخ  ناھج 

. تفای دیھاوخ  ار  قداص  کلم  نارسپ  زا  یرتشیب  دادعت 

، دوش یم  هجاوم  تسکش  رطخ  اب  هدننیرفآ  رسپ  ۀمانرب  زا  یا  هبنج  هک  یماگنھ 
رد بلغا  اھنآ  اما   . دوش یم  مازعا  کمک  ۀئارا  یارب  قداص  کلم  کی  گنرد  یب 

ندرک لمع  یارب  داد  خر  ایناتِس  رد  هک  هچنآ  ریظن   ، هناراکھانگ شروش  دوجو  طیارش 
. دنوش یمن  هدناوخ  ارف 

یمامت رد  عون  رھ  زا  یرارطضا  عقاوم  ۀیلک  رد  هک  دنتسھ  ییاھنیلوا  اھقداص  کلم 
رد تاقوا  یھاگ  اھنآ   . دنیامن لمع  دنراد  تماقا  هدارا  بحاص  تاقولخم  هک  یتارک 

ناونع هب  ، و  دننک یم  لمع  تقوم  ناتسرپرس  ناونع  هب  نامرفان  تارایس 
یا هرایس  نارحب  کی  رد   . دننک یم  تمدخ  راکاطخ  یا  هرایس  تلود  کی  نارگشریذپ 

یارب  . دننک یم  تمدخ  ریظن  یب  یاھتَمِس  یرایسب  رد  قداص  کلم  نارسپ  نیا 
یئرم یناسنا  تادوجوم  یارب  ار  دوخ  هک  تسا  نکمم  یناسآ  هب  یرسپ  نینچ 
رادیدپ یناسنا  مسج  لکش  رد  یتح  اھ  هتسر  نیا  زا  یکی  تاقوا  یھاگ  ، و  دیامن
لکش رد  یلماکت  ۀرک  کی  رد  قداص  کلم  کی  راب  تفھ  نادابن  رد   . تسا هتشگ 
عاونا لکش  هب  نارسپ  نیا  ددعتم  عقاوم  رد  ، و  تسا هدرک  تمدخ  یناسنا  مسج 
بلطواد هرنھ و  دنچ  نامداخ  یتسار  هب  اھنآ   . دنا هتشگ  رھاظ  ناھج  تاقولخم  رگید 

تارک یمامت  یارب  ناھج و  دنمشوھ  تادوجوم  یاھ  هتسر  یمامت  یارب  یرارطضا 
. دنشاب یم  تارک  یاھمتسیس  و 

هیحان نآ  رد  درک  یم  یگدنز  ایشنروی  رد  میھاربا  راگزور  لوط  رد  هک  یقداص  کلم 
کچوک نیشن  رجاھم  کی  یتسرپرس  اریز   ، دوب روھشم  میلاس  ۀدازھاش  ناونع  هب 

هدھع هب  دنتشاد  تماقا  میلاس  مان  هب  یناکم  رد  هک  ار  تقیقح  ناگدنیوج  زا 
دییأت اب  ، و  ددرگ رادیدپ  یناسنا  مسج  رد  ناسنا  لکش  هب  دش  بلطواد  وا   . تشاد
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ۀدنیازف یکیرات  ۀرود  نآ  لوط  رد  دنتشاد  میب  هک  هرایس  قداص  کلم  نارگشریذپ 
ار دوخ  راگزور  تقیقح  عقاو  رد  وا  . و  درک نینچ  ددرگ  شوماخ  تایح  رون  یونعم 

. دومن لقتنم  وا  ناراکمھ  میھاربا و  هب  ار  نآ  طایتحا  اب  تخاس و  افوکش 
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یصخش و نارایتسد  شنیرفآ  زا  دعب  یلحم  ناھج  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ 
یدنزرف عونتم  گرزب و  ۀتسر  نیمود  یارب   ، هرنھ دنچ  یاھقداص  کلم  هورگ  نیلوا 

ًامومع رتشیب  اھنآ   . دندروآ دوجو  هب  ار  اھنآ  هدومن و  یزیر  همانرب   ، اھکدادنارُو  ، ناھج
رد تخاونکی  روط  هب  تبترم  نیا  زا  رسپ  کی  اریز  دنروھشم  هبکوک  ناردپ  ناونع  هب 

. دوش یم  تفای  یلحم  ناھج  رھ  رد  هبکوک  تلود  رھ  سأر 

رد طقف  نانآ  ۀدش  تبث  مقر   . دنک یم  قرف  یلحم  ناھج  رھ  رد  اھکدادنارُو  دادعت 
زا  ، اھقداص کلم   ، ناشنارایمھ ریظن   ، نارسپ نیا   . تسا رفن  نویلیم  کی  نادابن 
درادن دوجو  یا  هدش  هتخانش  شور  چیھ   . دنتسین رادروخرب  لثم  دیلوت  تردق  چیھ 

. دنیازفیب دوخ  دادعت  رب  نآ  ۀلیسو  هب  دنناوتب  اھنآ  هک 

هب درف و  ناونع  هب   . دنتسھ نادرگ  دوخ  هورگ  کی  نارسپ  نیا  تاھج  یرایسب  زا 
ًاتدمع  ، دنتسھ راتخم  دوخ  ًاتدمع  اھنآ   ، هعومجم کی  ناونع  هب  یتح   ، هورگ ناونع 
زا یا  هدرتسگ  فیط  نینچ  رد  اھکدادنارُو  اما   ، دنتسھ اھقداص  کلم  هک  روطنامھ 

دوخ ردارب  یاھقداص  کلم  ۀدننک  هریخ   تراھم  اب  اھنآ   . دننک یمن  لمع  اھتیلاعف 
لباق یتح  شیدنارود  ناگدننک  هرادا  نانارمکح و  ناونع  هب  اما   ، دننک یمن  یربارب 

، دوخ ناتسدریز  یرادا  یاتمھ  لماک  روط  هب  اھنآ  نینچمھ   . دنرترثؤم رت و  نانیمطا 
یدنزرف یاھ  هتسر  یمامت  زا  اھنآ  اما   ، دنتسین  ، متسیس کدنانونال  نانارمکح 

. دنراد یرترب  هنوگادخ  تواضق  رد  مزع و  تابث  رد  ناھج 

یھلا یدنزرف  حور  قباطم  هشیمھ  نارسپ  ۀتسر  نیا  نیمارف  تامیمصت و  هچ  رگا 
رکذ هدننیرفآ  رسپ  هب  اھنآ  هابتشا   ، تسا هدننیرفآ  رسپ  یاھتسایس  اب  گنھامھ  و 
رد فانیتسا  زا  سپ  اھنآ  تامیمصت  تاقوا  یھاگ  کینکت  تایئزج  رد  تسا و  هدش 
اطخ بکترم  تردن  هب  نارسپ  نیا  اما   . تسا هدش  وغل  ناھج  یلاع  یاھھاگداد 
زگرھ نادابن  خیرات  یمامت  رد   . دنا هدزن  شروش  هب  تسد  زگرھ  اھنآ  ، و  دنوش یم 

. تسا هدرکن  یچیپرس  ناھج  تلود  زا  کدادنارُو  کی 

یاھناھج یارب  اھنآ   . تسا عونتم  هدرتسگ و  یلحم  یاھناھج  رد  اھکدادنارُو  تمدخ 
یموب ناھج  ۀدودحم  رد  ار  بکاوک  هک  ینانزیار  ناونع  هب  ریفس و  ناونع  هب  رگید 
یدنزرف یاھ  هتسر  یمامت  نایم  رد   . دننک یم  تمدخ  دننک  یم  یگدنیامن  دوخ 

هدش راذگاو  هیلاع  یاھتردق  لماک  یگدنیامن  نازیم  نیرتشیب  اھنآ  هب  یلحم  ناھج 
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. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  ناھج  ساسح  یاھتیعضو  رد  هک   ، تسا

شروش ۀطساو  هب  هک  یتارک  نآ   ، دنا هدش  ادج  یونعم  یکیرات  رد  هک  یتارک  نآ  رد 
نامز ات  ًالومعم  رظان  کدادنارُو  کی   ، دنا هدش  یا  هرایس  یاوزنا  لمحتم  اطخ  و 

رظان نیا  هداعلا  قوف  یاھتیعضو  یخرب  رد   . تسا رضاح  یداع  تیعضو  تشگزاب 
هرایس نآ  هب  هک  ینامسآ  دوجوم  رھ  یور  هاوخلد  قلطم و  رایتخا  دناوت  یم  الاو 
هک تسا  هدش  تبث  نوتگنیولس  خیرات  رد   . دیامن لامعا  هدش  هداد  صاصتخا 

نینچ یاورنامرف  بیان  نیرتالاب  ناونع  هب  ار  یرایتخا  نینچ  تاقوا  یھاگ  اھکدادنارُو 
هب هک  ینوکسم  تارک  نآ  دروم  رد  یتح  نینچمھ  نیا  . و  دنا هدرک  لامعا  یتارایس 

. تسا هدوب  قداص  دنا  هدنام  هدروخن  تسد  شروش  ۀطساو 

هک هژیو  یواعد  نوماریپ  کدادنارو  نارسپ  زا  رتشیب  ای  هرفن  هدزاود  هورگ  کی  بلغا 
یلاع هاگداد  کی  ناونع  هب  تسا  طوبرم  متسیس  کی  ای  هرایس  کی  تیعضو  هب 
هب ًاتدمع  نانآ  یاھراک  اما   . دنھد یم  هسلج  لیکشت  فانیتسا  رظن و  دیدجت 
ۀجیتن رد   . تسا طوبرم  دنتسھ  هبکوک  یاھتلود  یموب  هک  ییاضق  یاھدرکراک 

اب اھنآ   . دنا هدش  یلحم  یاھناھج  نانادخیرات  کدادنارُو  نارسپ   ، تامدخ نیا  یمامت 
انشآ ًاصخش  ینوکسم  تارک  یعامتجا  تالوحت  یسایس و  یاھالقت  یمامت 

. دنتسھ
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هدرامگ یلحم  ناھج  کی  بکاوک  دصکی  زا  کی  رھ  تموکح  هب  کِدادنارُو  هس  لقادح 
لیئربج طسوت  دنوش و  یم  باختنا  هدننیرفآ  رسپ  طسوت  نارسپ  نیا   . تسا هدش 
هب ایشنروی  تقو  هب  لاس  دودح 50٫000  رد   ، درادناتسا لاس  لوط 10٫000  رد 

یا هبترمالاو   . دنوش یم  هدرامگ  راک  هب  تمدخ  یارب  بکاوک  یاھ  هبترمالاو  ناونع 
یکی دشرا و  یکی   ، دراد راکمھ  ود   ، هبکوک ردپ   ، تسا تموکح  دنسم  رب  هک 

هیاپ نود  ، و  دوش یم  تلود  سیئر  دشرا  راکمھ   ، تلود رییغت  رھ  رد   ، هیاپ نود 
میقم ۀدشن  هدرامگ  یاھکدادنارُو  هک  نیا  نمض   ، دریگ یم  هدھع  هب  ار  دشرا  فیاظو 

دزمان باختنا  یارب  ادیدناک  ناونع  هب  ار  دوخ  تارفن  زا  یکی  نوتگنیولس  تارک 
زا کی  رھ  بیترت  نیدب   . دریگ هدھع  هب  ار  هیاپ  نود  راکمھ  یاھتیلوئسم  ات  دننک  یم 

رازھ یس  تمدخ  ۀرود  کی  ینونک  یشم  طخ  قبط  رب  هبترمالاو  نایاورنامرف 
. دراد هبکوک  کی  یزکرم  داتس  رد   ، ایشنروی لاس  دودح 150٫000  رد   ، هلاس

رسپ یتروشم  یلاع  ۀنیباک   ، هبکوک یاھتلود  یعقاو  ناسیئر   ، هبکوک ناردپ  دصکی 
دراد و ررکم  ۀسلج  ناھج  یزکرم  داتس  رد  اروش  نیا   . دنھد یم  لیکشت  ار  هدننیرفآ 

یزورھب ریگرد  ًاتدمع  اما   ، تسا دودحمان  شیاھنداد  هرواشم  ۀنماد  ورملق و  رد 
. دشاب یم  یلحم  ناھج  یمامت  تلود  داحتا  بکاوک و 
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فیاظو ماجنا  لاح  رد  ناھج  یزکرم  داتس  رد  هبکوک  ردپ  کی  هک  یماگنھ 
هبکوک روما  تقوم  ریدم  دشرا  راکمھ   ، دشاب یم  ًاررکم  هک  نانچ   ، دشاب یم 

هک یلاح  رد   ، تسا یونعم  روما  تیریدم  دشرا  راکمھ  لومعم  درکراک   . دوش یم 
نیا اب   . تسا لوغشم  هبکوک  یکیزیف  شیاسآ  راک  اب  ًاصخش  هیاپ  نود  راکمھ 

نیا رگم  دیآ  یمن  رد  ارجا  هب  هبکوک  کی  رد  زگرھ  یا  هدمع  یشم  طخ  چیھ   ، دوجو
. دنسرب قفاوت  هب  نآ  یارجا  تایئزج  یمامت  رد  هبترمالاو  هس  رھ  هک 

یاھ هبترمالاو  رایتخا  رد  یطابترا  یحور و  یتاعالطا  یاھلاناک  مسیناکم  یمامت 
تحت نوتگنیولس و  رد  دوخ  یاھقوفام  اب  لماک  سامت  رد  اھنآ   . دراد رارق  هبکوک 

ًاررکم اھنآ   . دنشاب یم   ، یلحم یاھمتسیس  نایاورنامرف   ، اھنآ میقتسم  نیلوئسم 
هبکوک تیعضو  دروم  رد  ات  دنھد  یم  هسلج  لیکشت  متسیس  نایاورنامرف  نیا  اب 

. دننک هرواشم 

روضح قباطم  نآ  لنسرپ  دادعت و  هک  نارواشم  زا  هورگ  کی  اب  ار  دوخ  اھ  هبترمالاو 
یاھزاین رییغت  بسح  رب  نینچمھ  هبکوک و  یزکرم  داتس  رد  نوگانوگ  یاھھورگ 

یاضاقت اھنآ  تسا  نکمم  راشف  مایا  لوط  رد   . دننک یم  هطاحا  دنک  یم  قرف  یلحم 
ار اھنآ  تعرس  هب  دننک و  یرادا  راک  رد  کمک  یارب  کدادنارو  عون  زا  یرتشیب  نارسپ 

رسپ هدزاود  طسوت  رضاح  لاح  رد   ، امش ۀبکوک   ، کِدایشالرُن  . دننک یم  تفایرد 
. دوش یم  هرادا  کدادنارُو 
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نوتگنیولس ۀدننک  هطاحا  یلصا  تارک  داتفھ  رادم  رد  هک  یتارک  تفھ  زا  مود  هورگ 
هارمھ هب   ، تارک نیا  زا  کی  رھ   . دنھد یم  لیکشت  ار  کدادنارو  تارایس  دنراد  رارق 

کدادنارو یاھتیلاعف  زا  هژیو  ۀلحرم  کی  هب   ، دندرگ یم  نآ  رود  هب  هک  یرمق  شش 
جوا ۀطقن  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  هرتسگ  هن  لھچ و  نیا  رد   . تسا هتفای  صیصخت 

. دننک یم  بسک  ناھج  یراذگنوناق  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  شزومآ 

یزکرم داتس  تارک  رد  هک  روطنآ  ار  یراذگنوناق  عماجم  زارف  لاح  رد  یاھناسنا 
رد اھنآ  کدادنارو  تارک  نیا  رد  اجنیا  اما   ، دنا هدرک  هدھاشم  دندرک  یم  لمع  بکاوک 

یاھکدادنارو یتسرپرس  تحت  یلحم  ناھج  یعقاو  یلک  یراذگنوناق  بیوصت 
تانالعا هک  دنا  هدش  یحارط  روظنم  نیا  هب  اھبیوصت  نیا   . دننک یم  تکرش  دشرا 

رد یتح   . دنیامن گنھامھ  ار  هبکوک  دصکی  یراذگنوناق  راتخم  دوخ  عماجم  عونتم 
دوجو دیآ  یم  تسد  هب  کدادنارو  سرادم  رد  هک  هچنآ  زا  رتھب  یشزومآ  مھ  اسرووی 
راک اب  سپس   ، دوش یم  زاغآ  هرک  نیلوا  زا  ، و  تسا یجیردت  شزومآ  نیا   . درادن
یاھھورگ هدنامیقاب و  یلصا  تارک  شش  ات  ، و  هتفای همادا  نآ  رمق  شش  رد  لمکم 

. دبای یم  دادتما  نانآ  هب  طوبرم  رامقا 
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دیدج رامشیب  یاھتیلاعف  اب  یلمع  راک  هعلاطم و  تارک  نیا  رد  رجاھم  نارگزارف 
روصت لباقریغ  دیدج و  یاھتیلاعف  نیا  هک  تسین  نغدق  ام  یارب   . دش دنھاوخ  انشآ 

تادوجوم یدام  نھذ  یارب  ار  تامادقا  نیا  میناوتب  هک  نیا  زا  اما   ، میزاس راکشآ  ار 
یاھتیلاعف نیا  یناعم  ندناسر  یارب  ام   . میتسھ دیماان  مینک  فیصوت  یناف 

هک درادن  دوجو  یرشب  ۀسیاقم  لباق  تیلاعف  چیھ  ، و  میتسھ مالک  دقاف  ینامسآ 
ار دوخ  تاعلاطم  هک  روطنآ  دوعص  لاح  رد  یاھناسنا  دیدج  یاھراک  نیا  فیصوت  یارب 

یاھتیلاعف یرایسب  . و  دوش هتسب  راک  هب  دننک  یم  لابند  هرک  هن  لھچ و  نیا  رد 
نوتگنیولس رادم  ِکدادنارُو  تارک  نیا  رد  دنتسین  ارگزارف  ماظن  زا  یشخب  هک  رگید 

. دنا هتفای  زکرمت 
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دوجو هب  روظنم  هب  ناھج  ردام  حور  هدننیرفآ و  رسپ   ، اھکدادنارو شنیرفآ  زا  دعب 
اب هچ  رگ  اھنآ   . دنوش یم  دحتم   ، اھکدنانونال  ، ناھج یدنزرف  تبترم  نیموس  ندروآ 
، دنتسھ لوغشم  تسا  طوبرم  متسیس  یاھتموکح  هب  هک  ینوگانوگ  یاھتیلاعف 
، و یلحم یاھمتسیس  نایاورنامرف   ، متسیس نانارمکح  ناونع  هب  وحن  نیرتھب  هب 

. دنا هدش  هتخانش   ، ینوکسم تارک  یرادا  ناسیئر   ، یا هرایس  یاھسنرپ  ناونع  هب 

ۀبتر کی  زا  دوش —  یم  طوبرم  تیھولا  حوطس  هب  هک  ییاج  ات  تادوجوم —  نیا 
یگدامآ روظنم  هب  دندوب  مزلم  اھنآ   . دنشاب یم  شنیرفآ  یدنزرف  رت  نییاپ  یدعب و 

. دنریگ ارف  قداص  کلم  تارک  رد  ار  یشزومآ  یاھسرد  یخرب  بقاعتم  تمدخ  یارب 
، و تیصخش  ، ناوت قباطم  دندوب و  نایوجشناد  نیلوا  قداص  کلم  هاگشناد  رد  اھنآ 

یھاوگ هدش و  یدنب  هقبط  دوخ  قداص  کلم  نارگنومزآ  ناراگزومآ و  طسوت  تلیضف 
. دندومن تفایرد 

زا سپ  ، و  دومن زاغآ  کدنانونال  نویلیم  هدزاود  ًاقیقد  اب  ار  دوخ  دوجو  نادابن  ناھج 
هقبط هس  هب  ییاھن  یاھنومزآ  رد  دندومن  روبع  قداص  کلم  ۀرک  زا  اھنآ  هک  نیا 

: دندش میسقت 

اھنیا  . دنتشاد دوجو  رفن  هدر 709٫841  نیرتالاب  زا  لوا . یاھکدنانونال   -1
یاھاروش نارایتسد  متسیس و  نانارمکح  ناونع  هب  هک  دنتسھ  ینارسپ 

. دنا هدش  نییعت  رواشم  ناونع  هب  ناھج  یرادا  رتالاب  راک  رد  بکاوک  یلاع 

نت دندمآرب 10٫234٫601  قداص  کلم  زا  هک  هتسر  نیا  زا  مود . یاھکدنانونال   -2
هتسر نآ  یاھ  هریخذ  هب  یا و  هرایس  یاھسنرپ  ناونع  هب  اھنآ   . دنتشاد دوجو 

. دنا هتفای  صیصخت 
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نارسپ نیا   . تشاد رب  رد  ار  نت  هورگ 1٫055٫558  نیا  موس . یاھکدنانونال   -3
، و نارومأم  ، ناتسرپرس  ، ناروآ مایپ   ، نامرف تحت  نارایتسد  ناونع  هب 
لیکشت تارک  متسیس و  کی  نوگانوگ  فیاظو  ، و  دننک یم  لمع  نارگ  هراظن 

. دنروآ یم  رد  ارجا  هب  ار  نآ  ۀدنھد 

کی زا  نارسپ  نیا  هک  تسین  نکمم  تسا  رسیم  یلماکت  تادوجوم  یارب  هک  روطنآ 
کلم شزومآ  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  سپ  اھنآ   . دننک تفرشیپ  رگید  هورگ  هب  هورگ 

رد مئاد  روط  هب   ، دندش یدنب  هقبط  تست و  هک  نیا  زا  سپ  ، و  دنتفرگ رارق  قداص 
دیلوت هب  نارسپ  نیا  نینچمھ   . دننک یم  تمدخ  دنتفای  صیصخت  نآ  هب  هک  یا  هبتر 

. تسا تباث  ناھج  رد  اھنآ  دادعت   . دننز یمن  تسد  لثم 

نیریز بیترت  هب  نوتگنیولس  رد  نارسپ  کدنانونال  ۀتسر  تساررس  دادعا  رد 
: تسا هدش  یدنب  هقبط 

هبکوک نارواشم  ناھج و  ناگدننک  گنھامھ 
100٫000 ........................................................................................

نانواعم متسیس و  نانارمکح 
600٫000 ...................................................................................................................

اھ هریخذ  یا و  هرایس  یاھسنرپ 
10٫000٫000 .................................................................................................................

روآ مایپ  هاپس 
...............................................................................................................................................

400٫000

ناگدننک تبث  ناتسرپرس و 
....................................................................................................................

100٫000

هریخذ هاپس 
................................................................................................................................................

800٫000

رت نییاپ  ًاتبسن  ۀبتر  کی  اھکدادنارُو  اھقداص و  کلم  هب  تبسن  اھکدنانونال  هک  اجنآ  زا 
یرتگرزب یتح  تمدخ  ناھج  رادربنامرف  یاھدحاو  رد  اھنآ   ، دنتسھ یدنزرف 

اھنآ  . دنوش رتکیدزن  دنمشوھ  یاھداژن  رت  نییاپ  تاقولخم  هب  دنرداق  اریز   ، دننک یم 
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رطخ ضرعم  رد  ناھج  تلود  لوبق  لباق  کینکت  زا  جورخ  یھارمگ و  رد  نینچمھ 
ناریدم یمامت  نایم  رد   ، لوا عون  هژیو  هب   ، اھکدنانونال نیا  اما   . دنراد رارق  یرتشیب 

لیئربج و طقف  ییارجا  ییاناوت  رد   . دنتسھ نیرت  تراھم  اب  نیرتاناوت و  یلحم  ناھج 
. دنرترب اھنآ  زا  وا  ۀدشان  راکشآ  ناراکمھ 
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. دنشاب یم  اھمتسیس  یتبون  نانارمکح  تارایس و  موادم  نایاورنامرف  اھکدنانونال 
ینوکسم تارک  یلحم  متسیس  یزکرم  داتس   ، مسورج رد  نونکا  یرسپ  نینچ 

. دنک یم  ییاورنامرف   ، امش

یاھتئیھ رد  ینوکسم  تارک  زا  متسیس  رھ  یزکرم  داتس  رد  متسیس  نایاورنامرف 
نیا زا  یکی  لاس  رازھ  هد  رھ  هبکوک  ردپ   . دننک یم  ییاورنامرف  هرفن  هس  ای  ود 
تسایر رد  یرییغت  چیھ  تاقوا  یھاگ   . دنیزگ یمرب  سیئر  ناونع  هب  ار  اھکدنانونال 

بکاوک نایاورنامرف  یارب  ًالماک  رما  نیا   . دوش یمن  ماجنا  هرفن  هس  هورگ  نیا 
رگم دنوش  یمن  ضوع  یناھگان  روط  هب  متسیس  یاھتلود  لنسرپ   . تسا یرایتخا 

. ددنویپ عوقو  هب  یتبیصم  هک  نیا 

زا اھنآ  یاج   ، دنوش یم  هدناوخ  ارف  نانواعم  ای  متسیس  نایاورنامرف  هک  یماگنھ 
یاھ هریخذ  زا  دراد و  رارق  هبکوک  یزکرم  داتس  رد  هک  یلاع  یاروش  باختنا  قیرط 

یطسوتم دح  زا  رتگرزب  ایشندیا  رد  هورگ  نیا   . دوش یم  رپ  هدش  لیکشت  هتسر  نآ 
. دیدرگ هراشا  نآ  هب  هک  تسا 

ۀبترمالاو  . دنراد رارق  نوگانوگ  بکاوک  یزکرم  داتس  رد  کدنانونال  یلاع  یاھاروش 
هک یلاح  رد   ، دراد هدھع  هب  ار  یتئیھ  نینچ  تسایر  هبکوک  ردپ  ِدشرا  راکمھ 

. دراد هدھع  هب  ار  مود  تبترم  یاھ  هریخذ  تیریدم  هیاپ  نود  راکمھ 

تارک یلحم  روما  رد  اھنآ   . دنراد قابطنا  دوخ  یاھمان  اب  متسیس  نایاورنامرف 
یاھسنرپ ییامنھار  رد  اھنآ   . دنتسھ لماک  رایتخا  بحاص  ًابیرقت  ینوکسم 

یصخش کرد   . دنتسھ هناردپ  ًابیرقت  مداخ  حاورا  ، و  لایرتام نارسپ   ، یا هرایس 
نایاورنامرف نیا  رب  یزکرم  ناھج  زا  ثیلثت  نارگ  هراظن   . تسا لماک  ًامامت  اورنامرف 
ناونع هب  ، و  دنتسھ یلحم  ناھج  ییارجا  شخب  اھنآ   . دننک یمن  تیریدم 

ماکحا لامعِا  یارب  دشرا  ناریدم  ناونع  هب  ینوناق و  ِنیمارف  یارجا  ِناتسرپرس 
یرادافو مدع  هک  دننک  یم  هئارا  ناھج  تموکح  یمامت  رد  ار  ییاج  ییاضق 

هب ار  دوخ  دناوت  یم  ًاروف  وحن و  نیرتناسآ  هب  رسپ  لیئاکیم  تساوخ  هب  یصخش 
. دیآرب نآ  نتخاس  یلمع  ددص  رد  دناشنب و  یسرک 
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زا نت  دص  تفھ  زا  شیب  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا هدوب  لابقا  دب  ام  یلحم  ناھج 
رد بیترت  نیدب  ، و  دنا هدرک  شروش  ناھج  تلود  هیلع  رب  کدنانونال  ۀتسر  نارسپ 
نیا یمامت  زا   . دنا هدومن  شاشتغا  داجیا  رامشیب  تارایس  رد  متسیس و  نیدنچ 
نیا یمامت  ًالمع   . دوب متسیس  نایاورنامرف  فرط  زا  ات  هس  طقف  اھناصقن  زا  دادعت 

قلعت موس  یاھکدنانونال  یا و  هرایس  یاھسنرپ   ، موس مود و  ۀبتر  هب  نارسپ 
. دنتشاد

رد ییاطخ  چیھ  رگناشن  دنا  هدرک  شزغل  یتسرد  زا  هک  نارسپ  نیا  دایز  دادعت 
نیا هب  اما   ، دنوش قلخ  لماک  یھلا  روط  هب  دنتسناوت  یم  اھنآ   . تسین یگدننیرفآ 

ناکم نامز و  تارک  رد  هک  ار  یلماکت  تاقولخم  هک  دندش  هدیرفآ  نینچ  ببس 
. دنوش کیدزن  اھنآ  هب  دننک و  کرد  رتھب  دنراد  تنوکس 

ام ناھج   ، نالِسنِھ یانثتسا  هب   ، ناتناورا رد  یلحم  یاھناھج  ۀیلک  نایم  رد 
نیا رب  رظن  اسرووی  رد   . تسا هداد  تسد  زا  ار  نارسپ  زا  عون  نیا  دادعت  نیرتشیب 

نارسپ هک  میا  هتشاد  نادابن  رد  یرادا  یگتفشآ  ردقنآ  ام  لیلد  نیا  هب  هک  تسا 
یزیر همانرب  باختنا و  رد  یصخش  یدازآ  زا  یگرزب  ۀجرد  نینچ  اب  ام  کدنانونال  ۀبتر 
ناھج ۀدننیرفآ   . منک یمن  هاگن  رما  نیا  هب  یداقتنا  یشرگن  اب  نم   . دنا هدش  هدیرفآ 
نیا ام  یالاب  نایاورنامرف  لالدتسا   . دراد لماک  ناوت  رایتخا و  راک  نیا  ماجنا  یارب  ام 
زا هدایز  تالکشم  دازآ  باختنا  زا  رادروخرب  ِنارسپ  نینچ  هک  یلاح  رد  هک  تسا 
لماک روط  هب  زیچ  همھ  هک  یماگنھ   ، دننک یم  داجیا  ناھج  ۀیلوا  راصعا  رد  یدح 

زا یدارا  رتلماک  تمدخ  رتالاب و  یرادافو  یاھدرواتسد   ، دش تیبثت  ًاتیاھن  لابرغ و 
نآ زا  رتشیپ  ناراگزور  یاھتنحم  یمگردرس و  هدش  نومزآ  ًالماک  نارسپ  نیا  فرط 

. دومن دھاوخ  ناربج  رتشیب  رایسب  ار 

دیدج نارمکح  کی  ًالومعم  متسیس  کی  یزکرم  داتس  رد  شروش  عوقو  تروص  رد 
تارایس کت  کت  رد  اما   ، دوش یم  هدرامگ  راک  هب  یھاتوک  ًاتبسن  نامز  تدم  فرظ 
تساوخ ، و  دنتسھ یدام  شنیرفآ  ۀدنھد  لیکشت  یاھدحاو  اھنآ   . تسین نینچ 
یاھسنرپ  . تسا تالکشم  نیا  یمامت  ییاھن  یرواد  رد  یلماع  قولخم  ۀنادازآ 

هک یتارایس   ، دنوش یم  هداد  صیصخت  یوزنم  تارک  یارب  نیشناج  ِیا  هرایس 
ینارمکح اھنآ  اما   ، دنشاب هدش  هارمگ  تسا  نکمم  اھنآ  رایتخا  بحاص  یاھسنرپ 
طسوت شروش  یاھدمایپ  رب  هک  نیا  ات  دنریگ  یمن  هدھع  هب  ار  یتارک  نینچ  لاعف 

دروم رگید  مداخ  یاھتیصخش  اھقداص و  کلم  ۀلیسو  هب  هک  یزاس  هراچ  تامادقا 
. دنشاب هدش  فرطرب  اھدمایپ  نیا  هدش و  لصاح  الیتسا  ًاشخب  هتفرگ  رارق  شریذپ 

. دزاس یم  یوزنم  ار  وا  ۀرایس  گنرد  یب  یا  هرایس  سنرپ  کی  طسوت  شروش 
دناوت یم  ییاطعا  رسپ  کی  طقف   . دنوش یم  عطق  هلصافالب  یلحم  یحور  یاھرادم 

رارقرب ون  زا  یوزنم  یونعم  رظن  زا  ۀرک  نینچ  رد  ار  یا  هرایس  نیب  یطابترا  طوطخ 
. دزاس
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نیا زا  یرایسب  ، و  دراد دوجو  یحرط  درخبان  نامرفان و  نارسپ  نیا  تاجن  یارب 
هک ییاھھاگیاج  نآ  رد  دنناوت  یمن  رگید  زگرھ  اما   ، دنا هدرب  دوس  هدنیاشخب  کرادت 
هب یتسارح و  فیاظو  هب  رابتعا  ۀداعا  زا  دعب  اھنآ   . دننک لمع  دندرک  اطخ  اھنآ  رد 

. دنوش یم  هدرامگ  یکیزیف  ۀرادا  ریاود 
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رمق ود  لھچ و  اب  نوتگنیولس  ۀرایس  داتفھ  رادم  رد  هک  یا  هرک  تفھ  زا  موس  هورگ 
نیا رد   . دنھد یم  لیکشت  ار  کدنانونال  یرادا  تارک  ۀشوخ   ، دنراد رارق  هطوبرم 
قلعت متسیس  قباس  نایاورنامرف  هورگ  هب  هک  یا  هبرجتاب  یاھکدنانونال  اھورملق 

ناگتشرف یاھھورگ  زارف و  لاح  رد  نارجاھم  یرادا  ناراگزومآ  ناونع  هب  دنراد 
ناریدم متسیس  یاھتختیاپ  رد  یلماکت  یاھناسنا   . دننک یم  هفیظو  ماجنا  فارس 
یلمع یگنھامھ  رد  اجنیا  اھنآ  اما   ، دننک یم  هدھاشم  راک  لاح  رد  ار  متسیس 

. دننک یم  تکرش  یلحم  متسیس  رازھ  هد  یرادا  تانالعا 

ناونع هب  هک  کدنانونال  نارسپ  زا  هورگ  کی  طسوت  یلحم  ناھج  یرادا  سرادم  نیا 
یتسرپرس دنراد  ینالوط  یا  هبرجت  هبکوک  نارواشم  متسیس و  نایاورنامرف 

. دنرترب یئارجا  یاھجلاک  نیا  زا  اسنِا  یرادا  سرادم  طقف   . دنوش یم 

یشزومآ تارک  ناونع  هب  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  یارب  هک  یلاح  رد  کدنانونال  تارک 
یداع و یاھدرکراک  هب  هک  دنتسھ  یا  هدرتسگ  تامادقا  زکارم   ، دننک یم  تمدخ 

رد ار  دوخ  تاعلاطم  زارف  لاح  رد  نارجاھم   . تسا طوبرم  ناھج  یرادا  ۀرمزور 
هک ییاھزیچ  یعقاو  ماجنا  رد  یعقاو  شزومآ  یدربراک —  شناد  یلمع  سرادم 

متسیس  . دننک یم  لابند  تشھب  ات  ریسم  رساترس  رد  دوش —  یم  هداد  شزومآ 
، ورشیپ  ، یلمع  ، تسا اھقداص  کلم  ۀدھع  هب  نآ  تیلوئسم  هک  ناھج  یشزومآ 
، ینالقع  ، یدام یاھزیچ  رد  شزومآ  ۀدنریگ  رب  رد  نآ   . تسا یبرجت  ، و  ینعمرپ

. تسا یونعم  ، و  ییایشناروم

هتسر نآ  ۀتفای  تاجن  نارسپ  رثکا  هک  تسا  کدنانونال  یرادا  تارک  نیا  اب  طابترا  رد 
یاھسنرپ نیا  . و  دننک یم  تمدخ  یا  هرایس  روما  ناریدم  نالوئسم و  ناونع  هب 

یداھنشیپ رابتعا  ۀداعا  دندیزگرب  هک  اھنآ  یشروش  ناراکمھ  راکاطخ و  یا  هرایس 
رون و رد  نادابن  ناھج  هک  یماگنھ  ات  لقادح   ، یداع یاھتیفرظ  نیا  رد  دنریذپب  ار 

. داد دنھاوخ  همادا  تمدخ  هب   ، هتفای رارقتسا  تایح 

ۀنیشیپ رت  یمیدق  یاھمتسیس  رد  کدنانونال  نارسپ  زا  یرایسب  دوجو  نیا  اب 
مغر هب  اھنآ   . دنا هداھن  انب  یزیگنا  تفگش  یونعم  یاھدرواتسد  ، و  تیریدم  ، تمدخ
یصخش و یدازآ  طلغ  تالالدتسا  قیرط  زا  هابتشا  رد  ندیتلغ  رد  هب  ناشلیامت 
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. دنتسھ رادافو  ، و  نامیا اب   ، لیصا هورگ  کی   ، یراتخم دوخ  تامھوت 

لیئربج ۀزاجا  اب  هک  مظعا  ناگتشرف  سیئر  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
[. دشاب یم  دنک  یم  لمع  نوتگنیولس 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 36
تایح نیلماح 

طسوت هک  ییاھحرط  قباطم  تایح   . دیآ یمن  دوجو  هب  یدوخ  هب  دوخ  روط  هب  تایح 
تادراو اب  دوش و  یم  هتخاس  هدش  نیودت  دوجو  ۀدشان ) راکشآ   ) یاھتکتیشرآ
تارایس رد  یلحم  یاھناھج  تایح  نیلماح  یاھدرکراک  ۀجیتن  رد  ای  میقتسم و 
نارسپ عونتم  ۀداوناخ  نایم  رد  تایح  نیلماح  نیا   . ددرگ یم  رادیدپ  ینوکسم 

تارک هب  قولخم  تایح  لمح  یحارط و   . دنتسھ نیرت  هرنھ  دنچ  نیرتبلاج و  ناھج 
، دیدج تارک  نیا  رد  تایح  نیا  داجیا  زا  دعب  . و  تسا هدش  هدرپس  نانآ  هب  یا  هرایس 
. دنزاس افوکش  ار  نآ  ۀعسوت  ات  دننام  یم  یقاب  اجنآ  رد  ینالوط  یاھتدم  یارب  اھنآ 

تایح نیلماح  تعیبط  أشنم و  - 1

هژیو و عون  کی  اھنآ   ، دنراد قلعت  یھلا  یدنزرف  ۀداوناخ  هب  تایح  نیلماح  هچ  رگا 
ناھج کی  رد  دنمشوھ  تایح  هورگ  اھنت  اھنآ   . دنتسھ ناھج  نارسپ  زا  زیامتم 

. دننک یم  تکرش  نآ  شنیرفآ  رد  ناھجربا  کی  نایاورنامرف  هک  دنتسھ  یلحم 
حور  ، هدننیرفآ رسپ  دنشاب : یم  دوجوم  شیپ  زا  تیصخش  هس  دالوا  تایح  نیلماح 

تیلوئسم هک  ییاھمایا  یامدق  هس  زا  یکی   ، باصتنا قیرط  زا  ، و  ناھج ردام 
ییاھنت هب  هک   ، اھمایا یامدق  نیا   . دراد هدھع  هب  ار  هطوبرم  ناھجربا  تشونرس 

هک  ، تایح نیلماح  شنیرفآ  رد   ، دنراد ررقم  ار  دنمشوھ  تایح  یدوبان  دنناوت  یم 
، دنراد هدھع  هب  ار  لماکت  لاح  رد  تارک  رد  یکیزیف  تایح  یرارقرب  تیلوئسم 

. دننک یم  تکرش 

هورگ نیا   . تسا هدیدرگ  تبث  تایح  لماح  نویلیم  دصکی  شنیرفآ  نادابن  ناھج  رد 
طسوت اھنآ   . تسین راتخم  دوخ  یتسار  هب  هورگ  کی  تایح  ۀدنھد  هعاشا  رثؤم 

، ایبمان ، و  قداص کلم  ردپ   ، لیئربج لماش  هک   ، تایح ۀدننک  نییعت  ۀناگ  هس  هورگ 
. دنوش یم  تیادھ   ، دوش یم  نادابن  دلوتم  تایح  لماح  نیلوا  نیزاغآ و  تایح  لماح 

. دنتسھ راتخم  دوخ  ناش  یمیسقت   تیریدم  لحارم  یمامت  رد  اھنآ  اما 

نیلماح شخب  نیلوا  دنا : هدش  یدنب  هقبط  گرزب  شخب  هس  هب  تایح  نیلماح 
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ناتسرپرس شخب  نیموس  ، و  نارایتسد شخب  نیمود   ، دنتسھ دشرا  تایح 
تایح یلجت  نوگانوگ  لاکشا  رد  صصختم  هورگ  هدزاود  هب  تسخن  شخب   . دنتسھ
اھقداص کلم  طسوت  شخب  هس  نیا  کیکفت   . تسا هدش  میسقت  رتکچوک  یازجا  هب 

هب دندز  شیامزآ  هب  تسد  تایح  نیلماح  یزکرم  داتس  ۀرک  رد  دوصقم  نیا  یارب  هک 
دنا و هدوب  هارمھ  تایح  نیلماح  اب  کیدزن  زا  ماگنھ  نآ  زا  اھقداص  کلم   . دمآرد ارجا 

دنوش یم  مازعا  دیدج  ۀرایس  کی  رد  تایح  یرارقرب  یارب  نانآ  هک  یماگنھ 
. دننک یم  یھارمھ  ار  اھنآ  هشیمھ 

نیلماح  ، دوش یم  تیبثت  تایح  رون و  رد  ماجنارس  یلماکت  ۀرایس  کی  هک  یماگنھ 
تیریدم هب  کمک  یارب  دنراد  یتروشم  تمِس  هک  وج  هراچ  رتالاب  یاھتئیھ  رد  تایح 
راصعا رد   . دنوش یم  یھدنامزاس  نآ  ۀتفای  لالج  تادوجوم  هرک و  رتشیب  ۀعسوت  و 

نیا ۀدھع  هب  دیدج  فیاظو  یرایسب  لماکت  لاح  رد  ناھج  کی  ۀدش  تیبثت  یدعب و 
. دوش یم  هدرپس  تایح  نیلماح 

تایح نیلماح  تارک  - 2

نوتگنیولس رادم  رد  یلصا  تارک  تفھ  مراھچ  هورگ  یلک  یتسرپرس  اھقداص  کلم 
: دنا هدش  نییعت  نیریز  تروص  هب  تایح  نیلماح  تارک  نیا   . دنشاب یم  اراد  ار 

. تایح نیلماح  یزکرم  داتس  - 1

. تایح یحارط  ۀرک  - 2

. تایح زا  تسارح  ۀرک  - 3

. تایح لماکت  ۀرک  - 4

. نھذ هب  طوبرم  تایح  ۀرک  - 5

. هدنز تادوجوم  رد  حور  نھذ و  ۀرک  - 6

. هدشن راکشآ  تایح  ۀرک  - 7

یاھتیلاعف یمامت  ۀژیو  لحارم  هک  هراوھام  شش  اب  یلصا  تارک  نیا  زا  کی  رھ 
. دنا هدش  هطاحا  تسا  هتفای  زکرمت  اھنآ  رد  ناھج  رد  تایح  نیلماح 

هب  ، نآ یعرف  ۀراوھام  شش  هارمھ  هب   ، یزکرم داتس  ۀرک   ، کی ۀرامش  ۀرک 
صیصخت  ، نآ یلجت  ۀدش  هتخانش  لحارم  یمامت  رد  تایح   ، یناھج تایح  ۀعلاطم 
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نارواشم ناراگزومآ و  هک  ییاج   ، اجنیا رد  تایح  یارب  یزیر  حرط  جلاک   . تسا هتفای 
نم . و  تسا هدش  عقاو   ، دننک یم  لمع  نآ  رد  تشھب  زا  یتح  انواھ و  اسرووی و  زا 

نیلماح ۀرک  نیا  رد  نھذ  روای  حاورا  یزکرم  هاگیاپ  تفھ  هک  منک  شاف  مراد  هزاجا 
. دنا هدش  عقاو  تایح 

ناھج یتاذ  اما  تسا  یکیزیف  ناھج  یتاذ  ناگھد —  متسیس  هد —  ۀرامش 
نیا بیکرت  بیرض و  اب  ای   ، هدزاود ، و  تفھ  ، هس اب  تایح  ورملق   . تسین یحور 

رب  ، تایح توافتم  ًاساسا  نیزاغآ و  حرط  هس   . دوش یم  یگژیو  نییعت  هیاپ  دادعا 
لکش هس  نیا  نادابن  ناھج  رد  ، و  دراد دوجو  تشھب  زکرم  عبنم و  هس  ماظن  قبط 

هدزاود ادتبا  رد   . دنا هدش  کیکفت  تارایس  زا  توافتم  عون  هس  رد  تایح  یساسا 
هب  ، هدزاود ۀرامش  نیا   . دنتشاد دوجو  لاقتنا  لباق  تایح  زا  یھلا  زراب و  موھفم 

تایح یساسا  یاھوگلا  ۀیلک  رساترس  رد  نآ  یاھبیرض  یعرف و  تامیسقت  هارمھ 
، تایح حرط  ۀدش  هتخاس  عون  تفھ  نینچمھ   . تسا یراج  ناھجربا  تفھ  یمامت 

یاھوگلا  . دراد دوجو   ، هدنز ۀدام  ۀدننک  لثم  دیلوت  یاھیدنب  لکش  نیداینب  تابیترت 
توافتم عاونا   . دنا هدش  یدنب  لکش  یثرا  لماح  هدزاود  تروص  هب  ناتناورا  یتایح 
یدنب لکش  تروص 12، 24، 48، 96، 192، 384، 768  هب  هدارا  یاراد  تاقولخم 

یاھ هدننک  نییعت  ییوگلا —  لرتنک  دحاو  تشھ  لھچ و  ایشنروی  رد   . دنا هدش 
. دراد دوجو  ناسنا  لثم  دیلوت  یسنج  یاھلولس  رد  یگژیو — 

یھدنامزاس دیدج  یاھ  هویش  یمامت  اجنیا  رد   . تسا تایح  یحارط  ۀرک  مود  ۀرک 
هدننیرفآ رسپ  طسوت  تایح  نیزاغآ  یاھحرط  هک  یلاح  رد   . دنوش یم  نییعت  تایح 
ناراکمھ تایح و  نیلماح  ۀدھع  هب  اھحرط  نیا  یعقاو  یارجا   ، دنوش یم  مھارف 

دیدج ۀرک  کی  یارب  تایح  یلک  یاھحرط  هک  یماگنھ   . تسا هدش  هدراذگ  اھنآ 
طسوت اجنآ  رد  ، و  دنوش یم  هداتسرف  یزکرم  داتس  ۀرک  هب   ، دندش یدنب  لومرف 
نارواشم زا  یھورگ  اب  یعاسم  کیرشت  رد  تایح  دشرا  نیلماح  یلاع  یاروش 

زا یاھلومرف  زا  اھحرط  رگا   . دنریگ یم  رارق  یسررب  دروم  قیقد  روط  هب  قداص  کلم 
رارق هدننیرفآ  رسپ  بیوصت  لوبق و  دروم  دیاب   ، دنا هدرک  لودع  هدش  هتفریذپ  شیپ 

یگدنیامن ار  هدننیرفآ  رسپ  اھیسررب  نیا  رد  بلغا  اھقداص  کلم  سیئر   . دنریگ
. دنک یم 

زا  ، تسا هباشم  اھ  هبنج  یخرب  رد  یا  هرایس  تایح  هک  یلاح  رد   ، ور نیا  زا 
ناسمھ یرس  کی  رد  یتح   . تسا توافتم  یلماکت  ۀرک  رھ  رد  تاھج  یرایسب 

. تسین ناسکی  ًانیع  هرایس  ود  رھ  رد  تایح   ، تارک زا  دحاو  ۀداوناخ  کی  رد  یتایح 
دوبھب یارب  شالت  رد  تایح  نیلماح  اریز   ، دراد دوجو  یا  هرایس  عون  کی  هشیمھ 

. دنتسھ راک  لاح  رد  ًامئاد  هدش  هدرپس  اھنآ  ۀدھع  هب  هک  یتایح  یاھلومرف  نداد 

یاھوگلا هک  دراد  دوجو  ییایمیش  یناھیک  ای  نیداینب  لومرف  نویلیم  کی  زا  شیب 
. دنھد یم  لیکشت  ار  تایح  یاھ  هولج  رامشیب  یلمع  یساسا  تاعونت  یلصا و 
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یقرب نانادیمیش  نانادکیزیف و  ورملق  تایح  یحارط  ۀرک  کی  ۀرامش  ۀراوھام 
، ریخست راک  رد  تایح  نیلماح  یکینکت  نارایتسد  ناونع  هب  هک  تسا  ناھج 

نتخاس یارب  هک  یژرنا  یساسا  یاھدحاو  ندروآ  رد  طلست  تحت  ، و  یھدنامزاس
دنوش یم  هتفرگ  راک  هب   ، مرج یامسالپ  هب  موسوم   ، تایح لاقتنا  یدام  لیاسو 

. دننک یم  تمدخ 

ود ۀرامش  ۀرک  نیا  ۀراوھام  نیمود  رد  تایح  یحارط  یا  هرایس  یاھھاگشیامزآ 
شالت رد  ناشناراکمھ  یمامت  تایح و  نیلماح  اھھاگشیامزآ  نیا  رد   . دنا هدش  عقاو 

حرط نادابن  ناگھد  تارایس  رد  نتشاک  یارب  هک  تایح  دوبھب  ًالامتحا  لیدعت و  یارب 
رد ایشنروی  رد  نونکا  هک  یتایح   . دننک یم  یعاسم  کیرشت  اھقداص  کلم  اب  هدش 

هک ارچ   ، دمآ رد  ارجا  هب  ًاشخب  دش و  یحارط  هرک  نیمھ  رد  تسا  لماکت  لاح 
رھ زا  هرک  کی  رد   . دشاب یم  یشیامزآ  تایح  ۀرک  کی   ، ناگھد ۀرایس  کی  ایشنروی 

ریغ  ) رگید تارک  هب  تبسن  تایح  درادناتسا  یاھحرط  رد  یرتشیب  عونت  هرک  هد 
. تسا زاجم  یشیامزآ )

یاھ هویش  اجنیا  رد   . تسا هتفای  صیصخت  تایح  زا  تسارح  هب  هس  ۀرامش  ۀرک 
لماح هاپس  نالوئسم  نارایتسد و  ۀلیسو  هب  تایح  تسارح  ظفح و  نوگانوگ 

ۀرک رھ  یارب  تایح  یاھحرط  رد   . دبای یم  هعسوت  هتفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  تایح 
ناصصختم ۀدنریگ  رب  رد  هک   ، تایح ظفح  نویسیمک  ۀیلوا  رارقتسا  هشیمھ  دیدج 

رد  ، دشاب یم  تایح  یساسا  یاھوگلا  ۀنارھام  ندروآ  رد  لرتنک  تحت  رد  لوئسم 
دوجو تسرپرس  تئیھ  وضع  راھچ  تسیب و  ایشنروی  رد   . دوش یم  هتفرگ  رظن 

رد  . تایح ۀدام  یراتخاس  نامزاس  ِیلصا  ای  نیداینب  یوگلا  رھ  یارب  ات  ود   ، دنتشاد
تایح لقان  ۀعومجم  کی  طسوت  تایح  لکش  نیرتالاب  امش  ۀرایس  ریظن  یتارایس 
نوچ و   ) . دوش یم  ریثکت  دشاب  یم  ییوگلا  دحاو  راھچ  تسیب و  ۀدنریگ  رب  رد  هک 

تسیب و  ، تسا راوتسا  نآ  داینب  رب  تسا و  یکیزیف  تایح  زا  یشان  ینالقع  تایح 
(. دیآ یم  دوجو  هب  یناور  نامزاس  یساسا  عون  راھچ 

یلک و روط  هب  قولخم  تایح  لماکت  ۀعلاطم  هب  نآ  یعرف  رامقا  راھچ و  ۀرامش  ۀرک 
یامسالپ  . تسا هتفای  صیصخت  صاخ  روط  هب  تایح  حطس  رھ  یلماکت  نامدود 

یمامت یارب  هدنیآ و  یدشر  تاعونت  یمامت  یارب  دیاب  یلماکت  ۀرک  کی  تایح  ۀیلوا 
ندید نیمأت   . دشاب رادروخرب  لماک  لیسناتپ  زا  یلماکت  بقاعتم  تاحالصا  تارییغت و 

یرادیدپ دنمزاین  تسا  نکمم  تایح  ینوگرگد  ۀدرتسگ  یاھ  هژورپ  نینچ  یارب 
نینچ  . دشاب یھایگ  یناویح و  تایح  ۀدیاف  یب  ًارھاظ  لاکشا  یرایسب 

دنچ  ، هدشن ینیب  شیپ  ای  هدش  ینیب  شیپ   ، یا هرایس  لماکت  یبنج  یاھ  هدروارف 
نیا یمامت  رد  اما   ، دنوش یم  دیدپان  سپس  هدش و  رھاظ  لمع  ۀنحص  رد  یحابص 

ۀنادنمشوھ هنادنمدرخ و  یاھیدنب  لومرف  ۀتشر  نآ  قیرط  زا  ینالوط و  ۀسورپ 
رد هک  نیا  مغر  هب   . دراد دادتما  رشب  عون  حرط  یا و  هرایس  تایح  حرط  ۀیلوا  ناحارط 
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هک تایح  رت  نییاپ  لاکشا  رب  طلست  یارب  رتالاب  تاقولخم  یالاب  یوس  هب  یالقت 
لماکت لاح  رد  تاقولخم  شیاسآ  شمارآ و  یارب  تاقوا  یھاگ  اھنآ  زا  یرایسب 
یگنھامھان هاگ  هب  هاگ  تسا  نکمم  دنتسھ  ریذپان  یتشآ  رایسب  هدارا  زا  رادروخرب 

یارب کیژولویب  لماکت  ۀناگدنچ  یبنج  یاھ  هدروارف   ، دوش یلوتسم  ینوریب  گرزب 
. دنتسھ یرورض  ًامامت  تایح  دنمشوھ  رتالاب  لاکشا  لماک  ییاھن و  درکراک 

زا کی  رھ   . تسا طوبرم  دراد  طابترا  نھذ  هب  هک  یتایح  هب  ًامامت  جنپ  ۀرامش  ۀرک 
طبترم قولخم  تایح  هب  هک  قولخم  نھذ  زا  دحاو  ۀلحرم  کی  ۀعلاطم  هب  نآ  رامقا 

تفھ ۀیطع   ، دمھف یم  ار  نآ  ناسنا  هک  هنوگ  نآ  نھذ   . تسا هتفای  صیصخت  تسا 
لباقریغ حوطس  یور  نارکیب  حور  لماوع  طسوت  هک  دشاب  یم  نھذ  روای  حور 

ناروای و نیا  ربارب  رد  تایح  یاھوگلا   . تسا هدش  راوس  نھذ  یکیناکم  ای  شزومآ 
هب دننک  یم  لمع  ناکم  نامز و  یاھناھج  رد  هک  یتوافتم  یحور  نامداخ  ربارب  رد 

یلمع یارب  یدام  تاقولخم  تیفرظ   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  نوگانوگ  قرط 
، دراد یگتسب  هطوبرم  ینھذ  یاھ  هیطع  هب  لماک  روط  هب  یحور  شنکاو  نتخاس 
وس تمس و  ار  یناسنا  تاقولخم  نیمھ  کیژولویب  لماکت  ریسم  دوخ  ۀبون  هب  نآ  و 

. تسا هداد 

یاھمسیناگرا لاکشا و  هب  هک  روطنآ   ، حور اب  نھذ  طابترا  هب  شش  ۀرامش  ۀرک 
رب رد  نآ  یعرف  ۀراوھام  شش  هرک و  نیا   . تسا هتفای  صیصخت   ، دنطوبرم هدنز 

یزکرم و ناھج  زا  ناراگزومآ  اجنآ  رد   . دنتسھ قولخم  یگنھامھ  سرادم  ۀدنریگ 
رد قولخم  تفرشیپ  حوطس  نیرتالاب  ۀئارا  رد  نادابن  ناداتسا  اب  ود  رھ  ناھجربا 

. دننک یم  یعاسم  کیرشت  ناکم  نامز و 

یلماکت تایح  ۀدشان  راکشآ  یاھورملق  هب  تایح  نیلماح  ِتفھ  ۀرامش  ۀرک 
طوبرم لاعتم  دزیا  شرتسگ  لاح  رد  یرادیدپ  ِیناھیک  ۀفسلف  هب  هک  روطنآ   ، قولخم

. تسا هتفای  صیصخت   ، تسا
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ار نآ  دیاب  تایح  نیلماح   . دوش یمن  رھاظ  اھناھج  رد  یدوخ  هب  دوخ  روط  هب  تایح 
، تایح نانابھاگن  ، و  ناگدننک شخپ   ، نیلماح اھنآ   . دنروآ دوجو  هب  ریاب  تارایس  رد 
اھ و هتسر  یمامت   . دنشاب یم   ، دوش یم  رادیدپ  اضف  یلماکت  تارک  رد  هک  روطنآ 
هچ رگ   ، دنیآ یم  دوجو  هب  نارسپ  نیا  اب  ایشنروی  رد  تایح  ۀدش  هتخانش  لاکشا 

. دنتسین دوجوم  ایشنروی  رد  یا  هرایس  تایح  لاکشا  ۀیلک 

نانآ ۀدھع  هب  دیدج  ۀرک  کی  رد  تایح  داجیا  تیلوئسم  هک  تایح  نیلماح  هاپس 
رازھ کی  ، و  رایتسد دصکی   ، دشرا لماح  دصکی  لماش  ًالومعم  هدش  هدرپس 
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ۀرک کی  هب  ار  تایح  یعقاو  یامسالپ  بلغا  تایح  نیلماح   . دشاب یم  تسرپرس 
ۀرایس هب  دورو  زا  دعب  تاقوا  یھاگ  اھنآ   . هشیمھ هن  اما   ، دننک یم  لمح  دیدج 

دیدج یارجام  کی  یارب  شیپ  زا  هک  ییاھلومرف  قباطم  ار  تایح  یاھوگلا  تیرومأم 
رد یا  هرایس  تایح  أشنم   . دننک یم  یھدنامزاس  هدش  بیوصت  تایح  داجیا  رد 

. دوب نینچ  ایشنروی 

، دندش مھارف  یکیزیف  یاھوگلا  هدش  دییأت  یاھلومرف  قباطم  هک  نیا  زا  دعب 
ۀقرج دوخ  صخش  قیرط  زا  اھنآ   . دننک یم  زیلاتاک  ار  ناجیب  ۀدام  نیا  تایح  نیلماح 

. دنوش یم  هدنز  ۀدام  ناجیب  یاھوگلا  گنرد  یب  ، و  دننک یم  ادھا  ار  یحور  یتایح 

طسوت هن   ، دوش یم  اطعا  تایح  نیلماح  قیرط  زا  یگدنز —  زار  یتایح —  ۀقرج 
ار تایح  یامسالپ  ِدوخ  اھنآ   . دننک یم  تراظن  اھشنک  نیا  رب  یتسار  هب  اھنآ   . اھنآ

یامسالپ یرورض  لماع  هک  تسا  ناھج  ردام  حور  نیا  اما   ، دننک یم  یدنب  لومرف 
ندب هب  هک  یژرنا  ۀقرج  نآ  نارکیب  حور  رگشنیرفآ  رتخد  زا   . دنک یم  مھارف  ار  هدنز 

. دیآ یم  تسا  نھذ  یامنشیپ  دشخب و  یم  ناج 

لاقتنا ار  دوخ  یصخش  تشرس  زا  زیچ  چیھ  تایح  نیلماح  تایح  یاطعا  رد 
نینچ زین  دوش  یم  هئارا  تایح  دیدج  یاھ  هتسر  هک  یتارک  نآ  رد  یتح   ، دنھد یمن 

، دنھد یم  لاقتنا  هدومن و  زاغآ  ار  تایح  ۀقرج  ًافرص  اھنآ  یتاظحل  نینچ  رد   . تسین
یکیرتکلا ، و  ییایمیش  ، یکیزیف تاصخشم  قباطم  ار  هدام  مزال  یاھشخرچ  و 
ۀدنز یاھدوجو  تایح  نیلماح   . دننک یم  زاغآ  هدش  ررقم  یاھوگلا  اھحرط و 

، هدومن کیرحت  ار  دوجو  یدام  یاھ  هتسر  ناجیب  رصانع  هک  دنتسھ  رایشنک 
. دنشخب یم  تایح  ، و  هداد نامزاس 

هداد صخشم  نامز  تدم  کی  یا  هرایس  هاپس  کی  هب  قلعتم  تایح  نیلماح  هب 
نامز زا  لاس  نویلیم  مین  ًابیرقت   ، دننک رارقرب  تایح  دیدج  ۀرک  کی  رد  هک  دوش  یم 

یا هرایس  تایح  صخشم  یلماکت  یاھیبایتسد  اب  هک   ، هرود نیا  نایاپ  رد   . هرایس نآ 
دنناوت یمن  ، و  دننک یم  فقوتم  ار  تایح  داجیا  یاھشالت  اھنآ   ، دوش یم  ناشن 

. دننک هفاضا  هرایس  نآ  تایح  هب  یلیمکت  ای  دیدج  یزیچ  ًابقاعتم 

تبترم یاراد  ِیرشب  تاقولخم  یرادیدپ  تایح و  یرارقرب  نیب  راصعا  لوط  رد 
دنروآ و رد  لرتنک  تحت  ار  یگدنز  طیحم  هک  دنبای  یم  هزاجا  تایح  نیلماح   ، یقالخا
. و دنھد وس  تمس و  ار  کیژولویب  لماکت  ریسم  بولطم  یا  هنوگ  هب  رگید  تاھج  زا 

. دنھد یم  ماجنا  ینالوط  راودا  یط  ار  راک  نیا  اھنآ 

نتخاس رد  هرابکی  دننک  یم  لمع  دیدج  ۀرک  کی  رد  هک  یتایح  نیلماح  هک  یماگنھ 
نآ رد   ، دندش قفوم  یونعم  باختنا  یقالخا و  میمصت  یورین  اب  هدارا  اب  یدوجوم 
رگید  . تسا هدیسر  ماجنا  هب  ناشراک  اھنآ   . دبای یم  همتاخ  اھنآ  راک  اجنآ  رد  تقو و 
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دعب هب  هطقن  نیا  زا   . دننک یراکتسد  رتشیب  ار  لماکت  لاح  رد  تایح  اھنآ  تسین  زاین 
هب شیپ  زا  هک  یتالیامت  یتاذ و  تعیبط  ۀیطع  قباطم  دیاب  هدنز  یاھزیچ  لماکت 
. دور ولج  هتفای  رارقتسا  نآ  رد  هدش و  هداد  یا  هرایس  تایح  یاھوگلا  اھلومرف و 
هزاجا اھنآ   . دنزرو تلاخد  نآ  رد  ای  هدومن  شیامزآ  ار  هدارا  دنرادن  هزاجا  تایح  نیلماح 
ریثأت تحت  یرایتخا  روط  هب  ای  هداد  رارق  طلست  تحت  ار  یقالخا  تاقولخم  دنرادن 

. دنھد رارق 

زا نت  ود  هچ  رگ   ، دنوش یم  نتفر  ۀدامآ  اھنآ  یا  هرایس  سنرپ  کی  دورو  لابند  هب 
یشوپ مشچ  ِتقوم  ِدنگوس  ماجنا  اب  دنناوت  یم  تسرپرس  هدزاود  دشرا و  نیلماح 
روط هب  تایح  یامسالپ  رتشیب  تظفاحم  هعسوت و  رما  رد  رواشم  ناونع  هب 

نونکا ناشراکمھ  هدزاود  نارسپ و  نیا  زا  نت  ود   . دننامب یقاب  هرایس  رد  دودحمان 
. دننک یم  تمدخ  ایشنروی  رد 

تایح قداص  کلم  نیلماح  - 4

دوجو دحاو  ۀرک  کی  نادابن  رساترس  رد  ینوکسم  تارک  زا  یلحم  متسیس  رھ  رد 
اھھاگلزنم نیا   . دنا هدرک  لمع  نآ  رد  تایح  نیلماح  ناونع  هب  اھقداص  کلم  هک  دراد 

کلم رسپ  کی  اھنآ  زا  کی  رھ  رد  ، و  دنروھشم متسیس  تیانوسدیم  تارک  ناونع  هب 
یدنزرف یدام  ۀتسر  یباختنا  رتخد  کی  اب  هتفای  رییغت  یدام  رظن  زا  هک  قداص 
باختنا زا  دعب   ، تیانوسدیم تارک  نینچ  ردام  یاھاوح   . تسا هدرک  ییوشانز 

هدنھد خساپ  رامشیب  نابلطواد  نایم  زا   ، هدیزگرب تایح  قداص  کلم  لماح  طسوت 
، دریگ یم  تروص  وا  ۀرک  یدام  نارتخد  هب  باطخ  هک  متسیس  یاورنامرف  یادن  هب 

. دنوش یم  مازعا  متسیس  یزکرم  داتس  ۀزوح  زا 

اھیتیانوسدیم ناونع  هب  لایرتام  رتخد  کی  تایح و  قداص  کلم  لماح  کی  دالوا 
ۀرایس ماجنارس  ینامسآ  تاقولخم  زا  یداژن  نینچ  ردپ  قداص  کلم   . دنروھشم
تادوجوم ۀژیو  تبترم  نیا  ردام  یاوح  ، و  دنک یم  کرت  ار  دوخ  تایح  ریظن  یب  درکراک 

. دنک یم  کرت  ار  اجنآ  یا  هرایس  دالوا  زا  لسن  نیمتفھ  یرادیدپ  لابند  هب  زین  یناھج 
. دوش یم  لوحم  وا  دشرا  رسپ  هب  یا  هرک  نینچ  یتسرپرس  هاگنآ 

لثم دیلوت  تادوجوم  تروص  هب  دوخ  دنمھوکش  تارک  رد  یتیانوسدیم  تاقولخم 
درادناتسا لاس  رازھ  کی  هب  ناشنس  هک  نیا  ات   ، دننک یم  لمع  یگدنز و  هدننک 

نآ زا   . دنبای یم  لاقتنا  رگید  یایند  هب  فارس  ناگتشرف  طسوت  اھنآ  نآ  زا  دعب   . دسرب
، دنوش یم  لیدبت  هدننک  لثم  دیلوتریغ  یتادوجوم  هب  اھیتیانوسدیم  دعب  هب  ماگنھ 

رد یمیفارس  ۀطاحا  یارب  ندش  هدامآ  رد  اھنآ  هک  یزاس  یدامریغ  کینکت  اریز 
مورحم لثم  دیلوت  تازایتما  زا  هشیمھ  یارب  ار  نانآ  دنریگ  یم  رارق  نآ  ضرعم 

. دزاس یم 
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بوسحم ریذپانانف  ای  یناف  دناوت  یم  یتخس  هب  تادوجوم  نیا  ینونک  تیعضو 
. دنوش یدنب  هقبط  یھلا  ای  یناسنا  یعطق  روط  هب  دنناوت  یمن  اھنآ  نینچمھ   . دوش

ریذپانانف دنناوت  یم  یتخس  هب  اذل   ، درادن تنوکس  هدننک  میظنت  تاقولخم  نیا  رد 
گرم یتیانوسدیم  چیھ   . دنشاب مھ  یناف  اھنآ  دسر  یمن  رظن  هب  اما   . دنوش یقلت 
دنا هدش  دلوتم  نادابن  رد  نونکات  هک  ییاھیتیانوسدیم  ۀیلک   . تسا هدرکن  هبرجت  ار 

ایند ود  نایم  رد  هک  یتارک  یخرب  رد   ، شیوخ یموب  تارک  رد  ، و  دنتسھ هدنز  هزورما 
ناگدنھد نایاپ  تارک  هورگ  رد  نوتگنیولس  ِتیانوسدیم  ۀرک  رد  ای  ، و  دنا هتفرگ  رارق 

. دننک یم  لمع 

یاھاوح زین  ، و  تایح قداص  کلم  نیلماح  نوتگنیولس . رد  ناگدنھد  نایاپ  تارک 
. دنور یم  نوتگنیولس  رادم  تارک  هب  متسیس  تیانوسدیم  تارک  زا   ، هطوبرم ردام 

. دنیآ درگ  اجنآ  رد  هک  تسا  نیا  ناشریدقت  زین  اھنآ  نادنزرف 

رادم رد  هیلوا  تارک  تفھ  هورگ  نیمجنپ  هک  دوش  هداد  حیضوت  هطبار  نیا  رد  دیاب 
قداص کلم  نیلماح  نارسپ   . دنتسھ ناگدنھد  نایاپ  ِینادابن  تارک  نوتگنیولس 

تیانوسدیم ۀرک   ، ناگدنھد نایاپ  ۀرک  نیمتفھ  رد  لایرتام  نارتخد  تایح و 
. دنراد تماقا  نوتگنیولس 

ناھج اھناھجربا و  یاھتیصخش  هاگداعیم  ناگدنھد  نایاپ  ۀیلوا  تارک  تفھ  رامقا 
رد  . دنشاب تیرومأم  ماجنا  لاح  رد  نادابن  رد  تسا  نکمم  هک  دنشاب  یم  یزکرم 

یشزومآ تارک  یگنھرف و  یاھ  هرتسگ  ۀیلک  رد  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  هک  یلاح 
ریس و هنادازآ  دنھد  یم  لیکشت  ار  قداص  کلم  هاگشناد  هک  یتارک  زا 490 
دوجو یا  هعونمم  رامشیب  قطانم  صخشم و  ۀژیو  سرادم   ، دننک یم  تحایس 

هک یتارک  هن  لھچ و  دروم  رد  هژیو  هب  نیا   . دنرادن ار  اھنآ  هب  دورو  ۀزاجا  نانآ  هک  دنراد 
. تسا قداص  دراد  رارق  ناگدنھد  نایاپ  رایتخا  تحت 

رظن هب  اما   ، تسین هدش  هتخانش  رضاح  لاح  رد  تیانوسدیم  تاقولخم  زا  دوصقم 
ناھج لماکت  رد  هدنیآ  دادیور  یعون  یارب  یگدامآ  رد  اھتیصخش  نیا  هک  دسر  یم 
ام یاھوج  سرپ و   . دنتسھ ناگدنھد  نایاپ  ۀرک  نیمتفھ  رد  ندمآ  درگ  لاح  رد 
دوش و یم  عاجرا  ناگدنھد  نایاپ  هب  هشیمھ  تیانوسدیم  یاھ  هریت  نوماریپ 

یراددوخ دوخ  نانابھاگن  تشونرس  نوماریپ  ثحب  زا  ناگدنھد  نایاپ  هشیمھ 
ام  ، اھیتیانوسدیم ۀدنیآ  هب  تبسن  ام  نانیمطا  مدع  زا  رظن  فرص   . دنزرو یم 
نیا زا  دایدزا  لاح  رد  هورگ  نینچ  ناتناورا  رد  یلحم  ناھج  رھ  هک  میناد  یم 

نیا رب  تایح  قداص  کلم  نیلماح  داقتعا   . دریگ یم  رب  رد  ار  زیمآرارسا  تادوجوم 
نادنزرف هب  یئاغ  یادخ  ِیتینوسبا  ۀنادواج  یلاعتم و  حور  یراگزور  هک  تسا 

. دش دھاوخ  اطع  نانآ  تیانوسدیم 
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راومھ ار  کیناگرا  لماکت  ریسم  هک  تسا  یودب  تارک  رد  نھذ  روای  حور  تفھ  روضح 
. یفداصت هن  تسا  دنمفدھ  لماکت  ارچ  هک  دزاس  یم  صخشم  رما  نیا   . دزاس یم 

کی یاھدرکراک  قیرط  زا  هک  ار  نارکیب  حور  ینھذ  تمدخ  درکلمع  نآ  ناروای  نیا 
هداد میمعت  دنمشوھ  یگدنز  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  هب  یلحم  ناھج  ردام  حور 
لیکشت دنتسھ و  ناھج  ردام  حور  نادنزرف  ناروای   . دننک یم  یگدنیامن  دوش  یم 

. دنشاب یم  ناھج  یاھ  هیحان  یدام  ناھذا  هب  وا  یصخش  یناحور  تمدخ  ۀدنھد 
لمع لاح  رد  نوگانوگ  قرط  هب  حاورا  نیا   ، دبای یلجت  ینھذ  نینچ  هاگ  رھ  اج و  رھ 

. دنتسھ ندرک 

: دنوش یم  هدیمان  دنتسھ  نیریز  باقلا  اب  ربارب  هک  ییاھمان  اب  نھذ  روای  حور  تفھ 
ریثأت نھذ  حاورا  نیا   . درخ ، و  شتسرپ  ، ریبدت  ، شناد  ، تعاجش  ، تیارد  ، تریصب

، و دنراد یم  مازعا  زیامتم  قایتشا  کی  تروص  هب  ینوکسم  تارک  ۀیلک  هب  ار  دوخ 
هک یا  هجرد  زا  ادج  ًالماک   ، یلجت یارب  تفایرد  تیفرظ  یوجتسج  رد  کی  رھ 
. دنیآ یمرب   ، دنبایب درکراک  یارب  تصرف  شریذپ و  نآ  یارب  دنناوتب  نآ  نامدرم 

تیفیک هنماد و  تایح  نیلماح  یزکرم  داتس  ۀرک  رد  روای  حاورا  یزکرم  یاھھاگلزنم 
تیعضو زا  رادروخرب  ۀدنز  مسیناگرا  رھ  رد  هرک و  رھ  رد  ناروای  ینھذ  درکلمع 

یاھ نتشاذگ  راک  نیا   . دزاس یم  نایامن  تایح  لماح  ناتسرپرس  هب  ار  ینالقع 
لوا روای  جنپ  یارب  هدنز  نھذ  درکراک  زا  یلماک  یاھ  هناشن  ینھذ  یتایح - 

نیا درخ —  شتسرپ و  روای —  حور  نیمتفھ  نیمشش و  اب  هطبار  رد  اما   . دشاب یم 
روای یّمک  تیلاعف   . دننک یم  تبث  ار  یفیک  درکراک  کی  طقف  یزکرم  یاھھاگلزنم 
روضح رد   ، دشاب یم  ناھج  ردام  حور  یصخش  ۀبرجت  کی  هک  درخ  روای  شتسرپ و 

. دوش یم  تبث  نوتگنیولس  رد  یھلا  مداخ  لصفالب 

یھارمھ دیدج  ۀرایس  کی  هب  ار  تایح  نیلماح  هشیمھ  نھذ  روای  حور  تفھ 
رادم هیبش  رتشیب  اھنآ   . دنوش یقلت  دوجوم  ناونع  هب  دیابن  اھنآ  اما   ، دننک یم 
تروص هب  یھلا  مداخ  یناھج  روضح  زا  ادج  ناھج  روای  تفھ  حاورا   . دنتسھ
یھلا مداخ  یھاگآ  زا  یحطس  کی  عقاو  رد  اھنآ   . دننک یمن  لمع  تیصخش 

. دنتسھ دوخ  رگشنیرفآ  ردام  روضح  لمع و  عبات  هشیمھ  دنتسھ و 

ییاسران رد  یمالک  رظن  زا  نھذ  روای  حور  تفھ  نیا  یفکم  ندومن  صخشم  رد  ام 
بیترت هب  ، و  دنتسھ یبرجت  نھذ  رت  نییاپ  حوطس  نامداخ  اھنآ   . میرب یم  رس  هب 

: دنوش فیصوت  نیریز  تروص  هب  دنناوت  یم  یلماکت  لین 

یایاطع  ، یتاذ ۀزیگنا  یکیزیف و  یودب  ۀزیرغ   ، عیرس کاردا  تریصب  — حور   -1
اھنت ناروای  نایم  زا  ؛  ینھذ تاقولخم  ۀیلک  ِدوخ  ظفح  یایاطع  ریاس  یتیادھ و 
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لمع یناویح  تایح  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  رد  هدرتسگ  روط  هب  نانچ  هک  یروای 
شزومآ لباقریغ  حوطس  اب  یلمع  ۀدرتسگ  سامت  هک  یروای  اھنت  دنک و  یم 

. دزاس یم  رارقرب  یکیناکم  نھذ 

کیتاموتا ًارھاظ  شوجدوخ و  دنویپ   ، یگنھامھ ۀزیگنا  تیارد  — حور   -2
، عیرس لالدتسا  ۀدیدپ   ، هدش بسک  شناد  ِیگنھامھ  ۀیدھ  نیا   . دیاقع

. تسا یروف  میمصت  ، و  دنت تواضق 

بسک ساسا   ، یصخش تادوجوم  رد  یدنبیاپ —  ۀیطع  تعاجش  — حور   -3
زا هک  یماگنھ   . یونعم یریلد  یقالخا و  تماقتسا  ِینالقع  ۀشیر  رتکاراک و 

ِقایتشا ِزار  نیا   ، دبای ماھلا  قیاقح  ۀطساو  هب  دوش و  نشور  تایعقاو  قیرط 
. ددرگ یم  هناھاگآ  دنمشوھ و  ِدوخ  تیادھ  یاھلاناک  طسوت  یلماکت  ِیبایزارف 

امنھار  . یملع حور   ، فاشتکا هنایوجارجام و  ِیواکجنک  ِردام  شناد  — حور   -4
یایاطع تیادھ  یارب  دایز  لیم   . ریبدت تعاجش و  حاورا  یافواب  راکمھ  و 

. دشر یقرتم  دیفم و  یاھریسم  هب  تعاجش 

تاقولخم ناوت   . رشب عون  یراکمھ  ۀیطع   ، یعامتجا قایتشا  ریبدت  — حور   -5
رد یعامتجا  ۀزیرغ  أشنم   . دوخ ناعونمھ  اب  ییاوآ  مھ  یارب  هدارا  بحاص 

. رت نییاپ  تاقولخم  نایم 

تاقولخم هک  ناسمھان  قایتشا  نیلوا   ، یبھذم ۀزیگنا  شتسرپ  — حور   -6
شتسرپ حور   . دنک یم  کیکفت  یناسنا  دوجو  یساسا  ۀقبط  ود  هب  ار  ینھذ 

نھذ ۀیطع  زا  هک  حور  یب  تاقولخم  زا  شطابترا  ۀطساو  هب  ار  ناویح 
یارب یروتادیدناک  ناشن  شتسرپ   . دھد یم  زیمت  هشیمھ  یارب  دنرادروخرب 

. تسا یونعم  یبایزارف 

تفرشیپ یوس  هب  یقالخا  تاقولخم  یمامت  یتاذ  لیامت  درخ  — حور   -7
ۀدننک گنھامھ   ، تسا نیرتالاب  نیا  ناروای  نایم  رد   . یلماکت یجیردت  مظنم و 

یزیرغ قایتشا  نآ  زار  حور  نیا   . رگید ناروای  ۀمھ  راک  ۀدننک  ادا  یحور و 
ۀدنبای زارف  سایقم  رثؤم  یلمع و  ۀمانرب  هک  تسا  نھذ  زا  رادروخرب  تاقولخم 
لباقریغ ناوت  هک  هدنز  یاھزیچ  ۀیدھ  نآ   ، دنک یم  ظفح  ار  نآ  زاغآ و  ار  دوجو 

ۀعومجم یگنھامھ   ، اقب رد  ، و  دوش یم  بجوم  اقب  یارب  ار  اھنآ  حیضوت 
هک هچنآ  یمامت  هب  یبایتسد  یارب  اھنآ  ینونک  یاھتصرف  هتشذگ و  براجت 
هب هطوبرم  مسیناگرا  نھذ  رد  دنناوت  یم  رگید  ینھذ  مداخ  شش  یمامت 
کی فدھ  درخ   . تسا ینالقع  درکلمع  جوا  درخ   . دریگ راک  هب  دنروآ  تکرح 

. تسا یقالخا  ینھذ و  ًافرص  دوجو 
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اھنآ  . دنوش یمن  یصخش  زگرھ  اما   ، دننک یم  دشر  یبرجت  روط  هب  نھذ  روای  حاورا 
یارب یا  هزادنا  ات  یناویح  عاونا  رد  لوا  یات  جنپ  درکراک  ، و  دنبای یم  لماکت  درکراک  رد 

ۀطبار نیا   . تسا یرورض  یرشب  درخ  ناونع  هب  اھنآ  یات  تفھ  یمامت  درکراک 
تاناویح ور  نیا  زا   . دزاس یم  رترثؤم  ًالمع  یرشب  نھذ  ناونع  هب  ار  ناروای  یناویح 

. دنتسھ یرورض  ناسنا  یکیزیف  زین  ینالقع و  لماکت  یارب  یا  هزادنا  ات 

نارگلرتنک ورین و  زکارم  هک  ردقنامھ  یلحم  ناھج  ردام  حور  کی  ینھذ  ناروای  نیا 
زا رادروخرب  قولخم  تایح  هب  دنتسھ  طوبرم  ناھج  ۀدنزریغ  یاھورین  هب  یکیزیف 
تارک رد  ینھذ  یاھرادم  رد  یشزرا  رپ  تمدخ  اھنآ   . دنطوبرم یدنمشوھ  تیعضو 
داتسا نارگلرتنک  اب  یرثؤم  ناگدننک  یعاسم  کیرشت  دنھد و  یم  ماجنا  ینوکسم 
، ینھذ روای  شیپ  حوطس  ناریدم  نارگلرتنک و  ناونع  هب  نینچمھ  هک  یکیزیف 

. دنشاب یم  دننک  یم  تمدخ   ، ینھذ یکیناکم  ای  یشزومآ  لباقریغ  حوطس 

نارگلرتنک تمدخ  ورملق   ، هبرجت زا  یریگدای  تیفرظ  یرادیدپ  زا  شیپ  هدنز  نھذ 
تینابر و تخانش  ناوت  هب  یبایتسد  زا  شیپ   ، قولخم نھذ   . تسا یکیزیف  داتسا 

یورین یونعم  شنکاو  روھظ  اب   . تسا روای  حاورا  ۀژیو  ورملق   ، تیھولا شتسرپ 
ًاروف ، و  دنوش یم  ینھذ  قوف  هرابکی  هب  هدش  هدیرفآ  ناھذا  نیا   ، قولخم ینالقع 

. دنریگ یم  رارق  یلحم  ناھج  ردام  حور  یحور  یاھ  هخرچ  رادم  رد 

یونعم رایسب  عونتم و  درکلمع  هب  میقتسم  روط  هب  هجو  چیھ  هب  نھذ  روای  حاورا 
اما  ، دنتسین طوبرم  ینوکسم  تارک  ِسدقلا  حور   ، یھلا مداخ  یصخش  روضح  حور 

ناسنا رد  حور  نیمھ  روھظ  یارب  زاس  هدامآ  ، و  رب مدقم  یدرکراک  روط  هب  اھنآ 
، یور لرتنک  ، و  اب توافتم  سامت  کی  ناھج  ردام  حور  هب  ناروای   . دنشاب یم  یلماکت 
شیپ حوطس  رد  هک  یماگنھ  اما   ، دنھد یم  یلحم  ناھج  کی  یدام  ۀدنز  تاقولخم 

. دنرادن یرثا  لاعتم  دزیا  رد  دننک  یم  لمع  یتیصخش 

. تسا یژرنا  یکیزیف -  ۀدیدپ  کی  ای  یژرنا و  یحور -  یلجت  کی  ای  یونعمریغ  نھذ 
اقب تیفیک  چیھ  یحور  تیوھ  نییعت  زا  ادج   ، یصخش نھذ   ، رشب نھذ  یتح 
لمع یحور  تریصب  نودب  هک  یماگنھ  اما   ، تسا تینابر  ۀیطع  کی  نھذ   . درادن
ریذپانانف تسین  تاجن  بلاط  تسا و  شتسرپ  ناوت  دقاف  هک  یماگنھ  ، و  دنک یم 

. تسین

هدنز یاھورین  - 6

نانادکیزیف و  . تسا یحور —  یدام و  هدنزرس —  مھ  یتسیناکم و  مھ  تایح 
یناویح یھایگ و  تایح  یمسالپوتورپ  لاکشا  زا  دوخ  مھف  رد  ایشنروی  نانادیمیش 
دیلوت هدنز  یاھمسیناگرا  دوب  دنھاوخن  رداق  زگرھ  اما   ، دننک یم  تفرشیپ  هراومھ 
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یدام تایح  یتح   . تسا یژرنا  یاھ  هولج  ۀیلک  زا  توافتم  یزیچ  تایح   . دننک
. تسین هدام  یتاذ  یکیزیف  تاقولخم 

طقف تایح  اما   ، دنشاب رادروخرب  لقتسم  دوجو  کی  زا  تسا  نکمم  یدام  یاھزیچ 
همشچرس دوجوم  شیپ  زا  نھذ  زا  دناوت  یم  طقف  نھذ   . دوش یم  یشان  تایح  زا 

تایح لاکشا  تسا  نکمم  قولخم   . تسا یحور  ناکاین  رد  طقف  حور  أشنم   . دریگ
دناوت یم  رگشنیرفآ  یورین  کی  ای  هدننیرفآ  تیصخش  کی  طقف  اما   ، دنک داجیا  ار 

. دنک نیمأت  ار  یناگدنز  ۀدننک  لاعف  ۀقرج 

ار هدنز  تادوجوم  یکیزیف  یاھوگلا  ای  یدام  لاکشا  دنناوت  یم  تایح  نیلماح 
اطعا ار  نھذ  ۀیطع  دنک و  یم  مھارف  ار  تایح  ۀیلوا  ۀقرج  حور  اما   ، دنھد نامزاس 
رد دوخ  تارک  رد  تایح  نیلماح  هک  یبرجت  تایح  ۀدنز  لاکشا  یتح   . دراد یم 

. دنتسھ هدننک  لثم  دیلوت  یاھورین  دقاف  هشیمھ  دنھد  یم  نامزاس  نوتگنیولس 
یروآدرگ حیحص  روط  هب  یتایح  یاھوگلا  تایح و  یاھلومرف  هک  یماگنھ 

تایح لماح  کی  روضح   ، دنوش یم  یھدنامزاس  بسانم  یا  هنوگ  هب  دنوش و  یم 
ود دقاف  هدنز  یاھمسیناگرا  نینچ  یمامت  اما   ، تسا یفاک  تایح  ندرک  زاغآ  یارب 

یناویح نھذ   . هدننک لثم  دیلوت  یاھورین  نھذ و  ۀیطع  دنتسھ —  یرورض  یگژیو 
روای حور  تفھ  قیرط  زا  هک   ، دنتسھ یلحم  ناھج  ردام  حور  یایادھ  یرشب  نھذ  و 
هژیو و یاطعا  لثم  دیلوت  یارب  قولخم  ناوت  هک  یلاح  رد   ، دننک یم  لمع  نھذ 
اپرب تایح  نیلماح  طسوت  هک  تسا  تایح  ییاین  یامسالپ  هب  ناھج  حور  یصخش 

. دوش یم 

اھنآ هک  نیا  زا  دعب   ، دندرک یحارط  ار  تایح  یاھوگلا  تایح  نیلماح  هک  یماگنھ 
، ددنویپ عوقو  هب  دیاب  رگید  ۀدیدپ  کی   ، دندرک یھدنامزاس  ار  یژرنا  یاھمتسیس 

دنناوت یم  دنوادخ  نارسپ   . ددرگ اطع  ناج  یب  لاکشا  نیا  هب  دیاب  تایح “ حور  ”
ار یتایح  ۀقرج  یتسار  هب  هک  تسا  دنوادخ  حور  نیا  اما   ، دنزاسب ار  تایح  لاکشا 
زاب  ، دیسر نایاپ  هب  دش  هداد  هنوگ  نیدب  هک  یتایح  هک  یماگنھ  . و  دنک یم  ادھا 
اطعا تایح  هک  یماگنھ   . دوش یم  لیدبت  هدرم  ۀدام  هب  یدام  ۀدنام  اج  هب  ندب 

نیلماح طسوت  نآ  زا  هک  ددرگ  یم  زاب  یدام  ناھج  شوغآ  هب  ندب   ، دیدرگ یھت  هدش 
هک یتایح  ۀیطع  نآ  یارب  ارذگ  ۀیلقن  ۀلیسو  کی  ناونع  هب  ات  دش  هتفرگ  ضرق  تایح 

. دوش هتفرگ  راک  هب  دنداد  لاقتنا  هدام  یژرنا -  یئرم  طابترا  نینچ  هب  اھنآ 

لابند هب  دوش  یم  اطعا  تاناویح  ناھایگ و  هب  تایح  نیلماح  طسوت  هک  یتایح 
زیچ نینچ  ۀتفای  نایاپ  تایح   . ددرگ یمن  زاب  تایح  نیلماح  هب  ناویح  ای  هایگ  گرم 
تاجن گرم  زا  یدارفنا  روط  هب  نآ   . تسین رادروخرب  تیصخش  ای  تیوھ و  زا  هدنز 

هدش رییغت  راچد  هدام  ندب  رد  شتقوم  تماقا  تدم  دوجو و  لوط  رد  نآ   . دبای یمن 
زا یشخب  ناونع  هب  طقف  تسا و  هتفرگ  رارق  یژرنا  لماکت  ضرعم  رد  نآ   . تسا
یاقب  . دبای یمن  اقب  درفنم  تایح  ناونع  هب  نآ   . دبای یم  اقب  ناھج  یناھیک  یاھورین 
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نھذ نورد  رد  ریذپانانف  حور  کی  لماکت  رب  ینتبم  لماک  روط  هب  یناسنا  تاقولخم 
. تسا یناسنا 

هب اما   ، مییوگ یم  نخس  ورین “  ” ناونع هب  و  یژرنا “  ” ناونع هب  تایح  نوماریپ  ام 
هب تبسن  نوگانوگ  قرط  هب  یژرنا  ورین -   . تسین اھنآ  زا  مادکچیھ  نآ  یتسار 

هبذاج هب  تبسن  زین  وگلا   . تسین نینچ  تایح  اما   ، تسا رگشنکاو  هبذاج 
تامازلا یمامت  هک  تسا  ییاھیژرنا  زا  یدنب  لکش  کی  نآ   . تسین رگشنکاو 

ناج ۀدنریگ  رب  رد   ، هنوگ نیدب   ، تایح  . دنا هدیناسر  ماجنا  هب  ار  هبذاج  هب  شنکاو 
، ینھذ  ، یدام یژرنا —  یازجم  متسیس  ای  هدش  یدنب  لکش  یوگلا  کی  یشخب 

. دشاب یم  یونعم —  ای 

رد هک  دنراد  دوجو  یلماکت  تارایس  رد  تایح  ندمآ  دوجو  هب  اب  طابترا  رد  ییاھزیچ 
یاھلومرف یکیزیف  یھدنامزاس  ام   . دنتسین نشور  ام  یارب  عومجم 

تعیبط و اما   ، میمھف یم  لماک  روط  هب  ار  تایح  نیلماح  ییایمیشورتکلا 
هک میناد  یم  ام   . میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  تایح  یزاس  لاعف  ۀقرج  ۀمشچرس 
هک تسا  لمتحم  رایسب   . دبای یم  نایرج  حور  طسوت  رسپ و  قیرط  زا  ردپ  زا  تایح 
هتخیر شنیرفآ  یمامت  یور  هک  دنتسھ  تایح  ۀناخدور  ۀناگتفھ  لاناک  داتسا  حاورا 
نیزاغآ ۀلحرم  رد  داتسا  تسرپرس  حور  نآ  طسوت  هک  ار  یکینکت  ام  اما   . دوش یم 

میراد نانیمطا  ام   . میمھف یمن  دنک  یم  تکرش  دیدج  ۀرایس  کی  رد  تایح  یاطعا 
زا ام  اما   ، دنراد یمھس  دیدج  ۀرک  کی  رد  تایح  حاتتفا  نیا  رد  زین  اھمایا  یامدق  هک 
رد ناھج  ردام  حور  هک  میناد  یم  ام   . میتسھ عالطا  یب  لماک  روط  هب  نآ  تعیبط 

هدش لاعف  یامسالپ  نینچ  هب  دشخب و  یم  ناج  ناج  یب  یاھوگلا  هب  عقاو 
نیا هک  مینک  یم  هدھاشم  ام   . دنک یم  ادھا  ار  یمسیناگرا  یدیلوتزاب  تازایتما 

ناگدننیرفآ ناونع  هب  تاقوا  یھاگ  هک  دنتسھ  هناگتفھ  یادخ  حوطس   ، هس
یاھناسنا زا  شیب  یکدنا  ام  نآ  زا  اوس  اما   ، دنا هتفای  صیصخت  ناکم  نامز و  یلاعتم 

، و رسپ رد  نآ  یلجت   ، ردپ رد  یتاذ  موھفم  هداس  ترابع  هب  میناد —  یم  ایشنروی 
. دشاب یم  حور  رد  تایح  ققحت 

نکاس ایشنروی  رد  رظان  کی  ناونع  هب  هک  کِدادنارُو  رسپ  کی  طسوت  هدش  هتشون  ]
نیا رد  هدننک  راکشآ  تسرپرس  هورگ  قداص  کلم  سیئر  تساوخرد  اب  تسا و 

[. دنک یم  لمع  تمِس 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 37
یلحم ناھج  یاھتیصخش 

ردپ و  ، لیئاکیم  ، داتسا رسپ  هدننیرفآ و  نادابن  رد  اھتیصخش  یمامت  سأر  رد 
رد  ، نوتگنیولس یھلا  مداخ   ، یلحم ناھج  ردام  حور   . دراد رارق  ناھج  یاورنامرف 
کی زا  ناگدننیرفآ  نیا  . و  تسا وا  لمکم  یگدننیرفآ  یاھیگژیو  رد  زارتمھ و  تیھولا 
. دنشاب یم  نادابن  یموب  تاقولخم  یمامت  ردام  حور -  رسپ و  ردپ -  ینیع  تھج 

یدعب یاھ  هتشون   . دنا هتخادرپ  یدنزرف  ۀدش  هدیرفآ  یاھ  هتسر  هب  نیشیپ  تالاقم 
ًاتدمع هلاقم  نیا   . دنیامن یم  فیصوت  ار  یدنزرف  ۀدنبای  زارف  یاھ  هتسر  مداخ و  حاورا 
حاورا زا  یخرب  نینچمھ  اما   ، دزادرپ یم   ، یناھج ناراکددم   ، ینیبانیب هورگ  کی  هب 

ار یلحم  ناھج  رد  مئاد  یدنورھش  یاھ  هتسر  یخرب  دننکاس و  نادابن  رد  هک  رتالاب 
. دھد یم  رارق  یسررب  دروم  هصالخ  روط  هب 

ناھج ناراکددم  - 1

دنا هدش  یدنب  هورگ  هدر  نیا  رد  یلک  روط  هب  هک  دننام  یب  یاھ  هتسر  زا  یرایسب 
، دنا هدش  هئارا  تالاقم  نیا  رد  هک  روطنآ   ، ناھج ناراکددم  اما   ، دنوش یمن  راکشآ 

: دنشاب یم  نیریز  ۀتسر  تفھ  لماش 

. دادماب نابات و  ناگراتس  - 1

. رصع کانبات  ناگراتس  - 2

. مظعا ناگتشرف  - 3

. هبترمالاو نارایتسد  - 4

. هبتر یلاع  نارومأم  - 5

. ینامسآ نارظان  - 6
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. رصق تارک  ناراگزومآ  - 7

طقف یلحم  ناھج  رھ  رد   ، دادماب نابات و  ناگراتس   ، ناھج ناراکددم  ۀتسر  نیلوا  زا 
یلحم ناھج  کی  یموب  تاقولخم  یمامت  نایم  رد  هداز  نیلوا  وا  ، و  دراد دوجو  یکی 

. تسا روھشم  نوتگنیولس  لیئربج  ناونع  هب  ام  ناھج  دادماب  نابات و  ۀراتس   . تسا
اورنامرف و رسپ  یصخش  ۀدنیامن  ناونع  هب  تسا و  نادابن  یمامت  یئارجا  سیئر  وا 

. دنک یم  لمع  وا  قالخ  رای  یوگنخس  ناونع  هب 

هب ًالماک  رگشنیرفآ  حور  لیئاکیم و  اب  لیئربج   ، نادابن نیشیپ  ناراگزور  لوط  رد 
شیازفا یرادا  تالکشم  دومن و  دشر  ناھج  هک  جیردت  هب   . درک یم  راک  ییاھنت 

، و دیدرگ مھارف  وا  یارب  هدشان  راکشآ  نارایتسد  زا  یصخش  رداک  کی   ، تفای
. دیدرگ تیوقت  رصع  ناگراتس  ِینادابن  هاپس  شنیرفآ  اب  هورگ  نیا  ماجنارس 

رصع کانبات  ناگراتس  - 2

رسپ طسوت  سپس  دندش و  یحارط  اھقداص  کلم  طسوت  شوھاب  تاقولخم  نیا 
هب ًاتدمع  اما  رایسب  یاھتمِس  رد  اھنآ   . دندمآ دوجو  هب  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و 

ای کی   . دننک یم  تمدخ   ، یلحم ناھج  یئارجا  سیئر   ، لیئربج طبار  نارسفا  ناونع 
هبکوک و رھ  تختیاپ  رد  وا  ناگدنیامن  ناونع  هب  تادوجوم  نیا  زا  یرتشیب  دادعت 

. دننک یم  لمع  نادابن  رد  متسیس 

رتشیب رب  تراظن  ای  تسایر  تمس  نادابن  یئارجا  سیئر  ناونع  هب  لیئربج 
هب تاسلج  نیا  زا  رازھکی  زا  شیب  ات  بلغا  ، و  دراد هدھع  هب  ار  نادابن  یاھییامھدرگ 

عقاوم نیا  رد  ار  لیئربج  رصع  کانبات  ناگراتس   . دنوش یم  لیکشت  نامزمھ  روط 
، دشاب هتشاد  روضح  ناکم  ود  رد  نامزمھ  روط  هب  دناوت  یمن  وا   . دننک یم  یگدنیامن 

یارب هباشم  تمدخ  کی  اھنآ   . دننک یم  ناربج  ار  تیدودحم  نیا  ناگتشرف  ربا   نیا  و 
. دنھد یم  ماجنا  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  هاپس 

کانبات ناگراتس  قیرط  زا   ، تسا لوغشم  یرادا  فیاظو  اب  ًاصخش  هچ  رگ  لیئربج 
اھنآ  . دنک یم  ظفح  ار  شطابترا  یناھج  روما  تایح و  رگید  حوطس  یمامت  اب  رصع 

یاھتیرومأم رد  ًاررکم  دننک و  یم  یھارمھ  شا  یا  هرایس  یاھروت  رد  ار  وا  هشیمھ 
رد اھنآ   . دنوش یم  مازعا  وا  یصخش  ناگدنیامن  ناونع  هب  تارایس  کت  کت  هب  هژیو 
. دنا هدش  هتخانش  دنوادخ “ ۀتشرف   ” ناونع هب  تاقوا  یھاگ  ییاھتیرومأم  نینچ 

عماجم اھھاگداد و  رد  ار  دادماب  نابات و  ۀراتس  ات  دنور  یم  اسرووی  هب  ًاررکم  اھنآ 
رفس ناتناورا  ۀدودحم  زا  رتارف  هب  تردن  هب  اما   ، دننک یگدنیامن  اھمایا  یامدق 

. دننک یم 
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ۀدنریگ رب  رد  یخرب  هک  دنتسھ  هناگود  ریظن  یب  ۀتسر  کی  رصع  کانبات  ناگراتس 
دادعت  . دنشاب یم  هدش  هتفای  تسد  تمدخ  رگید  یخرب  هدش و  هدیرفآ  تمرح  کی 

زا رفن   4٫832 . دشاب یم  نت  نونکا 13٫641  نادابن  رد  ناگتشرف  ربا  نیا  هاپس  تارفن 
یا هدنبای  زارف  حاورا  نت  هک 8٫809  یلاح  رد   ، دنراد دوجو  هدش  هدیرفآ  تمرح 
ناگراتس نیا  زا  یرایسب   . دنا هتفای  تسد  الاو  تمدخ  فدھ  نیا  هب  هک  دنتسھ 

. دندرک زاغآ  فارس  ناگتشرف  ناونع  هب  ار  دوخ  یناھج  یناگدنز  نارود  رصع  کانبات 
ناھج هک  ینامز  ات   . دنا هدرک  دوعص  قولخم  تایح  ۀدشان  راکشآ  حوطس  زا  نیریاس 

هب زگرھ  یبایتسد  فدھ  کی  ناونع  هب  الاو  هاپس  نیا   ، هدشن تیبثت  تایح  رون و  رد 
. تسین هتسب  دوعص  یاھادیدناک  یور 

زا یخرب  ایشناروم و  یاھتیصخش  یارب  یناسآ  هب  رصع  کانبات  ناگراتس  زا  عون  رھ 
نیا ۀدش  قلخ  تادوجوم   . دنتسھ تیور  لباق  یناسنا  قوف  یدام  تادوجوم  عاونا 
زا لقتسم  دناوت  یم  هک  دنرادروخرب  یحور  یورین  کی  زا  هرنھ  دنچ  بلاج و  عون 

. ددرگ نایامن  اھنآ  یصخش  روضح 

زا  . دشاب یم   ، نادابن رد  هتسر  نیا  ۀداز  نیلوا   ، ایلاواگ ناگتشرف  ربا  نیا  سیئر 
هب ایلاواگ   ، ایشنروی رد  وا  دنمزوریپ  یاطعا  زا  حیسم  لیئاکیم  تشگزاب  ماگنھ 
هتشذگ لاس  دصھن  رازھ و  یارب  ، و  تسا هدش  هدرامگ  یناسنا  یبایزارف  تمدخ 
هدومن ظفح  مسورج  رد  ار  دوخ  یزکرم  رقم  ایشنالاگ  وا  راکمھ  ایشنروی  تقو  هب 

نیلوا ایشنالاگ   . دنارذگ یم  اجنآ  رد  ار  دوخ  تقو  زا  یمین  دودح  رد  هک  ییاج   ، تسا
. تسا هتفای  تسد  الاو  ۀبتر  نیا  هب  هک  تسا  یا  هتفای  زارف  ۀتشرف  ربا 

زا ریغ  هب  رصع  کانبات  ناگراتس  زا  یھورگ  یھدنامزاس  ای  یدنبھورگ  چیھ 
هب اھنآ   . درادن دوجو  اھتیرومأم  یرایسب  رد  اھنآ  لومعم  ییاتود  تکراشم 

هدرتسگ روط  هب  تسا  طوبرم  اھناسنا  یگدنز  ۀدنبای  زارف  ۀرود  هب  هک  ییاھتیرومأم 
هب زگرھ   ، دنوش یم  هدرامگ  تیرومأم  هب  نینچ  هک  یماگنھ  اما   ، دنا هدشن  هدرامگ 
کی یکی  دننک —  یم  راک  ییاتود  تروص  هب  هشیمھ  اھنآ   . دننک یمن  لمع  ییاھنت 

. رصع ۀدنبای  زارف  ۀراتس  کی  یرگید   ، هدش هدیرفآ  دوجوم 

رد لانُوآ  ییاطعا  نارسپ  ندرک  یھارمھ  رصع  ناگراتس  یالاو  فیاظو  زا  یکی 
رد ار  لیئاکیم  لیئربج  هک  روطنآ  یتح   ، دشاب یم  نانآ  یا  هرایس  یاھتیرومأم 

ۀیاپ دنلب  یاھتیصخش  هارمھ  ۀتشرف  ربا  ود   . دومن یھارمھ  ایشنروی  هب  وا  یاطعا 
مظعا و ناگتشرف  کرتشم  ناھدنامرف  ناونع  هب  هک  دنتسھ  ییاھتیرومأم  نینچ 
درف  . دننک یم  تمدخ  دنا  هدش  هدرامگ  اھتیرومأم  نیا  هب  هک  یرگید  ناسک  یمامت 

لانُوآ رسپ  هب  مھم  رصع  نامز و  رد  هک  تسا  هتشرف  ربا  ناھدنامرف  نیا  دشرا 
“ زادرپب دوخ  ردارب  راک  هب   ” ، دراد یم  مالعا  ییاطعا 

ثیلثت راگزومآ  نارسپ  یا  هرایس  هاپس  هب  ناگتشرف  ربا  نیا  زا  یھباشم  یاھجوز 
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ینوکسم ۀرک  کی  یونعم  رصع  زاغآرس  ای  ییاطعا  نارود  زا  دعب  یرارقرب  یارب  هک 
ناونع هب  رصع  ناگراتس  ییاھتیرومأم  نینچ  رد   . دنا هدش  هدرامگ  دننک  یم  لمع 
. دننک یم  تمدخ  راگزومآ  نارسپ  یئرمان  هاپس  ملاع و  یاھناسنا  نیب  طبار 

رمق ود  لھچ و  نوتگنیولس و  تارک  تفھ  هورگ  نیمشش  رصع . ناگراتس  تارک 
. تسا هتفای  صیصخت  رصع  کانبات  ناگراتس  یرادا  نامزاس  هب  نآ  یعرف 

هدھع هب  ناگتشرف  ربا  نیا  ۀدش  هدیرفآ  یاھ  هتسر  ار  یلصا  ۀرک  تفھ  یتسرپرس 
. دنوش یم  هرادا  رصع  یارگزارف  ناگراتس  طسوت  یعرف  رامقا  هک  یلاح  رد   ، دنراد

هب هک  رصع  ناگراتس  راگزومآ و  نارسپ  سرادم  صتخم  لوا  ۀرک  هس  رامقا 
دعب هورگ  هس   . دنشاب یم  دنا  هتفای  صاصتخا  یلحم  ناھج  یحور  یاھتیصخش 

صیصخت زارف  لاح  رد  یاھناسنا  شزومآ  هب  هک  کرتشم  هباشم  سرادم  طسوت 
ۀناگ هس  یاھییوج  هراچ  صوصخم  هرک  نیمتفھ  رامقا   . دنا هدش  لاغشا  دنا  هتفای 

ریخا ناراگزور  لوط  رد   . دشاب یم  ناگدنھد  نایاپ  ، و  رصع ناگراتس   ، راگزومآ نارسپ 
ییاسانش یلحم  ناھج  رد  تیاھن  هاپس  راک  اب  کیدزن  زا  ناگتشرف  ربا  نیا 

ینعم ورین و  اب  یطابترا   . دنا هدوب  طابترا  رد  راگزومآ  نارسپ  اب  اھتدم  اھنآ  ، و  دنا هدش 
نایاپ یراک  یاھھورگ  هب  هک  هبذاج  ناروآ  مایپ  رصع و  ناگراتس  نیب  هداعلا  قراخ 

راکشآ روما  نآ  یارب  دوخ  یلصا  ۀرک  نیمتفھ   . دراد دوجو  دنتسھ  لصتم  ناگدنھد 
نایاپ  ، راگزومآ نارسپ  نایم  هک  یا  هدنیآ  ۀطبار  هب  هک  تسا  هدش  ظفح  یا  هدشان 

یادخ تیصخش  یلجت  ۀدش  لیمکت  یرادیدپ  لابند  هب  رصع  ناگراتس  ، و  ناگدنھد
. تسا طوبرم  تشاد  دھاوخ  دوجو  ناھجربا  رد  لاعتم 

مظعا ناگتشرف  - 3

عون نیرتالاب  اھنآ   . دنشاب یم  ناھج  ردام  حور  هدننیرفآ و  رسپ  دالوا  مظعا  ناگتشرف 
هدروآ دوجو  هب  یلحم  ناھج  کی  رد  دایز  دادعت  هب  هک  دنشاب  یم  یحور  یالاو  دوجو 
دوجو نادابن  رد  نانآ  زا  نت  رازھ  دصتشھ  ًابیرقت  تبث  نیرخآ  ماگنھ  رد  ، و  دنوش یم 

. دنتشاد

دنشاب یم  یلحم  ناھج  یاھتیصخش  زا  کدنا  یاھھورگ  زا  یکی  مظعا  ناگتشرف 
ریگرد هجو  چیھ  هب  اھنآ   . دنرادن رارق  لیئربج  تیلوئسم  ۀزوح  تحت  ًالومعم  هک 
ریسم دربشیپ  هب  قولخم و  یاقب  راک  هب  اھنآ   . دنتسین ناھج  لومعم  تیریدم 

مظعا ناگتشرف   . دنا هتفای  صیصخت  ناکم  نامز و  یاھناسنا  زارف  لاح  رد  یناگدنز 
، دنرادن رارق  دادماب  نابات و  ۀراتس  یتسرپرس  تحت  لومعم  بسح  رب  هک  نیا  نمض 
، ناھج ناراکددم  ریاس  اب  نینچمھ  اھنآ   . دننک یم  لمع  وا  ۀزاجا  اب  تاقوا  یھاگ 

ییاھتیلاعف یخرب  اب  هک  نانچ   ، دننک یم  یعاسم  کیرشت   ، رصع ناگراتس  ریظن 
. دیدرگ نشور  دش  فیصوت  امش  ۀرک  رد  تایح  تشاک  تیاور  رد  هک 
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یتسرپرس هتسر  نیا  ۀدش  هداز  نیلوا  طسوت  نادابن  مظعا  ناگتشرف  هاپس 
ظفح ایشنروی  رد  مظعا  ناگتشرف  یا  هیحان  داتس  کی  رتریخا  مایا  رد  ، و  دوش یم 

زا جراخ  یوجشناد  نارگرادید  هجوت  هک  تسا  لومعمریغ  ِتیعقاو  نیا   . تسا هدش 
نورد یاھدرکراک  زا  نانآ  ۀیلوا  تادھاشم  نایم  رد   . دنک یم  بلج  یدوز  هب  ار  نادابن 
کانبات ناگراتس  ۀدنبای  زارف  یاھتیلاعف  زا  یرایسب  هک  دراد  دوجو  فشک  نیا  ناھج 

یسررب اب  اھنآ   . دوش یم  تیادھ   ، ایناتِس  ، یلحم متسیس  کی  تختیاپ  زا  رصع 
ینوکسم ۀرک  کی  زا  مظعا  ناگتشرف  یاھتیلاعف  یخرب  هک  دننک  یم  فشک  رتشیب 

سپس . و  دوش یم  تیادھ  ایشنروی  مان  هب  تیمھا  یب  ًارھاظ  کچوک و 
هب اھنآ  ۀتفای  شیازفا  لصفالب  ۀقالع  ایشنروی و  رد  لیئاکیم  یاطعا  یزاسراکشآ 

. دیآ یم  لابند  هب  امش  زیچان  ۀرک  امش و 

امش مگردرس  زیچان و  ۀرایس  هک  دینک  یم  کرد  ار  تیعقاو  نیا  تیمھا  امش  ایآ 
هک مظعا  ناگتشرف  یاھتیلاعف  یخرب  تیادھ  ناھج و  ۀرادا  یارب  یا  هیحان  داتس 
یکاح کش  نودب  نیا  ؟  تسا هدش  لیدبت  تسا  طوبرم  یتشھب  یبایزارف  حرط  هب 

هب دشاب و  یم  لیئاکیم  ییاطعا  ۀرک  رد  هدنیآ  رد  رگید  یارگزارف  یاھتیلاعف  زکرمت  زا 
یدج هداعلا و  قوف  تیمھا   ،“ دمآ مھاوخ  هرابود  نم   ” ، داتسا یصخش  ۀدعو 

. دھد یم 

یدنزرف لانُوآ  تبترم  یناحور  تمدخ  راک و  هب  مظعا  ناگتشرف   ، یلک روط  هب 
لحارم یمامت  رد  هدرتسگ  یتامدقم  شزومآ  هک  یتقو  ات  هن  اما   ، دنا هتفای  صیصخت 
ینوکسم ۀرک  کی  هب  ییاطعا  یتشھب  رسپ  رھ   . دننارذگب ار  مداخ  عونتم  حاورا  راک 
هتفای صیصخت  وا  هب  ًاتقوم  ییاطعا  نینچ  لوط  رد  هک  هرفن  دصکی  هاپس  کی  ار 
نیا  ، ددرگ هرایس  تقوم  یاورنامرف  لایرتسیجم  رسپ  رگا   . دنک یم  یھارمھ 

نآ رد  ینامسآ  تایح  یمامت  ۀدننک  تیادھ  ناتسرپرس  ناونع  هب  مظعا  ناگتشرف 
. دننک یم  لمع  هرک 

رد یتشھب  لانوآ  کی  یصخش  نارای  ناونع  هب  هشیمھ  دشرا  مظعا  ۀتشرف  ود 
، ییاضق یاھدرکراک  ریگرد  هچ   ، دنوش یم  هدرامگ  یا  هرایس  یاھتیرومأم  یمامت 
نیا هک  یماگنھ   . دنشاب مسج  رد  ییاطعا  یرادیدپ  ای   ، لایرتسیجم یاھتیرومأم 
هدناوخ ارف  ناگدرم  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  ملاع  کی  نوماریپ  تواضق  یتشھب  رسپ 
ِفارس نانابھاگن  هک  دراد  تیعقاو  ًالمع  نیا   ،( گرم زا  مایق  حالطصا  هب   ) دندش

هب طوبرم  یناوخارف   . دنھد یم  خساپ  مظعا “ ۀتشرف  یادن   ” هب هتفخ  یاھتیصخش 
. دوش یم  مالعا  ًامسر  هنحص  رد  رضاح  ۀتشرف  کی  طسوت  ییاطعا  ۀرود  کی  ۀمتاخ 

“ لیئاکیم مظعا  ۀتشرف   ” تاقوا یھاگ  هک   ، تسا زیخاتسر  مظعا  ۀتشرف  نیا 
. دوش یم  هدیمان 

، دنخرچ یم  نوتگنیولس  رود  هب  هک  تارک  زا  هورگ  نیمتفھ  مظعا . ناگتشرف  تارک 
ۀرک  . تسا هتفای  صیصخت  مظعا  ناگتشرف  هب   ، اھنآ هب  طوبرم  رامقا  هارمھ  هب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



تیصخش تبث  ناگدنرادھاگن  طسوت  نآ  یعرف  رمق  شش  یمامت  کی و  ۀرامش 
ۀچخیرات قیقد  تبث  راک  اب  ار  دوخ  ناگدننک  تبث  میظع  هورگ  نیا   . دنا هدش  لاغشا 

ات ، و  یناھج یناگدنز  نارود  یط  سپس   ، دلوت ۀظحل  زا  نامز  یناف  ناسنا  رھ 
ای دیامن و  کرت  ناھجربا  ماظن  دصقم  هب  ار  نوتگنیولس  ای  یدرف  نینچ  هک  یماگنھ 

. دنراد یم  لوغشم  دوش “ فذح  هدش  تبث  دوجو  ۀنحص  زا   ” اھمایا یامدق  نامرف  اب 

هک یتدم  نآ  لوط  رد  تیوھ  یاھتیعطق  تیصخش و  دانسا  هک  تسا  تارک  نیا  رد 
هدش عقاو   ، گرم زا  نتساخرب   ، تیصخش دیدجت  تعاس  یناسنا و  گرم  نایم 

. دنوش یم  ظفح  ، و  یناگیاب  ، یدنب هقبط  تسا 
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زا جراخ  رد  أشنم  هک  دنتسھ  بلطواد  تادوجوم  زا  یھورگ  هبترمالاو  نارایتسد 
هب اھناھجربا  یزکرم و  ناھج  ناگدنیامن  ناونع  هب  ًاتقوم  ، و  دنراد یلحم  ناھج 
لاح رد  ًاموادم  اھنآ  دادعت   . دنا هدش  هدرامگ  اھنآ  نارگ  هراظن  ای  یلحم  یاھشنیرفآ 

. تسا اھنویلیم  زا  رتارف  هشیمھ  اما  تسا  رییغت 

أشنم تشھب -  تادوجوم  نیا  یرای  یناحور و  تمدخ  زا  هنوگ  نیدب  ام  هاگ  هب  هاگ 
ۀتفای ماھلا  حاورا   ، یناھج ناسرزاب   ، یھلا نارواشم   ، درخ ناگدننک  لماک  ناونع  هب 

، اھمیفانکِس  ، اھمیفانرپوس  ، درفنم ناروآ  مایپ   ، هتفای ثیلثت  نارسپ   ، ثیلثت
ام یموب  یاھتیصخش  هب  کمک  روظنم  هب  هک  نابرھم  نامداخ  ریاس  ، و  اھمیفایشرِت

یاھنامرآ ناتناورا و  تارظن  اب  رت  لماک  نزاوت  هب  نادابن  یمامت  ندروآ  یارب  شالت  رد 
. میرب یم  دوس  دنرب  یم  رس  هب  تقوم  تماقا  رد  ام  اب  تشھب 

اذل دننک و  تمدخ  نادابن  رد  هنابلطواد  روط  هب  تسا  نکمم  تادوجوم  نیا  زا  کی  رھ 
اھناھجربا و یاھتیصخش  نیا  اما   ، دنشاب ام  تارایتخا  ۀزوح  زا  جراخ  یکینکت  رظن  زا 

ناھج تاررقم  زا  دننک  یم  لمع  تیرومأم  رداک  رد  هک  یماگنھ  یزکرم  ناھج 
ناگدنیامن ناونع  هب  هچ  رگ   ، دنتسین فاعم  لماک  روط  هب  دوخ  تقوم  تماقا  یلحم 
ۀدنریگ رب  رد  هک  ییاھدومنھر  قباطم  دنھد و  یم  همادا  راک  هب  رتالاب  یاھناھج 

رد اھنآ  یمومع  یزکرم  داتس   . دننک یم  راک  تسا  ام  ۀرتسگ  رد  اھنآ  تیرومأم 
رد اھنآ  ، و  تسا هدش  عقاو   ، تسا اھمایا  داحتا  هب  قلعتم  هک   ، نوتگنیولس ۀیحان 

نیا  . دننک یم  لمع  تشھب  ثیلثت  ریفس  نیا  قوفام  یتسرپرس  تحت  نادابن 
دننک یم  تمدخ  لقتسم  یاھھورگ  رد  هک  یماگنھ  رتالاب  یاھورملق  یاھتیصخش 

تمدخ اضاقت  یور  زا  هک  یماگنھ  اما   ، دنتسھ هدننک  تیادھ  دوخ -  ًالومعم 
ناریدم رایتخا  ۀزوح  تحت  لماک  روط  هب  ار  دوخ  هنابلطواد  روط  هب  بلغا  دننک  یم 

. دنھد یم  رارق  هتفای  صیصخت  درکراک  یاھورملق  تسرپرس 
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اما  ، دننک یم  تمدخ  یا  هبکوک  یاھتمِس  رد  یلحم و  ناھج  رد  هبترمالاو  نارایتسد 
دوجو نیا  اب   . دنتسین لصتم  یا  هرایس  ای  متسیس  یاھتلود  هب  میقتسم  روط  هب 
نادابن تیلاعف  زاف  رھ  هب  دننک و  لمع  یلحم  ناھج  یاج  رھ  رد  اھنآ  تسا  نکمم 

. دنوش هدرامگ  اھتیلاعف —  ریاس  ، و  یشزومآ  ، یئارجا  ، یرادا — 

داحتا نادابن —  یتشھب  یاھتیصخش  هب  ندیناسر  یرای  رد  هورگ  نیا  ۀدمع  شخب 
ثیلثت راگزومآ  نارسپ  ، و  لایرتسیجم نارسپ   ، اھمایا نانمؤم   ، هدننیرفآ رسپ   ، اھمایا

یلحم شنیرفآ  کی  روما  درکراک  رد  هاگ  دنچ  رھ   . تسا هدش  مان  تبث  — 
یمامت یھاگآ  زا  ًالمع  تایئزج  یخرب  تقوم  روط  هب  هک  تسا  هنادنمدرخ 

هتفرشیپ یاھحرط  یخرب   . دوش هتشاد  غیرد  یلحم  ناھج  نآ  یموب  یاھتیصخش 
رتھب هبترمالاو  نارایتسد  رت  شیدنارود  رتدنمدرخ و  هورگ  طسوت  زین  هدیچیپ  نیمارف  و 

یرایسب اھتیعضو و  نینچ  رد  ، و  دوش یم  میھفت  رتلماک  روط  هب  هدش و  کرد 
دیفم رایسب  ناھج  ناریدم  نایاورنامرف و  یارب  اھنآ  هک  تسا  رگید  یاھتیعقوم 

. دنشاب یم 
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اب اھنآ   . دنشاب یم  هدروخ  دنویپ  حور  اب  ۀتفای  زارف  یاھناسنا  هبتر  یلاع  نارومأم 
کی یبایزارف  ناھج -  یناگدنز  نارود  یبوخ  هب  امش   . دنا هدروخن  دنویپ  هدننک  میظنت 

یامنرود نیا   . دیمھف یم  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  یارب  ار  یناسنا  یادیدناک 
حیسم لیئاکیم  یاطعا  ماگنھ  زا  ایشنروی  یاھناسنا  یمامت  یارب  الاو  یتشونرس 
زا شیپ  راصعا  رد  اھناسنا  یمامت  درف  هب  رصحنم  تشونرس  نیا  اما   . دشاب یم 
زگرھ هک  دراد  دوجو  یرگید  ۀرک  ۀنومن  ، و  تسین امش  ۀرک  ریظن  یتارک  یارب  اطعا 

نینچ  . دننیزگ یمن  ینکس  مئاد  روط  هب  نآ  نانکاس  رد  یرکف  ناگدننک  میظنت 
دنویپ مئاد  روط  هب  یتشھب  یاطعا  زیمآرارسا  حصان  کی  اب  زگرھ  ییاھناسنا 

، و دننیزگ یم  تماقا  اھنآ  رد  ارذگ  روط  هب  ناگدننک  میظنت   ، دوجو نیا  اب   . دنروخ یمن 
لوط رد  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  وگلا  امنھار و  ناونع  هب  مسج  رد  یگدنز  تدم  یارب 

نآ نوچمھ   ، دنزاس یم  افوکش  ار  ریذپانانف  حور  کی  لماکت  تقوم  تماقا  نیا 
یناسنا ۀقباسم  هک  یماگنھ  اما   . دنروخب دنویپ  اھنآ  اب  دنراودیما  هک  یتادوجوم 

دنتشاد تقوم  ینیشنمھ  نانآ  اب  هک  ار  یتاقولخم  هشیمھ  یارب  اھنآ   ، دش یط 
. دننک یم  کرت 

زا درفنم  ۀعطق  کی  اب  هنادواج  دنویپ  قیرط  زا  هتسر  نیا  هب  قلعتم  ۀتفای  اقب  یاھناور 
هورگ کی  اھنآ   . دنبای یم  تسد  یگنادواج  هب  یلحم  ناھج  ردام  حور  هب  قلعتم  حور 

نیا اب  امش  رصق  تارک  رد   . تسین نینچ  نادابن  رد  لقادح   . دنتسین رامشیب 
نوتگنیولس ات  تشھب —  ریسم  رد  هک  روطنیمھ  هدروخ  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا 

نانآ اب  هدومن و  رادید  دنور  یم  الاب  امش  اب  دنوش —  یم  فقوتم  نآ  رد  هک  ییاج 
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رتالاب حوطس  هب  ًابقاعتم  تسا  نکمم  نانآ  زا  یخرب   . دینک یم  رارقرب  هناتسود  طباور 
یقاب یلحم  ناھج  تمدخ  رد  هشیمھ  یارب  تیرثکا  اما   ، دنبای زارف  ناھج 

. تسین تشھب  هب  یبایتسد  ناشتشونرس  هقبط  کی  ناونع  هب  اھنآ   . دننام یم 

اما  ، دنوش یمن  هدنھد  نایاپ  زگرھ  دنا  هدروخن  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  هک  اجنآ  زا  اھنآ 
ردپ نامرف  زا  حور  رد  اھنآ   . دنوش یم  مان  تبث  یلحم  ناھج  لامک  هاپس  رد  ماجنارس 

“. دیشاب لماک  : ” دنا هدرک  تعاطا 

تسا نکمم  نادابن  لامک  هاپس  هب  یبایتسد  زا  دعب  هدروخ  دنویپ  حور  اب  نارگزارف 
موادم دشر  یاھھار  زا  یکی  نیا   . دنریذپب تیلوئسم  ناھج  ناراکددم  ناونع  هب 

تمدخ رد  هک  ییاھتئیھ  یارب  هنوگ  نیدب  اھنآ   . تسا زاب  اھنآ  یارب  هک  تسا  یبرجت 
نیلوئسم یارب  یدام  تارک  لماکت  لاح  رد  تاقولخم  تارظن  هطقن  ریسفت  یالاو 

. دنوش یم  دیدناک  دنشاب  یم  یلحم  ناھج  ینامسآ 

زاغآ یداژن  نارومأم  ناونع  هب  تارایس  رد  ار  دوخ  تمدخ  هبتر  یلاع   نارومأم 
هدومن ریسفت  ار  یرشب  نوگانوگ  یاھداژن  یاھھاگدید  تمِس  نیا  رد  اھنآ   . دننک یم 
یاھداژن هافر  فقو  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  اھنآ   . دنھد یم  حرش  ار  نانآ  یاھزاین  و 
بسک ددص  رد  هراومھ  ، و  دنتسھ دنشاب  یم  اھنآ  نایوگ  نخس  نانآ  هک  یرشب 
اھنآ یارب  رگید  نامدرم  اب  طباور  یمامت  رد  هنالداع  راتفر  ، و  تلادع  ، ششخب

لمع یا  هرایس  یاھنارحب  زا  ریذپان  نایاپ  یرس  کی  رد  یداژن  نارومأم   . دنشاب یم 
تمدخ القت  لاح  رد  یاھناسنا  لماک  یاھھورگ  یاویش  نایب  ناونع  هب  دننک و  یم 

. دننک یم 

هب ینوکسم  تارک  رد  لئاسم  لح  رد  ینالوط  ۀبرجت  زا  دعب  یداژن  نارومأم  نیا 
ۀبتر یلاع  نارومأم  تیعقوم  هب  ماجنارس  ، و  دنور یم  شیپ  درکلمع  رتالاب  حوطس 

مین کی و  زا  شیب  یکدنا  یسیون  مان  نیرخآ   . دنبای یم  تسد  نآ  رد  یلحم و  ناھج 
نایاپ تادوجوم  نیا   . دومن تبث  نادابن  رد  ار  هبتر  یلاع  نارومأم  نیا  زا  درایلیم 

ینالوط ۀبرجت  زا  هک  دنتسھ  ییارگزارف  تادوجوم  هکلب   ، دنتسین هدنھد 
. دننک یم  دوخ  یموب  ورملق  هب  یگرزب  تمدخ  دنرادروخرب و 

ادیپ  ، نیرتالاب ات  نیرت  نییاپ  زا   ، تلادع یاھھاگداد  ۀیلک  رد  ار  نارومأم  نیا  هراومھ  ام 
ناونع هب  اھنآ  هکلب   ، دننک یم  تکرش  تلادع  نایرج  رد  اھنآ  هک  نیا  هن   . مینک یم 

، و طیحم  ، قباوس نوماریپ  ار  اھھاگداد  تاضق  ، و  دننک یم  لمع  هاگداد  ناتسود 
. دنھد یم  هرواشم  دنتسھ  یرواد  ریگرد  هک  ییاھنآ  یتاذ  تعیبط 

مداخ حاورا  هب  هشیمھ  اضف و  روآ  مایپ  نوگانوگ  یاھھورگ  هب  هبتر  یلاع  نارومأم 
رارق ییوربور  دروم  ناھج  نوگانوگ  عماجم  یاھ  همانرب  رد  اھنآ   . دنتسھ لصتم  نامز 

نارسپ یاھتیرومأم  هب  هشیمھ  یناسنا  دنمدرخ  نارومأم  نیمھ  ، و  دنریگ یم 
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. دنتسھ لصتم  اضف  تارک  یارب  دنوادخ 

دروم لمع  زرط  ای  تسایس  کی  هک  دشاب  نیا  مھف  دنمزاین  تلادع  فاصنا و  هاگ  رھ 
رد نارومأم  نیا   ، داد دھاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ار  نامز  یلماکت  یاھداژن  هنوگچ  رظن 
هب ات  دنرضاح  هشیمھ  اھنآ   . دنھد هئارا  ار  دوخ  یاھ  هیصوت  ات  دنتسھ  سرتسد 

. دننک تبحص  دنیوگب  نخس  دوخ  یارب  هک  دنشاب  رضاح  دنناوت  یمن  هک  ییاھنآ  یاج 

رامقا یلصا و  تارک  تفھ  زا  هورگ  نیمتشھ  هدروخ . دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  تارک 
قلعت نادابن  ۀدروخ  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  هب  ًارصحنم  نوتگنیولس  رادم  رد  یعرف 

هقالعیذ تارک  نیا  هب  هدروخ  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  یارگزارف  یاھناسنا   . دراد
یرایسب زا  هدروخ  دنویپ  حور  اب  نانکاس  نانامھیم  ناونع  هب  هک  نیا  رگم  دنتسین 

. دنوش دنم  هرھب  دنمدوس  ریذپلد و  یاھتماقا 

، دنبای یم  تسد  تشھب  اسرووی و  هب  هک  یکدنا  دادعت  نآ  یارب  زج  هب  تارک  نیا 
تیدودحم نینچ   . دنشاب یم  هدروخ  دنویپ  حور  اب  ناگتفای  اقب  یمئاد  هاگتماقا 
یگشیمھ تیعمج  کی  ظفح  نیمضت  قیرط  زا  یناسنا  دوعص  ۀدش  یحارط 

تیریدم عونت  هدنیآ و  تابث  ات  تفای  دھاوخ  همادا  وا  یلیمکت  ۀبرجت  هک  هتفای  لماکت 
نیا . دوش یم  یلحم  یاھناھج  یزورھب  بجوم   ، دشخب دوبھب  ار  یلحم  ناھج 
نادابن تالکشم  رب  قوفت  رد  اما   ، دنباین تسد  تشھب  هب  تسا  نکمم  تادوجوم 

دنا هدیسر  نآ  هب  ارذگ  نارگزارف  هک  هچ  رھ  زا  هک  دنبای  یم  تسد  یبرجت  درخ  کی  هب 
زا یریظن  یب  بیکرت  تروص  هب  اقب  لاح  رد  یاھناور  نیا  . و  تسا رتارف  یلک  هب 
تارظن هطقن  دنوش  یم  رداق  هدنیازف  روط  هب  ، و  دنھد یم  همادا  یھلا  یناسنا و 
هطقن نینچ  هدنیازف  هتسویپ  یدرخ  اب  دنھد و  دنویپ  ار  ادج  ًاعیسو  حطس  ود  نیا 

. دنراد هضرع  ار  هناگود  رظن 

ینامسآ نارظان  - 6

کلم یشزومآ  هاپس  ثیلثت و  راگزومآ  نارسپ  طسوت  نادابن  یشزومآ  متسیس 
یور یراذگریثأت  یارب  هک  یراک  ۀدمع  اما   ، دوش یم  هرادا  کرتشم  روط  هب  قداص 

نیا  . دسر یم  ماجنا  هب  ینامسآ  نارظان  طسوت  هدش  یحارط  نآ  ِءاقترا  یرادھگن و 
یدارفا عاونا  ۀیلک  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دنتسھ  هدش  یریگوضع  هاپس  کی  تادوجوم 

هس زا  شیب   . دنطوبرم ارگزارف  یاھناسنا  شرورپ  شزومآ و  حرط  هب  هک  دنتسھ 
یط هک  دنتسھ  ینابلطواد  یگمھ  اھنآ  ، و  دنراد دوجو  نادابن  رد  نانآ  زا  نت  نویلیم 

هیحان یمامت  یارب  یشزومآ  نارواشم  ناونع  هب  ات  دنا  هدش  طیارش  دجاو  هبرجت 
نوتگنیولس رد  قداص  کلم  تارک  رد  دوخ  یزکرم  داتس  زا  نارظان  نیا   . دننک تمدخ 

ینھذ شزومآ  یور  یراذگریثأت  یارب  هک  نادابن  ۀسردم  کینکت  ناسرزاب  ناونع  هب 
. دننز یم  تشگ  یلحم  ناھج  رد  هدش  یحارط  ارگزارف  تاقولخم  یحور  شزومآ  و 
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متسیس و رد  رصق  تارک  ات  یناسنا  أشنم  تارک  زا  حور  شرورپ  نھذ و  شزومآ  نیا 
هک هدننک  یعامتجا  ۀیحان  داتفھ  رد   ، دنطوبرم مسورج  هب  هک  تفرشیپ  تارک  ریاس 

رود هب  هک  یحور  تفرشیپ  تارک  دون  دصراھچ و  رد  ، و  دنلصتم ایشندیا  هب 
کلم سرادم  ناھج  یزکرم  داتس  دوخ  رد   . دبای یم  همادا  دنشدرگ  رد  نوتگنیولس 
، و فارس ناگتشرف  یاھھاگشناد   ، ناھج نارسپ  یاھجلاک   ، رامشیب قداص 
مھارف نکمم  کرادت  هیھت و  رھ   . دنراد دوجو  اھمایا  داحتا  راگزومآ و  نارسپ  سرادم 
درکراک هدنھد و  تفرشیپ  تمدخ  یارب  ار  ناھج  نوگانوگ  یاھتیصخش  ات  هتشگ 

. تسا میظع  ۀسردم  کی  ناھج  رساترس   . دزاس طیارش  دجاو  زاسدوبھب 

کرد زا  رتارف  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  رتالاب  سرادم  زا  یرایسب  رد  هک  ییاھشور 
متسیس یمامت  یلصا  عوضوم  نیا  اما   ، تسا تقیقح  شزومآ  رنھ  زا  یرشب 

. تسا هدش  بسک  هنانیب  نشور  ۀبرجت  طسوت  هک  یتریس  تسا : یشزومآ 
یتصرف هدننک  دوعص  تیعضو  ناھج و  هاگتسیا  ؛  دننک یم  یرگنشور  ناراگزومآ 

دوبھب بجوم  ود  نیا  ۀنادنمدرخ  یریگراک  هب  ؛  دنک یم  مھارف  هبرجت  بسک  یارب 
. دوش یم  تیصخش 

سپس دزاس و  یم  مھارف  امش  یارب  یفیلکت  نادابن  یشزومآ  متسیس  ًاساسا 
ماجنا ۀوحن  نیرتھب  ِیھلا  لآ و  هدیا  شور  نوماریپ  دومنھر  تفایرد  یارب  یتیعقوم 

رد ، و  دیھد ماجنا  هک  دوش  یم  لوحم  یفیلکت  امش  هب   . دزاس یم  مھارف  فیلکت  نآ 
ماجنا ۀویش  نیرتھب  رد  هک  دوش  یم  مھارف  یناراگزومآ  امش  یارب  ماگنھ  نامھ 
راک و کیدزن  طابترا  یارب  شزومآ  یھلا  حرط   . دنتسھ طیارش  دجاو  ناتفیلکت 
نیرتھب هب  هنوگچ  میھد  یم  شزومآ  امش  هب  ام   . دنیب یم  کرادت  هیھت و  دومنھر 

. دینک ارجا  دیھد  ماجنا  میھد  یم  نامرف  امش  هب  هک  ار  ییاھزیچ  تروص 

تارک هب  شریذپ  یارب  امش  یزاس  هدامآ  هبرجت  شزومآ و  نیا  یمامت  زا  دوصقم 
ۀیحان کی  نورد  رد  تفرشیپ   . دشاب یم  ناھجربا  رت  یونعم  رتالاب و  یشزومآ 

سالک قیرط  زا  ًالومعم  رگید  ۀلحرم  هب  هلحرم  کی  زا  راذگ  اما   ، تسا یدرف  ضورفم 
. تسا

زین ینالقع  یریگارف   . تسین یونعم  لماکت  لماش  اھنت  تیدبا  رد  تفرشیپ 
یواسم روط  هب  یونعم  قفا  طسب  اب  نھذ  ۀبرجت   . تسا یناھج  شزومآ  زا  یشخب 

هداد تفرشیپ  شزومآ و  یارب  ناسکی  یاھتصرف  حور  نھذ و  هب   . دبای یم  شرتسگ 
زا هشیمھ  یارب  حور  نھذ و  ِدنمھوکش  شزومآ  نیا  یمامت  رد  امش  اما   . دوش یم 

یاھتباقر نایم  دیابن  زگرھ  رگید  امش   . دیوش یم  دازآ  یناسنا  مسج  یاھتیدودحم 
ماجنارس  . دییامن یرواد  ًامئاد  دوخ  یدام  یونعم و  نوگمھان  یاھتعیبط  داضتم 

اھتدم زا  هک  هتفای  لالج  نھذ  کی  ۀدش  هناگی  لیم  زا  هک  دیتسھ  طیارش  دجاو  امش 
. دیرب تذل  هتشگ  یھت  یدام  یاھزیچ  یوس  هب  یناویح  یودب  یاھشیارگ  زا  شیپ 
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دش دھاوخ  هداد  تصرف  ایشنروی  یاھناسنا  رتشیب  هب  نادابن  ناھج  کرت  زا  شیپ 
نارظان ِینادابن  هاپس  یاضعا  ناونع  هب  رت  هاتوک  ای  رت  ینالوط  یتدم  یارب  هک 

. دننک تمدخ  ینامسآ 

رصق تارک  ناراگزومآ  - 7

اھنآ  . دنتسھ بورک  ۀتفای  لالج  هدش و  یریگوضع  ناگتشرف  رصق  تارک  ناراگزومآ 
هدرامگ تمدخ  هب  اھقداص  کلم  طسوت  نادابن  رد  رگید  ناراگزومآ  رتشیب  دننامھ 

دادعت ، و  دننک یم  لمع  ایشناروم  تایح  یشزومآ  یاھراک  رتشیب  رد  اھنآ   . دنا هدش 
. تسا یناسنا  نھذ  کرد  زا  رتارف  ًالماک  اھنآ 

رد بونس  بورک و  ناگتشرف  هب  تفرشیپ  حطس  کی  ناونع  هب  رصق  تارک  ناراگزومآ 
شقن هک  نیا  نمض  اھنآ   . تفرگ دنھاوخ  رارق  یسررب  دروم  رتشیب  روط  هب  دعب  ۀلاقم 
نآ تحت  یا  هلاقم  رد   ، دننک یم  افیا  ایشناروم  تایح  رد  راگزومآ  ناونع  هب  یمھم 

. تفرگ دنھاوخ  رارق  ثحب  دروم  رت  لصفم  روط  هب  مان 

یحور رومأم  رتالاب  یاھ  هتسر  - 8

أشنم حور  ِرتالاب  تادوجوم  زا  یخرب   ، یکیزیف نارگلرتنک  ورین و  زکارم  رب  هوالع 
زا  . دنراد یمئاد  تیرومأم  یلحم  ناھج  رد  نارکیب  حور  ۀداوناخ  هب  قلعتم 

نینچ نیریز  یاھ  هتسر  نارکیب  حور  ۀداوناخ  هب  قلعتم  یحور  رتالاب  یاھ  هتسر 
: دنا هدش  عقاو  تیلوئسم  تحت 

لصو یلحم  ناھج  تلود  هب  یدرکراک  رظن  زا  هک  یماگنھ   ، درفنم ناروآ  مایپ 
یتمدخ ناکم  نامز و  یاھتیدودحم  رب  ندمآ  قئاف  یارب  ام  شالت  رد   ، دنوش یم 

رارق تیلوئسم  تحت  نینچ  اھنآ  هک  یماگنھ   . دنھد یم  هئارا  ام  هب  شزرارپ  رایسب 
یور یتیعجرم  چیھ  ًاقلطم  میتسھ  یلحم  یاھناھج  هب  قلعتم  هک  ام   ، دنریگ یمن 
لح رد  دنلیام  هشیمھ  ریظن  یب  تادوجوم  نیا  تروص  نآ  رد  یتح  اما   ، میرادن اھنآ 

. دننک کمک  ام  هب  نامتاروتسد  یارجا  رد  ام و  تالکشم 

رقتسم ام  یلحم  ناھج  رد  هک  تسا  ناھج  رادم  تسرپرس  نیموس  مان  ایشناوُدنَا 
ۀزوح تحت  هک  ییاھنآ  هن   ، تسا ایشناروم  یحور و  یاھرادم  ریگرد  طقف  وا   . تسا
هب ایشسگیلک  تنایخ  ماگنھ  رد  هک  دوب  وا   . دنراد رارق  ورین  ناریدم  تیلوئسم 

دورد نمض  وا   . دومن یوزنم  ار  ایشنروی   ، رفیسول شروش  نومزآ  مایا  لوط  رد  هرایس 
ناھج یاھرادم  هب  امش  تشگزاب  ینیب  شیپ  رد  ایشنروی  یاھناسنا  هب  نداتسرف 

. دنک یم  یدونشخ  راھظا  هدنیآ  رد  شیتسرپرس  تحت 
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هب قلعتم  ۀیحان  نورد  رد   ، ایشیِسلَس  ، نادابن یرامشرس  ریدم  یزکرم  داتس 
هاگآ هدارا  گرم  دلوت و  زا  کیتاموتا  روط  هب  وا   . دشاب یم  نوتگنیولس  رد  لیئربج 
لمع یلحم  ناھج  رد  هک  ار  هدارا  بحاص  تاقولخم  قیقد  دادعت  نونکا  تسا و 
ناگتشرف تبث  تارک  رد  هک  تیصخش  ناگدننک  تبث  اب  وا   . دنک یم  تبث  دننک  یم 

. دنک یم  راک  کیدزن  یطابترا  رد  دنراد  تماقا  مظعا 

یلاع سیئر  یصخش  ۀدنیامن  وا   . تسا نکاس  نوتگنیولس  رد  رایتسد  سرزاب  کی 
، یلحم یاھمتسیس  رد  رشابم  نانابھاگن   ، وا ناراکمھ   . دشاب یم  ناتناورا  یئارجا 

. دنشاب یم  ناتناورا  یئارجا  یلاع  سیئر  ناگدنیامن  زین 

تارک زا  هک  دنشاب  یم  ناکم  نامز و  یاھناھج  رایس  یاھھاگداد  یناھج  نایجنایم 
رد نارواد  نیا   . دننک یم  لمع  نآ  زا  رتارف  یلحم و  ناھج  زا  شخب  رھ  ات  یلماکت 

هدشن تبث  دننک  یم  لمع  نادابن  رد  هک  اھنآ  قیقد  دادعت   . دنا هدش  تبث  اسرووی 
نویسیمک نویلیم  دصکی  دودح  رد  یزیچ  هک  منز  یم  نیمخت  نم  اما   ، تسا

. دراد دوجو  ام  یلحم  ناھج  رد  یجنایم 

رد  ، میشاب یم  اراد  ار  دوخ  مھس  ام   ، ملاع ینوناق  ناھذا   ، یکینکت نارواشم  زا 
یمامت یبرجت  ینوناق  رایس  هدنز و  یاھ  هناخباتک  تادوجوم  نیا   . درایلیم مین  دودح 

. دنشاب یم  اضف 

نادابن رد  رفن  جنپ  داتفھ و  ام   ، ارگزارف فارس  ناگتشرف   ، ینامسآ ناگدنراگن  زا 
لاح رد  نایوجشناد  دادعت   . دنشاب یم  تسرپرس  ای  دشرا  ناگدنراگن  اھنیا   . میراد

. دشاب یم  درایلیم  راھچ  ًابیرقت  دنشاب  یم  شزومآ  تحت  هک  هتسر  نیا  تفرشیپ 

نارود تارایس  هب  هک  یتایاور  نآ  رد  نادابن  رد  ایشناروم  نارای  درایلیم  داتفھ  تمدخ 
. تسا هدش  هداد  حرش  دزادرپ  یم  نامز  نادرونھر  لاقتنا 

هک دنراد  دوجو  یعقاوم   ، دوجو نیا  اب   . دراد ار  دوخ  یموب  ناگتشرف  هاپس  ناھج  رھ 
شنیرفآ زا  جراخ  رد  أشنم  هک  یرتالاب  حاورا  نآ  یرای  زا  نآ  یط  تسا  دیفم  رایسب 

هب ار  یریظن  یب  ردان و  صخشم  تامدخ  اھمیفانرپوس   . دوب رادروخرب  دنراد  یلحم 
ۀیلوا میفانرپوس  کی  ایشنروی  فارس  ناگتشرف  ینونک  سیئر   . دنناسر یم  ماجنا 
دنمشیدنا یاھمیفانکِس  دننک  یم  لمع  ناھجربا  لنسرپ  هک  اج  رھ   . تسا تشھب 
نارایتسد ناونع  هب  اھمیفایشرِت  زا  یدایز  دادعت  ، و  دنریگ یم  رارق  هھجاوم  دروم 

. دننک یم  تمدخ  تقوم  روط  هب  هبترمالاو 

یلحم ناھج  یمئاد  نادنورھش  - 9

ار دوخ  مئاد  یدنورھش  یاھ  هتسر  یزکرم  ناھج  اھناھجربا و  دننامھ  یلحم  ناھج 
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: دنشاب یم  نیریز  ۀدش  قلخ  عاونا  لماش  اھنیا   . دراد

. ایشیِسوس - 1

. ایشیتیوینوی - 2

. لایرتام نارسپ  - 3

. ینیبانیب تاقولخم  - 4

زا هک   ) اگناریپسِا هتفای و  دنویپ  حور  اب  نارگزارف  هارمھ  هب  یلحم  ناھج  نایموب  نیا 
. دنتسھ مئاد  ًاتبسن  یدنورھش  کی  ۀدنریگ  رب  رد  دنا ) هدش  یدنب  هقبط  رگید  تاھج 

اھنآ  . دنتسھ ارگدورف  هن  ارگزارف و  هن  هتفر  مھ  یور  تادوجوم  یاھ  هتسر  نیا 
اھنآ أشنم  حطس  رد  اھنآ  ۀدنبای  طسب  ۀبرجت  اما   ، دنتسھ یبرجت  تاقولخم  یگمھ 

نوماریپ لماک  روط  هب  رما  نیا  هک  یلاح  رد   . تسا دوجوم  ًاموادم  ناھج  یارب 
نیا دروم  رد  یبسن  روط  هب   ، دنک یمن  قدص  ینیبانیب  تاقولخم  مدآ و  عون  نارسپ 

. تسا قداص  اھ  هتسر 

، نوتگنیولس رد  مئاد  نادنورھش  ناونع  هب  زیگنا  تفگش  تادوجوم  نیا  ایشیِسوس .
دالوا اھنآ   . دننک یم  لمع  نآ  رد  دنراد و  تماقا   ، یلحم ناھج  نیا  یزکرم  داتس 

ناھج یارگزارف  نادنورھش  اب  دنشاب و  یم  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  شوھاب 
. دنرشاعم کیدزن  روط  هب   ، نادابن لامک  هاپس  ۀتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا   ، یلحم

زا هدش  هتخاس  تارک  ۀبکوک  یزکرم  داتس  ۀشوخ  دصکی  زا  کی  رھ  ایشیتیوینوی .
دنم هرھب  دنروھشم  ایشیتیوینوی  هب  هک  میقم  تادوجوم  زا  عون  کی  موادم  تمدخ 
داتس تارک  یمئاد  تیعمج  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  نادنزرف  نیا   . تسا

هک دنتسھ  هدننک  لثم  دیلوتریغ  تادوجوم  اھنآ   . دنھد یم  لیکشت  ار  هبکوک  یزکرم 
داتس رد  هک  لایرتام  نارسپ  یدام  همین  تیعضو  نیب  ًادودح  تایح  زا  حطس  کی  رد 
هتفای و دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  رت  یونعم  ًاعطق  حطس  دننکاس و  متسیس  یزکرم 

ایشناروم تادوجوم  ایشیتیوینوی  اما   . دنراد دوجو  نوتگنیولس  یایشیسوس 
ار یراک  نآ  هبکوک  تارک  شیامیپ  لوط  رد  ارگزارف  یاھناسنا  یارب  اھنآ   . دنتسین

یزکرم شنیرفآ  نایم  زا  هک  درونھر  حاورا  هب  انواھ  یاھیموب  هک  دنھد  یم  ماجنا 
. دنراد یم  ینازرا  دننک  یم  روبع 

هدننیرفآ و رسپ  نایم  قالخ  طابترا  کی  هک  یماگنھ   . دنوادخ لایرتام  نارسپ 
، دیناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  ۀرود   ، یناھج ردام  حور   ، نارکیب حور  یناھج  ۀدنیامن 
ماگنھ نآ  رد   ، دوش یمن  لصاح  یبیکرت  تعیبط  زا  یرگید  دالوا  چیھ  هک  یماگنھ 

، دشخب یم  مسجت  هناگود  لکش  هب  دوجو  زا  ار  دوخ  تشادرب  نیرخآ  هدننیرفآ  رسپ 
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نارسپ سپس  وا   . دنک یم  دییأت  ار  دوخ  ۀناگود  هیلوا و  أشنم  ماجنارس  هنوگ  نیدب  و 
قلخ دوخ  طسوت  دوخ و  رد  ار  ناھج  یدنزرف  لایرتام  عون  یلاع  ابیز و  نارتخد  و 

اھنآ  . دشاب یم  نادابن  یلحم  متسیس  رھ  ۀیلوا  یاوح  مدآ و  أشنم  نیا   . دنک یم 
. دنا هدش  هدیرفآ  نز  درم و  هک  دنشاب  یم  یدنزرف  ۀدننک  لثم  دیلوت  ۀتسر  کی 
لمع متسیس  کی  تختیاپ  مئاد  ًاتبسن  نادنورھش  ناونع  هب  نانآ  یاھ  هداون 

. دنا هدش  هدرامگ  یا  هرایس  یاھمدآ  ناونع  هب  یخرب  هچ  رگ   ، دننک یم 

نآ مدآ  عون  داژن  دنراد  تیرومأم  یا  هرایس  تیرومأم  کی  رد  لایرتام  نارتخد  نارسپ و 
هرک نآ  یناسنا  نانکاس  اب  ییاھن  نتخیمآ  رد  یارب  هک  یداژن   ، دنھن داینب  ار  هرک 
، ود رھ   ، ارگزارف ارگدورف و  نادنزرف  یا  هرایس  یاھمدآ   . تسا هدش  یحارط 

. مینک یم  یدنب  هقبط  ارگزارف  ناونع  هب  ار  اھنآ  ًالومعم  ام  اما   ، دنشاب یم 

اھناسنا قوف  یخرب  ینوکسم  تارک  رتشیب  ۀیلوا  ناراگزور  رد  ینیبانیب . تاقولخم 
یاھمدآ دورو  لابند  هب  ًالومعم  اما   ، دنبای یم  تیرومأم  هتفای  تیّدام  تادوجوم  اما 

یارب لایرتام  نارسپ  یاھشالت  تادوجوم و  نیا  درکراک   . دنریگ یم  هرانک  یا  هرایس 
یدنب هقبط  هک  تاقولخم  زا  یدودحم  دادعت  روھظ  هب  بلغا  یلماکت  یاھداژن  دوبھب 

نارسپ نیب  بلغا  ریظن  یب  تادوجوم  نیا   . ددرگ یم  جتنم  تسا  لکشم  اھنآ 
هدیمان ینیبانیب  تاقولخم  ور  نیا  زا  دنشاب و  یم  یلماکت  تاقولخم  لایرتام و 
یلماکت تارک  یمئاد  نادنورھش  یسایق  روط  هب  اھینیبانیب  نیا   . دنوش یم 

تیبثت رود  رایسب  راگزور  ات  یا  هرایس  سنرپ  کی  دورو  ۀیلوا  ناراگزور  زا   . دنشاب یم 
روط هب  هک  دنتسھ  دنمشوھ  تادوجوم  هورگ  اھنت  اھنآ   ، تایح رون و  رد  هرایس 
ناتسرپرس عقاو  رد  ینیبانیب  نامداخ  ایشنروی  رد   . دننام یم  یقاب  هرک  رد  موادم 

اھناسنا  . دنشاب یم  ایشنروی  نادنورھش  تقیقح  رد  اھنآ   . دنشاب یم  هرایس  یعقاو 
رمع یگمھ  امش  اما   . دنتسھ یلماکت  ۀرک  کی  یدام  یکیزیف و  نانکاس  عقاو  رد 

امش  . دیراد تماقا  یھاتوک  نامز  دوخ  هاگداز  ۀرایس  رد  امش   . دیراد یھاتوک  رایسب 
تفرشیپ تارک  ریاس  راپسھر  ، و  دیریم یم   ، دینک یم  یگدنز   ، دیوش یم  دلوتم 

رد ینامسآ  نامداخ  ناونع  هب  هک  یرشب  قوف  تادوجوم  یتح   . دیوش یم  یلماکت 
یتدم یارب  نانآ  زا  یکدنا  دادعت   . دنراد ارذگ  یتیرومأم  دننک  یم  تمدخ  تارایس 

رد ینیبانیب  تاقولخم  دوجو  نیا  اب   . دنتسھ لصو  صخشم  ۀرک  کی  هب  ینالوط 
ییاجباج لاح  رد  ًاموادم  نانکاس  ینامسآ و  ۀدنبای  رییغت  هتسویپ  تامدخ  طیارش 

نیا یمامت  رسارس  رد   . دننک یم  مھارف  ار  یا  هرایس  یرادا  نامزاس  موادت  یناسنا 
هب دننام و  یم  یقاب  هرایس  رد  ینیبانیب  تاقولخم   ، ریذپان فقوت  ییاجباج  رییغت و 

. دنھد یم  همادا  دوخ  راک  هب  هفقو  یب  روط 

اھناھجربا یلحم و  یاھناھج  یرادا  نامزاس  یاھشخب  یمامت   ، لاور نیمھ  هب 
اراد ار   ، یدنورھش تیعضو  هب  قلعتم  نانکاس   ، دوخ یمئاد  شیب  مک و  یاھتیعمج 

تختیاپ  ، مسورج  ، دراد ار  دوخ  یاھینیبانیب  ایشنروی  هک  روطنیمھ   . دنشاب یم 
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ۀبکوک یزکرم  داتس   ، ایشندیا  . دراد ار  لایرتام  نارتخد  نارسپ و   ، امش متسیس 
، دنتسھ هنوگ  ود  نوتگنیولس  نادنورھش  هک  یلاح  رد   ، دراد ار  ایشیتیوینوی   ، امش

یرادا تارک   . هتفای دنویپ  حور  اب  ۀتفای  لماکت  یاھناسنا  هدش و  قلخ  یایشیسوس 
داتس تارک  اما   . دنرادن یمئاد  نادنورھش  اھناھجربا  گرزب  کچوک و  یاھ  هیحان 
رِتنادَنبَا هب  هک  یتادوجوم  زا  زیگنا  تفگش  هورگ  کی  طسوت  ًاموادم  اسرووی  یزکرم 

اھمایا و یامدق  ۀدشان  راکشآ  لماوع  شنیرفآ  اھنآ   . دنوش یم  افوکش  دنراد  ترھش 
میقم نادنورھش  نیا   . دننکاس ناتناورا  تختیاپ  رد  هک  دنتسھ  رگباتزاب  حور  تفھ 
هاپس لصفالب  یتسرپرس  تحت  ار  دوخ  ۀرک  ۀرمزور  روما  رضاح  لاح  رد  اسرووی 

تادوجوم انواھ  یتح   . دننک یم  هرادا  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  یاھناسنا  یاسرووی 
عونتم یاھھورگ  هاگلزنم  تایح  رون و  یزکرم  ۀریزج  ، و  دراد ار  دوخ  یموب 

. دشاب یم  تشھب  نادنورھش 

یلحم ناھج  یاھھورگ  ریاس  - 10

رارق یسررب  دروم  دعب  تالاقم  رد  هک  اھناسنا  فارس و  ناگتشرف  عاونا  رب  هوالع 
یرادھاگن و ریگرد  هک  دنراد  دوجو  یرتشیب  رامشیب  تادوجوم   ، تفرگ دنھاوخ 
شیب نونکا  مھ  هک  نادابن  ناھج  نوچمھ  میظع  نامزاس  نینچ  هب  ندیشخب  لامک 
، دنتسھ زادنا  مشچ  رد  مھ  نویلیم  هد  دراد و  ینوکسم  ۀرایس  نویلیم  هس  زا 
هک دنتسھ  نآ  زا  رترامشیب  رایسب  نادابن  رد  تایح  نوگانوگ  عاونا   . دنشاب یم 

هب هک  دراد  دوجو  لومعمریغ  عون  ود  اما   . دوش هدیناجنگ  هلاقم  نیا  رد  نانآ  تسرھف 
دننک و یم  لمع  یلحم  ناھج  ۀدش  هتخاس  تارک  رد 647٫591  هدرتسگ  روط 

. دنریگ رارق  رکذ  دروم  دنناوت  یم 

اھنآ  . دنشاب یم  قداص  کلم  ردپ  دادماب و  نابات و  ۀراتس  یحور  نادنزرف  اگناریپسِا 
. دنتسین ارگزارف  ای  یلماکت  تادوجوم  اما  دنتسھ  ینثتسم  تیصخش  ماتتخا  زا 

ناروای اھنآ   . دنتسین ارگزارف  یلماکت  ماظن  ریگرد  یدرکراک  رظن  زا  نینچمھ  اھنآ 
. دننک یم  ارجا  ار  نادابن  ۀرمزور  یحور  فیلاکت  هک  دنتسھ  یلحم  ناھج  یحور 

 — یعقاو تارک  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس  ۀدش  هتخاس  تارک  ایگانُرپسِا .
یکیزیف یرادھگن  ظفح و  اب  هطبار  رد  یدایز  راک   . دنتسھ یکیزیف —  یاھشنیرفآ 

مان هب  یکیزیف  تاقولخم  زا  هورگ  کی  کمک  زا  ام  اجنیا  رد  ، و  دوش یم  ماجنا  اھنآ 
تارک نیا  یدام  لحارم  یزاسھب  تبقارم و  هب  اھنآ   . میتسھ دنم  هرھب  ایگانرُپسِا 
حور هن  اھایگانرپسا   . دنراد صاصتخا   ، نوتگنیولس ات  مسورج  زا   ، یزکرم داتس 
دیناوتب امش  رگا  اما  ؛  دنشاب یم  دوجو  یناویح  عون  کی  اھنآ   . صخش هن  دنتسھ 

. دنشاب یلماک  تاناویح  دسر  یم  رظن  هب  اھنآ  هک  دینک  یم  تقفاوم   ، دینیبب ار  اھنآ 

تنوکس دروم  رگید  یاھاج  نوتگنیولس و  رد  ینوگانوگ  یراختفا  یاھنیشنرجاھم 
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میرب و یم  هرھب  بکاوک  رد  یوامس  نارورنھ  تمدخ  زا  هژیو  هب  ام   . دنوش یم  عقاو 
راک یلحم  یاھمتسیس  تختیاپ  رد  ًاتدمع  هک  تشگزاب  ناریدم  یاھتیلاعف  زا 

. میوش یم  دنم  هرھب  دننک  یم 

هتفای لالج  ینیبانیب  تاقولخم  لماش  هک  ارگزارف  یاھناسنا  زا  هاپس  کی  هشیمھ 
هب یبایتسد  زا  دعب  نارگزارف  نیا   . دنتسھ لصتم  ناھج  تمدخ  هب  دنشاب  یم  زین 
راک هب  ناھج  روما  ماجنا  رد  اھتیلاعف  زا  ینایاپ  یب  ًابیرقت  عونت  کی  رد  نوتگنیولس 
هب تفرشیپ  زا  هلحرم  رھ  زا  یورشیپ  لاح  رد  یاھناسنا  نیا   . دنوش یم  هتفرگ 

دننک یم  لابند  الاب  هب  ور  تکرح  رد  ار  اھنآ  هک  دوخ  ناعونمھ  هب  دننک و  یم  ور  بقع 
نوتگنیولس رد  تقوم  یتماقا  هک  ییاھناسنا  نینچ   . دننک یم  زارد  یرای  تسد 

ناونع هب  ینامسآ  یاھتیصخش  یاھھورگ  یمامت  رد  ًالمع  تساوخرد  هب  انب  دنراد 
. دنوش یم  هدرامگ  راگزومآ  ، و  رظان  ، وجشناد  ، روای

دوجو زین  دنتسھ  یلحم  ناھج  کی  ۀرادا  ریگرد  هک  دنمشوھ  تایح  زا  یرگید  عاونا 
. تسین راتشون  نیا  حرط  رد  شنیرفآ  یاھ  هتسر  نیا  رتشیب  یزاسراکشآ  اما   ، دنراد

اجنیا رد  دسرب  دوجو  یاقب  تمظع  تیعقاو و  کرد  هب  یناسنا  نھذ  هک  نیا  یارب 
نارود رد  رتشیب  ۀبرجت   . دوش یم  فیصوت  ناھج  نیا  ۀرادا  تایح و  یفکم  ردق  هب 

یارب هدنیازف  روط  هب  ار  باذج  بلاج و  تادوجوم  نیا  امش  تفرشیپ  هب  ور  یناگدنز 
تسرھف کی  زا  رتشیب  یزیچ  دناوت  یمن  راتشون  نیا   . دومن دھاوخ  راکشآ  امش 

دنا هدش  عمج  اضف  یاھناھج  رد  هک  یددعتم  یاھتیصخش  راک  تعیبط و  زا  رصتخم 
، دننک یم  هرادا  دنتسھ  یمیظع  یشزومآ  سرادم  هک  ار  اھشنیرفآ  نیا  اھنآ   . دشاب
نیا ات  دنور  یم  شیپ  هرک  ات  هرک  زا  تایح و  هب  تایح  زا  نامز  نادرونھر  هک  یسرادم 
تارک هب  اجنآ  زا  ناھجربا و  یشزومآ  رتالاب  ماظن  هب  دوخ  أشنم  ناھج  یاھزرم  زا  هک 

 — ناگدنھد نایاپ  رتالاب  لزنمرس  تشھب و  هب  ماجنارس  انواھ و  یشزومآ  یحور - 
راکشآ ناکم  نامز و  یاھناھج  یارب  زونھ  هک  ییاھتیرومأم  رد  هنادواج  فیلکت 

. دنوش مازعا  زیمآرھم  یا  هنوگ  هب  تسا —  هدشن 

هدیرفآ ِهاپس  زا  ۀرامش 1٫146   ، نادابن رصع  کانبات  ۀراتس  کی  طسوت  هدش  هتکید  ]
[. هدش

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 38
یلحم ناھج  مداخ  حاورا 

ار هلئسم  نیا  لوجع  لوسر   . دراد دوجو  نارکیب  حور  یاھتیصخش  زا  زراب  ۀتسر  هس 
رد تسا و  هتفر  تشھب  هب  وا  : ” تشون یسیع  ۀرابرد  هک  یماگنھ  دیمھف  یم 
رارق وا  رما  تحت  اھتردق  روما و  یایلوا  ناگتشرف و   . دراد رارق  دنوادخ  تسار  تسد 
اضف روآ  مایپ  یاھھورگ  روما  یایلوا  ؛  دنتسھ نامز  مداخ  حاورا  ناگتشرف  “ . دنراد

. دنتسھ نارکیب  حور  رتالاب  یاھتیصخش  اھتردق  ؛ و  دنشاب یم 

هارمھ هب  اھمیفارس   ، ناھجربا رد  میفانکس  یزکرم و  ناھج  رد  میفانرپوس  دننامھ 
لیکشت ار  یلحم  ناھج  کی  ناگتشرف  هورگ  بونس  بورک و  ۀطوبرم  ناگتشرف 

. دنھد یم 

رد  ، ناھج ات  ناھج  زا  اھنآ   . دنتسھ ناسکی  ًاتبسن  یحارط  رظن  زا  اھمیفارس 
نایم رد  اھنآ   . دنھد یم  ناشن  ار  عونت  نیرتمک   ، ناھجربا تفھ  یمامت  رساترس 
نوگانوگ عاونا   . دنرتکیدزن درادناتسا  هب  یصخش  تادوجوم  یحور  عاونا  یمامت 
لیکشت ار  یلحم  یاھشنیرفآ  لومعم  هدیزرو و  نامداخ  هاپس  اھنآ  یاھ  هتسر 

. دنھد یم 

اھمیفارس أشنم  - 1

ناگتشرف  ” شنیرفآ ماگنھ  زا  دنوش و  یم  قلخ  ناھج  ردام  حور  طسوت  اھمیفارس 
ناکی رد  راب  رھ  نادابن  نیزاغآ  ناراگزور  رد  مظعا  ناگتشرف  عاونا  یخرب  و  وگلا “

دادعت شنیرفآ  رد  نارکیب  حور  یناھج  یلجت  هدننیرفآ و  رسپ   . دنا هدمآ  دوجو  هب  هرفن   41٫472
لابند هب   . دننک یم  یعاسم  کیرشت  یناھج  رگید  یاھتیصخش  نارسپ و  زا  یدایز 

تاقولخم نیلوا   ، لایرتام نادنزرف  شنیرفآ  ریگرد  رسپ   ، هچراپکی شالت  نیا  لیمکت 
ریگرد نامزمھ  روط  هب  ناھج  ردام  حور  هک  یلاح  رد   ، دوش یم   ، تیسنج یاراد 

شنیرفآ بیترت  نیدب   . دوش یم  حور  دیلوت  رد  دوخ  درف  هب  رصحنم  ۀیلوا  شالت 
. دوش یم  زاغآ  یلحم  ناھج  کی  ناگتشرف  یاھھورگ 
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یناسنا تاقولخم  لماکت  یارب  یزیر  همانرب  ماگنھ  رد  ناگتشرف  یاھ  هتسر  نیا 
یبایتسد نامز  هب  اھمیفارس  شنیرفآ  خیرات   . دنوش یم  یحارط  هدارا  یاراد 

ۀدنیآ ۀبترمھ  ناونع  هب  هن   ، ددرگ یم  زاب  ناھج  ردام  حور  طسوت  یبسن  تیصخش 
دادیور نیا  زا  شیپ   . هدننیرفآ رسپ  رگشنیرفآ  ۀیلوا  روای  ناونع  هب  هکلب   ، داتسا رسپ 
روط هب  هیاسمھ  ناھج  کی  زا  دندوب  راک  هب  لوغشم  نادابن  رد  هک  ییاھمیفارس 

. دندش یم  هتفرگ  ضرق  تقوم 

ندش هتخاس  لاح  رد  زونھ  نادابن  ناھج   . دنوش یم  قلخ  هاگھگ  زونھ  اھمیفارس 
تیلاعف زگرھ  هدنبای  لامک  دشر و  لاح  رد  ناھج  کی  رد  یناھج  ردام  حور   . تسا

. دنک یمن  فقوتم  ار  هنارگشنیرفآ 

ناگتشرف تشرس  - 2

ازجم صخشم و  یتادوجوم  اما   ، دنتسین رادروخرب  یدام  یاھندب  زا  ناگتشرف 
یئرمان اھناسنا  یارب  هچ  رگ  اھنآ   . دنراد یحور  أشنم  تعیبط و  اھنآ   . دنتسھ

ای ناگدنھد  لکش  رییغت  کمک  نودب  دیتسھ  مسج  رد  هک  روطنآ  ار  امش   ، دنتسھ
ار یناسنا  تایح  لاور  هنادنمشوھ  روط  هب  اھنآ   . دننک یم  هدھاشم  ناگدننک  لیدبت 

میھس یناسنا  یسحریغ  فطاوع  تاساسحا و  یمامت  رد  ، و  دنمھف یم 
دایز ۀزادنا  هب  دننک و  یم  ینادردق  یعقاو  حازم  ، و  رنھ  ، یقیسوم زا  اھنآ   . دنتسھ
لماک روط  هب  امش  یونعم  یاھیراوشد  یقالخا و  یاھالقت  زا  اھنآ   . دنرب یم  تذل 

کرد و یارب  امش  یاھشالت  زا  ، و  دنزرو یم  رھم  یرشب  تادوجوم  هب  اھنآ   . دنھاگآ
. دوش لصاح  دناوت  یم  بوخ  یاھزیچ  طقف  نانآ  نتشاد  تسود 

یتاقولخم  ، دنتسھ زوسلد  تبحمرپ و  رایسب  یتادوجوم  اھمیفارس  هچ  رگا 
رصق تارک  رد  امش  هک  دنتسھ  روطنآ  ًاتدمع  اھنآ   . دنتسین یساسحا  یسنج - 
دیھاوخ رد  یسک  یرسمھ  هب  هن  دینک و  یم  جاودزا  هن   ” هک ییاج   ، دوب دیھاوخ 

هک یناسک   ” یمامت اریز  “ . دوب دیھاوخ  ینامسآ  ناگتشرف  دننامھ  هکلب   ، دمآ
هب هن  دننک و  یم  جاودزا  هن  دنشاب  هتشاد  ار  رصق  تارک  هب  یبایتسد  تقایل 
اب نانآ  اریز   ، دنریم یم  رگید  هک  نیا  هن  ، و  دمآ دنھاوخ  رد  یسک  یرسمھ 

رب ام  مسر  تیسنج  یاراد  تاقولخم  اب  طابترا  رد   ، دوجو نیا  اب  “ . دنربارب ناگتشرف 
رسپ ردپ و  رابت  زا  ًامیقتسم  رتشیب  هک  یتادوجوم  نآ  نوماریپ  هک  تسا  نیا 

هب حور  نادنزرف  هب  هک  یلاح  رد   ، مییوگ نخس  دنوادخ  نارسپ  ناونع  هب  دنتسھ 
تیسنج یواح  تارایس  رد  ور  نیا  زا   . مینک یم  هراشا  دنوادخ  نارتخد  ناونع 

. دنوش یم  صخشم  ثنؤم  ریامض  اب  ًامومع  ناگتشرف 

لمع  ، ود رھ   ، یدام یحور و  حوطس  رد  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  یروط  اھمیفارس 
هب هک  دنراد  دوجو  یحور  ای  ایشناروم  یاھتیلاعف  زا  یکدنا  یاھزاف   . دننک یم 
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دایز یصخش  رظن  هطقن  زا  ناگتشرف  هک  نیا  نمض   . دنتسین هدوشگ  نانآ  تامدخ 
رایسب اھمیفارس  یلمع  یاھدرکراک  زا  یخرب  رد   ، دنتسین ادج  یرشب  تادوجوم  زا 
یرشب کرد  زا  رتارف  هک  دنرادروخرب  یرایسب  یاھتردق  زا  اھنآ   . دنراد یرترب  اھنآ  زا 
هدرمش زین  امش  رس  یاھوم  دادعت   ” هک هدش  هتفگ  امش  هب   ، لاثم یارب   . تسا

دوخ تقو  فارس  ۀتشرف  کی  اما   ، تسا نینچ   ، دراد تحص  رما  نیا  “، و  تسا هدش 
ناگتشرف  . دنک یمن  حیحصت  زور  قباطم  ار  نآ  مقر  دنک و  یمن  اھنآ  ندرمش  فرص  ار 

هک ییاج  ات  کیتاموتا  ینعی   ) اھزیچ نیا  نتسناد  کیتاموتا  یتاذ و  یاھورین  زا 
هب ار  میفارس  کی  یتسار  هب  امش   . دنرادروخرب دینک ) هدھاشم  دیناوت  یم  امش 

هک یرامشیب  فیاظو  ور  نیا  زا   . درک دیھاوخ  بوسحم  تایضایر  ۀبوجعا  کی  ناونع 
هزادنا یب  یتلوھس  اب  اھمیفارس  طسوت  دنتسھ  یمیظع  یاھراک  اھناسنا  یارب 

. دنوش یم  ماجنا 

امش ۀدننک  مھتم  ای  رواد  اھنآ  اما   ، دنرترب امش  زا  یونعم  تبترم  رظن  زا  ناگتشرف 
ناوت و رد  هچ  رگ   ، ناگتشرف  ” ، دشاب هچ  امش  ریصقت  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . دنتسین
رشب عون  یور  ناگتشرف  “ . دننک یمن  دراو  یماھتا  چیھ  امش  هیلع  رب   ، دنرترب تردق 
دوخ عونمھ  تاقولخم  نوماریپ  دیابن  زین  ناسنا  دارفا  ، و  دننیشن یمن  تواضق  هب 

. دننک یرواد  شیپ 

شتسرپ ار  اھنآ  دیابن  اما   ، دیراد یم  تسود  ار  نانآ  هک  دینک  یم  وکین  یراک  امش 
هک یماگنھ   ، ایشالایول گرزب  میفارس   . دنتسین یشتسرپ  ِءایشا  ناگتشرف   . دینک

: تفگ  ،“ دنک شتسرپ  ار  وا  ات  دومن  هدجس  هتشرف  یاھاپ  ربارب  رد   ” امش ربمایپ 
یارب  . متسھ امش  مدرم  امش و  مداخ  کی  نم   . ینکن ار  راک  نیا  هک  شاب  بقارم  ”

“. مینک شتسرپ  ار  دنوادخ  هک  هدش  ردقم  ام 

زا یکدنا  طقف  قولخم  دوجو  سایقم  رد  یتیصخش  ۀیطع  تعیبط و  رد  اھمیفارس 
ییاھر مسج  زا  امش  هک  یماگنھ  یتسار  هب   . دنرتولج یناسنا  یاھداژن 
ینادردق هب  عورش  امش  رصق  تارک  رد   . دیوش یم  اھنآ  هیبش  رایسب   ، دیبای یم 

یلاح رد   ، درب دیھاوخ  تذل  نانآ  زا  هبکوک  تارک  رد   . درک دیھاوخ  اھمیفارس  زا  ندرک 
تمسق امش  اب  ار  دوخ  شتسرپ  تحارتسا و  یاھناکم  اھنآ  نوتگنیولس  رد  هک 
یردارب  ، بقاعتم یبایزارف  ایشناروم و  دوعص  یمامت  رساترس  رد   . درک دنھاوخ 

. دوب دھاوخ  یلاع  امش  ینیشنمھ  دوب و  دھاوخ  لآ  هدیا  اھمیفارس  اب  امش 

هدشان راکشآ  ناگتشرف  - 3

یلحم ناھج  یاھورملق  رساترس  رد  یحور  تادوجوم  زا  یرامشیب  یاھ  هتسر 
هب قیرط  چیھ  هب  اھنآ  اریز  دنتسھ  هدشان  راکشآ  اھناسنا  یارب  هک  دننک  یم  لمع 

“ هتشرف  ” ۀملک هلاقم  نیا  رد   . دنتسین طوبرم  یتشھب  یبایزارف  یلماکت  حرط 
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ناھج ردام  حور  هب  طوبرم  نادنزرف  فارس و  ناگتشرف  نآ  یراذگمان  هب  ًاتدمع 
رد  . دنطوبرم یناسنا  یاقب  یاھ  همانرب  درکراک  هب  ًاتدمع  هک  دوش  یم  دودحم 

، هدشان راکشآ  ناگتشرف   ، هطوبرم تادوجوم  زا  رگید  ۀتسر  شش  یلحم  ناھج 
هب طوبرم  یناھج  یاھتیلاعف  نآ  اب  صخشم  قیرط  چیھ  هب  هک  دننک  یم  تمدخ 

ناراکمھ زا  هورگ  شش  نیا   . دنرادن طابترا  یلماکت  یاھناسنا  یتشھب  دوعص 
مان زین  مداخ  حاورا  ناونع  هب  اھنآ  زا   . دنوش یمن  هدیمان  میفارس  زگرھ  دننام  هتشرف 

لوغشم نادابن  روما  ریاس  یرادا و  یاھراک  اب  ًالماک  اھتیصخش  نیا   . دوش یمن  هدرب 
لین یونعم و  یبایزارف  ۀدنورشیپ  نارود  هب  هجو  چیھ  هب  هک  ییاھدرکراک   ، دنتسھ

. دنتسین طوبرم  ناسنا  لامک  هب 

فارس ناگتشرف  تارک  - 4

. دنتسھ اھمیفارس  تارک  نوتگنیولس  رادم  رد  ِیلصا  تارک  تفھ  زا  هورگ  نیمھن 
لحارم یمامت  هب  هک  یا  هژیو  سرادم  دراد و  یعرف  هام  شش  تارک  نیا  زا  کی  رھ 
نمض اھمیفارس   . دنا هدش  عقاو  اجنآ  رد  هتفای  صاصتخا  فارس  ناگتشرف  شزومآ 

نوتگنیولس تارک  زا  هورگ  نیا  ۀدنھد  لیکشت  تارک  هن  لھچ و  یمامت  هب  هک  نیا 
شش  . دننک یم  لاغشا  ار  ییات  تفھ  ۀشوخ  نیلوا  طقف  ًارصحنم   ، دنراد یسرتسد 

ایشنروی رد  هک  یناگتشرف  ناراکمھ  زا  هتسر  شش  طسوت  هدنامیقاب  ۀشوخ 
یکی رد  اھھورگ  نیا  زا  کی  رھ  یزکرم  رقم   . دنا هدش  لاغشا  دنتسھ  هدشان  راکشآ 
هژیو یاھتیلاعف  هب  یعرف  هام  شش  رد  نانآ  دراد و  رارق  یلصا  تارک  شش  نیا  زا 
عونتم یاھھورگ  تفھ  نیا  تارک  یمامت  هب  ناگتشرف  نیا  ۀتسر  رھ   . دنزادرپ یم 

. دراد یسرتسد  هنادازآ 

. دنشاب یم  نادابن  دنمھوکش  یاھورملق  ۀرمز  رد  یزکرم  داتس  تارک  نیا 
. دنوش یم  یگژیو  نییعت  ود  رھ  یروانھپ  ییابیز و  اب  فارس  ناگتشرف  یاھنیمزرس 

ود هاگتماقا  ینعم  هب  لزنم “  ” ، و دراد یعقاو  لزنم  کی  میفارس  رھ  اجنیا  رد 
. دننک یم  یگدنز  ییاتود  تروص  هب  اھنآ  ؛  دشاب یم  میفارس 

ثنؤم رکذم و  یناسنا  یاھداژن  لایرتام و  نادنزرف  دننامھ  اھمیفارس  هچ  رگا 
هتشرف ود  هب  راک  ماجنا  یارب  اھتیرومأم  رثکا  رد   . دنشاب یم  تبثم  یفنم و   ، دنتسین
، و دننک راک  ییاھنت  هب  دنناوت  یم  دنتسین  رادم  رد  هک  یماگنھ  اھنآ   . تسا زاین 

یاھدوجو ًالومعم  اھنآ   . دنرادن زاین  لمکم  دوجو  هب  زین  دنتسھ  نکاس  هک  یماگنھ 
هب ًاودب  اھتکراشم  نیا   . تسین نینچ  ًاموزل  یلو   ، دننک یم  ظفح  ار  دوخ  ۀیلوا  لمکم 

یگژیو نییعت  یسنج  ساسحا  ۀطساو  هب  اھنآ   . دنتسھ موزل  دروم  درکراک  ۀطساو 
. دنتسھ یفطاع  یتسار  هب  یصخش و  رفاو  دح  هب  هچ  رگ   ، دنوش یمن 

ناکی ، و  نادرگ  ، ناھورگ  ، هتسد زا  نینچمھ  صخشم  لزانم  رب  هوالع  اھمیفارس 
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مھ درگ  ددجم  رادید  یارب  لاس  رازھ  رھ  اھنآ   . دنتسھ رادروخرب  یزکرم  داتس 
میفارس کی  رگا   . دنراد روضح  یگمھ  دوخ  شنیرفآ  نامز  قباطم  دنیآ و  یم 

ۀتشرف اب   ، دزاس یم  نغدق  ار  تیرومأم  زا  تبیغ  هک  دشاب  هتشاد  ییاھتیلوئسم 
دراد یرگید  دلوت  خیرات  هک  میفارس  کی  ، و  دنک یم  ضوع  اج  تبون  هب  دوخ  لمکم 
رد نایم  رد  یکی  روط  هب  لقادح  فارس  رای  رھ  بیترت  نیدب   . دریگ یم  ار  وا  یاج 

. تسا رضاح  رادید  دیدجت 

فارس ناگتشرف  شزومآ  - 5

سرادم نوتگنیولس و  رد  رومأمریغ  نارظان  ناونع  هب  ار  دوخ  ۀرازھ  نیلوا  اھمیفارس 
رادم رد  هک  ناگتشرف  تارک  رد  مود  ۀرازھ   . دننارذگ یم  نآ  هب  طوبرم  یناھج 

نانآ یزکرم  یشزومآ  ۀسردم  تسایر   . دوش یم  هدنارذگ  دنراد  رارق  نوتگنیولس 
ۀتشرف نانآ  سأر  رد  ، و  دشاب یم  نادابن  لوا  ۀتشرف  رازھ  دصکی  ۀدھع  هب  نونکا 
اھمیفارس ۀدش  هدیرفآ  هورگ  نیلوا   . دشاب یم  یلحم  ناھج  ۀداز  نیلوا  ای  هیلوا 

نآ لابند  هب   . دنتفای شزومآ  نالاوآ  زا  میفارس  رازھ  کی  زا  لکشتم  یھاپس  طسوت 
زین اھقداص  کلم   . دنا هتفای  شزومآ  ناشدوخ  دشرا  تارفن  طسوت  ام  ناگتشرف 
، فارس یلحم —  ناھج  ناگتشرف  یمامت  میلعت  شزومآ و  رد  یگرزب  مھس 

. دنا هتشاد  بونس —  ، و  بورک

اھھورگ و رد  اھمیفارس   ، نوتگنیولس فارس  تارک  رد  یشزومآ  ۀرود  نیا  ۀمتاخ  رد 
رد یھورگ  هب  ، و  دنوش یم  جیسب  ناگتشرف  یھدنامزاس  فراعتم  یاھدحاو 

هچ رگ   ، دنا هدشن  هدرامگ  مداخ  حاورا  تروص  هب  زونھ  اھنآ   . دنوش یم  هدرامگ  بکاوک 
. دنا هدش  دراو  ناگتشرف  شزومآ  یتیرومأم  شیپ  یاھزاف  رد  ًالماک 

تروص هب  یلماکت  تارک  نیرت  نود  رد  رظان  ناونع  هب  تمدخ  قیرط  زا  اھمیفارس 
داتس هب  طوبرم  تارک  هب  هبرجت  نیا  زا  دعب  اھنآ   . دننک یم  راک  هب  زاغآ  مداخ  حاورا 

اب دننک و  زاغآ  ار  دوخ  ۀتفرشیپ  تاعلاطم  ات  دندرگ  یم  زاب  هدش  نییعت  ۀبکوک  یزکرم 
هب اھنآ   . دنوش هدامآ  هژیو  یلحم  متسیس  کی  رد  تمدخ  یارب  رتشیب  تیمتح 

یورشیپ یلحم  یاھمتسیس  زا  یکی  رد  تمدخ  یارب  یلک  شزومآ  نیا  لابند 
دنطوبرم نادابن  متسیس  کی  تختیاپ  هب  هک  هدش  هتخاس  تارک  رد   . دننک یم 

مزاع نامز  مداخ  حاورا  ناونع  هب  دننک و  یم  لیمکت  ار  دوخ  شزومآ  ام  یاھمیفارس 
. دنوش یم  تیرومأم 

یمامت رد  تسا  نکمم   ، دندش هدرامگ  راک  هب  هرابکی  هب  اھمیفارس  هک  یماگنھ 
زرم و دح و  نودب  ناھج  رد  اھنآ  راک   . دنور تیرومأم  هب  ناتناورا  یتح   ، نادابن
دنتسھ و طابترا  رد  تارک  یدام  تاقولخم  اب  کیدزن  زا  اھنآ   . تسا تیدودحم 

نیا نایم  ، و  دنشاب یم  یحور  یاھتیصخش  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  تمدخ  رد  هتسویپ 
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. دننک یم  رارقرب  طابترا  یدام  یاھورملق  یاھناسنا  یحور و  یایند  تادوجوم 

فارس ناگتشرف  یھدنامزاس  - 6

تحت اھمیفارس   ، فارس ناگتشرف  یزکرم  داتس  رد  تقوم  تماقا  مود  ۀرازھ  زا  دعب 
( میفارس  24 ، تفج  12  ) هرفن هدزاود  یاھھورگ  رد  ناسیئر  تیلوئسم 

288 ، تفج  144  ) ناھورگ کی  اھھورگ  نیا  زا  ددع  هدزاود  ، و  دنوش یم  یھدنامزاس 
هدزاود  . دنھد یم  لیکشت  دوش  یم  یھدنامرف  ربھر  کی  طسوت  هک  ار  میفارس )

ار میفارس )  3٫456 ، تفج  1٫728  ) نادرگ کی   ، هدنامرف کی  تیلوئسم  تحت  ناھورگ 
ناکی کی  اب  ربارب   ، ریدم کی  تیلوئسم  تحت  نادرگ  هدزاود  ، و  دنھد یم  لیکشت 

تحت  ، ناکی هدزاود  هک  یلاح  رد   ، دشاب یم  درف ) ای 41٫472  تفج   20٫736  ) میفارس
ای تفج  نآ 248٫832  دادعت  هک  رکشل  کی  ۀدنریگ  رب  رد  تسرپرس  کی  تیلوئسم 

زا هورگ  نیا  هب  ینامیستج  غاب  رد  بش  نآ  یسیع   . دشاب یم  تسا  درف   497٫664
مردپ زا  مناوت  یم  نونکا  یتح  نم  : ” تفگ هک  یماگنھ  درک  یم  هراشا  ناگتشرف 

“. داد دھاوخ  ار  ناگتشرف  زا  رکشل  هدزاود  زا  شیب  نم  هب  ًاروف  وا  ، و  منک اضاقت 

نآ 2٫985٫984 دادعت  هک  تسا  یھاپس  ۀدنریگ  رب  رد  ناگتشرف  زا  رکشل  هدزاود 
35٫831٫808  ) اھھاپس نیا  زا  ددع  هدزاود  ، و  دشاب یم  درف  ای 5٫971٫968  تفج 
کی  ، اھمیفارس یراک  نامزاس  نیرتگرزب  ۀدنھد  لیکشت  درف ) ایتفج 71٫663٫616 

ۀتشرف کی  طسوت  ناگتشرف  زا  هاپس  کی   . دھد یم  لیکشت  ار  ناگتشرف  شترا 
یھدنامرف تسا  رادروخرب  هباشم  ماقم  زا  هک  یرگید  تیصخش  طسوت  ای  مظعا 

طسوت ای  رصع  کانبات  ناگراتس  طسوت  ناگتشرف  یاھشترا  هک  یلاح  رد   ، دوش یم 
یلاع ۀدنامرف   ” لیئربج . و  دنوش یم  تیادھ  لیئربج  لصفالب  نارایتسد  ریاس 
یادخ دنوادخ   ” ، نادابن یاورنامرف  ِیئارجا  سیئر   ، تسا نامسآ “ یاھشترا 

“. نایرکشل

یتسرپرس تحت  هچ  رگ  یلحم  ناھج  رگید  یاھ  هتسر  یمامت  اھمیفارس و 
، دننک یم   تمدخ   ، دنا هتشگ  رادیدپ  نوتگنیولس  رد  هک  روطنآ   ، نارکیب حور  میقتسم 

. دنا هتفرگ  رارق  داتسا  رسپ  تیمکاح  تحت  ایشنروی  رد  لیئاکیم  یاطعا  ماگنھ  زا 
یاھ همانرب  شخپ   ، تشگ دلوتم  مسج  رد  ایشنروی  رد  لیئاکیم  هک  یماگنھ  یتح 

یمامت دیراذگب  و  : ” دومن مالعا  دیدرگ  شخپ  نادابن  یمامت  یارب  هک  ناھجربا 
وا نامرف  تحت  ناگتشرف  بتارم  هلسلس  یمامت  “ . دننک شتسرپ  ار  وا  ناگتشرف 
مان وا “ دنمناوت  ناگتشرف   ” هک دنشاب  یم  یھورگ  نآ  زا  یشخب  اھنآ   . دنراد رارق 

. دنا هتفرگ 

بونس بورک و  ناگتشرف  - 7
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. دنشاب یم  اھمیفارس  هیبش  نیداینب  یایاطع  یمامت  رد  بونس  بورک و  ناگتشرف 
اھنآ  . دنتسین رادروخرب  ناسکی  تشونرس  زا  هشیمھ  اما  دنراد  ناسکی  أشنم  اھنآ 
هدننک رثأتم  یزرط  هب   ، رثؤم روآ  باجعا  یا  هنوگ  هب   ، شوھاب زیگنا  تفگش  یزرط  هب 

ناگتشرف ۀتسر  نیرت  نییاپ  اھنآ   . دنشاب یم  ناسنا  دننامھ  ًابیرقت  هفطاعاب و 
تارک رد  یرشب  تادوجوم  رت  یقرتم  عاونا  نارابتمھ  نیرتکیدزن  اذل   ، دنتسھ

. دنشاب یم  یلماکت 

دحتم یدرکراک  روط  هب  طبترم و  مھ  هب  یتاذ  روط  هب  بونس  بورک و  ناگتشرف 
رییغت  . تسا یفنم  یژرنا  یرگید  تبثم و  یژرنا  تیصخش  کی  یکی   . دنتسھ

، بورک ۀتشرف   ، هدش ژراش  تبثم  روط  هب  ۀتشرف  ای   ، تسار تسد  ۀدنھد  تھج 
ۀتشرف ای   ، پچ تسد  ۀدنھد  تھج  رییغت   . تسا هدننک  لرتنک  ای  دشرا  تیصخش 
عون رھ   . دشاب یم  لمکم  دوجوم   ، بونس ۀتشرف   ، هدش ژراش  یفنم  روط  هب 
ییاتود تروص  هب  ًالومعم  اھنآ  اذل  تسا  دودحم  رایسب  یدارفنا  درکراک  رد  هتشرف 
ریدم فارس  ناگتشرف  زا  لقتسم  تروص  هب  هک  یماگنھ  اھنآ   . دننک یم  تمدخ 

اب هتسویپ  دنا و  هتسباو  لباقتم  سامت  هب  هشیمھ  زا  شیب   ، دننک یم  تمدخ  دوخ 
. دننک یم  راک  مھ 

نیا ، و  دنشاب یم  فارس  نامداخ  رثؤم  رادافو و  ناروای  بونس  بورک و  ناگتشرف 
. دنا هدش  مھارف  اھمیفارس  ۀتسر  تفھ  یمامت  یارب  نامرف  تحت  نارایتسد 

اما  ، دننک یم  تمدخ  اھتمس  نیا  رد  راصعا  یارب  بونس  بورک و  ناگتشرف 
یھارمھ یلحم  ناھج  یاھ  هدودحم  زا  رتارف  یاھتیرومأم  رد  ار  اھمیفارس 

. دننک یمن 

اھمتسیس تارک  کت  کت  رد  لومعم  یحور  نانکراک  بونس  بورک و  ناگتشرف 
یصخشریغ و تیرومأم  کی  رد  فارس  جوز  کی  یاج  هب  تسا  نکمم  اھنآ   . دنتسھ

تادوجوم بقارم  ناگتشرف  ناونع  هب  اما   ، دننک تمدخ  یرارطضا  تیعضو  کی  رد 
ۀژیو زایتما  کی  نیا   . دننک یمن  لمع  زگرھ  مھ  تقوم  روط  هب  یتح  یرشب 

. تسا فارس  ناگتشرف 

یلحم یاھسرد  هب  دنوش  یم  هدرامگ  هرایس  کی  هب  هک  یماگنھ  بورک  ناگتشرف 
. دنوش یم  دراو  دشاب  یم  یا  هرایس  یاھنابز  اھتنس و  ۀعلاطم  لماش  هک  یشزومآ 
دوخ و أشنم  یلحم  ناھج  نابز  هب  ، و  دنتسھ هنابز  ود  یگمھ  نامز  مداخ  حاورا 
نآ سرادم  رد  هعلاطم  قیرط  زا  اھنآ   . دننک یم  تبحص  دوخ  یموب  ناھجربا  نابز 

دننامھ بونس  بورک و  ناگتشرف   . دنریگ یم  ارف  ار  یرتشیب  یاھنابز  هدودحم 
یارب شالت  ریگرد  موادم  روط  هب  رگید  یحور  تادوجوم  عاونا  یمامت  اھمیفارس و 

ورین و لرتنک  نامرف  تحت  تادوجوم  ریظن  یتادوجوم  اھنت   . دنشاب یم  دوخ  دوبھب 
رایتخا یاراد  هک  یتاقولخم  ۀیلک   . دنشاب یم  تفرشیپ  ناوت  دقاف  یژرنا  تیادھ 

. دنتسھ دیدج  یاھدرواتسد  بسک  ددص  رد  دنشاب  یم  هوقلاب  ای  یعقاو  یصخش 
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تابثا ، و  دنکیدزن رایسب  دوجو  یایشناروم  حطس  هب  ًاتاذ  بونس  بورک و  ناگتشرف 
رترثؤم همھ  زا  یحور  ییایشناروم و   ، یکیزیف یاھورملق  نایم  راک  رد  هک  دنا  هدومن 

نییعت تاقولخم “ نیمراھچ   ” اب یلحم  ناھج  ردام  حور  نادنزرف  نیا   . دنشاب یم 
یتشآ یاھنویسیمک  انواھ و  یاھلاتیورس  هک  روطنامھ  ًاتدمع   ، دنوش یم  یگژیو 
بونس ۀتشرف  نیمراھچ  رھ  بورک و  ۀتشرف  نیمراھچ  رھ   . دنتسھ نینچ  هدنھد 

. دنراد تھابش  دوجو  یایشناروم  حطس  هب  رایسب  ، و  دنتسھ یدام  همین 

یناھج و یاھتیلاعف  رت  ینیع  لحارم  رد  دننام  هتشرف  تاقولخم  نیمراھچ  نیا 
بورک ناگتشرف  نیا   . دنتسھ یگرزب  کمک  اھمیفارس  یارب  دوخ  یا  هرایس 

یشزومآ تارک  رد  ار  یرایسب  ینیبانیب  یرورض  فیاظو  نینچمھ  ایشناروم 
هدرامگ ایشناروم  نارای  تمدخ  هب  دایز  دادعت  هب  دنناسر و  یم  ماجنا  هب  ایشناروم 
ینیبانیب تاقولخم  هک  دنتسھ  یزیچ  نآ  ًابیرقت  ایشناروم  تارک  یارب  اھنآ   . دنا هدش 

اب طابترا  رد  ًاررکم  ایشناروم  بورک  ناگتشرف  نیا   . دنتسھ یلماکت  تارایس  یارب 
تاقولخم بورک و  ناگتشرف   . دننک یم  راک  ینوکسم  تارک  رد  ینیبانیب  تاقولخم 
اھنآ أشنم   . دنتسھ تادوجوم  زا  یا  هناگادج  یاھ  هتسر  زراب  روط  هب  ینیبانیب 

. دنھد یم  ناشن  یدایز  یاھتھابش  درکراک  تعیبط و  رد  اھنآ  اما   ، تسا هباشمان 

بونس بورک و  ناگتشرف  لماکت  - 8

بونس بورک و  ناگتشرف  ربارب  رد  هدنورشیپ  تمدخ  زا  یرامشیب  یاھریسم 
مداخ شریذپ  اب  مھ  زاب  دناوت  یم  درب و  یم  هار  هبتر  ِءاقترا  هب  هک  تسا  هدوشگ 

اب هطبار  رد  بونس  بورک و  ناگتشرف  زا  گرزب  ۀقبط  هس   . دوش هداد  اقترا  یھلا 
: دراد دوجو  یلماکت  لیسناتپ 

ادیدناک یفارس  تبترم  یارب  ًاتاذ  تادوجوم  نیا  دوعص . یاھادیدناک   -1
شوھاب رایسب  هتسر  نیا  هب  قلعتم  بونس  بورک و  ناگتشرف   . دنتسھ

اھنآ یارب  اما  ؛  دنتسین ربارب  اھمیفارس  اب  یتاذ  ۀیطع  رد  هچ  رگ   ، دنتسھ
. دنبای تسد  فارس  لماک  تبترم  هب  هبرجت  لمع و  یط  هک  تسا  نکمم 

یاھلیسناتپ رد  بونس  بورک و  ناگتشرف  ۀیلک  بورک . ینایم  زاف  ناگتشرف   -2
عون یاھشنیرفآ  دودحم  ًاتاذ  تادوجوم  اھنیا  ، و  دنتسین ناسکی  دوعص 

هچ رگ   ، دننام یم  یقاب  بونس  بورک و  اھنآ  رتشیب   . دنتسھ ناگتشرف 
. دنبای تسد  یفارس  دودحم  تمدخ  هب  تسا  نکمم  رتدادعتسا  اب  تادوجوم 

ناگتشرف یاھ  هتسر  مراھچ “ تاقولخم   ” نیا بورک . یایشناروم  ناگتشرف   -3
رثکا هارمھ  هب  اھنآ   . دننک یم  ظفح  ار  دوخ  یدام  همین  یاھیگژیو  هشیمھ 
ناگتشرف تروص  هب  لاعتم  دزیا  لماک  یبای  تیعقاو  ات  دوخ  ینایم  زاف  ناردارب 
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. داد دنھاوخ  همادا  بونس  بورک و 

، تسا دودحم  یا  هزادنا  ات  موس  مود و  یاھھورگ  دشر  لیسناتپ  هک  یلاح  رد 
تسد فارس  ناگتشرف  یناھج  تمدخ  یاھزارف  هب  دنناوت  یم  دوعص  یاھادیدناک 

تشونرس فارس  نانابھاگن  هب  بورک  رت  هبرجتاب  ناگتشرف  نیا  زا  یرایسب   . دنبای
نیدب دننک  یم  کرت  ار  اھنآ  فارس  دشرا  ناگتشرف  هک  یماگنھ  دنتسھ و  لصو 

رارق رصق  تارک  ناراگزومآ  تبترم  یوس  هب  تفرشیپ  یارب  میقتسم  طخ  رد  هنوگ 
هب اھنآ  یتسرپرس  تحت  یاھناسنا  هک  یماگنھ  تشونرس  نانابھاگن   . دنریگ یم 
. و دنوش یمن  رادروخرب  بونس  بورک و  ناروای  زا   ، دنبای یم  تسد  ایشناروم  تایح 

تشھب نوتگنیفارس و  هب  دورو  ۀزاجا  یلماکت  یاھمیفارس  رگید  عاونا  هک  یماگنھ 
قباس نیعبات  دنوش  یم  جراخ  نادابن  ۀدودحم  زا  هک  یتقو  دیاب   ، دننک یم  تفایرد  ار 
ردام حور  طسوت  ًالومعم  بونس  بورک و  ۀدش  اھر  ناگتشرف  نیا   . دننک کرت  ار  دوخ 

هب یفارس  تبترم  هب  یبایتسد  رد  بیترت  نیدب  ، و  دنوش یم  هتفریذپ  ناھج 
. دنبای یم  تسد  دشاب  یم  رصق  تارک  راگزومآ  کی  حطس  اب  ربارب  هک  یحطس 

تارک ناراگزومآ  ناونع  هب  شریذپ  لابند  هب  بونس  بورک و  ناگتشرف  هک  یماگنھ 
ات نیرت  نییاپ  زا   ، دندرک تمدخ  ایشناروم  تارک  رد  ینالوط  یتدم  یارب  رصق 

، دش یریگوضع  هزادنا  زا  شیب  نوتگنیولس  رد  نانآ  هاپس  هک  یماگنھ  ، و  نیرتالاب
ارف دوخ  هاگشیپ  رد  ار  نامز  تاقولخم  رادافو  نامداخ  نیا  دادماب  نابات و  ۀراتس 
نیا نآ  زا  سپ  ، و  دیآ یم  رد  ارجا  هب  تیصخش  ینوگرگد  دنگوس   . دناوخ یم 

طسوت هرفن  رازھ  تفھ  یاھھورگ  رد  بونس  بورک و  دشرا  هتفرشیپ و  ناگتشرف 
ناونع هب  اھنآ  مود  شریذپ  نیا  زا   . دنوش یم  هتفریذپ  ون  زا  ناھج  ردام  حور 

راشرس و یناگدنز  نارود  سپ  نیا  زا   . دنوش یم  رادیدپ  رایع  مامت  یاھمیفارس 
دلوت ون  زا  ناگتشرف  نیا  یارب  نآ  یتشھب  تاناکما  یمامت  اب   ، میفارس کی  لماک 
ناونع هب  تسا  نکمم  یناگتشرف  نینچ   . تسا هدوشگ  بونس  بورک و  ۀتفای 

رگا ، و  دنوش هداد  صیصخت  یناسنا  تادوجوم  یخرب  هب  تشونرس  نانابھاگن 
یوس هب  یورشیپ  یارب  نانآ  هاگنآ   ، دبای تسد  اقب  هب  یناسنا  نابھاگن 

تیاھن هاپس  تشھب و  هب  یتح   ، یفارس تفرشیپ  ۀریاد  تفھ  نوتگنیفارس و 
. دنوش یم  طیارش  دجاو 

ینیبانیب تاقولخم  - 9

اب یتسرد  هب  اھنآ  دنرادروخرب : هناگ  هس  یدنب  هقبط  کی  زا  ینیبانیب  تاقولخم 
مئاد یاھ  هتسر  اب  عقاو  رد  اھنآ   . دنا هدش  یدنب  هقبط  دنوادخ  ۀدنبای  زارف  نارسپ 

اب رثؤم  کیدزن و  یراکمھ  لیلد  هب  هک  یلاح  رد   ، دنا هدش  یدنبھورگ  یدنورھش 
روط هب  اضف  تارک  کت  کت  رد  یناف  ناسنا  هب  تمدخ  راک  رد  ناگتشرف  یاھھورگ 

. دنوش یم  بوسحم  نامز  مداخ  حاورا  رامش  رد  یدرکراک 
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هشیمھ دنوش و  یم  رھاظ  ینوکسم  تارک  رثکا  رد  درف  هب  رصحنم  تاقولخم  نیا 
ود زا  اھینیبانیب   . دنوش یم  تفای  ایشنروی  ریظن  یبرجت  تایح  ای  ناگھد  تارایس  رد 

: دنوش یم  رھاظ  نیریز  یاھکینکت  قیرط  زا  و  هیوناث —  هیلوا و  دنتسھ —  عون 

درادناتسا ۀتسر  یا  هزادنا  ات  دنتسھ  یرت  یحور  هورگ  هک  هیلوا  یاھینیبانیب   -1
ۀتفای رییغت  یاھلنسرپ  زا  تخاونکی  روط  هب  هک  دنتسھ  یتادوجوم  ۀدش 
ینیبانیب تاقولخم  دادعت   . دنا هدمآرب  یا  هرایس  یاھسنرپ  ِیناسنا  یارگزارف 

نانآ تمدخ  زا  هک  یا  هرایس  چیھ  ، و  دشاب یم  نت  رازھ  هاجنپ  هشیمھ  هیلوا 
. تسین رادروخرب  یرتگرزب  هورگ  زا  تسا  دنم  هرھب 

تارک رد  دنتسھ  تاقولخم  نیا  رت  یدام  هورگ  هک  هیوناث  یاھینیبانیب  دادعت   -2
هاجنپ دودح  رد  نانآ  نیگنایم  هچ  رگ   ، تسا توافتم  دایز  ۀزادنا  هب  نوگانوگ 

، یا هرایس  کیژولویب  ناگدنھد  اقترا  زا  عونتم  روط  هب  اھنآ   . تسا نت  رازھ 
هب توافتم  یاھکینکت  دادعت   . دنا هدمآرب  دوخ  لصفالب  یاین  زا  ای   ، اھاوح اھمدآ و 

زا رتمک  اضف  یلماکت  تارک  رد  ینیبانیب  ۀیوناث  تاقولخم  نیا  ندروآ  دوجو 
یداعریغ و ایشنروی  رد  هورگ  نیا  شیادیپ  ۀویش   . تسین ددع  راھچ  تسیب و 

. دوب هداعلا  قراخ 

رد یلصا  لکش  ود  رھ  اھنآ   . دندوبن یلماکت  فداصت  کی  اھھورگ  نیا  زا  کیچیھ 
تارک رد  اھنآ  روھظ  ، و  دنشاب یم  ناھج  یاھتکتیشرآ  ۀدش  نییعت  شیپ  زا  یاھحرط 

ۀعسوت یاھ  همانرب  هیلوا و  یاھحرط  اب  قباطم  بسانم  نامز  رد  لماکت  لاح  رد 
. دشاب یم  رظان  تایح  نیلماح 

یژرنا یونعم  ینالقع و  روط  هب  ناگتشرف  کینکت  قیرط  زا  هیلوا  یاھینیبانیب 
چیھ اھنآ  اب  نھذ  روای  حور  تفھ   . دنتسھ ناسکی  ینالقع  تیعضو  رد  ، و  دنبای یم 

شتسرپ و حور   ، نھذ روای  نیمتفھ  نیمشش و  طقف  ، و  دننک یمن  رارقرب  یسامت 
. دننک یناحور  تمدخ  هیوناث  هورگ  هب  دنرداق   ، درخ حور 

هب اھنآ   . دنبای یم  یژرنا  یکیزیف  روط  هب  مدآ  کینکت  قیرط  زا  هیوناث  یاھینیبانیب 
عون ۀیطع  زا  ینالقع  ظاحل  زا  هتفرگ و  رارق  رادم  رد  ناگتشرف  قیرط  زا  یونعم  ظاحل 

ۀتسر تفھ   ، یکیزیف عون  راھچ  هب  اھنآ   . دنرادروخرب ایشناروم  یلاقتنا  نھذ 
رخآ و روای  حور  ود  کرتشم  تمدخ  هب  ینالقع  شنکاو  حطس  هدزاود  ، و  یونعم

یا هرایس  تیرومأم  توافتم و  تیلاعف  تاعونت  نیا   . دنا هدش   میسقت  ایشناروم  نھذ 
. دزاس یم  نییعت  ار  اھنآ 

هیوناث یاھ  هتسر   . اھناسنا ات  دنراد  تھابش  ناگتشرف  هب  رتشیب  هیلوا  یاھینیبانیب 
ۀناگدنچ فیاظو  ماجنا  رد  کی  رھ   . دنتسھ یرشب  تادوجوم  هیبش  رتشیب  رایسب 
دنناوت یم  هیلوا  نامداخ   . دنک یم  یرگید  هب  یشزرارپ  کمک  ناش  یا  هرایس 
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ناگدننک هطاحا  یژرنا و  یحور -  ایشناروم و  نارگلرتنک  اب  یطبترم  یراکمھ 
یکیزیف و نارگلرتنک  اب  طقف  دناوت  یم  هیوناث  هورگ   . دنروآ تسد  هب   ، ود رھ   ، ینھذ

ینیبانیب عون  رھ  نوچ  اما   . دزاس رارقرب  یراک  تاطابترا  یرادم  یدام -  ناربراک 
بیترت نیدب  هورگ  رھ   ، دزاس رارقرب  یرگید  اب  یطابترا  لماک  یگنھامھ  دناوت  یم 
یورین یلک  عمج  زا  هک  یژرنا  ۀرتسگ  یمامت  زا  یلمع  ۀدافتسا  هب  تسا  رداق 

 - یحور یاھورین  ات  ناھج و  یاھیژرنا  یلاقتنا  لحارم  ات  یدام  تارک  یکیزیف 
. دبای تسد  دبای  یم  دادتما  ینامسآ  یاھورملق  رتالاب  یعقاو 

ناسنا راوریجنز  طابترا  قیرط  زا  لماک  روط  هب  یونعم  یدام و  تارک  نایم  ۀلصاف 
ناگتشرف  ، ایشناروم بورک  ناگتشرف   ، هیلوا یاھینیبانیب   ، هیوناث یاھینیبانیب   ، یناف

نیا ناسنا  درف  کی  یصخش  ۀبرجت  رد   . دوش یم  رپ  اھمیفارس  ، و  بورک ینایم  زاف 
یھلا ۀدننک  میظنت  زیمآرارسا  دوھشمان و  یاھدرکراک  قیرط  زا  عونتم  حوطس 

. دنبای یم  ینعم  ًاصخش  دنوش و  یم  تسدکی  شیب  مک و  کش و  نودب  یرکف 

ناونع هب  ار  دوخ  تمدخ  یا  هرایس  سنرپ  بناج  زا  هیلوا  یاھینیبانیب  لامرن  تارک  رد 
نامداخ هک  یلاح  رد   ، دننک یم  ظفح  ینامسآ  ناگدننک  مرگرس  یتاعالطا و  هاپس 

ۀتفرشیپ ندمت  نامرآ  دربشیپ  یارب  یمدآ  ماظن  اب  دوخ  یراکمھ  هب  هیوناث 
تسکش یا و  هرایس  سنرپ  ندرک  تشپ  طیارش  رد   . دنھد یم  همادا  یا  هرایس 

ناتسرپرس ینیبانیب  تاقولخم   ، داد خر  ایشنروی  رد  هک  روطنآ   ، لایرتام رسپ 
تقوم تسرپرس  ۀدننک  تیادھ  یربھر  تحت  دنوش و  یم  یا  هرایس  یاورنامرف 
هب ایناتِس  رد  رگید  ۀرک  هس  رد  طقف  تادوجوم  نیا  اما   . دننک یم  تمدخ  هرایس 

، ایشنروی دحتم  ینیبانیب  نامداخ  دننامھ   ، دحتم یربھر  تحت  هورگ  کی  تروص 
. دننک یم  لمع 

ناھج کی  رامشیب  تارک  کت  کت  رد  ود  رھ  هیوناث  هیلوا و  یاھینیبانیب  یا  هرایس  راک 
رایسب نانآ  یاھتیلاعف  یداع  لامرن و  تارایس  رد  اما   ، تسا عونتم  توافتم و 

لاغشا  ، ایشنروی ریظن   ، یوزنم تارک  رد  ار  نانآ  تقو  هک  تسا  یفیاظو  زا  توافتم 
. دنک یم 

سنرپ دورو  نامز  زا  هک   ، دنتسھ یا  هرایس  ناسیون  خرات  هیلوا  یاھینیبانیب 
یارب ار  یا  هرایس  خیرات  حرش  شیامن   ، تایح رون و  تابث  رصع  ات  یا  هرایس 
یحارط نیودت و  متسیس  یزکرم  داتس  تارک  رد  تارایس  یاھھاگشیامن 

. دننک یم 

هب رگا  اما   ، دننام یم  یقاب  ینوکسم  ۀرک  کی  رد  ینالوط  یاھتدم  یارب  اھینیبانیب 
ینالوط رایسب  تمدخ  یارب  ًاعطق  ماجنارس و   ، دننامب یقاب  رادافو  دوخ  تیلوئسم 

یا هنوگ  هب  اھنآ   . دنریگ یم  رارق  ینادردق  دروم  هدننیرفآ  رسپ  تیمکاح  ظفح  رد  دوخ 
نامز و ۀرک  رد  لایرتام  یناف  یاھناسنا  هب  شیوخ  ۀناروبص  تمدخ  یارب  هتسیاش 
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هتفای رابتعا  ِینیبانیب  تاقولخم  ۀیلک  دوز  ای  رید   . دننک یم  تفایرد  شاداپ  ناشناکم 
نامھ اب  یھارمھ  رد  دنوش و  یم  هدناوخ  ارف  دنوادخ  ۀدنبای  زارف  نارسپ  فوفص  هب 

تماقا لوط  رد  نانآ  هک   ، ناش ینیمز  ناردارب   ، یناویح أشنم  یاراد  یاھناسنا 
رایسب روط  هب  هدرک و  تظفاحم  اھنآ  زا  هنادنمتریغ  رایسب  یا  هرایس  تقوم  ینالوط 
تشھب دوعص  ینالوط  یارجام  هب  هتسیاش  یا  هنوگ  هب   ، دندرک تمدخ  اھنآ  هب  رثؤم 

. دنوش یم  دراو 

ناگتشرف نایھاپس  سیئر  یاضاقت  اب  هک  قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. دیامن یم  لمع  نادابن  فارس 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 39
فارس ناگتشرف  یاھھورگ 

یلحم ناھج  یزکرم  داتس  رد  هک  روطنآ   ، نارکیب حور   ، میراد یھاگآ  ام  هک  ییاج  ات 
لیالد هب  اما   ، دیامن دیلوت  لماک  هباشم  یاھمیفارس  دراد  دصق   ، تسا هتفای  مسجت 
یشان تسا  نکمم  عونت  نیا   . دنتسھ عونتم  رایسب  فارس  نادنزرف  نیا  هتخانشان 
ام  ، دشاب نینچ  رگا   . دشاب لماکت  لاح  رد  ِیبرجت  تیھولا  ۀتخانشان  ۀلخادم  زا 

هک یماگنھ  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام  اما   . مییامن تباث  ار  نآ  میناوت  یمن 
رادیاپ و روط  هب   ، دنتفرگ رارق  یشزومآ  طابضنا  یمیلعت و  یاھنومزآ  تحت  اھمیفارس 

: دنوش یم  یدنب  هقبط  نیریز  هورگ  تفھ  هب  صخشم 

. یلاع میفارس  - 1

. رترب میفارس  - 2

. تسرپرس میفارس  - 3

. ریدم میفارس  - 4

. یا هرایس  ناراکددم  - 5

. راذگ ۀرود  نامداخ  - 6

. هدنیآ میفارس  - 7

هب  ، تسا رگید  هورگ  رھ  زا  یا  هتشرف  زا  رت  نییاپ  میفارس  کی  رھ  هک  نیا  نتفگ 
یدنب هقبط  هب  تمدخ  هب  ادتبا  رد  هتشرف  رھ  دوجو  نیا  اب   . دراد تقیقح  یتخس 
یزاس هدامآ  رد  نم  فارس  راکمھ   ، ایشونم  . تسا دودحم  یتاذ  هیلوا و  یھورگ 
یلاع میفارس  کی  ناونع  هب  طقف  یراگزور  تسا و  یلاع  میفارس  کی   ، هینایب نیا 

تمدخ تفھ  یمامت  هب  هناشفناج  تمدخ  دربراک و  قیرط  زا  وا   . درک یم  لمع 
کی یارب  هک  تیلاعف  ریسم  رھ  رد  ًابیرقت  وا   . تسا هتفای  تسد   ، کی کی   ، یفارس
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ار اھمیفارس  سیئر  نواعم  ۀجرد  نونکا  ، و  تسا هدرک  لمع  تسا  هدوشگ  میفارس 
. دراد هدھع  هب  ایشنروی  رد 

تیفرظ کی  هک  دنبای  یم  لکشم  ار  بلطم  نیا  مھف  تاقوا  یھاگ  یرشب  تادوجوم 
حوطس رد  درکراک  ناوت  ینعم  هب  ًاموزل  رتالاب  حطس  رد  تمدخ  یارب  هدش  هدیرفآ 
زاغآ ار  یگدنز  ناوتان  دازون  کی  ناونع  هب  ناسنا   . تسین رت  نییاپ  ًاتبسن  یتمدخ 

یاھطرش شیپ  یمامت  ۀدنریگ  رب  رد  دیاب  یناسنا  تفرشیپ  رھ  اذل  ؛  دنک یم 
 — دنتسین رادروخرب  یلاسگرزب  شیپ  یگدنز  نینچ  زا  اھمیفارس   . دشاب یبرجت 
قیرط زا  ، و  دنتسھ یبرجت  یتاقولخم  اھنآ  دوجو  نیا  اب   . درادن دوجو  یکدوک  نارود 

زا ار  دوخ  یتاذ  یھلا و  دادعتسا  ییاناوت  دنناوت  یم  یفاضا  شزومآ  طسوت  هبرجت و 
شیازفا یفارس  تمدخ  دنچ  ای  کی  رد  یلمع  تراھم  ِیبرجت  یریگارف  قیرط 

. دنھد

هدرامگ دوخ  یتاذ  هورگ  یاھ  هریخذ  هب  تیرومأم  ندش  راد  هدھع  زا  سپ  اھمیفارس 
ادتبا رد  هک  روطنآ  بلغا  دنراد  یتسرپرس  یا و  هرایس  ۀبتر  هک  ییاھنآ   . دنوش یم 

یتاذ حطس  هچ  رھ  اما   ، دننک یم  تمدخ  ینالوط  یاھتدم  یارب  دندش  یدنب  هقبط 
هب نتفر  راتساوخ  رتشیب  یتخسرس  اب  هتشرف  نامداخ   ، دشاب رتالاب  درکراک 
تیرومأم بلاط  هژیو  هب  اھنآ   . دنوش یم  یناھج  تمدخ  رت  نییاپ  بتارم  رد  تیرومأم 
سرادم رد  دنشاب  قفوم  رگا  ، و  دنتسھ یا  هرایس  ناروای  یاھ  هریخذ  فوفص  رد 

تبث تسا  لصو  یلماکت  ۀرک  کی  یا  هرایس  سنرپ  یزکرم  داتس  هب  هک  ینامسآ 
یناسنا یاھداژن  یلحم  تاداع  ، و  خیرات  ، اھنابز ۀعلاطم  اجنیا  رد  اھنآ   . دننک یم  مان 

. دننک بسک  هبرجت  شناد و  یرشب  تادوجوم  ریظن  دیاب  اھمیفارس   . دننک یم  زاغآ  ار 
یگمھ نانآ  . و  دنرادن هلصاف  امش  زا  دایز  یتیصخش  یاھیگژیو  زا  یخرب  رد  اھنآ 

هنوگ نیدب  اھنآ   . دننک زاغآ   ، تمدخ نکمم  حطس  نیرت  نییاپ  رد   ، نییاپ رد  دنقاتشم 
. دنیآ لئان  یبرجت  ماجرف  نکمم  حطس  نیرتالاب  هب  دنراودیما 

یلاع میفارس  - 1

همھ زا  یلحم  ناھج  ناگتشرف  ۀدش  راکشآ  ۀدر  تفھ  نایم  رد  اھمیفارس  نیا 
ناگتشرف اب  اھھورگ  نیا  زا  کی  رھ  ، و  دننک یم  راک  هورگ  تفھ  رد  اھنآ   . دنرتالاب

. دنراد طابترا  کیدزن  زا  یفارس  لیمکت  هاپس  مداخ 

الاو و نارسپ  تمدخ  هب  یلاع  یاھمیفارس  زا  هورگ  نیلوا  حور . رسپ -  نامداخ   -1
هدرامگ دننک  یم  راک  نآ  رد  دننکاس و  یلحم  ناھج  رد  هک  أشنم  حور -  تادوجوم 

تمدخ ناھج  حور  ناھج و  رسپ  هب  نینچمھ  مداخ  ناگتشرف  زا  هورگ  نیا   . دنا هدش 
قلعتم ناھج  یئارجا  سیئر   ، دادماب نابات و  ۀراتس  یتاعالطا  هاپس  اب  دننک و  یم 
رارق کیدزن  طابترا  رد  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  ۀچراپکی  یاھ  هتساوخ  هب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دنراد

هب یعیبط  روط  هب  دنا  هدش  هدرامگ  الاو  حاورا  نارسپ و  هب  هک  اھمیفارس  نیا 
، نارکیب حور  نادواج و  رسپ  یھلا  نادنزرف   ، تشھب یاھلانوآ  ۀدرتسگ  تامدخ 
ییاطعا لایرتسیجم و  یاھتیرومأم  یمامت  رد  هشیمھ  تشھب  یاھلانوآ   . دنطوبرم
رد اھمیفارس   . دنوش یم  یھارمھ  اھمیفارس  زا  هبرجتاب  الاو و  ۀدر  نیا  طسوت 

ماظن کی  ۀمتاخ  هب  هک  هژیو  یاھراک  ۀرادا  یھدنامزاس و  فقو  یتاقوا  نینچ 
راک هب  نانآ  اما   . دنشاب یم  تسا  طوبرم  دیدج  رصع  کی  شیاشگ  یا و  هرایس 

. دنتسین ریگرد  دشاب  اھماظن  رد  یرییغت  نینچ  ۀمزال  تسا  نکمم  هک  یرواد 

کی رد  هک  یماگنھ   ، هدننیرفآ نارسپ  هن  اما   ، تشھب یاھلانوآ  ییاطعا . ناھارمھ 
ییاطعا ناھارمھ  زا  هرفن  هورگ 144  کی  اب  هشیمھ  دنتسھ  ییاطعا  تیرومأم 

رگید یحور  دنزرف -  نامداخ  یمامت  ناسیئر  هتشرف  نیا 144   . دنوش یم  یھارمھ 
زا ییاھرکشل   . دنشاب طوبرم  ییاطعا  تیرومأم  کی  اب  تسا  نکمم  هک  دنشاب  یم 
کی رد  دنوادخ  ۀتفای  روھظ  مسج  رد  رسپ  کی  یھدنامرف  تحت  دنناوت  یم  ناگتشرف 

هارمھ طسوت 144  اھمیفارس  نیا  یمامت  یلو   ، دنریگ رارق  یا  هرایس  یاطعا 
میفانرپوس و  ، ناگتشرف رتالاب  یاھ  هدر   . دنوش یم  تیادھ  یھدنامزاس و  ییاطعا 

هچ رگ  ، و  دنھد لکش  ار  هارمھ  هورگ  زا  یتمسق  تسا  نکمم  زین   ، میفانکس
اھتیلاعف نیا  ۀیلک   ، دشاب یم  اھمیفارس  یاھتیرومأم  زا  زیامتم  نانآ  یاھتیرومأم 

. دوش یم  گنھامھ  ییاطعا  ناھارمھ  طسوت 

ریاود یگمھ  نانآ   . دنتسھ لیمکت  یاھمیفارس  ییاطعا  ناھارمھ  نیا 
روط هب  اھنآ  . و  دنا هتفای  تسد  لیمکت  فارس  هاپس  هب  دنا و  هدومیپ  ار  نوتگنیفارس 

طیارش ۀدھع  زا  دنوش و  انشآ  تالکشم  اب  ات  دنا  هتفای  یرتشیب  شزومآ  هژیو 
طوبرم نامز  نادنزرف  تفرشیپ  یارب  دنوادخ  نارسپ  یاھاطعا  هب  هک  یرارطضا 

عبنم و نیمود  یصخش  شریذپ  تشھب و  هب  یگمھ  اھمیفارس  نیا   . دنیآرب تسا 
. دنا هتفای  تسد   ، نادواج رسپ   ، زکرم

روھظ مسج  رد  نارسپ  یاھتیرومأم  هب  مازعا  قاتشم  ناسکی  روط  هب  اھمیفارس 
. دنشاب یم  ملاع  یاھناسنا  یارب  تشونرس  نانابھاگن  ناونع  هب  تسویپ  هتفای و 

هک یلاح  رد   ، دشاب یم  تشھب  هب  یفارس  تروپساپ  نیرت  نئمطم  مود  راک 
تسد تشھب  هب  لین  ِیلحم  ناھج  ِیلیمکت  تمدخ  نیرتالاب  هب  ییاطعا  ناھارمھ 

. دنا هتفای 

ۀیلک هب  هک  دنشاب  یم  یفارس  ناروای  نارواشم و  اھنیا  هاگداد . نارواشم   -2
یاھھاگداد نیرتالاب  ات  ناگدنھد  یتشآ  زا   ، دنتسھ لصو  تواضق  بتارم  هلسلس 
نوماریپ یرواد  هکلب  تسین  یرفیک  ماکحا  نییعت  اھھاگداد  نیا  زا  دوصقم   . ملاع

. تسا زارف  لاح  رد  یاھناسنا  یدبا  تاجن  هب  نداد  اوتف  یرظن و  ۀناقداص  یاھتوافت 
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هیلع رب  تاماھتا  یمامت  دننیبب  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  هاگداد  نارواشم  ۀفیظو 
یرواد دروم  هنافصنم  روط  هب  هتشگ و  حرطم  تلادع  قباطم  یناسنا  تاقولخم 

اب ۀتفای  زارف  یاھناسنا   ، هبتر یلاع  نارومأم  اب  کیدزن  زا  راک  نیا  رد  اھنآ   . دوش عقاو 
. دنطابترا رد  دننک  یم  تمدخ  یلحم  ناھج  رد  هک   ، هتفای دنویپ  حور 

تمدخ اھناسنا  ناعفادم  ناونع  هب  هدرتسگ  روط  هب  هاگداد  فارس  نارواشم 
ملاع ۀیاپ  نود  تاقولخم  یارب  یتلادع  یب  هب  یشیارگ  هک  تسین  روطنیا   . دننک یم 

یرواد یھلا  لامک  یوس  هب  دوعص  رد  هک  نیا  نمض  اما   ، دشاب هتشاد  دوجو 
تسردان ماگ  رھ  هک  دراد  یم  مزال  محرت   ، تسا تلادع  ۀمزال  اطخ  رھ  نوماریپ 

نیا  . دریگ رارق  تواضق  دروم  هنالداع  روط  هب  یھلا  دوصقم  قولخم و  تعیبط  قباطم 
، دنشاب یم  تسا  یھلا  تلادع  یتاذ  هک  محرت  رصنع  ۀنومن  ناگدنیامن و  ناگتشرف 

تاشیارگ یصخش و  یاھ  هزیگنا  رد  هتفھن  عیاقو  زا  یھاگآ  رب  ینتبم  هک  یتلادع 
. تسا یداژن 

یاھھاگداد نیرتالاب  ات  یا  هرایس  یاھسنرپ  یاھاروش  زا  ناگتشرف  ۀتسر  نیا 
لیمکت فارس  هاپس  رد  اھنآ  ناراکمھ  هک  یلاح  رد   ، دننک یم  تمدخ  یلحم  ناھج 
لمع اسرووی  رد  اھمایا  یامدق  یاھھاگداد  ات  یتح   ، ناتناورا رتالاب  یاھورملق  رد 

. دننک یم 

یلیصحتلا غراف  زا  دعب  نارواشم  یعقاو و  ناتسود  اھنیا  ناھج . ناگدننک  راگزاس   -3
ییارجام ۀناتسآ  رد  هک  یلاح  رد  هک  دنتسھ  یزارف  لاح  رد  تاقولخم  نآ  یمامت 

یارب  ، تسا هدرتسگ  اھنآ  ربارب  رد  ناتناورا  روانھپ  ناھجربا  رد  هک  دنراد  رارق  یحور 
نینچ رد  . و  دننک یم  فقوت   ، دوخ أشنم  ناھج  رد   ، نوتگنیولس رد  راب  نیرخآ 

اب هسیاقم  اب  طقف  اھناسنا  هک  دنراد  یساسحا  نایارگزارف  زا  یرایسب  یماگنھ 
ۀطیح اھنآ  رس  تشپ   . دنمھفب ار  نآ  دنناوت  یم  یگنتلد  یرشب  ساسحا 

هب یبایتسد  ینالوط و  تمدخ  قیرط  زا  هک  یا  هطیح   ، دراد رارق  اھدرواتسد 
ۀدنروآ رد  شلاچ  هب  زار   ، ور شیپ  رد   . تسا هدمآ  تسد  هب  نآ  اب  ییانشآ  ایشناروم 

. تسا هتفھن  رتروانھپ  رتگرزب و  ناھج  کی 

حطس زا  ار  زارف  لاح  رد  نادرونھر  روبع  هک  تسا  نیا  ناھج  ناگدننک  راگزاس  راک 
ماجنا رد  ، و  دنزاس لیھست  هدشن  بسک  حطس  هب  یناھج  تمدخ  ۀدش  بسک 
دوجوم کی  کرد  یتاذ  هک  ییاھشزرا  یناعم و  مھف  رد  هدننک  ریغتم  تالیدعت  نآ 

، یلحم ناھج  ییایشناروم  زارف  جوا  نایاپ و  رد  هن   ، دشاب یم  لوا  ۀلحرم  یحور 
رد یناھج  ردپ  یوس  هب  یونعم  زارف  ینالوط  نابدرن  ۀلپ  نیرت  نییاپ  رد  هکلب 

. دننک کمک  نادرونھر  نیا  هب   ، تشھب

نیا اب  هک  لیمکت  فارس  هاپس  یاضعا   ، نوتگنیفارس نالیصحتلا  غراف  زا  یرایسب 
هک نوتگنیولس  سرادم  یخرب  رد  هدرتسگ  یاھشزومآ  رد   ، دنطابترا رد  اھمیفارس 
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ریگرد  ، دنزادرپ یم  ناھج  یدعب  ۀرود  طباور  یارب  نادابن  تاقولخم  یزاس  هدامآ  هب 
. دنشاب یم 

ناھج شزومآ  یونعم  هاپس  شزرارپ  نارایتسد  ناگتشرف  نیا  شزومآ . نارواشم   -4
ناراگزومآ یاھ  هتسر  یمامت  یشنم  شزومآ  نارواشم   . دنشاب یم  یلحم 

هب هک  ایشناروم  یاھناسنا  ات  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  اھقداص و  کلم  زا   ، دنشاب یم 
اھنآ رس  تشپ  تسرد  هدنبای  زارف  تایح  سایقم  رد  هک  دوخ  ناعونمھ  زا  هتسد  نآ 
ار یشزومآ  میفارس  نیا  ادتبا  رد  امش   . دنا هتفای  صیصخت  رای  ناونع  هب  دنشاب  یم 

. دید دیھاوخ  دنا  هدرک  هطاحا  ار  مسورج  هک  رصق  تارک  تفھ  زا  یا  هرک  رد 

یشزومآ یلیصحت و  یاھوتیتسنا  یا  هقطنم  ناسیئر  نارایتسد  اھمیفارس  نیا 
ۀرک تفھ  ناداتسا  هب  دایز  دادعت  هب  ، و  دنوش یم  یلحم  یاھناھج  رامشیب 

نیا  . دنا هدش  لصو  بکاوک  یشزومآ  ۀرک  داتفھ  یلحم و  یاھمتسیس  یشزومآ 
نامز ۀدش  فقو  یقیقح و  ناراگزومآ  یتح   . دبای یم  دادتما  تارک  کت  کت  ات  تامدخ 

. دنوش یم  عقاو  یگدیسر  بلغا  یرای و  دروم  یلاع  میفارس  نارواشم  نیا  طسوت 

یشزومآ رواشم  کی  لکش  هب  قولخم  شوپ  رد  هدننیرفآ  رسپ  یاطعا  نیمراھچ 
. دوب نادابن  یلاع  میفارس 

طسوت یلاع  میفارس  زا 144  بکرم  یتئیھ  هاگ  هب  هاگ  تیرومأم . ناریدم   -5
تمدخ قولخم  هاگتنوکس  ۀدش  هتخاس  یلماکت و  تارک  رد  هک  یناگتشرف 

، و دشاب یم  هرک  رھ  رد  ناگتشرف  یاروش  نیرتالاب  نیا   . دوش یم  باختنا  دننک  یم 
نیا  . دزاس یم  گنھامھ  ار  ناگتشرف  تیرومأم  تمدخ و  ۀدش  تیادھ  دوخ  لحارم 

شتسرپ یارب  ناوخارف  ای  راک  طخ  هب  هک  ار  یعماجم  ۀیلک  تسایر  ناگتشرف 
. دنراد هدھع  هب  دنطوبرم 

. دنتسھ یلاع  میفارس  یارب  یمسر  ناگدننک  تبث  اھنیا  ناگدننک . تبث   -6
. دنا هدمآ  ایند  هب  دوخ  ۀتفرشیپ  ًالماک  یاھدادعتسا  اب  الاو  ناگتشرف  نیا  زا  یرایسب 

تخس نتسب  راک  هب  قیرط  زا  دوخ  تیلوئسم  دامتعا و  یواح  بصانم  یارب  نارگید 
یاھ هدر  هب  هک  یلاح  رد  هباشم  فیاظو  ۀناقداص  ماجنا  هعلاطم و  رد  یشوک 

. دنا هتشگ  طیارش  دجاو  دنا  هدوب  لصتم  رتمک  تیلوئسم  زا  رادروخرب  ای  رت  نییاپ 

یلاع ۀدر  ۀدشن  لصو  یاھمیفارس  زا  یدایز  دادعت  هدشن . لصو  نامداخ   -7
ینوکسم تارایس  رد  هدش و  یرامعم  تارک  رد  هدش  تیادھ  دوخ  نامداخ 

تمدخ یارب  تابلاطم  لضافت  یوگخساپ  هنابلطواد  روط  هب  نامداخ  نیا   . دنتسھ
لیکشت ار  هدر  نیا  یمومع  ۀریخذ  بیترت  نیدب  ، و  دنشاب یم  یلاع  میفارس 

. دنھد یم 
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رترب میفارس  - 2

عاونا ریاس  زا  رترب  یفیک  تھج  رھ  هب  هک  لیلد  نیا  هب  هن  ار  دوخ  مان  رترب  میفارس 
رتالاب یاھتیلاعف  لوئسم  هک  دننک  یم  تفایرد  تلع  نیا  هب  هکلب  دنتسھ  ناگتشرف 

میفارس فارس  هورگ  نیا  لوا  هورگ  ود  زا  یرایسب   . دنشاب یم  یلحم  ناھج  کی 
هب دنا و  هدرک  تمدخ  یشزومآ  لحارم  ۀیلک  رد  هک  یناگتشرف   ، دنتسھ یباستکا 

لالج تیرومأم  کی  هب  دوخ  نیشیپ  یاھتیلاعف  تارک  رد  دوخ  عون  ناریدم  ناونع 
ار هدر  نیا  زا  یدایز  دادعت  تسا  ناوج  ناھج  کی  هک  نادابن   . دنا هتشگزاب  هتفای 

. درادن

: دننک یم  لمع  نیریز  هورگ  تفھ  رد  رترب  میفارس 

نابات و ۀراتس   ، لیئربج یصخش  لنسرپ  هب  اھمیفارس  نیا  تاعالطا . هورگ   -1
ار ملاع  تاعالطا  ات  دننز  یم  تشگ  یلحم  ناھج  رد  اھنآ   . دنراد قلعت   ، دادماب

یتاعالطا هورگ  اھنآ   . دننک یروآ  عمج  نادابن  یاھاروش  رد  وا  دومنھر  یارب 
داتسا رسپ  ماقم  مئاق  ناونع  هب  لیئربج  هک  دنشاب  یم  یدنمورین  یاھھورگ 
بکاوک ای  اھمتسیس  هب  ًامیقتسم  اھمیفارس  نیا   . دراد هدھع  هب  ار  نآ  تسایر 
لقتسم ، و  میقتسم  ، موادم رادم  کی  یور  نانآ  تاعالطا  ، و  دنتسین هتسباو 

. دوش یم  ریزارس  نوتگنیولس  هب  میقتسم  روط  هب 

لباقتم طابترا  رگیدکی  اب  دنناوت  یم  یلحم  نوگانوگ  یاھناھج  تاعالطا  هورگ 
ناھجربا کی  نورد  رد  طقف  اما   ، دنھد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دننک و  رارقرب 

راک و رثؤم  روط  هب  هک  دراد  دوجو  یژرنا  یناسمھان  کی   . صخشم
روط هب  ناھجربا  کی   . دنک یم  کیکفت  ار  نوگانوگ  یاھتلودربا  یاھدرکلمع 

اب دناوت  یم  تشھب  تاعالطا  ۀرادا  تالیھست  تاکرادت و  قیرط  زا  طقف  لومعم 
. دزاس رارقرب  طابترا  رگید  ناھجربا 

تمدخ یفارس و  سیورس  یلصا  عوضوم  یگدنشخب  یگدنشخب . یادص   -2
ناگتشرف زا  یھاپس  هک  تسا  راوازس  ور  نیا  زا   . تسا ناگتشرف  یناحور 

. دروآ رد  شیامن  هب  ار  یگدنشخب  صاخ  یا  هقیرط  هب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 
اھنآ  . دنتسھ یلحم  یاھناھج  یگدنشخب  یعقاو  نامداخ  اھمیفارس  نیا 

رت سدقم  تاساسحا  رتالاو و  یاھ  هزیگنا  هک  دنتسھ  یا  هتفای  ماھلا  ناربھر 
هب نونکا  نایھاپس  نیا  ناریدم   . دنزاس یم  افوکش  ار  ناگتشرف  اھناسنا و 
ۀتخومآ شناد  نانابھاگن  نینچمھ  هک  دنتسھ  لیمکت  میفارس  هتسویپ  روط 

حور کی  لقادح  هتشرف  جوز  رھ  هک  ینعم  نیدب   . دنشاب یم  ناسنا  تشونرس 
تسا و هدومن  یربھار  مسج  رد  تایح  لوط  رد  ار  یناویح  أشنم  یاراد 
یفارس لیمکت  هاپس  لخاد  هب  هدیدرونرد و  ار  نوتگنیفارس  یاھ  هریاد  ًابقاعتم 
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. تسا هدش  هدناوخ  ارف 

رد رترب  میفارس  هورگ  نیموس  یلصا  رقم  یحور . ناگدننک  گنھامھ   -3
تمدخ دناوتب  هک  یلحم  ناھج  یاج  رھ  رد  اما   ، دشاب یم  نوتگنیولس 
ًاساسا اھنآ  یاھراک  هک  یلاح  رد   . دنک یم  لمع  دشاب  هتشاد  شخبرمث 

دوش هداد  حیضوت  رگا   ، تسا یرشب  ناھذا  یعقاو  مھف  زا  رتارف  اذل  یحور و 
راذگ نیرخآ  یارب  نوتگنیولس  رد  ارگزارف  تقوم  نارگتماقا  یزاس  هدامآ  راک  هک 

تادوجوم تیعضو  ات  ایشناروم  حطس  نیرتالاب  زا  یلحم —  ناھج  رد  نانآ 
دیاش  ، تسا هدش  هتشاذگ  ناگتشرف  نیا  ۀدھع  هب  هتفای —  دلوت  هزات  یحور 

. درک دیھاوخ  کرد  ار  اھناسنا  یارب  نانآ  یناحور  تمدخ  زا  یردق  امش 
کمک هتفای  اقب  قولخم  هب  رصق  تارک  رد  نھذ  نازیر  همانرب  هک  روطنامھ 
ۀدافتسا نآ  زا  دوش و  میظنت  ایشناروم  ینھذ  یاھلیسناتپ  اب  هک  دننک  یم 
یاھتیفرظ نوماریپ  ایشناروم  نالیصحتلا  غراف  هب  زین  اھمیفارس  نیا   ، درب رثؤم 
یاھناسنا هب  اھنآ  . و  دنھد یم  شزومآ  یحور  نھذ  ۀدش  بسک  یگزات  هب 

. دننک یم  تمدخ  رگید  رایسب  قرط  هب  ارگزارف 

یاھمیفارس ناراکمھ  ناراکددم و  رایتسد  ناراگزومآ  رایتسد . ناراگزومآ   -4
اب نینچمھ  اھنآ   . دنشاب یم   ، هدنھد شزومآ  نارواشم   ، دوخ یاتمھ 

ۀناگتفھ حرط  اب  هژیو  هب   ، یلحم ناھج  یشزومآ  ۀدرتسگ  تاسسؤم 
رد یدرف  روط  هب   ، یلحم یاھمتسیس  رصق  تارک  رد  یدربراک  یشزومآ 

دوصقم هب  اھمیفارس  زا  هدر  نیا  زا  زیگنا  تفگش  هاپس  کی   . دنطابترا
. دنک یم  لمع  ایشنروی  رد  یراکتسرد  تقیقح و  نامرآ  دربشیپ  ییافوکش و 

دوخ لقن  لمح و  هاپس  زا  یحور  مداخ  یاھھورگ  یمامت  ناگدننک . لمح   -5
نآ لقن  لمح و  تمدخ  هب  هک  دنتسھ  یناگتشرف  عاونا  نانآ   . دنرادروخرب

رفس رگید  ۀرک  هب  هرک  کی  زا  دنتسین  رداق  ییاھنت  هب  دوخ  هک  ییاھتیصخش 
رد رترب  میفارس  هورگ  نیمجنپ  یزکرم  داتس   . دنا هتفای  صیصخت  دننک 
یزکرم داتس  هب  ییاضف  نادرونھر  ناونع  هب  اھنآ   . دشاب یم  نوتگنیولس 
یعرف یاھشخب  ریاس  ریظن   . دننک یم  تمدخ  اجنآ  زا  زین  یلحم و  ناھج 

زا نارگید  هک  یلاح  رد   ، دنا هدش  هدیرفآ  تروص  نیا  هب  یخرب   ، رترب میفارس 
. دنا هدمآرب  رت  هیطع  مک  رت و  نییاپ  یاھھورگ 

یتح یلحم و  ناھج  تاموزلم  یارب  لماک  روط  هب  میفارس  یژرنا “ ۀنماد  ”
هک ار  یژرنا  تابلاطم  دنناوت  یمن  زگرھ  اھنآ  اما   ، تسا یفاک  ناھجربا  یارب 
. دننک لمحت  تسا  مزال  انواھ  ات  اسرووی  زا  ینالوط  رفس  نینچ  کی  یارب 

ۀیلوا میفانکس  کی  ۀژیو  یاھورین  دنمزاین  یا  هدننک  هتسخ  رفس  نینچ 
روبع نمض  ناگدننک  لقن  لمح و   . دشاب یم  لقن  لمح و  یایاطع  زا  رادروخرب 
زاب ار  یصخش  یورین  رفس  نایاپ  رد  دنروآ و  یم  تسد  هب  یژرنا  زاورپ  یارب 
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. دنبای یم 

روبع یصخش  لاکشا  زا  دوعص  لاح  رد  یاھناسنا  نوتگنیولس  رد  یتح 
ۀریاد رد  تحارتسا  باوخ  نیرخآ  زا  دعب  ات  ناگدننک  دوعص   . دنتسین رادروخرب 

هب هرک  هب  هرک  زا  یورشیپ  رد  دیاب  تشھب  رد  هنادواج  یرادیب  انواھ و  یلخاد 
هب ناھج  زا  یربارت  یارب  امش  نآ  لابند  هب   . دنشاب یکتم  یفارس  لقن  لمح و 

. دوب دیھاوخن  یکتم  ناگتشرف  هب  ناھج 

هب  ، تسین ندیباوخ  ای  گرم  ۀبرجت  هب  تھابش  یب  یمیفارس  ۀطاحا  ۀسورپ 
. دراد دوجو  روبع  ینالوط  باوخ  رد  ینامز  کیتاموتا  رصنع  کی  هک  نیا  زج 
میظنت اما   . دیتسھ شوھیب  هناھاگآ  روط  هب  یفارس  تحارتسا  لوط  رد  امش 

امش هک  اجنآ  زا  وا  عقاو  رد   ، تسا رایشھ  لماک  روط  هب  ًامامت و  یرکف  ۀدننک 
نوگرگد قالخ و  راک  زا  تعنامم  رگید  تاھج  زا  ای   ، تمواقم  ، تفلاخم هب  رداق 

. تسا رثؤم  ییانثتسا  روط  هب  دیتسین  هدننک 

باوخ هب  صخشم  یتدم  یارب  دیوش  یم  یمیفارس  ۀطاحا  هک  یماگنھ 
لوط تقوم  باوخ  ماگنھ  رد   . دش دیھاوخ  رادیب  نیعم  ۀظحل  رد  ، و  دیور یم 
نامز تشذگ  هب  تبسن  میقتسم  روط  هب  امش   . تسا تیمھا  یب  رفس  رھ 

هب رھش  کی  رد  هیلقن  ۀلیسو  کی  رد  امش  هک  تسا  نیا  دننامھ   . دیتسین هاگآ 
لوط یط  هدوسآ  ینالوط  باوخ  کی  رد  تحارتسا  زا  دعب  ، و  دیور یم  باوخ 
رد هک  یلاح  رد  امش   . دیوش یم  رادیب  رگید  رود  رھش  نالک  کی  رد   ، بش

دینک یم  تحارتسا  هک  یلاح  رد  امش  بیترت  نیدب  . و  دیدرک رفس  دیدوب  باوخ 
زا  ، دیشاب یم  یمیفارس  ششوپ  رد  هک  نیا  نمض  دیتسھ —  باوخ  رد  — 
ناگدننک و میظنت  نیب  طابترا  قیرط  زا  تقوم  باوخ   . دینک یم  زاورپ  اضف  نایم 

. دوش یم  داجیا  یفارس  ناگدننک  لمح 

هک روطنآ  ار  نوخ —  تشوگ و  قارتحا —  لباق  یاھندب  دنناوت  یمن  ناگتشرف 
زا  ، رگید یاھندب  یمامت  دنناوت  یم  اما   ، دننک لقن  لمح و   ، دیراد نونکا  امش 

. دنیامن لقن  لمح و  ار   ، یحور یاھمرف  نیرتالاب  ات  ایشناروم  لاکشا  نیرت  نییاپ 
نارود امش  هک  یماگنھ   . دننک یمن  لمع  یعیبط  ِگرم  عوقو  تروص  رد  اھنآ 
یقاب هرایس  نیا  رد  امش  ندب   ، دیناسر یم  مامتا  هب  ار  دوخ  ینیمز  یناگدنز 
نیا ، و  ددرگ یم  راپسھر  ردپ  شوغآ  هب  امش  یرکف  ۀدننک  میظنت   . دنام یم 
رد امش  تیصخش  بقاعتم  ددجم  ژاتنوم  ریگرد  میقتسم  روط  هب  ناگتشرف 

ایشناروم مرف  کی  امش  دیدج  ندب  اجنآ  رد   . دنتسین تیوھ  نییعت  رصق  ۀرک 
ندب کی   ” امش  . دریگ رارق  یمیفارس  ششوپ  رد  دناوتب  هک  یکی   ، تسا
ورد  ” رصق تارک  رد  ایشناروم “ مرف  کی   ” “، و دیراک یم   ” روگ رد  ریذپانف “

“. دینک یم 
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لاسرا ، و  تبث  ، تفایرد ریگرد  هژیو  روط  هب  اھتیصخش  نیا  ناگدننک . تبث   -6
هب نینچمھ  اھنآ   . دنتسھ نآ  هب  طوبرم  تارک  نوتگنیولس و  دانسا  ۀرابود 

رتالاب یاھتیصخش  ناھجربا و  میقم  یاھھورگ  یارب  هژیو  ناگدننک  تبث  ناونع 
اھنآ نانارمکح  یاھیشنم  نوتگنیولس و  یاھھاگداد  نادنمراک  ناونع  هب  و 

. دننک یم  تمدخ 

یعرف شخب  کی  ناگدننک —  لاسرا  ناگدننک و  تفایرد  ناگدننک  — شخپ 
ۀعاشا دانسا و  لاسرا  ریگرد  هک  دنتسھ  فارس  ناگدننک  تبث  صصختم 

دنچ ردقنآ  ، و  تسا الاب  تبترم  کی  زا  اھنآ  راک   . دنشاب یم  یرورض  تاعالطا 
یژرنا طوطخ  نامزمھ  روط  هب  دنناوت  یم  مایپ  هک 144٫000  تسا  هرادم 
ناگدننک تبث  رتالاو  ۀناراگن  هشیدنا  یاھکینکت  اھنآ   . دننک یط  ار  ناسکی 

گنھامھ اب  لومعم  یاھلبمس  نیا  اب  دنھد و  یم  قیبطت  ار  فارسربا  یلصا 
ۀتفای لالج  ناگدننک  گنھامھ  موس و  میفانرپوس  یتاعالطا  ناگدننک 

. دننک یم  ظفح  ار  لباقتم  طابترا  لیمکت  فارس  هاپس  یتاعالطا 

اب کیدزن  طابترا  کی  بیترت  نیدب  رترب  ۀدر  هب  قلعتم  فارس  ناگدننک  تبث 
، دننک یم  داجیا  عبات  ناگدننک  تبث  یمامت  اب  ناشدوخ و  ۀدر  یتاعالطا  هاپس 

تبث اب  موادم  یطابترا  دزاس  یم  رداق  ار  اھنآ  اھ  همانرب  شخپ  هک  یلاح  رد 
انواھ و ناگدننک  تبث  اب   ، لاناک نیا  قیرط  زا  ، و  ناھجربا رتالاب  ناگدننک 
تبث ِرترب  یاھ  هدر  زا  یرایسب   . دنشاب هتشاد  تشھب  رد  شناد  ناتسرپرس 

یاھشخب رد  هباشم  یاھتیرومأم  زا  هک  دنتسھ  ییاھمیفارس  ناگدننک 
. دنا هتفای  زارف  ناھج  رت  نییاپ 

رد رترب  میفارس  عاونا  یاھ  هریخذ  زا  یا  هدمع  یاھشخب  اھ . هریخذ   -7
نیرت تسدرود  هب  مازعا  یارب  هظحل  رھ  هک  دنا  هدش  هتشاد  هاگن  نوتگنیولس 

لابند هب  ای  تیرومأم  ناریدم  طسوت  هک  نانچ   ، دنتسھ هدامآ  نادابن  تارک 
رترب میفارس  یاھ  هریخذ   . دنوش یم  تساوخرد  ناھج  ناریدم  یاضاقت 

ظفح لوئسم  هک  رصع  کانبات  ناگراتس  سیئر  تساوخرد  لابند  هب  نینچمھ 
مھارف ار  روآ  مایپ  نارایتسد  تسا  یصخش  تاطابترا  یمامت  ماجنا  و 

روط هب  لباقم  تاطابترا  یارب  یفکم  رازبا  یلحم  ناھج  کی  یارب   . دننک یم 
هک دنراد  دوجو  ییاھمایپ  هدنام  هت  هشیمھ  اما   ، تسا هدش  مھارف  لماک 

. دنتسھ یصخش  ناروآ  مایپ  طسوت  لاسرا  مزلتسم 

فارس ناگتشرف  تارک  رد  یلحم  ناھج  یمامت  یارب  یلصا  ریاخذ 
ۀیلک عاونا  یمامت  لماش  هاپس  نیا   . دنوش یم  هتشاد  هاگن  نوتگنیولس 

. دوش یم  ناگتشرف  یاھھورگ 
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تسرپرس میفارس  - 3

هدش هدرامگ  بکاوک  یراصحنا  تمدخ  هب  ناھج  ناگتشرف  فیرح  نف  همھ  ۀدر  نیا 
دنھد یم  رارق  هبکوک  یاھتختیاپ  رد  ار  دوخ  یزکرم  داتس  اناوت  نامداخ  نیا   . تسا

. دننک یم  لمع  ناش  هدش  نییعت  یاھورملق  عفن  هب  نادابن  یمامت  رساترس  رد  اما 

هبکوک ناردپ  یعمج  راک  هب  تسرپرس  میفارس  ۀدر  نیلوا  تسرپرس . نارایتسد   -1
نیا  . دنتسھ اھ  هبترمالاو  رثؤم  هتسویپ  نارای  نانآ  ، و  تسا هتفای  صیصخت 

. دنلوغشم لماک  ۀبکوک  کی  تابث  یگچراپکی و  راک  اب  ًاودب  اھمیفارس 

ناھج کی  رد  ، و  تسا نوناق  تلادع  ینالقع  ناینب  نوناق . ناگدننک  ینیب  شیپ   -2
رگن فرژ  یاھھورگ  نیا   . دبای یم  أشنم  بکاوک  ییاضق  عماجم  رد  نوناق  یلحم 

هک ینیناوق   ، دنزاس یم  رشتنم  ًامسر  هتخاس و  نودم  ار  نادابن  یساسا  نیناوق 
تسایس اب  هک  هبکوک  کی  مامت  نکمم  یگنھامھ  نیرتشیب  نتخاس  مھارف  یارب 
یحارط تسا  راگزاس  یصخش  تاقولخم  یقالخا  دازآ  ۀدارا  هب  یطخت  مدع  تباث 

ناراذگنوناق ربارب  رد  هک  تسا  نیا  تسرپرس  میفارس  ۀدر  نیمود  ۀفیظو   . دنا هدش 
تاقولخم یناگدنز  رب  هنوگچ  یداھنشیپ  هحیال  رھ  هک  نیا  زا  یرگنشیپ  کی  هبکوک 

رد ینالوط  ۀبرجت  ۀطساو  هب  اھنآ   . دنھد رارق  تشاذگ  دھاوخ  ریثأت  دازآ  ۀدارا  یاراد 
زا یبوخ  هب  تمدخ  نیا  ماجنا  یارب  ینوکسم  تارک  رد  یلحم و  یاھمتسیس 

رگید هورگ  ای  هورگ  کی  یارب  یا  هژیو  فطل  چیھ  اھمیفارس  نیا   . دنرادروخرب تیحالص 
یارب ات  دنوش  یم  رھاظ  ینامسآ  ناراذگنوناق  ربارب  رد  اما   ، دننک یمن  بلط  ار 

. دننک تبحص  دنیوگ  نخس  دوخ  یارب  ات  دنشاب  هتشاد  روضح  دنناوت  یمن  هک  ییاھنآ 
نیمھ هک  ارچ   ، دنک کمک  ناھج  نوناق  لماکت  هب  دناوت  یم  یناف  ناسنا  یتح 

هکلب  ، ناسنا ۀناھاگآ  ارذگ و  لایما  ًاموزل  هن   ، لماک روط  هب  هناقداص و  اھمیفارس 
ار یدام  ناسنا  ییایشناروم  لماکت  لاح  رد  ناور   ، نورد ناسنا  یقیقح  یاھوزرآ 

. دنروآ یم  رد  شیامن  هب  اضف  تارک  رد 

نیا  ، ایشناروم یشزومآ  تارک  ات  تارایس  کت  کت  زا  یعامتجا . یاھتکتیشرآ   -3
دنھد و دوبھب  ار  یعامتجا  ۀناقداص  یاھسامت  یمامت  دننک  یم  شالت  اھمیفارس 
رد هک  دنتسھ  یناگتشرف  اھنیا   . دنرب شیپ  ار  ناھج  تاقولخم  یعامتجا  لماکت 

هنارھاظتم یاھزیچ  ۀیلک  زا  دنمشوھ  تادوجوم  تاطابترا  نتخاس  یھت  ددص 
یانبم رب  یدارا  تاقولخم  لباقتم  تاطابترا  لیھست  یارب  هک  نیا  نمض  دنشاب  یم 

. دننک یم  شالت  لباقتم  یقیقح  ینادردق  دوخ و  یعقاو  میھفت 

تسا ناشتردق  ۀطیح  یراک و  ورملق  رد  هک  ار  یراک  رھ  یعامتجا  یاھتکتیشرآ 
رد بولطم  رثؤم و  یاھھورگ  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ار  یبسانتم  دارفا  ات  دنھد  یم  ماجنا 

موادم تمدخ  ۀمادا  یارب  اھھورگ  نیا  تاقوا  یھاگ  . و  دنروآ درگ  دنتسھ  نیمز 
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اھمیفارس نیا  اما   . دنا هدز  تسد  رگیدکی  اب  راک  هب  ًاددجم  رصق  تارک  رد  شخبرمث 
هک ار  ییاھنآ  دنتسین  رداق  هشیمھ  نانآ   . دنبای یمن  تسد  دوخ  فدھ  هب  هشیمھ 
راک کی  ماجنا  ای  نیعم  دوصقم  کی  هب  یبایتسد  یارب  هورگ  نیرت  لآ  هدیا  ۀدنریگ  رب  رد 
ار دوجوم  عبانم  نیرتھب  طیارش  نیا  تحت  دیاب  اھنآ   . دنروآ مھ  درگ  دنتسھ  صخشم 

. دنریگ راک  هب 

همادا دوخ  تمدخ  هب  ایشناروم  رتالاب  تارک  رد  رصق و  تارک  رد  ناگتشرف  نیا 
هب تسا و  طوبرم  ایشناروم  تارک  رد  تفرشیپ  هب  هک  یراک  رھ  هب  اھنآ   . دنھد یم 
هب دوجوم  ود  هب   . دنتسھ دنمقالع  دشاب  طوبرم  رتشیب  صاخشا  ای  صخش  هس 
دننک یم  لمع  یراکمھ  ای   ، ندوب لمکم   ، یمدمھ ساسا  رب  هک  یدرف  ود  تروص 
هورگ تمدخ  یارب  رتشیب  دادعت  ای  رفن  هس  هک  یماگنھ  اما   ، دوش یم  هتسیرگن 
رد ور  نیا  زا  دنشاب و  یم  یعامتجا  لکشم  کی  ۀدنریگ  رب  رد   ، دنوش یم  یدنب 
داتفھ رد  رثؤم  یاھمیفارس  نیا   . دنریگ یم  رارق  یعامتجا  یاھتکتیشرآ  یراک  ۀزوح 

تفرشیپ ۀرک  داتفھ  رد  اھشخب  نیا  ، و  دنا هدش  یھدنامزاس  ایشندیا  رد  شخب 
. دننک یم  تمدخ  دنشدرگ  رد  یزکرم  داتس  ۀرک  رود  هب  هک  ایشناروم 

دشر هک  تسا  نیا  اھمیفارس  نیا  تیرومأم  یقالخا . ناگدننک  ساسح   -4
. دنھد جیورت  هتخاس و  افوکش  ار  صاخشا  نیب  طباور  تایقالخا  زا  قولخم  ینادردق 

، ناسناربا ای  ناسنا   ، تلود هعماج و  دنمفدھ  موادم و  دشر  زار  رذب و  نیا  اریز 
یارب بلطواد  نارواشم  ناونع  هب   ، یقالخا ینادردق  ناگدنھد  اقترا  نیا   . تسا

، متسیس یشزومآ  تارک  رد  یتالدابم  ناراگزومآ  ناونع  هب  یا و  هرایس  نایاورنامرف 
تحت امش  دوجو  نیا  اب   . دننک یم  لمع  دننک  تمدخ  دنناوتب  هک  اج  همھ  اج و  رھ 

. دیسرب ایشندیا  رد  یردارب  سرادم  هب  هک  نیا  ات  دیریگ  یمن  رارق  نانآ  لماک  تیادھ 
ماگنھ نآ  رد  یتح  امش  هک  یردارب  قیاقح  نامھ  زا  ار  امش  ینادردق  اھنآ  اجنآ  رد 

یعامتجا یاھھاگشیامزآ  رد  ایشیتیوینوی  اب  یگدنز  یلمع  ۀبرجت  قیرط  زا 
درک دیھاوخ  فشک  هناقاتشم  رایسب   ، کدایشالرُن تختیاپ  رمق  داتفھ   ، ایشندیا

. دنزیگنا یمرب 

ناگدننک لمح  ناونع  هب  تسرپرس  یاھمیفارس  هورگ  نیمجنپ  ناگدننک . لمح   -5
لمح اجنآ  زا  بکاوک و  یزکرم  داتس  هب  ار  تادوجوم  اھنآ   . دننک یم  لمع  اھتیصخش 
لاح رد  رگید  ۀرک  هب  هرک  کی  زا  هک  یلاح  رد   ، لاقتنا یاھمیفارس  نیا   . دننک یم 

هاگآ لماک  روط  هب  دوخ  یموجن  تیعقوم  تھج و   ، تعرس هب  تبسن   ، دنتسھ زاورپ 
اھنآ  . دننک یمن  لمع  دیامیپ  یم  ار  اضف  ناج  یب  ۀباترپ  کی  هک  روطنآ  اھنآ   . دنتسھ
رگیدکی یکیدزن  زا  مداصت  رطخ  نیرتمک  نودب  ییاضف  زاورپ  لوط  رد  تسا  نکمم 

زاورپ تھج  دنھد و  رییغت  ار  تفرشیپ  تعرس  دنرداق  لماک  روط  هب  اھنآ   . دننک روبع 
یاھرادم ِییاضف  لاصتا  لحم  رھ  رد  اھنآ  ناتسرپرس  رگا  ، و  دننک ضوع  ار 

رییغت ار  دوخ  یاھدصقم  یتح   ، دنھد نامرف  نانآ  هب  نینچ  ناھج  یدنمشوھ 
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. دنھد

روط هب  دنناوت  یم  هک  دنتسھ  هتفای  نامزاس  نانچ  لقن  لمح و  یاھتیصخش  نیا 
کی رھ   . دنریگ راک  هب  هدش  میسقت  ناھج  رد  هک  ار  یژرنا  طخ  هس  یمامت  نامزمھ 
نیا  . دشاب یم  هیناث  رد  لیام  صخشم 186٫280  ییاضف  تعرس  کی  یاراد  اھنآ  زا 
دننک قبطنم  ورین  تعرس  یور  ار  یژرنا  تعرس  دنرداق  بیترت  نیدب  ناگدننک  لمح 
ات زا 555٫000  هک  یطسوتم  تعرس  هب  دوخ  ینالوط  یاھرفس  رد  هک  نیا  ات 

مرج و ریثأت  تحت  تعرس   . دنبای تسد  تسا  ریغتم  امش  نامز  ۀیناث  رد  امش  لیام   559٫000
. دراد رارق  ناھج  یورین  رواجم  یلصا  یاھرادم  تھج  تردق و  رواجم و  ۀدام  یکیدزن 
اضف دنرداق  ، و  دنشاب یم  اھمیفارس  هباشم  هک  دنراد  دوجو  تادوجوم  رامشیب  عاونا 

هدامآ بسانم  روط  هب  هک  ار  یتادوجوم  ریاس  دنرداق  نینچمھ  دنیامیپب و  ار 
. دنیامن لمح  دنا  هدش 

ۀژیو ناگدننک  تبث  ناونع  هب  تسرپرس  میفارس  ۀدر  نیمشش  ناگدننک . تبث   -6
ۀبکوک یزکرم  داتس   ، ایشندیا رد  رثؤم  گرزب و  هورگ  کی   . دننک یم  لمع  هبکوک  روما 

. دنک یم  لمع  دراد  قلعت  نآ  هب  امش  ۀرایس  متسیس و  هک   ، کدایشالرُن

هاگن بکاوک  یزکرم  داتس  رد  تسرپرس  میفارس  یلک  یاھ  هریخذ  اھ . هریخذ   -7
. دنتسین لاعفریغ  یتروص  چیھ  هب  هریخذ  ناگتشرف  نیا   . دنوش یم  هتشاد 

. دننک یم  تمدخ  هبکوک  نایاورنامرف  یارب  روآ  مایپ  ناروای  تروص  هب  نانآ  زا  یرایسب 
قاحلا هدشن  تیلوئسم  نییعت  یاھکدادنارُو  هب  نوتگنیولس  ریاخذ  هب  نارگید 

لصو کدادنارُو  نارسپ  هب  هژیو  یاھتیرومأم  رد  نارگید  تسا  نکمم  زاب   . دنا هتفای 
ۀبترمالاو نارمکح  بیان  تاقوا  یھاگ  ، و  کدادنارُو نارگ  هدھاشم  ریظن   ، دنوش

. ایشنروی

ریدم میفارس  - 4

. دنا هدش  هدرامگ  یلحم  یاھمتسیس  یرادا  فیاظو  هب  اھمیفارس  ۀدر  نیمراھچ 
ایشناروم رصق و  تارک  رد  دایز  دادعت  هب  اما  دنتسھ  متسیس  یاھتختیاپ  یموب  اھنآ 
یرادا ناوت  زا  ًاتاذ  اھمیفارس  ۀدر  نیمراھچ   . دنتسھ رقتسم  ینوکسم  تارک  رد  و 
رت نییاپ  یاھشخب  ناریدم  دنمناوت  نارایتسد  اھنآ   . دنتسھ دنم  هرھب  لومعمریغ 

یلحم و یاھمتسیس  روما  اب  ًاتدمع  دنشاب و  یم  هدننیرفآ  رسپ  کی  ناھج  تلود 
یھدنامزاس نیریز  تروص  هب  تمدخ  یارب  اھنآ   . دنلوغشم نآ  ۀدنھد  لیکشت  تارک 

: دنا هدش 

یاورنامرف لصفالب  نارایتسد  دنمناوت  یاھمیفارس  نیا  یرادا . نارایتسد   -1
رد اھبنارگ  یناروای  اھنآ   . دنتسھ  ، هیلوا کدنانونال  رسپ  کی   ، متسیس کی 
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اھنآ  . دنشاب یم  متسیس  یزکرم  داتس  یئارجا  راک  جنرغب  تایئزج  یارجا 
تمدخ متسیس  نایاورنامرف  یصخش  ناگدنیامن  ناونع  هب  نینچمھ 

دایز دادعت  هب  ینوکسم  تارایس  هب  یلاقتنا و  نوگانوگ  تارک  هب  ، و  دننک یم 
یزورھب متسیس و  هافر  یارب  ار  اھتیرومأم  زا  یرایسب  دننک و  یم  دمآ  تفر و 

. دنروآ یم  رد  ارجا  هب  نآ  ینوکسم  تارک  کیژولویب  یکیزیف و 

یاھسنرپ  ، تارک نایاورنامرف  یاھتلود  هب  نینچمھ  فارس  ناریدم  نیمھ 
ۀزوح رد  صخشم  ناھج  کی  رد  تارایس  رثکا   . دنتسھ لصو   ، یا هرایس 
ریظن  ، تارک زا  یخرب  رد  اما   ، دنتسھ هیوناث  کدنانونال  رسپ  کی  تارایتخا 

یچیپرس و تروص  رد   . تسا هدش  هجاوم  یماکان  اب  یھلا  حرط   ، ایشنروی
قداص کلم  نارگشریذپ  هب  اھمیفارس  نیا   ، یا هرایس  سنرپ  کی  ندرک  تشپ 

یاورنامرف بیان   . دنوش یم  لصتم  یا  هرایس  تیلوئسم  رد  نانآ  نانیشناج  و 
فیرح نف  همھ  میفارس  ۀدر  نیا  زا  هرفن  رازھ  یھورگ  طسوت  ایشنروی  ینونک 

. دوش یم  یرای 

ار تداھش  ۀصالخ  هک  دنتسھ  یناگتشرف  اھنیا  تواضق . نایامنھار   -2
یروما نینچ  هک  یماگنھ   ، ناگتشرف اھناسنا و  ۀنادواج  یزورھب  نوماریپ 

، دوش یم  حرطم  هرایس  کی  ای  متسیس  کی  یاھھاگداد  رد  یرواد  یارب 
یاقب هب  هک  یتامدقم  دونش  مامت  یارب  ار  اھ  هینایب  اھنآ   . دنراد یم  هضرع 
دانسا اب  ًابقاعتم  هک  ییاھ  هینایب   ، دنزاس یم  هدامآ  تسا  طوبرم  یناسنا 

. دنوش یم  لقتنم  ناھجربا  ناھج و  رتالاب  یاھھاگداد  هب  ییاھ  هدنورپ  نینچ 
نیا طسوت  دنشاب  رادروخرب  زیمآدیدرت  یاقب  زا  هک  ییاھ  هدنورپ  یمامت  ۀیعافد 

یتاماھتا زا  دروم  رھ  ۀبنج  رھ  تایئزج  ۀیلک  زا  اھنآ   . دوش یم  هیھت  اھمیفارس 
. دنراد یلماک  مھف  هدش  حرطم  ناھج  تواضق  ناریدم  طسوت  هک 

هک تسا  نیا  هکلب  تسین  تلادع  ریخأت  ای  یماکان  ناگتشرف  نیا  تیرومأم 
رد هنادنمتواخس  یشیاشخب  اب  اطخ  یب  یتلادع  تاقولخم  یمامت  یارب 

. دننک یم  لمع  یلحم  تارک  رد  بلغا  اھمیفارس  نیا   . دریذپ تروص  یدنمداد 
 — هدنھد یتشآ  یاھنویسیمک  ۀرفن  هس  نارواد  هاگشیپ  رد  ًالومعم  اھنآ 

هک اھنآ  زا  یرایسب   . دنوش یم  رھاظ  یئزج —  تامھافت  ِءوس  یاھھاگداد 
دندرک یم  تمدخ  رت  نییاپ  یاھ  هزوح  رد  تلادع  نایامنھار  ناونع  هب  ینامز 

رھاظ نوتگنیولس  رد  رتالاب و  تارک  رد  یگدنشخب  یاھادص  ناونع  هب  اھدعب 
. دنوش یم 

تسد زا  تواضق  نایامنھار  زا  یکدنا  دادعت  ایناتِس  رد  رفیسول  شروش  رد 
رت نییاپ  یاھ  هدر  ریدم و  یاھمیفارس  ریاس  زا  مراھچ  کی  زا  شیب  اما   ، دنتفر

ماجل یصخش  یدازآ  رب  ینتبم  زیمآ  بیرف  یاھلالدتسا  اب  فارس  نامداخ 
. دندروخ بیرف  هدش و  هدیناشک  یھارمگ  هب  هتخیسگ 
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شزومآ هدنبای  زارف  یاھناسنا  هک  یماگنھ  یناھیک . یدنورھش  نارسفم   -3
لیمکت ار   ، یناھج یناگدنز  نارود  رد  هناھوژپ  شناد  یزومآون  نیلوا   ، رصق ۀرک 

 — یبسن یدنمدرخ  یارذگ  یاھیدونشخ  زا  دنبای  یم  هزاجا   ، دندرک
هب یبایتسد  هک  یلاح  رد   . دنوش دنم  هرھب  متسیس —  تختیاپ  رد  یدنورھش 

نیا رتریگارف  تھج  زا   ، تسا یلمع  تفرشیپ  کی  هنایارگزارف  فدھ  رھ 
تشھب یوس  هب  یدوعص  ینالوط  ریسم  رد  یفطع  طاقن  یگداس  هب  فادھا 

زا یلماکت  قولخم  چیھ   ، دنشاب یبسن  دنچ  رھ  اھتیقفوم  نیا  اما   . دنشاب یم 
دنچ رھ   . دوش یمن  مورحم  فدھ  هب  یبایتسد  یارذگ  اما  لماک  یدونشخ 

، یسفنت هاتوک  تحارتسا  کی   ، دراد دوجو  گنرد  کی  تشھب  هب  دوعص  رد  هاگ 
قولخم تیعضو   ، دنتسیا یم  زاب  تکرح  زا  یناھج  یاھقفا  نآ  لوط  رد  هک 

. دشچ یم  ار  فدھ  هب  یبایتسد  ینیریش  تیصخش  ، و  تسا اتسیا 

کی تختیاپ  رد  یناسنا  یارگزارف  کی  یناگدنز  نارود  رد  اھ  هرود  نیا  نیلوا 
کی ناونع  هب  امش  لمأت  نیا  لوط  رد   . ددنویپ یم  عوقو  هب  یلحم  متسیس 

تشھ لوط  رد  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  درک  دیھاوخ  شالت  مسورج  دنورھش 
تسد هب  رصق —  ۀرک  تفھ  ایشنروی و  لماش  نیشیپ —  یگدنز  ۀبرجت 

. دیزاس نایامن  قولخم  تایح  رد  دیا  هدروآ 

ار اھمتسیس  تختیاپ  دیدج  نادنورھش  یناھیک  یدنورھش  فارس  نارسفم 
. دنزیگنا یمرب  ار  ناھج  تلود  یاھتیلوئسم  زا  اھنآ  ینادردق  دننک و  یم  تیادھ 

کیدزن زا  متسیس  تلود  رد  لایرتام  نارسپ  اب  نینچمھ  اھمیفارس  نیا 
ار یناھیک  یدنورھش  تایقالخا  تیلوئسم و  هک  نیا  نمض   ، دنراد یراکمھ 

. دنروآ یم  رد  شیامن  هب  ینوکسم  تارک  رد  یدام  یاھناسنا  یارب 

یاھفرط یمامت  عفن  یارب  رصق  تارک  رد  امش  تایقالخا . ناگدننازیگنارب   -4
ار یراکمھ  امش  نھذ   . دینک یم  دوخ  رب  تموکح  یریگارف  هب  عورش  هطوبرم 
یزیر همانرب  رتدنمدرخ  رگید و  تادوجوم  اب  هنوگچ  دریگ  یم  ارف  ، و  دریگ یم  دای 

تایقالخا زا  امش  ینادردق  فارس  ناراگزومآ  متسیس  یزکرم  داتس  رد   . دنک
. دنزیگنا یمرب  رتشیب  ار  یرادافو  یدازآ و  لباقتم  ریثأت  زا  ینادردق  یناھیک و 

درف  . تسا یناھج  یردارب  زا  دنمشوھ  ینادردق  کی  ۀویم  ؟  تسیچ یرادافو 
نابدرن رد  امش  هک  روطنیمھ   . دھدن زیچ  چیھ  دروآ و  تسد  هب  دایز  دناوت  یمن 
سپس  ، دیشاب رادافو  هک  دیریگ  یم  دای  ادتبا   ، دینک یم  دوعص  تیصخش 

دازآ دیناوت  یم  دعب  ، و  دینک رارقرب  یدنزرف  یردپ و  ۀطبار  دعب   ، دیزرو تبحم 
هب هک  یماگنھ  ات  ، و  دیوش هدنھد  نایاپ  کی  هک  یماگنھ  ات  هن  اما   ، دیشاب

. دینک کرد  ار  یدازآ  تیاھن  دیناوت  یمن  دیباین  تسد  یرادافو  لامک 

گرم نوکس  هک  نیا  دنھد : یم  شزومآ  ار  یرابدرب  ۀجیتن  اھمیفارس  نیا 
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یراحتنا هزادنا  نامھ  هب  عیرس  دح  زا  هدایز  دشر  هک  نیا  اما   ، تسا یعطق 
حطس هب  رتالاب  حطس  کی  زا  هک  یبآ  هرطق  کی  هک  روطنامھ  هک  نیا  ، و  تسا
هاتوک یاھطوقس  زا  یا  هلسلس  قیرط  زا   ، ندش یراج  اب   ، دتفا یم  رت  نییاپ 
رد بیترت  نیمھ  هب   ، دوش یم  ریزارس  نییاپ  هب  هتسویپ  روط  هب  یپ  رد  یپ 

اب دنک و  هزادنا  نامھ  هب  ، و  الاب هب  ور  هتسویپ  تکرح  یحور  ایشناروم و  تارک 
. تسا تفرشیپ   ، یجیردت لحارم  نامھ 

یا هریجنز  ار  یناسنا  تایح  تایقالخا  ناگدننازیگنارب  ینوکسم  تارک  یارب 
رد  ، ایشنروی رد  امش  هاتوک  تماقا   . دننک یم  ریوصت  اھ  هقلح  یرایسب  زا  موادم 
رد هقلح  نیلوا   ، تسا درفنم  ۀقلح  کی  طقف   ، یناسنا تیلوفط  ۀرایس  نیا 

همادا هنادواج  راصعا  یط  اھناھج و  یوس  نآ  هب  هک  ینالوط  یا  هریجنز 
هکلب  ، دیریگ یم  دای  هچ  لوا  تایح  نیا  رد  هک  تسین  مھم  دایز  نیا   . دبای یم 

هچ رگ   ، ایند نیا  راک  یتح   . دراد تیمھا  هک  تسا  یناگدنز  نیا  نتسیز  ۀبرجت 
، دیناسر یم  ماجنا  هب  ار  راک  نیا  هک  یا  هقیرط  ۀزادنا  هب   ، تسا رتمھم  همھ  زا 
اما  ، درادن دوجو  هناراکوکین  یگدنز  یارب  یدام  شاداپ  چیھ   . درادن تیمھا  دایز 

شاداپ رھ  زا  رتارف  نیا  و  یبایماک —  زا  یھاگآ  دراد —  دوجو  قیمع  یتیاضر 
. تسا یدام  روصت  لباق 

زاب ، و  رتشیب تقادص   ، تقادص دنتسھ : اھنیا  نامسآ  یھاشداپ  یاھدیلک 
زا اھناسنا   . دنشاب یم  اراد  ار  اھدیلک  نیا  اھناسنا  یمامت   . رتشیب تقادص 
اھنآ زا   ، رتشیب میمصت  قیرط  زا  زاب  ، و  رتشیب میمصت  قیرط  زا   ، میمصت قیرط 

باختنا نیرتالاب   . دننک یم  تفرشیپ  یحور  تبترم  رد  دننک —  یم  هدافتسا 
رد  ، یا هرک  رھ  رد  هشیمھ —  ، و  تسا نکمم  شزرا  نیرتالاب  باختنا  یقالخا 

نیدب ناسنا  رگا   . تسا دنوادخ  تساوخ  ماجنا  باختنا  نیا  اھنآ —  یمامت 
یتح ای  مسورج  دنورھش  نیرتریقح  هچ  رگ   ، تسا گرزب   ، دیامن باختنا  هنوگ 

. دشاب ایشنروی  رد  اھناسنا  نیرتزیچان 

یاھمتسیس رد  هک  دنتسھ  لاقتنا  یاھمیفارس  اھنیا  ناگدننک . لمح   -5
زا ار  نارفاسم  اھنآ   ، امش متسیس   ، ایناتِس رد   . دننک یم  لمع  یلحم 
ناگدننک لمح  ناونع  هب  نیا  زا  ادج  دننک و  یم  لمح  شیپ  سپ و  هب  مسورج 
کی هک  دوش  یم  یرپس  یزور  تردن  هب   . دننک یم  تمدخ  یا  هرایس  نیب 
نارفاسم زا  رگید  یخرب  ای  رگرادید  یوجشناد  کی  ایناتِس  لاقتنا  میفارس 

. دنکن هدایپ  ایشنروی  یاھ  هنارک  رد  ار  یحور  همین  ای  یحور  تعیبط  زا  رادروخرب 
یزکرم داتس  هورگ  نوگانوگ  تارک  هب  ار  امش  یزور  ییاضف  نادرونھر  نیمھ 
نایاپ هب  ار  مسورج  ۀلوحم  راک  هک  یماگنھ  ، و  درک دنھاوخ  لمح  متسیس 

یطیارش چیھ  تحت  اما   . درب دنھاوخ  شیپ  ایشندیا  هب  ار  امش   ، دیدناسر
رد ناسنا  کی   . درب دنھاوخن  بقع  یوس  هب  یناسنا  أشنم  ۀرایس  هب  ار  امش 
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، تشگ دھاوخن  زاب  دوخ  یموب  ۀرایس  هب  زگرھ  دوخ  یارذگ  دوجو  نارود  لوط 
میفارس کی  طسوت   ، ددرگ زاب  دشاب  مزال  بقاعتم  نارود  کی  لوط  رد  رگا  و 

. دوش یم  یھارمھ  ناھج  یزکرم  داتس  هورگ  هب  قلعتم  لاقتنا 

یاھمتسیس ۀناگ  هس  دانسا  ناگدنرادھاگن  اھمیفارس  نیا  ناگدننک . تبث   -6
نامتخاس کی  متسیس  کی  تختیاپ  رد  دانسا  دبعم   . دنشاب یم  یلحم 
یاھلاتسیرک تازلف و  زا  هدش  هتخاس   ، یدام نآ  موس  کی  هک  تسا  ریظن  یب 

هتخاس یدام  یحور و  یژرنا  طابترا  زا  هک   ، ییایشناروم موس  کی   ، ناشخرد
تبث  . تسا یحور  موس  کی  ، و  تسا یناسنا  دید  ۀنماد  زا  رتارف  یلو  هدش 
ۀناگ هس  متسیس  نیا  یرادھاگن  یتسرپرس و  تیلوئسم  هدر  نیا  ناگدننک 

یدام یاھویشرآ  اب  ادتبا  رد  ارگزارف  یاھناسنا   . دنراد هدھع  هب  ار  دانسا 
یاھرالات اب  رتالاب  یلاقتنا  تادوجوم  لایرتام و  نارسپ   . دننک یم  تروشم 
یاھتیصخش فارس و  ناگتشرف  هک  یلاح  رد   . دننک یم  تروشم  ایشناروم 

. دننک یم  یسررب  ار  یحور  شخب  دانسا  ملاع  رتالاب  یحور 

تقو ۀدمع  مسورج  رد  تسرپرس  یاھمیفارس  ۀریخذ  هاپس  اھ . هریخذ   -7
یارگزارف یاھناسنا  اب  یحور  نابحاصم  ناونع  هب  رادید  ماگنھ  ار  دوخ  راظتنا 

نالیصحتلا غراف  متسیس —  نوگانوگ  تارک  زا  هدیسر  هار  زا  یگزات  هب 
یاھینامداش زا  یکی   . دننارذگ یم  رصق —  تارک  زا  هدرک  تفایرد  همانرابتعا 

اب تاقالم  تبحص و   ، تحارتسا یاھ  هرود  لوط  رد   ، مسورج رد  امش  تماقا 
رد ۀریخذ  هاپس  هب  قلعتم  برجم  رایسب  هدرک و  رفس  رایسب  یاھمیفارس  نیا 

. دوب دھاوخ  راظتنا  لاح 

یاھناسنا یارب  ار  متسیس  کی  تختیاپ  هک  تسا  یا  هناتسود  طباور  نینچ  اھنت 
نادنزرف اب  ترشاعم  نیلوا  امش  مسورج  رد   . دراد یم  بوبحم  رایسب  ارگزارف 

طباور یتادوجوم  اجنیا  رد   . تفای دیھاوخ  ار  ارگزارف  نادرونھر  ، و  ناگتشرف  ، لایرتام
، و دنتسھ یحور  همین  یحور و  لماک  روط  هب  هک  دننک  یم  رارقرب  رگیدکی  اب  هناردارب 
، و دنا هتفای  رییغت  ردقنآ  یناسنا  لاکشا  اجنآ  رد   . دنا هدمآرب  یدام  دوجو  زا  هک  یدارفا 

دنرداق یگمھ  هک   ، تسا هتفای  تعسو  ردقنآ  رون  هب  تبسن  یناسنا  شنکاو  ۀنماد 
. دنوش دنم  هرھب  یتیصخش  ۀنازوسلد  مھف  لباقتم و  تخانش  زا 

یا هرایس  ناراکددم  - 5

روط هب  نانآ  هچ  رگ  ، و  دراد رارق  اھمتسیس  تختیاپ  رد  اھمیفارس  نیا  یزکرم  داتس 
تمدخ هب  ًاتدمع   ، دنتسھ طابترا  رد  اجنآ  نکاس  مدآ  عون  نادنورھش  اب  گنتاگنت 
تارک رد  یدام  یاھداژن  یکیزیف  ای  کیژولویب  ناگدنھد  اقترا   ، یا هرایس  یاھمدآ 
ینوکسم تارک  هب  هک  روطنیمھ  ناگتشرف  یتامدخ  راک   . دنا هدش  هدرامگ   ، یلماکت
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رد هک  نامز  نانز  نادرم و  هک  یعقاو  تالکشم  هب  هک  روطنیمھ  ، و  دوش یم  کیدزن 
کیدزن دنتسھ  وربور  نآ  اب  تیدبا  فدھ  هب  لین  هب  شالت  یارب  دوخ  یزاس  هدامآ 

. دوش یم  رادروخرب  یا  هدنیازف  هجوت  زا   ، دوش یم 

، و دندش هتشادرب  مدآ  ماظن  ینوگژاو  زا  سپ  یا  هرایس  ناراکددم  رثکا  ایشنروی  رد 
، و تقوم نامداخ   ، ناتسرپرس هب  دایز  دح  ات  امش  ۀرک  یفارس  یتسرپرس 
لایرتام نادنزرف  یفارس  ناراکددم  نیا  اما   . دش هدرپس  تشونرس  نانابھاگن 

: دننک یم  تمدخ  ایشنروی  هب  نیریز  یاھھورگ  رد  زونھ  امش  راکاطخ 

حطس نیرتالاب  هب  یرشب  لماکت  یا  هرایس  دنور  هک  یماگنھ  غاب . یاھادص   -1
، اھاوح اھمدآ و   ، لایرتام نارتخد  نارسپ و  هشیمھ   ، دسر یم  دوخ  کیژولویب 

یعقاو کمک  کی  ۀلیسو  هب  ار  اھداژن  رتشیب  لماکت  ات  دنوش  یم  رھاظ 
مدآ و نینچ  کی  یا  هرایس  یزکرم  داتس   . دنھد اقترا  ناشتایح  رترب  یامسالپ 

بلغا اھنآ  یصخش  یاھمیفارس  ، و  دوش یم  هدیمان  ندع  غاب  ًالومعم  ییاوح 
یمامت رد  اھمیفارس  نیا   . دنوش یم  هتخانش  غاب “ یاھادص   ” ناونع هب 
تمدخ یلماکت  یاھداژن  ینالقع  یکیزیف و  ِءاقترا  یارب  اھنآ  یاھ  هژورپ 

، ایشنروی رد  مدآ  یاطخ  زا  دعب   . دنتسھ یا  هرایس  یاھمدآ  یارب  ییاھبنارگ 
نالوئسم هب  دندش و  هدراذگ  یقاب  هرایس  رد  اھمیفارس  نیا  زا  یخرب 

. دندش هدرامگ  مدآ  نیشناج 

ۀرک کی  هب  اوح  مدآ و  کی  هک  یماگنھ  هک  دشاب  حضاو  دیاب  یردارب . حاورا   -2
یعامتجا یراکمھ  یداژن و  نزاوت  هب  یبایتسد  راک   ، دنوش یم  دراو  یلماکت 

یاھداژن نیا   . تسا یا  هظحالم  لباق  راک  نآ  نوگانوگ  یاھداژن  نایم  رد 
تردن هب  ار  یرشب  یردارب  ۀمانرب  عونتم  تشرس  زا  رادروخرب  نیگنر و  فلتخم 
زیمآ تملاسم  طابترا  یدنمدرخ  یودب  یاھناسنا  نیا   . دنریذپ یم  یزیمآرھم  اب 

ۀنارادافو تمدخ  قیرط  زا  یرشب و  ۀتفای  غولب  ۀبرجت  ۀجیتن  رد  اھنت  ار  لباقتم 
یاھشالت اھمیفارس  نیا  راک  نودب   . دننک یم  کرد  یردارب  فارس  حاورا 

لاح رد  ۀرک  کی  یاھداژن  ندرب  ولج  ندیشخب و  نزاوت  یارب  لایرتام  نادنزرف 
یارب هیلوا  ۀمانرب  هب  امش  مدآ  رگا  . و  دتفا یم  ریخأت  هب  دایز  ۀزادنا  هب  لماکت 

یردارب حاورا  نیا  ماگنھ  نیا  ات   ، دوب هدنام  رادافو  ایشنروی  تفرشیپ 
هب رظن   . دندناسر یم  ماجنا  هب  یرشب  داژن  رد  یندرکن  رواب  یاھینوگرگد 

فارس یاھ  هدر  نیا  هک  تسا  زیگنا  تفگش  یتسار  هب   ، مدآ یاطخ 
جاور دیراد  ایشنروی  رد  نونکا  امش  هک  ار  یردارب  دح  نآ  ات  یتح  دنا  هتسناوت 

. دنناسر ققحت  هب  هداد و 

اب یلماکت  یاھناسنا  یالاب  هب  ور  یاھالقت  ۀیلوا  یاھ  هرازھ  حلص . حاورا   -3
یدام یاھورملق  یعیبط  تیعضو  حلص   . دنوش یم  ناشن  ناوارف  یاھشالت 

نیمز و رد  حلص   ” هب حلص  ِفارس  حاورا  تمدخ  قیرط  زا  ادتبا  رد  تارک   . تسین
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نیا ۀیلوا  یاھشالت  هچ  رگا   . دنبای یم  تسد  اھناسنا “ نایم  رد  کین  تساوخ 
رد حلص  حاورا  سیئر   ، انُوِو  ، دوب هجیتن  یب  دایز  ۀزادنا  هب  ایشنروی  رد  ناگتشرف 
لصو میقم  لک  رادنامرف  لنسرپ  هب  نونکا  دنام و  یقاب  ایشنروی  رد  مدآ  راگزور 
ربھر ناونع  هب   ، دمآ ایند  هب  لیئاکیم  هک  یماگنھ  هک  دوب  انُوِو  نیمھ  . و  تسا
حلص و انواھ و  رد  دنوادخ  رب  لالج  : ” دومن مالعا  تارک  هب  ناگتشرف  هورگ 

“. داب رارقرب  نیمز  رد  اھناسنا  نایم  رد  کین  تساوخ 

نتخاس نیزگیاج  رد  اھمیفارس  نیا  یا  هرایس  لماکت  رت  هتفرشیپ  راودا  رد 
ناسنا تاجن  ۀفسلف  ناونع  هب  هرافک  ۀدیا  یاج  هب  یھلا  یگنھامھ  موھفم 

. دنتسھ رثؤم  رایسب 

یاھالقت  . تسا یودب  یاھناسنا  یتاذ  شنکاو  نظ  ِءوس  دامتعا . حاورا   -4
کی دامتعا   . دوش یمن  دامتعا  بجوم  یعیبط  روط  هب  هیلوا  ناراگزور  تاجن 

یاھمیفارس نیا  تمدخ  ۀلیسو  هب  هک  تسا  یرشب  دیدج  درواتسد 
ناھذا رد  هک  تسا  نیا  اھنآ  تیرومأم   . دبای یم  ققحت  مدآ  ماظن  یا  هرایس 

ردپ  . دندمتعم رایسب  نایادخ   . دننک نیقلت  ار  دامتعا  لماکت  لاح  رد  یاھناسنا 
هب هنادازآ  روط  هب  هدننک  میظنت  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  ناھاوخ  یناھج 

. دنک دامتعا  ناسنا  اب  ترشاعم 

، و دش لقتنم  دیدج  میژر  هب  مدآ  یماکان  زا  دعب  اھمیفارس  زا  هورگ  نیا  لک 
روط هب  اھنآ  . و  دنا هداد  همادا  ایشنروی  رد  دوخ  یاھراک  هب  ماگنھ  نآ  زا  نانآ 
رب رد  هک  تسا  شیادیپ  لاح  رد  یندمت  نونکا  اریز   ، دنا هدوبن  قفومان  لماک 

. دشاب یم  نانیمطا  دامتعا و  رب  ینبم  نانآ  یاھلآ  هدیا  رتشیب  ۀدنریگ 

نیا زا  ار  ناسنا  ینادردق  اھمیفارس  نیا  یا  هرایس  رت  هتفرشیپ  ناراگزور  رد 
. تسا هنادنسرخ  رارمتسا  زار  نانیمطا  مدع  هک  دنھد  یم  شیازفا  تقیقح 

هک یماگنھ  هک  دننک  کرد  دننک  یم  کمک  یناسنا  نافوسلیف  هب  اھنآ 
هک تسا  گرزب  هابتشا  کی  نیا   ، تسا یرورض  تیقفوم  یارب  یھاگآ  ان 

مدع ینیریش  یارب  ار  ناسنا  ۀقئاذ  اھنآ   . دشاب هتشاد  ربخ  هدنیآ  زا  قولخم 
. دنھد یم  شیازفا  مولعمان  مھبم و  ۀدنیآ  تیباذج  یئاریگ و  یارب  ، و  نانیمطا

. دننک یم  تمدخ  تارک  کت  کت  هب  یا  هرایس  ناگدننک  لمح  ناگدننک . لمح   -5
رد دنوش  یم  هدروآ  هرایس  نیا  هب  یمیفارس  ششوپ  اب  هک  یتادوجوم  رثکا 

تظافح تحت  اھنآ   . دننک یم  فقوت  ًافرص  اجنیا  رد  اھنآ   . دنشاب یم  رذگ  لاح 
اھمیفارس نیا  زا  یدایز  دادعت  اما   ، دنتسھ دوخ  یفارس  ۀژیو  ناگدننک  لمح 

تارایس زا  هک  دنتسھ  لاقتنا  یاھتیصخش  اھنیا   . دنتسھ نکاس  ایشنروی  رد 
. مسورج ات  ایشنروی  زا  لثم   ، دننک یم  لمع  یلحم 
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تاظحل ماگنھ  رد  تسرد  تسا : نیا  زا  یشان  ناگتشرف  زا  امش  لومعم  ۀدیا 
خر رشب  نھذ  رد  یساکعنا  ۀدیدپ  کی  تاقوا  یھاگ  یکیزیف  گرم  زا  شیپ 
ۀتشرف لکش  زا  یزیچ  دسر  یم  رظن  هب  مھبم  یھاگآ  دوخ  نیا  ، و  دھد یم 

زا هنیرید  تشادرب  یاھیگژیو  هب  هلصافالب  نیا  ، و  دنک یم  مسجم  ار  هارمھ 
. دوش یم  لیدبت  دنا  هدش  ظفح  درف  نآ  نھذ  رد  هک  یناگتشرف 

تاروصت نیا  لیلد  هب  ًالماک  دنتسھ  لاب  یاراد  ناگتشرف  هک  هابتشا  ۀدیا  نیا 
. دنشاب هتشاد  لاب  دیاب  اوھ  نایم  زا  زاورپ  یارب  نانآ  هک  تسین  یناتساب 

یارب هک  ار  اھمیفارس  هک  دنا  هتفای  هزاجا  تاقوا  یھاگ  یرشب  تادوجوم 
هب براجت  نیا  تایاور  ، و  دنیامن هدھاشم  دندش  یم  هدامآ  یربارت  تمدخ 
رد  . تسا هدومن  نییعت  ار  ناگتشرف  زا  ییایشنروی  تشادرب  دایز  ۀزادنا 

لاقتنا یارب  رفاسم  کی  تفایرد  یارب  هک  لاقتنا  میفارس  کی  ۀدھاشم 
کی ًارھاظ  هک  یزیچ  تسا  نکمم   ، تسا هدش  یم  هدامآ  یا  هرایس  نیب 

. دوش هدید  دبای  یم  دادتما  هتشرف  یاپ  ات  رس  زا  تسا و  لاب  ییاتود  ۀعومجم 
. دنتسھ کاکطصا —  یاھرپس  یژرنا —  یاھقیاع  اھلاب  نیا  عقاو  رد 

تحت رگید  ۀرک  هب  هرک  کی  زا  لاقتنا  یارب  ینامسآ  تادوجوم  هک  یماگنھ 
، و دنوش یم  هدروآ  هرک  یزکرم  داتس  هب   ، دنریگ یم  رارق  یمیفارس  ششوپ 
، انثا نیا  رد   . دنوش یم  هدرب  ورف  لاقتنا  باوخ  هب   ، یضتقم مان  تبث  زا  دعب 
یقفا تلاح  کی  هب  هرایس  یناھج  یژرنا  بطق  زارفرب  تسرد  لاقتنا  میفارس 

هب تیصخش   ، دنتسھ زاب  ًالماک  یژرنا  یاھرپس  هک  یلاح  رد   . دریگ یم  رارق 
یور ًامیقتسم  هنارھام  روط  هب  یفارس  رسفا  نارایتسد  طسوت  هتفر  باوخ 
یناتحت یناقوف و  رپس  ود  رھ  سپس   . دوش یم  هداد  رارق  لقن  لمح و  ۀتشرف 

. دنوش یم  میظنت  هتسب و  تقد  اب 

میفارس هک  روطنیمھ   ، ناگدنتسرف ناگدنھد و  رییغت  ذوفن  تحت   ، نونکا و 
کی  ، دوش یم  هدامآ  ناھج  یاھرادم  یژرنا  تانایرج  لخاد  هب  شخرچ  یارب 

رد میفارس  هک  تسا  نینچ  نآ  یجراخ  دومن   . دوش یم  زاغآ  بیجع  ینوگرگد 
بیجع رون  کی  رد  نانچ  دوش و  یم  گرزب  زیت  کون  تروص  هب  دوخ  یاھتنا  ود 

تحت تیصخش  تسا  نکممریغ  یدوز  هب  هک  دوش  یم  هطاحا  گنر  ییابرھک 
یارب زیچ  همھ  هک  یماگنھ   . تخانش ار  هتفرگ  رارق  یمیفارس  ششوپ 
ینیبزاب لماک  روط  هب  ار  تایح  ۀکسلاک  یربارت  سیئر   ، تسا هدامآ  تمیزع 

هتشرف دنک  لصاح  نانیمطا  ات  دھد  یم  ماجنا  ار  لومعم  تاشیامزآ  ، و  دنک یم 
هک دراد  یم  مالعا  سپس  ، و  هن ای  تسا  هتفرگ  رارق  رادم  رد  حیحص  روط  هب 

میظنت اھیژرنا   ، هتفرگ رارق  یمیفارس  ششوپ  رد  حیحص  روط  هب  رفاسم 
اسآ قرب  تمیزع  یارب  زیچ  همھ  هک  نیا  ، و  هدش یزاس  قیاع  هتشرف   ، هدش
رارق دوخ  یاج  رد   ، نانآ زا  نت  ود   ، یکیناکم نارگلرتنک  سپس   . تسا هدامآ 
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، فافش ًابیرقت  لقن  لمح و  میفارس  ینوریب  یامن  ماگنھ  نیا  ات   . دنریگ یم 
ۀدننک مازعا  نونکا   . تسا هدش  قارب  یششخرد  اب  لکش  ردژا  ، و  هدنزرل
هک ار  هدنز  یژرنا  یاھ  هدنتسرف  ِیکمک  یاھھورگ  هیحان  ِلقن  لمح و 

لمح دصقم  هک  روطنیمھ  ، و  دناوخ یم  ارف  تسا  رفن  رازھ  ًالومعم  ناشدادعت 
ار یفارس  ۀکسلاک  کیدزن  ۀطقن  هدرک و  زارد  تسد   ، دراد یم  مالعا  ار  لقن  و 

باترپ ولج  هب  شخرذآ  دننامھ  یتعرس  اب  هکسلاک  ، و  دنک یم  سمل 
یرفسمتا ششوپ  هک  ییاج  ات  ینامسآ  ششخرد  زا  یا  هلابند  ، و  دوش یم 
ۀرظنم هقیقد  هد  زا  رتمک  رد   . دراذگ یم  اج  هب  دبای  یم  دادتما  یا  هرایس 

. دوش یم  دیدپان  یفارس  ۀدش  تیوقت  شنیب  یارب  یتح  روآ  باجعا 

یزکرم داتس  راھنلا  فصن  رد  یا  هرایس  ییاضف  تاشرازگ  هک  یلاح  رد 
زا ناگدننک  لمح   ، دنوش یم  تفایرد  رھظ  ماگنھ  رد  یحور  ۀتفای  صیصخت 

یارب نامز  نیرتبسانم  نیا   . دنوش یم  مازعا  بش  همین  رد  ناکم  نیمھ 
هدشن صخشم  رگید  یا  هنوگ  هب  نآ  تعاس  هک  یماگنھ  تسا و  تمیزع 

. تسا درادناتسا  تعاس  دشاب 

تروص هب  هک  روطنآ   ، هرایس یلصا  روما  نالوئسم  اھنیا  ناگدننک . تبث   -6
طبترم و ناھج  تلود  هب  هک  روطنآ  ، و  دنک یم  لمع  متسیس  زا  یتمسق 
ریگرد اما  دننک  یم  لمع  یا  هرایس  روما  تبث  رد  اھنآ   . دنشاب یم   ، تسا طوبرم 

. دنتسین یدرف  دوجو  یگدنز و  روما 

اب کیدزن  طابترا  رد  یا  هرایس  یاھمیفارس  یایناتِس  ۀریخذ  هاپس  اھ . هریخذ   -7
رفاو ریاخذ  نیا   . دوش یم  یرادھاگن  مسورج  رد  لایرتام  نادنزرف  یاھ  هریخذ 

کرادت فارس  ۀدر  نیا  ۀناگ  دنچ  یاھتیلاعف  زا  هلحرم  رھ  یارب  لماک  روط  هب 
یلحم یاھمتسیس  یصخش  ناروآ  مایپ  نینچمھ  ناگتشرف  نیا   . دنیب یم 

زین لایرتام و  نادنزرف  ، و  ناگتشرف  ، راذگ لاح  رد  یاھناسنا  هب  اھنآ   . دنتسھ
رد  . دننک یم  تمدخ  دنراد  تماقا  متسیس  یزکرم  داتس  رد  هک  یرگید  ناسک 

ایناتس و یحور  یاھرادم  زا  جراخ  رد  رضاح  لاح  رد  ایشنروی  هک  یلاح 
یا هرایس  نیب  روما  اب  کیدزن  سامت  رد  نآ  زا  اوس  امش   ، دراد رارق  کدایشالرُن 
رگید تارک  یمامت  هرک و  نیا  هب  ًاررکم  مسورج  ناروآ  مایپ  نیا  اریز   ، دیتسھ

. دنیآ یم  متسیس 

راذگ ۀرود  نامداخ  - 6

اج رھ  رد   ، دیآ رب  تسا  نکمم  ناشمان  زا  هک  روطنامھ   ، راذگ ۀرود  ِتمدخ  میفارس 
تمدخ  ، دننک کمک  یحور  هب  یدام  تیعضو  زا  قولخم  راذگ  هب  دنناوتب  هک 

، دننک یم  تمدخ  اھمتسیس  تختیاپ  ات  ینوکسم  تارک  زا  ناگتشرف  نیا   . دننک یم 
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یارب ار  دوخ  یاھشالت  نیرتشیب  دنتسھ  ایناتِس  رد  هک  ییاھنآ  رضاح  لاح  رد  اما 
راک نیا   . دنراد یم  فوطعم  رصق  ۀرک  تفھ  رد  اقب  لاح  رد  یاھناسنا  شزومآ 

: تسا هتفای  عونت  نیریز  فیلکت  عون  تفھ  قباطم  یتمدخ 

. فارس ناگدنھد  تراشب  - 1

. یداژن نارسفم  - 2

. نھذ نازیر  همانرب  - 3

. ایشناروم نارواشم  - 4

. اھنیسینکت - 5

. هدننک تبث  ناراگزومآ  - 6

. مداخ ریاخذ  - 7

هب هک  یتایاور  اب  هطبار  رد  راذگ  نایارگزارف  ات  فارس  نامداخ  نیا  نوماریپ  امش 
. تفرگ دیھاوخ  دای  رتشیب  تسا  طوبرم  ایشناروم  تایح  رصق و  تارک 

هدنیآ میفارس  - 7

رت و یمیدق  یاھورملق  رد  زج  هب  دننک  یمن  تمدخ  هدرتسگ  روط  هب  ناگتشرف  نیا 
کیدزن یفارس  تارک  رد  نانآ  زا  یدایز  دادعت   . نادابن ۀتفرشیپ  تارایس  رد 

ییاھتیلاعف ریگرد  اجنآ  رد  اھنآ   . دنا هدش  هتشاد  هاگن  هریخذ  تروص  هب  نوتگنیولس 
نیا  . تسا طوبرم  هدنیآ  رد  نادابن  رد  تایح  رون و  رصع  یرادیدپ  هب  هک  دنتسھ 

هب ًابیرقت  اما  دننک  یم  لمع  ارگزارف  ناسنا  یناگدنز  نارود  اب  هطبار  رد  ناگتشرف 
اقب دوعص  ۀتفای  رییغت  عاونا  زا  یکی  قیرط  زا  هک  ییاھناسنا  نآ  هب  یراصحنا  روط 

. دننک یم  تمدخ  دنبای  یم 

ایشنروی مدرم  ای  ایشنروی  ریگرد  میقتسم  روط  هب  ناگتشرف  نیا  هک  نیا  هب  رظن 
. دوش یراددوخ  نانآ  ۀدننک  بوذجم  یاھتیلاعف  فیصوت  زا  تسا  رتھب   ، دنتسین

فارس ناگتشرف  تشونرس  - 8

ناشدلوت یاھورملق  نیمھ  رد  ، و  تسا یلحم  یاھناھج  رد  اھمیفارس  أشنم 
کمک و اب  اھمیفارس  زا  یخرب   . دنبای یم  تسد  یرازگتمدخ  تشونرس  هب  یخرب 
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رصع کانبات  ناگراتس  یالاو  فیاظو  هب  دنناوت  یم  دشرا  مظعا  ناگتشرف  تروشم 
ۀدشان راکشآ  یاھ  هبترمھ  تمدخ  تلزنم و  هب  نارگید  هک  یلاح  رد   ، دنبای اقترا 
رد یرگید  یاھارجام  هب  تسا  نکمم  زاب   . دنوش یم  لئان  رصع  ناگراتس 
ناگتشرف یمامت  یدبا  فدھ  اما   ، دوش هدز  تسد  یلحم  ناھج  تشونرس 

تشھب و هب  ناگتشرف  ناتسآ  نوتگنیفارس   . دنام یم  یقاب  نوتگنیفارس  هراومھ 
. دشاب یم   ، تیدبا یالاو  تمدخ  ات  نامز  تمدخ  زا  راذگ  ۀرک   ، تیھولا هب  لین 

اما  ، دنبای تسد  تشھب  هب  هار —  اھدص  ناوارف —  قرط  هب  دنناوت  یم  اھمیفارس 
: دنشاب یم  ریز  رارق  زا  هدش  فیصوت  تایاور  نیا  رد  هک  نانچ  اھنآ  نیرتمھم 

تیفرظ کی  رد  تشھب  رد  یفارس  هاگلزنم  هب  شریذپ  هب  یبایتسد  - 1
راکداتسا کی  ناونع  هب  هژیو  تمدخ  لامک  هب  یبایتسد  قیرط  زا  یصخش 

تشھب رای  کی   . ینامسآ ۀدننک  تبث  کی  ای   ، یکینکت رواشم  کی   ، ینامسآ
یارب دعب  دیاش   ، دنتفای تسد  اھزیچ  یمامت  زکرم  هب  هک  نیا  زا  سپ  ، و  دنوش

. دنوش یدبا  رواشم  مداخ و  کی  نارگید  یفارس و  یاھ  هتسر  عاونا 

هب الاب  زا  صخشم  طیارش  تحت   . دنوش هدناوخ  ارف  نوتگنیفارس  هب  - 2
رد ناگتشرف  تاقوا  یھاگ  رگید  طیارش  رد   . دوش یم  هداد  نامرف  اھمیفارس 
اما  . دنبای یم  تسد  تشھب  هب  اھناسنا  هب  تبسن  یرتمک  رایسب  نامز  تدم 

دنناوت یمن   ، دنشاب روج  مھ  اب  ردقچ  فارس  جوز  رھ  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
زج سک  چیھ   . دنیامن زاغآ  ار  رگید  یاج  ای  نوتگنیفارس و  دصقم  هب  تمیزع 
تشھب یوس  هب  یورشیپ  زا  دناوت  یمن  تشونرس  نابھاگن  قفوم  ناگتشرف 
یگمھ نیریاس   . دشاب نئمطم  یلماکت  دوعص  یجیردت  ریسم  کی  قیرط  زا 
اب هک  موس  میفانرپوس  عون  زا  تشھب  ناروآ  مایپ  دورو  رظتنم  هناروبص  دیاب 

. دننامب دھد  یم  نامرف  الاب  زا  نانآ  یرادیدپ  یارب  یناوخارف 

رد اھمیفارس  یلاع  باختنا   . یلماکت ناسنا  کینکت  قیرط  زا  تشھب  هب  لین  - 3
نارود هب  هک  روظنم  نیا  هب   ، تسا نابھاگن  ۀتشرف  راک  نامز  یناگدنز  نارود 

تمدخ ۀنادواج  تارک  هب  تیرومأم  یارب  دنبای و  تسد  ییاھن  یناگدنز 
نانابھاگن نامز  نادنزرف  یصخش  نایامنھار  نیا   . دنوش طیارش  دجاو  یفارس 

تاقولخم زا  اھنآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا   . دنوش یم  هدیمان  تشونرس 
نیا ماجنا  رد  هک  نیا  ، و  دننک یم  تسارح  یھلا  تشونرس  ریسم  رد  یناسنا 

. دننک یم  نییعت  ار  دوخ  یالاو  تشونرس  راک 

قلعتم ناگتشرف  یاھتیصخش  رت  هبرجتاب  یاھ  هتسر  زا  تشونرس  نانابھاگن 
دنا هدرک  تیحالص  بسک  تمدخ  نیا  یارب  هک  اھمیفارس  یاھ  هدر  ۀیلک  هب 

تشونرس زا  رادروخرب  یاقب  لاح  رد  یاھناسنا  ۀیلک   . دنوش یم  باختنا 
یماگنھ ، و  دنراد تقوم  ۀتفای  صیصخت  نانابھاگن   ، هدننک میظنت  اب  یگناگی 
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دنبای یم  تسد  یونعم  ینالقع و  ۀتسیاب  لماکت  هب  یناسنا  ناگتفای  اقب  هک 
هک نآ  زا  شیپ   . دنوش لصو  نانآ  هب  مئاد  روط  هب  تسا  نکمم  نارشاعم  نیا 

یمئاد نارشاعم  زا  یگمھ   ، دننک کرت  ار  رصق  تارک  یناسنا  نایارگزارف 
تایاور اب  طابترا  رد  مداخ  حاورا  زا  هورگ  نیا  نوماریپ   . دنوش یم  رادروخرب  فارس 

. دش دھاوخ  ثحب  ایشنروی 

، دنبای تسد  دنوادخ  هب  یناسنا  أدبم  حطس  زا  هک  تسین  رسیم  ناگتشرف  یارب 
بیترت نینچ  هنادنمدرخ  روط  هب  اما   ،“ دنا هدش  قلخ  امش  زا  رتالاب  یردق   ” نانآ اریز 
، هطقن نیرت  نییاپ  زا  دنناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  اھنآ  هک  نیا  نمض  هک  هدش  هداد 
ییاھنآ دزن  دنناوت  یم   ، دنیامن عورش   ، یناسنا دوجو  یونعم  ۀیاپ  نود  یاھنیمزرس 

هب هرک  ماگ و  هب  ماگ  ار  تاقولخم  نیا  دنور و  نییاپ  هب  دننک  یم  عورش  نییاپ  زا  هک 
ار اسرووی  یناسنا  نایارگزارف  هک  یماگنھ   . دننک تیادھ  انواھ  یاھ  هزاورد  هب  هرک 
تایح لابند  هب  هارمھ  نانابھاگن  نآ   ، دنیامن زاغآ  ار  انواھ  یاھ  هریاد  ات  دننک  یم  کرت 
دوخ هک  نیا  نمض   ، درک دنھاوخ  یظفاحادخ  ًاتقوم  ناشدرونھر  نارای  اب   ، مسج رد 

نیا اجنیا  رد   . دننک یم  رفس   ، گرزب ناھج  رد  ناگتشرف  دصقم   ، نوتگنیفارس هب 
هب کش  نودب  دنبای و  تسد  یفارس  رون  ۀریاد  تفھ  هب  دننک  یم  شالت  نانابھاگن 

. دنسر یم  نآ 

نانابھاگن ناونع  هب  یدام  تایح  لوط  رد  هک  اھمیفارس  نآ  ۀمھ  هن  یلو   ، یرایسب
یاھ هریاد  ریسم  رساترس  رد  ار  دوخ  یناسنا  نارشاعم  دنا  هدش  نییعت  تشونرس 

ناھج یاھرادم  نایم  زا  رگید  یاھمیفارس  زا  یخرب  ، و  دننک یم  یھارمھ  انواھ 
. دننک یم  روبع   ، دشاب یم  یناسنا  دوعص  زا  توافتم  ًالماک  هک  یقیرط  هب   ، یزکرم

روبع نوتگنیفارس  زا  یلماکت  یاھمیفارس  یمامت   ، دوعص ریسم  زا  رظن  فرص  اما 
. دننک یم  هبرجت  انواھ  یاھ  رادم  یاج  هب  ار  ریسم  نیا  تیرثکا  ، و  دننک یم 

نیا هب  اھنآ  یبایتسد  ، و  دشاب یم  ناگتشرف  یارب  تشونرس  ۀرک  نوتگنیفارس 
. دشاب یم  نوتگنیدنسَا  رد  یناسنا  نادرونھر  براجت  زا  توافتم  ًالماک  هرک 
نئمطم دوخ  یدبا  ۀدنیآ  زا  قلطم  روط  هب  نوتگنیفارس  هب  ندیسر  ات  ناگتشرف 

هدشن هتخانش  نونکات  هتفای  تسد  نوتگنیفارس  هب  هک  یا  هتشرف  چیھ   . دنتسین
دھاوخن لیمکت  میفارس  کی  بلق  رد  یخساپ  زگرھ  هانگ   . دوش یھارمگ  راچد  هک 

. تفای

: دوش یم  هداد  تیرومأم  نوگانوگ  روط  هب  نوتگنیفارس  نالیصحتلا  غراف  هب 
یناسنا ناگدنھد  نایاپ  هاپس  هب  ًالومعم  انواھ  ۀریاد  ۀبرجت  ِتشونرس  نانابھاگن 

، دنا هدنارذگ  ار  انواھ  زا  ناش  ییادج  یاھنومزآ  هک  رگید  نانابھاگن   . دنوش یم  دراو 
نارشاعم یخرب  ، و  دندنویپ یم  ون  زا  تشھب  رد  دوخ  یناسنا  نارای  هب  ًاررکم 

یاھھورگ هب  نارگید  هک  یلاح  رد   ، دنوش یم  یناسنا  ناگدنھد  نایاپ  یگشیمھ 
لیمکت هاپس  هب  یرایسب  ، و  دنوش یم  دراو  یناسناریغ  ناگدنھد  نایاپ  نوگانوگ 
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. دنوش یم  هدناوخ  ارف  یفارس 

لیمکت فارس  هاپس  - 9

، لیمکت یفارس  تمدخ  هب  شریذپ  حاورا و  ردپ  هب  یبایتسد  زا  دعب  ناگتشرف 
هدرامگ دنا  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  یتارک  تمدخ  هب  تاقوا  یھاگ 

یلاعتم تامدخ  اھناھج و  ۀتفای  ثیلثت  یالاو  تادوجوم  هب  تلصو  هب  اھنآ   . دنوش یم 
یبرجت روط  هب  یلحم  یاھناھج  یاھمیفارس  نیا   . دنوش یم  لئان  انواھ  تشھب و 

یاھناھج مداخ  حاورا  زا  ار  اھنآ  دنا و  هدومن  ناربج  ار  تیھولا  لیسناتپ  رد  توافت 
هب لیمکت  یفارس  هاپس  ناگتشرف   . دنا هتخاس  ادج  شیپ  زا  اھناھجربا  یزکرم و 

یالاب یاھ  هدر  نارایتسد  ناونع  هب  ناھجربا و  یاھمیفانکس  ناراکمھ  ناونع 
نارود ناگتشرف  نیا  یارب   . دننک یم  تمدخ  اھمیفانرپوس  یانواھ  تشھب - 

نامداخ اھنآ  هشیمھ  یارب  سپ و  نیا  زا  ، و  تسا هدیسر  مامتا  هب  نامز  یناگدنز 
یتشھب ناگدنھد  نایاپ  نازارتمھ  ، و  یھلا یاھتیصخش  ناھارمھ   ، دنوادخ

. دنتسھ

رد ات   ، دندرگ یم  زاب  دوخ  یموب  یاھناھج  هب  لیمکت  یاھمیفارس  زا  یدایز  دادعت 
هب نادابن   . دنزاس لیمکت  یبرجت  لامک  تمدخ  قیرط  زا  ار  یھلا  ۀیطع  تمدخ  اجنآ 

نیا زا  یدایز  دادعت  زا  ور  نیا  زا  تسا و  رتناوج  یاھناھج  زا  یکی  یبسن  روط 
دنوش یم  تفای  رت  یمیدق  یاھورملق  رد  هک  نوتگنیفارس  ۀتشگزاب  نالیصحتلا  غراف 
لیمکت میفارس  زا  یفکم  ۀریخذ  زا  ام  یلحم  ناھج  دوجو  نیا  اب   . تسین رادروخرب 
هب هک  روطنامھ  یلماکت  یاھورملق  هک  تسا  مھم  اریز   ، تسا هدش  نیمأت 

راکشآ تامدخ  نیا  یارب  ار  دوخ  ۀدنیازف  زاین  دنوش  یم  کیدزن  تایح  رون و  تیعقوم 
اھمیفارس یلاع  یاھ  هدر  اب  هدرتسگ  روط  هب  نونکا  لیمکت  یاھمیفارس   . دنزاس

. دننک یم  تمدخ  ناگتشرف  رگید  یاھ  هدر  زا  کی  رھ  اب  یخرب  اما   ، دننک یم  تمدخ 
لیمکت یفارس  هاپس  یصصخت  هورگ  هدزاود  ۀدرتسگ  تمدخ  زا  امش  ۀرک  یتح 

سنرپ رھ  یا  هرایس  یتسرپرس  هب  قلعتم  داتسا  یاھمیفارس  نیا   . تسا دنم  هرھب 
. دننک یم  یھارمھ  ار  ینوکسم  تارک  رد  هتفای  تیرومأم  یگزات  هب  ِیا  هرایس 

زاب لیمکت  یاھمیفارس  یارب  یتامدخ  ۀدننک  بوذجم  یاھریسم  زا  یرایسب 
نابھاگن ناونع  هب  تیرومأم  قاتشم  یگمھ  نانآ  هک  هزادنا  نامھ  هب  اما   ، دنتسھ
ناونع هب  تشھب  زا  سپ  ۀبرجت  رد   ، دندوب تشھب  زا  شیپ  ناراگزور  رد  تشونرس 

. دنشاب یم  تمدخ  ناھاوخ  رایسب  تشھب  ۀتفای  روھظ  نارسپ  ییاطعا  ناھارمھ 
تارک یناسنا  تاقولخم  عورش  یناھج  ۀمانرب  نآ  فقو  رفاو  دح  هب  زونھ  اھنآ 

تیدبا تیھولا و  یتشھب  فدھ  یوس  هب  هدنبیرف  ینالوط و  یرفس  رد  یلماکت 
، یھلا لامک  هب  ندیسر  دنوادخ و  نتفای  یناسنا  یارجام  یمامت  لوط  رد   . دنتسھ

، نامز مداخ  رادافو  حاورا  هارمھ  هب   ، لیمکت فارس  ناگتشرف  مداخ  حاورا  نیا 
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. دنشاب یم  امش  دامتعا  لباق  ناروای  یعقاو و  ناتسود  هشیمھ  یارب  هراومھ و 

نادابن یفارس  یاھھورگ  سیئر  یاضاقت  اب  هک  قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. دیامن یم  لمع 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 40
دنوادخ ۀدنبای  زارف  نارسپ 

نارسپ زا  یلک  ۀقبط  تفھ   ، ناھج تادوجوم  یلصا  یاھھورگ  زا  یرایسب  دننام 
: تسا هدش  راکشآ  دنوادخ  ۀدنبای  زارف 

. هدش هناگی  ردپ  اب  یاھناسنا  - 1

. هدش هناگی  رسپ  اب  یاھناسنا  - 2

. هدش هناگی  حور  اب  یاھناسنا  - 3

. یلماکت یاھمیفارس  - 4

. لایرتام ۀدنبای  زارف  نارسپ  - 5

. دعب یایند  هب  هتفای  لاقتنا  یاھینیبانیب  - 6

. هدش یصخش  ناگدننک  میظنت  - 7

میظنت ات  یلماکت  تارک  ۀیاپ  نود  أشنم  ناویح  یاھناسنا  زا   ، تادوجوم نیا  ناتساد 
غیرد یب  یاطعا  دنمھوکش  حرش  رگنایامن   ، یناھج ردپ  ۀدش  یصخش  ناگدننک 

شنیرفآ یاھناھج  یمامت  رد  نامز  رساترس  رد  زیمآرھم  ینتورف  یھلا و  تبحم 
. دشاب یم  تشھب  یاھتیھولا  ۀدرتسگ 

زا  ، هورگ هب  هورگ  ناتساد  ، و  دش زاغآ  اھتیھولا  زا  یفیصوت  اب  بلاطم  نیا  ۀئارا 
ۀدر نیرت  نییاپ  هب  هک  نیا  ات  دمآ  دورف  هدنز  تادوجوم  یناھج  یدنب  هتسد  نابدرن 

زا هک  نم  نونکا  . و  دیسر تسا  رادروخرب  یگنادواج  لیسناتپ  ۀیطع  زا  هک  تایح 
نوتگنیولس زا   ، مرادروخرب هتشذگ  رد  اضف  یلماکت  ۀرک  کی  رد  یناسنا  أشنم  کی 
ۀدنبای زارف  یاھ  هدر  نوماریپ  ار  نایادخ  ۀنادواج  دوصقم  فصو  ات  ما  هتشگ  مازعا 

طوسبم روط  هب  ناکم  نامز و  یناسنا  تاقولخم  اب  هطبار  رد  هژیو  روط  هب  ، و  یدنزرف
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. مھد همادا  ار  نآ  فیصوت  حرش و 

یاھناسنا زا  یلصا  عون  هس  نوماریپ  ثحب  هب  تیاور  نیا  ۀدمع  شخب  هک  اجنآ  زا 
یدنزرف ۀدنبای  زارف  یناسناریغ  یاھ  هدر  ادتبا  رد   ، تفای دھاوخ  صاصتخا  ارگزارف 
دنھاوخ رارق  یسررب  دروم  هدننک —  میظنت  ، و  ینیبانیب  ، یمدآ  ، یفارس — 

. تفرگ

یلماکت یاھمیفارس  - 1

زایتما زا  هک  دنتسین  یتادوجوم  اھنت  یناویح  أشنم  هب  قلعتم  یناسنا  تاقولخم 
هب ندیسر  یارب  ینامسآ  تصرف  رد  زین  ناگتشرف  یاھھورگ   . دندنم هرھب  یدنزرف 
هب تمدخ  هبرجت و  قیرط  زا   ، زین فارس  نابھاگن  ناگتشرف   . دنمیھس تشھب 

نیا  . دنبای یم  تسد  یدنزرف  یارگزارف  ۀبتر  هب   ، نامز یارگزارف  یاھناسنا  هارمھ 
هاپس هب  یرایسب  ، و  دنبای یم  تسد  تشھب  هب  نوتگنیفارس  قیرط  زا  ناگتشرف 

. دنوش یم  هدناوخ  ارف  یناسنا  تیاھن 

یارب هنارھام  یدرواتسد  دنوادخ  یدنزرف  یدنمنایاپ  ینامسآ  یاھ  هلق  هب  دوعص 
قیرط زا  هنادواج  یاقب  هب  امش  لین  زا  رتارف  رایسب  هک  یتیقفوم   ، تسا هتشرف  کی 
اما  ، دشاب یم  نکاس  ۀدننک  میظنت  دوجوم  هتسویپ  کمک  نادواج و  رسپ  حرط 

ماجنا هب  ار  اھیبایزارف  نیا  عقاو  رد  نارگید  تاقوا  یھاگ  ، و  نابھاگن میفارس 
. دنناسر یم 

لایرتام ۀدنبای  زارف  نارسپ  - 2

هب یگمھ  هک   ، ناشناراکمھ اھقداص و  کلم  هارمھ  هب  دنوادخ  لایرتام  نارسپ 
. دنوش یم  هدیرفآ  یلحم  ناھج  رد   ، دنا هدش  یدنب  هقبط  هدنبای  دورف  نارسپ  ناونع 

 — یلماکت تارک  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  یا —  هرایس  یاھمدآ   ، یتسار هب  و 
یاھمتسیس یاھتختیاپ   ، دوخ أدبم  تارک  زا  هک   ، دنتسھ هدنبای  دورف  نارسپ 

. دنیآ یم  نییاپ  ینوکسم  تارک  هب   ، یلحم

هب شیوخ  کرتشم  یا  هرایس  یاھتیرومأم  رد  ییاوح  مدآ و  نینچ  هک  یماگنھ 
نانکاس تشونرس  رد   ، دنقفوم لماک  روط  هب  کیژولویب  ناگدنھد  اقترا  ناونع 

رون و ۀتفرشیپ  لحارم  رد  یا  هرک  نینچ  هک  یماگنھ   . دنوش یم  میھس  ناشتارک 
یمامت زا  دنبای  یم  هزاجا  لایرتام  رادافو  رتخد  رسپ و  نیا   ، دبای یم  رارقتسا  تایح 
یارجام زا  هنوگ  نیدب  هک  نیا  زا  دعب  ، و  دننک یریگ  هرانک  یا  هرایس  یرادا  فیاظو 

رد لایرتام  ۀدش  لماک  نارسپ  ناونع  هب  ار  دوخ  دنبای  یم  هزاجا   ، دندش دازآ  دورف 
تیرومأم هک  یماگنھ   ، بیترت نیمھ  هب   . دننک مان  تبث  یلحم  ناھج  دانسا 
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زا رادروخرب  لایرتام  نارسپ   ، دتفا یم  ریخأت  هب  ینالوط  یتدم  یارب  یا  هرایس 
یاھتیلاعف زا  دنناوت  یم  یلحم —  یاھمتسیس  نادنورھش  نکاس —  تیعضو 

ۀدش لماک  نارسپ  ناونع  هب  هباشم  روط  هب  دنشک و  تسد  ناشتماقا  تارک 
یا هتفای  ییاھر  یاھاوح  اھمدآ و  نینچ  تافیرشت  نیا  زا  دعب   . دننک مان  تبث  لایرتام 
ینالوط رفس  ًاروف  دنناوت  یم  دنبای و  یم  رابتعا  دنوادخ  ۀدنبای  زارف  نارسپ  ناونع  هب 

نآ ِیونعم  تفرشیپ  تیعقوم و  قیقد  ۀطقن  رد  ، و  دنیامن زاغآ  ار  تشھب  انواھ و  هب 
ۀدنبای زارف  نارسپ  اب  یھارمھ  رد  ار  رفس  نیا  اھنآ  . و  دننک عورش  دوخ  ۀظحل 

دنوادخ هک  نیا  ات  دنھد  یم  همادا  نآ  هب  ، و  دنناسر یم  ماجنا  هب  نیریاس  یناسنا و 
تسد تشھب  یاھتیھولا  ۀنادواج  تمدخ  رد  یناسنا  تیاھن  هاپس  هب  هتفای و  ار 

. دنبای

دعب یایند  هب  هتفای  لاقتنا  یاھینیبانیب  - 3

نارسپ یا  هرایس  یایاطع  یروف  دیاوف  زا  هچ  رگ   ، ینیبانیب تاقولخم  هورگ  ود  رھ 
ینالوط یتدم  یارب  تشھب  هب  دوعص  هچ  رگ   ، دنتسھ مورحم  دنوادخ  ۀدنبای  دورف 
هب یلماکت  ۀرایس  کی  هک  نیا  زا  دعب  هلصافالب   ، دوجو نیا  اب   ، دتفا یم  قیوعت  هب 
فاعم یا  هرایس  فیاظو  زا   ، تفای تسد  نآ ) زا  شیپ  هن  رگا   ) تایح رون و  ینایم  راودا 
زور رد   ، ناش یناسنا  یاھومعرسپ  هارمھ  هب  نانآ  رثکا  تاقوا  یھاگ   . دنوش یم 
یایند هب   ، یا هرایس  نارمکح  ماقم  هب  یا  هرایس  سنرپ  ِءاقترا  رون و  دبعم  ندمآ  دورف 
رد  ، یا هرایس  تمدخ  زا  ندش  فاعم  لابند  هب   ، هدر ود  رھ   . دنبای یم  لاقتنا  دعب 
دوعص ًاروف  دنوش و  یم  مان  تبث  دنوادخ  ۀدنبای  زارف  نارسپ  ناونع  هب  یلحم  ناھج 

یاھداژن یورشیپ  یارب  هک  ییاھریسم  نامھ  قیرط  زا  ار  تشھب  هب  ینالوط 
رد روضح  هیلوا  هورگ  تشونرس   . دننک یم  زاغآ  هتشگ  ررقم  یدام  تارک  یناسنا 
یگمھ مدآ  هب  هتسباو  ای  هیوناث  یاھینیبانیب  اما   ، تسا دنمنایاپ  نوگانوگ  یاھھورگ 

. دننک یم  یط  ار  تیاھن  یناسنا  هاپس  رد  مان  تبث  ریسم 

هدش یصخش  ناگدننک  میظنت  - 4

رد دوخ  حاورا  ۀنادواج  یاقب  هب  یبایتسد  هب  رداق  نامز  یاھناسنا  هک  یماگنھ 
یتسکش نینچ   ، دنوش یمن  یناھج  ردپ  یحور  یایادھ  اب  یا  هرایس  یراکمھ 

میظنت یناشفناج  ای   ، سیورس  ، یناحور تمدخ   ، راک رد  تلفغ  ببس  هب  هاگچیھ 
زاب نوتگنینیوید  هب  هدش  کرت  ناحصان  نیا  یناسنا  گرم  ماگنھ  رد   . تسین هدننک 
هب ون  زا  تسا  نکمم  هتفاین  اقب  درف  مکح  رودص  لابند  هب   ، ًابقاعتم ، و  دندرگ یم 

هب ای  عون  نیا  زا  ررکم  تامدخ  زا  دعب  تاقوا  یھاگ   . دنوش هدرامگ  اضف  نامز و  تارک 
رسپ کی  نکاس  ۀدننک  میظنت  ناونع  هب  درکراک  لثم   ، یداعریغ ۀبرجت  کی  لابند 

یناھج ردپ  طسوت  رثؤم  ناگدننک  میظنت  نیا   ، هتفای روھظ  مسج  رد  ییاطعا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دنوش یم  یصخش 

لباقریغ ریظن و  یب  تبترم  کی  زا  یتادوجوم  هدش  یصخش  ناگدننک  میظنت 
قیرط زا   ، دنرادروخرب هنایارگ  دوجو  یصخش  شیپ  تلزنم  زا  ًاودب  هک  اھنآ   . دنروصت
بسک هبرجت  یدام  تارک  ۀیاپ  نود  یاھناسنا  یگدنز  نارود  تایح و  رد  تکرش 

اب یرکف  ناگدننک  میظنت  نیا  هب  هک  یتیصخش  ۀمشچرس  أشنم و  نوچ  . و  دنا هدرک 
رب ینبم   ، یناھج ردپ  موادم  یصخش و  یناحور  تمدخ  رد  هدش  اطعا  هبرجت 
ناگدننک میظنت  نیا   ، تسا وا  تاقولخم  شنیرفآ  هب  یبرجت  تیصخش  یاھاطعا 

یمامت نایم  رد  هدر  نیرتالاب   ، دنوادخ ۀدنبای  زارف  نارسپ  ناونع  هب  هدش  یصخش 
. دنا هدش  یدنب  هقبط   ، یدنزرف یاھ  هتسر   نینچ 

اضف نامز و  یاھناسنا  - 5

هدیمان دنوادخ  نارسپ  هک  ار  یتادوجوم  نآ  ۀریجنز  رد  هقلح  نیرخآ  اھناسنا 
قیرط زا  نادواج  هیلوا و  رسپ  یصخش  سمل   . دننک یم  یگدنیامن  دنوش  یم 

هدنیازف روط  هب  یھلا و  هدنبای  شھاک  روط  هب  هک  ییاھیبای  تیمسج  زا  یا  هلسلس 
هک دسر  یم  هار  زا  یدوجوم  هک  نیا  ات   ، دوش یم  لقتنم  نییاپ  هب  تسا  یرشب 

. و دینک سمل  ، و  دیونشب  ، دینیبب دیناوت  یم  هک  یسک   ، تسا امش  هیبش  رایسب 
دبایرد دناوت  یم  امش  نامیا  هک  گرزب  تقیقح  نیا  زا  یناحور  روط  هب  امش  سپس 

! هنادواج یادخ  اب  یدنزرف  دیوش : یم  هاگآ 

هب یاھتبترم  زا  ینالوط  ۀتشر  کی  قیرط  زا   ، نارکیب هیلوا و  حور  بیترت  نیمھ  هب 
یالقت لاح  رد  تاقولخم  هب   ، یرشب هدنیازف  روط  هب  یھلا و  هدنبای  شھاک  روط 

یکدنا امش  هک  ناگتشرف —  رد  یلجت  زرم  هب  ، و  دوش یم  رتکیدزن  رتکیدزن و  ملاع 
امش زا  ًاصخش  هک  یناگتشرف   ، دسر یم  دیا —  هدش  هدیرفآ  نانآ  زا  رت  نییاپ 
تیادھ نامز  یناسنا  یناگدنز  نارود  تایح  رفس  رد  ار  امش  هدومن و  ینابھاگن 

. دننک یم 

رامشیب ًابیرقت  دادعت  اب  یصخش  کیدزن  سامت  نینچ  یارب  هنوگ  نیدب  ردپ  دنوادخ 
دناوت یمن  دیآ و  یمن  دورف  نییاپ  هب  اھناھج  ناھج  رساترس  رد  هدنبای  زارف  تاقولخم 

. تسین مورحم  دوخ  ۀیاپ  نود  تاقولخم  اب  یصخش  سامت  زا  ردپ  اما   . دنک نینچ 
میقتسم یلجت  قیرط  زا  ردپ  دنوادخ  هچ  رگا   . دیتسین یھلا  روضح  نودب  امش 

رد  ، نکاس ِیرکف  ناگدننک  میظنت  تیوھ  رد  وا   ، دشاب امش  اب  دناوت  یمن  تیصخش 
همھ زا  امش  زا  حور  رد  تیصخش و  رد  هک  ردپ  هنوگ  نیدب   . تسا امش  زا  امش و 

حاورا نامھ  اب  ینورد  یلدمھ  ِیحور  سمل  رد  تیصخش و  ۀرتسگ  رد   ، تسا رترود 
. دوش یم  رتکیدزن  همھ  زا  امش  هب  دوخ  یناف  نارتخد  نارسپ و 
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یبایزارف تشونرس  تسا و  یصخش  یاقب  زار  ۀدنریگ  رب  رد  یحور  تیوھ  نییعت 
دنویپ ۀوقلاب  حاورا  اھنت  رکف  ناگدننک  میظنت  نوچ  . و  دنک یم  نییعت  ار  یونعم 
یاھناسنا  ، دنوش یم  تیوھ  نییعت  ناسنا  اب  مسج  رد  تایح  لوط  رد  هک  دنتسھ 
نکاس ناحصان   ، یھلا یایادھ  نیا  اب  ناشطباور  قباطم  ًاودب  ناکم  نامز و 
: تسا ریز  بیترت  هب  یدنب  هقبط  نیا   . دنوش یم  یدنب  هقبط   ، زیمآرارسا

. یبرجت ای  تقوم  تماقا  ۀدننک  میظنت  زا  رادروخرب  یاھناسنا  - 1

. هدنبای دنویپ  ریغ  عون  ۀدننک  میظنت  زا  رادروخرب  یاھناسنا  - 2

. هدننک میظنت  اب  دنویپ  لیسناتپ  زا  رادروخرب  یاھناسنا  - 3

. یبرجت ای  تقوم  تماقا  ۀدننک  میظنت  زا  رادروخرب  یاھناسنا  لوا —  یرس 
لوط رد  ، و  تسا یتقوم  لماکت  لاح  رد  ۀرایس  رھ  یارب  یرس  نیا  یراذگمان 
ییاھنآ زج  هب   ، دوش یم  عقاو  هدافتسا  دروم  ینوکسم  تارک  یمامت  ۀیلوا  لحارم 

. دنتسھ مود  یرس  هب  قلعتم  هک 

رب رد  دنراد و  تنوکس  اضف  تارک  رد  یرشب  ۀیلوا  راودا  لوط  رد  لوا  یرس  یاھناسنا 
یایشنروی ریظن  تارک  یرایسب  رد   . دنتسھ یرشب  ناھذا  عاونا  نیرت  یودب  ۀدنریگ 

تیفرظ یودب  یاھناسنا  رت  هتفرشیپ  رتالاب و  عاونا  زا  یدایز  دادعت  مدآ  دھع  زا  شیپ 
یارب  . دنبای تسد  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  هب  دنناوت  یمن  اما  دننک  یم  بسک  ار  اقب 
میظنت  ، یونعم رتالاب  تساوخ  حطس  هب  ناسنا  دوعص  زا  شیپ   ، یپ رد  یپ  راصعا 
مسج رد  نانآ  هاتوک  یگدنز  لوط  رد  ار  القت  لاح  رد  تاقولخم  نیا  ناھذا  ناگدننک 
یدارا تاقولخم  نیا  ناھذا  رد  ناگدننک  میظنت  هک  یا  هظحل  ، و  دننک یم  لاغشا 

یلاح رد   . دننک یم  لمع  هب  عورش  نابھاگن  یھورگ  ناگتشرف   ، دننیزگ یم  ینکس 
نانابھاگن زا   ، دنرادن یصخش  نانابھاگن  لوا  یرس  هب  قلعتم  یاھناسنا  نیا  هک 

. دنرادروخرب یھورگ 

اب مسج  رد  یودب  یرشب  دوجوم  کی  یگدنز  رساترس  رد  یبرجت  ۀدننک  میظنت  کی 
کمک یودب  یاھناسنا  تفرشیپ  هب  رایسب  ناگدننک  میظنت   . دنام یم  یقاب  وا 

. دنھد لکش  یدبا  یاھدنویپ  ییاھناسنا  نینچ  اب  دنتسین  رداق  اما  دننک  یم 
ۀبرجت اھنآ   ، لوا دھد : یم  ماجنا  زیچ  ود  ناگدننک  میظنت  تقوم  یناحور  تمدخ 

یا هبرجت   ، دننک یم  بسک  ار  یلماکت  درخ  درکراک  تعیبط و  رد  یعقاو  دنمشزرا و 
رت هتفای  لماکت  تادوجوم  زا  رادروخرب  رگید  تارک  رد  یدعب  یاھسامت  اب  هطبار  رد  هک 

یاھناسنا یزاس  هدامآ  هب  ناگدننک  میظنت  تقوم  تماقا   ، مود  . دوب دھاوخ  اھبنارگ 
زا عون  نیا  ۀیلک   . دنک یم  کمک  رایسب  یحور  بقاعتم  لمتحم  دنویپ  یارب  اھنآ  عبات 
تایح هب  یلحم  ناھج  ردام  حور  یونعم  شریذپ  قیرط  زا  دنوادخ  ۀدنیوج  یاھناور 

یلحم ناھج  ماظن  یارگزارف  یاھناسنا  هنوگ  نیدب  ، و  دنبای یم  تسد  هنادواج 
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هب هنوگ  نیدب  مدآ  نارود  زا  شیپ  یایشنروی  زا  صاخشا  زا  یرایسب   . دنوش یم 
. دندرک یورشیپ  ایناتِس  رصق  تارک 

یاھتنحم اھترارم و  ینالوط  راصعا  قیرط  زا  ناسنا  دنتشاد  ررقم  هک  ینایادخ 
رد ار  وا  یاھزاین  تیعضو و   ، دبای زارف  یونعم  یدنمشوھ  رتالاب  حوطس  هب  یلماکت 
فصنم یھلا  یا  هنوگ  هب  هشیمھ  ، و  دنھد یم  رارق  هظحالم  دروم  دوعص  ۀلحرم  رھ 
یالقت لاح  رد  یاھناسنا  نیا  نوماریپ  ییاھن  یاھتواضق  رد  یتح   ، دنتسھ لداع  و 

. دنا هدنشخب  هدننک  روحسم  روط  هب  لماکت  لاح  رد  یاھداژن  ۀیلوا  ناراگزور 

عاونا اھنیا   . هدنبای دنویپ  ریغ  عون  ۀدننک  میظنت  زا  رادروخرب  یاھناسنا  مود —  یرس 
ناگدننک میظنت  اب  یدبا  دنویپ  دنتسین  رداق  هک  دنتسھ  یا  هژیو  یرشب  تادوجوم 

هس ، و  ود  ، کی یاھداژن  نایم  رد  یدنب  هقبط  عون   . دنناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  نکاس 
مھ هیبش  اھناسنا  نیا  یمامت   . تسین هدننک  میظنت  اب  دنویپ  رد  یلماع  هزغم 

هب توافتم و  ًالماک  ۀدر  کی  هدننک  میظنت  اب  هدنبای  دنویپ  ریغ  عاونا  نیا  اما   ، دنتسھ
سفنت زا  یرایسب   . دنتسھ یدارا  تاقولخم  ۀتفای  رییغت  هظحالم  لباق  روط 

رب هک  دنراد  دوجو  یرگید  رامشیب  یاھھورگ  ، و  دنراد قلعت  یرس  نیا  هب  ناگدننکان 
. دنبای یمن  دنویپ  ناگدننک  میظنت  اب  لومعم  بسح 

تمدخ زا   ، کی ۀرامش  یرس  دننامھ   ، مسج رد  تایح  لوط  رد  هورگ  نیا  وضع  رھ 
میظنت نیا  تقوم  تایح  لوط  رد   . تسا رادروخرب  هدننک  میظنت  کی  اھنت  یناحور 

یارب هک  ار  یراک  رھ  تقوم  تنوکس  زا  رادوخرب  ِدوخ  عبات  یاھناسنا  یارب  ناگدننک 
ماجنا دوش  یم  ماجنا   ، دنرادروخرب دنویپ  لیسناتپ  زا  اھناسنا  اھنآ  رد  هک   ، رگید تارک 

دروم هرکاب  ناگدننک  میظنت  طسوت  بلغا  مود  یرس  نیا  یاھناسنا   . دنھد یم 
داتسا و ناحصان  اب  طابترا  رد  بلغا  یرشب  رتالاب  عاونا  اما   ، دنوش یم  عقاو  تنوکس 

. دنتسھ هبرجت  اب 

سیورس نامھ  زا  تادوجوم  نیا   ، أشنم ناویح  تاقولخم  ِءاقترا  یارب  زارف  حرط  رد 
ینازرا اھناسنا  ییایشنروی  عون  هب  هک  دنتسھ  دنم  هرھب  دنوادخ  نارسپ  یصاصتخا 

هب یدنویپ  ریغ  تارایس  رد  ناگدننک  میظنت  اب  یفارس  یراکمھ   . دوش یم  هتشاد 
. دنویپ لیسناتپ  زا  رادروخرب  تارک  رد  هک  دوش  یم  مھارف  لماک  هزادنا  نامھ 
ایشنروی رد  هک  دننک  یم  تمدخ  ردقنامھ  یتارک  نینچ  رد  تشونرس  نانابھاگن 

اقب حور  عقوم  نآ  رد  هک   ، یناسنا یاقب  ماگنھ  رد  هباشم  روط  هب  ، و  دنھد یم  ماجنا 
. دننک یم  لمع   ، دبای یم  دنویپ  حور  اب  هتفای 

، دیوش یم  هجاوم  رصق  تارک  رد  یناسنا  ۀتفای  رییغت  عاونا  نیا  اب  امش  هک  یماگنھ 
نابز نامھ  اب  اھنآ  اجنآ  رد   . تشاد دیھاوخن  نانآ  اب  طابترا  یرارقرب  رد  یلکشم  چیھ 
اب تادوجوم  نیا   . هتفای لیدعت  کینکت  کی  قیرط  زا  اما   ، دننک یم  تبحص  متسیس 
رد طقف  ، و  دنتسھ ناسکی  تیصخش  یلجت  حور و  رد  امش  قولخم  تایح  عون 
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لباقریغ یرکف  ناگدننک  میظنت  اب  هک  تیعقاو  نیا  رد  یکیزیف و  یاھ  هبنج  یخرب 
. دننک یم  قرف  دنتسھ  دنویپ 

ردپ ناگدننک  میظنت  اب  دناوت  یمن  زگرھ  قولخم  عون  نیا  ارچ  هک  نیا  اب  هطبار  رد 
لیامت داقتعا  نیا  هب  ام  زا  یخرب   . میوگب یزیچ  مناوت  یمن  نم   ، دبای دنویپ  یناھج 

هب رداق  هک  یتادوجوم  ندرک  هلومرف  یارب  ناششالت  رد   ، تایح نیلماح  هک  میراد 
نانچ داجیا  ترورض  اب   ، دنشاب یا  هرایس  یداعریغ  طیحم  کی  رد  دوجو  ظفح 

هک دنتسھ  هجاوم  دنمشوھ  یدارا  تاقولخم  یناھج  حرط  رد  یلاکیدار  تارییغت 
بلغا ام   . دوش یم  نکممریغ  ناگدننک  میظنت  اب  مئاد  دنویپ  ندروآ  دوجو  هب  ًاساسا 
هتفرگ رظن  رد  ای  هدش  هتفرگ  رظن  رد  شخب  کی  نیا  ایآ  میا : هدرک  حرطم  ار  لاوئس  نیا 

. میا هدرکن  تفایرد  یخساپ  اما  ؟  تسا دوعص  حرط  ۀدشان 

ۀیلک  . هدننک میظنت  اب  دنویپ  لیسناتپ  زا  رادروخرب  یاھناسنا  موس  — یرس 
یاھداژن لثم  تسرد   ، دنتسھ یناویح  أشنم  زا  هدروخ  دنویپ  ردپ  اب  یاھناسنا 
ۀزغم هس  ، و  هزغم ود   ، هزغم کی  یاھناسنا  عاونا  ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ   . ایشنروی

ینیبانیب عون  زا  ایشنروی  مدرم   . دنتسھ هدننک  میظنت  اب  دنویپ  لیسناتپ  زا  رادروخرب 
هزغم کی  یاھھورگ  زا  رترب  یناسنا  ظاحل  هب  رایسب  بناوج  زا  ، و  دنتسھ هزغم  ود  ای 

هس نیا   . دنشاب یم  دودحم  ًاعطق  هزغم  هس  یاھ  هدر  اب  هسیاقم  رد  اما   ، دنشاب یم 
ای  ، یفارس سیورس  رد   ، هدننک میظنت  یاطعا  رد  یلماع  یزغم  یکیزیف  ۀیطع  عون 
ِعون هس  نایم  یونعم  ینالقع و  توافت   . دنتسین یحور  تمدخ  رگید  ۀلحرم  رھ  رد 
ًالماک یونعم  لیسناتپ  ینھذ و  ۀیطع  رد  نآ  زا  ادج  هک  تسا  یدارفا  رگنایامن  زغم 
رصق تارک  هک  جیردت  هب  دنرتیلاع و  همھ  زا  تقوم  تایح  رد  اھنآ   . دنتسھ مھ  هیبش 
هب متسیس  یزکرم  داتس  زا   . دنراد شھاک  هب  لیامت  دنوش  یم  هدومیپ  کی  هب  کی 

اھنآ ییاھن  یتشھب  تشونرس  ، و  تسا دننامھ  عون  هس  نیا  تفرشیپ   ، دعب
. دشاب یم  ناسکی 

ۀدنریگ رب  رد  دنناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  تایاور  نیا  هدشن . یراذگ  هرامش  یرس 
رھ هک  دیناد  یم  امش   . دنشاب یلماکت  تارک  رد  زیگنا  تفگش  تاعونت  یمامت 
تاعونت زا  زیچ  چیھ  امش  اما   ، تسا یشیامزآ  ای  ناگھد  ۀرایس  کی  هرک  نیمھد 
یاھتوافت  . دیناد یمن  دھد  یم  ناشن  ار  یلماکت  تارک  مظنم  تکرح  هک  ار  یرگید 
ۀدش راکشآ  یاھ  هدر  نایم  یتح   ، دراد دوجو  نتفگ  یارب  یرایسب  رامشیب 

رد یساسا  یاھتوافت  حرش  نیا  اما   ، هورگ کی  تارایس  نیب  ًالثم   ، هدنز تاقولخم 
دوعص یناگدنز  نارود  . و  دزاس یم  صخشم  ار  دوعص  یناگدنز  نارود  اب  هطبار 

. دشاب یم  اضف  نامز و  یاھناسنا  قیقد  یسررب  رھ  رد  لماع  نیرتمھم 

حاورا ۀیلک  دوش : نشور  هشیمھ  یارب  دیراذگب   ، ناسنا یاقب  لامتحا  اب  هطبار  رد 
هب هک  نیا  هب  طورشم   ، تفای دنھاوخ  اقب  یناسنا  دوجو  زا  نکمم  ۀلحرم  رھ 

دنوادخ نتفای  یارب  دنھد و  ناشن  قایتشا  دوخ  نکاس  ناگدننک  میظنت  اب  یراکمھ 
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نیلوا تالیامت  نیا  رگا  یتح   ، دننک لیامت  زاربا  یھلا  لامک  هب  یبایتسد  و 
ایند هب  هک  ار  یناسنا  رھ  هک  دشاب  یقیقح  رون   ” نآ یودب  کرد  فیفخ  یاھ  هناشن 

“. دزاس یم  نازورف  دوش  یم  دراو 

دنوادخ رادنامیا  نارسپ  - 6

. دنتسھ یصخش  دنمشوھ و  شنیرفآ  ۀدر  نیرت  نییاپ  ناگدنیامن  یناسنا  یاھداژن 
دناوت یم  امش  زا  کی  رھ  ، و  دیا هدش  عقاو  رھم  دروم  یھلا  روط  هب  اھناسنا  امش 
زونھ اما   ، دیامن باختنا  ار  دنمھوکش  ۀبرجت  کی  صخشم  تشونرس  شریذپ 
رد امش   . دیتسھ ناسنا  ًالماک  امش   . تسین یھلا  تبترم  زا  امش  تشرس 

بوسحم هدنبای  زارف  نارسپ  ناونع  هب  ددنویپب  عوقو  هب  یگناگی  هک  یا  هظحل 
ییاھن یگتخیمآ  دادیور  زا  شیپ   ، ناکم نامز و  یاھناسنا  تیعضو  اما   ، دش دیھاوخ 

رادنامیا نارسپ  تیعضو   ، ریذپانانف هنادواج و  حور  یعون  اب  ناسنا  ۀتفای  اقب  حور 
. تسا

یدام هیاپ و  نود  تاقولخم  نینچ  هک  تسا  ینامسآ  هوکشرپ و  تیعقاو  کی  نیا 
نامیا اب  نادنزرف   ، دنتسھ دنوادخ  نارسپ  ایشنروی  یرشب  تادوجوم  نوچمھ 
دنوادخ نارسپ  ام  هک  هتشاد  ینازرا  ام  هب  یتبحم  هچ  ردپ   ، دیرگنب  ” . اھ نیرتالاو 

هک داد  ار  ییاناوت  نیا  دندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  مامت  هب  “ ” . میوش یم  هدناوخ 
هدنیآ رد  تسین  راکشآ  زونھ   ” هک یلاح  رد  “ . دنتسھ دنوادخ  نارسپ  دنبایرد 

اریز  ” ،“ دیتسھ دنوادخ  نامیا  اب  نارسپ  امش   ” نونکا یتح   ،“ دوب دیھاوخ  هنوگچ 
تفایرد ار  یدنزرف  حور  هکلب   ، دیا هدرکن  تفایرد  ار  سرت  هب  ددجم  تراسا  حور  امش 

هب میدق  ناراگزور  ربمایپ  ام .“ ردپ  یا  دیروآ : یم  رب  دایرف  نآ  ۀطساو  هب  ، و  دیا هدومن 
رتھب یمان  ییاج و  ما  هناخ  رد  اھنآ  هب  یتح  : ” تفگ نخس  نینچ  هنادواج  یادخ  مان 

دھاوخن عطق  هک  یمان   ، داد مھاوخ  یدبا  یمان  نانآ  هب   ، داد مھاوخ  نارسپ  زا 
امش بولق  لخاد  هب  ار  دوخ  رسپ  حور  دنوادخ   ، دیتسھ دنزرف  امش  نوچ  و  “. ” دش

“. تسا هتخاس  هناور 

رادنامیا نارسپ  نیا  یاراد  یناسنا  هاگتسیز  زا  رادروخرب  یلماکت  تارک  ۀیلک 
هب هک  یناسنا  تادوجوم   ، یگدنشخب یگدنبیز و  نارسپ   ، دنشاب یم  دنوادخ 

. دنوش یم  هدیمان  دنوادخ  نارسپ  ور  نیا  زا  هتشاد و  قلعت  یھلا  ۀداوناخ 
: اریز دننادب  دنوادخ  نارسپ  ار  دوخ  دنراد  قح  ایشنروی  یاھناسنا 

یدنزرف تبترم  امش   . نامیا اب  نارسپ   ، دیتسھ یونعم  ۀدعو  نارسپ  امش  - 1
ور نیا  زا  ، و  دیراد نامیا  شیوخ  یدنزرف  تیعقاو  هب  امش   . دیا هتفریذپ  ار 

. دوش یم  یعقاو  دبا  یارب  دنوادخ  اب  امش  یدنزرف 
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امش رتگرزب  ردارب  عقاو  رد  وا   . تشگ امش  زا  یکی  دنوادخ  ۀدننیرفآ  رسپ  کی  - 2
، دنمزوریپ لیئاکیم   ، حیسم دنواشیوخ  ناردارب  یتسار  هب  حور  رد  رگا  . و  تسا

دیشاب دیراد  کرتشم  روط  هب  هک  یردپ  نآ  نارسپ  دیاب  زین  حور  رد  سپ   ، دیوش
. همھ یناھج  ردپ  یتح  — 

روط هب  ، و  هدش هتخیر  امش  یور  رسپ  کی  حور  اریز  دیتسھ  رسپ  امش  - 3
حور نیا   . تسا هدش  ادھا  ایشنروی  یاھداژن  یمامت  هب  یعطق  هنادازآ و 
ردپ یوس  هب  تسا و  نآ  عبنم  هک  یھلا  رسپ  یوس  هب  ار  امش  هراومھ 

. درک دھاوخ  بلج  تسا  یھلا  رسپ  نآ  عبنم  هک  یتشھب 

ار قولخم  یاھتیصخش  امش  هب  دوخ  یھلا  دازآ  تساوخ  یور  زا  یناھج  ردپ  - 4
تساوخ لمع  یھلا  یگتخیگنا  دوخ  نآ  زا  یردق  امش  هب   . تسا هدرک  ادھا 

وا نارسپ  دنناوتب  هک  ییاھنآ  یمامت  اب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  اطعا  دازآ 
. دنک یم  تمسق  دنوش 

هب هنوگ  نیدب  امش  ، و  دنیزگ یم  ینکس  یناھج  ردپ  زا  یئزج  امش  نورد  رد  - 5
. دیتسھ دنواشیوخ  دنوادخ  نارسپ  یمامت  ِیھلا  ردپ  اب  میقتسم  روط 
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لباقریغ رارسا  زا  یکی  یتسار  هب   ، نانآ نانیزگ  ینکس   ، ناگدننک میظنت  نداتسرف 
یگنادواج لیسناتپ  یناھج  ردپ  ِیھلا  تعیبط  یازجا  نیا   . تسا ردپ  دنوادخ  کرد 

، و دنتسھ ریذپانانف  حاورا  ناگدننک  میظنت   . دننک یم  لمح  دوخ  اب  ار  قولخم 
. دراد یم  اطعا  هدش  هناگی  ناسنا  حور  هب  ار  هنادواج  تایح  اھنآ  اب  یگناگی 

قلعت دنوادخ  ۀدنبای  زارف  نارسپ  نیا  هب  امش  دوخ  ۀتفای  اقب  یناسنا  یاھداژن 
یاھتشاک زا  هک  یلماکت  یتاقولخم   ، دیتسھ یا  هرایس  نارسپ  نونکا  امش   . دنراد

. دیا هتفای  لیدعت  مدآ  عون  تایح  اب  یگتخیمآ  قیرط  زا  هدش و  یشان  تایح  نیلماح 
نارسپ عقاو  رد  اما   ، دیتسھ دنوادخ  ۀدنبای  زارف  نارسپ  یتخس  هب  زونھ  امش 

هب لین  لالج و  یاھ  هلق  نیرتالاب  ات  یتح  دیشاب —  یم  زارف  لیسناتپ  زا  رادروخرب 
اب هنابلطواد  یراکمھ  طسوت  نامیا و  قیرط  زا  دیناوت  یم  امش  و  تیھولا — 

زارف یدنزرف  یونعم  تبترم  نیا  هب  نکاس  ۀدننک  میظنت  ۀدننک  یونعم  یاھتیلاعف 
دبا یارب  ماجنارس و  امش  ۀدننک  میظنت  امش و  هک  یماگنھ   . دیبای تسد  هدنبای 

لیئاکیم رد  هک  روطنآ  یتح   ، دیدش هناگی  ات  ود  امش  هک  یماگنھ   ، دیتفای دنویپ 
ۀدنبای زارف  نارسپ  هاگنآ  عقاو  رد   ، دنتسھ یکی  ناسنا  رسپ  دنوادخ و  رسپ   ، حیسم

. دیا هدش  دنوادخ 
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رد درف  نورد  رد  یتماقا  تمدخ  یط  هدننک  میظنت  یناگدنز  نارود  تایئزج  حرش 
طوسبم حرش   . تسین نم  تیرومأم  زا  یشخب  یلماکت  یشیامزآ و  ۀرایس  کی 

یخرب هب  هراشا  نم   . دریگ یم  رب  رد  ار  امش  یناگدنز  نارود  مامت  گرزب  تقیقح  نیا 
اب هدش  هناگی  یاھناسنا  نوماریپ  ات  منک  یم  جرد  ار  ناگدننک  میظنت  یاھدرکراک 
زا درف  رد  نکاس  دنوادخ  یازجا  نیا   . مروآ لمع  هب  لماک  نایب  کی  هدننک  میظنت 
یط ناتناورا و  نادابن و  رد  هدنبای  زارف  نارود  مامت  ات  یکیزیف  دوجو  ۀیلوا  ناراگزور 

، هنادواج یارجام  رد   ، ور نیا  زا   . دنتسھ امش  یدوجو  عون  اب  تشھب  دوخ  ات  انواھ 
. تسا هناگی  امش  زا  امش و  اب  هدننک  میظنت  نیمھ 

، دیشاب لماک  : ” تسا هداد  نامرف  نانآ  هب  یناھج  ردپ  هک  دنتسھ  ییاھناسنا  اھنیا 
امش نورد  رد  ار  دوخ  حور   ، هداد هیدھ  امش  هب  ار  دوخ  ردپ  “ . ملماک نم  هک  روطنامھ 
زا یرشب  دوعص  تیاور   . دنک یم  هبلاطم  ار  یئاغ  لامک  امش  زا  ور  نیا  زا   ، هداد رارق 
تسا هدننک  هریخ  حرش  کی  ۀدنریگ  رب  رد  تیدبا  یھلا  ورملق  ات  نامز  یناسنا  تارک 
ۀعلاطم دیاب  ینامسآ  یارجام  نیا  اما   ، تسا هدشن  هدیناجنگ  نم  تیرومأم  رد  هک 

. دشاب یناف  ناسنا  یلاع 

تشھب هب  ییاھن  لین  یھلا  دییأت  اب  ربارب  یناھج  ردپ  زا  یئزج  اب  یگناگی 
تادوجوم ۀقبط  اھنت  هدننک  میظنت  اب  هتفای  دنویپ  یاھناسنا  نینچ  ، و  دشاب یم 

ادیپ تشھب  رد  ار  دنوادخ  هدومیپ و  ار  انواھ  یاھرادم  یگمھ  هک  دنتسھ  یرشب 
یناھج تمدخ  یگدنز  ریسم  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  ناسنا  یارب   . دننک یم 

امش کت  کت  راظتنا  رد  یلالجرپ  لین  دنمھوکش و  تشونرس  هچ   . تسا زاب  ًالماک 
ایآ ؟  دینک یم  ینادردق  لماک  روط  هب  هدش  ماجنا  امش  یارب  هچنآ  زا  ایآ  تسا !
کرد هدش  هدرتسگ  امش  ربارب  رد  هک  ار  هنادواج  تفرشیپ  یاھ  هلق  تمظع 

ۀرد  ” هب موسوم  تایح  ۀناریقح  ریسم  رد  نونکا  هک  امش  یتح  ؟ —  دینک یم 
؟ دیور یم  هار  ناشک  ناشک  اھ “ هیرگ 
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هلصافالب ای  رصق  تارک  زا  یکی  رد  ًالمع  هتفای  اقب  یاھناسنا  یمامت  هک  یلاح  رد 
، دنبای یم  دنویپ  دوخ  ناگدننک  میظنت  اب  ایشناروم  رتالاب  تارک  هب  ناشدورو  زا  دعب 
ات ار  اقب  ییاھن  نیمضت  نیا  یخرب   . دتفا یم  ریخأت  هب  دنویپ  هک  دراد  دوجو  یدراوم 
، و دننک یمن  هبرجت  ناھج  یزکرم  داتس  یشزومآ  تارک  نیرخآ  هب  ندیسر  ماگنھ 

زا ًالماک  ریذپان  نایاپ  تایح  یارب  یناسنا  یاھادیدناک  نیا  زا  یکدنا  دادعت 
. دننام یم  ماکان  ناشیافواب  ناگدننک  میظنت  اب  تیوھ  دنویپ  هب  یبایتسد 

یتح ، و  دنا هدش  هتشادنپ  اقب  قیال  ییاضق  نیلوئسم  طسوت  ییاھناسنا  نینچ 
دروم رصق  تارک  هب  ار  نانآ  دوعص  نوتگنینیوید  زا  تشگزاب  اب  نانآ  ناگدننک  میظنت 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نایم زا  ، و  هبکوک کی   ، متسیس کی  نایم  زا  یتادوجوم  نینچ   . دنا هداد  رارق  قیدصت 
تصرف تفھ “ ربارب  داتفھ   ” زا اھنآ   . دنا هدرک  دوعص  نوتگنیولس  رادم  یشزومآ  تارک 

دوخ ناگدننک  میظنت  اب  یگناگی  هب  لین  هب  رداق  زونھ  دنا و  هدش  دنم  هرھب  دنویپ  یارب 
. دنا هدشن 

، تسا ردپ  اب  یگناگی  عنام  یگنھامھ  لکشم  کی  دوش  یم  راکشآ  هک  یماگنھ 
نیا هک  یماگنھ  . و  دنھد یم  هسلج  لیکشت  هدننیرفآ  رسپ  هب  قلعتم  یاقب  نارواد 

رارق دییأت  دروم  اھمایا  یامدق  یصخش  ۀدنیامن  کی  طسوت  هک   ، قیقحت هاگداد 
لیلد چیھ  هب  ارگزارف  ناسنا  هک  دنک  یم  رداص  یعطق  مکح  ماجنارس   ، هتفرگ

نینچ یلحم  ناھج  دانسا  رد   ، تسین یگناگی  هب  لین  رد  یماکان  هب  رصقم  راکشآ 
. دننک یم  لقتنم  اھمایا  یامدق  هب  ار  هتفای  نیا  لومعم  لاور  هب  دنھد و  یم  یھاوگ 
هب ًاروف  هدش  یصخش  ناحصان  طسوت  دییأت  یارب  نکاس  ۀدننک  میظنت  نآ  زا  دعب 
ۀیدھ کی  اب  ایشناروم  ناسنا  تمیزع  نیا  لابند  هب  ، و  ددرگ یم  زاب  نوتگنینیوید 

. دبای یم  دنویپ  ًاروف  هدننیرفآ  رسپ  حور  ۀتفای  تیدرف 

تمسق هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  اب  نادابن  یایشناروم  تارک  هک  روطنامھ 
اب ِناردارب  اب  ار  ناتناورا  تمدخ  زین  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  تاقولخم  نیا   ، دنوش یم 
تسدرود ۀریزج  یوس  هب  لخاد  هب  رفس  لاح  رد  هک  دوخ  ۀتفای  دنویپ  هدننک  میظنت 

امش ، و  دنتسھ امش  ناردارب  یتسار  هب  اھنآ   . دننک یم  تمسق  دنتسھ  تشھب 
زا دایز  ردق  هب  دینک  یم  روبع  ناھجربا  یشزومآ  تارک  نایم  زا  هک  روطنیمھ 

. دیرب یم  تذل  نانآ  اب  ینیشنمھ 

زا نویلیم  کی  زا  رتمک  ، و  دنتسین رامشیب  هورگ  کی  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  یاھناسنا 
تشھب رد  یتماقا  تشونرس  زا  رظن  فرص  اھنآ   . دراد دوجو  ناتناورا  ناھجربا  رد  اھنآ 
ررکم روط  هب  اھنآ   . دنربارب دوخ  ۀتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  نارشاعم  اب  ظاحل  رھ  هب 
مئاد روط  هب  تردن  هب  اما   ، دننک یم  رفس  تشھب  هب  ناھجربا  یارب  ییاھتیرومأم  رد 

دودحم دوخ  هاگداز  ناھجربا  هب   ، هقبط کی  ناونع  هب  ، و  دننیزگ یم  تماقا  اجنآ  رد 
. دنتسھ

هدش هناگی  حور  اب  یاھناسنا  - 9

رد اھنآ   . دنتسین موس  عبنم  یاھتیصخش  هدش  هناگی  حور  اب  یارگزارف  یاھناسنا 
نیموس نھذ  شیپ  ِحور  زا  ییازجا  اب  نانآ  اما   ، دنا هدش  هدناجنگ  ردپ  تیصخش  رادم 
یعیبط تایح  نارود  لوط  رد  زگرھ  حور  اب  یدنویپ  نینچ   . دنا هتفای  دنویپ  زکرم  عبنم و 
رد ایشناروم  دوجو  رد  ناسنا  ددجم  ندرک  رادیب  ماگنھ  رد  طقف  نآ   . دھد یمن  خر 

قولخم  . درادن دوجو  یلخادت  چیھ  دنویپ  ۀبرجت  رد   . ددنویپ یم  عوقو  هب  رصق  تارک 
ردپ ای  هدننک  میظنت  اب  هک  ییاھنآ   . دبای یم  دنویپ  ردپ  اب  ای  رسپ و  اب  ای   ، حور اب  ای  یدارا 
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. دنبای یمن  دنویپ  رسپ  ای  حور  اب  زگرھ  دنا  هتفای  دنویپ 

هدننک میظنت  اب  دنویپ  یاھادیدناک  یناسنا  تاقولخم  عاونا  نیا  هک  تیعقاو  نیا 
مسج رد  تایح  لوط  رد  اھنآ  رد  ناگدننک  میظنت  ندیزگ  تماقا  عنام  دنتسین 

راک یدام  تایح  تدم  لوط  رد  تادوجوم  نیا  ناھذا  رد  ناگدننک  میظنت   . ددرگ یمن 
نیا لوط  رد   . دنوش یمن  یکی  یدبا  روط  هب  دوخ  درگاش  حاورا  اب  زگرھ  اما  دننک  یم 

یناسنا تعیبط  زا  رادروخرب  یحور  یاتمھ  نامھ  ناگدننک  میظنت  تقوم  تماقا 
هب هدننک  میظنت  اب  دنویپ  یاھادیدناک  یارب  هک  دنزاس  یم  رثؤم  روط  هب  ار  حور —  — 

هیبش لماک  روط  هب  ناگدننک  میظنت  راک  یناسنا  گرم  ماگنھ  ات   . دنروآ یم  دوجو 
میظنت یناسنا  لاوز  لابند  هب  اما   ، دشاب یم  امش  دوخ  یاھداژن  رد  نانآ  درکراک 
روط هب  ، و  دننک یم  کرت  ار  حور  اب  دنویپ  یاھادیدناک  نیا  دبا  روط  هب  ناگدننک 

دنوش و یم   ، یھلا ناحصان  یمامت  یزکرم  داتس   ، نوتگنینیوید راپسھر  میقتسم 
. دنوش یم  شیوخ  ۀدر  دیدج  یاھتیرومأم  رظتنم  اجنآ  رد 

یاج  ، دنبای یم  ون  تیمسج  رصق  تارک  رد  هتفخ  ناگتفای  اقب  نیا  هک  یماگنھ 
رد نارکیب  حور  ۀدنیامن   ، یھلا مداخ  حور  تیدرف  کی  اب  هدرک  تمیزع  ۀدننک  میظنت 

تاقولخم نیا  ۀدنریگ  رب  رد  یحور  قیرزت  نیا   . دوش یم  رپ   ، هطوبرم یلحم  ناھج 
رد ظاحل  رھ  هب  یتادوجوم  نینچ   . دوش یم  هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  ۀتفای  اقب 
تارک ، و  دنتسھ امش  یاھ  هرود  مھ  یتسار  هب  نانآ  ، و  دنربارب امش  اب  حور  نھذ و 
رسپ اب  هک  ییاھنآ  اب  امش و  ۀدر  دنویپ  یاھادیدناک  اب  ار  ایشناروم  رصق و  یکارتشا 

. دننک یم  تمسق  تفای  دنھاوخ  دنویپ 

هب تبسن  هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  هک  دراد  دوجو  یا  هژیو  زیچ  دوجو  نیا  اب 
یدام تارک  رد  یرشب  ۀبرجت  ِیناسنا  ۀظفاح  دنتوافتم : نآ  رد  ناشیارگزارف  ناردارب 

یاتمھ کی  نکاس  ۀدننک  میظنت  اریز  دبای  یم  تاجن  مسج  رد  گرم  زا  أشنم 
رادروخرب یونعم  تیمھا  زا  هک  ار  یرشب  تایح  عیاقو  نآ  زا  یا  هخسن  ای   ، یحور

نینچ  ، هتفای دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  اب  هطبار  رد  اما   . تسا هدروآ  تسد  هب  دنا  هدوب 
. درادن دوجو  دبای  اقب  دناوتب  یناسنا  ۀظفاح  نآ  قیرط  زا  هک  یمسیناکم 
نیا اما   ، دنتسھ صقن  یب  لماک و  دراد  هدننک  میظنت  هک  هظفاح  یاھ  هخسن 
یارب دنشاب و  یم  هدرک  تمیزع  ناگدننک  میظنت  یبرجت  یاھییاراد  اھ  هتفای 

بیترت نیدب  هک  اھنآ   . دنتسین دوجوم  دنتشاد  تماقا  اھنآ  رد  ًاقباس  هک  یتاقولخم 
دنتسھ یروط   ، دنوش یم  رادیب  نادابن  یایشناروم  تارک  تایح  دیدجت  یاھرالات  رد 

زا یھاگآ  نودب  یتاقولخم   ، دنشاب یم  یا  هدش  قلخ  یگزات  هب  تادوجوم  ایوگ  هک 
. نیشیپ دوجو 

ار شیوخ  یرشب  ۀبرجت  ۀظفاح  رتشیب  دنوش  یم  رداق  یلحم  ناھج  نادنزرف  نینچ 
دانسا هب  هعجارم  قیرط  زا  هطوبرم و  بورک  فارس و  ناگتشرف  ییوگزاب  قیرط  زا 

. دنروآ تسد  هب  هدش  تبث  شراگن  ناگتشرف  طسوت  هک  یناسنا  یناگدنز  نارود 
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قلعتم ۀتفای  اقب  حور  اریز  دنھد  ماجنا  دیدرت  یب  نانیمطا  اب  ار  راک  نیا  دنناوت  یم  اھنآ 
یناسنا یاھدادخر  زا  هک  نیا  نمض   ، یناسنا یدام و  تایح  رد  یبرجت  أشنم  هب 

نیا هب  تبسن  یبرجت  تخانش  شنکاو  کی  زا  یا  هدنام  هت   ، درادن یا  هرطاخ  چیھ 
. دشاب یم  اراد  ار  هتشذگ  ۀبرجت  ۀدشن  هدروآ  دای  هب  یاھدادخر 

هدروآ دای  هب  یاھدادخر  نوماریپ  هدش  هناگی  حور  اب  ناسنا  کی  هب  هک  یماگنھ 
رد یبرجت  تخانش  زا  یروف  شنکاو  کی   ، دوش یم  هتفگ  هتشذگ  ۀبرجت  ۀدشن 

هدش هتفگ  دادخر  گنرد  یب  هک  دھد  یم  خر  هتفای  اقب  درف  نینچ  تیوھ )  ) حور نورد 
، دزاس یم  نیزم  تقیقح  زا  ینالقع  یتیفیک  اب  تیعقاو و  زا  یساسحا  یگنر  اب  ار 

دای هب  ۀبنج  کی  دییأت  ، و  تخانش  ، یزاسزاب ۀدنریگ  رب  رد  هناگود  شنکاو  نیا  و 
. تسا یناسنا  ۀبرجت  ۀدشن  هدروآ 

هک یرشب  براجت  نآ  اھنت   ، هدننک میظنت  اب  دنویپ  یاھادیدناک  اب  هطبار  رد  یتح 
ۀدننک میظنت  هتفای و  اقب  ناسنا  کرتشم  یاھییاراد  دندوب  یونعم  شزرا  یاراد 
هدروآ دای  هب  هلصافالب  یناسنا  یاقب  لابند  هب  ور  نیا  زا  ، و  دنشاب یم  هتشگزاب 

یتح  ، دندوبن رادروخرب  یونعم  شزرا  زا  هک  یعیاقو  نآ  اب  هطبار  رد   . دش دنھاوخ 
اقب حور  رد  تخانش  شنکاو -  یگژیو  هب  دیاب  هدننک  میظنت  اب  ناگدنبای  دنویپ  نیا 

کی یارب  یونعم  ینعم  کی  تسا  نکمم  یدادخر  رھ  نوچ  . و  دنشاب یکتم  هتفای 
زا هرود  مھ  نایارگزارف  زا  هورگ  کی  یارب   ، دشاب هتشاد  یرگید  یارب  هن  یلو  ناسنا 
دوخ ۀدش  هدروآ  دای  هب  هدننک -  میظنت  عیاقو  ۀتخودنا  دوش  یم  نکمم  هرایس  نامھ 
یگدنز رد  ای  دنتشاد  کارتشا  نآ  رد  هک  ار  یا  هبرجت  رھ  بیترت  نیدب  دننک و  ماغدا  ار 

. دننک یزاسزاب  دوب  رادروخرب  یونعم  شزرا  زا  نانآ  زا  کی  رھ 

کینکت  ، میمھف یم  یبوخ  هب  ار  هظفاح  یزاسزاب  یاھکینکت  نیا  ام  هک  یلاح  رد 
دندوب مھ  نیشنمھ  یزور  هک  ییاھتیصخش   . میمھف یمن  ار  تیصخش  تخانش 

دوخ  ، همھ نیا  اب   ، دنھد یم  ناشن  شنکاو  ًالباقتم  هظفاح  درکراک  زا  لقتسم  ًالماک 
اب لباقتم  یتیصخش  شنکاو  نینچ  نتسارآ  یارب  نآ  یزاسزاب  کینکت  هظفاح و 

. دنشاب یم  یرورض  تخانش  تیمامت 

ۀرک زا  ددجم  رادید  قیرط  زا  تسا  رداق  نینچمھ  هتفای  دنویپ  حور  اب  ۀتفای  اقب  کی 
هک یتایح  نوماریپ   ، شیگدنز ناکم  رد  یا  هرایس  ریدقت  یرارقرب  لابند  هب  شھاگداز 

هناگی حور  اب  نادنزرف  نینچ   . دنک بسک  یدایز  یھاگآ  دومن  یناگدنز  مسج  رد 
رداق دنشاب  یم  دودحم  یلحم  ناھج  تمدخ  هب  یلک  روط  هب  نوچ  یا  هدش 

اھتیعقوم نیا  زا  ناشیرشب  یناگدنز  نارود  نوماریپ  قیقحت  یارب  دنوش  یم 
تیاھن یتشھب  هاپس  رد  امش  یلاعتم  الاو و  تشونرس  رد  اھنآ   . دندرگ دنم  هرھب 
یارگزارف تادوجوم  ای  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  یاھناسنا  طقف   . دنتسین میھس 
دنتسھ تیھولا  ۀنادواج  یارجام  راظتنا  رد  هک  ییاھنآ  فوفص  لخاد  هب  رگید  ۀژیو 
یاھناھج یمئاد  نادنورھش  هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا   . دنوش یم  هدناوخ  ارف 
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، دنشاب هتشاد  ار  تشھب  تشونرس  یوزرآ  تسا  نکمم  اھنآ   . دنشاب یم  یلحم 
زا هورگ  نیمتشھ  اھنآ  یگناخ  ناھج  نادابن  رد   . دنشاب نئمطم  نآ  زا  دنناوت  یمن  اما 
تعیبط و اب  یتشھب  دصقم  کی   ، دنشدرگ رد  نوتگنیولس  رود  هب  هک  تسا  یتارک 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  ایشنروی  یا  هرایس  تایاور  رد  هک  نآ  هیبش  رایسب  یناکم 

نایارگزارف تشونرس  - 10

. دنروصحم یلحم  ناھج  کی  هب   ، یلک نخس  کی  رد   ، هتفای دنویپ  حور  اب  یاھناسنا 
یاھناسنا ریدقت   . دنشاب یم  روصحم  ناھجربا  کی  هب  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  ناگتفای  اقب 

دنویپ حاورا   . دنبای خوسر  اھناھج  ناھج  رد  هک  تسا  نیا  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب 
هب هراومھ  یحور  تادوجوم  نیا   . دننک یم  دوعص  أدبم  حطس  هب  هشیمھ  یناسنا 

. دندرگ یم  زاب  نیزاغآ  هاگداز  ۀرک 

ۀدودحم زا  رتارف  ًالومعم  اھنآ   . دنتسھ یلحم  ناھج  زا  هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا 
، تسا مکاح  نانآ  رب  هک  یحور  ییاضف  ۀنماد  یاھزرم  زا  رتارف   ، دوخ یموب  ورملق 

زارف یحور  ۀیطع  عبنم  هب  زین  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  نایارگزارف   . دننک یمن  دوعص 
مداخ نوناک  رب  هدننیرفآ  رسپ  کی  ِتقیقح  حور  هک  روطنامھ  تسرد  اریز   ، دنبای یم 
رتالاب یاھناھج  رگباتزاب  حاورا  رد  زین  وا  دنویپ “ حور   ” ، دوش یم  زکرمتم  هطوبرم  یھلا 
یلحم و ناھج  حوطس  نایم  یحور  ۀطبار  نینچ  حیضوت   . دوش یم  هتفرگ  راک  هب 

تسین و لکشم  نآ  زیمت  اما  دشاب  لکشم  تسا  نکمم  هناگتفھ  یادخ  یناھجربا 
روط هب  هدننیرفآ —  نارسپ  کیفاروکس  یاھادص  رگباتزاب —  حاورا  نادنزرف  نآ  رد 
فقوت زگرھ   ، دیآ یم  تشھب  رد  ردپ  زا  هک   ، رکف ۀدننک  میظنت   . دوش یم  نایامن  زرحم 

. دتسیاب ور  رد  ور  روط  هب  نادواج  یادخ  هاگشیپ  رد  یناف  رسپ  هک  نیا  ات  دنک  یمن 

بجوم هب  هک  هطوبرم  کینکت  رد  ریغتم  زیمآرارسا  زیچ  نآ  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم 
ای دوش  یمن  هناگی  دبا  یارب  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  اب  یناسنا  دوجوم  کی  نآ 
حور رسپ و  اب  دنویپ   . تسا دوعص  حرط  رد  صقن  کی  ۀدنھد  ناشن  دوشب  دناوت  یمن 

تشھب هب  لین  حرط  تایئزج  رد  حیضوت  لباقریغ  یاھیماکان  ناربج  رگنایامن  ًارھاظ 
هداد شزومآ  ام  هب   . دنتسھ اطخ  ییاھیریگ  هجیتن  نینچ  یمامت  اما   ، دنشاب یم 
یلاع نایاورنامرف  یاج  رب  اپ  نیناوق  زا  یوریپ  رد  تاقافتا  نیا  یمامت  هک  هدش 

. دنریگ یم  لکش  ناھج 

هک میا  هدیسر  ریذپان  دیدرت  ۀجیتن  نیا  هب  میا و  هدرک  لیلحت  هیزجت و  ار  لکشم  نیا  ام 
نامز و یاھناھج  یارب  یتشھب  یئاغ  تشونرس  کی  هب  اھناسنا  یمامت  ندرپس 
هب هاگنآ  اھمایا  یامدق  هدننیرفآ و  نارسپ  یاھھاگداد  هک  اریز  تسا  هنالداعان  ناکم 

. دنوش یم  هتسباو  دنرتالاب  یاھورملق  هب  راذگ  رد  هک  ییاھنآ  تامدخ  هب  لماک  روط 
یلحم و یاھناھج  یاھتلود  زا  کی  رھ  یارب  هک  دشاب  راوازس  دسر  یم  رظن  هب  و 
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یاھدرکراک هک  نیا  ، و  ددرگ مھارف  ارگزارف  نادنورھش  زا  یمئاد  یھورگ  ناھجربا 
ۀبتر هک  هتفای  لالج  یاھناسنا  زا  یصخشم  یاھھورگ  یاھشالت  اب  اھتلود  نیا 
نونکا  . ددرگ ینغ   ، اھایشیِسوس اھرتنادنابآ و  یلماکت  یاھلمکم   ، دنراد یمئاد 
نینچ طقف  ناکم  نامز و  یاھتلود  یارب  ینونک  دوعص  حرط  هک  تسا  راکشآ  ًالماک 
رد اھراب  ام  . و  دزاس یم  مھارف  رثؤم  روط  هب  ار  ارگزارف  تاقولخم  زا  ییاھھورگ 
زا هدش  هتفرگ  رظن  رد  تمسق  کی  رگنایامن  اھنیا  یمامت  ایآ  میا : هدوب  تریح 

کی داجیا  یارب  هک  تسا  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ  ۀنادنمدرخ  ًامامت  یاھحرط 
هدش یحارط  اھمایا  یامدق  هدننیرفآ و  نارسپ  یارب  ارگزارف  یمئاد  تیعمج 

هدنیازف روط  هب  هک  یدنورھش  زا  هتفای  لماکت  یاھ  هدر  اب  یتیعمج  ؟  تسا
؟ دش دنھاوخ  ناھج  ۀدنیآ  راصعا  رد  اھورملق  نیا  روما  دربشیپ  ۀتسیاش 

دنک یمن  تباث  قیرط  چیھ  هب  تسا  توافتم  هنوگ  نیدب  اھناسنا  تشونرس  هک  نیا 
. دننک یم  قرف  هک  نیا  ًافرص  هکلب   ، تسا یرگید  زا  رتکچوک  ای  رتگرزب  یکی  ًاموزل  هک 

نارود کی  یتسار  هب  نادنمنایاپ  ناونع  هب  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب  نایارگزارف 
اما  ، تسا هدرتسگ  نانآ  ربارب  رد  یدبا  ۀدنیآ  رد  هک  دنراد  دنمھوکش  الاو و  یناگدنز 
. دنوش یم  هدرمش  رترب  دوخ  یارگزارف  ناردارب  زا  اھنآ  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا 
چیھ ، و  درادن دوجو  یرادبناج  چیھ  یناسنا  یاقب  ِیھلا  حرط  یباختنا  درکراک  رد 

. تسین هناسوھلاوب  زیچ 

نیرت هدرتسگ  زا  ینشور  هب  هدش  هناگی  هدننک  میظنت  اب  ِنادنمنایاپ  هک  یلاح  رد 
کیتاموتا روط  هب  فدھ  نیا  هب  یبایتسد   ، دنتسھ دنم  هرھب  تمدخ  یارب  اھتصرف 
مورحم ناھجربا  ای  ناھج  کی  ینالوط  یالقت  رد  ندرک  تکرش  سناش  زا  ار  نانآ 

هب لین  ۀدش  تیبثت  دعب و  راصعا  ات  هدش  تیبثت  رتمک  نیشیپ و  راودا  زا   ، دزاس یم 
رد تقوم  تمدخ  زا  هدرتسگ  روآ و  باجعا  ۀبرجت  کی  نادنمنایاپ   . یبسن لامک 

نآ لومعم  بسح  رب  نانآ  اما   ، دنروآ یم  تسد  هب  گرزب  ناھج  شخب  تفھ  یمامت 
هاپس ۀدش  هناگی  حور  اب  ناراک  هنھک  نونکا  یتح  هک  ار  یناھج  رھ  زا  فرژ  شناد 
تصرف زا  دارفا  نیا   . دنروآ یمن  تسد  هب  دیامن  یم  یگژیو  نییعت  ار  نادابن  لیمکت 
نویلیم هد  رد  کی  هب  کی  هک  روطنآ   ، یا هرایس  راصعا  ۀنایارگزارف  تکرح  ۀدھاشم 
ۀنارادافو تمدخ  یط  . و  دنوش یم  دنم  هرھب   ، دنوش یم  راکشآ  ینوکسم  تارک 
تیمامت هک  نیا  ات  دوش  یم  هدوزفا  نانآ  براجت  رب  یلحم  ناھج  نادنورھش  نینچ 
هنایارگرادتقا — درخ  زکرمتم —  ۀبرجت  زا  هک  ار  درخ  یالاب  تیفیک  نآ  نامز 

رد تابث  یرارقرب  رد  یتایح  لماع  کی  دوخ  نیا  ، و  دناسر غولب  هب  هتفرگ  همشچرس 
. دشاب یم  یلحم  ناھج  رھ 

نآ اب  هطبار  رد   ، دنک یم  قدص  حور  اب  ناگدنبای  دنویپ  اب  هطبار  رد  هک  روطنامھ 
زین دنا  هتفای  تسد  اسرووی  رد  یتماقا  تبترم  هب  هک  هدش  هناگی  رسپ  اب  یاھناسنا 

، تسا ناتناورا  راودا  نیرت  نیزاغآ  زا  تادوجوم  نیا  زا  یخرب  أشنم   . دشاب یم  نینچ 
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هک دنشاب  یم  رگن  فرژ  درخ  ۀدش  هتشابنا  یمارآ  هب  ۀدوت  کی  رگنایامن  نانآ  و 
متفھ ناھجربا  ییاھن  رارقتسا  تداعس و  هب  یا  هدنیازف  هتسویپ  یکمک  تامدخ 

. دیامن یم 

یناھجربا یلحم و  تباث  یاھ  هدر  نیا  یئاغ  تشونرس  هک  میناد  یمن  ام 
نادنمنایاپ هک  یماگنھ  هک  تسا  لمتحم  ًالماک  اما   ، دوب دھاوخ  هچ  یدنورھش 

نیلوا یا  هرایس  یاھمتسیس  رد  ار  تیھولا  ۀدنبای  شرتسگ  تادحرس  تشھب 
ۀتفای دنویپ  حور  رسپ و  اب  ِناردارب   ، دننک یم  ییاشگھار  اضف  ینوریب  حطس 

یبرجت نزاوت  یرادھگن  هب  شریذپ  لباق  یا  هنوگ  هب  اھنآ  یارگزارف  یلماکت  یاھالقت 
ییوگ دماشوخ  یارب  هک  نیا  نمض   ، درک دنھاوخ  کمک  هتفای  لامک  یاھناھجربا 
زور نآ  رد  تسا  نکمم  هک  تشھب  نادرونھر  ندش  کیدزن  لاح  رد  ناوراک 
بالیس کی  تروص  هب  نآ  یاتمھ  یاھشنیرفآ  ناتناورا و  قیرط  زا  تسدرود 
ینوکسمریغ هدشن و  یدنب  هشقن  یاھناشکھک  نیا  زا  یحور  رگشھوژپ  ۀدرتسگ 

. دنتسھ هدامآ   ، دنوش ریزارس  لخاد  هب  ینوریب  یاضف  ینونک 

نادنورھش ناونع  هب  هشیمھ  یارب  حور  اب  ناگتفای  دنویپ  تیرثکا  هک  یلاح  رد 
زا یا  هلحرم  رگا   . دننک یمن  نینچ  یگمھ   ، دننک یم  تمدخ  یلحم  یاھناھج 
، دشاب هتشاد  زاین  ناھجربا  رد  نانآ  یصخش  روضح  هب  اھنآ  ِیناھج  تمدخ 
رداق ار  نانآ  هک  دش  دھاوخ  هدروآ  دوجو  هب  نادنورھش  نیا  رد  ییاھینوگرگد 

اب ینامسآ  نانابھاگن  دورو  لابند  هب  ، و  دننک دوعص  رتالاب  ناھج  هب  دزاس  یم 
یامدق یاھھاگداد  رد  هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  نیا  یفرعم  یارب  یتاروتسد 

نارادساپ اھنآ   . دندرگ یمن  زاب  رگید  ، و  دننک یم  دوعص  هنوگ  نیدب  نانآ   ، اھمایا
تشھب و تمدخ  هب  تبون  هب  هک  کدنا  دادعت  نآ  یانثتسا  هب  ، و  دنوش یم  ناھجربا 
مئاد روط  هب  ینامسآ و  نانابھاگن  نارایتسد  ناونع  هب   ، دنوش یم  هدناوخ  ارف  انواھ 

. دننک یم  تمدخ 

رد ار  انواھ  هن   ، نانآ ۀتفای  دنویپ  حور  اب  ناردارب  دننامھ   ، رسپ اب  ناگدنبای  دنویپ 
یاھینوگرگد یخرب  تحت  هک  نیا  ات   ، دنبای یم  تسد  تشھب  هب  هن  دندرون و  یم 

ناگتفای اقب  یخرب  رد  تارییغت  نیا   ، یفکم بوخ و  لیالد  هب   . دنریگ رارق  هدنھد  رییغت 
تفھ رد  رابکی  هاگ  دنچ  رھ  تادوجوم  نیا  ، و  تسا هدش  داجیا  هتفای  دنویپ  رسپ  اب 
دادعت هک  تسا  نینچ  ور  نیا  زا   . دنوش یم  عقاو  هھجاوم  دروم  یزکرم  ناھج  رادم 
دوعص تشھب  هب  عقاو  رد   ، ود رھ   ، هتفای دنویپ  حور  رسپ و  اب  یاھناسنا  زا  ینیعم 

ردپ اب  یاھناسنا  راظتنا  دروم  فدھ  اب  تاھج  یرایسب  زا  هک  یفدھ  هب  ، و  دننک یم 
. دنبای یم  تسد  تسا  ربارب  هتفای  دنویپ 

یناھج ردپ  نانآ  دصقم   . دنشاب یم  هوقلاب  نادنمنایاپ  هتفای  دنویپ  ردپ  اب  یاھناسنا 
رصع ۀرتسگ  رد  تروص  نیدب  نادنمنایاپ  اما   ، دنبای یم  تسد  وا  هب  نانآ  ، و  تسا
حاورا مامتان —  یتاقولخم  اھنآ   . دنبای یمن  تسد  تشونرس  هب  ناھج  ینونک 
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رون زا  شیپ  تبترم  یلماکت  یاھورملق  رد  اذل  ، و  دننام یم  یقاب  مشش —  ۀلحرم 
. دنتسھ لاعفریغ  تروص  هب  تایح  و 

هتفای ثیلثت  رسپ  کی  دیآ —  یم  رد  ثیلثت  ۀطاحا  رد  یناف  دنمنایاپ  کی  هک  یماگنھ 
ینونک رصع  یارب  لقادح   ، دنمنایاپ نآ  دنمناوت —  روآ  مایپ  کی  دننامھ   ، دوش یم 

نکمم اھنآ  نارایمھ  دنمناوت و  ناروآ  مایپ   . تسا هتفای  تسد  تشونرس  هب   ، ناھج
رھ  ، رگید یاھزیچ  رب  هوالع  اما   ، دنشابن متفھ  ۀلحرم  حاورا  قیقد  ینعم  هب  تسا 

دھاوخ تسد  هب  ینامز  متفھ  ۀلحرم  حور  کی  ناونع  هب  دنمنایاپ  کی  هک  ار  هچ 
دنویپ حور  اب  یاھناسنا  هک  نیا  زا  دعب   . دراد یم  ینازرا  اھنآ  هب  ثیلثت  ۀطاحا   ، دروآ
دنویپ هدننک  میظنت  اب  نایارگزارف  اب   ، دنوش یم  هناگ  هس  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  ای  هتفای 

ناسمھ ناھجربا  ۀرادا  هب  طوبرم  روما  ۀیلک  رد  نانآ  اب  ماگنھ  نآ  رد  هک   ، هتفای
ای یباختنا  ۀدش  هناگ  هس  نارسپ  نیا   . دندرون یم  رد  ار  تشھب  ۀبرجت   ، دنتسھ

لقادح  ، دنتسھ مامتان  رضاح  لاح  رد  هک  نادنمنایاپ  اب  هسیاقم  رد   ، یباستکا
. دنتسھ هدش  لیمکت  تاقولخم  نونکا 

ندومن هسیاقم  رد  هک  تسا  حیحص  یتخس  هب   ، ییاھن لیلحت  رد   ، ور نیا  زا 
هدافتسا رتکچوک “  ” ای رتگرزب “  ” یاھ هژاو  زا  یدنزرف  یارگزارف  یاھ  هدر  تشونرس 
دنوادخ ، و  دنا هرھب  مھ  دنوادخ  ندوب  ردپ  رد  دنوادخ  نارسپ  نیا  زا  مادک  رھ   . دوش

تشونرس  . دراد تسود  ناسکی  روط  هب  ار  دوخ  قولخم  نارسپ  نیا  زا  کی  رھ 
وا یارب  دنبای  یم  تسد  اھتشونرس  نیا  هب  هک  یتاقولخم  دوخ  ۀزادنا  هب  نایارگزارف 
زا رتمک  یزرورھم  نیا  ، و  دراد تسود  ار  دوخ  نارسپ  زا  کی  رھ  ردپ   . تسا یمارگ 
ادھا درف  هب  رصحنم  یصخش و   ، یدارفنا روط  هب  رسپ  نآ  ، و  رسپ نیا  هب  هک  یرھم 

. و تسین ریظن  یب  ، و  هنادواج  ، دودحمان  ، یھلا  ، سدقم  ، یقیقح رتمک  دوش  یم 
یلاع ۀطبار  یدنزرف   . تسا هدنکفا  هیاس  رگید  یاھتیعقاو  رب  ًالماک  یرھم  نینچ 

. تسا هدننیرفآ  اب  قولخم 

یدنزرف ۀداوناخ  رد  ار  دوخ  یاج  دیناوت  یم  یناف  یاھناسنا  ناونع  هب  نونکا  امش 
یتشھب حرط  رد  هک  یتازایتما  زا  یربدوس  مازلا  کرد  هب  عورش  دیسانشب و  یھلا 

ۀبرجت قیرط  زا  هک  یحرط   ، دییامنب هدش  مھارف  هنادازآ  نآ  طسوت  یناسنا و  تاجن 
هلیسو و رھ   . تسا هدیدرگ  نازورف  هتفای و  اقترا  رایسب  ییاطعا  رسپ  کی  یگدنز 
مھارف یھلا  لامک  یتشھب  فدھ  هب  امش  ییاھن  یبایتسد  نیمضت  یارب  ییورین 

. تسا هدش 

نوتگنیولس لیئربج  لنسرپ  هب  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. تسا هدش  قحلم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 41
یلحم ناھج  یکیزیف  یامیس 

رگید یاھشنیرفآ  یمامت  زا  ار  یلحم  شنیرفآ  رھ  هک  ییاضف  ۀدیدپ  یگژیو  نآ 
یھلا مداخ  ییاضف  روضح   . تسا رگشنیرفآ  حور  روضح  دزاس  یم  زیامتم 

نامھ اب  یروضح  نینچ  ، و  تسا هدنکفا  هیاس  نادابن  یمامت  رب  ًاعطق  نوتگنیولس 
ذوفن تحت  هک  هچنآ   . دبای یم  همتاخ  ام  یلحم  ناھج  ینوریب  یاھزرم  رد  تیعطق 
روضح یوسارف  هک  هچنآ   . دشاب یم  نادابن  دراد  رارق  ام  یلحم  ناھج  ردام  حور 

رد نادابن  نوریب  ییاضف  قطانم  ، و  تسا نادابن  زا  جراخ  دبای  یم  دادتما  وا  ییاضف 
. دنشاب یم  رگید  یلحم  یاھناھج   ، ناتناورُا ناھجربا 

اھناھجربا و  ، یزکرم ناھج  یاھتلود  گرزب  ناھج  یرادا  نامزاس  هک  یلاح  رد 
تامیسقت نیا  هک  یلاح  رد  ، و  دزاس یم  کیکفت  نشور  روط  هب  ار  یلحم  یاھناھج 

، دنتسھ دننامھ  ناھجربا  تفھ  انواھ و  ییاضف  یزاسادج  رد  یموجن  ظاحل  هب 
. دزاس یمن  کیکفت  ار  یلحم  یاھشنیرفآ  یکیزیف  صخشم  یطخ  یدنبزرم  چیھ 

صیخشت لباق  حوضو  هب  ام ) یارب   ) ناتناورا یعرف  یلصا و  یاھشخب  یتح 
نآ لیلد   . تسین ناسآ  دایز  یلحم  یاھناھج  یکیزیف  یاھزرم  نییعت  اما   ، دنتسھ

یشنیرفآ لوصا  قباطم  یرادا  ظاحل  زا  یلحم  یاھشنیرفآ  نیا  هک  تسا  نیا 
کی یژرنا  ژراش  یمامت  یدنب  میسقت  رب  هک  دنا  هدش  یھدنامزاس  یصخشم 
 — اضف تارک   ، اھنآ یکیزیف  یازجا  أشنم  هک  یلاح  رد   ، تسا مکاح  ناھجربا 

، و تسا اھیباحس  رد  ًاودب  هریغ —  ، و  تارایس  ، کیرات یاھ  هریزج   ، اھدیشروخ
ناھج یاھتکتیشرآ  صخشم  یلاعتم ) یشنیرفآ ( شیپ  یاھحرط  قباطم  اھنیا 

. دنبای یم  یموجن  روھظ  نیداینب 

نورد رد  تسا  نکمم  اھیباحس  نیا  زا  یرایسب —  یتح  رتشیب —  دادعت  ای  کی 
یاھ هداون  زا  نادابن  هک  روطنآ  یتح   ، دنشاب روصحم  اھنت  یلحم  ناھج  کی  ۀرتسگ 

. دیدرگ یروآدرگ  یکیزیف  روط  هب  رگید  یاھیباحس  رِوونوردنآ و  یا  هرایس  یا و  هراتس 
لقادح کی  زا  یگمھ  اما   ، دنشاب یم  ینوگانوگ  یاھیباحس  رابت  زا  نادابن  تارک 
ۀنادنمشوھ یاھشالت  طسوت  هک  دندوب  رادروخرب  ییاضف  تکرح  صخشم  کارتشا 
دحاو کی  تروص  هب  هک  ام  ییاضف  مارجا  ینونک  ۀدوت  داجیا  یارب  ورین  ناریدم 
هنوگ نیدب  دننک  یم  تکرح  مھ  هارمھ  ناھجربا  یاھرادم  رد  مھ  هب  هدیبسچ 
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. دیدرگ میظنت 

روط هب  رادم  کی  رد  هزورما  هک  تسا  نانچ  نادابن  یلحم  یا  هراتس  ربا  راتخاس 
ناتناورا یعرف  ۀیحان  نآ  هب  قلعتم  سوق  یکلف  تروص  زکرم  لوح  تابثاب  هدنیازف 

. تسا شدرگ  رد  دراد  قلعت  نآ  هب  ام  یلحم  شنیرفآ  هک 

نادابن یورین  زکارم  - 1

نامزاس طسوت   ، اضف تارک  ردام  یاھخرچ   ، اھیباحس ریاس  چیپرام و  یاھیباحس 
یاھیباحس لماکت  لابند  هب  ؛ و  دنیآ یم  رد  تکرح  هب  تشھب  یورین  ناگدنھد 

یکیزیف نارگلرتنک  ورین و  زکارم   ، ناھجربا درکراک  رد  ار  اھنآ  یاج   ، یا هبذاج  شنکاو 
ناگداون یدعب  یاھلسن  یکیزیف  لماکت  تیادھ  لماک  تیلوئسم  نآ  زا  سپ  هک 

شیپ یکیزیف  یتسرپرس  نیا   . دنریگ یم   ، دنراد هدھع  هب  ار  یا  هرایس  یا و  هراتس 
یھدنامزاس یارب  وا  حرط  اب  ًاروف  ام  ۀدننیرفآ  رسپ  دورو  لابند  هب   ، نادابن یناھج 

ورین و یلاع  زکارم  دنوادخ  یتشھب  رسپ  نیا  ورملق  رد   . دیدرگ گنھامھ  ناھج 
ایشناروم و یورین  ۀدش  رادیدپ  ًادعب  ناتسرپرس  اب  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک 
طوطخ ، و  یژرنا یاھرادم   ، یطابترا طوطخ  میظع  عمتجم  نآ  داجیا  یارب  نارگید 

روط هب  یرادا  ۀچراپکی  دحاو  کی  تروص  هب  ار  نادابن  ییاضف  ۀناگدنچ  مارجا  هک  ورین 
. دندومن یعاسم  کیرشت  دھد  یم  دنویپ  راوتسا 

صیصخت ام  یلحم  ناھج  هب  مئاد  روط  هب  مراھچ  ۀدر  یورین  یلاع  زکرم  دصکی 
تفایرد اسرووی  موس  ۀدر  زکارم  زا  ار  ورین  دنیآرد  طوطخ  تادوجوم  نیا   . تسا هتفای 
بکاوک و یورین  زکارم  هب  ار  هتفای  لیدعت  هتفای و  لوزن  یاھرادم  دننک و  یم 

ات دننک  یم  لمع  مھ  اب  تکراشم  رد   ، ورین زکارم  نیا   . دننک یم  هلر  ام  یاھمتسیس 
رد یاھیژرنا  میسقت  نزاوت و  ظفح  یارب  هک  ار  هدننک  زارتمھ  لرتنک و  ۀدنز  متسیس 

زکارم دوجو  نیا  اب   . دننک داجیا  دنک  یم  راک  ریغتم  ناسون و  لاح  رد  تروصنیا  ریغ 
تالالتخا یدیشروخ و  یاھ  هکل  ریظن   ، یژرنا یلحم  ارذگ و  یاھینوگرگد  ریگرد  ورین 

اھنآ  . دنتسین اضف  نیداینب  یاھیژرنا  هتیسیرتکلا  رون و   . دنتسین متسیس  یکیرتکلا 
. دنتسھ یعرف  هیوناث و  یاھدومن 

زکرم رد  اجنآ  رد  اھنآ   . دنتسھ رقتسم  نوتگنیولس  رد  یلحم  ناھج  زکرم  دصکی 
، نوتگنیولس ریظن   ، هدش یرامعم  تارک   . دننک یم  لمع  هرک  نآ  یژرنا  قیقد 
اضف یاھدیشروخ  زا  ار  اھنآ  ًالماک  هک  ییاھشور  قیرط  زا  مسورج  ، و  ایشندیا

نیا  . دنبای یم  یژرنا  ، و  دننیب یم  امرگ   ، دننک یم  تفایرد  رون   ، دزاس یم  لقتسم 
و دنتفای —  ناماس  دندش —  هتخاس  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم  طسوت  تارک 

زکارم  . دننک لامعا  یژرنا  میسقت  یور  یدنمتردق  ریثأت  هک  دندش  یحارط  یروط 
زا دنھد  یم  رارق  یژرنا  لرتنک  ینوناک  طاقن  نیا  یور  ار  دوخ  یاھتیلاعف  ۀیاپ  هک  ورین 
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. و دننک یم  هزیلاناک  هداد و  تھج  ار  اضف  یکیزیف  یاھیژرنا  دوخ  ۀدنز  روضح  قیرط 
 - ییایشناروم یدام و  یکیزیف -  یاھ  هدیدپ  یمامت  یانبم  یژرنا  یاھرادم  نیا 

. دنتسھ یحور 

دصکی  ، نادابن ۀیلوا  یعرف  تامیسقت  زا  کی  رھ  هب  موس  ۀدر  یورین  یلاع  زکرم  هد 
یزکرم داتس  ۀرک  رد  نانآ   ، امش ۀبکوک   ، کدایشالرُن رد   . دنا هتفای  صیصخت   ، هبکوک
یکیزیف ۀتسھ  هک  یا  هراتس  میظع  متسیس  نآ  زکرم  رد  هکلب  دنا  هتفاین  رارقتسا 
یکیناکم ۀدننک  لرتنک  هد  ایشندیا  رد   . دنا هدش  عقاو  دھد  یم  لیکشت  ار  هبکوک 

دنتسھ رواجم  یورین  زکارم  اب  موادم  لماک و  طابترا  رد  هک  کنالادنارف  هد  هطوبرم و 
. دنراد دوجو 

یلحم متسیس  رھ  ۀبذاج  نوناک  رد  ًاقیقد  مشش  ۀدر  یلاع  یورین  زکرم  کی 
ۀریزج کی  هتفای  صیصخت  یورین  زکرم  ایناتِس  متسیس  رد   . تسا هتفای  رارقتسا 

زا یرایسب   . دنک یم  لاغشا  هدش  عقاو  متسیس  یموجن  زکرم  رد  هک  ار  اضف  کیرات 
هب ار  صخشم  ییاضف  یاھیژرنا  هک  دنتسھ  یمیظع  یاھمانید  کیرات  ریازج  نیا 

یورین زکرم  طسوت  یعیبط  طیارش  نیا  ، و  دنھد یم  تھج  هدروآ و  رد  تکرح 
رثؤم روط  هب  دنک  یم  لمع  طبار  کی  تروص  هب  رتالاب  زکارم  اب  نآ  ۀدنز  مرج  هک  ایناتِس 
یوس هب  ار  یرتشیب  ۀتفای  تیدام  یورین  یاھنایرج  وا   . دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم 

. دنک یم  تیادھ  اضف  یلماکت  تارایس  رد  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک 

ایناتِس یکیزیف  نارگلرتنک  - 2

ناھج رساترس  رد  ورین  زکارم  هارمھ  هب  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  هک  یلاح  رد 
ریظن  ، یلحم متسیس  کی  رد  اھنآ  یاھدرکراک  مھف   ، دننک یم  تمدخ  گرزب 

نامزاس هک  تسا  یلحم  متسیس  دصکی  زا  یکی  ایناتِس   . تسا رتناسآ   ، ایناتِس
نآ لصفالب  ناگیاسمھ  ، و  دنھد یم  لیکشت  ار  کدایشالرُن  ۀبکوک  یرادا 

اینوتنالگ ، و  ایلوتنَر  ، ایرُترُس  ، ایگُرُپ  ، ایشنوسآ  ، ایشیمدنَس یاھمتسیس 
یگمھ اما   ، دنتوافتم تاھج  یرایسب  زا  کدایشالرُن  یاھمتسیس   . دنشاب یم 

. ایناتِس ریظن  دایز  رایسب   ، دنتسھ هدنورشیپ  یلماکت و 

یکیزیف متسیس  ای  یموجن  هورگ  رازھ  تفھ  زا  شیب  زا  لکشتم  دوخ  ایناتِس 
یسمش ۀموظنم  زاغآرس  هیبش  یزاغآرس  نانآ  زا  یکدنا  دادعت  هک  دشاب  یم 

اب هک  تسا  میظع  ییاضف  کیرات  ۀریزج  کی  ایناتِس  یموجن  زکرم   . دنتشاد امش 
. تسین رود  متسیس  تلود  یزکرم  داتس  زا  شھارمھ  تارک 

متسیس یمامت  یتسرپرس   ، ورین ۀتفای  صیصخت  زکرم  روضح  یانثتسا  هب 
داتسا رگلرتنک  کی   . تسا هتفای  زکرمت  مِسورج  رد  ایناتِس  یژرنا  یکیزیف - 
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یورین زکرم  اب  یگنھامھ  رد   ، تسا رقتسم  یزکرم  داتس  ۀرک  نیا  رد  هک   ، یکیزیف
رد ناشیزکرم  رقم  هک  ورین  ناسرزاب  طبار  سیئر  ناونع  هب  ، و  دنک یم  راک  متسیس 

. دنک یم  تمدخ  دننک  یم  لمع  یلحم  متسیس  رساترس  رد  تسا و  مسورج 

هدنز و ۀدننک  راھم  رازھ  دصناپ  طسوت  یژرنا  ندرک  هزیلاناک  نداد و  رارق  رادم  رد 
قیرط زا   . دوش یم  یتسرپرس  دنا  هدنکارپ  ایناتِس  رساترس  رد  هک  یژرنا  دنمشوھ 

لماک رایع و  مامت  لرتنک  ورین  تسرپرس  زکارم  یکیزیف  نارگلرتنک  نیا  لمع 
کیرات تارک  هتفای و  ترارح  رایسب  تارک  یاھیبات  نورب  هک   ، اضف نیداینب  یاھیژرنا 

هدنز تادوجوم  زا  هورگ  نیا   . دنراد تسد  رد  دوش  یم  لماش  ار  یژرنا  زا  هدش  ژراش 
تکرح هب  ار  هدش  هتفای  نامزاس  یاضف  یکیزیف  یاھیژرنا  یمامت  ًابیرقت  دنناوت  یم 

لاقتنا ، و  دنروآ رد  لرتنک  تحت   ، دنھد تیھام  رییغت   ، دنزاس نوگرگد   ، دنروآ رد 
. دنھد

. دراد یتاذ  یتیفرظ  یناھج  یژرنا  یسیدرگد  ندروآ و  رد  تکرح  هب  یارب  تایح 
یاھیلجت هب  رون  یدام  یژرنا  نتخاس  نوگرگد  رد  یھایگ  تایح  درکلمع  اب  امش 

زا هک  یشور  زا  یا  هزادنا  ات  نینچمھ  امش   . دیتسھ انشآ  یھایگ  یایند  نوگانوگ 
دوش لیدبت  یناویح  یاھتیلاعف  ۀدیدپ  هب  دناوت  یم  یھایگ  یژرنا  نیا  نآ  قیرط 

هب ناوت  زا  هک  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  ناریدم  کینکت  زا  ًالمع  اما   ، دیتسھ انشآ 
ۀناگدنچ یاھیژرنا  نتخاس  زکرمتم  ، و  نداد تھج   ، ندرک نوگرگد   ، ندروآ رد  تکرح 

. دیناد یمن  زیچ  چیھ  دنرادروخرب  اضف 

کی ناونع  هب  یژرنا  ریگرد  ار  دوخ  میقتسم  روط  هب  یژرنا  ورملق  ِتادوجوم  نیا 
یمیش ۀزوح  اب  یتح  هن   ، دننک یمن  هدنز  تاقولخم  ۀدنھد  لیکشت  لماع 

رارق هجوت  دروم  ار  تایح  ۀیلوا  یکیزیف  لحارم  تاقوا  یھاگ  اھنآ   . کیژولویزیف
رازبا ناونع  هب  تسا  نکمم  هک  یژرنا  یاھمتسیس  نآ  تایئزج  اب   ، دنھد یم 

. دنوش هتفرگ  راک  هب  یدام  ییادتبا  یاھمسیناگرا  ۀدنز  یاھیژرنا  یارب  یکیزیف 
، دنطوبرم یدام  یژرنا  ۀدنز  شیپ  یاھدومن  هب  ظاحل  کی  زا  یکیزیف  نارگلرتنک 

. دنراد لخد  یدام  نھذ  یحور  شیپ  یاھدرکراک  رد  نھذ  روای  حاورا  هک  روطنامھ 

هرک رھ  رد  ار  دوخ  کینکت  دیاب  یژرنا  تیادھ  ورین و  لرتنک  دنمشوھ  تاقولخم  نیا 
موادم روط  هب  اھنآ   . دننک لیدعت  هرایس  نآ  یرامعم  یکیزیف و  راتخاس  قباطم 

دوخ رگید  یکینکت  نارواشم  نانادکیزیف و  ۀطوبرم  لنسرپ  تاجاتنتسا  تابساحم و 
ناگراتس رگید  عاونا  هتفای و  ترارح  رایسب  یاھدیشروخ  یلحم  ریثأت  نوماریپ  ار 

اضف و کیرات  درس و  میظع  یاھلوغ  یتح   . دنریگ یم  راک  هب  هدش  ژراش  قوف 
نیا یمامت   . دنوش عقاو  هبساحم  دروم  دیاب  ناگراتس  رابغ  درگ و  هوبنا  یاھربا 

رارق هجوت  دروم  یژرنا  ندروآ  رد  طلست  تحت  یلمع  تالکشم  رد  یدام  یاھزیچ 
. دنریگ یم 
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داتسا نارگلرتنک  تیلوئسم  تحت  ینوکسم  لماکت  تارک  یژرنا  ورین -  یتسرپرس 
ایشنروی رد  یژرنا  درکلمع  ِءوس  مامت  لوئسم  تادوجوم  نیا  اما   ، تسا یکیزیف 

نانآ زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  یژرنا  تالالتخا  نیا  یارب  یددعتم  لیالد   . دنتسین
یاھیژرنا یاتسار  رد  ایشنروی   . تسا یکیزیف  ناتسرپرس  لرتنک  هزوح و  یوسارف 

نارگلرتنک ، و  میظع مارجا  رادم  رد  کچوک  یا  هرایس   ، دراد رارق  یا  هداعلا  قوف 
تسدکی یارب  شالت  رد  ار  دوخ  یاھ  هدر  زا  یمیظع  دادعت  تاقوا  یھاگ  یلحم 

ایناتِس یکیزیف  یاھرادم  اب  هطبار  رد  اھنآ   . دنریگ یم  راک  هب  یژرنا  طوطخ  نیا  ندرک 
دنمورین تانایرج  ربارب  رد  یزاس  قیاع  رد  اما  دننک  یم  لمع  بوخ  ًاتبسن 

. دنراد لکشم  کدایشالرُن 
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، دنناشفا یم  یژرنا  رون و  هک  دراد  دوجو  ایناتِس  رد  کانبات  دیشروخ  رازھ  ود  زا  شیب 
هب هک  یدیشروخ  یس  زا   . تسا رو  هلعش  طسوتم  ۀرک  کی  امش  دیشروخ  دوخ  و 

ناھج یورین  ناریدم   . دنتسھ رتناشخرد  اھنآ  یات  هس  اھنت   ، دنرتکیدزن امش 
لمع نانآ  ۀطوبرم  یاھمتسیس  ناگراتس و  کت  کت  نایم  هک  ار  یژرنا  ۀژیو  تانایرج 

، اضف کیرات  یاھلوغ  هارمھ  هب   ، یدیشروخ یاھ  هروک  نیا   . دنزادنا یم  هار  دننک  یم 
رثؤم و زکرمت  یارب  هار  یاھھاگتسیا  ناونع  هب  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم  هب 

. دننک یم  تمدخ  یدام  یاھشنیرفآ  ِیژرنا  یاھرادم  نداد  تھج 

. دنتسین رگید  یاھناھج  یاھدیشروخ  هب  تھابش  یب  نادابن  یاھدیشروخ 
یتح  ، رامقا ، و  تارایس  ، کیرات یاھ  هریزج   ، اھدیشروخ یمامت  یدام  راتخاس 
نویلیم کی  ًادودح  طسوتم  رطق  اھدیشروخ  نیا   . تسا ناسکی  ًالماک   ، اھباھش

رد هراتس  نیرتگرزب   . تسا رتمک  یکدنا  امش  دوخ  یدیشروخ  ۀرک  رطق   . دنراد لیام 
تسا و امش  دیشروخ  رطق  ربارب  هاجنپ  دص و  راھچ  سراتنآ  یا  هراتس  ربا   ، ناھج

یمامت نداد  یاج  یارب  یناوارف  یاضف  اما   . تسا نآ  مجح  ربارب  نویلیم  تصش 
اضف رد  یلاخ  یاج  ردقنامھ  هسیاقم  رد  اھنآ   . دراد دوجو  رکیپ  لوغ  ناگراتس  نیا 
هرایس نیا  نورد  رد  لاقترپ  نیجود  کی  دوب و  یلاخوت  ۀرک  کی  ایشنروی  رگا  هک  دنراد 

. تشاد یم   ، دندوب شدرگ  لاح  رد 

باترپ نوریب  هب  ردام  یباحس  ۀخرچ  کی  زا  گرزب  رایسب  یاھدیشروخ  هک  یماگنھ 
. دنھد یم  لکش  ار  ییاتود  ناگراتس  ای  دنوش و  یم  یشالتم  یدوز  هب   ، دنوش یم 

تسا نکمم  اھدعب  هچ  رگ   ، دنتسھ یزاگ  یتسار  هب  ادتبا  رد  اھدیشروخ  یمامت 
دیشروخ هک  یماگنھ   . دنشاب هتشاد  دوجو  عیام  همین  تلاح  کی  رد  ارذگ  تروص  هب 
گرزب یفاک  ردق  هب   ، تفای تسد  یزاگ  قوف  راشف  عیام  همین  تلاح  نیا  هب  امش 
ییاتود یا  هراتس  راتخاس  عون  کی  هب  هدش و  مین  ود  ییاوتسا  ۀیحان  زا  هک  دوبن 

. دوش لیدبت 
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هب  ، دنشاب امش  دیشروخ  ۀزادنا  مھد  کی  زا  رتمک  هک  یماگنھ  نیشتآ  تارک  نیا 
ۀزادنا ربارب  یس  زا  شیب  هک  یماگنھ   . دنوش یم  درس  ، و  مکارتم  ، ضبقنم تعرس 

اھدیشروخ یعقاو —  ۀدام  لک  شیاجنگ  ربارب  یس  رگید  ترابع  هب  دنشاب —  نآ 
دنوش یم  دیدج  یاھمتسیس  زکارم  ، و  دنوش یم  هقش  هناگادج  مسج  ود  هب  ًاروف 
هب کرتشم  زکرم  کی  لوح  دننام و  یم  یقاب  رگیدکی  ۀبذاج  نادیم  رد  هک  نیا  ای  و 

. دنخرچ یم  ییاتود  ۀراتس  عون  کی  تروص 

ییاتود ۀراتس  کی  ۀداعلا  قراخ  راجفنا  ناتناورا  رد  یناھیک  ۀدمع  ناروف  نیرتدیدج 
قیرح نیا   . دیسر ایشنروی  هب  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 1٫572  رد  نآ  رون  هک  دوب 

. دوب هدھاشم  لباق  حوضو  هب  نشور  زور  رد  راجفنا  هک  دوب  دیدش  نانچ  گرزب 

زا یخرب   . دنتسھ اھرت  یمیدق  زا  یرایسب  اما   ، دنتسین دماج  ناگراتس  یمامت 
رادروخرب یتظلغ  زا  دوخ  میظع  مارجا  زکرم  رد  وس  مک  ماف  خرس  ناگراتس 

نینچ زا  بعکم  چنیا  کی  هک  دومن  فیصوت  ار  نآ  ناوت  یم  لکش  نیدب  هک  دنا  هتشگ 
، میظع راشف   . تشاد یم  نزو  دنوپ  رازھ  شش  دوب  یم  ایشنروی  رد  رگا  یا  هراتس 

نتخاس رتکیدزن  رتکیدزن و  هب  هدندرگ  ِیژرنا  ترارح و  نداد  تسد  زا  هارمھ  هب 
هب ًابیرقت  نونکا  هک  نیا  ات   ، تسا هتشگ  رجنم  هدام  نیداینب  یاھدحاو  یاھرادم 

نکمم ضابقنا  یدرس و  ۀسورپ  نیا   . دوش یم  کیدزن  ینورتکلا  مکارت  تیعضو 
. دبای همادا  یناتمیتلآ  مکارت  راجفنا  ینارحب  هدننک و  دودحم  ۀطقن  ات  تسا 

کچوک ناگراتس  رتشیب  ، و  دنتسھ ناوج  ًاتبسن  رکیپ  لوغ  یاھدیشروخ  رتشیب 
رایسب تسا  نکمم  یمداصت  یاھ  هلوتوک   . یگمھ هن  یلو   ، دنشاب یم  لاسنھک 
تسا نکمم  اھنآ   . دنشخردب دیدش  دیفس  رون  کی  اب  تسا  نکمم  دنشاب و  ناوج 
هدرکن هبرجت  زگرھ  یناوج  نارود  ششخرد  یط  ار  هیلوا  گنر  خرس  ۀلحرم  کی 
کی اب  ًالومعم   ، ود رھ   ، لاسنھک رایسب  ناوج و  رایسب  یاھدیشروخ   . دنشاب

ای طسوتم  یناوج  ۀدنھد  ناشن  درز  گنر   . دنشخرد یم  گنر  خرس  ششخرد 
غلاب تایح  زا  یکاح  ناشخرد  دیفس  رون  اما   ، تسا تلوھک  نارود  هب  ندش  کیدزن 

. تسا ینالوط  دنمورین و 

روبع شپت  ۀلحرم  کی  نایم  زا  ناوجون  یاھدیشروخ  یمامت  هک  یلاح  رد 
تسا نکمم  اضف  ندرک  هراظن  ماگنھ  رد  امش   ، راکشآ روط  هب  هن  لقادح   ، دننک یمن 
یارب زور  تفھ  ات  ود  هب  اھنآ  میظع  سفنت  هک  ار  رتناوج  ناگراتس  نیا  زا  یرایسب 
کی زونھ  امش  دیشروخ  دوخ   . دییامن هدھاشم  دراد  زاین  لماک  رود  کی  لیمکت 

اما  ، دنک یم  لمح  ار  شرتناوج  یاھزور  رد  دنمورین  یاھمروت  ۀدنبای  شھاک  ثاریم 
ۀکل ۀلاس  مین  هدزای و  ینونک  ۀرود  هب  شپت  نیشیپ  زور  مین  هس و  زا  هرود  نیا 

. تسا هتفای  شیازفا  یدیشروخ 

ییاتود ناگراتس  زا  یخرب  رد   . دنرادروخرب رامشیب  یاھزاغآرس  زا  ریغتم  ناگراتس 
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، دنا هدش  داجیا  رییغت  لاح  رد  تعرس  هب  یاھتفاسم  طسوت  هک  ییاھدم  زج و 
بوانتم تاناسون  بجوم   ، دننک یم  شدرگ  ناشیاھرادم  رد  مسج  ود  هک  روطنیمھ 

، دننک یم  داجیا  ررکم  مظنم و  یاھ  هنابز  یا  هبذاج  تارییغت  نیا   . دنوش یم  یرون 
هب حطس  رد  هدام  یژرنا -  شیازفا  قیرط  زا  اھباھش  ریخست  هک  روطنامھ  تسرد 

دیشروخ نآ  یارب  لامرن  یگدنبات  هب  تعرس  هب  هک  رون  یناھگان  ًاتبسن  ششخرد 
رد ار  اھباھش  زا  یجوف  دیشروخ  کی  تاقوا  یھاگ   . دوش یم  رجنم  دنک  یم  شكورف 

رابکی هاگ  دنچ  رھ  ، و  دنک یم  ریخست  یا  هبذاج  ۀتفای  شھاک  لباقت  طخ  کی 
هب ًالماک  اھ  هدیدپ  نیا  رثکا  اما   ، دوش یم  یا  هراتس  یاھ  هنابز  داجیا  ثعاب  تامداصت 

. تسا یلخاد  تاناسون  ببس 

یگدنشخرد هب  میقتسم  روط  هب  یرون  ناسون  ۀرود  ریغتم  ناگراتس  زا  هورگ  کی  رد 
نیا زا  دزاس  یم  رداق  ار  ناسانش  هراتس  تیعقاو  نیا  زا  یھاگآ  ، و  تسا هتسباو 
شواک یارب  یریگ  هزادنا  قیقد  طاقن  ای  یناھج  یاھسوناف  ناونع  هب  اھدیشروخ 

یریگ هزادنا  کینکت  نیا  قیرط  زا   . دننک هدافتسا  رود  یا  هراتس  یاھ  هشوخ  رتشیب 
یرون لاس  نویلیم  کی  زا  شیب  ات  وحن  نیرت  قیقد  هب  یا  هراتس  یاھتفاسم 

ۀتفای دوبھب  یاھکینکت  ییاضف و  یریگ  هزادنا  رتھب  یاھشور   . تسا ریذپ  ناکما 
راکشآ رتلماک  روط  هب  هدنیآ  رد  ار  ناتناورُا  ناھجربا  گرزب  شخب  هد  یپوکسلت 

تروص هب  ار  روانھپ  یاھشخب  نیا  زا  ددع  تشھ  لقادح  امش   . تخاس دھاوخ 
. تخانش دیھاوخ  نراقتم  ًاتبسن  میظع و  یا  هراتس  یاھ  هشوخ 
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ود دودح  رد  ار  نآ  هک  امش  نانادکیزیف  نیمخت  زا  رتشیب  یکدنا  امش  دیشروخ  مرج 
ًابیرقت نآ  نونکا   . دشاب یم  دنا  هدرک  هبساحم  ناوت 27 ) هب  هد  ربارب  ود   ) نت نویلیتکُا 

رد نآ  تظلغ  ، و  دشاب یم  ناگراتس  نیرت  مکارت  مک  نیرت و  مکارتم  نیب  هار  ۀمین  رد 
 — دماج هن  تسا و  عیام  هن  امش  دیشروخ  اما   . تسا بآ  ربارب  مین  کی و  دودح 
دناوت یم  هنوگچ  یزاگ  ۀدام  هک  نیا  حیضوت  یراوشد  مغر  هب  نیا  و  تسا —  یزاگ 

. دراد تقیقح   ، دبای تسد  رتشیب  رایسب  یاھتظلغ  یتح  تظلغ و  نیا  هب 

اما  ، دنشاب یم  یلوکلوم  یمتا -  طباور  عوضوم  دماج  ، و  عیام  ، یزاگ یاھتلاح 
هب اضف و  رد  مرج  تیمک  اب  ًامیقتسم  تظلغ   . تسا مرج  اضف و  ۀطبار  کی  تظلغ 
هدام و یزکرم  یاھ  هتسھ  نایم  یاضف   ، مرج رد  یاضف  رادقم  اب  سوکعم  روط 
رییغت  ، هدام تارذ  نیا  نایم  یاضف  زین  ، و  دنخرچ یم  زکارم  نیا  رود  هب  هک  یتارذ 

. دنک یم 

هب لاح  نامھ  رد  یزاگ و  یکیزیف  روط  هب  دنناوت  یم  ندش  درس  لاح  رد  ناگراتس 
انشآ یدیشروخ  یاھزاگ  قوف  اب  امش   . دنشاب مکارتم  دایز  هداعلا  قوف  روط 
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هک دنزاس  یم  نشور  هدام  یداعریغ  لاکشا  ریاس  لکش و  نیا  اما   ، دیتسین
تسد نھآ  اب  ربارب  یتظلغ  هب  دنناوت  یم  دماجریغ  یاھدیشروخ  یتح  هنوگچ 

یزاگ ۀتفای  ترارح  رایسب  تلاح  کی  رد  زونھ  و  ایشنروی —  دننامھ  ًابیرقت  دنبای — 
اھمتا مکارتم  یاھزاگ  قوف  نیا  رد   . دننک لمع  دیشروخ  تروص  هب  ًاموادم  دنشاب و 

نینچ  . دنتسھ یکدنا  یاھنورتکلا  یواح  اھنآ   . دنتسھ کچوک  هداعلا  قوف 
تسد زا  ار  دوخ  یژرنا  یناتمیتلآ  دازآ  ریاخذ  دایز  ۀزادنا  هب  نینچمھ  ییاھدیشروخ 

. دنا هداد 

امش دیشروخ  ۀزادنا  هب  ًابیرقت  یمرج  اب  هک  امش  کیدزن  یاھدیشروخ  زا  یکی 
لھچ ، و  تسا هدش  ضبقنم  ایشنروی  ۀزادنا  هب  ًابیرقت  نونکا   ، دومن زاغآ  ار  شتایح 

کی درس  غاد -  ِیزاگ  دماج -  نیا  نزو   . تسا هتفای  تظلغ  امش  دیشروخ  ربارب  رازھ 
ماف خرس  فیعض  شبات  کی  اب  دیشروخ  نیا  زونھ  . و  تسا بعکم  چنیا  رھ  رد  نت 

. توم لاح  رد  رون  هاشداپ  کی  توترف  یوسوس   ، دشخرد یم 

رتکیدزن ناگیاسمھ  زا  یکی   . دنتسین مکارتم  نانچ  اھدیشروخ  رتشیب  دوجو  نیا  اب 
رد امش  رگا   . دراد ایرد  حطس  رد  امش  رفسمتا  تظلغ  اب  ربارب  ًاقیقد  یتظلغ  امش 

رگا . و  دیھد صیخشت  ار  زیچ  چیھ  دیدوب  یمن  رداق   ، دیدوب دیشروخ  نیا  لخاد 
نامسآ رد  هک  ییاھدیشروخ  رثکا  لخاد  هب  دیتسناوت  یم   ، داد یم  هزاجا  ترارح 

یاھقاتا یاوھ  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  دینک و  خوسر  دننز  یم  کمشچ  بش 
. دیدرک یمن  سح  یرتشیب  ۀدام  دیدرک  یم  هدھاشم  دوخ  ینیمز  نمیشن 

یتظلغ  ، دشاب یم  ناتناورا  رد  اھنیرتگرزب  زا  یکی  هک   ، ایشنولِو میظع  دیشروخ 
هباشم نآ  بیکرت  رگا   . دراد ایشنروی  رفسمتا  تظلغ  مرازھ  کی  طقف  اب  ربارب 

تادوجوم هک  دوب  هدنکم  نانچ   ، تفای یمن  هداعلا  قوف  ترارح  دوب و  امش  رفسمتا 
. دندش یم  هفخ  تعرس  هب  نآ  یور  ای  لخاد  رد  ندوب  تروص  رد  یرشب 

رد هجرد  رازھ  هس  ریز  یکدنا  ترارح  هجرد  زا  نونکا  ناتناورا  یاھلوغ  زا  رگید  یکی 
یناکم دشاب —  یم  لیام  نویلیم  دصیس  زا  شیب  نآ  رطق   . تسا رادروخرب  حطس 
نیا یمامت  یارب  زاب  . و  نیمز ینونک  رادم  امش و  دیشروخ  شیاجنگ  یارب  یفاک 
دودح رد  طقف  نآ  مرج   ، امش دیشروخ  ربارب  نویلیم  لھچ  زا  شیب   ، میظع ۀزادنا 

هک دنراد  هدنبای  تعسو  یا  هرانک  میظع  یاھدیشروخ  نیا   . تسا رتگرزب  ربارب  یس 
. دسر یم  یرگید  هب  یکی  زا  ًابیرقت 

یدیشروخ تاعشعشت  - 5

یاھیژرنا موادم  تانایرج  قیرط  زا  دنتسین  مکارتم  یلیخ  اضف  یاھدیشروخ  هک  نیا 
یفافشان قیرط  زا  ار  رون  دایز  یلیخ  ِتظلغ   . دوش یم  تباث  یرون  زیرگ  لاح  رد 
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راشف کی   . دسر راجفنا  ۀطقن  هب  یرون  یژرنا  راشف  هک  نیا  ات   ، دنک یم  ظفح 
ندنکفا بجوم  هک  دراد  دوجو  دیشروخ  کی  نورد  رد  یزاگ  ای  یرون  ۀداعلا  قراخ 

هنخر اضف  رد  لیام  نویلیم  اھنویلیم  هک  یروط   ، دوش یم  یژرنا  زا  ینایرج  نینچ 
مکارت زا  توف  هدزناپ   . دھد یم  امرگ  ، و  رون  ، یژرنا ار  تسدرود  تارایس  هدومن و 
کی زا  رون  سکیا و  ۀعشا  یاھیژرنا  زیرگ  عنام  رثؤم  روط  هب  حطس  رد  ایشنروی 
هتشابنا لاح  رد  یاھیژرنا  ِیلخاد  ۀدنیازف  راشف  هک  نیا  ات   ، دوش یم  دیشروخ 

هبذاج رب  هداعلا  قوف  ینوریب  راجفنا  کی  اب  دوش  یم  یشان  یمتا  ۀیزجت  زا  هک  ندش 
. دیآ قئاف 

یاھراوید ۀلیسو  هب  الاب  یاھترارح  رد  هک  یماگنھ  رگشنار  یاھزاگ  روضح  رد  رون 
. تسا یعقاو  رون   . تسا یراجفنا  رایسب   ، دوش یم  روصحم  تافشان  لیاح 
دیشروخ رون   ، دیتسھ لئاق  شزرا  نات  هرک  رد  قرب  یژرنا و  یارب  امش  هک  روطنیمھ 

. تسا هفرص  هب  نورقم  رالد  نویلیم  یکی  یدنوپ  تمیق  هب 

قیرط زا  اھدیشروخ   . تسا سکیا  ۀعشا  میظع  روتارنژ  کی  امش  دیشروخ  لخاد 
. دنوش یم  ظفح  نورد  زا  دنمتردق  یاھیبات  نورب  نیا  ۀفقو  یب  نارابمب 

ۀعشا اب  هدش  کیرحت  نورتکلا  کی  ات  تسا  مزال  نامز  لاس  نویلیم  مین  زا  شیب 
زا هک  ییاج   ، درب هار  یدیشروخ  حطس  هب  طسوتم  دیشروخ  کی  زکرم  زا  سکیا 

امرگ ار  ینوکسم  ۀرایس  کی  ًالامتحا  ات   ، دوش یم  راپسھر  ییاضف  یارجام  هب  اجنآ 
کی بذج   ، دنک تکرش  متا  کی  دلوت  رد   ، دوش ریخست  باھش  کی  طسوت   ، دشخب
کی قیرط  زا  هک  ار  دوخ  ییاضف  زاورپ  ای   ، ددرگ اضف  ۀدش  ژراش  رایسب  کیرات  ۀریزج 
همتاخ  ، دوخ أدبم  دیشروخ  هباشم   ، دیشروخ کی  حطس  یوس  هب  ییاھن  طوقس 

. دبایب تسا  هتفای 

کیرحت هتفای و  ترارح  رایسب  یاھنورتکلا  دیشروخ  کی  لخاد  سکیا  یاھ  هعشا 
زا راذگ  اب   ، اضف نایم  زا  روبع  اب  ار  اھنآ  ات  دننک  یم  ژراش  یفکم  یژرنا  اب  ار  هدش 

نگمھان یاھششک  مغر  هب  ، و  نیبانیب ۀدام  ۀدنراد  زاب  تاریثأت  یاھھورگ 
تعرس میظع  یژرنا   . دننک لمح  رود  یاھمتسیس  تسدرود  تارک  هب   ، یا هبذاج 

وترپ تکرح  ات  تسا  یفاک  تسا  مزال  دیشروخ  کی  ۀبذاج  لاگنچ  زا  زیرگ  یارب  هک 
لباق یاھمرج  هب  هک  نیا  ات   ، دیامن نیمضت  هتفاین  شھاک  یتعرس  اب  ار  دیشروخ 
هب ًاعیرس  رگید  یاھیژرنا  ییاھر  اب  ماگنھ  نآ  رد  ، و  دوش هجاوم  هدام  ۀظحالم 

. دھد لکش  رییغت  ترارح 

تروص هب  اضف  نایم  زا  شزاورپ  رد   ، رگید لاکشا  هب  ای  رون  تروص  هب  هچ   ، یژرنا
ناراب هلولگ  کی  دننامھ  یدام  دوجو  یعقاو  تارذ   . دنک یم  تکرح  ولج  هب  میقتسم 

یھار هتسکشن  میقتسم و  تکرح  ای  طخ  کی  رد  اھنآ   . دندرون یم  رد  ار  اضف 
زج هب  ، و  دننک یم  لمع  اھنآ  یور  رترب  یاھورین  هک  یماگنھ  زج  هب   ، دنوش یم 
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راو هریاد  روضح  تسا و  هدام  مرج  یتاذ  هک  هبذاج  یطخ  ششک  زا  هک  ینامز 
. دننک یم  یرادربنامرف  هتسویپ  روط  هب  تشھب  ۀریزج  ۀبذاج 

هدنار ولج  هب  جاوما  تروص  هب  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم  یدیشروخ  یژرنا 
لکش کی   . دشاب یم  عونتم  تسیزمھ و  تاریثأت  لمع  ببس  هب  نآ  اما   ، دوش یم 

طوطخ رد  هکلب  دور  یمن  شیپ  جاوما  تروص  هب  هتفای  نامزاس  یژرنا  ضورفم 
دروم نایرج  تسا  نکمم  یژرنا  ورین -  موس  ای  مود  لکش  کی  روضح   . میقتسم
روطنامھ تسرد   ، دناسر رظن  هب  رادجوم  لکش  هب  تکرح  ماگنھ  رد  ار  هدھاشم 
یھاگ  ، دوش یم  یھارمھ  نیگنس  داب  اب  هک  هدننک  روک  نافوط  کی  رد  بآ  هک 

دورف یجوم  تروص  هب  ای  دزیر  یم  ورف  یا  هقرو  تروص  هب  دسر  یم  رظن  هب  تاقوا 
اما  ، دنراب یم  موادم  تکرح  زا  یمیقتسم  طخ  کی  رد  ناراب  یاھ  هرطق   . دیآ یم 

هب ار  ناراب  یاھ  هرطق  جاوما  بآ و  یاھ  هقرو  دوھشم  یامن  هک  تسا  نانچ  داب  لمع 
. دناسر یم  رظن 

ناھج ییاضف  قطانم  رد  دوجوم  ۀدشان  فشک  ِرگید  هیوناث و  یاھیژرنا  یخرب  لمع 
دسر یم  رظن  هب  یدیشروخ  رون  یاھیبات  نورب  هک  تسا  نانچ  امش  یلحم 
رایسب یاھتمسق  هب  زین  ، و  دنروآ یم  دوجو  هب  یصخشم  رادجوم  یاھ  هدیدپ 

ًاقیقد نیا   ، یلمع ۀظحالم  اب  . و  دنوش یم  درخ  نیعم  نزو  لوط و  یواح  کچوک 
رون درکراک  زا  یرتھب  کرد  هب  دیما  دیناوت  یمن  امش   . دھد یم  خر  هک  تسا  یزیچ 
لباقتم طباور  ، و  شنکاو شنک و  زا  یرت  نشور  تشادرب  هک  نیا  ات  دیشاب  هتشاد 
نادابن ییاضف  قطانم  رد  هک  یدیشروخ  یاھیژرنا  ییاضف و  نوگانوگ  یاھورین 

کرد ببس  هب  نینچمھ  امش  ینونک  یمگردرس   . دیروآ تسد  هب  دننک  یم  لمع 
ِمھ هب  طوبرم  یاھتیلاعف  ۀدنریگ  رب  رد  نآ  هک  اریز   ، تسا لکشم  نیا  زا  ناتلماکان 

، و اھدرکراک  ، اھروضح نیداینب —  ناھج  یصخشریغ  یصخش و  لرتنک 
. دشاب یم  لماک —  قلطم  کرتشم و  لماع  یگنھامھ 
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هک نیا  ، و  تسین یھت  اضف  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب   ، یفیط ۀدیدپ  زمر  فشک  رد 
رد هک  هدام  یژرنا و  نوگانوگ  لاکشا  طسوت  تاقوا  یھاگ   ، اضف شیامیپ  رد   ، رون
ِطوطخ زا  یخرب   . دبای یم  رییغت  یکدنا  دنشدرگ  رد  هتفای  نامزاس  یاضف  یمامت 

ببس هب  دنوش  یم  رادیدپ  امش  دیشروخ  یاھفیط  رد  هک  هتخانشان  ۀدام  رگنایامن 
رساترس رد  هدش  درخ  لکش  هب  هک  دنا  هدش  هتخانش  یبوخ  هب  رصانع  تارییغت 
یرصنع یاھدربن  دیدش  یاھدروخرب  یمتا  تافلت  اھنآ   . دنشاب یم  قلعم  اضف 

، میسلک میدس و  هژیو  هب   ، نادرگرس یاھدورطم  نیا  اب  اضف   . دنشاب یم  دیشروخ 
. تسا هدش  هتفرگ  ارف 
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. دشاب یم  ناتناورا  رساترس  رد  اضف  یدام  خوسر  یلصا  رصنع  عقاو  رد  میسلک 
یتسار هب  گنس   . دنا هدش  هدیشاپ  ام  ناھجربا  یمامت  رد  هدش  ردوپ  زیر  یاھگنس 
گرزب یوتپ   ، یناھیک ربا   . تسا اضف  تارک  تارایس و  ینامتخاس  نیداینب  ۀدام 

متا  . تسا هدش  لیکشت  میسلک  ۀتفای  رییغت  یاھمتا  زا  هدمع  روط  هب   ، ییاضف
ندش هزینوی  زا  اھنت  هن  نآ   . تسا رصانع  نیرتراگدنام  نیرت و  جیار  زا  یکی  گنس 
طسوت هک  نیا  زا  دعب  یتح  هکلب  دروآ  یم  ماود  ندش —  مین  ود  یدیشروخ — 

مھ زا  یدیشروخ  یالاب  یاھترارح  اب  هدش و  هدیبوک  سکیا  ۀدننک  دوبان  ۀعشا 
هیزجت کی  زا  میسلک   . دنام یم  اج  رب  اپ  یدنویپ  تیوھ  کی  رد  تسا  هدش  هدیشاپ 
هدام رت  لومعم  لاکشا  یمامت  زا  هک  تسا  رادروخرب  رمع  لوط  کی  یریذپان و 

. تسا رتدمآرس 

میسلک ۀدید  بیسآ  یایاقب  نیا   ، دنا هدرب  نامگ  امش  نانادکیزیف  هک  روطنامھ 
، و دنوش یم  رون  یاھوترپ  راوس  عقاو  رد  نوگانوگ  یاھتفاسم  یارب  یدیشروخ 
لیھست دایز  هداعلا  قوف  روط  هب  اضف  رساترس  رد  اھنآ  ۀدرتسگ  راشتنا  بیترت  نیدب 
یژرنا رون و  ییاجباج  هب  رداق   ، صخشم یتارییغت  تحت   ، زین میدس  متا   . دوش یم 

مرج ربارب  ود  ًابیرقت  رصنع  نیا  اریز  تسا  هداعلا  قوف  رایسب  میسلک  گرزب  راک   . تسا
هک تسا  تلع  نیا  هب  میسلک  طسوت  اضف  یلحم  خوسر   . دشاب یم  اراد  ار  میدس 
زا یدیشروخ  ور  نورب  راونا  رب  ندش  راوس  قیرط  زا  ًالمع   ، هتفای رییغت  لکش  رد   ، نآ
هب  ، میسلک  ، یدیشروخ رصانع  یمامت  نایم  زا   . دزیرگ یم  یدیشروخ  رفسوتوف 
تسا شدرگ  لاح  رد  نورتکلا  تسیب  لماش  هک  دوخ —  ۀسیاقم  لباق  مجح  مغر 
نیا  . تسا رت  قفوم  همھ  زا  اضف  ورملق  هب  نتفر  دیشروخ و  نورد  زا  زیرگ  رد  — 

، دیشروخ رد  یگنس  یزاگ  حطس  کی   ، میسلک ۀیال  کی  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور 
هدزون هک  تیعقاو  نیا  مغر  هب  نیا  ، و  دراد دوجو   ، دراد تماخض  لیام  رازھ  شش  هک 

. دنراد دوجو  ریز  رد   ، رت نیگنس  رصانع  زا  یرامشیب  دادعت  ، و  رتکبس رصنع 

ود متا  گنس   . تسا کرحتم  لاعف و  رصنع  کی  یدیشروخ  یاھترارح  رد  میسلک 
ینوریب ینورتکلا  رادم  ود  رد  هتسویپ  مھ  هب  یتسس  هب  لاقتنالا و  عیرس  نورتکلا 

دوخ ینوریب  نورتکلا  هیلوا  یمتا  یاھالقت  رد  نآ   . دنکیدزن رگیدکی  هب  رایسب  هک  دراد 
هدزون ندرک  لدب  در و  ۀنارھام  لمع  کی  ریگرد  ماگنھ  نآ  رد  ، و  دھد یم  تسد  زا  ار 
متا کی   . دوش یم  ینورتکلا  شدرگ  متسیب  مھدزون و  یاھرادم  نایم  نورتکلا 

رادم نایم  شیپ  سپ و  هب  مھدزون  نورتکلا  نیا  باترپ  قیرط  زا  گنس  ۀدید  بیسآ 
رداق  ، هیناث رد  راب  رازھ  جنپ  تسیب و  زا  شیب  شا  هتفر  تسد  زا  رای  رادم  شدوخ و 
رب راوس  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  هنوگ  نیدب  دنک و  ییور  رد  ور  هبذاج  اب  ًاشخب  تسا 
یدازآ و یوس  هب   ، دیشروخ یاھوترپ   ، یژرنا رون و  یرادیدپ  لاح  رد  تانایرج 
هب یشنار  دنت  بوانتم  تاکرح  قیرط  زا  میسلک  متا  نیا   . ددرون هر  ییوجارجام 

رد راب  رازھ  جنپ  تسیب و  دودح  رد  ، و  دنک یم  تکرح  نوریب  تمس  هب  ولج  یوس 
گنس هک  تسا  لیلد  نیا  هب  . و  دزاس یم  اھر  دریگ و  یم  ار  دیشروخ  وترپ  هیناث 
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. تسا یدیشروخ  نادنز  یرارف  نیرت  هربخ  میسلک   . تسا اضف  تارک  یلصا  شخب 

دوش یم  هداد  ناشن  تیعقاو  نیا  قیرط  زا  میسلک  زاب  تابورکآ  نورتکلا  نیا  یکباچ 
رادم ۀریاد  هب  سکیا  ۀعشا  یترارح و  ِیدیشروخ  یاھورین  طسوت  هک  یماگنھ   ، هک

یقاب رادم  نآ  رد  هیناث  مینویلیم  کی  یارب  ًادودح  طقف   ، دوش یم  باترپ  رتالاب 
لخاد هب  ار  نآ  یمتا  ۀتسھ  ۀبذاج  یکیرتکلا -  یورین  هک  نیا  زا  شیپ  اما   . دنام یم 
زکرم رود  هب  ار  شدرگ  نویلیم  کی  دوش  یم  رداق   ، دشک بقع  هب  نآ  نیشیپ  رادم 

. دناسر ماجنا  هب  یمتا 

ریداقم  . تسا هداد  تسد  زا  ار  شمیسلک  زا  یا  هداعلا  قراخ  رادقم  امش  دیشروخ 
اب هطبار  رد  نآ  جنشتم  یاھناروف  ناراگزور  لوط  رد  یگتفر  تسد  زا  نیا  زا  یمیظع 

یدیشروخ میسلک  ۀدمع  شخب   . تسا هداد  خر  یسمش  ۀموظنم  یریگ  لکش 
. تسا دیشروخ  ینوریب  ۀتسوپ  رد  نونکا 

ار دیشروخ  حطس  تابیکرت  طقف  یفیط  لیلحت  هیزجت و  هک  تشاد  دای  هب  دیاب 
شیامن هب  یدایز  نھآ  طوطخ  یدیشروخ  فیط  لاثم : یارب   . دھد یم  ناشن 

روط هب  ًابیرقت  هدیدپ  نیا   . تسین دیشروخ  رد  یلصا  رصنع  نھآ  اما   ، دراذگ یم 
، هجرد زا 6٫000  رتمک  یکدنا   ، دیشروخ حطس  ینونک  ترارح  ۀجرد  ببس  هب  لماک 

. تسا بولطم  رایسب  نھآ  فیط  تبث  یارب  ترارح  ۀجرد  نیا   . دشاب یم 

یدیشروخ یژرنا  عبانم  - 7

زا رتشیب  رایسب   ، امش دوخ  دیشروخ  یتح   ، اھدیشروخ زا  یرایسب  ینورد  ترارح 
متا چیھ  عقاو  رد  دیشروخ  کی  لخاد  رد   . تسا رواب  دروم  ًامومع  هک  تسا  نآ 

هک سکیا  ۀعشا  دیدش  نارابمب  طسوت  شیب  مک و  یگمھ  اھنآ   . درادن دوجو  یلماک 
هچ هک  نیا  زا  رظن  فرص   . دنوش یم  هدیشاپ  مھ  زا  تسا  الاب  یاھترارح  نینچ  یتاذ 

ییاھنآ  ، دندرگ رادیدپ  دیشروخ  کی  ینوریب  یاھ  هیال  رد  تسا  نکمم  یدام  رصانع 
رایسب سکیا  ۀدننک  لتخم  ۀعشا  ۀدننک  ادج  لمع  قیرط  زا  دنتسھ  لخاد  رد  هک 

. تسا یمتا  دوجو  گرزب  زاسربارب  سکیا  ۀعشا   . دنوش یم  مھ  هیبش 

نآ لخاد  هک  روطنیمھ  اما   ، تسا هجرد  ًابیرقت 6٫000  امش  دیشروخ  حطس  ترارح 
رواب زارف  هب  هک  نیا  ات  دبای  یم  شیازفا  تعرس  هب   ، دوش یم  عقاو  خوسر  دروم 

اھترارح هجرد  نیا  یمامت   ) . دسر یم  یزکرم  یحاون  رد  هجرد  یندرکن 35٫000٫000 
(. دراد هراشا  امش  تیاھنراف  سایقم  هب 

یژرنا عبانم  ، و  دنشاب یم  یژرنا  میظع  فرص  رگناشن  اھ  هدیدپ  نیا  ۀیلک 
ریز رارق  زا  دوش  یم  هدرب  مان  اھنآ  زا  ناشتیمھا  بیترت  هب  هک  یدیشروخ 
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: دنشاب یم 

. اھنورتکلا ماجنارس  ، و  اھمتا یدوبان  - 1

دازآ هنوگ  نیدب  هک  ییاھیژرنا  ویتکا  ویدار  هورگ  لماش   ، رصانع یسیدرگد  - 2
. دنا هتشگ 

. یناھج صخشم  ییاضف  یاھیژرنا  لاقتنا  تشابنا و  - 3

لعتشم یاھدیشروخ  لخاد  هب  هفقو  یب  روط  هب  هک  اھباھش  ییاضف و  ۀدام  - 4
. دنزیر یم  ورف 

امرگ یژرنا و  دیشروخ  کی  بقاعتم  ضابقنا  یدرس و  ؛  یدیشروخ ضابقنا  - 5
مھارف ییاضف  ۀدام  طسوت  هک  ینآ  زا  شیب  تاقوا  یھاگ   ، دنک یم  دیلوت 

. دوش یم 

هب ار  هتفای  رادم  صخشم  یورین  الاب  یاھترارح  هجرد  رد  هبذاج  لمع  - 6
. دھد یم  لکش  رییغت  یشبات  یاھیژرنا 

نآ لخاد  هب  دیشروخ  کرت  زا  سپ  هک  رگید  ۀدش  هتفرگ  سپ  زاب  داوم  رون و  - 7
دیشروخ زا  جراخ  رد  أشنم  هک  یرگید  یاھیژرنا  هارمھ  هب   ، دنا هدش  هدیشک 

. دنراد

ترارح اب  تاقوا  یھاگ   ) دراد دوجو  غاد  یاھزاگ  زا  هدننک  نازیم  ششوپ  کی 
تسد زا  ِندرک  لداعتم  یارب  ، و  دنک یم  هطاحا  ار  اھدیشروخ  هک  هجرد ) اھنویلیم 
امرگ یگدنکارپ  زیمآ  هرطاخم  تاناسون  زا  یریگولج  رگید  تاھج  زا  امرگ و  یگتفر 

هجرد ِیلخاد 35٫000٫000  ترارح  دیشروخ  کی  لاعف  تایح  لوط  رد   . دنک یم  لمع 
. دنام یم  یقاب  رادقم  نامھ  ًابیرقت  ینوریب  ترارح  یجیردت  شھاک  زا  رظن  فرص 

اب طابترا  رد   ، ار امرگ  زا  هجرد  دینک 35٫000٫000  یعس  تسا  نکمم  امش 
تحت  . دینک مسجت  ینورتکلا  شوج  طاقن  ناونع  هب   ، صخشم یا  هبذاج  یاھراشف 

یازجا هب  هدش و  هلاحتسا  اھمتا  یمامت  یترارح  نینچ  رد  یراشف و  نینچ 
ریاس اھنورتکلا و  یتح   . دنوش یم  هکت  هکت  دوخ  ییاین  یاھشخب  ریاس  ینورتکلا و 

دنتسین رداق  اھدیشروخ  اما   ، دنوش درخ  تسا  نکمم  اھناتمیتلآ  نامدمھ 
. دننک هلاحتسا  رت  هداس  تارذ  هب  ار  اھناتمیتلآ 

ار اھنورتکلا  اھناتمیتلآ و  تعرس  ات  دننک  یم  لمع  یدیشروخ  یاھترارح  هجرد  نیا 
هک روطنآ   ، ار اھنورتکلا  تعرس  لقادح   ، دنھد شیازفا  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب 
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باتش قیرط  زا  امش   . دنھد یم  همادا  طیارش  نیا  تحت  دوخ  دوجو  ظفح  یارب 
کی دینک  هظحالم  ات  دینک  یم  گنرد  هک  یماگنھ   ، ینورتکلا یناتمیتلآ و  یاھتیلاعف 

کرد  ، تسا متا  نویلیرت  درایلیم  کی  زا  شیب  ۀدنریگ  رب  رد  یلومعم  بآ  ۀرطق 
راخب بسا  دصکی  زا  شیب  ِیژرنا  نیا   . تسا ینعم  هچ  هب  الاب  ترارح  ۀجرد  دینک  یم 
هک ییامرگ  ۀعومجم   . دوش هتفرگ  راک  هب  موادم  روط  هب  لاس  ود  تدم  هب  هک  تسا 

یفاک دوش  یم  عطاس  هیناث  رھ  رد  یسمش  ۀموظنم  دیشروخ  طسوت  نونکا 
هیناث کی  نامز  رد  اھنت  ار  ایشنروی  یاھسونایقا  ۀمھ  یاھبآ  یمامت  ات  تسا 

. دناشوجب

لمع ناھج  یژرنا  یلصا  تانایرج  میقتسم  یاھلاناک  رد  هک  ییاھدیشروخ  نآ  طقف 
دبا یارب  یدیشروخ  یاھ  هروک  نینچ   . دنشخردب هشیمھ  یارب  دنناوت  یم  دننک  یم 
اضف و یورین  یربنورد  قیرط  زا  ار  دوخ  ۀتفر  تسد  زا  ۀدام  دنرداق  ، و  دنرو هلعش 
نیا زا  هک  یناگراتس  اما   . دنزاس رپ  هرابود  شدرگ  لاح  رد  ۀسیاقم  لباق  یژرنا 

ۀیلخت تحت  نتفرگ  رارق  ناشریدقت  دنتسھ  رود  رایسب  ددجم  ژراش  یلصا  یاھلاناک 
. دشاب یم  ییاھن —  یشوماخ  یجیردت و  یدرس  یژرنا — 

یورین یمداصت  دروخرب  قیرط  زا  دنناوت  یم  ندرم  لاح  رد  ای  هدرم  یاھدیشروخ  نیا 
تقرس قیرط  زا  ای  اضف  ناشخردریغ  یژرنا  صخشم  ریازج  ۀلیسو  هب  ای  دنبای  هزات 

رثکا  . دنوش ژراش  ون  زا  رواجم  رتکچوک  یاھمتسیس  ای  اھدیشروخ  یا  هبذاج 
ار یشخبناج  رگید  یلماکت  یاھکینکت  ای  اھکینکت  نیا  قیرط  زا  هدرم  یاھدیشروخ 

، دنوش یمن  ژراش  ون  زا  ًاتیاھن  بیترت  نیدب  هک  ییاھنآ   . دومن دنھاوخ  هبرجت 
، دسر یژرنا  راشف  مکارت  یناتمیتلآ  ینارحب  حطس  هب  هبذاج  مکارت  هک  یماگنھ 

نینچ  . دنوش هکت  هکت  میظع  یراجفنا  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  ناشریدقت 
لیدبت یژرنا  لکش  نیرتردان  هب  بیترت  نیدب  یدوبان  لاح  رد  یاھدیشروخ 

تیعقوم رد  هک  ار  یرگید  یاھدیشروخ  نیسحت  لباق  یقابطنا  اب  ات  دنوش  یم 
. دنھد یژرنا  دنا  هتفرگ  رارق  یرت  بولطم 

یدیشروخ یژرنا  یاھشنکاو  شنک و  - 8

یژرنا  ، دنا هتفرگ  رارق  ییاضف  یژرنا  یاھلاناک  رادم  رد  هک  ییاھدیشروخ  نآ  رد 
دازآ یا  هتسھ  نوگانوگ  ۀدیچیپ  تالاعفنا  لعف و  یاھ  هریجنز  قیرط  زا  یدیشروخ 

. دشاب یم  مویلھ  نبرک -  نژوردیھ -  شنکاو  شنک و  اھنآ  نیرت  لومعم  هک   ، دوش یم 
عقاو رد  اریز  دنک  یم  لمع  یژرنا  روزیلاتاک  کی  تروص  هب  نبرک   ، یسیدرگد نیا  رد 
تحت  . دنک یمن  رییغت  مویلھ  هب  نژوردیھ  لیدبت  ۀسورپ  نیا  قیرط  زا  هجو  چیھ  هب 

هک اجنآ  زا   . دنک یم  خوسر  نبرک  ۀتسھ  هب  نژوردیھ  الاب  ترارح  ِصخشم  طیارش 
نیا هک  یماگنھ   ، دنک ظفح  ار  اھنوتورپ  نیا  زا  ددع  راھچ  زا  شیب  دناوت  یمن  نبرک 
هک یتعرس  نامھ  اب   ، اھنوتورپ عفد  هب  عورش   ، دیآ یم  تسد  هب  عابشا  تلاح 
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ۀدنوش دراو  تارذ  شنکاو  نیا  رد   . دنک یم   ، دنسر یم  هار  زا  دیدج  یاھنوتورپ 
. دنوش یم  رادیدپ  مویلھ  متا  کی  تروص  هب  نژوردیھ 

رد  . دھد یم  شیازفا  ار  دیشروخ  کی  یگدنشخرد  نژوردیھ  یاوتحم  شھاک 
ۀیلخت ۀطقن  رد  ششخرد  جوا   ، دنراد ریدقت  رد  ار  یشوماخ  هک  ییاھدیشروخ 
ضابقنا ۀلصاح  ۀسورپ  قیرط  زا  هطقن  نیا  لابند  هب   . دیآ یم  تسد  هب  ینژوردیھ 

موسوم ۀلوتوک  کی  یا  هراتس  نینچ   ، ًاتیاھن  . دوش یم  ظفح  یگدنشخرد  یا  هبذاج 
. دش دھاوخ   ، هدرشف رایسب  ۀرک  کی   ، دیفس هب 

هیلخت نژوردیھ  هک  یماگنھ  درگ —  کچوک  یاھیباحس  گرزب —  یاھدیشروخ  رد 
یفاک روط  هب  یا  هدوت  نینچ  رگا   ، دیآ یم  لابند  هب  یا  هبذاج  ضابقنا  دوش و  یم 

کی  ، دیامن ظفح  یزاگ  ینوریب  قطانم  یارب  ار  یکمک  یلخاد  راشف  ات  دشابن  تام 
شیادیپ بجوم  یکیرتکلا  یا -  هبذاج  تارییغت   . دھد یم  خر  یناھگان  یشاپورف 

نینچ ، و  دوش یم  دنتسھ  یکیرتکلا  لیسناتپ  زا  یراع  هک  زیر  تارذ  میظع  ریداقم 
بجوم زور  دنچ  فرظ  بیترت  نیدب  ، و  دنزیرگ یم  یدیشروخ  نوردنا  زا  ًاروف  یتارذ 

“ یرارف تارذ   ” نیا زا  یترجاھم  نینچ   . دنوش یم  اسآ  لوغ  دیشروخ  کی  یشاپورف 
شیپ لاس  هاجنپ  دودح  رد  ادموردنآ  یباحس  میظع  یاون  یشاپورف  ببس  هک  دوب 
ورف ایشنروی  تقو  هب  هقیقد  لھچ  ضرع  رد  یدیشروخ  میظع  ۀدوت  نیا   . دیدرگ

. دیشاپ

لاح رد  دیشروخ  ۀدنامیقاب  لوح  هدام  میظع  ینکفا  نورب   ، هدعاق کی  ناونع  هب 
. و دھد یم  دوجو  ۀمادا  دننام  یباحس  یاھزاگ  ۀدرتسگ  یاھربا  تروص  هب  یدرس 
هک گنچرخ  یباحس  ریظن   ، مظنمان یاھیباحس  عاونا  زا  یرایسب  أشنم  ًامامت  نیا 

یباحس نیا   . دزاس یم  نشور  ار  دشاب  یم  شیپ  لاس  دصھن  ًادودح  نآ  أشنم 
مظنمان ۀدوت  نیا  زکرم  یکیدزن  رد  اھنت  ۀراتس  کی  تروص  هب  ار  ردام  ۀرک  زونھ 

. دراذگ یم  شیامن  هب  یباحس 

دیشروخ تابث  - 9

هک دننک  یم  ظفح  دوخ  یاھنورتکلا  یور  یا  هبذاج  لرتنک  نانچ  رتگرزب  یاھدیشروخ 
هب هدنھد  یرای  یاھوترپ  نیا   . دزیرگ یم  سکیا  دنمتردق  ۀعشا  کمک  اب  طقف  رون 
لخد یژرنا  یناتمیتلآ  یساسا  تاطابترا  ظفح  هب  دننک و  یم  ذوفن  اضف  یمامت 
یبایتسد لابند  هب   ، دیشروخ کی  ۀیلوا  ناراگزور  رد  یژرنا  دایز  نداد  تسد  زا   . دنراد

هب رون  زیرگ  ببس  هب  دایز  هجرد —  یالاب 35٫000٫000  ترارح —  رثکادح  هب  نآ 
ات دنزیرگ  یم  اضف  لخاد  هب  ناتمیتلآ  یاھیژرنا  نیا   . تسین یناتمیتلآ  شوارت  تروص 

یعقاو راجفنا  کی  تروص  هب  یژرنا  یبای  تیدام  ینورتکلا و  طابترا  ییوجارجام  رد 
. دنوش ریگرد  یدیشروخ  غولب  ناراگزور  لوط  رد  یژرنا 
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لباقتم ریثأت   ، یلحم ۀبذاج  عبات  اھناتمیتلآ   . دنتسھ هبذاج  عبات  اھنورتکلا  اھمتا و 
ناھج ۀنادواج  یناھج و  ۀریاد  ِشخرچ  یاتسار  رد  اھنآ  اما   ، دنتسین  ، یدام ۀبذاج 

یناتمیتلآ یژرنا   . دنشاب یم  تشھب  ای  قلطم  ۀبذاج  عیطم  لماک  روط  هب   ، اھناھج
اما  ، تسین رود  ای  کیدزن  یدام  مارجا  میقتسم  ای  یطخ  ۀبذاج  ششک  عیطم 

. دنک یم  شخرچ  هدرتسگ  شنیرفآ  گرزب  یضیب  رادم  یوس  هب  ًاقیقد  هراومھ 

هلاس رھ  ار  یعقاو  ۀدام  زا  نت  درایلیم  دصکی  ًابیرقت  امش  دوخ  یدیشروخ  زکرم 
، دوخ نیزاغآ  دشر  لوط  رد  اسآ  لوغ  یاھدیشروخ  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  عطاس 
کی تایح   . دنھد یم  تسد  زا  هدام  روآ  باجعا  ینازیم  هب   ، لوا لاس  درایلیم  کی 

یاھیژرنا ، و  دوش یم  تابثاب  یلخاد  ترارح  ممیزکام  هب  ندیسر  زا  دعب  دیشروخ 
هک تسا  ینارحب  ۀطقن  نیا  رد  تسرد  . و  دننک یم  ندش  اھر  هب  عورش  یمتا  ریز 

. دنریگ یم  رارق  جنشتم  یاھشپت  تحت  رتگرزب  یاھدیشروخ 

یاھراشف ترارح —  هبذاج -  زیتس  نایم  نزاوت  هب  لماک  روط  هب  دیشروخ  تابث 
. تسا هتسباو  دنوش —  یم  لداعتم  روصت  لباقریغ  یاھترارح  اب  هک  هداعلا  قراخ 
، و دنک یم  ظفح  ار  نوگانوگ  داوم  دایز  یاھ  هیال  اھدیشروخ  لخاد  یزاگ  ششک 

راشف اب  ًاقیقد  ینوریب  داوم  نزو   ، دنتسھ نزاوت  رد  امرگ  هبذاج و  هک  یماگنھ 
رتناوج ناگراتس  زا  یرایسب  رد   . دوش یم  ربارب  ینورد  نیریز و  یاھزاگ  ترارح 

جیردت هب  ، و  دنک یم  داجیا  یلخاد  ۀدنور  الاب  هتسویپ  یاھترارح  هبذاج  موادم  مکارت 
زاگ قوف  یاھداب  ِسکیا  ۀعشا  یلخاد  راشف   ، دبای یم  شیازفا  لخاد  یامرگ  هک 
هب عورش   ، زکرم زا  زیرگ  تکرح  اب  هطبار  رد   ، دیشروخ کی  هک  دوش  یم  دایز  نانچ 
مدع بیترت  نیدب  ، و  دنک یم  اضف  یوس  هب  دوخ  ینوریب  یاھ  هیال  ندنکفا  نوریب 

. دنک یم  ناربج  ار  امرگ  هبذاج و  نایم  نزاوت 

طاسبنا و یاھ  هرود  نایم  یبسن  لداعت  هب  هک  تسا  اھتدم  امش  دیشروخ  دوخ 
داجیا ار  رتناوج  ناگراتس  یرایسب  میظع  یاھشپت  هک  یتالالتخا  نآ   ، دوخ ضابقنا 

ار دوخ  لاس  درایلیم  نیمشش  نونکا  امش  دیشروخ   . تسا هتفای  تسد   ، دنک یم 
نآ  . دنک یم  لمع  درکراک  نیرتگرزب  ۀرود  رد  رضاح  لاح  رد  نآ   . دراذگ یم  رس  تشپ 
نآ  . دیشخرد دھاوخ  ینونک  نامدنار  اب  لاس  درایلیم  جنپ  تسیب و  زا  شیب  یارب 
درکراک یناوج و  یاھ  هرود  عومجم  ۀزادنا  هب  ار  لوفا  دمآراک  ًاشخب  ۀرود  کی  ًالامتحا 

. دومن دھاوخ  هبرجت  شتابث  اب 

ینوکسم تارک  أشنم  - 10

داجیا لاح  رد   ، نآ هب  کیدزن  ای  ممیزکام  شپت  تیعضو  رد   ، ریغتم ناگراتس  زا  یخرب 
دوخ دیشروخ  هیبش  رایسب  ماجنارس  اھنآ  زا  یرایسب  هک   ، یعرف یاھمتسیس 
تسرد امش  دیشروخ   . دنشاب یم   ، دوب دنھاوخ  نآ  شدرگ  لاح  رد  تارایس  امش و 
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یکیدزن هب  انوگنآ  میظع  متسیس  هک  تشاد  رارق  دنمورین  شپت  تیعضو  نینچ  رد 
، یعقاو تانایرج  ناروف  هب  عورش  دیشروخ  ینوریب  حطس  ، و  درک شخرچ  نآ 
تدش اب  ییوربور  ۀلصاف  نیرتکیدزن  ات  تلاح  نیا   . دومن هدام  ِموادم  یاھ  هقرو 

هب یدیشروخ  یگدیبسچمھ  تادحرس  هک  نیا  ات   ، تفای همادا  هدنیازف  هتسویپ 
رد  . دش هتخیر  نوریب   ، یسمش ۀموظنم  یاین   ، هدام میظع  ۀلق  کی  دمآ و  تسد 

یمامت تاقوا  یھاگ  هدننک  بذج  مسج  یکیدزن  نیرت  گنتاگنت  هباشم  طیارش 
. دشک یم  دوخ  یوس  هب  ار  دیشروخ  کی  موس  کی  ای  مراھچ  کی  یتح   ، تارایس
رایسب یتارک   ، ربا زا  هدیشوپ  تارک  ۀژیو  صخشم  عاونا  هدمع  یاھینکفا  نوریب  نیا 

. دنھد یم  لکش  ار   ، لحز یرتشم و  هیبش 

ۀموظنم زا  توافتم  ًالماک  ییأشنم  یدیشروخ  یاھ  هموظنم  رثکا   ، دوجو نیا  اب 
رذج و ۀبذاج  کینکت  قیرط  زا  هک  ییاھنآ  اب  هطبار  رد  یتح  رما  نیا  ، و  دنتشاد امش 

یزاس هرک  کینکت  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  اما   . دنک یم  قدص  دندش  داجیا  یدم 
دوجو هب  ار  شنیرفآ  یدیشروخ  ۀموظنم  عون  هشیمھ  هبذاج   ، دشاب دوجوم 

هدرخ  ، رامقا  ، تارایس اب  کیرات  ۀریزج  ای  یزکرم  دیشروخ  کی  ینعی   ، دروآ یم 
. اھباھش ، و  رامقا

، و یموجن تیعضو   ، شیادیپ ۀوحن  قیرط  زا  ًاتدمع  تارک  کت  کت  یکیزیف  یامیس 
نایم رد  تعرس  ، و  شخرچ نازیم   ، هزادنا  ، نس  . دوش یم  نییعت  یکیزیف  طیحم 

، دماج داوم  یگتشابنا  یزاگ و  ضابقنا  تارک   . دنتسھ هدننک  نییعت  لماوع  زین  اضف 
کچوک دایز  هک  یماگنھ   ، نانآ نیزاغآ  تایح  لوط  رد  اھھوک و،  ۀلیسو  هب   ، ود رھ 
یمداصت باذم و  همین  تارک   . دنوش یم  یگژیو  نییعت  اوھ  بآ و  طسوت   ، دنشابن

. دنشاب یم  هدرتسگ  یاھھوک  هتشر  نودب  تاقوا  یھاگ 

، و دنتسھ ررکم  اھ  هزرل  نیمز   ، دیدج تارک  نیا  یمامت  نیزاغآ  راصعا  لوط  رد 
هب رما  نیا   ، دنوش یم  یگژیو  نییعت  یکیزیف  گرزب  تالالتخا  قیرط  زا  یگمھ 
یاھ هقلح  زا  هک  یتارک   ، دراد تحص  یزاگ  ضابقنا  تارک  اب  هطبار  رد  صوصخ 

هب رصحنم  یاھدیشروخ  یخرب  ضابقنا  هیلوا و  مکارت  ۀجیتن  رد  هک  اھیباحس  میظع 
هناگود أشنم  کی  ایشنروی  دننام  هک  یتارایس   . دنا هدمآ  دوجو  هب  دنا  هدنام  یقاب  درف 

اب یتح   . دننک یم  روبع  ینافوط  رتمک  رتبوشآ و  مک  یناوج  نارود  کی  نایم  زا  دنراد 
، اھناشفشتآ اب  هک  ار  دنمورین  یاھینوگرگد  زا  هیلوا  ۀلحرم  کی  امش  ۀرک   ، دوجو نیا 

. دومن هبرجت  دوش  یم  یگژیو  نییعت  دیدش  یاھنافوط  ، و  اھلیس  ، اھ هزرل  نیمز 

ۀموظنم  . تسا هدش  یوزنم  ایناتِس  ینوریب  یاھ  هنارک  رد  ًاتبسن  ایشنروی 
هک یلاح  رد   ، دراد ار  هلصاف  نیرترود  مسورج  زا   ، انثتسا کی  اب   ، امش یسمش 
هبکوک نیا  ، و  دراد رارق  کدایشالرُن  متسیس  نیرت  ینوریب  ترواجم  رد  ایناتِس  دوخ 

نیرتزیچان ۀرمز  رد  یتسار  هب  امش   . دیامیپ یم  ار  نادابن  ینوریب  ۀبل  نونکا 
یگزاوآ دنلب  تیعقوم  هب  ار  امش  ۀرایس  لیئاکیم  یاطعا  هک  نیا  ات  دیدوب  اھشنیرفآ 
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هب هک  یلاح  رد   ، تسا نیلوا  نیرخآ  تاقوا  یھاگ   . داد اقترا  ناھج  ۀدمع  هجوت  و 
. دوش یم  نیرتگرزب  نیرتزیچان  یتسار 

یورین زکارم  سیئر  اب  یعاسم  کیرشت  رد  مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
[. نادابن
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 42
هدام نھذ و  یژرنا — 

، و تسا دوجو  یمامت  یانبریز  یژرنا  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا هدام  ناھج  ناینب 
تسا یزیچ  هناگی   ، یژرنا  ، ورین  . دوش یم  لرتنک  یناھج  ردپ  طسوت  صلاخ  یژرنا 

هب ار  یناھج  قلطم  روضح  دوجو و  دنام و  یم  اجرباپ  رادیاپ  یانب  کی  ناونع  هب  هک 
یتشھب یاھدوجو  زا  هک  یژرنا  میظع  نایرج  نیا   . دنک یم  تابثا  هدراذگ و  شیامن 
هاگچیھ  . تسا هتفرن  نایم  زا  زگرھ  ، و  تسا هدرکن  تفا  زگرھ  دوش  یم  هناور 
تسا هتشادن  دوجو  نایاپ  یب  تیامح  نیا  رد  یا  هفقو  .

ًامامت نیمارف  یصخش و  تساوخ  قباطم  هتسویپ  ناھج  یژرنا  رب  طلست 
رد یژرنا  هتفای و  یلجت  یورین  ِیصخش  لرتنک  نیا   . تسا یناھج  ردپ  ۀنادنمدرخ 

طسوت زین  ، و  نادواج رسپ  گنھامھ  تامیمصت  اھدرکلمع و  قیرط  زا  شدرگ 
لیدعت دیآ  یم  رد  ارجا  هب  کرتشم  لماع  ۀلیسو  هب  هک  ردپ  رسپ و  دحتم  دصاقم 

اھنآ  . دننک یم  لمع  یدارفنا  یصخش و  تروص  هب  یھلا  تادوجوم  نیا   . دوش یم 
تحت تادوجوم  زا  یدودحمان  ًابیرقت  دادعت  یاھورین  صاخشا و  قیرط  زا  نینچمھ 

رد یھلا  نادواج و  دوصقم  ۀولج  نوگانوگ  روط  هب  کی  رھ  ، و  دننک یم  لمع  نامرف 
ۀنارگن هدنیآ  یدرکراک و  یاھیسیدرگد  ای  تالیدعت  نیا  اما   . دنشاب یم  اھناھج  ناھج 
لرتنک تحت  ًامامت  یژرنا  ورین -  هک  نایب  نیا  تقیقح  زا  هجو  چیھ  هب  یھلا  یورین 
تسا نکاس  اھزیچ  یمامت  زکرم  رد  هک  تسا  یصخش  یادخ  کی  یئاغ 
دھاک یمن  .

تشھب -1 یاھیژرنا  اھورین و 

یاین نینچمھ  حاورا  ِردپ   . تسا حور  تایح  رھوج  اما   ، تسا هدام  ناھج  ناینب 
ۀریزج  ، هیلوا یوگلا  یدبا  عبنم  نینچمھ  هیلوا  رسپ  ِنادواج  ردپ   . تسا اھناھج 
دشاب یم   ، تشھب .

یناھیک ناسکی  تیعقاو  عونتم  یاھیلجت  ود  رھ  هک  ارچ  یژرنا —  هدام — 
رد  ” . تسا یناھج  ردپ  ریذپان  کیکفت  ِءزج  یناھج  ۀدیدپ  کی  ناونع  هب   ، دنشاب یم 
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زا یتاذ  یژرنا  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم  هدام  “ . دوش یم  ظفح  یتسھ  یمامت  وا 
اما  ، دراذگ یم  شیامن  هب  ار  دوخ  رد  هدش  روصحم  یاھورین  دھد و  یم  زورب  دوخ 

دنتسھ یکیزیف  یاھ  هدیدپ  نیا  یمامت  هب  طوبرم  یاھیژرنا  ریگرد  هک  هبذاج  طوطخ 
لباق لکش  نیلوا   ، ناتمیتلآ  . دنا هتسباو  نآ  هب  دنبای و  یم  همشچرس  تشھب  زا 
دراد دوخ  ۀتسھ  تروص  هب  ار  تشھب   ، یژرنا یریگ  هزادنا  .

رد هدام و  رد  یتاذ  روط  هب  تسا  هتخانشان  ایشنروی  رد  هک  یژرنا  زا  لکش  کی 
، دریذپ تروص  ماجنارس  فاشتکا  نیا  هک  یماگنھ   . تسا دوجوم  یناھج  یاضف 
. و دنا هدرک  لح   ، ًابیرقت لقادح   ، ار هدام  زار  هک  درک  دنھاوخ  ساسحا  نانادکیزیف 

کینکت زا  رگید  ۀلحرم  کی  رب  ، و  دنا هدش  رتکیدزن  هدننیرفآ  هب  ماگ  کی  بیترت  نیدب 
ای هدام  دوجو  ، و  دنا هدرکن  ادیپ  ار  دنوادخ  هجو  چیھ  هب  اما   ، دنا هتفای  طلست  یھلا 
ردپ دوصقم  هزیگنا و  ، و  تشھب یناھیک  کینکت  زا  ادج  زین  ار  یعیبط  نیناوق  درکراک 
دنا هدناسرن  توبث  هب  یناھج  .

ایشنروی هک  نیا  زا  دعب   ، رتشیب تافاشتکا  رتگرزب و  زاب  یتح  یاھتفرشیپ  لابند  هب 
دیاب امش  هچ  رگ   ، درک تفرشیپ  هزادنا  یب  روط  هب  ینونک  شناد  اب  هسیاقم  رد 

یکیزیف یاھیلجت  رییغت  دح  ات  ار  هدام  یکیرتکلا  یاھدحاو  یژرنا  یاھشدرگ  لرتنک 
نادنمشناد  ، نکمم یاھتفرشیپ  نینچ  یمامت  زا  دعب  یتح   ، دیروآ تسد  هب  اھنآ 

ندوزفا یارب  ای  یژرنا  ششخرد  کی  ندروآ  دوجو  هب  ای  هدام  متا  کی  شنیرفآ  یارب 
دوب دنھاوخ  ناوتان  هشیمھ  یارب   ، هدام هب  میمان  یم  تایح  ام  هک  هچنآ  .

ۀدننیرفآ یاھتیصخش  یناھج و  ردپ  تازایتما  زا  تایح  یاطعا  یژرنا و  شنیرفآ 
نایرج  ، تسا اھتیھولا  زا  موادم  ناروف  کی  تایح  یژرنا و  ۀناخدور   . تسا وا  رایمھ 
یھلا یژرنا  نیا   . دوش یم  اضف  یمامت  یھار  هک  تشھب  یورین  دحتم  یناھج و 
زاغآ ار  ییاھینوگرگد  نآ  ورین  ناگدنھد  نامزاس   . تسا هتفرگ  ارف  ار  شنیرفآ  یمامت 
رجنم یژرنا  هب  هک  دننک  یم  داجیا  ار  ییاضف  یورین  تارییغت  نآ  دننک و  یم 
تارک بیترت  نیدب  ، و  دننک یم  سیدرگد  هدام  هب  ار  یژرنا  ورین  ناریدم   . دوش یم 

هک دننک  یم  زاغآ  هدرم  ۀدام  رد  ار  ییاھدنور  نآ  تایح  نیلماح   . دنبای یم  دلوت  یدام 
رد لاونم  نیمھ  هب  ایشناروم  یورین  ناتسرپرس   . یدام تایح   ، میمان یم  تایح  ام 

ناگدننیرفآ  . دننک یم  لمع  یحور  یدام و  تارک  نایم  راذگ  یاھورملق  رساترس 
هب ، و  دننک یم  زاغآ  یژرنا  یھلا  لاکشا  رد  ار  یھباشم  یاھدنور  یحور  رتالاب 
ددرگ یم  رادیدپ  دنمشوھ  تایح  یحور  رتالاب  لاکشا  نآ  لابند  .

یژرنا یژرنا —   . دور یم  شیپ  تشھب  زا   ، هتفای لکش  یھلا  مظن  قباطم  هک  یژرنا 
هک ادخ  هس  هباشت  قبط  رب  نآ   . درب یم  هرھب  یھلا  نامزاس  تشرس  زا  صلاخ — 
لمع اھناھج  ناھج  یزکرم  رقم  رد  هک  روطنآ   ، دنشاب یم  یکی  ۀدنریگ  رب  رد 

یاھدوجو زا   ، دراد رارق  تشھب  رادم  رد  ًامامت  ورین  . و  تسا هتفای  لکش   ، دننک یم 
ردپ تلع —  یب  تلع  یلجت  ًاساسا  ، و  ددرگ یم  زاب  اھنآ  هب  دیآ و  یم  یتشھب 
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دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  یتیدوجوم  چیھ  ردپ  نودب  ، و  دشاب یم  یناھج —  .

 - ورین  . تسا دوجوم  هشیمھ  ًاتاذ  دوش  یشان  دوجوم  دوخ  ِتیھولا  زا  هک  ییورین 
عبات تسا  نکمم  نارکیب  یاھ  هولج  نیا   . تسا یندشن  دوبان  ریذپان و  یھابت  یژرنا 
چیھ هب  اما   ، دنشاب یدبا  لکش  رییغت  ، و  نایاپ یب  ینوگرگد   ، دودحمان یسیدرگد 

دنھاوخن زگرھ  دنناوت و  یمن   ، روصت لباق  دح  نیرتمک  ات  یتح   ، هجرد ای  هجو 
هب  ، دبای یم  همشچرس  نارکیب  زا  هچ  رگ   ، یژرنا اما   . دنوش یتسین  راچد  تسناوت 
روصت لباق  رضاح  لاح  رد  هک  گرزب  ناھج  یارب   . دوش یمن  رگ  هولج  دودحمان  روط 
دراد دوجو  ینوریب  تادحرس  تسا  .

ینارکیب لومش  مامت  ۀضبق  هب  هتسویپ  نآ   . تسین دودحمان  اما  تسا  یدبا  یژرنا 
زا نوچ  اھنآ   . دنھد یم  دوجو  ۀمادا  دبا  یارب  یژرنا  ورین و   . دھد یم  ناشن  شنکاو 
ررقم رادم  لیمکت  یارب  رگا  یتح   ، دندرگ زاب  اجنآ  هب  دیاب   ، دنا هدش  جراخ  تشھب 
طقف تسا  یتشھب  تیھولا  أشنم  زا  هک  هچنآ   . دشاب زاین  یدامتم  راصعا  هب  هدش 
دشاب هتشاد  یھلا  ماجرف  کی  ای  یتشھب  دصقم  کی  دناوت  یم  .

، دودحم یا  هزادنا  ات   ، لکش یا  هریاد  یاھناھج  ناھج  کی  هب  ار  ام  داقتعا  ًامامت  نیا  و 
ۀناشن تروص  نآ  رد   ، تشادن تحص  رما  نیا  رگا   . دنک یم  دییأت  روانھپ  مظنم و  اما 

، نیناوق یمامت   . تشگ یم  رادیدپ  دوز  ای  رید  هطقن  کی  رد  یژرنا  ندش  یھت 
یادخ کی  دوجو  هب  زیچ  همھ   ، ناھوژپ ناھج  تداھش  ، و  تلود هاگتسد   ، اھنامزاس

، نایاپ یب  دوجو  یدرِگ  کی   ، یھانتم ناھج  کی   ، همھ نیا  اب  اما   ، دراد هراشا  نارکیب 
یھانتم  ، ینارکیب اب  هسیاقم  رد  دوجو  نیا  اب  اما   ، دودحمان ًابیرقت  .

یناھج -2 یحورریغ  یژرنا  یاھمتسیس 
( یکیزیف یاھیژرنا  )

حوطس ناوتب  نآ  قیرط  زا  هک  یسیلگنا  نابز  رد  بسانم  تاملک  نتفای  یتسار  هب 
دومن فیصوت  صخشم و  ار  یحور — ای   ، ینھذ  ، یکیزیف یژرنا —  ورین و  نوگانوگ 

زا ار  امش  ۀدش  هتفریذپ  فیراعت  دنناوت  یمن  عومجم  رد  اھ  هتشون  نیا   . تسا راوشد 
نیا دیاب  ام  هک  دراد  دوجو  نابز  رد  یدوبمک  نانچ   . دننک لابند  ناوت  ، و  یژرنا  ، ورین
تغل  ، لاثم ناونع  هب   ، هلاقم نیا  رد   . میریگ راک  هب  هناگدنچ  یناعم  رد  ار  تارابع 
کی لیسناتپ  ، و  لمع  ، تکرح لاکشا  لحارم و  یمامت  نداد  ناشن  یارب  یژرنا 
ناوت یا و  هبذاج  شیپ  لحارم  هب  ورین  هک  یلاح  رد   ، هتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  هدیدپ 
دوش یم  قالطا  یژرنا  یا  هبذاج  سپ  لحارم  هب  .

داھنشیپ قیرط  زا  ار  ینھذ  یمگردرس  ات  درک  مھاوخ  شالت  نم  دوجو  نیا  اب 
لاح رد  یژرنا   ، یناھیک یورین  یارب  نیریز  یاھیدنب  هقبط  شریذپ  یضتقم 
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مھد شھاک  یکیزیف —  یژرنا  ناھج —  ناوت  ، و  یرادیدپ :

1- . دشاب یم  لماک  قلطم  دازآ  ۀدش  هتفریذپ  ییاضف  روضح  نیا  ییاضف . یدنمناوت 
درکراک تیمامت  یتاذ  هک  ییاضف  ییورین -  یناھج  لیسناتپ  رب  موھفم  نیا  طسب 
تیمامت ینعم  هب  موھفم  نیا  هک  یلاح  رد   ، دراد تلالد  دشاب  یم  لماک  قلطم 

، ریذپان نایاپ   ، زاغآ نودب  ۀریزج  زا  یدبا  ظاحل  هب  هک  اھناھج —  یناھیک —  تیعقاو 
دشاب یم  تفای  همشچرس  تشھب  ریذپانرییغت  ، و  تکرح یب  .

ۀقطنم هس  لماش  ًالامتحا  دنتسھ  تشھب  یناتحت  علض  یموب  هک  ییاھ  هدیدپ 
دوخ ۀیحان   ، لماک قلطم  ینوناک  ۀیحان  دنشاب : یم  ییورین  قلطم  درکراک  روضح و 
لیدعت زاسربارب و  ۀتخانشان  یاھدرکراک  ای  اھورین  ینیبانیب  ۀیحان  ، و  تشھب ۀریزج 
دنشاب یم  یناھیک  تیعقاو  ِیتشھب  ۀخرچ  نوناک  زکرم  مھ  ۀیحان  هس  نیا   . هدننک .

طقف دشاب و  یم  لماک  قلطم  ورملق  نآ   . تسا تیعقاو  شیپ  کی  ییاضف  یدنمناوت 
طقف ًارھاظ  نآ  دوجو  نیا  اب   . دھد یم  ناشن  شنکاو  یناھج  ردپ  یصخش  ۀضبق  هب 
تسا لیدعت  لباق  ورین  داتسا  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس  روضح  طسوت  .

دوش یم  هتفگ  نخس  اتولُسبَا  ناونع  هب  ییاضف  یدنمناوت  زا   ، اسرووی رد  .

دشاب و -2 یم  ییاضف  یدنمناوت  رد  نیداینب  رییغت  نیلوا  رگنایامن  نیا  نیزاغآ . یورین 
میناد یم  ام   . دشاب یناتحت  تشھب  رد  لماک  قلطم  یاھدرکراک  زا  یکی  دناوت  یم 
لخاد هک  ینآ  هب  تبسن  دوش  یم  جراخ  یناتحت  تشھب  زا  هک  ییاضف  روضح  هک 
طباور نینچ  زا  هنوگ  رھ  زا  رظن  فرص  اما   . تسا هتفای  رییغت  یا  هقیرط  هب  دوش  یم 
نیزاغآ یورین  هب  ییاضف  یدنمناوت  ینلع  ۀدش  هتخانش  یسیدرگد   ، یلمتحم
تشھب یورین  ۀدنز  ناگدنھد  نامزاس  زیمآ  شنت  روضح  ۀدننک  زیامتم  ۀیلوا  درکراک 
دشاب یم  .

نامزاس ییاضف  روضح  طسوت  هک  یتمواقم  هب  شنکاو  رد  هوقلاب  لاعفریغ و  یورین 
ورین  . دوش یم  یلزا  لاعف و  هدش  داجیا  ورین  داتسا  ۀدش  جتنم  ۀیلوا  ناگدنھد 
شنکاو هناگدنچ —  شنکاو  ۀرتسگ  هب  لماک  قلطم  یراصحنا  ورملق  زا  نونکا 

هب اذل  دیدرگ و  زاغآ  لمع  یادخ  طسوت  هک  هیلوا  صخشم  یاھتکرح  هب  تبسن 
 — دبای یم  همشچرس  یناھج  قلطم  زا  هک  هدننک  لیدعت  صخشم  یاھتکرح 
قلطم اب  بسانت  رد  یلاعتم  تّیلع  هب  تبسن  ًارھاظ  نیزاغآ  یورین   . دیآ یم  نوریب 
دھد یم  ناشن  شنکاو  ندوب  .

رد  . دوش یم  هتفگ  نخس  صلاخ  یژرنا  ناونع  هب  تاقوا  یھاگ  نیزاغآ  یورین  زا 
مینک یم  هراشا  نآ  هب  اتاگِرگِس  ناونع  هب  ام  اسرووی  .
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یفاک -3 ورین  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس  لاعفریغ  روضح  یرادیدپ . لاح  رد  یاھیژرنا 
نینچ رد  ، و  دوش هداد  لکش  رییغت  نیزاغآ  یورین  هب  ییاضف  یدنمناوت  ات  تسا 

یاھدرکراک ورین  ناگدنھد  نامزاس  نیمھ  هک  تسا  یا  هدش  لاعف  ییاضف  ۀیحان 
روھظ زا  شیپ  هک  تسا  نیا  نیزاغآ  یورین  ریدقت   . دننک یم  زاغآ  ار  دوخ  لاعف  هیلوا و 
یژرنا یلجت  ورملق  رد  یسیدرگد  صخشم  ۀلحرم  ود  نایم  زا  ناھج  ناوت  تروص  هب 
دنرارق نیا  زا  یرادیدپ  لاح  رد  یژرنا  حطس  ود  نیا   . دنک روبع  :

a. ، یشنت دنمورین -   ، یتکرح نالک -   ، راد تھج  ناوترپ -  یژرنا  نیا  دنمتردق . یژرنا 
نامزاس یاھتیلاعف  طسوت  هک  یژرنا  میظع  یاھمتسیس  رگشنکاو —  روز -  هب 
دنمتردق ای  هیلوا  یژرنا  نیا   . دشاب یم  دنیآ —  یم  رد  تکرح  هب  ورین  ۀیلوا  ناگدنھد 

هچ رگ   ، تسین دنمشنکاو  هبذاج  تشھب -  ششک  هب  تبسن  متح  روط  هب  ادتبا  رد 
تشھب یناتحت  علض  زا  هک  یقلطم  تاریثأت  کرتشم  ۀعومجم  هب  تبسن  ًالامتحا 

. دھد یم  ناشن  راد  تھج  ییاضف -  ای  هوبنا  نالک -  شنکاو  کی  دننک  یم  لمع 
قلطم ۀبذاج  راو و  هریاد  ۀضبق  هب  تبسن  هیلوا  شنکاو  حطس  ات  یژرنا  هک  یماگنھ 
ۀیوناث ناراکمھ  هب  ار  راک  ورین  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس   ، دوش یم  رادیدپ  تشھب 
دنراپس یم  دوخ  .

b. رگشنکاو هبذاج  هب  تبسن  یرادیدپ و  لاح  رد  نونکا  ِیژرنا  هبذاج . یژرنا 
. دوش یم  یناھج  ۀدام  یمامت  لاعف  یاین  دنک و  یم  لمح  ار  ناھج  ناوت  لیسناتپ 
یراشف و روضح  زا  هک  تسا  یژرنا  دیلوت  لوصحم  هبذاج  ای  هیوناث  یژرنا  نیا 

داجیا ورین  داتسا  یلاعتم  راکمھ  ناگدنھد  نامزاس  طسوت  هک  یشنت  یاھدنور 
هب ییاضف  یژرنا   ، ورین ناگدننک  راھم  نیا  راک  هب  شنکاو  رد   . دوش یم  لصاح  هدش 

تبسن بیترت  نیدب  ، و  دنک یم  روبع  یا  هبذاج  ۀلحرم  هب  دنمتردق  ۀلحرم  زا  تعرس 
، دوش یم  دنمشنکاو  ًامیقتسم  تشھب  قلطم )  ) ۀبذاج لکش  یا  هریاد  ۀضبق  هب 
 - یطخ ششک  هب  تبسن  تیساسح  رد  یصخشم  لیسناتپ  هک  نیا  نمض 
سپ ینورتکلا و  یاھزاف  ۀدنوش  رادیدپ  یدوز  هب  ِیدام  مرج  یتاذ  هک  یا  هبذاج 
شنکاو یرادیدپ  لابند  هب   . دزاس یم  راکشآ  تسا  هدام  یژرنا و  ینورتکلا 
یژرنا یاھدابدرگ  زا  دنناوت  یم  ورین  داتسا  راکمھ  ناگدنھد  نامزاس   ، یا هبذاج 
یریگراک هب  تیلباق  ناھج  یورین  ناریدم  هک  طرش  نیا  هب   ، دنوش صخرم  ییاضف 
دنشاب هتشاد  ار  لمع  نادیم  نآ  رد  .

زا اما   ، میتسھ نئمطمان  ًالماک  ورین  لماکت  ۀیلوا  لحارم  قیقد  للع  اب  هطبار  رد  ام 
. میراد تخانش  یرادیدپ  لاح  رد  یژرنا  یلجت  حطس  ود  رد  یئاغ  دنمشوھ  لمع 
دروم یعمج  تروص  هب  هک  یماگنھ   ، هبذاج دنمتردق و  یاھیژرنا  زا  اسرووی  رد 
دوش یم  هتفگ  نخس  اتمیتلآ  ناونع  هب   ، دنوش یم  عقاو  هظحالم  .

یژرنا -4 لکش  هب  اجنآ  زا  ییاضف و  یژرنا  لکش  هب  ییاضف  یورین  ناھج . ناوت 
هتفای غولب  یا  هطقن  نآ  هب  یکیزیف  یژرنا  ور  نیا  زا   . تسا هتفای  رییغت  هبذاج  لرتنک 
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ۀناگدنچ دصاقم  یارب  دوش و  تیادھ  ورین  یاھلاناک  هب  دناوت  یم  هک  تسا 
نارگلرتنک ، و  زکارم  ، ناریدم طسوت  راک  نیا   . دوش هتفرگ  راک  هب  ناھج  ناگدننیرفآ 

هتفای و نامزاس  یاھشنیرفآ  گرزب —  ناھج  رد  یکیزیف  یژرنا  ۀرنھ  دنچ 
لماک شیب  مک و  لرتنک  ناھج  یورین  ناریدم  نیا   . دسر یم  ماجنا  هب  ینوکسم — 

ار ناھجربا  تفھ  یژرنا  ینونک  متسیس  هک  ار  یژرنا  زاف  یس  زا  ددع  کی  تسیب و 
یاھتیلاعف ورملق  هدام  یژرنا -  ناوت -  ۀنماد  نیا   . دنراد هدھع  هب  دھد  یم  لیکشت 

لمع لاعتم  یناکم  ینامز -  دنمزارف  لرتنک  تحت  هک   ، هناگ تفھ  ۀنادنمشوھ 
دشاب یم  دننک  یم  .

مینک یم  هراشا  اتیوارگ  ناونع  هب  ناھج  ناوت  ورملق  هب  ام  اسرووی  رد  .

ات -5  ، حطس هب  حطس   ، ییاضف ۀدننک  سیدرگد  یورین  هک  روطنیمھ  انواھ . یژرنا 
هتشون نیا   ، تسا هدش  لابند  اضف  نامز و  یاھناھج  ناوت  یژرنا -  یدرکراک  حطس 

یوس هب  تکرح  ۀمادا  رد   . تسا هدرک  تکرح  تشھب  یوس  هب  یموھفم  رظن  زا 
دروم تسا  یزکرم  ناھج  یاھیگژیو  زا  هک  یژرنا  دوجوم  شیپ  زاف  کی   ، تشھب
دوخ ۀتشذگ  هب  دسر  یم  رظن  هب  یلماکت  ۀخرچ  اجنیا  رد   . دریگ یم  رارق  ییورایور 

شخرچ هب  عورش  ورین  یوس  هب  دسر  یم  رظن  هب  نونکا  ناوت  یژرنا -   . ددرگ یم  زاب 
یدنمناوت تشرس  زا  توافتم  رایسب  تعیبط  اب  ییورین  اما   ، دنک یم  بقع  هب 

اھنآ ؛  دنتسین هناگود  انواھ  یژرنا  یاھمتسیس   . نیزاغآ یورین  ییاضف و 
ثیلثت بناج  زا  هک   ، دشاب یم  کرتشم  لماع  ِیژرنا  ِدوجوم  ِورملق  نیا   . دنا هناگ  هس 

دنک یم  لمع  تشھب  .

دنا هدش  هتخانش  اتایرت  ناونع  هب  انواھ  یاھیژرنا  نیا  اسرووی  رد  .

رد -6 طقف  اجنآ و  زا  تشھب و  یالاب  حطس  یور  یژرنا  متسیس  نیا  یلاعتم . یژرنا 
دوش یم  هدیمان  اتسونارت  نآ  اسرووی  رد   . دنک یم  لمع  تیانوسبا  نامدرم  اب  طابترا  .

7- . تسا تیھولا  رابت  هب  کیدزن  تسا  یتشھب  یژرنا  هک  یماگنھ  یژرنا  اتونوم .
کی تسا —  تشھب  یحورریغ  ۀدنز  یژرنا  اتونوم  هک  میراد  لیامت  رواب  نیا  هب  ام 
ردپ یحورریغ  یژرنا  متسیس  اذل  هیلوا —  رسپ  یحور  ۀدنز  یژرنا  یدبا  یاتمھ 
تسا یناھج  .

اھنآ  . میھد زیمت  مھ  زا  ار  تشھب  یاتونوم  یتشھب و  حور  تعیبط  میناوت  یمن  ام 
ناوت یم  یتخس  هب  اما   ، دنراد توافتم  یاھمان  اھنآ   . دنتسھ دننامھ  ًارھاظ 
لباق مان  قیرط  زا  طقف  نآ  یحورریغ  یحور و  یاھ  هولج  هک  تیعقاو  کی  نوماریپ 
تفگ یدایز  زیچ  امش  هب  دنتسھ  نداد  زیمت  .

هناگ و تفھ  یادخ  یناحور  تمدخ  قیرط  زا  یھانتم  تاقولخم  هک  میناد  یم  ام 
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اما  ، دنبای تسد  یناھج  ردپ  شتسرپ  ۀبرجت  هب  دنناوت  یم  رکف  ناگدننک  میظنت 
ینارکیب دناوتب   ، ورین ناریدم  یتح   ، قلطم زا  رتمک  تیصخش  چیھ  هک  میراد  کش 

ورین ناریدم  رگا  تسا : یعطق  زیچ  کی   . دنک کرد  ار  گرزب  زکرم  عبنم و  نیلوا  یژرنا 
المرب ام  ۀیقب  یارب  ار  زار  نیا   ، دنشاب انشآ  ورین  اضف -  یسیدرگد  کینکت  اب 
لماک روط  هب  ار  ورین  ناگدنھد  نامزاس  درکراک  اھنآ  نم  ۀدیقع  هب   . دنزاس یمن 
دنمھف یمن  .

بجوم هک  نیا  ینعی   ، دنتسھ یژرنا  ناگدننک  زیلاتاک  دوخ  ورین  ناریدم  نیا 
، میسقت هدش  یدنب  لکش  یاھدحاو  رد  یژرنا  ناشروضح  اب  دنوش  یم 

یزیچ دیاب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ًامامت  نیا  . و  دوش یروآدرگ  ای   ، یھدنامزاس
ِتادوجوم نیا  روضح  رد  دوش  یم  ببس  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یژرنا  رد  یرطف 

ۀدیدپ هک  تسا  اھتدم  نادابن  یاھقداص  کلم   . دنک لمع  تروص  نیا  هب  ورین 
یاھینارکیب  ” تفھ زا  یکی  تروص  هب  ار  یناھج  ناوت  هب  یناھیک  یورین  یسیدرگد 

یلحم ناھج  رد  دوخ  یبایزارف  لوط  رد  امش  . و  دنا هدرک  یراذگمان  تیھولا “
درک دیھاوخ  تفرشیپ  دح  نیا  ات  رثکادح  هتکن  نیا  کرد  نوماریپ  .

یورین یاھیسیدرگد  ، و  تعیبط  ، أشنم لماک  کرد  رد  نامناوت  مدع  مغر  هب  ام 
شنکاو ناراگزور  زا  یرادیدپ  لاح  رد  یژرنا  درکراک  یاھزاف  یمامت  اب   ، یناھیک

لمع عورش  نامز  دودح  رد  تشھب —  ۀبذاج  لمع  هب  نآ  ریذپاناطخ  میقتسم و 
میتسھ انشآ  لماک  روط  هب  ناھجربا —  یورین  ناریدم  .

هدام -3 یدنب  هقبط 

تایصوصخ  . تسا ناسکی   ، یزکرم ناھج  رد  زج  هب   ، اھناھج یمامت  رد  هدام 
یاضعا ۀزادنا  دادعت و   ، نآ ۀدنھد  لیکشت  یاضعا  شخرچ  نازیم  هب  هدام  یکیزیف 

روضح زین  ، و  هدام ییاضف  یاوتحم  ای  یا  هتسھ  ۀندب  زا  اھنآ  ۀلصاف   ، شدرگ لاح  رد 
دراد یگتسب  دنا  هدشن  فشک  ایشنروی  رد  زونھ  هک  یصخشم  یاھورین  .

دراد دوجو  هدام  گرزب  شخب  هد  نوگانوگ  ییاضف  مارجا  ، و  تارایس  ، اھدیشروخ رد  :

هک -1 یژرنا  تارذ   ، یدام دوجو  یکیزیف  یلصا  یاھدحاو  یناتمیتلآ —  ۀدام 
دنھد لیکشت  ار  اھنورتکلا  ات  دنور  یم  .

یدیشروخ -2 یاھزاگرَبَا  ۀدننز  سپ  یراجفنا و  ۀلحرم  ینورتکلا —  ریز  ۀدام  .

، و -3 اھنوتورپ  ، اھنورتکلا یدام —  کیکفت  یکیرتکلا  ۀلحرم  ینورتکلا —  ۀدام 
دراو ینورتکلا  یاھھورگ  عونتم  بیکرت  لخاد  هب  هک  رگید  نوگانوگ  یاھدحاو 
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دنوش یم  .

دوجو -4 غاد  یاھدیشروخ  نورد  رد  هدرتسگ  روط  هب  هک  یا  هدام  یمتا —  ریز  ۀدام 
دراد .

رد -5 یدرس و  لاح  رد  یاھدیشروخ  رد  هدش  تفای  هدش —  یشالتم  یاھمتا 
اضف رساترس  .

6- ، ییامرگ  ، یکیرتکلا یاھتیلاعف  قیرط  زا  هک  درفنم  یاھمتا  هدش —  هزینوی  ۀدام 
ینوریب لاعف ) ییایمیش  ظاحل  هب   ) یاھنورتکلا زا  اھلالح  طسوت  سکیا و  ۀعشا  ای 

دنا هدش  هیلخت  دوخ  .

ۀدنھد -7 لیکشت  یاھدحاو   ، یرصنع نامزاس  ییایمیش  ۀلحرم  یمتا —  ۀدام 
یئرم ای  یلوکلوم  ۀدام  .

ندش -8 یدام  تابثاب  ًاتبسن  تلاح  کی  رد  هک  روطنآ  هدام  هدام —  یلوکلوم  ۀلحرم 
دراد دوجو  ایشنروی  رد  یداع  طیارش  تحت  .

طیارش -9 تحت  رت  نیگنس  رصانع  نامزاس  یب  تیلاعف  لیامت و  ویتکاویدار —  ۀدام 
هتفای لیلقت  یا  هبذاج  راشف  میالم و  یامرگ  .

هدرم -10 ای  درس  یاھدیشروخ  نورد  رد  هک  نکاس  ًاتبسن  ۀدام  هدیشاپ —  ورف  ۀدام 
تیلاعف یردق  زونھ  ؛  تسین نکاس  عقاو  رد  هدام  لکش  نیا   . دوش یم  ادیپ 
کیدزن رایسب  ترواجم  رد  اھدحاو  نیا  اما   ، دراد دوجو  ینورتکلا  یتح  یناتمیتلآ و 
تسا هتفای  شھاک  دایز  ۀزادنا  هب  اھنآ  شخرچ  نازیم  ، و  دنتسھ .

نآ یرادیدپ  لاکشا  هب  هن   ، تسا طوبرم  نآ  نامزاس  هب  هدام  ۀدش  رکذ  یدنب  هقبط 
یدبا یاھیبای  تیدام  ای  یژرنا  رادیدپ  شیپ  لحارم  نآ   . هدش قلخ  تادوجوم  یارب 
دروآ یمن  باسح  هب  ار  یزکرم  ناھج  رد  تشھب و  رد  .

هدام -4 یژرنا و  یاھیسیدرگد 

، ییایمیش لمع   ، سیطانغم  ، هتیسیرتکلا  ، امرگ  ، رون ماجرف  ، و  تعیبط  ، أشنم
هدشان فشک  ایشنروی  رد  زونھ  هک  یدام  تایعقاو  ریاس  هارمھ  هب   ، هدام ، و  یژرنا
تسا دننامھ  یزیچ  ناسکی و   ، هدنام یقاب  .

دشاب نآ  ضرعم  رد  تسا  نکمم  یکیزیف  یژرنا  هک  ار  ینایاپ  یب  ًابیرقت  تارییغت  ام 
رون تروص  هب  یرگید  رد   ، رون تروص  هب  نآ  ناھج  کی  رد   . میمھف یمن  لماک  روط  هب 
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دنا هتخانشان  ایشنروی  رد  هک  یژرنا  لاکشا  تروص  هب  یرگید  رد   ، امرگ ۀوالع  هب 
زا یلکش  تروص  هب  نآ  تسا  نکمم  هتفگان  لاس  اھنویلیم  رد   . دوش یم  رھاظ 
زاب ، و  دوش رھاظ  ًاددجم  یسیطانغم  یورین  ای  یکیرتکلا  ۀدنیازف  باھتلارپ  یژرنا 
هک ریغتم  ۀدام  زا  یلکش  تروص  هب  بقاعتم  ناھج  کی  رد  نآ  تسا  نکمم  اھدعب 

نیگمھس دادیور  کی  رد  نآ  لابند  هب  دنک و  یم  هبرجت  ار  اھینوگرگد  زا  یرس  کی 
. و دوش رھاظ  ًاددجم   ، دوش یم  دیدپان  یکیزیف  روط  هب  نآ  ینوریب  یامن  ملاع 

یاھناھج نایم  رد  نایاپ  یب  ًابیرقت  ینادرگرس  رامشیب و  راصعا  زا  دعب   ، سپس
لیسناتپ لکش و  اھراب  ددرگ و  رادیدپ  ون  زا  تسا  نکمم  یژرنا  نیمھ   ، رامشیب
رساترس رد  یلاوتم و  راصعا  یط  اھینوگرگد  نیا  بیترت  نیدب  . و  دھد رییغت  ار  دوخ 

، و دھد یم  همادا  تکرح  هب  هنوگ  نیدب  هدام   . دنبای یم  همادا  رامشیب  یاھورملق 
ۀریاد یوس  هب  یتسرد  هب  هراومھ  اما   ، دوش یم  نامز  یاھیسیدرگد  شوختسد 
هدش تعنامم  نآ  عبنم  هب  تشگزاب  زا  اھتدم  رگا  یتح   ، دنک یم  شخرچ  تیدبا 
طسوت هدش  ررقم  ریسم  رد  هراومھ  ، و  تسا رگشنکاو  ناکم  نآ  هب  هراومھ   ، دشاب

دور یم  شیپ  تشاد  لیسگ  ار  نآ  هک  ینارکیب  تیصخش  .

اھرادم و لخاد  هب  ناتمیتلآ  یسیدرگد  راک  رد  رایسب  اھنآ  ناراکمھ  ورین و  زکارم 
یراکتسد قیرط  زا  ار  ورین  اتمھ  یب  تادوجوم  نیا   . دنراد لخد  نورتکلا  یاھشخرچ 

لرتنک  ، اھناتمیتلآ  ، هدش یدام  یژرنا  نیداینب  یاھدحاو  رد  ناش  هناتسد  هریچ 
رد یودب  تلاح  نیا  رد  هک  روطنآ   ، یژرنا ناداتسا  اھنآ   . دنھد یم  تدش  هدومن و 
یتح ار  یژرنا  دنرداق  یکیزیف  نارگلرتنک  اب  طابترا  رد  اھنآ   . دنشاب یم   ، تسا شدرگ 
هدش سیدرگد   ، ینورتکلا حالطصا  هب  ۀلحرم   ، یکیرتکلا حطس  هب  هک  نیا  زا  دعب 

ینورتکلا ظاحل  هب  ِیژرنا  هک  یماگنھ  اما   . دننک تیادھ  لرتنک و  رثؤم  روط  هب  تسا 
لمع ۀنماد  دنک  یم  شخرچ  یمتا  یاھمتسیس  ۀنادرگ  لخاد  هب  هتفای  نامزاس 
نیا  ، یبای تیدام  نیا  لابند  هب   . دوش یم  دودحم  دایز  هداعلا  قراخ  ۀزادنا  هب  اھنآ 
دنریگ یم  رارق  یطخ  ۀبذاج  یششک  یورین  لماک  ۀرطیس  تحت  اھیژرنا  .

روط هب  یکیزیف  نارگلرتنک  ورین و  زکارم  یژرنا  یاھلاناک  ورین و  طوطخ  رد  هبذاج 
هب دنراد —  هبذاج  اب  یفنم  ۀطبار  کی  طقف  تادوجوم  نیا  اما   ، دنک یم  لمع  تبثم 
اھنآ ۀبذاج  دض  یاھییاناوت  یریگراک  .

قالخ روط  هب  ات  دنراک  هب  لوغشم  رگید  تاریثأت  امرس و   ، اضف یمامت  رساترس  رد 
تیلاعف یریگ  هزادنا  امرگ   . دننک یھدنامزاس  اھنورتکلا  تروص  هب  ار  اھناتمیتلآ 

 — یژرنا یبسن  نوکس  امرگ —  نادقف  ًافرص  امرس  هک  یلاح  رد   ، تسا ینورتکلا 
یرادیدپ لاح  رد  یژرنا  هن  اضف  یناھج  ژراش  ورین -  تیعضو   . دھد یم  ناشن  ار 

داد یم  ناشن  شنکاو  هبذاج  هب  دوب و  دوجوم  هتفای  نامزاس  ۀدام  هن  دومن و  مھارف  .

تعنامم کیروئت  قلطم  رفص  یرادیدپ  زا  هک  تسا  یزیچ  نآ  هبذاج  لمع  روضح و 
رساترس رد   . درادن قلطم  رفص  ترارح  هجرد  ناگراتس  نیب  یاضف  هک  ارچ   ، دنک یم 
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، و ورین یاھرادم   ، هبذاج هب  رگشنکاو  یژرنا  تانایرج  هتفای  نامزاس  یاضف  یمامت 
زا  . دراد دوجو  ینورتکلا  یباینامزاس  لاح  رد  یاھیژرنا  زین  ، و  یناتمیتلآ یاھتیلاعف 
قیقر هدنیازف  روط  هب  ایشنروی  رفسمتا  یتح   . تسین یھت  اضف   ، یلمع رظن  هطقن 
ییاضف ۀدام  هب  یکیدزن  اب  یلیام  رازھ  هس  ًادودح  عافترا  رد  هک  نیا  ات   ، دوش یم 
یاضف نیرتشیب   . دنک یم  هرھچ  رییغت  هب  عورش  ناھج  زا  هیحان  نیا  رد  لومعم 

کی اب  ربارب  ناتمیتلآ —  دصکی  دودح  رد  نادابن  رد  یھت  ًابیرقت  ۀدش  هتخانش 
بوسحم یلاخ  یاضف  ًالمع  هدام  تلق  نیا   . دراد بعکم  جنیا  رھ  رد  نورتکلا — 

دوش یم  .

هبذاج زا  دعب  طقف  امرس —  امرگ و  ترارح —  ۀجرد  هدام  یژرنا و  لماکت  ورملق  رد 
. دنتسھ دیدش  یاھترارح  هجرد  عیطم  ینتورف  اب  اھناتمیتلآ   . دراد رارق  یوناث  ۀبتر  رد 

بولطم یمتا  ژاتنوم  ینورتکلا و  راتخاس  ِصخشم  لاکشا  یارب  نییاپ  یاھترارح 
یشاپورف یمتا و  یشالت  ماسقا  عاونا و  الاب  یاھترارح  هک  یلاح  رد   ، دنشاب یم 

دننک یم  لیھست  ار  هدام  .

صخشم طیارش  راشف  امرگ و  ضرعم  رد  هک  یماگنھ  هدام  یودب  تاطابترا  رتشیب 
بیترت نیدب  امرگ   . دنوش یشالتم  تسا  نکمم  دنریگ  رارق  یدیشروخ  یلخاد 
هتخانش راشف  ای  امرگ  چیھ  اما   . دیآ قئاف  هبذاج  تابث  رب  دایز  ۀزادنا  هب  دناوت  یم 
دنادرگ زاب  دنمتردق  یژرنا  هب  ار  اھناتمیتلآ  دناوت  یمن  یدیشروخ  ۀدش  .

، دنزاس لیدبت  یژرنا  نوگانوگ  لاکشا  هب  ار  هدام  دنناوت  یم  نازوس  یاھدیشروخ 
ار یناتمیتلآ  ینورتکلا و  تیلاعف  دنناوت  یم  نوریب  یاضف  یمامت  کیرات و  تارک  اما 

یاراد ینورتکلا  تاطابترا  یخرب   . دننک دنک  ملاع  ۀدام  هب  اھیژرنا  نیا  لیدبت  ۀطقن  ات 
هجرد رد  یا  هتسھ  ۀدام  نیداینب  تاطابترا  زا  یرایسب  زین  ، و  مھ هب  کیدزن  تیھام 

اب طابترا  قیرط  زا  اھدعب  دنبای و  یم  لکش  زاب  یاضف  ِنییاپ  رایسب  یاھترارح 
دنبای یم  ینوزف  یبای  تیدام  لاح  رد  ِیژرنا  ِرتگرزب  یاھیگتشابنا  .

راشف ریثأت  دیاب  هدام  یژرنا و  نایاپ  یب  یسیدرگد  نیا  یمامت  رساترس  رد  ام 
، ترارح صخشم  طیارش  تحت  یناتمیتلآ  یاھیژرنا  ۀبذاج  دض  راتفر  هبذاج و 

روضح ، و  تفاسم  ، یژرنا تانایرج   ، ترارح  . میروآ باسح  هب  ار  شخرچ  ، و  تعرس
یسیدرگد یاھ  هدیدپ  یمامت  رد  زین  ورین  ناریدم  ورین و  ۀدنز  ناگدنھد  نامزاس 

دنراد ریثأت  هدام  یژرنا و  .

زا  . تسا رون  تعرس  روذجم  رب  میسقت  یژرنا  شیازفا  اب  ربارب  هدام  رد  مرج  شیازفا 
یژرنا اب  ربارب  دھد  ماجنا  دناوت  یم  نکاس  ۀدام  هک  یراک  کیمانید  رظن  هطقن 

رد هک  ییاھورین  تمواقم  یاھنم  تشھب  زا  شیازجا  یروآدرگ  رد  هدش  فرصم 
رگیدکی یور  هدام  یازجا  هک  یا  هبذاج  دنا و  هدش  عقاو  یگریچ  دروم  لاقتنا  نیح 
دشاب یم  دننک  یم  لامعا  .
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هداد ناشن  برس  یمتا  نزو  ود  طسوت  هدام  ینورتکلا  شیپ  لاکشا  دوجو 
یشالت قیرط  زا  هک  دراد  نزو  ینآ  زا  شیب  یکدنا  برس  ۀیلوا  لکش   . دوش یم 

یمتا نزو  رد  توافت  نیا  ، و  دوش یم  داجیا  میدار  یاھیبات  نورب  ۀلیسو  هب  میناروا 
تسا یمتا  یشالت  رد  یژرنا  یعقاو  نداد  تسد  زا  رگنایامن  .

رد طقف  یژرنا  هک  دوش  یم  نیمضت  تیعقاو  نیا  قیرط  زا  هدام  یبسن  یگچراپکی 
دناوت یم  دنا  هدرک  یراذگمان  اھموتناوک  ایشنروی  نادنمشناد  هک  قیقد  ریداقم  نآ 
طبر طیارش  هب  هک  روطنآ   ، یدام ورملق  رد  هنادنمدرخ  کرادت  نیا   . دوش اھر  ای  بذج 
دور یم  راک  هب  اھناھج  ظفح  یارب   ، دراد .

ای ینورتکلا  یاھتیعقوم  هک  یماگنھ  هدش  عطاس  ای  هدش  هتفرگ  یژرنا  رادقم 
، دشاب یم  نآ  زا  یبیرض  ای  موتناوک “  ” کی هشیمھ  دنوش  یم  اجباج  اھتیعقوم  ریاس 

طسوت لماک  روط  هب  یژرنا  زا  ییاھدحاو  نینچ  دننام  جوم  ای  یشاعترا  راتفر  اما 
یژرنا دننام  جوم  تاشاعترا  نینچ   . دوش یم  نییعت  هطوبرم  ۀدام  یاھراتخاس  داعبا 
لمع نینچ  هک  یرگید  یاھدحاو  ای   ، اھمتا  ، اھنورتکلا  ، اھناتمیتلآ رطق  ربارب   860
یجوم کیناکم  ۀدھاشم  هارمھ  هک  ینایاپ  یب  یمگردرس   . دنشاب یم  دننک  یم 

ود تسا : یژرنا  جاوما  یریگ  رارق  مھ  یور  ببس  هب  تسا  یموتناوک  راتفر 
یلاح رد   ، دنزاسب هعافترا  ود  یگدمآرب  کی  ات  دنوش  هتخیمآ  دنناوت  یم  یگدمآرب 
بیترت نیدب  ات  دنوش  قیفلت  تسا  نکمم  یگتفر  ورف  کی  یگدمآرب و  کی  هک 
دنزاس یثنخ  ًالباقتم  ار  رگیدکی  .

یجوم -5 یژرنا  یاھ  هولج 

هورگ دصکی  نیا  زا   . دراد دوجو  هناگ  تشھ  یجوم  یژرنا  دصکی  ناتناورا  ناھجربا  رد 
ایشنروی رد  ًاشخب  ای  لماک  روط  هب  ددع  راھچ  تصش و   ، یژرنا یاھ  هولج  زا 
سایقم رد  ناگتشھ  راھچ  ۀدنریگ  رب  رد  دیشروخ  یاھوترپ   . دنا هدش  هتخانش 

، دنشاب یم  دحاو  ناگتشھ  کی  ۀدنریگ  رب  رد  هک  یئرم  راونا   ، دنشاب یم  یناھجربا 
یلاح رد   ، دیآ یم  نآ  زا  دعب  شفنب  ِءاروام  هورگ   . یرس نیا  رد  شش  لھچ و  ۀرامش 
یاھ هعشا  اھنآ  لابند  هب  ، و  دنشاب یم  سکیا  یاھ  هعشا  دعب  ناگتشھ  هد  هک 
راونا دیشروخ  یئرم  رون  زا  رتالاب  ناگتشھ  ود  یس و   . دنراد رارق  میدار  یاماگ 
دوخ ۀطوبرم  ۀدام  ۀتفای  یژرنا  رایسب  زیر  تارذ  اب  هک  دنتسھ  ینوریب  یاضف  یژرنا 
یئرم رون  زا  رت  نییاپ  هک  تسا  زمرق  نودام  ۀعشا  یدعب   . دنا هتخیمآ  رد  ًاررکم 
دنتسھ ییویدار  شخپ  هورگ  نآ  ریز  ناگتشھ  یس  ، و  دشاب یم  دیشروخ  .

متسیب نرق  یایشنروی  یملع  شنیب  رظن  هطقن  زا  یژرنا —  دننام  جوم  یاھیلجت 
دنوش یدنب  هقبط  نیریز  هورگ  هد  هب  دنناوت  یم  — :
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هک -1 جیردت  هب   ، اھناتمیتلآ یزرم  یاھشخرچ  یناتمیتلآ  — نودام  یاھ  هعشا 
یرادیدپ لاح  رد  یژرنا  ۀلحرم  نیلوا  نیا   . دننک یم  صخشم  یبای  لکش  هب  عورش 

دنوش یریگ  هزادنا  ییاسانش و  نآ  رد  دنناوت  یم  دننام  جوم  یاھ  هدیدپ  هک  تسا  .

بجوم -2 اھناتمیتلآ  ِزیر  تارک  لخاد  هب  یژرنا  ندش  عمج  یناتمیتلآ . یاھ  هعشا 
. و دنتسھ یریگ  هزادنا  صیخشت و  لباق  هک  دوش  یم  اضف  نورد  رد  یتاشاعترا 
نیا یاھدومن  کش  نودب   ، دننک فشک  ار  ناتمیتلآ  نانادکیزیف  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم 
یاھ هعشا  نیا   . درک دنھاوخ  فشک  دنراب  یم  ایشنروی  یور  هک  روطنآ  ار  اھ  هعشا 
هطقن نآ  ات  هک  روطنآ   ، دنشاب یم  اھناتمیتلآ  ۀیلوا  تیلاعف  رگنایامن  دنمتردق  هاتوک و 

هک جیردت  هب   . دننک یم  تکرح  هدام  ینورتکلا  نامزاس  یوس  هب  هک  دنوش  یم  دنک 
بقاعتم یزاس  هریخذ  کی  اب  مکارت   ، دننک یم  عمجت  اھنورتکلا  لخاد  هب  اھناتمیتلآ 
ددنویپ یم  عوقو  هب  یژرنا  .

دنتسھ و -3 ینورتکلا  ًالماک  تاشاعترا  نیرتھاتوک  اھنیا  ییاضف . هاتوک  یاھ  هعشا 
دنمزاین اھ  هعشا  نیا   . دنشاب یم  هدام  لکش  نیا  یمتا  شیپ  ۀلحرم  رگنایامن 

نیا زا  عون  ود   . دنشاب یم  یروآرف  نیا  یارب  نییاپ  ای  الاب  هداعلا  قوف  یاھترارح 
ۀدنھد ناشن  یرگید  اھمتا و  دلوت  اب  مزالم  یکی  دنراد : دوجو  ییاضف  یاھ  هعشا 

هار  ، ناھجربا ۀحفص  نیرت  مکارتم  زا  اھتیفیک  نیرتشیب  رد  اھنآ   . تسا یمتا  لالتخا 
عطاس  ، تسا ینوریب  یاھناھج  ۀحفص  نیرت  مکارتم  نینچمھ  هک   ، یریش
دنوش یم  .

ناھجربا -4 تفھ  رد  اھیبای  تیدام  یمامت  داینب  یژرنا  ۀلحرم  نیا  ینورتکلا . ۀلحرم 
شدرگ رت  نییاپ  حوطس  هب  یژرنا  رتالاب  حطس  زا  اھنورتکلا  هک  یماگنھ   . تسا
اھنورتکلا یرادم  ییاجباج   . دنوش یم  عطاس  زین  اھموتناوک   ، دننک یم  روبع  یرادم 

یژرنا ناسکی  یریگ  هزادنا  لباق  صخشم و  رایسب  تارذ  بذج  ای  ندنکفا  نوریب  هب 
مداصت ضرعم  رد  هک  یماگنھ  یکت  نورتکلا  هک  یلاح  رد   ، دوش یم  رجنم  یرون 
دننام جوم  یژرنا  یاھ  هولج   . دزاس یم  اھر  یرون  یژرنا  ۀرذ  کی  هشیمھ  دریگ  رارق 
مأوت ینورتکلا  ۀلحرم  یاضعا  ریاس  تبثم و  مارجا  یاھدرکراک  اب  نینچمھ 
دنشاب یم  .

نییعت -5 ار  یمتا  ۀدام  ۀتخیگنا  دوخ  ییادج  هک  ییاھیبات  نورب  نآ  اماگ . یاھ  هعشا 
اب هک  ییاھ  هدیدپ  رد  ینورتکلا  تیلاعف  زا  لکش  نیا  ریوصت  نیرتھب   . دننک یم  یگژیو 
دوش یم  هداد  ناشن  تسا  طوبرم  میدار  یشالت  .

عونتم -6 لاکشا  نورتکلا  نتخاس  هتسھآ  رد  دعب  ۀلحرم  سکیا . ۀعشا  هورگ 
ار سکیا  ۀدش  دیلوت  یعونصم  یاھ  هعشا  هارمھ  هب  سکیا  یدیشروخ  یاھ  هعشا 

بجوم تکرح  ؛  دنک یم  داجیا  یکیرتکلا  نادیم  کی  ینورتکلا  ژراش   . دنک یم  داجیا 
داجیا یسیطانغم  نادیم  کی  نایرج  ؛  دوش یم  یکیرتکلا  نایرج  کی  ندش  رادیدپ 
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بوشآ  ، دوش یم  فقوتم  یناھگان  روط  هب  نورتکلا  کی  هک  یماگنھ   . دنک یم 
سکیا ۀعشا   . دوش یم  سکیا  ۀعشا  داجیا  بجوم  هلصاح  یسیطانغمورتکلا 
فاشتکا یارب  هک  ییاھنآ  اب  سکیا  یدیشروخ  یاھ  هعشا   . تسا لالتخا  نامھ 

نیا زج  هب   ، دنتسھ ناسکی  دنوش  یم  داجیا  یکیناکم  روط  هب  ناسنا  ندب  لخاد 
دنرتزارد یردق  هک  .

یکیناکم -7 تادیلوت  دیشروخ و  رون  ییایمیش  ای  شفنب  ِءاروام  یاھ  هعشا 
نوگانوگ .

اھدیشروخ -8 یئرم  رون  یمامت  دیفس  — رون  .

ۀلحرم -9 هب  زونھ  هک  ینورتکلا  تیلاعف  ندش  هتسھآ  زمرق  — نودام  یاھ  هعشا 
تسا رتکیدزن  هظحالم  لباق  یامرگ  .

هتفرگ -10 راک  هب  ایشنروی  رد  ییویدار  شخپ  یارب  هک  ییاھیژرنا  نآ  زترھ  — جاوما 
دنوش یم  .

دناوت یم  ناسنا  مشچ   ، دننام جوم  یژرنا  تیلاعف  هلحرم  هد  نیا  یمامت  نایم  زا 
دھد ناشن  شنکاو   ، دیشروخ یداع  رون  وترپ  یمامت   ، ناگتشھ کی  اب  اھنت  .

زا هورگ  کی  ندیمان  یارب  یعمج  مان  کی  ًافرص  دوش  یم  هدیمان  رتا  هک  هچنآ 
، اھناتمیتلآ  . دشاب یم  دندنویپ  یم  عوقو  هب  اضف  رد  هک  یژرنا  ورین و  یاھتیلاعف 
رد ، و  دنتسھ هدام  تباث  تارذ  یژرنا  ِیمرج  یاھیگتشابنا  ریاس  ، و  اھنورتکلا

یمامت رون و   . دنور یم  شیپ  میقتسم  طوطخ  رد  یتسار  هب  اضف  نایم  زا  ناشروبع 
صخشم تارذ  زا  یا  هریجنز  لماش  یژرنا  یاھدومن  ِرگید  تخانش  لباق  لاکشا 

طسوت هک  یماگنھ  زج  هب   ، دنور یم  شیپ  میقتسم  طوطخ  رد  هک  دنتسھ  یژرنا 
تارذ یاھیورشیپ  نیا  هک  نیا   . دنبای یم  رییغت  رگید  ۀدننک  هلخادم  یاھورین  هبذاج و 
یاھ هدیدپ  تروص  هب  صخشم  تادھاشم  تحت  نتفرگ  رارق  ماگنھ  رد  یژرنا 

، اضف یمامت  ناسکی  ییورین  ششوپ  تمواقم  ببس  هب  دنوش  یم  رھاظ  یجوم 
یدنب هلصاف   . تسا هدام  ۀطوبرم  تاعمجت  یا  هبذاج  نیب  ششک  ، و  یضرف رتا 
یرایسب ناس  جوم  روھظ  یژرنا  یاھوترپ  ۀیلوا  تعرس  هارمھ  هب  هدام  تارذ  لصاوف 

دنک یم  نییعت  ار  هدام  یژرنا -  لاکشا  زا  .

لاح رد  ًاعیرس  تارذ  روبع  هب  تبسن  دننام  جوم  شنکاو  کی  اضف  یاوتحم  کیرحت 
بآ نایم  رد  یتشک  کی  روبع  هک  روطنامھ  تسرد   ، دنک یم  داجیا  هدام  تکرح 
دنک یم  داجیا  ریغتم  لصاوف  ناسون و  ۀنماد  اب  یجاوما  .

اب تاھج  یرایسب  زا  هک  دوش  یم  ییاھ  هدیدپ  یرادیدپ  بجوم  نیزاغآ  یورین  راتفر 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



اضف یمامت  تارک  ؛  تسین یلاخ  اضف   . تسا هسیاقم  لباق  امش  یضرف  رتا 
رو هطوغ  هدرتسگ  یژرنا  ورین -  زا  یمیظع  سونایقا  لخاد  هب  دنخرچ و  یم 
دوجو یرتا  چیھ  لاح  نیا  اب   . تسین یلاخ  زین  متا  کی  یاضف  یاوتحم   . دنوش یم 

هب طوقس  زا  دزاس  یم  رداق  ار  ینوکسم  ۀرایس  یضرف  رتا  نیا  نادقف  دوخ  ، و  درادن
هتسھ لخاد  هب  نداتفا  ربارب  رد  ندز  رود  لاح  رد  نورتکلا  ، و  دزیرگب دیشروخ  لخاد 

دنک تمواقم  .

اھمتا -6 ، و  اھنورتکلا  ، اھناتمیتلآ

یھدنامزاس  ، تسا ناسمھ  نگمھ و  یناھج  یورین  ییاضف  ژراش  هک  یلاح  رد 
یاراد ۀناگادج  مارجا  تروص  هب  یژرنا  زکرمت  مزلتسم  هدام  هب  هتفای  لماکت  یژرنا 
دشاب یم  یا —  هبذاج  قیقد  شنکاو  تباث —  نزو  صخشم و  داعبا  .

یراک لماک  روط  هب  هدام  یمتا  نامزاس  یرادیدپ  اب  یطخ  ای  یلحم  ۀبذاج 
یاھیژرنا ریاس  سکیا و  ۀعشا  طسوت  هک  یماگنھ  یمتا  شیپ  ۀدام   . دوش یم 

چیھ اما   ، دوش یم  رگشنکاو  هبذاج  هب  تبسن  یکدنا  دوش  یم  لاعف  هباشم 
، دازآ یژرنا  ینورتکلا -  تارذ  یور  یطخ  یریگ  هزادنا  لباق  یا  هبذاج  ششک 
دوش یمن  لامعا  هتسویپان  یاھناتمیتلآ  یور  ای  هتفاین  رییغت  ، و  لصتمریغ .

یا هبذاج  ششک  هب  طقف  ، و  دننک یم  لمع  لباقتم  ۀبذاج  ۀلیسو  هب  اھناتمیتلآ 
یطخ شنکاو  نودب  اھنآ  بیترت  نیدب   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  تشھب  راو  هریاد 
دنرداق اھناتمیتلآ   . دنوش یم  هتشاد  هاگن  یناھج  ییاضف  تفرژک  رد  یا  هبذاج 

اما  ، دنھد باتش  یا  هبذاج  دض  ًاشخب  راتفر  ۀطقن  ات  ار  یشخرچ  تعرس 
ینارحب تعرس  هب  ورین  ناریدم  ای  ورین  ناگدنھد  نامزاس  زا  لقتسم  دنناوت  یمن 

، تعیبط رد   . دندرگزاب دنمتردق  یژرنا  ۀلحرم  هب  ، و  دنبای تسد  یزاس  ادج  دض  زیرگ 
لاح رد  هدش و  درس  دیشروخ  کی  ییاھن  یشالت  رد  هک  یماگنھ  طقف  اھناتمیتلآ 
دنزیرگ یم  یکیزیف  دوجو  تیعضو  زا  دننک  یم  تکرش  ندرم  .

شیپ  ، یشدرگ یژرنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ   ، دنا هتخانشان  ایشنروی  رد  هک   ، اھناتمیتلآ
دنک یکیزیف  تیلاعف  لحارم  زا  یرایسب  یط  دنسرب   ، ینورتکلا یھدنامزاس  طرش 
یورین هب  لباقتم  تمواقم  دنرادروخرب : تکرح  عون  هس  زا  اھناتمیتلآ   . دنوش یم 
نورد یاھتیعقوم  ، و  هبذاج دض  لیسناتپ  یاراد  یدارفنا  یاھشدرگ   ، یناھیک

مھ هب  هتسباو  ًالباقتم  ناتمیتلآ  دصکی  ینورتکلا  .

هاگن مھ  هب  هدیبسچ  نورتکلا  راتخاس  رد  ار  ناتمیتلآ  دصکی  لباقتم  ششک 
دوجو ناتمیتلآ  دصکی  زا  رتمک  ای  رتشیب  زگرھ  هنومن  نورتکلا  کی  رد  . و  دراد یم 

ار ینورتکلا  لومعم  تیوھ  ناتمیتلآ  یرتشیب  دادعت  ای  کی  نداد  تسد  زا   . درادن
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رادیدپ ار  نورتکلا  ۀتفای  رییغت  لاکشا  هد  زا  یکی  بیترت  نیدب  ، و  دزاس یم  دوبان 
دزاس یم  .

شخرچ اھنورتکلا  نورد  یاھرادم  رد  ای  دننک  یمن  تکرح  رادم  رد  اھناتمیتلآ 
روط هب  ای  شخپ  دوخ  یشخرچ  یروحم  یاھتعرس  قباطم  اما   ، دننک یمن 
نییعت ار  ینورتکلا  ناسمھان  داعبا  بیترت  نیدب  ، و  دنوش یم  عمج  یا  هشوخ 
یفنم یاھشنکاو  نینچمھ  یروحم  شخرچ  ِیناتمیتلآ  تعرس  نیمھ   . دننک یم 
یگدش ادج  یمامت   . دنک یم  نییعت  ار  ینورتکلا  یاھدحاو  زا  عون  نیدنچ  تبثم  ای 

ای یفنم  مارجا  یکیرتکلا  کیکفت  هارمھ  هب  ینورتکلا  ۀدام  یھورگ  ییآ  مھدرگ  ای 
یازجا لباقتم  طابترا  عونتم  یاھدرکراک  نیا  زا  یشان  هدام  یژرنا -  تبثم 
دشاب یم  یناتمیتلآ  .

کی هک  یلاح  رد   ، دشاب یم  چنیا  کی  مینویلیم  دصکی  زا  شیب  یکدنا  متا  رھ  رطق 
، تبثم نوتورپ   . دراد نزو   ، نژوردیھ  ، متا نیرتکچوک  مرازھ  ود  زا  شیب  یمک  نورتکلا 

یفنم نورتکلا  کی  زا  رتگرزب  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد   ، یمتا ۀتسھ  یگژیو 
دراد نزو  رتشیب  ربارب  رازھ  ود  ًابیرقت   ، دشابن .

، دوش سنوا  مھد  کی  اب  ربارب  نورتکلا  کی  مرج  هک  نیا  ات  دوش  گرزب  هدام  مرج  رگا 
یگرزب هب  ینورتکلا  نینچ  مجح   ، دوش گرزب  بسانتم  روط  هب  زین  هزادنا  سپس 

زا رت  نیگنس  ربارب  دصتشھ  رازھ و  نوتورپ —  کی  مجح  رگا   . دوش یم  نیمز  مجح 
نزوس رس   ، هسیاقم رد  هاگنآ   ، دوش گرزب  نزوس  کی  رس  ۀزادنا  هب  نورتکلا —  کی 
دسر یم  دیشروخ  رود  هب  نیمز  رادم  اب  ربارب  یرطق  هب  .

یمتا -7 ۀدام 

رایسب ناھج  رھ  زکرم  رد   . تسا یسمش  ۀموظنم  بیترت  هب  هدام  مامت  یبای  لکش 
یبسن روط  هب  ، و  تابثاب ًاتبسن  یدام  دوجو  یا  هتسھ  تمسق  کی  یژرنا  ِزیر 

هب  . تسا دنم  هرھب  زورب  ۀناگ  هس  ناکما  کی  زا  یزکرم  دحاو  نیا   . دراد دوجو  نکاس 
لاح رد  یاھرادم  رد  اما  نایاپ  یب  یناوارف  اب   ، یژرنا یاھدحاو  یژرنا  زکرم  نیا  رود 
هورگ کی  دیشروخ  رود  هب  هک  یتارایس  اب  کدنا  روط  هب  هک  دنخرچ  یم   ، ناسون
دنتسھ هسیاقم  لباق  دندرگ  یم  امش  یسمش  ۀموظنم  دوخ  ریظن  یا  هراتس  .

رد تارایس  هک  یا  هسیاقم  لباق  یاضف  نامھ  ًادودح  اب  اھنورتکلا  متا  نورد  رد 
یزکرم نوتورپ  لوح  دنراد  یسمش  ۀموظنم  یاضف  رد  دیشروخ  رود  هب  شدرگ 

یمتا و ۀتسھ  نایم  یبسن  ۀلصاف  نامھ   ، یعقاو ۀزادنا  اب  هسیاقم  رد   . دنخرچ یم 
امش دیشروخ  ، و  دراطع  ، یلخاد ۀرایس  نیب  هک  دراد  دوجو  ینورتکلا  یلخاد  رادم 
دراد دوجو  .
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ود رھ  یمتا  ۀتسھ  لوح  اھنآ  یرادم  یاھتعرس  ینورتکلا و  یروحم  یاھشدرگ 
یناتمیتلآ یازجا  یاھتعرس  هب  دسر  هچ  ات   ، دنتسھ یرشب  لیخت  ۀوق  زا  رتارف 

شرپ اضف  لخاد  هب  هیناث  رد  لیام  رازھ  هد  تعرس  اب  میدار  تبثم  تارذ   . اھنآ
تسد رون  تعرس  اب  ربارب  ًابیرقت  یتعرس  هب  یفنم  تارذ  هک  یلاح  رد   ، دننک یم 
دنبای یم  .

یژرنا یمتا  یبای  تیدام  دصکی  اھنت   . دنتسھ هناگھد  راتخاس  زا  یلحم  یاھناھج 
یباینامزاس ممیزکام  نیا   . دراد دوجو  هناگود  ناھج  کی  رد  صیخشت  لباق  ییاضف 

تسا مظنم  یرس  کی  لماش  هدام  لکش  دصکی  نیا   . تسا نادابن  رد  هدام  نکمم 
هدرشف ًاتبسن  یزکرم و  ۀتسھ  کی  رود  هب  نورتکلا  دصکی  ات  کی  زا  نآ  رد  هک 

ار هدام  هک  تسا  نوگانوگ  یاھیژرنا  نانیمطا  لباق  مظنم و  طابترا  نیا   . دنخرچ یم 
دھد یم  لیکشت  .

رد اھنآ  اما   ، داد دھاوخن  ناشن  حطس  رد  تخانش  لباق  رصنع  دصکی  یا  هرک  رھ 
رب مکاح  طیارش   . دنتسھ لماکت  ۀسورپ  رد  ای   ، دنا هدوب  دوجوم   ، دندوجوم ییاج 

یمتا عون  دصکی  زا  دادعت  هچ  هک  دنک  یم  نییعت  هرایس  کی  بقاعتم  لماکت  أشنم و 
تفای تارک  زا  یرایسب  حطس  رد  رت  نیگنس  یاھمتا   . دوب دھاوخ  هدھاشم  لباق 
یشالت هب  لیامت  رت  نیگنس  ۀدش  هتخانش  رصانع  ایشنروی  رد  یتح   . دنوش یمن 

دوش یم  هداد  ناشن  میدار  راتفر  طسوت  هک  روطنامھ   ، دنھد یم  ناشن  .

یگتسب یزکرم  ۀندب  رد  لاعفریغ  یکیرتکلا  رظن  زا  یاھنورتون  دادعت  هب  متا  تابث 
لاح رد  هنادازآ  هک  ییاھنورتکلا  تیلاعف  هب  لماک  روط  هب  ییایمیش  شنک   . دراد
دراد یگتسب  دنشدرگ  .

هب ار  شدرگ  لاح  رد  نورتکلا  دصکی  زا  شیب  هک  تسا  هدوبن  رسیم  زگرھ  ناتناورا  رد 
هب ددع  کی  دصکی و  هک  یماگنھ   . دومن راوس  یمتا  متسیس  کی  رد  یعیبط  روط 

یشالت هشیمھ  هجیتن   ، دنا هدش  هئارا  یرادم  نادیم  لخاد  هب  یعونصم  روط 
یاھیژرنا اھنورتکلا و  یندرکن  راھم  یگدنکارپ  هارمھ  هب  یزکرم  نوتورپ  ینآ  ًابیرقت 

تسا هدوب  رگید  ۀدش  دازآ  .

طقف  ، دنشاب یرادم  نورتکلا  دصکی  ات  کی  لماش  تسا  نکمم  اھمتا  هک  یلاح  رد 
ۀتسھ لوح  ازجم  صخشم و  مارجا  تروص  هب  رتگرزب  یاھمتا  ینوریب  نورتکلا  هد 
صخشم قیقد و  یاھرادم  رد  مکارتم  ملاس و  روط  هب  ، و  دنخرچ یم  یزکرم 

تروص هب  زکرم  هب  رتکیدزن  نورتکلا  یس  فشک  ای  هدھاشم   . دننک یم  شدرگ 
شنک ۀسیاقم  لباق  تبسن  نیمھ   . تسا لکشم  هتفای  نامزاس  هناگادج و  مارجا 
دادعت زا  رظن  فرص  اھمتا  یمامت  رد  یا  هتسھ  یکیدزن  اب  هطبار  رد  ینورتکلا 
یریذپان میسقت   ، دشاب رتکیدزن  هتسھ  هچ  رھ   . دراد دوجو  لماش  یاھنورتکلا 

یروط تسا  نکمم  نورتکلا  کی  یژرنا  دننام  جوم  شرتسگ   . تسا رتمک  ینورتکلا 
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رد هژیو  هب  رما  نیا   . دنک لاغشا  ار  یمتا  رتکچوک  یاھرادم  یمامت  هک  دریذپ  تروص 
دنک یم  قدص  دنرتکیدزن  همھ  زا  یمتا  ۀتسھ  هب  هک  ییاھنورتکلا  دروم  .

اھنآ یژرنا  یاھمتسیس  اما   ، دنرادوخرب تیدرف  زا  یرادم  نورتکلا  یس  نیرت  ینورد 
رادم ات  رادم  زا  ًابیرقت  نورتکلا و  ات  نورتکلا  زا  ، و  دنراد لیامت  نتخیمآ  مھ  رد  هب 
یژرنا ۀقطنم  ای   ، مود ۀداوناخ  ۀدنریگ  رب  رد  یدعب  نورتکلا  یس   . دنبای یم  دادتما 

هک هدام  یاھ  هدوت   ، دنشاب یم  رادروخرب  یورشیپ  لاح  رد  تیدرف  زا  ، و  دنشاب یم 
یس  . دننک یم  لامعا  دوخ  ۀطوبرم  یژرنا  یاھمتسیس  یور  رتلماک  لرتنک  کی 
رد دنتسھ و  هتفای  تیدرف  رتشیب  زاب   ، یژرنا ۀقطنم  نیموس   ، یدعب نورتکلا 
هد رد  اھنت  هک   ، رخآ نورتکلا  هد   . دننک یم  شدرگ  رتزراب  رت و  صخشم  یاھرادم 
هب دنرداق  ور  نیا  زا  ، و  دنرادروخرب لالقتسا  تمرح  زا   ، دندوجوم رت  نیگنس  رصنع 
مراھچ و هورگ  نیا  یاضعا   . دنزیرگب ردام  ۀتسھ  لرتنک  زا  رت  هنادازآ  شیب  مک و  روط 

هداوناخ مھ  رصانع  مویناروا و  ینآ  یشالت  اب  هک  روطنامھ   ، اھنورتکلا رت  ینوریب 
ۀتسھ لاگنچ  زا  راشف  ترارح و  رد  ممینیم  رییغت  کی  اب   ، دوش یم  هداد  ناشن 
تخیرگ دنھاوخ  یزکرم  .

نورتکلا تفھ  تسیب و  ات  کی  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ییاھنآ   ، لوا متا  تفھ  تسیب و 
زا  . دنشاب یم  مھف  لباق  هیقب  هب  تبسن  یرتشیب  تلوھس  اب   ، دنتسھ یرادم 
روضح ندوب  ینیب  شیپ  لباقریغ  اب  رتشیب  رتشیب و  ام  الاب  هب  تشھ  تسیب و 
ندوب ینیب  شیپ  لباقریغ  نیا  زا  یخرب  اما   . میتسھ هجاوم  لماک  قلطم  یرھاظ 
شیارگ یناتمیتلآ و  یروحم  شدرگ  ناسمھان  یاھتعرس  ببس  هب  ینورتکلا 

، یکیرتکلا  ، یکیزیف رگید —  تاریثأت   . تسا اھناتمیتلآ  ندمآ “ مھ  درگ   ” ۀتخانشان
داجیا ار  ینورتکلا  ریغتم  شنک  ات  دننک  یم  لمع  زین  یا —  هبذاج  ، و  یسیطانغم

. دنتسھ صاخشا  هباشم  ینیب  شیپ  تیلباق  اب  هطبار  رد  اھمتا  ور  نیا  زا   . دننک
صاخشا ای  اھمتا  زا  یدایز  دادعت  رب  مکاح  هک  ار  ینیناوق  تسا  نکمم  ناسانشرامآ 

اھنت درف  ای  متا  کی  یارب  هن  اما  دننک  مالعا  دنتسھ  .

یمتا -8 ماجسنا 

نتشاد هاگن  هتسویپ  مھ  هب  رد  هطوبرم  لماع  نیدنچ  زا  یکی  هبذاج  هک  یلاح  رد 
یاھدحاو نیا  رد  نینچمھ   ، دشاب یم  کچوک  رایسب  ِیمتا  یژرنا  متسیس  کی 

زار  ، دراد دوجو  هتخانشان  دنمتردق و  یژرنا  کی  اھنآ  نایم  رد  یکیزیف و  نیداینب 
. تسا یقاب  ایشنروی  رد  نآ  فشک  هک  ییورین   ، اھنآ یئاغ  شنک  نیداینب و  راتخاس 

رایسب نامزاس  نیا  نورد  ۀدش  هتفرگ  رب  رد  یاضف  یمامت  رب  یناھج  ریثأت  نیا 
دراد ذوفن  یژرنا  کچوک  .

نورد یاضف  نیا  متا  کی  رساترس  رد   . تسین یلاخ  متا  کی  ینورتکلا  نورد  یاضف 
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یاھشدرگ ینورتکلا و  تعرس  اب  هک  دننام  جوم  یاھیلجت  قیرط  زا  ینورتکلا 
روط هب  ورین  نیا   . تسا هدش  لاعف  دنا  هدش  گنھامھ  لماک  روط  هب  یناتمیتلآ 
یفنم تبثم و  ۀبذاج  نوماریپ  امش  ۀدش  هتخانش  نیناوق  ۀرطیس  تحت  لماک 

رکذ ریثأت  نیا   . تسا ینیب  شیپ  لباقریغ  تاقوا  یھاگ  نآ  راتفر  ور  نیا  زا   . تسین
دشاب لماک  قلطم  ییورین  ییاضف -  شنکاو  کی  دسر  یم  رظن  هب  هدشن  .

شنکاو ۀلیسو  هب  متا  ۀتسھ  ۀدشن  ژراش  یاھنورتون  هدش و  ژراش  یاھنوتورپ 
مھ هب  تسا  نورتکلا  زا  رت  نیگنس  ربارب  هک 180  هدام  ۀرذ  کی   ، نورتوزم لباقتم 
طسوت هک  ینورتکلا  ژراش   ، شیارآ نیا  نودب   . دنوش یم  هتشاد  هاگن  هتسویپ 

دوش یم  یمتا  ۀتسھ  لالتخا  بجوم  دوش  یم  لمح  اھنوتورپ  .

کیچیھ یا  هبذاج  یکیرتکلا و  یاھورین   ، دنوش یم  لیکشت  اھمتا  هک  جیردت  هب 
ۀلیسو هب  هتسھ  یگچراپکی   . دنراد هاگن  هتسویپ  مھ  هب  ار  هتسھ  دنناوت  یمن 

ژراش تارذ  تسا  رداق  هک   ، دوش یم  ظفح  نورتوزم  ۀدننک  زاسمھ  لباقتم  درکراک 
رتشیب درکراک  ۀلیسو  هب  رترب  یمرج  ییورین -  ناوت  لیلد  هب  ار  هدشن  ژراش  هدش و 

مھ هب  دننک  یم  ضوع  مھ  اب  ار  دوخ  یاج  ًاموادم  هک  کرحم  یاھنورتون  اھنوتورپ و 
یا هتسھ  تارذ  یکیرتکلا  ژراش  هک  دوش  یم  بجوم  نورتوزم   . دراد هاگن  هتسویپ 
کدنا رایسب  شخب  کی  رد   . دوش لدب  در و  اھنورتون  اھنوتورپ و  نایم  هفقو  یب  روط  هب 

کی یدعب  تسا و  هدش  ژراش  نوتورپ  کی  یا  هتسھ  ضورفم  ۀرذ  کی  هیناث  کی 
یندرکن رواب  روط  هب  ردقنآ  یژرنا  تیعضو  یاھبوانت  نیا  . و  هدشن ژراش  نورتون 

کی تروص  هب  درکلمع  یارب  اھتصرف  یمامت  زا  یکیرتکلا  ژراش  هک  دنتسھ  عیرس 
لماح  ” ۀرذ کی  تروص  هب  نورتوزم  ور  نیا  زا   . تسا مورحم  هدننک  لتخم  ریثأت 
دنک یم  لمع  دنک  یم  کمک  متا  یا  هتسھ  تابث  هب  دنمتردق  روط  هب  هک  یژرنا “ .

. دزاس یم  نشور  ار  رگید  یمتا  یامعم  کی  نینچمھ  نورتوزم  درکراک  روضح و 
راظتنا هک  ینآ  زا  رتارف  رایسب   ، دننک یم  لمع  ویتکاویدار  روط  هب  اھمتا  هک  یماگنھ 

“ ِیژرنا لماح   ” یشالت زا  عشعشت  دازام  نیا   . دننک یم  عطاس  یژرنا  دور  یم 
یشالت  . دوش یم  ضحم  نورتکلا  کی  قیرط  نیدب  هک  دوش  یم  یشان  ینورتوزم 

هارمھ هدشن  ژراش  کچوک  صخشم  تارذ  ندش  عطاس  اب  نینچمھ  ینورتوزم 
تسا .

اما  ، دزاس یم  نشور  ار  یمتا  ۀتسھ  زاسمھ  صخشم  یاھیگژیو  نورتوزم 
. دھد یمن  حیضوت  ار  نورتون  هب  نورتون  یگدنبسچ  نوتورپ و  هب  نوتورپ  یزاسمھ 
هک تسا  یژرنا  زا  لکش  کی  زاسمھ  ِیمتا  ِتیمامت  ِدنمتردق  ضقانتم و  یورین 
تسا هدشن  فشک  ایشنروی  رد  نونکات  .

هب هفقو  یب  روط  هب  نانچ  هک  ییاضف  یاھوترپ  رد  ناوارف  روط  هب  اھنورتوزم  نیا 
دنوش یم  تفای  دننک  یم  تباصا  امش  ۀرایس  .
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یعیبط -9 ۀفسلف 

هب لیامت  هزادنا  نامھ  هب  زین  یعیبط  ۀفسلف   . تسین مگد  ییاھنت  هب  بھذم 
هک دروآ  لالدتسا  یبھذم  روھشم  راگزومآ  کی  هک  یماگنھ   . دراد یشیدنا  کشخ 
، تسا یساسا  تعیبط  یارب  تفھ  ددع  ناسنا  رس  رد  هرفح  تفھ  دوجو  لیلد  هب 
هک ظاحل  نیدب  داقتعا  نیا  زا  تسا  نکمم   ، تشاد یرتشیب  عالطا  یمیش  زا  وا  رگا 
هب  . درک یم  یرادبناج  دوب  هدش  هداھن  ناینب  یکیزیف  یایند  یقیقح  ۀدیدپ  کی  یور 
نامز و یکیزیف  یاھناھج  یمامت  رد   ، یژرنا ۀناگھد  راتخاس  یناھج  یلجت  مغر 

دوجو هدام  شیپ  ینورتکلا  ۀناگ  تفھ  نامزاس  تیعقاو  دوجوم  هتسویپ  روآدای   ، ناکم
دراد .

یتاذ یاھشخپ  زا  رادروخرب  یحور  متسیس  یزکرم و  ناھج  یارب  تفھ  ددع 
، و هدام  ، یژرنا یتاذ   ، ناگھد متسیس   ، هد ددع  اما   ، تسا یساسا   ، رتکاراک
هب صخشم  بوانتم  یگژیو  کی  یمتا  یایند  دوجو  نیا  اب   . تسا یدام  شنیرفآ 
هک دلوت  ناشن  کی  دوش —  یم  رارکت  ییاتفھ  یاھھورگ  رد  هک  دراذگ  یم  شیامن 
دوش یم  لمح  دشاب  یم  نآ  یحور  رود  أدبم  رگناشن  هک  یدام  ۀرک  نیا  ۀلیسو  هب  .

یاھیگژیو رارکت  کی  تروص  هب  دراد  قالخ  یراتخاس  هک  هناگ  تفھ  رارمتسا  نیا 
رصانع هک  یماگنھ   ، ییات تفھ  ۀناگادج  راودا  رد  هباشم  ییایمیش  یکیزیف و 

هب ییایمیش  یاھ  هزوح  رد   ، دنا هتفای  شیارآ  دوخ  یمتا  یاھنزو  بیترت  هب  نیداینب 
فیدر کی  رد  هنوگ  نیدب  ایشنروی  ییایمیش  رصانع  هک  یماگنھ   . دیآ یم  رد  شیامن 
هرابود ییاتفھ  لکش  هب  دراد  لیامت  ضورفم  یگژیو  ای  تیفیک  رھ   ، دنبای یم  شیارآ 

هب ییایمیش  لودج  رساترس  رد  ییاتفھ  تروص  هب  یبوانت  رییغت  نیا   . دوش رادیدپ 
یاھیدنبھورگ رد  لکش  نیرتزراب  هب  ، و  دوش یم  رارکت  عونت  اب  هدنبای و  شھاک  روط 

کی رھ  زا  عورش  اب  یتیفیک  نینچ   . تسا هدھاشم  لباق  رتکبس  ای  نیشیپ  یمتا 
، درک دھاوخ  رییغت  یپ  رد  یپ  رصنع  شش  یارب   ، یگژیو کی  ۀظحالم  زا  دعب   ، رصنع

نیمتشھ ینعی   ، دراد لیامت  ددجم  یرادیدپ  تمس  هب   ، یمتشھ هب  ندیسر  اب  اما 
. هریغ ، و  یمود هب  یمھن   ، دراد تھابش  یلوا  هب  لاعف  ییایمیش  ظاحل  هب  ِرصنع 

یژرنا ۀناگ  تفھ  راتخاس  هب  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  یکیزیف  یایند  تیعقاو  نینچ 
یاھشنیرفآ ۀناگ  تفھ  عونت  نیداینب  تیعقاو  ۀدنھد  ناشن  دراد و  هراشا  ییاین 

تفھ یعیبط  فیط  رد  هک  دنک  هجوت  دیاب  نینچمھ  ناسنا   . دشاب یم  اضف  نامز و 
دراد دوجو  گنر  .

هک  ، تسا یضرف  رتا  نآ  ۀنومن   . دنتسین ربتعم  یعیبط  ۀفسلف  یاھتشادنپ  ۀیلک  اما 
یاھ هدیدپ  زا  وا  ینادان  ندرک  هناگی  یارب  ناسنا  ۀنارکتبم  شالت  کی  رگنایامن 
ملع حالطصا  هب  تادھاشم  رب  ینتبم  دناوت  یمن  ناھج  ۀفسلف   . دشاب یم  ییاضف 
ناشن لیامت  نیا  هب  دنمشناد  کی   ، دوش هدید  دناوتن  یسیدرگد  نینچ  رگا   . دشاب
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دنک راکنا  ار  مشیربا  مرک  کی  زا  هناورپ  کی  ندمآ  دوجو  هب  ناکما  هک  داد  دھاوخ  .

یرادروخرب لیلد  هب  طقف  کیژولویب  یریذپ  فاطعنا  اب  دنویپ  رد  یکیزیف  تابث 
دوجوم تعیبط  رد  ریذپان  نایاپ  ًابیرقت  یدنمدرخ  زا  شنیرفآ  داتسا  یاھتکتیشرآ 

ار هدام  زا  ییاھدحاو  دناوت  یمن  زگرھ  یلاعتم  یدنمدرخ  زا  رتمک  زیچ  چیھ   . تسا
دنشاب ریذپ  فاطعنا  رایسب  رثؤم  روط  هب  تابثاب و  رایسب  دحاو  نآ  رد  هک  دنک  یحارط  .

یناھج -10 یحورریغ  یژرنا  یاھمتسیس 
( ینھذ یدام  یاھمتسیس  )

قلطم ات  تشھب  یاتونوم  ندوب  قلطم  زا  یناھیک  یبسن  تیعقاو  نایاپ  یب  ۀرتسگ 
یحورریغ یاھتیعقاو  رد  هطبار  صخشم  لماکت  زا  یکاح   ، ییاضف یدنمناوت  ندوب 

ناھنپ ییاضف  یدنمناوت  رد  هک  ییاھتیعقاو  نآ  تسا —  زکرم  عبنم و  نیلوا 
ینیبانیب حوطس  رد  هنارگن  هدنیآ  روط  هب  ، و  دنا هدش  راکشآ  اتونوم  رد   ، دنتسھ

، دنز یم  رود  اھناھج  ردپ  رد  هک   ، یژرنا یدبا  ۀخرچ  نیا   . دنا هتشگ  راکشآ  یناھیک 
ارگ شرتسگ  شزرا  ای  تیعقاو  رد  هن   ، ندوب قلطم  ۀطساو  هب  تسا و  قلطم 
نادیم هب  هشیمھ —  دننام  هب  نونکا —  یتح  نیزاغآ  ردپ  دوجو  نیا  اب   . تسین
طباور نادیم  کی   ، ناکم نامز -  یلاعتم  یناعم  ناکم و  نامز -  یارگخارف  هتسویپ 
یصخش هدنز و  نھذ  یبرجت  شالت  قیرط  زا  هدام  یژرنا -  نآ  رد  هک  رییغت  لاح  رد 

فقاو  ، دریگ یم  رارق  یھلا  هدنز و  حور  ریگارف  لرتنک  ضرعم  رد  یجیردت  روط  هب 
تسا .

حوطس رد  هدننیرفآریغ  ناھذا  ۀدنز  یاھمتسیس  رد  یناھج  یحورریغ  یاھیژرنا 
ًاددجم  ، دوش هداد  ناشن  نیریز  تروص  هب  تسا  نکمم  اھنآ  زا  یخرب  هک   ، نوگانوگ
دنبای یم  دنویپ  :

تارک -1 رد  تسا و  هبرجت  دقاف  نھذ  زا  حطس  نیا  روای . حور  زا  شیپ  ِناھذا 
. دوش یم  عقاو  یحور  تمدخ  دروم  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  طسوت  ینوکسم 

لاکشا نیرت  یودب  ِیریگدای  ناوت  دقاف  ِینالقع  یورین   ، تسا یکیناکم  ِنھذ  نیا 
حطس رب  هوالع  حوطس  یرایسب  رد  یریگدای  ناوت  دقاف  ِنھذ  اما   ، یدام تایح 
دنک یم  لمع  یا  هرایس  یودب  تایح  .

زا -2 هک  تسا  یلحم  ناھج  ردام  حور  کی  یناحور  تمدخ  نیا  روای . حور  ناھذا 
نھذ یکیناکمریغ )  ) شزومآ لباق  حطس  رد  دوخ  ینھذ  روای  حور  تفھ  قیرط 
ناونع هب  دنک : یم  هبرجت  ار  اھنیا  حطس  نیا  رد  یدام  نھذ   . دنک یم  لمع  یدام 

( یقالخا  ) یرشب درخ  ناونع  هب   . لوا روای  جنپ  رد  یناویح )  ) یرشب زا  رت  نییاپ  درخ 
رخآ روای  ود  رد  ینیبانیب )  ) یرشب قوف  درخ  ناونع  هب   . روای تفھ  رد  .

******ebook converter DEMO Watermarks*******



لاح -3 رد  یاھتیصخش  ۀعسوت  لاح  رد  تریصب  ایشناروم  — لماکت  لاح  رد  ناھذا 
رد یلحم  ناھج  ردام  حور  یاطعا  نیا   . یلحم ناھج  ۀنایارگزارف  نارود  رد  لماکت 

ییایشناروم عون  یھدنامزاس  ینھذ  حطس  نیا   . تسا هدننیرفآ  رسپ  اب  طابترا 
یایشناروم یورین  ناتسرپرس  طسوت  هک  یحور  یدام و  زا  یبیکرت   ، تایح ۀلیسو 

هب شنکاو  رد  ایشناروم  نھذ   . دراد رب  رد  ار   ، دیآ یم  رد  ارجا  هب  یلحم  ناھج  کی 
حوطس رد  یناھیک  نھذ  اب  یراکمھ  ۀدنیازف  تیفرظ  هک   ، ایشناروم تایح  زا  حطس   570
ریسم نیا   . دنک یم  لمع  ناسمھان  روط  هب   ، دزاس یم  راکشآ  ار  تفرشیپ  رتالاب 

زین ییایشنارومریغ  عون  کی  هب  قلعتم  نھذ  اما   ، تسا یناسنا  تاقولخم  یلماکت 
یاھشنیرفآ ییایشنارومریغ  نادنزرف  هب  ناھج  حور  کی  ناھج و  رسپ  کی  طسوت 

دوش یم  اطعا  یلحم  .

طسوت نآ  زاف  کی  هک  تسا  ناکم  نامز و  عونتم  ۀناگ  تفھ  نھذ  نیا  یناھیک . نھذ 
یناحور تمدخ  دروم  اھناھجربا  تفھ  زا  یکی  یارب  داتسا  حور  تفھ  زا  کی  رھ 

هب دریگ و  یم  رب  رد  ار  یھانتم  نھذ  حوطس  یمامت  یناھیک  نھذ   . دوش یم  عقاو 
اب هنایارگ  یلاعت  یا  هنوگ  هب  یلاعتم و  نھذ  یھلا  یلماکت -  حوطس  اب  یبرجت  روط 

 — کرتشم لماع  میقتسم  یاھرادم  قلطم —  نھذ  ۀنایارگدوجو  حوطس 
دنک یم  یگنھامھ  .

نھذ  . تسا یھانتم  ناتناورا  رد  ؛ و  تیانوسبا انواھ  رد  ؛  قلطم نھذ   ، تشھب رد 
عونتم یاھمتسیس  ۀفاضا  هب  هدنز  تمدخ  تیلاعف  روضح -  زا  یکاح  هشیمھ 

رد اما   . دنک یم  قدص  اھنھذ  عاونا  حوطس و  یمامت  دروم  رد  نیا  ، و  تسا یژرنا 
یژرنا اب  نھذ  طباور  هک  دوش  یم  لکشم  هدنیازف  روط  هب  یناھیک  نھذ  یارو 

، و تسا یلماکت  قوف  اما  قلطم  زا  رت  نییاپ  انواھ  نھذ   . دومن ریوصت  ار  یحورریغ 
راکشآ امش  یارب  هک  یرگید  موھفم  رھ  زا   ، تسا یبرجت  هنایارگدوجو -  نوچ 

نآ  . تسا یرشب  مھف  ِءاروام  رد  یتشھب  نھذ   . تسا رتکیدزن  تیانوسبا  هب  هتشگ 
ینھذ حوطس  نیا  یمامت   ، دوجو نیا  اب   . تسا ارذگان  ، و  یناکمریغ  ، هنایارگدوجو

یا هبذاج  ینھذ -  ۀضبق  قیرط  زا  کرتشم —  لماع  یناھج  روضح  عاعشلا  تحت 
دراد رارق  تشھب  رد  نھذ  یادخ  .

ناھج -11 یاھمسیناکم 

هن یکیناکم و  هن  ناھج  هک  تشاد  دای  هب  دیاب  نھذ  تخانش  یبایشزرا و  رد 
نیناوق اما   . تسا نوناق  مسیناکم  کی  نھذ و  شنیرفآ  کی  نآ   . تسا ییوداج 
ۀناگود یاھورملق  دسر  یم  رظن  هب  هک  هچنآ  رد  یلمع  دربراک  نمض  تعیبط 

عبنم و نیلوا   . دنتسھ یکی  اھنآ  عقاو  رد   ، دننک یم  لمع  تسا  یحور  یکیزیف و 
یمامت ییاھن  لوا و  ردپ  لاح  نامھ  رد  اھیبای و  تیدام  یمامت  ۀیلوا  تلع  زکرم 
یژرنا تروص  هب  طقف  انواھ  زا  نوریب  یاھناھج  رد  یتشھب  ردپ   . دشاب یم  حاورا 
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هب هباشم —  یازجا  ریاس  رکف و  ناگدننک  میظنت  تروص  هب  صلاخ —  حور  صلاخ و 
دوش یم  رھاظ  یصخش  روط  .

عومجم رد  اھناھج  ناھج   . دنتسین مکاح  شنیرفآ  لک  رب  قلطم  روط  هب  اھمسیناکم 
هرادا نھذ  طسوت  ، و  هدش هتخاس  نھذ  طسوت   ، هدش یحارط  نھذ  طسوت 

هک تسا  نآ  زا  رتلماک  هرسکی  اھناھج  ناھج  یھلا  مسیناکم  اما   . دوش یم 
نارکیب نھذ  ۀرطیس  ۀناشن  کی  هب  یتح  ناسنا  یھانتم  نھذ  یملع  یاھشور 

هن یدام و  نھذ  هن   ، هدنرادھگن هدننک و  لرتنک   ، هدننیرفآ نھذ  نیا  اریز   . دربب یپ 
یھلا تیعقاو  یگدننیرفآ  حوطس  رد  هک  تسا  یحور  نھذ  نآ   . تسا قولخم  نھذ 

دنک یم  لمع  اجنآ  زا  .و 

، و مھف  ، ناوت هب  ًامامت  ناھج  یاھمسیناکم  رد  نھذ  فشک  تخانش و  ناوت 
ناھذا  . دراد یگتسب  تسا  هدھاشم  راک  نینچ  ریگرد  هک  رگشھوژپ  نھذ  تیفرظ 

عبات  ، دنا هدش  یھدنامزاس  ناکم  نامز و  یاھیژرنا  نورد  زا  هک   ، ناکم نامز و 
دنتسھ ناکم  نامز و  یاھمسیناکم  .

ناھج ناکم  نامز و  یصخشریغ  مسیناکم  ۀناگود  یاھ  هبنج  ناھج  ۀبذاج  تکرح و 
لقتسم ًالماک  هدام  ، و  نھذ  ، حور یارب  هبذاج  هب  شنکاو  حوطس   . دنتسھ اھناھج 

ناکم زا  لقتسم  تیعقاو  ِیحور  یقیقح  حوطس  طقف  اما   ، دنتسھ نامز  زا 
زین ینھذ —  یحور -  حوطس  ناھج —  ینھذ  رتالاب  حوطس   . دنتسھ یناکمریغ ) )
هب  ، یرشب نھذ  لثم   ، یدام نھذ  حوطس  اما   ، دنشاب یناکمریغ  تسا  نکمم 
رد طقف  ار  دوخ  شنکاو  ، و  دنھد یم  ناشن  شنکاو  ناھج  ۀبذاج  تالاعفنا  لعف و 
قیرط زا  تیعقاو  یحور  حوطس   . دنھد یم  تسد  زا  یحور  تیوھ  نییعت  اب  بسانت 

هب ناکم  نامز و  رد  حور  تروص  هب  دوجو  ، و  دنوش یم  هتخانش  دوخ  ِیحور  یاوتحم 
دوش یم  یریگ  هزادنا  یا  هبذاج  یطخ -  شنکاو  اب  سوکعم  روط  .

 — مرج  . تسا یحورریغ  یژرنا  یّمک  یریگ  هزادنا  کی  یا  هبذاج  یطخ -  شنکاو 
تکرح و هک  یماگنھ  زج  هب   ، تسا ششک  نیا  عبات  ًامامت  هتفای —  نامزاس  یژرنا 

ورکام ناھیک  هاتوک  ۀنماد  زاسمھ  یورین  یطخ  ۀبذاج   . دننک یم  لمع  نآ  یور  نھذ 
هاتوک ۀنماد  یاھورین  یمتا  نورد  زاسمھ  یاھورین  هک  روطنامھ  یا  هزادنا  ات   ، تسا
حالطصا هب  تروص  هب  هک   ، هتفای تیدام  یکیزیف  یژرنا   . دنشاب یم  ورکیم  ناھیک 

ۀبذاج شنکاو  یور  یراذگریثأت  نودب  دناوت  یمن   ، تسا هدش  هتفای  نامزاس  هدام 
مرج اب  میقتسم  روط  هب  یا  هبذاج  شنکاو  نینچ  هچ  رگا   . دیامیپب ار  اضف  یطخ 
ییاھن ۀجیتن  هک  تسا  هتفای  رییغت  نیبانیب  یاضف  اب  نانچ   ، تسا بسانتم 
دناوت یم  طقف  دوش  یم  نایب  هلصاف  روذجم  قباطم  سوکعم  تروص  هب  هک  یماگنھ 
ۀبذاج دض  تاریثأت  روضح  لیلد  هب  اضف   . دوش هدز  نیمخت  یبیرقت  تروص  هب 
ۀیلک هبذاج و  لمع  ندومن  یثنخ  یارب  هک  نآ  رد  یدام  قوف  رامشیب  یاھورین 
دوش یم  هریچ  یطخ  ۀبذاج  رب  ماجنارس  دننک  یم  لمع  نآ  هب  تبسن  یاھشنکاو  .
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هشیمھ یناھیک  کیتاموتا  رایسب  رھاظ  یاراد  هدیچیپ و  هداعلا  قوف  یاھمسیناکم 
ۀیلک ای  کی  رھ  زا  قالخ  ای  نیزاغآ  نیزگ  ینکس  نھذ  روضح  یزاس  ناھنپ  هب  لیامت 
دوخ تیفرظ  تعیبط و  یناھج  حوطس  زا  رت  نییاپ  رایسب  دنمشوھ  تادوجوم 
ناھج رتالاب  یاھمسیناکم  هک  تسا  ریذپان  بانتجا  نیا  ور  نیا  زا   . دنراد مسیناکم 
نکمم یانثتسا  اھنت   . دنسر رظن  هب  نھذ  دقاف  تاقولخم  رت  نییاپ  یاھ  هدر  یارب 
ناھج کی  زیگنا  تفگش  ۀدیدپ  رد  نھذ  زا  یرادروخرب  دمایپ  یا  هجیتن  نینچ  یارب 
یعقاو ۀبرجت  کی  ات  تسا  هفسلف  عوضوم  نیا  اما  دشاب —  یم  رادھگن  دوخ  ًارھاظ  .

. تسا دوجومان  اھمسیناکم  ییاجرباپ   ، دنک یم  گنھامھ  ار  ناھج  نھذ  هک  اجنآ  زا 
رساترس رد  تسا  طوبرم  یناھیک  یرادھاگن  دوخ  اب  هک  یجیردت  لماکت  ۀدیدپ 
یگتخیگنا دوخ  ندوب  یھانتمان  رد  ناھج  یلماکت  تیفرظ   . دراد تیمومع  ناھج 

دشر لاح  رد  بیکرت  کی   ، نزاوتم یگناگی  یوس  هب  تفرشیپ   . تسا یندشن  مامت 
طقف  ، تسا راوس  طباور  ۀدنیازف  هتسویپ  یگدیچیپ  کی  یور  هب  هک  یبرجت 
دریذپ تروص  طلسم  دنمفدھ و  نھذ  کی  قیرط  زا  دناوت  یم  .

نآ فشک   ، دشاب رتالاب  تسا  طوبرم  یناھج  ۀدیدپ  رھ  اب  هک  یناھج  نھذ  هچ  رھ 
نھذ حور -  ناھج  ِمسیناکم  ِنھذ  نوچ  . و  تسا رتلکشم  ینھذ  رت  نییاپ  عاونا  یارب 

رت نییاپ  حطس  ناھذا  طسوت  دناوت  یمن  زگرھ   ،( نارکیب تینھذ  یتح   ) تسا قالخ 
، اھنھذ نیرت  نییاپ  طسوت  دسر  هچ  ات   ، دوش هداد  صیخشت  ای  دوش  فشک  ناھج 
رد یعیبط  روط  هب  هک  یلاح  رد   ، یناویح لماکت  لاح  رد  نھذ   . رشب نھذ 

تسین سانشادخ  ًاتاذ  دوخ  ۀطساو  هب  ییاھنت و  هب   ، تسا دنوادخ  یوجتسج  .

نھذ -12 یالیتسا  لکش —  وگلا و 

قالخ نھذ  یالیتسا  ناھنپ و  روضح  ۀدنھد  ناشن  یکاح و  اھمسیناکم  لماکت 
یاھمسیناکم شنیرفآ  ، و  یحارط  ، هدھاشم یارب  یناسنا  درخ  ناوت   . تسا

ریثأت ناونع  هب  ناسنا  نھذ  دنمفدھ  ، و  قالخ  ، رترب یاھتیفیک  رگناشن  کیتاموتا 
دنک یم  شالت  اھنیا  هب  ندیسر  تھج  رد  هشیمھ  نھذ   . تسا هرایس  رد  بلاغ  :

یدام -1 یاھمسیناکم  شنیرفآ  .

ناھنپ -2 رارسا  فشک  .

رود -3 یاھتیعضو  شواک  .

ینھذ -4 یاھمتسیس  نیودت  .
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هنادنمدرخ -5 فادھا  هب  لین  .

یحور -6 حوطس  هب  یبایتسد  .

قلطم -7 ، و  یئاغ  ، یلاعتم یھلا —  یاھتشونرس  لوصح  .

، یناف ناسنا   ، درفنم ناویح  کی  ینھذ  ۀیطع   . تسا قالخ  هشیمھ  نھذ 
کی داجیا  یارب  هشیمھ  تیاھن  هب  ۀدنبای  تسد  ای   ، یحور یارگزارف   ، ییایشناروم
ۀدیدپ اما   . دنک یم  تیافک  هدنز  قولخم  تیوھ  یارب  هدافتسا  لباق  بسانم و  ندب 

هچ  ، یژرنا یلجت  کی   ، تروص نیا  هب   ، تیوھ کی  یوگلا  ای  تیصخش  کی  روضح 
دوجوم کی  ییوگلا  یامیس  تیصخش  ِلکش   . تسین یحور  ای   ، ینھذ  ، یکیزیف

، تکرح تایح و  ۀوالع  هب  نیا  ، و  تسا اھیژرنا  بیترت  زا  یکاح  نآ   . تسا هدنز 
تسا قولخم  دوجو  مسیناکم  .

یعقاو اھوگلا )  ) یحور لاکشا  نیا  ، و  دنتسھ لکش  یاراد  یحور  تادوجوم  یتح 
 — دنتسھ لکش  یاراد  یحور  یاھتیصخش  عون  نیرتالاب  یتح   . دنتسھ
لباق ایشنروی  یاھناسنا  یاھندب  اب  تھج  رھ  زا  هک  یتیصخش  یاھدوجو 
عقاو هھجاوم  دروم  ناھجربا  تفھ  رد  هک  یتادوجوم  یمامت  ًابیرقت   . دنا هسیاقم 
دوجو یلک  نوناق  نیا  رد  یکدنا  یاھانثتسا  اما   . دنرادروخرب لکش  زا  دنوش  یم 
ۀتفای اقب  حاورا  اب  دنویپ  زا  دعب  ات  دسر  یم  رظن  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  دنراد :
ۀتفای ماھلا  حاورا   ، درفنم ناروآ  مایپ   . دنتسھ لکش  دقاف  دوخ  یناسنا  یاھمدمھ 

، و یلاعتم ناگدننک  تبث   ، هبذاج ناروآ  مایپ   ، نارکیب حور  یصخش  ناروای   ، ثیلثت
یاھانثتسا ۀنومن  اھنیا  اما   . دنشاب یم  فاشتکا  لباق  لکش  دقاف  زین  نارگید  یخرب 

روط هب  هک  یلاکشا   ، دنراد یتیصخش  لیصا  لاکشا  هدمع  تیرثکا   . دنتسھ کدنا 
دنشاب یم  نداد  زیمت  لباق  ًاصخش  تخانش و  لباق  ، و  دنتسھ صخشم  یدرف  .

بسانم هاگلزنم  کی  نھذ  روای  حاورا  یناحور  تمدخ  یناھیک و  نھذ  طابترا 
نھذ بیترت  نیمھ  هب   . دھد یم  لکش  لماکت  لاح  رد  یرشب  دوجوم  یارب  یکیزیف 
یلکش درف  هب  رصحنم  روط  هب  یناسنا  ناگتفای  اقب  یمامت  یارب  ایشناروم 
یرشب دوجوم  رھ  یارب  ناسنا  ندب  هک  روطنامھ   . دروآ یم  دوجو  هب  ییایشناروم 
یفکم روط  هب  یصاصتخا و  رایسب  زین  ایشناروم  لکش   ، تسا هژیو  یصخش و 

ییایشناروم لکش  ود   . تسا طلسم  نآ  رب  هک  دوب  دھاوخ  یقالخ  نھذ  ۀژیو 
ناتسرپرس  . دنشاب یم  یرشب  ندب  ود  رھ  هک  دنتسھ  هیبش  مھ  هب  ردقنامھ 
ایشناروم تایح  نآ  اب  هک  ییایشناروم  ناسمھان  ۀدام  یناب  ایشناروم  یورین 

مھارف ار  نآ  لوئسم  یاھمیفارس  ، و  دنوش یم  دنک  راک  هب  عورش  دناوت  یم 
نامھ هب  یحور  لاکشا  هک  دش  دھاوخ  فشک  ایشناروم  تایح  زا  دعب  . و  دننک یم 
اھنآ ینھذ  یحور -  ۀطوبرم  نانیزگ  ینکس  صاخ  ، و  یصخش  ، عونتم هزادنا 
دنتسھ .
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حور کی  یاراد  هک  دینک  یم  هاگن  ندب  هب  تروص  نیا  هب  یدام  ۀرک  کی  رد  امش 
هب یدام  نامشچ   . تسا ندب  کی  یاراد  هک  میرگن  یم  نینچ  حور  هب  ام  اما   ، تسا
نھذ  ، تسا رامعم  حور   . دنتسھ هتفای  دلوت  حور  زا  ِناور  یاھ  هرجنپ  یتسار 
تسا ینامتخاس  ۀدام  ندب  ، و  تسا هدنزاس  .

تروص هب  نآ  صلاخ  تالاح  رد  لکش و  نیدب   ، ینھذ ، و  یحور  ، یکیزیف یاھیژرنا 
. دنراذگ یمن  لباقتم  ریثأت  مھ  یور  لماک  روط  هب  یدام  یاھناھج  لعفلاب  یاھدوجو 

یلاح رد   ، دنتسھ گنھامھ  انواھ  رد   ، دنتسھ زارتمھ  یژرنا  هس  نیا  تشھب  رد 
، ینھذ  ، یدام ۀطلس  یاھ  هدر  یمامت  یھانتم  یاھتیلاعف  یناھج  حوطس  رد  هک 
هب  ، ناکم نامز و  یصخشریغ  یاھتیعضو  رد   . دنریگ رارق  دروخرب  دروم  دیاب  یحور  و 
هچ رھ  دسر  یم  رظن  هب  نینچمھ  اما   ، تسا بلاغ  یکیزیف  یژرنا  دسر  یم  رظن 
زاف  ، دوش یم  کیدزن  رتشیب  لمع  قوفت  دوصقم و  تیھولا  هب  نھذ  حور -  درکراک 
نھذ حور -  تسا  نکمم  یئاغ  حطس  رد  هک  نیا  ، و  دوش یم  هریچ  رتشیب  یحور 

رد دعب  هب  اجنآ  زا  . و  تسا بلاغ  ًاعطق  حور  قلطم  حطس  رد   . دوش هریچ  یلک  هب 
دوجوم یحور  یھلا  تیعقاو  کی  هک  اج  رھ   ، ناکم نامز و  یاھورملق  رساترس 
یدام یاتمھ  کی  هشیمھ   ، دنک یم  لمع  یعقاو  نھذ  حور -  کی  هک  اج  رھ   ، تسا

دیآ یم  دوجو  هب  یحور  تیعقاو  نآ  یکیزیف  ای  .

تیعقاو ِیناکم  ینامز -  ساکعنا   ، یکیزیف یاتمھ   . تسا قالخ  تیعقاو  حور 
تسا نھذ  حور -  ِقالخ  لمع  ِیکیزیف  باتزاب   ، یحور .

دوخ ۀبون  هب  هک  روطنآ  یتح   ، دراد هطلس  هدام  رب  ناھج  رساترس  رد  نھذ 
هب هک  ینھذ  نآ  طقف   ، یناف ناسنا  اب  . و  تسا حور  یئاغ  ریگارف  لرتنک  یوگخساپ 

یناسنا دوجو  زا  دناوت  یم  دنک  یم  میلست  حور  تیادھ  هب  ار  دوخ  هنادازآ  روط 
، یئاغ  ، لاعتم ِیحور  ۀنادواج  یایند  ریذپانانف  دنزرف  کی  ناونع  هب  یناکم  ینامز - 

دشاب هتشاد  اقب  هب  دیما   ، نارکیب قلطم : .و 

[ اب ، و  تسا تیرومأم  رد  نادابن  رد  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هئارا 
لیئربج یاضاقت  .]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 43
بکاوک

دروم نادابن  ِکِدایشالرُن  رد  ایناتِس  ِشش  دصشش و  تروص  هب  ًامومع  ایشنروی 
متسیس رد  ینوکسم  ۀرک  نیمشش  دصشش و  ینعی   ، دریگ یم  رارق  هراشا 
یلحم ناھج  بکاوک  دصکی  زا  یکی   ، کدایشالرُن ۀبکوک  رد  هک   ، ایناتِس یلحم 

دنشاب یم  یلحم  ناھج  کی  ۀیلوا  تامیسقت  وزج  بکاوک   . تسا هدش  عقاو   ، نادابن
ناھج یزکرم  تموکح  هب  ار  ینوکسم  تارک  ِیلحم  یاھمتسیس  نانآ  نانارمکح  و 

اسرووی رد  اھمایا  یامدق  تموکحرَبَا  هب  باتزاب  قیرط  زا  نوتگنیولس و  رد  یلحم 
. دنزاس یم  طبترم 

نیرت و یزکرم  هک  هدش  هتخاس  تارک  زا 771  یا  هشوخ  رد  امش  ۀبکوک  تلود 
، کدایشالرُن یاھ  هبترمالاو   ، هبکوک ناردپ  تموکح  دنسم   ، ایشندیا اھنآ  نیرتگرزب 

. دشاب یم  امش  ۀرک  زا  رتگرزب  ربارب  دصکی  دوخ  ایشندیا   . تسا هدش  عقاو  دشاب  یم 
ایشنروی ۀزادنا  ربارب  هد  ًابیرقت  دنا  هدرک  هطاحا  ار  ایشندیا  هک  یلصا  تارک  داتفھ 

دندرگ یم  تارک  داتفھ  نیا  زا  کی  رھ  رود  هب  هک  یرامقا  هد  هک  نآ  لاح   ، دنشاب یم 
ریظن ًاتبسن  هدش  هتخاس  ِتارک  نیا 771  ۀزادنا   . دنتسھ ایشنروی  ۀزادنا  ًادودح 

. دنتسھ رگید  بکاوک  هب  قلعتم  هک  تسا  ییاھنآ 

، تسا نوتگنیولس  دننامھ  ایشندیا  رد  تفاسم  یریگ  هزادنا  نامز و  ۀبساحم  ۀوحن 
تادوجوم عاونا  اب  ًالماک   ، ناھج تختیاپ  تارک  لثم   ، هبکوک یزکرم  داتس  تارک  و 

زا توافتم  دایز  اھتیصخش  نیا  یلک  روط  هب   . دنشاب یم  رپ  ینامسآ  دنمشوھ 
. دنتسین دندش  فیصوت  ناھج  تموکح  اب  هطبار  رد  هک  ییاھنآ 

رد تمدخ  هب   ، یلحم ناھج  ناگتشرف  ۀدر  نیموس   ، تسرپرس یاھمیفارس 
رقتسم تختیاپ  تارک  رد  ار  شیوخ  یزکرم  داتس  اھنآ   . دنا هدش  هدرامگ  بکاوک 

تمدخ هدرتسگ   روط  هب  ایشناروم  شدرگ  لاح  رد  ِیشزومآ  تارک  هب  دنزاس و  یم 
طسوت یعرف  تارک  دصتفھ  زین  یلصا و  تارک  داتفھ  کدایشالرن  رد   . دننک یم 

ِتارک نیا  یمامت   . دنا هدیدرگ  ینوکسم   ، هبکوک یمئاد  نادنورھش   ، ایشیتیوینوی
نآ ۀدمع  تمسق  هک  یموب  یگدنز  نوگانوگ  یاھھورگ  طسوت  ًالماک  هدش  هتخاس 

دشاب یم  ابیز  یاھایگانروپسِا  دمآراک و  یاھاگناریپسِا  لماش  دوش و  یمن  راکشآ 
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هبکوک یایشناروم  یگدنز   ، دیرب نامگ  تسا  نکمم  هک  روطنامھ   . دنوش یم  هرادا 
لآ هدیا  مھ  هنومن و  مھ   ، دراد رارق  ایشناروم  یشزومآ  ماظن  طسو  ۀطقن  رد  هک 

. تسا

هبکوک یزکرم  داتس  - 1

ۀدام روانھپ  تاعافترا   ، تسا هدننک  روحسم  یاھراسھوک  زا  ولمم  ایشندیا 
هدش هدرتسگ  یونعم  هوکش  اب  هدش و  هدیشوپ  ایشناروم  تایح  اب  هک  یکیزیف 
دوش یم  تفای  ایشنروی  رد  هک  هچنآ  ریظن  راومھان  یاھھوک  هلسلس  اما   ، تسا
مھ هب  یاھرابیوج  رازھ  نارازھ  لالز و  یاھ  هچایرد  رازھ  اھھد   . دنرادن دوجو 
یربخ مطالتم  یاھ  هناخدور  ای  گرزب  یاھسونایقا  زا  یلو   ، دنراد دوجو  هتسویپ 

. دنتسھ نیمز  حطس  یور  یاھرھن  نیا  دقاف  اھراسھوک  طقف   . تسین

. درادن یلماکت  تارایس  بآ  اب  یقرف  هباشم  ۀدش  هتخاس  تارک  ایشندیا و  بآ 
یراج نیمز  حطس  ریز  مھ  حطس و  حور  مھ   ، یتارک نینچ  بآ  یاھمتسیس 

قیرط زا  ناوت  یم  ار  ایشندیا  رود  ات  رود   . تسا موادم  شدرگ  رد  تبوطر  دنتسھ و 
. تسا رفسمتا  یربارت  یلصا  لاناک  هچ  رگ   ، دز رود  یبآ  نوگانوگ  یاھریسم  نیا 

تادوجوم هک  نآ  لاح   ، دننک یم  رفس  هرک  حطس  زارف  رب  ًاعبط  یحور  تادوجوم 
یدام همین  یدام و  لیاسو  زا  یوَج  یاھریسم  زا  روبع  یارب  یدام  ایشناروم و 

. دننک یم  هدافتسا 

لومعم ِزاگ  هس  زا  یطولخم   ، یعقاو رفسمتا  کی  زا  نآ  هب  طوبرم  تارک  ایشندیا و 
نیا  . دنتسھ رادروخرب  دشاب  یم  هدش  یرامعم  یاھشنیرفآ  نینچ  یگژیو  هک 
یارب هک  ایشناروم  زاگ  نآ  ۀفاضا  هب  ایشنروی  رفسمتا  رصنع  ود  لماش  رفسمتا 
رفسمتا نیا  هک  یلاح  رد  اما   . دشاب یم  تسا  بسانم  ایشناروم  تاقولخم  سفنت 
تسین و یرثا  اھدابدرگ  ای  اھنافوط  زا   ، تسا ییایشناروم  مھ  یدام و  مھ 
تارییغت یرفسمتا و  تالالتخا  نادقف  نیا   . درادن دوجو  مھ  ناتسمز  ناتسبات و 
رسیم هژیو  ۀدش  قلخ  تارک  نیا  رد  ار  نوریب  طیحم  لماک  یزاسابیز   ، یلصف

. دزاس یم 

روفو اب  نانآ  ییابیز  دنتسھ و  یھوکشاب  یکیزیف  یاھامن  ایشندیا  یاھراسھوک 
هب  . تسا هتفای  ینوزف  دزاس  یم  رپ  ار  اھنآ  ضرع  لوط و  رسارس  هک  تایح  نایاپ  یب 

یتسد ِراک  چیھ  اھراسھوک  نیا   ، ازجم یاھنامتخاس  زا  یدودعم  دادعت  یانثتسا 
ینوکسم قطانم  هب  ییایشناروم  یدام و  تانیئزت   . دنریگ یمن  رب  رد  ار  تاقولخم 

رنھ اب  دنشاب و  یم  صوصخم  لزانم  یاھناکم  رتمک  تاعافترا   . دنشاب یم  دودحم 
. دنا هدش  نیئزت  ییابیز  هب  ایشناروم  کیژولویب و 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ییاج  ، ایشندیا ِتایح  دیدجت  یاھرالات   ، یناتسھوک ۀتشر  نیمتفھ  ۀلق  کون  رد 
، دنوش یم  رادیب  دوعص  ِمود  ۀتفای  رییغت  ۀبتر  هب  قلعتم  دوعص  لاح  رد  یاھناسنا  هک 

اھقداص کلم  یتسرپرس  تحت  قولخم  ِددجم  ِژاتنوم  یاھرالات  نیا   . دنا هدش  عقاو 
یکیدزن رد  قداص  کلم  ۀرایس  ریظن   ) ایشندیا شریذپ  تارک  نیلوا   . دنشاب یم 

هب قلعتم  یاھناسنا  اجنآ  رد  هک  دنراد  یا  هژیو  یزاس  هدنز  یاھرالات  زین  ایشندیا )
. دنوش یم  ژاتنوم  ون  زا  دوعص  ۀتفای  رییغت  بتارم 

ۀسردم یکی   . دنراد ایشندیا  رد  صوصخم  جلاک  ود  نینچمھ  اھقداص  کلم 
صاصتخا هتشگ  رادیدپ  ایناتِس  شروش  زا  هک  یتالکشم  ۀعلاطم  هب  هک   ، یرارطضا
هتشگ یدیدج  تالکشم  رب  هبلغ  فقو  هک   ، ییاطعا ۀسردم  یرگید   . تسا هتفای 

تارک زا  یکی  رد  ار  دوخ  ییاھن  یاطعا  لیئاکیم  هک  تیعقاو  نیا  زا  هک  تسا 
لاس رازھ  لھچ  ًابیرقت  مود  جلاک  نیا   . تسا هتساخرب   ، داد ماجنا  کدایشالرن 

وا ییاھن  یاطعا  ۀرک  ناونع  هب  ایشنروی  هک  لیئاکیم  مالعا  زا  دعب  هلصافالب   ، شیپ
. تشگ سیسأت  دوب  هدش  هدیزگرب 

یفمآ طسوت  دراد و  رارق  یرادا  زکرم  کیدزن   ، ایشندیا شریذپ  ۀقطنم   ، رولب یایرد 
ییاورنامرف زکارم   ، هقطنم نیا  رود  ات  رود   . تسا هدیدرگ  هطاحا  یزکرم  داتس  رتائت 

یثلثم تمسق  داتفھ  هب  ایشندیا  فصن   . دنراد رارق  هبکوک  روما  شخب  داتفھ  یارب 
ناش هطوبرم  یحاون  ِیزکرم  داتس  یاھنامتخاس  رد  نآ  تادحرس  هک   ، لکش

، روانھپ یعیبط  کراپ  کی  هرک  نیا  ۀدنامیقاب   . تسا هدش  میسقت   ، دنبای یم  یقالت 
. تسا  ، دنوادخ یاھناتسوب 

ینیبزاب یارب  هرایس  مامت  هچ  رگ   ، ایشندیا هب  امش  بوانتم  یاھرادید  لوط  رد 
قباطم نآ  ۀرامش  هک  یرادا  ثلثم  نآ  رد  امش  تقو  رتشیب   ، تسا هدوشگ  امش 

هب هشیمھ  امش   . دش دھاوخ  یرپس  تسامش  یراج  ینوکسم  ۀرک  ۀرامش 
. تفرگ دیھاوخ  رارق  دماشوخ  دروم  یراذگنوناق  سلاجم  رد  رظان  کی  ناونع 

رد  ، هتفای صیصخت  ایشندیا  نکاس  ۀدننک  دوعص  یاھناسنا  هب  هک  ایشناروم  ۀقطنم 
ناگدنھد نایاپ  رارقتسا  لحم  هب  هدش و  عقاو  ثلثم  نیمجنپ  یس و  ِطسو  ۀیحان 

یمومع رارقتسا  لحم   . دوش یم  لصو  هتفرگ  رارق  ثلثم  نیمشش  یس و  رد  هک 
هب هک  ثلثم  نیمراھچ  یس و  ینایم  ۀیحان  رد  ار  یمیظع  ۀقطنم   ، اھایشیتیوینوی

لاغشا هتفرگ  رارق  ایشناروم  نادنورھش  ینوکسم  ناکم  ترواجم  رد  لصفالب  روط 
لقادح نداد  لزنم  یارب  هک  دومن  هدھاشم  ناوت  یم  تابیترت  نیا  زا   . دزاس یم 

زا کی  رھ  هک  نیا  زین  تسا و  هدش  هدید  کرادت  ینامسآ  تایح  ۀدمع  شخب  داتفھ 
ایشناروم شزومآ  یلصا  تارک  داتفھ  زا  یکی  اب  لکش  یثلثم  قطانم  داتفھ  نیا 

. دشاب یم  طبترم 

دصکی نآ  طیحم  هک  تسا  لکش  یا  هریاد  میظع  لاتسیرک  کی  ایشندیا  ِرولب  یایرد 
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نادیم ناونع  هب  هوکشاب  لاتسیرک  نیا   . دشاب یم  لیام  یس  نآ  قمع  لیام و 
زا جراخ  طاقن  زا  هک  یرگید  تادوجوم  لاقتنا و  یاھمیفارس  یمامت  یارب  تفایرد 
ار لاقتنا  یاھمیفارس  دورف  رولب  یایرد  نیا   . دیامن یم  لمع  دنوش  یم  دراو  هرک 

. دیامن یم  لیھست  رایسب 

تفای هدش  هتخاس  ِتارک  یمامت  رد  ًابیرقت  عون  نیا  زا  لاتسیرک  نادیم  کی 
نآ  . دوش یم  هتفرگ  راک  هب  رایسب  دصاقم  هب  نآ  ِینیئزت  شزرا  زا  هتشذگ  دوش و  یم 

ناونع هب  هدش و  یروآدرگ  یاھھورگ  یارب  ناھجربا  باتزاب  نتخاس  رولبتم  یارب 
قابطنا یارب  اضف و  تانایرج  لیدعت  یارب  یژرنا  لیدبت  رییغت و  کینکت  رد  یلماع 

. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  هدنوش  دراو  ِیکیزیف  یژرنا  رگید  تانایرج  نداد 

هبکوک تلود  - 2

قباطم هبکوک  رھ  دنشاب و  یم  یلحم  ناھج  کی  راتخم  دوخ  یاھدحاو  بکاوک 
یارب نادابن  یاھھاگداد  هک  یماگنھ   . دوش یم  هرادا  دوخ  یراذگنوناق  تابوصم 
قباطم یلخاد  روما  مامت   ، دننیشن یم  یرواد  هب  ناھج  روما  نوماریپ  یریگ  میمصت 
نیا  . دنوش یم  عقاو  یسرداد  دروم  تسا  یراج  هطوبرم  ۀبکوک  رد  هک  ینیناوق 
ناریدم طسوت  بکاوک  یراذگنوناق  تابوصم  هارمھ  هب   ، نوتگنیولس ییاضق  ماکحا 

. دنوش یم  هدراذگ  ارجا  هب  یلحم  یاھمتسیس 

رد  ، دنیامن یم  لمع  راذگنوناق  ای  ییاضق  یاھدحاو  ناونع  هب  بکاوک  ور  نیا  زا 
راک هب  هدننک  لامعا  ای  ییارجا  یاھدحاو  ناونع  هب  یلحم  یاھمتسیس  هک  یلاح 

هدننک گنھامھ  ییاضق و  یلاع  ۀتیروتا  نوتگنیولس  تلود   . دنوش یم  هتفرگ 
. دشاب یم 

یلحم ناھج  کی  یزکرم  تموکح  ۀدھع  هب  ییاضق  یلاع  درکراک  هک  یلاح  رد 
، دراد دوجو  هبکوک  رھ  یزکرم  داتس  رد  هدمع  اما   ، هعبات هاگداد  ود   ، دشاب یم 

. هبترمالاو هاگداد  اھقداص و  کلم  یاروش 

رفن هدزاود   . دنوش یم  رورم  اھقداص  کلم  یاروش  طسوت  ادتبا  ییاضق  لئاسم  ۀیلک 
داتس تارک  یلماکت و  تارایس  نوماریپ  مزال  صخشم  ۀبرجت  زا  هک  هتسر  نیا  زا 
یأر میظنت  تاعفادم و  مھف   ، کردم یسررب  یارب   ، دنرادروخرب متسیس  یزکرم 
رایتخا بحاص  دوش  یم  در   ، هبکوک مکاح  ردپ   ، هبترمالاو هاگداد  هب  هک  هاگداد  تقوم 
تفھ لماش  مود  هاگداد  نیا  رد  یناف  ناسنا  هب  طوبرم  شخب   . دنتسھ تردق  و 

رد رتالاب  هچ  رھ  امش   . دشاب یم  دنا  هدننک  دوعص  یاھناسنا  نانآ  ۀیلک  هک  یضاق 
رارق تواضق  دروم  دوخ  ناعونمھ  طسوت  رتشیب  تیمتح  اب   ، دینک دوعص  ناھج 

. تفرگ دیھاوخ 
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رد هبکوک  کی  ییاضق  ۀمانرب   . دوش یم  میسقت  هورگ  هس  هب  هبکوک  ییاضق  تئیھ 
هدھع هب  هدنھد  نایاپ  کی  ار  نآ  تسایر  هک  یھورگ   ، ناگدنبای زارف  ِرت  نییاپ  سلجم 
رھ  . دبای یم  أشنم   ، دوش یم  هدنیامن  یاھناسنا  زا  رفن  رازھ  کی  لماش  هتشاد و 
رد  . دیامن یم  یریگ  میمصت  سلجم  نیا  رد  تکرش  یادیدناک  ار  وضع  هد  متسیس 

. تسا هدشن  یریگوضع  ًالماک  تئیھ  نیا  رضاح  لاح  رد  ایشندیا 

، اھنآ ناراکمھ  فارس و  ناگتشرف  یاھھورگ  لماش  ناراذگنوناق  ینایم  قاتا 
رفن دصکی  هورگ  نیا  دارفا  دادعت   . دشاب یم   ، یلحم ناھج  ردام  حور  رگید  نادنزرف 

یاھتیلاعف یتسرپرس  اھنآ   . دنوش یم  دیدناک  رظان  یاھتیصخش  طسوت  هک  تسا 
. دنراد هدھع  رب  دننک  یم  راک  هبکوک  لخاد  رد  هک  ار  یتادوجوم  نینچ  نوگانوگ 

 — نایعا سلجم  لماش  هبکوک  ناراذگنوناق  تئیھ  نیرتالاب  ای  یتروشم  تئیھ 
هدش باختنا  هبترمالاو  ناردپ  طسوت  هورگ  نیا   . دوش یم  یھلا —  نارسپ  سلجم 

دنرادروخرب هژیو  ۀبرجت  زا  هک  ینارسپ  طقف   . تسا رفن  هد  نآ  تارفن  دادعت  و 
وج هفرص  بای و  تیعقاو  ِهورگ  نیا   . دننک تمدخ  رتالاب  سلجم  نیا  رد  دنناوت  یم 

رثؤم رایسب  روط  هب  راذگنوناق  سلجم  رت  نییاپ  شخب  ود  رھ  هب  هک  تسا  تقو  ۀدننک 
. دنک یم  تمدخ 

ۀناگادج تابعش  نیا  زا  کی  رھ  زا  وضع  هس  لماش  راذگنوناق  یاھاروش  عومجم 
هب مکاح  ۀیاپ  نود  ۀبترمالاو  ار  نآ  تسایر  دنوش و  یم  هبکوک  یریگ  میمصت  سلجم 
نالعا ۀزاجا  هدومن و  بیوصت  ار  ینوناق  حیاول  ۀیلک  ییاھن  مرف   ، هورگ نیا   . دراد هدھع 
ییاضق حیاول   ، یلاع نویسیمک  نیا  بیوصت   . دنک یم  رداص  ناگدنیوگ  طسوت  ار  اھنآ 

تانالعا  . دنتسھ ییاھن  اھنآ  یاھراک   . دروآ یم  رد  هیحان  نآ  نوناق  تروص  هب  ار 
. دھد یم  لیکشت  ار  کدایشالرن  مامت  ِیا  هیاپ  نوناق  ایشندیا  ییاضق 

کدایشالرن یاھ  هبترمالاو  - 3

نارسپ نیا   . دنشاب یم  یلحم  ناھج  یدنزرف  کدادنارو  ۀتسر  زا  بکاوک  نانارمکح 
هدرامگ لاعف  تمدخ  هب  هریغ  ای  بکاوک  نانارمکح  ناونع  هب  ناھج  رد  هک  یماگنھ 
نیرتالاب ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ  اریز   ، دنوش یم  هتخانش  اھ  هبترمالاو  ناونع  هب  دنوش  یم 

یاھ هتسر  ۀیلک  نایم  زا  یرادافو  نیرت  دنمشوھ  نیرترگن و  هدنیآ  اب  مأوت   ، یرادا درِخ 
نانآ یرادافو  نانآ و  یصخش  تقادص   . دنشاب یم  دنوادخ  یلحم  ناھج  یدنزرف 

رد کدادنارو  نارسپ  زا  یتیاضر  مدع  چیھ  زگرھ   . تسا هتفرگن  رارق  لاؤس  ریز  زگرھ 
. تسا هدادن  خر  نادابن 

طسوت نادابن  بکاوک  زا  کی  رھ  یاھ  هبترمالاو  ناونع  هب  کدادنارو  رسپ  هس  لقادح 
ردپ ناونع  هب  رفن  هس  نیا  نایم  زا  تسرپرس  وضع   . دنا هدش  هدرامگ  راک  هب  لیئربج 
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هتخانش هیاپ  نود  ۀبترمالاو  دشرا و  ۀبترمالاو  ناونع  هب  یو  راکمھ  ود  هبکوک و 
لاس دودح 50٫000  رد   ) درادناتسا لاس  رازھ  هد  یارب  هبکوک  ردپ  کی   . دنوش یم 
هب تدم  نامھ  یارب  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  ینامز  نآ  دنک و  یم  تموکح  ایشنروی )

. تسا هدرک  تمدخ  دشرا  راکمھ  ناونع  هب  هیاپ و  نود  راکمھ  ناونع 

رارق بکاوک  ناردپ  هس  تموکح  تحت  ایشندیا  هک  تسناد  یم  ریمازم  ۀدنسیون 
هک تسا  یدور  : ” تفگ نخس  عمج  تروص  هب  نانآ  هاگلزنم  نوماریپ  ور  نیا  زا  دراد و 

نامداش ار  اھ  هبترمالاو  یاھھاگ  همیخ  ناکم  نیرت  سدقم   ، ادخ رھش   ، شیاھرابیوج
“. دزاس یم 

رد یگرزب  یمگردرس  ناھج  نوگانوگ  نایاورنامرف  اب  هطبار  رد   ، یدامتم راصعا  یط 
مھبم و یاھتیھولا   ، یدعب ناراگزومآ  زا  یرایسب   . تسا هتشاد  دوجو  ایشنروی 
، نآ زا  دعب  مھ  زاب   . دنتفرگ هابتشا  هبترمالاو  ناردپ  اب  ار  دوخ  یا  هلیبق  صخشمان 

. دندومن ماغدا  بکرم  تیھولا  کی  رد  ار  ینامسآ  نانارمکح  نیا  یمامت  نایناربع 
نآ : ” تفگ اریز   ، دندوبن یلاعتم  نانارمکح  نآ  اھ  هبترمالاو  هک  دیمھف  راگزومآ  کی 
تماقا قلطم  رداق  ۀیاس  ریز   ، دنیزگ یم  ینکس  هبترمالاو  سدقم  ناکم  رد  هک  سک 
هک تسا  لکشم  رایسب  نآ  مھف  یھاگ   ، ایشنروی تاشراگن  رد  “ . تشاد دھاوخ 
ًالماک ار  ایاضق  نیا  لایناد  اما   . دراد هراشا  یسک  هچ  هب  ًاقیقد  هبترمالاو “  ” ترابع

رھ هب  ار  نآ  دنک و  یم  تموکح  اھناسنا  کلامم  رد  هبترمالاو   ” تفگ وا   . دیمھف یم 
“. دشخب یم  دنک  هدارا  هک 

اھنآ اما   ، دنرادن لاغتشا  ینوکسم  ۀرایس  کی  دارفا  لئاسم  اب  نادنچ  هبکوک  ناردپ 
یناف ناسنا  داژن  رھ  هب  هک  بکاوک  نوناق  ۀدننک  نیودت  ییاضق و  یاھدرکلمع  نآ  اب 

. دنتسھ طابترا  رد  کیدزن  زا   ، دنطوبرم دایز  ۀزادنا  هب  ینوکسم  تارک  یلم  هورگ  و 

ناونع هب  ًالومعم  امش   ، دراد رارق  ناھج  تموکح  امش و  نیب  هبکوک  میژر  هچ  رگا 
متسیس یور  ًالومعم  امش  ۀدمع  ۀقالع   . دیرادن یدایز  هجوت  هبکوک  تلود  هب  درف 

ِیا هرایس  متسیس و  طیارش  یخرب  لیلد  هب  اما   . تسا زکرمتم   ، ایناتِس  ، یلحم
نایاورنامرف هب  ًاتقوم  گنتاگنت  یا  هنوگ  هب  ایشنروی   ، رفیسول شروش  زا  یشان 

. دوش یم  طوبرم  هبکوک 

تارایتخا یاھ  هبنج  زا  یخرب  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  رفیسول  ییادج  ماگنھ  رد 
تردق نیا  لامعِا  هب  اھنآ   . دنتفرگ دوخ  لرتنک  رد  یشروش  تارک  رد  ار  یا  هرایس 

نیا یور  لرتنک  نتفرگ  هدھع  هب  نیا  لبق  اھتدم  اھمایا  یامدق  دنھد و  یم  همادا 
هب تسا  هدنز  رفیسول  هک  ینامز  ات  کش  نودب  اھنآ   . دندومن قیدصت  ار  دّرمتم  تارک 

متسیس کی  رد   . داد دنھاوخ  همادا  هدش  هتفرگ  هدھع  هب  ِییاضق  تردق  لامعِا  نیا 
. دوش یم  لوحم  متسیس  مکاح  هب  تردق  نیا  زا  یدایز  شخب  ًالومعم  رادافو 
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هب هژیو  روط  هب  ایشنروی  نآ  قیرط  زا  هک  دراد  دوجو  یرگید  هار  زونھ  یلو 
تیرومأم رد   ، هدننیرفآ رسپ   ، لیئاکیم هک  یماگنھ   . دومن ادیپ  طبر  اھ  هبترمالاو 

زا یلحم  متسیس  رد  رفیسول  نیشناج  نوچ   ، دوب شیوخ  ییاطعا  ییاھن 
طوبرم لیئاکیم  یاطعا  هب  هک  ایشنروی  روما  ۀیلک  دوبن  رادروخرب  لماک  تارایتخا 

. دش یم  یتسرپرس  کدایشالرن  یاھ  هبترمالاو  طسوت  لصفالب  روط  هب  دش  یم 

اھمایا نمؤم  ییامھدرگ —  هوک  - 4

تشھب ثیلثت  ۀدنیامن   ، اھمایا نمؤم  تماقا  ناکم   ، ییامھدرگ ِهوک  نیرت  سدقم 
. دیامن یم  لمع  ایشندیا  رد  هک  تسا 

یزکرم داتس  شنیرفآ  ماگنھ  زا  ، و  تسا تشھب  ثیلثت  رسپ  کی   ، اھمایا نمؤم  نیا 
. تسا هتشاد  روضح  هرک  نیا  رد  لیئونامع  یصخش  ۀدنیامن  ناونع  هب  ایشندیا 
دراد یاج  اھنآ  رانک  رد  هشیمھ  هبکوک  ناردپ  تسار  تسد  ناونع  هب  اھمایا  نمؤم 
یارب هک  نیا  رگم  دراد  یمن  هضرع  یا  هرواشم  هاگچیھ  یلو   ، دھد زردنا  اھنآ  هب  ات 
ناھج کی  روما  تیادھ  رد  زگرھ  تشھب  یالاو  نارسپ   . دیآ لمع  هب  تساوخرد  نآ 

نینچ مکاح  نایاورنامرف  تساوخرد  هب  انب  رگم   ، دننک یمن  تکرش  یلحم 
، دشاب یم  هدننیرفآ  رسپ  کی  یارب  اھمایا  داحتا  کی  هک  هچ  نآ  مامت  اما   . ییاھورملق

. تسا هبکوک  کی  یاھ  هبترمالاو  یارب  اھمایا  نمؤم  کی 

تاطابترا ۀنیمز  رد  یتشھب  متسیس  ۀبکوک  زکرم   ، ایشندیا یاھمایا  نمؤم  هاگتماقا 
لنسرپ هارمھ  هب   ، ثیلثت نارسپ  نیا   . دشاب یم  ناھج  زا  جراخ  رد  یناسر  ربخ  و 

رد لوئسم  یاھمایا  داحتا  اب  هطبار  رد  ، و  تشھب انواھ و  یاھتیصخش  زا  شیوخ 
انواھ ات  یتح  شیوخ  ۀتسر  اب  موادم  میقتسم و  طابترا  رد  اھناھج  یمامت  رسارس 

. دنشاب یم  تشھب  و 

هتسارآ زیگنا  تفگش  یا  هنوگ  هب  تسا و  ابیز  یعیدب  زرط  هب  هوک  نیرت  سدقم 
اھ هبترمالاو  یزکرم  هاگتماقا  اب  هسیاقم  رد  تشھب  رسپ  یعقاو  هاگلزنم  اما   . تسا
دھد یم  لیکشت  ار  کدادنارو  نارسپ  ینوکسم  دحاو  هک  نآ  فارطا  یانب  داتفھ  و 
؛ دنشاب یم  تنوکس  یارب  ًافرص  ینیئزت  یاھناکم  نیا   . تسا رادروخرب  لادتعا  زا 

ماجنا هب  هبکوک  روما  اھنآ  رد  هک  یزکرم  داتس  روانھپ  یرادا  یاھنامتخاس  زا  اھنآ 
. دنتسھ ادج  ًالماک  دنسر  یم 

تسا و هدش  عقاو  اھ  هبترمالاو  لزانم  نیا  لامش  رد   ، ایشندیا رد  اھمایا  نمؤم  لزنم 
، کرابتم راسھوک  نیا  رد   . دراد ترھش  تشھب “ ییامھدرگ  هوک   ” ناونع هب 
تشھب رسپ  نیا  نانخس  هب  ات  دنیامن  یم  عامتجا  ًاررکم   ، هدنبای زارف  یاھناسنا 

درایلیم کی  رد  تفرشیپ  لاح  رد  یاھناسنا  ۀدننک  روحسم  ینالوط و  رفس  نوماریپ 
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تشھب ریذپان  فصو  یاھفعش  روش و  یوس  هب  سپس  انواھ و  ۀدنھد  لامک  تارک 
هک تسا  ییامھدرگ  هوک  رد  هژیو  یاھییامھدرگ  نیا  رد  . و  دنھد ارف  شوگ 

یزکرم ناھج  رد  أشنم  هک  ییاھتیصخش  عونتم  یاھھورگ  اب  ایشناروم  یاھناسنا 
. دنوش یم  انشآ  رتلماک  روط  هب  دنراد 

ورملق شیازفا  رب  ینبم  دوخ  نالعا  رد   ، دوب ایناتِس  مکاح  یزور  هک  نئاخ  رفیسول 
حرط رد  ار  یدنزرف  قوفام  یاھ  هتسر  یمامت  هک  دمآرب  ددص  رد   ، شیوخ تیمکاح 

: دومن همزمز  ار  یدصق  نینچ  دوخ  لد  رد  وا   . دیامن اجباج  یلحم  ناھج  یتموکح 
هوک زارفرب  نم   . مزارفا یم  رب  ادخ  نارسپ  زا  رتالاب  ار  دوخ  یھاشداپ  نم  ”

“. دوب مھاوخ  هبترمالاو  دننامھ  نم   . مبای یم  سولج  لامش  رد  ییامھدرگ 

لدابت هبکوک  هافر  نوماریپ  هک   ، ایشندیا تاعامتجا  هب  ًابوانتم  متسیس  مکاح  دصکی 
مسورج یلصا  نارگشروش   ، ایناتِس ِشروش  زا  سپ   . دنیآ یم   ، دنیامن یم  رظن 

عقاوم رد  هک  روط  نامھ  تسرد   ، دنیایب ایشندیا  یاھاروش  نیا  هب  دنتشاد  تداع 
یراد هدھع  ایشنروی و  هب  لیئاکیم  یاطعا  زا  دعب  ات  . و  دندرک یم  نینچ  نیشیپ 

نیا ندومن  فقوتم  یارب  یھار   ، نادابن رسارس  رد  یو  بقاعتم  دودحمان  تیمکاح 
هب ناگدننک  کیرحت  نیا  زگرھ   ، ماگنھ نآ  زا   . تشادن دوجو  هنانیب  دوخ  یخاتسگ 
سولج ایشندیا  رد  متسیس  رادافو  نانارمکح  یاھاروش  رد  دنا  هتفاین  هزاجا  هانگ 

. دنیامن

نایامن تاشراگن  رد   ، دندوب علطم  لئاسم  نیا  زا  نیشیپ  نارود  ناراگزومآ  هک  نیا 
هضرع اھ  هبترمالاو  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  ات  دندمآ  دنوادخ  نارسپ  هک  دوب  یزور  : ” تسا
زا رظن  فرص  نیا  و  “ . دومن هضرع  ار  دوخ  نانآ  نایم  زا  دمآ و  زین  ناطیش  ، و  دنیامن

. تسا تیعقاو  نایب  کی   ، هیضق لصا  اب  نآ  طبر 

نایغای هانگ و  زا  یزاسکاپ  لاح  رد  کدایشالرن  یمامت   ، لیئاکیم یزوریپ  ماگنھ  زا 
، رفیسول ۀدش  طقاس  راکمھ   ، مسج رد  لیئاکیم  گرم  زا  شیپ  ینامز   . تسا

رظن قافتا  اما   ، دبای روضح  ایشندیا  نمجنا  نینچ  رد  دمآ  رب  ددص  رد   ، ناطیش
یتاپمس یاھرد  هک  دوب  هدیسر  یا  هطقن  هب  یلصا  نارگشروش  هیلع  رب  هچراپکی 

تفای یھاگیاج  ایناتِس  ِنانمشد  یارب  هک  دندش  هتسب  لماک  روط  هب  نانچ  ًابیرقت 
یتیعقوم  ، دشاب هتشادن  دوجو  ترارش  شریذپ  یارب  یرد  هک  یماگنھ   . دش یمن 

رب ایشندیا  رسارس  بولق  یاھرد   . تسین دوجوم  هانگ  ندنارورپ  رطاخ  رد  یارب 
درط متسیس  ۀدمآ  درگ  نانارمکح  طسوت  ارآ  قافتا  هب  وا   . دش هتسب  ناطیش  هیلع 

نوچمھ تشھب  زا  ار  ناطیش  طوقس   ” ناسنا رسپ  هک  دوب  ماگنھ  نیا  رد  ، و  دیدرگ
“. دومن هراظن  شخرذآ 

مھارف اھمایا  نمؤم  هاگتماقا  یکیدزن  رد  یدیدج  یانب   ، رفیسول شروش  ماگنھ  زا 
اب هطبار  رد  هک  تسا  طبار  ۀبترمالاو  یزکرم  داتس  تقوم  ترامع  نیا   . تسا هدیدرگ 
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رسپ اب  کیدزن  سامت  رد  شروش  هانگ و  نوماریپ  اھمایا  ۀتسر  شور  تسایس و 
. دیامن یم  لمع  روما  ۀیلک  رد  هبکوک  تلود  رواشم  ناونع  هب  تشھب 

رفیسول شروش  نامز  زا  ایشندیا  ناردپ  - 5

قیلعت لاح  هب  ایشندیا  رد  اھ  هبترمالاو  بوانتم  ییاجباج   ، رفیسول شروش  نامز  رد 
ام  . دندوب راک  سأر  رد  تقو  نآ  رد  هک  میراد  ار  ینانارمکح  نامھ  نونکا  ام   . دمآ رد 

شنارای رفیسول و  فیلکت  ماجنارس  هک  ینامز  ات  هک  مینک  یم  جاتنتسا  نینچ 
. تفرگ دھاوخن  تروص  نانارمکح  نیا  ضیوعت  رد  یرییغت  چیھ   ، هدیدرگن نشور 

ۀتسر رسپ  هدزاود  نیا  لماش  هتفای و  طسب  هبکوک  ینونک  تلود   ، دوجو نیا  اب 
: دنرارق نیا  زا  نت  هدزاود  نیا   . دوش یم  کدادنارُو 

یرس زا  ۀرامش 617٫318  کدایشالرن  ینونک  ۀبترمالاو  نارمکح   . هبکوک ردپ  - 1
رد دوخ  یاھتیلوئسم  نتفرگ  هدھع  هب  زا  شیپ  وا   . دشاب یم  نادابن  کِدادنارُو 

. دومن تمدخ  ام  یلحم  ناھج  رسارس  رد  یرایسب  بکاوک  رد   ، ایشندیا

. هتسباو دشرا  ۀبترمالاو  - 2

. هتسباو ۀیاپ  نود  ۀبترمالاو  - 3

تیعضو هب  وا  یبایتسد  زا  سپ  لیئاکیم  یصخش  ۀدنیامن   ، رواشم ۀبترمالاو  - 4
. داتسا رسپ  کی 

رد رفیسول  شروش  زا  سپ  هک  لیئربج  یصخش  ۀدنیامن   ، ییارجا ۀبترمالاو  - 5
. دیدرگ رقتسم  ایشندیا 

رد هک  کدادنارو  نارگ  هراظن  ریدم   ، یا هرایس  نارگ  هراظن  سیئر  ۀبترمالاو  - 6
. تسا رقتسم  ایناتِس  یوزنم  تارک 

هب هک  ار  یتالکشم  ۀیلک  لیدعت  ۀفیظو  هک  کدادنارو  رسپ   ، رواد ۀبترمالاو  - 7
. دراد هدھع  هب  دمآ  دیدپ  هبکوک  رد  شروش  لابند 

حیاول قابطنا  تیلوئسم  هک  کدادنارو  رسپ   ، یرارطضا تسرپرس  ۀبترمالاو  - 8
ایناتِس ۀتفای  اوزنا  شروش  اب  ِتارک  یارب  ار  کدایشالرن  یراذگنوناق  یرارطضا 

. دشاب یم  راد  هدھع 

ندومن گنھامھ  تیلوئسم  راد  هدھع  هک  کدادنارو  رسپ   ، یجنایم ۀبترمالاو  - 9
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دوجو  . دشاب یم  هبکوک  یراج  تیریدم  اب  ایشنروی  رد  ییاطعا  ۀژیو  تامیظنت 
رد رگید  لومعمریغ  رامشیب  تامدخ  مظعا و  ناگتشرف  یاھتیلاعف  زا  یخرب 
، مسورج رد  رصع  کانبات  ناگراتس  ۀژیو  یاھتیلاعف  هارمھ  هب   ، ایشنروی

. دزاس یم  یرورض  ار  رسپ  نیا  درکلمع 

لصف لح و  هب  هک  یرارطضا  هاگداد  سیئر   ، یماح ِیضاق  ۀبترمالاو  - 10
ایناتِس شروش  زا  لصاح  شاشتغا  زا  یشان  هک  کدایشالرن  ۀژیو  تالکشم 

. تسا هتفای  صیصخت  دشاب  یم 

یلو هدش  هدرامگ  ایشندیا  نانارمکح  هب  هک  کدادنارو  رسپ   ، طبار ۀبترمالاو  - 11
شروش و هب  طوبرم  تالکشم  راھم  رد  ریسم  نیرتھب  یریگیپ  اب  هطبار  رد 
هدش هدرامگ  اھمایا  نمؤم  هب  هژیو  رواشم  کی  ناونع  هب   ، قولخم تنایخ 

. تسا

ییاھتیصخش ۀیلک   . ایشندیا یرارطضا  یاروش  تسرپرس   ، ریدم ۀبترمالاو  - 12
یرارطضا یاروش  دنا  هدش  هدرامگ  کدایشالرن  هب  ایناتِس  لوحت  رطاخ  هب  هک 

زا هک  کدادنارو  رسپ  کی  اھنآ  تسرپرس  رسفا  ، و  دنھد یم  لیکشت  ار 
. دشاب یم  تسا  رادروخرب  هداعلا  قراخ  یا  هبرجت 

هک ار  ینارگید  نادابن و  بکاوک  ناگداتسرف   ، رامشیب یاھکدادنارو   ، فیصوت نیا  و 
. دراد یمن  بوسحم  دنتسھ  نکاس  ایشندیا  رد  زین 

یوزنم تارک  ایشنروی و  هب  یا  هژیو  هجوت  ایشندیا  ناردپ   ، رفیسول شروش  نامز  زا 
هبکوک ناردپ  رگلرتنک  تسد  یربمایپ  شیپ  اھتدم   . دنا هتشاد  فوطعم  ایناتِس  رگید 
اھنآ نایم  ار  اھتلم  ثاریم  هبترمالاو  هک  یماگنھ   ” . داد صیخشت  اھتلم  روما  رد  ار 
نییعت ار  مدرم  زرم  دح و  وا   ، دومن ادج  ار  مدآ  نارسپ  وا  هک  یتقو   ، دومن میسقت 

“. دومن

کی ناونع  هب  هک  تسا  کدادنارو  رسپ  کی  یاراد  یوزنم  ای  هدش  هنیطنرق  ۀرک  رھ 
طسوت هک  نیا  رگم  دنک  یمن  تکرش  یا  هرایس  تیریدم  رد  وا   . دیامن یم  لمع  رظان 
ۀبترمالاو نیا  عقاو  رد   . دنک هلخادم  اھتلم  روما  رد  دوش  هداد  روتسد  وا  هب  هبکوک  ردپ 
تارک زا  یکی  ایشنروی  “ . دیامن یم  تموکح  اھناسنا  کلامم  رد   ” هک تسا  رظان 

ایشسگیلک تنایخ  ماگنھ  زا  رظان  کدادنارو  کی  ، و  دشاب یم  کدایشالرن  یوزنم 
همین لکش  رد  قداص  کلم  اتنو  یکام  هک  یتقو   . تسا هتفای  رارقتسا  هرایس  رد 

راک سأر  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  رظان  ۀبترمالاو  هب   ، درک یم  تمدخ  ایشنروی  رد  یدام 
کلم و   ” ، تسا هدش  هتشاگن  هک  نانچ   . دومن یم  مارتحا  یادا  هناعضاوتم   ، دوب

رظان ۀبترمالاو  نیا  طباور  قداص  کلم  “ . دوب هبترمالاو  نھاک   ، میلاس هاشداپ   ، قداص
تنانمشد هک   ، هبترمالاو داب  کرابتم  و  : ” تفگ هک  هاگنآ   ، دومن راکشآ  میھاربا  هب  ار 
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“. تسا هدومن  میلست  تتسد  هب  ار 

دنوادخ یاھناتسوب  - 6

یزاسابیز یندعم  یدام و  یاھانب  اب  یصاخ  روط  هب  اھمتسیس  یاھتختیاپ 
یحور هوکش  ۀدننک  سکعنم  رتشیب  ناھج  یزکرم  داتس  هک  نآ  لاح   ، دنا هدش 
هدنز تانیئزت  ایشناروم و  یاھتیلاعف  جوا  ۀطقن  بکاوک  یاھتختیاپ  اما   . تسا

هتفرگ راک  هب  هدنز  نیئزت  ًالومعم  رتشیب  هبکوک  یزکرم  داتس  تارک  رد   . دنتسھ
دوش یم  بجوم  هک  تسا  یھایگ —  یدنمرنھ  تایح —  ترثک  نیا  ، و  دوش یم 

. دنوش هدیمان  دنوادخ “ یاھناتسوب   ” تارک نیا 

تسا هتفای  صیصخت  اھ  هبترمالاو  یابیز  یاھناتسوب  هب  ایشندیا  زا  یمین  دودح  رد 
یلحم ناھج  یایشناروم  یاھشنیرفآ  نیرت  هدننک  روحسم  ۀرمز  رد  اھناتسوب  نیا  و 

تارک رد  ابیز  هداعلا  قوف  یاھناکم  لیلد  هچ  هب  دزاس  یم  نشور  رما  نیا   . دنشاب یم 
. دنوش یم  هدیمان  ندع “ غاب   ” ًابلاغ کدایشالرن  ینوکسم 

. تسا هدش  عقاو  هوکشاب  غاب  نیا  یزکرم  ۀطقن  رد  اھ  هبترمالاو  هاگشتسرپ 
: تشون هک  اریز   ، تسا هدوب  علطم  تاعوضوم  نیا  زا  یردق  دیاب  ریمازم  ۀدنسیون 
ناکم نیا  رد  دناوت  یم  یسک  هچ  ؟  دور الاب  اھ  هبترمالاو  هوک  زا  دناوت  یم  یسک  هچ  ”
هب ار  دوخ  ناور  هک   ، دراد فاص  بلق  هزیکاپ و  ناتسد  هک  سک  نآ  ؟  دتسیاب سدقم 
نیمھد رھ  رد  اھ  هبترمالاو   ، دبعم نیا  رد  “ . دروخن غورد  مسق  تسا و  هدادن  تلاطب 

ییاوشیپ لاعتم  یادخ  یشتسرپ  قمعت  رد  ار  ایشندیا  یمامت  تحارتسا  زور 
. دننک یم 

ایشنروی رد   . دنتسھ رادروخرب  یدام  عون  تایح  لکش  هد  زا  هدش  هتخاس  تارک 
عاونا زا  مسق  هد  ایشندیا  ریظن  یا  هرک  رد  یلو   ، دراد دوجو  یناویح  یھایگ و  تایح 

هراظن ار  ایشندیا  تایح  زا  شخب  هد  نیا  امش  رگا   . تسا دوجوم  تایح  یدام 
ناویح تروص  هب  ار  رخآ  یات  هس  هایگ و  تروص  هب  ار  لوا  یات  هس  ًاروف   ، دیدرک یم 

لاکشا یواح  ینایم  هورگ  راھچ  تعیبط  کرد  زا  اما   ، دیدومن یم  یدنب  هقبط 
. دیدوب یم  ناوتان  یلک  هب  یگدنز  ۀدننک  روحسم  راشرس و 

، تسا توافتم  رایسب  تسا  یلماکت  تارک  رد  هک  نآ  زا  یناویح  زیامتم  تایح  یتح 
نیا تفوطعرپ  تعیبط  اتمھ و  یب  رتکاراک  تسا  نکممریغ  ًالماک  هک  توافتم  ردقنآ 

تاقولخم رازھ  نارازھ   . دومن ریوصت  یناف  ناسنا  ناھذا  یارب  ار  ملکتمان  تاقولخم 
لک  . دشاب اھنآ  ریوصت  هب  رداق  امش  لیخت  تسین  نکمم  هک  دنراد  دوجو  هدنز 
تارایس هب  قلعتم  یناویح  یاھیدنب  هدر  عومجم  هب  تبسن  یناویح  شنیرفآ 

رایسب یناویح  تایح  نیا  یمامت  اما   . دشاب یم  یتوافتم  ۀتسر  زا  ًالماک  یلماکت 
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روط هب  نوگانوگ  ماسقا  ۀیلک  ، و  تسا مداخ  یعیدب  روط  هب  دنمشوھ و 
قولخم چیھ   . دنتسھ یمدمھ  لباق  یسوسحم  روط  هب  مارآ و  یروآ  تفگش 

چیھ ایشندیا  یمامت  رد   . درادن دوجو  هدش  یرامعم  تارک  نینچ  رد  یراوختشوگ 
. درادن دوجو  دوش  هدنز  دوجوم  سرت  بجوم  هک  زیچ 

عاونا لماش  تسا و  توافتم  تسا  ایشنروی  رد  هک  نآ  زا  رایسب  زین  یھایگ  یگدنز 
اما  ، دنراد گنر  زبس  یگژیو  کی  یدام  یاھشیور   . تسا ود  رھ  ایشناروم  یدام و 

یناوغرا ای  شفنب  گنر  ِریغتم  باتزاب  هلاح و  زا  ایشناروم  رد  هباشم  یھایگ  تایح 
هک یماگنھ  تسا و  از  یژرنا  ًالماک  ایشناروم  یتابن  یگدنز  نینچ   . تسا رادروخرب 

. دراذگ یمن  اج  هب  دئاز  تمسق  چیھ  دوش  هدروخ 

شخب هد  ۀیطع  زا  ییایشناروم  تاعونت  زا  رظن  فرص  هک  هدش  یرامعم  تارک  نیا 
کیژولویب یزاسابیز  یارب  ار  یا  هداعلا  قوف  تاناکما   ، دنرادروخرب یکیزیف  تایح 

یوامس نارورنھ   . دنزاس یم  مھارف  ییایشناروم  یدام و  یاھانب  نیمز و  ۀرظنم 
یموب یاھایگانرُپسِا  کیژولویب  نیئزت  یھایگ و  یشخب  تنیز  ۀدرتسگ  راک  نیا  رد 

میھافم ندومن  ریوصت  یارب  امش  نادنمرنھ  هک  یلاح  رد   . دننک یم  تیادھ  ار 
یوامس و نارورنھ   ، دنوش لسوتم  ناج  یب  رمرم  دکار و  گنر  هب  دیاب  شیوخ 

زا راّرک  هب  دوخ  یاھلآ  هدیا  ریخست  شیوخ و  یاھ  هدیا  ۀضرع  یارب  اھایشیتیوینوی 
. دننک یم  هدافتسا  هدنز  داوم 

وحم ناتنامشچ  سپ   ، دیرب یم  تذل  ایشنروی  ناتخرد  اھلاھن و   ، اھلگ زا  امش  رگا 
نیا اما   . تشگ دنھاوخ  ایشندیا  یوامس  یاھناتسوب  رازلگ  تھبا  یھایگ و  ییابیز 

ینامسآ تارک  یاھییابیز  نیا  زا  یفکم  یا  هدیا  هک  تسا  نم  فیصوت  ناوت  زا  رتارف 
راظتنا رد  هک  ار  ییاھھوکش  نینچ  یتسار  هب   . مھد لاقتنا  یناف  ناسنا  نھذ  هب 
هدیدن یمشچ  تسا  یناف  ناسنا  ۀنایوجارجام  دوعص  تارک  نیا  هب  امش  دورو 

. تسا
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ۀیلک  . دنشاب یم  نآ  هب  طوبرم  تارک  ایشندیا و  یمئاد  نادنورھش  اھایشیِتیوینوی 
تحت دنا  هدومن  هطاحا  ار  هبکوک  یزکرم  داتس  هک  یتارک  داتفھ  دصتفھ و 

یحطس رد  رگشنیرفآ  حور  هدننیرفآ و  رسپ  نادنزرف  نیا   . دنراد رارق  نانآ  یتسرپرس 
. دنتسین ایشناروم  تاقولخم  اھنآ  اما   ، دنا هدش  عقاو  یحور  یدام و  نایم  دوجو  زا 

دنرادروخرب و فلتخم  یئرم  لاکشا  زا  ایشندیا  یلصا  تارک  داتفھ  زا  کی  رھ  نایموب 
ۀرامش ۀرک  هب  کی  ۀرامش  ۀرک  زا  یپایپ  روبع  نمض  هک  راب  رھ  ایشناروم  یاھناسنا 

ییایشناروم لاکشا   ، دنھد یم  لزنم  رییغت  یرگید  هب  ایشندیا  ۀرک  کی  زا   ، داتفھ
. دنزاس یم  گنھامھ  ایشیتیوینوی  ۀدنور  الاب  سایقم  اب  تقباطم  رد  ار  دوخ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



دننامھ اھنآ   ، ینالقع رظن  زا  ؛  دنتسھ ناسکی  اھایشیتیوینوی  یونعم  ظاحل  هب 
ایشناروم دوجو  تلاح  هیبش  رایسب  اھنآ   ، لکش رد  ؛  دننک یم  قرف  یناف  یاھناسنا 
لمع یتیصخش  عونتم  ۀنوگ  داتفھ  رد  هک  دنا  هدش  قلخ  یروط  ، و  دنتسھ
ۀدمع عونتم  لکش  هد  رگنایامن   ، اھایشیتیوینوی عاونا  نیا  زا  کی  رھ   . دننک یم 
یتسرپرس  ، نوگانوگ ینالقع  ماسقا  نیا  زا  کی  رھ  ، و  دشاب یم  ینالقع  تیلاعف 

یلمع ای  یا  هفرح  یجیردت  نتخاس  یعامتجا  یگنھرف  یشزومآ و  ۀژیو  سرادم 
تسا شدرگ  رد  ایشندیا  یلصا  تارک  زا  کی  رھ  رود  هب  هک  یرامقا  هد  زا  یکی  رد  ار 

. دراد هدھع  هب 

ناھج یمامت  درکراک  رد  یلمع  شزومآ  ِیکینکت  تارک   ، یعرف تارک  دصتفھ  نیا 
نیا  . دنا هدوشگ  دنمشوھ  تادوجوم  تاقبط  یمامت  یور  هب  دنشاب و  یم  یلحم 
دوعص یاھناسنا  یارب  ًارصحنم   ، یکینکت شناد  هژیو و  تراھم  یشزومآ  سرادم 
هورگ نیرتگرزب  بتارم  هب  ایشناروم  نایوجشناد  هچ  رگ   ، دنوش یمن  رازگرب  هدننک 
. دنھد یم  لیکشت  دنراد  تکرش  یشزومآ  سورد  نیا  رد  هک  ار  یناسک  ۀیلک 

هتفریذپ یعامتجا  گنھرف  یلصا  تارک  داتفھ  زا  کی  رھ  رد  امش  هک  یماگنھ 
. دیبای یم  دورو  ۀزاجا  رود  ات  رود  ِرامقا  هد  زا  کی  رھ  یارب  هلصافالب   ، دیوش یم 

هب هدوشگ  یاھینلُک  رد  تشگزاب  ناریدم  نایم  رد  ایشناروم  زارف  لاح  رد  یاھناسنا 
یھورگ نیرتگرزب  رگنایامن  اھایشیتیوینوی  اما   ، دنشاب یم  تیرثکا  زئاح  مومع  یور 
هب ناتناورا  یمامت  رد   . دنطابترا رد  نادابن  یوامس  نارورنھ  هورگ  اب  هک  دنتسھ 
یتسد هریچ  رد  انواھ  زا  جراخ  تادوجوم  زا  کیچیھ   ، اسرووی یاھرِتنادنَبَا  یانثتسا 

اھایشیتیوینوی یاپ  هب  هدننک  گنھامھ  شوھ  ، و  یعامتجا قابطنا   ، یرنھ
. دنسر یمن 

اب هنادازآ  اما   ، دنشاب یمن  نارورنھ  هورگ  یاضعا  زا  عقاو  رد  هبکوک  نادنورھش  نیا 
ققحت یارب  یلصا  تارک  هب  هبکوک  تارک  لیدبت  رد  دننک و  یم  راک  اھھورگ  یمامت 
یارو رد  اھنآ   . دنراد یگرزب  مھس  یلاقتنا  گنھرف  ِیرنھ  دنمھوکش  تاناکما 

. دنیامن یمن  لمع  هبکوک  یزکرم  داتس  تارک  یاھ  هدودحم 
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یتخس هب  اھنآ   . تسا لماک  ًابیرقت  نآ  رود  ات  رود  تارک  ایشندیا و  یکیزیف  تبھوم 
تارک هوکش  زا  اما   ، دنیامن یربارب  نوتگنیولس  تارک  یحور  تمظع  اب  دنناوت  یم 
طسوت ًامیقتسم  ایشندیا  تارک  نیا  یمامت   . دنرترب بتارم  هب  مسورج  یشزومآ 

، اھنآ میظع  ییورین  یاھمتسیس  ، و  دننک یم  تفایرد  یژرنا  اضف  یناھج  تانایرج 
زا دمآراک  یھورگ  طسوت  هک  هبکوک  زکارم  طسوت   ، ود رھ   ، ییایشناروم یدام و 
، دنوش یم  یرای  ایشناروم  ییورین  ناتسرپرس  یکیزیف و  داتسا  نارگلرتنک 
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. دنوش یم  میسقت  هدش و  یتسرپرس  هنارھام 

هب  ، ددرگ یم  فرص  ایشناروم  یارذگ  گنھرف  ِیشزومآ  تارک  داتفھ  رد  هک  یتقو 
نایاپ کی  تیعضو  هب  ندیسر  تقو  ات   ، ایشندیا رد  یناسنا  زارف  رصع  هارمھ 

. دشاب یم  زارف  لاح  رد  یناف  ناسنا  کی  یناگدنز  نارود  ۀلحرم  نیرت  تابث  اب   ، هدنھد
اب راب  رھ  امش  هک  نیا  نمض   . تسا ایشناروم  یگدنز  کی  ۀنومن  یتسار  هب  نیا 

ندب نامھ   ، دیوش یم  نازیم  ون  زا  یرگید  هب  یگنھرف  ۀدمع  ۀرک  کی  زا  راذگ 
دوجو یتیصخش  یھاگآدوخان  زا  ینارود  چیھ  دییامن و  یم  ظفح  ار  ایشناروم 

. درادن

رب نتفای  طلست  اب  ًاتدمع  نآ  هب  طوبرم  تارک  ایشندیا و  رد  امش  تقوم  تماقا 
نوگانوگ یاھ  هدر   نیب  دنمدوس  ریذپلد و  تابسانم  زار   ، یھورگ تایقالخا 

. دش دھاوخ  لاغشا  ناھجربا  ناھج و  دنمشوھ  یاھتیصخش 

لیمکت ار  یناسنا  لماکت  لاح  رد  تیصخش  یزاس  هناگی  امش  رصق  تارک  رد 
ۀتساوخ هب  دیدش و  لئان  مسورج  یدنورھش  هب  متسیس  تختیاپ  رد  ؛  دیدومن
تسد گنھامھ  یاھراک  ماجنا  یھورگ و  یاھتیلاعف  طابضنا  هب  سفن  میلست 

تیصخش یعقاو  ندومن  یعامتجا  دیاب  هبکوک  یشزومآ  تارک  رد  نونکا  اما  ؛  دیتفای
یگنھرف یلاعتم  یبایتسد  نیا   . دییامن بسک  ار  دوخ  ییایشناروم  لماکت  لاح  رد 

: دوش یم  اھیریگدای  نیا  لماش 

نیا زا  ددع  هد  هک  یلاح  رد   ، ییایشناروم نوگانوگ  یاتمھ  هد  اب  هنوگچ  - 1
رازھ کی  یاھلکشت  رد  هتفای و  طابترا  مھ  اب  ییات  دص  یاھپیکا  رد  اھھورگ 
. دینک راک  رثؤم  روط  هب  هدرک و  یگدنز  یداش  اب   ، دنوش یم  دحتم  هرفن 

تادوجوم هباشم  ینالقع  ظاحل  هب  هچ  رگ  هک   ، اھایشیتیوینوی اب  هنوگچ  - 2
زا هدرک و  یگدنز  ترسم  اب   ، دنتوافتم رگید  رظن  رھ  زا  یلو   ، دنتسھ ایشناروم 

هد اب  هک  هرفن  هد  هورگ  نیا  اب  دیاب  امش  سپس  . و  دینک یراکمھ  لد  میمص 
ۀرفن رازھ  لکشت  کی  رد  دوخ  ۀبون  هب  دننک و  یم  یگنھامھ  رگید  ۀداوناخ 

. دینک راک   ، دنا هدش  دحتم  ایشیتیوینوی 

نیا اتمھ و  یاھییایشناروم  اب  نامزمھ  یراگزاس  هب  هنوگچ  - 3
اب کیدزن  یراک  طابترا  رد  ، و  دیبای تسد   ، ود رھ   ، نابزیم یاھایشیتیوینوی 

هنابلطواد و یراکمھ  ناوت   ، دنمشوھ تاقولخم  زا  نوگمھان  ًاتبسن  یھورگ 
. دیروآ تسد  هب  ار  دوخ  عون  تادوجوم  اب  رثؤم 

تروص هب  دوخ  اب  هباشمان  هیبش و  یتادوجوم  اب  بیترت  نیدب  هک  یلاح  رد  - 4
ود رھ  اب  یا  هشیپ  قابطنا  ینالقع و  نزاوت  هب  هنوگچ   ، دینک یم  راک  یعمج 
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. دیبای تسد  راکمھ  ِهورگ 

نتخاس یعامتجا  هب  یا  هشیپ  ینالقع و  حوطس  رد  هک  یلاح  رد  - 5
طابترا رد  ندرک  یگدنز  ناوت  هنوگچ   ، دیبای یم  تسد  تیصخش  ۀنادنمتیاضر 

هراومھ ییوخدنت  اب  ار  هباشمان  یردق  هباشم و  تادوجوم  اب  هنامیمص 
. دییامن بسک  رتشیب  هچ  رھ   ، هدنبای لیلقت  هراومھ  شجنر  هدنبای و  شھاک 

یبایتسد نیا  هب  شیوخ  یھورگ  یزاب  یاھتیلاعف  قیرط  زا  تشگزاب  ناریدم 
. دنیامن یم  کمک  رایسب  مود 

دربشیپ رد  ار  ندومن  یعامتجا  نوگانوگ  یاھکینکت  نیا  یمامت  هنوگچ  - 6
شیازفا قیرط  زا  ، و  دییامن لیدعت  تشھب  هب  دوعص  ۀرود  یجیردت  یگنھامھ 
یناکم ینامز -  یاھتیلاعف  نیا  نورد  رد  هک  هنادواج  ینامرآ  یناعم  کرد  ناوت 

. دینک تیوقت  ار  یناھج  شنیب   ، هدش هتفھن  تیمھا  یب  ًارھاظ 

تیوقت هب  هک  روطنآ   ، یونعم شنیب  نامزمھ  شیازفا  اب  هنوگچ   ، سپس و  - 7
یونعم و یھورگ  ترشاعم  قیرط  زا  یصخش  تبھوم  لحارم  ۀیلک 

یعامتجا یاھ  هویش  نیا  ۀیلک   ، دوش یم  طوبرم  ایشناروم  یگنھامھ 
ظاحل هب  یقالخا  قولخم  ود   . دیناسرب جوا  ۀطقن  هب  ار  یدعب  دنچ  نتخاس 
ۀنیمز رد  ار  دوخ  یصخش  یاھلیسناتپ  یونعم  ، و  یعامتجا  ، ینالقع

اھنآ ؛  دننک یمن  ربارب  ود  ًافرص  تکراشم  کینکت  قیرط  زا  یناھج  تفرشیپ 
. دنزاس یم  ربارب  راھچ  ًابیرقت  ار  شیوخ  یاھدرواتسد  یبایماک و  تالامتحا 

کی اب  ایشناروم  ناسنا  کی  ترشاعم  تروص  هب  ایشندیا  رد  ار  نتخاس  یعامتجا  ام 
هک هباشمان  ینالقع  ظاحل  هب  درف  هد  زا  لکشتم  هک  ایشیتیوینوی  یگداوناخ  هورگ 

. میا هدومن  ریوصت  دشاب  یم  اتمھ  ییایشناروم  هد  زا  یھباشم  ترشاعم  اب  مزالم 
ایشیتیوینوی هد  اب  دوعص  لاح  رد  ناسنا  کی  طقف   ، لوا ِیلصا  تارک  تفھ  رد  اما 

هورگ رھ  اب  یناف  ناسنا  ود   ، یلصا تارک  تفھ  ِهورگ  نیمود  رد   . دنک یم  یگدنز 
، یلصا تارک  تفھ  هورگ  نیرخآ  رد  هک  نیا  ات   ، هریغ ، و  دنراد تماقا  هرفن  هد  یموب 
ارف امش  هک  جیردت  هب   . دنتسھ نکسم  مھ  ایشیتیوینوی  هد  اب  ایشناروم  دوجوم  هد 
رد ار  هتفای  دوبھب  تایقالخا  نینچ   ، دینک ترشاعم  ایشیتیوینوی  اب  روطچ  دیریگ  یم 

. دیدنب یم  راک  هب  شیوخ  ییایشناروم  یاتمھ  ناگدنورشیپ  اب  دوخ  طباور 

یقرت تارک  رد  دوخ  تقوم  تماقا  زا  دوعص  لاح  رد  یاھناسنا  ناونع  هب  امش 
سامت هک  هنادنمتیاضر  یصخش  فعش  روش و  نآ  اما   ، درب دیھاوخ  تذل  ایشندیا 
نیا اب  ار  امش  عادو  ای   ، متسیس یزکرم  داتس  رد  ناھج  روما  اب  ار  امش  ۀیلوا 

. دومن دیھاوخن  هبرجت   ، دزاس یم  صخشم  ناھج  تختیاپ  ییاھن  تارک  رد  تایعقاو 

ایشندیا رد  یدنورھش  - 9
******ebook converter DEMO Watermarks*******



ایشندیا رد  داتفھ  ۀرامش  ۀرک  زا  یلیصحتلا  غراف  زا  سپ   ، دوعص لاح  رد  یاھناسنا 
“ تشھب سلاجم   ” رد  ، راب نیلوا  یارب  نونکا  ناگدننک  دوعص   . دنبای یم  لزنم 

نمؤم طسوت  هک  روطنآ  ار  شیوخ  ۀدنکارپ  یناگدنز  نارود  ناتساد  هدومن و  تکرش 
ثیلثت یلاعتم  یاھتیصخش  زا  صخش  نیلوا  وا   . دنونش یم  دوش  یم  ریوصت  اھمایا 

. دنا هدرک  تاقالم  اھناسنا  هک  تسا  أشنم 

رجنم ایشندیا  یدنورھش  هب  هک   ، هبکوک یشزومآ  تارک  رد  تقوم  تماقا  نیا  مامت 
ینامسآ یقیقح و  یداش  زا  ینارود  ایشناروم  ناگدنورشیپ  یارب   ، دوش یم 

کیدزن قولخم  کی  زا  متسیس  تارک  رد  دوخ  تقوم  تماقا  رسارس  رد  امش   . تسا
دیدوب یدام  رتشیب  امش   . دیدوب لماکت  لاح  رد  ایشناروم  قولخم  کی  هب  ناویح  هب 
حور کی  تیعضو  هب  ایشناروم  دوجوم  کی  زا  نوتگنیولس  تارک  رد  امش   . یحور ات 
رد اما   . یدام ات  دوب  دیھاوخ  یحور  رتشیب  امش   . تفای دیھاوخ  لماکت  یقیقح 

، دنشاب یم  شیوخ  ۀدنیآ  نیشیپ و  تیعضو  نیب  هار  همین  رد  نایارگ  زارف   ، ایشندیا
لک یط  رد  امش   . زارف لاح  رد  حور  هب  یلماکت  ناویح  زا  دوخ  راذگ  رد   ، هار ۀمین  رد 
رد ًامئاد  امش   . دیتسھ ناگتشرف “ دننامھ   ” ، نآ تارک  ایشندیا و  رد  دوخ  تماقا 

ایشناروم نیدامن  یلک و  تیعضو  کی  هتسویپ  روط  هب  اما   ، دیتسھ تفرشیپ  لاح 
. دییامن یم  ظفح  ار 

نیرت تابثاب  نیرت و  تخاونکی   ، هبکوک رد  زارف  لاح  رد  ناسنا  کی  تقوم  تماقا  نیا 
شزومآ ۀدنریگ  رب  رد  هبرجت  نیا   . دشاب یم  ایشناروم  تفرشیپ  ریسم  مامت  رد  هرود 
رد ینایاپ  شیپ  ۀبرجت  اب  رما  نیا   . دشاب یم  نایارگزارف  ِیحور  شیپ  یترشاعم 

. تسا هسیاقم  لباق  تشھب  رد  تیانوسبا  شیپ  شزومآ  انواھ و 

ۀدنورشیپ تارک  داتفھ  فیلاکت  اب  ًاتدمع  ایشندیا  رد  زارف  لاح  رد  یاھناسنا 
طابترا رد  ًاتدمع   ، عونتم یاھتیفرظ  رد  نینچمھ  اھنآ   . دنتسھ لوغشم  ایشیتیوینوی 
ایشندیا ِدوخ  رد   ، یا هرایس  ، و  یلم  ، یداژن  ، یھورگ هافر  نوماریپ  هبکوک  ۀمانرب  اب 

ینوکسم تارک  رد  یدرف  ییافوکش  ریگرد  دایز  اھ  هبترمالاو   . دننک یم  تمدخ 
. دارفا بولق  رد  هک  نیا  ات   ، دننک یم  تموکح  اھناسنا  کلامم  رد  اھنآ   . دنشاب یمن 

نوتگنیولس یناگدنز  نارود  دصقم  هب  ار  ایشندیا  دیا  هدامآ  هک  یماگنھ  زور  نآ  رد  و 
نارود نیرت  شخبحرف  نیرتابیز و  زا  یکی  نوماریپ  هدومن و  گنرد   ، دییامن کرت 

جیردت هب  اما   . دنکفا دیھاوخ  رظن  هتشذگ  هب  تشھب  یوس  نیا  رد  شیوخ  یشزومآ 
دایز ینادردق  یارب  هتفای  شیازفا  تیفرظ  هب  دیبای و  یم  زارف  لخاد  یوس  هب  هک 

هدوزفا ًامامت  رما  نیا  هوکش   ، دیوش یم  لئان  یونعم  یاھشزرا  یھلا و  یناعم 
. ددرگ یم 

[. دشاب یم  قداص  کلم  ایشاوالام  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 44
یوامس نارورنھ 

ۀتسر  ، یزکرم داتس  یناھج  یا و  هیحان  نوگانوگ  تارک  ۀنارایمھ  یاھینلُک  نایم  رد 
ناوت یم  دنا  هتفرگ  مان  یوامس  نارورنھ  هک  ار  بکرم  یاھتیصخش  زا  یریظن  یب 
رت نییاپ  یاھورملق  ایشناروم و  نارورنھ  رھام و  نادنمرنھ  تادوجوم  نیا   . تفای

رد ایشناروم و  نییزت  رد  هک  دنتسھ  ییاھحور  همین  اھحور و  اھنآ   . دنتسھ یحور 
تارک رد  گرزب —  ناھج  رسارس  رد  ینارورنھ  نینچ   . دنریگرد یحور  یزاسابیز 
ۀیلک رد  زین  اھمتسیس و  ، و  بکاوک  ، یلحم یاھناھج   ، اھناھجربا یزکرم  داتس 
تیلاعف یلصا  ورملق  اما   ، دنا هدنکارپ  دنا —  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  یتارک 

ار یزکرم  داتس  ۀرک  رھ  هک  یتارک  داتفھ  دصتفھ و  رد  صوصخ  هب  بکاوک و  رد  نانآ 
. دشاب یم  تسا  هدرک  هطاحا 

دیاب  ، دشاب مھف  لباقریغ  یدام  نھذ  یارب  تسا  نکمم  ًابیرقت  اھنآ  راک  هچ  رگا 
یلاعتم یاھگنھرف  الاو و  یاھرنھ  دقاف  یحور  ایشناروم و  تارک  هک  دوش  میھفت 

. دنتسین شیوخ 

یریگوضع یباختنا و  هورگ  کی  اھنآ   . دنا هدشن  قلخ  تروص  نیدب  یوامس  نارورنھ 
هب هتسباو  راگزومآ  یاھتیصخش  یخرب  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دنتسھ  تادوجوم  زا  هدش 
ارگزارف و یاھناسنا  نایم  زا  اھنآ  بلطواد  نادرگاش  دنشاب و  یم  یزکرم  ناھج 
نیا ۀدنھد  شزومآ  ۀیلوا  هورگ   . دنا هدش  هدیزگرب  ینامسآ  رامشیب  یاھھورگ  ریاس 
راک هب  نارکیب  حور  طسوت  داتسا  حور  تفھ  اب  یعاسم  کیرشت  رد  ینامز  نارورنھ 

تفھ زا  کی  رھ  یارب  نت  رازھ   ، انواھ راگزومآ  رازھ  تفھ  لماش  دندش و  هدرامگ 
هورگ نیا  راصعا  یط  رد   ، عورش یارب  یا  هتسھ  نینچ  اب   . دندوب  ، نارورنھ شخب 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  ایشناروم  یحور و  روما  رد  رھام  نارگراک  ۀتسجرب 

، یوامس نارورنھ  هورگ  هب  دورو  یارب  یحور  دوجوم  ای  ایشناروم  تیصخش  رھ 
نارسپ  . تسا طیارش  دجاو   ، یھلا یتاذ  یدنزرف  ۀبتر  ریز  یدوجوم  رھ  ینعی 
ایشناروم تارک  هب  ناشدورو  زا  دعب  دنناوت  یم  یلماکت  تارک  زا  دنوادخ  یارگزارف 

هتشاد دادعتسا  یفکم  ردق  هب  رگا  ، و  دنیامن اضاقت  نارورنھ  هورگ  هب  شریذپ  یارب 
رت هاتوک  ای  رت  ینالوط  ۀرود  کی  یارب  ار  یا  هفرح  ریسم  نینچ  دنناوت  یم  دنشاب 
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زا رتمک  یارب  یوامس  نارورنھ  اب  راک  یارب  دناوت  یمن  سکچیھ  اما   . دنیامن باختنا 
. دیامن مان  تبث   ، ناھجربا تقو  هب  لاس  رازھ   ، هرازھ کی 

طسوت اما  دنا  هدش  مان  تبث  ناھجربا  یزکرم  داتس  رد  یوامس  نارورنھ  یمامت 
رد اھنآ   . دنوش یم  یتسرپرس  یلحم  یاھناھج  تختیاپ  رد  ایشناروم  ناتسرپرس 
رد هک  ایشناروم  ناتسرپرس  یزکرم  هورگ  طسوت  نیریز  تیلاعف  ۀدمع  شخب  تفھ 

: دنا هدش  هدرامگ  راک  هب  دننک  یم  لمع  یلحم  ناھج  رھ  یزکرم  داتس  ۀرک 

. یوامس ناگدنزاون  - 1

. ینامسآ ناگدننک  دیلوتزاب  - 2

. یھلا ناگدنزاس  - 3

. هشیدنا ناگدننک  تبث  - 4

. یژرنا ناگدننک  راھم  - 5

. ناگدننک نییزت  ناحارط و  - 6

. ینومراھ نارگراک  - 7

لماش انواھ  ، و  دندمآ انواھ  لماک  تارک  زا  یگمھ  هورگ  تفھ  نیا  ۀیلوا  ناراگزومآ 
. دشاب یم  یحور  یرورنھ  لاکشا  اھزاف و  یمامت  یارب   ، ییوگلا تاعلاطم   ، اھوگلا

راک اضف  تارک  هب  انواھ  یاھرنھ  نیا  لاقتنا  راک  هب  ندز  تسد  هک  نآ  دوجو  اب 
دوبھب رصع  هب  رصع  ار  نآ  یارجا  کینکت و  یوامس  نارورنھ   ، تسا یمیظع 

شالت طخ  رھ  رد  هک  ییاھنآ   ، هنایارگزارف راک  نارود  رگید  یاھزاف  ۀمھ  لثم   . دنا هداد 
مک ناعونمھ  هب  ار  دوخ  رترب  صصخت  شناد و  دنفظوم  ًاموادم  دنرت  هتفرشیپ  همھ  زا 

. دنھد لاقتنا  شیوخ  ۀرھب 

تارک رد  ار  انواھ  ۀدش  هداد  لاقتنا  یاھرنھ  نیا  درک  دیھاوخ  عورش  ادتبا  رد  امش 
نوتگنیولس یحور  یاھرالات  رد  هک  ینامز  ، و  دینک هدھاشم  ًالامجا  رصق 

ار یحور  یاھورملق  ینامسآ  نادنمرنھ  ۀدننازیگنا  یاھراکھاش  دیتسیا و  یم 
. دبای یم  التعا  هدیسر و  جوا  هب  اھنآ  ییابیز  زا  امش  ینادردق  دینک  یم  هراظن 

تادوجوم یارب   . دنتسھ یعقاو  یحور  ایشناروم و  تارک  یاھتیلاعف  نیا  ۀیلک 
یعقاوریغ رتشیب  یدام  یایند  ام  یارب   . تسا تیعقاو  کی  حور  یایند  یحور 

هب الاب  حاورا   . دننک یم  روبع  یلومعم  ۀدام  نایم  زا  هنادازآ  حاورا  رتالاب  لاکشا   . تسا
دنمشنکاو یدام  زیچ  چیھ  هب  تبسن  نیداینب  یاھیژرنا  یخرب  هب  تبسن  زج 
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یارب  . تسا یعقاوریغ  شیب  مک و  حور  یایند  یدام  تادوجوم  یارب   . دنتسین
کی ًافرص  ، و  تسا یعقاوریغ  لماک  روط  هب  ًابیرقت  یدام  یایند  یحور  تادوجوم 

. تسا یحور  تایعقاو  یدام  ۀیاس 

همجرت لاح  رد  نآ  رد  تیاور  نیا  هک  ار  ینامتخاس  مناوت  یمن  یحور  ۀژیو  دید  اب  نم 
رد فداصت  بسح  رب  هک  اسرووی  زا  یھلا  رواشم  کی   . منک هدھاشم  تسا  طبض  و 

هدھاشم ار  یدام  ًافرص  یاھشنیرفآ  نیا  زا  یرتمک  ردق  یتح   ، تسا نم  رانک 
ناگدننک لیدبت  زا  یکی  ۀلیسو  هب  هک  یحور  یاتمھ  کی  ۀراظن  قیرط  زا  ام   . دنک یم 
نیا میھد  یم  صیخشت   ، دوش یم  هئارا  ام  ناھذا  هب  هنحص  رد  رضاح  یژرنا 

یدام نامتخاس  نیا   . دنسر یم  رظن  هب  هنوگچ  امش  یارب  یدام  یاھنامتخاس 
یارب هتبلا  اما   ، تسین یعقاو  ًاقیقد  متسھ  یحور  دوجوم  کی  هک  نم  یارب 

. تسا هدافتسا  لباق  رایسب  یعقاو و  رایسب  یدام  یاھناسنا 

یحور تارک  تاقولخم  تیعقاو  دنرداق  هک  دنراد  دوجو  تادوجوم  زا  یصخشم  عاونا 
یاھلاتیورس هب  موسوم  تاقولخم  نیمراھچ   . دنھد صیخشت  ار   ، ود رھ   ، یدام و 
ناگتشرف  . دنراد قلعت  هقبط  نیا  هب  هدنھد  یتشآ  تاقولخم  نیمراھچ  انواھ و 

. دنرادروخرب  ، ود رھ   ، یدام یحور و  تادوجوم  صیخشت  ناوت  زا  ناکم  نامز و 
رادروخرب ییاناوت  نیا  زا  مسج  رد  یگدنز  زا  ییاھر  لابند  هب  زین  ارگزارف  یاھناسنا 

دنرداق یحور  رتالاب  حوطس  هب  یبایتسد  زا  دعب  نایارگزارف   . تشگ دنھاوخ 
. دنسانشب ار  یحور  ، و  ییایشناروم  ، یدام یاھتیعقاو 

یارگزارف یناسنا  دوجوم  کی   ، اسرووی زا  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  نینچمھ  اجنیا  رد 
روطنامھ ار  امش  دناوت  یم  وا   . دراد دوجو   ، هتفای دنویپ  هدننک  میظنت  اب  هک  نیشیپ 

ریاس ، و  میفانرپوس  ، درفنم روآ  مایپ  لاح  نامھ  رد  ، و  دنک هدھاشم  دیتسھ  هک 
تخانش ناوت  دوخ  ینالوط  دوعص  رد  زگرھ  امش   . دنیبب ار  رضاح  ینامسآ  تادوجوم 
رد هک  روطنیمھ  امش   . داد دیھاوخن  تسد  زا  ار  قباس  یاھدوجو  زا  ناتنارایمھ 
ترشاعم تخانش و  ییاناوت  هشیمھ   ، دیبای یم  زارف  لخاد  یوس  هب  تایح  نابدرن 

رھ  . درک دیھاوخ  ظفح  ار  یبرجت  رت  نییاپ  نیشیپ و  حوطس  زا  ناترایمھ  تادوجوم  اب 
هب یحور  تادوجوم  زا  دیدج  هورگ  کی   ، دیدج زیخاتسر  ای  دعب  یایند  هب  دیدج  روبع 
ناتسود و تخانش  ناوت  زا  ار  امش  هک  نیا  نودب   ، دوزفا دھاوخ  امش  دید  ۀنماد 

. دزاس مورحم  یدح  نیرتمک  رد  هتشذگ  یاھتیعضو  زا  ناتناعونمھ 

رکف نکاس  ناگدننک  میظنت  لمع  قیرط  زا  ًامامت  نیا  ارگزارف  یاھناسنا  ۀبرجت  رد 
براجت یمامت  یناث  یاھ  هخسن  یرادھاگن  قیرط  زا  امش   . دوش یم  رسیم 

هک ار  یقیقح  یگژیو  چیھ  زگرھ  هک  دیبای  یم  نانیمطا   ، نانآ طسوت  نات  یگدنز 
هب  ، امش اب  ناگدننک  میظنت  نیا  . و  دیھد یمن  تسد  زا  دیدوب  رادروخرب  نآ  زا  یزور 
. دننک یم  روبع  براجت  نایم  زا   ، امش ناونع  هب  عقاو  رد   ، امش زا  یشخب  ناونع 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یدام نھذ  هب  ار  یوامس  نارورنھ  راک  تعیبط  مناوتب  هک  نیا  زا  ًابیرقت  نم  اما 
نیا تیعقاو  نتخاس  راکشآ  یارب  شالت  رد  نم   . متسھ دیمون  مھد  لاقتنا 

ترورض تحت  یناسنا  نھذ  یارب  یحور  ًابیرقت  یاھ  هدیدپ  ایشناروم و  یاھدرکراک 
تفایرد زا  ناوتان  امش  کرد   . مراد رارق  نابز  ندناچیپاو  هشیدنا و  موادم  فیرحت 

یحور همین  یاھتیلاعف  نیا  ۀطبار  ، و  شزرا  ، ینعم لاقتنا  یارب  امش  نابز  ، و  تسا
نیا هب  تایعقاو  نیا  نوماریپ  یرشب  نھذ  ندومن  نشور  یارب  نم  . و  تسا یفاکان 
نینچ رد  مناوتب  هک  نیا  ضحم  یریذپان  ناکما  لماک  مھف  اب   ، منز یم  تسد  شالت 

. مشاب قفوم  یلیخ  یمادقا 

هباشت هجو  کی  منک  یعس  هک  مھد  ماجنا  مناوت  یمن  نیا  زا  شیب  یراک  نم 
ار یوامس  نارورنھ  ۀناگدنچ  یاھدرکراک  یناسنا و  یدام  یاھتیلاعف  نیب  ییادتبا 

یگنھرف رگید  یاھدرواتسد  رنھ و  رد  ایشنروی  یاھداژن  رگا   . میامن میسرت 
نھذ نتخاس  فوطعم  یارب  شالت  رد  متسناوت  یم  تروص  نآ  رد   ، دندوب رت  هتفرشیپ 
ًابیرقت  . مور رتولج  هزادنا  نامھ  هب  ایشناروم  یاھزیچ  هب  یدام  یاھزیچ  زا  یرشب 
نیا تیعقاو  رما  هب  هک  تسا  نیا  مشاب  هتشاد  شماجنا  هب  دیما  مناوت  یم  هچنآ 

. مزرو دیکأت  حور  ایشناروم و  تارک  یاھدرکراک 

یوامس ناگدنزاون  - 1

یاھیدولم زا  دیناوت  یم  یتخس  هب   ، یناسنا ییاونش  دودحم  ۀنماد  اب  امش 
هک دراد  دوجو  ابیز  یادص  یدام  ۀنماد  کی  یتح   . دیشاب هتشاد  یروصت  ایشناروم 

روصت لباقریغ  ۀرتسگ  زا  هزات   . تسا هتخانشان  یرشب  ییاونش  سح  طسوت 
ادص یدام  جاوما  یحور  یاھیدولم   . میا هدرکن  دای  یحور  ینومراھ  ایشناروم و 
یوامس یاھتیصخش  حاورا  طسوت  هک  دنتسھ  یحور  تاشاعترا  هکلب  دنتسین 
کی زین  ، و  دراد دوجو  شیامن  حور  کی  هنماد و  تعسو  کی   . دنوش یم  تفایرد 
یرشب کرد  زا  رتارف  یلک  هب  هک   ، تسا طوبرم  تارک  یدولم  هب  هک  ارجا  تمظع 

ملاع یدولم  هک  یلاح  رد  هک  ما  هدید  ار  هدش  روحسم  دوجوم  اھنویلیم  نم   . تسا
زیگناروش یدجو  رد   ، دمآ یم  رد  نایرج  هب  یوامس  یاھرادم  یحور  یژرنا  یور 
شخپ ناھج  کی  طاقن  یصقا  رد  دنناوت  یم  زیگنا  تفگش  یاھیدولم  نیا   . دندوب

. دنوش

راھم قیرط  زا  یوامس  گنھآ  شوخ  یاھاوآ  دیلوت  راک  هب  یوامس  ناگدنزاون 
: دنلوغشم ریز  یحور  یاھورین 

. نایرج یحور  یاھیگتسسگ  یحور  — یادص   -1

. یحور ایشناروم و  یاھورملق  رون  دیدشت  لرتنک و  یحور  — رون   -2
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ۀنارھام راھم  ۀلیسو  هب  هدش  دیلوت  یدولم  یژرنا  — یاھیزایتسد   -3
. یحور ایشناروم و  یاھیژرنا 

نیرتالاب ۀرمز  رد  نیا   . ایشناروم ماف  نیگنر  یدولم  نیگنر  — یاھینوفمس   -4
. تسا یوامس  ناگدنزاون  یاھدرواتسد 

ایشناروم و تادوجوم  فلتخم  عاونا  طابترا  بیترت و  طبترم  — حاورا  نزاوت   -5
. دنک یم  داجیا  یدنمھوکش  یاھیدولم  دوخ   ، یحور

لماک ردقنآ  دناوت  یم  یحور  یاھ  هشیدنا  هب  ندرک  رکف  هشیدنا  — یدولم   -6
. ددرگ افوکش  انواھ  یاھیدولم  رد  هک  دوش 

تارک ریاس  یاھیدولم   ، حیحص یزاس  نازیم  اب  اضف  — یقیسوم   -7
. دنوش تفایرد  یناھج  شخپ  یاھرادم  رد  دنناوت  یم 

ییاھکینکت  ، دراد دوجو  یژرنا  لیدبت  رییغت و  ، و  گنر  ، ادص عون  رازھ  دصکی  زا  شیب 
امش یھورگ  یاھصقر   . دنا هسیاقم  لباق  رشب  طسوت  یقیسوم  تالآ  دربراک  اب  هک 

یارب یدام  تاقولخم  بیرغ  بیجع و  یودب و  شالت  کی  رگنایامن  کش  نودب 
جنپ  . دشاب یم  تیصخش  بیترت  دوجوم و  ِینیزگیاج  ِیوامس  نزاوت  هب  یبایتسد 
هتخانش یدام  یاھندب  یسح  مسیناکم  ۀلیسو  هب  ایشناروم  یدولم  رگید  لکش 

. دنوش یمن 

یحور طابترا  یناھج  نوناق  کی   ، نیگنھآ طابترا  حطس  تفھ  یقیسوم   ، ینومراھ
دوخ یلجت  نیرتالاب   ، دنمھف یم  ایشنروی  یاھناسنا  هچنآ  ریظن   ، یقیسوم  . تسا
همین تادوجوم  اجنآ  رد   . دبای یم   ، متسیس یزکرم  داتس   ، مسورج سرادم  رد  ار 
رگید لاکشا  هب  تبسن  اھناسنا   . دنریگ یم  ارف  ار  ادص  نیشنلد  یاھاوآ  یدام 

. دنھد یمن  ناشن  شنکاو  یوامس  نیشنلد  یاھاوآ  ایشناروم و  یدولم 

ناگدنزاون ؛ و  تسا یونعم  مھ  یکیزیف و  مھ  ایشنروی  رد  یقیسوم  ینادردق 
یودب یزاون  کت  زا  ار  یقیسوم  نتشاد  تسود  ات  دنا  هدرک  یدایز  راک  امش  یرشب 

یاھناسنا تیرثکا   . دنھد اقترا  ادص  زا  ینادردق  رتالاب  حوطس  هب  امش  ۀیلوا  ناکاین 
اب مک  ردق  هب  یدام و  یاھ  هلضع  اب  دایز  ۀزادنا  هب  یقیسوم  هب  تبسن  ایشنروی 

هک تسا  لاس  رازھ  جنپ  یس و  زا  شیب  اما   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  حور  نھذ و 
. تسا هتشاد  دوجو  موادم  یتفرشیپ  یقیسوم  زا  ینادردق  رد 

یودب ناسنا  یزاون  کت  یقیسوم  زا  راذگ  کی  رگنایامن  گنھآ  شوخ  ثکم  برض و 
نیا  . تسا امش  دعب  نارود  ناگدنزاون  ینعمرپ  یاھیدولم  لاح و  روشرپ و  نزاوت  هب 

نتشاد یپ  رد  نودب  ار  یقیسوم  رادتسود  سح  شنکاو   ، متیر نیشیپ  عاونا 
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رتشیب اذل  دنک و  یم  کیرحت  ینومراھ  زا  ینادردق  ِینالقع  رتالاب  یاھورین  لامعِا 
. دراد تیباذج  تسس  یونعم  رظن  زا  ای  هدومزآان  دارفا  یارب  یلک  روط  هب 

تمظعرپ یقیسوم  تاعطق  زا  رذگدوز  کاوژپ  کی  طقف  ایشنروی  یقیسوم  نیرتھب 
اھنآ  . دوش یم  هدینش  امش  یاھنادیقیسوم  ینامسآ  ناراکمھ  طسوت  هک  تسا 

یاھیدولم تروص  هب  ار  ایشناروم  یاھورین  دنیاشوخ  یاھاوآ  نیا  زا  یتاعطق  طقف 
یحور یقیسوم   . دنا هدراذگ  یقاب  دروکر  یور  کینومراھ  یادص  یقیسوم 

هب  ، درب یمن  راک  هب  ررکمان  روط  هب  ار  شخپ  نایب و  کبس  تفھ  ۀیلک  ایشناروم 
هب رتالاب  تارک  یاھیدولم  نیا  نتساک  یارب  یشالت  رھ  رد  یرشب  نھذ  هک  یروط 
نینچ  . دریگ یم  رارق  تیدودحم  رد  یدایز  ۀزادنا  هب  یقیسوم  یادص  فرص  یاھتن 

هب گرزب  رتسکرا  کی  یقیسوم  تاعطق  دوش  یعس  هک  تسا  نیا  دننامھ  یشالت 
. دوش هتخاون  اھنت  یقیسوم  تلآ  کی  ۀلیسو 

رد زونھ   ، دیا هدومن  یروآدرگ  ایشنروی  رد  ار  ییابیز  یاھیدولم  امش  هک  یلاح  رد 
ایناتِس رد  دوخ  ۀیاسمھ  تارایس  زا  یرایسب  دح  ات  یتح  یقیسوم  ۀنیمز 

دیتسناوت یم  تروص  نآ  رد   ، دندوب هتفای  اقب  طقف  اوح  مدآ و  رگا   . دیا هدرکن  تفرشیپ 
رایسب دوخ  تعیبط  رد  هک  ینومراھ  ۀیدھ  اما   . دیشاب هتشاد  ار  یعقاو  یقیسوم 
تسا هدش  قیقر  یقیسومریغ  تالیامت  زا  ییاھ  هریت  طسوت  نانچ   ، تسا گرزب 

یدایز ینادردق  ینومراھ  هب  تبسن  یکی  طقف  یناسنا  تایح  رازھ  رھ  نایم  رد  هک 
یعقاو نادیقیسوم  کی  یزور  تسا  نکمم  ؛  دیوشن درسلد  اما   . دروآ یم  لمع  هب 

وا یاھیدولم  هوکشرپ  تاعطق  روحسم  یدایز  نامدرم  ، و  دوش رھاظ  ایشنروی  رد 
تلم و کی  یمامت  ریسم  هشیمھ  یارب  دناوت  یم  یناسنا  نینچ  کی   . دش دنھاوخ 

یورین زا  هنارت   ” ، دراد تحص  ًاعقاو  نیا   . دھد رییغت  ار  ندمتم  یایند  یمامت  یتح 
یناھج نابز  هشیمھ  یارب  یقیسوم  “ . تسا رادروخرب  ایند  کی  مامت  ینوگرگد 

. تسا انواھ  نخس  ینومراھ   . دنام دھاوخ  یقاب  حاورا  ، و  ناگتشرف  ، اھناسنا

ینامسآ ناگدننک  دیلوتزاب  - 2

زا تسردان  یفاکان و  کرد  کی  زا  شیب  یزیچ  هب  دناوت  یم  یتخس  هب  یناف  ناسنا 
زا منک  شالت  دیاب  نم   . دشاب هتشاد  دیما  ینامسآ  ناگدننک  دیلوتزاب  یاھدرکلمع 

یایند  . مھد حیضوت  ار  نآ  امش  یدام  نابز  دودحم  لماکان و  مسیلوبمس  قیرط 
هک ییاھزیچ   ، تسا رادروخرب  دنمشزرا  رایسب  زیچ  کی  رازھ و  زا  ایشناروم  حور - 
ۀتسر هب  هک  یبراجت   ، دنا هتخانشان  ایشنروی  رد  اما  دنتسھ  یزاسزاب  شزرا  یاراد 
نآ  ،“ دنک یم  روطخ  ناسنا  نھذ  هب   ” یتخس هب  هک  دنراد  قلعت  ییاھتیلاعف 

هاگن هدامآ  دنبای  اقب  مسج  رد  یگدنز  زا  هک  ییاھنآ  یارب  دنوادخ  هک  ییاھتیعقاو 
. تسا هتشاد 
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ار اھنآ  راک  منک  یم  یعس  نم  ، و  دراد دوجو  ینامسآ  ناگدننک  دیلوتزاب  هورگ  تفھ 
: منک فیصوت  ریز  یدنب  هقبط  قیرط  زا 

رارکت ار  هتشذگ  صخشم  یاھینومراھ  هک  ییاھتسینومراھ  ناگدنناوخ  —  -1
حطس رد  ًامامت  نیا  اما   . دننک یم  ارجا  ار  لاح  نامز  یاھیدولم  دننک و  یم 

. دیآ یم  رد  ارجا  هب  ایشناروم 

هشقن ار  نانآ  تسا  نکمم  هک  هیاس  رون و  نادنمرنھ  نآ  گنر  — نارگراک   -2
یارب ار  ارذگ  یاھتمسق  تقوم و  رظانم  هک  ینادنمرنھ   ، دیمانب شاقن  راگن و 

. دننک یم  ظفح  ایشناروم  ۀدنیآ  تذل 

ِیحور همین  ِیعقاو  یاھ  هدیدپ  ناگدنزاس  رون  — ناگدنروآرد  ریوصت  هب   -3
. دنشاب یم  یودب  رایسب  کرحتم  ریواصت  اھنآ  فیصوت  رد  هک  هدش  ظفح 

کیتامارد روط  هب  هک  ییاھنآ  یخیرات  — هوکشاب  مسارم  ناگدنزاس   -4
. دننک یم  یزاسزاب  ار  خیرات  ناھج و  عیاقو  مھم  رایسب  یاھدادخر 

سکعنم هدنیآ  یوس  هب  ار  خیرات  یناعم  هک  ییاھنآ  وگشیپ  — نادنمرنھ   -5
. دننک یم 

یگدنز ۀبرجت  تیمھا  ینعم و  هک  ییاھنآ  تایح  — ناتساد  ناگدننک  لقن   -6
هب یبایتسد  یوس  هب  ینونک  یصخش  براجت  باتزاب   . دنراد یم  هاگن  هدنز  ار 

. هدنیآ رد  اھشزرا 

ار یرادا  کینکت  یتلود و  ۀفسلف  تیمھا  هک  ییاھنآ  یرادا  — نایرجم   -7
. تیمکاح ینامسآ  نازادرپ  شیامن   ، دنھد یم  حرش 

یزاس هصالخ  قیفلت  رد  رثؤم  روط  هب  تاقوا و  بلاغ  ینامسآ  ناگدننک  دیلوتزاب 
تشگزاب ناریدم  اب  تیصخش  ییوسرگد  رطاخ و  شیاسآ  لاکشا  یخرب  اب  هظفاح 
گرزب ییامھدرگ  لباقم  رد  ناگدننک  دیلوتزاب  نیا   . دنیامن یم  یعاسم  کیرشت 

فدھ رگنایامن  هک  هوکشاب  یمسارم  رد  تاقوا  یھاگ  حاورا  تسشن  ایشناروم و 
نینچ دھاش  یگزات  هب  نم   . دنیامن یم  عمجت  تسا  ییاھییامھدرگ  نینچ 

رازھ زا  یلسلست  هشیپرنھ  نویلیم  کی  زا  شیب  نآ  یط  هک  هوکشرپ  یشیامن 
. مدوب دندروآرد  ارجا  هب  ار  هنحص 

ناگدننک دیلوتزاب  عونتم  یاھھورگ  نیا  زا  راذگ  نارود  نامداخ  درخ و  رتالاو  ناراگزومآ 
. دننک یم  هدافتسا  رثؤم  روط  هب  هنادازآ و  دوخ  ییایشناروم  یشزومآ  یاھتیلاعف  رد 
راک ۀدمع  شخب   . درادن صاصتخا  تقوم  یزاسریوصت  هب  نانآ  یاھشالت  یمامت  اما 
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هب هدنیآ  نامز  یمامت  یارب  هشیمھ  یارب  تسا و  رادروخرب  یمئاد  یتعیبط  زا  نانآ 
فلتخم یاھرنھ  زا  ردقنآ  نارورنھ  نیا   . دنام دھاوخ  یقاب  ثاریم  کی  تروص 

هنامز کی  دنرداق  دننک  یم  لمع  یعمج  هتسد  روط  هب  هک  یماگنھ  هک  دندنم  هرھب 
عقاو رد  یفارس  نامداخ  اب  یعاسم  کیرشت  رد  ، و  دنروآرد شیامن  هب  ون  زا  ار 

ریوصت هب  نامز  یناسنا  نایوگشیپ  یارب  ار  حور  یایند  ۀنادواج  یاھشزرا  دنناوت  یم 
. دنروآرد

یھلا ناگدنزاس  - 3

یحور ۀنیرق  ام  “ . تسا دنوادخ  اھنآ  ۀدنزاس  رامعم و   ” هک دنراد  دوجو  ییاھرھش 
ریذپان فصو  یا  هنوگ  هب  دیتسھ و  انشآ  نآ  اب  اھناسنا  امش  هک  ار  ییاھزیچ  یمامت 

. میرادروخرب ایشناروم  تایرورض  ، و  یحور هافر   ، لزنم زا  ام   . میشاب یم  اراد  رتشیب 
یاراد ام   ، دنتسھ نآ  زا  ندرب  تذل  هب  رداق  اھناسنا  هک  یدام  یدونشخ  رھ  یارب 

. میتسھ تسا  ام  دوجو  دشر  انغا و  تمدخ  رد  هک  یونعم  تیعقاو  نارازھ 
: دننک یم  لمع  هورگ  تفھ  رد  یھلا  ناگدنزاس 

دارفا و هب  هک  ار  ییاھھاگلزنم  هک  ییاھنآ  لزنم  — ناگدنزاس  ناحارط و   -1
نیا  . دنھد یم  لدم  رییغت  دنزاس و  یم  دبای  یم  صیصخت  یراک  یاھھورگ 

امش دید  هاتوک  ۀنماد  یارب  اھنآ   . دنتسھ یعقاو  یحور  ایشناروم و  نکاسم 
تادوجوم ۀیلک   . دنشاب یم  ابیز  یعقاو و  رایسب  ام  یارب  اما   ، دنتسھ یئرمان 

نتخاس یحارط و  تایئزج  یخرب  دنناوت  یم  یصخشم  دح  ات  یحور 
لزانم نیا   . دنراذگب نایم  رد  ناگدنزاس  اب  ار  دوخ  یحور  ای  ایشناروم  یاھ  هناخ 

دنھاوخ ینکس  اھنآ  رد  هک  یحور  ای  ایشناروم  تاقولخم  یاھزاین  قباطم 
قوذ و زاربا  یارب  یفاک  تصرف  ناوارف و  عونت   . دنوش یم  نییزت  زھجم و  دیزگ 

. دراد دوجو  اھنامتخاس  نیا  ۀیلک  رد  یدرف  ۀقیلس 

نارگراک لزانم  ندرک  راوس  یحارط و  رد  هک  ییاھنآ  یا  — هفرح  ناگدنزاس   -2
ناگدنزاس نیا   . دننک یم  لمع  ایشناروم  یحور و  یاھورملق  یداع  لومعم و 
دنزاس یم  ار  ایشنروی  یتعنص  یاھ  هناخراک  ریاس  اھھاگراک و  هک  ییاھنآ  اب 

لباقتم و تمدخ  یرورض  درکراک  کی  زا  یلاقتنا  تارک   . دنتسھ هسیاقم  لباق 
. میھد یمن  ماجنا  ار  یراک  همھ  یگمھ  ام   . دنرادروخرب یصصخت  راک  میسقت 
نیا ، و  دراد دوجو  راک  عونت  لماکت  لاح  رد  حاورا  ایشناروم و  تادوجوم  نایم  رد 

تفرشیپ هب  هکلب  دنزاس  یم  یرتھب  یاھھاگراک  اھنت  هن  یا  هفرح  ناگدنزاس 
. دننک یم  کمک  رگراک  یا  هفرح 

راک هب  یرکیپ  لوق  تارامع  تحارتسا  مایا  لوط  رد  شیامن . ناگدنزاس   -3
یناکما  . دنمان یم  یزاب  یتھج  زا  حیرفت و  اھناسنا  هک  هچنآ   ، دنوش یم  هتفرگ 
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تارک نایوگ  هلذب   ، تشگزاب ناریدم  یارب  بسانم  طیارش  داجیا  روظنم  هب 
شزومآ هک  دنتسھ  راذگ  تارک  نامھ  اھنیا   . تسا هدش  مھارف   ، ایشناروم

اھنآ رد  دنا  هدش  هتشادرب  یلماکت  تارایس  زا  یگزات  هب  هک  ارگزارف  تادوجوم 
زا ددجم  ندش  ژراش  یاھ  هرود  لوط  رد  رتالاب  حاورا  یتح   . دوش یم  ماجنا 
. دنوش یم  ریگرد  هدنروآ  دای  حازم  زا  صخشم  لکش  کی  رد   ، یحور یژرنا 

. ایشناروم یحور و  دباعم  ۀبرجتاب  یاھتکتیشرآ  شتسرپ  — ناگدنزاس   -4
نیرتابیز اھنآ  دنرادروخرب و  شتسرپ  دباعم  زا  یناسنا  دوعص  تارک  یمامت 

. دنتسھ حور  تارک  ایشناروم و  یاھورملق  یاھشنیرفآ 

ایشناروم و شزومآ  یزکرم  داتس  هک  ییاھنآ  شزومآ  — ناگدنزاس   -5
شناد بسک  یارب  هار  هشیمھ   . دنزاس یم  ار  یحور  ۀتفرشیپ  یریگارف 

شناد زین  درف و  ۀدنیآ  ینونک و  راک  نوماریپ  رتشیب  تاعالطا  بسک   ، رتشیب
هک هدش  یحارط  یروط  هک  تسا  یتاعالطا  نیا   . تسا زاب  یناھج  یگنھرف 

یحور ایشناروم و  تارک  رترثؤم  رت و  شوھاب  نادنورھش  ار  ارگزارف  یاھناسنا 
. دنادرگ

ۀیلک گنھامھ  طابترا  یارب  هک  ییاھنآ  ایشناروم —  نازیر  همانرب   -6
رضاح هرک  رھ  رد  هظحل  رھ  رد  هک  روطنآ   ، اھورملق یمامت  یاھتیصخش 

ایشناروم ییورین  ناتسرپرس  اب  نازیر  همانرب  نیا   . دنزاس یم   ، دنتسھ
ینغ ار  ایشناروم  ۀتفرشیپ  تایح  یگنھامھ  ات  دننک  یم  یعاسم  کیرشت 

. دنزاس

عمجت ۀدیزگرب  یاھناکم  هک  ینارورنھ  یمومع  — یاھناکم  ناگدنزاس   -7
عمجت یاھناکم   . دنزاس یم  هدومن و  یحارط  ار  یشتسرپ  یاھناکم  زا  ریغ 

. دنتسھ هوکشاب  گرزب و  یناگمھ 

ًاقیقد یدام  یاھناسنا  یسح  کرد  یارب  اھنآ  تانییزت  اھانب و  نیا  هک  یلاح  رد 
اجنآ ًامسج  دیدوب  رداق  امش  رگا   . دنتسھ یعقاو  رایسب  ام  یارب   ، دنتسین یعقاو 
قوف یاھشنیرفآ  نیا  ۀیلک  دوجو  نیا  اب   . دینیبب ار  دباعم  نیا  دیتسناوت  یمن   ، دیشاب

نامھ هب  میھد و  یم  صیخشت  ار  اھنآ  حوضو  هب  ام  دنتسھ و  اجنآ  ًالمع  یدام 
. میرب یم  تذل  اھنآ  زا  ًالماک  هزادنا 

هشیدنا ناگدننک  تبث  - 4

هورگ تفھ  رد  دنتسھ و  اھورملق  رترب  ۀشیدنا  دیلوتزاب  ظفح و  فقو  نارورنھ  نیا 
: دننک یم  لمع 
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اھورملق رتالاب  ۀشیدنا  فقو  هک  دنتسھ  ینارورنھ  اھنیا  هشیدنا . ناظفاح   -1
ار یرکف  یاھتیلاعف  یاھرھوگ  یتسار  هب  اھنآ  ایشناروم  تارک  رد   . دنتسھ
مدید و ار  یدانسا  ایشنروی  زا  تسخن  رادید  زا  شیپ  نم   . دنراد یم  یمارگ 
تبث  . مدینش ار  هرایس  نیا  گرزب  راکفا  زا  یخرب  یزادرپ  هشیدنا  یاھشخپ 

. دننک یم  ظفح  اسرووی  نابز  هب  ار  یلاعتم  یاھ  هدیا  نینچ  هشیدنا  ناگدننک 

ملکت نآ  یاھتیصخش  طسوت  هک  ینابز   ، تسا اراد  ار  دوخ  نابز  ناھجربا  رھ 
ناونع هب  نیا  ام  ناھجربا  رد   . تسا لوادتم  نآ  یحاون  رسارس  رد  دوش و  یم 

. دراد ار  دوخ  نابز  زین  یلحم  ناھج  رھ   . تسا هدش  هتخانش  اسرووی  نابز 
اسرووی نابز  نادابن و  نابز  هب  دنتسھ و  هنابز  ود  نادابن  رتالاب  یاھ  هتسر  ۀیلک 
تاقالم توافتم  یلحم  یاھناھج  زا  درف  ود  هک  یماگنھ   . دننک یم  ملکت  ود  رھ 
زا یکی  رگا   ، دوجو نیا  اب   . دننک یم  دونش  تفگ و  اسرووی  نابز  هب   ، دننک یم 

ناھج رد   . دنوش لسوتم  مجرتم  کی  هب  دیاب   ، دیایب یرگید  ناھجربا  زا  اھنآ 
دوجو یرایع  مامت  لماک و  مھف  اجنآ  رد   . دراد دوجو  نابز  هب  یکدنا  زاین  یزکرم 
هدش هتخومآ  ام  هب   . دنوش یمن  مھف  لماک  روط  هب  نایادخ  طقف  اجنآ  رد   . دراد

طسوت لاس  رازھ  یط  هک  هچنآ  زا  شیب  تشھب  رد  یفداصت  رادید  کی  هک 
رد یتح   . دنک یم  داجیا  لباقتم  کرد  دوش  دونش  تفگ و  یناسنا  نابز 

“. میناد یم  میا  هدش  هتخانش  هک  روطنآ   ” ام نوتگنیولس 

کرد زا  رتارف  حور  ایشناروم و  تارک  رد  نابز  لکش  هب  هشیدنا  ۀمجرت  ناوت 
ردقنآ میناوت  یم  ار  مئاد  دنس  کی  هب  هشیدنا  لیدبت  نازیم  ام   . تسا یناسنا 

ای تغل  نویلیم  مین  زا  شیب  ربارب  هک  میھد  تعرس  هربخ  ناگدننک  تبث  طسوت 
یاھنابز نیا   . ددرگ تبث  ایشنروی  نامز  ۀقیقد  کی  رد  دناوت  یم  یرکف  لبمس 
یاھلبمس  . دنتسھ لماکت  لاح  رد  تارک  تاملاکم  زا  رتراشرس  اھراب  ناھج 

یابفلا هچ  رگ   ، دنریگ یم  رب  رد  ار  فرح  درایلیم  کی  زا  شیب  اسرووی  یموھفم 
لصفم نینچ  دایز  نادابن  نابز   . تسا لبمس  داتفھ  لماش  طقف  یلصا 

. تسا ددع  تشھ  لھچ و  ابفلا  فورح  ای  یلصا  یاھلبمس  دادعت   . تسین

یاھریوصت ظفح  هب  ناگدننک  تبث  ۀیوناث  هورگ  نیا  موھفم . ناگدننک  تبث   -2
هک تسا  مئاد  تبث  زا  لکش  کی  نیا   . دنراد هجوت   ، یرظن یاھوگلا   ، یموھفم
کی ضرع  رد  نم  شور  نیا  ۀلیسو  هب  ، و  تسا هتخانشان  ایشنروی  ۀرتسگ  رد 
رد امش  هک  هچنآ  هب  تبسن  یرتشیب  شناد  مناوت  یم  امش  تقو  هب  تعاس 

دینک یم  بسک  لومعم  یراتشون  نابز  قیقد  ۀعلاطم  زا  لاس  دصکی  تدم 
. منک بسک 

رھ ار  امش  یراتفگ  یراتشون و  ۀملک  لداعم  ام  راگن . هشیدنا   ناگدننک  تبث   -3
یراگن ریوصت  یاھکینکت  ًالومعم  ام  هشیدنا  ظفح  رد  اما   ، میتسھ اراد  ود 

ار یراگن  هشیدنا  هک  ییاھنآ   . میدنب یم  راک  هب  ار  یراگن  هشیدنا  موھفم و 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دنشخب دوبھب  ار  موھفم  ناگدننک  تبث  راک  ربارب  رازھ  دنرداق  دننک  یم  ظفح 

نایب نف  قیرط  زا  ناگدننک  تبث  زا  هورگ  نیا  یرونخس . ناگدنھد  جیورت   -4
ام نادابن  نابز  رد  اما   . دنتسھ دیلوتزاب  روظنم  هب  هشیدنا  ظفح  راک  هب  لوغشم 

رسارس تبحص  یاوتحم  یمامت  میناوت  یم  ینارنخس  تعاس  مین  ضرع  رد 
نیا کرد  یارب  امش  دیما  اھنت   . مینک هضرع  ار  ایشنروی  ناسنا  کی  یگدنز 
ینعم یب  ناماسبان و  یگدنز  کینکت  دینک و  ثکم  هک  تسا  نیا  لئاسم 

دنچ ضرع  رد  دیناوت  یم  روطچ  هک  دیھد —  رارق  هظحالم  دروم  ار  ناتلآ  هدیا 
. دیدرونرد هنابش  یاھیزادرپ  لایخ  نیا  رد  ار  هبرجت  اھلاس  هیناث 

ییاھامش راظتنا  رد  هک  تسا  ردان  یاھضیف  زا  یکی  حور  یایند  یرونخس 
رد  . دیا هدینش  ار  ایشنروی  یاطخرپ  یودب و  یاھقطن  طقف  هک  تسا 

نزاوت  ، دنزیگنارب ماھلا  فیصوت  زا  رتارف  هک  ایشندیا  نوتگنیولس و  یاھ  هباطخ 
دننامھ نازوس  میھافم  نیا   . دراد دوجو  ناحلا  شوخ  نایب  یقیسوم و 

! مرادن ار  نآ  ماجنا  ناوت  نم  اما   . دنشاب یم  هوکشرپ  یاھجات  رد  ابیز  یاھرھوگ 
ار رگید  یایند  تایعقاو  نیا  قمع  تعسو و  رشب  نھذ  هب  مناوت  یمن  نم 

! منک میھفت 

یاھناھج ، و  ناھجربا  ، تشھب یاھ  همانرب  شخپ  همانرب . شخپ  ناریدم   -5
هب اھنآ   . دراد رارق  هشیدنا  ناظفاح  زا  هورگ  نیا  یلک  یتسرپرس  تحت  یلحم 

تمدخ شخپ  ِبلطم  ناگدننک  گنھامھ  زین  نارگشیاریو و  ناسرزاب و  ناونع 
قیبطت ناھجربا  یارب  ار  تشھب  یاھ  همانرب  شخپ  یمامت  ، و  دننک یم 

یلحم یاھناھج  صاخ  یاھنابز  هب  ار  اھمایا  یامدق  یاھشخپ  دنھد و  یم 
. دننک یم  همجرت  هداد و  قیبطت 

کت کت  اھمتسیس و  طسوت  دیاب  نینچمھ  یلحم  ناھج  یاھ  همانرب  شخپ 
تاشرازگ نیا  نداتسرف   . دوش هداد  لیدبت  رییغت و  تفایرد  یارب  تارایس 

تسا دوجوم  هیوناث  تبث  کی  هشیمھ  ، و  تسا تراظن  تحت  تقد  هب  ییاضف 
صخشم رادم  کی  رد  هرک  رھ  رد  شرازگ  رھ  حیحص  تفایرد  هب  تبسن  ات 

تانایرج دربراک  رد  یکینکت  رظن  زا  شخپ  ناریدم  نیا   . دوش لصاح  نانیمطا 
. دنراد صصخت  یتاعالطا  ِیطابترا  دصاقم  ۀیلک  یارب  اضف 

رعاش ار  نادنمرنھ  نیا  کش  نودب  اھییایشنروی  متیر . ناگدننک  تبث   -6
یاھشیارس زا  هزادنا  یب  ًابیرقت  توافتم و  رایسب  اھنآ  راک  هچ  رگ   ، دنمان یم 

رتمک یحور  ایشناروم و  تادوجوم  یارب  متیر   . تسا رترب  امش  یرعش 
یاھراک یارجا  قیرط  زا  ات  دوش  یم  شالت  ًاررکم  اذل  ، و  تسا هدنیاسرف 

نم  . دوش هدوزفا  تذل  رب  زین  دبای و  شیازفا  نامدنار  راد  متیر  لکش  رد  رامشیب 
ۀنارعاش یاھشخپ  زا  یخرب  ندینش  زایتما  زا  امش  هک  مراد  وزرآ  طقف 
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هک هبکوک  غباون  ۀولج  گنر و  یانغ  زا  دیوش و  رادروخرب  ایشندیا  تاعمجت 
دنم هرھب  دنتسھ  یعامتجا  نزاوت  یدرف و  نایب  یابیز  لکش  نیا  ناداتسا 

. دیدرگ

درکراک یناسنا  نھذ  یارب  هنوگچ  مناد  یمن  نم  ایشناروم . ناگدننک  تبث   -7
یھورگ ریواصت  ظفح  راک  هب  هک  ار  هشیدنا  ناگدننک  تبث  مھم  هورگ  نیا 

دنا هتفای  صیصخت  یحور  یاھدرکراک  ایشناروم و  روما  عونتم  یاھیدنب  هورگ 
اھنآ  . دنتسھ لاقتنا  تارک  یھورگ  ناساکع  اھنآ   ، یودب نایب  کی  رد   . منک نایب 

، و دننک یم  ظفح  هدنیآ  یارب  ار  هدنورشیپ  راصعا  نیا  طباور  مھم و  یاھ  هنحص 
. دننک یم  یرادھاگن  ایشناروم  تبث  یاھرالات  یاھویشرآ  رد  ار  اھنآ 

یژرنا ناگدننک  راھم  - 5

 — یحور ، و  یرکف  ، یکیزیف یژرنا —  عون  رھ  رد  دمآراک  بلاج و  نارورنھ  نیا 
. دنریگرد

ینالوط راودا  یارب  یکیزیف  یژرنا  ناگدننک  راھم  یکیزیف . یژرنا  ناگدننک  راھم   -1
یکیزیف یژرنا  رایسب  یاھزاف  لرتنک  هرطیس و  رد  دننک و  یم  تمدخ  ورین  ناریدم  اب 
اھناھجربا یژرنا  یازجم  ۀبعش  یس  یساسا و  نایرج  هس  اب  اھنآ   . دنتسھ هربخ 

یلاقتنا تارک  ِییایشناروم  ِییورین  ناتسرپرس  یارب  تادوجوم  نیا   . دنتسھ انشآ 
تشھب یناھیک  یاھوترپ  راکتشپاب  نایوجشناد  اھنآ   . دنتسھ شزرارپ  ینارایتسد 

. دنتسھ

ایشناروم و تادوجوم  نیب  طابترا  ناصصختم  اھنیا  ینھذ . یژرنا  ناگدننک  راھم   -2
رد ًالمع  اھناسنا  نایم  طابترا  زا  لکش  نیا   . دنتسھ دنمشوھ  تادوجوم  عاونا  ریاس 

یارگزارف تادوجوم  ناوت  هک  دنتسھ  یناصصختم  اھنیا   . تسا دوجومان  ایشنروی 
یاھارجام لماش  اھنآ  راک  ، و  دنھد یم  شیازفا  رگیدکی  اب  طابترا  یارب  ار  ایشناروم 

فیصوت ناوت  زا  رتارف  رایسب  هک  تسا  ینالقع  یورین  دنویپ  رد  رامشیب  یاتمھ  یب 
ینھذ یاھرادم  شوھزیت  نایوجشناد  نارورنھ  نیا   . تسا یدام  نھذ  یارب  نم 

. دنتسھ نارکیب  حور 

هجوت بلاج  هورگ  کی  یحور  یژرنا  ناگدننک  راھم  یحور . یژرنا  ناگدننک  راھم   -3
هک روطنامھ  تسرد   ، دنک یم  لمع  رادیاپ  نیناوق  قباطم  یحور  یژرنا   . دنتسھ
هک یماگنھ   ، یحور یورین  هک  ینعم  نیدب   . دنک یم  لمع  نینچ  یکیزیف  یژرنا 
هب دناوت  یم  دروآ و  یم  راب  هب  ینانیمطا  لباق  تاجاتنتسا   ، دریگ رارق  هعلاطم  دروم 

یکیزیف یاھیژرنا  هک  روطنامھ  تسرد   ، دریگ رارق  دروخرب  دروم  قیقد  روط 
دوجو نانیمطا  لباق  یعطق و  نیناوق  ردقنامھ  حور  یایند  رد   . دننک نینچ  دنناوت  یم 
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هتشذگ لاس  نویلیم  دنچ  لوط  رد   . دنوش یم  تفای  یدام  یاھورملق  رد  هک  دنراد 
هب هک  روطنآ  ، و  تسا مکاح  یحور  یژرنا  رب  هک  هتفای  دوبھب  یاھکینکت  یرایسب 

قالطا اھناھج  رسارس  رد  ینامسآ  تادوجوم  عاونا  ریاس  ایشناروم و  تادوجوم 
رسپ نیداینب  نیناوق  نایوجشناد  نیا  طسوت  یحور  یژرنا  تفایرد  یارب   ، دوش یم 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  نادواج 

هتفای شزومآ  رایسب  تادوجوم  یوجارجام  هورگ  نیا  تابیکرت . ناگدننک  راھم   -4
یاھیژرنا تروص  هب  هک  یھلا  یژرنا  ۀیلوا  زاف  هس  یلمع  دنویپ  هب  هک  تسا 

اھنیا  . دراد صاصتخا  تسا  راکشآ  اھناھج  رسارس  رد  یحور  ، و  یرکف  ، یکیزیف
دزیا روضح  فاشتکا  یوجتسج  رد  عقاو  رد  هک  دنتسھ  یشوھزیت  یاھتیصخش 

یبرجت یگناگی   ، یھلا تیصخش  نیا  رد  هک  ارچ   ، دنشاب یم  ناھج  رد  لاعتم 
رد نارورنھ  نیا  ینیعم  دح  ات  . و  ددنویپب عوقو  هب  دیاب  یناھج  گرزب  تینابر  یمامت 

. دنا هتشاد  تیقفوم  یا  هزادنا  ات  ریخا  مایا 

اب یعاسم  کیرشت  رد  یکینکت  نارواشم  زا  هورگ  نیا  یربارت . نارواشم   -5
یربارت ناسیئر  هب  ندومن  کمک  زین  اھریسم و  نییعت  راک  رد  یا  هراتس  نایوجشناد 
کیفارت ناتسرپرس  اھنآ   . دنرحبتم رایسب  لاقتنا  یاھمیفارس  یارب  اضف  تارک  رد 
ۀرفن داتفھ  هورگ  کی   . دنراد روضح  ینوکسم  تارک  ۀیلک  رد  دنتسھ و  تارک 

. دننک یم  تمدخ  ایشنروی  هب  یربارت  نارواشم 

نیب تاطابترا  یاھنیسینکت  زا  هرفن  هدزاود  هورگ  کی  تاطابترا . ناصصختم   -6
نیا  . دننک یم  تمدخ  ایشنروی  هب  بیترت  نیمھ  هب  یناھج  نیب  یا و  هرایس 
تاطابترا هب  هک  روطنآ   ، لخادت لاقتنا و  نیناوق  شناد  رد  هبرجتاب  رایسب  تادوجوم 

هب ییاضف  یاھمایپ  لاکشا  ۀیلک  رد  هورگ  نیا   . دنرحبتم  ، دوش یم  طوبرم  ملاع 
. دنتسھ ریگرد  دوش  یم  طوبرم  درفنم  ناروآ  مایپ  هبذاج و  هب  هک  ییاھنآ  یانثتسا 
. دریذپ ماجنا  مظعا  ناگتشرف  رادم  قیرط  زا  دیاب  نانآ  یاھراک  رتشیب  ایشنروی  رد 

طوبرم یحور  یژرنا  تفایرد  کینکت  هب  یھلا  تحارتسا  تحارتسا . ناراگزومآ   -7
زیربل هرابود  یکیزیف  یژرنا  تیعطق  نامھ  اب  دیاب  یحور  ایشناروم و  یژرنا   . تسا
ًامازلا امش  نتخاس  هاگآ  یارب  شیوخ  شالت  رد  نم   . لیالد نامھ  هب  هن  اما   ، دوش
قلعت حور  یایند  هب  هک  ام   ، لاح نیا  اب   . مدنب راک  هب  ار  یودب  یاھ  هنومن  مروبجم 

یاھناکم هب  دوخ  هدومن و  فقوتم  ار  دوخ  لومعم  یاھتیلاعف  هاگھگ  دیاب  میراد 
هنوگ نیدب  میوش و  دراو  یھلا  تحارتسا  هب  اجنآ  رد  میورب و  رادید  بسانم 

. میبای زاب  ار  دوخ  ۀتفر  لیلحت  یاھیژرنا 

دیدش و ایشناروم  تادوجوم  هک  نیا  زا  سپ  رصق و  تارک  هب  دورو  ماگنھ  امش 
نیا نوماریپ  ار  دوخ  سورد  نیلوا   ، دیدرک یحور  روما  کینکت  ندومن  هبرجت  هب  عورش 
هک نیا  دیناد و  یم  انواھ  ۀریاد  نیرت  ینورد  دروم  رد  امش   . درک دیھاوخ  تفایرد  روما 
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تحارتسا هب  دیاب   ، دندومن یط  ار  نیشیپ  یاھ  هریاد  اضف  نادرونھر  هک  نیا  زا  دعب 
نارود زا  لاقتنا  یکینکت  مازلا  کی  طقف  نیا   . دنوش دراو  تشھب  شخبناج  ینالوط و 
کی  ، تسا ترورض  کی  نینچمھ  هکلب   ، تسین تیدبا  تمدخ  هب  نامز  یگدنز 
ۀمزال هک  هتفر  تسد  زا  یاھیژرنا  نتفای  زاب  یارب  هک  تسا  تحارتسا  زا  لکش 

ۀلحرم یارب  یحور  یورین  نتخاس  هریخذ  یارب  تسا و  دوعص  ۀبرجت  ییاھن  لحارم 
. تسا زاین  دروم  نایاپ  یب  یگدنز  نارود  یدعب 

نآ زا  رترامشیب  رایسب  هک  رگید  قیرط  اھدص  هب  نینچمھ  یژرنا  ناگدننک  راھم  نیا 
هرواشم زا  دنترابع  اھنآ  زا  یخرب   . دننک یم  لمع   ، دنوش هدرمشرب  هک  دنتسھ 

تفایرد یاھ  هویش  نیرترثؤم  نوماریپ  بونس  ، و  بورک  ، فارس ناگتشرف  هب  نداد 
لاعف و نایبورک  نایم  نگمھان  یاھورین  یاھنزاوت  نیرتدیفم  ظفح  یژرنا و 

ایشناروم و تاقولخم  رگید  رایسب  قرط  هب  ناصصختم  نیا   . لاعفریغ یاھمیبونس 
یاھیژرنا رثؤم  دربراک  یارب  هک  یھلا  تحارتسا  مھف  یارب  ناششالت  رد  ار  یحور 

. دنناسر یم  یرای  تسا  یرورض  رایسب  اضف  یساسا 

ناگدننک نییزت  ناحارط و  - 6

فیصوت ار  اتمھ  یب  نارورنھ  نیا  یابیز  راک  روطچ  متسناد  یم  متشاد  وزرآ  ردقچ 
یدام نھذ  یارب  طقف  یحور  نییزت  راک  حیضوت  یارب  نم  یوس  زا  یشالت  رھ  منک !
ۀرک رد  اھراک  نیا  ماجنا  یارب  ناتدوخ  دنمشزرا  یلو  زیچان  یاھشالت  ۀدنروآ  دای 

. تسا امش  یدام  ینھذ و 

تفھ تحت   ، دریگ یم  رب  رد  ار  تیلاعف  ۀبعش  رازھ  زا  شیب  هک  نیا  نمض   ، هورگ نیا 
: دوش یم  یدنب  هورگ  نیریز  ۀدمع  هورگ 

ار یحور  ریوصت  زا  گنر  رازھ  هد  هک  دنتسھ  ییاھنآ  نانیا  گنر . نارگتعنص   -1
مھف زا  اوس   . دنزاس یم  تسا  نکفا  نینط  نآ  نوزوم  ییابیز  عیدب  یاھمایپ  هک 
اھنآ اب  ار  اھتیلاعف  نیا  ناوتب  هک  درادن  دوجو  یرشب  ۀبرجت  رد  زیچ  چیھ  گنر 

. دومن هسیاقم 

ایشناروم زا  ینادردق  نوگانوگ و  تیھام  زا  هک  یحور  جاوما  . ادص ناحارط   -2
اسانش دیمان  یم  ادص  امش  هک  هچنآ  ناحارط  نیا  ۀلیسو  هب  دنرادروخرب 

هبئاش یب  یاھناور  حور -  هوکشرپ  یاھباتزاب  عقاو  رد  تاشاعترا  نیا   . دندرگ یم 
. دنشاب یم  ینامسآ  یاھھورگ  لالج  رپ  و 

ییاھنآ ساسحا  ناظفاح  ناگدنھد و  دوبھب  نیا  ساسحا . ناحارط   -3
بیذھت هعلاطم و  یارب  ار  تینابر  تاساسحا  ایشناروم و  فطاوع  هک  دنتسھ 
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لاح رد  ِحاورا  ایشناروم و  ناگدنورشیپ  یزاسابیز  ماھلا و  یارب  نامز و  نادنزرف 
. دننک یم  ظفح  یورشیپ 

تخانش اب  حور  ینامسآ  یاھتیلاعف  ۀسیاقم  نیا  هحیار . نادنمرنھ   -4
ایشنروی یاھناسنا  اما   ، تسا روآ  فسأت  عقاو  رد  ییایمیش  یاھوب  یکیزیف 
نیا  . دنسانشب رگید  مان  رھ  اب  ار  یتامدخ  راک  نیا  دنناوت  یم  یتخس  هب 

نادنزرف ینامداش  هیکزت و  یارب  ار  دوخ  نوگانوگ  یاھینوفمس  نارورنھ 
ناوتب هک  دیرادن  نیمز  ۀرک  رد  زیچ  چیھ  امش   . دنروآ یم  دوجو  هب  رون  ۀدنورشیپ 

. دومن هسیاقم  نآ  اب  یکدنا  یتح  ار  یحور  تمظع  زا  عون  نیا 

یزاسابیز کینکت  ای  ینییزت  دوخ  یاھرنھ  اب  نارورنھ  نیا  دوجو . ناگدنیاریپ   -5
شخب یداش  ناوارف و  یاھشنکاو  داجیا  فقو  اھنآ   . دنتسین لوغشم  قولخم 
تیمھا ندروآ  رد  شیامن  هب  قیرط  زا  یحور  ایشناروم و  تاقولخم  درف  درف  رد 

فلتخم یاھتبترم  هب  هک  هاگیاج  هب  طوبرم  یاھشزرا  ۀلیسو  هب  هطبار 
هداد صیصخت  نوگانوگ  تادوجوم  نیا  طلتخم  یاھھورگ  رد  یحور  ایشناروم و 
، یقیسوم ۀدنز  یاھتن  امش  هک  روطنامھ   ، نادنمرنھ نیا   . دنشاب یم  هدش 
سپس دنیارآ و  یم  ار  یدام  قوف  تادوجوم   ، دینک یم  بترم  ار  رظانم  ، و  اھوب

. دنزیمآ یم  رد  هوکشرپ  یاھدورس  رد  ار  اھنآ 

نخس امش  اب  نادنمرنھ  نیا  نوماریپ  ناوت  یم  هنوگچ  و  معط . ناحارط   -6
ایشناروم معط  ناگدنھد  دوبھب  اھنآ  هک  مھد  رظن  یکدنا  مناوت  یم  نم  تفگ !
قیرط زا  ار  ییابیز  زا  ینادردق  هک  دننک  یم  شالت  نینچمھ  اھنآ  ، و  دنتسھ

. دنھد شیازفا  یحور  لماکت  لاح  رد  ِساوح  نتخاس  زیت 

یتقو هک  دنتسھ  یداتسا  نارگتعنص  اھنیا  ایشناروم . ناگدننک  بیکرت   -7
ینایاپ و یاھراک   ، دندناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  ۀطوبرم  یاھراک  ًامامت  نیریاس 
کی هب  بیترت  نیدب  ، و  دننک یم  هفاضا  ایشناروم  رثا  ۀعومجم  هب  ار  یلیمکت 
کی  ، دنبای یم  تسد  تسا  ابیز  یھلا  ظاحل  هب  هچنآ  زا  زیگنارب  ماھلا  ریوصت 

زا شیپ  امش  اما   . نانآ ییایشناروم  نارای  یحور و  تادوجوم  یارب  رادیاپ  ماھلا 
تارک یرنھ  یاھییابیز  هنادنمرنھ و  یاھھوکش  مھف  هب  عورش  هک  نآ 

. دینامب یناویح  ندب  زا  دوخ  ییاھر  راظتنا  رد  دیاب  دینک  یحور  ایشناروم و 

ینومراھ نارگراک  - 7

نامگ تسا  نکمم  هک  هباشم  زیچ  چیھ  ای   ، یشاقن  ، یقیسوم اب  نادنمرنھ  نیا 
رد هک  یا  هژیو  یاھیژرنا  اھورین و  یھدنامزاس  راھم و  ریگرد  اھنآ   . دنرادن یراک  دیرب 
نم رگا   . دنشاب یم  دنوش  یمن  هتخانش  اھناسنا  طسوت  یلو  دنرضاح  حور  یایند 
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ۀتشر نیا  مدرک  یم  یعس   ، متشاد هسیاقم  یارب  ار  لمتحم  یانبم  نیرتمک 
یدیما چیھ   . متسھ دیمون  نم  اما   . منک فصو  ار  یحور  درواتسد  درف  هب  رصحنم 
نیا اب   . درادن دوجو  یناسنا  ناھذا  هب  ینامسآ  یرورنھ  ۀرتسگ  نیا  نایب  یارب 
هدناسر یحیولت  تروص  هب  دناوت  یم  زونھ   ، ددرگ فیصوت  دناوت  یمن  هک  هچنآ   ، دوجو

: دوش

ظاحل هب  دنطوبرم و  مھ  هب  هنادنمشوھ  تروص  هب  ینومراھ  ، و  متیر  ، ییابیز
دنریذپان ییادج  هنادنمشوھ  رظن  زا  هطبار  ، و  تیعقاو  ، تقیقح  . دنا هباشم  یونعم 
یفسلف رظن  زا  تلادع  ، و  ییاسراپ  ، یکین  . دنطوبرم ییابیز  یفسلف  میھافم  اب  و 

. دنا هتسباو  یھلا  ییابیز  هدنز و  تقیقح  هب  یونعم  رظن  زا  دنطوبرم و  مھ  هب 

یناسنا شالت  ای   ، ینامسآ یرورنھ  حرش   ، نیتسار ۀفسلف  یناھیک  میھافم 
دروم ِتفرشیپ  نینچ  رگا   ، یھلا ییابیز  زا  یرشب  تخانش  نتخاس  راکشآ  یارب 

شخبتیاضر یتسار  هب  دناوت  یمن  زگرھ   ، دشابن هناگی  قولخم  ۀتفرگ  رارق  شالت 
تسا نکمم  لماکت  لاح  رد  قولخم  نورد  رد  یھلا  قایتشا  یاھ  هناشن  نیا   . دشاب
اما ؛  دشاب وکین  یونعم  ظاحل  هب  ، و  ابیز یفطاع  رظن  زا   ، یقیقح ینالقع  رظن  زا 

، و ییابیز یناعم   ، تقیقح تایعقاو  نیا  هک  نیا  رگم   ، تسا بیاغ  نایب  ِیعقاو  حور 
. دشاب هناگی  فوسلیف  ای   ، دنمشناد  ، رورنھ یگدنز  ۀبرجت  رد  یکین  یاھشزرا 

ای ناسنا  رھ  . و  دنا هناگی  دنوادخ  رد  قلطم  لماک و  روط  هب  یھلا  یاھتیفیک  نیا 
ۀدنور شیپ  هتسویپ  حوطس  رد  دوخ  زاربا  دودحمان  لیسناتپ  زا  سانشادخ  ۀتشرف 

 — یگنوگادخ ریذپان  نایاپ  یبایتسد  کینکت  قیرط  زا  هدش  هناگی  ییافوکش  دوخ 
 — یھلا یکین  ، و  یناھج ییابیز   ، یدبا تقیقح  یلماکت  ۀبرجت  رد  یبرجت  نتخیمآ 

. تسا رادروخرب 

ایشناروم یاھدرواتسد  یناسنا و  یاھنامرآ  - 8

، دننک یمن  راک  ایشنروی  دننامھ  یدام  تارایس  رد  ًاصخش  یوامس  نارورنھ  هچ  رگا 
دادعتسا اب  ًاتاذ  دارفا  ات  دنوش  یم  مزاع  متسیس  یزکرم  داتس  زا  هاگ  هب  هاگ 

هدرامگرب هنوگ  نیدب  هک  یماگنھ  نارورنھ  نیا   . دنناسر یرای  ار  یناسنا  یاھداژن 
. دننک یم  راک  تفرشیپ  ِیا  هرایس  ناگتشرف  یتسرپرس  تحت  ًاتقوم   ، دنوش یم 
هک یناسنا  نادنمرنھ  نآ  هب  کمک  یارب  شالت  رد  فارس  ناگتشرف  یاھھورگ 
هژیو و ۀبرجت  یواح  ناگدننک  میظنت  زا  زین  دنتسھ و  یتاذ  یاھدادعتسا  یاراد 

. دننک یم  یراکمھ  نارورنھ  نیا  اب  دنرادروخرب  نیشیپ 

یتاذ ای  یعیبط  دادعتسا  دراد : دوجو  یرشب  ۀژیو  ناوت  زا  لمتحم  عبنم  هس 
هشیمھ ؛  تسین نایادخ  هاوخلد  ۀیدھ  زگرھ  هژیو  ناوت   . دراد رارق  اھتنا  رد  هشیمھ 
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ای  ، یعیبط ناوت  نیا  رب  هوالع   . دراد دوجو  هتسجرب  دادعتسا  رھ  یارب  ییاین  ۀیاپ  کی 
هک یدارفا  نآ  رد  رکف  ۀدننک  میظنت  یاھدومنھر  تسا  نکمم   ، نآ رگید  یاھلمکم 
رد یطوطخ  نینچ  دادتما  رد  لیصا  یعقاو و  براجت  اھنآ  رد  نکاس  ناگدننک  میظنت 

یدراوم نآ  رد   . دشاب لیخد   ، دنا هتشاد  یرگید  یناسنا  تاقولخم  رد  رگید و  تارک 
، دنرھام هداعلا  قراخ  روط  هب  ود  رھ  درف  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  یرشب و  نھذ  هک 

نیا ناگدننک  گنھامھ  ناونع  هب  دنبای  رایتخا  یحور  نارورنھ  تسا  نکمم 
رد ات  دنشخب  ماھلا  هدومن و  یرای  ار  اھناسنا  نیا  هک  نیا  ای  دننک و  لمع  اھدادعتسا 

شیوخ ۀتفای  دوبھب  شقن  یافیا  هب  دنیآرب و  اھلآ  هدیا  زاس  لماک  هتسویپ  یوجتسج 
. دننز تسد  ملاع  یرکف  یلاعت  یارب 

هک نیا  زا  رظن  فرص   . درادن دوجو  یحور  نارورنھ  فوفص  رد  یزاتمم  ۀقبط  چیھ 
، دیشاب هتشاد  ار  زاربا  دادعتسا  ناوت و  رگا   ، دشاب نییاپ  ردقچ  امش  أشنم 
زارف الاب  یوس  هب  یونعم  یبایتسد  ایشناروم و  ۀبرجت  نازیم  رد  هک  روطنیمھ 
تفایرد روخرد  ینادردق  تفای و  دیھاوخ  تسد  یفکم  لابقتسا  هب   ، دیبای یم 
یناسنا طیحم  زا  تیمورحم  ای  یرشب  تثارو  تیدودحم  چیھ   . دومن دیھاوخ 

ار اھنآ  لماک  روط  هب  ایشناروم  یناگدنز  نارود  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  دناوت  یمن 
یرنھ یاھدرواتسد  یاھیدونشخ  نینچ  ۀیلک  . و  دزاسن عفر  ًالماک  هدومنن و  ناربج 

تفرشیپ یط  امش  دوخ  یصخش  یاھشالت  قیرط  زا  ایوگ  ییافوکش  دوخ  و 
نکمم یلماکت  یگیام  نایم  یاھنامرآ  ماجنارس   . دمآ دھاوخ  دوجو  هب  یجیردت 

هب ییاناوت  دادعتسا و  هاوخلد  روط  هب  نایادخ  هک  یلاح  رد   . دنبای ققحت  تسا 
اھنآ ۀناشنمالاو  یاھوزرآ  ۀیلک  یاضرا  هب  یبایتسد   ، دننک یمن  اطعا  نامز  نادنزرف 

نیمأت ار  ناشتاساسحا  یلاع  زاربا  یارب  یرشب  رفاو  لیم  یمامت  یدونشخ  و 
. دنزاس یم 

یارب اھیزاورپ  دنلب  یرایسب  دشاب : هتشاد  دای  هب  ار  نیا  دیاب  یرشب  دوجوم  رھ  اما 
نیمھ اب   ، دنک یم  داجیا  هسوسو  لیم و  مسج  رد  یاھناسنا  رد  هک  نتفرگ  یشیپ 

. تفای دھاوخن  موادت   ، دننک یم  یط  ار  دوخ  یحور  ایشناروم و  نارود  هک  اھناسنا 
هاج هناھاوخ و  دوخ  ًافرص  نیشیپ  لایما  دنریگ  یم  دای  ارگزارف  یاھییایشناروم 

هک ار  ییاھزیچ  نآ   ، دوجو نیا  اب   . دنیامن یعامتجا  ار  دوخ  ۀناتسرپدوخ  یاھیبلط 
موادم روط  هب  طیارش  یلو  دیھد  ماجنا  نیمز  رد  دیتشاد  وزرآ  دایز  راکتشپ  اب  امش 
یقیقح شنیب  هب  یبایتسد  زا  دعب  رگا   ، تخاس یم  مورحم  اھنآ  ماجنا  زا  ار  امش 

هاگنآ  ، دیشاب هتشاد  ار  اھنآ  ماجنا  یوزرآ  زونھ   ، ایشناروم یناگدنز  نارود  رد  اتوم 
ۀدش هتشاد  یمارگ  یاھوزرآ  یاضرا  یارب  لماک  روط  هب  یتصرف  رھ  ًاعطق 

. دش دھاوخ  اطع  امش  هب  نات  ینالوط 

یناگدنز نارود  هب  دورو  دصق  هب  ار  یلحم  ناھج  ارگزارف  یاھناسنا  هک  نیا  زا  شیپ 
رھ ای  یعامتجا  ، و  یرنھ  ، ینالقع یوزرآ  رھ  اب  هطبار  رد  دننک  کرت  شیوخ  یحور 
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ماگنھ نآ  ات  ار  نانآ  ییایشناروم  ای  یناسنا  دوجو  حطس  هک  نیتسار  یزاورپ  دنلب 
زاربا ِیدونشخ  ِیربارب  ِدرواتسد  نیا   . تشگ دنھاوخ  اضرا  درک  یم  یگژیو  نییعت 
یدوبان ای  یبرجت  ناسکی  تیعضو  یبایتسد  هن  اما  تسا  دوخ  ییافوکش  دوخ و 

لین ِیحور  دیدج  یناسمھان  اما   . نایب ، و  کینکت  ، تراھم رد  صخشم  تیدرف  لماک 
ۀریاد نیرخآ  امش  هک  نیا  ات  دوش  یمن  ربارب  تسدکی و  هنوگ  نیدب  یبرجت  یصخش 
ترورض اب  تشھب  نانکاس  ماگنھ  نآ  رد  . و  دیناسر نایاپ  هب  ار  انواھ  یناگدنز  نارود 

یبایتسد قیرط  زا  طقف  هک  یصخش  ۀبرجت  ِتیانوسبا  یناسمھان  نآ  اب  قابطنا 
ناگدنھد نایاپ  متفھ  ۀلحرم  یحور  تشونرس  قولخم —  تیعضو  ِتیاغ  ِیھورگ 

. تشگ دنھاوخ  هجاوم   ، ددرگ تسدکی  دناوت  یم  یناسنا — 

هب اب  هک  هدید  ایند  ۀربخ  نارگراک  زا  هورگ  نآ   ، تسا یوامس  نارورنھ  تیاور  نیا  و 
تارک یزاس  ابیز  یارب   ، تشھب ناگدننیرفآ  ِیھلا  ییابیز  ۀنادنمرنھ  ندروآ  رد  ریوصت 

. دنھد یم  ماجنا  یدایز  راک  هدش  یرامعم 

[. نادابن مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هتشاگن  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

45 ۀلاقم
یلحم متسیس  یرادا  نامزاس 

هاجنپ و دادعت  هب   ، هدش یرامعم  تارک  زا  یا  هشوخ  لماش  ایناتِس  یرادا  زکرم 
. یعرف رمق  هن  لھچ و  ، و  یلصا رمق  تفھ   ، مسورج دوخ  دشاب : یم  ددع  تفھ 
ۀبذاج هچ  رگ   ، تسا ایشنروی  ۀزادنا  ربارب  دصکی  ًابیرقت   ، متسیس تختیاپ   ، مسورج

هک دنتسھ  لاقتنا  نارود  تارک  تفھ   ، مسورج یلصا  رامقا   . تسا رتمک  یکدنا  نآ 
نیا یعرف  رمق  تفھ  هک  یلاح  رد   ، دنرتگرزب ایشنروی  زا  ربارب  هد  ًادودح  کی  رھ 

. دنتسھ ایشنروی  ۀزادنا  ًابیرقت  یلاقتنا  تارک 

. دنشاب یم  کی  ۀرامش  یلاقتنا  ۀرک  یعرف  رمق  تفھ   ، رصق تارک  تفھ 

رون لقتسم  تروص  هب  هدش  یرامعم  تارک  تفھ  هاجنپ و  متسیس  نیا  یمامت 
یورین زکرم  یگنھامھ  قیرط  زا  ، و  دنوش یم  یرایبآ  ، و  هتفای امرگ   ، هدومن تفایرد 
بیترت یکیزیف و  نامزاس  تباث  کینکت  قباطم  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  ایناتِس و 

طسوت نینچمھ  اھنآ   . دنبای یم  یژرنا  هدش  قلخ  هژیو  روط  هب  ِتارک  نیا 
. دنریگ یم  رارق  یرادھاگن  تبقارم و  تحت  یکیزیف  روط  هب  یموب  یاھایگانروپسا 

یگنھرف یلاقتنا  تارک  - 1

یلاقتنا تارک  هب  ًامومع  دنشدرگ  رد  مسورج  رود  هب  هک  یلصا  تارک  تفھ 
ییارجا یلاع  یاروش  طسوت  هاگھگ  اھنآ  نانارمکح   . دنراد ترھش  یگنھرف 
یراذگمان یدنب و  هرامش  نیریز  تروص  هب  تارک  نیا   . دنوش یم  نییعت  مسورج 

: دنا هدش 

ناگدنھد نایاپ  هورگ  یزکرم  داتس  نیا  ناگدنھد . نایاپ  ۀرک  ۀرامش 1 -
روط هب  هک  رصق  تارک  تفھ   ، یتفایرد تارک  طسوت  تسا و  یلحم  متسیس 
نایاپ ۀرک   . تسا هدش  هطاحا   ، دنا هتفای  صیصخت  ناسنا  دوعص  حرط  هب  لماک 

. تسا یسرتسد  لباق  رصق  تارک  تفھ  ۀیلک  نانکاس  یارب  ناگدنھد 
یارب هک  اھرفس  نیا  یط  ار  هدنبای  زارف  یاھتیصخش  لاقتنا  یاھمیفارس 
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سپ هدش  یحارط  یلاقتنا  یاھناسنا  یئاغ  تشونرس  رد  نانآ  نامیا  قیمعت 
لومعم روط  هب  اھنآ  یاھنامتخاس  ناگدنھد و  نایاپ  هچ  رگا   . دنرب یم  شیپ  و 

زا راشرس  رایسب  هاگ  هب  هاگ  امش   ، دنتسین سوسحم  ایشناروم  ییانیب  یارب 
یژرنا و ناگدننک  نوگرگد  هک  یماگنھ   ، تشگ دیھاوخ  فعش  روش و 
نیا دنزاس  یم  رداق  هظحل  کی  یارب  ار  امش  ایشناروم  یورین  ناتسرپرس 

نایاپ هب  ار  تشھب  هب  دوعص  عقاو  رد  هک  ار  یحور  یالاو  یاھتیصخش 
رفس نیا  زاغآ  لاح  رد  امش  هک  دنا  هتشگزاب  یتارک  نامھ  هب  ، و  دنا هدناسر 

یشخب نانیمطا  روظنم  هب  راک  نیا   . دینک هراظن   ، دیتسھ اھنآ  رد  ینالوط 
. دینک لیمکت  ار  فرگش  راک  نیا  دیناوت  یم  تسا و  نکمم  هک  تسا  امش  یارب 

نیا یارب  راب  کی  یلاس  لقادح  رصق  تارک  رد  تقوم  ناگدننک  تماقا  یمامت 
. دننک یم  تمیزع  ناگدنھد  نایاپ  ۀرک  هب  ناگدنھد  نایاپ  رادید  یاھییامھدرگ 

تایح ناتسرپرس  یزکرم  داتس  هرایس  نیا  ایشناروم . ۀرک  ۀرامش 2 -
نارای ناراکمھ و  ایشناروم  ناسیئر  هک  یتارک  تفھ  طسوت  تسا و  ایشناروم 

شزومآ نآ  رد   ، ار ود  رھ   ، هدنبای زارف  یاھناسنا  ایشناروم و  تادوجوم   ، دوخ
. تسا هدش  هطاحا   ، دنھد یم 

یگنھرف و تارک  نیا  نایم  زا  نینچمھ   ، رصق تارک  تفھ  زا  راذگ  یط  امش 
دیھاوخ روبع  دنشاب  یم  ایشناروم  ۀدنیازف  طابترا  ۀدننک  مھارف  هک  یعامتجا 
دینک یم  یورشیپ  هرک  نیمود  هب  رصق  ۀرک  نیلوا  زا  امش  هک  یماگنھ   . درک
هریغ ، و  ایشناروم ۀرک   ، ود ۀرامش  راذگ  یزکرم  داتس  زا  رادید  زاوج  کی  یارب 

تارک شش  نیا  زا  کی  رھ  رد  هک  یماگنھ  . و  دش دیھاوخ  طیارش  دجاو 
هب هک  نوماریپ  تارک  تفھ  زا  کی  رھ  رد  دیناوت  یم   ، دیبای یم  روضح  یگنھرف 

رظان رگرادید و  کی   ، توعد اب   ، دنلوغشم یھورگ  ۀطوبرم  یاھتیلاعف  راک 
. دیوش

ناگتشرف یاھھورگ  یمامت  یزکرم  داتس  نیا  ناگتشرف . ۀرک  ۀرامش 3 -
شزومآ تارک  تفھ  طسوت  دنریگرد و  متسیس  یاھتیلاعف  رد  هک  تسا  فارس 

ناگتشرف یعامتجا  تارک  اھنیا   . تسا هدش  هطاحا  ناگتشرف  دومنھر  و 
. دنتسھ فارس 

کی رصع و  کانبات  ناگراتس  هاگلزنم  هرک  نیا  ناگتشرف . َربَا  ۀرک  ۀرامش 4 -
تفھ  . تسا ایناتِس  رد  زارتمھ  هب  کیدزن  زارتمھ و  تادوجوم  زا  میظع  هورگ 
هدشن هدرب  مان  ِینامسآ  تادوجوم  نیا  یلصا  هورگ  تفھ  هب  هرک  نیا  رامقا 

. دنا هتفای  صیصخت 

نارسپ یاھ  هتسر  ۀیلک  یزکرم  رقم  هرایس  نیا  نارسپ . ۀرک  ۀرامش 5 -
نوماریپ تارک  تفھ   . دشاب یم  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  لماش   ، یھلا
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صیصخت یھلا  ۀتسبمھ  نارسپ  نیا  ۀناگادج  صخشم  یاھیدنب  هورگ  هب 
. دنراد

حور یالاب  یاھتیصخش  هاگداعیم  ناونع  هب  هرک  نیا  حور . ۀرک  ۀرامش 6 -
یاھھورگ هب  نآ  نوماریپ  رامقا  تفھ   . دور یم  راک  هب  متسیس  رد  نارکیب 

ۀرامش یلاقتنا  ۀرک  رد  اما   . دنا هتفای  صیصخت  عونتم  یاھ  هتسر  نیا  ۀناگادج 
تختیاپ رد  یروضح  نینچ  ، و  درادن دوجو  حور  زا  یگدنیامن  چیھ  شش 

رد اج  همھ  نوتگنیولس  یھلا  مداخ   . دوش یمن  هدھاشم  زین  اھمتسیس 
. دراد روضح  نادابن 

تادوجوم زا  هورگ  چیھ   . تسا متسیس  شوماخ  ۀرک  نیا  ردپ . ۀرک  ۀرامش 7 -
اما  ، دنک یم  لاغشا  ار  یزکرم  ناکم  کی  رون  گرزب  دبعم   . دنرادن تماقا  نآ  رد 
متسیس تارک  تادوجوم  ۀیلک   . تسین صیخشت  لباق  نآ  نورد  رد  سک  چیھ 

. دنوش یم  هتفریذپ  رگشتسرپ  ناونع  هب 

رد نوگانوگ  قرط  هب  دنا  هدرک  هطاحا  ار  ردپ  ۀرک  هک  یرامقا  تفھ 
یارب نونکا  اھنآ  ایناتِس  رد   . دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  فلتخم  یاھمتسیس 
هدافتسا دروم  نادنز  تارک  ناونع  هب  رفیسول  شروش  ۀدش  فیقوت  یاھھورگ 

رادروخرب نادنز  هباشم  تارک  زا   ، ایشندیا  ، هبکوک تختیاپ   . دنریگ یم  رارق 
هب ایناتِس  شروش  رد  هک  نایبورک  اھمیفارس و  زا  یکدنا  دادعت   . تسین
مسورج یوزنم  تارک  نیا  رد  هک  تسا  اھتدم   ، دندش قحلم  نایشروش 

. دنتسھ ینادنز 

ۀرک نیمتفھ  هب  رصق  ۀرک  نیمتفھ  رد  تقوم  ۀدننک  تماقا  کی  ناونع  هب  امش 
هزاجا نینچمھ  ، و  تشاد دیھاوخ  یسرتسد   ، یناھج ردپ  ۀرک   ، یلاقتنا

رد  . دییامن ندید  دنا  هدرک  هطاحا  ار  هرایس  نیا  هک  ایناتِس  نادنز  تارک  زا  دیراد 
ار وا  لیئاکیم  هیلع  رب  شروش  رد  هک  ییاھتیصخش  رثکا  رفیسول و  هرک  نیا 
ریخا راصعا  نیا  لوط  رد  زیگنا  مغ  ۀنحص  نیا  . و  دنتسھ ینادنز  دندرک  لابند 
نادابن یمامت  یارب  یدج  رادشھ  کی  ناونع  هب  تسا و  هدوب  هدھاشم  لباق 
هارمگ نارای  رفیسول و  هانگ  اھمایا  یامدق  هک  نیا  ات   ، دش دھاوخ  هتفرگ  راک  هب 
، دنتفریذپن ار   ، اھنآ یناھج  ردپ   ، لیئاکیم طسوت  هدش  ینازرا  تاجن  هک  ار  وا 

. دنھد رارق  یرواد  دروم 

متسیس یاورنامرف  - 2

، کدنانونال ۀیلوا  رسپ  کی   ، ینوکسم تارک  زا  یلحم  متسیس  کی  ییارجا  سیئر 
، ییارجا گرزب  یاھتیلوئسم  ام  یلحم  ناھج  رد   . تسا متسیس  یاورنامرف 
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یمامت  . تسا هدیدرگ  لوحم  نانارمکح  نیا  هب   ، لومعمریغ یصخش  یاھزایتما 
نایاورنامرف دنھد  هزاجا  هک  دنتسین  هتفای  نامزاس  نانچ  زین  ناتناورا  یتح  اھناھج 

تیادھ رد  یصخش  لمع  یدازآ  زا  یعیسو  لومعمریغ  تارایتخا  نینچ  متسیس 
ِییارجا ناسیئر  نیا  نادابن  خیرات  یمامت  رد  اما   . دنیامن لامعا  ار  متسیس  روما 
شروش  . دنا هدراذگ  شیامن  هب  ار  یرادافو  مدع  راب  هس  طقف  تیدودحم  زا  غراف 

. دوب شروش  نیرتراد  هنماد  نیرخآ و   ، ایناتِس متسیس  رد  رفیسول 

ۀرادا کینکت  رد  یرییغت  چیھ  ًاقلطم   ، راب هعجاف  بوشآ  نیا  زا  دعب  یتح   ، ایناتِس رد 
تارایتخا مامت  زا  متسیس  ینونک  یاورنامرف   . تسا هدشن  داجیا  متسیس 

هدش هداد  یو  نیشیپ  ۀتسیاشان  فلس  هب  هک  یا  هتیروتا  مامت  زا  تسا و  رادروخرب 
، دراد رارق  هبکوک  ناردپ  یتسرپرس  تحت  نونکا  هک  یروما  یخرب  یانثتسا  هب   ، دوب
هب  ، رفیسول نیشناج   ، جروفانال هب  ار  قوف  روما  زونھ  اھمایا  یامدق   . تسا دنم  هرھب 

. دنا هدرکن  هداعا  لماک  روط 

ینارمکح وا  ، و  تسا هتسجرب  هدنبیز و  یاورنامرف  کی  ایناتِس  ینونک  تسرپرس 
نیشیپ بوشآ  کی  رد  جروفانال   . تسا هداد  سپ  ناحتما  شروش  ربارب  رد  هک  تسا 
تمدخ متسیس  یاورنامرف  نواعم  کی  ناونع  هب  هک  یماگنھ   ، نادابن ناھج  رد 

ریدم کی   ، ایناتِس ۀتسجرب  دنمناوت و  یاورنامرف  نیا   . دوب رادافو  لیئاکیم  هب   ، درک یم 
متسیس مود  شروش  نامز  رد   . تسا هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  هداد و  سپ  ناحتما 

، درک طوقس  یکیرات  هب  هدرک و  شزغل  متسیس  یاورنامرف  هک  یماگنھ   ، نادابن رد 
روما یروط  تفرگ و  تسد  هب  ار  تلود  مامز   ، راکاطخ سیئر  لوا  نواعم   ، جروفانال

رد ای  یزکرم  داتس  تارک  رد  یکدنا  یاھتیصخش  ًاتبسن  هک  درب  شیپ  ار  متسیس 
هجو زا  جروفانال   . دنتشگ یھارمگ  راچد  لابقا  دب  متسیس  نآ  ینوکسم  تارایس 
روطنیا هک  تسا  رادروخرب  نادابن  یمامت  رد  هیلوا  کدنانونال  رسپ  اھنت  ِندوب  ِزیامت 
زا هک  شردارب  یراکفالخ  دوجو  طیارش  رد  ًانیع  لیئاکیم و  تمدخ  رد  هنارادافو 

هک یماگنھ  ات  ًالامتحا  جروفانال   . دومن لمع   ، دوب رادروخرب  مدقم  ۀبتر  رترب و  ۀتیروتا 
ایناتِس زا  شروش  یاھدمایپ  هدشن و  داجیا  هبلغ  هتشذگ  یدرخبان  جیاتن  ۀیلک  رب 

. دش دھاوخن  هتشادرب  مسورج  زا  هدشن  هدودز 

شتارایتخا ۀزوح  هب  زونھ  ایناتِس  یوزنم  تارک  روما  ۀیلک  هک  یلاح  رد  جروفانال 
زا ًابترم  ، و  دھد یم  ناشن  نآ  یزورھب  هب  یرفاو  ۀقالع   ، تسا هدشن  هدنادرگزاب 
، لامرن رگید و  یاھمتسیس  دننامھ   ، اورنامرف  . دروآ یم  لمع  هب  رادید  ایشنروی 

یا و هرایس  یاھسنرپ   ، تارک نانارمکح  زا  لکشتم  متسیس  یاروش  یتسرپرس 
دنچ رھ  یا  هرایس  یاروش  نیا   . دراد هدھع  هب  ار  یوزنم  تارک  میقم  لک  نارادنامرف 
هک یماگنھ   — ” دھد یم  هسلج  لیکشت  متسیس  یزکرم  داتس  رد  رابکی  تقو 

“. دنیآ یم  مھ  درگ  دنوادخ  نارسپ 

زا هورگ  کی  اب  یگرزب  ییامھدرگ   ، اورنامرف  ، مسورج رد  زور  هد  رھ   ، هتفھ رد  رابکی 
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لیکشت دنراد  تماقا  یزکرم  داتس  ۀرک  رد  هک  اھتیصخش  زا  نوگانوگ  یاھ  هتسر 
یتاقوا ، و  دنتسھ مسورج  ۀدننک  روحسم  یمسرریغ و  یاھتعاس  اھنیا   . دھد یم 

یمامت نایم  یردارب  تیاھن  مسورج  رد   . دنوش یمن  شومارف  زگرھ  هک  دنتسھ 
متسیس یاورنامرف  اھھورگ و  نیا  زا  کی  رھ  نایم  تادوجوم و  نوگانوگ  یاھ  هتسر 

. دراد دوجو 

خر  ، متسیس تختیاپ  گرزب  نادیم   ، رولب یایرد  رد  ریظن  یب  یاھییامھدرگ  نیا 
ۀرادا هب  طوبرم  زیچ  چیھ   . دنتسھ یونعم  یعامتجا و  ًافرص  تاقوا  اھنآ   . دھد یم 

رد ارگزارف  یاھناسنا   . دریگ یمن  رارق  ثحب  دروم  زگرھ  دوعص  حرط  یتح  ای  هرایس 
یاھیرھشمھ دنرب و  تذل  دوخ  تاقوا  زا  ًافرص  ات  دنیآ  یم  مھدرگ  تاظحل  نیا 

یگتفھ یاھتحارتسا  نیا  رد  هک  ییاھھورگ  نآ   . دننک تاقالم  ار  دوخ  یمسورج 
. دننک یم  رادید  دوخ  یزکرم  داتس  رد  دنوش  یمن  عقاو  اورنامرف  ینابزیم  دروم 

متسیس تلود  - 3

ود ۀلیسو  هب  هشیمھ   ، متسیس یاورنامرف   ، یلحم متسیس  کی  ییارجا  سیئر 
ینابیتشپ  ، دننک یم  لمع  مود  لوا و  نانواعم  ناونع  هب  هک  کدنانونال  رسپ  هس  ای 

زا هرفن  تفھ  رداک  کی  ۀلیسو  هب  ایناتِس  متسیس  رضاح  لاح  رد  اما   . دوش یم 
: دوش یم  هرادا  اھکدنانونال 

نیشناج هیلوا و  ۀتسر  زا  ۀرامش 2٫709   ، جروفانال متسیس  — یاورنامرف   -1
. دترم رفیسول 

موس ۀتسر  زا  ۀرامش 17٫841   ، ایشُروصنم اورنامرف  — لوا  نواعم   -2
. دش مازعا  ایناتِس  هب  جروفانال  هارمھ  هب  وا   . اھکدنانونال

بیدس  . موس ۀتسر  زا  ۀرامش 271٫402   ، بیدَس اورنامرف  — مود  نواعم   -3
. دمآ ایناتِس  هب  جروفانال  اب  زین 

هدنرادھاگن و  ، موس هورگ  زا  ۀرامش 19   ، تنَدلوھ متسیس  — لوئسم   -4
اب زین  تندلوھ   . یناسنا دوجو  ۀبتر  یالاب  ِزومآراک  حاورا  ۀیلک  ۀدننک  لرتنک 

. دمآ ایناتِس  هب  جروفانال 

کِدنانونال یتامدخ  شخب  یشنم   ، نوتلیو متسیس  — ۀدننک  تبث   -5
. دوب جروفانال  ۀیلوا  هورگ  وضع  کی  نوتلیو   . موس ۀدر  زا  ۀرامش 374   ، ایناتِس

یاھکدنانونال ۀریخذ  یورین  زا  ۀرامش 319٫847   ، تنَتروف ییاطعا  — ریدم   -6
هب لیئاکیم  یاطعا  ماگنھ  زا  هک  ناھج  یاھتیلاعف  ۀیلک  تقوم  ریدم  هیوناث و 
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رازھ و تدم  ایشنروی  تقو  هب  تنتروف   . تفای لاقتنا  مسورج  هب   ، ایشنروی
. تسا هدش  قحلم  جروفانال  لنسرپ  هب  هک  تسا  لاس  دصھن 

کی هیلوا و  کدنانونال  نارسپ  زا  ۀرامش 67   ، دراواناھ یلاع  — رواشم   -7
ناونع هب  وا   . تسا ناھج  ناگدننک  گنھامھ  نارواشم و  یلاع  هورگ  وضع 

نیمھدزاود دراواناھ   . دیامن یم  لمع  ایناتِس  ییارجا  یاروش  تقوم  سیئر 
رد بصنم  نیا  رد  رفیسول  شروش  ماگنھ  زا  هک  تسا  هتسر  نیا  زا  درف 

. دنک یم  تمدخ  مسورج 

تموکح ۀدنریگ  رب  رد  دشاب  یم  کدنانونال  تفھ  زا  لکشتم  هک  ییارجا  هورگ  نیا 
رفیسول شروش  ۀداعلا  قوف  تیعضو  ۀطساو  هب  هک  تسا  یرارطضا  ۀتفای  طسب 

متسیس اریز   ، دنراد دوجو  یعرف  یاھھاگداد  طقف  مسورج  رد   . تسا هتفای  ترورض 
یاروش طسوت  کدنانونال  یرادا  نامزاس  اما   . یتواضق هن   ، تسا یرادا  ِدحاو 

اروش نیا   . دوش یم  تیامح   ، ایناتِس یتروشم  یلاع  هورگ   ، مسورج ییارجا 
: تسا وضع  هدزاود  لماش 

. اھکدنانونال سیئر   ، دراواناھ - 1

. متسیس یاورنامرف   ، جروفانال - 2

. اورنامرف لوا  نواعم   ، ایشُروصنم - 3

. ایناتِس یاھقداص  کلم  سیئر  - 4

. ایناتِس تایح  نیلماح  تقوم  ریدم  - 5

. ایناتِس ناگدنھد  نایاپ  سیئر  - 6

. لایرتام نارسپ  لوئسم  تسرپرس   ، ایناتِس ۀیلوا  مدآ  - 7

. ایناتِس ِیفارس  یاھھورگ  ریدم  - 8

. ایناتِس یکیزیف  نارگلرتنک  سیئر  - 9

. متسیس یایشناروم  یورین  ناتسرپرس  ریدم  - 10

. متسیس ینیبانیب  تاقولخم  تقوم  ریدم  - 11

. ارگزارف یاھناسنا  هورگ  تقوم  سیئر  - 12
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رد یلحم  متسیس  یگدنیامن  یارب  ار  وضع  هس  رابکی  تقو  دنچ  رھ  اروش  نیا 
هب یگدنیامن  نیا  اما   ، دیامن یم  باختنا  ناھج  یزکرم  داتس  رد  یلاع  یاروش 
یزکرم داتس  رد  نونکا  ایناتِس   . تسا هدمآ  رد  قیلعت  تلاح  هب  شروش  ۀطساو 

هد باختنا  متسیس   ، لیئاکیم یاطعا  ماگنھ  زا  اما   ، دراد رظان  کی  یلحم  ناھج 
. تسا هتفرگ  رس  زا  ایشندیا  ناملراپ  یارب  ار  وضع 

رواشم راھچ  تسیب و  - 4

تفھ زکرم  رد   ، رواشم راھچ  تسیب و   ، ایشنروی یتروشم  یاروش  یزکرم  داتس 
ار نانآ  فشاکم  یانحوی   . تسا هدش  عقاو  مسورج  رد  ناگتشرف  ینوکسم  ۀریاد 
تخت راھچ  تسیب و  تخت  درگادرگ  و  : ” تسا هدیمان  یناحور  ربھر  راھچ  تسیب و 
دندوب هتسشن  اھتخت  نآ  رب  یناحور  ربھر  راھچ  تسیب و  مدید  نم  تشاد و  رارق 
ۀتشرف تواضق  تخت   ، هورگ نیا  طسو  تخت  “ . دنتشاد نت  رب  دیفس  یسابل  هک 

تمحر و زیخاتسر  یناوخارف  تخت   ، دراد هدھع  هب  ار  تسایر  هک  تسا  مظعا 
، تسا هدوب  مسورج  رد  هشیمھ  تواضق  دنسم  نیا   . ایناتِس یمامت  یارب  تلادع 
نیا زا  سپ  هلصافالب  شیپ  لاس  دصھن  رازھ و  نآ  درگادرگ  هاگیاج  راھچ  تسیب و  اما 
. دندش هداد  رارقتسا  تفای  اقترا  نادابن  لماک  ییاورنامرف  هب  حیسم  لیئاکیم  هک 

رایتخا ، و  دنتسھ مسورج  رد  یو  یصخش  ناگدنیامن  رواشم  راھچ  تسیب و  نیا 
یاھزاف یرایسب  ایناتِس و  یاھیناوخارف  هب  هک  یروما  ۀیلک  رد  ار  داتسا  رسپ  دنراد 

. دننک یگدنیامن  دوش  یم  طوبرم  متسیس  یوزنم  تارک  رد  ناسنا  زارف  حرط  رگید 
نیمارف لیئربج و  ۀژیو  یاھتساوخرد  یارجا  یارب  هدیزگرب  ناگدنیامن  اھنآ 

. دنتسھ لیئاکیم  ۀداعلا  قوف 

هدرامگ تمدخ  هب  ایشنروی  داژن  تشھ  نایم  زا  رواشم  راھچ  تسیب و  نیا 
رازھ  ، لیئاکیم یزیخاتسر  یناوخارف  ماگنھ  رد  هورگ  نیا  تارفن  نیرخآ  ، و  دنا هدش 
ریز یاضعا  زا  ایشنروی  یتروشم  یاروش  نیا   . دندش یروآدرگ   ، شیپ لاس  دصھن  و 

: تسا هدش  لیکشت 

رد ار  دوخ  نارای  هک  یا  هرایس  سنرپ  زا  شیپ  رصع  داتسا  نھذ   ، راگانُا  -1
. دومن تیادھ  ناج “ ۀدننک  اطعا   ” شتسرپ

مدرم هک   ، ایشنروی رد  یا  هرایس  سنرپ  زا  دعب  رصع  گرزب  راگزومآ   ، تناسنَم  -2
. دیدرگ نومنھر  گرزب “ رون   ” شیاتس هب  ار  دوخ 

داژن هک  یسک  خرس و  ناسنا  رود  رایسب  یاھنامز  ربھر  کی   ، نوتنالانومانُا  -3
. دومن یربھار  گرزب “ حور   ” شیاتس هب  رایسب  نایادخ  شتسرپ  زا  ار  دوخ 
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تیھولا ندناسانش  رد  نانآ  ربھر  یبآ و  یاھناسنا  ۀدازھاش  کی   ، فُدنالرُا  -4
“. لاعتم سیئر  ”

رد مدرم  نیا  ربھر  یجنران و  ضرقنم  داژن  دنمدرخ  ناسنا   ، اتنوشُرپ  -5
“. گرزب راگزومآ   ” شتسرپ

هب اتکی “ تقیقح   ” شتسرپ هک  درز  یاھناسنا  زا  درف  نیلوا   ، نوتگنالگنیس  -6
لاس نارازھ   . دومن یربھر  ار  نانآ  داد و  شزومآ  دوخ  مدرم  هب  ار  ات  دنچ  یاج 

. تخانش یم  ار  هناگی  یادخ  درز  ناسنا  شیپ 

شتسرپ رد  نانآ  ربھر  یکیرات و  زا  زبس  یاھناسنا  ۀدنھد  تاجن   ، داتنَف  -7
“. تایح ۀناگی  عبنم  ”

یادخ  ” تمدخ رد  نانآ  ربھر  یلین و  یاھداژن  ۀدننک  داشرا   ، ُنناورُا  -8
. هتشذگ رد  نایادخ “

کی  ، ایشنروی ۀدش  تیثیح  ۀداعا  یلو  هدش  رابتعا  یب  یا  هرایس  ردپ   ، مدآ  -9
تفای تاجن  اما   ، تفای لزنت  یناسنا  مسج  لکش  هب  هک  دنوادخ  لایرتام  رسپ 

. تفای اقترا  ماقم  نیا  هب  لیئاکیم  نامرف  هب  ًابقاعتم  و 

لمحتم شیوخ  رسمھ  هارمھ  هب  هک   ، ایشنروی شفنب  داژن  ردام   ، اوح  -10
دش و تیثیح  ۀداعا  وا  هارمھ  هب  نینچمھ  دیدرگ و  یراکاطخ  تازاجم 

. دیامن تمدخ  یناسنا  ناگتفای  اقب  زا  هورگ  نیا  اب  تفای  تیرومأم 

اب مسج  رد  یناسنا  تایح  یط  رد  هک  ایشنروی  ناسنا  نیلوا   ، خونخ  -11
. تفای دنویپ  رکف  ۀدننک  میظنت 

شفنب و ۀتفر  نایم  زا  داژن  زا  هدنامزاب  هورگ  کی  ۀدنھد  تاجن   ، یسوم  -12
“. لیئارسا یادخ   ” مان تحت  یناھج  ردپ  شتسرپ  یایحا  ۀدننازیگنارب 

رسپ زا  دعب  رصع  لوط  رد  یونعم  ۀتسجرب  یاھدرواتسد  اب  یناور   ، ایلیا  -13
. تفای لاقتنا  وس  نآ  یایند  هب  گرم  نودب  هک  لایرتام 

یاھداژن هب  ار  دوخ  هک  هتسر  نیا  رسپ  اھنت   ، قداص کلم  اتنو  یکام   -14
رامش هب  قداص  کلم  کی  ناونع  هب  زونھ  هک  یلاح  رد  وا   . دومن اطعا  ایشنروی 
مایا رد  هک  وا   . تسا هدش  اھ “ هبترمالاو  مداخ  کی  هشیمھ  یارب   ” دور یم 

، تشاد تماقا  ًاتقوم  ایشنروی  رد  میلاس  رد  یناسنا  مسج  لکش  رد  میھاربا 
هتفرگ هدھع  هب  ار  یناسنا  ۀدننک  دوعص  کی  ناونع  هب  تمدخ  راک  دبا  یارب 
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ایشنروی یا  هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق  ناونع  هب  ًاریخا  قداص  کلم  نیا   . تسا
یوس زا  دراد  رایتخا  تسا و  مسورج  رد  وا  یزکرم  داتس   . تسا هتشگ  مالعا 
ار دوخ  ییاھن  یاطعا  هک  تسا  ییایند  یا  هرایس  سنرپ  عقاو  رد  هک  لیئاکیم 
زونھ ایشنروی   ، دوجو نیا  اب   . دیامن لمع   ، دومن هبرجت  نآ  رد  یناسنا  لکش  هب 
روط هب  هک  رواشم  راھچ  تسیب و  یاضعا   ، میقم لک  نارادنامرف  ۀلیسو  هب 

. دوش یم  یتسرپرس   ، دندمآ یپ  رد  یپ 

رد ایشنروی و،  رد  لیئاکیم  تیرومأم  لوارق  شیپ   ، هدنھد دیمعت  ییحی   -15
. ناسنا رسپ  رود  دنواشیوخ   ، مسج

رد لیئربج  تمدخ  رد  رادافو  ینیبانیب  تاقولخم  ربھر   ، نیلوا  1-2-3 -16
تیمکاح هب  لیئاکیم  دورو  زا  دعب  هلصافالب  هک  ایشسگیلک  تنایخ  ماگنھ 

. تفای اقترا  ماقم  نیا  هب  وا  ۀلیسو  هب  طرش  دیق و  یب 

رد تکرش  زا  رضاح  لاح  رد  لیئربج  تساوخرد  هب  انب  هدیزگرب  یاھتیصخش  نیا 
تمدخ ماقم  نیا  رد  تدم  هچ  هک  میناد  یمن  ًالصا  ، و  دنتسھ فاعم  دوعص  نایرج 

. درک دنھاوخ 

اب ًاتقوم  اھنآ   . دنا هدشن  لاغشا  مئاد  روط  هب  ۀرامش 17، 18، 19 و 20  یاھھاگیاج 
یاھناسنا یدعب  یاھتیرومأم  یارب  ، و  دنوش یم  رپ  مئاد  وضع  هدزناش  مامت  تیاضر 

. دنا هدش  هتشادھاگن  زاب  ایشنروی  رد  رسپ  یاطعا  زا  دعب  ینونک  رصع  زا  ارگزارف 

رگید و راصعا  گرزب  ناراگزومآ  یارب  هک  یلاح  رد  زین  یاھ 21، 22، 23 و 24  هرامش 
نیمھ هب   ، دنا هدش  ظفح  دمآ  دنھاوخ  ینونک  رصع  لابند  هب  کش  نودب  هک  بقاعتم 

رون و راصعا  راگزومآ و  نارسپ  لایرتسیجم و  نارسپ  راودا   . دنا هدش  رپ  ًاتقوم  بیترت 
دنھد خر  تسا  نکمم  هک  یھلا  نارسپ  ۀرظتنمریغ  یاھرادید  زا  رظن  فرص  تایح 

. دنبای عوقو  ایشنروی  رد  دور  یم  راظتنا   ، دنھدن ای 

لایرتام نارسپ  - 5

صیصخت میظع  قطانم  ینامسآ و  تایح  گرزب  یاھیدنب  میسقت  یزکرم  داتس 
، الاو حاورا   ، یھلا نارسپ  نوگانوگ  عاونا  لماش  تسا و  مِسورج  رد  نآ  ۀتفای 

ۀیحان نیا  یزکرم  هاگتماقا   . دوش یم  ینیبانیب  تاقولخم  ، و  ناگتشرف  ، ناگتشرفربا
. تسا لایرتام  نارسپ  یلصا  دبعم  زیگنا  تفگش 

ۀقطنم کی  نیا   . تسا مسورج  هب  اھدورو  هزات  یمامت  بذج  زکرم  اھمدآ  ورملق 
نارتخد نارسپ و  ۀداوناخ  رھ  هچ  رگ   ، تسا زکرم  رازھ  لماش  هک  تسا  میظع 

ات ای  اضف  یلماکت  تارک  رد  تمدخ  یارب  دوخ  یاضعا  یراپسھر  نامز  ات  لایرتام 
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. دنک یم  یگدنز  دوخ  لزنم  نیمز و  رد  تشھب  هب  دوعص  نارود  زاغآ  ماگنھ 

تیسنج یاراد  ۀدننک  لثم  دیلوت  تادوجوم  عون  نیرتالاب  لایرتام  نارسپ  نیا 
اھنآ . و  دنوش یم  تفای  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  یشزومآ  تارک  رد  هک  دنتسھ 

یارب راکشآ  روط  هب  یا  هرایس  یاھاوح  اھمدآ و  یتح  ؛  دنتسھ یدام  ًاعقاو 
لایرتام نارسپ  نیا   . دنشاب یم  تیور  لباق  ینوکسم  تارک  یناسنا  یاھداژن 

تیھولا و زا  هک  دنتسھ  ییاھتیصخش  ریجنز  رد  یکیزیف  ۀقلح  لاصتا و  نیرخآ 
یارب نارسپ  نیا   . دنبای یم  دادتما  نییاپ  رد  یدام  دوجو  تیناسنا و  ات  الاب  رد  لامک 

یئرمان و یا  هرایس  سنرپ  نایم  سامت  لباق  ًالباقتم  ۀطساو  کی  ینوکسم  تارک 
. دنزاس یم  مھارف  ملاع  یدام  تاقولخم 

لایرتام رتخد  رسپ و  نادابن 161٫432٫840  رد  نوتگنیولس  یا  هرازھ  تبث  نیرخآ  رد 
دادعت  . دندوب هدش  تبث  یلحم  یاھمتسیس  تختیاپ  رد  یدنورھش  تیعضو  یاراد 
زا ًامئاد  اھنآ  دادعت  رب  ، و  تسا توافتم  فلتخم  یاھمتسیس  رد  لایرتام  نارسپ 
یلثم دیلوت  یاھدرکراک  دربراک  رد  اھنآ   . دوش یم  هدوزفا  یعیبط  لثم  دیلوت  قیرط 

، دنوش یمن  تیادھ  هدنریگ  سامت  یاھتیصخش  یصخش  لیم  قیرط  زا  ًامامت  دوخ 
. یتروشم یاھاروش  رتالاب و  لوئسم  یاھھورگ  ۀلیسو  هب  نینچمھ  هکلب 

نآ هب  طوبرم  تارک  مسورج و  یمئاد  نانکاس  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  نیا 
تیریدم رد  هنادازآ  دننک و  یم  لاغشا  مسورج  رد  ار  یعیسو  قطانم  اھنآ   . دنتسھ
اھینیبانیب کمک  اب  ار  هرمزور  روما  ۀیلک  ًالمع  دننک و  یم  تکرش  تختیاپ  ۀرک  یلحم 

. دننک یم  یتسرپرس  نایارگزارف  و 

ار دوخ  رب  تموکح  یاھلآ  هدیا  دنراد  هزاجا  هدننک  لثم  دیلوت  نارسپ  نیا  مسورج  رد 
تسد الاب  رایسب  ۀعماج  عون  کی  هب  دنراد  اھنآ  ، و  دنیامزایب اھقداص  کلم  ۀویش  هب 

اما  ، دنرادروخرب ورملق  نآ  رد  وتو  یاھدرکراک  زا  یدنزرف  رتالاب  یاھ  هتسر   . دنبای یم 
دوخ رب  هدنیامن  تلود  یمومع و  یأر  قیرط  زا  مسورج  یاھمدآ  رظن  رھ  زا  ًابیرقت 
اطعا نانآ  هب  لماک  یراتخم  دوخ  ًالمع  ینامز  دنراودیما  اھنآ   . دننک یم  تموکح 

. ددرگ

رد اھنآ   . دوش یم  نییعت  نانآ  نینس  قیرط  زا  ًاتدمع  لایرتام  نارسپ  تمدخ  یگژیو 
دنتسین طیارش  دجاو  نوتگنیولس  ِقداص  کلم  هاگشناد  رد  شریذپ  یارب  هک  یلاح 
دودحم یصخشم  تارایس  هب  لومعم  بسح  رب  دنتسھ و  یدام  هک  اجنآ  زا  — 

یزکرم داتس  رد  ناداتسا  زا  دنمناوت  یتئیھ  اھقداص  کلم   ، دوجو نیا  اب  دنتسھ — 
. دننک یم  ظفح  لایرتام  نارسپ  رتناوج  یاھلسن  شزومآ  یارب  متسیس  رھ 
نارتخد نارسپ و  شرورپ  یارب  هک  یشزومآ  ِیونعم  یلیصحت و  یاھمتسیس 
هدافتسا تیلباق  ، و  کینکت  ، هرتسگ رد  لامک  جوا   ، دوش یم  مھارف  رتناوج  لایرتام 

. دنشاب یم 
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مدآ عون  طسوت  نایارگزارف  شزومآ  - 6

هجوت بلاج  ییاشامت و  یا  هنحص  ناشنادنزرف  هارمھ  هب  لایرتام  نارتخد  نارسپ و 
ارگزارف یاھناسنا  ۀیلک  هجوت  بلج  یواکجنک و  کیرحت  زا  زگرھ  هک  دنراد  یم  هضرع 

هک دنتسھ  امش  دوخ  راد  تیسنج  یدام  یاھداژن  هیبش  ردقنآ  اھنآ   . دنام یمن  زاب 
سامت مایا  لاغشا  دوخ و  راکفا  ۀلدابم  یارب  یکرتشم  ناوارف  قیالع  ود  رھ  امش 

. دیبای یم  نات  هناردارب 

نیا راتفر  تایح و  یاھھاگتسیز  ۀعلاطم  هدھاشم و  یارب  یناسنا  ناگتفای  اقب 
رد ار  شیوخ  تغارف  تقو  ۀدمع  شخب  تیسنج  یاراد  ِیکیزیف  همین  رترب  تاقولخم 

ۀرک رد  هک  یتقو  زا  مسورج  نادنورھش  نیا  اریز   ، دننارذگ یم  متسیس  تختیاپ 
ایشندیا دصقم  هب  هک  یماگنھ  ات  دنبای  یم  تسد  یدنورھش  هب  یزکرم  داتس 

. دنتسھ یناسنا  ناگتفای  اقب  لصفالب  ناراگزومآ  نانماض و   ، دنوش یم  راپسھر 

ۀیلک ناربج  یارب  یفکم  یاھتصرف  ارگزارف  یاھناسنا  هب  رصق  تارک  تفھ  رد 
؛ دش دھاوخ  هداد  دندیدرگ  لمحتم  شیوخ  أشنم  تارک  رد  هک  یبرجت  یاھتیمورحم 

نارود ماجرفان  ماگنھبان و  ۀمتاخ  ای   ، طیحم  ، ثراوت ببس  هب  هک  ییاھتیمورحم 
یگدنز رد  زج  هب   ، دراد تیعقاو  رظن  رھ  زا  نیا   . تسا هدمآ  دیدپ  مسج  رد  یگدنز 

زا ًاصوصخ  هک  نیا  نودب  ناسنا  نارازھ   . نآ اب  مزالم  تامیظنت  یناسنا و  یسنج 
دنم هرھب  شیوخ  یموب  تارک  رد  یسنج  یداع  ًاتبسن  طباور  زا  یشان  طابضنا 
یارب یکدنا  تصرف  دناوت  یم  رصق  تارک  ۀبرجت   . دنسر یم  رصق  تارک  هب  دندرگ 
رظن زا  یسنج  ۀبرجت   . دزاس مھارف  یصخش  رایسب  یاھتیمورحم  نیا  ناربج 
رظن زا  یاھناسنا  نیا  اما   ، تسا هدش  یرپس  نایارگزارف  نیا  یارب  یکیزیف 

یدرف روط  هب  مھ   ، لایرتام نارتخد  نارسپ و  اب  کیدزن  طابترا  رد   ، راددوبمک یسنج 
، یعامتجا بناوج  دنوش  یم  رداق   ، نانآ یاھ  هداوناخ  یاضعا  ناونع  هب  مھ  و 
ۀیلک هب  بیترت  نیدب   . دنیامن ناربج  ار  دوخ  دوبمک  یونعم  ، و  یساسحا  ، ینالقع

رد یسنج  دنمدوس  طابترا  دیاوف  زا  ار  نانآ   ، دب تواضق  ای  طیارش  هک  ییاھناسنا  نآ 
هداد لماک  تصرف  اھمتسیس  تختیاپ  رد  اجنیا   ، تخاس مورحم  یلماکت  تارک 
تاقولخم اب  زیمآ  رھم  کیدزن و  طابترا  رد  ار  یناسنا  یرورض  براجت  نیا  ات  دوش  یم 

هب  ، دنراد مئاد  تماقا  اھمتسیس  تختیاپ  رد  هک  مدآ  عون  زا  تیسنج  یاراد  یلاع 
. دنروآ تسد 

ۀبرجت نآ  زا  راذگ  نودب  دناوت  یمن  میفارس  ای   ، ینیبانیب  ، هدنبای اقب  ناسنا  چیھ 
ۀبرجت ای  تارک  لماکت  لاح  رد  کدوک  کی  اب  یردام  ردپ و  ۀطبار  هب  یبایتسد  ِیلاعتم 

تسد ردپ  هب   ، دنک دوعص  تشھب  هب   ، دشاب ربارب  سایق و  لباق  نآ  اب  هک  یرگید 
زا یرورض  تشادرب  یارب  ردام  ردپ -  دنزرف و  ۀطبار   . ددنویپب تیاھن  هاپس  هب  ، و  دبای

یارب یا  هبرجت  نینچ  ور  نیا  زا   . تسا یساسا  وا  یناھج  نادنزرف  یناھج و  ردپ 
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. دوش یم  یرورض  نایارگزارف  ۀیلک  یبرجت  شزومآ 

نارتخد نارسپ و  اب  طابترا  رد   ، یلماکت میفارس  ینیبانیب و  ۀدنبای  زارف  تاقولخم 
روبع ندش  ردام  ردپ و  ۀبرجت  نیا  نایم  زا  دیاب   ، متسیس یزکرم  داتس  لایرتام 

زا ار  ندوب  ردام  ردپ و  ۀبرجت   ، هدننک لثم  دیلوتریغ  نایارگزارف  نیا  ور  نیا  زا   . دنیامن
نانآ نادنزرف  شزومآ  شرورپ و  رد  مسورج  یاھاوح  اھمدآ و  هب  ندناسر  یرای  قیرط 

. دنروآ یم  تسد  هب 

، دنا هدرکن  هبرجت  یلماکت  تارک  رد  ار  ندش  ردام  ردپ و  هک  یناسنا  ناگتفای  اقب  ۀیلک 
هب  ، دنراد تماقا  مسورج  لایرتام  نارسپ  لزانم  رد  تقوم  روط  هب  هک  نیا  نمض 
نیا نینچمھ  دیاب   ، هداعلا قراخ  ناردام  ناردپ و  نیا  یردام  ردپ و  نارای  ناونع 
هک ییاھناسنا  دروم  رد  زج  هب  رما  نیا   . دنروآ تسد  هب  ار  یرورض  شزومآ 
قداص  ، دنیامن ناربج  متسیس  کدوک  دھم  رد  ار  دوخ  یاھدوبمک  دنا  هتسناوت 

هدش عقاو  مسورج  یگنھرف  یلاقتنا -  ۀرک  نیلوا  رد  متسیس  کدوک  دھم   . تسا
. تسا

نایاپ ۀرک  رد  ایشناروم  یاھتیصخش  یخرب  طسوت  ایناتِس  تبقارم  کدوک  دھم  نیا 
. دراد صاصتخا  کدوک  شرورپ  راک  نیا  هب  هرایس  زا  یمین   . دوش یم  هرادا  ناگدنھد 

هب لین  زا  شیپ  هک  ینادنزرف  نآ  لثم  هتفای  اقب  یاھناسنا  ناکدوک  یخرب  اجنیا 
، دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یلماکت  تارک  رد   ، صخش ناونع  هب  یحور  تیعضو 

نیا یعیبط  نیدلاو  زا  مادک  رھ  دوعص   . دنوش یم  ژاتنوم  هرابود  هدش و  هتفریذپ 
متسیس ناگدنھد  نایاپ  ۀرایس  رد  وا  هک  دنک  یم  نیمضت  تارک  یناسنا  کدوک 

ۀنادازآ باختنا  قیرط  زا  تفای  دھاوخ  هزاجا  اجنآ  رد  دش و  دھاوخ  تیصخش  دیدجت 
رب ار  یناسنا  دوعص  ۀناردام  هناردپ و  ریسم  ندومن  لابند  ایآ  هک  دھد  ناشن  بقاعتم 
، تشگ دنھاوخ  رھاظ  شیوخ  هاگداز  ۀرک  لثم  ناکدوک  اجنیا  رد   . هن ای  دیزگ  دھاوخ 

دیلوت چیھ   ، ینوکسم تارک  رد  یگدنز  ۀبرجت  زا  دعب   . یسنج زیامت  نادقف  زج  هب 
. درادن دوجو  یناسنا  عون  زا  یلثم 

نایاپ ۀرک  رد  یتبقارم  کدوک  دھم  رد  رتشیب  ای  دنزرف  کی  هک  رصق  تارک  نایوجشناد 
، دنتسھ ناصقن  راچد  هناردام  هناردپ و  یرورض  ۀبرجت  رد  دنراد و  ناگدنھد 
بجوم همان  هزاجا  نیا   . دنیامن اضاقت  قداص  کلم  ۀمان  هزاجا  کی  یارب  دنناوت  یم 

ناگدنھد نایاپ  ۀرک  هب  رصق  تارک  رد  زارف  یاھتیلوئسم  زا  نانآ  تقوم  لاقتنا 
رایتسد نیدلاو  ناونع  هب  هک  دش  دھاوخ  هداد  تصرف  نیا  اھنآ  هب  اجنآ  رد   . دوش یم 
هناردپ و تمدخ  تدضاعم  نیا   . دنیامن لمع  رگید  نادنزرف  دوخ و  نادنزرف  یارب 
نیا هک  یشزومآ  زا  یمین  ماجنا  ناونع  هب  مسورج  رد  ًادعب  دناوت  یم  هناردام 

دنتسھ نآ  شریذپ  هب  فظوم  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  یاھ  هداوناخ  رد  نایارگزارف 
. دوش هتخانش  ربتعم 
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زا ینابلطواد   ، لایرتام رتخد  رسپ و  جوز  رازھ  طسوت  یتبقارم  کدوک  دھم  دوخ 
اھنآ  . دریگ یم  رارق  یتسرپرس  تحت   ، مسورج رد  اھنآ  ۀتسر  هب  قلعتم  هاگتماقا 

بلطواد ۀناردام  هناردپ و  یاھھورگ  زا  یربارب  دادعت  ًادودح  طسوت  هلصافالب 
تیانوسدیم ۀرک  زا  دوخ  ریسم  رد  ات  دننک  یم  فقوت  اجنیا  رد  هک  تیانوسدیم 

نایاپ تارک  نایم  رد  دوخ  هاگرارق  ۀژیو  تارک  رد  فوشکمان  دصقم  هب  ایناتِس 
. دنوش یم  یرای  دنھد  هئارا  ار  تمدخ  نیا  نوتگنیولس  ناگدنھد 

قداص کلم  سرادم  - 7

هک نیریاس  یدارا و  تاقولخم  ناراگزومآ —  زا  گرزب  هورگ  نآ  ناریدم  اھقداص  کلم 
نآ و هب  طوبرم  تارک  مسورج و  رد  هک  دنشاب  یم  دنا —  هتفای  تیونعم  ًاشخب 
اھنیا  . دننک یم  لمع  لوبق  لباق  رایسب  یا  هنوگ  هب  رصق  تارک  تفھ  رد  ًاصوصخ 

مسج رد  یگدنز  لوط  رد  هک  ییاھناسنا  نآ  دنتسھ و  تسارح  تارایس 
اھنآ رد  تقوم  لکش  رد  دنبای  دنویپ  دوخ  رد  نکاس  ناگدننک  میظنت  اب  دنناوت  یمن 

یارب هدش  دیدمت  تصرف  زا  دننک و  تفایرد  یرتشیب  کمک  ات  دنوش  یم  یشخبناوت 
روط هب  هک  ییاھشالت  نآ  ؛  دندرگ دنم  هرھب  یونعم  لین  یارب  دوخ  یاھشالت  ۀمادا 

، یثرا صقن  زا  یرگید  لیلد  رھ  هب  رگا  ای   . دندش هفقو  راچد  گرم  ۀلیسو  هب  سردوز 
هک لیلد  رھ  هب   ، دشن لیمکت  حور  هب  لین  نیا   ، راوگان طیارش  ای   ، دعاسمان طیحم 

، دنشاب دنمشزرا  حور  رد  دنشاب و  هتشاد  کین  دوصقم  هک  ییاھنآ  یمامت   ، دشاب
دنریگ دای  دیاب  اھنآ  اجنآ  رد   . دنبای یم  راد  همادا  ِتارایس  رد  ناشدوخ  تروص  هب  ار  دوخ 

رادروخرب ییاھیگژیو  زا  دنوش و  هربخ  هنادواج  یناگدنز  نارود  یتایح  لماوع  رد  هک 
تسد هب  دنتسناوتن  ای   ، دندرواین تسد  هب  مسج  رد  تایح  نارود  لوط  رد  هک  دندرگ 

. دنروآ

نوگانوگ زکارم  رد  نانآ ) ۀدشن  هدرب  مان  نافیدرمھ  و   ) رصع کانبات  ناگراتس 
دنریگ یم  هدھع  هب  ار  نآ  تیلوئسم  اھقداص  کلم  هک  یزکارم  زین  ناھج و  یشزومآ 

کیرشت زین  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ   . دننک یم  تمدخ  راگزومآ  ناونع  هب  ًاررکم 
ورشیپ یشزومآ  سرادم  نیا  یارب  ار  تشھب  لامک  زا  یراثآ  ، و  دننک یم  یعاسم 
ارگزارف یاھناسنا  تفرشیپ  هب  ًارصحنم  اھتیلاعف  نیا  ۀیلک  اما   . دنزاس یم  راکشآ 
یموب یاھتیصخش  ۀتفرشیپ  شزومآ  هب  ربارب  روط  هب  یرایسب   . دنرادن صیصخت 

. دنراد لاغتشا  نادابن  یحور 

هب مسورج  رد  ار  فلتخم  یشزومآ  زکرم  یس  زا  شیب  تیریدم  قداص  کلم  نارسپ 
سرادم اب  هدش و  زاغآ  دوخ  یبایزرا  جلاک  اب  یشزومآ  سرادم  نیا   . دنراد هدھع 

کلم هب  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  هک  ییاج   ، دنبای یم  نایاپ  مسورج  یدنورھش 
یارب ار  یناسنا  ناگتفای  اقب  نانآ  یالاو  شالت  رد  ات  دندنویپ  یم  نیریاس  اھقداص و 
رسارس  . دنزاس رادروخرب  تیحالص  زا  هدنیامن  تلود  یالاب  یاھتیلوئسم  شریذپ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



، هدنیامن تلود   . دوش یم  هرادا  تسا و  هتفای  نامزاس  یگدنیامن  حرط  یور  ناھج 
. تسا لماکان  ِتادوجوم  نایم  رد  دوخ  رب  تموکح  ِیھلا  لآ  هدیا 

باختنا ار  دوخ  ۀدنیامن  هد  متسیس  رھ   ، ناھج نامز  تقو  هب  لاس  دصکی  رھ 
ۀلیسو هب  اھنآ   . دنھد هسلج  لیکشت  هبکوک  یراذگنوناق  سلاجم  رد  ات  دنک  یم 

هک تسا  یباختنا  عمج  کی  نیا   . دنوش یم  هدیزگرب  مسورج  ۀرفن  رازھکی  یاروش 
ار باصتنا  ای  یگدنیامن  روما  نیا  ۀیلک  رد  متسیس  یاھھورگ  یگدنیامن  تیلوئسم 

باختنا ۀرفن  رازھکی  یاروش  ۀلیسو  هب  الکو  ریاس  ای  ناگدنیامن  ۀیلک   . دراد هدھع  هب 
تیریدم جلاک  ۀسردم  نیرتالاب  نالیصحتلا  غراف  دیاب  ، و  دنوش یم  هدیزگرب  ناگدننک 

باختنا ۀرفن  رازھکی  هورگ  نیا  هک  یناسک  نآ  ۀیلک  هک  روطنامھ   ، دنشاب قداص  کلم 
هک اھقداص  کلم  طسوت  هسردم  نیا   . دنتسھ نینچ   ، دنھد یم  لیکشت  ار  هدننک 

. ددرگ یم  افوکش   ، دنوش یم  یرای  ناگدنھد  نایاپ  ۀلیسو  هب  ًاریخا 

ۀلیسو هب  رابکی  تقو  دنچرھ  ، و  دنراد دوجو  مسورج  رد  یدایز  یباختنا  یاھھورگ 
نارسپ و دوش : یم  هداد  یأر  نانآ  هب  تیلوئسم  بسک  یارب  یدنورھش  ۀتسر  هس 

، و ینیبانیب تاقولخم  هلمج  زا   ، نانآ ناراکمھ  اھمیفارس و   ، لایرتام نارتخد 
زا دیاب  یگدنیامن  یدزمان  راختفا  تفایرد  یارب  ادیدناک  کی   . ارگزارف یاھناسنا 

. دنک تفایرد  ار  مزال  شریذپ  قداص  کلم  تیریدم  سرادم 

یأر اما   ، تسا یمومع  مسورج  رد  یدنورھش  هورگ  هس  نیا  نایم  رد  یأر  قح 
هتخانش تیمسر  هب  هک  ایشناروم —  درخ  اتوم —  ِیصخش  ِیرادروخرب  قباطم 
ِیأر  . دوش یم  هداد  ناسمھان  روط  هب   ، هدیدرگ تبث  هتسیاش  روط  هب  هدش و 

ات کی  رب  غلاب  یشزرا  تیصخش  رھ  طسوت  مسورج  تاباختنا  کی  رد  هدش  هتخیر 
هب نانآ  یبایتسد  قباطم  ور  نیا  زا  مسورج  نادنورھش   . دشاب یم  اراد  ار  یأر  رازھ 

. دنوش یم  یدنب  هقبط  اتوم 

یفرعم قداص  کلم  نارگنومزآ  هب  ار  دوخ  مسورج  نادنورھش  رابکی  هاگدنچ  رھ 
هورگ دزن  سپس  اھنآ   . دننک قیدصت   ایشناروم  درخ  هب  ار  نانآ  لین  هک   ، دننک یم 

یحور شنیب  ۀجرد  هک   ، دنور یم  نانآ  ناگدیزگرب  ای  رصع  کانبات  ناگراتس  شجنس 
ناراکمھ رواشم و  راھچ  تسیب و  روضح  رد  اھنآ  دعب  ۀلحرم  رد   . دننک دییأت   ار  نانآ 
یعامتجا هب  نانآ  یبرجت  یبایتسد  تیعضو  نوماریپ  هک   ، دنوش یم  رھاظ  اھنآ 

تلود یدنورھش  تبث  ناتسرپرس  هب  لماع  هس  نیا  سپس   . دنھد رظن   ندش 
قباطم هدومن و  هبساحم  ار  اتوم  تیعضو  تعرس  هب  نانآ  دبای و  یم  لاقتنا  هدنیامن 

. دنراد یم  ررقم  ار  نداد  یأر  یارب  یگتسیاش  نآ 

حوطس رد  ناشتیصخش  نتخاس  هناگی  رد  هک  نانآ  هژیو  هب   ، ارگزارف یاھناسنا 
نارسپ طسوت  اھقداص  کلم  یتسرپرس  تحت   ، دنتسھ دنک  ایشناروم  دیدج 

نیا نتخاس  فرطرب  یارب  هک  هدرشف  یشزومآ  تحت  دنوش و  یم  هتفریذپ  لایرتام 
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یناگدنز نارود  دصق  هب  ارگزارف  ناسنا  چیھ   . دنریگ یم  رارق  هدش  یحارط  اھیتساک 
هک نیا  ات   ، دنک یمن  کرت  ار  متسیس  یزکرم  داتس  رت  عونتم  رتریگارف و  یعامتجا 
هک یتیدرف  ؛  دننک قیدصت  اتوم  تیصخش  هب  ار  نانآ  یبایتسد  لایرتام  نارسپ 
ۀدش افوکش  نارود  اب  یبرجت  طابترا  رد  یناسنا  ۀتفای  لامک  دوجو  زا  یبیکرت 

رکف ۀدننک  میظنت  یونعم  ریگارف  لرتنک  اب  اھنیا  ود  رھ  ، و  تسا ایشناروم  یناگدنز 
. دنا هتخیمآ  مھ  رد  هتسیاش  روط  هب 

[. تسا تیرومأم  رد  ایشنروی  رد  ًاتقوم  هک  قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 46
یلحم متسیس  یزکرم  داتس 

، و تسا یلحم  متسیس  کی  طسوتم  تختیاپ  کی   ، ایناتِس یزکرم  داتس   ، مسورج
یاطعا رفیسول و  شروش  نآ  ببس  هک  رامشیب  یاھیگدعاق  یب  زا  رظن  فرص 

زا امش  یلحم  متسیس   . تسا هباشم  تارک  زا  یا  هنومن   ، دوب ایشنروی  رد  لیئاکیم 
تروص نیرتدمآراک  هب  رضاح  لاح  رد  اما   ، تسا هدومن  روبع  ینافوط  یبراجت  نایم 

تیعطق اب  اما  یدنک  هب  هقرفت  یاھدمایپ   ، راصعا تشذگ  اب  ، و  دوش یم  هرادا 
رد طیارش  تسا و  تشگزاب  لاح  رد  یھاوخکین  مظن و   . دنوش یم  نک  هشیر 

اریز  ، دوش یم  کیدزن  رتشیب  رتشیب و  امش  تایاور  ینامسآ  تیعضو  هب  مسورج 
نارادنامیا تیرثکا  طسوت  هک  تسا  یتشھب  یتسار  هب  متسیس  یزکرم  داتس 

. تسا هدش  مسجم  متسیب  نرق  یبھذم 
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. تسا هدش  میسقت  یلوط  ۀقطنم  رازھ  هد  یضرع و  شخب  رازھکی  هب  مسورج 
تختیاپ تفھ   . تسا یرادا  یعرف  زکرم  داتفھ  یلصا و  تختیاپ  تفھ  یاراد  هرک 

رد رابکی  یلاس  لقادح  متسیس  یاورنامرف  ، و  دنعونتم یاھتیلاعف  ریگرد  یا  هقطنم 
. دبای یم  روضح  کی  رھ 

، درادناتسا نزو   . تسا ایشنروی  لیام  تفھ  اب  ربارب  ًادودح  مسورج  درادناتسا  لیام 
ًابیرقت رگنایامن  تسا و  هدش  انب  لماک  ناتمیتلآ  زا  راشعا  متسیس  یور   ،“ تنَدیرگ ”
راھچ  ، تعاس کی  یاھنم  زور  هس  اب  ربارب  ایناتِس  زور   . تسا امش  نزو  سنوا  هد 
مسورج یروحم  شدرگ  نامز  نیا   . تسا ایشنروی  تقو  هب  هیناث  هدزناپ  ، و  هقیقد

ۀلیسو هب  متسیس  نامز   . تسا مسورج  زور  دصکی  لماش  متسیس  لاس   . تسا
. دوش یم  مالعا  داتسا  یاھکِدلونورک 

هک یا  هقطنم  یاھلاناک  رد  دوش و  یم  لرتنک  یلاع  لوط  هب  مسورج  یژرنا 
طسوت هنارھام  روط  هب  دنوش و  یم  هیذغت  اضف  یژرنا  یاھژراش  زا  ًامیقتسم 

تمواقم  . تسا شدرگ  رد  هرک  رود  هب   ، دنوش یم  هرادا  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک 
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دروم یامرگ   ، تیادھ یکیزیف  یاھلاناک  نایم  زا  اھیژرنا  نیا  روبع  ربارب  رد  یعیبط 
تدم یط  ترارح  ۀجرد   . دروآ یم  دوجو  هب  مسورج  لدتعم  یامد  دیلوت  یارب  ار  زاین 
لوط رد  هک  یلاح  رد   ، دوش یم  هتشاد  هاگن  تیاھنراف  ۀجرد  دودح 70  رد  لماک  رون 

. دبای یم  لزنت  هجرد  زا 50  رتمک  یکدنا  هب  رون  شھاک  نامز 

بش و چیھ   . دشاب لکشم  دایز  امش  یارب  دیابن  مسورج  ییانشور  متسیس  مھف 
ار زکرم  رازھ  دصکی  ورین  ناگدننک  لیدبت   . درادن دوجو  امرس  امرگ و  لصف  چیھ  ، و  زور

نایم هب  الاب  یوس  هب  زکارم  نیا  زا  هدش  قیقر  یاھیژرنا   . دنراد یتسرپرس  تحت 
ات  ، دنوش یم  یصخشم  تارییغت  شوختسد  دنوش و  یم  هدنکفا  هرایس  رفسمتا 

تروص هب  اھیژرنا  نیا  سپس  ، و  دنسر یم  هرک  یکیرتکلا  یاوھ  فقس  هب  هک  نیا 
دیشروخ رون  تدش  دودح  رد   ، تخاونکی ، و  هدرک روبع  یفاص  زا   ، میالم رون  کی 

ششخرد لاح  رد  نامسآ  رد  حبص  هد  تعاس  رد  دیشروخ  هک  یماگنھ   ، ایشنروی
. دنوش یم  سکعنم  نییاپ  یوس  هب  تسا 

هطقن کی  زا  دسر  یمن  رظن  هب  رون  یاھوترپ   ، یھد ییانشور  طیارش  نینچ  تحت 
روط هب  اضف  فلتخم  تاھج  زا  دنوش و  یم  هدیبات  نامسآ  زا  تسرد  اھنآ   . دنیایب

نیا زج  هب  تسا  باتفآ  یعیبط  رون  هیبش  رایسب  رون  نیا   . دنوش یم  عطاس  ناسکی 
هک دش  دھاوخ   صخشم  بیترت  نیدب   . تسا رادروخرب  یرتمک  رایسب  یامرگ  زا  هک 

هب کیدزن  رایسب  مسورج  رگا   . دنتسین ینارون  اضف  رد  یزکرم  داتس  تارک  نیا 
. دوب یمن  یئرم   ، دوب ایشنروی 

سکعنم نیمز  هب  مسورج  یناقوف  رفسنوی  زا  ار  رون  یژرنا -  نیا  هک  ییاھزاگ 
هب هک  دنتسھ  ایشنروی  یاوھ  یناقوف  دنبرمک  یاھزاگ  هیبش  رایسب  دننک  یم 
ۀطساو هب  اھنیا  هچ  رگ   ، دنطوبرم امش  یلامش  یاھرون  هب  موسوم  قفش  ۀدیدپ 
رارف زا  هک  تسا  یزاگ  ظافح  نیمھ  ایشنروی  رد   . دنوش یم  داجیا  یتوافتم  للع 
هب ناشمیقتسم  زاورپ  رد  هک  یماگنھ  دنک و  یم  تعنامم  ینیمز  شخپ  جاوما 
سکعنم نیمز  یوس  هب  ار  نانآ  دننک  یم  دروخرب  یزاگ  دنبرمک  نیا  هب  نوریب  یوس 

ۀرک درگادرگ  رد  اوھ  نایم  رد  هک  روطنیمھ   ، هرشتنم جاوما  بیترت  نیدب   . دزاس یم 
. دنوش یم  هتشاد  هاگن  حطس  یکیدزن  رد   ، دننک یم  تکرح  امش 

ظفح تخاونکی  روط  هب  مسورج  زور  دص  رد  جنپ  داتفھ و  یط  هرک  ییانشور  نیا 
رد هک  نیا  ات  دوش  یم  هتساک  رون  تدش  زا  یجیردت  روط  هب  سپس  ، و  دوش یم 

. دوش یم  فاص  بش  کی  رد  امش  لماک  هام  دح  رد  رون   ، ییانشور لقادح  ۀظحل 
تحارتسا و نامز  نیا  لوط  رد   . تسا مسورج  یمامت  یارب  توکس  تقو  نیا 

. دنتسھ راک  هب  لوغشم  شخپ  تفایرد  یاھھاگتسیا  طقف  یشخبناوت 

رون عون  کی  دنک —  یم  تفایرد  فیعض  رون  کیدزن  دیشروخ  نیدنچ  زا  مسورج 
ضرعم رد  مسورج  ریظن  یتارک   . تسین هتسباو  نانآ  هب  اما  یا —  هراتس  کانبات 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



لاح رد  دیشروخ  کی  لکشم  اب  ، و  دنرادن رارق  یدیشروخ  تالالتخا  یتابث  یب 
. دنتسین هجاوم  زین  گرم  ای  یدرس 

امرگ مسورج  کینکت  قیرط  زا  نانآ  رامقا  هن  لھچ و  هعلاطم و  یلاقتنا  تارک  تفھ 
. دنوش یم  یرایبآ  ، و  هتفرگ یژرنا   ، هدومن تفایرد  ییانشور   ، هتفای
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تارک ریاس  ایشنروی و  راومھان  یاھھوک  هتشر  یارب  ناتلد  امش  مسورج  رد 
زا امش  اما   ، یناراب هن  دراد و  دوجو  یا  هزرل  نیمز  هن  اریز   ، دش دھاوخ  گنت  یلماکت 

تذل یعیبط  رظانم  ییایفارغج و  ریظن  یب  تاعونت  ریاس  ابیز و  یاھراسھوک 
، و دنا هدش  ظفح  یعیبط “ تلاح   ” کی رد  مسورج  میظع  قطانم   . درب دیھاوخ 

. تسا یرشب  لیخت  ناوت  زا  رتارف  ًالماک  یحاون  نیا  تمظع 

یاھسونایقا ای  مطالتم  یاھ  هناخدور  زا  اما   ، دنراد دوجو  کچوک  ۀچایرد  رازھ  نارازھ 
زا کیچیھ  رد  اھکالوک  ای  اھنافوط  زا  درادن و  دوجو  ناراب  شراب   . تسین یربخ  روانھپ 

نامزمھ هک  ترارح  ۀجرد  نیرت  نییاپ  لوط  رد  اما   ، تسین یرثا  هدش  یرامعم  تارک 
ۀطقن  ) . دنک یم  تسشن  هنازور  روط  هب  تبوطر   ، دریگ یم  تروص  رون  شھاک  اب 

(. تسا ایشنروی  لثم  هزاگ  ود  ۀرایس  کی  زا  رتشیب  هزاگ  هس  ۀرک  کی  رد  منبش 
بآ مزلتسم  ود  رھ  هدنز  یاھزیچ  یایشناروم  یایند  یھایگ و  یکیزیف  تایح 

هرک رساترس  رد  هک  یشدرگ  یکاخریز  متسیس  قیرط  زا  ًاتدمع  نیا  اما   ، دنتسھ
ًامامت یبآ  متسیس  نیا   . دوش یم  نیمأت  دراد  شرتسگ  اھراسھوک  کون  ات  یتح 
لالز یاھ  هچایرد  هک  دنتسھ  یرایسب  یاھلاناک  اریز   ، درادن رارق  حطس  ریز  رد 

. دنزاس یم  لصتم  مھ  هب  ار  مسورج 

یاوھ هیبش  رایسب  اوھ  نیا   . تسا هزاگ  هس  طولخم  کی  مسورج  رفسمتا 
قیبطت تایح  ییایشناروم  عون  سفنت  یارب  هک  یزاگ  ۀفاضا  هب   ، تسا ایشنروی 
یدام عاونا  یسفنت  یاوھ  یارب  هجو  چیھ  هب  موس  زاگ  نیا   . تسا هدش  هداد 

. تسین بسانمان  ناھایگ  ای  تاناویح 

نیا  . تسا لصتم  یژرنا  تکرح  شدرگ  لاح  رد  تانایرج  هب  یربارت  متسیس 
زا هرایس  یدام  تادوجوم   . دنا هدش  عقاو  یلیام  هد  لصاوف  رد  یژرنا  یلصا  تانایرج 
لیام دصناپ  ات  ود  زا  هک  یتعرس  اب  دنناوت  یم  یکیزیف  یاھمسیناکم  میظنت  قیرط 

رد لیام  دصکی  دودح  رد  لقن  لمح و  ناگدنرپ   . دننک تکرح  تسا  ریغتم  تعاس  رد 
لیام دصناپ  دودح  رد  لایرتام  نارسپ  ییاوھ  یاھمسیناکم   . دننک یم  زاورپ  تعاس 
دیاب ایشناروم  ۀیلوا  نارود  تادوجوم  یدام و  تادوجوم   . دننک یم  تکرح  تعاس  رد 

قیرط زا  یحور  یاھتیصخش  اما   ، دنریگ راک  هب  ار  یربارت  یکیناکم  لیاسو  نیا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دننک یم  تکرح  یژرنا  یحور  عبانم  رترب و  یاھورین  اب  دنویپ 

یگژیو هک  یکیزیف  تایح  درادناتسا  شخب  هد  زا  نآ  هب  طوبرم  تارک  مسورج و 
رد یکیناگرا  لماکت  چیھ  نوچ  . و  دنرادروخرب دشاب  یم  نادابن  ۀدش  یرامعم  تارک 

چیھ  ، دوجو یارب  یراکیپ  چیھ   ، تایح داضتم  لکش  چیھ   ، درادن دوجو  مسورج 
زا یکاح  هک  دراد  دوجو  قالخ  قابطنا  کی  رگید  ترابع  هب   . درادن دوجو   ، حلصا یاقب 
نیا یمامت  رد  . و  تسا یھلا  یزکرم و  ناھج  ۀنادواج  تارک  لامک  ، و  نزاوت  ، ییابیز
هک دراد  دوجو  ایشناروم  یکیزیف و  تایح  طالتخا  نیرتزیگنا  تفگش   ، قالخ لامک 
هدش رگ  هولج  هنادنمرنھ  یا  هنوگ  هب  نانآ  ناراکمھ  یوامس و  نارورنھ  طسوت 

. تسا

زگرھ امش  اما   . تسا تشھب  تمظع  هوکش و  ۀزم  شیپ  کی  عقاو  رد  مسورج 
یا هدیا  هب  یبایتسد  هب  تبسن   ، هدش هتفرگ  راک  هب  فیصوت  چیھ  اب  دیناوت  یمن 
یکدنا رایسب  یاھزیچ   . دیشاب راودیما  هوکشرپ  ۀدش  یرامعم  تارک  نیا  زا  یفکم 
یاھزیچ تروص  نآ  رد  یتح  ، و  دنا هسیاقم  لباق  دراد  دوجو  امش  ۀرک  رد  هک  هچنآ  اب 
ینعم یب  چوپ و  ًابیرقت  هسیاقم  هک  دنرترب  ایشنروی  یاھزیچ  زا  ردقنآ  مسورج 

دیناوت یم  یتخس  هب   ، دیوش دراو  مسورج  هب  ًالمع  امش  هک  یماگنھ  ات   . تسا
ینامز رد  اما   ، دیروآ تسد  هب  ینامسآ  تارک  زا  یعقاو  کرد  کی  هب  هیبش  یزیچ 
تارک هب  ناتدورو  اب  متسیس  تختیاپ  هب  امش  ندمآ  ۀبرجت  هدنیآ  رد  رود  نادنچ  هن 

، تفای دھاوخ  ققحت  ینامز  هک  انواھ  ، و  ناھجربا  ، ناھج یشزومآ  رت  تسدرود 
. دش دھاوخ  هسیاقم 

هب ایشنروی  مدرم  هک  تسا  روانھپ  نیمز  کی  مسورج  راوتاربال  ای  دیلوت  ۀقطنم 
کی  ، دوجو نیا  اب   . درادن یشکدود  چیھ  اریز   ، تخانش دنھاوخ  ار  نآ  یتخس 
کینکت لامک  کی  ، و  تسا طوبرم  هژیو  تارک  نیا  هب  یدیلوت  یدام  ۀدیچیپ  راتخاس 

نیعرتخم اھنادیمیش و  نیرت  برجم  هک  دراد  دوجو  یکیزیف  تفرشیپ  یکیناکم و 
دینک هظحالم  ات  دینک  گنرد   . دزاس یم  تریح  رد  قرغ  یتح  هدز و  تفگش  ار  امش 

. یحور ات  تسا  رت  یدام  رایسب  تشھب  هب  رفس  ریسم  رد  تماقا  ۀرک  نیلوا  نیا  هک 
هب رایسب  امش   ، نآ راذگ  نارود  تارک  مسورج و  رد  امش  تنوکس  نارود  رسارس  رد 

ۀدنورشیپ دوجو  یدعب  تایح  ات  دیرتکیدزن  ناتیدام  یاھزیچ  ینیمز  تایح 
. نات یحور 

، و دراد عافترا  توف  رازھ  هدزناپ  ًابیرقت   ، مسورج رد  یدنلب  نیرت  عفترم   ، فارس هوک 
یژرنا نتخاس  مھارف  رد   . تسا لقن  لمح و  یاھمیفارس  یمامت  یارب  جورخ  ۀطقن 

یکیناکم لیاسو  اوھ  تمواقم  رب  ندش  هریچ  هرایس و  ۀبذاج  زا  زیرگ  یارب  هیلوا 
رد ایشنروی  تقو  هب  هیناث  هس  رھ  رد   . دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یرامشیب 
کی رون  شھاک  تدم  یط  تقو  رید  ات  تاقوا  یھاگ  ییانشور و  نامز  رسارس 

تسیب دودح  رد  یتعرس  اب  نارفاسم   . دنک یم  تمیزع  فارس  لقن  لمح و  ۀتشرف 
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تعرس هب  ، و  دنراد یمرب  زیخ  ایشنروی  تقو  هب  هیناث  رھ  رد  درادناتسا  لیام  جنپ  و 
. دنشاب هدش  رود  مسورج  زا  لیام  رازھ  ود  زا  شیب  هک  نیا  ات  دنسر  یمن  درادناتسا 

نیا فارطا  رد   . دنسر یم   ، رولب هب  موسوم  یایرد   ، لاتسیرک نادیم  هب  نارفاسم 
قیرط زا  هک  یتادوجوم  نوگانوگ  یاھ  هتسر  یارب  تفایرد  یاھھاگتسیا  هقطنم 
ِتفایرد هاگتسیا  یکیدزن  رد   . دنراد رارق  دننک  یم  ییامیپ  اضف  یفارس  لقن  لمح و 
یدیراورم ۀناخدصر  زا  دیناوت  یم  امش   ، رگرادید نایوجشناد  یارب  یبطق  لاتسیرک 

. دینک اشامت  ار  یزکرم  داتس  ۀرایس  یمامت  میظع  ۀتسجرب  ۀشقن  هتفر و  الاب 

مسورج یاھ  همانرب  شخپ  - 3

قیرط زا  نوتگنیولس و  اب  طابترا  رد  انواھ  تشھب -  ناھجربا و  یاھ  همانرب  شخپ 
تفایرد مسورج  رد   ، دریگ یم  راک  هب  ار   ، رولب یایرد   ، یبطق لاتسیرک  هک  یکینکت 

هورگ هس   ، نادابن زا  جراخ  تاطابترا  نیا  تفایرد  یارب  تاکرادت  رب  هفاضا   . دنوش یم 
هس اما  هناگادج  یاھھورگ  نیا   . دنراد دوجو  تفایرد  یاھھاگتسیا  زا  صخشم 
داتس زا   ، یلحم تارک  زا  اھ  همانرب  شخپ  تفایرد  قبط  رب  اھھاگتسیا  ِیا  هریاد 

یاھ همانرب  نیا  ۀیلک   . دنوش یم  میظنت  یلحم  ناھج  تختیاپ  زا  ، و  هبکوک یزکرم 
عاونا طسوت  دنناوتب  هک  یروط   ، دنوش یم  نایامن  کیتاموتا  روط  هب  یشخپ 

نایم رد   . دنشاب مھف  لباق  دنراد  روضح  شخپ  یزکرم  رتائت  یفمآ  رد  هک  یتادوجوم 
مرگرس زیچ  چیھ  مسورج  رد  هدنبای  زارف  ناسنا  کی  یارب  تایلوغشم  یمامت 

. تسین ناھج  ییاضف  تاشرازگ  نایاپ  یب  ۀتشر  هب  نداد  شوگ  زا  رتاریگ  رت و  هدننک 

میظع رتائت  یفمآ  کی  طسوت  مسورج  یاھ  همانرب  شخپ  ِتفایرد  ِهاگتسیا  نیا 
یدام و دوجوم —  درایلیم  جنپ  زا  شیب  شیاجنگ  تسا و  هدش  روصحم 
یاج ار  یحور  رامشیب  یاھتیصخش  نآ  رب  هوالع  دراد و  ار  ییایشناروم — 

دنا هتخانشان  ایشنروی  رد  ًاتدمع  هک  یا  هدنشخرد  داوم  زا  رتائت  یفمآ  نیا   . دھد یم 
تاقوا هک  تسا  مسورج  یمامت  ۀقالع  دروم  یمرگرس  نیا   . تسا هدش  هتخاس 
ناھج تیعضو  یزورھب و  زا  اجنآ  رد  دننارذگب و  شخپ  هاگتسیا  رد  ار  دوخ  تغارف 

دنک رون  شھاک  تدم  لوط  رد  هک  تسا  یا  هرایس  تیلاعف  اھنت  نیا  . و  دنبای عالطا 
. دوش یمن 

رد  . دنسر یم  موادم  روط  هب  نوتگنیولس  یاھمایپ   ، شخپ تفایرد  رتائت  یفمآ  نیا  رد 
تفایرد ایشندیا  زا  رابکی  یزور  لقادح  هبکوک  ۀبترمالاو  ناردپ  مالک   ، یکیدزن

نوتگنیولس قیرط  زا  اسرووی  ۀژیو  لومعم و  یاھشخپ  رابکی  هاگ  دنچ  رھ   . دوش یم 
یمامت  ، دنوش یم  تفایرد  تشھب  یاھمایپ  هک  یماگنھ  ، و  دنوش یم  هلر 

هب ار  باتزاب  ۀدیدپ  اسرووی  ناتسود  دنیآ و  یم  درگ  رولب  یایرد  رود  ات  رود  تیعمج 
لباق دوش  یم  هدینش  هچ  رھ  هک  یروط   ، دننک یم  هفاضا  تشھب  شخپ  کینکت 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



شیپ ِهوکش  ییابیز و  موادم  ۀزم  شیپ  هک  تسا  هنوگ  نیدب  . و  ددرگ یم  تیور 
لخاد یوس  هب  هنادواج  یارجام  رد  هک  روطنیمھ   ، یناسنا ناگتفای  اقب  هب  هدنور 

. دوش یم  هداد   ، دننک یم  ریس 

شخپ یمامت   . تسا هدش  عقاو  هرک  لباقم  بطق  رد  مسورج  مایپ  لاسرا  هاگتسیا 
یاھمایپ زج  هب   ، دنوش یم  هلر  تارک  کت  کت  هب  اھمتسیس  تختیاپ  زا  اھمایپ 

دوخ یاھدصقم  هب  ًامیقتسم  مظعا  ۀتشرف  رادم  یور  زا  تاقوا  یھاگ  هک  لیئاکیم 
. دنوش یم  لاسرا 

یرادا ینوکسم و  قطانم  - 4

رد  ، دنا هدش  نییعت  ینوکسم  قطانم  ناونع  هب  مسورج  ۀظحالم  لباق  یاھتمسق 
رب رد  هک  یرادا  یرورض  یاھدرکراک  هب  متسیس  تختیاپ  رگید  یاھتمسق  هک  یلاح 

تختیاپ دوخ  ، و  یگنھرف یلاقتنا  ۀرک   56 ، ینوکسم ۀرک  روما 619  تیریدم  ۀدنریگ 
تروص هب  تابیترت  نیا  نادابن  رد  مسورج و  رد   . دنا هتفای  صیصخت   ، تسا متسیس 

: دنا هدش  یحارط  نیریز 

. یموبریغ ینوکسم  قطانم  اھ  — هریاد   -1

. متسیس یرادا  ییارجا -  قطانم  اھ  — عبرم   -2

. یموب رت  نییاپ  تایح  هاگداعیم  اھ  — لیطتسم   -3

. مسورج یرادا  ای  یلحم  قطانم  اھ  — ثلثم   -4

، و اھ لیطتسم   ، اھ عبرم   ، اھ هریاد  لکش  هب  متسیس  یاھتیلاعف  بیترت  نیا 
تسا نکمم   . تسا کرتشم  نادابن  یاھمتسیس  تختیاپ  یمامت  یارب  اھ  ثلثم 

هک دنتسھ  یروما  اھنیا   . دشاب مکاح  یتوافتم  ًالماک  بیترت  کی  رگید  ناھج  کی  رد 
. دنوش یم  نییعت  هدننیرفآ  نارسپ  عونتم  یاھحرط  ۀلیسو  هب 

یاھنیمزرس زا  یفیصوت  چیھ   ، یرادا ینوکسم و  قطانم  نیا  نوماریپ  ام  حرش 
رب رد  ار   ، مسورج یمئاد  نادنورھش   ، دنوادخ لایرتام  نارسپ  یابیز  هدرتسگ و 

یحور و تاقولخم  زا  رگید  رامشیب  روآ  تفگش  یاھ  هتسر  نینچمھ  ام   . دریگ یمن 
رثؤم تامدخ  زا  مسورج  لاثم : ناونع  هب   . مینک یمن  رکذ  ار  یحور  هب  کیدزن 

یوس زا  تادوجوم  نیا   . تسا دنم  هرھب  متسیس  درکراک  یحارط  رد  اگناریپسِا 
هورگ کی  اھنآ   . دنتسھ یناحور  تمدخ  فقو   ، نارگرادید یدام و  قوف  نانکاس 
رتالاب تاقولخم  یارذگ  نامداخ  هک  دنتسھ  ابیز  دنمشوھ و  تادوجوم  زا  فرگش 

یاھشنیرفآ یمامت  نییزت  یرادھگن و  یارب  هک  ایشناروم  ناراکددم  ایشناروم و 
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تاقولخم هک  دنتسھ  یزیچ  مسورج  رد  اھنآ   . دنشاب یم  دننک  یم  راک  ایشناروم 
یدام و ورملق  نیب  هک  ینیبانیب  یناراکددم   ، دنشاب یم  ایشنروی  رد  ینیبانیب 

. دنتسھ راک  هب  لوغشم  یحور 

هک دنشاب  یم  یتارک  اھنت  هک  دنتسھ  ریظن  یب  رظن  نیا  زا  اھمتسیس  تختیاپ 
هب ًابیرقت  ار  یحور —  ، و  ییایشناروم  ، یدام یناھج —  دوجو  زا  زاف  هس  یمامت 
ای  ، ییایشناروم  ، یدام تیصخش  کی  هچ  امش   . دنراذگ یم  شیامن  هب  لماک  روط 

تادوجوم  . درک دیھاوخ  ار  ندوب  هناخ  رد  ساسحا  مسورج  رد   ، دیشاب یحور 
. دننک یم  ساسحا  نینچ  زین  لایرتام  نارسپ  ینیبانیب و  تاقولخم  دننامھ  یبیکرت 

رد  ، دراد ییایشناروم  عون  زا  مھ  یدام و  عون  زا  مھ  یگرزب  یاھنامتخاس  مسورج 
یا  . دنتسین رتمک  یگدنکآ  ییابیز و  رظن  زا  یحور  ًافرص  قطانم  تانییزت  هک  یلاح 

یکیزیف روآ  باجعا  یاھھاگتسد  ییایشناروم  یاھ  هنیرق  زا  متسناوت  یم  شاک 
زیگنارب نیسحت  تمظع  متسناوت  یم  طقف  شاک  یا  میوگب ! نخس  ناتیارب  مسورج 
نیرت یلیخت  میامن ! ریوصت  ار  یزکرم  داتس  ۀرک  نیا  یحور  بابسا  عیدب  لامک  و 

هب دناوت  یم  یتخس  هب  هیثاثا  بابسا و  یگدنکآ  ییابیز و  لامک  زا  امش  تشادرب 
ندیسر ریسم  رد  هلحرم  نیلوا  طقف  مسورج  . و  دوش کیدزن  تمظع  هوکش و  نیا 

. تسا تشھب  ییابیز  ینامسآ  لامک  هب 

مسورج یاھ  هریاد  - 5

دنا هتفای  صیصخت  ناھج  تایح  یلصا  یاھھورگ  هب  هک  ینوکسم  قطانم 
تایاور نیا  رد  هک  لکش  یا  هریاد  یاھھورگ  نآ   . دنا هتفرگ  مان  مسورج  یاھ  هریاد 

: دنتسھ ریز  رارق  زا  دنوش  یم  رکذ 

. دنوادخ نارسپ  یاھ  هریاد  - 1

. رتالاب حاورا  ناگتشرف و  یاھ  هریاد  - 2

هب هک  یا  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  لماش   ، ناھج ناراکددم  یاھ  هریاد  - 3
. دنا هتفاین  صیصخت  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ 

. یکیزیف داتسا  نارگلرتنک  یاھ  هریاد  - 4

لماش  ، هدش هدرامگ  تیرومأم  هب  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  یاھ  هریاد  - 5
. ینیبانیب تاقولخم 

. هنارایمھ یاھینلُک  یاھ  هریاد  - 6
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. تیاھن هاپس  یاھ  هریاد  - 7

یپ روط  هب  زکرم و  مھ  ۀریاد  تفھ  لماش  ینوکسم  یاھیدنب  هورگ  نیا  زا  کی  رھ 
اما دنا  هدش  هتخاس  طخ  کی  دادتما  رد  یگمھ  اھنآ   . دشاب یم  هتفای  عافترا  یپ  رد 
طسوت ًامامت  اھنآ   . دنا هدش  هتخاس  فلتخم  داوم  زا  دنتسھ و  توافتم  یاھ  هزادنا  رد 
یروانھپ یاھھاگشدرگ  عفترم  یاھراوید  نیا   . دنا هدش  روصحم  سررود  یاھراوید 
لکش دننک  یم  هطاحا  لماک  روط  هب  ار  زکرم  مھ  ۀریاد  تفھ  زا  هورگ  رھ  هک  ار 

. دنھد یم 

دوخ یعامتجا  ۀرایس  کی  زا  دنوادخ  نارسپ  هچ  رگا  دنوادخ . نارسپ  یاھ  هریاد   -1
یاھنیمزرس نیا  نینچمھ  اھنآ   ، دنرادروخرب یگنھرف —  یلاقتنا  تارک  زا  یکی  — 
ِیلاقتنا ۀرک  رد  هدنبای  زارف  یاھناسنا   . دننک یم  لاغشا  مسورج  رد  ار  روانھپ 
تساخرب تسشن و  هنادازآ  یھلا  یدنزرف  یاھ  هتسر  ۀیلک  اب  دوخ  ِیگنھرف 

دیھاوخ تسود  تخانش و  دیھاوخ  ار  نارسپ  نیا  ًاصخش  امش  اجنآ  رد   . دننک یم 
. تسا دودحم  نآ  رامقا  هژیو و  ۀرک  نیا  هب  ًاتدمع  نانآ  یعامتجا  یگدنز  اما   ، تشاد
رد تسا  نکمم  یدنزرف  عونتم  یاھھورگ  نیا   ، مسورج یاھ  هریاد  رد   ، نیا دوجو  اب 

امش  ، دراد یمیظع  ۀنماد  ایشناروم  ییانیب  نوچ  . و  دنوش هدھاشم  راک  لاح 
زیگنارب یواکجنک  یاھتیلاعف  دینک و  شدرگ  نارسپ  یاھھاگشدرگ  رد  دیناوت  یم 

. دیرگنب الاب  زا  ار  نانآ  رامشیب  یاھ  هتسر 

هک یروط   ، دنا هتفای  عافترا  یپ  رد  یپ  روط  هب  دنزکرم و  مھ  نارسپ  ۀریاد  تفھ  نیا 
فرشم و رتکچوک  رت و  ینورد  یاھ  هریاد  رب  رتگرزب  رت و  ینوریب  یاھ  هریاد  زا  کی  رھ 

. تسا هدش  هطاحا  یمومع  هاگشدرگ  راوید  کی  ۀلیسو  هب  کی  رھ  تسا و  طلسم 
هتخاس دنراد  هدننز  وسوس  یگدنشخرد  هک  لاتسیرک  یاھگنس  زا  اھراوید  نیا 

فرشم و دوخ  ینوکسم  ۀطوبرم  ریاود  ۀیلک  رب  هک  دنا  هتفای  عافترا  یروط  دنا و  هدش 
کی رھ  رد  رازھ —  هاجنپ  دصکی و  ات  هاجنپ  زا  هک —  یرایسب  یاھ  هزاورد   . دنطلسم

. دنا هدش  لیکشت  یدیراورم  ۀچراپکی  یاھلاتسیرک  زا   ، دنا هدش  هیبعت  اھراوید  نیا  زا 

اھنآ یصخش  یاھلنسرپ  لایرتسیجم و  نارسپ  طسوت  نارسپ  ورملق  ۀریاد  نیلوا 
ییاطعا تامدخ  یروف  یاھتیلاعف  اھحرط و  یمامت  زکرم  اجنیا   . تسا هدش  لاغشا 

هک تسا  زکرم  نیا  قیرط  زا  نینچمھ   . دشاب یم  ییاضق  نارسپ  نیا  یتواضق  و 
. دننک یم  ظفح  ناھج  اب  ار  ناشطابترا  متسیس  یاھلانوآ 

، سدقم ورملق  نیا  رد   . تسا هدش  لاغشا  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  طسوت  مود  ۀریاد 
شیپ ار  هدیسر  هار  زا  هزات  راگزومآ  ۀیلوا  نارسپ  شزومآ  اھنآ  ناراکمھ  اھلانیِد و 

صخشم یاھ  هبترمھ  زا  شخب  کی  طسوت  راک  نیا  مامت  رد  اھنآ  . و  دنرب یم 
ثیلثت قولخم -  نارسپ   . دنوش یم  یرای  دنمناوت  یا  هنوگ  هب  رصع  کانبات  ناگراتس 

هک نیا  هب  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ   . دننک یم  لاغشا  ار  اھلانیِد  ۀریاد  ۀیحان  کی  هتفای 
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کیدزن رایسب  دنوش  یلحم  متسیس  کی  رد  یناھج  ردپ  یصخش  ناگدنیامن 
ۀیلک یارب  مود  ۀریاد  نیا   . دنتسھ أشنم  ثیلثت  تادوجوم  لقادح  اھنآ  ؛  دنوش یم 

. تسا هجوت  بلاج  هداعلا  قوف  مسورج  نامدرم 

دنراد تماقا  متسیس  ناسیئر  اجنیا  رد   . دراد صاصتخا  اھقداص  کلم  هب  موس  ۀریاد 
زا  . دننک یم  یتسرپرس  ار  فیرح  نف  همھ  نارسپ  نیا  نایاپ  یب  ًابیرقت  یاھتیلاعف  و 

زارف یاھناسنا  یناگدنز  نارود  یمامت  یط  ات  رصق  ۀرک  نیلوا  رد  ندوب  ماگنھ 
رضاح هشیمھ  نارواشم  ناگدناوخ و  ردپ  اھقداص  کلم   ، مسورج رد  هدنبای 

نارتخد نارسپ و  ۀتسویپ  یاھتیلاعف  زا  ادج  هک  تسین  هابتشا  نیا  نتفگ   . دنتسھ
. دنشاب یم  مسورج  رد  زراب  ریثأت  اھنآ   ، لایرتام

یرظان رگرادید و  نارسپ  رگید  یاھ  هتسر  یمامت  اھکدادنارو و  لزنم  مراھچ  ۀریاد 
رد هبکوک  ۀبترمالاو  ناردپ   . تسا هدشن  مھارف  یلزنم  ناشیارب  نآ  زا  ادج  هک  تسا 

لماک  . دننیزگ یم  ینکس  هریاد  نیا  رد  یلحم  متسیس  یسرزاب  رادید  ماگنھ 
رد متسیس  رد  هک  یماگنھ  یناھج  ناسرزاب  ، و  یھلا نارواشم   ، درخ ناگدننک 

. دنراد تماقا  هریاد  نیا  رد  ًامامت  دنتسھ  تیرومأم 

یاھسنرپ متسیس و  نایاورنامرف  یدنزرف  هتسر   ، اھکدنانونال هاگلزنم  مجنپ  ۀریاد 
روط هب   ، دنتسھ هاگلزنم  رد  هزوح  نیا  رد  هک  یماگنھ  هورگ  هس   . تسا یا  هرایس 

هریاد نیا  رد  متسیس  ۀریخذ  یاھورین   . دننک یم  تساخرب  تسشن و  دحاو 
زکرم رد  هک  دراد  یدبعم  متسیس  یاورنامرف  هک  یلاح  رد   ، دنوش یم  یرادھاگن 

. تسا هدش  عقاو  تیریدم  ۀپت  رد  ینارمکح  یاھنامتخاس  هورگ 

یاھ هتسر  ۀیلک   . تسا متسیس  تایح  نیلماح  تقوم  تماقا  ناکم  مشش  ۀریاد 
. دنوش یم  شیوخ  تیرومأم  تارک  مزاع  اجنیا  زا  هدمآ و  درگ  اجنیا  رد  نارسپ  نیا 

دنراد تیرومأم  هک  ییاھناسنا  نآ   ، تسا هدنبای  زارف  نارسپ  هاگداعیم  متفھ  ۀریاد 
. دننک راک  متسیس  یزکرم  داتس  رد  ًاتقوم  دوخ  هارمھ  فارس  ناگتشرف  هارمھ  هب 

تیعضو زا  رت  نییاپ  مسورج و  نادنورھش  تیعضو  یالاب  نیشیپ  یاھناسنا  ۀیلک 
تسا هریاد  نیا  رد  نآ  یزکرم  داتس  هک  یھورگ  هب  قلعتم   ، ناگدنھد نایاپ 

. دنوش یم  بوسحم 

دصھن رازھ و  ات  دریگ و  یم  رب  رد  ار  میظع  ۀقطنم  کی  نارسپ  رودم  یاھھاگرارق  نیا 
یزکرم ۀیحان  نیا  رد   . تشاد دوجو  عیسو  زاب  ۀقطنم  کی  نآ  زکرم  رد  شیپ  لاس 

. دیدرگ لیمکت  شیپ  لاس  دصناپ  دودح  رد  هک   ، دراد رارق  لیئاکیم  دوبدای  زکرم  نونکا 
لیئاکیم  ، تفای شیاشگ  دبعم  نیا  هک  یماگنھ   ، شیپ لاس  جنپ  دون و  دص و  راھچ 
داتسا رسپ  یاطعا  ۀدننک  رثأتم  ناتساد  مسورج  یمامت  ، و  تشاد روضح  ًاصخش 
زکرم نونکا  لیئاکیم  دوبدای  زکرم   . دینش ار  ایناتِس  ۀرک  نیرتزیچان   ، ایشنروی هب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هب دریگ و  یم  رب  رد  ار  متسیس  ۀتفای  رییغت  تیریدم  هک  تسا  ییاھتیلاعف  یمامت 
ییاھتیلاعف رتشیب  لماش  زین  ، و  تسا هتسویپ  عوقو  هب  لیئاکیم  یاطعا  ۀطساو 

لماش دوبدای  زکرم  لنسرپ   . دشاب یم  دنا  هدش  عورش  نوتگنیولس  رد  ًاریخا  هک 
. تسا تیصخش  نویلیم  کی  زا  شیب 

نارسپ ینوکسم  ۀقطنم  دننامھ  ناگتشرف  ریاود  نیا  ناگتشرف . یاھ  هریاد   -2
کی رھ  هک  دشاب  یم  هتفای  عافترا  یپ  رد  یپ  روط  هب  زکرم و  مھ  ۀریاد  تفھ  لماش 

. تسا طلسم  فرشم و  ینورد  قطانم  هب 

درفنم و ناروآ  مایپ  نارکیب —  حور  رتالاب  یاھتیصخش  طسوت  ناگتشرف  ۀریاد  نیلوا 
لاغشا دنشاب  رقتسم  یزکرم  داتس  ۀرک  رد  تسا  نکمم  هک  نانآ —  ناراکمھ 

، یکینکت نارواشم   ، ناروآ مایپ  گرزب  یاھھورگ  هب  هریاد  نیمود   . تسا هدش 
هاگ هب  هاگ  قافتا  بسح  رب  تسا  نکمم  هک  ناگدننک  تبث  ، و  ناسرزاب  ، ناھارمھ

مداخ حاورا  رایتخا  رد  هریاد  نیموس   . تسا هتفای  صیصخت  دننک  راک  مسورج  رد 
. دراد رارق  رتالاب  یاھیدنب  هورگ  اھ و  هتسر 

کی رد  هک  ییاھمیفارس  ، و  دراد رارق  ریدم  یاھمیفارس  رایتخا  رد  هریاد  نیمراھچ 
“ ناگتشرف زا  رامشیب  رکشل   ” کی  ، دننک یم  تمدخ  ایناتِس  لثم  یلحم  متسیس 

رد  ، تسا هدش  لاغشا  یا  هرایس  یاھمیفارس  طسوت  هریاد  نیمجنپ   . دنتسھ
هریاد نیمتفھ   . دشاب یم  راذگ  نارود  نامداخ  هاگلزنم  هریاد  نیمشش  هک  یلاح 
ِناگدننک تبث   . تسا اھمیفارس  ۀدشن  راکشآ  یاھ  هتسر  یخرب  تقوم  تماقا  ۀرک 

اب  ، دنتسھ نکاس  مسورج  دانسا  دبعم  رد  هک  ناگتشرف  یاھھورگ  نیا  یمامت 
ۀناگ هس  رالات  نیا  رد  دانسا  یمامت  زا  هخسن  هس   . دنرادن تماقا  دوخ  ناراکمھ 
هب دانسا  هشیمھ   ، متسیس یزکرم  داتس  کی  رد   . تسا هدش  ظفح  اھویشرآ 

. دنوش یم  هتشاد  هاگن  یحور  ، و  ییایشناروم  ، یدام لکش 

لیام رازھ  جنپ  نآ  طیحم  هک  مسورج  یشیامن  یامنرود  ۀلیسو  هب  هریاد  تفھ  نیا 
لاح رد  تیعضو  شیامن  هب  امنرود  نیا   . دنا هدش  هطاحا  دشاب  یم  درادناتسا 

ات دبای  یم  رییغت  ًاموادم  تسا و  هتفای  صاصتخا  ایناتِس  ینوکسم  تارک  تفرشیپ 
کش نم   . دزاس نایامن  تارایس  کت  کت  رد  ار  زور  طیارش  نیرتدیدج  یتسرد  هب 

رت ینالوط  تغارف  نامز  هب  زاجم  دوخ  ۀیلوا  یاھرادید  رد  امش  هک  یماگنھ  مرادن 
تسا ناگتشرف  یاھ  هریاد  رب  طلسم  فرشم و  هک  عیسو  هاگشدرگ  نیا   ، دیوش

. درک دھاوخ  بلج  ار  امش  هجوت  هک  دوب  دھاوخ  مسورج  ۀرظنم  نیلوا 

زارف ۀلیسو  هب  اما   ، دنشاب یم  مسورج  یموب  تایح  لوئسم  اھھاگشیامن  نیا 
تماقا مسورج  رد  ایشندیا  هب  نتفر  ریسم  رد  هک  ایناتِس  نوگانوگ  تارک  ناگدنبای 
ۀلیسو هب  هرک  تفرشیپ  یا و  هرایس  طیارش  ریوصت   . دنوش یم  یرای  دنراد  تقوم 

اما  ، دریذپ یم  ریثأت  دنتسھ  هدش  هتخانش  امش  یارب  یخرب  هک  نوگانوگ  یاھشور 
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نیا ینوریب  ۀبل  اھھاگشیامن  نیا   . دنا هتخانشان  ایشنروی  رد  اھکینکت  نیا  رتشیب 
، تسا زاب  لماک  روط  هب  ًابیرقت  هاگشدرگ  ۀدنامیقاب   . دننک یم  لاغشا  ار  میظع  راوید 

. تسا هدش  نییزت  هوکشاب  یلاع و  روط  هب  و 

میظع یاضف  رد  هک  ار  رصع  ناگراتس  یزکرم  داتس   ، ناھج ناراکددم  یاھ  هریاد   -3
فیدرمھ  ، ایشنالاگ یزکرم  داتس  اجنیا  رد   . دنشاب یم  اراد  دنا  هدش  عقاو  یزکرم 
ناگراتس ۀیلک  نایم  زا  ناگدرامگ  نیلوا  هک  ناگتشرفربا  دنمورین  هورگ  نیا  سیئر 

قطانم نیرتدنمھوکش  زا  یکی  نیا   . تسا هدش  عقاو   ، دنشاب یم  رصع  ۀدنبای  زارف 
زکرم نیا  رطق   . دشاب یم  رتدیدج  یاھانب  ۀرمز  رد  هچ  رگ   ، تسا مسورج  یرادا 
کی ۀدش  هتفرگ  بلاق  لاتسیرک  کی  ایشنالاگ  یزکرم  داتس   . تسا لیام  هاجنپ 
هب ییایشناروم  یدام -  یاھلاتسیرک  نیا   . تسا فافش  ًالماک  هک  تسا  هعطق 
عقاو ینادردق  دروم   ، ود رھ   ، لایرتام ایشناروم و  تادوجوم  ۀلیسو  هب  یدایز  ۀزادنا 

یتیصخش قوف  لئاصخ  نانچ  زا  هک  رصع  ۀدش  هدیرفآ  ناگراتس   . دنوش یم 
زا یرایسب  هک  ینامز  زا   . دننک یم  ذوفن  لامعا  مسورج  یمامت  رد  دنرادروخرب 
یونعم رظن  زا  هرک  یمامت   ، هتفای لاقتنا  اجنیا  هب  نوتگنیولس  زا  نانآ  یاھتیلاعف 

. تسا هدش  هحیاررپ 

داتسا نارگلرتنک  نوگانوگ  یاھ  هتسر  یکیزیف . داتسا  نارگلرتنک  یاھ  هریاد   -4
سیئر اجنآ  رد   . دنا هتفرگ  رارق  ورین  میظع  دبعم  لوح  زکرم  مھ  روط  هب  یکیزیف 

هب ار  تسایر  ایشناروم  یورین  ناتسرپرس  سیئر  اب  طابترا  رد  متسیس  یورین 
زارف یاھناسنا  هک  تسا  مسورج  ۀقطنم  ود  زا  یکی  ورین  دبعم  نیا   . دراد هدھع 

یدامریغ ۀیحان  یرگید   . دنرادن ار  نآ  هب  دورو  ۀزاجا  ینیبانیب  تاقولخم  هدنبای و 
اھراوتاربال زا  یرس  کی  لماش  تسا و  لایرتام  نارسپ  ۀقطنم  رد  نتخاس 

رایسب یتلاح  هب  ار  یدام  تادوجوم  لاقتنا  یاھمیفارس  اھنآ  رد  هک  دشاب  یم 
. دنھد یم  رییغت  ایشناروم  دوجو  عون  تلاح  هیبش 

زارف یاھناسنا  یاھ  هریاد  یزکرم  ۀقطنم  هدنبای . زارف  یاھناسنا  یاھ  هریاد   -5
متسیس ینوکسم  تارک  رگنایامن  یا  هرایس  دوبدای  زا 619  یھورگ  طسوت  هدنبای 
رارق یا  هدرتسگ  تارییغت  تحت  ًابترم  اھنامتخاس  نیا  ، و  تسا هدش  لاغشا 

تارییغت و یخرب  اب  هاگ  هب  هاگ  هک  تسا  هرک  رھ  یاھناسنا  زایتما  نیا   . دنریگ یم 
تارییغت نونکا  مھ  یتح   . دننک تقفاوم  دوخ  یا  هرایس  یاھدوبدای  هب  اھندرک  هفاضا 
هب دبعم  نیا 619  زکرم   . تسا ماجنا  لاح  رد  ایشنروی  یاھنامتخاس  رد  یرایسب 
هدش لاغشا  نآ  ۀدنبای  زارف  گنھرف  ِدایز  تارک  ایشندیا و  ِیراک  لدم  کی  ۀلیسو 

ایشندیا متسیس  یعقاو  دیلوتزاب  کی  تسا و  لیام  لھچ  لدم  نیا  رطق   . تسا
. تسا لصا  دننامھ  ًاقیقد  تایئزج  ۀیلک  رد  تسا و 

یاھکینکت ۀدھاشم  زا  دنرادروخرب و  شیوخ  یمسورج  تامدخ  زا  ناگدنبای  زارف 
دریگ یم  تروص  نوگانوگ  یاھ  هریاد  نیا  رد  هک  هچ  رھ   . دنرب یم  تذل  اھھورگ  ریاس 
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. تسا دازآ  مسورج  نانکاس  یمامت  لماک  ۀدھاشم  یارب 

، و تفرشیپ  ، راک دشاب : یم  صخشم  عونت  هس  لماش  یا  هرک  نینچ  یاھتیلاعف 
یاھتیلاعف  . تحارتسا ، و  هعلاطم  ، تمدخ زا : دنترابع  اھنآ  رگید  نایب  هب   . حیرفت

. دنشاب یم  یھلا  شتسرپ  ، و  یھورگ یمرگرس   ، یعامتجا ۀدوارم  لماش  بکرم 
درف کی  ناعونمھ  زا  هک  ییاھ  هتسر   ، اھتیصخش عونتم  یاھھورگ  اب  نتخیمآ  رد 

. دراد یرایسب  یشزومآ  شزرا   ، دنتوافتم رایسب 

دوجو تبھوم  زا  هنارایمھ  یاھینلُک  ۀریاد  تفھ  . هنارایمھ یاھینلُک  یاھ  هریاد   -6
، مسورج یسانش  هراتس  میظع  ۀناخدصر  دنرادروخرب : اسآ  لوغ  نامتخاس  هس 

ۀنھپ  ، تشگزاب ناریدم  عامتجا  روانھپ  رالات  ، و  ایناتِس گرزب  رایسب  یرنھ  یرلاگ 
. دراد صاصتخا  حیرفت  تحارتسا و  هب  هک  ایشناروم  یاھتیلاعف 

زکارم قالخ و  تانییزت  هورگ  دننک و  یم  یربھار  ار  اھایگانرُپسا  یوامس  نارورنھ 
. دنزاس یم  مھارف  تسا  ناوارف  یمومع  ِییامھدرگ  ناکم  رھ  رد  هک  ار  یدوبدای 
نیا دننام  یب  یاھنامتخاس  نیرتابیز  نیرتگرزب و  ۀرمز  رد  نارورنھ  نیا  یاھویدوتسا 

ییابیز هدرتسگ و  یاھداتس  رگید  ۀنارایمھ  یاھینلُک   . دنتسھ زیگنا  تفگش  ۀرک 
هتخاس لاتسیرک  یاھگنس  زا  لماک  روط  هب  اھنامتخاس  نیا  زا  یرایسب   . دنراد

اھبنارگ تازلف  حالطصا  هب  اھلاتسیرک و  زا  ولمم  هدش  یرامعم  تارک  ۀیلک   . دنا هدش 
. دنشاب یم 

دبعم نیمھ  . و  دنراد زکرم  رد  ریظن  یب  نامتخاس  کی  ناگدنھد  نایاپ  یاھ  هریاد   -7
مرآ  . دوش یم  تفای  نادابن  رسارس  رد  متسیس  یزکرم  داتس  ۀرک  رھ  رد  یلاخ 
نیا یواح  ، و  تسا هدش  کح  مسورج  رد  للجم  نامتخاس  نیا  یور  لیئاکیم 
هب حور —  ۀلحرم  نیمتفھ  هب  هدشان  فقو  : ” دشاب یم  هدش  یکاکح  ۀتشون 
سکچیھ ، و  درک بصن  زیمآرارسا  دبعم  نیا  یور  ار  ناشن  لیئربج  “ . یدبا تیرومأم 

ۀراتس ۀلیسو  هب  هک  ار  تیمکاح  رھم  هک  تسین  نکمم  ای  دناوت  یمن  لیئاکیم  زا  ریغ 
دیھاوخ رظن  شوماخ  دبعم  نیا  هب  امش  یزور   . دنک زاب  هدش  بصن  دادماب  کانبات و 

. دیربن یپ  نآ  رارسا  هب  تسا  نکمم  هچ  رگ   ، دنکفا

نکاسم مسورج  رد   ، ینوکسم یاھ  هریاد  نیا  رب  هوالع  مسورج : رگید  یاھ  هریاد 
. دنراد دوجو  یرتشیب  رامشیب  ۀتفای  صیصخت 

یرادا ییارجا -  یاھ  عبرم  - 6

کی دادعت  هب   ، روانھپ ِینامتراپد  یاھ  عبرم  رد  متسیس  یرادا  ییارجا -  یاھشخب 
هورگ هد  زا  لکشتم  رتکچوک  شخب  دصکی  هب  یرادا  دحاو  رھ   . دنا هدش  عقاو   ، رازھ
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یدنب هشوخ  گرزب  شخب  هد  رد  عبرم  رازھکی  نیا   . تسا هدش  میسقت  رتکچوک 
: دنریگ یم  رب  رد  ار  نیریز  یرادا  شخب  هد  بیترت  نیدب  ، و  دنا هدش 

. یژرنا یکیزیف و  یورین  یاھ  هزوح   ، یدام دوبھب  یکیزیف و  یرادھاگن  - 1

. یرادا یرواد  ، و  تایقالخا  ، تیمکح - 2

. یلحم یا و  هرایس  روما  - 3

. ناھج هبکوک و  روما  - 4

. قداص کلم  یاھتیلاعف  ریاس  شزومآ و  - 5

یاھتیلاعف یملع  یاھورملق   ، متسیس یا و  هرایس  یکیزیف  تفرشیپ  - 6
. ایناتِس

. ایشناروم روما  - 7

. تایقالخا یحور و  ًافرص  یاھتیلاعف  - 8

. هدنبای زارف  عون  هب  تمدخ  - 9

. گرزب ناھج  ۀفسلف  - 10

هب یتح  متسیس  یاھتیلاعف  ۀیلک  ور  نیا  زا   . دنتسھ فافش  اھنامتخاس  نیا 
. دنوش هظحالم  دنناوت  یم  زین  وجشناد  ناگدننک  رادید  ۀلیسو 

ایگانرُپسِا اھ —  لیطتسم  - 7

یزکرم داتس  ۀرایس  یموب  رت  نییاپ  تایح  ۀلیسو  هب  مسورج  لیطتسم  رازھکی 
اھایگانرُپسا لکش  یا  هریاد  روانھپ  یزکرم  داتس  اھنآ  زکرم  رد  ، و  دنا هدش  لاغشا 

. تسا هدش  عقاو 

زیگنا تفگش  یاھایگانرُپسا  یزرواشک  یاھدرواتسد  رطاخ  هب  مسورج  رد  امش 
هناسانشابیز و یاھ  هولج  روظنم  هب  ًاتدمع  نیمز  اجنآ  رد   . تشگ دیھاوخ  ریحتم 
یزکرم داتس  تارک  یعیبط  رظانم  نانابغاب  اھایگانرُپسا   . دوش یم  تشک  ینییزت 
مھ روآون و  مھ  مسورج  زاب  یاھاضف  اب  شیوخ  دروخرب  رد  نانآ  ، و  دنشاب یم 
تالآ نیشام  مھ  تاناویح و  مھ  نیمز  تشک  راک  رد  اھنآ   . دنشاب یم  دنمرنھ 
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ورملق یورین  لماوع  یریگراک  هب  رد  اھنآ   . دنریگ یم  راک  هب  ار  رامشیب  یکیناکم 
یاھشنیرفآ زا  شیوخ  رت  نییاپ  ناردارب  رامشیب  عاونا  زا  هدافتسا  رد  زین  شیوخ و 

هب  ، دنا هدش  مھارف  نانآ  یارب  هژیو  تارک  نیا  رد  نانآ  زا  یرایسب  هک  یناویح  رت  نییاپ 
ۀلیسو هب  ًاتدمع  نونکا  یناویح  تایح  زا  عون  نیا   . دنرھام هنادنمدرخ  یا  هنوگ 

. دوش یم  یتسرپرس  یلماکت  تارک  زا  ینیبانیب  ۀدنبای  زارف  تاقولخم 

رادروخرب هدنبای  اقب  یاھناور  زا  اھنآ   . تسین نکاس  هدننک  میظنت  اھایگانرُپسا  رد 
ات لھچ  دح  ات  تاقوا  یھاگ   ، دنتسھ دنم  هرھب  ینالوط  یاھرمع  زا  اما   ، دنتسین

یاھ هتسر  ۀیلک  هب  اھنآ  ، و  تسا ریثک  نانآ  دادعت   . درادناتسا لاس  رازھ  هاجنپ 
. دنھد یم  هئارا  یکیزیف  تمدخ  دندنمزاین  یدام  تمدخ  هب  هک  ناھج  یاھتیصخش 

دوجو هب  ار  اھنآ  هن  دنرادروخرب و  هدنبای  اقب  یاھناور  زا  هن  اھایگانرُپسا  هچ  رگا 
لکش یتیدرف  هب   ، دوجو نیا  اب   ، دنتسین رادروخرب  تیصخش  زا  هچ  رگ   ، دروآ دنھاوخ 

یاھندب  ، نامز تشذگ  اب  هک  یماگنھ   . دنک هبرجت  ار  خسانت  دناوت  یم  هک  دنھد  یم 
، دوش یم  هدوسرف  تلوھک  هدافتسا و  رطاخ  هب  ریظن  یب  تاقولخم  نیا  یکیزیف 
دنزاس یم  یدیدج  یاھندب   ، تایح نیلماح  اب  یعاسم  کیرشت  رد  نانآ  ناگدننیرفآ 

. دننک یم  رارقرب  تنوکس  ون  زا  اھنآ  رد  میدق  یاھایگانرُپسا  هک 

ای تروص  نیا  هب  هک  دنتسھ  یتاقولخم  اھنت  اھایگانرُپسا  نادابن  ناھج  یمامت  رد 
روای لوا  حاورا  جنپ  هب  تبسن  طقف  اھنآ   . دننک یم  هبرجت  ار  خسانت  رگید  یاھتروص 
ناشن شنکاو  درخ  شتسرپ و  حاورا  هب  تبسن  اھنآ   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  نھذ 

، تیعقاو حطس  نیمشش  ای  تیلک  کی  اب  تسا  ربارب  نھذ  روای  جنپ  اما   . دنھد یمن 
. دبای یم  اقب  یبرجت  تیوھ  کی  ناونع  هب  هک  تسا  لماع  نیا  و 

، مرادن هسیاقم  یارب  یزیچ  یداعریغ  دنمدوس و  تاقولخم  نیا  فیصوت  راک  رد  نم 
. درادن دوجو  دشاب  هسیاقم  لباق  نانآ  اب  هک  یناویح  چیھ  یلماکت  تارک  رد  هک  ارچ 
دنا هدش  یزیر  حرط  دوخ  ینونک  تیعضو  لکش و  رد  تایح  نیلماح  طسوت  هک  اھنآ 
کی تاجایتحا  ندروآرب  یارب  دنتسھ و  یسنج  ود  اھنآ   . دنتسین یلماکت  تادوجوم 

. دننک یم  لثم  دیلوت  زاین  قباطم  دشر  لاح  رد  تیعمج 

تاقولخم نیا  تعیبط  زا  یزیچ  ایشنروی  ناھذا  یارب  مناوتب  وحن  نیرتھب  هب  دیاش 
رادافو و بسا  کی  تایصوصخ  زا  یبیکرت  اھنآ  هک  منک  اقلا  تروص  نیدب  مداخ  ابیز و 
هب ار  هزناپماش  عون  نیرتالاب  زا  رتارف  یشوھ  دنشاب و  یم  اراد  ار  هفطاعرپ  گس  کی 
، ایشنروی یکیزیف  یاھدرادناتسا  رب  ینتبم  یتواضق  اب  اھنآ  . و  دنراذگ یم  شیامن 
یدام و تدم  هاتوک  ناگدننک  تماقا  طسوت  هک  یھجوت  زا  اھنآ   . دنتسھ ابیز  رایسب 

نادردق رایسب  دوش  یم  هداد  ناشن  نانآ  هب  هدش  یرامعم  تارک  رد  یدام  همین 
تادوجوم رب  هوالع  دھد  یم  هزاجا  نانآ  هب  هک  دنرادروخرب  یدید  زا  اھنآ   . دنتسھ

، و ینیبانیب تاقولخم   ، ناگتشرف رت  نییاپ  یاھ  هتسر   ، ایشناروم یاھشنیرفآ   ، یدام
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شتسرپ اھنآ   . دنسانشب زین  ار  یحور  یاھتیصخش  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  زا  یخرب 
هب رھم  قیرط  زا  اما   ، دننک یمن  کرد  زین  ار  نادواج  موھفم  دنمھف و  یمن  ار  نارکیب 

. دندنویپ یم  دوخ  یاھورملق  یناحور  نایامن  یاھشیاین  هب  دوخ  نارورس 

زا رادافو  یاھایگانرُپسا  نیا   ، ناھج ۀدنیآ  رصع  کی  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب 
یلماکت دنمشزرا  تشونرس  کی  هب  تخیرگ و  دنھاوخ  ناشدوجو  یناویح  حطس 

. تفای دنھاوخ  تسد  یونعم  لین  یتح  ینالقع و  یجیردت  دشر  یواح 

مسورج یاھثلثم  - 8

اھدحاو نیا   . دوش یم  تیادھ  ثلثم  دصکی  زا  مسورج  ۀنازور  یلحم و  ًافرص  روما 
تسا مسورج  یلحم  تموکح  هاگلزنم  هک  روآ  باجعا  نامتخاس  هد  نوماریپ 
یزکرم داتس  خیرات  یامنرود  ریواصت  ۀلیسو  هب  اھثلثم   . دنا هدش  یدنب  هشوخ 

لیام ود  زا  شیب  رب  غلاب  یگدش  کاپ  کی  رضاح  لاح  رد   . دنا هدش  هطاحا  متسیس 
شریذپ لابند  هب  هقطنم  نیا   . دراد دوجو  لکش  یا  هریاد  شخب  نیا  رد  درادناتسا 

هدامآ رھ   . تشگ دھاوخ  زاب  دوخ  ۀیلوا  تلاح  هب  هبکوک  ۀداوناخ  هب  ایناتِس  ددجم 
هاگداد اما   ، تسا هدیسر  ماجنا  هب  لیئاکیم  نیمارف  اب  دادخر  نیا  یارب  یزاس 
هدیناسرن نایاپ  هب  زونھ  ار  رفیسول  شروش  روما  نوماریپ  یرواد  اھمایا  یامدق 

ۀدش هدیرفآ  تادوجوم   ، گرزب نایشروش  هاگھانپ  هک  ینامز  ات  ایناتِس   . تسا
هب تسا  نکمم   ، تسا  ، دنا هدرک  طوقس  یکیرات  لخاد  هب  رون  زا  هک  ییالاب 

. ددرگن زاب  کدایشالرُن  لماک  تکراشم 

تارک ددجم  شریذپ  هاگنآ   ، ددرگ زاب  هبکوک  شوغآ  هب  دناوتب  ایناتِس  هک  یماگنھ 
تفرگ و دھاوخ  رارق  یسررب  تحت  ینوکسم  تارایس  ِمتسیس  ۀداوناخ  هب  یوزنم 

یتح رگا  اما   . دوب دھاوخ  هارمھ  اھورملق  یونعم  دنویپ  هب  نانآ  تشگزاب  اب  رما  نیا 
یمامت هک  تیعقاو  نیا  زا  زونھ  امش   ، ددرگزاب متسیس  یاھرادم  هب  ایشنروی 
ۀیلک زا  ًاشخب  ، و  دراد رارق  کدایشالرُن  ۀنیطنرق  کی  تحت  امش  متسیس 

. دوب دیھاوخ  هدنمرش   ، تسا ادج  رگید  یاھمتسیس 

متسیس وا  ناراکمھ  رفیسول و  نوماریپ  تواضق   ، رود نادنچ  هن  ینامز  رد  اما 
تارک ریاس  ایشنروی و  ًابقاعتم  ، و  دینادرگ دھاوخ  زاب  کدایشالرُن  ۀبکوک  هب  ار  ایناتِس 

تازایتما زا  تارک  نیا  ًاددجم  ، و  تشگ دنھاوخ  زاب  ایناتِس  یاھرادم  هب  یوزنم 
. تشگ دنھاوخ  دنم  هرھب  یمتسیس  نیب  دنویپ  یا و  هرایس  نیب  تاطابترا 

هدنشخب و لاعتم  نایاورنامرف   . دیسر دھاوخ  ارف  ینایاپ  شروش  نایشروش و  یارب 
اطخ نودب  یناھج و  روط  هب  یدمعت  ۀدش  هیذغت  ترارش  نوناق  اما   ، دنتسھ ابیکش 

. یدبا یدوبان  وحم و  تسا — “ گرم  هانگ  یازج   ” . دوش یم  ارجا 
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[. نادابن مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 47
رصق تارک  تفھ 

“ ردپ ناھج  رد  اھرصق  یرایسب   ” زا  ، دوب ایشنروی  رد  هدننیرفآ  رسپ  هک  یماگنھ 
مسورج رود  هب  هک  یتارک  شش  هاجنپ و  ۀیلک   ، صخشم رظن  کی  زا   . تفگ نخس 
صیصخت زارف  لاح  رد  یاھناسنا  یارذگ  یگنھرف  تیبرت  راک  هب  دنشدرگ  لاح  رد 

رصق تارک  ناونع  هب  رت  صخشم  روط  هب  کی  ۀرامش  ۀرک  رامقا  تفھ  اما   ، دنا هتفای 
. دنا هدش  هتخانش 

ایناتِس هب  دشاب و  یم  ناگدنھد  نایاپ  هورگ  یزکرم  داتس  هک  کی  ۀرامش  راذگ  ۀرک 
صاصتخا ناگدنبای  زارف  یاھتیلاعف  هب  یراصحنا  روط  هب  ًالماک  دوخ   ، هتفای صیصخت 

هورگ رازھ  دصکی  زا  شیب  یارب  یزکرم  داتس  ناونع  هب  نونکا  هرک  نیا   . تسا هتفای 
دوجوم رازھکی  اھھورگ  نیا  زا  کی  رھ  رد  ، و  دوش یم  هتفرگ  راک  هب  ناگدنھد  نایاپ  زا 

. دراد دوجو  هتفای  لالج 

تارک هک  جیردت  هب  ، و  دبای یم  رارقتسا  تایح  رون و  رد  متسیس  کی  هک  یماگنھ 
رارق هدافتسا  دروم  یناسنا  یشزومآ  یاھھاگتسیا  ناونع  هب  رگید  کی  هب  کی  رصق 

یاھمتسیس نیا  رد  هک  ناگدنھد  نایاپ  شیازفا  هب  ور  تیعمج  طسوت   ، دنریگ یمن 
. دنوش یم  بحاصت   ، دنوش یم  هتشابنا  رت  هتفای  لامک  رایسب  رت و  یمیدق 

رارق اھقداص  کلم  ایشناروم و  ناتسرپرس  یتسرپرس  تحت  رصق  تارک  تفھ 
نایاورنامرف ربارب  رد  ًامیقتسم  هک  دراد  دوجو  هرک  رھ  رد  لماع  رادنامرف  کی   . دنراد

یاراد رصق  تارک  زا  کی  رھ  رد  اسرووی  ناگدنھد  یتشآ   . تسا لوئسم  مسورج 
یکینکت نارواشم  یلحم  هاگداعیم  نانآ  ترواجم  رد  هک  یلاح  رد   ، دنتسھ داتس 
داتس تارک  نیا  زا  کی  رھ  رد  یوامس  نارورنھ  تشگزاب و  ناریدم   . دراد رارق 

یلاح رد   ، دننک یم  لمع  دعب  هب  ود  ۀرامش  رصق  ۀرک  زا  اھاگناریپسِا   . دنراد یھورگ 
ۀرک یگنھرف و  یلاقتنا -  تارایس  ریاس  اب  کارتشا  رد   ، تارک تفھ  یمامت  هک 

. دنشاب یم  درادناتسا  شنیرفآ  هب  قلعتم  یاھایگانرُپسا  زا  ولمم   ، یزکرم داتس 

ناگدنھد نایاپ  ۀرک  - 1
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ناتسرپرس هتفای و  تاجن  ناکدوک  یاھھورگ  یخرب  ناگدنھد و  نایاپ  طقف  هچ  رگا 
تاقبط ۀیلک  یمرگرس  یارب   ، دنشاب یم  کی  ۀرامش  یلاقتنا  ۀرک  نکاس  نانآ 

هدش هدید  کرادت  وجشناد  ناگدننک  رادید  ، و  یلاقتنا یاھناسنا   ، یحور تادوجوم 
یتادوجوم یمامت  یارب   ، دننک یم  لمع  تارک  نیا  ۀیلک  رد  هک  اھایگانرُپسا   . تسا

رد مھبم  ساسحا  کی  اھنآ   . دنتسھ یزاون  نامھم  نانابزیم  دنسانشب  دنناوتب  هک 
رتشیب دیاب  اھنآ   . دننیبب ار  نانآ  دنناوت  یمن  اما  دنراد  ناگدنھد  نایاپ  اب  هطبار 

هب  ، دینک یم  هاگن  ناگتشرف  هب  دوخ  ینونک  یکیزیف  تلاح  رد  امش  هک  روطنامھ 
. دنرگنب ناگدنھد  نایاپ 

ۀداعلا قراخ  نییزت  یکیزیف و  عیدب  ییابیز  اب  یا  هرک  ناگدنھد  نایاپ  ۀرک  هچ  رگا 
نایاپ دبعم   ، هدش عقاو  اھتیلاعف  زکرم  رد  هک  یحور  گرزب  هاگلزنم   ، تسا ایشناروم 
اما  . تسین یئرم  ایشناروم  ۀیلوا  دید  ای  یدام  حلسمریغ  دید  یارب   ، ناگدنھد
لاح رد  یاھناسنا  یارب  ار  اھتیعقاو  نیا  زا  یرایسب  دنرداق  یژرنا  ناگدنھد  رییغت 

عقاوم لثم   ، دننک یم  لمع  هنوگ  نیدب  اھنآ  هاگ  هب  هاگ  ، و  دنزاس یئرم  زارف 
. یگنھرف ۀرک  نیا  رد  رصق  ۀرک  نایوجشناد  یسرد  تاعامتجا 

ۀتفای لالج  ناردارب  روضح  هب  تبسن  یتھج  زا  امش   ، رصق ۀرک  ۀبرجت  رسارس  رد 
هاگ دنچ  رھ  اما   ، دیھاگآ یحور  رظن  زا  دنیامیپ  یم  ار  تشھب  هب  لین  ریسم  هک  دوخ 
دوخ یاھھاگرارقتسا  رد  هک  روطنآ  ار  اھنآ  هک  تسا  شخب  توارط  رایسب  نیا   ، رابکی

ار ناگدنھد  نایاپ  هتخیگنا  دوخ  روط  هب  امش   . دییامن هدھاشم  ًالمع  دننک  یم  لمع 
. دینک بسک  یحور  یعقاو  دید  هک  نیا  ات   ، دید دیھاوخن 

زا ار  یردام  ردپ -  نویسیمک  تامازلا  دیاب  ناگتفای  اقب  ۀیلک  رصق  ۀرک  نیلوا  رد 
ردپ جوز  هدزاود  لماش  ایشنروی  ینونک  نویسیمک   . دننارذگب شیوخ  یموب  تارایس 

ۀبرجت غولب  نس  ات  رتشیب  ای  دنزرف  هس  شرورپ  رد  هک  تسا  دورولا  دیدج  ردام  و 
هدعاق کی  ناونع  هب  تسا و  یتبون  نویسیمک  نیا  رد  تمدخ   . دنا هتشاد  یناسنا 

ار نویسیمک  نیا  یاضعا  تامازلا  دنناوتن  هک  یناسک  یمامت   . تسا لاس  هد  طقف 
تمدخ قیرط  زا  نآ  رب  هوالع  دیاب  دنزاس  هدروآرب  شیوخ  ۀناردام  هناردپ و  ۀبرجت  رد 
ۀرک رد  یشیامزآ  کدوک  دھم  رد  ًاشخب  ای  مسورج  رد  لایرتام  نارسپ  لزانم  رد 

. دننک تیحالص  بسک  ناگدنھد  نایاپ 

کدوک دھم  رد  هک  رصق  ۀرک  نیدلاو  هب   ، هناردام هناردپ و  ۀبرجت  زا  رظن  فرص  اما 
اب هک  دوش  یم  هداد  یتصرف  رھ   ، دنراد دشر  لاح  رد  نادنزرف  یشیامزآ 
کیرشت نانآ  شزومآ  میلعت و  نوماریپ  نادنزرف  نیا  ییایشناروم  ناتسرپرس 

هب رادید  یارب  راب  راھچ  یلاس  ات  دنراد  هزاجا  ناردام  ناردپ و  نیا   . دننک یعاسم 
یاھ هنحص  نیرتابیز  زا  یکی  نیا   ، زارف نارود  یمامت  نایم  رد  . و  دننک رفس  اجنآ 

زا نانآ  بوانتم  یاھرادید  عقاوم  رد  ار  رصق  ۀرک  ناردام  ناردپ و  هک  تسا  هدننک  رثأتم 
. دییامن هدھاشم  دوخ  یدام  نادنزرف  نتفرگ  شوغآ  رد  لاح  رد  ناگدنھد  نایاپ  ۀرک 
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دنزرف زا  رتولج  ار  رصق  ۀرک  کی   ، ود رھ  ای  نیدلاو  زا  یکی  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد 
. دنتسھ هرود  مھ  نارود  کی  یارب  تاقوا  بلاغ  اھنآ   ، دننک کرت 

ای دوخ  هب  قلعتم  نادنزرف —  شرورپ  ۀبرجت  زا  دناوت  یمن  زارف  لاح  رد  ناسنا  چیھ 
مسورج رد  ای  ناگدنھد و  نایاپ  ۀرک  رد  ًابقاعتم  ای  یدام  تارک  رد  هچ  نارگید — 

هکروطنامھ تسرد   ، دننک روبع  یرورض  ۀبرجت  نیا  نایم  زا  دیاب  ناردپ   . دزیرگب
یزورما نامدرم  طلغ  روآ و  فسأت  رادنپ  کی  نیا   . دننک نینچ  دیاب  ًاعطق  ناردام 

هب ردقنامھ  ناکدوک   . تسا ناردام  ۀفیظو  ًاتدمع  کدوک  شرورپ  هک  تسا  ایشنروی 
هناردام هناردپ و  ۀبرجت  نیا  هب  ردقنامھ  ناردپ  ، و  ناردام هب  هک  دندنمزاین  ناردپ 

. ناردام هک  دندنمزاین 

یشیامزآ کدوک  دھم  - 2

 - یلاقتنا تارک  زا  هرک  نیلوا   ، ناگدنھد نایاپ  ۀرک  رد  ایناتِس  لافطا  تفایرد  سرادم 
یتاسسؤم  ، لافطا شریذپ  سرادم  نیا   . دنا هدش  عقاو   ، مسورج یگنھرف 

لماش نیا  ، و  دنا هتفای  صیصخت  نامز  نادنزرف  شزومآ  شرورپ و  هب  هک  دنتسھ 
یلماکت تارک  رد  ناھج  دانسا  رد  یدرف  تیعضو  بسک  زا  شیپ  هک  تسا  ییاھنآ 

نابھاگن  ، یکدوک نینچ  نیدلاو  ود  رھ  ای  کی  یاقب  تروص  رد   . دنا هدرم  اضف 
کدوک ۀوقلاب  تیوھ  تسرپرس  ناونع  هب  ار  دوخ  راکمھ  بورک  ۀتشرف   ، تشونرس
ۀرک ناراگزومآ  ناتسد  هب  هتفاین  لماکت  ناور  نیا  لیوحت  تیلوئسم  دنیزگ و  یمرب 
لوحم بورک  ۀتشرف  ۀدھع  هب  ار  ایشناروم  تارک  یشیامزآ  یاھکدوک  دھم  رد  رصق 

. دنک یم 

تحت  ، رصق تارک  ناراگزومآ  ناونع  هب  هک  دنتسھ  بورک  ۀدش  اھر  ناگتشرف  نیمھ 
شزومآ یارب  ار  یشزومآ  ۀدرتسگ  تالیھست  نینچ   ، اھقداص کلم  یتسرپرس 

، ناگدنھد نایاپ  ناریغص  نیا   . دننک یم  ظفح  ناگدنھد  نایاپ  شیامزآ  تحت  ناریغص 
قیقد تیعضو  نامھ  تروص  هب  هشیمھ   ، زارف لاح  رد  یاھناسنا  لافطا  نیا 
رھاظ مسج  رد   ، لثم دیلوت  لیسناتپ  زج  هب   ، گرم ۀظحل  رد  دوخ  یکیزیف 

خر رصق  ۀرک  نیلوا  هب  نیدلاو  دورو  قیقد  ۀظحل  رد  ندرک  رادیب  نیا   . دنوش یم 
هداد یتصرف  رھ   ، دنتسھ هک  تروص  نامھ  هب   ، ناکدوک نیا  هب  سپس  . و  دھد یم 
هک یتارک  رد  هک  روطنامھ  تسرد   ، دنیامن باختنا  ار  ینامسآ  هار  هک  دوش  یم 

. دندز یم  یباختنا  نینچ  هب  تسد   ، داد نایاپ  ار  نانآ  یناگدنز  نارود  ماگنھبان  گرم 

میظنت نتشادن  ای  نتشاد  قبط  رب  شیامزآ  تحت  ِتاقولخم   ، کدوک دھم  ۀرک  رد 
تارک رد  ندوب  ماگنھ  لثم  تسرد  ناگدننک  میظنت  اریز   ، دنوش یم  یدنب  هورگ  هدننک 
میظنت زا  شیپ  راصعا  ناکدوک   . دننیزگ ینکس  یدام  ناکدوک  نیا  رد  ات  دنیآ  یم  نامز 
کی نیب  ینینس  ، و  دنریگ یم  رارق  تبقارم  تحت  هرفن  جنپ  یاھ  هداوناخ  رد  هدننک 
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. دنراد دوش  یم  دراو  هدننک  میظنت  هک  ینس  نآ  ای  لاس  جنپ  ًابیرقت  ریز  ات  لاس 

زا شیپ  اما  دنرادروخرب  هدننک  میظنت  زا  هک  یناکدوک  یمامت  لماکت  لاح  رد  تارک  رد 
نایاپ ۀرک  رد  زین  دنا  هدزن  باختنا  کی  هب  تسد  تشھب  یگدنز  ریسم  نوماریپ  گرم 

رد بیترت  نیمھ  هب  اجنآ  رد  اھنآ   . دنوش یم  رھاظ  مسج  رد  ون  زا  متسیس  ناگدنھد 
نآ هک  روطنامھ   ، دنوش یم  گرزب  اھنآ  نارای  لایرتام و  نارسپ  یاھ  هداوناخ 

ندیسر زا  دعب  نانآ  اما   ، دننک یم  نینچ  هدننک  میظنت  دقاف  ۀدیسر  هار  زا  نالاسدرخ 
. دومن دنھاوخ  تفایرد  ار  زیمآرارسا  ناحصان  ًابقاعتم  یقالخا  باختنا  ِمزال  نس  هب 

تسا نکاس  نانآ  رد  هدننک  میظنت  هک  یناناوج  ناکدوک و   ، ناگدنھد نایاپ  ۀرک  رد 
لاس هدراھچ  ات  شش  نیب  ینینس  دنوش و  یم  گرزب  هرفن  جنپ  یاھ  هداوناخ  رد  زین 

، شش نانآ  نینس  هک  دنتسھ  ینادنزرف  لماش  ًابیرقت  اھ  هداوناخ  نیا   . دنراد
، یگلاس هدزناش  زا  دعب  نامز  رھ  رد   . تسا لاس  هدراھچ  ، و  هدزاود  ، هد  ، تشھ
دنبای و یم  لاقتنا  رصق  ۀرک  نیلوا  هب  اھنآ   ، دشاب هتفرگ  ماجنا  ییاھن  باختنا  رگا 

باختنا هب  تسد  نس  نیا  زا  شیپ  یخرب   . دننک یم  زاغآ  ار  دوخ  یتشھب  دوعص 
هدزناش ریز  نادنزرف  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  اما   ، دنور یم  دوعص  تارک  هب  دننز و  یم 
تفای رصق  تارک  رد   ، دوش یم  دروآرب  ایشنروی  یاھدرادناتسا  اب  هک  روطنآ   ، لاس

. دش دنھاوخ 

اھناسنا هب  یونعم  ظاحل  هب  یلماکت  تارایس  رد  هک  روطنامھ  نابھاگن  یاھمیفارس 
نایاپ ۀرک  رد  یشیامزآ  کدوک  دھم  رد  ناناوج  نیا  زا   ، دننک یم  یناحور  تمدخ 
یکیزیف یاھزاین  رادافو  یاھایگانرُپسا  لاح  نیع  رد   . دننک یم  یراتسرپ  ناگدنھد 
گرزب یلاقتنا  ۀرک  رد  نادنزرف  نیا  بیترت  نیدب  . و  دنیامن یم  فرطرب  ار  اھناسنا 

. دنروآ لمع  هب  ار  دوخ  ییاھن  باختنا  ینامز  هک  نیا  ات   ، دنوش یم 

تایح یارب  یباختنا  چیھ  رگا   ، دروآ رس  هب  ار  دوخ  نارود  یدام  تایح  هک  یماگنھ 
ریسم هیلع  رب  ًاحیرص  نامز  نادنزرف  نیا  رگا  ای   ، دشاب هتفرگن  ماجنا  هنایارگزارف 
یشیامزآ یناگدنز  نارود  کیتاموتا  روط  هب  گرم   ، دنریگب میمصت  انواھ  ۀنایوجارجام 
گرم نینچ  زا   . درادن دوجو  دراوم  نیا  رد  یتواضق  چیھ   . دھد یم  همتاخ  ار  نانآ 

هک دنوش  یم  یروط  یگداس  هب  نانآ   . درادن دوجو  گرم  زا  نتساخرب  چیھ  یمود 
. دنا هتشادن  دوجو  ایوگ 

رصق ۀرک  نیلوا  هب  لاقتنا  یارب  ًاروف   ، دننیزگرب ار  یتشھب  لامک  ریسم  نانآ  رگا  اما 
رد دوخ  نیدلاو  هب  ات  دنسر  یم  عقوم  هب  نانآ  زا  یرایسب  اجنآ  رد   . دنوش یم  هدامآ 
روبع زا  سپ  یناسنا  أشنم  یاراد  ۀتفای  تاجن  یاھناور  نیا   . دندنویپب انواھ  هب  دوعص 

لیکشت ار  تشھب  مئاد  یارگزارف  یدنورھش   ، نایادخ هب  یبایتسد  انواھ و  نایم  زا 
هاگداز تارک  رد  یلماکت  یرورض  دنمشزرا و  ۀبرجت  زا  هک  نادنزرف  نیا   . دنھد یم 

. دنوش یمن  هدناوخ  ارف  تیاھن  هاپس  هب  دورو  یارب  دنا  هدوب  مورحم  یناسنا 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



رصق ۀرک  نیلوا  - 3

نامھ رد  ار  دوخ  یگدنز  هتساخرب  گرم  زا  ِیناسنا  ِناگتفای  اقب  رصق  تارک  رد 
زا امش  هک  یماگنھ   . دنریگ یم  رس  زا  دیدرگ  عطق  گرم  ۀطساو  هب  هک  یا  هطقن 

، درک دیھاوخ  هدھاشم  یا  هظحالم  لباق  رییغت   ، دیور یم  رصق  ۀرک  نیلوا  هب  ایشنروی 
یتوافت یتخس  هب   ، دیدوب هدمآ  نامز  رت  هتفرشیپ  رتلامرن و  ۀرک  کی  زا  رگا  اما 

یواح ِمسج   . دیتسھ رادروخرب  یتوافتم  ندب  زا  هک  تیعقاو  نیا  زج  هب   ، دیدید یم 
. تسا هدش  هتشاذگ  رس  تشپ  هاگداز  ۀرک  رد  نوخ  تشوگ و 

میظع دبعم   ، تایح دیدجت  رالات   ، رصق ۀرک  نیلوا  رد  اھتیلاعف  ۀیلک  زکرم  رد  تسرد 
یزکرم هاگداعیم  لماش  اسآ  لوغ  نامتخاس  نیا   . دراد رارق  تیصخش  ژاتنوم 

مظعا ناگتشرف  ، و  رکف ناگدننک  میظنت   ، تشونرس نابھاگن  فارس  ناگتشرف 
تادوجوم نیا  اب  ناگدرم  نتخاس  هدنز  رد  زین  تایح  نیلماح   . دشاب یم  تایح  دیدجت 

. دننک یم  راک  ینامسآ 

حوطس زا  هک  روطنآ  قولخم  نھذ  لاعف  یاھوگلا  یناسنا و  نھذ  یاھ  هخسن 
ناگدننک میظنت  درف  هب  رصحنم  ییاراد   ، دنھد یم  لکش  رییغت  یونعم  هب  لایرتام 
تیصخش ، و  هظفاح  ، نھذ ۀدش  یحور  لماوع  نیا   . دنشاب یم  رکف  ۀدش  ادج 
ینھذ تفاب   . دنتسھ ناگدننک  میظنت  نیا  زا  یشخب  هشیمھ  یارب   ، قولخم

فارس ناگتشرف  هب  هک  ایشناروم  ناور  رد   ، تیوھ لاعفریغ  یاھلیسناتپ  قولخم و 
ۀرابود نداد  دنویپ  نیا  . و  دنتسھ رضاح   ، تسا هدش  هدرپس  تشونرس  نابھاگن 

تحت نھذ  حور -  ، و  فارس ناگتشرف  یتسرپرس  تحت  ییایشناروم  ناور 
دزاس و یم  ژاتنوم  ون  زا  ار  قولخم  تیصخش  هک  تسا  هدننک  میظنت  یتسرپرس 

. دوش یم  بجوم  هتفخ  ۀتفای  اقب  کی  یارب  ار  گرم  زا  نتساخرب 

ژاتنوم ون  زا  زگرھ  یناسنا  أشنم  هب  قلعتم  یلاقتنا  تیصخش  کی  رگا  بیترت  نیدب 
ۀیطع زا  یئزج  ناونع  هب  دبا  یارب  یناسنا  ۀتفاین  اقب  قولخم  یحور  رصانع   ، دوشن

. دبای یم  موادت  درف  رد  نکاس  نیشیپ  ۀدننک  میظنت  یبرجت  درف  هب  رصحنم 

، یناسنا یاھداژن  زیخاتسر  یاھرالات   ، یبناج ۀخاش  تفھ  ون  تایح  دبعم  زا 
نامز داژن  تفھ  زا  یکی  ژاتنوم  هب  اھنامتخاس  نیا  زا  کی  رھ   . دنبای یم  دادتما 

نیا زا  کی  رھ  رد  یزاس  هدنز  یصخش  قاتا  رازھ  دصکی   . تسا هتفای  صیصخت 
. دنراد دوجو   ، دوش یم  یھتنم  عمجت  لکش  یا  هریاد  یاھرالات  هب  هک  هخاش  تفھ 

عقاو هدافتسا  دروم  درف  نویلیم  کی  ات  ِیزاس  رادیب  یاھقاتا  ناونع  هب  اھرالات  نیا 
طلتخم یاھداژن  یاھتیصخش  عمجت  یاھقاتا  ۀلیسو  هب  اھرالات  نیا   . دنوش یم 
نکمم هک  یکینکت  زا  رظن  فرص   . دنا هدش  هطاحا  مدآ  لسن  زا  سپ  لامرن  تارک 
دروم ییاطعا  ای  هژیو  یاھزیخاتسر  اب  طابترا  رد  نامز  تارک  کت  کت  رد  تسا 
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رد لماک  یعقاو و  تیصخش  ۀناھاگآ  یعقاو و  ددجم  ژاتنوم   ، دوش عقاو  هدافتسا 
، تیدبا رسارس  رد   . دریگ یم  تروص  کی  ۀرامش  یاینوسنَم  زیخاتسر  یاھرالات 

هب زیخاتسر  یاھدادماب  نیا  زا  ار  دوخ  تادھاشم  نیلوا  ۀرطاخ  قیمع  تاریثأت  امش 
. دروآ دیھاوخ  دای 

اجنآ رد  دیوش و  یم  راپسھر  قداص  کلم  ۀیحان  هب  زیخاتسر  یاھرالات  زا  امش 
امش  . دیوش یم  هزور  هد  یصخش  یدازآ  کی  دراو  سپس   . دیبای یم  مئاد  تماقا 

اب ار  دوخ  دینک و  تحایس  ار  دوخ  دیدج  لزنم  یگیاسمھ  نیرتکیدزن  دیدازآ 
لیم هک  دیراد  تقو  نینچمھ  امش   . دیزاس انشآ  تسا  شیپ  رد  ًاروف  هک  یا  همانرب 
ریاس دوخ و  ناگتسب  نارای و  رادید  هب  دییامن و  ءاضرا  تبث  رتفد  هب  عوجر  اب  ار  دوخ 

. دیورب دنشاب  هدمآ  تارک  نیا  هب  امش  زا  شیپ  تسا  نکمم  هک  ینیمز  ناتسود 
زاغآ تشھب  رفس  رد  ار  هلحرم  نیمود   ، دوخ تحارتسا  ۀزور  هد  ۀرود  نایاپ  رد  امش 

تارایس ًافرص  هن   ، دنتسھ یشزومآ  یعقاو  تارک  رصق  تارک  هک  ارچ   ، دینک یم 
. یرادھاگن

( هتفرشیپ تیعضو  زا  یرادروخرب  تلاح  رد   ، رگید ۀرک  ای   ) رصق کی  ۀرامش  ۀرک  رد 
ۀطساو هب  هک  یحطس  رد  ًاقیقد  ار  شیوخ  یونعم  لماکت  ینالقع و  شزومآ  امش 
دیدجت لاقتنا و  ای  هرایس  رد  گرم  نامز  نیب   . دیریگ یم  رس  زا  دیدرگ  عطق  گرم 
ًاقلطم  ، اقب تیعقاو  ندومن  هبرجت  زا  رظن  فرص  یناف  ناسنا   ، رصق ۀرک  رد  تایح 

کرت ار  یگدنز  اجنیا  رد  هک  ییاج  رد  تسرد  امش   . دروآ یمن  تسد  هب  زیچ  چیھ 
. دینک یم  عورش  اجنآ  رد   ، دینک یم 

اقب  . دوش یم  طوبرم  اھدوبمک  عفر  هب  رصق  کی  ۀرامش  ۀرک  ۀبرجت  یمامت  ًابیرقت 
صیاقن نانچ   ، دنوش یم  دراو  یرادھاگن  تارک  زا  هرک  نیلوا  نیا  هب  هک  یناگتفای 

دنھد یم  ناشن  ار  یناسنا  ۀبرجت  یاھناصقن  قولخم و  رتکاراک  زا  یعونتم  رایسب و 
یگدنز ۀناگدنچ  یاھثاریم  نیا  نامرد  حیحصت و  اب  اھنآ  یایند  ۀدمع  یاھتیلاعف  هک 

. دوش یم  لاغشا  ناکم  نامز و  یدام  یلماکت  تارک  رد  مسج  رد 

ناگتفای اقب  هک  تسا  هدش  یحارط  یروط  رصق  کی  ۀرامش  ۀرک  رد  تقوم  تماقا 
دشر و لامرن  یلماکت  تارک  رد  مدآ  یاطعا  زا  سپ  تیعضو  ات  لقادح  ار  یناسنا 

نینچ زا  رت  هتفرشیپ  رایسب  رصق  ۀرک  نایوجشناد  یونعم  رظن  زا  هتبلا   . دھد ومن 
. دنتسھ یرشب  لماکت  فرص  تیعضو 

باوخ هب  زور  هد  نایاپ  رد   ، دیوشن هتشاد  هاگن  رصق  کی  ۀرامش  ۀرک  رد  امش  رگا 
بیترت نیمھ  هب  نآ  زا  دعب  دش و  دیھاوخ  ود  ۀرامش  ۀرک  راپسھر  هتفر و  ورف  لاقتنا 
. دیسرب هدش  نییعت  ناتیارب  هک  یا  هرک  هب  هک  نیا  ات  دیور  یم  شیپ  زور  هد  رھ 

، ایشناروم نارای  دبعم  ۀلیسو  هب  رصق  ۀرک  نیلوا  ِتیریدم  ِیلصا  ۀریاد  تفھ  زکرم 
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. تسا هدش  لاغشا   ، هدنبای زارف  یاھناسنا  هب  هتفای  صیصخت  یصخش  نایامنھار 
یایشناروم تارک  رد  ، و  دنشاب یم  یلحم  ناھج  ردام  حور  نادنزرف  زا  نارای  نیا 

تروص هب  هک  ییاھنآ  زا  رظن  فرص   . دنراد دوجو  نانآ  زا  رفن  نویلیم  نیدنچ  ایناتِس 
نیلوئسم  ، نامجرتم ناگدننک و  ریسفت  اب  امش   ، دنا هدش  نییعت  یھورگ  نارای 

نیا یمامت  . و  تشاد دیھاوخ  یدایز  راک  راذگ  تشگ و  ناتسرپرس  ، و  نامتخاس
ندب نورد  رد  امش  حور  نھذ و  یتیصخش  لماوع  نیوکت  اب  هک  ییاھنآ  اب  نارای 

. دنراد یدایز  یراکمھ   ، دنراد راک  رس و  ایشناروم 

زا هرفن  رازھکی  هورگ  رھ  هب   ، دینک یم  عورش  رصق  ۀرک  نیلوا  رد  امش  هک  روطنیمھ 
نایم زا  هک  جیردت  هب  اما   ، دبای یم  صاصتخا  ایشناروم  رای  کی  هدنبای  زارف  یاھناسنا 

نیا  . دش دیھاوخ  هجاوم  یرتشیب  دادعت  اب   ، دیور یم  شیپ  رصق  تارک  تفھ 
دندازآ اھنآ   . دنتسھ ییاریگ  نایامنھار  مدمھ و  نارای   ، هرنھ دنچ  ابیز و  تادوجوم 
رامقا تارک  زین  یگنھرف و  راذگ  تارک  زا  کی  رھ  هب  ار  هدیزگرب  یاھھورگ  دارفا و  هک 
یمامت تغارف  تاقوا  نارای  یشدرگ و  رفس  نایامنھار  اھنآ   . دنیامن یھارمھ  اھنآ 

یاھرادید رد  ار  هتفای  اقب  یاھھورگ  بلغا  اھنآ   . دنتسھ زارف  لاح  رد  یاھناسنا 
دیناوت یم   ، دیتسھ اجنآ  هک  یزور  رھ  رد  ، و  دننک یم  یھارمھ  مسورج  هب  بوانتم 
تفھ یمامت  زا  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  دیورب و  متسیس  تختیاپ  مان  تبث  شخب  هب 

یزکرم داتس  دوخ و  یاھھاگلزنم  نیب  اھنآ  هک  ارچ   ، دییامن تاقالم  ار  رصق  تارک 
. دننک یم  دمآ  تفر و  هنادازآ  متسیس 
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. دیوش یم  دراو  اینوسنم  تایح  هب  رتلماک  روط  هب  امش  هک  تسا  هرک  نیا  رد 
یراک و یاھھورگ  ؛  دننک یم  نتفرگ  لکش  هب  عورش  ایشناروم  تایح  یاھیدنب  هورگ 
، دنبای یم  یمسر  داعبا  تاعامتجا   ، دننک یم  راک  هب  عورش  یعامتجا  یاھنامزاس 
. دننک یم  زاغآ  ار  ینیون  یتلود  تابیترت  یعامتجا و  یاھمظن  ورشیپ  یاھناسنا  و 

میظنت اب  یاھناسنا  اب  کارتشا  رد  ار  رصق  تارک   ، هدروخ دنویپ  حور  اب  ِناگتفای  اقب 
تایح نوگانوگ  عاونا  هک  یلاح  رد   . دننک یم  لاغشا  زارف  لاح  رد  ۀتفای  دنویپ  هدننک 

، زارف تارک  ۀیلک  رد   . دنتسھ هناردارب  هناتسود و  ًامامت  اھنآ   ، دننک یم  قرف  ینامسآ 
ۀظحالم یب  تاضیعبت  یرشب و  لمحت  مدع  اب  هسیاقم  لباق  زیچ  چیھ  امش 

. تفای دیھاوخن  ار  یتاقبط  یاھمتسیس 

اب اھنآ   ، دیدرون یم  رد  الاب  هب  ور  کی  هب  کی  ار  رصق  تارک  امش  هک  روطنیمھ 
هک جیردت  هب  امش   . دنوش یم  رت  غولش  ورشیپ  ناگتفای  اقب  ییایشناروم  یاھتیلاعف 

هفاضا رصق  تارک  هب  هک  ار  مسورج  زا  یرتشیب  رتشیب و  لاکشا   ، دیور یم  ولج 
. دزاس یم  رادیدپ  ار  دوخ  اینوسنم  نیمود  رد  رولب  یایرد   . تخانش دیھاوخ  دنا  هدش 
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هدش هتخاس  یگزات  هب  ندب  کی   ، یرگید هب  رصق  ۀرک  کی  زا  یورشیپ  رھ  ماگنھ  رد 
لاقتنا اب  امش   . دیآ یم  تسد  هب  ییایشناروم  ۀتفای  قیبطت  بسانم  زرط  هب  و 

هتفاین لماکت  اما  دیدج  ندب  اب  زیخاتسر  یاھرالات  رد  ، و  دیور یم  باوخ  هب  یفارس 
کی ۀرامش  ۀرک  رد  راب  نیلوا  یارب  هک  یماگنھ  نآ  لثم  رتشیب   ، دیوش یم  رادیب 
یروبع یاھباوخ  نیا  یط  رد  رکف  ۀدننک  میظنت  هک  نیا  زج  هب   ، دیدش دراو  رصق 
تارک زا  هرابکی  هب  هک  نیا  زا  دعب  امش   . دنک یمن  کرت  ار  امش  رصق  تارک  نایم 
یقاب هدروخن  تسد  ناتتیصخش   ، دینک یم  روبع  رصق  ۀرک  نیلوا  هب  یلماکت 

. دنام یم 

هب امش  ۀدننک  میظنت  ۀظفاح   ، دیبای یم  زارف  ایشناروم  تایح  هب  امش  هک  روطنیمھ 
یناویح و ًالماک  هک  ینھذ  یاھدنویپ  نآ   . دنام یم  یقاب  هدروخن  تسد  لماک  روط 

ینھذ تایح  زا  زیچ  رھ  اما   ، دنتفر نایم  زا  یکیزیف  زغم  اب  ًاعبط   ، دندوب یدام  ًامامت 
هدش یرادرب  هیپک  هدننک  میظنت  ۀلیسو  هب   ، تشاد اقب  شزرا  ، و  دوب هدنزرا  هک  امش 
امش  . دوش یم  ظفح  زارف  نارود  یط  ًامامت  یصخش  ۀظفاح  زا  یشخب  ناونع  هب  و 
یتح یرگید —  هب  ناھج  زا  شخب  کی  زا  یرگید و  هب  رصق  ۀرک  کی  زا  هک  روطنیمھ 

دیھاوخ هاگآ  شیوخ  ۀدنزرا  براجت  ۀیلک  هب  تبسن  دیور  یم  شیپ  تشھب —  هب 
. دوب

هب تارک  تفھ  نیا  یمامت  رد   ، دیتسھ ایشناروم  یاھندب  یاراد  امش  هچ  رگا 
ار اذغ  ییایشناروم  عون  امش   . دیھد یم  همادا  تحارتسا  ، و  ندیماشآ  ، ندروخ
بآ کاروخ و   . تسا هتخانشان  لایرتام  تارک  رد  هک  هدنز  یژرنا  عون  کی   ، دیروخ یم 
دیاز ۀدام  چیھ  ؛  دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ایشناروم  ندب  رد  لماک  روط  هب  ود  رھ 

یاینوسنم دیھد : رارق  هظحالم  دروم  ار  رما  نیا  ات  دینک  گنرد   . درادن دوجو  هدنامیقاب 
هضرع ار  ایشناروم  ماظن  ۀیلوا  نارود  ، و  تسا یدام  رایسب  یا  هرک  کی  ۀرامش 
دودحم یاھھاگدید  زا  دیتسھ و  رشب  هب  کیدزن  دوجوم  کی  زونھ  امش   . دراد یم 

زا  . دزاس یم  راکشآ  یعطق  یتفرشیپ  هرک  رھ  اما   ، دیتسین رود  دایز  یناسنا  تایح 
. دیوش یم  یحور  رتشیب  یکدنا  ، و  ینالقع رتشیب   ، یدام رتمک  امش  هرک  هب  هرک 
. تسا رتشیب  همھ  زا  هتفرشیپ  تارک  تفھ  نیا  رخآ  یات  هس  رد  یونعم  تفرشیپ 

یاھیتساک اجنآ  رد   . دندش ناربج  رصق  ۀرک  نیلوا  رد  ًاتدمع  کیژولویب  یاھناصقن 
هناردپ و درکراک  ، و  یگداوناخ دنویپ   ، یسنج تایح  هب  طوبرم  ِیا  هرایس  تایبرجت 

نارسپ یاھ  هداوناخ  نایم  رد  هدنیآ  رد  حالصا  یارب  ای  دندش  حیحصت  ای  هناردام 
. دنتفرگ رارق  یزیر  همانرب  دروم  مسورج  رد  لایرتام 

داضت تالاح  ۀیلک  نتخاس  فرطرب  رت  صخشم  روط  هب  ود  ۀرامش  یاینوسنم 
شالت  . دزاس یم  نیمأت  ار  ینھذ  یگنھامھ  مدع  تاعونت  ۀیلک  نامرد  ینالقع و 

رد تشگ  زاغآ  رصق  ۀرک  نیلوا  رد  هک  ایشناروم  یاتوم  موھفم  رد  ندش  داتسا  یارب 
تیعضو اب  ود  ۀرامش  یاینوسنم  رد  تفرشیپ   . دبای یم  همادا  رتشیب  تیدج  اب  اجنیا 
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لباق لآ  هدیا  یلماکت  تارک  رد  لایرتسیجم  رسپ  زا  دعب  رصع  گنھرف  ِینالقع 
. تسا هسیاقم 
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ۀیلک رد  نانآ  هچ  رگا   . تسا رصق  ۀرک  ناراگزومآ  یزکرم  داتس  موس  یاینوسنم 
ریاود زکرم  رد  اھنآ  یھورگ  یزکرم  داتس   ، دننک یم  لمع  رصق  تارک  تفھ 

رصق و تارک  رد  ناراگزومآ  نیا  زا  نت  اھنویلیم   . دراد رارق  هس  ۀرامش  ۀرک  یا  هسردم 
زا  ، بورک ۀتفای  لالج  هتفرشیپ و  ناگتشرف  نیا   . دنراد دوجو  ایشناروم  رتالاب  تارک 

ناراگزومآ ناونع  هب   ، یلحم ناھج  ناگدنبای  زارف  شزومآ  ۀرک  نیرخآ  ات  رصق  تارک 
یتقو  ، دوش یم  کیدزن  یظفاحادخ  نامز  هک  یماگنھ   . دننک یم  تمدخ  ایشناروم 

، دینک یم  یظفاحادخ  هرود —  دنچ  یارب  لقادح  دوخ —  أدبم  ناھج  اب  هک 
ششوپ رد  ناھجربا  یعرف  ۀیحان  یشریذپ  تارک  هب  لاقتنا  یارب  هک  یماگنھ 

یا هنوگ  هب  هک  دوب  دنھاوخ  ییاھنیرخآ  نایم  رد  اھنآ   ، دیریگ یم  رارق  یمیفارس 
. تفگ دنھاوخ  عادو  امش  اب  یفطاع 

، یلاقتنا تارک  نیلوا  زا  دیراد  هزاجا  امش   ، رصق ۀرک  نیلوا  رد  تقوم  تماقا  ماگنھ 
شرورپ یارب  متسیس  یشیامزآ  کدوک  دھم  ناگدنھد و  نایاپ  یزکرم  داتس 

ۀرامش یاینوسنم  هب  امش  هک  یماگنھ   . دینک رادید   ، یلماکت ۀتفاین  دشر  ناکدوک 
. دینک رادید  ود  ۀرامش  یلاقتنا  ۀرک  زا  ًابترم  هک  دیبای  یم  هزاجا   ، دیوش یم  دراو  ود 

سرادم ایناتِس و  یمامت  یارب  ایشناروم  تسرپرس  یزکرم  داتس  اجنآ  رد 
ۀرک هب  امش  هک  یماگنھ   . دنا هدش  عقاو  ایشناروم  عونتم  عاونا  یارب  یشزومآ 

، یلاقتنا ۀرک  نیموس  زا  هک  دیبای  یم  هزاجا  هلصافالب   ، دیسر یم  رصق  ۀس  ۀرامش 
متسیس رد  نانآ  یشزومآ  عونتم  سرادم  نوناک  ناگتشرف و  عاونا  یزکرم  داتس 
روط هب  هرک  نیا  زا  مسورج  زا  ندرک  رادید  ورشیپ  یاھناسنا  یارب   . دینک ندید 

. تسا هجوت  بلاج  رایسب  دنمدوس و  هدنیازف 

یموب تارک  رد  مسج  زا  ییاھر  زا  شیپ  هک  ییاھنآ  یمامت  یارب   ، موس یاینوسنم 
گرزب تفرشیپ  ۀرک  کی   ، دنا هتفاین  تسد  یگنھرف  ریاود  نیا  ِلداعم  هب  یناسنا 

. تسا هدش  زاغآ  یشزومآ  رت  تبثم  راک  هرک  نیا  رد   . تسا یعامتجا  یصخش و 
 — یفنم یاھزیچ  اھدوبمک —  نوماریپ  رتشیب  رصق  لوا  ۀرک  ود  شزومآ  تعیبط 

، رصق موس  ۀرک  نیا  رد   . تسا طوبرم  مسج  رد  تایح  ۀبرجت  ندوزفا  هب  نآ   . تسا
. دننک یم  عورش  ار  دوخ  ییایشناروم  ۀتفرشیپ  گنھرف  یتسار  هب  ناگتفای  اقب 

قطنم ایشناروم و  یاتوم  طابترا  مھف  شیازفا   ، شزومآ نیا  یلصا  دوصقم 
هتفای اقب  یاھناسنا   . تسا یرشب  ۀفسلف  ایشناروم و  یاتوم  یگنھامھ   ، یناسنا

یعقاو ۀمدقم  نیا   . دنروآ یم  تسد  هب  یقیقح  کیزیفاتم  زا  یلمع  شنیب  نونکا 
نیموس گنھرف   . تسا یناھج  لباقتم  طابترا  یناھیک و  یناعم  ۀنادنمشوھ  کرد 
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ینوکسم ۀرایس  کی  رد  رسپ  ِییاطعا  سپ  رصع  هب  هیبش  یتعیبط  رصق  ۀرک 
. دراد لامرن 
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ریسم هب  یبوخ  هب   ، دیوش یم  دراو  رصق  ۀرک  نیمراھچ  هب  امش  هک  یماگنھ 
یدام ۀیلوا  دوجو  زا  ار  ینالوط  یریسم  امش   . دیا هدش  دراو  ایشناروم  یناگدنز 

راھچ ۀرامش  یلاقتنا  ۀرک  زا  هک  دوش  یم  هداد  هزاجا  امش  هب  نونکا   . دیا هدرک  یط 
لماش  ، ناگتشرفربا یشزومآ  سرادم  یزکرم و  داتس  اب  اجنآ  رد  دینک و  ندید 

ناگتشرفربا نیا  بوخ  یاھراک  قیرط  زا   . دیوش انشآ   ، رصع کانبات  ناگراتس 
یاھرادید لوط  رد  دنوش  یم  رداق  ایشناروم  ناگدننک  رادید   ، یلاقتنا ۀرک  نیمراھچ 
اریز  ، دنوش کیدزن  رایسب  دنوادخ  نارسپ  نوگانوگ  عاونا  هب   ، مسورج زا  بترم 

هب یزکرم  داتس  ۀرک  زا  ار  ررکم  یاھرادید  نیا  هدنورشیپ  یاھناسنا  هک  روطنیمھ 
هدوشگ اھنآ  یور  هب  جیردت  هب  متسیس  تختیاپ  دیدج  یاھشخب   ، دنروآ یم  لمع 

زارف نیا  ۀعسوت  هب  ور  ناھذا  ربارب  رد  ًاجیردت  یدیدج  یاھتمظع  هوکش و   . دوش یم 
. دوش یم  ادیوھ  ناگدنبای 

یاھدرکراک یھورگ و  راک  رد  ار  دوخ  یاج  هدنبای  زارف  درف  مراھچ  یاینوسنم  رد 
اجنیا رد   . دنک یم  ادیپ  رت  هتسیاش  روط  هب  ایشناروم  تایح  ۀدش  یدنب  هقبط 

ناھج تفرشیپ  گنھرف و  یاھزاف  ریاس  اھ و  همانرب  شخپ  زا  یا  هدنیازف  ینادردق 
. دیآ یم  دوجو  هب  ناگدنبای  زارف  رد  یلحم 

هب زارف  لاح  رد  یاھناسنا  هک  تسا  راھچ  ۀرامش  ۀرک  رد  یشزومآ  ۀرود  لوط  رد 
یارب ایشناروم  تاقولخم  یعامتجا  یقیقح  تایح  یاھیداش  تامازلا و  هب  یتسار 

ۀبرجت کی  نیا  یتسار  هب  یلماکت  تاقولخم  یارب  . و  دنوش یم  انشآ  راب  نیلوا 
هن یصخش و  ییامنگرزب  رب  ینتبم  هن  هک  یعامتجا  یاھتیلاعف  رد  هک  تسا  دیدج 

هضرع دیدج  یعامتجا  مظن  کی   . دننک تکرش   ، دشاب یم  هنابلط  دوخ  یگتفیش 
یراع تبحم   ، لباقتم ینادردق  ۀنامیھف  یزاسمھ  رب  ینتبم  هک  یمظن   ، دوش یم 
کرتشم و تشونرس  کی  مھف  ِیلاع  ۀزیگنا  لباقتم و  تمدخ  ِیھاوخ  دوخ  زا 
ناگدنبای زارف   . دشاب یم  یھلا —  زیمآ و  شتسرپ  لامک  یتشھب  فدھ  یلاعتم — 

، یبای ادخ  ، و  ییوج ادخ   ، یزاسراکشآ ادخ   ، یسانش ادخ  هب  تبسن  یگمھ 
. دنوش یم  هاگآ  دوخ 

یعامتجا ینھذ و  تایح  اب  رصق  ۀرک  نیمراھچ  نیا  یعامتجا  ینالقع و  گنھرف 
. تسا هسیاقم  لباق  لامرن  لماکت  یاراد  تارایس  رد  راگزومآ  رسپ  زا  سپ  رصع 

. تسا یناسنا  یاطعا  نینچ  زا  رت  هتفرشیپ  رایسب  یونعم  تیعضو 
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ماگشیپ کی  تایح  رد  ولج  هب  میظع  ماگ  کی  رگنایامن  رصق  ۀرک  نیمجنپ  هب  لاقتنا 
رد  . تسا مسورج  تایح  یعقاو  ۀزم  شیپ  کی  هرک  نیا  رد  هبرجت   . تسا ایشناروم 
اریز  ، دینک یم  یلماکت  رادافو  تارک  یالاو  تشونرس  کرد  هب  عورش  امش  اجنیا 
نیا هب  یداع  روط  هب  دوخ  یا  هرایس  یعیبط  لماکت  لوط  رد  تسا  نکمم  اھنآ 
رصع گنھرف  هباشم  یلک  روط  هب  رصق  ۀرک  نیا  گنھرف   . دننک تفرشیپ  هلحرم 
امش رما  نیا  زا  . و  تسا یلماکت  لامرن  تفرشیپ  تارایس  رد  تایح  رون و  ۀیلوا 
هتفرشیپ گنھرف و  اب  رایسب  تادوجوم  عاونا  هک  تسا  نینچ  ارچ  دیمھفب  دیناوت  یم 

ای رصق  ۀرک  کی  زا  روبع  زا  دننکاس  یلماکت  ۀتفرشیپ  تارک  نیا  رد  تاقوا  یھاگ  هک 
. دنتسھ فاعم  رصق  تارک  یمامت  یتح  ای  رتشیب 

ۀرک نیمراھچ  کرت  زا  شیپ   ، دیدش داتسا  یلحم  ناھج  نابز  رد  هک  نیا  زا  سپ 
صاصتخا دح  نیرخآ  ات  اسرووی  نابز  لماک  یریگارف  هب  یرتشیب  نامز  نونکا   ، رصق
رحبتم نابز  ود  رھ  رد   ، یتماقا تیعضو  اب  مسورج  هب  دورو  زا  شیپ  ات   ، دیھد یم 
هنابز ود  انواھ  ات  متسیس  یزکرم  داتس  زا  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  ۀیلک   . دیوش

یارب زاب  ، و  دوش هداد  طسب  ناھجربا  یاھ  هژاو  تسا  مزال  طقف  سپس  . و  دنتسھ
. تسا مزال  یرتشیب  طسب  تشھب  رد  تماقا 

یلاقتنا ۀرک  هب  هک  دبای  یم  هزاجا  درونھر   ، جنپ ۀرامش  یاینوسنم  هب  دورو  لابند  هب 
زارف ناسنا  اجنیا  رد   . دیامن رادید   ، نارسپ یزکرم  داتس   ، نآ رب  قبطنم  ۀرامش 

نیا هب  عجار  وا   . دوش یم  انشآ  یھلا  یدنزرف  نوگانوگ  یاھھورگ  اب  ًاصخش  هدنبای 
اما  ، تسا هدرک  تاقالم  مسورج  رد  ار  اھنآ  شیپ  زا  تسا و  هدینش  الاو  تادوجوم 

. دسانش یم  ار  اھنآ  یتسار  هب  نونکا 

رد  . دینک یم  هبکوک  یتاعلاطم  تارک  تخانش  هب  عورش  امش  مجنپ  یاینوسنم  رد 
امش یزاس  هدامآ  هب  عورش  هک  دینک  یم  رادید  یناراگزومآ  نیلوا  اب  امش  اجنیا 
تارک رد  یزاس  هدامآ  نیا  زا  یرتشیب  ردق   . دننک یم  هبکوک  رد  تقوم  تماقا  یارب 

رد یاھناسنا  ۀیحان  رد  ییاھن  لحارم  هک  یلاح  رد   ، دبای یم  همادا  تفھ  شش و 
. دریذپ یم  ماجنا  مسورج  رد  زارف  لاح 

امش  . دریگ یم  تروص  جنپ  ۀرامش  یاینوسنم  رد  یناھیک  یھاگآ  یعقاو  دلوت  کی 
هدنبای طسب  یاھقفا  نامز  کی  یتسار  هب  نیا   . دیبای یم  یناھج  تینھذ  دیراد 
هک دنرب  یم  یپ  نیا  هب  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  ۀدنبای  طسب  ناھذا   . تسا
یناسک ۀیلک  راظتنا  رد  یھلا  ، و  ینامسآ  ، هوکشاب زیگنا و  تفگش  یتشونرس 

هک تسا  یتشونرس  نیا   . دننک یم  لیمکت  ار  تشھب  هب  یجیردت  دوعص  هک  تسا 
دودح رد   . تسا هدش  زاغآ  یگدنخرف  رایسب و  ینامداش  اب  یلو  اسرف  تقاط  راک  اب 
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روش و تین  نسح  اب  زورب  هب  عورش  هدنبای  زارف  طسوتم  دح  ناسنا   ، هطقن نیا 
زا یراع  تمدخ   ، هنابلطواد هعلاطم   . دنک یم  تشھب  هب  دوعص  یارب  یبرجت  قوش 

یعقاو ۀصیصخ  کی   . دوش یم  هتخیگنا  دوخ  شتسرپ  ، و  یعیبط یھاوخ  دوخ 
دوجو هب  لاح  رد  ایشناروم  یعقاو  قولخم  کی  ؛  تسا ییافوکش  لاح  رد  ایشناروم 

. تسا ندمآ 
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. دننک رادید  شش  ۀرامش  یلاقتنا  ۀرک  زا  دنراد  هزاجا  هرک  نیا  رد  تقوم  نارگتماقا 
دنتسین رداق  هچ  رگ   ، دنزومآ یم  رتشیب  ناھجربا  یالاو  حاورا  نوماریپ  اھنآ  اجنآ  رد 

سورد نیلوا  نینچمھ  اھنآ  اجنیا  رد   . دننیبب ار  ینامسآ  تادوجوم  نیا  زا  یرایسب 
زا یلیصحتلا  غراف  لابند  هب  هلصافالب  هک  یتآ  یحور  یناگدنز  ریسم  رد  ار  دوخ 

. دنریگ یم  ارف  دیآ  یم  یلحم  ناھج  یایشناروم  شزومآ 

رد هیلوا  شزومآ  ، و  دنک یم  رادید  هرک  نیا  زا  ًاررکم  متسیس  یاورنامرف  رایتسد 
روما ۀدنریگ  رب  رد  هک  یسورد  نیلوا   . دوش یم  عورش  اجنیا  رد  ناھج  ۀرادا  کینکت 

. دنوش یم  هداد  نونکا  تسا  لماک  ناھج  کی 

دنویپ دھاش  ًالومعم  تسا و  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  یارب  کانبات  رصع  کی  نیا 
نکمم دنویپ  نیا   ، هوقلاب روط  هب   . تسا یھلا  ۀدننک  میظنت  یرشب و  نھذ  لماک 

ات تاقوا  یرایسب  شخبرمث  یعقاو  تیوھ  اما   ، دشاب هدش  ماجنا  رتشیپ  تسا 
. دیآ یمن  تسد  هب  رصق  ۀرک  نیمشش  یتح  ای  نیمجنپ  رد  تقوم  تماقا  نامز 

قیرط زا  یھلا  نادواج و  ۀدننک  میظنت  اب  لماکت  لاح  رد  ِریذپانانف  ناور  دنویپ 
گرم و زا  هتساخرب  ناگتفای  اقب  یارب  تسرپرس  ۀتشرفربا  یفارس  یناوخارف 
دنوش یم  عقاو  تواضق  دروم  موس  زور  رد  هک  ییاھنآ  یارب  دانسا  تبث  ۀتشرفربا 
نیا  ، یا هتفای  اقب  نینچ  ِییایشناروم  نارای  روضح  رد   ، سپس . و  دوش یم  مالعا 

وا زا  نم  هک  تسا  یزیزع  دنزرف  کی  نیا  : ” دنیوگ یم  نخس  نینچ  دییأت  ِناروآ  مایپ 
هب زارف  لاح  رد  ناسنا  کی  دورو  رگناشن  هداس  مسارم  نیا  “ . مدونشخ رایسب 

. تسا یتشھب  تمدخ  یناگدنز  نادواج  ریسم 

راب نیلوا  یارب  ایشناروم  دیدج  دوجوم   ، هدننک میظنت  اب  دنویپ  دییأت  زا  دعب  هلصافالب 
یارب زور  لھچ  وا  هب  دوش و  یم  یفرعم  شناراطقمھ  هب  شدیدج  مسا  اب 

دوخ اب  نآ  یط  ات  دوش  یم  هداد  هرمزور  یاھتیلاعف  ۀیلک  زا  یونعم  یریگ  هرانک 
یاھکینکت نایم  زا  دنیزگرب و  ار  انواھ  هب  یرایتخا  یاھریسم  زا  یکی  دنک و  تولخ 

. دیامن باختنا  ار  هار  کی  تشھب  هب  یبایتسد  توافتم 
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حاورا زا  اھنآ   . دنتسھ یدام  شیب  مک و  هداعلا  قراخ  تادوجوم  نیا  لاح  نیا  اب  اما 
رظن زا  ، و  دنتسھ ناسناربا  لثم  رتشیب  اھنآ   . دنشاب یم  رود  رایسب  ندوب  یقیقح 

تاقولخم یتسار  هب  اھنآ  اما   . دنشاب یم  ناگتشرف  زا  رتمک  یکدنا  یونعم 
. دنوش یم  یزیگنا  تفگش 

یتیعضو هب  رصق  ۀرک  نایوجشناد   ، شش ۀرامش  ۀرک  رد  تقوم  تماقا  لوط  رد 
ۀلحرم زا  رتارف  ًالومعم  هک  یلماکت  تارک  نآ  یلاعتم  ۀعسوت  اب  هک  دنبای  یم  تسد 
نیا رد  هعماج  نامزاس   . تسا هسیاقم  لباق  دنا  هتفر  شیپ  تایح  رون و  ۀیلوا 
الاب هب  ور  کی  هب  کی  تارک  نیا  هک  جیردت  هب   . تسا الاب  تبترم  کی  زا  اینوسنم 

جیردت هب   . دوش یم  رتکچوک  رتکچوک و  یناسنا  تعیبط  ۀیاس  دنوش  یم  هدیدرونرد 
رتشیب و  ، دیراذگ یم  رس  تشپ  ار  یناویح  یا  هرایس  أشنم  تسپ  یایاقب  امش  هک 

بجوم دایز “ تنحم  جنر و  نایم  زا  روبع   ” . دیوش یم  ینتشاد  تسود  رتشیب 
زوسلد و رایسب   ، تیارد اب  نابرھم و  رایسب  هک  یا  هتفای  لالج  یاھناسنا  نتخاس 

. دوش یم  دنتسھ  رابدرب 
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یناسنا تایح  زا  سپ  لصفالب  نارود  درواتسد  نیرت  یلاعتم   ، هرک نیا  رد  ۀبرجت 
ار ناراگزومآ  زا  یرایسب  یاھشزومآ   ، اجنیا رد  امش  تقوم  تماقا  لوط  رد   . تسا
رد تماقا  یارب  امش  یزاس  هدامآ  راک  رد  نانآ  یمامت  ، و  درک دیھاوخ  تفایرد 

ییاھناسنا نآ  نیب  صیخشت  لباق  یاھتوافت  یمامت   . دننک یم  یراکمھ  مسورج 
رت و هتفرشیپ  تارک  ناگتفای  اقب  نآ  دنیآ و  یم  هداتفا  بقع  یوزنم و  تارک  زا  هک 

. دور یم  نیب  زا  رصق  ۀرک  نیمتفھ  رد  تقوم  تماقا  لوط  رد  ًالمع   ، ریمض نشور 
تالیامت ، و  شخبنایز طیحم   ، هنالابقادب ثراوت  یایاقب  یمامت  زا  اجنیا  رد  امش 

رد یشنمدد “ ناشن   ” یایاقب نیرخآ   . تشگ دیھاوخ  ریھطت  یا  هرایس  یونعمریغ 
. دوش یم  نک  هشیر  اجنیا 

یلاقتنا ۀرک  زا  رادید  یارب  هزاجا   ، تفھ ۀرامش  یاینوسنم  رد  تقوم  تماقا  لاح  رد 
دیدج و شتسرپ  کی  امش  اجنیا  رد   . دوش یم  هداد   ، یناھج ردپ  ۀرک   ، تفھ ۀرامش 

رسارس رد  هدنیازف  روط  هب  هک  یتداع   ، دینک یم  عورش  یندیدان  ردپ  زا  ار  رت  یناحور 
رد ار  ردپ  دبعم  امش   . درک دیھاوخ  لابند  دوخ  ۀنایارگزارف  یناگدنز  ینالوط  نارود 

. دینیب یمن  ار  ردپ  اما   ، تفای دیھاوخ  راذگ  گنھرف  ۀرک  نیا 

هب هرک  زا  امش   . دوش یم  زاغآ  مسورج  ات  یلیصحتلا  غراف  زا  اھسالک  لیکشت  نونکا 
یھورگ تروص  هب  دیوش  یم  هدامآ  نونکا  اما   ، دیا هدرک  تمیزع  درف  ناونع  هب  هرک 

نکمم هدنبای  زارف  کی  اھتیدودحم  یخرب  بوچراھچ  رد  هچ  رگ   ، دیوش مسورج  مزاع 
ار دوخ  یاینوسنم  ای  ینیمز  ِیراک  هورگ  هب  قلعتم  دنُک  وضع  کی  هک  نیا  یارب  تسا 
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تماقا ًاتقوم  رصق  ۀرک  نیمتفھ  رد  هک  دنیزگرب   ، دوش تعرس  مھ  یو  اب  دزاس  رداق 
. دنک

دصق هب  امش  جورخ  دھاش  ات  دنیآ  یم  درگ  رولب  یایرد  رد  اینوسنم  نیمتفھ  لنسرپ 
نارازھ ای  اھدص  تسا  نکمم  امش   . دنشاب یتماقا  تیعضو  اب  مسورج  هب  تمیزع 

زا شیپ  امش   . نامھیم کی  ناونع  هب  هشیمھ  اما   ، دیشاب هدرک  رادید  مسورج  زا  راب 
هب هدنبای  زارف  یاھناسنا  ناونع  هب  هک  ناتنارای  زا  هورگ  کی  اب  یھارمھ  رد  نیا 
تختیاپ مزاع  زگرھ   ، دنتفگ یم  یدبا  عادو  کی  اینوسنم  یناگدنز  نارود  یمامت 

ناونع هب  یزکرم  داتس  ۀرک  شریذپ  ۀیحان  رد  یدوز  هب  امش   . دیا هدشن  متسیس 
. تفرگ دیھاوخ  رارق  دماشوخ  دروم  مسورج  نادنورھش 

دیھاوخ تذل  دایز  ۀزادنا  هب  نتخاس  یدامریغ  تارک  تفھ  رد  دوخ  تفرشیپ  زا  امش 
رصق ۀرک  نیلوا  رد  امش   . دنتسھ نتخاس  ینافریغ  تارک  یتسار  هب  اھنآ   . درب

نھذ کی   ، یدام ندب  کی  یاھنم  یناسنا  دوجوم  کی  طقف   ، دیتسھ رشب  رتشیب 
قلعتم یدام  ندب  کی  تسا —  هدش  هداد  یاج  ایشناروم  رکیپ  کی  رد  هک  یرشب 
رد عقاو  رد  امش   . نوخ مسج و  یناسنا  دبلاک  کی  هن  اما   ، ایشناروم یایند  هب 

، و دینک یم  راذگ  ریذپانانف  تیعضو  هب  یناف  تلاح  زا   ، هدننک میظنت  اب  دنویپ  ماگنھ 
رایع مامت  یاھییایشناروم   ، مسورج یناگدنز  نارود  ندیناسر  نایاپ  هب  ماگنھ  ات 

. دوب دیھاوخ 

مسورج یدنورھش  - 10

مسورج یمامت  یارب   ، رصق تارک  نالیصحتلا  غراف  زا  دیدج  ۀقبط  کی  شریذپ 
یتح  . دنیآ درگ  ییوگ  دماشوخ  ۀتیمک  کی  ناونع  هب  هک  تسا  یتمالع 

تذل یلماکت  أشنم  هب  قلعتم  دنمزوریپ  ناگدنبای  زارف  نیا  دورو  زا  مھ  اھایگانرُپسا 
هب ار  رصق  تارک  تفرشیپ  هدرک و  یط  ار  یا  هرایس  ۀقباسم  هک  ینانآ   ، دنرب یم 
نیا زا  ایشناروم  یورین  ناتسرپرس  یکیزیف و  نارگلرتنک  طقف   . دنا هدیناسر  نایاپ 

. دنتسھ بیاغ  روآ  یداش  تاقوا 

نیلوا هب  رصق  ۀرک  نیمتفھ  زا  ورشیپ  یاھناسنا  زا  هقبط  کی  دورو  فشاکم  یانحوی 
هک ار  یزیچ  نم  و  : ” تشون وا   . دید ایور  رد  ار   ، مسورج یاھ  هوکش   ، ناشتشھب

هک یثیبخ  روناج  رب  هک  ییاھنآ  ، و  مدید دوب  شتآ  اب  هتخیمآ  رولب  یایرد  کی  هب  هیبش 
رب ماجنارس  تشاد و  موادت  رصق  تارک  رسارس  رد  هک  یریوصت  رب  دوب و  اھنآ  رد  ًاودب 
دندوب و هداتسیا  رولب  یایرد  یور  اھنآ   . دندوب هدش  زوریپ   ، نآ رثا  ناشن و  نیرخآ 
ار یناسنا  گرم  سرت و  زا  ییاھر  دورس  دنتشاد و  تسد  رد  ار  دنوادخ  یاھگنچ 
تفایرد دراد و  دوجو  تارک  نیا  ۀیلک  رد  ییاضف  ۀدش  لماک  تاطابترا  “ ) . دندناوخ یم 
رسیم دنوادخ “ گنچ   ” لمح ۀلیسو  هب  اج  رھ  رد  امش  طسوت  یتاطابترا  نینچ 
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میظنت یارب  ییاناوت  مدع  هک  تسا  ییایشناروم  هاگتسد  کی  نیا   . دوش یم 
ییاضف تاطابترا  تفایرد  یارب  ار  ییایشناروم  یسح  لماکان  مسیناکم  میقتسم 

(. دنک یم  ناربج 

لامک لاح  رد  یاھناسنا  زا  هدنبای  زارف  دنورھش  هاپس  کی  زا  یریوصت  زین  سلوپ 
یادخ رھش  هب  نویھص و  هوک  هب  امش  اما  : ” تشون اریز   ، درک هدھاشم  ار  مسورج 
هب  ، ناگتشرف زا  یرامشیب  هورگ  لفحم  هب  ، و  دیا هدمآ   ، ینامسآ میلشروا   ، هدنز

“. دنسر یم  لامک  هب  هک  ییاسراپ  یاھناسنا  حاورا  هب  لیئاکیم و  میظع  عامتجا 

چیھ  ، دنتفای تسد  متسیس  یزکرم  داتس  رد  تنوکس  هب  اھناسنا  هک  نیا  زا  سپ 
ماگنھ رد  هک  ایشناروم  دبلاک   . دش دھاوخن  هبرجت  یرگید  یعقاو  زیخاتسر 

ۀبرجت نایاپ  ات   ، تسا هدش  هداد  امش  هب  رصق  ۀرک  یناگدنز  نارود  زا  یراپسھر 
، تفرگ دھاوخ  تروص  یتارییغت  هاگ  هب  هاگ   . دنام دھاوخ  یقاب  امش  اب  یلحم  ناھج 

حاورا تروص  هب  ندش  رادیدپ  ماگنھ  رد  نآ  اب  یظفاحادخ  تقو  ات  ار  دبلاک  نیمھ  اما 
ناھجربا یحور  شزومآ  هدنرب و  الاب  گنھرف  تارک  هب  لاقتنا  یارب  هک   ، لوا ۀلحرم 

. درک دیھاوخ  ظفح   ، دنوش یم  هدامآ 

تفھ  ، دننک یم  روبع  اینوسنم  یناگدنز  ریسم  یمامت  نایم  زا  هک  ییاھناسنا  نآ 
رالات نیرخآ  اما   . دننک یم  هبرجت  ار  یزیخاتسر  یرادیب  یلیدعت و  باوخ  راب 
یقاب رس  تشپ  رصق  ۀرک  نیمتفھ  رد   ، یزاس رادیب  ییاھن  قاتا   ، زیخاتسر

ۀظفاح موادت  عطق  ای  ندوب  شوھ  هب  رد  هفقو  داجیا   ، دبلاک رییغت  یارب  رگید   . دنام یم 
. تسین یرورض  یصخش 

و تفای —  نکسم  مسج  رد  دیدرگ و  زاغآ  یلماکت  تارک  رد  هک  یناسنا  تیصخش 
رد تقیقح  حور  ۀلیسو  هب  دش و  عقاو  تنوکس  دروم  زیمآرارسا  ناحصان  ۀلیسو  هب 

هچراپکی ، و  ددنویپ یمن  ققحت  هب   ، دوش یمن  هدامآ  لماک  روط  هب  دش —  هتفرگ  رب 
زاجم ایشندیا  هب  تمیزع  یارب  مسورج  دنورھش  نینچ  هک  یزور  ات   ، دوش یمن 
ۀتفای اقب  کی  نادابن —  یایشناروم  هاپس  زا  یعقاو  یوضع  تروص  هب  ددرگ و 

اب یتیصخش   ، تشھب هب  ۀدنبای  زارف  کی   ، هدننک میظنت  ینیشنمھ  اب  ریذپانانف 
. دوش مالعا  اھ —  هبترمالاو  یقیقح  دنزرف  کی  ، و  ایشناروم تیعضو 

یاینوسنم ۀبرجت  ، و  تسا مسج  رد  یدام  تایح  زا  زیرگ  کینکت  کی  یناسنا  گرم 
میلعت هدننک و  حیحصت  شزومآ  تارک  تفھ  رسارس  رد  هتفرشیپ  تایح  هب  قلعتم 
ایشناروم یناگدنز  نارود  هب  یناسنا  ناگتفای  اقب  نتخاس  دراو  رگناشن   ، یگنھرف

زارف یحور  رتالاب  یبایتسد  یدام و  یلماکت  دوجو  نیب  هک  ییراذگ  تایح   ، تسا
. دراد رارق   ، تسا تیدبا  یاھ  هزاورد  هب  ندیسر  ناشتشونرس  هک  نامز  ناگدنبای 

[. دشاب یم  رصع  کانبات  ۀراتس  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 48
ایشناروم تایح 

لمع کی  قیرط  زا  ار  یناویح  شحاف  تعیبط  اب  یقولخم  دنناوت  یمن  نایادخ 
اھنآ لقادح  ؛  دننک لیدبت  هدش  لماک  حور  کی  لکش  هب  ییوداج  قالخ  زیمآرارسا 
لماک تادوجوم  ندروآ  دوجو  هب  ناھاوخ  ناگدننیرفآ  هک  یماگنھ   . دننک یمن  نینچ 
اما  ، دنھد یم  ماجنا  نیزاغآ  میقتسم و  شنیرفآ  قیرط  زا  ار  راک  نیا   ، دنوش یم 
ۀلحرم کی  رد  لماک  تادوجوم  هب  ار  یدام  أشنم و  ناویح  تاقولخم  لیدبت  زگرھ 

. دنناسر یمن  ماجنا  هب  اھنت 

یلحم ناھج  یناگدنز  نارود  نوگانوگ  لحارم  یط  هک  روطنآ   ، ایشناروم تایح 
دنناوت یم  یدام  یاھناسنا  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  نکمم  ۀویش  اھنت   ، دبای یم  همادا 

هچ زا   ، یدام ندب  یعیبط  لاوز   ، گرم  . دنبای تسد  یحور  یایند  ۀناتسآ  هب 
یناسنا و نھذ  ًاروف  دناوتب  یا  هداس  ۀلحرم  نینچ  هک  تسا  رادروخرب  ییوداج 
یزیچ  ، یتاداقتعا نینچ  ؟  دزاس لیدبت  هدش  لماک  ریذپانانف و  حور  کی  هب  ار  یدام 

. دنتسین هدننک  اضرا  یاھ  هناسفا  هنالھاج و  تافارخ  زج 

ِیحور بقاعتم  تیعقوم  یناسنا و  تیعضو  نیب  هشیمھ  ایشناروم  راذگ  نیا 
تفرشیپ ینیبانیب  ۀلحرم  نیا   . دوش یم  عقاو  یرشب  یاقب  لاح  رد  ِتادوجوم 

زا نانآ  اما   ، تسا توافتم  یلحم  نوگانوگ  یاھشنیرفآ  رد  یزراب  ۀنوگ  هب  یناھج 
تارک رصق و  تارک  بیترت   . دنتسھ مھ  هیبش  ًالماک  یگمھ  دوصقم  روظنم و  رظن 
نیا رد  ایشناروم  راذگ  یاھماظن  زا  یا  هنومن  ًاتبسن  نادابن  رد  ایشناروم  رتالاب 

. دشاب یم  ناتناورا  زا  تمسق 

ایشناروم داوم  - 1

دوجو یحور  یدام و  حوطس  نیب  یلحم  ناھج  طبار  تارک   ، ایشناروم یاھورملق 
ایشنروی رد  یا  هرایس  سنرپ  ۀیلوا  مایا  زا  ایشناروم  تایح  نیا   . دنشاب یم  قولخم 

شزومآ اھناسنا  هب  فلتخم  یاھنامز  رد  راذگ  ۀلحرم  نیا   . تسا هدوب  هدش  هتخانش 
هتفای اج  یزورما  بھاذم  رد  هدش  فیرحت  یلکش  هب  نآ  موھفم  ، و  هدش هداد 
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. تسا

یلحم ناھج  تفرشیپ  تارک  نایم  زا  یناسنا  دوعص  راذگ  یاھزاف   ، ایشناروم تارک 
ار یلحم  یاھمتسیس  ناگدنھد  نایاپ  ۀرک  هک  یتارک  تفھ  طقف   . دنشاب یم 
راذگ یاھھاگلزنم  شش  هاجنپ و  ۀیلک  اما   ، دنراد مان  رصق  تارک   ، دنا هدرک  هطاحا 
تارک  ، ناھج یزکرم  داتس  بکاوک و  فارطا  رتالاب  تارک  اب  کارتشا  رد   ، متسیس

تارک ِییایشناروم  تمظع  یکیزیف و  ییابیز  رد  اھشنیرفآ  نیا   . دنراد مان  ایشناروم 
. دنتسھ میھس  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس 

لماکت تارک  دادعت  ربارب  ود  تسرد  ، و  دنتسھ هدش  یرامعم  تارک   ، تارک نیا  ۀیلک 
رصنع دصکی  یاراد  هک  هدش  هتخاس  لدم  یور  زا  ِتارک  نیا   . دنراد رصنع  هتفای 

هکلب  ، دنتسھ اھلاتسیرک  نیگنس و  تازلف  زا  ولمم  طقف  هن   ، دنشاب یم  یکیزیف 
مان ایشناروم  ۀدام  هک  یژرنا  ریظن  یب  نامزاس  زا  لکش  دصکی  ًاقیقد  زا  نآ  رب  هوالع 

ایشناروم یورین  ناتسرپرس  یکیزیف و  داتسا  نارگلرتنک   . دنشاب یم  رادروخرب  دراد 
نامزمھ روط  هب  دنھد و  رییغت  ار  هدام  ۀیلوا  یاھدحاو  یاھشدرگ  یروط  دنرداق 

داجیا ار  دیدج  ۀدام  نیا  دنناوتب  هک  دنزاس  نوگرگد  ار  یژرنا  تاطابترا  نیا  یروط 
. دننک

یدام یایند  تایح  هیبش  رایسب  یلحم  یاھمتسیس  رد  ایشناروم  ۀیلوا  تایح 
یتسار هب  یکیزیف و  رتمک  هبکوک  یتاعلاطم  تارک  رد  ، و  دشاب یم  امش  یزورما 
شیپ نوتگنیولس  تارک  یوس  هب  هک  جیردت  هب  . و  دوش یم  ییایشناروم  رتشیب 

. دیبای یم  تسد  یحور  حوطس  هب  یا  هدنیازف  روط  هب   ، دیور یم 

، و دنیامن قیفلت  ار  یحور  یدام و  یاھیژرنا  دنرداق  ایشناروم  یورین  ناتسرپرس 
یاریذپ هک  دنھد  نامزاس  ار  یزاس  یدام  ییایشناروم  لکش  کی  بیترت  نیدب 

ییایشناروم تایح  امش  هک  یماگنھ   . دشاب هدننک  لرتنک  حور  کی  ندش  راوس 
هب ایشناروم  یورین  تسد  هریچ  روبص و  ناتسرپرس  نیمھ   ، دیدرون یم  رد  ار  نادابن 
رھ هک  یروط   ، دومن دنھاوخ  هیھت  ییایشناروم  ندب  امش 570  یارب  یپ  رد  یپ  روط 

یدام تارک  کرت  ماگنھ  زا  امش   . دشاب امش  ۀدنورشیپ  ینوگرگد  ۀلحرم  کی  ندب 
رییغت تسرد 570  شوختسد   ، دیور رامش  هب  لوا  ۀلحرم  حور  کی  هک  ینامز  ات 

، متسیس رد  اھنیا  زا  ات  تشھ   . دش دیھاوخ  ایشناروم  ۀدننک  دوعص  هناگادج و 
نوتگنیولس تارک  رد  تقوم  تماقا  لوط  رد  نآ  ددع  ، و 491  هبکوک رد  یکی  داتفھ و 

. دھد یم  خر 

هناگادج صخش  کی  تروص  هب  ًابیرقت  یھلا  حور   ، یناسنا مسج  رد  یگدنز  مایا  رد 
. ناسنا هب  یناھج  ردپ  ییاطعا  حور  شروی  کی  عقاو  رد  دزرو —  یم  تماقا  امش  رد 
، و تشگ دھاوخ  امش  تیصخش  زا  یعقاو  شخب  کی  حور   ، ایشناروم تایح  رد  اما 

تیعضو زا   ، دینک یم  روبع  هدنور  شیپ  ینوگرگد  نایم 570  زا  امش  هک  جیردت  هب 
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. دینک یم  دوعص  قولخم  تایح  یحور  تیعضو  هب  یدام 

: تشون اریز  تخومآ  ایشناروم  داوم  تیعقاو  ایشناروم و  تارک  دوجو  نوماریپ  سلوپ 
یعقاو و ایشناروم  داوم  نیا  و  “ . دراد دوجو  یرترادیاپ  رتھب و  ۀدام  تشھب  رد  ”

و “ . تسا ادخ  نآ  ۀدننک  انب  هدنزاس و  هک  یرھش   ” دننامھ یتح   ، دنتسھ یقیقح 
“. تسا ینامسآ  ینعی   ، تسا رتھب  یروشک   ” زیگنا تفگش  تارک  نیا  زا  کی  رھ 

ایشناروم یورین  ناتسرپرس  - 2

رگنایامن هک  دنتسھ  ییاھتیلاعف  نآ  تیریدم  ریگرد  ًارصحنم  ریظن  یب  تادوجوم  نیا 
صاخ روط  هب  اھنآ   . تسا یدام  همین  ای  یکیزیف  یحور و  یاھیژرنا  یراک  بیکرت  کی 
روط هب  راذگ  ۀبرجت  لوط  رد  هک  نیا  هن   . دنتسھ ایشناروم  تفرشیپ  تمدخ  فقو 
لاح رد  تاقولخم  یارب  ار  راذگ  طیحم  هکلب   ، دننک یم  تمدخ  اھناسنا  هب  دایز 

هک دنتسھ  ایشناروم  ییورین  یاھلاناک  اھنآ   . دنزاس یم  رسیم  ایشناروم  تفرشیپ 
. دنھد یم  یژرنا  هدومن و  ظفح  ار  یلاقتنا  تارک  ییایشناروم  لحارم 

اھنآ  . دنشاب یم  یلحم  ناھج  کی  ردام  حور  نادنزرف   ، ایشناروم یورین  ناتسرپرس 
یلحم عونتم  یاھشنیرفآ  رد  هچ  رگ   ، دنتسھ درادناتسا  ًاحرط  یبسن  روط  هب 

دنا هدش  هدیرفآ  دوخ  صخشم  درکراک  یارب  اھنآ   . تسا توافتم  یکدنا  ناشتعیبط 
. دنرادن شزومآ  هب  یزاین  شیوخ  یاھتیلوئسم  هب  دورو  زا  شیپ  و 

هب یناسنا  ۀتفای  اقب  نیلوا  دورو  اب   ، ایشناروم یورین  ناتسرپرس  نیلوا  شنیرفآ 
رد اھنآ   . تسا نراقم  یلحم  ناھج  کی  رد  رصق  تارک  نیلوا  زا  یا  هرک  یاھ  هنارک 
: دنوش یم  یدنب  هقبط  نیریز  تروص  هب  هدش و  هدیرفآ  هرفن  رازھ  کی  یاھھورگ 

رادم 400 ناگدننک  میظنت  - 1

متسیس 200 ناگدننک  گنھامھ  - 2

یا 100 هرایس  ناتسرپرس  - 3

یبیکرت 100 ناگدننک  لرتنک  - 4

طبار 100 ناگدننک  تیبثت  - 5

یباختنا 50 ناگدننک  یدنب  هقبط  - 6

رایتسد 50 ناگدننک  تبث  - 7
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روط هب  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  شیوخ  یموب  یاھناھج  رد  هشیمھ  ورین  ناتسرپرس 
، دنوش یم  تیادھ  ناھج  حور  ناھج و  رسپ  یحور  کرتشم  تیلاعف  طسوت  صاخ 
ِرصق تارک  نیلوا  زا  کی  رھ  رد  اھنآ   . دنتسھ راتخم  دوخ  ًالماک  هورگ  کی  نآ  زا  ادج  اما 
اب کیدزن  طابترا  رد  اھنآ  اجنآ  رد   . دنتسھ یزکرم  داتس  یاراد  یلحم  یاھمتسیس 
یژرنا یلجت  اب  هطبار  رد  اما   ، دننک یم  راک   ، ود رھ   ، اھمیفارس یکیزیف و  نارگلرتنک 

. دنراد درکراک  ناشدوخ  ۀرک  رد   ، یحور دربراک  و 

یھاگ دنتسھ  تیرومأم  رد  تقوم  روط  هب  هک  ینامداخ  ناونع  هب  نینچمھ  اھنآ 
هب اما   ، دننک یم  راک  یلماکت  تارک  رد  یدام  قوف  یاھ  هدیدپ  اب  طابترا  رد  تاقوا 
راک زین  ناھجربا  یشزومآ  تارک  رد  ، و  دننک یم  تمدخ  ینوکسم  تارک  رد  تردن 
ناھج کی  رد  ایشناروم  تفرشیپ  یلاقتنا  ماظن  هب  هدمع  روط  هب  اھنآ   . دننک یمن 

. دنراد صاصتخا  یلحم 

یکیزیف و یژرنا  هک  دنتسھ  یریظن  یب  تادوجوم  اھنیا  رادم . ناگدننک  میظنت   -1
تارک یازجم  یاھلاناک  رد  ار  نآ  نتفای  نایرج  دنزاس و  یم  گنھامھ  ار  یحور 

ۀرک کی  هب  دنتسھ و  یا  هرایس  ًارصحنم  اھرادم  نیا  . و  دننک یم  میظنت  ایشناروم 
، ود رھ   ، یحور یکیزیف و  یاھرادم  زا  ایشناروم  یاھرادم   . دنشاب یم  دودحم  اھنت 

میظنت نیا  زا  نت  اھنویلیم  هب  ، و  دنتسھ اھنآ  لمکم  ، و  توافتم یلاقتنا  تارک  رد 
رصق متسیس  دننامھ  رصق  تارک  زا  متسیس  کی  یتح  هک  تسا  زاین  ناگدننک 

. دوش هداد  یژرنا  ایناتِس 

ار اھنآ  هک  دننک  یم  زاغآ  یدام  یاھیژرنا  رد  ار  یتارییغت  نآ   ، رادم ناگدننک  میظنت 
یورین یاھروتارنژ   ، تادوجوم نیا   . دروآ یم  رد  اھنآ  ناراکمھ  میظنت  لرتنک و  تحت 

ًارھاظ مانید  کی  هک  روطنامھ  تسرد   . دنتسھ رادم  ناگدننک  میظنت  زین  ایشناروم و 
ایشناروم ۀدنز  یاھمانید  نیا  بیترت  نیمھ  هب   ، دنک یم  دیلوت  قرب  رفسمتا  نورد  زا 
هک دننک  یم  لیدبت  یداوم  نآ  هب  اج  همھ  رد  ار  اضف  یاھیژرنا  دسر  یم  رظن  هب 

رد هدنبای  زارف  یاھناسنا  یتایح  یاھتیلاعف  اھندب و  نورد  هب  ایشناروم  ناتسرپرس 
. دنزیمآ یم 

زا هناگادج  عون  کی  ایشناروم  ۀرک  رھ  هک  اجنآ  زا  متسیس . ناگدننک  گنھامھ   -2
هدھاشم ار  تارک  نیا  هک  تسا  لکشم  رایسب  اھناسنا  یارب   ، دراد ایشناروم  یژرنا 
رگید زیچ  رھ  یھایگ و  تایح  اھناسنا   ، یلاقتنا یلاوتم  ۀرک  رھ  رد  اما   . دنیامن
رییغت یجیردت  روط  هب  اھزیچ  نیا   . تفای دنھاوخ  ار  ایشناروم  دوجو  هب  طوبرم 

هتشاد تقباطم  دوعص  لاح  رد  ۀتفای  اقب  ۀدنور  شیپ  درف  ندش  یحور  اب  ات  دنبای  یم 
نیا  ، تسا درف  هب  رصحنم  بیترت  نیدب  هرک  رھ  یژرنا  متسیس  نوچ  . و  دنشاب

ار ورین  توافتم  یاھمتسیس  نیا  ات  دنوش  یم  راک  هب  لوغشم  ناگدننک  گنھامھ 
هتخاس و گنھامھ  یراک  دحاو  کی  لکش  هب  صخشم  هورگ  رھ  ۀطوبرم  تارک  یارب 

. دننک تسدکی 
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زا جیردت  هب  رگید  ۀرک  هب  ایشناروم  ۀرک  کی  زا  یورشیپ  اب  دوعص  لاح  رد  یاھناسنا 
یارب هک  تسا  یرورض  ور  نیا  زا   ، دننک یم  تفرشیپ  یحور  هب  یکیزیف  تلاح 

. دوش هدید  کرادت  ایشناروم  لاکشا  دوعص  نازیم  ایشناروم و  تارک  دوعص  نازیم 

هب  ، دننک یم  روبع  رگید  ۀرک  هب  هرک  کی  زا  رصق  تارک  ناگدنبای  زارف  هک  یماگنھ 
یورشیپ ۀرک  رد  متسیس  ۀدننک  گنھامھ  نارگشریذپ  هب  لاقتنا  میفارس  ۀلیسو 
شخب داتفھ  زکرم  رد  ریظن  یب  دباعم  نآ  رد  اجنیا   . دنوش یم  هداد  لیوحت  هدش 

هک ییاھناسنا  یارب  شریذپ  زیخاتسر  یاھرالات  هباشم   ، لاقتنا یاھقاتا   ، هدنبات
ناگدننک گنھامھ  طسوت  قولخم  رکیپ  رد  یرورض  تارییغت   ، دنراد نیمز  رد  أشنم 

هب ایشناروم  مادنا  ۀیلوا  تارییغت  نیا   . دوش یم  داجیا  یا  هنارھام  زرط  هب  متسیس 
. دنسر ماجنا  هب  ات  دنراد  زاین  زور  داتفھ  هب  درادناتسا  تقو 

ناھج یزکرم  داتس  ات  رصق  تارک  زا   ، ایشناروم ۀرک  رھ  یا . هرایس  ناتسرپرس   -3
داتفھ تسارح  تحت  دوش —  یم  طوبرم  ایشناروم  روما  هب  هک  ییاج  ات  — 

ار ایشناروم  یلاع  عجرم  ِیا  هرایس  یلحم  یاروش  اھنآ   . دراد رارق  تسرپرس 
تارک رد  هک  یدوعص  لاح  رد  تاقولخم  یمامت  هب  اروش  نیا   . دنھد یم  لیکشت 

مادنا رد  ار  یتارییغت  نآ  دنک و  یم  ادھا  هدام  ایشناروم  یاھرکیپ  یارب  دنیآ  یم  دورف 
رسیم ار  دعب  ۀرک  هب  یورشیپ  هدنبای  زارف  کی  یارب  هک  دراد  یم  زاجم  قولخم 

، یرایشھ ندومن  راذگاو  نودب  امش   ، دندش هدومیپ  رصق  تارک  هک  نیا  زا  دعب   . دزاس
رییغت اب  طقف  یشوھیب   . دیوش یم  لقتنم  رگید  زاف  هب  ایشناروم  تایح  زاف  کی  زا 

هب انواھ  زا  رگید و  ناھج  هب  ناھج  کی  زا  دعب  یاھییاج  هب  اج  هیلوا و  یاھیبای  لکش 
. دریگ یم  تروص  تشھب 

رھ زکرم  رد  هشیمھ  یکیناکم  رایسب  تادوجوم  نیا  زا  یکی  یبیکرت . نارگلرتنک   -4
هب تبسن  یبیکرت  رگلرتنک  کی   . دراد رارقتسا  ایشناروم  ۀرک  کی  یرادا  دحاو 

اب . و  تسا شنک  رد  اھنآ  اب  ساسح و  ییایشناروم  ، و  یحور  ، یکیزیف یاھیژرنا 
کی  ، رادم ۀدننک  میظنت  راھچ   ، متسیس ۀدننک  گنھامھ  ود  هشیمھ  دوجوم  نیا 
کی ای  رایتسد  ۀدننک  تبث  کی  ، و  طبار ۀدننک  تیبثت  کی   ، یا هرایس  تسرپرس 

. دنراد رارق  یراک  طابترا  رد  یباختنا  ۀدننک  یدنب  هقبط 

، ملاع یحور  یکیزیف و  یاھورین  اب  یراکمھ  رد  اھنیا  طبار . ناگدننک  تیبثت   -5
ۀدام هب  ار  ایشناروم  یژرنا  لیدبت  اھنآ   . دنتسھ ایشناروم  یژرنا  ناگدننک  میظنت 
ناگدننک تیبثت  هب  ایشناروم  دوجو  نامزاس  یمامت   . دنزاس یم  رسیم  ایشناروم 

یدام یا  هطقن  رد  هک  نیا  ات   ، دننک یم  دنک  ار  یژرنا  یاھشدرگ  اھنآ   . تسا هتسباو 
نیا راک  فیصوت  ای  هسیاقم  یارب  یمالک  چیھ  نم  اما   . دھد خر  دناوتب  ندش 

. تسا رشب  لیخت  ۀوق  زا  رتارف  ًالماک  نیا   . مرادن تادوجوم 

یایند زاف  ای  هقبط  کی  زا  امش  هک  جیردت  هب  یباختنا . ناگدننک  یدنب  هقبط   -6
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، دیوش هتفرشیپ  ِکوک  ای  هدش  نازیم  ون  زا  دیاب   ، دیور یم  شیپ  یرگید  هب  ایشناروم 
رد ایشناروم  تایح  اب  ار  امش  هک  تسا  یباختنا  ناگدننک  یدنب  هقبط  ۀفیظو  نیا  و 

. دنراد هاگن  هتفرشیپ  یگنھامھ 

نیرخآ ات  رصق  ۀرک  نیلوا  زا  هدام  تایح و  ییایشناروم  ۀیلوا  لاکشا  هک  یلاح  رد 
زا جیردت  هب  هک  دراد  دوجو  یراک  تفرشیپ  کی   ، دنتسھ ناسکی  ناھج  یلاقتنا  ۀرک 
اما تخاونکی  ًاساسا  ِشنیرفآ  نیا  اب  امش  قابطنا   . دبای یم  دادتما  یحور  هب  یدام 

یباختنا ددجم  ندرک  کوک  نیا  قیرط  زا   ، هدننک یحور  ورشیپ و  یپ  رد  یپ  روط  هب 
امش هک  نیا  مغر  هب   ، تیصخش مسیناکم  رد  یلیدعت  نینچ   . دوش یم  داجیا 
. تسا دیدج  شنیرفآ  کی  ۀلزنم  هب   ، دینک یم  ظفح  ار  ایشناروم  رکیپ  نامھ 

رارق نارگنومزآ  نیا  شیامزآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ررکم  روط  هب  تسا  نکمم  امش 
یدونشخ اب  اھنآ   ، دیھد ناشن  یحور  یفکم  تفرشیپ  هک  نیا  ضحم  هب  ، و  دیھد

جتنم هتفرشیپ  تارییغت  نیا   . دومن دنھاوخ  قیدصت  هتفرشیپ  تیعضو  یارب  ار  امش 
رد تارییغت  لثم   ، دنوش یم  ایشناروم  طیحم  هب  تبسن  هتفای  رییغت  یاھشنکاو  هب 

. یصخش رامشیب  یاھشنک  ریاس  ییاذغ و  تاموزلم 

هب ایشناروم  یاھتیصخش  یدنب  هورگ  رد  نینچمھ  یباختنا  ناگدننک  یدنب  هقبط 
ًاعبط اھنآ   . دنتسھ یگرزب  کمک  اھ  هژورپ  ریاس  ، و  سیردت  ، یتاعلاطم دصاقم 

. دننک یم  راک  تقوم  یراکمھ  اب  وحن  نیرتھب  هب  هک  دنھد  یم  ناشن  ار  ییاھنآ 

. تسا رادروخرب  دوخ  ناگدننک  تبث  زا  ایشناروم  یایند  رایتسد . ناگدننک  تبث   -7
دانسا و زا  یرادھاگن  یتسرپرس و  رد  یحور  ناگدننک  تبث  اب  یراکمھ  رد  اھنآ 
دانسا  . دننک یم  تمدخ  تسا  ایشناروم  تاقولخم  هب  طوبرم  هک  یتاعالطا  ریاس 

. تسا دوجوم  اھتیصخش  یاھ  هدر  یمامت  یارب  ایشناروم 

یدام و تادوجوم  یارب  ناسمھ  روط  هب  ایشناروم  یلاقتنا  یاھورملق  یمامت 
طابترا رد  ایشناروم  ناگدنورشیپ  ناونع  هب  امش   . دنتسھ یسرتسد  لباق  یحور 
هب هک  یلاح  رد   ، دنام دیھاوخ  یقاب  یدام  یاھتیصخش  یدام و  یایند  اب  لماک 

دیھاوخ هناردارب  طباور  نانآ  اب  هداد و  صیخشت  ار  یحور  تادوجوم  هدنیازف  روط 
یانثتسا هب  حاورا  یاھ  هدر  یمامت   ، ایشناروم ماظن  زا  جورخ  ماگنھ  ات  ، و  تشاد

. دیا هدید  ار  درفنم  ناروآ  مایپ  ریظن  رتالاب  عاونا  زا  یکدنا  دادعت 

ایشناروم نارای  - 3

. دنتسھ یلحم  ناھج  کی  ردام  حور  نادنزرف   ، ایشناروم رصق و  تارک  نانابزیم  نیا 
رد نادابن  رد  ، و  دنوش یم  قلخ  هرفن  رازھ  دصکی  یاھھورگ  رد  هرود  هب  هرود  اھنآ 
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. دراد دوجو  ریظن  یب  تادوجوم  نیا  زا  نت  درایلیم  داتفھ  زا  شیب  رضاح  لاح 

کلم طسوت  نوتگنیولس  یکیدزن  رد  صوصخم  ۀرایس  کی  رد  ایشناروم  نارای 
کلم یزکرم  سرادم  نایم  زا  اھنآ   . دنوش یم  هداد  شزومآ  تمدخ  یارب  اھقداص 
اھمتسیس رصق  تارک  نیرت  نییاپ  زا  اھنآ  یتامدخ  راک  ۀنماد   . دننک یمن  روبع  اھقداص 

تارک رد  تردن  هب  اھنآ  اما   ، دریگ یم  رب  رد  ار  نوتگنیولس  یتاعلاطم  تارک  نیرتالاب  ات 
دنوادخ نارسپ  یلک  یتسرپرس  تحت  اھنآ   . دنریگ یم  رارق  هھجاوم  دروم  ینوکسم 

. دننک یم  تمدخ  اھقداص  کلم  لصفالب  تیادھ  تحت  و 

زا کی  رھ  رد  دنتسھ —  یلحم  ناھج  کی  رد  داتس  رازھ  هد  یاراد  ایشناروم  نارای 
دوخ ۀتسر  کی  لماک  روط  هب  ًابیرقت  اھنآ   . یلحم یاھمتسیس  رصق  تارک  نیلوا 

اما  ، دنتسھ رادافو  شوھاب و  تادوجوم  زا  هورگ  کی   ، یلک روط  هب  ، و  دنتسھ راتخم 
لصاح عالطا   ، یوامس ۀنالابقادب  یاھبوشآ  یخرب  اب  طابترا  رد   ، رابکی هاگ  دنچ  رھ 

رد دنمدوس  تاقولخم  نیا  زا  نت  نارازھ   . دنا هدش  هدیناشک  یھارمگ  هب  هک  هدش 
نونکا امش  یلحم  متسیس   . دنتفر تسد  زا  ایناتِس  رد  رفیسول  شروش  مایا  لوط 

هب طقف  رفیسول  شروش  نایز   . دشاب یم  اراد  تادوجوم  نیا  زا  ار  دوخ  لماک  ۀیمھس 
. تسا هتشگ  ناربج  یگزات 

اما  . وجتولخ یرگید  لاعف و  عون  کی   . دراد دوجو  ایشناروم  نارای  زا  صخشم  عون  ود 
اما  ، دنتسین تیسنج  یاراد  تاقولخم  اھنآ   . دنربارب هبتر  رظن  زا  اھنآ   ، نیا زا  اوس 
رظن زا  هک  یلاح  رد  . و  دنھد یم  ناشن  رگیدکی  یارب  ییابیز  ۀدننک  رثأتم  ۀفطاع 
دوجو یدنب  هدر  رد   ، دننک یم  یتسود  تبحاصم و  یتخس  هب  یرشب )  ) یدام
تارک ینیبانیب  تاقولخم   . دنتسھ کیدزن  یرشب  یاھداژن  هب  رایسب  قولخم 

زا دعب  ، و  ایشناروم بورک  ناگتشرف  سپس   ، دنتسھ امش  نارابتمھ  نیرتکیدزن 
. دنراد رارق  ایشناروم  نارای  اھنآ 

یعامتجا یتادوجوم  ابرلد  یا  هنوگ  هب  تبحمرپ و  یا  هدننک  رثأتم  زرط  هب  نارای  نیا 
رد ار  نانآ  امش  هک  نیا  زا  دعب  ، و  دنرادروخرب یزیامتم  یاھتیصخش  زا  اھنآ   . دنتسھ

هقبط کی  ناونع  هب  ار  اھنآ  دیتفرگ  دای  هک  نیا  زا  سپ   ، دیدرک تاقالم  رصق  تارک 
هیبش یگمھ  اھناسنا   . داد دیھاوخ  صیخشت  ار  اھنآ  تیدرف  یدوز  هب   ، دیسانشب

لباق زیامتم و  تیصخش  کی  زا  امش  زا  کی  رھ  لاح  نیع  رد   . دنتسھ رگیدکی 
. تسا رادروخرب  تخانش 

راک تعیبط  زا  یا  هدیا  ایشناروم  نارای  زا  نیریز  یدنب  هقبط  رد  تسا  نکمم 
: دوش جاتنتسا  یلحم  متسیس  کی  رد  نانآ  یاھتیلاعف 

هب ایشناروم  ناگدنورشیپ  اب  ناشطابترا  رد  نادرونھر  ناظفاحم   -1
نارود یمامت  یارب  نارای  نیا   . دنا هدشن  هدرامگ  یصخشم  یاھتیلوئسم 
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یمامت راک  ناگدننک  گنھامھ  ور  نیا  زا  دنتسھ و  لوئسم  ایشناروم  یناگدنز 
. دنتسھ لاقتنا  ایشناروم و  رگید  نامداخ 

هزات یعامتجا  نارای  اھنیا  دازآ . ناگدنھد  دنویپ  نادرونھر و  نارگشریذپ   -2
نامز یلاقتنا  باوخ  نیلوا  زا  امش  هک  یماگنھ   . دنتسھ رصق  تارک  رد  نادراو 

گرم زا  نتساخرب  امش  هک  یماگنھ   ، دیوش یم  رادیب  رصق  ۀرک  نیلوا  رد 
رد ًاعطق  نانآ  زا  یکی   ، دینک یم  هبرجت  ار  ایشناروم  تایح  هب  دورو  ینامسج و 
هک ینامز  زا  بیترت  نیدب  . و  دیوگب دماشوخ  امش  هب  هک  دوب  دھاوخ  سرتسد 
ات دیریگ  یم  رارق  ییوگدماشوخ  دروم  یمسر  روط  هب  یرادیب  لابند  هب  امش 
نیا  ، دینک یم  کرت  لوا  ۀلحرم  حور  کی  ناونع  هب  ار  یلحم  ناھج  هک  ینامز 

. دنتسھ امش  اب  هتسویپ  ایشناروم  نارای 

هدنبای زارف  ناسنا  کی   . دنوش یمن  هداد  صیصخت  دارفا  هب  مئاد  روط  هب  نارای 
عقاوم نیدنچ  زا  کی  رھ  رد  تسا  نکمم  رتالاب  تارک  ای  رصق  تارک  زا  یکی  رد 
یارب تسا  نکمم  نیا  رب  هوالع  دشاب و  هتشاد  توافتم  رای  کی  یلاوتم 

هب نینچمھ  تامازلا و  هب  ًامامت  نیا   . دھد هار  ۀمادا  رای  نودب  ینالوط  یاھتدم 
. دراد یگتسب  دوجوم  نارای  ۀریخذ 

زا ییاریذپ  هب  نابرھم  تاقولخم  نیا  ینامسآ . نارگرادید  نانابزیم   -3
هک ینامسآ  تادوجوم  ریاس  وجشناد و  ناگدننک  رادید  یرشب  قوف  یاھھورگ 

صیصخت دننک  تقوم  تماقا  یلاقتنا  تارک  رد  فداصت  بسح  رب  تسا  نکمم 
رھ ۀدودحم  رد  هک  دوب  دیھاوخ  رادروخرب  یفکم  تصرف  زا  امش   . دنا هتفای 
ناگدننک رادید   . دینک رادید  دیا  هتفای  تسد  نآ  هب  یبرجت  روط  هب  هک  ییورملق 

رارق اوزنا  رد  هک  ییاھنآ  یتح  ینوکسم  تارک  ۀیلک  هب  دنراد  هزاجا  وجشناد 
. دنوش دراو  دنراد 

ۀدوارم لیھست  راک  هب  نارای  نیا  طبار . ناریدم  ناگدننک و  گنھامھ   -4
راتفر ناراگزومآ  اھنآ   . دنا هتفای  صیصخت  یمگردرس  زا  تعنامم  ایشناروم و 

یاھتیلاعف ریاس  اھسالک و  دنتسھ و  ایشناروم  تفرشیپ  یعامتجا و 
قطانم یاراد  اھنآ   . دننک یم  رازگرب  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  نایم  رد  ار  یھورگ 
هاگ هب  هاگ  دنروآ و  یم  درگ  ار  دوخ  نادرگاش  اھنآ  رد  هک  دنتسھ  یا  هدرتسگ 

تشگزاب ناریدم  یوامس و  نارورنھ  زا  دوخ  یاھ  همانرب  ندرک  رتابیز  یارب 
یطابترا نارای  نیا  اب   ، دینک یم  تفرشیپ  امش  هک  جیردت  هب   . دننک یم  توعد 

هب نیا   . دیوش یم  هورگ  ود  رھ  ۀتفیش  هزادنا  زا  شیب  دینک و  یم  ادیپ  هنامیمص 
رارق طابترا  رد  وجتولخ  ای  لاعف  عون  کی  اب  امش  هک  دراد  یگتسب  سناش 

. دیریگ

امش اینوسنم  یناگدنز  نیزاغآ  نارود  لوط  رد  نامجرتم . ناگدننک و  ریسفت   -5
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یمامت اھنآ   . درک دیھاوخ  هعجارم  نامجرتم  ناگدننک و  ریسفت  هب  ًاررکم 
نابز اھنآ   . دننک یم  ملکت  اھنآ  هب  هتسناد و  ار  یلحم  ناھج  کی  یاھنابز 

. دنتسھ ملاع  ناسانش 

لثم اجنآ  رد  امش   . دیریگ یمن  ارف  ار  دیدج  یاھنابز  کیتاموتا  روط  هب  امش 
. دوب دنھاوخ  امش  نابز  ناراگزومآ  رھام  تادوجوم  نیا  ، و  دیزومآ یم  نابز  اجنیا 
. و دوب دھاوخ  نادابن  نابز  سپس  ایناتِس و  نابز   ، رصق تارک  رد  یریگدای  نیلوا 

ایشناروم نارای   ، دیوش یم  هربخ  دیدج  یاھنابز  نیا  رد  امش  هک  یلاح  رد 
نیا زا  کیچیھ  رد  امش   . دوب دنھاوخ  امش  روبص  نامجرتم  دمآراک و  نارسفم 
نارای زا  یکی  هک  نیا  رگم   ، دش دیھاوخن  هجاوم  یرگرادید  چیھ  اب  زگرھ  تارک 

. دنک هفیظو  ماجنا  رسفم  ناونع  هب  دناوتب  ایشناروم 

یاھرفس رد  ار  امش  نارای  نیا  تشگزاب . راذگ و  تشگ و  ناتسرپرس   -6
یھارمھ یلاقتنا  گنھرف  نوماریپ  تارک  هب  یزکرم و  داتس  ۀرک  هب  رت  ینالوط 
تارک نوماریپ  ار  یھورگ  یدرف و  یاھروت  نیا  یمامت  اھنآ   . درک دنھاوخ 

. دننک یم  یتسرپرس  ، و  تیادھ  ، یزیر همانرب  متسیس  یگنھرف  یشزومآ و 

یدام و یاھنامتخاس  هوکش  لامک و  یتح  نامتخاس . هقطنم و  نالوئسم   -7
، دیور یم  شیپ  دوخ  یاینوسنم  یناگدنز  نارود  رد  هک  جیردت  هب   ، ییایشناروم

تارک رد  هک  دیراد  هزاجا  اھھورگ  دارفا و  ناونع  هب  امش   . دبای یم  شیازفا 
رقم ناونع  هب  امش  تقوم  تماقا  یارب  هک  تماقا  یاھناکم  رد  رصق  نوگانوگ 

یاھتیلاعف زا  یرایسب   . دینک داجیا  یصخشم  تارییغت  هدش  نییعت  یزکرم 
صاصتخا ِنوگانوگ  یاھثلثم  ، و  اھ عبرم   ، اھ هریاد  زاب  یاھ  هطوحم  رد  تارک  نیا 

. دنتسھ فقس  نودب  رصق  تارک  یاھنامتخاس  رثکا   . دریذپ یم  تروص  هتفای 
طیارش  . دنتسھ یلاع  تانییزت  هوکشاب و  یاھنامتخاس  اب  ییاھ  هطوحم  اھنآ 
ًالماک ار  اھفقس  هدش  یرامعم  تارک  رد  مکاح  یکیزیف  طیارش  ریاس  یوج و 

. دنزاس یم  یرورضریغ 

ایشناروم روما  تیریدم  رد   ، هدنبای زارف  تایح  یلاقتنا  یاھزاف  نالوئسم  نیا 
ندیسر روھظ  ۀصنم  هب  ات  ، و  دندش قلخ  راک  نیا  یارب  اھنآ   . دنتسھ یلاع 
فیاظو زگرھ  اھنآ   . دنام دنھاوخ  یقاب  ایشناروم  نارای  هشیمھ   ، لاعتم دزیا 

. داد دنھاوخن  ماجنا  یرگید 

تارک درکراک   ، دنبای یم  رارقتسا  تایح  رون و  رد  اھناھج  اھمتسیس و  هک  جیردت  هب 
. دتسیا یم  زاب  هدنیازف  روط  هب  ایشناروم  یشزومآ  یلاقتنا  تارک  ناونع  هب  رصق 
هب  . دنزاس یم  رارقرب  ار  دوخ  نیون  یشزومآ  ماظن  رتشیب  رتشیب و  ناگدنھد  نایاپ 
حطس زا  ار  یناھیک  یھاگآ  هک  تسا  هدش  یحارط  نینچ  ماظن  نیا  دسر  یم  رظن 

تشونرس  . دزاس یم  لیدبت  ینوریب  ۀدنیآ  یاھناھج  حطس  هب  گرزب  ناھج  ینونک 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



رد ناگدنھد و  نایاپ  اب  طابترا  رد  هدنیازف  روط  هب  هک  تسا  نیا  ایشناروم  نارای 
راک تسا  هدشن  راکشآ  ایشنروی  رد  رضاح  لاح  رد  هک  رگید  رامشیب  یاھورملق 

. دننک

زا امش  یرو  هرھب  هب  ًالامتحا  تادوجوم  نیا  هک  دینک  ینیب  شیپ  دیناوت  یم  امش 
ای ینالوط  امش  تقوم  تماقا  هک  نیا  هاوخ   ، درک دنھاوخ  کمک  رایسب  رصق  تارک 

دیھاوخ تذل  اھنآ  دوجو  زا  نوتگنیولس  هب  ندیسر  ات  نانچمھ  امش  . و  دشاب هاتوک 
. تسین یرورض  امش  یاقب  ۀبرجت  زا  تمسق  چیھ  رد  ینف  رظن  زا  اھنآ  دوجو   . درب
هب ار  اھنآ  دوجو  نادقف  اما   ، دیسرب نوتگنیولس  هب  دیناوت  یم  مھ  اھنآ  نودب  امش 

ۀنایارگزارف یناگدنز  نارود  یتیصخش  تمعن  اھنآ   . درک دیھاوخ  ساسحا  دایز  ۀزادنا 
. دنتسھ یلحم  ناھج  رد  امش 

تشگزاب ناریدم  - 4

یقیسوم ۀزادنا  هب  تسا  دنخبل  لداعم  هچنآ  شخب و  ترسم  ِیداش  هدنخ و 
دوجو هدنخ  یداش و  یحور  ییایشناروم و  ناسمھ  یزیچ   . دشاب یم  ریگملاع 
راک زا  ییاھر  یزاب —  راک و  نیب  یواسم  روط  هب  ًابیرقت  هدنبای  زارف  تایح   . دراد

. تسا هدش  میسقت  هلوحم — 

توافتم رایسب  اھنآ  یرشب  تاھباشم  زا  یرشب  قوف  حازم  ینامسآ و  تحارتسا 
، و میزاس یم  رادروخرب  ار  دوخ  ود  رھ  زا  یلکش  هب  عقاو  رد  یگمھ  ام  اما   ، دنتسھ

شیب مک و  هک  دنھد  یم  ماجنا  نامیارب  ار  یزیچ  ام  تیعضو  رد  یتسار  هب  اھنیا 
اپرب  ، ایشناروم نارای   . دھد ماجنا  امش  یارب  ایشنروی  رد  تسا  رداق  لآ  هدیا  حازم 
دروم تشگزاب  ناریدم  طسوت  رایسب  ییاناوت  اب  ، و  دنتسھ یزاب  رھام  ناگدننک 

. دنوش یم  عقاو  تیامح 

امش  ، دندش یم  هسیاقم  ایشنروی  رد  اھنیدمک  رتالاب  عاونا  اب  تشگزاب  ناریدم  رگا 
رایسب یا  هقیرط  نیا  هچ  رگ   ، دیدیمھف یم  ار  اھنآ  راک  وحن  نیرتھب  هب  ًالامتحا 
ناریدم نیا  درکراک  زا  یا  هدیا  ندیناسر  یارب  روآ  فسأت  یا  هزادنا  ات  ییادتبا و 

، یحور ملاوع  ایشناروم و  ِراشرس  حازم  نامداخ  نیا   ، تحارتسا ینوگرگد و 
. دشاب یم 

اب زگرھ  یحور  ۀلذب  تسین . هچ  میوگب  دیھد  هزاجا  ادتبا   ، یحور حازم  ثحب  رد 
یحور ۀلذب   . دوش یمن  هداد  هولج  راکاطخ  فیعض و  درف  ِیلابقادب  نتخاس  هتسجرب 
هس ام  حازم   . تسین زیمآرفک  زگرھ  زین  تینابر  لالج  یراکتسرد و  هب  تبسن 

: دریگ یم  رب  رد  ار  ینادردق  یلک  حطس 
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رد هتشذگ  یاھدادخر  تارطاخ  زا  هک  ییاھ  هفیطل  هناروآدای . یاھ  هلذب   -1
هنادرخبان بلغا  بارطضا  سرت و  تاقوا  یھاگ  ، و  القت  ، راکیپ زا  درف  کی  ۀبرجت 

فرژ و ناوت  زا  یشان  حازم  زاف  نیا   ، ام یارب   . دریگ یم  همشچرس  هناکدوک  و 
یاھراب اھنآ  اب  ناوت  یم  هک  تسا  هتشذگ  تارطاخ  زا  یریگ  هرھب  یارب  رادیاپ 

. دومن کبس  رگید  تھج  زا  هدیشخب و  عمط  ریذپلد  یا  هنوگ  هب  ار  لاح  نارگ 

بجوم تاقوا  بلغا  هک  اھزیچ  زا  یرایسب  ندوب  ینعم  یب  یراج . حازم   -2
شخب ندوب  تیمھا  یب  فشک  زا  یشان  یداش   ، دوش یم  ام  یدج  ینارگن 
رداق وحن  نیرتھب  هب  هک  یماگنھ  ام   . ام یصخش  یدج  بارطضا  ۀدمع 
باسح هب  هدنیآ  یاھنانیمطا  عفن  هب  ار  لاح  نامز  یاھبارطضا  میوش  یم 

. میوش یم  نادردق  رایسب  حازم  زاف  نیا  هب  تبسن   ، میرواین

، دشاب لکشم  اھناسنا  یارب  حازم  زاف  نیا  روصت  دیاش  هنایوگشیپ . یداش   -3
راک مھ  اب  کین  یروظنم  هب  اھزیچ  یمامت   ” هک نیا  نانیمطا  زا  ام  اما 

اھییایشناروم و حاورا و  یارب  میروآ —  یم  تسد  هب  یا  هژیو  تیاضر  دننک “ یم 
زا شیب  هجوت  هب  ام  نامیا  زا  یوامس  حازم  ۀبنج  نیا   . اھناسنا یارب  روطنیمھ 

همشچرس ام  یلاعتم  ناریدم  یھلا  تابث  هب  ام و  ناقوفام  تبحمرپ  دح و 
. دبای یم 

نوگانوگ یاھ  هتسر  یالاو  حازم  نایب  ریگرد  ًارصحنم  ملاع  تشگزاب  ناریدم  اما 
حیرفت  ، یمرگرس یربھر  لوغشم  نینچمھ  اھنآ  ؛  دنتسین دنمشوھ  تادوجوم 
ۀنامیمص یراکمھ  زا  اھنآ  هطبار  نیا  رد  . و  دنتسھ ایشناروم  یمرگرس  ، و  یونعم

. دنرادروخرب یوامس  نارورنھ 

تمدخ هب  هورگ  کی  اھنآ   . دنتسین هدش  هدیرفآ  هورگ  کی  دوخ  تشگزاب  ناریدم 
ات انواھ  نایموب  زا   ، تادوجوم زا  یا  هلسلس  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دنتسھ  هدش  هتفرگ 

تارک زا  ایشناروم  ناگدنورشیپ  ات  نامز و  مداخ  حاورا  اضف و  روآ  مایپ  نانابزیم 
هب کمک  راک  فقو  ار  ناشدوخ  دنتسھ و  بلطواد  ًامامت  اھنآ   . دنشاب یم   ، یلماکت
یاھ هویش  نیا  اریز   ، دنا هدرک  یرکف  شمارآ  رکف و  رییغت  هب  یبایتسد  رد  نارگید 

. دنتسھ دیفم  رایسب  هتفر  لیلحت  یاھیژرنا  نتفای  زاب  رد  لمع 

، دیوش یم  هتسخ  ًاشخب  یراک  هب  ندز  تسد  یاھشالت  ۀطساو  هب  هک  یماگنھ 
ددجم یبرجت  یارجا   ، دیتسھ دیدج  یژرنا  یاھژراش  تفایرد  رظتنم  هک  یلاح  رد 
ۀیلوا براجت  ندروآ  دای  هب   ، دوش یم  ریذپلد  یتذل  بجوم  رگید  یاھ  هرود  اھزور و 

، نادنمرنھ نیا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اقیقد  و  تسا . شخبمارآ  یتاقبط  ای  یداژن 
تلاح کی  هب  هظفاح  ندنادرگ  زاب  هب  اھنآ  دنوش —  یم  هدیمان  تشگزاب  ناریدم 

. دنناسر یم  یرای  دوجو  رت  هبرجت  مک  تیعضو  کی  هب  ای  یلماکت  قباس 
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هب هک  ییاھنآ  یانثتسا  هب   ، دنرب یم  تذل  تشگزاب  زا  عون  نیا  زا  تادوجوم  ۀیلک 
یگزات توارط و  ار  دوخ  کیتاموتا  روط  هب  هک  دنتسھ  هدننیرفآ  یتاذ  روط 

ورین و زکارم  ریظن   ، تاقولخم صاخ  رایسب  عاونا  زا  یخرب  زین  ، و  دنشخب یم 
زا دوخ  یاھشنکاو  ۀیلک  رد  یدبا  روط  هب  ًامامت  هشیمھ و  هک   ، یکیزیف نارگلرتنک 
کی  ، یراک فیاظو  راشف  زا  بوانتم  یاھییاھر  نیا   . دننک یم  راتفر  یراک  لوصا  یور 
رد هن  اما   ، دشاب یم  اھناھج  ناھج  رساترس  رد  تارک  ۀیلک  رد  تایح  زا  بترم  شخب 
، ور نیا  زا   ، دنوش یھت  دنناوت  یمن  یزکرم  هاگلزنم  یموب  تادوجوم   . تشھب ۀریزج 

یدبا لامک  زا  یتادوجوم  نینچ  اب  . و  دنریگ یمن  رارق  یژرنا  ددجم  تفایرد  ضرعم  رد 
. دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  یلماکت  براجت  هب  یتشگزاب  نینچ   ، یتشھب

یاھ هتسر  ۀدنورشیپ  حوطس  نایم  زا  ای  دوجو  رت  نییاپ  لحارم  نایم  زا  ام  رتشیب 
هب هک  تسا  هدننک  مرگرس  یا  هزادنا  ات  شخب و  توارط  نیا  ، و  میا هتفر  شیپ  دوخ 
هک هچنآ  هب  تبسن  قمعت  رکفت و  رد   . میرگنزاب شیوخ  ۀیلوا  ۀبرجت  عیاقو  زا  یخرب 
نھذ زیگنا  هرطاخ  ییاراد  ناونع  هب  هک  هچنآ  ، و  تسا هنھک  درف  کی  ۀتسر  یارب 

نآ ؛  تسا تفرشیپ  شالت و  رگناشن  هدنیآ   . دراد دوجو  یشخبمارآ   ، تسا راگدنام 
تسا ییاھزیچ  زا  یکاح  هتشذگ  اما  ؛  تسا تفرشیپ  ، و  ششوک  ، راک رگشیامن 

 . تسا هدش  عقاو  یبایتسد  دروم  هدمآ و  دوجو  هب  تراھم  اھنآ  رد  نیا  زا  شیپ  هک 
ینامداش هک  تسا  رطاخ  هدوسآ  یرورم  نانچ  شمارآ و  بجوم  هتشذگ  رد  قمعت 
. دنک یم  داجیا  ار  یداش  هب  کیدزن  ینھذ  ییایشناروم  تلاح  کی  یحور و 

ییاھدادخر رگشیامن  هک  دوش  یم  بسچلد  دایز  یماگنھ  یناسنا  حازم  یتح 
دھد یم  رارق  ریثأت  تحت  هک  ییاھنآ  ینونک  یلماکت  تیعضو  ریز  یکدنا  هک  دشاب 
یبراجت ینابرق  هک  دشاب  یسک  ناقوفام  رگشیامن  هک  یماگنھ  هک  نیا  ای   ، دشاب

یاھناسنا امش   . تسا طوبرم  رت  نییاپ  حالطصا  هب  دارفا  هب  ًالومعم  هک  دنا  هدش 
اب تسا  هنانابرھمان  هنابدا و  یب  ًالصا  هک  ار  یدایز  یاھزیچ  دیا  هداد  هزاجا  ایشنروی 

ًاتبسن حازم  سح  کی  رطاخ  هب   ، عومجم رد  اما   . دوش هتفرگ  هابتشا  امش  حازم 
ار نآ  زا  ینغ  کبس  کی  امش  یاھداژن  زا  یخرب   . تفگ کیربت  امش  هب  دیاب   ، بوخ

کمک اھنآ  هب  دایز  ۀزادنا  هب  دوخ  ینیمز  یناگدنز  نارود  رد  هنوگنادب  دنراد و 
، دیدرک تفایرد  مدآ  ثاریم  زا  یدایز  ردق  یحازم  ظاحل  هب  امش  ًارھاظ   . دوش یم 

. دمآ تسد  هب  رنھ  ای  یقیسوم  هب  تبسن  هک  هچنآ  زا  رتشیب  رایسب 

یاھ هرطاخ  یمرخ  اب  نآ  نانکاس  هک  یمایا  نآ   ، یزاب مایا  لوط  رد   ، ایناتِس یمامت 
زا هورگ  کی  عوبطم  حازم  ۀلیسو  هب   ، دننک یم  ایحا  ار  دوجو  رت  نییاپ  ۀلحرم  کی 

اب ار  یوامس  حازم  سح  هشیمھ  ام   . دوش یم  هیکزت  ایشنروی  زا  تشگزاب  ناریدم 
رما نیا   . میتسھ اھتیرومأم  نیرت  لکشم  ریگرد  هک  یماگنھ  یتح   ، میراد دوخ 

ام اما   . دوش بانتجا  ینیب  گرزب  دوخ  دح  زا  رتارف  رادنپ  داجیا  زا  هک  دنک  یم  کمک 
رارق نآ  لرتنک  تحت  هنادازآ   ،“ دیشاب شوخ   ” ، دییوگب تسا  نکمم  امش  هک  روطنآ 
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یاھ هتسر  یدج  یاھتیرومأم  اب  هطبار  رد  هک  ینامز  یانثتسا  هب   ، میریگ یمن 
. میرب یم  رس  هب  تقوم  یلیطعت  رد  شیوخ  ۀطوبرم 

گنرد رگا   ، مییامن گرزب  ار  شیوخ  تیمھا  میوش  یم  هسوسو  ام  هک  یماگنھ 
ییاتسدوخ  ، مینک قمعت  شیوخ  ناراگدیرفآ  هوکش  تمظع و  ینارکیب  هب  هدومن و 
زا یکی   . یھاکف زرم  رد  یتح   ، دوش یم  کحضم  هتسجرب  یا  هنوگ  هب  ام 

. میریگب یدج  رتمک  ار  دوخ  دنک  کمک  ام  یمامت  هب  هک  تسا  نیا  حازم  یاھدرکراک 
. تسا یتسرپدوخ  ندوزفا  یارب  یھلا  رھزداپ  حازم 

یاھالقت رد  هک  هدنبای  زارف  تادوجوم  عون  نآ  رد  حازم  ِیمرگرس  تحارتسا و  هب  زاین 
. تسا رتشیب  همھ  زا  دنراد  رارق  موادم  یحور  راشف  ضرعم  رد  شیوخ  یالاب  هب  ور 

یاھناسنا  . دنراد زیگنا  خوش  یاھیمرگرس  هب  یکدنا  زاین  تایح  هیلا  یھتنم  دح  ود 
نآ هب  یزاین  چیھ  یتشھب  لماک  تادوجوم  ، و  دنرادن یتیفرظ  چیھ  نآ  یارب  یودب 

یاھتیصخش زا  رورسم  داش و  عامتجا  کی  یعیبط  روط  هب  انواھ  یاھھورگ   . دنرادن
یاھتیلاعف یارب  ترورض  شتسرپ  تیفیک  تشھب  رد   . دنتسھ لاحشوخ  هداعلا  قوف 

ۀنایارگزارف یناگدنز  نارود  هک  ییاھنآ  نایم  رد  اما   . دزاس یم  عفر  ار  یتشگزاب 
یگرزب ۀرتسگ   ، دننک یم  زاغآ  یتشھب  لامک  فدھ  زا  رت  نییاپ  رایسب  ار  شیوخ 

. دراد دوجو  تشگزاب  ناریدم  تمدخ  یارب 

زاین زین  تیفرظ و  رتشیب و  یحور  راشف   ، دنشاب رتالاب  یرشب  تادوجوم  ردق  رھ 
هچ رھ  ام   . دراد تحص  رما  نیا  سکع  یحور  یایند  رد   . تسا رتشیب  حازم  یارب 
نییاپ اب  اما   . تسا رتمک  تشگزاب  براجت  یاھیمرگرس  هب  زاین   ، مینک دوعص  رتالاب 

زاین  ، فارس ناگتشرف  یاھھورگ  ات  تشھب  زا  یحور  تایح  نابدرن  زا  ندمآ 
نآ  . دراد دوجو  هدننک  داشلد  تمدخ  یداش و  هدنخ و  راک  یارب  یا  هدنیازف 

براجت ینالقع  تیعضو  هب  هاگ  هب  هاگ  تشگزاب  یشخب  توارط  هب  هک  یتادوجوم 
، و ناگتشرف  ، اھییایشناروم  ، یرشب تادوجوم  رتالاب  عاونا   ، دنراد زاین  نیشیپ 

. دنتسھ اھتیصخش  هباشم  عاونا  یمامت  هارمھ  هب   ، لایرتام نارسپ 

ندش هتشابنا  زا  ات  دیامن  لمع  ینمیا  کیتاموتا  پاپوس  کی  ناونع  هب  دیاب  حازم 
رد درف  یدج  موادم و  قمعت  زا  یشان  یگتسخ  ببس  هب  دح  زا  شیب  یاھراشف 
درکراک  . دنک تعنامم  الاو  درواتسد  یلماکت و  تفرشیپ  یارب  دیدش  یالقت  اب  طابترا 
فاطعنا تیعقاو   ، تقیقح ای  تیعقاو  ۀرظتنمریغ  ریثأت  کوش  شھاک  نینچمھ  حازم 

، یناسنا تیصخش   . دشاب یم  هدنز  هتسویپ  ریذپ  فاطعنا  تقیقح  تخس و  ریذپان 
، درادن نانیمطا  دش  دھاوخ  هجاوم  هچ  اب  دعب  هک  نیا  هب  تبسن  زگرھ  هک  یلاح  رد 

هب  ، تقیقح ای  دشاب  تیعقاو  هچ  ار  تیعضو  ۀرظتنمریغ  تعیبط   ، حازم قیرط  زا 
. دبای یم  تسد  ینیب  نورد  هب  دنیب و  یم  ار  هتکن  دبای —  یم  رد  تعرس 

هنادنمرنھریغ رایسب  ییادتبا و  یا  هدنیازف  روط  هب  ایشنروی  حازم  هک  یلاح  رد 
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تمدخ رد  یساسحا  راشف  ۀدننک  دازآ  مھ  یتمالس و  ۀمیب  ناونع  هب  مھ   ، تسا
ِدوخ رد  قمعت  روآ و  نایز  یبصع  راشف  زا  ور  نیا  زا  ، و  دراد رارق  یدنمشزرا  فدھ 

زگرھ تحارتسا —  یزاب —  حازم و   . دنک یم  یریگشیپ  یدج  هزادنا  زا  شیب 
هب یلامجا  یرظن  باتزاب  هشیمھ  اھنآ   . دنتسین یجیردت  تخس  راک  یاھشنکاو 

نونکا هک  روطنامھ  ایشنروی و  رد  یتح   . دنتسھ هتشذگ  روآدای  کی   ، هتشذگ
دیناوت یم  هاتوک  یتدم  یارب  هک  دیبای  یم  شخب  توارط  ار  نیا  هشیمھ   ، دیتسھ

ۀداس یاھراک  هب  هدومن و  فقوتم  ار  ینالقع  رتالاب  رتدیدج و  یاھشالت  یریگراک  هب 
. دییامن تعجر  دوخ  ناینیشیپ 

یط رد  تسا و  تسرد  یفسلف  رظن  زا  ایشنروی  رد  هدننک  مرگرس  یگدنز  لوصا 
تشھب نادواج  یاھ  هنارک  ات  انواھ و  یاھرادم  یط  رد   ، امش زارف  لاح  رد  ِتایح 

ۀیلک یصخش  تارطاخ  کلام   ، هدنبای زارف  تادوجوم  ناونع  هب  امش   . دنک یم  قدص 
یتیوھ تارطاخ  نینچ  نودب  ، و  دیتسھ شیوخ  رت  نییاپ  نیشیپ و  یاھدوجو 

یداش هدنخ و  ای  یناسنا  ۀدنخ  هچ   ، لاح نامز  حازم  یارب  یساسا  چیھ  هتشذگ 
یساسا هک  تسا  هتشذگ  براجت  یروآدای  نیا   . تشاد دھاوخن  دوجو  ایشناروم 
یاھربارب زا  امش  ور  نیا  زا  . و  دزاس یم  مھارف  لاح  نامز  حیرفت  یمرگرس و  یارب 
سپس ایشناروم و  یناگدنز  ینالوط  نارود  یط  رد  دوخ  ینیمز  حازم  ینامسآ 
دنوادخ زا  تمسق  نآ  . و  درب دیھاوخ  تذل  شیوخ  یحور  هدنیازف  روط  هب  نارود 

، دوش یم  هدنبای  زارف  ناسنا  کی  تیصخش  زا  هنادواج  یشخب  هک  هدننک ) میظنت  )
رد تاقولخم  یونعم  ۀدنخ  یتح   ، شخب یداش  لاح  روش و  هب  ار  تیھولا  یاوحف 

. دنک یم  ادھا  اضف  نامز و  دوعص  لاح 

رصق تارک  ناراگزومآ  - 5

بورک و ۀتفای  لالج  اما  هدش  اھر  ناگتشرف  زا  هورگ  کی  رصق  تارک  ناراگزومآ 
تارک هب  اضف  نومزآ  ۀرک  کی  زا  نامز  درونھر  کی  هک  یماگنھ   . دنتسھ بونس 
ۀلیسو هب   ، دنک یم  یورشیپ  نآ  هب  طوبرم  یایشناروم  تارک  رصق و  یشزومآ 

یھارمھ  ، تشونرس نابھاگن  ۀتشرف   ، دوخ یھورگ  ای  یصخش  میفارس 
هب بونس  بورک و  ۀتشرف  طسوت  میفارس   ، یناسنا دوجو  تارک  رد   . دوش یم 

زا یو  یتسرپرس  تحت  ناسنا  هک  یماگنھ  اما   ، دوش یم  یرای  دنمناوت  یا  هنوگ 
، دنک یم  یدوعص  ریسم  ندومیپ  هب  عورش  هدش و  اھر  ینامسج  دنب  دیق و 

زاین هارمھ  میفارس   ، دوش یم  زاغآ  ییایشناروم  ای  یدام  زا  دعب  تایح  هک  یماگنھ 
. درادن  ، بونس بورک و  ناگتشرف   ، دوخ نیشیپ  نارایتسد  تامدخ  هب  یرتشیب 

ارف ناھج  یزکرم  داتس  هب  بلغا  مداخ  یاھمیفارس  ۀدش  اھر  نارایتسد  نیا 
دنوش و یم  هتفریذپ  هنامیمص  ناھج  ردام  حور  طسوت  اجنآ  رد  دنوش و  یم  هدناوخ 

متسیس یشزومآ  تارک  راپسھر  رصق  تارک  ناراگزومآ  ناونع  هب  سپس 
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تارک نیرت  نییاپ  رد  دننک و  یم  ندید  یدام  تارک  زا  بلغا  ناراگزومآ  نیا   . دنوش یم 
. دننک یم  راک  دنطوبرم  ناھج  یزکرم  داتس  هب  هک  یشزومآ  تارک  نیرتالاب  ات  رصق 

یاھمیفارس یارب  دوخ  یرایتسد  راک  هب  دنناوت  یم  دوخ  تساوخرد  هب  انب  اھنآ 
. دندرگزاب مداخ 

هتسویپ نانآ  دادعت  ، و  دنراد دوجو  ناراگزومآ  نیا  زا  درایلیم  اھدرایلیم  ایناتِس  رد 
ِناسنا کی  هارمھ  هب  میفارس  کی  هک  یماگنھ   ، دراوم رثکا  رد  اریز   ، دبای یم  شیازفا 
کی بورک و  ۀتشرف  کی   ، دور یم  شیپ  لخاد  یوس  هب  هتفای  دنویپ  هدننک  میظنت  اب 

. دننام یم  یقاب  رس  تشپ  بونس  ۀتشرف 

راک هب  اھقداص  کلم  ۀلیسو  هب  رگید  نارایشزومآ  رتشیب  لثم   ، رصق تارک  ناراگزومآ 
اما  ، دنراد رارق  ایشناروم  نارای  تیریدم  تحت  یلک  روط  هب  اھنآ   . دنوش یم  هدرامگ 
ای سرادم  نالماع  ریدم  یتسرپرس  تحت   ، راگزومآ ناونع  هب  یدرف و  ظاحل  هب 

. دنراد رارق   ، دننک راک  رایشزومآ  ناونع  هب  تسا  نکمم  هک  ییاھناکم  رد   ، تارک

هک روطنامھ   ، دننک یم  راک  ییاتود  تروص  هب  ًالومعم  بورک  ۀتفرشیپ  ناگتشرف  نیا 
ًاعبط ایشناروم  دوجو  عون  هب  اھنآ   . دندرک یم  نینچ  اھمیفارس  اب  ندوب  ماگنھ  رد 

دنتسھ و زارف  لاح  رد  یاھناسنا  زوسلد  ناراگزومآ  ًاتاذ  ، و  دنتسھ کیدزن  رایسب 
تیادھ ار  ایشناروم  یشزومآ  متسیس  رصق و  تارک  ۀمانرب  هجو  نیرترثؤم  هب 

. دننک یم 

، و یسالک  ، یھورگ  ، یدرف سیردت  رد  ناراگزومآ  نیا   ، ایشناروم تایح  سرادم  رد 
کی رھ   ، یلک هورگ  هس  رد  سرادم  نیا  رصق  تارک  رد   . دنتسھ ریگرد  یا  هدوت 

، و ساسحا سرادم   ، هشیدنا سرادم  دنا : هتفای  نامزاس   ، شخب دصکی  زا  لکشتم 
سرادم  ، قالخا سرادم   ، دیسر یم  هبکوک  هب  امش  هک  یماگنھ   . لمع سرادم 

، ناھج یزکرم  داتس  رد   . دنوش یم  هفاضا  یعامتجا  میظنت  سرادم  ، و  تیریدم
. دیوش یم  دراو  صلاخ  تیونعم  ، و  تایھلا  ، هفسلف سرادم  هب  امش 

دیاب  ، دیزومایب دیتسناوتن  اما   ، دیریگ ارف  نیمز  ۀرک  رد  دوب  نکمم  هک  ییاھزیچ  نآ 
، هناھاش هار  چیھ   . دوش هتفرگ  ارف  روبص  نمؤم و  ناراگزومآ  نیا  یتسرپرس  تحت 
، ریسم صاخ  تاعونت  زا  رظن  فرص   . درادن دوجو  تشھب  هب  یناسآ  ریسم  ای   ، ربنایم

رما نیا  لقادح   . دیبای یم  رحبت  هرک  کی  سورد  رد  رگید  ۀرک  هب  نتفر  زا  شیپ  امش 
. دراد تحص  دیدرک  کرت  ار  دوخ  هاگداز  ۀرک  هک  یماگنھ  زا  دعب  یارب 

یاھیگژیو یایاقب  یمئاد  ندرک  نک  هشیر  ایشناروم  یناگدنز  نارود  دصاقم  زا  یکی 
، تقادص مدع   ، ییوگ مھبم   ، ندیزرو للعت  ریظن   ، یناسنا ناگتفای  اقب  زا  یناویح 
نامھ رد  اینوسنم  یگدنز   . تسا یبلط  هدوسآ  ، و  یفاصنا یب   ، لکشم زا  بانتجا 
چیھ هب  نتخادنا  قیوعت  هب  هک  دھد  یم  شزومآ  ایشناروم  ناوج  نادرگاش  هب  ناوا 
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کینکت کی  ناونع  هب  رگید  نامز   ، مسج رد  یگدنز  زا  دعب   . تسین بانتجا  هجو 
. تسین مھارف  دنیاشوخان  تامازلا  زا  زیرگ  ای  اھتیعضو  زا  زارتحا 

بسک اب   ، تقوم تماقا  تارک  نیرت  نییاپ  رد  تمدخ  عورش  اب   ، رصق تارک  ناراگزومآ 
نوتگنیولس یمیلعت  تارک  هب  هبکوک  متسیس و  یشزومآ  تارک  نایم  زا   ، هبرجت

شزومآ ضرعم  رد  ناھج  ردام  حور  طسوت  شریذپ  زا  سپ  شیپ و  اھنآ   . دنور یم  شیپ 
نارایتسد ناونع  هب  تمدخ  نمض  ماگنھ  نآ  ات  اھنآ   . دنریگ یمن  رارق  یا  هژیو 

رصق تقوم  تماقا  تارک  هب  هک  دوخ  نادرگاش  هاگداز  تارک  رد  فارس  ناگتشرف 
یورشیپ لاح  رد  یاھناسنا  نیا  اب  اھنآ   . دنا هتفای  شزومآ  دوخ  راک  یارب   ، دنراد قلعت 

، زوسلد نیب و  عقاو  یناراگزومآ  اھنآ   . دنا هتشاد  یلمع  ۀبرجت  ینوکسم  تارک  رد 
اب اھنآ   . دنتسھ تیافکاب  دنمناوت و  ینایامنھار   ، تیارداب دنمدرخ و  ینارایشزومآ 

تفرشیپ ریسم  ۀیلوا  یاھزاف  رد  ًامامت  دنتسھ و  انشآ  ًالماک  دوعص  یاھحرط 
. دنراد هبرجت 

رادم تارک  رد  ینالوط  یتدم  یارب  هک  ییاھنآ   ، رتلاسنھک ناراگزومآ  نیا  زا  یرایسب 
زا ، و  دنوش یم  هتفریذپ  ًاددجم  ناھج  ردام  حور  طسوت   ، دنا هدرک  تمدخ  نوتگنیولس 

. دنوش یم  رھاظ  میفارس  ۀبتر  اب  بونس  بورک و  ناگتشرف  نیا   ، مود شریذپ  نیا 

راذگ نارود  نامداخ  ایشناروم —  تارک  یاھمیفارس  - 6

یاھمیفارس ات  یا  هرایس  ناراکددم  زا   ، ناگتشرف یاھ  هتسر  یمامت  هک  یلاح  رد 
روط هب  رتشیب  لاقتنا  نارود  نامداخ   ، دننک یم  تمدخ  ایشناروم  تارک  رد  یلاع 

ۀتسر نیمشش  زا  ناگتشرف  نیا   . دنا هتفای  صیصخت  اھتیلاعف  نیا  هب  یراصحنا 
یدام و تاقولخم  لاقتنا  لیھست  هب  اھنآ  یتامدخ  راک  دنتسھ و  فارس  نامداخ 
تارک تفھ  رد  ایشناروم  دوجو  ۀیلوا  لحارم  هب  مسج  رد  تقوم  تایح  زا  یناسنا 

. تسا هتفای  صیصخت  رصق 

رد یتسار  هب  دوعص  لاح  رد  ناسنا  کی  یایشناروم  تایح  هک  دیمھفب  دیاب  امش 
قولخم نھذ  رد  حور  ۀدننک  میظنت  هک  یماگنھ  نآ  رد   ، ناور یریگ  لکش  ۀظحل 

. و ددرگ یم  زاغآ  ینوکسم  تارک  رد   ، دوش یم  نکاس  یناسنا  تیعضو  هب  قلعتم 
هوقلاب تیفرظ  زا  یناسنا  قوف  درکراک  یارب  یناسنا  ناور   ، دعب هب  هظحل  نآ  زا 

ناھج یایشناروم  تارک  رتالاب  حوطس  رد  تخانش  یارب  یتح   ، دوش یم  رادروخرب 
. یلحم

هاگآ لاقتنا  میفارس  راک  زا  رصق  تارک  هب  ندیسر  زا  شیپ  ات  امش  دوجو  نیا  اب 
یا هنوگ  هب  دوخ  یناسنا  نادرگاش  تفرشیپ  یارب  اھنآ  اجنآ  رد   . دوب دیھاوخن 

راک هب  تمدخ  یارب  نیریز  شخب  تفھ  رد  اھنآ   . دننک یم  شالت  ریذپان  یگتسخ 
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: دنا هدش   هدرامگ 

رد  ، دییآ یم  شوھ  هب  رصق  تارک  رد  امش  هک  یا  هظحل  رد  فارس . نارشبم   -1
. دیوش یم  یدنب  هقبط  لماکت  لاح  رد  حاورا  ناونع  هب  متسیس  تبث  دانسا 
یدام تادوجوم  ای  ناسنا  اما   ، دیتسین حور  زونھ  عقاو  رد  امش   ، تسا تسرد 
لومعم روط  هب  دیا و  هدش  دراو  حور  زا  شیپ  نارود  هب  امش   . دیتسین رگید  زین 

. دیا هدش  هتفریذپ  ایشناروم  تایح  هب 

نایم زا  هک  درک  دنھاوخ  کمک  امش  هب  فارس  نارشبم  رصق  تارک  رد 
هنالقاع انواھ  ، و  اسرووی  ، نوتگنیولس  ، ایشندیا هب  یباختنا  یاھریسم 

اھریسم نیا   ، دشاب ناسکی  هیصوت  لباق  یاھریسم  دادعت  رگا   . دییامن باختنا 
ار یریسم  تفای  دیھاوخ  هزاجا  امش  تفرگ و  دنھاوخ  رارق  امش  ربارب  رد 
نیا  . دشاب هتشاد  ییاریگ  امش  یارب  رتشیب  همھ  زا  هک  دییامن  باختنا 

زا دوعص  لاح  رد  ناور  رھ  یارب  هک  یریسم  نآ  نوماریپ  سپس  اھمیفارس 
یتاداھنشیپ مسورج  رد  رواشم  راھچ  تسیب و  هب  تسا  رتدنمدوس  همھ 

. دننک یم  هئارا 

اما  ، دوش یمن  هداد  دودحمان  شنیزگ  نات  هدنیآ  ریسم  نوماریپ  امش  هب 
لین یارب  اھنآ  ناقوفام  راذگ و  نارود  نامداخ  هک  هچنآ  ۀدودحم  رد  دیناوت  یم 

صخشم ریسم  نیرت  بسانم  ناونع  هب  یدنمدرخ  اب  امش  ۀدنیآ  یحور 
باختنا هب  مارتحا  لصا  یانبم  رب  یحور  یایند   . دییامن باختنا   ، دننک یم 
باختنا هک  ار  یریسم  هک  نیا  هب  طورشم   ، دوش یم  هرادا  امش  ۀنادازآ 

. دشابن هدننز  بیسآ  امش  یاھاتمھ  یارب  ای  روآ  نایز  امش  یارب  دییامن  یم 

هب لین  رد  یزوریپ   ، یدبا تفرشیپ  نامرآ  نالعا  راک  فقو  فارس  نارشبم  نیا 
مالعا ار  یبوخ  یگریچ  ظفح و  گرزب  نوناق  رصق  تارک  رد  اھنآ   . دنتسھ لامک 
تسا نکمم  ؛  دور یمن  نیب  زا  لماک  لوط  هب  زگرھ  بوخ  لمع  چیھ  دننک : یم 

یثنخ لماک  روط  هب  زگرھ  اما   ، دوش تعنامم  نآ  زا  ینالوط  یتدم  یارب 
دنمناوت شا  هزیگنا  ندوب  یھلا  اب  بسانت  رد  هشیمھ  یارب  ، و  دوش یمن 

. تسا

زردنا ییاسراپ  تقیقح و  ِیرشب  ناراگزومآ  هب  اھنآ  ایشنروی  رد  یتح 
رادافو درب “ یم  هار  هبوت  هب  هک   ، دنوادخ یبوخ   ” ۀظعوم هب  هک  دنھد  یم 

. دنراد مالعا  دنکفا “ یم  رود  هب  ار  یمیب  رھ  هک  ار  دنوادخ  تبحم   ” دننامب و
: دنا هدش  مالعا  امش  ۀرک  رد  قیاقح  نیا  یتح 

. دش مھاوخن  هارمگ  نم   . دنتسھ نم  رادھگن  نایادخ 
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نادواج تایح  دنمھوکش  ِتوارط  ابیز و  یاھریسم  رد  ارم  نم  رانک  رد  اھنآ 
. دومن دنھاوخ  تیادھ 

. دش مھاوخن  بآ  ۀنشت  ای  کاروخ  راتساوخ  نم   ، یھلا روضح  نیا  رد 

، منک دوعص  دیدرت  یاھایند  هب  ای  مور  ورف  کش  ۀرد  رد  هچ  رگا 

، منک تکرح  دوخ  ناعونمھ  اب  ای  ییاھنت  رد  هچ  رگا 

نازرل تارک  یوزنم  یاھناکم  رد  ای  مبای  یزوریپ  رون  ناگدنیارس  نایم  رد  هچ  رگا 
، منک تکرح  نازرل 

دھاوخ یلست  ارم  وت  لالجرپ  ۀتشرف  ، و  درک دھاوخ  یرای  ارم  وت  بوخ  حور 
. دیشخب

، مور ورف  گرم  ِدوخ  یکیرات و  قامعا  هب  هچ  رگا 

، دیسرت مھاوخن  وت  زا  دیزرو و  مھاوخن  کش  وت  هب 

تمان هوکش  رد  بسانم و  نامز  رد  هک  مناد  یم  اریز 

. منیشنب وت  اب  اھجرب  زارفرب  ات  درک  یھاوخ  هدنز  ارم 

وا  . دش یم  همزمز  ناپوچ  رسپ  یارب  بش  ماگنھ  رد  هک  تسا  یناتساد  نیا 
نآ  ، شیوخ ۀظفاح  دح  نیرتھب  رد  اما   ، دیامن ظفح  ار  نآ  تغل  هب  تغل  تسناوت  یمن 

. درپس رطاخ  هب  تسا  هدش  تبث  هزورما  هک  روطنآ  شیبامک  ار 

نارشبم هدنبای  زارف  درف  یارب  زین  متسیس و  یمامت  یارب  نینچمھ  اھمیفارس  نیا 
اھشزومآ و ایناتِس  ناوج  متسیس  رد  نونکا  یتح   . دنتسھ لامک  هب  لین  نامرآ 
هک ینامز  ینعی   ، هدنیآ راصعا  یارب  ییاھیشیدنارود  ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ  یاھحرط 
زارف یاھناسنا  یارب  رتالاب  تارک  هب  یورشیپ  ۀلیسو  روظنم  هب  رگید  رصق  تارک 

. دشاب یم   ، دنریگ یمن  رارق  هدافتسا  دروم  هدنبای 

. دنتسین مھ  دننامھ  یناسنا  تادوجوم  یاھداژن  یمامت  یداژن . نارسفم   -2
تالیامت اھتعیبط و  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دراد  دوجو  یا  هرایس  یوگلا  کی   ، تسا تسرد 

عاونا اما   ، دشاب یم  ضورفم  ۀرک  کی  نوگانوگ  یاھداژن  یونعم  ، و  ینھذ  ، یکیزیف
نیا نادنزرف   ، یعامتجا نیعم  رایسب  تالیامت  ، و  دنراد دوجو  زین  یداژن  صخشم 

نامز تارک  رد   . دیامن یم  یگژیو  نییعت  ار  یرشب  تادوجوم  نوگانوگ  یساسا  عاونا 
ات دنشخب  یم  قیمعت  ار  یداژن  یاھرنویسیمک  یاھشالت  فارس  یداژن  نارسفم 
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ینعی  ، رصق تارک  رد  راک  هب  نانآ  ، و  دنزاس گنھامھ  ار  یداژن  عونتم  تارظن  هطقن 
کی رد   . دنھد یم  همادا   ، دراد لیامت  موادت  هب  یتاجرد  هب  اھتوافت  نیمھ  هک  ییاج 

تصرف کی  زا  یتخس  هب  هتسجرب  تادوجوم  نیا   ، ایشنروی لثم  مگردرس  ۀرایس 
نارواشم رھام و  ناسانش  هعماج  نانآ  اما   ، دنا هدوب  رادروخرب  راک  یارب  بسانم 

. دنشاب یم  تشھب  نیلوا  یموق  دنمدرخ 

رارق هظحالم  دروم  اھتشھب “ تشھب   ” و تشھب “  ” ۀراب رد  ار  هتفگ  نیا  دیاب  امش 
تارک زا  هرک  نیلوا   ، دوب روصتم  امش  ناربمایپ  رتشیب  طسوت  هک  یتشھب   . دیھد

“ موس نامسآ  هب  نتفر   ” نوماریپ لوسر  هک  یماگنھ   . دوب یلحم  متسیس  رصق 
باوخ لوط  رد  وا  ۀدننک  میظنت  نآ  یط  هک  دوب  یا  هبرجت  نآ  شروظنم   ، تفگ نخس 
هدرب رصق  تارک  تفھ  زا  هرک  نیموس  هب  لومعمریغ  تلاح  نیا  رد  هدش و  ادج  وا  زا 

ار اھتشھب “ تشھب   ” ، رتگرزب تشھب  زا  یرظنم  امش  میکح  نادرم  زا  یخرب   . دش
؛ مسورج  ، نیمود ؛  دوب نآ  نیلوا  رصق  تارک  ۀناگتفھ  ۀبرجت  هک  دندید  ایور  رد 

؛ نآ درگادرگ  یشزومآ  تارک  نوتگنیولس و   ، نیمراھچ ؛  نآ رامقا  ایشندیا و   ، نیموس
. دنشاب یم  تشھب   ، نیمتفھ ؛ و  انواھ  ، نیمشش ؛  اسرووی  ، نیمجنپ

ایشناروم و تادوجوم  رثؤم  یدنبھورگ  هب  اھمیفارس  نیا  نھذ . نازیر  همانرب   -3
اھنآ  . دنا هدش  هداد  صیصخت  رصق  تارک  رد  نانآ  یمیت  راک  نداد  نامزاس 

ناونع هب  فارس  نامداخ  ۀژیو  شخب  نیا  رثکا   . دنتسھ تشھب  نیلوا  ناسانشناور 
هب اھنآ  ناتسرپرس  اما   ، دنا هتشاد  یلبق  ۀبرجت  نامز  نادنزرف  نابھاگن  ناگتشرف 
دنویپ کینکت  ۀلیسو  هب  هک  نیا  ای   ، دنوش رادیدپ  رصق  تارک  رد  دنتسناوتن  یلیلد 

. دنتفای اقب  یحور 

میظنت یاھناور  تیعضو  ، و  هبرجت  ، تعیبط هک  تسا  نھذ  نازیر  همانرب  ۀفیظو  نیا 
ار نانآ  یدنبھورگ  دننک و  هعلاطم  دنتسھ  رصق  تارک  زا  راذگ  لاح  رد  هک  ار  هدننک 

نایوجشناد هب  نھذ  نازیر  همانرب  نیا  اما   . دنیامن لیھست  تفرشیپ  تیرومأم و  یارب 
ینادان زا  هک  نیا  ای  ، و  دنروآ یمن  رد  لرتنک  تحت  ار  نانآ   ، دننز یمن  دنفرت  رصق  تارک 
هب فاصنا و  اب  ًالماک  اھنآ   . دننک یمن  هدافتسا  ِءوس  نانآ  یاھتیدودحم  ریاس  ای 

امش ییایشناروم  ۀتفای  دلوت  هزات  ۀدارا  هب  اھنآ   . دنتسھ لداع  ریگمشچ  یا  هنوگ 
هاگن رایتخا  بحاص  لقتسم  تادوجوم  ناونع  هب  امش  هب  اھنآ   . دنراذگ یم  مارتحا 

رد  . دنیآ یم  رب  عیرس  تفرشیپ  هعسوت و  یارب  امش  قیوشت  ددص  رد  ، و  دننک یم 
هک یناگتشرف   ، دیتسھ ور  رد  ور  تیارداب  نارواشم  یعقاو و  ناتسود  اب  امش  اجنیا 
ار امش  نارگید  هک  دینیبب  یروط  ار  دوخ   ” دننک کمک  امش  هب  دنرداق  یتسار  هب 

“. دنسانش یم  ار  امش  ناگتشرف  هک  دیسانشب  یروط  ار  ناتدوخ   ” و دننیب “ یم 

رگا دنھد : یم  شزومآ  ار  هنادواج  تقیقح  نیا  اھمیفارس  نیا   ، ایشنروی رد  یتح 
یسیع نھذ  اب  ار  نآ  دیناوت  یم   ، دنکن تمدخ  امش  هب  یبوخ  هب  امش  دوخ  نھذ 

. دینک ضیوعت   ، دنک یم  تمدخ  امش  هب  یبوخ  هب  هشیمھ  هک  یرصان 
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راک هب  هک  دنوش  یم  هدیمان  نینچ  لیلد  نیا  هب  نامداخ  نیا  ایشناروم . نارواشم   -4
، یناسنا أشنم  یاراد  تارک  ۀتفای  اقب  یاھناسنا  ۀرواشم  ، و  تیادھ  ، شزومآ
، دنتسھ متسیس  یزکرم  داتس  رتالاب  سرادم  هب  راذگ  لاح  رد  هک  ییاھناور 
یارب شنیب  بسک  لابند  هب  هک  دنتسھ  ییاھنآ  ناراگزومآ  اھنآ   . دنا هدش  هدرامگ 
یارب شالت  رد  هک  ییاھنآ   ، دنتسھ تایح  نگمھان  حوطس  یبرجت  تدحو  مھف 

تایح رد  هفسلف  درکراک  نیا   . دنشاب یم  اھشزرا  یزاس  هچراپکی  یناعم و  قیفلت 
. تسا ایشناروم  تارک  رد  اتوم  یناسنا و 

درف یارب  مشچ  ود  دننامھ  هفسلف  یارب  نآ   . تسا رترب  ۀفسلف  کی  زا  شیب  اتوم 
ار ناھج  یدام  ناسنا   . دراد اھشزرا  یناعم و  یور  امن  هتسجرب   ریثأت  کی  نآ   . تسا

زا رصق  تارک  نایوجشناد   . حطسم مشچ —  کی  اب  اھنت   ، دنیب یم  دوب  هک  روطنآ 
هب  ، یکیزیف تایح  یاھتفایرد  یور  ایشناروم  تایح  یاھتفایرد  ندرک  قبطنم  قیرط 
یدام و تارظن  هطقن  نیا  دنرداق  نانآ  . و  دنبای یم  تسد  قمع —  یناھیک —  دید 

شیوخ فارس  نارواشم  ریذپان  یگتسخ  تمدخ  قیرط  زا  ًاتدمع  ار  ییایشناروم 
سرد ایشناروم  ناگدنورشیپ  رصق و  تارک  نایوجشناد  هب  هناروبص  رایسب  هک 
ۀبترم دنلب  نارواشم  زا  یرایسب   . دنھد رارق  هجوت  یقیقح  نوناک  رد  دنھد  یم 

ۀدش اھر  هزات  یاھناور  نارواشم  ناونع  هب  ار  دوخ  یا  هفرح  نارود  فارس  راگزومآ 
. دندومن زاغآ  نامز  یاھناسنا 

کمک دیدج  ناگدنبای  زارف  هب  هک  دنتسھ  ییاھمیفارس  اھنیا  اھنیسینکت .  -5
. دنھد قیبطت  ایشناروم  تارک  بیجع  ًاتبسن  دیدج و  طیحم  اب  ار  دوخ  دننک  یم 

یکیزیف و حوطس  داوم  اھیژرنا و  اب  یعقاو  طابترا  مزلتسم  یلاقتنا  تارک  رد  یگدنز 
زارف  . دشاب یم  یحور  تایعقاو  اب  صخشم  یدح  ات  ، و  ود رھ   ، ییایشناروم

ردق هب  هنیمز  نیا  یمامت  رد  ، و  دنریگ وخ  ایشناروم  دیدج  حطس  رھ  اب  دیاب  ناگدنبای 
اب اھمیفارس  نیا   . دنوش یم  یرای  فارس  یاھنیسینکت  ۀلیسو  هب  یدایز 

لمع طبار  ناونع  هب  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  ایشناروم و  یورین  ناتسرپرس 
هتفرگ راک  هب  یلاقتنا  تارک  رد  هک  ییاھیژرنا  نآ  تعیبط  اب  هطبار  رد  ، و  دننک یم 

راک دوعص  لاح  رد  نادرونھر  نارایشزومآ  ناونع  هب  هدرتسگ  روط  هب   ، دنوش یم 
فیاظو دننک و  یم  تمدخ  اضف  یرارطضا  نارگشیامیپ  ناونع  هب  اھنآ   . دننک یم 

. دنھد یم  ماجنا  ار  رگید  ۀژیو  مظنم و  رامشیب 

ۀطیح یزرم  یاھدرکراک  ناگدننک  تبث  اھمیفارس  نیا  هدننک . تبث  ناراگزومآ   -6
ییایشناروم یاھدرکراک   ، ناگتشرف اھناسنا و  طباور   ، یکیزیف یونعم و 

یاھکینکت اب  هطبار  رد  نینچمھ  اھنآ   . دنشاب یم  ناھج  رت  نییاپ  یاھورملق 
یروآدرگ رد   . دننک یم  تمدخ  راگزومآ  ناونع  هب  تیعقاو  تبث  رثؤم  نامدناررپ و 

رد رنھ  نیا  ، و  دریگ یم  تروص  یرورنھ  هطوبرم  تاعالطا  یگنھامھ  دنمشوھ و 
لاح رد  یاھناسنا  یتح  دسر و  یم  جوا  هب  یوامس  نارورنھ  اب  یعاسم  کیرشت 
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. دنوش یم  هتسبمھ  هدننک  تبث  یاھمیفارس  اب  بیترت  نیدب  دوعص 

شزومآ میلعت و  هب  تقو  یصخشم  ردق  یفارس  یاھ  هتسر  یمامت  ناگدننک  تبث 
یاھتیعقاو لوئسم  ناگتشرف  نیا   . دنھد یم  صیصخت  ایشناروم  ناگدنورشیپ 

کرت زا  شیپ  امش   . دنتسھ تیعقاو  ناگدننک  لابند  یمامت  لا  هدیا  ناراگزومآ   ، نامز
رادقم ، و  دیوش یم  انشآ  ًالماک  نآ  ینوکسم  تارک  ایناتِس و 619  خیرات  اب  مسورج 

. دوش یم  هتفگ  یفارس  ناگدننک  تبث  ۀلیسو  هب  ناتساد  نیا  زا  یدایز 

نیرتالاب ات  نیرت  نییاپ  زا  هک  دنراد  رارق  یناگدننک  تبث  ۀریجنز  رد  ًامامت  ناگتشرف  نیا 
دای امش  هب  یزور  اھنآ   . دنتسھ تیدبا  قیاقح  نامز و  تایعقاو  ناگدنرادھاگن 

زین شیوخ و  ناور  ات   ، دییآرب تیعقاو  زین  تقیقح و  یوجتسج  رد  هک  داد  دنھاوخ 
بلق ناتسوب  هک  دیریگب  دای  دیاب  امش  نونکا  یتح   . دیھد هعسوت  ار  شیوخ  نھذ 
هک یماگنھ   . دییآرب شناد  کشخ  رازنش  یوجتسج  رد  دینک و  یرایبآ  ار  شیوخ 
نودب یا  هجوج  چیھ   . دنتسھ شزرا  یب  لاکشا   ، دنوش یم  هتفرگ  ارف  ییاھسرد 
ندروآرد مخت  زا  رس  زا  دعب  یا  هتسوپ  چیھ  ، و  دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  هتسوپ 
هک تسا  شحاف  ردقنآ  اطخ  تاقوا  یھاگ  اما   . تسین رادروخرب  شزرا  زا  هجوج 

یا هدش  راکشآ  یمارآ  هب  قیاقح  نآ  یارب  یھلا  یزاسراکشآ  قیرط  زا  نآ  حیحصت 
هک یماگنھ   . تسا کلھم   ، تسا یرورض  نآ  یبرجت  نتخاس  لحمضم  یارب  هک 
دشر دیراذگب   ، دیزاسن ادج  ناشیاھلآ  هدیا  زا  ار  اھنآ   ، دنراد ار  دوخ  یاھلآ  هدیا  ناکدوک 

نینچمھ دیاب   ، دینک رکف  اھناسنا  دننامھ  دیریگ  یم  دای  دیراد  هک  یماگنھ  . و  دننک
. دینک اعد  ناکدوک  لثم  دیریگب  دای 

، تسا نوناق  زا  یطخت  ترارش   . نآ یگنوگچ  تاررقم  هن  تسا و  یگدنز  دوخ  نوناق 
هب طوبرم  رما  کی  بذک  تسا . نوناق  هک   ، یگدنز هب  طوبرم  کولس  تاررقم  ضقن  هن 

فیرحت تروص  هب  هدش  یشیدنا  شیپ  یزیچ  هکلب   ، تسین نداد  حرش  کینکت 
هناردپ و تایح  رارکت   ، هنھک تایعقاو  نایم  زا  دیدج  ریواصت  قلخ   . تسا تقیقح 
ۀیاس  . دنشاب یم  تقیقح  ۀنادنمرنھ  یاھیزوریپ  اھنیا  دالوا —  یگدنز  رد  هناردام 
ژک نیرتمک   ، هدش یشیدنا  شیپ  یقیقحریغ  دوصقم  کی  یارب  هک   ، وم شدرگ 
اما  . تسا بذک  ۀدنھد  لیکشت  اھنیا  تسا —  لصا  هک  هچنآ  فیرحت  ای  ییامن 
ناشن  ، هدش لیسف  ِتقیقح   ، تیعقاو یور  هدش  یراذگ  هیاپ  ِتقیقح  یوداج 

ۀریاد کی  رد  هناروکروک  روط  هب  ار  درف   ، رییغت لباقریغ  حالطصا  هب  ِتقیقح  نینھآ 
تیعقاو اب  هطبار  رد  یکینکت  رظن  زا  دناوت  یم  درف   . دراد یم  هاگن  درس  تیعقاو  ۀتسب 

. درب رس  هب  هابتشا  رد  تقیقح  اب  هطبار  رد  هشیمھ  یارب  دشاب و  حیحص 

رد لاقتنا  یاھمیفارس  یاھ  هتسر  یمامت  زا  یگرزب  هاپس  مداخ . یاھ  هریخذ   -7
نیا  ، اھمیفارس یاھ  هتسر  یمامت  نایم  رد   . تسا هدش  ظفح  رصق  ۀرک  نیلوا 
اھناسنا هب  رتشیب  همھ  زا  تشونرس  نابھاگن  ناگتشرف  زا  دعب   ، لاقتنا نامداخ 

زا ناگتشرف   . دش دھاوخ  یرپس  اھنآ  اب  امش  تغارف  تاقوا  زا  یرایسب  ، و  دنرتکیدزن
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هب بلغا   ، دنا هدشن  هدرامگ  تیرومأم  هب  هک  یماگنھ  ، و  دنتسھ نامداش  تمدخ 
یارب دوعص  لاح  رد  یاھناسنا  زا  یرایسب  ناور   . دننک یم  تمدخ  بلطواد  ناونع 

اب یصخش  یتسود  قیرط  زا   ، لیم یور  زا  تمدخ  ِیھلا  شتآ  ۀلیسو  هب  راب  نیلوا 
. دوش یم  هتخورفا  یفارس  یاھ  هریخذ  بلطواد  نامداخ 

تابث و ندروآ  دوجو  هب  ثعاب  راشف  دیھد  هزاجا  هک  تفرگ  دیھاوخ  دای  نانآ  زا  امش 
هوکش و نودب   ، دیشاب شاشب   ، نآ رب  هوالع  اشوک و  نامیا و  اب   ، ددرگ تیعطق 
ور هب  ور  اھدیدرت  تالکشم و  اب  میب  سرت و  نودب  ، و  دیریذپب ار  اھشلاچ  تیاکش 

دیھاوخرب یراوتسا  اب  ایآ   ، دیدروخ تسکش  رگا  دیسرپ : دنھاوخ  اھنآ   . دیوش
کی نزاوتم —  لداعت  کی  ایآ   ، دیوش قفوم  رگا  ؟  دینک ناحتما  هرابود  ات  تساوخ 
یارب ینالوط  راکیپ  رد  یشالت  رھ  قیرط  زا  ار  هتفای —  تیونعم  تابثاب و  راتفر 
دیھاوخ ظفح  یحور  دوجو  یدازآ  هب  لین  یارب  یدام  یتسس  عناوم  نتسکش 

؟ درک

نانآ ، و  دنا هتشگ  لمحتم  ار  یرایسب  یاھیدیماان  اھناسنا  لثم  یتح  ناگتشرف  نیا 
امش یاھیدیماان  نیرت  هدننک  دیماان  تاقوا  یھاگ  هک  درک  دنھاوخ  هراشا  رما  نیا  هب 
نآ گرم  دنمزاین  مخت  کی  نتشاک  تاقوا  یھاگ   . دنا هدش  امش  تاکرب  نیرتگرزب 

دوش هداز  ون  زا  دناوتب  هک  نیا  زا  شیپ   ، امش یاھدیما  نیرت  هناقاتشم  گرم   ، تسا
دیھاوخ نانآ  زا  امش  . و  دھد رمث  ار  دیدج  تیعقوم  دیدج و  تایح  یاھ  هویم  ات 

یاھحرط نتخیر  قیرط  زا  ادتبا   . دیربب جنر  رتمک  یدیماان  هودنا و  زا  تخومآ 
لابقا تخب و  شریذپ  قیرط  زا  سپس  ، و  رگید یاھتیصخش  نوماریپ  رتمک  یصخش 

. دیا هدیناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  ۀفیظو  هناقداص  هک  یماگنھ   ، دوخ

شیازفا و ار  دوخ  راب   ، دوخ دایز  نتفرگ  یدج  قیرط  زا  هک  تفرگ  دیھاوخ  دای  امش 
امش تبترم  ۀرک  راک  رب  دناوت  یمن  زیچ  چیھ   . دیھد یم  شھاک  ار  تیقفوم  لامتحا 
رایسب دعب  ِرتالاب  ۀرک  یارب  یگدامآ  راک   . دوش عقاو  مدقم  دعب —  ۀرک  ای  هرک  نیا  — 
دینک یم  یگدنز  نآ  رد  ًالمع  هک  یا  هرک  راک  ۀزادنا  هب  زیچ  چیھ  اما   ، تسا مھم 

هک یماگنھ   . تسین مھم  نتشیوخ   ، تسا مھم  راک  هچ  رگا  اما   . درادن تیمھا 
زا سفن  تزع  یگدوسرف  یاھب  هب  ار  یژرنا   ، دینک یم  ندوب  مھم  ساسحا  امش 

تیمھا  . دنام یم  یقاب  یکدنا  یژرنا  راک  ماجنا  یارب  هک  یروط   ، دیھد یم  تسد 
تسا دوخ  ِرصنع  نیا   . دزاس یم  هتسخ  ار  غلابان  تاقولخم   ، راک تیمھا  هن   ، سفن
راک دیناوت  یم  امش   . باستکا یارب  شالت  هن   ، ددرگ یم  یگتسخ  بجوم  هک 

ار راک  دنچ  دیناوت  یم  امش   . دینکن یقلت  مھم  ار  دوخ  رگا   ، دیناسر ماجنا  هب  یمھم 
شخبمارآ عونت   . دیھد رارق  نآ  زا  جراخ  ار  دوخ  رگا   ، دیھد ماجنا  راک  کی  یناسآ  هب 

. دوش یم  یگتسخ  یگدوسرف و  بجوم  هک  تسا  یزیچ  نآ  یتخاونکی   . تسا
. گرم ۀنیزگ  ای  یناگدنز  طقف  دنرگیدکی —  دننامھ  یگمھ  اھزور 
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ایشناروم یاتوم  - 7

یرشب ۀفسلف  رتالاب  حوطس  هب  ًامیقتسم  ایشناروم  یاتوم  رت  نییاپ  حوطس 
هب یزاوم  کینکت  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  رب  لاور   ، رصق ۀرک  نیلوا  رد   . دندنویپ یم 

نوتس کی  هب  هک  تروص  نیدب   . دوش هداد  شزومآ  هتفرشیپ  رتمک  نایوجشناد 
ۀفسلف هباشتم  تانایب  لباقتم  نوتس  رد  ، و  دوش یم  هضرع  اتوم  رت  هداس  میھافم 

. ددرگ یم  لقن  یناسنا 

ایناتِس رصق  ۀرک  نیلوا  رد  تیرومأم  کی  ماجنا  نمض  نم  شیپ  نادنچ  هن  یتدم 
رسیم هچ  رگ  ؛ و  منک هدھاشم  ار  یشزومآ  شور  نیا  هک  متشاد  ار  نآ  تصرف 

ۀتفگ تشھ  تسیب و  مراد  هزاجا   ، منک هضرع  ار  اتوم  یسرد  یاوتحم  هک  تسین 
رد رصق  ۀرک  تقوم  دیدج  نارگتماقا  نیا  هب  کمک  روظنم  هب  هک  ار  یرشب  ۀفسلف 

نیا دوب و  هدش  یحارط  اتوم  ینعم  تیمھا و  مھف  یارب  ناش  هیلوا  یاھشالت 
. منک تبث  تفرگ  یم  راک  هب  یحیضوت  بلطم  ناونع  هب  ار  اھنآ  ایشناروم  رگشزومآ 

: دندوب نینچ  یرشب  ۀفسلف  تاحیضوت  نیا 

ندوب شوھاب   . تسین یونعم  تیفرظ  نتشاد  رگناشن  هژیو  صصخت  شیامن  - 1
. تسین نیتسار  تریس  نیشناج 

یگدنز دنشاب  یم  اراد  یتسار  هب  هک  ینامیا  قباطم  یکدنا  صاخشا  - 2
رد ناور  یور  هک  تسا  گرزب  ینالقع  یراکبیرف  کی  لوقعمان  سرت   . دننک یم 

. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  یناسنا  لماکت  لاح 

تراوک کی  تیفرظ  زگرھ  تنیاپ  کی   . تفر رتارف  ناوت  یمن  یتاذ  یاھتیفرظ  زا  - 3
هظفاح یدام  بلاق  هب  یکیناکم  روط  هب  دناوت  یمن  یحور  موھفم   . درادن ار 

. دوش لیمحت 

ار یتیصخش  یاھ  هناوتشپ  عمج  لثم  یزیچ  دنراد  تأرج  یمک  یاھناسنا  - 4
بذج هدمآ  دوجو  هب  یھلا  تبھوم  تعیبط و  تامدخ  ۀعومجم  ۀلیسو  هب  هک 

عانتما نآ  رواب  زا  اما   ، دنتسھ ینغ  یتسار  هب  ریقف  یاھناور  رثکا   . دننک
. دنزرو یم 

ار وسرت  درف  دنبلط و  شلاچ  هب  ار  یگیام  نایم  تسا  نکمم  اھیراوشد  - 5
. دنزیگنا یمرب  ار  اھ  هبترمالاو  یعقاو  نادنزرف  طقف  اھنآ  اما   ، دنھد تسکش 

نودب یدازآ  نتشاد  یارب   ، هدافتسا ِءوس  نودب  زایتما  زا  یرو  هرھب  یارب  - 6
یارب نآ  زا  ۀدافتسا  زا  یمدق  تباث  اب  تردق و  زا  یرادروخرب  یارب   ، زوجم

. دنتسھ یلاع  ندمت  یاھ  هناشن  اھنیا  ندیزرو —  عانتما  ییاتسدوخ 
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تادوجوم  . دھد یمن  خر  ینیب  شیپ  لباقریغ  روک و  ثداوح  ناھیک  رد  - 7
عانتما تقیقح  رون  یانبم  رب  ندرک  لمع  زا  هک  رت  نییاپ  دوجوم  هب  زین  ینامسآ 

. دنناسر یمن  یرای  دزرو  یم 

چیھ هنادنمشوھ  شالت  نودب  اما   ، دروآ یمن  راب  هب  یداش  هشیمھ  شالت  - 8
. درادن دوجو  ینامداش 

. دوش یم  رجنم  یگتفیش  هب  لادتعا   . دماجنا یم  تردق  هب  لمع  - 9

ات یتح  یدولم  ، و  دزاون یم  ار  تقیقح  گنھآ  شوخ  یاھرات  یراکوکین  - 10
. دیآ یم  رد  شاعترا  هب  ناھیک  رساترس  رد  نارکیب  تخانش 

تسد یوق  درف  اما   ، دزادرپ یم  یزاس  همانعطق  رد  یور  هدایز  هب  فیعض  درف  - 11
یبوخ هب  ار  نآ  تسا —  زور  کی  راک  ربارب  طقف  یناگدنز   . دنز یم  لمع  هب 

. تسا دنوادخ  نآ  زا  اھدمایپ  ؛  دراد قلعت  ام  هب  لمع   . دیھد ماجنا 

. دیشاب هدشن  تبیصم  راچد  زگرھ  هک  تسا  نیا  ناھیک  تبیصم  نیرتگرزب  - 12
. دنزومآ یم  تمکح  تنحم  جنر و  ندومن  هبرجت  قیرط  زا  طقف  اھناسنا 

لباق وحن  نیرتھب  هب  یبرجت  یافرژ  زا  رادروخرب  ِییاھنت  یاوزنا  زا  ناگراتس  - 13
. هوک روآ  طاشن  رونم و  یاھ  هلق  زا  هن   ، دنتسھ صیخشت 

دیھد زردنا  ینامز  طقف   . دینک زیت  تقیقح  یارب  ار  دوخ  نارشاعم  یاھتشا  - 14
. دشاب هدش  تساوخرد  نآ  یارب  هک 

دنمدرخ درف  لکش  هب  ندومن  هولج  یارب  نادان  درف  کحضم  شالت   ، رھاظت - 15
. تسا ینغ  درف  لکش  هب  ندومن  هولج  یارب  یھت  ناور  ششوک   ، تسا

روط هب  هک  نیا  ات   ، دینک هدھاشم  ار  یونعم  تقیقح  دیناوت  یمن  امش  - 16
ساسحا یتسار  هب  قیاقح  زا  یرایسب  ، و  دییامن هبرجت  ار  نآ  یسح 

. راگزاسان طیارش  رد  رگم  دنوش  یمن 

امش  . دوش یعامتجا  لماک  روط  هب  هک  نیا  رگم  تسا  کانرطخ  یزاورپ  دنلب  - 17
ار امش   ، امش لامعا  هک  نیا  ات  دیا  هتفاین  تسد  یتلیضف  چیھ  هب  یتسار  هب 

. دزاس دنمشزرا  نآ  یارب 

کی لخاد  هب  هک  تسا  یگنس  کی  تینابصع   . تسا حور  رھز  کی  یربص  یب  - 18
. دوش باترپ  روبنز  ۀنال 
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تسا رت  تخس  همھ  زا  ناشلمحت  هک  ییاھیدیماان   . دوش کرت  دیاب  بارطضا  - 19
. دنیآ یمن  زگرھ  هک  دنتسھ  ییاھنآ 

صیخشت هرمزور  یناگدنز  یداع  رثن  رد  ار  رعش  دناوت  یم  رعاش  کی  طقف  - 20
. دھد

زا دوخ  یلایخ  یاھرادنپ  ۀلیسو  هب  هک  تسا  نیا  یرنھ  رھ  یالاو  تیرومأم  - 21
رکف تھج  رد  ار  نامز  تاساسحا  دھد و  ربخ  شیپ  زا  ناھج  رتالاب  تیعقاو  کی 

. دزاس رولبتم  تیدبا  هب 

هب هکلب   ، دوش یمن  یھلا  دنک  یم  هک  هچنآ  ۀلیسو  هب  لماکت  لاح  رد  ناور  - 22
. دھد ماجنا  دنک  یم  شالت  هک  هچنآ  ۀلیسو 

هب هکلب   ، درکن هفاضا  یونعم  ۀیطع  ای  ینالقع  ییاراد  هب  زیچ  چیھ  گرم  - 23
. دومن هفاضا  ار  تاجن  زا  یھاگآ   ، یبرجت تیعضو 

هنازور یناگدنز  یاھدرواتسد  ۀلیسو  هب  هظحل  هب  هظحل  تیدبا  تشونرس  - 24
. دنتسھ ادرف  تشونرس  زورما  لامعا   . دوش یم  نییعت 

ۀدافتسا رد  هکلب   ، تسین هتفھن  تردق  زا  یرادروخرب  رد  ردقنآ   ، یگرزب - 25
. تسا یتردق  نینچ  زا  یھلا  هنادنمدرخ و 

ۀلیسو هب  نآ  ؛  دیآ یم  تسد  هب  نآ  رد  نارگید  ندرک  میھس  رد  طقف  شناد  - 26
یعامتجا ندیزرو  رھم  ۀلیسو  هب  دریگ و  یم  رارق  تسارح  دروم  درخ 

. دوش یم 

تسا ددص  رد  یگیام  نایم   . دبلط یم  ار  یدرف  یاھیگژیو  ۀعسوت   ، تفرشیپ - 27
. دبای موادت  ندرک  هزیدرادناتسا  اب 

دراد رب  رد  هک  یتقیقح  اب  سوکعم  روط  هب  یداھنشیپ  رھ  زا  یلالدتسا  عافد  - 28
. تسا بسانتم 

رد رت  هتفرشیپ  نادرگاش  هک  یلاح  رد   ، تسا نینچ  رصق  ۀرک  نیلوا  رد  نارگزاغآ  راک 
. دنبای یم  تراھم  ایشناروم  یاتوم  یناھیک و  شنیب  رتالاب  حوطس  رد  دعب  تارک 

ایشناروم ناگدنورشیپ  - 8

تیعضو هب  لین  ات  رصق  تارک  زا  یلیصحتلا  غراف  ماگنھ  زا   ، دوعص لاح  رد  یاھناسنا 
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راذگ  . دنوش یم  هدیمان  ایشناروم  ناگدنورشیپ   ، ناھجربا یناگدنز  ریسم  رد  یحور 
ۀرطاخ کی   ، یندشن شومارف  ۀبرجت  کی  زیگنا  تفگش  یزرم  تایح  نیا  زا  امش 
لامک ِییاھن  لین  یحور و  تایح  هب  یلماکت  ۀزاورد  نآ   . دوب دھاوخ  زیگنارحس 

رد دنوادخ  نتفای  نامز —  فدھ  هب  نآ  قیرط  زا  ناگدنبای  زارف  هک  دشاب  یم  قولخم 
. دنبای یم  تسد  تشھب — 

بقاعتم یحور  ایشناروم و  حرط  نیا  یمامت  رد  یھلا  یعطق و  دوصقم  کی 
، دوعص لاح  رد  تاقولخم  یارب  یناھج  طوسبم  هاگشزومآ  نیا   ، یناسنا تفرشیپ 

یجیردت تصرف  کی  نامز  تاقولخم  هب  هک  تسا  نینچ  ناراگدیرفآ  حرط   . دراد دوجو 
سرد نیا  ، و  دوش هداد  گرزب  ناھج  ۀرادا  درکراک و  تایئزج  رد  یداتسا  یارب 

دوش هداد  هزاجا  هک  دور  یم  شیپ  وحن  نیرتھب  هب  تروص  نیدب  یشزومآ  ینالوط 
یلمع تکرش  دوعص  ۀلحرم  رھ  رد  دور و  الاب  یجیردت  روط  هب  اقب  لاح  رد  ناسنا 

. دشاب هتشاد 

نیا یمامت  ۀدننک  تفایرد  امش  ؛  دراد دیفم  یلمع و  روظنم  کی  ناسنا  یاقب  ۀمانرب 
نایاپ و یب  یشوخ  زا  ات  دیبای  اقب  ًافرص  هک  دیتسین  شالت  رپ  شزومآ  یھلا و  راک 
قفا زا  رتارف  هک  دراد  دوجو  نیرب  تمدخ  فدھ  کی   . دیوش دنم  هرھب  یدبا  شیاسآ 
کی هب  ار  امش  هک  دوب  نینچ  ًافرص  نایادخ  حرط  رگا   . تسا ناھج  ینونک  رصع 
روط هب  روطنیا  ار  ناھج  یمامت  ًاعطق   ، دنربب روآ  یداش  یدبا  ینالوط و  شدرگ 
شخب کی  ، و  دندرک یمن  لیدبت  یلمع  ۀدیچیپ  میظع و  هاگشزومآ  کی  هب  هدرتسگ 

، و دنتفرگ یمن  راک  هب  نارایشزومآ  ناراگزومآ و  تروص  هب  ار  ینامسآ  شنیرفآ  ۀدمع 
رایسب هاگشزومآ  نیا  نایم  زا  امش  کی  هب  کی  تیادھ  فرص  ار  هرود  هب  هرود  سپس 

یناسنا تفرشیپ  حرط  دربشیپ  دسر  یم  رظن  هب   . دنیامنب یناھج  یبرجت  میظع 
هلسلس تیرثکا  ، و  دشاب ینونک  ۀتفای  نامزاس  ناھج  یلصا  دصاقم  زا  یکی 
میقتسمریغ ای  میقتسم  روط  هب   ، هدش هدیرفآ  دنمشوھ  تادوجوم  رامشیب  بتارم 
. دنشاب یم  ریگرد  شخب  لامک  یجیردت  حرط  نیا  زا  یلحارم  دربشیپ  رد 

رد نتفرگ  رارق  ات  یناف  ناسنا  ۀلحرم  زا  هدنز  دوجو  یدوعص  نابدرن  شیامیپ  رد 
ۀتفای لامک  دوجو  ۀلحرم  نکمم و  زاف  رھ  تایح  نیع  عقاو  رد  امش   ، تیھولا روضح 
نایاپ ات  یناف  ناسنا  زا   . دینک یم  یگدنز  ناھج  ینونک  رصع  ۀدودحم  رد  ار  قولخم 

رھ لماش  دشاب —  هتشاد  دوجو  دناوت  یم  نونکا  مھ  هک  زیچ  رھ   ، تشھب ۀدنھد 
ۀتفای لامک  تادوجوم   ، دنمشوھ ۀدنز  یاھ  هتسر  یارب  رضاح  لاح  رد  هک  زیچ 
نایاپ ۀدنیآ  تشونرس  رگا   . تسا هدش  هتفرگ  رب  رد  تسا —  نکمم  یھانتم 
هتخاس لاح  رد  نونکا  هک  تسا  یدیدج  یاھناھج  رد  تمدخ  تشھب  ناگدنھد 

ۀتسر چیھ   ، هدنیآ دیدج و  شنیرفآ  نیا  رد  هک  تسا  یعطق  رما  نیا   ، دنتسھ ندش 
ًامامت اھنآ  یناگدنز  هک  تشاد  دھاوخن  دوجو  یبرجت  تادوجوم  زا  یا  هدش  قلخ 
زا یشخب  ناونع  هب  نآ  یناسنا  ناگدنھد  نایاپ  هک  دشاب  ییاھنآ  زا  توافتم 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ناویح زا  دوخ  ینالوط  تفرشیپ  لحارم  زا  یکی  ناونع  هب  دوخ  ۀنایارگزارف  شزومآ 
. دنا هدرک  یگدنز  یا  هرک  رد   ، دنوادخ ات  حور  زا  حور و  هب  هتشرف  زا  هتشرف و  هب 

[. نادابن مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 49
ینوکسم تارک 

نیمز تارک  نیا   . تسا یلماکت   ، یناسنا ِینوکسم  تارک  ۀیلک  تعیبط  أشنم و 
تایح دحاو  رھ   . دنتسھ اضف  نامز و  یناسنا  یاھداژن  یلماکت  ۀراوھگ  شیاز و 

، و دشاب یم  دوجو  یدعب  ۀلحرم  یارب  یشزومآ  نیتسار  ۀسردم  کی   ، هنایارگزارف
هب  . دنک یم  قدص  ناسنا  یتشھب  ۀدنورشیپ  دوعص  ۀلحرم  رھ  دروم  رد  رما  نیا 

قداص یلماکت  ۀرایس  کی  رد  یناسنا  ۀیلوا  ۀبرجت  رد  رما  نیا  هک  هزادنا  نامھ 
نیا  . دنک یم  قدص  ناھج  یزکرم  داتس  رد  اھقداص  کلم  ییاھن  ۀسردم  رد   ، تسا
ناھجربا و ماظن  هب  لاقتنا  زا  شیپ  ات  هدنبای  زارف  یاھناسنا  هک  تسا  یا  هسردم 

. دننک یمن  تکرش  نآ  رد  یحور  دوجو  ۀلحرم  نیلوا  هب  یبایتسد 

یلحم یاھمتسیس  هب  ینامسآ  تیریدم  روظنم  هب  ًاساسا  ینوکسم  تارک  ۀیلک 
ۀرک رازھ  دودح  هب  یلحم  یاھمتسیس  نیا  زا  کی  رھ  ، و  دنا هدش  یدنب  هورگ 

، و تسا هتفرگ  تروص  اھمایا  یامدق  مکح  اب  تیدودحم  نیا   . تسا دودحم  یلماکت 
یگدنز نآ  یور  اقب  تیعضو  اب  ییاھناسنا  هک  یلماکت  یعقاو  تارایس  هب  طوبرم 

رارقتسا تایح  رون و  رد  ماجنارس  هک  یتارک  زا  مادکچیھ   . دشاب یم  دننک  یم 
وزج دنا  هدش  عقاو  تایح  شیادیپ  ِیرشب  شیپ  ۀلحرم  رد  هک  یتارایس  دنا و  هتفای 

. دنوش یمن  بوسحم  هورگ  نیا 

. تسا ینوکسم  ۀرک  طقف 619  لماش  هک  تسا  مامتان  متسیس  کی  دوخ  ایناتِس 
هک یتارک  ناونع  هب  ینوکسم و  تارک  ناونع  هب  ناشتبث  قباطم  یتارایس  نینچ 

یدنب هرامش  یلاوتم  روط  هب   ، دنا هدیزگ  ینکس  اھنآ  رد  هدارا  بحاص  تاقولخم 
دصشش و ینعی   ، دش هداد  ایناتِس  ۀرامش 606  ایشنروی  هب  بیترت  نیدب   . دنا هدش 

تایح یلماکت  ینالوط  ۀسورپ  نآ  رد  هک  یلحم  متسیس  نیا  رد  هرک  نیمشش 
دوجو ینوکسمریغ  ۀرایس  شش  یس و   . دیدرگ یرشب  تادوجوم  روھظ  هب  رجنم 

هک دنراد  دوجو  هرایس  نیدنچ  دنوش و  یم  کیدزن  تایح  یاطعا  ۀلحرم  هب  هک  دنراد 
دوجو هرک  تسیود  ًابیرقت   . دنتسھ ندش  هدامآ  لاح  رد  نونکا  تایح  نیلماح  یارب 
تشاک یارب  هدنیآ  لاس  نویلیم  دنچ  فرظ  هک  یروط   ، دنلماکت لاح  رد  هک  دنراد 

. دش دنھاوخ  هدامآ  تایح 
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هک یکچوک  تارایس   . دنتسین بسانم  یناسنا  تایح  رارقتسا  یارب  تارایس  ۀیلک 
یلک هب  تایح  نداد  ناکسا  یارب  دنرادروخرب  یروحم  شخرچ  زا  ییالاب  نازیم  زا 

دیشروخ رود  هب  هک  یتارایس   ، ایناتِس یکیزیف  متسیس  نیدنچ  رد   . دنبسانمان
اھنآ میظع  مرج   . دنتسھ گرزب  تنوکس  یارب  دح  زا  شیب  دنخرچ  یم  یزکرم 
یرامقا یاراد  اسآ  لوغ  تارک  نیا  زا  یرایسب   . تسا اسرف  تقاط  یا  هبذاج  بجوم 
هب رایسب  ًابلاغ  رامقا  نیا  ۀزادنا  . و  رتشیب ای  ددع  شش  تاقوا  یھاگ   ، دنتسھ

. دنلآ هدیا  تنوکس  یارب  ًابیرقت  هک  یروط   ، تسا کیدزن  ایشنروی  ۀزادنا 

لھچ زا  یکی  ، و  دراد مان  اوُنآ   ، کی ۀرامش  ۀرک   ، ایناتِس ینوکسم  ۀرک  نیرت  یمیدق 
رد اما   ، دخرچ یم  کیرات  یاسآ  لوغ  ۀرایس  کی  رود  هب  هک  تسا  یرمق  راھچ  و 
ۀتفرشیپ ۀلحرم  کی  رد  اوُنآ   . دراد رارق  هیاسمھ  دیشروخ  هس  ناسمھان  رون  ضرعم 

. دشاب یم  ورشیپ  ندمت 

یا هرایس  تایح  - 1

ای ینیمز  تایح —  تفرشیپ  ؛  تسا یجیردت  اضف  نامز و  یاھناھج  لماکت 
هشیمھ تسا  نکمم  یناھیک  لماکت   . تسین زیمآرحس  ای  یرایتخا  ینامسآ — 

. تسا یفداصتریغ  ًاقلطم  اما   ، دشابن ینیب ) شیپ  لباق   ) مھف لباق 

یاھیژرنا یعمج  طابترا   ، مسالپوتورپ لولس   ، یدام تایح  کیژولویب  دحاو 
رد ییایمیش  یاھلومرف   . تسا یساسا  یاھیژرنا  ریاس  ، و  یکیرتکلا  ، ییایمیش

یلحم ناھج  رھ  رد  هدنز  لولس  لثم  دیلوت  کینکت  ، و  دننک یم  قرف  متسیس  رھ 
دنتسھ یا  هدنز  یاھروزیلاتاک  هشیمھ  تایح  نیلماح  اما   ، تسا توافتم  یکدنا 
یاھرادم ناگدننک  کیرحت  اھنآ   . دننک یم  زاغآ  ار  یدام  تایح  ۀیلوا  یاھشنکاو  هک 

. دنتسھ هدنز  ۀدام  یژرنا 

ار یکیزیف  هابتشا  لباقریغ  یدنواشیوخ  کی  یلحم  متسیس  کی  تارک  ۀیلک 
ود چیھ   . دراد ار  دوخ  تایح  سایقم  هرایس  رھ   ، دوجو نیا  اب   . دنزاس یم  راکشآ 

یا هرایس  تاعونت  نیا   . تسین ناسکی  یناویح  یھایگ و  ۀیطع  رد  ًاقیقد  یا  هرایس 
نیا اما   . دشاب یم  تایح  نیلماح  تامیمصت  زا  یشان  متسیس  تایح  ماسقا  رد 
تیادھ مظن  نوناق و  قباطم  اھناھج   . سوھلاوب هن  دنجازم و  یمدمد  هن  تادوجوم 

یلماکت بیترت  ، و  دنتسھ نوتگنیولس  یھلا  نیمارف  نادابن  نیناوق   . دنوش یم 
. تسا اوآ  مھ  نادابن  یلماکت  یوگلا  اب  ایناتِس  رد  تایح 

قرف دایز  ۀزادنا  هب  فلتخم  تارک  رد  نآ  ۀسورپ  اما   ، تسا یرشب  دشر  نوناق  لماکت 
، دوش یم  زاغآ  زکرم  هس  رد  زین  یھاگ  ، و  زکرم کی  رد  تاقوا  یھاگ  تایح   . دنک یم 

أشنم کی  یاراد  تایح  ًالومعم  رفسمتا  یاراد  ِتارک  رد   . دش ایشنروی  رد  هک  نانچ 
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یگتسب هرایس  کی  یکیزیف  تیعضو  هب  ًاتدمع  نیا  ؛  هشیمھ هن  اما   ، تسا ییایرد 
یدایز تارایتخا  زا  تایح  ندومن  زاغآ  یارب  دوخ  درکلمع  رد  تایح  نیلماح   . دراد

. دنرادروخرب

دراد و مدقت  یناویح  لکش  رب  هشیمھ  یھایگ  لکش   ، یا هرایس  تایح  داجیا  رد 
ۀیلک  . دبای یم  لماکت  لماک  روط  هب  دنوش  زیامتم  یناویح  یاھوگلا  هک  نآ  زا  شیپ 

لماکت هدنز  یاھزیچ  یھایگ  نیشیپ  عون  نیداینب  یاھوگلا  زا  یناویح  ماسقا 
. دنبای یمن  نامزاس  ازجم  روط  هب  اھنآ   . دنبای یم 

. دنرادن قباطت  امش  ۀزورما  یاھھاگدید  اب  عومجم  رد  تایح  لماکت  ۀیلوا  لحارم 
یناھج نوناق  کی  قیقد و  متسیس  کی  تسین . یلماکت  فداصت  کی  یناف  ناسنا 

. دزاس یم  نییعت  اضف  تارک  رد  ار  یا  هرایس  تایح  حرط  ندش  راکشآ  هک  دراد  دوجو 
اھشوم  . دنتسین هدننک  لرتنک  تاریثأت   ، عون کی  زا  یمیظع  دادعت  دیلوت  نامز و 

اھشوم زا  رتعیرس  اھلیف  لاح  نیا  اب   ، دننک یم  لثم  دیلوت  اھلیف  زا  رتعیرس  رایسب 
. دننک یم  دشر 

زا رتالاب  یاھمسیناگرا  لماکت   . تسا هدش  لرتنک  مظنم و  یا  هرایس  لماکت  ۀسورپ 
روط هب  یلماکت  تفرشیپ  تاقوا  یخرب   . تسین یفداصت  تایح  رت  نییاپ  یاھھورگ 

ِعون کی  رد  هک  تایح  یامسالپ  بولطم  طوطخ  یخرب  بیرخت  قیرط  زا  تقوم 
زاین یپ  رد  یپ  راصعا  هب  بلغا   . دتفا یم  قیوعت  هب  دوش  یم  لمح  هدش  باختنا 
داجیا یرشب  یثرا  رترب  درفنم  ۀریت  کی  نتفر  تسد  زا  قیرط  زا  هک  یبیسآ  ات  تسا 
هک یماگنھ  هدنز  مسالپوتورپ  ِرترب  یباختنا و  یاھ  هریت  نیا   . دوش ناربج  هدش 

. و دنوش عقاو  تبقارم  دروم  هنادنمشوھ  هنارادساپ و  روط  هب  دیاب  دنوش  یم  رادیدپ 
ایشنروی زا  رتشیب  رایسب  تایح  ۀوقلاب  رترب  یاھورین  نیا  ینوکسم  تارک  رتشیب  رد 

. دنوش یم  هداھن  جرا 

یا هرایس  یکیزیف  عاونا  - 2

. دراد دوجو  یناویح  یھایگ و  تایح  نیداینب  صخاش و  یوگلا  کی  متسیس  رھ  رد 
هجاوم نیداینب  یاھوگلا  نیا  رییغت  ترورض  اب  تاقوا  بلاغ  تایح  نیلماح  اما 

اھنآ اب  اضف  رامشیب  تارک  رد  هک  یکیزیف  ریغتم  طیارش  اب  ار  اھنآ  ات   ، دنوش یم 
هب قلعتم  ِیناسنا  تاقولخم  یلک  عون  کی  اھنآ   . دنھد قابطنا  دنتسھ  هجاوم 

رازھ نارازھ  زین  یکیزیف و  صخشم  عون  تفھ  اما   ، دنھد یم  شرورپ  ار  متسیس 
: دنراد دوجو  هتسجرب  عونت  تفھ  نیا  یئزج  عون 

. یرفسمتا عاونا  - 1
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. یرصنع عاونا  - 2

. یا هبذاج  عاونا  - 3

. یترارح عاونا  - 4

. یکیرتکلا عاونا  - 5

. هدنھد یژرنا  عاونا  - 6

. مان یب  عاونا  - 7

رگ  ، دشاب یم  ینیبانیب  رامشیب  یاھھورگ  عاونا و  نیا  ۀیلک  لماش  ایناتِس  متسیس 
. دنوش یم  یگدنیامن  زیچان  یا  هنوگ  هب  یخرب  هچ 

تسا نکاس  اھنآ  رد  ناسنا  هک  یتارک  یکیزیف  یاھتوافت  یرفسمتا . عاونا   -1
زیامت هب  هک  یتاریثأت  ریاس   . دوش یم  نییعت  رفسمتا  تعیبط  قیرط  زا  ًاتدمع 

. تسا کدنا  ًاتبسن  دنک  یم  کمک  تایح  یا  هرایس 

ناسنا ۀدننک  سفنت  عون  یرادھگن  یارب  ًابیرقت  ایشنروی  یرفسمتا  ینونک  تیعضو 
تارایس رد  دناوتب  هک  دوش  هداد  رییغت  نانچ  دناوت  یم  رشب  عون  اما   ، تسا لآ  هدیا 

هب نینچمھ  یتارییغت  نینچ   . دنک یگدنز  ود  رھ  یرفسمتا  ریز  یرفسمتا و  قوف 
میمعت تسا  توافتم  دایز  ۀزادنا  هب  ینوکسم  نوگانوگ  تارک  رد  هک  یناویح  تایح 

قوف یرفسمتا و  ریز  تارک  رد  یناویح  ماسقا  زا  یا  هدمع  رییغت   . دبای یم 
. دراد دوجو  یرفسمتا 

دصرد جنپ  دودح   ، یسفنت ریز  دص  رد  مین  ود و  دودح   ، ایناتِس رد  یرفسمتا  عاونا  زا 
دون و ًاعومجم  نیا   . دنتسھ یسفنت  نایم  دص  رد  کی  دون و  زا  شیب  یسفنت و  قوف 

. دراد یم  بوسحم  ایناتِس  تارک  رد  ار  دصرد  مین  تشھ و 

یدنب هقبط  یسفنت  نایم  تادوجوم  ناونع  هب  ایشنروی  یاھداژن  ریظن  یتادوجوم 
یناسنا دوجو  ۀدننک  سفنت  یداع  ای  طسوتم  عون  رگنایامن  امش   . دنوش یم 

، امش کیدزن  ۀیاسمھ  رفسمتا  هیبش  یرفسمتا  اب  هرایس  کی  رد  رگا   . دیتسھ
قلعت یسفنت  قوف  هورگ  هب   ، دنشاب هتشاد  دوجو  دنمشوھ  یتاقولخم   ، هرھز
یکزان هب  یرفسمتا  اب  هرایس  کی  رد  هک  ییاھنآ  هک  یلاح  رد   ، تشاد دنھاوخ 
هدیمان یسفنت  ریز   ، دنشاب هتشاد  تنوکس   ، خیرم  ، امش ینوریب  ۀیاسمھ 

. دش دنھاوخ 

هب  ، دننک یگدنز  امش  هام  ۀرک  دننامھ   ، اوھ زا  یراع  یا  هرایس  رد  اھناسنا  رگا 
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لیدعت کی  رگنایامن  مسق  نیا   . دنبای یم  قلعت  هدننکان  سفنت  ۀناگادج  ۀتسر 
یسررب هناگادج  روط  هب  تسا و  یا  هرایس  طیحم  هب  تبسن  طرفم  ای  لاکیدار 

ایناتِس تارک  ۀدنامیقاب  دصرد  مین  کی و  تروص  هب  ناگدننکان  سفنت   . دش دھاوخ 
. دنوش یم  بوسحم 

طوبرم نیمز  ، و  اوھ  ، بآ اب  اھناسنا  ۀطبار  هب  اھکیکفت  نیا  یرصنع . عاونا   -2
تسیز یاھناکم  نیا  هب  هک  دراد  دوجو  دنمشوھ  تایح  زا  زراب  عون  راھچ  ، و  دوش یم 

. دنتسھ ینیمز  عون  زا  ایشنروی  نامدرم   . تسا طوبرم 

تارک یخرب  ۀیلوا  راصعا  یط  رد  هک  ار  یطیحم  تسا  لکشم  ًالماک  امش  یارب 
لماکت لاح  رد  تایح  یارب  ار  نیا  یداعریغ  طیارش  نیا   . دینک مسجت  تسا  بلاغ 
طیحم کی  ادتبا  رد  هک  یتارایس  نآ  اب  هسیاقم  رد  هک  دزاس  یم  یرورض  یناویح 
هاگشرورپ رد  رت  ینالوط  راودا  یارب   ، دنزاس یم  مھارف  دعاسم  یرفسمتا  ینیمز و 

یتقو  ، ناگدننک سفنت  قوف  ِتارک  یخرب  رد   ، سکع هب   . دنامب یقاب  دوخ  ییایرد 
عون کی  یارب  تسا  حالص  تاقوا  یھاگ   ، دشابن گرزب  دح  زا  دایز  هرایس  هک 
نیا  . دنک روبع  رفسمتا  هار  زا  ًاروف  دناوتب  هک  دوش  مھارف  یناکما  یناسنا 

هشیمھ دنریگ و  یم  یاج  ینیمز  یبآ و  یاھھورگ  نایم  تاقوا  یھاگ  نادروناوھ 
نانکاس تروص  هب  ماجنارس  ، و  دننک یم  یگدنز  نیمز  یور  رد  یھاگتسیز  رد 

عون تادوجوم  هک  نیا  زا  سپ  یتح  اھنآ   ، تارک یخرب  رد  اما   . دنبای یم  لماکت  نیمز 
. دنھد یم  همادا  زاورپ  هب  اھتدم  یارب   ، دندش ینیمز 

زا یودب  داژن  کی  ۀیلوا  ندمت  هک  تسا  هدننک  مرگرس  زین  روآ و  تفگش  نیا 
رد هک  یندمت   . دییامن هدھاشم  تسا  یبای  لکش  لاح  رد  هک  ار  یرشب  تادوجوم 
یاھ هزوح  قمع  مک  یاھبآ  نایم  رد  رگید  دروم  رد  ناتخرد و  کون  اوھ و  رد  تلاح  کی 

ِییایرد یاھناتسوب  نیا  لحاوس  ، و  اھولھپ  ، فک رد  زین  ، و  یریسمرگ نمیا 
یط ایشنروی  رد  یتح   . دنوش یم  رادیدپ  ییانثتسا  تارک  نینچ  ِنیزاغآ  یاھداژن 

زا ًاتدمع  دوخ  نیشن  تخرد  نیشیپ  ناکاین  دننامھ  یودب  ناسنا  ینالوط  رصع  کی 
. درب شیپ  ار  شیوخ  یودب  ندمت  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  ناتخرد  زارف  رب  یگدنز  قیرط 

هک دیراد  شافخ ) ۀداوناخ   ) کچوک رادناتسپ  هورگ  کی  زونھ  امش  ایشنروی  رد  و 
عون زا  زین  دننک  یم  تسیز  ایرد  رد  هک  امش  یاھگنھن  اھکف و  ، و  تسا دروناوھ 

. دنتسھ رادناتسپ 

دصرد داتفھ   ، ییاوھ دصرد  هد   ، یبآ دصرد  تفھ   ، یرصنع عاونا  نایم  زا   ، ایناتِس رد 
ِتارییغت نیا  اما   . دنتسھ اوھ  نیمز و  یبیکرت  عاونا  زا  دصرد  هدزیس  ، و  ینیمز

اھنآ  . یناسنا ناگدنرپ  هن  دنتسھ و  یناسنا  نایھام  هن  هیلوا  دنمشوھ  تاقولخم 
، هتفای لالج  ناگدنرپ  هن  نایھامرَبَا و  هن   ، دنتسھ یرشب  شیپ  یرشب و  عاونا  زا 

. ناسنا ًاصخشم  هکلب 
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یروط دنمشوھ  تادوجوم   ، قالخ یحارط  لیدعت  قیرط  زا  یا . هبذاج  عاونا   -3
ایشنروی زا  رتگرزب  زین  رتکچوک و  تارک  رد  هنادازآ  دنناوت  یم  هک  دنوش  یم  هتخاس 

اھنآ تظلغ  هزادنا و  هک  یتارایس  نآ  ۀبذاج  اب  یتاجرد  هب  ور  نیا  زا  ، و  دنیامن لمع 
. دنبای قیبطت  تسین  لآ  هدیا 

یکدنا نادابن  رد  دق  طسوتم  دح   . تسا ریغتم  اھناسنا  یا  هرایس  عونتم  عاونا  دق 
مین ود و  دودح  رد  طقف  هک  ینامدرم  اب  رتگرزب  تارک  یخرب   . تسا توف  تفھ  ریز 
رد طسوتم  دح  ات  دح  نیا  زا  یناسنا  تماق   . دنتسھ رپ  هنکس  زا  دنراد  دق  توف 
رتکچوک ینوکسم  تارک  رد  توف  هد  دودح  ات  دنراد و  طسوتم  ۀزادنا  هک  یتارایس 
نانکاس  . دراد دق  توف  راھچ  ریز  هک  دراد  دوجو  داژن  کی  طقف  ایناتِس  رد   . دراد هنماد 
هتفای رییغت  یا  هبذاج  عاونا  زا  ییاھناسنا  ایناتِس  ینوکسم  تارک  زا  دصرد  تسیب 

. دننکاس رتکچوک  رتگرزب و  تارایس  رد  هک  دنتسھ 

ییاھترارح دنناوتب  هک  دومن  قلخ  یا  هدنز  تادوجوم  ناوت  یم  یترارح . عاونا   -4
. دنیامن لمحت  ار  ایشنروی  یاھداژن  تایح  ۀنماد  زا  رت  نییاپ  رایسب  زین  رتالاب و  رایسب 

ترارح میظنت  یاھمسیناکم  اب  هطبار  رد  هک  تادوجوم  صخشم  عون  جنپ 
هس ۀرامش  ایشنروی  یاھداژن   ، سایقم نیا  رد   . دنراد دوجو  دنوش  یم  یدنب  هقبط 

. دنتسھ یترارح  ۀتفای  رییغت  عاونا  زا  ایناتِس  تارک  زا  دصرد  یس  یاھداژن   . دنتسھ
هدزاود  ، دننک یم  لمع  ترارح  ینایم  هورگ  رد  هک  ایشنروی  مدرم  اب  هسیاقم  رد 

. دنراد قلعت  رت  نییاپ  یاھ  هتشر  هب  دصرد  هدجھ  ترارح و  رتالاب  یاھ  هتشر  هب  دصرد 

ۀزادنا هب  تارک  یکینورتکلا  ، و  یسیطانغم  ، یکیرتکلا درکراک  یکیرتکلا . عاونا   -5
ربارب رد  یگداتسیا  یارب  هک  دراد  دوجو  یناسنا  تایح  حرط  هد   . دنک یم  قرف  دایز 
لکش هد  نیا   . تسا هدش  هداد  لکش  عونتم  یا  هنوگ  هب  تارک  ناسمھان  یژرنا 

یداع رون  ییایمیش  راونا  هب  تبسن  توافتم  کدنا  قرط  هب  نینچمھ  عونتم 
هجو چیھ  هب  یکیزیف  کدنا  تارییغت  نیا  اما   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  دیشروخ 

. دنراذگ یمن  ریثأت  یحور  ای  هنادنمشوھ  تایح  یور 

ۀقبط هب  دصرد  هس  تسیب و  ًابیرقت   ، یناسنا تایح  یکیرتکلا  یاھھورگ  نایم  زا 
هب حیحص  یاھدصرد  رد  عاونا  نیا   . دنراد قلعت   ، ایشنروی دوجو  عون   ، راھچ ۀرامش 
؛ دصرد ود  ۀرامش 2،  ؛  دصرد کی  ۀرامش 1،  دنا : هدش  یدنب  میسقت  لکش  نیا 
تفھ تسیب و  ۀرامش 5،  ؛  دصرد هس  تسیب و  ۀرامش 4،  ؛  دصرد جنپ  ۀرامش 3، 
جنپ ۀرامش 8،  ؛  دصرد تشھ  ۀرامش 7،  ؛  دصرد راھچ  تسیب و  ۀرامش 6،  ؛  دصرد

. دصرد ود  ۀرامش 10،  ؛  دصرد هس  ۀرامش 9،  ؛  دصرد

ۀیلک  . دنتسین ناسکی  یژرنا  بسک  ۀویش  رد  تارک  ۀیلک  هدنھد . یژرنا  عاونا   -6
اھزاگ یقاشنتسا  ۀلدابم  یارب  هک  یرفسمتا  سونایقا  کی  زا  ینوکسم  تارک 
لوط رد   . دنتسین رادروخرب   ، تسا دوجوم  ایشنروی  رد  هک  روطنآ   ، دشاب بسانم 
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امش ینونک  عون  زا  یتادوجوم   ، تارایس زا  یرایسب  یدعب  هیلوا و  لحارم 
ای الاب  رایسب  هرایس  کی  یسفنت  لماوع  هک  یماگنھ  ، و  دننک یگدنز  دنناوت  یمن 

یفاک دنمشوھ  تایح  رگید  یاھطرش  شیپ  ۀیلک  اما   ، دنتسھ نییاپ  رایسب 
یناسنا دوجو  ۀتفای  رییغت  لکش  کی  یتارک  نینچ  رد  بلغا  تایح  نیلماح   ، دنتسھ
شیوخ تایح  ۀسورپ  تالدابم  رب  یراذگریثأت  رد  هک  یتادوجوم   ، دننک یم  داجیا  ار 
داتسا نارگلرتنک  ییورین  لوا  تسد  ۀلاحتسا  یرون و  یژرنا  قیرط  زا  ًامیقتسم 

. دنرادروخرب ییاراک  زا  یکیزیف 

نیلوا ناگدننک  سفنت  ریز  دراد : دوجو  یناسنا  یناویح و  ۀیذغت  توافتم  عون  شش 
، نیموس ناگدننک  سفنت  نایم  ، و  نیمود نایزبآ   ، دندنب یم  راک  هب  ار  هیذغت  عون 

تفایرد عون  نیمراھچ  ناگدننک  سفنت  قوف   . تسا نینچ  ایشنروی  رد  هک  روطنآ 
هیذغت و عون  نیمجنپ  زا  ناگدننکان  سفنت  هک  یلاح  رد   ، دندنب یم  راک  هب  ار  یژرنا 

تاقولخم هب  دودحم  یژرنا  تفایرد  کینکت  نیمشش   . دننک یم  هدافتسا  یژرنا 
. تسا ینیبانیب 

، دنراد دوجو  یا  هرایس  تایح  رد  یرتشیب  ددعتم  یکیزیف  تاعونت  مان . یب  عاونا   -7
کیژولویزیف و یزاسادج   ، یراتخاس لکش  رییغت  هب  ًالماک  اھتوافت  نیا  ۀیلک  اما 

هنادنمشوھ تایح  هب  یتازیامت  نینچ   . دنراد یگتسب  ییایمیش  یکیرتکلا -  لیدعت 
. دنتسین طوبرم  یحور  ای 

ناگدننکان سفنت  تارک  - 3

. دنتسھ هدننک  سفنت  دنمشوھ  تادوجوم  عون  زا  ینوکسم  تارایس  رثکا  نانکاس 
یمک یاوھ  زا  هک  یتارک  رد  دنرداق  هک  دنراد  دوجو  اھناسنا  زا  یعاونا  نینچمھ  اما 

ناتناورُا ینوکسم  تارک  نایم  زا   . دننک یگدنز  دنتسھ  اوھ  نودب  ای  هدوب  رادروخرب 
هس زا  رتمک  تبسن  نیا  نادابن  رد   . دوش یم  غلاب  دصرد  تفھ  زا  رتمک  هب  عون  نیا 

. دراد دوجو  تارک  نیا  زا  ددع  هن  طقف  ایناتِس  یمامت  رد   . تسا دصرد 

اریز  ، دراد دوجو  ینوکسم  تارک  یسفنتریغ  عون  زا  یمک  رایسب  دادعت  ایناتِس  رد 
یباھش ییاضف  ماسجا  زا  ولمم  زونھ  کِدایشالرُن  ۀتفای  نامزاس  ًادیدج  ِشخب  نیا 
هب دنتسھ  یکاکطصا  یظافحتسا  رفسمتا  کی  دقاف  هک  یتارک  ، و  دشاب یم 
یخرب یتح   . دنراد رارق  هفقو  یب  نارابمب  ضرعم  رد  نادرگرس  ماسجا  نیا  ۀلیسو 

، هدعاق کی  ناونع  هب  اما   ، دنتسھ اھباھش  هوبنا  ۀدنریگ  رب  رد  راد  هلابند  ناگراتس  زا 
. دنشاب یم  هدام   ۀدش  هکت  هکت  رتکچوک  مارجا  اھنآ 

اب هک   ، دنوش یم  ایشنروی  رفسمتا  دراو  هنازور  گنس  باھش  نویلیم  اھنویلیم 
، یسفنتریغ تارک  رد   . دنوش یم  لخاد  هیناث  رد  لیام  تسیود  ًابیرقت  تعرس 
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بیسآ ربارب  رد  ار  دوخ  دنناوتب  ات  دنھد  ماجنا  یدایز  راک  دیاب  هتفرشیپ  یاھداژن 
هک یکیرتکلا  لیاسو  بصن  قیرط  زا  ار  راک  نیا  اھنآ   . دنیامن تظفاحم  اھباھش 

زا هک  یماگنھ  اھنآ   . دنھد یم  ماجنا  دنزاس  یم  فرحنم  ای  هتخاس  دوبان  ار  اھباھش 
نیا  . دنریگ یم  رارق  یدایز  رطخ  ضرعم  رد  دنوش  یم  جراخ  ظوفحم  قطانم  نیا 
رد هک  یتعیبط  اب  یکیرتکلا  زیمآ  هعجاف  یاھنافوط  ضرعم  رد  نینچمھ  تارک 

، یژرنا تاناسون  زا  یتاقوا  نینچ  لوط  رد   . دنراد رارق  تسا  هتخانشان  ایشنروی 
هانپ دنتسھ  یظافحتسا  قیاع  یاراد  هک  دوخ  ۀژیو  یاھنامتخاس  رد  دیاب  نانکاس 

. دنیوجب

تسا ایشنروی  رد  هک  هچنآ  زا  نیداینب  روط  هب  ناگدننکان  سفنت  تارک  رد  یگدنز 
بآ ای  دنروخ  یمن  اذغ  ایشنروی  یاھداژن  لثم  ناگدننکان  سفنت   . تسا توافتم 
ترارح و میظنت  یاھمسیناکم   ، یبصع متسیس  یاھشنکاو   . دنماشآ یمن 

هب ایشنروی  یاھناسنا  یاھدرکراک  نینچ  هب  تبسن  هژیو  نامدرم  نیا  مسیلوباتم 
قرف  ، لثم دیلوت  زا  هتشذگ   ، یگدنز لمع  رھ  ًابیرقت   . دنتوافتم نیداینب  روط 

. دنتوافتم یا  هزادنا  ات  لثم  دیلوت  یاھشور  یتح  ، و  دنک یم 

دنتسھ ییاھنآ  اب  تھابش  یب  نیداینب  روط  هب  یناویح  عاونا   ، یسفنتریغ تارک  رد 
دوجو کینکت  زا  تایح  یسفنتریغ  حرط   . دنوش یم  تفای  یرفسمتا  تارایس  رد  هک 

هک یتقو   ، اقب رد  یتح  نآ  نامدرم   . دنک یم  قرف  رفسمتا  یاراد  ۀرک  کی  رد 
اب تادوجوم  نیا  دوجو  نیا  اب   ، دننک یم  قرف   ، دنوش یم  یحور  دنویپ  یادیدناک 

یاراد تارک  رد  هک  ییاھناسنا  طسوت  هک  یبسن  یاھیداش  اھیراوشد و  نامھ 
یاھتیلاعف دنرب و  یم  تذل  یگدنز  زا  دوش  یم  هبرجت  دننک  یم  یگدنز  رفسمتا 
عاونا ریاس  اب  رتکاراک  نھذ و  رد  ناگدننکان  سفنت   . دنرب یم  ولج  هب  ار  طیحم 

. دنتسین توافتم  اھناسنا 

اریز  ، دوب دیھاوخ  دنمقالع  رایسب  ناسنا  عون  نیا  یا  هرایس  درکراک  هب  تبسن  امش 
. تسا نکاس  ایشنروی  یکیدزن  رد  یا  هرک  رد  تادوجوم  زا  یداژن  نینچ 

هدارا بحاص  یلماکت  تاقولخم  - 4

ییاھنآ نایم  رد  یتح   ، دراد دوجو  فلتخم  تارک  یاھناسنا  نایم  یرایسب  یاھتوافت 
نأش یاراد  یاھناسنا  ۀیلک  اما   . دنراد قلعت  یکیزیف  دنمشوھ و  عاونا  نامھ  هب  هک 

. دنتسیا یم  یدومع  هک  دنتسھ  ییاپ  ود  نارادناج  هدارا 

هس ؛ و  یبآ ، و  درز  ، خرس هیلوا : عون  هس  دراد : دوجو  یا  هیاپ  یلماکت  داژن  شش 
اھداژن نیا  ۀیلک  یاراد  ینوکسم  تارک  رتشیب   . یلین ، و  زبس  ، یجنران هیوناث : عون 
یاج دوخ  رد  ار  هیلوا  عون  هس  طقف  هزغم  هس  تارایس  زا  یرایسب  اما   ، دنتسھ
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. دنتسھ داژن  عون  هس  نیا  یاراد  طقف  زین  یلحم  یاھمتسیس  یخرب   . دنا هداد 

هچ رگ   ، تسا ددع  هدزاود  یرشب  تادوجوم  یکیزیف  سح  ۀژیو  ۀیطع  طسوتم  دح 
هزغم ود  کی و  یاھناسنا  عون  زا  رتارف  یکدنا  هزغم  هس  یاھناسنا  ۀژیو  ساوح 

رتھب هظحالم  لباق  روط  هب  دنناوت  یم  ایشنروی  یاھداژن  هب  تبسن  اھنآ   . دشاب یم 
. دنونشب دننیبب و 

تایح  . دنتسھ انثتسا  ییاتدنچ  یاھدلوت  دنیآ و  یم  ایند  هب  یکت  ًالومعم  نادازون 
، هتفرشیپ تارک  ۀیلک  رد   . تسا تخاونکی  تارایس  عاونا  ۀیلک  رد  ًاتبسن  یگداوناخ 
ات  . دنربارب یونعم  تیعضو  ینھذ و  ۀیطع  رد  نز  درم و   . تسا مکاح  یسنج  یربارب 
جراخ ار  هرایس  نآ  ام   ، تسا رگید  سنج  رب  یرگمتس  ددص  رد  سنج  کی  هک  ینامز 
کی دورو  زا  دعب  هشیمھ  قولخم  ۀبرجت  ۀبنج  نیا   . مینک یمن  یقلت  تیربرب  زا  هدش 

. دبای یم  دوبھب  دایز  ۀزادنا  هب  لایرتام  رتخد  رسپ و 

یلصف و تارییغت  دننک  یم  تفایرد  امرگ  رون و  دیشروخ  زا  هک  یتارایس  ۀیلک  رد 
. دراد تیمومع  یزرواشک  رفسمتا  یاراد  تارک  ۀیلک  رد   . دھد یم  خر  یترارح 
لاح رد  یاھداژن  کارتشا  هجو  هک  تسا  یراک  نیمز  یور  ندرک  راک  تشک و 

. تسا یتارایس  نینچ  ۀمھ  تفرشیپ 

یاھالقت یپوکسورکیم  نانمشد  اب  شیوخ  ۀیلوا  ناراگزور  رد  یگمھ  اھناسنا 
هچ رگ   ، دینک یم  هبرجت  ایشنروی  رد  نونکا  امش  هچنآ  ریظن   ، دنراد یناسکی  یلک 
رد لاس  جنپ  تسیب و  زا  فلتخم  تارایس  رد  رمع  لوط   . هدرتسگ نانچ  هن  دیاش 

. دنک یم  قرف  رتلاسنھک  رت و  هتفرشیپ  تارک  رد  لاس  دصناپ  هب  کیدزن  ات  یودب  تارک 

نیا  . ارگداژن مھ  یا و  هلیبق  مھ   ، دنتسھ یعامتجا  یگمھ  یرشب  تادوجوم 
زا طقف  یتالیامت  نینچ   . تسا اھنآ  راتخاس  أشنم و  ِیتاذ  یھورگ  یاھیزاسادج 

. دنبای رییغت  دنناوت  یم  یجیردت  نتفای  تیونعم  طسوت  ندمت و  تفرشیپ  قیرط 
تارایس و نس  قباطم  ینوکسم  تارک  ِیتلود  ، و  یداصتقا  ، یعامتجا تالکشم 
ریثأت یھلا  نارسپ  یپ  رد  یپ  تقوم  یاھتماقا  قیرط  زا  نآ  ۀطساو  هب  هک  یا  هجرد 

. دننک یم  قرف  دنا  هتفریذپ 

لمع ناسکی  تسرد  نوگانوگ  یاھطیحم  رد  تسا و  نارکیب  حور  ۀیطع  نھذ 
هک ییایمیش  یراتخاس و  یاھتوافت  یخرب  زا  رظن  فرص  اھناسنا  نھذ   . دنک یم 

یگژیو نییعت  ار  یلحم  یاھمتسیس  ۀدارا  بحاص  تاقولخم  یکیزیف  تعیبط 
، یا هرایس  یکیزیف  ای  یصخش  یاھتوافت  زا  رظن  فرص   . تسا هباشم   ، دنک یم 

ریسم ، و  تسا مھ  هیبش  رایسب  اھناسنا  نوگانوگ  عاونا  نیا  ۀیلک  ینھذ  تایح 
. تسا هباشم  رایسب  گرم  زا  دعب  اھنآ  یناگدنز  یروف 
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. تسا یناف  ناسنا  نھذ   . دبای اقب  دناوت  یمن  ریذپانانف  حور  نودب  یناف  نھذ  اما 
یناحور تمدخ  قیرط  زا  نتفای  تیونعم  هب  اقب   . تسا ریذپانانف  هدش  اطعا  حور  طقف 
تبسن  ، لقادح  . دراد یگتسب  هنادواج —  ناور  لماکت  دلوت و  هب  هدننک —  میظنت 

یدام نھذ  یونعم  ینوگرگد  یور  یراذگریثأت  رب  ینبم  هدننک  میظنت  تیرومأم  هب 
. دشاب هدمآ  دوجو  هب  تیدض  دیابن 

اھناسنا یا  هرایس  یرس  - 5

هئارا اھناسنا  یا  هرایس  یرس  زا  یفکم  یریوصت  دوب  دھاوخ  لکشم  یا  هزادنا  ات 
اھنآ زا  یرایسب  عاونا  نوچ  دیناد و  یم  اھنآ  ۀرابرد  یمک  رایسب  رادقم  امش  اریز   ، داد
دروم یددعتم  یاھھاگدید  زا  ار  یناف  تاقولخم  ناوت  یم  دوجو  نیا  اب   . دنراد دوجو 

: مینک یم  دروخ  رب  نیریز  یاھھاگدید  هب  اھنآ  نیب  رد   . داد رارق  هعلاطم 

. یا هرایس  طیحم  اب  قیبطت  - 1

. زغم عون  یرس  - 2

. حور تفایرد  یرس  - 3

. یناسنا یا  هرایس  راودا  - 4

. قولخم یدنواشیوخ  یرس  - 5

. هدننک میظنت  اب  دنویپ  یرس  - 6

. نیمز زا  زیرگ  یاھکینکت  - 7

ای کی  رد  نامزمھ  روط  هب  هک  دنتسھ  رپ  یمدرم  اب  ناھجربا  تفھ  ینوکسم  تارک 
یدنب هقبط  قولخم  یلماکت  تایح  یلک  تاقبط  تفھ  نیا  زا  کی  رھ  زا  هتسر  دنچ 

اھیتیانوسدیم ریظن  یتادوجوم  یارب  یلک  یاھیدنب  هقبط  نیا  یتح  اما   . دنوش یم 
تارک  . دریگ یمن  رظن  رد  ییاج  دنمشوھ  تایح  لاکشا  ریاس  زا  یخرب  ای 

یلماکت تاقولخم  اب   ، دنا هدش  هدناسانش  اھ  هتشون  نیا  رد  هک  روطنآ   ، ینوکسم
. دنراد دوجو  مھ  یرگید  تایح  لاکشا  اما   ، دنتسھ رپ  یناف 

، یا هرایس  طیحم  اب  قولخم  تایح  قیبطت  هاگدید  زا  یا . هرایس  طیحم  اب  قیبطت   -1
لاکیدار هورگ   ، قیبطت لامرن  هورگ  دنراد : دوجو  ینوکسم  تارک  زا  یلک  هورگ  هس 

. یشیامزآ هورگ  ، و  قیبطت
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دروم شیپ  رد  هک  یکیزیف  یاھوگلا  لابند  هب  یا  هرایس  طیارش  اب  لامرن  قیبطت 
ای لاکیدار  قیبطت  ۀنومن  ناگدننکان  سفنت  تارک   . دنیآ یم  دنتفرگ  رارق  یسررب 
یبرجت تارک   . دنتسھ لماش  هورگ  نیا  رد  زین  اھعون  ریاس  اما   ، دنشاب یم  طرفم 
نیا رد  ، و  دنبای یم  قیبطت  تایح  یداع  لاکشا  اب  لآ  هدیا  یا  هنوگ  هب  ًالومعم 
یاھحرط رد  دنمدوس  یتارییغت  دننک  یم  یعس  تایح  نیلماح  یناگھد  تارایس 

تارک اب   ، تسا یشیامزآ  ۀرایس  کی  امش  ۀرک  نوچ   . دنیامن داجیا  تایح  درادناتسا 
تایح زا  یرایسب  لاکشا   . دنک یم  قرف  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  ایناتِس  رد  نآ  یاتمھ 
بیترت نیمھ  هب   . دنوش یمن  تفای  رگید  یاھاج  رد  هک  دنا  هتشگ  رادیدپ  ایشنروی  رد 

. دنبیاغ امش  ۀرایس  رد  هک  دنراد  دوجو  یدایز  لومعم  عاونا 

کی دنطبترم و  رگیدکی  هب  یرس  روط  هب  تایح  رییغت  تارک  ۀیلک   ، نادابن ناھج  رد 
لیکشت تسا  هدیزگرب  ناریدم  هجوت  دروم  هک  ار  ناھج  روما  زا  صوصخم  ۀزوح 

ناریدم زا  هورگ  کی  ۀلیسو  هب  بترم  روط  هب  یشیامزآ  تارک  نیا  ۀیلک  . و  دنھد یم 
ایشنَمابات مان  هب  ایناتِس  رد  تسا و  هدومزآراک  یا  هدنھد  نایاپ  اھنآ  سیئر  هک  ناھج 

. دنوش یم  یسرزاب  دراد  ترھش 

. تسا یبصع  متسیس  زغم و  اھناسنا  یکیزیف  یناسمھ  کی  زغم . عون  یرس   -2
ود  ، هزغم کی  عون   . دراد دوجو  زغم  مسیناکم  زا  نیداینب  نامزاس  هس   ، دوجو نیا  اب 

لایخ یا  هزادنا  ات   ، دنتسھ هزغم  ود  عون  زا  ایشنروی  مدرم   . هزغم هس  ، و  هزغم
هس عاونا  هب  تبسن  اما   ، هزغم کی  یاھناسنا  زا  رت  یفسلف  ، و  رتوجارجام  ، رتزادرپ
یتح یزغم  یاھتوافت  نیا   . رگشتسرپ ، و  یقالخا  ، یونعم رتمک  یا  هزادنا  ات  هزغم 

. دزاس یم  صخشم  ار  یناویح  یرشب  شیپ  تادوجوم  تشرس 

، هسیاقم قیرط  زا  دیناوت  یم  امش  ایشنروی  مدرم  زغم  رشق  ِیا  هرک  مین  ود  ِعون  زا 
تروص هب  ناوت  یم  ار  هزغم  هس  عاونا  ِموس  زغم   . دیبایرد ار  هزغم  کی  عون  زا  یزیچ 

لماکت هطقن  نآ  ات  هک  تفرگ  رظن  رد  امش  زغم  ییادتبا  ای  رت  نییاپ  لکش  لماکت 
یارب ار  رترب  زغم  ود  دنک و  یم  لمع  یکیزیف  یاھتیلاعف  لرتنک  رد  ًاتدمع  هک  دبای  یم 
یرگید هنادنمشوھ و  یاھدرکلمع  یارب  یکی  دراذگ : یم  یقاب  دازآ  رتالاب  یاھراک 

. رکف ۀدننک  میظنت  یونعم  هنارایمھ -  یاھتیلاعف  یارب 

هزغم ود  عاونا  اب  هسیاقم  رد  هزغم  کی  یاھداژن  ینیمز  یاھتفرشیپ  هک  یلاح  رد 
شیامن هب  ییاھندمت  هزغم  هس  هورگ  رت  یمیدق  تارایس   ، تسا دودحم  یکدنا 
بجوم یردق  هسیاقم  رد  دزاس و  یم  توھبم  ار  ایشنروی  مدرم  هک  دنراذگ  یم 
تفرشیپ رد  یتح   ، یدام ندمت  یکیناکم و  ۀعسوت  رد   . دوش یم  امش  تلجخ 

رد اما   . دننک یربارب  هزغم  هس  تارک  اب  دنرداق  یناسنا  ۀزغم  ود  تارک   ، ینالقع
رت نییاپ  یا  هزادنا  ات  امش   ، یونعم ینالقع و  یربارب  ۀعسوت  نھذ و  رتالاب  لرتنک 

. دیتسھ
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یبایتسد ای  ینالقع  تفرشیپ  اب  هطبار  رد  یا  هسیاقم  تانیمخت  نینچ  ۀیلک 
. دریگ رظن  رد  ار  هرایس  نس  یفرط  یب  اب  دیاب  تارک  زا  یھورگ  ای  هرک  رھ  یونعم 

، و کیژولویب ناگدنھد  اقترا  تدعاسم   ، نس هب   ، دایز رایسب   ، دایز شخب 
. دراد یگتسب  یھلا  نارسپ  نوگانوگ  یاھ  هتسر  بقاعتم  یاھتیرومأم 

هب رداق   ، هزغم ود  ای  کی  یاھ  هتسر  هب  تبسن  هزغم  هس  نامدرم  هک  یلاح  رد 
تایح یامسالپ  ناسکی  عون  زا  یگمھ   ، دنتسھ یا  هرایس  رتالاب  لماکت  یکدنا 

قرط هب  ار  یا  هرایس  یاھتیلاعف  ایشنروی  رد  یرشب  تادوجوم  دننامھ  دنرادروخرب و 
تارک یمامت  رد  ناسنا  عون  هس  نیا   . دنناسر یم  ماجنا  هب  هباشم  رایسب 

رایسب تاریثأت  یا  هرایس  طیارش   ، دراوم رثکا  رد   . دنا هدنکارپ  یلحم  یاھمتسیس 
رد اھناسنا  زا  عونتم  یاھ  هتسر  نیا  یزیر  حرط  رد  تایح  نیلماح  تامیمصت  رد  یمک 

هاوخلد روط  هب  دنراد  رایتخا  تایح  نیلماح  اذل   . تسا هتشاد  فلتخم  تارک 
. دنیامن لمع  یزیر و  همانرب 

رارق یناسکی  طیارش  رد  هدنیآ  یوس  هب  هنایارگزارف  تکرح  ریسم  رد   ، عون هس  نیا 
رد دیاب  کی  رھ  ، و  دیامیپب ار  ینالقع  تفرشیپ  زا  نازیم  نامھ  دیاب  کی  رھ   . دنراد

ۀبکوک تیریدم  متسیس و  ۀرادا   . دبای تراھم  تفرشیپ  یونعم  یاھنومزآ  نامھ 
یاھماظن یتح   . تسا ضیعبت  زا  یراع  ناسکی  روط  هب  فلتخم  تارک  نیا  هب  طوبرم 

. دنناسکی یا  هرایس  یاھسنرپ 

هس  ، دوش یم  طوبرم  یحور  روما  اب  طابترا  هب  هک  ییاج  ات  حور . تفایرد  یرس   -3
اھناسنا ۀزغم  هس  ، و  ود  ، کی عاونا  هب  یدنب  هقبط  نیا   . دراد دوجو  نھذ  حرط  هورگ 

هب  ، دراد هراشا  ندب  یاھ  هدغ  ییایمیش  راتخاس  هب  لوا  ۀجرد  رد  نآ   . درادن هراشا 
یخرب مدرم   . دنا هسیاقم  لباق  زیفوپیھ  یاھ  هدغ  اب  هک  ددغ  یخرب  نامزاس  هب  هژیو 
تارک رد  هک  یلاح  رد   ، اھییایشنروی لثم   ، هدغ ود  نارگید   ، هدغ کی  یاراد  تارک 

یونعم تفایرد  یتاذ و  لیخت   . دنتسھ هژیو  ددغ  نیا  زا  ددع  هس  یاراد  اھداژن  رگید 
. دریذپ یم  ریثأت  ییایمیش  ناسمھان  ۀیطع  نیا  طسوت  ًاعطق 

لثم  ، دنتسھ مود  هورگ  زا  دصرد  جنپ  تصش و   ، یحور تفایرد  عاونا  نایم  زا 
هک یلاح  رد   ، اریذپ رتمک  ًاعبط   ، دنتسھ لوا  عون  زا  دصرد  هدزاود   . ایشنروی یاھداژن 

اما  . دنراد لیامت  تیونعم  هب  رتشیب  ینیمز  تایح  لوط  رد  دصرد  هس  تسیب و 
یداژن یاھتوافت  نیا  ۀیلک   . دنرب یمن  رد  هب  ناج  یعیبط  گرم  زا  یتازیامت  نینچ 

. دنطوبرم مسج  رد  تایح  هب  طقف 

روطنآ  ، ار تقوم  یاھاطعا  لسلست   ، یدنب هقبط  نیا  یناسنا . یا  هرایس  راودا   -4
ریثأت ینامسآ  یناحور  تمدخ  زا  یو  تفایرد  ناسنا و  ینیمز  تیعضو  یور  هک 

. دسانش یم  تیمسر  هب   ، دنراذگ یم 
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روھظ زا  دعب  یتدم  ات  اھنآ  ددرگ و  یم  زاغآ  تارایس  رد  تایح  نیلماح  طسوت  تایح 
نیلماح هک  نیا  زا  شیپ   . دننک یم  تبقارم  نآ  ومن  دشر و  زا  یناف  ناسنا  یلماکت 

ناونع هب  ار  یا  هرایس  سنرپ  کی  لومعم  بسح  رب   ، دننک کرت  ار  هرایس  کی  تایح 
یاھورین زا  یلماک  ۀیمھس  اورنامرف  نیا  اب   . دنراد یم  بوصنم  نیمز  یاورنامرف 

نیلوا یو  دورو  اب  نامزمھ  ، و  دنوش یم  دراو  مداخ  ناراکددم  نامرف و  تحت  یکمک 
. دریگ یم  تروص  ناگدرم  ناگدنز و  یارب  یرواد 

ندمت عورش  ات  دیآ  یم  یا  هرایس  سنرپ  نیا   ، یرشب یاھھورگ  ندش  رادیدپ  اب 
امش شوشغم  یایند   . دنک داجیا  ار  یرشب  ۀعماج  نوناک  دیامن و  حاتتفا  ار  یرشب 

زاغآ هب  کیدزن  اریز   ، تسین رایعم  یا  هرایس  یاھسنرپ  تموکح  ۀیلوا  مایا  یارب 
دوخ تخب   ، ایشسگیلک  ، امش یا  هرایس  سنرپ  هک  دوب  ایشنروی  رد  یتموکح  نینچ 

ماگنھ نآ  زا  امش  ۀرایس   . دومن شیامزآ   ، رفیسول  ، متسیس مکاح  شروش  اب  ار 
. تسا هدومن  لابند  ار  ینافوط  یریسم 

زا دعب  یھاتوک  تدم  ، و  یا هرایس  سنرپ  میژر  لوط  رد   ، لامرن یلماکت  ۀرک  کی  رد 
، تشاد مازعا  هرایس  نآ  هب  ار  لایرتام  رتخد  رسپ و  کی  متسیس  مکاح  هک  نیا 

هب یتادراو  تادوجوم  نیا   . دسر یم  دوخ  کیژولویب  یعیبط  جوا  هب  یداژن  تفرشیپ 
خیرات ایشنروی  رد  اھنآ  یاطخ   . دننک یم  تمدخ  کیژولویب  ناگدنھد  اقترا  ناونع 

. تخاس هدیچیپ  رتشیب  ار  امش  یا  هرایس 

ۀعسوت ۀجرد  اھتنم  هب  یرشب  داژن  کی  یقالخا  ینالقع و  تفرشیپ  هک  یماگنھ 
. و دیآ یم  لایرتسیجم  تیرومأم  کی  رد  تشھب  لانُوآ  رسپ  کی   ، دیسر یلماکت 
نآ یعیبط  لین  دحرس  هب  یا  هرک  نینچ  یونعم  تیعضو  هک  نیا  زا  دعب   ، اھدعب

عقاو رادید  دروم  تشھب  ییاطعا  رسپ  کی  طسوت  هرایس   ، دوش یم  کیدزن 
اھر یا و  هرایس  تیعضو  یرارقرب  ییاطعا  رسپ  کی  یلصا  تیرومأم   . دوش یم 
ندمآ نتخاس  یلمع  بیترت  نیدب  یا و  هرایس  درکراک  یارب  تقیقح  حور  نتخاس 

. تسا یرسارس  حطس  رد  رکف  ناگدننک  میظنت 

لایرتسیجم تیرومأم  کی  زگرھ  دوش : یم  جراخ  ریسم  زا  ایشنروی   ، رگید راب   ، اجنیا
. دوبن لانُوآ  ۀبتر  زا  زین  امش  ییاطعا  رسپ  ، و  تسا هتفرگن  تروص  امش  ۀرک  رد 
یلاع رسپ  ِندش  یناسنا  ِیا  هرایس  ِهاگلزنم  ِزیمآ  راختفا  ناشن  زا  امش  ۀرایس 

. دش دنم  هرھب   ، نادابن لیئاکیم   ، ماقم

تارک  ، یھلا یدنزرف  یپ  رد  یپ  یاھ  هتسر  ۀیلک  یناحور  تمدخ  ۀجیتن  رد 
لماکت جوا  هب  یکیدزن  هب  عورش  نآ  تفرشیپ  لاح  رد  یاھداژن  ینوکسم و 

نارسپ دورو   ، نیرفآ لامک  تیرومأم  یارب  نونکا  یتارک  نینچ   . دننک یم  یا  هرایس 
رصع هب  دورو  لاناک   ، راگزومآ نارسپ  رصع  نیا   . دنوش یم  دعتسم   ، ثیلثت راگزومآ 

. دشاب یم   ، تایح رون و  رصع  یلماکت — یایپوتوا  یا —  هرایس  ییاھن 
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دوخ هب  ار  یا  هژیو  هجوت  یدعب  ۀلاقم  کی  رد  یرشب  تادوجوم  یدنب  هقبط  نیا 
. داد دھاوخ  صاصتخا 

لخاد رد  یدومع  روط  هب  اھنت  هن  تارایس  قولخم . یدنواشیوخ  یرس   -5
نینچمھ ناھج  تیریدم  هکلب   ، دنا هدش  یھدنامزاس  هریغ  ، و  بکاوک  ، اھمتسیس

نیا  . تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  طباور  ریاس  ، و  یرس  ، عون قباطم  یقفا  یاھیدنب  هورگ 
هک یدنواشیوخ  تعیبط  اب  ییاھتیلاعف  یگنھامھ  هب  ًاتدمع  ناھج  یضرع  ۀرادا 

دنواشیوخ تاقبط  نیا   . دوش یم  طوبرم  دنا  هدش  افوکش  فلتخم  تارک  رد  ًالقتسم 
رد هک  ییالاو  یاھتیصخش  زا  بکرم  هورگ  کی  طسوت  بترم  روط  هب  ناھج  تاقولخم 

. دنوش یم  دیدزاب  دنراد  رارق  اپرید  برجم  ناگدنھد  نایاپ  اھنآ  سأر 

یدنواشیوخ یرس  اریز   . دنتسھ راکشآ  حوطس  ۀیلک  رد  یدنواشیوخ  لماوع  نیا 
نیب یتح  یناسنا —  تاقولخم  نایم  رد  زین  یرشبریغ و  یاھتیصخش  نایم  رد 

رد یدومع  روط  هب  دنمشوھ  تادوجوم   . دراد دوجو  یرشب —  قوف  یرشب و  عاونا 
مھ هب  دنتسھ  هدمع  شخب  تفھ  یاراد  کی  رھ  هک  گرزب  هورگ  هدزاود 

دنطبترم هژیو  روط  هب  هک  یرشب  تادوجوم  یاھھورگ  نیا  یگنھامھ   . دنا هتسبمھ 
داجیا تسین  کرد  لباق  لماک  روط  هب  هک  لاعتم  دزیا  کینکت  کی  قیرط  زا  ًالامتحا 

. دوش یم 

رد اھناسنا  ۀیلک  یدنب  هورگ  ای  یونعم  یدنب  هقبط  هدننک . میظنت  اب  دنویپ  یرس   -6
حصان اب  تیصخش  تیعضو  ۀطبار  قیرط  زا  نانآ  ندش  هناگی  زا  شیپ  ۀبرجت  لوط 

تارک زا  دص  رد  دون  ًابیرقت   . دوش یم  نییعت  لماک  روط  هب  درف  رد  نکاس  زیمآرارسا 
. تسا هدش  رپ  دنوش  یم  هناگی  هدننک  میظنت  اب  هک  ییاھناسنا  اب  نادابن  ینوکسم 
رب رد  ار  یتادوجوم  تارک  زا  یمین  زا  شیب  یمک   ، کیدزن ناھج  کی  رد   ، هسیاقم رد 

یدبا دنویپ  یارب  ییاھادیدناک  تسا و  نکاس  اھنآ  رد  هدننک  میظنت  هک  دنریگ  یم 
. دنتسھ

ۀژیو تایح  ندومن  زاغآ  یارب  هار  کی  طقف  ًاساسا  نیمز . زا  زیرگ  یاھکینکت   -7
دلوت قولخم و  لثم  دیلوت  قیرط  زا  نآ  ، و  دراد دوجو  ینوکسم  تارک  رد  یرشب 
اھنآ قیرط  زا  ناسنا  هک  دنراد  دوجو  یرامشیب  یاھکینکت  اما   ، تسا یعیبط 
ناگدنبای زارف  یارگنورد  نایرج  هب  دزیرگب و  شیوخ  ینیمز  تیعضو  زا  دناوت  یم 

. دبای تسد  تشھب 

نیمز زا  زیرگ  - 6

تمدخ زا  ناسکی  روط  هب  اھناسنا  یا  هرایس  یرس  یکیزیف و  فلتخم  عاونا  ۀیلک 
گرزب یاھھورگ  نوگانوگ  عاونا  ، و  نابھاگن ناگتشرف   ، رکف ناگدننک  میظنت  یناحور 
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گرم اب  ییاھر  قیرط  زا  مھ  لثم  یگمھ   . دنتسھ دنم  هرھب  نارکیب  حور  ناروآ  مایپ 
تارک هب  اجنآ  زا  مھ  دننامھ  یگمھ  ، و  دنوش یم  دازآ  مسج  تراسا  زا  یعیبط 

. دنور یم  ایشناروم  ِیرکف  تفرشیپ  یونعم و  لماکت 

ۀژیو یاھزیخاتسر   ، متسیس نامکاح  ای  یا  هرایس  نیلوئسم  تساوخ  اب  هاگھگ 
لاس رازھ  رھ  لقادح  ییاھزیخاتسر  نینچ   . ددنویپ یم  عوقو  هب  هتفخ  ناگتفای  اقب 
رد هک  اھنآ  زا  یرایسب   ” هکلب یگمھ  هن  ماگنھ  نآ  رد   . دنھد یم  خر  یا  هرایس  نامز 

جیسب تبسانم  هب  هژیو  یاھزیخاتسر  نیا  “ . دنوش یم  رادیب  دنا  هتفخ  کاخ 
یلحم ناھج  حرط  رد  صخشم  تمدخ  یارب  ناگدنبای  زارف  صوصخم  یاھھورگ 

هب ود  رھ  یفطاع  یاھدنویپ  یرارقرب  یلمع و  لیالد   . دشاب یم  ناسنا  دوعص  یارب 
. دنطوبرم هژیو  یاھزیخاتسر  نیا 

هژیو و یاھزیخاتسر  رد  یرایسب   ، ینوکسم ۀرک  کی  ِنیشیپ  راصعا  رسارس  رد 
کی حاتتفا  رد  ناگتفای  اقب  رتشیب  اما   ، دنوش یم  هدناوخ  ارف  رصق  تارک  هب  یا  هرازھ 
تسا طوبرم  یا  هرایس  تمدخ  هب  قلعتم  یھلا  رسپ  کی  روھظ  اب  هک  دیدج  یاطعا 

. دنبای یم  تیصخش  ًاددجم 

کی رد  هدننک  میظنت  نیلوا  دورو  اب  یھورگ . ای  ییاطعا  یاقب  عون  یاھناسنا   -1
زا زیرگ  یارب  اھنآ   . دنوش یم  رھاظ  زین  نابھاگن  یاھمیفارس   ، ینوکسم ۀرایس 

یاھشزرا  ، هتفخ ناگتفای  اقب  ِتایح  فقوت  ۀرود  رسارس  رد   . دنتسھ یرورض  نیمز 
طسوت نانآ  ریذپانانف  هتفرگ و  لکش  یگزات  هب  یاھناور  یدبا  تایعقاو  یونعم و 
یرادھاگن سدقم  تناما  کی  تروص  هب  نابھاگن  ِیھورگ  ای  یصخش  یاھمیفارس 

. دوش یم 

نارسپ اب  هشیمھ  دنا  هتفای  صیصخت  هتفخ  ناگتفای  اقب  هب  هک  یھورگ  نانابھاگن 
، و داتسرف دھاوخ  ار  دوخ  ناگتشرف  وا   ” . دننک یم  لمع  شیوخ  روھظ  تارک  رد  رواد 

هک میفارس  رھ  اب  “ . دروآ دنھاوخ  درگ  ملاع  یوس  راھچ  زا  ار  یو  ناگدیزگرب  اھنآ 
ۀدننک میظنت  کی   ، تسا تیرومأم  رد  هتفخ  ناسنا  کی  تیصخش  دیدجت  یارب 

مسج رد  ندوب  نارود  یط  رد  هک  ردپ  ریذپانانف  ِءزج  نامھ   . دنک یم  لمع  هتشگزاب 
ددرگ و یم  زاب  دوخ  ۀیلوا  لکش  هب  تیوھ  بیترت  نیدب  . و  درک یم  یگدنز  وا  رد 

لوط رد  راظتنا  لاح  رد  ِناگدننک  میظنت  نیا   . دوش یم  هدنز  هرابود  تیصخش 
ناسنا نھذ  رد  زگرھ  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  نوتگنینیوید  رد  دوخ  نیعبات  ِندیباوخ 

. دننک یمن  تماقا  انثا  نیا  رد  یرگید 

هتفای لماکت  رایسب  عاونا  نآ  هاگنکسم  یناسنا  دوجو  رت  یمیدق  تارک  هک  یلاح  رد 
دنتسھ فاعم  ایشناروم  تایح  زا  ًالمع  هک  یرشب  تادوجوم  یونعم  ًاعیدب  و 
نییعت یودب  ییاھناسنا  اب  أشنم  ناویح  یاھداژن  نیشیپ  راصعا   ، دنشاب یم 
نکممریغ ناشناگدننک  میظنت  اب  دنویپ  هک  دنلماکان  ردقنآ  هک  دنوش  یم  یگژیو 
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کی اب  قیفلت  رد  نابھاگن  ناگتشرف  قیرط  زا  اھناسنا  نیا  ددجم  یزاسرادیب   . تسا
. دریگ یم  تروص  زکرم  عبنم و  نیموس  نادواج  حور  یازجم  شخب 

رد ون  زا  ییاطعا  یاھیناوخارف  رد  هنوگ  نیدب  یا  هرایس  رصع  کی  ۀتفخ  ناگتفای  اقب 
، ملاع کی  تاجن  لباقریغ  یاھتیصخش  اب  هطبار  رد  اما   . دنوش یم  رھاظ  مسج 

، دیامن لمع  تشونرس  یھورگ  نانابھاگن  اب  هک  درادن  روضح  یریذپانانف  حور  چیھ 
امش تاشراگن  زا  یخرب  هک  یلاح  رد   . دراد رب  رد  ار  قولخم  دوجو  فقوت  رما  نیا  و 

اھنآ عقاو  رد   ، دنا هدومن  ریوصت  یناسنا  گرم  تارایس  رد  ار  اھدادخر  نیا  عوقو 
. دنھد یم  خر  رصق  تارک  رد  یگمھ 

زا یرشب  تادوجوم  ۀناگادج  تفرشیپ  دوعص . ۀناگادج  یاھ  هتسر  یاھناسنا   -2
یناھیک ۀریاد  تفھ  نایم  زا  نانآ  یتسد ) هریچ   ) روبع یپایپ و  لین  قیرط 

ۀطوبرم یاھشزرا  حوطس   ، یناسنا تفرشیپ  یاھ  هریاد  نیا   . دوش یم  یریگ  هزادنا 
متفھ ۀریاد  زا  اھناسنا   . دنتسھ یناھیک  شنیب  ، و  یونعم  ، یعامتجا  ، ینالقع

هک یناسک  ۀیلک  هب  ، و  دننک یم  شالت  لوا  ۀریاد  هب  ندیسر  یارب  هدومن و  عورش 
صیصخت تشونرس  یصخش  نانابھاگن  ًاروف   ، دنبای یم  تسد  هریاد  نیموس  هب 

تایح رد  دنناوت  یم   ، رگید ای  ییاطعا  یاھیرواد  زا  لقتسم  اھناسنا  نیا   . دبای یم 
. دنوش رھاظ  مسج  رد  ون  زا  ایشناروم 

هب موس  زور  رد  یکدنا  یاھناسنا   ، یلماکت ۀرک  کی  نیشیپ  راصعا  رسارس  رد 
رتشیب رتشیب و   ، دنوش یم  یرپس  راصعا  هک  جیردت  هب  اما   . دنور یم  یرواد 

، دنبای یم  صیصخت  تفرشیپ  لاح  رد  یاھناسنا  هب  تشونرس  یصخش  نانابھاگن 
رد رصق  ۀرک  نیلوا  رد  لماکت  لاح  رد  تاقولخم  نیا  زا  یا  هدنیازف  دادعت  بیترت  نیدب  و 

یعقاوم نینچ  رد   . دنوش یم  رھاظ  مسج  رد  یعیبط  گرم  زا  دعب  زور  نیموس 
دیدجت نیا  ، و  تسا یرشب  ناور  ندرک  رادیب  رگناشن  هدننک  میظنت  تشگزاب 

رد یعمج  تسد  یناوخارف  ًالمع  هک  روطنامھ  تسرد   ، تسا هدرم  درف  تیصخش 
. دریذپ یم  ماجنا  یلماکت  تارک  رد  اطعا  کی  نایاپ 

نیزاغآ ۀرک  رد  هتفرشیپ  رتمک  دارفا  دنراد : دوجو  هناگادج  ناگدنبای  زارف  زا  هورگ  هس 
تفرشیپ قباطم  تسا  نکمم  رت  هتفرشیپ  هورگ   . دنیآ یم  دورف  رصق  ۀرک  نیلوا  ای 

لابند رصق  ینایم  تارک  زا  کی  رھ  رد  ار  ایشناروم  یگدنز  ۀرود  یا  هرایس  نیشیپ 
ۀرک نیمتفھ  رد  ار  دوخ  ییایشناروم  ۀبرجت  عقاو  رد  ماسقا  نیا  نیرت  هتفرشیپ   . دننک

. دننک یم  زاغآ  رصق 

کی دورو   ، ناھج نامشچ  رد  دوعص . یشیامزآ  ۀرود  هب  هتسباو  عون  یاھناسنا   -3
اھنآ رد  هدننک  میظنت  هک  یتادوجوم  ۀیلک  ، و  تسا تیوھ  ۀدنریگ  رب  رد  هدننک  میظنت 

تارک رد  ارذگ  تایح  اما   . دنراد رارق  تواضق  یناوخارف  راموط  رد  تسا  نکاس 
یناگدنز ۀرود  ندیزگرب  زا  شیپ  یرایسب  ، و  تسا نانیمطا  لباقریغ  یلماکت 
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اھنآ رد  هدننک  میظنت  هک  یناناوج  ناکدوک و  نینچ   . دنریم یم  یناوج  رد  تشھب 
، و دننک یم  لابند  ار  یونعم  تیعضو  نیرت  هتفرشیپ  اب  یردام  ردپ و   ، تسا نکاس 

بترم یاھیناوخارف  رد  ای   ، هژیو زیخاتسر  کی  رد   ، زور نیموس  رد  هنوگ  نیدب 
( یشیامزآ ۀرود  کدوک  دھم   ) متسیس ناگدنھد  نایاپ  ۀرک  هب   ، ییاطعا یا و  هرازھ 

. دنور یم 

یرکف ۀدننک  میظنت  زا  هک  دنتسھ  نآ  زا  رتناوج  ندرم  ماگنھ  رد  هک  یناکدوک 
ۀرک رد   ، رصق تارک  رد  نیدلاو  زا  کی  رھ  دورو  اب  نامزمھ  روط  هب   ، دنوش رادروخرب 
رد کدوک  کی   . دنوش یم  تیصخش  دیدجت  یلحم  یاھمتسیس  ناگدنھد  نایاپ 
ۀیلک  ، اقب اب  هطبار  رد  اما   ، دنک یم  بسک  یکیزیف  تیدوجوم  یناسنا  دلوت  ۀظحل 

بوسحم دوخ  نیدلاو  هب  هتفای  قاحلا  تروص  هب  زونھ  هدننک  میظنت  نودب  ناکدوک 
. دنوش یم 

رد  ، دننیزگ تماقا  اھولوچوک  نیا  رد  ات  دنیآ  یم  دوعوم  ۀظحل  رد  رکف  ناگدننک  میظنت 
ۀرود هب  هتسباو  یاقب  عون  هورگ  ود  رھ  هب  فارس  ناگتشرف  تمدخ  هک  یلاح 

یکی طقف  رگا  ای   ، تسا رت  هتفرشیپ  ۀدلاو  هب  تمدخ  هباشم  یلک  روط  هب  یشیامزآ 
تسد هریاد  نیموس  هب  هک  ییاھنآ  هب   . تسا هدلاو  هب  تمدخ  اب  ربارب  دبای  اقب 

. دوش یم  هداد  یصخش  نانابھاگن   ، ناشنیدلاو تیعضو  زا  رظن  فرص   ، دنبای یم 

داتس هبکوک و  ناگدنھد  نایاپ  تارک  رد  یشیامزآ  ۀرود  هباشم  یاھکدوک  دھم 
زارف ۀتفای  رییغت  ۀیوناث  هیلوا و  عون  زا  هدننک  میظنت  نودب  ناکدوک  یارب  ناھج  یزکرم 

. دنتسھ رارقرب  ناگدنبای 

تارک زا  یرشب  ۀتفرشیپ  تادوجوم  اھنیا   . دوعص ۀتفای  رییغت  ۀیوناث  عون  یاھناسنا   -4
نوصم یعیبط  گرم  هب  تبسن  اھنآ   ، هدعاق کی  ناونع  هب   . دنتسھ یلماکت  ینایم 

. دنفاعم رصق  تارک  تفھ  نایم  زا  روبع  یارب  اما   ، دنتسین

دنوش یم  رادیب  ون  زا  دوخ  یلحم  متسیس  یزکرم  داتس  رد  هتفای  لامک  رتمک  هورگ 
. دنور یم  هبکوک  یشزومآ  تارک  هب  ینایم  هورگ   . دننک یم  روبع  رصق  تارک  زا  طقف  و 
رد نآ  زا  رترود  زاب   . دننک یم  روبع  یلحم  متسیس  یایشناروم  ماظن  یمامت  زا  اھنآ 

هبکوک یزکرم  داتس  رد  ناگتفای  اقب  زا  یرایسب   ، یونعم شالت  یا  هرایس  راصعا 
. دننک یم  زاغآ  ار  یتشھب  دوعص  اجنآ  رد  دنوش و  یم  رادیب 

دراو هک  یتارک  هب  دیاب   ، دنرادرب ماگ  ولج  هب  اھھورگ  نیا  زا  کی  رھ  هک  نآ  زا  شیپ  اما 
اھنآ زا  وجشناد  ناونع  هب  هک  ییاھورملق  نآ  رد  دندرگزاب و  راگزومآ  ناونع  هب  دندشن 
زا ًابقاعتم  یگمھ  اھنآ   . دننک بسک  یرایسب  براجت  راگزومآ  ناونع  هب  دندرک  روبع 

. دنوش یم  تشھب  راپسھر  یناسنا  تفرشیپ  ۀدش  ررقم  یاھریسم  قیرط 
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میظنت اب  هتفای  دنویپ  عون  هب  اھناسنا  نیا  دوعص . ۀتفای  رییغت  ۀیلوا  عون  یاھناسنا   -5
ییاھن لحارم  ۀدنیامن  تاقوا  رثکا  اھنآ  اما   ، دنراد قلعت  یلماکت  تایح  زا  هدننک 

زا روبع  زا  هتفای  لالج  تادوجوم  نیا   . دنلماکت لاح  رد  ۀرک  کی  رد  یناسنا  ۀعسوت 
نایم زا  اھنآ   . دنتسھ میلست  رسپ  فرصت  هب  اھنآ   . دنتسھ فاعم  گرم  یاھ  هزاورد 
داتس رد  ماقم  یلاع  رسپ  روضح  رد  ًاروف  هدومن و  روبع  وس  نآ  یایند  هب  ناگدنز 

. دنبای یم  روھظ  یلحم  ناھج  یزکرم 

دنویپ دوخ  ناگدننک  میظنت  اب  یناسنا  تایح  لوط  رد  هک  دنتسھ  ییاھناسنا  اھنیا 
اب هک  نآ  زا  شیپ  هدننک  میظنت  اب  هدروخ  دنویپ  یاھتیصخش  نینچ  ، و  دنبای یم 
دنویپ یاھناور  نیا   . دندرون یم  رد  ار  اضف  هنادازآ  دنبای  ششوپ  ایشناروم  لاکشا 
رتالاب تارک  یزاس  هدنز  یاھرالات  هب  هدننک  میظنت  میقتسم  روبع  قیرط  زا  هدروخ 

زا هک  رگید  یاھناسنا  ۀیلک  لثم  تسرد  اھنآ  اجنآ  رد   . دنوش یم  راپسھر  ایشناروم 
. دنراد یم  تفایرد  ار  شیوخ  یایشناروم  ۀیلوا  ۀماج   ، دنیآ یم  یلماکت  تارک 

کی رھ  رد  دارفا  لاح  لماش  تسا  نکمم  یناسنا  دوعص  ۀتفای  رییغت  ۀیلوا  عون  نیا 
هدننک میظنت  اب  دنویپ  تارک  لحارم  نیرتالاب  ات  نیرت  نییاپ  زا   ، یا هرایس  یاھیرس  زا 
یھلا نارسپ  تقوم  رامشیب  یاھتماقا  یایازم  زا  هک  نیا  زا  دعب  بلغا  اما   ، دوشب

. دراد درکراک  رت  یمیدق  تارک  رد  دنا  هدش  رادروخرب 

ۀتفای رییغت  ۀیلوا  عون  قیرط  زا  یرایسب   ، تایح رون و  یا  هرایس  رصع  رارقتسا  اب 
ۀتفرشیپ لحارم  رد  اھدعب   . دنوش یم  مازعا  ناھج  یایشناروم  تارک  هب  لاقتنا 

هقبط نیا  رد  ورملق  کی  کرت  اب  اھناسنا  تیرثکا  هک  یماگنھ   ، هدش تیبثت  ِدوجو 
هتفرگ رظن  رد  دراد  قلعت  یرس  نیا  هب  هک  یا  هرک  تروص  هب  هرایس   ، دنریگ یم  یاج 
تایح رون و  رد  نانآ  رارقتسا  زا  اھتدم  هک  یتارک  رد  یعیبط  گرم  عوقو   . دوش یم 

. دوش یم  رتمک  هتسویپ  درذگ  یم 

[. مسورج رد  یا  هرایس  تیریدم  ۀسردم  زا  قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 50
یا هرایس  یاھسنرپ 

تمدخ رما  رد  ردقنآ   ، کدنانونال نارسپ  ۀتسر  هب  قلعت  نمض  یا  هرایس  یاھسنرپ 
نارسپ نیا   . دنوش یم  هتفرگ  رظن  رد  ازجم  هورگ  کی  تروص  هب  ًامومع  هک  دنراد  رحبت 

یاھکدنانونال ناونع  هب  شیوخ  قداص  کلم  یھاوگ  تفایرد  زا  سپ  یلحم  ناھج 
. دنوش یم  هدرامگ  هبکوک  یزکرم  داتس  رد  دوخ  ۀتسر  ۀریخذ  یاھورین  هب   ، هیوناث
دنوش و یم  هدرامگ  نوگانوگ  یاھتیرومأم  هب  اجنیا  زا  متسیس  نارمکح  طسوت  اھنآ 

تارک رد  تموکح  یارب  هدش و  بوصنم  یا  هرایس  یاھسنرپ  ناونع  هب  ًاتیاھن 
. دنوش یم  مازعا  لماکت  لاح  رد  ینوکسم 

کی رد  اورنامرف  کی  ندرامگ  رما  رد  متسیس  نارمکح  کی  مادقا  بجوم  هک  یتمالع 
مازعا یارب   ، تایح نیلماح  بناج  زا  ییاضاقت  تفایرد   ، دوش یم  صخشم  ۀرایس 
رارقرب تایح  نآ  رد  اھنآ  هک  هرایس  نیا  رد  لمع  روظنم  هب  یرادا  تسرپرس  کی 
یتارایس ۀیلک  هب   . دشاب یم   ، دنا هدروآ  دیدپ  دنمشوھ  یلماکت  تادوجوم  هدومن و 

نیا زا  یا  هرایس  یاورنامرف  کی   ، دنا هدش  ینوکسم  یلماکت  یناف  تاقولخم  اب  هک 
. تسا هتفای  صیصخت  یدنزرف  ۀتسر 

اھسنرپ تیرومأم  - 1

رگنایامن مسج ) رد  روھظ  زا  رظن  فرص   ) ، وا رایتسد  ناردارب  یا و  هرایس  سنرپ 
هب تبسن  دناوت  یم  تشھب  نادواج  رسپ  هک  دنا  یصخش  دروخرب  نیرتکیدزن 
نادواج رسپ  هک  تسا  تسرد   . دھد تروص  اضف  نامز و  ۀبترم  نود  تاقولخم 

یا هرایس  سنرپ  اما   ، دیامن یم  سمل  دوخ  حور  قیرط  زا  ار  ملاع  تاقولخم  تشھب 
ناسنا نادنزرف  هب  تشھب  زا  هک  تسا  یصخش  نارسپ  یاھ  هتسر  زا  درف  نیرخآ 
ریاس تشونرس و  نابھاگن  صاخشا  قیرط  زا  نارکیب  حور   . دنوش یم  ادھا 

شیپ روضح  قیرط  زا  یناھج  ردپ   . دوش یم  کیدزن  ناسنا  هب  رایسب  ناگتشرف 
یا هرایس  سنرپ  اما   ، دنک یم  یگدنز  ناسنا  رد  زیمآرارسا  ناحصان  ِیصخش 
امش هب  ندش  کیدزن  یارب  یو  نارسپ  نادواج و  رسپ  شالت  نیرخآ  رگناشن 
ۀدنیامن اھنت  یا  هرایس  سنرپ   ، هدش ینوکسم  یگزات  هب  ۀرایس  کی  رد   . دشاب یم 
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و نادواج ) رسپ  یناھج و  ردپ  دالوا   ) هدننیرفآ رسپ  زا  هک  دشاب  یم  لماک  تینابر 
. تسا هدمآ  رب  نارکیب ) حور  یناھج  رتخد   ) یھلا مداخ 

ناراکددم و زا  رادافو  هورگ  کی  طسوت  هدش  ینوکسم  یگزات  هب  ۀرک  کی  ِسنرپ 
یربھر هورگ  اما   . تسا هدش  هطاحا  مداخ  حاورا  زا  یریثک  دادعت  طسوت  نارایتسد و 

لئاسم و هب  تبسن  یتاذ  روط  هب  دیاب  هک  ببس  نیا  هب  یدیدج  تارک  نینچ  ۀدننک 
زا دیاب   ، دننک کرد  ار  اھنآ  هتشاد و  یدردمھ  ساسحا  یا  هرایس  تالکشم 

مھارف یارب  اھشالت  نیا  یمامت  . و  دنشاب متسیس  کی  ناریدم  رت  نییاپ  یاھ  هتسر 
هتفای شیازفا  لامتحا  نیا  بجوم  یلماکت  تارک  یارب  زوسلد  یتموکح  ندومن 

یاھ هشیدنا  شیاتس  قیرط  زا  ناسنا  هب  کیدزن  یاھتیصخش  نیا  هک  دوش  یم 
. دنوش هدیناشک  یھارمگ  هب  یلاعتم  نانارمکح  تساوخ  زا  رتالاب  رتارف و   ، شیوخ

، دنتسھ اھنت  ًالماک  تارایس  کت  کت  رد  تینابر  ناگدنیامن  ناونع  هب  هک  نارسپ  نیا 
هدید نایز  شروش  نیدنچ  تبیصم  زا  نادابن  ، و  دنریگ یم  رارق  شیامزآ  دروم  ًادیدش 
خر یموھفم  ِمسجت  یا  هرایس  یاھسنرپ  متسیس و  نانارمکح  شنیرفآ  رد   . تسا
تسا و هتفای  هلصاف  رتشیب  رتشیب و  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  زا  هک  دھد  یم 
تیمھا ۀنیمز  رد  بسانت  سح  نداد  تسد  زا  هب  تبسن  یا  هدنیازف  رطخ  درف  یارب 

یاھ هتسر  طباور  اھشزرا و  تسرد  کرد  رد  یماکان  زا  یرتشیب  لامتحا  ، و  سفن
رد ًاصخش  ردپ  هک  رما  نیا   . دراد دوجو  نانآ  رایتخا  تاجرد  یھلا و  تادوجوم  رامشیب 
نیا ۀیلک  رب  یرادافو  نامیا و  زا  یصخشم  نومزآ  زین  درادن  روضح  یلحم  ناھج  کی 

. دراد یم  لیمحت  نارسپ 

تارک ۀرادا  یھدنامزاس و  رد  شیوخ  یاھتیرومأم  رد  هرک  یاھسنرپ  نیا  اما 
بقاعتم یاھتیرومأم  نانآ  تیقفوم  ، و  دنوش یمن  تسکش  راچد  ًابلاغ  ینوکسم 
یاھناسنا هب  ار  قولخم  تایح  زا  یرتالاب  لاکشا  ات  دنیآ  یم  هک  ار  لایرتام  نارسپ 

هدامآ رد  نینچمھ  نانآ  تموکح   . دیامن یم  لیھست  رایسب   ، دننز دنویپ  تارک  یودب 
ۀرابرد تواضق  یارب  ًابقاعتم  هک   ، دنوادخ یتشھب  نارسپ  یارب  تارایس  یزاس 
. دھد یم  ماجنا  راک  رایسب   ، دنیآ یم  یدعب  یاھاطعا  حاتتفا  یارب  تارک و 

یا هرایس  تموکح  - 2

ییارجا سیئر   ، لیئربج یناھج  یرادا  ۀزوح  تحت  یا  هرایس  یاھسنرپ  ۀیلک 
تحت  ، لصفالب ۀتیروتا  زا  یرادروخرب  نامز  رد  هک  یلاح  رد   ، دنراد رارق   ، لیئاکیم

. دنشاب یم  متسیس  نانارمکح  ییارجا  نیمارف 

ناراگزومآ و  ، اھقداص کلم  اب  تروشم  هظحل  رھ  رد  دنناوت  یم  یا  هرایس  یاھسنرپ 
دنتسین فظوم  رابجا  یور  زا  نانآ  اما   ، دنیامن بلط  ار   ، شیوخ قباس  نانماض 
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هنابلطواد روط  هب  یتدضاعم  نینچ  رگا  ، و  دنیامنب ار  یکمک  نینچ  یاضاقت 
نیا  . دننک یمن  هلخادم  یا  هرایس  تموکح  رد  اھقداص  کلم   ، دوشن تساوخرد 
تارک زا  هک  رواشم  راھچ  تسیب و  ۀیصوت  زا  دنناوت  یم  نینچمھ  هرک  نایاورنامرف 
نیا ایناتِس  رد   . دنزاس دنم  هرھب  ار  دوخ  دنا  هدش  یروآدرگ  متسیس  ییاطعا 
داتس رد  . و  دنتسھ ایشنروی  یاھیموب  وزج  یگمھ  رضاح  نامز  رد  نارواشم 
تادوجوم زا  نینچمھ  هک  دراد  دوجو  یا  هرفن  داتفھ  هباشم  یاروش  هبکوک  یزکرم 

. تسا هدش   هدیزگرب  اھورملق  یلماکت 

. تسا یدادبتسا  ًارثکا  نآ  ۀدشن  تیبثت  هیلوا و  نارود  رد  یلماکت  تارایس  تموکح 
ناروای هورگ  نایم  زا  ار  دوخ  رایتسد  صصختم  یاھھورگ  یا  هرایس  یاھسنرپ 

یلاع یاروش  کی  اب  ار  دوخ  ًالومعم  اھنآ   . دنھد یم  نامزاس  شیوخ  یا  هرایس 
باختنا ینوگانوگ  لکش  هب  فلتخم  تارک  رد  نیا  اما   . دننک یم  هطاحا  هرفن  هدزاود 

نینچمھ یا  هرایس  سنرپ  کی   . دوش یم  لیکشت  عونتم  یا  هنوگ  هب  هدیدرگ و 
یھاگ دوخ و  هورگ  یدنزرف  موس  ۀتسر  زا  یرتشیب  دادعت  ای  کی  تسا  نکمم 

هب ار   ، هیوناث کدنانونال  راکمھ  کی   ، دوخ ۀتسر  زا  رفن  کی  تارک  یخرب  رد  تاقوا 
. دشاب هتشاد  رایتسد  ناونع 

زا یخرب  نارکیب و  حور  یاھتیصخش  لماش  هرک  یاورنامرف  کی  لنسرپ  یمامت 
تارک ریاس  زا  دوعص  لاح  رد  یاھناسنا  رتالاب و  ۀتفای  لماکت  تادوجوم  عاونا 

هک جیردت  هب  ، و  تسا نت  رازھ  کی  دودح  رد  یلنسرپ  نینچ  دادعت   . دشاب یم 
ای نت  رازھ  دصکی  هب  تسا  نکمم  ناراکددم  هاپس  نیا   ، دنک یم  یقرت  هرایس 

، دوش زاین  ساسحا  ناراکددم  زا  یرتشیب  دادعت  هب  هک  هاگ  رھ   . دبای شیازفا  رتشیب 
هدومن و اضاقت  متسیس  نانارمکح   ، دوخ ناردارب  زا  دیاب  اھنت  یا  هرایس  یاھسنرپ 

. دوش یم  تباجا  گنرد  یب  تساوخرد  نیا 

یگمھ یلو   ، دننک یم  قرف  رایسب  تموکح  رد  تالیکشت و  تعیبط و  رد  تارایس 
رد یلحم  ناھج  ییاضق  متسیس  أشنم   . دننیب یم  کرادت  تلادع  یاھھاگداد  یارب 

لنسرپ زا  یوضع  ار  نآ  یتسرپرس  هک  تسا  یا  هرایس  سنرپ  کی  تامکحم 
یدروخرب ۀدننک  سکعنم  ییاھھاگداد  نینچ  نیمارف   . دراد هدھع  هب  وا  یصخش 

زا شیب  یراک  مزلتسم  هک  یتالکشم  ۀیلک   . دشاب یم  هناطاتحم  هناردپ و  رایسب 
رتالاب یاھھاگداد  رد  فانیتسا  هب  طونم  دشاب  هرایس  نانکاس  روما  میظنت 

یصخش دیدحالص  قباطم  ًارثکا  وا  ۀرک  ورملق  هب  طوبرم  روما  یلو   ، دنشاب یم 
. دنوش یم  لیدعت  سنرپ 

یا هرایس  یاھھاگداد  لمکم  تمدخ و  رد  ناگدنھد  یتشآ  رایس  یاھنویسیمک 
یتشآ نیا  یاھ  هتفای  ِعبات  ود  رھ  یکیزیف  یحور و  نارگلرتنک  ، و  دنشاب یم 
یارجا هنوگ  چیھ  زگرھ  هبکوک  ردپ  تقفاوم  نودب  اما   . دنشاب یم  ناگدنھد 
تموکح اھناسنا  کلامم  رد  اھ  هبترمالاو   ” اریز  ، دریگ یمن  تروص  هناھاوخلد 
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“. دننک یم 

اب دنرداق  نینچمھ  یا  هرایس  یاھتیرومأم  هب  قلعتم  ناگدننک  لیدبت  نارگلرتنک و 
نیا ینامسآ  تادوجوم  یاھ  هتسر  ریاس  ناگتشرف و  اب  یعاسم  کیرشت 
صوصخم عقاوم  رد   . دنزاس یئرم  یناف  تاقولخم  یارب  ار  روکذم  یاھتیصخش 

تارک نانکاس  یارب  ار  دوخ  دنرداق  اھقداص  کلم  یتح  راکددم و  فارس  ناگتشرف 
ندروآ یارب  یلصا  لیلد   . دنھد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دنزاس و  یئرم  یلماکت 

سنرپ لنسرپ  زا  یشخب  ناونع  هب  متسیس  تختیاپ  زا  هدنبای  زارف  یاھناسنا 
. دشاب یم  ورملق  نآ  نانکاس  اب  طابترا  لیھست   ، یا هرایس 

سنرپ یدام  لنسرپ  - 3

زا هورگ  کی  ًالومعم  ناوج  ۀرک  کی  هب  تمیزع  ماگنھ  رد  یا  هرایس  سنرپ  کی 
دوخ اب  یلحم  متسیس  یزکرم  داتس  زا  ار  دوعص  لاح  رد  بلطواد  تادوجوم 

رواشم و ناونع  هب   ، یداژن ۀیلوا  یدوبھب  راک  رد  ار  سنرپ   ، ناگدنبای زارف  نیا   . درب یم 
سنرپ و نیب  لاصتا  ۀقلح   ، یدام ناراکددم  زا  هورگ  نیا   . دننک یم  یھارمھ  راکددم 

دصکی هورگ  کی   ، ایشسگیلک  ، ایشنروی سنرپ   . دنھد یم  لیکشت  ار  هرک  یاھداژن 
. تشاد یناراکددم  نینچ  زا  هرفن 

، و دنشاب یم  متسیس  کی  تختیاپ  نادنورھش  وزج   ، بلطواد نارایتسد  نینچ 
نیا هک  نیا  نمض   . دنا هتفاین  دنویپ  شیوخ  نکاس  ناگدننک  میظنت  اب  نانآ  زا  کیچیھ 

تیعضو  ، دننک یم  تعجر  قباس  یدام  تلاح  کی  هب  ًاتقوم  ایشناروم  ناگدنورشیپ 
متسیس یزکرم  داتس  رد  میقم  تروص  هب  یبلطواد  نامداخ  نینچ  ناگدننک  میظنت 

. دنام یم  یقاب 

یدیدج یکیزیف  یاھندب  ینابلطواد  نینچ  یارب   ، مرف یاھتکتیشرآ   ، تایح نیلماح 
اھنآ رد  شیوخ  یا  هرایس  تقوم  تماقا  نارود  یط  رد  نانآ  هک  دنزاس  یم  مھارف 
یرب اھورملق  لومعم  یاھیرامیب  زا  هک  نیا  نمض  تیصخش  یاھمرف  نیا   . دننکاس

یتعیبط اب  حناوس  یخرب  ضرعم  رد  ایشناروم  ۀیلوا  یاھندب  ریظن   ، دنشاب یم 
. دنریگ یم  رارق  یکیناکم 

هرک هب  رسپ  نیمود  دورو  ماگنھ  رد  یدعب  تواضق  اب  هطبار  رد  سنرپ  یدام  لنسرپ 
فیاظو ًالومعم  یراپسھر  زا  شیپ  اھنآ   . دنوش یم  هتشادرب  هرایس  زا  ًالومعم 
لوحم رترب  یموب  نابلطواد  یخرب  شیوخ و  لباقتم  دالوا  هب  ار  دوخ  نوگانوگ 
رترب یاھھورگ  اب  دنا  هتفای  هزاجا  سنرپ  ناروای  نیا  هک  یتارک  نآ  رد   . دننک یم 

. دنوش یم  اھنآ  نیشناج  ًالومعم  یدالوا  نینچ   ، دننک جاودزا  یموب  یاھداژن 
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نانآ یلو   ، دننک یم  جاودزا  هرک  یاھداژن  اب  تردن  هب  یا  هرایس  سنرپ  نارایتسد  نیا 
زا هتسد  ود  اھدنویپ  نیا  زا   . دننز یم  جاودزا  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  هشیمھ 
ییالاب صخشم  عاونا  ینیبانیب و  تاقولخم  ۀیلوا  عون  دنوش : یم  لصاح  تادوجوم 

هرایس زا  اوح  مدآ و  دورو  ماگنھ  رد  اھنآ  نیدلاو  هک  نیا  زا  دعب  هک  یدام  تادوجوم  زا 
یخرب زج  هب  نادنزرف  نیا   . دننام یم  یقاب  قحلم  سنرپ  لنسرپ  هب  دندش  هتشادرب 
تحت طقف  مھ  تقو  نآ  رد  ، و  دننک یمن  جاودزا  یناف  یاھداژن  اب  یرارطضا  عقاوم 

یاھ هون  اھنآ —  نادنزرف   ، یتروص نینچ  رد   . دننک یم  نینچ  یا  هرایس  سنرپ  تراظن 
شیوخ لسن  راگزور و  رترب  یاھداژن  هباشم  یتیعضو  رد  یدام — لنسرپ 

هدننک میظنت   ، یا هرایس  سنرپ  ِیدام  همین  نارایتسد  نیا  دالوا  ۀیلک  رد   . دنشاب یم 
. تسا نکاس 

هب تشگزاب “ لنسرپ   ” نیا تعجارم  نامز  هک  یماگنھ   ، سنرپ یاطعا  نایاپ  رد 
زارف نیا   ، دسر یم  ارف  تشھب  یناگدنز  نارود  ۀمادا  یارب  متسیس  یزکرم  داتس 
هضرع تایح  نیلماح  هب  ار  دوخ  شیوخ  یدام  یاھندب  یراذگاو  روظنم  هب  نایارگ 
دوخ یاھندب  زا  هک  یلاح  رد  هدش و  دراو  راذگ  ۀلحرم  باوخ  هب  نانآ   . دننک یم 

دنوش و یم  رادیب  باوخ  زا  دنا  هتفای  ششوپ  ایشناروم  یاھمرف  اب  هتفای و  ییاھر 
لاصفنا ناگدننک  میظنت  هک  ییاج   ، متسیس تختیاپ  هب  یمیفارس  لاقتنا  یارب 

بقع رد  لماک  یاطعا  کی  نانآ   . دنوش یم  هدامآ  دنتسھ  ناشراظتنا  رد  نانآ  ۀتفای 
بسک هداعلا  قراخ  ریظن و  یب  یا  هبرجت  اھنآ  اما   ، دنشاب یم  دوخ  یمسورج  ۀتسر 

. دوعص لاح  رد  یناف  ناسنا  کی  یناگدنز  نارود  رد  ردان  یلصف   ، دنا هدومن 

یا هرایس  سرادم  یزکرم و  داتس  - 4

ار یا  هرایس  گنھرف  یشزومآ و  سرادم  لیاوا  نامھ  رد  سنرپ  یدام  لنسرپ 
دنبای و یم  میلعت  یلماکت  یاھداژن  شخب  نیرتھب  اجنآ  رد   . دنھد یم  نامزاس 
شزومآ نانآ  هب  ار  رتھب  یاھھار  نیا  ات  دنوش  یم  هداتسرف  دوخ  مدرم  دزن  سپس 

. دنا هدش  عقاو  هرایس  یدام  یزکرم  داتس  رد  سنرپ  سرادم  نیا   . دنھد

تسا طوبرم  یزکرم  داتس  رھش  نیا  یرارقرب  هب  هک  یکیزیف  یاھراک  زا  یرایسب 
ای یزکرم  داتس  یاھرھش  نیا   . دسر یم  ماجنا  هب  یدام  لنسرپ  طسوت 

هچنآ زا  رایسب  دنشاب  یم  یا  هرایس  سنرپ  ۀیلوا  نارود  هب  قلعتم  هک  ییاھھاگرارق 
اب هسیاقم  رد  اھنآ   . دنتوافتم دنک  روصت  تسا  نکمم  ایشنروی  یناف  ناسنا  کی  هک 

ًاتبسن ینامتخاس  داوم  اب  یندعم و  تانیئزت  اب  دنتسھ و  هداس   ، دعب راصعا 
داتس کی  لوح  هک  مدآ  میژر  اب  ًامامت  نیا  . و  دنوش یم  یگژیو  نییعت  هتفرشیپ 
اھداژن یارب  ناھج  نارسپ  یاطعا  نیمود  یط  هتفای و  زکرمت  یناتسوب  یزکرم 

. تسا توافتم  دیآ  یم  رد  ارجا  هب  اجنآ  رد  شراک 
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یرفاو نیمز  زا  یرشب  هاگلزنم  رھ  امش  ۀرک  رد  یزکرم  داتس  هاگناکسا  رد 
همادا کاروخ  یارب  شواک  راکش و  هب  تسدرود  لیابق  هچ  رگا   . دوب رادروخرب 

نابغاب زرواشک و  یگمھ  سنرپ  سرادم  رد  ناراگزومآ  نایوجشناد و   ، دنداد یم 
: دش یم  میسقت  نیریز  یاھتیلاعف  نیب  یواسم  روط  هب  ًابیرقت  تقو   . دندوب

. یشخب تنیز  یزاس و  هناخ  ۀوالع  هب  نیمز  عرز  تشک و  یکیزیف . راک   -1

 - یگنھرف یھورگ  یاھراک  یحیرفت و  یاھراک  یعامتجا . یاھتیلاعف   -2
. یعامتجا

یھورگ یگداوناخ -  شزومآ  اب  هطبار  رد  یدارفنا  میلعت  یشزومآ . دربراک   -3
. دش یم  لیمکت  سرد  سالک  رد  یصصخت  شزومآ  اب  هک 

یتسد ِراک  شزومآ  سرادم   ، یراد هناخ  جاودزا و  سرادم  یا . هفرح  شزومآ   -4
، و یگنھرف  ، رالوکس ناراگزومآ —  شزومآ  یارب  ییاھسالک  ، و  یرنھ و 

. یبھذم

یکدوک و نارود  هب  یشخب  ییانشور   ، راگزومآ ِیردارب  یونعم . گنھرف   -5
رنویسیم ناونع  هب  یموب  یاھ  هدناوخ  دنزرف  شزومآ  ، و  ناوجون یاھھورگ 

. اھنآ مدرم  یارب 

شیامزآ کی  نیا   . تسین تیور  لباق  یناف  تادوجوم  یارب  یا  هرایس  سنرپ  کی 
اما  . دریگ رارق  رواب  دروم  وا  لنسرپ  یدام  همین  تادوجوم  یگدنیامن  هک  تسا  نامیا 
هب دنا و  هتفای  قابطنا  هرایس  رھ  یاھزاین  اب  یبوخ  هب  شزومآ  گنھرف و  سرادم  نیا 

تاسسؤم نیا  هب  دورو  هب  یبایتسد  یارب  زیگنارب  شیاتس  تخس و  یتباقر  یدوز 
. دھد یم  یور  ناسنا  یاھداژن  نایم  یریگدای  عونتم 

هب ایند  تفرشیپ  گنھرف و  زکرم  نینچ  زا  زاس  ندمت  هدنھد و  اقترا  یریثأت  جیردت  هب 
ار یلماکت  یاھداژن  تیمتح  اب  یدنک و  هب  هک  دوش  یم  عطاس  نامدرم  ۀیلک 

نامدرم ۀتفای  تیونعم  هدرک و  لیصحت  نادنزرف   ، انثا نیا  رد   . دزاس یم  نوگرگد 
یموب یاھھورگ  هب  دنا  هتفای  شزومآ  هدش و  هتفریذپ  سنرپ  سرادم  رد  هک  فارطا 

یریگدای و زا  یرثؤم  دیدج و  زکارم   ، دوخ ناوت  دح  نیرتھب  ات  هتشگزاب و  شیوخ 
. دننک یم  ریاد  دنزاس  یم  یلمع  سنرپ  سرادم  ۀمانرب  قباطم  هک  گنھرف 

رد یبوخ  هب  یگنھرف  تفرشیپ  یا و  هرایس  یقرت  یارب  اھحرط  نیا  ایشنروی  رد 
اب هژورپ  یمامت  هاگان  هک  دنتفر  یم  شیپ  وحن  نیرت  شخب  تیاضر  هب  دندوب و  نایرج 

هدیناسر روآ  مرش  یناھگان و  ینایاپ  هب  رفیسول  شروش  هب  ایشسگیلک  نتسویپ 
. دش
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نامیپ زا  هک  دوب  شروش  نیا  یاھدادخر  نیرت  هدنھد  ناکت  زا  یکی  نم  یارب  نیا 
، مبای عالطا   ، ایشسگیلک  ، شیوخ یدنزرف  یاھ  هتسر  زا  یکی  ۀنامحر  یب  ینکش 
اھشزومآ و کیتامتسیس  روط  هب  هدش  حرط  شیپ  زا  یتین  ِءوس  اب  ًادمعت و  هک 

مھارف ماگنھ  نآ  رد  ایشنروی  یا  هرایس  لاعف  سرادم  یمامت  رد  هک  ار  یمیلاعت 
تعرس و اب  سرادم  نیا  یناریو   . تخاس هابت  هدیناشک و  فارحنا  هب  دوب  هدش 

. تفرگ تروص  لماک 

، و دندنام یقاب  رادافو  سنرپ  ۀتفای  روھظ  لنسرپ  ناگدنبای  زارف  دالوا  زا  یرایسب 
ِقداص کلم  نارگشریذپ  طسوت  نارادافو  نیا   . دندومن کرت  ار  ایشسگیلک  فوفص 

ِیا هرایس  میھافم  ظفح  یارب  نانآ  ناگداون  دعب  نارود  رد  ، و  دندش قیوشت  ایشنروی 
یریگشیپ هب  رادافو  نارشبم  نیا  راک   . دنداد ماجنا  راک  رایسب  یراکتسرد  تقیقح و 

روھتم و یاھناور  نیا   . دومن کمک  ایشنروی  رد  یونعم  تقیقح  لماک  لالحمضا  زا 
موھفم دنتشاد و  هاگن  هدنز  ار  ردپ  تموکح  زا  یھاگآ  یدودح  ات  نانآ  دالوا 

یاھداژن یارب  ار  یھلا  نارسپ  نوگانوگ  یاھ  هتسر  ِیا  هرایس  یلاوتم  یاھاطعا 
. دندومن ظفح  ایند 

ورشیپ ندمت  - 5

شیوخ ۀیلوا  تیرومأم  تارایس  هب  هشیمھ  یارب  ینوکسم  تارک  رادافو  یاھسنرپ 
اما  ، دنورب دنیایب و  تسا  نکمم  نانآ  یاھاطعا  یتشھب و  نارسپ   . دنوش یم  لصو 
راک  . دھد یم  همادا  شیوخ  ورملق  یاورنامرف  ناونع  هب  قفوم  ِیا  هرایس  سنرپ  کی 

ۀعسوت ییافوکش  یارب  دشاب و  یم  رتالاب  نارسپ  یاھتیرومأم  زا  لقتسم  ًالماک  وا 
. تسا هدش  یحارط  یا  هرایس  ندمت 

نایامن تایئزج   . تسا مھ  هباشم  یتخس  هب  هرایس  ود  رھ  رد  ندمت  تفرشیپ 
هب  . تسا توافتم  رایسب  رامشیب  ِهباشمان  تارک  رد  یناف  ناسنا  لماکت  ندش 
، و ینالقع  ، یکیزیف طوطخ  دادتما  رد  یا  هرایس  ۀعسوت  ِدایز  ِتاعونت  نیا  مغر 
یا هدش  نییعت  یبوخ  هب  صخشم  یاھتھج  رد  یلماکت  تارک  ۀیلک   ، یعامتجا

. دننک یم  تفرشیپ 

دوش یم  تیوقت  لایرتام  نارسپ  اب  هک  یا  هرایس  سنرپ  کی  دنمدوس  تموکح  تحت 
کی رد  یناف  یاھداژن   ، دوش یم  دیدشت  تشھب  نارسپ  بوانتم  یاھتیرومأم  اب  و 
روبع نیریز  ۀعسوت  نارود  تفھ  نایم  زا  یلاوتم  روط  هب  ناکم  نامز و  طسوتم  ۀرک 

: دننک یم 

روط هب  یودب  ناسنا  ۀیلوا  یاھداژن  رشب و  شیپ  تاقولخم  هیذغت . ۀرود   -1
لماکت لاح  رد  تادوجوم  نیا   . دنتسھ ییاذغ  تالکشم  ریگرد  هدمع 
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یعفادت ای  یمجاھت  گنج  رد  ای   ، اذغ یوجتسج  رد  ار  دوخ  یرادیب  یاھتعاس 
زا یتآ  ندمت  ۀیلوا  ناکاین  نیا  ناھذا  رد  اذغ  یارب  سسجت   . دننک یم  فرص 

. تسا رتمھم  زیچ  همھ 

وجتسج زا  دناوتب  یودب  یچراکش  هک  نیا  ضحم  هب  تسرد  تینما . رصع   -2
لدبم شیوخ  تینما  شیازفا  هب  ار  تصرف  نیا   ، دبای تغارف  اذغ  یارب 

اھ هناخ   . دبای یم  صیصخت  گنج  کینکت  هب  یرتشیب  هچ  رھ  هجوت   . دزاس یم 
ترفن نیقلت  طسوت  لباقتم و  سرت  قیرط  زا  لیابق  دندرگ و  یم  مکحتسم 

تسا یا  هشیپ  نتشیوخ  ظفح   . دنوش یم  هچراپکی  یجراخ  یاھھورگ  یارب 
. دیآ یم  یدنمزاین  عفر  یپ  زا  هشیمھ  هک 

دندش فرطرب  ًاشخب  ییاذغ  تالکشم  هک  نیا  زا  سپ  یدام . شیاسآ  رصع   -3
یصخش شیاسآ  فورصم  یفاضا  تصرف   ، دمآ تسد  هب  تینما  زا  یتاجرد  و 
تباقر هب  زاین  اب  لمجت   ، رشب یاھتیلاعف  ۀنحص  ِزکرم  لاغشا  رد   . ددرگ یم 
یتسم ، و  صرح  ، لمحت مدع   ، دادبتسا اب  ًابلاغ  یرصع  نینچ   . دزیخ یمرب 
تیعبس طارفا و  تمس  هب  اھداژن  رت  فیعض  رصانع   . دوش یم  یگژیو  نییعت 
ِرادتسود رت  یوق  رصانع  روھقم  هنایوج  تذل  یاھناصقن  نیا  جیردت  هب   . دنلیامتم

. دنوش یم  تفرشیپ  لاح  رد  ِندمت  ِتقیقح 

داینب  ، شیاسآ ، و  تذل  ، تینما  ، کاروخ درخ . شناد و  یارب  وجتسج   -4
ارجا هب  یارب  شالت   . دزاس یم  مھارف  ار  شناد  شرتسگ  گنھرف و  ۀعسوت 
تخومآ گنھرف  کی  هک  یماگنھ  ، و  دوش یم  رجنم  درخ  هب  شناد  ندراذگ 

. تسا هدیسر  ارف  ندمت   ، دبای دوبھب  هتفای و  تعفنم  هبرجت  قیرط  زا  هنوگچ 
یرایسب اما   ، تسا طلسم  هعماج  رب  زونھ  یدام  شیاسآ  ، و  تینما  ، کاروخ
تصرف کدوک  رھ   . دنشاب یم  درخ  ۀنشت  شناد و  ۀنسرگ  رگن  هدنیآ  دارفا  زا 

. تسا لیصحت  راصعا  نیا  راعش  ؛  دزومایب یلمع  قیرط  زا  هک  دبای  یم 

دننک و رکف  دنزومآ  یم  یناف  یاھناسنا  هک  یتقو  یردارب . هفسلف و  ۀرود   -5
عورش اھنآ   . دنوش یم  یفسلف   ، دنوش دنم  هرھب  هبرجت  زا  دننک  یم  عورش 
راک هب  هنافاکشوم  یتواضق  دننز و  لالدتسا  هب  تسد  دوخ  نیب  دننک  یم 

یا هرود  نینچ  یناف  یاھناسنا  ، و  دوش یم  یقالخا  رصع  نیا  ۀعماج   . دندنب
دنرداق دنمدرخ  یقالخا  تادوجوم   . دنوش یم  یقالخا  یتادوجوم  یتسار  هب 

تادوجوم  . دنیامن رارقرب  یرشب  یردارب  یتفرشیپ  لاح  رد  ۀرک  نینچ  رد 
یگدنز ییالط  لصا  قباطم  هنوگچ  دنزومایب  دنناوت  یم  رادرک  کین  یقالخا و 

. دننک

نایم زا  لماکت  لاح  رد  یناف  یاھناسنا  هک  یماگنھ  یونعم . یوپاکت  رصع   -6
نآ هب  دوز  ای  رید   ، دندرک روبع  هعسوت  ِیعامتجا  ، و  ینالقع  ، یکیزیف لحارم 
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ددص رد  دزاس  یم  راداو  ار  نانآ  هک  دنبای  یم  تسد  یصخش  تریصب  جرادم 
دوعص لیمکت   ، بھذم  . دنیآرب یناھیک  میھافم  یونعم و  یاھیدونشخ  بسک 
یناھیک و درخ  یالاب  حوطس  هب  تافارخ  سرت و  یساسحا  یاھ  هطیح  زا 
، و تسا یناعم  هب  لین  یوزرآ  رد  لیصحت   . تسا یصخش  یونعم  ۀبرجت 

یاھناسنا نینچ   . تسا یقیقح  یاھشزرا  یناھیک و  طباور  کاردا   ، گنھرف
زرط هب  ، و  هتفای شزومآ  ًاتقیقح   ، گنھرف اب  یتسار  هب  لماکت  لاح  رد  یناف 

. دنتسھ سانشادخ  یعیدب 

طسب  ، یکیزیف تینما  یپایپ  راصعا  ییافوکش  رصع  نیا  تایح . رون و  رصع   -7
یرشب یاھدرواتسد  نیا   . تسا یونعم  لین  ، و  یعامتجا گنھرف   ، ینالقع

هب  ، هتخیمآ مھ  رد  یھاوخدوخ  زا  یراع  تمدخ  یناھیک و  یگناگی  رد  نونکا 
تعیبط یاھتیدودحم  رداک  رد   . دنوش یم  گنھامھ  مھ  اب  ، و  هتسویپ مھ 

یپایپ روط  هب  هک  تفرشیپ  لاح  رد  یاھلسن  یارب   ، یدام یایاطع  یھانتم و 
ییاھزرم دح و  دننک  یم  یگدنز  اضف  نامز و  ۀتفای  تابث  یلاعتم و  تارک  نیا  رد 

. تسا هدشن  هداد  رارق  یلماکت  لوصح  تاناکما  رد 

خیرات یپایپ  یاھاطعا  قیرط  زا  دوخ  تارک  رد  تمدخ  زا  دعب  یا  هرایس  یاھسنرپ 
ماقم هب   ، تایح رون و  رصع  حاتتفا  اب   ، یا هرایس  تفرشیپ  یلاوتم  راصعا  هرک و 

. دنبای یم  اقترا  یا  هرایس  نانارمکح 

یا هرایس  گنھرف  - 6

ییایناتِس ناگیاسمھ  طیحم  تایح و  تایئزج  زا  یرایسب  ۀضرع  ایشنروی  یاوزنا 
ظاحل هب  هرایس و  ۀنیطنرق  رطاخ  هب  ام   ، تانایب نیا  رد   . دزاس یم  نکممریغ  ار  امش 
نشور یارب  دوخ  یاھشالت  یمامت  رد  دیاب  ام   . میتسھ انگنت  رد  متسیس  یاوزنا 
ییاجنآ ات  اما   ، میوش نومنھر  اھتیدودحم  نیا  اب  ایشنروی  یناف  یاھناسنا  نتخاس 
هداد عالطا  طسوتم  یلماکت  ۀرک  کی  تفرشیپ  نوماریپ  امش  هب   ، تسا زاجم  هک 
ایشنروی ینونک  تیعضو  اب  ار  هرک  کی  یناگدنز  ریسم  نینچ  دیرداق  امش  ، و  هدش

. دییامن هسیاقم 

یلابقادب لمحتم  هک  یرگید  تارک  اب  هسیاقم  رد  ایشنروی  رد  ندمت  تفرشیپ 
ۀرایس هک  یماگنھ  اما   . تسا هدوبن  توافتم  دایز  نانچ  نآ  دنا  هدش  یونعم  یاوزنا 

، ینالقع تفرشیپ  یاھزاف  ۀیلک  رد   ، دوش یم  هسیاقم  ناھج  رادافو  تارک  اب  امش 
. دسر یم  رظن  هب  هدنام  بقع  یدایز  دح  هب  مگردرس و  رایسب  یونعم  لین  و 

تارک گنھرف  دایز  مھف  زا  اھییایشنروی   ، امش ِیا  هرایس  یاھ  یلابقادب  رطاخ  هب 
هب  ، ار ناشنیرت  لآ  هدیا  یتح   ، یلماکت تارک  دیابن  امش  اما   . دنا هدنام  زاب  لامرن 
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یاھداژن ۀیلوا  تایح   . دییامن روصت  تسا  رارقرب  تمعن  زان و  اھنآ  رد  هک  یتارک  تروص 
بسک یلصا  ِءزج  کی  یریگ  میمصت  شالت و   . تسا القت  اب  مأوت  هشیمھ  یناف 

. تسا تاجن  یاھشزرا 

نھذ هک  نیا  رگم  دور  الاب  دناوت  یمن  گنھرف   . تسا هشیدنا  تیفیک  ۀمزال  گنھرف 
دبای یم  یھار  دیآ و  یمرب  یلاعتم  گنھرف  کی  یوجتسج  رد  رترب  لقع   . دبای اقترا 
هب گنھرف  نیرتالاب  هک  ینامز  یتح  ریقح  ناھذا   . دبای تسد  یفدھ  نینچ  هب  هک 

نینچمھ رما  نیا   . دننک یم  در  ار  نآ  ریقحت  اب   ، دوش یم  هضرع  نانآ  هب  هدامآ  تروص 
راصعا زا  یھاگآ  تفایرد  نازیم  هب  یھلا و  نارسپ  یلاوتم  یاھتیرومأم  هب  رایسب 

. دراد یگتسب  نانآ  ۀطوبرم  یاھاطعا 

لاس رازھ  تسیود  یارب  رفیسول  ِشروش  ۀجیتن  رد  هک  دینک  شومارف  دیابن  امش 
مزلتسم نیا  . و  دنا هتشاد  رارق  کدایشالرُن  یونعم  میرحت  تحت  ایناتِس  تارک  ۀیلک 

یایند  . دوش هتشادرب  اوزنا  هانگ و  زا  لصاح  یاھتیدودحم  هک  تسا  یدامتم  راصعا 
لایرتام رسپ  کی  یغای و  یا  هرایس  سنرپ  کی  فعاضم  یدژارت  ۀجیتن  رد  امش 

یتح  . دھد یم  همادا  بولسا  یب  هدعاق و  یب  یریسم  ندومن  لابند  هب   ، راکاطخ
رد یدج  تاھابتشا  نیا  تقوم  یاھدمایپ   ، ایشنروی هب  حیسم  لیئاکیم  یاطعا 

. دومنن فرطرب  هلصافالب  ار  هرک  نیشیپ  ۀرادا 

اوزنا یاھشاداپ  - 7

هب نآ  هب  طوبرم  یوزنم  تارک  ایشنروی و  هک  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم  لوا  رادنپ  رد 
یناسنا قوف  یاھتیصخش  نینچ  ریثأت  دنمدوس و  روضح  زا  ندوب  مورحم  رطاخ 

اما  . دنتسھ لابقادب  رایسب  لایرتام  رتخد  رسپ و  کی  یا و  هرایس  سنرپ  کی  نوچ 
نتسب راک  هب  یارب  ار  یریظن  یب  تیعقوم  نانآ  یاھداژن  یارب  تارک  نیا  یاوزنا 

هب هک  ناھیک  ندوب  اکتا  لباق  هب  نانیمطا  زا  یا  هژیو  تیفیک  شیادیپ  یارب  نامیا و 
ماجنارس اما   . دزاس یم  مھارف   ، درادن یگتسب  رگید  یدام  ۀظحالم  چیھ  ای  ندید و 

دنیآ یم  هدش  هنیطنرق  شروش  ببس  هب  ِتارک  زا  هک  یناف  تاقولخم  هک  اسب  هچ 
نامھ رد  یناگدنبای  زارف  نینچ  هب  هک  میا  هدرب  یپ  ام   . دنشاب لابقا  شوخ  تیاھن  یب 

نامیا هک  ددرگ  یم  لوحم  یناھیک  یاھتیلوئسم  زا  یرامشیب  ۀژیو  فیلاکت  لیاوا 
. تسا یرورض  نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  رد  یلاع  سفن  هب  دامتعا  عزانمالب و 

هب ار  ینوکسم  ۀیحان  کی  یوزنم  تارک  نیا  هب  قلعتم  ناگدنبای  زارف  مسورج  رد 
ینعی هک   ، دنوش یم  هتخانش  اھرِتنادنُگآ  ناونع  هب  دننک و  یم  لاغشا  ییاھنت 

هک یماگنھ   ، دنروآ نامیا  ندید  نودب  دنناوت  یم  هک  هدارا  بحاص  یلماکت  تاقولخم 
تالکشم رب  ییاھنت  طیارش  رد  یتح  ، و  دنزرو یم  تماقتسا  دنوش  یم  یوزنم 

دوعص رسارس  رد  اھرِتنادنُگآ  یلمع  یدنب  هورگ  نیا   . دنوش یم  زوریپ  یندماین  قئاف 
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رد تقوم  تماقا  لوط  رد  نآ   . تسا اجرباپ  ناھجربا  شیامیپ  یلحم و  ناھج  رد 
رھاظ ًاددجم  ًاروف  تشھب  هب  ندیسر  درجم  هب  یلو   ، دور یم  نایم  زا  انواھ 

کی ایشنَمابات   . دبای یم  رارمتسا  یناف  ناسنا  تیاھن  هاپس  رد  ًاعطق  دوش و  یم 
هدش هنیطنرق  ِتارک  زا  یکی  زا  هک  تسا  هدنھد  نایاپ  تیعضو  هب  قلعتم  رتنادنگآ 

خر اضف  نامز و  یاھناھج  رد  نامز  نآ  ات  هک  یشروش  نیلوا  رد  هرک  نیا   . تفای تاجن 
. دوب ریگرد  دوب  هداد 

شالت یپ  رد  اھ  هزیگنا  ۀجیتن  تروص  هب  شاداپ   ، تشھب یناگدنز  ۀرود  رسارس  رد 
زا یزیامت  هجو   ، دھد یم  اقترا  لومعم  دح  زا  ار  درف  ییاھشاداپ  نینچ   . دیآ یم 

نایاپ عمج  رد  ییاغ  یاھدرکلمع  عونت  هب  ، و  دزاس یم  مھارف  قولخم  ۀبرجت 
. دیامن یم  کمک  ناگدنھد 

[. هریخذ هاپس  ۀیوناث  کدنانونال  رسپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 51
یا هرایس  یاھمدآ 

تفرشیپ یعیبط  دح  هب  یودب  ناسنا   ، یا هرایس  سنرپ  کی  یاطعا  لوط  رد 
تمالع متسیس  نارمکح  هب  کیژولویب  یبایتسد  نیا  ، و  دوش یم  لئان  یلماکت 

یا هرک  نینچ  هب  ار   ، کیژولویب ناگدنھد  اقترا   ، یدنزرف ۀتسر  نیمود  هک  دھد  یم 
رد ًالومعم  لایرتام —  رتخد  رسپ و  دنشاب —  یم  ات  ود  هک   ، نادنزرف نیا   . دراد مازعا 

مدآ ایناتِس  لایرتام  دنزرف  نیتسخن   . دنراد ترھش  اوح  مدآ و  ناونع  هب  هرایس  کی 
متسیس تارک  هب  کیژولویب  ناگدنھد  اقترا  ناونع  هب  هک  ییاھنآ  ، و  دشاب یم 

لمح دوخ  اب  ار  شیوخ  ریظن  یب  ۀتسر  نیزاغآ  لوا و  دنزرف  نیا  مان  هشیمھ  دنور  یم 
. دننک یم 

لوط رد  اھنآ   . دنشاب یم  ینوکسم  تارک  هب  هدننیرفآ  رسپ  یدام  ۀیدھ  نادنزرف  نیا 
دوخ تیرومأم  ۀرایس  رد  یا  هرایس  سنرپ  هارمھ  هب  یا  هرک  نینچ  یلماکت  ریس 
یا هرایس  سنرپ  کی  زا  هک  یا  هرک  رد  ییوجارجام  نینچ  کی   . دننام یم  یقاب 

هک ییورملق   ، دترم ۀرایس  کی  رد  اما   ، تسین زیمآ  هرطاخم  دایز  تسا  رادروخرب 
نینچ  ، تسا مورحم  یا  هرایس  نیب  تاطابترا  زا  تسا و  یونعم  ربھر  کی  نودب 

. دشاب یم  یدج  رطخ  زا  ولمم  یتیرومأم 

نادنزرف نیا  راک  ۀرابرد  ار  زیچ  همھ  هک  دیشاب  هتشاد  دیما  دیناوت  یمن  امش  هچ  رگا 
رتلماک روط  هب  رگید  تالاقم   ، دینادب اھمتسیس  ریاس  ایناتِس و  تارک  یمامت  رد 

زا ایشنروی  یاھداژن  ِءاقترا  یارب  هک  ار   ، اوح مدآ و   ، بلاج جوز  نیا  براجت  یگدنز و 
هک یلاح  رد   . دنیامن یم  فیصوت  دندمآ  مسورج  کیژولویب  ناگدنھد  اقترا  هاپس 
مدآ تیرومأم  لاح  نیا  اب   ، دنام ماکان  یموب  یاھداژن  دوبھب  یارب  لآ  هدیا  یاھحرط 
نارای نایم  رد  ، و  تسا هدرب  دوس  هزادنا  یب  اوح  مدآ و  ۀیدھ  زا  ایشنروی   . دوبن هدوھیب 
. دوش یمن  بوسحم  لماک  تسکش  تروص  هب  اھنآ  راک  الاب  تالیکشت  رد  اھنآ و 

دنوادخ لایرتام  نادنزرف  تعیبط  أشنم و  - 1

؛ دنشاب یم  هدننیرفآ  رسپ  دالوا  زا  تیسنج  زا  رادوخرب  ای  لایرتام  نارتخد  نارسپ و 
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اقترا تروص  هب  ندرک  راک  ناشریدقت  هک  تادوجوم  نیا  دیلوت  رد  ناھج  ردام  حور 
. دنک یمن  تکرش   ، دشاب یم  یلماکت  تارک  رد  یکیزیف  ناگدنھد 

هدننیرفآ رسپ   . تسین تخاونکی  یلحم  ناھج  رسارس  رد  یدنزرف  لایرتام  ۀتسر 
نیا  . دنک یم  دیلوت  یلحم  متسیس  رھ  رد  ار  تادوجوم  نیا  زا  تفج  کی  طقف 

یاھمتسیس یتایح  یوگلا  اب  دنرادروخرب و  یعونتم  تعیبط  زا  هیلوا  یاھجوز 
تروص نیا  ریغ  رد  اریز   ، تسا یتایح  طرش  کی  نیا   . دنا هتفای  قفو  شیوخ  ۀطوبرم 

رھ ِتارک  لماکت  لاح  رد  یناف  تادوجوم  هب  قلعتم  هک  ینآ  اب  اھمدآ  دلوم  لیسناتپ 
زا دندمآ  ایشنروی  هب  هک  ییاوح  مدآ و   . درک دھاوخن  راک  تسا  صخشم  متسیس 

. دندوب ایناتِس  هب  قلعتم  لایرتام  نادنزرف  ۀیلوا  جوز  دالوا 

رون ؤلألت  اب  نانآ  یاھندب  ، و  تسا ریغتم  توف  هد  ات  تشھ  نیب  لایرتام  نادنزرف  دق 
نانآ یدام  یاھندب  رد  یدام  نوخ  هک  یلاح  رد   . دشخرد یم  شفنب  گنر  کی  نابات 

ینامسآ رون  زا  دنتسھ و  یھلا  یژرنا  زا  ولمم  نینچمھ  اھنآ   ، تسا شدرگ  رد 
مھ اب  اھاوح )  ) لایرتام نارتخد  و  اھمدآ )  ) لایرتام نارسپ  نیا   . دنشاب یم  راشرس 

. دننک یم  قرف  ییایمیش  یایاطع  یخرب  رد  یلسانت و  تعیبط  رد  طقف  ، و  دنربارب
یروط و  دنشاب —  یم  مھ  لمکم  اذل  ثنؤم —  رکذم و   ، دنتوافتم یلو  ربارب  اھنآ 

. دننک تمدخ  ییاتود  تروص  هب  اھتیرومأم  ۀیلک  رد  ًابیرقت  هک  دنا  هدش  یحارط 

تعیبط زا  یتسار  هب  اھنآ   . دنشاب یم  دنم  هرھب  هناگود  ۀیذغت  کی  زا  لایرتام  نادنزرف 
زا یتسھ  ملاع  یکیزیف  تادوجوم  ریظن  تسرد  دنرادروخرب و  هناگود  یراتخاس  و 

تفایرد طسوت  نانآ  ریذپانانف  دوجو  هک  نآ  لاح   ، دننک یم  هیذغت  هتفای  تیدام  یژرنا 
نیمأت لماک  روط  هب  یناھیک  ۀدنھد  اقب  صخشم  یاھیژرنا  کیتاموتا  میقتسم و 
هناھاگآ روط  هب  یتح  ای  دنروخب  تسکش  هلوحم  تیرومأم  کی  رد  اھنآ  رگا   . دوش یم 
عبنم اب  نانآ  طابترا  هدش و  یوزنم   ، نادنزرف ۀتسر  نیا   ، دننک ینامرفان  یدمع  و 

، دنوش یم  یدام  تادوجوم  ًالمع  اھنآ  نآ  زا  سپ   . دوش یم  عطق  تایح  رون و  یناھج 
دنیامن و لابند  ناشتیرومأم  ۀرک  رد  ار  یدام  تایح  ریسم  هک  دنبای  یم  ریدقت  ینعی 
یدام گرم  ماجنارس   . دننکفا رظن  ناھج  تاضق  هب  یرواد  روظنم  هب  دنوش  یم  راچان 

همتاخ ار  درخ  یب  لابقادب و  لایرتام  رتخد  ای  رسپ  نینچ  یا  هرایس  یناگدنز  ۀرود 
. داد دھاوخ 

، دنریذپانانف یتاذ  تبھوم  قیرط  زا  هدش  قلخ  ًامیقتسم  ای  هیلوا  یاوح  مدآ و  کی 
اما  ، دنشاب یم  یلحم  ناھج  یدنزرف  رگید  یاھ  هتسر  ۀیلک  هک  روط  نامھ  تسرد 
نیا  . دزاس یم  زیامتم  ار  نانآ  نارتخد  نارسپ و   ، یریذپانانف لیسناتپ  شھاک  کی 
هداز نارتخد  نارسپ و  هب  ار  طرش  دیق و  نودب  یریذپانانف  دنناوت  یمن  هیلوا  جوز 
ۀفقو یب  یگنھامھ  هب  تایح  ۀمادا  یارب  نانآ  دالوا   . دنھد لاقتنا  دوخ  ۀدش 
ایناتِس متسیس  ِزاغآ  زا   . دنتسھ هتسباو  حور  ۀبذاج  نھذ -  ِرادم  اب  ینالقع 

رت نییاپ  یاھماقم  رد  رفن  اطخ و 681٫204  شروش و  رد  یا  هرایس  مدآ  هدزیس 
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هب رفیسول  شروش  نامز  رد  اھدادترا  نیا  رتشیب   . دنا هتفر  تسد  زا  یتسرپرس 
. تسویپ عوقو 

یمئاد نادنورھش  ناونع  هب  متسیس  یاھتختیاپ  رد  یگدنز  نمض  لایرتام  نادنزرف 
ۀدننک میظنت  زا   ، یلماکت تارایس  هب  هدنیآ  دورف  یاھتیرومأم  رد  راک  ماگنھ  یتح  و 
تیفرظ هب  هک  تسا  تامدخ  نیمھ  قیرط  زا  تسرد  اما   ، دنتسین رادروخرب  رکف 
تشھب هب  دوعص  یناگدنز  نارود  هدننک و  میظنت  ِینیزگ  ینکس  یارب  یبرجت 

یاھ هقلح   ، دیفم روآ  تفگش  روط  هب  ریظن و  یب  تادوجوم  نیا   . دنبای یم  تسد 
زکرمت متسیس  یزکرم  داتس  رد  اھنآ   . دنتسھ یکیزیف  یونعم و  تارک  نیب  لاصتا 

ملاع یدام  نانکاس  تروص  هب  هدومن و  لثم  دیلوت  نآ  رد  هک  ییاج   ، دنا هتفای 
. دنوش یم  مازعا  یلماکت  تارک  هب  نآ  زا  هک  یناکم  ، و  دنھد یم  همادا  یتسھ 

لایرتام ۀتسر   ، یا هرایس  تمدخ  هب  هتسباو  ۀدش  قلخ  نادنزرف  ریاس  فالخ  رب 
نیا  . تسین یئرمان  ایشنروی  نانکاس  ریظن  یدام  تاقولخم  یارب  ًاعبط  یدنزرف 

اب دنناوت  یم  ًالباقتم  عقاو  رد  ، و  دنوش مھف   ، دنوش هدید  دنناوت  یم  دنوادخ  نادنزرف 
نیا هچ  رگ   ، دننز لثم  دیلوت  هب  تسد  نانآ  اب  یتح  ، و  دنبای طالتخا  نامز  تاقولخم 

. دشاب یم  یا  هرایس  یاھمدآ  دالوا  ۀدھع  هب  ًالومعم  کیژولویب  ِءاقترا  شقن 

رتخد رسپ و  کی  دالوا  اما   ، دنریذپانانف اوح  مدآ و  رھ  رادافو  نادنزرف  مسورج  رد 
گرم هب  تبسن  دندمآ  دوجو  هب  یلماکت  ۀرایس  کی  هب  نانآ  دورو  زا  سپ  هک  لایرتام 

رد لثم  دیلوت  راک  یارب  نادنزرف  نیا  هک  یماگنھ   . دنتسین نوصم  هنوگ  نیدب  یعیبط 
خر یرییغت  تایح  لاقتنا  مسیناکم  رد   ، دنبای یم  تیمسج  ًاددجم  یلماکت  ۀرک  کی 
نارسپ و ندروآ  دوجو  هب  یورین  زا  ار  اھاوح  اھمدآ و  ًاحرط  تایح  نیلماح   . دھد یم 

رگا یا  هرایس  تیرومأم  کی  رد  اوح  مدآ و  کی   . دنزاس یم  مورحم  اریمان  نارتخد 
یاھتیدودحم رداک  رد  اما   ، دننک یگدنز  دبا  یارب  دنناوت  یم  دننکن  یھاتوک 

هبرجت ار  هدنبای  شھاک  یرمع  لوط  دعب  لسن  رھ  اب  نانآ  نادنزرف   ، صخشم
. دنیامن یم 

یا هرایس  یاھمدآ  لاقتنا  - 2

تسد یکیزیف  لماکت  جوا  هب  رگید  ینوکسم  ۀرک  کی  هک  ربخ  نیا  تفایرد  ضحم  هب 
تختیاپ رد  ار  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  هاپس   ، متسیس نارمکح   ، تسا هتفای 

، یلماکت ۀرک  نینچ  یاھزاین  نوماریپ  ثحب  لابند  هب  ، و  دنک یم  یروآدرگ  متسیس 
 — لایرتام نادنزرف  دشرا  هاپس  یاوح  کی  مدآ و  کی  بلطواد —  ِهورگ  زا  نت  ود 
هک یقیمع  باوخ  هب  اھنآ   . دنوش یم  باختنا  ارجام  نیا  نتفرگ  هدھع  هب  یارب 

تمدخ یاھھاگلزنم  زا  لاقتنا  یمیفارس و  ششوپ  رد  نتفرگ  رارق  ۀمدقم 
ورف دشاب  یم  هزات  تارطاخم  نیون و  یاھتصرف  ِدیدج  ورملق  هب  ناش  هطوبرم 
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. دنور یم 

لباق اھمیفارس  طسوت  تروص  نیدب  دنتسھ و  یدام  همین  تاقولخم  اھاوح  اھمدآ و 
رد شیوخ  تیرومأم  ۀرک  هب  لاقتنا  یارب  دنناوتب  هک  نیا  زا  شیپ  اھنآ   . دنتسین لاقتنا 

یدامریغ لمع  تحت  متسیس  تختیاپ  رد  دیاب  دنریگ  رارق  یمیفارس  ششوپ 
لایرتام و نادنزرف  رد  ار  یتارییغت  نانچ  دنرداق  لاقتنا  یاھمیفارس   . دنریگ رارق  ندش 

ششوپ رد  دنوش  رداق  نانآ  هک   ، دنروآ رد  ارجا  هب  یدام  همین  تادوجوم  ریاس  رد 
یرگید هب  متسیس  ای  هرک  کی  زا  اضف  نایم  زا  قیرط  نیدب  هتفرگ و  رارق  یمیفارس 

فرص لاقتنا  کرادت  نیا  رد  درادناتسا  نامز  ِزور  هس  دودح  رد   . دنبای لاقتنا 
رد تسخن  تلاح  هب  یارب  یمیفارس  لاقتنا  رفس  نایاپ  رد  دورو  زا  سپ  ، و  دوش یم 

لماح کی  یراکمھ  هب   ، یعیبط دوجو  هب  یا  هدش  یدامریغ  قولخم  نینچ  ندروآ 
. تسا زاین  تایح 

نیا یلماکت  تارک  هب  مسورج  زا  لاقتنا  یارب  اھمدآ  یزاس  هدامآ  یارب  هک  یلاح  رد 
نتخاس جراخ  یارب  یھباشم  شور  چیھ   ، تسا دوجوم  نتخاس  یدامریغ  کینکت 

نیا رد  هک   ، ددرگ هیلخت  هرایس  یمامت  هک  نیا  رگم   ، درادن دوجو  یتارک  نینچ  زا  اھنآ 
تاجن لباق  تیعمج  ۀیلک  یارب  یزاس  یدامریغ  کینکت  یرارطضا  بصن  تروص 

لماکت لاح  رد  داژن  کی  ینوکسم  ۀرایس   ، یکیزیف ۀعجاف  کی  رگا   . دوش یم  مھارف 
ۀیلک یارب  ار  یزاس  یدامریغ  کینکت  تایح  نیلماح  اھقداص و  کلم   ، دزاس دوبان  ار 
ۀرک هب  یمیفارس  لاقتنا  طسوت  تادوجوم  نیا  ، و  دنیامن یم  بصن  ناگتفای  تاجن 
کی لماکت  هک  هاگنآ   . دنبای یم  لاقتنا  هدش  ایھم  نانآ  دوجو  ۀمادا  یارب  هک  یدیدج 

نآ یکیزیف  یاقب  زا  لقتسم  ًالماک  دیاب   ، ددرگ یم  زاغآ  اضف  ۀرک  کی  رد  یناسنا  داژن 
تسین نآ  دصق  تروص  نیا  ریغ  رد   ، یلماکت راصعا  لوط  رد  اما   ، دبای همادا  هرایس 

. دنیامن کرت  ار  دوخ  یباختنا  ۀرک  یا  هرایس  یاوح  ای  مدآ  کی  هک 

تراظن تحت   ، دوخ یا  هرایس  دصقم  هب  ندیسر  درجم  هب  لایرتام  رتخد  رسپ و 
تسیب و ات  هد  هسورپ  نیا  عومجم   . دنبای یم  تیمسج  ًاددجم  تایح  نیلماح 
رسارس رد  یمیفارس  باوخ  یشوھیب   . درب یم  نامز  ایشنروی  تقو  هب  زور  تشھ 

یکیزیف مسیناگرا  ددجم  ژاتنوم  هک  یتقو   . دبای یم  همادا  یزاسزاب  ِتدم  نیا 
دیدج تارک  رد  دوخ و  دیدج  لزانم  رد  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  نیا   ، دیدرگ لیمکت 
ندش میلست  زا  شیپ  هک  دنا  هنوگ  نامھ  تسرد  رظن  رھ  زا  دنریگ و  یم  یاج  دوخ 

. دندوب مسورج  رد  یزاس  یدامریغ  ۀسورپ  هب 

مدآ عون  یاھتیرومأم  - 3

ناشدوخ ار  شیوخ  یناتسوب  لزانم  لایرتام  نارتخد  نارسپ و   ، ینوکسم تارک  رد 
طسوت غاب  ناکم  ًالومعم   . دنوش یم  یرای  یدوز  هب  ناشنادنزرف  طسوت  دنزاس و  یم 
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یاھراک زا  یرایسب  یو  یدام  لنسرپ  ، و  تسا هدش  باختنا  یا  هرایس  سنرپ 
ماجنا یموب  یاھداژن  رتالاب  عاونا  زا  یرایسب  کمک  اب  ار  یزاس  هدامآ  یتامدقم 

. دنھد یم 

یور زا  هک  نیا  رطاخ  هب  ، و  هبکوک تختیاپ   ، ایشندیا راختفا  هب  ندع  یاھغاب  نیا 
مان نیدب   ، دنا هدش  یرادربوگلا  هبترمالاو  ناردپ  ۀرک  یزکرم  داتس  یھایگ  هوکش 
کی رد  هداتفا و  رود  شخب  کی  رد  ًالومعم  یناتسوب  لزانم  نیا   . دنوش یم  هدیمان 

یاھشنیرفآ طسوتم  ۀرک  کی  رد  اھنآ   . دنا هدش  عقاو  یریسمرگ  ۀیحان  کیدزن  ۀقطنم 
یابیز زکارم  نیا  نوماریپ  ار  زیچ  چیھ  دیناوت  یمن  امش   . دنتسھ یروآ  تفگش 
ایشنروی رد  یا  هژورپ  نینچ  ۀدنام  میقع  ۀعسوت  صقان  فیصوت  یور  زا  یگنھرف 

. دییامن تواضق 

هب یھلا  یکیزیف  تبھوم  لماک  ۀیدھ   ، هوقلاب روط  هب   ، یا هرایس  یاوح  مدآ و  کی 
هک تسا  نیا  یتادراو  جوز  نینچ  ۀدمع  تیلوئسم   . دنشاب یم  یناف  یاھداژن 

غاب مدرم  نیب  یروف  دلو  داز و  چیھ  یلو   . دنھد اقترا  ار  نامز  نادنزرف  دنوش و  ریثکت 
هب دوخ  عون  زا  دنمناوت  یداژن  هک  یلاح  رد  اوح  مدآ و   . دریگ یمن  تروص  ایند  مدرم  و 

ظاحل هب  یلماکت  یناف  یاھناسنا  زا  رایسب  یاھلسن  یارب   ، دنروآ یم  دوجو 
. تسا ینوکسم  تارک  رد  شفنب  داژن  أشنم  نیا   . دننام یم  ادج  کیژولویب 

هب دنوش و  یم  هدامآ  وا  لنسرپ  یا و  هرایس  سنرپ  طسوت  یداژن  ِءاقترا  یاھ  همانرب 
لایرتام رسپ  هک  دوب  یا  هطقن  نیا  . و  دنوش یم  هتشاذگ  ارجا  هب  اوح  مدآ و  ۀلیسو 

رایسب تیعضو  رد  دندش  دراو  ایشنروی  هب  هک  یماگنھ  شمدمھ  امش و 
هب تبسن  یرثؤم  هنالیحم و  تفلاخم  ایشسگیلک   . دنتفرگ رارق  یدعاسمان 

هب ایشنروی  قداص  کلم  نارگشریذپ  هک  نیا  مغر  هب  . و  داد ناشن  مدآ  تیرومأم 
روضح یتاذ  هک  یا  هرایس  تارطاخم  اب  هطبار  رد   ، ود رھ   ، اوح مدآ و  هب  یتسرد 
ریبدت کی  اب  گرزب  یغای  نیا   ، دندوب هداد  رادشھ  دوب  یا  هرایس  یشروش  سنرپ 

ناونع هب  ناشدامتعا  نامیپ  ضقن  رد  ار  نانآ  هتفرگ و  یشیپ  یندع  جوز  رب  هنارّوزم 
شزاس هب  رد  نئاخ  یا  هرایس  سنرپ   . تخادنا ماد  هب  امش  ۀرک  یئرم  نایاورنامرف 
نتخاس ریگرد  یارب  ششالت  رد  وا  اما   ، دش قفوم  امش  یاوح  مدآ و  ندیناشک 

. دیدرگ ماکان  رفیسول  شروش  رد  نانآ 

دنا و هتفای  قاحلا  مدآ  تیرومأم  هب   ، یا هرایس  ناراکددم   ، ناگتشرف ۀتسر  نیمجنپ 
ِهاپس  . دننک یم  یھارمھ  نانآ  ۀرک  یاھارجام  رد  ار  یا  هرایس  یاھمدآ  هشیمھ 
یاوح مدآ و  راک  هک  یتقو   . تسا رفن  رازھ  دصکی  دودح  رد  ًالومعم  هیلوا  تیرومأم 
فرحنم هدش  ررقم  حرط  زا  نانآ  هک  هاگنآ   ، دیدرگ زاغآ  ماگنھبان  یتروص  هب  ایشنروی 

روآ تمالم  راتفر  نوماریپ  هک  دوب  غاب  رد  فارس  ناگتشرف  زا  یکی  یادص  نیا   ، دندش
قباطم هک  ار  یا  هویش   ، هعقاو نیا  نوماریپ  امش  تیاور  . و  دومن ضارتعا  اھنآ  هب  نانآ 
تبسن دنوادخ  راگدرورپ  هب  ار  یعیبط  قوف  زیچ  رھ  دنلیامتم  یا  هرایس  تایاور  نآ 
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اب هطبار  رد  بلغا  ایشنروی  مدرم  رطاخ  نیا  هب   . دیامن یم  فیصوت  یبوخ  هب  دنھد 
نارایمھ و ۀیلک  لامعا  تاملک و  اریز   ، دنا هدش  یمگردرس  راچد  یناھج  ردپ  تعیبط 

، اوح مدآ و  دروم  رد   . تسا هدش  هداد  تبسن  یو  هب  یلک  روط  هب  شناتسدریز 
دوب تمدخ  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  یا  هرایس  ناراکددم  سیئر  زج  یسک  غاب  ۀتشرف 

تشگزاب دومن و  مالعا  ار  یھلا  حرط  تسکش   ، اینوُلوُس  ، میفارس نیا   . دوبن
. درک تساوخرد  ایشنروی  هب  ار  قداص  کلم  نارگشریذپ 

رد اما  . و  دنتسھ مدآ  عون  یاھتیرومأم  یعیبط  قلعت  رد  هیوناث  ینیبانیب  تاقولخم 
ود لماش  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  دالوا   ، یا هرایس  سنرپ  یدام  لنسرپ  اب  هطبار 

ِنامداخ نیا   . ینیبانیب تاقولخم  مود  ۀتسر  اھنآ و  یکیزیف  نادنزرف  دنشاب : یم  عون 
نتخاس عیطم  هب  یتح  ندمت و  تفرشیپ  هب  یا  هرایس  ِیئرمان  ًالومعم  یلو  یدام 
تفرشیپ یعامتجا و  ۀعسوت  بیرخت  ددص  رد  تسا  نکمم  هک  شکرس  یاھتیلقا 

. دنیامن یم  یرایسب  کمک   ، دنیآرب یونعم 

دورو مایا  هب  کیدزن  نآ  عورش  خیرات  هک   ، هیلوا ۀتسر  اب  دیابن  هیوناث  یاھینیبانیب 
تاقولخم نیا  رثکا  ایشنروی  رد   . دنوش هابتشا   ، ددرگ یم  زاب  یا  هرایس  سنرپ 

ماگنھ زا  دندز و  شروش  هب  تسد  ایشسگیلک  هارمھ  هب  نیشیپ  ِینیبانیب 
تموکح هب  هک  مدآ  هورگ  دارفا  زا  یرایسب   . دنرب یم  رس  هب  فیقوت  رد  تساکیطنپ 

. دنتسھ فیقوت  رد  زین  دندنامن  یقاب  رادافو  یا  هرایس 

دندراذگ ارجا  هب  ار  هنابلطواد  داحتا  کی  هیوناث  هیلوا و  یاھینیبانیب  تساکیطنپ  زور  رد 
یربھر تحت  اھنآ   . دنا هدومن  لمع  دحاو  کی  تروص  هب  هرک  روما  رد  ماگنھ  نآ  زا  و 
تمدخ دنوش  یم  باختنا  هورگ  ود  نایم  زا  بوانتم  روط  هب  هک  رادافو  یاھینیبانیب 

. دنیامن یم 

، ایشسگیلک تسا : هدش  عقاو  رادید  دروم  یدنزرف  ۀتسر  راھچ  طسوت  امش  ۀرک 
اتنو یکام  ؛  دنوادخ لایرتام  نادنزرف  ۀتسر  هب  قلعتم   ، اوح مدآ و  ؛  یا هرایس  سنرپ 
ناونع هب  هک   ، حیسم لیئاکیم  ؛ و  میھاربا راگزور  رد  میلاس “ میکح   ” ، قداص کلم 

یاورنامرف  ، لیئاکیم رگا  دوب  یم  رتابیز  رترثؤم و  ردقچ   . دمآ تشھب  ییاطعا  رسپ 
دنزرف کی  دمآراک و  رادافو و  یا  هرایس  سنرپ  کی  طسوت   ، نادابن ناھج  یلاعتم 

رھ هک  ارچ   ، تفرگ یم  رارق  دماشوخ  دروم  امش  ۀرک  رد  قفوم  راکادف و  لایرتام 
ییاطعا رسپ  تیرومأم  یتایح و  راک  ِءاقترا  یارب  یدایز  راک  دنتسناوت  یم  نانآ  یود 
دنا و هدوبن  لابقادب  نینچ  ایشنروی  نوچمھ  تارک  یمامت  یلو  دنھد ! ماجنا 

زیمآ هرطاخم  ردقنیا  لکشم و  هزادنا  نیا  هشیمھ  زین  یا  هرایس  یاھمدآ  تیرومأم 
کمک گرزب  یمدرم  تفرشیپ  هب  دنشاب  قفوم  هک  یماگنھ  اھنآ   . تسا هدوبن 

نآ قامعا  ات  تسا  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  یا  هرک  هک  یتقو  یتح  دننک و  یم 
. دنھد یم  همادا  یا  هرایس  روما  یئرم  نارس  ناونع  هب  هرود 
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ًالومعم هک   ، تسا خرس  ناسنا  بلاغ  داژن  ینوکسم  تارک  ۀیلوا  راصعا  یط  رد 
هک یلاح  رد  اما   . دبای یم  تسد  یرشب  تفرشیپ  حوطس  هب  هک  تسا  یداژن  نیلوا 

ِناوا نامھ  رد  نیگنر  یدعب  نامدرم   ، دشاب یم  تارایس  دشرا  داژن  خرس  ناسنا 
. دنیامن یم  زاغآ  ار  شیوخ  روھظ   ، ناسنا یرادیدپ  رصع 

رایسب خرس  ناسنا   . دنشاب یم  اھ  یدعب  زا  رترب  یا  هزادنا  ات  نیتسخن  یاھداژن 
یاھیژرنا لماک  یاطعا  تایح  نیلماح   . دشاب یم  هایس —  یلین —  داژن  زا  رتالاب 

کی ِیلماکت  بقاعتم  یلجت  رھ  ، و  دنراد یم  هضرع  خرس  ای  هیلوا  داژن  هب  ار  هدنز 
یتح  . دشاب یم  هیلوا  یاطع  یاھب  هب  یرییغت  رگنایامن  یناف  یاھناسنا  زا  هورگ 

رد هچ  رگا   ، دراد شھاک  هب  شیارگ  یلین  داژن  ات  خرس  ناسنا  زا  یناف  ناسنا  تماق 
. دیدرگ رادیدپ  یجنران  زبس و  نامدرم  نایم  رد  ییاسآ  لوغ  زا  ییاھ  هگر  ایشنروی 

، نیلوا  ، رترب نامدرم   ، دنشاب یم  اراد  ار  یلماکت  داژن  شش  ۀیلک  هک  یتارک  نآ  رد 
یاھداژن ور  نیا  زا   . دنتسھ یبآ —  ، و  درز  ، خرس داژن —  نیمجنپ  ، و  نیموس

دنوش و یم  بوانت  راچد  یونعم  تفرشیپ  ینالقع و  دشر  یارب  تیفرظ  رد  یلماکت 
نیا  . دنرادروخرب یرتمک  یایاطع  زا  یا  هزادنا  ات  اھنآ  نیمشش  ، و  نیمراھچ  ، نیمود

یناسک اھنآ   . دنرادن دوجو  تارک  یخرب  رد  هک  دنتسھ  ینامدرم  هیوناث  یاھداژن 
تسا یلابقادب  کی  نیا   . دنا هدش  نک  هشیر  رگید  تارک  زا  یرایسب  رد  هک  دنتسھ 

، دیداد تسد  زا  هدرتسگ  روط  هب  ار  دوخ  یبآ  رترب  یاھناسنا  ایشنروی  رد  امش  هک 
یاھداژن نادقف   . دندروآ ماود  دیفس “  ” ۀتخیمآ مھ  رد  داژن  رد  هک  ییاھنآ  زا  ریغ  هب 

. تسین یدج  ینارگن  نانچ  بجوم  زبس  یجنران و 

ۀیلوا یاطعا  دسر  یم  رظن  هب  هک  یلاح  رد   ، نیگنر داژن  هس —  ای  شش —  لماکت 
عاونا رد  ار  یبولطم  رایسب  صخشم  تاعونت   ، درب یم  لیلحت  هب  ور  ار  خرس  ناسنا 

تسد تروص  نیا  ریغ  رد  ِیلجت  بجوم  دزاس و  یم  مھارف  یناف  یاھناسنا 
عون تفرشیپ  یارب  تارییغت  نیا   . دوش یم  یرشب  عونتم  یاھلیسناتپ  ِینتفاین 

ای مدآ  داژن  طسوت  ًابقاعتم  اھنآ  هک  یطرش  هب   ، دنتسھ دنمدوس  عومجم  رد  رشب 
ارجا هدرتسگ  تروص  هب  طالتخا  لومعم  حرط  نیا  ایشنروی  رد   . دنبای اقترا  شفنب 
نکممریغ امش  یارب  ار  نیا  یداژن  لماکت  ۀمانرب  یارجا  رد  یماکان  نیا  ، و  دیدرگن

تیعضو نات  هرک  رد  هیلوا  یاھداژن  نیا  یاھ  همتت  ۀدھاشم  قیرط  زا  هک  دزاس  یم 
. دیمھفب دایز  یلومعم  ینوکسم  ۀرایس  کی  رد  ار  نامدرم  نیا 

شیارگ یبآ  ، و  درز  ، خرس یاھناسنا  یارب  یداژن  ۀعسوت  نیتسخن  یاھزور  رد 
یاھداژن یارب  زین  یھباشم  شیارگ   . دراد دوجو  یداژن  نایم  ِدلو  داز و  یارب  یفیفخ 

. تسا دوجوم  نتخیمآ  مھ  رد  یارب  یلین  ، و  زبس  ، یجنران
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راک هب  رگراک  ناونع  هب  رت  هتفرشیپ  یاھداژن  طسوت  ًالومعم  رت  هدنام  بقع  یاھناسنا 
نشور هیلوا  راصعا  یط  تارایس  رد  ار  یراد  هدرب  أشنم  رما  نیا   . دنوش یم  هتفرگ 
ۀبتر هب  هدش و  خرس  یاھناسنا  روھقم  ًالومعم  یجنران  یاھناسنا   . دزاس یم 

خرس درز و  یاھناسنا   . دنوش یم  دوبان  یلک  هب  یھاگ  ، و  دنبای یم  لزنت  راکتمدخ 
هب ار  زبس  داژن  ًالومعم  درز  داژن   . هشیمھ هن  یلو   ، دنھد یم  یردارب  تسد  یھاگ 
نیا  . دنک یم  روھقم  ار  یلین  ناسنا  یبآ  ناسنا  هک  نآ  لاح   ، دروآ یم  رد  یگدرب 

رد شیوخ  ۀدنام  بقع  ناعونمھ  تامدخ  یریگراک  هب  زا  یودب  یاھناسنا  یاھداژن 
. دنرادن اھواگ  اھبسا و  شورف  دیرخ و  رد  ایشنروی  مدرم  زا  شیب  یروصت  یرابجا  راک 

هنابلطوادریغ یگدرب  یا  هرایس  سنرپ  یاطعا  لابند  هب   ، لامرن تارک  رتشیب  رد 
روبجم زونھ  ًابلاغ  یعامتجا  نافلختم  یناور و  نیبویعم  هچ  رگ   ، دروآ یمن  ماود 

زا هنوگ  نیا  لامرن  تارک  ۀیلک  رد  اما   . دنھد ماجنا  هنابلطوادریغ  راک  هک  دنوش  یم 
. دوش یم  خوسنم  یدوز  هب  مدآ  رابت  ای  یتادراو  داژن  دورو  زا  دعب  ییادتبا  یگدرب 

اقترا دالوا  اب  طالتخا  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  ناشریدقت  یلماکت  داژن  شش  نیا 
رد نامدرم  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  اما   . دنبای یلاعت  هتخیمآ و  مھ  رد  مدآ  رابت  ناگدنھد 

سنرپ  . دنوش یم  فذح  هدرتسگ  روط  هب  بسانمان  هیام و  نود  دارفا   ، دنزیمآ مھ 
نوماریپ یا  هرایس  حالصیذ  نیلوئسم  ریاس  هارمھ  هب   ، لایرتام رسپ  یا و  هرایس 
ندراذگ ارجا  هب  لکشم   . دنھد یم  یوتف  هدننک  لثم  دیلوت  یاھ  هریت  یگتسیاش 
نوماریپ هک  تسا  تیافکاب  تاضق  نادقف  رد  ایشنروی  رد  یلاکیدار  ۀمانرب  نینچ 

تواضق دیاب  امش  ۀرک  یاھداژن  دارفا  کیژولویب  یگتسیاش  مدع  ای  یگتسیاش 
یرایمھ مدع  اب  هطبار  رد  دیرداق  امش  هک  دسر  یم  رظن  هب   ، عنام نیا  مغر  هب   . دننک
، و طحنم  ، صقان  ، هتسیاشان یرتشیب  حوضو  اب  هک  ییاھ  هریت  اب  کیژولویب 

. دییامن قفاوت  دنتسھ  یعامتجادض 
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، دنوش دراو  ینوکسم  ۀرک  کی  هب  هک  نآ  زا  شیپ   ، یا هرایس  یاوح  مدآ و  کی 
دنمشوھ تادوجوم  ِدوجوم  یاھداژن  تفرشیپ  یور  یراذگریثأت  هار  نیرتھب  نوماریپ 
لمع ۀمانرب   . دنوش یم  ییامنھار  لماک  روط  هب  دوخ  قوفام  نیلوئسم  طسوت 
ردان تاھابتشا  ، و  دراد مداخ  جوز  نیا  تواضق  هب  یگتسب  تسین و  تخاونکی 

. ایشنروی ریظن  یشروش  هتفشآ و  تارک  رد  هژیو  هب   ، دنتسین

هک نیا  ات  دننک  یمن  یا  هرایس  نایموب  اب  نتخیمآ  هب  عورش  شفنب  نامدرم  ًالومعم 
، انثا نیا  رد  یلو   . دسر رفن  نویلیم  کی  زا  شیب  هب  ناشدوخ  هورگ  دارفا  دادعت 

دنا هدرک  لوزن  نییاپ  هب  نایادخ  نادنزرف  هک  دنراد  یم  مالعا  یا  هرایس  سنرپ  لنسرپ 
راظتنا مشچ  هناقاتشم  مدرم  . و  دنوش هناگی  اھناسنا  یاھداژن  اب  طیارش  نآ  رد  ات 
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دییأت یداژن  رترب  یاھ  هریت  هب  ناشقلعت  هک  ییاھنآ  دوش  مالعا  هک  دنوش  یم  یزور 
نارسپ و طسوت  هک  یلاح  رد  دنوش و  ندع  غاب  راپسھر  دنناوت  یم  تسا  هدش 

باختنا رشب  عون  طلتخم  دیدج و  ۀتسر  ناردام  ناردپ و  ناونع  هب  مدآ  نارتخد 
. دننامب اجنآ  رد   ، دنا هدش 

. دننک یمن  شزیمآ  یلماکت  یاھداژن  اب  زگرھ  یا  هرایس  یاوح  مدآ و  لامرن  تارک  رد 
نایم هب  مدآ  لسن  نیا  اما   . دشاب یم  مدآ  دالوا  درکراک  کیژولویب  دوبھب  راک  نیا 

اب هنابلطواد  جاودزا  روظنم  هب  ار  رترب  نانز  نادرم و  سنرپ  نانکراک   . دنور یمن  اھداژن 
ادیدناک کی  ناونع  هب  شنیزگ   ، تارک رتشیب  رد  . و  دنروآ یم  ندع  غاب  هب  مدآ  دالوا 

. دوش یم  بوسحم  راختفا  نیرتگرزب  غاب  نارتخد  نارسپ و  اب  جاودزا  یارب 

نمض  ، دنبای یم  شھاک  یا  هلیبق  یاھراکیپ  ریاس  یداژن و  یاھگنج  راب  نیلوا  یارب 
هب غاب  هب  شریذپ  ییاسانش و  رما  رد  تیحالص  بسک  یارب  ایند  یاھداژن  هک  نیا 

رایسب ۀدیا  دیناوت  یم  نکمم  تلاح  نیرتھب  رد  امش   . دننک یم  شالت  هدنیازف  روط 
ار اھتیلاعف  یمامت  زکرم  هنایوج  تباقر  ۀزرابم  نیا  هنوگچ  هک  دیشاب  هتشاد  یکدنا 
رد ایشنروی  رد  یداژن  دوبھب  حرط  نیا  مامت   . دزاس یم  لاغشا  لامرن  ۀرایس  کی  رد 

. دیماجنا تسکش  هب  لیاوا  نامھ 

نارتخد نارسپ و  اب  هک  یلماکت  نز  ای  درم  رھ  ، و  دنرسمھ کت  یمدرم  شفنب  داژن 
نادنزرف هب  دنکن و  رایتخا  یرگید  نارسمھ  هک  دنک  یم  دھعت   ، دنک یم  تلصو  مدآ 

یاھدنویپ نیا  زا  کی  رھ  نادنزرف   . دھد شزومآ  یرسمھ  کت  شرتخد  ای  رسپ 
سپس دننیب و  یم  میلعت  هدرک و  لیصحت  یا  هرایس  سنرپ  سرادم  رد  ییوشانز 
یاھھورگ نیب  رد  اجنآ  رد  هتفر و  شیوخ  یلماکت  ردام  ردپ و  داژن  دزن  دنبای  یم  هزاجا 

. دننک جاودزا  رترب  یاھناسنا  ۀدیزگرب 

هفاضا تارک  لماکت  لاح  رد  یاھداژن  هب  لایرتام  نادنزرف  ۀریت  نیا  هک  یتقو 
نیا لابند  هب   . ددرگ یم  زاغآ  یلماکت  تفرشیپ  زا  رتگرزب  دیدج و  یرصع  دوش  یم 

یاھماگ زا  یلسلست   ، یلماکت قوف  صیاصخ  یتادراو و  ییاناوت  ِیدیلوت  ناروف 
تفرشیپ لاس  رازھ  دصکی  رد   . دوش یم  لصاح  یداژن  تفرشیپ  ندمت و  رد  عیرس 

، امش ۀرک  رد   . دیآ یم  تسد  هب  قباس  شالت  لاس  نویلیم  کی  هب  تبسن  یرتشیب 
مدآ تایح  یامسالپ  یادھا  نامز  زا   ، هدش ررقم  یاھحرط  تسکش  دوجو  اب  یتح 

. تسا هدش  لصاح  یگرزب  تفرشیپ   ، امش نامدرم  هب 

هب ار  دوخ  دنناوت  یم  یا  هرایس  ندع  غاب  کی  صلاخ  ۀریت  نادنزرف  هک  یلاح  رد  اما 
رشب عون  کیژولویب  حطس  قیرط  نیدب  دنیامن و  اطع  یلماکت  یاھداژن  رترب  یاضعا 
دوب دھاوخن  دنمدوس  ایشنروی  یناف  یاھناسنا  رتالاب  یاھ  هریت  یارب   ، دنھد اقترا  ار 
ۀرک رد  ار  ندمت  لک  هنادرخبان  لمع  زرط  نینچ   . دننک تجوازم  رت  نییاپ  یاھداژن  اب 
طسوت یداژن  یگنھامھ  هب  یبایتسد  رد  نونکا  هک  امش   . دزادنا یم  رطخ  هب  امش 
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قیرط زا  ار  دوخ  یداژن  دوبھب  یا  هرایس  لکشم  دیاب   ، دیا هدنام  ماکان  مدآ  کینکت 
. دییامن لح  لرتنک  قابطنا و  ِیرشب  یاھدتم  ًاتدمع  اھشور و  ریاس 

یندع میژر  - 6

یقاب یگنھرف  یلاع  زکارم  تروص  هب  ندع  یاھغاب  ینوکسم  تارک  رتشیب  رد 
ِدربراک کولس و  ِیعامتجا  یاھوگلا  تروص  هب  یلاوتم  راصعا  رد  دننام و  یم 
نامدرم هک  یماگنھ  نیتسخن  مایا  رد  یتح   . دنھد یم  همادا  راک  هب  یا  هرایس 
نیب زا  یبسانم  یاھادیدناک  اھنآ  سرادم   ، دنتسھ ادج  مھ  زا  ًاتبسن  شفنب 

زا یدیدج  یاھلاناک  غاب  ِیتعنص  یاھ  هعسوت  هک  نآ  لاح   ، دنریذپ یم  ایند  یاھداژن 
شرتسگ هب  نانآ  دالوا  اھاوح و  اھمدآ و  بیترت  نیدب   . دنیاشگ یم  یناگرزاب  ۀلدابم 

همادا شیوخ  تارک  یلماکت  یاھداژن  عیرس  دوبھب  هب  یگنھرف و  یناھگان 
مدآ نادنزرف  یلماکت و  یاھداژن  طالتخا  قیرط  زا  طباور  نیا  ۀیلک  . و  دنھد یم 

باتش  ، کیژولویب تیعضو  یروف  ِءاقترا  بجوم  دبای و  یم  تیعطق  هتفای و  شیازفا 
. دوش یم  یونعم  تفایرد  نتفر  الاب  ، و  ینالقع لیسناتپ  هب  ندیشخب 

دوش و یم  هرک  گنھرف  مود  زکرم  شفنب  داژن  یناتسوب  یزکرم  رقم  لامرن  تارک  رد 
نییعت ار  ندمت  تفرشیپ  تعرس  یا  هرایس  سنرپ  یزکرم  داتس  رھش  اب  ًاکرتشم 

مدآ و سرادم  یا و  هرایس  سنرپ  یزکرم  داتس  رھش  سرادم  اھنرق  یارب   . دزاس یم 
یراکمھ اب  ، و  دنتسین رود  مھ  زا  دایز  ًالومعم  اھنآ   . دنتسھ رصع  مھ  غاب  رد  اوح 

. دننک یم  راک  مھ  اب  گنھامھ 

رد ییاج  رگا  دوب  یم  رادروخرب  یتیمھا  هچ  زا  امش  یایند  رد  رما  نیا  دینک  روصت 
گرزب هاگشناد  کی   ، تشاد یم  دوجو  ندمت  یناھج  زکرم  کی  نیمز  قرشم 

ًاددجم . و  درک یم  راک  لاس  یارب 37٫000  هفقو  یب  روط  هب  هک  گنھرف  زا  یا  هرایس 
یناتساب زکرم  نینچ  یتح  یقالخا  تیحالص  هنوگچ  هک  دیبایرد  ات  دینک  گنرد 

رت یمیدق  رگید و  یداتس  زاب   ، رود نادنچ  هن  یا  هلصاف  رد  رگا   ، تفای یم  ماکحتسا 
ریثأت زا  لاس  رب 500٫000  غلاب  هدنیازف  ییورین  نآ  یاھتنس  هک  ینامسآ  تمدخ  زا 
ماجنارس هک  تسا  تنس  نیا   . دوب هدش  عقاو  تسب  یم  راک  هب  ار  یلماکت  یقیفلت 

. دھد یم  شرتسگ  هرک  کی  یمامت  هب  ار  ندع  یاھلآ  هدیا 

، بھذم  ، هفسلف فرص  ار  دوخ  شالت  لوا  ۀجرد  رد  یا  هرایس  سنرپ  سرادم 
اوح مدآ و  غاب  سرادم   . دننک یم  یرنھ  ینالقع و  رتالاب  یاھدرواتسد  ، و  تایقالخا

ۀعسوت  ، یعامتجا گنھرف   ، ینالقع نیداینب  شزومآ   ، یلمع یاھرنھ  هب  ًالومعم 
رد  . دنا هتفای  صاصتخا  یندم  تلود  ، و  یکیزیف ییآراک   ، یناگرزاب طباور   ، یداصتقا

نتسویپ نیا  تاقوا  یھاگ  اما   ، دنوش یم  ماغدا  مھ  رد  ایند  زکارم  نیا  تیاھن 
. دھد یمن  خر  لایرتسیجم  رسپ  نیلوا  مایا  ات  یلمع 
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زا  ، شفنب داژن  صلاخ  ۀریت  ۀتسھ  هارمھ  هب   ، یا هرایس  یاوح  مدآ و  موادم  دوجو 
تنس روآ  مازلا  یورین  اب  هرک  کی  ندمت  یور  ندرک  لمع  یارب  هک  یقیرط  نامھ 
نارتخد نارسپ و  نیا  رد  ام   . دھد یم  یندع  گنھرف  هب  ار  دشر  تابث  نآ   ، دیآ یم 
طبترم مھ  هب  ار  ناسنا  دنوادخ و  هک  یرورض  رخآ و  ۀقلح  اب   ، لایرتام ریذپانانف 

نیرت نییاپ  نادواج و  راگدیرفآ  نایم  یھانتیال  ًابیرقت  فاکش  دزاس و  یم 
زا یدوجوم  اجنیا  رد   . میوش یم  هجاوم  دزاس  یم  رپ  ار  نامز  یھانتم  یاھتیصخش 

ایشنروی یناف  یاھناسنا  ریظن  یتح  ، و  یدام  ، یکیزیف هک  دراد  دوجو  الاب  أشنم 
هدید و ار  یئرمان  یا  هرایس  سنرپ  دناوت  یم  هک  یسک   ، تسا یسنج  یقولخم 
نارتخد نارسپ و  هک  ارچ   ، دنک فیصوت  ملاع  یناف  تاقولخم  یارب  ار  وا  دیامن و  مھف 

اھنآ  . دننک هدھاشم  ار  یحور  تادوجوم  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  یمامت  دنرداق  لایرتام 
. دننیب یم  ار   ، یئرمان یئرم و   ، وا لنسرپ  یمامت  یا و  هرایس  سنرپ 

یاھداژن اب  نانآ  دالوا  ماغدا  قیرط  زا  اھنرق  تشذگ  اب  لایرتام  رتخد  رسپ و  نیمھ 
رد نونکا  ناگداون  کرتشم  نیدلاو   ، رشب عون  کرتشم  ناکاین  ناونع  هب  اھناسنا 
تسا نیا  رب  روظنم   . دنوش یم  عقاو  شریذپ  دروم   ، یلماکت یاھداژن  ۀتخیمآ  مھ 

ار ردپ  تفھ  تخانش  ۀبرجت  دننک  یم  زاغآ  ینوکسم  ۀرک  کی  زا  هک  ییاھناسنا  هک 
: دنشاب هتشاد 

. ینامسج ردپ  کیژولویب —  ردپ  - 1

. یا هرایس  مدآ  نیمزرس —  ردپ  - 2

. متسیس نارمکح  تارک —  ردپ  - 3

. هبکوک ردپ  هبترمالاو —  ردپ  - 4

. یلحم یاھشنیرفآ  یلاعتم  یاورنامرف  هدننیرفآ و  رسپ  ناھج —  ردپ  - 5

. دننک یم  تموکح  ناھجربا  رب  هک  اھمایالا  میدق  ناردپربا —  - 6

ار شیوخ  حور  دراد و  تماقا  تشھب  رد  هک   ، یناھج ردپ  انُواھ —  ای  حور  ردپ  - 7
دننکاس اھناھج  ناھج  رد  هک  یا  هبتر  نود  تاقولخم  ناھذا  رد  ات  دراد  یم  اطع 

. دننک راک  یگدنز و 

دحتم تموکح  - 7

، دنیآ یم  ینوکسم  تارک  هب  ییاضق  لامعَا  یارب  تشھب  لانُوآ  نارسپ  هاگ  هب  هاگ 
نیمراھچ  ، دوش یم  دراو  لایرتسیجم  تیرومأم  کی  لوح  هک  یلانوآ  نیلوا  اما 
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رد  . دنک یم  حاتتفا  ار  ناکم  نامز و  یلماکت  ۀرک  کی  رد  یھلا  تساوخ  یاطعا 
، دوش یم  هتفریذپ  یناگمھ  روط  هب  لایرتسیجم  رسپ  نیا  هک  تارایس  زا  یخرب 
هس کرتشم  تموکح  تحت  هرایس  بیترت  نیدب  ، و  دنام یم  یقاب  رصع  کی  یارب 
هک  ، لایرتسیجم رسپ  ، و  لایرتام رسپ   ، یا هرایس  سنرپ  دوش : یم  افوکش  رسپ 

. دنتسھ یئرم  نیمزرس  نآ  نانکاس  ۀیلک  یارب  رخآ  یاتود 

لامرن یلماکت  ۀرک  کی  رد  ار  دوخ  تیرومأم  لایرتسیجم  رسپ  نیلوا  هک  نآ  زا  شیپ 
ماجنا لایرتام  رسپ  یا و  هرایس  سنرپ  یرادا  یشزومآ و  ِیراک  داحتا   ، دھد همتاخ 
زا رثؤم  دیدج و  یتبترم   ، هرایس کی  ۀناگود  یتسرپرس  ماغدا  نیا   . دریذپ یم 
مدآ  ، لایرتسیجم رسپ  یریگ  هرانک  لابند  هب   . دروآ یم  دوجو  هب  هرک  تیریدم 
ماگنھ ات  بیترت  نیدب   . دریگ یم  هدھع  هب  ار  هرک  راکشآ  یتسرپرس  یا  هرایس 

یا هرایس  ناریدم  ناونع  هب  لایرتام  رتخد  رسپ و   ، تایح رون و  رصع  رد  هرک  رارقتسا 
نارمکح ماقم  هب  یا  هرایس  سنرپ  نآ  لابند  هب  ، و  دننک یم  لمع  کرتشم  روط  هب 

هک هچنآ  اوح  مدآ و   ، هتفرشیپ لماکت  رصع  نیا  یط  رد   . دبای یم  اقترا  یا  هرایس 
. دنوش یم  دیمان  هدش  افوکش  نیمزرس  کرتشم  ناریزو  تسخن  ناوت  یم 

تیبثت یبوخ  هب  لماکت  لاح  رد  ۀرک  ۀچراپکی  دیدج و  تختیاپ  هک  نیا  ضحم  هب 
وحن هب  دنناوتب  رما  تحت  ِحالصیذ  ناتسرپرس  هک  نیا  درجم  هب  تسرد  تشگ و 
نایم رد  تسد و  رود  یاھنیمزرس  رد  یعرف  یاھتختیاپ   ، دنبای شزومآ  یبسانم 
هاجنپ زا   ، رگید ِییاطعا  رسپ  کی  دورو  زا  شیپ   . دنوش یم  سیسأت  فلتخم  نامدرم 

. دنبای یم  نامزاس  یعرف  زکارم  نیا  زا  ددع  دصکی  ات 

جیورت ار  تیلاعف  یفسلف  یونعم و  یاھ  هزوح  زونھ  وا  لنسرپ  یا و  هرایس  سنرپ 
هرک یداصتقا  ، و  یملع  ، یکیزیف تیعضو  هب  یصاخ  هجوت  اوح  مدآ و   . دنھد یم 

، اھرنھ جیورت  هب  یواسم  روط  هب  ار  دوخ  یاھیژرنا  هورگ  ود  رھ   . دنراد یم  لوذبم 
. دنھد یم  صیصخت  ینالقع  یاھتفرشیپ  ، و  یعامتجا طباور 

روما هب  ندیشخب  ناماس  یارب  یھلا  تساوخ  یاطعا  نیمجنپ  حاتتفا  ماگنھ  ات 
ناسنا دوجو   . دیآ یم  تسد  هب  یا  هرایس  یاھتیلاعف  زا  هوکشاب  تیریدم  کی   ، هرک

رگا . و  تسا دنمدوس  هدننازیگنا و  یتسار  هب  یا  هدش  هرادا  یبوخ  هب  ۀرک  نینچ  رد 
، دننک هدھاشم  یا  هرایس  نینچ  رد  ار  تایح  دنتسناوت  یم  طقف  اھییایشنروی 

رد تکرش  ترارش و  شریذپ  قیرط  زا  نانآ  ۀرک  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  ردق  هلصافالب 
. دنتسناد یم  تسا  هداد  تسد  زا  شروش 

[. هریخذ هاپس  ۀیوناث  کدنانونال  رسپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 52
ناسنا یا  هرایس  راودا 

رون و رصع  رد  نآ  ییاھن  ییافوکش  نامز  ات  یلماکت  ۀرایس  کی  رد  تایح  زاغآ  زا 
نیا  . دوش یم  رھاظ  ایند  لمع  ۀصرع  رد  یرشب  تایح  ۀرود  تفھ  لقادح   ، تایح

رد ، و  دنوش یم  نییعت  یھلا  نارسپ  یا  هرایس  یاھتیرومأم  طسوت  یلاوتم  راصعا 
: دنوش یم  رادیدپ  نیریز  بیترت  هب  راودا  نیا  ینوکسم  یلومعم  ۀرک  کی 

. یا هرایس  سنرپ  زا  شیپ  ناسنا  - 1

. یا هرایس  سنرپ  زا  سپ  ناسنا  - 2

. مدآ زا  سپ  ناسنا  - 3

. لایرتسیجم رسپ  زا  سپ  ناسنا  - 4

. ییاطعا رسپ  زا  سپ  ناسنا  - 5

. راگزومآ رسپ  زا  سپ  ناسنا  - 6

. تایح رون و  رصع  - 7

رد  ، دنوش بسانم  یگدنز  یارب  یکیزیف  ظاحل  هب  اضف  تارک  هک  نیا  ضحم  هب 
زاغآ روظنم  هب  نارسپ  نیا  ، و  دنوش یم  هداد  رارق  تایح  نیلماح  تبث  متسیس 

زا هرود  یمامت   . دندرگ یم  مازعا  یتارایس  نینچ  هب  بسانم  نامز  رد  تایح  ندومن 
مدقم تیاور  نیا  رد  هدش و  دادملق  رشب  شیپ  رصع   ، ناسنا روھظ  ات  تایح  عورش 

. دوش یم  هدروآ  باسح  هب  یناسنا  یلاوتم  راودا  رب 

یودب ناسنا  - 1

دناوت یم  یو  هک  یماگنھ  یناویح —  حطس  زا  ناسنا  ندمآ  نوریب  نامز  زا 
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یاراد ِیناف  تاقولخم   ، یا هرایس  سنرپ  دورو  ات  دنیزگرب —  ار  راگدیرفآ  شتسرپ 
یاھناسنا زا  یلصا  داژن  ای  عون  شش   . دنوش یم  هدیمان  یودب  یاھناسنا  هدارا 

فیط و یاھگنر  بیترت  هب  یلاوتم  روط  هب  هیلوا  نامدرم  نیا  ، و  دراد دوجو  یودب 
ۀیلوا لماکت  نیا  فرص  هک  ینامز  تدم   . دنوش یم  رھاظ  خرس  گنر  اب  تسخن 
رازھ هاجنپ  دصکی و  زا  تسا و  توافتم  رایسب  فلتخم  تارک  رد  دوش  یم  تایح 

. تسا ایشنروی  نامز  لاس  نویلیم  کی  زا  شیب  ات  لاس 

دودح رد  یلین —  ، و  یبآ  ، زبس  ، درز  ، یجنران  ، خرس گنراگنر —  یلماکت  یاھداژن 
عورش تسا و  هداس  ینابز  ندروآ  دوجو  هب  لاح  رد  یودب  ناسنا  هک  ینامز 
نامز نیا  ات   . دنیامن یم  روھظ  هب  عورش   ، ددنب راک  هب  ار  قالخ  یروصت  دنک  یم 

. تسا هتفرگ  وخ  یدومع  نداتسیا  هب  یبوخ  هب  ناسنا 

، رصع نیا  نوناق   . دنتسھ یشنمدد  نایوجگنج  اناوت و  نایچراکش  یودب  یاھناسنا 
رد  . تسا یا  هلیبق  ًالماک  ناراگزور  نیا  تلود   . تسا نیرت  هتسیاش  ِیکیزیف  یاقب 
عوقو هب  ایشنروی  رد  هک  نانچ  نآ   ، تارک زا  یرایسب  رد  یداژن  ۀیلوا  یاھراکیپ  یط 

رد هب  ناج  هک  ییاھنآ   . دنوش یم  وحم  ًالماک  یلماکت  یاھداژن  زا  یخرب   ، تسویپ
طولخم  ، مدآ رابت  نامدرم   ، شفنب یدعب  یتادراو  داژن  اب  ًابقاعتم  ًالومعم  دنرب  یم 

. دنوش یم 

، و کیرات  ، ینالوط یلصف  یودب  ناسنا  ۀرود  نیا   ، یدعب ندمت  نتفرگ  رظن  رد  اب 
یاھدرادناتسا قباطم  اھلگنج  نیشیپ  تایقالخا  یلگنج و  رادرک   . تسا نینوخ 

تارک رد   . دنتسین یونعم  رتالاب  تفرشیپ  هدش و  راکشآ  بھذم  یدعب  یاھاطعا 
هداعلا قوف  ینالوط و  یاھراکیپ  زا  توافتم  رایسب  هرود  نیا   ، یشیامزآریغ لامرن و 
هک یماگنھ   . دومن یگژیو  نییعت  ایشنروی  رد  ار  رصع  نیا  هک  تسا  یا  هناعبس 

نیا ارچ  هک  دید  دیھاوخ  جیردت  هب   ، دیدمآ نوریب  شیوخ  ییایند  ۀبرجت  نیلوا  زا  امش 
ریسم رد  هک  روط  نیمھ  ، و  دھد یم  خر  یلماکت  تارک  رد  کاندرد  ینالوط و  ۀزرابم 
هدنیازف روط  هب  ار  بیجع  رھاظ  هب  یاھراک  نیا  تمکح   ، دیور یم  شیپ  هب  تشھب 
، رشب روھظ  ۀیلوا  راصعا  یاھبیشن  زارف و  یمامت  مغر  هب  اما   . دیمھف دیھاوخ 
ۀچخیرات رد  هنانامرھق  یتح  ناشخرد و  یلصف  زا  یکاح  یودب  ناسنا  یاھدرکلمع 

. دشاب یم  اضف  نامز و  یلماکت  ۀرک  کی 

یاھناسنا نیا  یلک  روط  هب   . تسین یلمجت  قولخم  کی  هیلوا  یلماکت  ناسنا 
رد ییادتبا  ییاھ  هبلک  نینچمھ  اھنآ   . دنتسھ نیشن  هرخص  ای  نیشنراغ   ، یودب
ار شوھ  زا  ییالاب  ۀبترم  کی  اھنآ  هک  نیا  زا  شیپ   . دنزاس یم  گرزب  ناتخرد  نایم 
اما  . دنوش یم  لاغشا  تاناویح  رتگرزب  عاونا  اب  تارایس  تاقوا  یھاگ   ، دنیامن بسک 

شیازفا اب  ، و  دنریگ یم  ارف  ار  نآ  ظفح  شتآ و  نتخورفا  اھناسنا  رصع  نیا  لیاوا  رد 
رتگرزب و تاناویح  یدوز  هب  لماکت  لاح  رد  ناسنا   ، رازبا دوبھب  قالخ و  لیخت  ۀوق 

ِرتگرزب تاناویح  زا  نینچمھ  هیلوا  یاھداژن   . دزاس یم  بولغم  ار  رتلرتنک  لباقریغ 
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کی دنرداق  اسآ  لوغ  ناگدنرپ  نیا   . دننک یم  هدافتسا  هدرتسگ  روط  هب  زاورپ  هب  رداق 
لمح لیام  دصناپ  زا  شیب  فقوت  نودب  زاورپ  کی  یارب  ار  تماق  طسوتم  ناسنا  ود  ای 
، دنتسھ یگرزب  تمدخ  ۀدننک  هضرع  ناگدنرپ  نیا   ، تارایس زا  یخرب  رد   . دنیامن

یاھنابز تاملک  زا  یرایسب  دنرداق  بلغا  دنرادروخرب و  شوھ  زا  ییالاب  عون  زا  اریز 
هب رادربنامرف و  رایسب   ، شوھاب هداعلا  قوف  ناگدنرپ  نیا   . دننک ملکت  ار  نیمزرس  نآ 
تسا دیدم  یاھتدم  ربرفاسم  ناگدنرپ  نیا   . دنتسھ هفطاعرپ  یرواب  لباقریغ  زرط 
دنم هرھب  نانآ  تامدخ  زا  امش  ۀیلوا  ناکاین  اما   ، دنا هدش  ضرقنم  ایشنروی  رد  هک 

. دندش

نابز روھظ  اب  فداصم  ًالومعم  یقالخا  تساوخ  یقالخا و  تواضق  هب  ناسنا  لین 
، یناسنا ۀدارا  روھظ  نیا  زا  دعب   ، یرشب حطس  هب  یبایتسد  لابند  هب   . تسا هیلوا 
هب دنوش و  یم  اریذپ  یھلا  ناگدننک  میظنت  تقوم  تنوکس  هب  تبسن  تادوجوم  نیا 
هب هدش و  هدیزگرب  ناگتفای  اقب  ناونع  هب  لومعم  بسح  رب  یرایسب   ، گرم لابند 
دییأت دروم  مظعا  ناگتشرف  طسوت  حور  اب  دنویپ  گرم و  زا  بقاعتم  نتساخرب  روظنم 

یھارمھ ار  یا  هرایس  یاھسنرپ  هشیمھ  مظعا  ناگتشرف   . دنریگ یم  رارق 
. دوش یم  عقاو  یھلا  تواضق  دروم  ورملق  نآ   ، سنرپ دورو  اب  نراقم  دننک و  یم 

یا هوقلاب  نارگشیاین  تسا  نکاس  هدننک  میظنت  نانآ  رد  هک  ییاھناسنا  ۀیلک 
تینابر اب  لباقتم  سامت  یارب  و  دنا “ هدش  ینارون  یقیقح  رون   ” طسوت اھنآ   . دنتسھ
یودب ناسنا  کیژولویب  ای  هیلوا  بھذم   ، دوجو نیا  اب   . دنرادروخرب شیوپ  تیفرظ  زا 

. تسا یا  هلیبق  تافارخ  هنالھاج و  بعر  ۀفاضا  هب  یناویح  سرت  موادت  رتشیب 
اب دنک و  یمن  کمک  امش  یلماکت  ۀعسوت  هب  ایشنروی  یاھداژن  رد  تافارخ  یاقب 
اما  . تسین راگزاس  یدام  تفرشیپ  رد  امش  ِدنمھوکش  نآ  زا  اوس  یاھدرواتسد 

یودب تاقولخم  نیا  نیشتآ  یاھجازم  نتخاس  روھقم  رد  سرت  ۀیلوا  بھذم  نیا 
ندمت و دمآرد  شیپ   ، بھذم نیا   . دناسر یم  ماجنا  هب  ار  یشزرا  اب  رایسب  فدھ 

یا و هرایس  سنرپ  قیرط  زا  هدش  راکشآ  بھذم  مخت  بقاعتم  نتشاک  یارب  یکاخ 
. دشاب یم  یو  یتراشب  نامداخ 

، دوش یم  لئان  یدومع  نداتسیا  هب  ناسنا  هک  ینامز  زا  لاس  رازھ  دصکی  فرظ 
هدارا هک  تایح  نیلماح  شرازگ  لابند  هب  وا   . دوش یم  دراو  ًالومعم  یا  هرایس  سنرپ 
تروص نیدب  دارفا  زا  یمک  دادعت  هسیاقم  رد  هچ  رگ  تسا —  ندرک  لمع  لاح  رد 
یودب یاھناسنا   . ددرگ یم  مازعا  متسیس  نارمکح  طسوت  دنا —  هتفای  لماکت 

اھنآ عقاو  رد   . دننک یم  لابقتسا  یو  یئرم  لنسرپ  یا و  هرایس  سنرپ  زا  ًالومعم 
زیمآ شتسرپ  دید  اب  ًابیرقت   ، دنوشن عنم  رگا  ، و  مارتحا یتفگش و  اب  نانآ  هب  ًابلاغ 

. دنرگن یم 

یا هرایس  سنرپ  زا  سپ  ناسنا  - 2
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نیمز رد  تلود   . ددرگ یم  زاغآ  یھلا  دیدج  نارود  کی   ، یا هرایس  سنرپ  دورو  اب 
رازھ دنچ  لوط  رد   . دیآ یم  تسد  هب  یا  هلیبق  ۀتفرشیپ  ۀرود  دوش و  یم  رادیدپ 
طیارش تحت   . دوش یم  هتشادرب  یگرزب  یعامتجا  یاھماگ   ، ماظن نیا  زا  لاس 

اھنآ  . دنوش یم  لئان  ندمت  زا  ییالاب  حطس  هب  اھناسنا  رصع  نیا  یط  رد   ، یداع
نابیرگ هب  تسد  تیربرب  رد  ینالوط  یتدم  یارب  ایشنروی  یاھناسنا  نوچمھ 

هک دبای  یم  رییغت  شروش  اب  نانچنآ  ینوکسم  ۀرک  کی  رد  یگدنز  اما   . دنتسین
ًالصا ای  هتشاد  یمک  رایسب  ۀدیا  لامرن  ۀرایس  کی  رد  یمیژر  نینچ  زا  امش 

. دیشاب هتشاد  یا  هدیا  دیناوت  یمن 

رت و ینالوط  یخرب   ، تسا لاس  رازھ  دصناپ  دودح  رد  نارود  نیا  طسوتم  لوط 
، و دوش یم  راوتسا  متسیس  یاھرادم  رد  هرایس  رصع  نیا  یط  رد   . رتھاتوک یخرب 

نآ ۀرادا  هب  ینامسآ  ناراکددم  ریاس  فارس و  ناگتشرف  زا  یلماک  ۀیمھس 
دنیآ و یم  رکف  ناگدننک  میظنت  زا  یا  هدنیازف  دادعت   . دوش یم  هداد  صیصخت 

. دننک یم  تیوقت  ناسنا  یتسرپرس  یارب  ار  شیوخ  ماظن  فارس  ظفاحم  ناگتشرف 

ۀتفای لماکت  بھذم   ، دوش یم  دراو  یودب  ۀرک  کی  هب  یا  هرایس  سنرپ  هک  یماگنھ 
رتالاو و تقیقح  راب  نیلوا  یارب  وا  لنسرپ  سنرپ و   . تسا لوادتم  ینادان  سرت و 

هدش راکشآ  بھذم  ۀیلوا  ۀضرع  نیا   . دنزاس یم  راکشآ  ار  ناھج  یھدنامزاس 
زا شیپ   . دوش یم  طوبرم  یلحم  متسیس  روما  هب  ًالومعم  ، و  تسا هداس  رایسب 
قیرط زا  ًابقاعتم   . تسا یلماکت  ۀسورپ  کی  ًالماک  بھذم   ، یا هرایس  سنرپ  دورو 

رھ  . دور یم  شیپ  بھذم  یلماکت  دشر  طسوت  نینچمھ  یجیردت و  یزاسراکشآ 
یبھذم تایقالخا  یونعم و  تقیقح  زا  طیسب  ۀئارا  کی   ، یناسنا ۀرود  رھ   ، هرود
نازیم هرک  کی  نانکاس  رد  شریذپ  ِیبھذم  تیفرظ  لماکت   . دنک یم  تفایرد 

. دزاس یم  نییعت  دایز  رادقم  هب  ار  یبھذم  یزاسراکشآ  دح  یونعم و  تفرشیپ 

هب نآ  عونتم  لیابق  فلتخم و  یاھداژن  ، و  تسا یونعم  ۀعیلط  کی  دھاش  هرود  نیا 
ۀیلک نایم  رد   . دنراد شیارگ  یفسلف  یبھذم و  ۀشیدنا  ۀژیو  یاھمتسیس  داجیا 

یاھناسنا ۀیلوا  سرت  دراد : جاور  تخاونکی  روط  هب  لیامت  ود  یداژن  بھاذم  نیا 
دسر یمن  رظن  هب  تاھج  یخرب  زا   . یا هرایس  سنرپ  یدعب  یاھیزاسراکشآ  یودب و 
نیمھ  . دنشاب هدش  جراخ  یا  هرایس  لماکت  ۀلحرم  نیا  زا  لماک  روط  هب  اھییایشنروی 
ردقچ دیرب  یم  یپ  یرتنشور  روط  هب   ، دییامن یم  لابند  ار  هعلاطم  نیا  امش  هک  روط 

. تسا فرحنم  یلماکت  یقرت  تفرشیپ و  لومعم  ریسم  زا  امش  یایند 

هب یا  هلیبق  یاھگنج  یداژن و  یاھراکیپ   . تسین حلص “ رالاس   ” یا هرایس  سنرپ  اما 
رصع نیا   . هدنبای شھاک  تدش  ترثک و  اب  اما   ، دنبای یم  موادت  نارود  نیا  لخاد 

. دوش یم  رجنم  دیدش  ییارگ  یلم  زا  یا  هرود  هب  ، و  تسا یداژن  یگدنکارپ  گرزب 
یاھنابز ًابلاغ  فلتخم  یاھداژن  ، و  تسا یلم  یداژن و  یاھیدنب  هورگ  ساسا   ، گنر
اوزنا هب  لیامت  اھناسنا  شرتسگ  لاح  رد  ِهورگ  رھ   . دنروآ یم  دوجو  هب  یا  هناگادج 
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زا شیپ   . دوش یم  لیھست  رایسب  یاھنابز  دوجو  قیرط  زا  یزاسادج  نیا   . دراد
مامت لماک  وحم  هب  رجنم  تاقوا  یھاگ  اھنآ  ناما  یب  یاھگنج   ، داژن نیدنچ  داحتا 
رارق یدوبان  نیا  ضرعم  رد  زبس  یجنران و  یاھناسنا  ًاصوصخ   . دوش یم  نامدرم 

. دنراد

هب عورش  یلم  یگدنز   ، سنرپ تموکح  یدعب  شخب  لوط  رد   ، یلومعم تارک  رد 
هفاضا دوجوم  یا  هلیبق  یاھھورگ  هب  ای   ، هدومن یا  هلیبق  نامزاس  اب  ینیزگیاج 

. تسا یگداوناخ  یگدنز  روھظ  سنرپ  ۀرود  گرزب  یعامتجا  درواتسد  اما   . دوش یم 
رادیدپ هب  عورش  هناخ  نونکا  ، و  دنا هدوب  یا  هلیبق  ًاتدمع  یرشب  طباور  ماگنھ  نیا  ات 

. دنک یم  ندش 

رب تسا  نکمم  درم  تارایس  زا  یخرب  رد   . تسا یسنج  یربارب  ققحت  نارود  نیا 
تارک رصع  نیا  لوط  رد   . تسا لوادتم  نآ  سکع  رگید  تارایس  رد  ؛  دنک تموکح  نز 

رتلماک ققحت  ۀمدقم  نیا  ، و  دنیامن یم  رارقرب  ار  اھسنج  لماک  یربارب  لامرن 
ۀدیا  . تسا هناخ  ییالط  رصع  مد  هدیپس  نیا   . تسا یگناخ  یگدنز  یاھلآ  هدیا 

هار یگداوناخ  یگدنز  یلم و  یگدنز  ۀناگود  موھفم  هب  جیردت  هب  یا  هلیبق  تموکح 
. درب یم 

رایس و یگدنز  اب  هداوناخ  ۀدیا  دشر   . دوش یم  رادیدپ  یزرواشک  رصع  نیا  لوط  رد 
رارقتسا یاھھاگتنوکس  مسر  هار و  ًاجیردت   . تسین قبطنم  یچراکش  تابث  یب 
یاھرنھ ۀعسوت  تاناویح و  ندرک  یلھا   . دوش یم  رارقرب  نیمز  تشک  هتفای و 

حطس  ، کیژولویب لماکت  جوا  هب  ندیسر  لابند  هب   . دور یم  شیپ  تعرس  هب  یگناخ 
یکیناکم عون  ۀعسوت  زا  یمک  رادقم  اما   ، تسا هدمآ  تسد  هب  ندمت  زا  ییالاب 

. تسا یتآ  رصع  یگژیو  عارتخا   . تسا دوجوم 

یکیزیف و لامک  زا  ییالاب  حطس  هب  هدش و  هیکزت  اھداژن  رصع  نیا  نایاپ  زا  شیپ 
بیغرت حرط  اب  لامرن  ۀرک  کی  ۀیلوا  ۀعسوت   . دنوش یم  هداد  اقترا  ینالقع  ناوت 

دایز ردق  هب  اھرت  نییاپ  بسانتم  شھاک  هارمھ  هب  اھناسنا  رتالاب  عاونا  شیازفا 
اھعون نیا  نیب  صیخشت  رد  امش  ۀیلوا  نامدرم  یماکان  نیا  . و  دوش یم  لیھست 
ایشنروی ینونک  یاھداژن  نیب  ار  طحنم  بویعم و  دارفا  زا  یرایسب  دوجو  هک  تسا 

. دزاس یم  نشور 

یناور رظن  زا  ِدارفا  ِدایدزا  ِتیدودحم  نیا  سنرپ  رصع  گرزب  یاھدرواتسد  زا  یکی 
، مود نارسپ  دورو  مایا  زا  شیپ  اھتدم   . تسا بسانمان  یعامتجا  ظاحل  هب  بویعم و 

شیوخ ۀظحالم  دروم  ار  یداژن  ۀیکزت  یاھراک  یدج  روط  هب  تارک  رتشیب   ، اھمدآ
هدھع هب  یدج  روط  هب  ار  نآ  زونھ  یتح  ایشنروی  نامدرم  هک  یراک   ، دنھد یم  رارق 

. دنا هتفرگن 
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هتخادرپ نآ  هب  رشب  لماکت  لیاوا  نامھ  رد  هک  ینامز   ، یداژن دوبھب  لکشم  نیا 
تباقر یا و  هلیبق  یاھراکیپ  نیشیپ  ۀرود   . تسین یا  هدرتسگ  راک  نانچنآ  دوش 

رد  . تسا هدومن  فذح  ار  بویعم  روجان و  یاھ  هریت  رتشیب   ، یداژن یاقب  رد  تخس 
یدایز سناش  هلبا  درف  کی  گنج  لاح  رد  یودب و  یا  هلیبق  یعامتجا  نامزاس  کی 
یاھ هریت  هک  تسامش  ۀدش  لماک  ًاشخب  یاھندمت  طلغ  رظن  نیا   . درادن اقب  یارب 

، و هدومن تظافح   ، هداد شرورپ  ار  یرشب  یلماکت  یاھداژن  بویعم  ریذپان و  حالصا 
. دشخب یم  موادت 

یرشب تادوجوم  رب  هدوھیب  یزوسلد  هک  تسا  یتسود  عون  هن  تفأر و  هن  نیا 
رد یتح   . دوش لذب  تسپ  ، و  یعیبطریغ  ، تاجن لباقریغ  یاھناسنا   ، طحنم

یاھھورگ نایم  دارفا و  نیب  یفکم  یاھتوافت  ردقنآ  یلماکت  تارک  نیرت  فراعتم 
ساسحا لیصا  لئاصخ  نآ  یمامت  لماک  لامعِا  هک  تسا  دوجوم  ددعتم  یعامتجا 

هب ندیشخب  موادت  نودب  ار  یناسنا  یتسرپدوخ  زا  یراع  تمدخ  یتسود و  عون 
لماکت لاح  رد  ِتیرشب  طحنم  ًاقالخا  یاھ  هریت  بسانمان و  ًاعامتجا  ِدارفا  ظفح 

لابقا و دب  دارفا  نآ  یارب  یتسود  عون  لمع  یرابدرب و  لامعِا  یارب   . دزاس نیمأت 
قح هدادن و  تسد  زا  ریذپان  ناربج  یا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  یقالخا  ثاریم  هک  دنمزاین 
. دراد دوجو  یرفاو  تصرف   ، دنا هتخاسن  دوبان  هشیمھ  یارب  ار  دوخ  یونعم  ملسم 

مدآ زا  سپ  ناسنا  - 3

، درک یط  ار  دوخ  کیژولویب  ریسم  یلماکت  یگدنز  یلصا  کرحم  هک  یماگنھ 
نیمود  ، یدنزرف ۀتسر  نیمود   ، دیسر یناویح  لماکت  جوا  هب  ناسنا  هک  یتقو 

تارک یمامت  رد  رما  نیا   . دوش یم  حاتتفا  یناحور  تمدخ  یھلا و  تبھوم  یاطعا 
دروم یلماکت  تایح  زا  نکمم  حطس  نیرتالاب  هک  یتقو   . تسا قداص  یلماکت 

ۀطقن یصقا  هب  یودب  ناسنا   ، کیژولویب سایقم  رد  هک  یتقو   ، دش عقاو  یبایتسد 
متسیس نارمکح  طسوت  هک  لایرتام  رتخد  رسپ و  کی  هشیمھ   ، درک دوعص  نکمم 

. دنوش یم  رھاظ  هرایس  رد  دنوش  یم  مازعا 

اطعا مدآ  رصع  زا  سپ  یاھناسنا  هب  یا  هدنیازف  روط  هب  رکف  ناگدننک  میظنت 
بقاعتم دنویپ  تیفرظ  هب  یا  هدنبای  شیازفا  ًامئاد  دادعت  اب  اھناسنا  نیا  ، و  دنوش یم 
هدنیآ دورف  نادنزرف  ناونع  هب  هک  نیا  نمض  اھمدآ   . دنوش یم  لئان  هدننک  میظنت  اب 

 — نانآ یا  هرایس  دالوا  اما   ، دنتسین رادروخرب  هدننک  میظنت  زا   ، دننک یم  لمع 
، زیمآرارسا ناحصان  تفایرد  یارب  بسانم  دعوم  رد  طلتخم —  میقتسم و 
یاراد هرایس   ، مدآ زا  سپ  رصع  ۀمتاخ  اب   . دنوش یم  یعورشم  یاھادیدناک 

هب زونھ  دنویپ  ناگدننک  میظنت  طقف  ؛  دشاب یم  ینامسآ  ناحصان  لماک  ۀیمھس 
. دنا هدشن  اطعا  هدرتسگ  روط 
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، دراذگب ریثأت  لماکت  لاح  رد  ناسنا  یور  هک  تسا  نیا  ندع  میژر  زا  یلصا  دوصقم 
نابغاب زرواشک و  ۀرود  هب  ار  ندمت  راد  هلگ  یچراکش و  ۀلحرم  زا  راذگ  هک  نیا  ات 

. دوش لیمکت  ندمت  هب  یتعنص  یرھش و  یاھقاحلا  روھظ  اب  اھدعب  . و  دیامن لیمکت 
داجیا یور  یراذگریثأت  یارب  کیژولویب  ناگدنھد  اقترا  تیمکاح  نیا  زا  لاس  رازھ  هد 
زا یتیریدم  نینچ  زا  لاس  رازھ  جنپ  تسیب و   . تسا یفاک  فرگش  ینوگرگد  کی 
رسپ کی  روھظ  یارب  ار  هرک  ًالومعم  لایرتام  نادنزرف  یا و  هرایس  سنرپ  مأوت  تیارد 

. دزاس یم  هدامآ  لایرتسیجم 

رتشیب مھ  زاب  شیالاپ  هتسیاشان و  دارفا  فذح  لیمکت  دھاش  ًالومعم  رصع  نیا 
یاھداژن زا  هناشنمدد  بویعم  تاشیارگ  لامرن  تارک  رد   . دشاب یم  یداژن  یاھ  هریت 

. دنا هدیدرگ  فذح  ًابیرقت  ملاع  ۀدننک  لثم  دیلوت 

نیا . و  دنزیمآ یمن  مھ  رد  یلماکت  یاھداژن  تسپ  یاھ  هریت  اب  زگرھ  مدآ  یاھ  هداون 
یلماکت نامدرم  اب  ًاصخش  یا  هرایس  یاوح  ای  مدآ  هک  تسین  مھ  یھلا  حرط  وزج 

رسپ و دالوا  اما   . تسا نانآ  یاھ  هداون  راک  یداژن  دوبھب  ۀژورپ  نیا   . دننک شزیمآ 
هدامآ  ، دوش زاغآ  یداژن  طالتخا  تدضاعم  هک  نآ  زا  شیپ  اھلسن  یارب  لایرتام  رتخد 

. دنوش یم 

ینالقع تیفرظ  یروف  ِءاقترا   ، ناسنا یاھداژن  هب  مدآ  تایح  یامسالپ  ۀیدھ  ۀجیتن 
رد  . دراد دوجو  زین  یکیزیف  دوبھب  یردق  ًالومعم   . تسا یونعم  تفرشیپ  باتش  و 

ۀعسوت ، و  یژرنا لرتنک   ، دایز عارتخا  رصع  مدآ  زا  سپ  نارود  یلومعم  ۀرک  کی 
یعیبط یاھورین  لرتنک  هناگدنچ و  دیلوت  شیادیپ  رصع  نیا   . تسا یکیناکم 

ۀدمع شخب   . تسا هرایس  رب  ییاھن  طلست  شھوژپ و  ییالط  رصع  نیا   . دشاب یم 
خر یکیزیف  مولع  ۀعسوت  حاتتفا  نامز  نیا  لوط  رد  هرک  کی  یدام  تفرشیپ 

امش ۀرک   . دنک یم  هبرجت  ایشنروی  نونکا  هک  ینارود  دننامھ  تسرد   ، دھد یم 
لومعم ۀدش  یدنب  نامز  ۀمانرب  زا  تسا و  یھلا  تیشم  لماک  ۀرطیس  تحت 

. تسا رت  بقع  یا  هرایس 

زا دنوش و  یم  هتخیمآ  مھ  رد  ًالمع  اھداژن   ، لامرن ۀرایس  کی  رد  مدآ  نارود  نایاپ  ات 
هدیرفآ نوخ  کی  زا  ار  اھتلم  مامت  دنوادخ   ” هک دومن  اعدا  ناوت  یم  ًاتقیقح  ور  نیا 

داژن نینچ  گنر  “ . تسا هتخاس  گنر  کی  زا  ار  نامدرم  مامت   ” یو رسپ  “، و  تسا
تارک دیفس “  ” داژن  ، شفنب گنر  زا  ینوتیز  یا  هیاس  یا  هزادنا  ات  یطلتخم 

. دشاب یم 

تشوگ لایرتام  نارتخد  نارسپ و   . تسا راوختشوگ  رتشیب  یودب  ناسنا 
راوخ زیچ  همھ  حطس  هب  ًالومعم  لسن  دنچ  لوط  رد  نانآ  دالوا  اما   ، دنروخ یمن 

تاقوا یھاگ  نانآ  ناگداون  زا  یلماک  یاھھورگ  هچ  رگ   ، دنبای یم  شیارگ 
نشور مدآ  زا  سپ  یاھداژن  ۀناگود  أشنم  نیا   . دننام یم  یقاب  راوختشوگریغ 
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هب هک  ار  یکیموتانآ  تارثا  یرشب  طلتخم  یاھداژن  نینچ  هنوگچ  هک  دزاس  یم 
. دنراذگ یم  شیامن  هب  دنراد  قلعت  ود  رھ  راوختشوگ  راوخھایگ و  یناویح  یاھھورگ 

طالتخا زا  یریغتم  تاجرد  هلصاح  تادوجوم   ، یداژن طالتخا  زا  لاس  رازھ  هد  یط  رد 
رابت زا  یرتشیب  یاھ  هناشن  اھ  هریت  یخرب   ، دنزاس یم  رادومن  ار  یکیموتانآ 

ناینیشیپ یکیزیف  یاھیگژیو  زراب و  صئاصخ  نارگید  هدومن و  لمح  ار  راوختشوگریغ 
هب ایند  یاھداژن  نیا  رثکا   . دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  شیوخ  راوختشوگ  یلماکت 

یناویح و عون  یاھکاروخ  زا  یا  هدرتسگ  ۀتشر  زا  دنوش و  یم  راوخ  زیچ  همھ  یدوز 
. دننک یم  قازترا  ود  رھ  یھایگ 

طالتخا راک  یبیرقت  لیمکت  اب   . تسا مسیلانویسانرتنا  رصع  مدآ  زا  سپ  ۀرود 
رادیدپ هب  عورش  ًاعقاو  ناسنا  یردارب  دھن و  یم  نایاپ  هب  ور  مسیلانویسان   ، یداژن

یتموکح لکش  نیزگیاج  دنک  یم  عورش  هدنیامن  تلود   . دیامن یم  ندش 
جیردت هب  هدش و  یناھج  یشزومآ  متسیس   . ددرگ یرورس  ردپ  ای  یھاشداپ 
یراکمھ حلص و   . دنھد یم  شفنب  مدرم  نابز  هب  ار  دوخ  یاج  اھداژن  یاھنابز 

رد یبوخ  هب  ًاتبسن  اھداژن  هک  یتقو  ات  رگم   ، دنیآ یم  تسد  هب  تردن  هب  یناھج 
. دننک ملکت  ار  یکرتشم  نابز  هک  نیا  ات  ، و  هتخیمآ مھ 

هب تایبدا  ، و  یقیسوم  ، رنھ هب  ینیون  ۀقالع  مدآ  زا  سپ  رصع  ینایاپ  نورق  لوط  رد 
لایرتسیجم رسپ  کی  روھظ  یارب  یناشن  یناھج  یرادیب  نیا  ، و  دیآ یم  دوجو 

ۀفسلف ینالقع و  تایعقاو  هب  یناھج  ۀقالع   ، رصع نیا  تفرشیپ  جوا   . دشاب یم 
یرما رتشیب  هچ  رھ  هتشگ و  یتسیلانویسان  رتمک  بھذم   . تسا یقیقح 
نییعت ار  راصعا  نیا   ، تقیقح زا  یدیدج  یاھیزاسراکشآ   . دوش یم  یا  هرایس 

اھناسنا روما  رد  دننک  یم  عورش  بکاوک  یاھ  هبترمالاو  ، و  دیامن یم  یگژیو 
. دوش یم  راکشآ  تقیقح  بکاوک  تموکح  دح  ات   . دننک ییاورمکح 

فدھ ناسنا  یردارب   . دیامن یم  یگژیو  نییعت  یقالخا  گرزب  تفرشیپ  ار  رصع  نیا 
ۀناشن یلم —  توادع  یداژن و  داضت  فقوت  یناھج —  حلص   . دشاب یم  نآ  ۀعماج 

لایرتسیجم رسپ   ، یدنزرف ۀتسر  نیموس  روھظ  یارب  یا  هرایس  یگدامآ 
. دشاب یم 

لایرتسیجم رسپ  زا  سپ  ناسنا  - 4

کیژولویب ندش  بسانتم  ندش و  هتخیمآ  اب  رصع  نیا   ، رادافو لامرن و  تارایس  رد 
ًالمع  . درادن دوجو  گنر  یداژن و  لکشم  چیھ   . دوش یم  حاتتفا  یناسنا  یاھداژن 
اھتلم ، و  دوش یم  افوکش  ناسنا  یردارب   . دنتسھ نوخ  کی  زا  اھداژن  اھتلم و  ۀیلک 

هاگنابش رد  ییایند  نینچ   . دننک یگدنز  نیمز  رد  شمارآ  حلص و  رد  دنریگ  یم  دای 
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. دراد رارق  ینالقع  ۀدنبای  جوا  گرزب و  تفرشیپ 

، دوش یم  هدامآ  لایرتسیجم  رصع  یارب  وحن  نیدب  یلماکت  ۀرک  کی  هک  یماگنھ 
. دبای یم  روھظ  لایرتسیجم  تیرومأم  کی  رد  لانُوآ  نارسپ  یالاب  یاھ  هتسر  زا  یکی 

لایرتسیجم رسپ   . تسا یلحم  ناھج  رد  لایرتام  نادنزرف  یا و  هرایس  سنرپ  أشنم 
. دیآ یم  تشھب  زا 

اوتف ناونع  هب  طقف   ، ییاضق یاھدرکراک  یارب  تشھب  یاھلانوآ  هک  یماگنھ 
اما  . دنوش یمن  رھاظ  مسج  رد  زگرھ   ، دنیآ یم  یناسنا  تارک  هب   ، نارود ناگدنھد 
هشیمھ  ، تسخن تیرومأم  رد  ًالقا   ، دنیآ یم  لایرتسیجم  یاھتیرومأم  رد  هک  یتقو 
ملاع گرم  لکش  رد  دننک و  یمن  هبرجت  ار  دلوت  هچ  رگ   ، دنبای یم  روھظ  مسج  رد 
یقاب اورنامرف  ناونع  هب  تارایس  زا  یخرب  رد  هک  یدراوم  نآ  رد  اھنآ   . دنریم یمن 

هب نانآ  تیرومأم  هک  یتقو   . دنھد تایح  ۀمادا  اھلسن  یارب  تسا  نکمم   ، دننام یم 
قباس تیعضو  هب  هداد و  همتاخ  شیوخ  یا  هرایس  تایح  هب  اھنآ   ، دسر یم  نایاپ 

. دندرگ یم  زاب  یھلا  یدنزرف 

نارسپ دھد و  یم  شرتسگ  ار  هدش  راکشآ  بھذم  قفا  یھلا  دیدج  ماظن  رھ 
یلحم و ناھج  روما  ات  دنھد  یم  شرتسگ  ار  تقیقح  یزاسراکشآ  لایرتسیجم 

. دنیامن فیصوت  ار  نآ  اھ ی  هخاش  یمامت 

ار شیوخ  یداصتقا  ییاھر  یدوز  هب  اھداژن  لایرتسیجم  رسپ  کی  ۀیلوا  رادید  زا  دعب 
تعاس و ود  اب  درف  کی  لالقتسا  ظفح  یارب  هنازور  زاین  دروم  راک   . دنزاس یم  یلمع 

یاھناسنا نینچ  هک  تسا  رطخ  یب  ًالماک   . تسا رادومن  امش  تقو  هب  راک  مین 
یبوخ هب  یا  هدش  بیذھت  نامدرم  نینچ   . دنوش هدراذگ  دازآ  شوھاب  یقالخا و 

یا هرایس  تفرشیپ  نتشیوخ و  یزاسھب  یارب  تغارف  نامز  زا  هنوگچ  دنناد  یم 
تیدودحم قیرط  زا  یداژن  یاھ  هریت  رتشیب  شیالاپ  دھاش  رصع  نیا   . دنوش رو  هرھب 

. دشاب یم  زیچان  یایاطع  زا  رادروخرب  هتسیاشان و  دارفا  نیب  لثم  دیلوت 

رب تموکح  دھد و  یم  همادا  دوبھب  هب  اھداژن  یعامتجا  تیریدم  یسایس و  تلود 
ام  ، دوخ رب  تموکح  رکذ  اب   . دوش یم  رارقرب  یبوخ  هب  ًاتبسن  رصع  نیا  نایاپ  ات  دوخ 
ناربھر و نآ  طقف  یتارک  نینچ   . میراد هراشا  هدنیامن  تموکح  عون  نیرتالاب  هب 

یعامتجا و یاھتیلوئسم  یارجا  یارب  هک  دنھن  یم  جرا  هداد و  عیفرت  ار  ینانارمکح 
. دنرت هتسیاش  همھ  زا  یسایس 

نیا اب  اما   . تسا نکاس  هدننک  میظنت  تارک  یاھناسنا  رثکا  رد  نارود  نیا  لوط  رد 
دنویپ هک  یناگدننک  میظنت   . تسین یناگمھ  هشیمھ  یھلا  ناحصان  یاطعا  لاح 
مزال زونھ   . دنا هدشن  اطعا  یا  هرایس  یاھناسنا  ۀیلک  هب  زونھ  دنراد  ریدقت  رد  ار 

. دنیامن باختنا  ار  زیمآرارسا  ناحصان  هدارا  بحاص  تاقولخم  هک  تسا 
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رت هداس  لاکشا  هب  دنک  یم  عورش  هعماج  یھلا  نارود  نیا  ِینایاپ  راصعا  لوط  رد 
یط ار  دوخ  ریسم  تفرشیپ  لاح  رد  ندمت  کی  ۀدیچیپ  تعیبط   . ددرگ زاب  یگدنز 
ۀرود رھ  اب  . و  دننک یگدنز  رترثؤم  رت و  یعیبط  دنریگ  یم  دای  اھناسنا  ، و  دیامن یم 

، و یقیسوم  ، رنھ ییافوکش  ِرصع  نیا   . دبای یم  شیازفا  دنور  نیا  یدعب 
دوخ تفرشیپ  جوا  هب  نامز  نیا  ات  یکیزیف  مولع   . تسا رتالاب  یاھیریگدای 

گرزب یرادیب  کی  یالعا  دح  دھاش  لآ  هدیا  ۀرک  کی  رد  رصع  نیا  ۀمتاخ   . دنا هدیسر 
یاھتعیبط ۀدرتسگ  شزیگنا  نیا  . و  دشاب یم  یناھج  یونعم  یھاگآ  کی   ، یبھذم
ۀرود نیمجنپ  حاتتفا  یارب  ییاطعا و  رسپ  دورو  یارب  یتمالع   ، اھداژن یونعم 

. دشاب یم  یناسنا 

قیرط زا  ییاطعا  رسپ  کی  یارب  هرایس  هک  دوش  یم  مولعم  تارک  زا  یرایسب  رد 
یا هلسلس  ای  رسپ  نیمود  تروص  نیا  رد   . تسین هدامآ  لایرتسیجم  تیرومأم  کی 
هب هرود  کی  زا  ار  اھداژن   ، کی رھ  هک  دش  دنھاوخ  مازعا  لایرتسیجم  نارسپ  زا 

ییاطعا رسپ  یادھا  یارب  هرایس  هک  نیا  ات   ، داد دھاوخ  قوس  ولج  هب  یرگید 
رد لایرتسیجم  نارسپ  تسا  نکمم  یدعب  مود و  یاھتیرومأم  رد   . دوش هدامآ 
نکمم لایرتسیجم  رسپ  دنچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  اما   . دنباین ای  هتفای  روھظ  مسج 

هنوگ نیدب  ییاطعا  رسپ  زا  دعب  اھنآ  تسا  نکمم  نینچمھ  و  دنوش —  رھاظ  تسا 
. دشاب یم  یرگید  عورش  هرود و  کی  نایاپ  ۀدنھد  ناشن  کی  رھ  یرادیدپ  دنیایب — 

رازھ هاجنپ  ات  رازھ  جنپ  تسیب و  لوط  هب  یا  هلصاف  لایرتسیجم  نارسپ  نارود  نیا 
رتھاتوک و رایسب  یا  هرود  نینچ  تاقوا  یھاگ   . دناشوپ یم  ایشنروی  تقو  هب  ار  لاس 

نارسپ نیمھ  زا  یکی  بسانم  نامز  رد  اما   . تسا رت  ینالوط  یتح  ردان  دراوم  رد 
. دش دھاوخ  دلوتم  تشھب  ییاطعا  رسپ  کی  تروص  هب  لایرتسیجم 

ییاطعا رسپ  زا  سپ  ناسنا  - 5

ینالقع و تفرشیپ  زا  یصخشم  درادناتسا  هب  ینوکسم  ۀرک  کی  رد  هک  یماگنھ 
رد وا   . دوش یم  دراو  تشھب  ییاطعا  رسپ  کی  هشیمھ   ، دوش هتفای  تسد  یونعم 

حوطس نیرتالاب  هب  اھداژن  هک  نیا  ات  دوش  یمن  رھاظ  مسج  رد  لامرن  تارک 
، ییاطعا رسپ  ایشنروی  رد  اما   . دننک دوعص  یقالخا  یبایتسد  ینالقع و  تفرشیپ 

بیترت نیا  نکیل   . تشگ رادیدپ  مدآ  نارود  نایاپ  رد   ، ناتدوخ ۀدننیرفآ  رسپ  یتح 
. تسین اضف  تارک  رد  عیاقو  لومعم 

نیا  . دوش یم  دراو  ییاطعا  رسپ   ، دنا هتشگ  دعتسم  تیونعم  یارب  تارک  هک  یتقو 
یدروم نآ  یانثتسا  هب   ، دنراد قلعت  لانُوآ  ای  لایرتسیجم  ۀتسر  هب  هشیمھ  نارسپ 
ۀرک کی  هب  دوخ  ییاھن  یاطعا  یارب  هدننیرفآ  رسپ  یلحم  ناھج  رھ  رد  راب  کی  هک 
تشگ رھاظ  ایشنروی  رد  نادابن  لیئاکیم  یتقو  هک  روط  نآ   ، دوش یم  هدامآ  یلماکت 
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هب کیدزن  رد  هرک  کی  طقف   . داد خر   ، دیامن اطعا  امش  یناسنا  یاھداژن  هب  ار  دوخ  ات 
یاطعا اب  رگید  تارک  ۀیلک   . دوش دنم  هرھب  یا  هیدھ  نینچ  زا  دناوت  یم  نویلیم  هد  رھ 

. دننک یم  تفرشیپ  یونعم  ظاحل  هب  لانُوآ  ۀبتر  زا  تشھب  رسپ  کی 

اب تسا و  یشزومآ  یالاب  گنھرف  یاراد  هک  دوش  یم  دراو  یا  هرک  هب  ییاطعا  رسپ 
میلاعت هک  تسا  هدامآ  هتفای و  شزومآ  یونعم  ظاحل  هب  هک  دوش  یم  هجاوم  یداژن 

اب هک  تسا  یرصع  نیا   . دھن جرا  ار  ییاطعا  تیرومأم  هدومن و  مضھ  ار  هتفرشیپ 
روش و  . دوش یم  یگژیو  نییعت  یونعم  تقیقح  یقالخا و  گنھرف  یناھج  یریگیپ 

یونعم تیعقاو  اب  یرایمھ  یناھیک و  تیعقاو  هب  خوسر   ، رصع نیا  ِیناسنا  ناجیھ 
. دریگ یم  رب  رد  ار  ناھجربا  ات  هتفای و  شرتسگ  تقیقح  یاھیزاسراکشآ   . تسا

یاھمیژر نیزگیاج  ات  دنبای  یم  نیوکت  یتلود  یشزومآ و  نیون  ًالماک  یاھمتسیس 
، و دریگ یم  دوخ  هب  یدیدج  گنر  یگدنز  تذل   . دندرگ هتشذگ  ناراگزور  ییادتبا 

. دنوش یم  گنھآ  همغن و  زا  ینامسآ  ییاھزارف  زا  هدنکآ  یگدنز  یاھشنکاو 

وا  . دریم یم  هتسیز و  هرک  کی  یناسنا  یاھداژن  یونعم  ِءاقترا  یارب  ییاطعا  رسپ 
مسج رد  تشھب  تقیقح  مسجت  وا  یگدنز   . دھن یم  انب  ار  هدنز “ نیون و  هار  ”
نآ نتسناد  اب  هک  تقیقح —  حور  یتح  یتقیقح —  نامھ   ، تسا یناسنا 

. دوب دنھاوخ  دازآ  اھناسنا 

یقیقح هزادنا  نامھ  هب  یعقاو و  یرما  هدنز “ نیون و  هار   ” نیا یرارقرب  ایشنروی  رد 
دنناوتب اھناسنا  نآ  قباطم  هک  ار  یلاور   ، رفیسول شروش  رد  ایشنروی  یاوزنا   . دوب

. دوب هتخاس  قلعم  دننک  روبع  رصق  تارک  یاھ  هنارک  هب  ًامیقتسم  گرم  لابند  هب 
ای یا  هرود  یاھزیخاتسر  ات  اھناور  ۀیلک  ایشنروی  رد  حیسم  لیئاکیم  راگزور  زا  شیپ 
هژیو زیخاتسر  کی  ماگنھ  ات  یسوم  یتح   . دنتفر یم  ورف  باوخ  هب  یا  هرازھ  ۀژیو 

، هدش رانکرب  ِیا  هرایس  سنرپ  ، و  دوش هناور  رگید  یوس  هب  تفاین  هزاجا 
، تساکیطنپ زور  ماگنھ  زا  اما   . دومن ضارتعا  یتاجن  نینچ  هب   ، ایشسگیلک

. دنوش راپسھر  ایشناروم  تارک  هب  ًامیقتسم  دنناوت  یم  هرابود  ایشنروی  یاھناسنا 

رد ِتایح  هک  نیا  زا  سپ  موس  زور  رد  گرم  زا  نتساخرب  لابند  هب  ییاطعا  رسپ  کی 
، دبای یم  زارف  یناھج  ردپ  تسار  تسد  هب   ، دومن میلست  ار  دوخ  ۀتفای  روھظ  مسج 

هدننیرفآ رسپ  تیعقوم  هب  ، و  دیامن یم  لصاح  نانیمطا  ییاطعا  تیرومأم  لوبق  زا 
لیئاکیم ییاطعا و  لانُوآ  نآ  زا  سپ   . ددرگ یم  زاب  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس  رد 

نیا  . دنتسرف یم  ییاطعا  ۀرک  هب  ار   ، تقیقح حور   ، شیوخ کرتشم  حور   ، هدننیرفآ
حور “ . دوش یم  هتخیر  اھناسنا  یمامت  یور  هب  حتاف  ِرسپ  حور   ” هک تسا  یماگنھ 
هب ماگنھ  نآ  رد  ، و  دنک یم  تکرش  تقیقح  حور  یاطعا  نیا  رد  زین  یناھج  ردام 
ۀیلک سپ  نآ  زا   . دیامن یم  رداص  ار  رکف  ناگدننک  میظنت  یاطعا  نامرف  نانآ  هارمھ 
نس هب  هک  نیا  ضحم  هب   ، دنرادروخرب لامرن  نھذ  زا  هک  هرک  نآ  یدارا  تاقولخم 

. دنراد یم  تفایرد  هدننک  میظنت   ، دنسرب یونعم  باختنا  ِیقالخا  تیلوئسم 
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مسج رد   ، ددرگ زاب  یا  هرک  هب  ییاطعا  تیرومأم  زا  دعب  ییاطعا  لانُوآ  نینچ  رگا 
“ لالج هوکش و  رد  فارس  ناگتشرف  یاھھورگ  هارمھ  هب   ” هکلب دوش  یمن  رھاظ 

. دیآ یم 

لوط لاس  رازھ  دصکی  ات  لاس  رازھ  هد  زا  تسا  نکمم  رسپ  یاطعا  زا  سپ  رصع 
هدشن هداد  صیصخت  ییاطعا  راصعا  نیا  زا  کی  چیھ  هب  یرایتخا  نامز  چیھ   . دشکب
نیا یونعم  ریثأت  تحت   . تسا یونعم  یقالخا و  میظع  تفرشیپ  نارود  نیا   . تسا

تفرشیپ هدش و  هداعلا  قوف  یاھینوگرگد  شوختسد  یناسنا  رتکاراک   ، راصعا
تحت ییالط  لصا  هک  دوش  یم  رسیم  رما  نیا   . دیامن یم  هبرجت  ار  یریگمشچ 
یناسنا یا  هرک  یارب  یتسار  هب  یسیع  میلاعت   . دوش هداد  رارق  یلمع  درکراک 

رتکاراک و زاس  هزنم  نارود  اب  ییاطعا  شیپ  نارسپ  ۀیلوا  شزومآ  هک  دراد  دربراک 
. دنشاب هدنارذگ  رس  زا  ار  شیوخ  گنھرف  ۀدنھد  اقترا 

داسف نآ  زا  شیپ   . دنوش یم  لح  ًالمع  فلخت  یرامیب و  تالکشم  رصع  نیا  لوط  رد 
قیرط زا   . تسا هتفر  نیب  زا  هدرتسگ  روط  هب  یباختنا  لثم  دیلوت  قیرط  زا 
یرسارس هنادنمشوھ و  دربراک  مدآ و  رابت  یاھ  هریت  یالاب  مواقم  یاھتیفیک 

. دوش یم  عقاو  هبلغ  دروم  یرامیب  ًالمع   ، نیشیپ راصعا  ِیعیبط  مولع  تایفشک 
نامز لاس  دصیس  زا  شیب  لداعم  یبوخ  هب  هرود  نیا  یط  رد  یگدنز  طسوتم  لوط 

. دبای یم  شیازفا  ایشنروی 

رب ِیعقاو  تموکح   . دبای یم  شھاک  جیردت  هب  یتلود  تراظن  هرود  نیا  رسارس  رد 
جایتحا یرتمک  رتمک و  ۀدننک  دودحم  نیناوق  هب   . دیامن یم  لمع  هب  عورش  دوخ 

یگنھامھ رصع   . دنور یم  نایم  زا  یلم  تمواقم  یماظن  یاھ  هخاش   . تسا
قیرط زا  ًاتدمع  هک  دندوجوم  یرایسب  یاھتلم   . دسر یم  ارف  یتسار  هب  یللملا  نیب 
دوجو بھذم  کی  ، و  نابز کی   ، داژن کی  طقف  اما   ، دنوش یم  صخشم  نیمز  میسقت 
اب ًاتقیقح  ِرصع  نیا   . دنتسھ ییایپوتوا   ، ًالماک هن  یلو   ، ًابیرقت یناسنا  روما   . دراد

. تسا یدنمھوکش  تمظع و 

ایشنروی رد  ییاطعا  ۀرود  زا  سپ  رصع  - 6

نیمز و رب  حلص  : ” دوش یم  دراو  مایپ  نیا  اب  وا   . تسا حلص  رالاس   ، ییاطعا رسپ 
یناھج حلص  نارود  نیا   ، لامرن تارک  رد  “ . داب رارقرب  اھناسنا  نایم  تین  نسح 

اب یدنمدوس  تاریثأت  نینچ  اما   . دنریگ یمن  ارف  ار  گنج  هاگچیھ  رگید  اھتلم   . تسا
لومعم بیترت  هب  ایشنروی   . دوبن هارمھ   ، حیسم لیئاکیم   ، امش ییاطعا  رسپ  ندمآ 
داتسا  . تسا لومعم  لاور  زا  جراخ  یا  هرایس  تفرشیپ  رد  امش  ۀرک   . دور یمن  شیپ 

یرارقرب وا  روھظ  هک  داد  رادشھ  دوخ  نویراوح  هب  دوب  نیمز  رد  هک  یماگنھ  امش 
اھگنج و  ” هک تفگ  نانآ  هب  ینشور  هب  وا   . دروآ دھاوخن  ایشنروی  هب  ار  حلص  لومعم 
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دھاوخرب زیتس  هب  تلم  هیلع  رب  تلم  هک  نیا  دوب و  دنھاوخ  یپ  رد  اھگنج “ ۀعیاش 
رارقرب نیمز  رد  ار  حلص  ما  هدمآ  هک  دیربم  نامگ   ” تفگ یرگید  عقوم  رد   . تساوخ

“. مزاس

رد  . تسین یناسآ  راک  ناسنا  یردارب  ِیناھج  ققحت  لامرن  یلماکت  تارک  رد  یتح 
رایسب نامز  دنمزاین  یدرواتسد  نینچ  ایشنروی  ریظن  ناماسبان  مگردرس و  ۀرک  کی 
هدشن یرای  ِیعامتجا  لماکت   . تسا یرتگرزب  رایسب  شالت  مزلتسم  رت و  ینالوط 

یا هدنخرف  جیاتن  نینچ  هب  دناوت  یم  یتخس  هب  یوزنم  یونعم  ظاحل  هب  ۀرک  کی  رد 
. تسا یرورض  ایشنروی  رد  یردارب  ققحت  یارب  یبھذم  یزاسراکشآ   . دبای تسد 
، تسا هداد  ناشن  ار  یونعم  یردارب  هب  یروف  ندیسر  هار  یسیع  هک  یلاح  رد 
یصخش و یاھینوگرگد  هب  لین  هب  رایسب  امش  ۀرک  رد  یعامتجا  یردارب  ققحت 

: دراد یگتسب  نیریز  یا  هرایس  تالیدعت 

یداژن و نیب  یللملا و  نیب  یعامتجا  یاھسامت  دایدزا  یعامتجا . یردارب   -1
شیادیپ  . هنایوج تباقر  یاھیزاب  ، و  یناگرزاب  ، رفس قیرط  زا  هناردارب  تاطابترا 
یلم یداژن و  ۀلدابم   . هنابز دنچ  ناسانش  نابز  شیازفا  کرتشم و  نابز  کی 

. یبھذم نافوسلیف  ، و  عیانص ناریدم   ، ناراگزومآ  ، نایوجشناد

هک دنتسھ  یودب  ردقنآ  نآ  نانکاس  هک  یا  هرک  رد   . ینالقع لباقتم  یروراب   -2
یردارب  ، دنرادن ار  هتفاین  شھاک  ِیھاوخدوخ  ِیدرخبان  تخانش  ناوت 

یداژن رھ   . دریذپ تروص  یداژن  یلم و  تایبدا  زا  یلدابت  دیاب   . تسا نکممریغ 
یمامت تاساسحا  زا  دیاب  یتلم  رھ   . دوش انشآ  اھداژن  ۀیلک  راکفا  اب  دیاب 

اب نظِءوس  ، و  تسا نظِءوس  ۀدنرورپ  ینادان   . دشاب هتشاد  تخانش  اھتلم 
. تسا راگزاسان  تبحم  یزوسلد و  یساسا  شرگن 

مدع ندوب  یقالخاریغ  زا  دناوت  یم  یقالخا  یھاگآ  طقف  یقالخا . یرادیب   -3
یقالخا نادجو  کی  طقف   . دنکفارب باقن  یشکردارب  هانگ  یرشب و  لمحت 

طقف  . دیامن موکحم  ار  یداژن  تداسح  یلم و  کشر  یاھترارش  دناوت  یم 
یگدنز یارب  هک  یونعم  شنیب  نآ  بسک  ددص  رد  هتسویپ  یقالخا  تادوجوم 

. دنیآ یمرب  تسا  یرورض  ییالط  لصا  قباطم 

طقف  . تسا یرورض  سفن  لرتنک  یارب  یساسحا  غولب  یسایس . تیارد   -4
هب ار  هناندمتم  ِیرواد  ِیللملا  نیب  یاھکینکت  ینیزگیاج   ، یساسحا غولب 

دنمدرخ نارادمتسایس   . دیامن یم  نیمضت  گنج  ۀنایشحو  تیمکح  یاج 
شیوخ یداژن  یاھھورگ  ای  یلم  عفانم  دربشیپ  یارب  هک  یلاح  رد  یتح 

تسارف  . درک دنھاوخ  راک  تیرشب  هافر  یارب  ینامز   ، دننک یم  شالت 
یاھتیفیک نآ  یمامت  ۀدننک  بیرخت  یراحتنا و  ًاتیاھن  یسایس  ۀناھاوخدوخ 

. دیامن یم  نیمضت  ار  یا  هرایس  یھورگ  یاقب  هک  تسا  یرادیاپ 
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دنوادخ ندوب  ردپ  تخانش  رب  لاد   ، تیاھن رد   ، ناسنا یردارب  یونعم . شنیب   -5
ینوگرگد ِداجیا   ، ایشنروی رد  ناسنا  یردارب  ققحت  یارب  هار  نیرتعیرس   . تسا
دنور هب  ندیشخب  باتش  یارب  کینکت  اھنت   . تسا زورما  تیرشب  یونعم 

تروص نیدب  ات   ، تسا الاب  زا  یونعم  راشف  لامعا  یعامتجا  لماکت  یعیبط 
کرد یارب  یناسنا  رھ  ناور  تیفرظ  هک  نیا  نمض   ، دبای اقترا  یقالخا  تریصب 
رھم لباقتم و  کرد   . ددرگ هدوزفا  رگید  ناسنا  رھ  هب  ندیزرو  رھم  ندومن و 
یردارب یناھج  ققحت  رد  یدنمورین  لماوع  یلاعتم و  نازاس  ندمت   ، هناردارب

. دنشاب یم  ناسنا 

یا هرایس  هب  دوخ  مگردرس  هدنام و  بقع  ۀرک  زا  دیتسناوت  یم  امش  نونکا  رگا 
تشھب هب  دیدرک  یم  روصت   ، دیبای ناکم  لقن  ییاطعا  رسپ  زا  سپ  رصع  رد  لامرن 
لاح رد  هک  دیدرک  یم  رواب  یتخس  هب  امش   . دیا هتفای  لاقتنا  شیوخ  یتنس 

نیا  . دیشاب یم  تسا  رشب  هاگتماقا  هک  یناسنا  ۀرک  کی  یاھدرکراک  ۀدھاشم 
شخپ متسیس  یایازم  ۀیلک  زا  ، و  دنشاب یم  دوخ  ورملق  یونعم  یاھرادم  رد  تارک 

. دنشاب یم  رادروخرب  ناھجربا  باتزاب  تامدخ  ناھج و  ربخ 

راگزومآ رسپ  زا  سپ  ناسنا  - 7

نارسپ  ، دنوش یم  دراو  یلماکت  یلومعم  ۀرک  کی  رد  هک  یدعب  ۀتسر  نارسپ 
رد ار  ایشنروی  ام   ، ًاددجم  . دنشاب یم  تشھب  ثیلثت  یھلا  نارسپ   ، ثیلثت راگزومآ 
هدعو امش  ِیسیع  اریز   ، میبای یم  لومعم  لاور  زا  جراخ  نآ  رھاوخ  تارک  اب  هسیاقم 

سک چیھ  اما   . درک دھاوخ  لمع  هدعو  نیا  هب  ًاعطق  وا   . ددرگ زاب  هک  تسا  هداد 
رد راگزومآ  ای  لایرتسیجم  نارسپ  روھظ  زا  سپ  ای  شیپ  وا  مود  ندمآ  ایآ  هک  دناد  یمن 

. تفرگ دھاوخ  تروص  ایشنروی 

رسپ کی   . دنیآ یم  تیونعم  ۀدنیوپ  ِتارک  هب  یھورگ  تروص  هب  راگزومآ  نارسپ 
، و هیوناث نارسپ  زا  نت  هدزاود   ، هیلوا نارسپ  زا  نت  داتفھ  طسوت  یا  هرایس  راگزومآ 
نیا  . دوش یم  تیامح  یرای و  اھلانیِد  یلاع  ۀتسر  نیرت  برجم  نیرتالاب و  زا  نت  هس 

یلماکت راصعا  زا  راذگ  هک  یفاک  ردقنآ   ، دنام دھاوخ  یقاب  هرک  رد  یتدم  یارب  هورگ 
یا هرایس  نامز  لاس  رازھ  کی  زا  رتمک  نامز  نیا   . دھد تروص  تایح  رون و  رصع  هب  ار 
ثیلثت ِکمک   ، تیرومأم نیا   . تسا رت  ینالوط  هظحالم   لباق  روط  هب  بلغا  تسین و 

ینوکسم ۀرک  کی  هب  هک  تسا  یھلا  یاھتیصخش  ۀیلک  نیشیپ  یاھشالت  هب 
. دنا هدومن  تمدخ 

. دبای یم  شرتسگ  تشھب  یزکرم و  ناھج  ات  تقیقح  یزاسراکشآ  ماگنھ  نیا  رد 
لاح رد  گرزب  یرصع  دنا و  هتفای  لماکت  گرزب  یمدرم   . دنوش یم  یونعم  ًایوق  اھداژن 

شوختسد هرایس  یرادا  ، و  یداصتقا  ، یشزومآ یاھمتسیس   . تسا ندش  کیدزن 
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. دنوش یم  رارقرب  ینیون  طباور  اھشزرا و   . دنوش یم  یلاکیدار  یاھینوگرگد 
ایند رب  اج  همھ  دنوادخ  لالج  ، و  دوش یم  رادیدپ  نیمز  رد  تشھب  یھاشداپ 

. دوش یم  هدناشفا 

وس نآ  یایند  مزاع  ناگدنز  نایم  زا  اھناسنا  زا  یرایسب  هک  تسا  یا  هرود  نیا 
یونعم تیعبت   ، دور یم  ولج  هب  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  رصع  هک  جیردت  هب   . دنوش یم 
ناگدننک میظنت  هک  جیردت  هب   . دوش یم  یناگمھ  رتشیب  رتشیب و   ، نامز یاھناسنا 
گرم دنروخ  یم  دنویپ  دوخ  نیعبات  اب  هدنیازف  روط  هب  مسج  رد  یگدنز  لوط  رد 

دوعص ۀیلوا  ۀتفای  رییغت  عون  تروص  هب  ماجنارس  هرایس   . دھد یم  خر  رتمک  یعیبط 
. دوش یم  یدنب  هقبط  یناسنا 

یاھ هدروارف  نیرخآ  طاطحنا و   . تسا شخبرمث  ریذپلد و  رصع  نیا  رد  یگدنز 
دصناپ هب  رمع  لوط   . دنا هدیدرگ  وحم  ًالمع  یلماکت  ینالوط  راکیپ  یعامتجادض 
قیرط هب  یداژن  شیازفا  لثم  دیلوت  نازیم  ، و  دوش یم  کیدزن  ایشنروی  لاس 

زونھ  . تسا هدیسر  ارف  هعماج  زا  ینیون  ًالماک  عون  کی   . دوش یم  لرتنک  هنادنمدرخ 
هب رتشیب  هعماج  تیعضو  اما   ، تسا دوجوم  اھناسنا  نایم  یدایز  یاھتوافت 

زا هدنیامن  تلود   . تسا کیدزن  یونعم  تاواسم  یعامتجا و  یردارب  یاھلآ  هدیا 
درکراک  . دوش یم  دراو  یدرف  ِدوخ  لرتنک  ۀطلس  ۀطیح  هب  هرک  ، و  دور یم  نایم 
فوطعم یداصتقا  یگنھامھ  یعامتجا و  ۀرادا  یعمج  یاھراک  هب  ًاتدمع  تلود 

ینالوط و راکیپ  یتقوم  فدھ   . دسر یم  ارف  تعرس  هب  ییالط  رصع   . دوش یم 
ققحت یدوز  هب  راصعا  شاداپ   . تسا زادنا  مشچ  رد  یا  هرایس  یلماکت  دیدش 

. تسا ندش  راکشآ  فرش  رد  نایادخ  درخ   . دریذپ یم 

، تعاس کی  دنمزاین   ، غلاب ِدرف  رھ  مھس  هب  هرک  کی  یکیزیف  ۀرادا  رصع  نیا  لوط  رد 
اب کیدزن  سامت  رد  هرایس   . دشاب یم  زور  رھ  رد  ایشنروی  تعاس  کی  لداعم  ینعی 
هک رفاو  ۀقالع  نامھ  اب  ار  یربخ  یاھشخپ  نیرخآ  نآ  مدرم  ، و  دراد رارق  ناھج  روما 
روط هب  دیھد  یم  ناشن  دوخ  ۀنازور  یاھ  همانزور  پاچ  نیرتدیدج  رد  نونکا  امش 

امش ۀرک  رد  هک  هقالع  دروم  زیچ  رازھ  اب  اھداژن  نیا   . دننک یم  لابند  قیقد 
. دنتسھ لوغشم  تسا  هتخانشان 

، لسن زا  دعب  لسن   . دبای یم  دشر  هدنیازف  روط  هب  لاعتم  دزیا  هب  یقیقح  یرادافو 
یگدنز تورم  اب  هتسب و  راک  هب  ار  تلادع  هک  ییاھنآ  فیدر  هب  یرتشیب  یاھداژن 

نارسپ شخب  ترسم  تمدخ  رد  تیعطق  اب  اما  یدنک  هب  ایند   . دندنویپ یم  دننک  یم 
لح هدرتسگ  روط  هب  یدام  تالکشم  یکیزیف و  یاھیراوشد   . دریگ یم  رارق  دنوادخ 

. دوش یم  یرت  هتفای  ناماس  دوجو  هتفرشیپ و  تایح  دعتسم  هرایس   . دنا هدش 

تارک نیا  هب  ندمآ  هب  هاگ  هب  هاگ  شیوخ  ییاطعا  نارود  لوط  رد  راگزومآ  نارسپ 
دننک هدھاشم  هک  نیا  ات  دننک  یمن  کرت  ار  یا  هرک  اھنآ   . دنھد یم  همادا  زیمآ  حلص 
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. دنک یم  راک  لاکشا  نودب   ، دوش یم  طوبرم  هرایس  نآ  هب  هک  روط  نآ   ، یلماکت حرط 
نانآ یپایپ  یاھتیرومأم  رد  ار  راگزومآ  نارسپ  ًالومعم  یضاق  لایرتسیجم  رسپ  کی 
هب نانآ  جورخ  ماگنھ  رد  عون  نیا  زا  یرگید  رسپ  هک  نیا  نمض   ، دنک یم  یھارمھ 

نامز و ناسنا  ماظن  رسارس  رد  رصع  هب  رصع  ییاضق  تامادقا  نیا  ، و  دزادرپ یم  راک 
. دنبای یم  همادا  ناکم 

حوطس هب  ار  ینامسآ  ۀرک  نینچ   ، ثیلثت راگزومآ  نارسپ  ددجم  تیرومأم  رھ 
نینچ لیصا  نایموب  اما   . درب یم  الاب  یناھیک  ینیب  نشور  ، و  تیونعم  ، درخ زا  ییالاو 
، دوجو نیا  اب   . تسین لماک  زیچ  چیھ   . دنتسھ ناسنا  یھانتم و  زونھ  یا  هرک 

رد نآ  یرشب  نانکاس  یگدنز  رد  لماکان و  ۀرک  کی  راک  رد  لامک  هب  کیدزن  یتیفیک 
. تسا نتفای  نیوکت  لاح 

رد دوز  ای  رید  اما   . دندرگ زاب  هرک  نامھ  هب  اھراب  تسا  نکمم  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ 
نارمکح ماقم  هب  یا  هرایس  سنرپ   ، نانآ یاھتیرومأم  زا  یکی  ۀمتاخ  اب  هطبار 

یا هرک  نینچ  دورو  ات  دوش  یم  رھاظ  متسیس  نارمکح  ، و  دبای یم  عیفرت  یا  هرایس 
. دراد مالعا  تایح  رون و  رصع  هب  ار 

ینامز بیترت  نیا  ًالقا   ) دوب راگزومآ  نارسپ  ییاھن  تیرومأم  ماتتخا  اب  هطبار  رد 
نیمز دیدج و  نامسآ  نم  : ” تشون انحوی  هک  دشاب ) یم  لامرن  ۀرک  کی  رد  عیاقو 

، دمآ یم  نییاپ  دنوادخ  بناج  زا  نامسآ  زا  هک  دیدج  میلشروا  مدید و  ار  یدیدج 
“. تسا هتسارآ  سنرپ  یارب  هک  یسسنرپ  نوچ  هدش  رضاح 

ربمایپ هک  تسا  یا  هرایس  ۀتفرشیپ  ۀلحرم  هدش و  یزاسزاب  نیمز  نامھ  نیا 
اھنامسآ هک  هنوگ  نامھ   ، دیامرف یم  دنوادخ  : ” تشون هک  هاگنآ   ، دید ایور  رد  نیشیپ 

روط نامھ   ، دنام دنھاوخ  رادیاپ  نم  روضح  رد  تخاس  مھاوخ  هک  ار  یدیدج  نیمز  و 
هام کی  زا  هک  دش  دھاوخ  عقاو  نینچ  ، و  دنام دیھاوخ  رادیاپ  ناتنادنزرف  امش و 
روضح رد  ات  دمآ  دنھاوخ  مدرم  ۀمھ  رگید  تبس  ات  تبس  کی  زا  رگید و  هام  ات  دیدج 

“. دننک شیاین  نم 

، هناھاش تناھک   ، هدیزگرب لسن   ” ناونع هب  هک  دنتسھ  یرصع  نینچ  یاھناسنا 
زا ار  امش  هک  ار  وا  رکش  دیاب  امش  و   ” ؛ دنا هتشگ  فیصوت  الاو “ مدرم  ، و  سدقم موق 

“. دیروآ اجب  تسا  هدناوخ  ارف  فرگش  رون  نیا  هب  یکیرات 

نیا زا  توافت  یب   ، دشاب هچ  اھنت  ۀرایس  کی  یعیبط  ۀژیو  خیرات  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
 — دشاب هدش  نعل  هانگ  اب  ای   ، هدش ثّولم  ترارش  اب   ، هدوب رادافو  ًالماک  یملاع  هک 

تمدخ دنوادخ و  فطل  دوز  ای  رید  دشاب —  هچ  رما  قباوس  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
جورخ ، و  دوب دھاوخ  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  روھظ  زور  ۀعیلط   ، ناگتشرف یناحور 

رون و تمظعرپ  رصع  نیا  شیاشگ  بجوم   ، ناش ییاھن  تیرومأم  لابند  هب  نانآ 
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. دیدرگ دھاوخ  تایح 

نیا اب  : ” تشون هک  دنوش  میھس  سک  نآ  دیما  رد  دنناوت  یم  ایناتِس  تارک  یمامت 
ییاج  ، میتسھ ون  نیمز  کی  ون و  نامسآ  کی  راظتنا  مشچ  وا  ۀدعو  قبط  رب  ام  لاح 
نیا رظتنم  هک  اجنآ  زا   ، نازیزع یا  سپ   . تسا نکاس  یتسار  تلادع و  نآ  رد  هک 
بیع یب  ریصقت و  یب   ، افص حلص و  رد  وا  دزن  ات  دیشوکب  تخس   ، دیتسھ اھدادیور 

“. دیوش تفای 

ۀعیلط  ، نانآ یدعب  ای  تسخن  ییاورمکح  نایاپ  رد  راگزومآ  نارسپ  هورگ  جورخ 
ققحت  . تسا تیدبا —  نالاد  هب  نامز  زا  راذگ  ناتسآ  تایح —  رون و  رصع  ۀدیپس 

یاھناسنا تاراظتنا  نیرت  هناقاتشم  زا  رتارف  رایسب  تایح  رون و  رصع  نیا  یا  هرایس 
یرت هنارگن  هدنیآ  میھافم   ، هدنیآ یگدنز  اب  هطبار  رد  هک  ییاھناسنا   ، تسا ایشنروی 

تروص هب  ار  تشھب  دوش و  یم  تفای  یبھذم  تاداقتعا  رد  هک  ییاھنآ  زا  شیب 
رس رد   ، دیامن یم  ریوصت  هتفای  تاجن  یاھناسنا  ییاھن  تماقا  ناکم  یروف و  ریدقت 

. دنا هدنارورپن 

لیئربج لنسرپ  هب  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
[. دشاب یم  تسا  هتفای  قاحلا 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 53
رفیسول شروش 

ددعتم یاھمتسیس  رد  وا   . دوب نادابن  زا  هیلوا  کدنانونال  ۀتسجرب  رسپ  کی  رفیسول 
، ییاناد  ، یدنمدرخ رد  ، و  دوب شیوخ  هورگ  زا  الاو  رواشم  کی   ، تشاد تمدخ  ۀبرجت 

طسوت هک  یماگنھ  ، و  دوب دوخ  ۀتسر  زا  ۀرامش 37  رفیسول   . دوب زاتمم  ییاراک  و 
زا نت  رازھ  دصتفھ  زا  شیب  نایم  رد   ، دش هداتسرف  تیرومأم  هب  اھقداص  کلم 
نییعت هتسجرب  اناوت و  تیصخش  دصکی  زا  یکی  ناونع  هب  دوخ  عون  یاھتیصخش 

دش اریذپ  ار  هانگ   ، اطخ ترارش و  قیرط  زا   ، یدنمھوکش عورش  نینچ  زا  وا   . دیدرگ
ربارب رد  هک  دور  یم  رامش  هب  نادابن  رد  متسیس  نارمکح  هس  زا  یکی  وزج  نونکا  و 
یدرف نیغورد  یدازآ  زیمآ  بیرف  لالدتسا  هب  هدروآ و  دورف  رس  رفاو  یگتفیش  دوخ 

یشوپ مشچ   ، هناردارب تادھعت  نتفرگ  هدیدان  یناھج و  تعیب  شریذپ  مدع  — 
. دنا هدش  میلست  یناھیک —  طباور  هب  تبسن 

ینوکسم تارک  یواح  متسیس  رازھ  هد   ، حیسم لیئاکیم  ورملق   ، نادابن ناھج  رد 
رساترس رد  اھنآ  یاھراک  ۀیلک  رد   ، کدنانونال نارسپ  خیرات  یمامت  رد   . دراد دوجو 

یاورنامرف هس  طقف  نونکات   ، ناھج یزکرم  داتس  رد  متسیس و  نارازھ  نیا 
. دنا هدش  هتخانش  مرجم  هدننیرفآ  رسپ  تلود  هب  یتمرح  یب  رد  متسیس 

شروش ناربھر  - 1

، و دوب یلحم  ناھج  ۀدش  هدیرفآ  رسپ  کی  وا   . دوبن هدنبای  زارف  دوجوم  کی  رفیسول 
تیاھراک یمامت  رد  یدش  هدیرفآ  هک  یزور  زا  : ” دوب هدش  هتفگ  نینچ  یو  ۀرابرد 
ایشندیا یاھ  هبترمالاو  اب  اھراب  وا  “ . تفای هار  وت  رد  ترارش  هک  نیا  ات   ، یدوب لماک 
تموکح  ، مسورج تیریدم  هوک   ،“ دنوادخ سدقم  هوک  رد   ” رفیسول . و  دوب روش  رد 

. دوب ینوکسم  ۀرک  زا 607  گرزب  متسیس  کی  ییارجا  سیئر  وا  اریز   ، درک یم 

میقتسم طخ  رد  وا   . دوب هتسجرب  تیصخش  کی  دنمتکوش و  دوجوم  کی  رفیسول 
لیئاکیم یاطعا  زا  شیپ   . تشاد رارق  بکاوک  ۀبترمالاو  ناردپ  زا  دعب  یناھج  ۀتیروتا 

زا نامرف  تحت  دنمشوھ  تادوجوم  رفیسول  یطخت  مغر  هب   ، ایشنروی رد 
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ماگنھ رد  لیئاکیم  ِمظعا  ۀتشرف  یتح   . دندرک یم  زارتحا  یو  ریقحت  یمارتحا و  یب 
ار وت  یضاق  تفگ : ًافرص  اما  دادن  تبسن  یماھتا  وا  هب   ” ، ناگدرم زا  یسوم  مایق 
، ناھجربا نانارمکح   ، اھمایا یامدق  نآ  زا  یرواد  یدراوم  نینچ  رد  “ . دیامرف خیبوت 

. تسا

رایسب یگتفیش  دوخ   . تسا ایناتِس  لوزعم  هارمگ و  یاورنامرف  نونکا  رفیسول 
اب هطبار  رد   . ینامسآ یایند  یالاو  یاھتیصخش  یارب  یتح   ، تسا روآ  هعجاف 
تلالج هوکش و  ببس  هب  ، و  دش رورغم  تییابیز  زا  وت  لد  : ” هدش هتفگ  رفیسول 

ار وا  کانھودنا  تیعضو  امش  ناتساب  نارود  ربمایپ  “ . یتخاس هابت  ار  دوخ  تمکح 
طوقس نامسآ  زا  هنوگچ   ، دادماب رسپ   ، رفیسول یا  : ” تشون هک  یماگنھ   ، دید
یاھموق یداد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هک  یا   ، یدش هدنکفا  نیمز  رب  هنوگچ  یدرک !

!“ یزاس هارمگ  ار  ناھج 

تیعقاو نیا  ببس  هب   ، دش هدینش  ایشنروی  رد  رفیسول  هب  عجار  یمک  رایسب  ردق 
هدرامگ امش  ۀرایس  رد  دوخ  فدھ  غیلبت  راک  هب  ار   ، ناطیش  ، دوخ لوا  نواعم  وا  هک 

کی ناونع  هب  زگرھ  اما  دوب  اھکدنانونال  ۀیلوا  هورگ  نامھ  وضع  ناطیش   . دوب
. دش دراو  رفیسول  شروش  رد  لماک  روط  هب  وا   . دوب هدرکن  لمع  متسیس  یاورنامرف 

زا یرسپ  ایشنروی و  یا  هرایس  لوزعم  سنرپ   ، ایشسگیلک زج  یسک  نمیرھا “ ”
، دوب ایشنروی  رد  مسج  رد  لیئاکیم  هک  یماگنھ   . تسین  ، اھکدنانونال مود  ۀتسر 

ییاطعا تیرومأم  ات  دندش  نامیپ  مھ  رگیدکی  اب  ایشسگیلک  ، و  ناطیش  ، رفیسول
. دندنام ماکان  حوضو  هب  اما   . دنزاس هجاوم  تسکش  اب  ایشنروی  رد  ار  وا 

شروش هب  دوخ  رورس  زا  یوریپ  هب  وا   . دوب ایشسگیلک  لنسرپ  سیئر  نادَبَا 
هدرک لمع  ایشنروی  نایشروش  ییارجا  سیئر  ناونع  هب  ماگنھ  نآ  زا  تسویپ و 

یاھورین دحتم  هک  دوب  نکش  نامیپ  ینیبانیب  تاقولخم  سیئر  بوبزلعب   . تسا
. دندوب نئاخ  یایشسگیلک 

یزوریپ زا  سپ   . دیدرگ رورش  صاخشا  نیا  ۀیلک  کیلوبمس  فرعم  اھدژا  ماجنارس 
ار یشروش ) ناربھر  ۀیلک   ) اھدژا دمآ و  دورف  نوتگنیولس  زا  لیئربج   ” ، لیئاکیم

هتشون مسورج  ِفارس  یشروش  ناگتشرف  اب  هطبار  رد  “ . تسب هرود  کی  یارب 
نکسم هکلب  دندرکن  ظفح  ار  دوخ  ۀیلوا  تبترم  هک  ار  یناگتشرف  وا  و  : ” هدش

تملظ یدبا  یاھریجنز  رد  یرواد  گرزب  زور  ندیسر  ارف  ات   ، دندومن کرت  ار  شیوخ 
“. تسا هتشاد  هاگن 

شروش للع  - 2

مسورج رد  لاس  رازھ  دصناپ  زا  شیب  یارب  ناطیش  وا  لوا  نواعم  رفیسول و 
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ماگنھ نآ  رد  یناھج و  ردپ  هیلع  رب  ناشیاھلد  رد  هک  نیا  ات  دندوب  هدرک  تموکح 
. دندومن ییارآ  فص  هب  عورش   ، لیئاکیم  ، وا بیان  رسپ 

ای هدوب  شروش  زا  یکاح  هک  یصاخ  ای  یداعریغ  طیارش  چیھ  ایناتِس  متسیس  رد 
نھذ رد  هدیا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ام  رواب   . تشادن دوجو  دشاب  بولطم  نآ  یارب 
اجک رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص  وا  هک  نیا  رگید  ، و  تفای لکش  أشنم و  رفیسول 

یاھ همانرب  ادتبا  رفیسول   . دزیگنارب ار  یشروش  نینچ  دوب  نکمم  تفای  یم  رارقتسا 
نھذ دناوتب  هک  دوب  زاین  هام  نیدنچ  هب  اما   ، تشاذگ نایم  رد  ناطیش  اب  ار  شیوخ 
هرابکی هب  وا  هک  یتقو   ، دوجو نیا  اب   . دیامن بارخ  ار  دوخ  ۀتسجرب  دنمناوت و  راکمھ 

“ یدازآ دوجو و  زاربا   ” یدج اورپ و  یب  رادفرط   ، دیورگ هنایارگ  نایصع  یاھیروئت  هب 
. دیدرگ

اب لباقت  رد  دوجو  زاربا  ۀدیا   . دومنن هیصوت  رفیسول  هب  ار  شروش  یسک  زگرھ 
، دنا هتفای  مسجت  لیئاکیم  رد  هک  روطنآ   ، یناھج ردپ  یاھحرط  لیئاکیم و  تساوخ 

هتسویپ هنامیمص و  هدننیرفآ  رسپ  اب  وا  طباور   . تشاد یو  دوخ  نھذ  رد  أشنم 
ینلع روط  هب  هاگچیھ  شیوخ  نھذ  شیاتس  زا  شیپ  رفیسول   . دوب هناتسود 

مغر هب  نوتگنیولس  رد  اھمایا  داحتا   . دومنن تیاضر  مدع  زاربا  ناھج  ۀرادا  نوماریپ 
هک داد  یم  ادن  اسرووی  هب  درادناتسا  نامز  لاس  دصکی  زا  شیب  یارب   ، شتوکس

هدننیرفآ و رسپ  یھاگآ  هب  نینچمھ  عوضوم  نیا   . درادن رطاخ  شمارآ  ًالماک  رفیسول 
. دش هدیناسر  کدایشالرن  ۀبکوک  ناردپ 

هدنیازف روط  هب  ناھج  ۀرادا  حرط  یمامت  هب  تبسن  رفیسول  هرود  نیا  رساترس  رد 
نانارمکح هب  تبسن  ار  شیوخ  لامک  مامت و  یرادافو  هشیمھ  اما  دش  ریگ  هدرخ 

زا لیئربج  رادید  ماگنھ  رد  وا  حیرص  یرادافو  مدع  نیلوا   . دومن یم  زاربا  لاعتم 
. دیدرگ نایامن  رفیسول  یدازآ  ۀینایب  راکشآ  نالعا  زا  شیپ  زور  دنچ  تسرد   ، مسورج

هک دش  رثأتم  ًاقیمع  شروش  عوقولا  بیرق  تیعطق  هب  تبسن  ردقنآ  لیئربج 
شروش عوقو  تروص  رد  هک  یتامادقا  اب  هطبار  رد  ات  تفر  ایشندیا  هب  ًامیقتسم 

. دیامن تروشم  هبکوک  ناردپ  اب  دریذپ  ماجنا  دیاب  راکشآ 

رفیسول شروش  هب  تیاھن  رد  هک  ار  یقیقد  للع  ای  تلع  هک  تسا  لکشم  رایسب 
عورش نیا  هک  تسا  نیا  نآ  ، و  میتسھ نئمطم  زیچ  کی  زا  ام   . داد ناشن  دیماجنا 

دوجو ینیبدوخ  کی  ًامتح   . تشاد رفیسول  نھذ  رد  أشنم   ، دوب هک  هچ  رھ  لوا 
ًاعقاو یتدم  یارب  رفیسول  هک  یروط   ، دش هدنارورپ  یبیرفدوخ  ۀطقن  ات  هک  تشاد 
عقاو رد  دشابن  ناھج  ریخ  یارب  رگا  شروش  زا  شدصق  هک  تخاس  دعاقتم  ار  دوخ 
شیپ ییادز  مھوت  ۀطقن  ات  وا  یاھحرط  هک  ماگنھ  نآ  ات   . تسا متسیس  ریخ  یارب 

هب هک  دوب  هتفر  نآ  زا  رتارف  یو  ۀنازیگنا  هنتف  هیلوا و  رورغ  هک  تسین  یکش   ، دنتفر
هب ترارش  ، و  تشگ قداصان  وا  هبرجت  نیا  رد  یا  هطقن  رد   . دھد ار  نآ  فقوت  ۀزاجا  وا 
ریدم نیا  بقاعتم  راتفر  قیرط  زا  رما  نیا  عوقو   . تفای لماکت  یدمعت  هناھاگآ و  هانگ 
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زا یخرب  اھنت  اما   ، دیدرگ هضرع  هبوت  سناش  اھتدم  وا  هب   . دوش یم  تابثا  هتسجرب 
اب  ، ایشندیا یاھمایا  نمؤم   . دنتفریذپ ار  هدش  ینازرا  ششخب  یو  ناتسدریز 

حیقو نایشروش  نیا  تاجن  یارب  ار  لیئاکیم  حرط  ًاصخش   ، هبکوک ناردپ  تساوخرد 
دش و در  هدنیازف  ریقحت  تناھا و  اب  هدننیرفآ  رسپ  ششخب  هراومھ  اما   ، دومن هضرع 

. دش در 

رفیسول ۀینایب  - 3

ییاھن شروش   ، دوب هک  هچ  رھ  ناطیش  رفیسول و  بولق  رد  یراوشد  نیزاغآ  أشنم 
هس تحت  نایشروش  ۀزیگنا   . تخاس نایامن  ار  دوخ  رفیسول  یدازآ  ۀینایب  لکش  هب 

: دش نایب  ناونع 

دوجو عقاو  رد  یناھج  ردپ  هک  تشگ  یعدم  رفیسول  یناھج . ردپ  تیعقاو   -1
هک نیا  ، و  تسا ناھج  یتاذ  ییاضف  یژرنا  یکیزیف و  ۀبذاج  هک  نیا  ، و  درادن
رب ردپ  مان  هب  دنناوتب  هک  تسا  تشھب  نارسپ  یگتخاس  ۀناسفا  کی  ردپ 
یناھج ردپ  ۀیدھ  کی  تیصخش  هک  دش  نیا  رکنم  وا   . دننک تموکح  اھناھج 
ینابت تشھب  نادنزرف  اب  ناگدنھد  نایاپ  هک  دومن  مالعا  یتح  وا   . تسا

زا نشور  ۀدیا  کی  زگرھ  اریز   ، دنھد بیرف  ار  شنیرفآ  رسارس  ات  دنا  هدرک 
وا  . دنا هدرواین  دشاب  تخانش  لباق  تشھب  رد  هک  ردپ  یعقاو  تیصخش 

. دوب زیمآرفک  ، و  کانتشحو  ، ریگارف  ، ماھتا نیا   . دیمان ینادان  ار  ندرک  سیدقت 
زارف نادنورھش  کش  نودب  هک  دوب  ناگدنھد  نایاپ  هب  هناشوپ  هدرپ  ۀلمح  نیا 
ربارب رد  هک  تخاس  رثأتم  یروط  دندوب  مسورج  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  ار  هدنبای 

. دننامب یقاب  مزع  خسار  دنتسیاب و  هنامواقم  نایشروش  تاداھنشیپ  ۀیلک 

دومن یم  لالدتسا  نینچ  رفیسول   . لیئاکیم هدننیرفآ —  رسپ  یناھج  تلود   -2
رسپ  ، لیئاکیم قح  ربارب  رد  وا   . دنشاب راتخمدوخ  دیاب  یلحم  یاھمتسیس  هک 

یتشھب ردپ  کی  مان  هب  نادابن  تیمکاح  نتفرگ  هدھع  هب  یارب   ، هدننیرفآ
ضارتعا دنیامن  تعیب  یندیدان  ردپ  نیا  اب  دیاب  اھتیصخش  ۀیلک  هک  نیا  یضرف و 

هولج گرزب  یارب  هناکریز  دنفرت  کی  شتسرپ  حرط  لک  هک  درک  حیرصت  وا   . دومن
ۀدننیرفآ ردپ  ناونع  هب  ار  لیئاکیم  دوب  لیام  وا   . تسا تشھب  نارسپ  نداد 

قح رب  یاورنامرف  دنوادخ و  ناونع  هب  هن  اما   ، دسانشب تیمسر  هب  شیوخ 
. دوخ

ناتردق ردق   ” نیا هک  تفگ  دومن و  هلمح  یدنت  هب  اھمایا  یامدق  ِقح  هب  وا 
نیا وا   . دننک یم  تلاخد  اھناھج  یلحم و  یاھمتسیس  روما  رد  هناگیب “

نینچ ار  شیوخ  ناوریپ  وا   . درک موکحم  وگروز  دبتسم و  ناونع  هب  ار  نانارمکح 
رادروخرب رظن  راھظا  تماھش  زا  طقف  ناگتشرف  اھناسنا و  رگا  هک  دومن  بیغرت 
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نانارمکح نیا  زا  کیچیھ   ، دندرک یم  بلط  ار  شیوخ  قوقح  هناروھتم  هدوب و 
. دنزرو تلاخد  یلحم  لماک  تموکح  راک  رد  دنتسناوت  یمن 

لالقتسا دنناوتب  طقف  یموب  تادوجوم  رگا  هک  دومن  یم  لالدتسا  نینچ  وا 
یاھمتسیس رد  راک  زا  ار  اھمایا  یامدق  نادالج  ناوت  یم   ، دنیامن لامعا  ار  دوخ 

یاھتیصخش یتاذ  یریذپانانف  هک  دوب  رظن  نیا  رب  وا   . تشادزاب یلحم 
هب هک  نیا  ، و  تسا کیتاموتا  یعیبط و  زیخاتسر  هک  نیا  ، و  تسا متسیس 

ۀیلک اھمایا  یامدق  نادالج  ۀنالداعریغ  هنادبتسم و  لامعا  دراوم  رد  زج 
. دننامب هدنز  دبا  یارب  دنناوت  یم  تادوجوم 

هک دوب  دقتعم  رفیسول  هدنبای . زارف  ناسنا  شزومآ  یناھج  حرط  هب  هلمح   -3
لوصا رد  هدنبای  زارف  یاھناسنا  لماک  شزومآ  حرط  فرص  یدایز  یژرنا  نامز و 

. دندوب تسردان  یقالخاریغ و  وا  یاعدا  هب  هک  یلوصا   ، دوب هدش  ناھج  ۀرادا 
تشونرس کی  یارب  اضف  یاھناسنا  یزاس  هدامآ  تدم  ینالوط  ۀمانرب  هب  وا 

ناونع هب  مسورج  رد  ناگدنھد  نایاپ  جوف  روضح  هب  دومن و  ضارتعا  هتخانشان 
یارب یزاس  هدامآ  فرص  ار  ینالوط  یراصعا  اھناسنا  نیا  هک  نیا  رب  یھاوگ 
ناشن رطاخ  رخسمت  اب  وا   . دومن هراشا  دنا  هدرک  یلایخ  ًالماک  تشونرس  کی 

هب تشگزاب  زا  هک  دنا  هدش  هجاوم  یتشونرس  اب  ناگدنھد  نایاپ  هک  دومن  یم 
مالعا وا   . تسین رتدنمھوکش  دوب  نانآ  أشنم  تارک  هباشم  هک  یرقحم  تارک 
هب هدش  هدیشک  ازارد  هب  ِشزومآ  دح و  زا  شیب  طابضنا  اب  اھنآ  هک  دومن 
یناسنا نارای  هب  تبسن  عقاو  رد  اھنآ  هک  نیا  ، و  دنا هدش  هدیناشک  یھارمگ 

هب شنیرفآ  رسارس  یزاس  هدرب  حرط  اب  نونکا  اریز   ، دنتسھ نئاخ  شیوخ 
زارف یاھناسنا  یارب  یدبا  یلایخ  تشونرس  کی  یگتخاس  یاھناتساد 
ناگدنبای زارف  هک  درک  یم  یرادبناج  رظن  نیا  زا  وا   . دننک یم  یراکمھ  هدنبای 

دوعص حرط  لک  وا   . دنشاب دنم  هرھب  شیوخ  تشونرس  نییعت  یدازآ  زا  دیاب 
حور طسوت  هدش و  اپرب  دنوادخ  یتشھب  نارسپ  طسوت  هک  روطنآ  ار  ناسنا 

. دومن موکحم  دیبلط و  شلاچ  هب  دوب  هدش  عقاو  تیامح  دروم  نارکیب 

زاغآ ار  شیوخ  گرم  یکیرات و  یراب  دنب و  یب  رفیسول  هک  دوب  یدازآ  نالعا  نینچ  اب  و 
. دومن

شروش عوقو  - 4

روضح رد  رولب  یایرد  رد  ایناتِس  ۀنالاس  گرزب  ییامھدرگ  رد  رفیسول  تسفینام 
شیپ لاس  رازھ  تسیود  ًادودح   ، لاس زور  نیرخآ  رد  مسورج  ۀدمآ  درگ  یاھھورگ 

، یکیزیف یناھج —  یاھورین  هک  درک  مالعا  ناطیش   . دیدرگ رداص  ایشنروی  تقو  هب 
طقف تعیب  اما   ، دنوش عقاو  شتسرپ  دروم  دنناوت  یم  یحور —  ، و  ینالقع
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اھناسنا و تسود   ” ، رفیسول  ، ینونک یعقاو و  یاورنامرف  هب  تبسن  دناوت  یم 
. ددرگ ناعذا  یدازآ “ یادخ   ” و ناگتشرف “

نیا وا  یلصا  یاھلالدتسا  زا  یکی   . دوب رفیسول  شروش  یگنج  راعش   ، دوجو زاربا 
حیحص بوخ و  اھھورگ  ریاس  اھقداص و  کلم  یارب  دوخ  رب  تموکح  رگا  هک  دوب 

رد وا   . تسا بوخ  زین  دنمشوھ  تادوجوم  عاونا  ۀیلک  یارب  هزادنا  نیمھ  هب   ، تسا
رصُم کاب و  یب  دنمشوھ “ تادوجوم  یردارب   ” و هشیدنا “ یربارب   ” زا یھاوخاوھ 

نویساردفنک یلحم و  تارایس  هب  ًامامت  دیاب  تموکح  هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  وا   . دوب
ار رگید  یاھتیریدم  یمامت  وا   . دوش دودحم  یلحم  یاھمتسیس  رد  اھنآ  ۀنابلطواد 

یلاع ناسیئر  تروص  هب  هک  داد  هدعو  یا  هرایس  یاھسنرپ  هب  وا   . درمش زاجمریغ 
داتس رد  ار  ییاضق  یاھتیلاعف  ناکم  وا   . درک دنھاوخ  تموکح  تارک  رب  ییارجا 
نینچ وا   . درمش دودرم  ناھج  تختیاپ  رد  ار  ییاضق  روما  یارجا  هبکوک و  یزکرم 

اھمتسیس تختیاپ  رد  دیاب  یتلود  یاھدرکراک  نیا  ۀیلک  هک  درک  یم  لالدتسا 
دومن و اپرب  ار  دوخ  ییاضق  عمجم  هدش و  راک  هب  تسد  سپس  دنوش و  زکرمتم 
هک داد  نامرف  وا  . و  داد نامزاس  ناطیش  رظن  تحت  ار  دوخ  یسرداد  تامکحم 

. دنھد ماجنا  ار  راک  نیمھ  دترم  تارک  رد  زین  اھسنرپ 

تموکح نایدصتم  ناونع  هب  دنتفر و  هورگ  کی  رد  رفیسول  یتموکح  ۀنیباک  یمامت 
. دندش هداد  دنگوس  ینلع  روط  هب  هدش “ دازآ  یاھمتسیس  تارک و   ” دیدج تسایر 

. دندوب یرود  بکاوک  رد  اھنآ   ، دوب هدش  شروش  ًالبق  راب  ود  نادابن  رد  هک  یلاح  رد 
ناگتشرف رثکا  هک  دوب  نیا  اھشروش  نیا  تیقفوم  مدع  لیلد  دوب  دقتعم  رفیسول 

تموکح تیرثکا   ” هک درک  یم  لالدتسا  وا   . دننک یوریپ  دوخ  ناربھر  زا  دنتسناوتن 
وا هب  ناھج  نانارمکح  هک  یدازآ  نیا  “ . تسا ریذپاناطخ  نھذ   ” هک نیا  “، و  دنک یم 
وا  . دوب هدش  یو  ۀناریرش  یاھلالدتسا  زا  یرایسب  لمحت  بجوم  ًارھاظ  دندوب  هداد 
هجوت دروم  ار  وا  لامعا  ًارھاظ  اھنآ  لاح  نیا  اب   ، دومن یچیپرس  دوخ  ناقوفام  ۀیلک  زا 

هدراذگ دازآ  شا  هدنبیرف  ۀمانرب  یارجا  رد  یرادزاب  تعنامم و  نودب  وا   . دندادن رارق 
. دش

یناوتان ناشن  ناونع  هب  ار  تلادع  یارجا  ۀدنیاشخب  تاریخأت  یمامت  رفیسول 
ینلع روط  هب  وا   . درک یم  یقلت  شروش  نتخاس  فقوتم  رد  تشھب  نارسپ  تلود 
هب ینیبدوخ  اب  ار  اھنآ  هدومن و  یچیپرس  اھمایا  یامدق  ، و  لیئونامع  ، لیئاکیم زا 
یاھتلود یلمع  یب  هک  درک  یم  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  سپس و  دیبلط و  یم  شلاچ 

. تسا اھنآ  یناوتان  یعطق  ۀناشن  ناھجربا  ناھج و 

ًافرص تشاد و  روضح  ًاصخش  هنانکش  نامیپ  تامادقا  نیا  ۀیلک  یط  رد  لیئربج 
هک نیا  ، و  درک دھاوخ  تبحص  لیئاکیم  یوس  زا  بسانم  نامز  رد  هک  تشاد  مالعا 

تلود  ” هک نیا  ، و  دنام دنھاوخ  یقاب  نوصم  دازآ و  دوخ  باختنا  رد  تادوجوم  ۀیلک 
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، گنرکی  ، هنابلطواد هک  تسا  یزابکاپ  یرادافو و  نآ  ناھاوخ  ًافرص  ردپ  یارب  نارسپ 
“. تسا مواقم  زیمآ  بیرف  لالدتسا  ربارب  رد  و 

تاغیلبت اب  ای  دھد  ماجنا  ینیشناج  قح  در  رد  یشالت  لیئربج  هک  نآ  زا  شیپ 
یشروش تلود  تفای  لاجم  لماک  روط  هب  رفیسول   ، دزیخرب هلباقم  هب  نایشروش 

نیا لمع  ًاروف  هبکوک  ناردپ  اما   . دھد نامزاس  ار  نآ  ًالماک  هتخاس و  رارقرب  ار  دوخ 
نیا دوجو  نیا  اب   . دنتخاس دودحم  ایناتِس  متسیس  هب  ار  نکش  نامیپ  یاھتیصخش 
ایناتِس یمامت  رادافو  تادوجوم  یارب  گرزب  نومزآ  شیامزآ و  نامز  کی   ، ریخأت ۀرود 

یمگردرس رصق  تارک  رد  ، و  دوب جرم  جرھ و  رد  زیچ  همھ  لاس  دنچ  یارب   . دوب
. تشاد دوجو  یدایز 

داضت تعیبط  - 5

تروشم  ، لیئونامع  ، دوخ یتشھب  ردارب  اب  لیئاکیم   ، ایناتِس شروش  عوقو  لابند  هب 
ار یتسایس  نامھ  هک  درک  مالعا  لیئاکیم   ، مھم رایسب  یوگتفگ  نیا  زا  دعب   . دومن

نییعت هتشذگ  رد  هباشم  یاھبوشآ  اب  ار  وا  دروخرب  زرط  هک  دومن  دھاوخ  لابند 
. هنایوج هلخادمریغ  دروخرب  کی   ، تسا هدومن  یگژیو 

رد یلاع  یصخش  قلطم و  ۀتیروتا  چیھ   ، یلبق یاتود  شروش و  نیا  ماگنھ  رد 
یھلا قح  اب  یناھج  ردپ  بیان  ناونع  هب  لیئاکیم   . تشادن دوجو  نادابن  ناھج 

دوخ ییاطعا  نارود  وا   . شیوخ یصخش  قح  مان  هب  هن  زونھ  اما   ، درک یم  تموکح 
. دوب هدشن  اطعا  نیمز “ نامسآ و  رد  تردق  یمامت   ” وا هب   . دوب هدرکن  لیمکت  ار 

یاورنامرف ناونع  هب  شندیسر  تردق  ۀکیرا  هب  زور  ات  شروش  عوقو  نامز  زا  لیئاکیم 
اھنآ  . دومنن هلخادم  رفیسول  یشروش  یاھورین  راک  رد  هاگچیھ   ، نادابن یلاع 

لابند ایشنروی  تقو  هب  لاس  رازھ  تسیود  ًابیرقت  یارب  ار  دازآ  یریسم  دنتفای  هزاجا 
یتح  ، یروف دروخرب  یارب  یفاک  ۀتیروتا  تردق و  زا  نونکا  حیسم  لیئاکیم   . دنیامن

تروص رد  هک  میراد  کش  ام  اما   ، تسا رادروخرب  ینکش  دھع  زورب  نینچ  اب   ، رصتخم
نومنھر توافتم  یلمع  هب  ار  وا  قلطم  رایتخا  نیا   ، رگید یبوشآ  نینچ  عوقو 

. دزاس

هاگن رود  رفیسول  شروش  یعقاو  گنج  زا  ار  دوخ  تفرگ  میمصت  لیئاکیم  هک  اجنآ  زا 
اب تروشم  رد  ، و  دناوخ ارف  ار  ایشندیا  رد  دوخ  یصخش  لنسرپ  لیئربج   ، دراد

. دریگ هدھع  هب  ار  ایناتِس  رادافو  یاھھورگ  یھدنامرف  تفرگ  میمصت   ، اھ هبترمالاو 
تشگ و مسورج  مزاع  لیئربج  هک  یلاح  رد   ، دنام یقاب  نوتگنیولس  رد  لیئاکیم 
یو تیصخش  هک  یناھج  ردپ  نامھ  دوب —  هدش  فقو  ردپ  هب  هک  یا  هرک  رد  ار  دوخ 

شیپ زا  یاھھورگ  روضح  رد  دندوب —  هداد  رارق  لاؤس  دروم  ناطیش  رفیسول و  ار 
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تلود یدام  دامن   ، لیئاکیم مچرپ  وا   . تخاس رقتسم  رادافو  یاھتیصخش  ۀدمآ  درگ 
ۀنیمز کی  رد  ینامسآ  یبآ  گنر  هب  زکرم  مھ  ۀریاد  هس   ، شنیرفآ رسارس  ثیلثت 

. تشارفارب ار   ، گنر دیفس 

کی نآ  زکرم  رد  هک  دوب  گنر  زمرق  ۀریاد  کی  اب  گنر  دیفس  مچرپ  کی  رفیسول  دامن 
. دوب رادیدپ  رپ  وت  گنر  هایس  ۀریاد 

، رفیسول  ) اھدژا اب  وا  ناگتشرف  لیئاکیم و  ۀدنامرف  ؛  دش گنج  نامسآ  رد  ”
دندیگنج وا  رگشروش  ناگتشرف  اھدژا و  ، و  دندیگنج دترم ) یاھسنرپ  ، و  ناطیش

تسا نکمم  یداضت  نینچ  کی  هک  روطنآ  نامسآ “ رد  گنج   ” نیا “ . دندشن قئاف  اما 
رفیسول  ، راکیپ تسخن  یاھزور  رد   . دوبن یکیزیف  گنج  کی   ، دوش روصت  ایشنروی  رد 

دوخ یزکرم  داتس  زا  لیئربج   . تفرگ یم  یشیپ  هتسویپ  یا  هرایس  رازراک  ۀصرع  رد 
ار نایشروش  زیمآ  بیرف  یاھلالدتسا  ًارمتسم  دوب  هدش  یعقاو  یکیدزن  رد  هک 

کش ناشعضوم  اب  هطبار  رد  هک  هرک  رد  رضاح  نوگانوگ  یاھتیصخش   . درک یم  اشفا 
. دندیسر ییاھن  میمصت  کی  هب  هک  نیا  ات  دندنارذگ  یم  رظن  زا  ار  اھثحب  نیا   ، دنتشاد

یلاح رد  داضت  نیا   . دوب یعقاو  یلیخ  کانتشحو و  رایسب  نامسآ  رد  گنج  نیا  اما 
هب تسا  یودب  تارک  رد  یکیزیف  گنج  یگژیو  هک  ار  ییاھیرگیشحو  زا  کیچیھ  هک 
رطخ رد  یدام  دربن  رد  یدام  یگدنز   . دوب کلھم  رتشیب  رایسب   ، دراذگ یمن  شیامن 

. دش هدیگنج  نادواج  یگدنز  بوچراھچ  رد  نامسآ  رد  گنج  اما   ، تسا

هدنامرف رادافو  فارس  ۀتشرف  کی  - 6

عوقو نیب  هک  دندوب  یرادافو  یزابکاپ و  زا  یدایز  شخب  ماھلا  هناشنمالاو و  لامعا 
ددعتم یاھتیصخش  طسوت  وا  لنسرپ  متسیس و  دیدج  یاورنامرف  دورو  اھتموصخ و 

راتفر  ، یرادافو ۀناروسج  یاھراکھاش  نیا  نیرتزیگناروش  اما   . دنتفای ماجنا 
. دوب ایناتِس  رد  اھمیفارس  یزکرم  داتس  مود  ۀدنامرف   ، ایشونَم ۀناروھتم 

هب فارس  ناگتشرف  یاھھورگ  سیئر   ، مسورج رد  شروش  عوقو  ماگنھ  رد 
زا یریثک  دادعت  نینچ  فارحنا  تلع  رما  نیا  کش  نودب   . تسویپ رفیسول  شروش 

ناگتشرف ربھر   . دزاس یم  نشور  ار  متسیس  ریدم  یاھمیفارس  ۀتسر  نیمراھچ 
. دوب هدش  روک  یونعم  رظن  زا  رفیسول  ۀتسجرب  تیصخش  ۀطساو  هب  فارس 

هدرک بلج  ًالماک  ار  ینامسآ  تادوجوم  رت  نییاپ  یاھ  هتسر  وا  ۀنابوذجم  یاھدرگش 
نینچ کی  تسا  نکمم  هک  دننک  کرد  دنتسناوت  یمن  یگداس  هب  اھنآ   . دوب

. دوش اطخ  راچد  یزیگنارب  نیسحت  تیصخش 

رفیسول شروش  زاغآ  هب  هک  یبراجت  فیصوت  رد  ایشونم  هک  تشذگن  یدایز  تدم 
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هک دوب  یزیگناروش  یارجام   ، نم ۀظحل  نیرتروآدجو  اما  : ” تفگ تشگ  یم  طوبرم 
مود ۀدنامرف  ناونع  هب  هک  ماگنھ  نآ  ینعی   ، تشگ یم  طوبرم  رفیسول  شروش  هب 

، مدرک عانتما  لیئاکیم  هب  هدش  یزیر  همانرب  نیھوت  رد  تکرش  زا   ، فارس ناگتشرف 
ددص رد  دندوب  هداد  بیترت  هک  یطبار  یاھورین  قیرط  زا  دنمتردق  نایشروش  و 

کی یتح  اما   ، دمآ دوجو  هب  مسورج  رد  هداعلا  قوف  یبوشآ   . دندمآرب نم  یدوبان 
. دیدن بیسآ  زین  رادافو  میفارس 

ناگتشرف یاھھورگ  یھدنامرف  یدصت   ، نم لصفالب  قوفام  یاطخ  لابند  هب  ”
متسیس فارس  ناگتشرف  مھرب  مھرد و  روما  یراختفا  تیریدم  ماقم  رد  مسورج 
تیرثکا  ، دندرک تیامح  نم  زا  یقالخا  ظاحل  هب  اھقداص  کلم   . دیدرگ لوحم  نم  هب 

نم هب  مدوخ  ۀتسر  زا  یریثک  هورگ   ، دندرک یرای  ارم  یدنمناوت  اب  لایرتام  نادنزرف 
تیامح نم  زا  هنادنمتکوش  مسورج  رد  هدنبای  زارف  یاھناسنا  اما   ، دندرک تشپ 

. دندومن

هبکوک یاھرادم  زا  کیتاموتا  روط  هب  رفیسول  ندش  ادج  لیلد  هب  هک  نآ  زا  سپ  ”
، ایلوتنَر کیدزن  متسیس  زا  هک  نامیتاعالطا  هورگ  یرادافو  هب   ، میدش هدنکفا  نوریب 

میتفایرد ، و  میدش هتسباو  درک  یم  لاسرا  ایشندیا  هب  کمک  یارب  ار  ام  یناوخارف 
زاربا  ، شروش رب  یتاذ  روط  هب  تقیقح  حور  ، و  یرادافو درخ   ، مظن یھاشداپ  هک 

دورو ات  میتسناوت  ام   . دنبای یم  الیتسا  یصخش  یدازآ  حالطصا  هب  ، و  دوجو
زا سپ  هلصافالب  . و  میھد همادا   ، رفیسول قیال  نیشناج   ، متسیس دیدج  نارمکح 

تیلوئسم مدش و  هدرامگ  ایشنروی  قداص  کلم  شریذپ  هورگ  هب  نم   ، نآ
ار شیوخ  ۀرک  هک  نئاخ  یایشسگیلک  ۀرک  رد  فارس  رادافو  ناگتشرف  یاھ  هتسر 

یاھتیصخش هدش و  دازآ  تارک   ’ ۀدش ینیب  شیپ  یگزات  هب  متسیس  زا  یوضع 
نیگنن ۀینایب  رد  متسیس  نیا   . دیدرگ لوحم  نم  هب  دوب  هدرک  مالعا  هتفای ‘ تاجن 
نازاتشیپ ، و  ناشیدنا دازآ   ، یدازآ نارادتسود   ’ هب باطخ  رفیسول  طسوت  هک  یدازآ 

“. دیدرگ حرطم   ، دوب هدش  رداص  ایناتِس ‘ ۀدش  هرادا  دب  هدش و  تموکح  دب  تارک 

اھمیفارس سیئر  نواعم  ناونع  هب  دنک و  یم  تمدخ  ایشنروی  رد  زونھ  هتشرف  نیا 
. دیامن یم  لمع 

شروش ۀچخیرات  - 7

سنرپ تفھ  یس و   . تفریذپ تروص  متسیس  رساترس  رد  رفیسول  شروش 
یوس هب  هدرتسگ  روط  هب  ار  شیوخ  ۀرک  یاھتموکح  بلط  ییادج  یا  هرایس 

تسناوتن یا  هرایس  سنرپ  ایشپونَپ  رد  طقف   . دنداد ناسون  یلصا  رگشروش 
هب اھقداص  کلم  یربھر  تحت  مدرم   ، هرک نیا  رد   . دزاس هارمھ  دوخ  اب  ار  شمدرم 

یربھر  ، یناسنا ۀرک  نآ  زا  ناوج  نز  کی   ، ارونالِا  . دنتفاتش لیئاکیم  تیامح 
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مھ زا  عازن  اب  ۀرک  نآ  رد  زین  رفن  کی  یتح  ، و  تفرگ تسد  هب  ار  یرشب  یاھداژن 
یاھییایشپونپ نیا  ماگنھ  نآ  زا  . و  درکن یسیون  مان  رفیسول  مچرپ  تحت   ، هتخیسگ

رد  ، نآ فارطا  نادنز  تارک  تفھ  ردپ و  ۀرک  ناگدنزاس  ناتسرپرس و  ناونع  هب  رادافو 
ناونع هب  اھنت  هن  اھییایشپونپ   . دنا هدرک  تمدخ  مسورج  یلاقتنا  ۀرک  نیمتفھ 
یصخش تاروتسد  نینچمھ  هکلب   ، دننک یم  لمع  تارک  نیا  یلمع  ناتسرپرس 
ارجا هب  هتخانشان  هدنیآ و  یاھ  هدافتسا  یارب  تارک  نیا  نییزت  یارب  ار  لیئاکیم 

ماجنا ار  راک  نیا  هدومن و  فقوت  اجنآ  رد  ایشندیا  هب  نتفر  ریسم  رد  اھنآ   . دنروآ یمرد 
. دنھد یم 

یرادبناج ایشنروی  رد  رفیسول  فادھا  زا  ایشسگیلک   ، هرود نیا  رسارس  رد 
اما  ، دندیزرو تفلاخم  ًایوق  دترم  یا  هرایس  سنرپ  اب  اھقداص  کلم   . درک یم 

رھ زا  دوجو  زاربا  لطاب  یاھلایخ  هتخیسگ و  ماجل  یدازآ  زیمآ  بیرف  یاھلالدتسا 
. دوب رادروخرب  هتفاین  هعسوت  ناوج و  ۀرک  کی  یودب  نامدرم  بیرف  یارب  یتصرف 

اریز  ، دیسر یم  ماجنا  هب  یصخش  شالت  قیرط  زا  دیاب  هنابلط  ییادج  تاغیلبت  ۀیلک 
لمع قیرط  زا  یا  هرایس  نیب  تاطابترا  رگید  یاھھار  ۀیلک  ربخ و  شخپ  سیورس 

، شروش یلمع  عوقو  لابند  هب   . دمآرد قیلعت  تلاح  هب  متسیس  رادم  ناتسرپرس 
نیا لوط  رد   . دش هلوزیا  یناھج  هبکوک و  یاھرادم  رد  ایناتِس  متسیس  یمامت 

ناگتشرف قیرط  زا  دنتفر  یم  جراخ  هب  ای  هدمآ  لخاد  هب  هک  ییاھمایپ  ۀیلک  نامز 
، دندش عطق  زین  دترم  تارک  یاھرادم   . دندش یم  لاسرا  درفنم  ناروآ  مایپ  فارس و 

هدافتسا دوخ  ۀناریرش  حرط  دربشیپ  یارب  هار  نیا  زا  تسناوتن  رفیسول  هک  یروط 
نیا  ، دنک یم  یگدنز  ایناتِس  ۀدودحم  رد  گرزب  رگشروش  هک  یتقو  ات  . و  دیامن

. دش دنھاوخن  هدنادرگزاب  تسخن  تلاح  هب  اھرادم 

هب یلحم  ناھج  یدنزرف  رتالاب  یاھ  هتسر   . دوب یکدنانونال  شروش  کی  نیا 
رد هک  تایح  نیلماح  زا  یکدنا  دادعت  هچ  رگا   ، دندشن قحلم  رفیسول  یورادج 

ریثأت نکش  دھع  یاھسنرپ  شروش  زا  یا  هزادنا  ات  دندوب  نکاس  یشروش  تارایس 
، اھقداص کلم   . دنتفرن یھارمگ  هب  هتفای  ثیلثت  نارسپ  زا  کیچیھ   . دنتفریذپ
هب دندوب و  رادافو  لیئاکیم  هب  یگمھ  رصع  کانبات  ناگراتس  ، و  مظعا ناگتشرف 

. دندرک هزرابم  هناریلد  رسپ  ییاورنامرف  ردپ و  تساوخ  یارب  لیئربج  هارمھ 

هارمھ هب  اھنآ   . تشادن تکرش  ینکش  نامیپ  رد  یتشھب  أشنم  اب  یدوجوم  چیھ 
یربھر تحت  دنتخاس و  رارقرب  حور  ۀرک  رد  ار  دوخ  یزکرم  داتس  درفنم  ناروآ  مایپ 

، و دندشن دترم  ناگدنھد  یتشآ  زا  کیچیھ   . دندنام یقاب  ایشندیا  یاھمایا  نمؤم 
ایشناروم و نارای  اما   . دشن هدیناشک  یھارمگ  هب  زین  ینامسآ  ناگدنراگن  زا  نت  کی 

. دندش ینیگنس  تافلت  لمحتم  رصق  تارک  ناراگزومآ 

زا یھجوت  لباق  هورگ  اما   ، تفرن تسد  زا  زین  هتشرف  کی  اھمیفارس  یلاع  ۀتسر  زا 
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دادعت بیترت  نیمھ  هب   . دنداتفا ماد  رد  دندروخ و  بیرف  رترب  ۀتسر   ، یدعب ۀتسر 
. دندش هدیناشک  یھارمگ  هب  ناگتشرف  تسرپرس  ۀتسر  ای  موس  ۀتسر  زا  یکدنا 
نیا  . تسویپ عوقو  هب   ، هدننک هرادا  ناگتشرف   ، مراھچ هورگ  رد  دیدش  یشاپورف  اما 
نانآ هب  اھمتسیس  تختیاپ  یاھتیلوئسم  ًالومعم  هک  دنتسھ  ییاھنآ  اھمیفارس 

کی زا  شیب  یکدنا  اما   ، داد تاجن  ار  نانآ  موس  ود  ًابیرقت  ایشونم   . دوش یم  لوحم 
ۀیلک زا  موس  کی   . دنتسویپ نایشروش  فوفص  هب  دوخ  سیئر  زا  یور  هلابند  هب  موس 
هارمھ هب  دندوب  هتفای  قاحلا  هدننک  هرادا  ناگتشرف  هب  هک  مسورج  بورک  ناگتشرف 

. دنتفر تسد  زا  ناشنکش  نامیپ  یاھمیفارس 

صیصخت لایرتام  نادنزرف  هب  هک  ییاھنآ  ینعی   ، یا هرایس  راکددم  ناگتشرف  نایم  زا 
نامداخ زا  دصرد  هد  ًابیرقت  دندروخ و  بیرف  ناشموس  کی  دودح  رد   ، دندوب هتفای 

گرزب یاھدژا  ۀرابرد  وا   . دید ار  نیا  کیلوبمس  روط  هب  انحوی   . دنداتفا ماد  هب  لاقتنا 
رد هدیشک و  ار  نامسآ  ناگراتس  موس  کی  شمد  اب  وا  و  : ” تشون نینچ  خرس 

“. دنکفا نیمز  هب  یکیرات 

ۀدمع شخب  اما   ، تسویپ عوقو  هب  ناگتشرف  فوفص  رد  هعیاض  نیرتشیب 
دنزرف نایم 681٫217  زا   . دندوب میھس  ینکش  دھع  رد  دنمشوھ  رت  نییاپ  یاھ  هتسر 

شروش تافلت  هب  قلعتم  دصرد  جنپ  دون و   ، دنتفر تسد  زا  ایناتِس  رد  هک  لایرتام 
هک یتارایس  نآ  کت  کت  رد  ینیبانیب  تاقولخم  زا  یریثک  دادعت   . دندوب رفیسول 

. دنتفر تسد  زا  دنتسویپ  رفیسول  نامرآ  هب  نآ  یا  هرایس  یاھسنرپ 

رد اھدادخر  نیا  نیرتراب  بیصم  نیرتراد و  هنماد   ، شروش نیا  تاھج  یرایسب  زا 
. و رگید یاتود  رد  ات  دندوب  ریگرد  شروش  نیا  رد  یرتشیب  یاھتیصخش   . دوب نادابن 

شزومآ سرادم  یتح  ناطیش  رفیسول و  ناگداتسرف  هک  تسا  نانآ  یدبا  گنن  ۀیام 
ددص رد  هکلب   ، دنتخاسن ینثتسم  زین  ار  ناگدنھد  نایاپ  یگنھرف  ۀرایس  رد  نادازون 
هدش هداد  تاجن  یلماکت  تارک  زا  محرت  اب  هک  دشر  لاح  رد  ناھذا  نیا  ندرک  دساف 

. دندمآرب  ، دندوب

لباقم رد  رت  نییاپ  حاورا  زا  رتھب  اما   ، دندوب ریذپ  بیسآ  هدنبای  زارف  یاھناسنا 
تارک رد  یرایسب  هک  یلاح  رد   . دندومن یگداتسیا  شروش  زیمآ  بیرف  یاھلالدتسا 
راچد  ، دندوب هتفاین  ییاھن  دنویپ  دوخ  ناگدننک  میظنت  اب  هک  ییاھنآ   ، رصق رت  نییاپ 

کی یتح  هک  تسا  هدش  تبث  هنایارگزارف  حرط  درخ  زا  لیلجت  رد   ، دندش یھارمگ 
شروش رد  زین  دندوب  مسورج  میقم  هک  ایناتِس  ۀدنبای  زارف  نادنورھش  زا  وضع 

. درکن تکرش  رفیسول 

نارگ هراظن  هوبنا  اب  نادابن  ربخ  شخپ  یاھھاگتسیا   ، زور هب  زور  تعاس و  هب  تعاس 
یاھ همانربخ  هناقاتشم  هک  نامسآ  یدنمشوھ  روصت  لباق  ۀقبط  رھ  قاتشم 

یرادافو تاشرازگ  ۀفقو  یب  حرش  زا  دندرک و  یم  لابند  ار  ایناتِس  شروش 
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تحت اھناسنا  نیا   . دندوب رپ  دندرک  یم  یداش  هدنبای  زارف  یاھناسنا  ریذپانرییغت 
ینالوط مأوت و  یاھشالت  ربارب  رد  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  شیوخ  قداص  کلم  یربھر 

یبلط ییادج  یاھمچرپ  درگادرگ  عیرس  نانچ  هک  یناطیش  رگ  هلیح  یاھورین  ۀیلک 
. دندومن یگداتسیا  دندمآ  درگ  هانگ  و 

تقو هب  لاس  ود  زا  شیب  رفیسول  نیشناج  بصن  ات  نامسآ “ رد  گنج   ” عورش زا 
دوخ لنسرپ  هارمھ  هب  وا   . دمآ دیدج  یاورنامرف  ماجنارس  اما   . دیشک لوط  متسیس 
رد لیئربج  طسوت  هک  مدوب  ییاھ  هریخذ  نایم  رد  نم   . دمآ دورف  رولب  یایرد  یور 

ار کدایشالرن  ۀبکوک  ردپ  هب  جروفانال  مایپ  نیلوا  نم  . و  دندوب هدش  جیسب  ایشندیا 
تسد زا  زین  مسورج  دنورھش  کی  یتح  : ” تفگ وا   . مروآ یم  دای  هب  یبوخ  هب 
شیامزآ زا  دندرب و  رد  هب  ناج  نیشتآ  نومزآ  زا  ارگزارف  یاھناسنا  ۀیلک   . تفرن
هب نانیمطا  مایپ  نیا  و  “ . دندمآ نوریب  زوریپ  عومجم  رد  زارفارس و  یتایح 

نیمضت نیرتگرزب   ، ناسنا زارف  یاقب  ۀبرجت  هک  تفر  تشھب  ، و  اسرووی  ، نوتگنیولس
شنمالاو هورگ  نیا  دادعت   . تسا هانگ  ربارب  رد  ظافح  نیرت  یمتح  شروش و  ربارب  رد 

. دوب رفن  ًاقیقد 187٫432٫811  نمؤم  یاھناسنا  زا  یمسورج 

یتموکح یاھتردق  ۀیلک  زا  دندش و  رانکرب  راک  زا  یلصا  نایشروش  جروفانال  دورو  اب 
تارک  ، مسورج هب  هنادازآ  هک  دش  هداد  هزاجا  نانآ  هب  هچ  رگ   ، دندش هدراذگ  رانک 
یاھشالت هب  اھنآ   . دننک دمآ  تفر و  ینوکسم  تارک  کت  کت  هب  یتح  ، و  ایشناروم

اھناسنا ناھذا  یھارمگ  نتخاس و  مگردرس  یارب  دوخ  زیگنا  هسوسو  هناراکبیرف و 
طوبرم مسورج  تیریدم  هوک  رد  اھنآ  راک  هب  هک  ییاج  ات  اما   . دنداد همادا  ناگتشرف  و 

“. دوبن ادیپ  رگید  اھنآ  یاج   ” ، دش یم 

نآ رد   ، دیدرگ مورحم  ایناتِس  رد  یتموکح  ۀتیروتا  یمامت  زا  رفیسول  هک  یلاح  رد 
ریرش یغای  نیا  دناوتب  هک  تشادن  دوجو  یلحم  ناھج  ۀمکحم  ای  ورین  چیھ  ماگنھ 

. دوبن راتخمدوخ  یاورنامرف  کی  لیئاکیم  ماگنھ  نآ  رد   . دزاس دوبان  ای  هدومن  فیقوت  ار 
رد اما   ، دندومن تیامح  متسیس  تلود  فرصت  رد  هبکوک  ناردپ  زا  اھمایا  یامدق 
فیلکت نییعت  ینونک و  تیعضو  اب  هطبار  رد  زونھ  هک  یددعتم  یاھیھاوخ  ماجرف 
چیھ زگرھ  تسا  یسرداد  راظتنا  رد  اھنآ  ناراکمھ  ، و  ناطیش  ، رفیسول ۀدنیآ 

. دنا هدرکن  غالبا  یبقاعتم  میمصت 

شدرگ متسیس  یمامت  رد  ات  دنتفای  هزاجا  یلصا  نارگشروش  نیا  بیترت  نیدب 
اما  . دنیآرب شیوخ  دوجو  زاربا  تیاضر و  مدع  نیرتکد  رتشیب  قیمعت  ددصرد  ات  دننک 
ار یرگید  ۀرک  دنا  هدوبن  رداق  اھنآ  ایشنروی  تقو  هب  لاس  رازھ  تسیود  ًابیرقت  رد 
تسد زا  هرک  تفھ  یس و  طوقس  نامز  زا  ایناتِس  تارک  زا  کیچیھ   . دنھد بیرف 
زین دنا  هدش  ینوکسم  شروش  زور  نآ  زا  هک  یرتناوج  تارک  نآ  یتح   ، دنا هتفرن 

. دنا هتشگن  هارمگ 
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رد هنادازآ   ، ایشنروی رد  لیئاکیم  ییاطعا  تیرومأم  لیمکت  ات  ناطیش  رفیسول و 
رب ناشکرتشم  مجاھت  یط  رد  راب  نیرخآ  اھنآ   . دندز یم  تشگ  ایناتِس  متسیس 

. دندوب مھ  اب  امش  ۀرک  رد  ناسنا  رسپ  هیلع 

رابکی هاگ  دنچ  رھ   ،“ ادخ نارسپ   ” ، یا هرایس  یاھسنرپ  هک  یماگنھ   ، ًاقباس
تارک ۀیلک  هک  تشگ  یم  یعدم  “، و  دمآ یم  زین  ناطیش   ” ، دندرک یم  عامتجا 
ماگنھ زا  وا  اما   . دنک یم  یگدنیامن  ار  هدش  هارمگ  یا  هرایس  یاھسنرپ  یوزنم 

لابند هب   . تسا هتشگن  رادروخرب  مسورج  رد  یدازآ  نیا  زا  لیئاکیم  ییاھن  یاطعا 
مسج رد  یو  هک  یماگنھ   ، لیئاکیم فارحنا  یارب  ناطیش  رفیسول و  شالت 

زا جراخ  رد  ینعی   ، ایناتِس رسارس  رد  نانآ  یارب  یتاپمس  هنوگ  رھ   ، دوب ییاطعا 
. تسا هتفر  نیب  زا   ، هانگ یوزنم  تارک 

یا هرایس  یاھسنرپ  تارایس  زا  رظن  فرص  ار  رفیسول  شروش  لیئاکیم  یاطعا 
تسرد  ، یسیع یصخش  ۀبرجت  تیمھا  نیا  . و  داد نایاپ  ایناتِس  رسارس  رد   ، دترم

نم و  : ” دومن مالعا  دوخ  نویراوح  هب  زور  کی  هک  هاگنآ   ، دوب مسج  رد  وا  گرم  زا  شیپ 
راکیپ نیرخآ  یارب  وا  “ . داتفا ریز  هب  نامسآ  زا  شخرذآ  نوچمھ  هک  مدید  ار  ناطیش 

. دوب هدمآ  ایشنروی  هب  رفیسول  هارمھ  هب  یتایح 

امش ۀرک  رد  وا  یزوریپ  هک  تسناد  یم  ، و  دوب عمج  رطاخ  تیقفوم  زا  ناسنا  رسپ 
ایناتِس رد  طقف  هن   ، یمیدق نانمشد  نیا  تیعضو  لصف  لح و  بجوم  هشیمھ  یارب 

اھناسنا یارب   . دوش یم   ، دوب هدش  اھنآ  دراو  هانگ  هک  رگید  متسیس  ود  رد  هکلب 
هب خساپ  رد  امش  داتسا  هک  یماگنھ   ، تشاد دوجو  تینما  ناگتشرف  یارب  تاجن و 
نم زا   ، ناطیش یا  : ” داد خساپ  یھلا  نانیمطا  اب  تناتم و  اب  رفیسول  تاداھنشیپ 

، تسا تسرد   . دوب رفیسول  شروش  یعقاو  نایاپ  نیا   ، لصا رد  “ . وش رود 
هک لیئربج  تساوخرد  اب  هطبار  رد  ار  ییارجا  میمصت  زونھ  اسرووی  یاھھاگداد 
رد ماگ  نیلوا  نوچ  اما   ، دنا هدرکن  رداص  درک  یم  اعد  نایشروش  یدوبان  یارب 
نامز رد  ًاعطق  مکح  نیا   ، تسا هدش  هتشادرب  نونکات  هدنورپ  نیا  هب  یگدیسر 

. دمآ دھاوخ  بسانم 

ایشنروی سنرپ  یکینکت  رظن  زا  ار  ایشسگیلک  شگرم  ۀظحل  یکیدزن  ات  ناسنا  رسپ 
نونکا  . تسا هدیسر  ارف  ایند  نیا  یرواد  نامز  نونکا  : ” تفگ یسیع   . تخانش یم 
لیمکت یکیدزن  رد  مھ  زاب  سپس  و  “ . دوش یم  هدنکفا  نوریب  ایند  نیا  یاورنامرف 
هدش عقاو  یرواد  دروم  ایند  نیا  یاورنامرف  : ” دومن مالعا   ، شیگدنز ۀدمع  راک 
یادخ  ” ینامز هک  تسا  رابتعا  یب  هدش و  علخ  سنرپ  نامھ  نیا  و  “ . تسا

. دش یم  هدیمان  ایشنروی “
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ایشسگیلک و هب  شیاشخب  ۀضرع   ، ایشنروی کرت  زا  شیپ  لیئاکیم  لمع  نیرخآ 
سنرپ  ، ایشسگیلک  . دنتفریذپن ار  وا  زیمآرھم  ۀئارا  اھنآ  اما   ، دوب ایشسگیلد 

ارجا ار  دوخ  ۀناریرش  یاھحرط  ات  تسا  دازآ  ایشنروی  رد  زونھ   ، امش دترم  یا  هرایس 
یکیدزن ناوت  زا  ، و  درادن یتردق  چیھ  ًاقلطم  اھناسنا  ناھذا  هب  دورو  رد  وا  اما   ، دنک

نیا رگم   ، تسین رادروخرب  نانآ  نتخاس  دساف  ای  هسوسو  یارب  زین  نانآ  یاھناور  هب 
. دنوش نیرفن  یو  ۀناریرش  روضح  اب  دنشاب  لیام  ًاعقاو  اھنآ  هک 

رد دوخ  ۀتیروتا  ظفح  ددصرد  یکیرات  نانارمکح  نیا   ، لیئاکیم یاطعا  زا  شیپ 
ینامسآ رادربنامرف  هبتر و  نییاپ  یاھتیصخش  ربارب  رد  هنارصم  دندمآرب و  ایشنروی 

هب ِراکمھ  راکتنایخ و  یایشسگیلک  نیا  تساکیطنپ  زور  زا  اما   . دندرک یگداتسیا 
ناگدننک میظنت  یھلا  ماقم  هاگشیپ  رد   ، ایشسگیلد  ، یو شھوکن  لباق  هزادنا  کی 

اھناسنا یمامت  یور  هک   ، لیئاکیم حور   ، تقیقح نابھاگن  حور  تشھب و  یرکف 
. دنتسھ ریقح   ، تسا هدش  هتخیر 

رازآ ای  ناھذا  هب  مجاھت  ناوت  زگرھ  هدش  هارمگ  حور  چیھ   ، لاح نیا  اب  یتح  اما 
دنناوت یمن  زگرھ  ایشسگیلک  هن  ناطیش و  هن   . تشادن ار  دنوادخ  نادنزرف  یاھناور 
رثؤم هرز  کی  نامیا   . دنوش کیدزن  اھنآ  هب  ای  هدز  بیسآ  دنوادخ  نامیااب  نادنزرف  هب 

، تسا هتفای  دلوت  ادخ  زا  هک  رھ  : ” دراد تقیقح  نیا   . تسا ترارش  هانگ و  ربارب  رد 
“. دسر یمن  وا  هب  شتسد  ریرش  نآ  ، و  دراد یم  هاگن  ار  دوخ 

راب دنب و  یب  فیعض و  یاھناسنا  دوش  یم  هتشادنپ  هک  یماگنھ   ، یلک روط  هب 
تسپ یتاذ و  تالیامت  طلست  تحت  ًافرص   ، دنتسھ اھوید  نیطایش و  ذوفن  تحت 
یدایز رابتعا  نمیرھا  هب   . دنوش یم  تیادھ  دوخ  ینطاب  لایما  طسوت  دنشیوخ و 
بیلص ماگنھ  زا  ایشسگیلک   . تسا هدش  هداد  تسین  وا  زا  هک  یترارش  یارب 

. تسا هدوب  ناوتان  ًاتبسن  یسیع 

شروش ینونک  تیعضو  - 9

هضرع تاجن  نایشروش  ۀیلک  هب  لیئاکیم   ، رفیسول شروش  تسخن  یاھزور  رد 
ۀبوت هاوگ  هک  یناسک  ۀیلک  هب  ناھج  رب  لماک  تیمکاح  هب  لین  لابند  هب  وا   . درک

. دومن هئارا  ناھج  رد  تمدخ  زا  لکش  کی  رد  اقبا  ششخب و   ، دنداد ناشن  هناقداص 
هتشرف و نارازھ  اما   . دنتفریذپن ار  هدنشخب  یادھا  نیا  ناربھر  زا  کیچیھ 

، لایرتام رتخد  رسپ و  اھدص  لماش   ، ینامسآ تادوجوم  رت  نییاپ  یاھ  هتسر 
ماگنھ رد  دنتفریذپ و  دوب  هدش  مالعا  اھییایشپونپ  طسوت  هک  ار  یششخب 

تادوجوم نیا   . دندش تمرم  شیپ  لاس  دصھن  رازھ و  ناگدرم  زا  یسیع  نتساخرب 
هک یتقو  ات  اھنآ   . دنا هدش  هداد  لاقتنا  مسورج  رد  ردپ  ۀرک  هب  ماگنھ  نآ  زا 

زا  ، دننک رداص  یمیمصت  رفیسول  لباقم  رد  لیئربج  ۀیضق  رد  اسرووی  یاھھاگداد 
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یماگنھ  ، درادن کش  سکچیھ  اما   . دنوش هتشاد  هاگن  اجنآ  رد  دیاب  یکینکت  رظن 
زا هتفای  تاجن  مدان و  یاھتیصخش  نیا   ، دش رداص  یدوبان  یاوتف  اب  هاگداد  مکح  هک 
رد اھییایشپونپ  اب  نونکا  تراظن  تحت  یاھناور  نیا   . دنوش یم  هئربت  یدوبان  مکح 

. دننک یم  شالت  ردپ  ۀرک  زا  تبقارم  راک 

لیمکت فدھ  زا  لیئاکیم  نتخاس  فرصنم  ددصرد  هک  ییاھزور  زا  یلصا  راکبیرف 
یاورنامرف ناونع  هب  رادیاپ  ییاھن و  تروص  هب  شدوخ  رارقتسا  رد  یو  یاطعا 

ربھر لیئاکیم  هک  نیا  زا  دعب   . تسا هدوبن  ایشنروی  رد  زگرھ   ، دمآرب نادابن  قلطم 
اسرووی یاھمایا  یامدق  نارومأم  طسوت  رفیسول   ، دیدرگ نادابن  ناھج  ۀدش  تیبثت 
رد ردپ  یلاقتنا  تارک  هورگ  زا  کی  ۀرامش  رمق  رد  ماگنھ  نآ  زا  دیدرگ و  فیقوت 
نایاپ اھمتسیس  تارک و  ریاس  نایاورنامرف  اجنیا  . و  تسا هدوب  ینادنز  مسورج 
یاطعا لابند  هب   . دننک یم  هراظن  ار  ایناتِس  نکش  نامیپ  ماقم  یلاع  یاورنامرف 
ناسیئر ۀرابرد  اریز   ، تشاد حالطا  یغای  ناربھر  نیا  تیعضو  زا  سلوپ   ، لیئاکیم

. درک دای  ینامسآ “ یاھناکم  رد  رورش  حاورا  زا  ییاھرکشل   ” ناونع هب  ایشسگیلک 

اھمایا یامدق  زا   ، نادابن یلاع  تیمکاح  نتفرگ  هدھع  هب  لابند  هب  لیئاکیم 
شروش رد  هک  ار  ییاھتیصخش  ۀیلک  ات  دوش  هداد  هزاجا  وا  هب  درک  تساوخرد 
ۀیضق رد  ناھجربا  یاھھاگداد  مکح  رودص  رظتنم  دنتشاد و  تکرش  رفیسول 

نامز امش  هک  روطنآ  هدنورپ  نیا   . دزاس ینادنز  دنتسھ  رفیسول  لباقم  رد  لیئربج 
یلاع هاگداد  دانسا  رد  شیپ  لاس  رازھ  تسیود  ًابیرقت   ، دیروآ یم  باسح  هب  ار 
تساوخرد اھمایا  یامدق   ، متسیس تختیاپ  هورگ  اب  هطبار  رد   . دیدرگ تبث  اسرووی 

زا یرگید  رسپ  هک  یتقو  ات  تفای  هزاجا  ناطیش  دنتفریذپ : انثتسا  کی  اب  ار  لیئاکیم 
اسرووی یاھھاگداد  هک  یتقو  ات  ای   ، دوش هتفریذپ  دترم  تارک  نیا  طسوت  دنوادخ 

رد دترم  یاھسنرپ  زا   ، دنیامن زاغآ  ار  رفیسول  لباقم  رد  لیئربج  ۀدنورپ  یسرداد 
. دروآ لمع  هب  رادید  ًابترم  هدش  هدولآ  هانگ  هب  تارک 

هرایس میقم  هک  لوئسم  رسپ  چیھ  امش  اریز  دیایب  ایشنروی  هب  تسناوت  ناطیش 
کلم اتنو  یکام   . دیتشادن لایرتام —  رسپ  هن  یا و  هرایس  سنرپ  هن  دشاب — 

، و تسا هدش  مالعا  ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق  ماگنھ  نآ  زا  قداص 
تقوم یاھمیژر  ۀرود  حاتتفا  رگنایامن   ، رفیسول لباقم  رد  لیئربج  ۀدنورپ  عورش 

ۀئارا نامز  ات  تسرد  ناطیش   ، دراد تقیقح   . تسا یوزنم  تارک  ۀیلک  رد  یا  هرایس 
تساوخرد هب  یگدیسر  ۀسلج  نیلوا  هک  یماگنھ  ینعی   ، اھیزاسراکشآ نیا 

ایشسگیلک زا  بترم  روط  هب   ، دش لیکشت  یلصا  نایشروش  یدوبان  یارب  لیئربج 
روط هب  نونکا  ناطیش   . دومن یم  رادید  هدش  هدولآ  هانگ  هب  یاھسنرپ  ریاس  و 

. تسا ینادنز  مسورج  نادنز  تارک  رد  یعطق 

تسا هدوبن  لیام  ایناتِس  رسارس  رد  سکچیھ   ، لیئاکیم ییاھن  یاطعا  ماگنھ  زا 
دوجوم چیھ  . و  دنک یناحور  تمدخ  ینادنز  نایشروش  هب  هتفر و  نادنز  تارک  هب 
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لاس دصھن  رازھ و  یارب   . تسا هدماین  رد  راکبیرف  نآ  فادھا  تمدخ  هب  یرگید 
. تسا هتفاین  رییغت  تیعضو 

ام دنیامن  نییعت  ار  یلصا  نایشروش  ییاھن  فیلکت  اھمایا  یامدق  هک  ینامز  ات 
رفیسول هک  ینامز  ات   . میرادن ار  ایناتِس  ینونک  یاھتیدودحم  نتفر  نیب  زا  راظتنا 

، انثا نیا  رد   . تشگ دنھاوخن  زاب  قباس  تیعضو  هب  متسیس  یاھرادم   ، تسا هدنز 
. تسا لاعفریغ  لماک  روط  هب  وا 

تارک هب  یھلا  نارسپ  هک  نیا  ضحم  هب   . تسا هتفای  نایاپ  مسورج  رد  شروش 
ۀیلک هک  میدقتعم  ام   . دبای یم  نایاپ  زین  اھنآ  رد   ، دنوش دراو  هدرک  طوقس 
ینازورف نالعا  رظتنم  ام   . دنا هدرک  نینچ  دنششخب  یاریذپ  هک  ینایشروش 

ینیب شیپ  ام   . تخاس دھاوخ  مورحم  تیصخش  دوجو  زا  ار  نانئاخ  نیا  هک  میتسھ 
نایشروش نیا  یدوبان  بجوم  هک  مادعا  نالعا  طسوت  اسرووی  مکح  هک  مینک  یم 

نانآ یاج  لابند  هب  امش  ماگنھ  نآ  رد   . دیدرگ دھاوخ  مالعا  دش  دھاوخ  ینادنز 
تارک نایم  رد  ار  وت  هک  ییاھنآ  و   ” . دش دنھاوخن  ادیپ  نانآ  یلو  تشگ  دیھاوخ 
رگید اما   ، یا هدوب  تشحو  ۀیام  وت   . دش دنھاوخ  هدز  تفگش  وت  زا  دنسانش  یم 

یروط  ” هتسیاشان نانئاخ  نیا  ۀیلک  بیترت  نیدب  و  “ . تشاد یھاوخن  دوجو 
. دنتسھ اسرووی  مکح  رودص  راظتنا  رد  همھ  “ . دنا هدوبن  زگرھ  ایوگ  هک  دنوش  یم 

یرادشھ ینالوط  راصعا  یارب  ایناتِس  رد  یونعم  یکیرات  نادنز  تارک  تفھ  اما 
رثؤم اویش و  یزرط  هب  ار  گرزب  تقیقح  نیا  هک   ، دنا هداد  نادابن  یمامت  هب  یدج 
مخت هانگ  رھ  نورد  رد  هک   ” “؛ تسا تخس  ناراکاطخ  هار  هک   ” دراد یم  مالعا 

“. تسا گرم  هانگ  یازج   ” هک نیا  “؛ و  تسا هتفھن  نآ  یدوبان 

قحلم ایشنروی  شریذپ  هب  ینامز  هک   ، قداص کلم  تِدناوونام  طسوت  هدش  هضرع  ]
[. دوب
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 54
رفیسول شروش  تالکشم 

ناسنا یارب  یراکھبت  ، و  هانگ  ، اطخ  ، ترارش یناعم  مھف  تیمھا و  لماک  کرد 
لامک و هک  تسا  مھف  رید  رما  نیا  ۀدھاشم  رد  ناسنا   . تسا لکشم  یلماکت 
هب داضتم  بذک  تقیقح و  هک  ؛  تسا هوقلاب  ترارش  ۀدننک  داجیا  ریاغم  ِلامک  مدع 
هب هنابلطواد  باختنا  ِیھلا  یاطعا  هک  ؛  تسا هدننک  لتخم  ِترارش  ۀدنروآ  دوجو 

موادم ندومن  لابند  هک  ؛  دوش یم  رجنم  یراکتسرد  هانگ و  نگمھان  یاھورملق 
هب نآ  موادم  در   ، لباقم ۀطقن  رد  ، و  درب یم  هار  دنوادخ  یھاشداپ  هب  تینابر 

. دماجنا یم  یراکھبت  یاھورملق 

ترارش  . دنراد یم  زاجم  ار  شروش  هانگ و  هن  دنترارش و  ۀدنروآ  دوجو  هب  هن  نایادخ 
رد  ، تسا لامک  یاھشزرا  یناعم و  توافتم  حوطس  یاریذپ  هک  یناھج  رد   ، هوقلاب

ناوت ۀیطع  زا  لماکان  تادوجوم  هک  ییاھورملق  ۀیلک  رد  هانگ   . دراد دوجو  نامز 
مدع تقیقح و  داضتم  دوجو   . تسا هوقلاب   ، دنرادروخرب ترارش  یکین و  نیب  باختنا 

. تسا اطخ  ندوب  هوقلاب  ۀدنریگ  رب  رد  ًانیع   ، تیعقاو مدع  تیعقاو و   ، تقیقح
. تسا اطخ  تقیقح  یدمعت  در   . تسا هانگ  ۀدنریگ  رب  رد  ترارش  یدمعت  باختنا 

. تسا یراکھبت   ، اطخ هانگ و  موادم  یریگیپ 

بذاک یقیقح و  یدازآ  - 1

مادکچیھ  ، دش یم  یشان  رفیسول  شروش  زا  هک  یجنرغب  تالضعم  ۀیلک  نایم  زا 
یقیقح و یدازآ  نیب  زیمت  رد  یلماکت  ۀدومزآان  یاھناسنا  ییاناوت  مدع  هب  تبسن 

. تسا هتشگن  یرتشیب  لکشم  بجوم   ، بذاک

، بذاک یدازآ   . تسا یلماکت  تفرشیپ  شاداپ  راصعا و  یوجتسج   ، یقیقح یدازآ 
تیعقاو رب  ینتبم  رادیاپ  یدازآ   . تسا ناکم  ترارش  نامز و  یاطخ  ۀناکریز  بیرف 

. تسا فاصنا —  ، و  یردارب  ، تیارد  ، یدنمشوھ تلادع — 

، ددرگ هدشان  لرتنک  ، و  طورشمریغ  ، یدنمشوھ زا  یراع   ، یدازآ ۀزیگنا  هک  یتقو 
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ورشیپ یا  هنوگ  هب  یقیقح  یدازآ   . تسا یناھیک  دوجو  ۀدننک  هابت  دوخ  کینکت  کی 
یردارب  ، یناھیک فاصنا   ، یعامتجا تلادع  هتسویپ  تسا و  طوبرم  تیعقاو  هب 

. دھد یم  رارق  هظحالم  دروم  ار  یھلا  فیاظو  ، و  یناھج

ۀفیظو  ، یعامتجا ضامغا   ، ینالقع فاصنا   ، یدام تلادع  زا  هک  یماگنھ  یدازآ 
تیعقاو زا  ادج  یدازآ   . تسا یراحتنا   ، دوش یم  ادج  یونعم  یاھشزرا  ، و  یقالخا

. تسا بسانتم  نآ  ینابر  طباور  اب  ًامامت  تیصخش  تیعقاو  ، و  درادن دوجو  یناھیک 

یھاوخدوخ اب   ، دوخ تاساسحا  ۀدشان  راھم  نایب  هتخیسگ و  ماجل  یرسدوخ 
ًامئاد مزالم و  ریخست  نودب  یدازآ   . تسا ربارب  یسانشن  ادخ  جوا   ، رایع مامت 

دوخ یدازآ   . تسا یناسنا  ۀناتسرپدوخ  لیخت  ۀتخادرپ  هتخاس و   ، سفن ۀدنیازف 
رد هک  راب  دنب و  یب  یدازآ   . تسا هناملاظ  بیرف  کی   ، ینھذ لایخ  کی  هتخیگنا 

. تسا هنانوبز  تراسا  دمآرد  شیپ   ، هتشگ ناھنپ  یدازآ  ۀناراکایر  سابل 

ییاتسدوخ کیرش  بذاک  یدازآ   . تسا نیتسار  سفن  تمرح  رای  یقیقح  یدازآ 
دوجو زاربا  تشادنپ  بذاک  یدازآ   . تسا سفن  لرتنک  ۀویم  یقیقح  یدازآ   . تسا
یوس هب  ییاتسدوخ   . درب یم  هار  هناتسود  عون  تمدخ  هب  سفن  لرتنک   . تسا

، تسا لیامتم  هارمگ  درف  نینچ  ۀناھاوخدوخ  ییامن  گرزب  یارب  نارگید  رامثتسا 
تادوجوم هب  تبسن  هنالداعریغ  تردق  زا  یرادروخرب  روظنم  هب  تسا  لیام  یو  اریز 

. دیامن ینابرق  ار  قح  هار   ، دوخ یاتمھ 

، تسا یونعم  هزیگنا  رد  یناھیک و  ْدید  ۀرتسگ  رد  هک  یماگنھ  طقف  درخ  یتح 
. تسا دامتعا  لباق  یھلا و 

ار دنمشوھ  تادوجوم  هک  تسین  هنابیرف  دوخ  عون  نآ  زا  رتگرزب  ییاطخ  چیھ 
زا صاخشا  نیا  نتخاس  مورحم  روظنم  هب  تادوجوم  ریاس  رب  تردق  لامعِا  قاتشم 

نیا ۀیلک  هیلع  رب  یرشب  فاصنا  ییالط  لصا   . دنک یم  اھنآ  یعیبط  یاھیدازآ 
یدازآ طقف   . دروآ یمرب  دایرف  اھییاسراپان  ، و  اھیھاوخدوخ  ، اھیتلادع یب   ، اھیراکبیرف

. دراد قباطت  ششخب  تمدخ  تبحم و  ۀطلس  اب  یعقاو  یقیقح و 

ناعونمھ قوقح  هب  یصخش  یدازآ  مان  هب  دنک  یم  تأرج  رسدوخ  قولخم  هنوگچ 
هدنشخب مارتحا  اب  ناھج  لاعتم  نایاورنامرف  هک  یلاح  رد   ، دزرو یطخت  شیوخ 

یدوجوم چیھ  دنتسیا ! یم  بقع  تیصخش  یاھلیسناتپ  هدارا و  تازایتما  نیا  یارب 
نآ زا  ار  رگید  دوجوم  چیھ  هک  درادن  قح  شیصخش  رھاظ  هب  یدازآ  لامعِا  رد 
طسوت هتسیاش  روط  هب  تسا و  هدش  ادھا  ناگدننیرفآ  طسوت  هک  دوجو  تازایتما 

. دزاس مورحم  تسا  مارتحا  دروم  ناشرادافو  نیعبات  ، و  ناتسدریز  ، ناراکمھ ۀیلک 

مایا یط  رد  ای  یرگدادیب  هانگ و  ۀرک  کی  رد  دوش  راچان  تسا  نکمم  یلماکت  ناسنا 
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ناراکمتس و اب  دوخ  یدام  یاھیدازآ  یارب   ، لماکت لاح  رد  یودب  ۀرک  کی  ۀیلوا 
گنج  . تسین نینچ  حور  تارک  رد  ای  ایشناروم  تارک  رد  اما   ، دنک هزرابم  نارگبوکرس 
لاح رد  ِلامرن  ندمت  زا  رادروخرب  تارک  رد  اما   ، تسا هیلوا  یلماکت  ناسنا  ثاریم 
اھتدم  ، یداژن تامھافت  ِءوس  لیدعت  کینکت  کی  ناونع  هب  یکیزیف  دربن   ، تفرشیپ

. تسا هداتفا  رابتعا  زا  هک  تسا 

یدازآ تقرس  - 2

یوگلا ماگنھ  نآ  زا  ، و  دومن یزیر  حرط  ار  هنادواج  یانواھ  حور  رد  رسپ و  اب  دنوادخ 
. تسا هدروآ  تسد  هب  ندش —  میھس  شنیرفآ —  رد  ار  گنھامھ  تکرش  یدبا 
دنوادخ نارتخد  نارسپ و  زا  کی  رھ  یارب  نیداینب  حرط  کی  ندش  میھس  یوگلا  نیا 
رد ار  یدبا  لامک  یزکرم  ناھج  هک  دننک  یم  شالت  هتفر و  اضف  نایم  هب  هک  تسا 

. دنیامن یرادرب  هیپک  نامز  دعب 

نیا دراد  ار  ردپ  تساوخ  ماجنا  یوزرآ  هک  لماکت  لاح  رد  ناھج  رھ  قولخم  رھ  ریدقت 
نامز ناگدننیرفآ  کیرش  لامک  هب  یبرجت  لین  دنمھوکش  یارجام  نیا  رد  هک  تسا 
ۀدارا یتاقولخم  نینچ  هب  تسناوت  یم  یتخس  هب  ردپ   ، دوبن نینچ  رگا   . دوش اضف  و 

اب دوخ  حور  ۀلیسو  هب  عقاو  رد  ، و  دیزگ یمن  ینکس  اھنآ  رد  ، و  دیامن اطعا  دازآ  قالخ 
. دز یمن  تکراشم  هب  تسد  اھنآ 

ناھج کی  رد  نامز  ندز  رانک   ، یندشن راک  ماجنا  یارب  یو  شالت  رفیسول  تقامح 
ایناتِس تیصخش  رھ  قالخ  نتخاس  مورحم  یارب  شالت  رفیسول  مرج   . دوب یبرجت 
تکرش قولخم —  یصخش  تکرش  لوبق  لباقریغ  تیمورحم   ، دوب اھنآ  قوقح  زا 

مھ  ، تایح رون و  تیعضو  هب  یبایتسد  یارب  یلماکت  ینالوط  راکیپ  رد  هنابلطواد — 
اب امش  متسیس  نیشیپ  یاورنامرف  نیا   . دوب یعمج  تروص  هب  مھ  یدرف و  روط  هب 

ۀنادواج فدھ  لباقم  رد  ًامیقتسم  ار  دوخ  ۀتساوخ  یارذگ  فدھ   ، راک نیا  ماجنا 
نایامن یصخش  تاقولخم  ۀیلک  هب  دازآ  ۀدارا  یاطعا  رد  هک  روطنآ   ، ردپ تساوخ 

ناگدنبای و زارف  ۀنابلطواد  باختنا  رفیسول  شروش  ور  نیا  زا   . داد رارق   ، تسا
رھ هک  یدیدھت  دومن —  دیدھت  نکمم  رثکادح  زواجت  اب  ار  ایناتِس  متسیس  نامداخ 
یانب هب  اتمھ  یب  یصخش و  یتدضاعم  زیگنا  فعش  ۀبرجت  زا  ار  تادوجوم  نیا  زا  کی 
لامک متسیس  تروص  هب  یزور  هک  یبرجت  درخ  ندش  اپرب  لاح  رد  یگتسھآ  هب 

رد بیترت  نیدب   . تخاس یم  مورحم  دبا  یارب   ، تشاد دھاوخ  دوجو  ایناتِس  ۀتفای 
تروص هب  یدازآ  ۀناراکبیرف  ششوپ  تحت  رفیسول  تسفینام   ، لالدتسا نشور  وترپ 

، و دیامن یم  هولج  دیناسر  جوا  هب  ار  یصخش  یدازآ  تقرس  هک  میظع  دیدھت  کی 
. تسا هتسویپ  عوقو  هب  راب  ود  طقف  نادابن  خیرات  یمامت  رد  هک  یحطس  رد  مھ  نآ 

ناگتشرف اھناسنا و  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تساوخ  یم  رفیسول   ، هصالخ روط  هب 
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ناشدوخ و تشونرس  قلخ  رد  تکرش  یھلا  زایتما  ینعی   ، دریگب اھنآ  زا   ، دوب هداد 
. ینوکسم تارک  یلحم  متسیس  نیا  تشونرس 

چیھ هک  تسین  رادروخرب  راوازس  یدازآ  نیا  زا  ناھج  رسارس  رد  یدوجوم  چیھ 
، ندش هتشاد  تسود  نتشاد و  تسود  قح   ، یقیقح یدازآ  زا  ار  یرگید  دوجوم 

. دزاس مورحم   ، شناعونمھ هب  تمدخ  دنوادخ و  شتسرپ  زایتما 

تلادع ینامز  ریخأت  - 3

هنارکف یب  لاؤس  نیا  زا  هشیمھ  یلماکت  تارک  رایتخا  بحاص  یقالخا  تاقولخم 
هانگ ترارش و  هب  هزاجا  دنمدرخ  ًامامت  ناگدننیرفآ  ارچ  هک  دنوش  یم  یناشیرپ  راچد 

، دوش هدراذگ  دازآ  یتسار  هب  قولخم  رگا  هک  دنناوتان  رما  نیا  کرد  زا  اھنآ   . دنھد یم 
لماک ۀتشرف  ای  لماکت  لاح  رد  ناسنا  ۀنادازآ  تساوخ   . دنریذپان بانتجا  اھنیا  ود  رھ 

یارب ناسنا  ناوت   . تسین کیلوبمس  لآ  هدیا  کی   ، یفسلف فرص  موھفم  کی 
، دوخ یارب  باختنا  یدازآ  نیا   . تسا ناھج  تیعقاو  کی   ، ترارش ای  یکین  باختنا 

ای دوجوم  چیھ  داد  دنھاوخن  هزاجا  نانآ  ، و  تسا لاعتم  نایاورنامرف  ۀیطع  کی 
یارب یتح  روانھپ —  ناھج  رد  ار  تیصخش  کی  طقف  یتح  تادوجوم  زا  یھورگ 
طلغ ِیصخش  یدازآ  نیا  زا  یرادروخرب  رد  نادان  هارمگ و  تادوجوم  نینچ  یاضرا 

. دزاس مورحم  یھلا  ۀدش  اطعا  یدازآ  نیا  زا  هتفای —  مان 

مدع اب  یواسم  هانگ )  ) ترارش اب  دوجو  یمامت  اب  هناھاگآ و  تیوھ  نییعت  هچ  رگا 
اب یصخش  تیوھ  نییعت  نینچ  ۀظحل  نیب  دیاب  هشیمھ   ، تسا یدوبان )  ) دوجو
کی ترارش —  یدمعت  شریذپ  نینچ  کیتاموتا  ۀجیتن  تازاجم —  یارجا  هانگ و 

تیعضو یسرداد  یارب  ات   ، دشاب هتشاد  دوجو  ینامز  ۀلصاف  یفاک  نامز  تدم 
یناھج یاھتیصخش  ۀیلک  یارب  هک  یروط   ، دوش هداد  تصخر  درف  نیا  یناھج 

دوخ دییأت  هک  دشاب  هنالداع  هنافصنم و  ردقنآ  ، و  دشاب شخبتیاضر  ًالماک  هطوبرم 
. دروآ تسد  هب  زین  ار  راکھانگ  درف 

عانتما مکح  دییأت  زا  یکین  تقیقح و  ِتیعقاو  اب  تفلاخم  رد  ناھج  یغای  نیا  رگا  اما 
نینچ زا  اما  دناد  یم  ار  دوخ  تیموکحم  تلادع  دوخ  بلق  رد  راکھانگ  درف  رگا  ، و  دزرو
یارجا اھمایا  یامدق  دیدحالص  قباطم  دیاب  تروص  نآ  رد   ، دنز یم  زاب  رس  یفارتعا 
نتفر نیب  زا  نامز  ات  دوجوم  رھ  یدوبان  زا  اھمایا  یامدق  . و  دتفا قیوعت  هب  مکح 

رد مھ  راکھانگ و  درف  رد  مھ   ، یونعم یاھتیعقاو  ۀیلک  یقالخا و  یاھشزرا  یمامت 
. دنزرو یم  عانتما   ، هطوبرم لمتحم  یاھتاپمس  نایماح و  ۀیلک 

ششخب ینامز  ریخأت  - 4
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هب  ، تسا راوشد  کدایشالرُن  ۀبکوک  رد  نآ  حیضوت  یا  هزادنا  ات  هک  یرگید  ۀلئسم 
هارمگ یاھسنرپ  ، و  ناطیش  ، رفیسول اھنآ  قباطم  هک  دوش  یم  طوبرم  یلیالد 

هب  ، ندش عقاو  یرواد  دروم  ، و  سبح  ، فیقوت زا  شیپ  ینالوط  یتدم  دنتفای  هزاجا 
. دنھد همادا  ترارش 

دنناوت یم  رتھب   ، دنا هدرک  گرزب  ار  اھنآ  هدروآ و  ایند  هب  ینادنزرف  هک  ییاھنآ   ، نیدلاو
یدوبان تیموکحم و  رد  تسا  نکمم   ، هدننیرفآ ردپ  کی   ، لیئاکیم ارچ  دننک  کرد 

نشور یبوخ  هب  جرخلو  رسپ  اب  هطبار  رد  یسیع  ناتساد   . دشاب دنک  دوخ  نادنزرف 
یتدم راکاطخ  دنزرف  کی  ۀبوت  یارب  دناوت  یم  تبحم  اب  ردپ  کی  هنوگچ  هک  دزاس  یم 

. دنامب رظتنم  ینالوط 

ار اطخ  راک  ماجنا  دناوت  یم  عقاو  رد  راکترارش  قولخم  کی  هک  تیعقاو  نیا  دوخ 
دناسر یم  توبث  هب  ار  باختنا  یدازآ  تیعقاو  دوش —  هانگ  بکترم  دیامن —  باختنا 
طورشم  ، دیامن یم  هیجوت  تلادع  یارجا  رد  ار  ریخأت  تدم  لوط  رھ  لماک  روط  هب  و 

. دوش رجنم  یزاسزاب  هبوت و  هب  هدش  ینالوط  ششخب  هک  نیا  هب 

ار اھنآ  ریاس   . تشاد شیپ  زا  دوب  ناشیوجتسج  رد  هک  ار  ییاھیدازآ  رتشیب  رفیسول 
هب نداد  نادیم  قیرط  زا  اھبنارگ  یایاطع  نیا  ۀیلک   . دروآ یم  تسد  هب  هدنیآ  رد  زین 
بلط نونکا  مھ  صخش  هچنآ  زا  یرادروخرب  تساوخ  هب  ندش  میلست  یربص و  یب 

یاھیدازآ قوقح و  هب  مارتحا  رد  تادھعت  ۀمھ  یفن  اب  نآ  زا  یرادروخرب  دنک —  یم 
تسد زا  دنتسھ —  اھناھج  ناھج  ۀدنھد  لیکشت  هک  یرگید  تادوجوم  ۀیلک 

. دنتسھ یناھج  ، و  یھلا  ، یرطف یقالخا  ِفیاظو   . دنتفر

ارچ دنھد  یم  ناشن  هک  دنراد  دوجو  یرایسب  ۀدش  هتخانش  لیالد  ام  یارب 
یکش  . دندرکن ینادنز  ای  دوبان  ار  رفیسول  شروش  ناربھر  ًاروف  لاعتم  نایاورنامرف 

. دنا هتخانشان  ام  یارب  هک  دنراد  دوجو  یرتھب  ًالامتحا  رگید و  لیالد  زاب  هک  تسین 
نادابن لیئاکیم  ۀلیسو  هب  ًاصخش  تلادع  یارجا  رد  ریخأت  نیا  ششخب  یاھ  هبنج 
تلادع  ، دوخ راکاطخ  نادنزرف  یارب  هدننیرفآ  ردپ  نیا  ۀفطاع  زا  یاوس   . دندش ادھا 
رد لیئاکیم  ندوب  مسج  رد  نیح  رگا   . دنک لمع  تسناوت  یم  ناھجربا  یلاع 

نیا ناگدننک  اوغا   ، دوب هتسویپ  عوقو  هب  رفیسول  شروش  ریظن  یدادخر  ایشنروی 
. دندش یم  دوبان  ًاقلطم  گنرد و  یب  ترارش 

، دوش یمن  هتشاد  زاب  یھلا  ششخب  قیرط  زا  یلاعتم  تلادع  هک  یماگنھ 
اضف نامز و  نادنزرف  هب  ششخب  یاطعا  اما   . دیامن لمع  گنرد  یب  دناوت  یم 

ار  ، تشادرب تشک و  نایم  شخب  تاجن  ۀلصاف  نیا   ، ینامز ریخأت  نیا  هشیمھ 
شیامزآ و یارب  ینامز  ۀلصاف  نیا   ، دشاب بوخ  یناشفا  رذب  رگا   . دزاس یم  مھارف 

نیا  ، دشاب هناریرش  یناشفا  رذب  رگا   . دزاس یم  مھارف  لاجم  رتکاراک  نتخاس 
رد ینامز  ریخأت  نیا   . دنک یم  مھارف  هجرف  درف  حالصا  هبوت و  یارب  هدنیاشخب  ریخأت 
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. تسا ناھجربا  تفھ  ششخب  یاطعا  یتاذ   ، ناراکھبت یارب  مکح  یارجا  یرواد و 
تبحم دنوادخ  هک  دنک  یم  تباث  ششخب  ۀلیسو  هب  تلادع  یارجا  زا  تعنامم  نیا 
تشونرس و تسا و  طلسم  اھناھج  رب  یرھماب  یادخ  نینچ  هک  نیا  ، و  تسا

. دنک یم  لرتنک  محرت  اب  ار  دوخ  تاقولخم  ۀیلک  یسرداد 

نیا زا   . دریذپ یم  تروص  ناگدننیرفآ  دازآ  ۀدارا  نامرف  اب  نامز  ۀدنیاشخب  تاریخأت 
. دوش یم  لصاح  یکین  ناھج  رد   ، راکھانگ نایشروش  اب  دروخرب  رد  هنارابدرب  کینکت 

لمع هشیدنا و  رد  هک  یسک  تثابخ  زا  هک   ، تسا تسرد  ًالماک  هک  یلاح  رد 
اھزیچ ۀیلک  هک  دراد  تحص  هزادنا  نیمھ  هب   ، دوش یمن  دیاع  یکین  دنک  یم  ترارش 
، دنسانش یم  ار  ادخ  هک  یتادوجوم  ۀیلک  یارب  راکشآ ) هوقلاب و  ترارش  لماش  )
هب وا  یھلا  دوصقم  هنادواج و  حرط  قباطم  دنتسھ و  وا  تساوخ  ماجنا  ۀتفیش 

. دننک یم  راک  مھ  اب  ریخ  رمث  یارب   ، دنتسھ دوعص  لاح  رد  تشھب  یوس 

هک روطنآ   ) ینالوط ریخأت  مغر  هب   . دنتسین ریذپان  نایاپ  هدنیاشخب  تاریخأت  نیا  اما 
تبث میناوت  یم   ، رفیسول شروش  یرواد  رد  دوش ) یم  هبساحم  ایشنروی  رد  نامز 

ۀدنورپ هب  یگدیسر  ۀسلج  نیلوا  هفشاکم  نیا  ۀضرع  نامز  لوط  رد  هک  مینک 
نآ زا  دعب  یھاتوک  تدم  ، و  دش اپرب  اسرووی  رد  رفیسول  لباقم  رد  لیئربج  فیلکتالب 
ۀرک رد  رفیسول  هارمھ  هب  ناطیش  ندش  ینادنز  سپ  نآ  زا  هک  اھمایا  یامدق  نامرف 
رھ زا  رتشیب  رادید  یارب  ار  ناطیش  ناوت  مادقا  نیا   . دش هداد   ، درک رداص  ار  نادنز 

هک یناھج  رد  تلادع   . دھد یم  نایاپ  ایناتِس  ۀدش  هدولآ  هانگ  هب  تارک  زا  کی 
. تسا یعطق  اما   ، دریگ تروص  یدنک  هب  تسا  نکمم  تسا  هریچ  نآ  رد  ششخب 
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یرواد دروم  ای  ندشن  ینادنز  نوماریپ  نم  یارب  رایسب  ۀدش  هتخانش  للع  نایم  زا 
ار ریز  لیالد  مراد  هزاجا  نم   ، شناتسدمھ رفیسول و  ِنیا  زا  رتشیپ  ندشن  عقاو 

: منک وگزاب 

دشاب رادروخرب  یفکم  نامز  زا  راکاطخ  درف  رھ  هک  تسا  نیا  ششخب  ۀمزال  - 1
هناریرش و راکفا  اب  هطبار  رد  یباختنا  ًالماک  هناھاگآ و  یشرگن  نآ  یط  ات 

. دیامن نیودت  شیوخ  ۀناراکھانگ  لامعا 

ششخب هک  ار  هچنآ  ور  نیا  زا   . تسا هریچ  یلاع  تلادع  رب  ردپ  کی  رھم  - 2
راکترارش درف  رھ  هب   . دزاس یمن  دوبان  زگرھ  تلادع   ، دھد تاجن  دناوت  یم 

. دوش یم  هداد  تاجن  شریذپ  تصرف 

لوجع شیوخ  ۀداوناخ  راکاطخ  وضع  کی  هیبنت  رد  زگرھ  یا  هفطاعرپ  ردپ  چیھ  - 3
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. دنک لمع  نامز  زا  لقتسم  دناوت  یمن  ییابیکش   . تسین

درخ و  ، تسا شخبنایز  هداوناخ  کی  یارب  هشیمھ  یراکاطخ  هک  یلاح  رد  - 4
کی ۀلیسو  هب  هک  یتصرف  یط  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  راکتسرد  نادنزرف   ، رھم
هار هابتشا  دناوتب  راکھانگ  درف  دیاش  نآ  یط  هک  هدش —  هداد  هفطاعرپ  ردپ 

. دننک ارادم  راکاطخ  ردارب  کی  اب  دریذپب —  ار  تاجن  هدید و  ار  دوخ 

ردپ وا  هک  نیا  مغر  هب  ، و  رفیسول هب  تبسن  لیئاکیم  دروخرب  زا  رظن  فرص  - 5
یاورنامرف یارب  هک  دوبن  هدننیرفآ  رسپ  درکراک  ۀطیح  رد   ، دوب رفیسول  ۀدننیرفآ 
ۀرود ماگنھ  نآ  رد  وا  اریز   . دیامن لامعا  هنالوجع  یرواد  کی  متسیس  دترم 
تیمکاح هب  دناوتب  قیرط  نیدب  هک  دوب  هدرکن  لیمکت  ار  دوخ  ییاطعا  یناگدنز 

. دبای تسد  نادابن  قلطم 

اھنآ اما   ، دنزاس دوبان  ار  نایشروش  نیا  ًاروف  دنتسناوت  یم  اھمایا  یامدق  - 6
رد  . دننک یم  مادعا  ار  ناراکاطخ  تردن  هب   ، لماک یگدیسر  ۀسلج  کی  نودب 

. دندیزرو عانتما  لیئاکیم  تامیمصت  اب  تفلاخم  رد  مکح  رودص  زا  اھنآ   ، دروم نیا 

دنامب رود  نایشروش  زا  هک  دومن  هیصوت  لیئاکیم  هب  لیئونامع  مولعم  رارق  زا  - 7
. و دنک لابند  ار  هدننک  دوبان  دوخ  یعیبط  ریسم  کی  شروش  هک  دھد  هزاجا  و 

. تسا تشھب  ثیلثت  ۀچراپکی  درخ  ِینامز  ساکعنا   ، اھمایا داحتا  درخ 

راک نایاپ  ات  هک  دومن  هیصوت  هبکوک  ناردپ  هب  ایشندیا  رد  اھمایا  نمؤم  - 8
ینونک و دنورھش  رھ  بولق  رد  رتدوز  هچ  رھ  ات   ، دنوش هدراذگ  دازآ  نایشروش 

رھ یحور —  ای   ، ییایشناروم  ، یناسنا قولخم  رھ  کدایشالرُن —  ۀدنیآ 
. دوش نک  هشیر  ناراکترارش  نیا  یارب  یتاپمس  هنوگ 

لیئربج هب  ناتناورُا  ییارجا  یلاع  سیئر  یصخش  ۀدنیامن  مسورج  رد  - 9
یارب  ، دوش یم  طوبرم  رفیسول  یدازآ  نالعا  هب  هک  یروما  نآ  رد   ، دومن هیصوت 

. دوش هداد  هنادنمدرخ  ۀناھاگآ  باختنا  کی  یارب  لماک  لاجم  هدنز  قولخم  رھ 
هک داد  حیضوت  شروش  لئاسم  رکذ  زا  سپ  لیئربج  یتشھب  یرارطضا  رواشم 
رد  ، دوشن هداد  کدایشالرُن  تاقولخم  ۀیلک  هب  هنادازآ  لماک و  لاجم  نینچ  رگا 
ود ًالامتحا  ِتاقولخم  نیا  ۀیلک  ربارب  رد  دوخ  ینمیا  رطاخ  هب  تشھب  تروص  نآ 

دوعص یاھرد  هک  نیا  یارب   . درک دھاوخ  یوزنم  ار  هبکوک  یمامت  ددرم  ای  لد 
رد تسا  مزال   ، دوش هتشاد  هاگن  زاب  کدایشالرُن  تادوجوم  یارب  تشھب  هب 

ۀیلک مزع  ندوب  خسار  دوش و  هدید  کرادت  شروش  لماک  شرتسگ  ربارب 
. دوش نیمضت  دنریگرد  رما  نیا  رد  یوحن  هب  هک  یتادوجوم 

یمکح دوخ  لقتسم  نالعا  نیموس  ناونع  هب  نوتگنیولس  یھلا  مداخ  - 10
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هب نایشروش  شروش و  هک  دوشن  ماجنا  یراک  هک  داد  نومنھر  درک و  رداص 
نانآ هیرک  یامیس  ای   ، دنوش بوکرس  هنالدزب   ، دنوش جالع  هراک  همین  روط 
یاشفا یارب  هک  دنتفای  دومنھر  ناگتشرف  ریثک  هورگ   . دوش هتشاد  هاگن  ناھنپ 

نیرت عیرس  ناونع  هب   ، هانگ زورب  یارب  دودحمان  تصرف  نتخاس  مھارف  لماک و 
. دننک راک   ، هانگ ترارش و  یالب  ییاھن  لماک و  جالع  هب  یبایتسد  کینکت 

، دنمناوت ناروآ  مایپ  زا  لکشتم  قباس  یاھناسنا  یرارطضا  یاروش  کی  - 11
، دنا هتشاد  ار  هباشم  یاھتیعضو  یصخش  ۀبرجت  هک  یا  هتفای  لالج  یاھناسنا 

دنداد زردنا  لیئربج  هب  اھنآ   . تفای نامزاس  مسورج  رد  ناشناراکمھ  هارمھ  هب 
لقادح  ، دوش هدافتسا  بوکرس  ۀدز  باتش  ای  هنادبتسم  یاھشور  زا  رگا  هک 
ریثک یاھھورگ  یمامت   . دنوش یم  یھارمگ  راچد  تادوجوم  دادعت  ربارب  هس 
هک دوش  هداد  هزاجا  دندرک  تقفاوم  لیئربج  هب  هیصوت  رد  اسرووی  نارواشم 
هب نداد  نایاپ  رگا  یتح   ، دیامن یط  ار  دوخ  یعیبط  لماک و  ریسم  شروش 

. دشاب لاس  نویلیم  کی  دنمزاین  نآ  یاھدمایپ 

اب ایشنروی  ناسنا  کی  رگا  تسا : یبسن   ، نامز ِناھج  کی  رد  یتح   ، نامز - 12
وا رگا  ، و  دزادنا هار  یناھج  لاجنج  هک  دوش  یمرج  بکترم  طسوتم  رمع  لوط 
ایآ  ، دوش مادعا  ، و  همکاحم  ، ریگتسد مرج  باکترا  نامز  زا  زور  هس  ای  ود  فرظ 
نآ هسیاقم  رد  لاح  نیا  اب  ؟ و  دسر یم  رظن  هب  ینالوط  ینامز  امش  یارب  نیا 
زاغآ نونکا  هک   ، وا یارب  یرواد  رگا  یتح   ، تسا رتکیدزن  رفیسول  رمع  لوط  هب 

تشذگ  . دباین همتاخ  مھ  ایشنروی  تقو  هب  لاس  رازھ  دصکی  ات   ، تسا هدش 
، تسا فیلکتالب  یھاوخداد  هک  ییاج  رد   ، اسرووی هاگدید  زا  نامز  یبسن 
فرظ رفیسول  مرج  هک  دوش  هداد  ناشن  بلطم  نیا  نتفگ  قیرط  زا  دناوت  یم 
هاگدید زا   . دش یم  هدروآ  همکاحم  هب  تشاد  نآ  باکترا  نامز  زا  هیناث  مین  ود و 

. تسا نآ  باکترا  اب  نراقم  تواضق  تشھب 

دوجو رفیسول  شروش  ۀنارسدوخ  نتخاسن  فقوتم  یارب  یلیالد  دادعت  نیمھ  هب 
اھنآ مرادن  هزاجا  نم  اما   ، دنشاب مھف  لباق  امش  یارب  ًاشخب  تسا  نکمم  هک  دنراد 

تشھ لھچ و  اسرووی  رد  ام  هک  مھد  عالطا  امش  هب  مناوت  یم  نم   . منک لقن  ار 
یقالخا و یگتسکشرو  لماک  ریسم  ترارش  هک  نیا  هب  نداد  لاجم  یارب  ار  لیلد 

هب هک  مرادن  کش  نم   . میھد یم  شزومآ   ، دنک یط  ار  شیوخ  یونعم  یدوبان 
. دنا هتخانشان  نم  یارب  هک  دنراد  دوجو  یرتشیب  لیالد  تبسن  نیمھ 

تبحم یزوریپ  - 6

هک یلکشم  رھ  اب  رفیسول  شروش  مھف  یارب  ناششالت  رد  یلماکت  یاھناسنا 
دروخرب کینکت  هک  دشاب  حضاو  دنمشیدنا  نارکفتم  یمامت  یارب  دیاب   ، دنوش هجاوم 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یزیمآرھم ششخب  دسر  یم  رظن  هب   . تسا یھلا  رھم  ۀدننک  تابثا  نایشروش  اب 
اھیتخس و رد  هک  یرایسب  هانگ  یب  تادوجوم  هب  دیدرگ  نایشروش  لاح  لماش  هک 

رطاخ ناشیرپ  یاھتیصخش  نیا  ۀیلک  اما   ، تفای میمعت  دندوب  راتفرگ  تاقشم 
رد هک  دنشاب  هتشاد  اکتا  یدنمدرخ  ًامامت  تاضق  هب  یعمج  رطاخ  اب  دنناوت  یم 

. دننک یم  یرواد  تلادع  زین  ششخب و  اب  ناشتشونرس  نییعت 

تادوجوم اب  ناشیاھدروخرب  ۀیلک  رد  ود  رھ  وا  یتشھب  ردپ  هدننیرفآ و  رسپ 
دروخرب بناوج  زا  یرایسب  تسا  نکمم  ریغ   . دنتبحم زا  راشرس  دنمشوھ 

، دومن کرد  ناراکھانگ —  هانگ و  شروش —  نایشروش و  اب  ار  ناھج  نایاورنامرف 
یاھدروخرب ۀیلک  رد   ، ردپ کی  ناونع  هب  دنوادخ  دوش  هدروآ  رطاخ  هب  هک  نیا  رگم 

. دریگ یم  یشیپ  تیھولا  یاھیلجت  رگید  یاھ  هبنج  یمامت  رب   ، تیناسنا اب  تینابر 
یا هزیگنا  یگمھ  هدننیرفآ  یتشھب  نارسپ  هک  دوش  هدروآ  دای  هب  دیاب  نینچمھ 

. دنراد هدنشخب 

رصقم هک  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  هب  دنیزگرب  گرزب  ۀداوناخ  کی  تفوطع  اب  ردپ  کی  رگا 
نتشاد ینازرا  هک  تسا  نکمم  ًالماک   ، دیامن محرت  تسا  شحاف  یاطخ  هب 

راکتسرد رگید و  نادنزرف  ۀیلک  یتخس  بجوم  ًاتقوم  راکاطخ  دنزرف  نیا  هب  ششخب 
ِنتشاد ِیعقاو  تیعضو  زا  یکسیر  نینچ   . دنریذپان بانتجا  ییاھدمایپ  نینچ   . دوش
وضع رھ   . تسا ریذپان  ییادج   ، ندوب هداوناخ  هورگ  کی  وضع  تبحم و  اب  ۀدلاو  کی 

رھ  ، بیترت نیمھ  هب   . درب یم  دوس  رگید  وضع  رھ  ۀناراکتسرد  راتفر  زا  هداوناخ  کی 
جنر لمحتم  رگید  وضع  رھ  ۀتسیاشان  راتفر  ِینامز  ِیروف  یاھدمایپ  زا  دیاب  وضع 
اھناھج ، و  بکاوک  ، اھمتسیس  ، تارک  ، اھداژن  ، اھتلم  ، اھھورگ  ، اھ هداوناخ   . دوش

نینچ زا  یوضع  رھ  هجیتن  رد  . و  دنرادروخرب تیدرف  زا  هک  دنتسھ  تکراشم  طباور 
هطوبرم هورگ  یاضعا  ریاس  یمامت  یراکتسرد  دیاوف  زا   ، کچوک ای  گرزب   ، یھورگ

. درب یم  جنر  نانآ  یراکاطخ  یاھدمایپ  زا  هدرب و  دوس 

هانگ ۀنارورش  یاھدمایپ  زا  دیوش  روبجم  امش  رگا  ددرگ : نشور  دیاب  زیچ  کی  اما 
رد یشروش  یتح   ، یناسنا یاتمھ  ای  یرھشمھ  کی   ، دوخ ۀداوناخ  زا  یوضع 

یراکاطخ رطاخ  هب  هک  نیا  زا  رظن  فرص  دیربب —  جنر  رگید  یاج  ای  متسیس 
اب دیناوت  یم  دیوش —  یبئاصم  هچ  لمحتم  دوخ  یاھقوفام  ای   ، ناراکمھ  ، نارشاعم

. دنتسھ ارذگ  بئاصم  ییاھجنر  نینچ  هک  دیشاب  عمج  رطاخ  یدبا  نانیمطا 
دناوت یمن  زگرھ  هورگ  رد  یراکاطخ  ۀناردارب  یاھدمایپ  نیا  زا  کیچیھ 

زا ار  امش  نازیم  نیرتمک  هب  ای  هتخادنا  هرطاخم  هب  ار  امش  ۀنادواج  یاھزادنا  مشچ 
. دراد مورحم  دنوادخ  هب  یبایتسد  تشھب و  هب  دوعص  یارب  دوخ  یھلا  قح 

شروش هانگ  اب  هتسویپ  روط  هب  هک  اھیدیماان  ، و  تاریخأت  ، تامیالمان نیا  یارب  و 
شروش دنمشزرا  یاھدمایپ  زا  یرایسب  نایم  زا   . دراد دوجو  شاداپ   ، دنتسھ مأوت 
دوبھب یناگدنز  ریسم  هب  ار  امش  هجوت  طقف   ، دوش هدرب  مان  دوش  یم  هک  رفیسول 
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قیرط زا  هک  منک  یم  بلج   ، مسورج نادنورھش   ، یناسنا ناگدنبای  زارف  نآ  ۀتفای 
هب ندش  لیدبت  یارب  ار  دوخ   ، هانگ زیمآ  بیرف  یاھلالدتسا  ربارب  رد  یگداتسیا 
یدوجوم رھ   . دنداد رارق  فص  رد   ، نم دوخ  عون  یاھاتمھ   ، هدنیآ دنمناوت  ناروآ  مایپ 
تیعضو ًاروف  قیرط  نیدب   ، درک یگداتسیا  هنارورش  دادخر  نآ  نومزآ  ربارب  رد  هک 

. داد اقترا  ار  دوخ  یونعم  شزرا  درب و  ولج  ار  دوخ  ییارجا 

مامت ۀعجاف  کی  ناھج  متسیس و  یارب  رفیسول  بوشآ  دیسر  یم  رظن  هب  ادتبا  رد 
تسیب و تشذگ  اب   . دندرک ندش  رادیدپ  هب  عورش  نآ  دیاوف  جیردت  هب   . تسا رایع 

کلم  ،( ایشنروی تقو  هب  لاس  رازھ  تسیب   ) متسیس تقو  هب  لاس  رازھ  جنپ 
رفیسول یدرخبان  زا  هدش  دیاع  یبوخ  هک  دنھد  شزومآ  دندرک  عورش  اھقداص 

ماگنھ نآ  ات  ترارش  عومجم   . دوب هتشگ  ضراع  هک  دوب  هدش  یترارش  یواسم 
رد  . دوب هتفای  شیازفا  ًاموادم  یوزنم  تارک  یخرب  رد  طقف  ، و  دوب هدنام  دکار  ًابیرقت 
، ناھجربا ناھج و  نایم  رد  هدش و  هدوزفا  ًاموادم  دنمدوس  یاھدمایپ  هک  یلاح 
یبوخ هک  دنھد  یم  شزومآ  نونکا  اھقداص  کلم   . دوب هتفای  دادتما   ، انواھ ات  یتح 

. تسا اھترارش  یمامت  عومجم  ربارب  رازھ  زا  شیب  ایناتِس  شروش  زا  هدش  دیاع 

قیرط زا  تسناوت  یم  طقف  یراکاطخ  زا  دنمدوس  هداعلا و  قراخ  لصاح  نینچ  اما 
رد هبکوک  ناردپ  زا   ، رفیسول ناقوفام  ۀیلک  ۀدنشخب  ، و  یھلا  ، هنادنمدرخ دروخرب 

یبوخ  ، نامز تشذگ   . دیآ تسد  هب   ، تشھب رد  یناھج  ردپ  ات  هتفرگ  ایشندیا 
رد رفیک  لباق  ترارش  نوچ  . و  تسا هداد  شیازفا  ار  رفیسول  یدرخبان  زا  هلصاح 

نایاورنامرف هک  تسا  راکشآ   ، دوب هدمآ  دوجو  هب  لماک  روط  هب  یھاتوک  ًاتبسن  فرظ 
یرو هرھب  نامز  هک  دندرک  یم  لصاح  نانیمطا  ناھج  رگن  هدنیآ  دنمدرخ و  ًالماک 

یارب رتشیب  ددعتم  لیالد  زا  رظن  فرص   . دنناشک ازارد  هب  ار  دنمدوس  جیاتن  زا  هدنیازف 
اھنت تعفنم  نیا   ، ایناتِس نایشروش  یرواد  یریگتسد و  نتخادنا  ریخأت  هب 

ینادنز نآ  زا  رتدوز  ناراکھانگ  نیا  ارچ  دزاس  نشور  هک  دشاب  یفاک  تسناوت  یم 
. دنا هتشگن  دوبان  هدشن و  عقاو  یرواد  دروم  ارچ  ، و  دندشن

ینامز تاریخأت  زا  داقتنا  رد  دیاب  اھناسنا  نامز  هب  دودحم  نیب و  هتوک  ناھذا 
. دنک تکرح  دنک  ناھج  روما  دنمدرخ  ًامامت  شیدنارود و  ناتسرپرس 

هک تسا  هدیا  نیا  زا  ترابع  تالکشم  نیا  اب  هطبار  رد  یرشب  ۀشیدنا  هابتشا  کی 
رد ۀرایس  کی  رد  یلماکت  یاھناسنا  یمامت   ، درک یمن  نیرفن  ار  نانآ  یایند  هانگ  رگا 
اقب در  ییاناوت  خیرات  . دندرک یم  باختنا  ار  تشھب  یناگدنز  ۀرود  هب  دورو  لماکت  لاح 

یناگدنز ریسم  اب  هطبار  رد  یناف  ناسنا   . ددرگ یمن  زاب  رفیسول  شروش  مایا  هب 
. تسا هدوب  رادروخرب  باختنا  یدازآ  ۀیطع  زا  هشیمھ  تشھب 

ار دوخ  یناھج  یاھتشادرب   ، دینک یم  دوعص  اقب  ۀبرجت  رد  امش  هک  جیردت  هب 
نیدب ، و  داد دیھاوخ  دادتما  ار  ناتیاھشزرا  یناعم و  قفا  داد و  دیھاوخ  شرتسگ 
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زاجم ناطیش  رفیسول و  ریظن  یتادوجوم  ارچ  هک  دیمھفب  دیناوت  یم  رتھب  بیترت 
دیمھف دیھاوخ  رتھب  نینچمھ  امش   . دنھد همادا  شروش  هب  دنوش  یم  هتشاد 
یشان نامز  هب  دودحم  ترارش  زا  دناوت  یم  یروف ) هن  رگا   ) ییاغ یکین  هنوگچ 
فارس ناگتشرفربا  هب  هک  یماگنھ   ، تشھب هب  امش  یبایتسد  زا  دعب   . دوش
حیضوت هدومن و  ثحب  یناھج  لیدعت  قیمع  تالکشم  نیا  نوماریپ  هک  فوسلیف 
شمارآ دوش و  یم  نشور  ناتریمض  یتسار  هب   ، دیھد یم  ارف  شوگ  دنھد  یم 

رد لماک  روط  هب  امش  هک  مراد  کش  نم  ماگنھ  نآ  رد  یتح  اما   . تفای دیھاوخ 
ۀفسلف جوا  هب  هک  یماگنھ  یتح   ، مدشن عناق  نم  لقادح   . دیوش عناق  دوخ  ناھذا 

ناھجربا رد  ییارجا  یاھتیلوئسم  هب  هک  نیا  زا  دعب  ات  نم   . متفای تسد  ناھج 
قیرط زا  نم  اجنآ  رد   . متفاین تسد  جنرغب  لئاسم  نیا  لماک  کرد  هب  مدش  هدرامگ 
تلادع رد  ولھپ  دنچ  تالکشم  نینچ  کرد  یارب  هک  یرظن  ییاناوت  هب  یلمع  ۀبرجت 
تشھب یوس  هب  هک  جیردت  هب   . متفای تسد  تسا  یفاک  یونعم  ۀفسلف  یناھیک و 
راوشد یاھ  هبنج  زا  یرایسب  هک  تفرگ  دیھاوخ  دای  هدنیازف  روط  هب  دینک  یم  دوعص 

لین لابند  هب  یبرجت و  ۀدش  هدوزفا  تیفرظ  هب  یبایتسد  لابند  هب  طقف  ناھج  ۀرادا 
مھف یارب  یناھیک  درخ   . دنوش کرد  دنناوت  یم  یونعم  ۀتفر  الاب  شنیب  هب 

. تسا یرورض  یناھیک  یاھتیعضو 

شروش نیلوا  رد   ، یبرجت یاقب  زا  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
اب هتفای و  قاحلا  ناتناورُا  ناھجربا  تلود  هب  نونکا  هک  نامز  یاھناھج  رد  متسیس 

[. دیامن یم  لمع  هیضق  نیا  رد  نوتگنیولس  لیئربج  یاضاقت 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 55
تایح رون و  تارک 

نامز زا   . دشاب یم  اضف  نامز و  ۀرک  کی  یلماکت  ییاھن  یبایتسد   ، تایح رون و  رصع 
 — یا هرایس  یلاوتم  راصعا  نایم  زا  ینوکسم  ۀرک  نینچ   ، یودب ناسنا  ۀیلوا  مایا 

رسپ زا  سپ  رصع   ، مدآ زا  سپ  رصع   ، یا هرایس  سنرپ  زا  سپ  شیپ و  راصعا 
نینچ سپس  . و  تسا هدومن  روبع  ییاطعا —  رسپ  زا  سپ  رصع  ، و  لایرتسیجم
اب  ، ثیلثت راگزومآ  نارسپ  یا  هرایس  یپایپ  یاھتیرومأم  تمدخ  قیرط  زا  یا  هرک 
یارب  ، یناھیک درخ  یھلا و  تقیقح  نوماریپ  نانآ  ۀدنرب  شیپ  هتسویپ  تافشاکم 
راگزومآ نارسپ   . دوش یم  هدامآ   ، تایح رون و  ۀدش  تیبثت  تیعضو   ، یلماکت لین  جوا 
کمک زا  تاقوا  یھاگ  رصع و  کانبات  ناگراتس  کمک  زا  هشیمھ  اھشالت  نیا  رد 

. دنوش یم  دنم  هرھب  یا  هرایس  ییاھن  رصع  یرارقرب  رد  اھقداص  کلم 

ییاھن تیرومأم  ۀمتاخ  رد  راگزومآ  نارسپ  ۀلیسو  هب  هک  تایح  رون و  رصع  نیا 
همادا ینوکسم  تارک  رد  دودحمان  روط  هب   ، دوش یم  حاتتفا  ناش  یا  هرایس 
تامادقا قیرط  زا  ار  هتفای  تابث  ِتیعضو  ِتفرشیپ  ۀلحرم  رھ  ناوت  یم   . دبای یم 

اما  . دومن ادج  یھلا  راودا  زا  یا  هلسلس  تروص  هب  لایرتسیجم  نارسپ  ییاضق 
یاھدادیور ریسم  هجو  چیھ  هب  ، و  دنتسھ یکینکت  ًافرص  ییاضق  تامادقا  نیا  ۀیلک 

. دنھد یمن  رییغت  ار  یا  هرایس 

ناھجربا یلصا  یاھرادم  رد  هک  تسا  هدش  نیمضت  یتارایس  نآ  موادم  یاقب  اھنت 
تایح رون و  رد  هک  یتارک  نیا  تشونرس  میناد  یم  ام  هک  ییاج  ات  اما   . دنراد رارق 

شیپ هدنیآ  نامز  یمامت  ۀنادواج  راصعا  رسارس  رد  هک  تسا  نیا  دنا  هتفای  رارقتسا 
. دنور

تروص هلحرم  تفھ  یط  یلماکت  ۀرک  کی  رد  تایح  رون و  رصع  ندش  رادیدپ 
هتفای دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  تارک  هک  دوش  هتشاگن  دیاب  هطبار  نیا  رد  ، و  دریذپ یم 

. دنبای یم  لماکت  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  یرس  تارک  اب  ناسکی  طوطخ  یاتسار  رد 
: دنرارق نیا  زا  تایح  رون و  ۀلحرم  تفھ  نیا 

. یا هرایس  ۀلحرم  ای  لوا  ۀلحرم  - 1
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. متسیس ۀلحرم  ای  مود  ۀلحرم  - 2

. هبکوک ۀلحرم  ای  موس  ۀلحرم  - 3

. یلحم ناھج  ۀلحرم  ای  مراھچ  ۀلحرم  - 4

. یعرف ۀیحان  ۀلحرم  ای  مجنپ  ۀلحرم  - 5

. یلصا ۀیحان  ۀلحرم  ای  مشش  ۀلحرم  - 6

. ناھجربا ۀلحرم  ای  متفھ  ۀلحرم  - 7

نامزاس هب  هک  ییاج  ات  ولج  هب  ور  دشر  لحارم  نیا   ، هتشون نیا  رخآ  شخب  رد 
یاھشزرا هب  دناوت  یم  هرک  رھ  اما   ، دنا هدش  هداد  حیضوت  دنوش  یم  طوبرم  ناھج 

حوطس زا  لقتسم  ای  رگید  تارک  ۀعسوت  زا  لقتسم  ًالماک  هلحرم  رھ  یا  هرایس 
. دبای تسد  ناھج  ۀرادا  یا  هرایس  قوف 

ایشناروم دبعم  - 1

یا هرک  نینچ  شریذپ  زاوج   ، ینوکسم ۀرک  کی  تختیاپ  رد  ایشناروم  دبعم  کی  دوجو 
ۀمتاخ رد  راگزومآ  نارسپ  هک  نآ  زا  شیپ   . تسا تایح  رون و  رد  رارقتسا  راصعا  هب 
حاتتفا ار  یلماکت  لین  ِییاھن  ۀرود  نیا   ، دننک کرت  ار  یا  هرک  دوخ  ییاھن  تیرومأم 

ار یتسرپرس  دیآ “ یم  دورف  نیمز  رب  سدقم  دبعم   ” هک یزور  نآ  رد  اھنآ   . دننک یم 
هشیمھ  ، دھد یم  تایح  رون و  رصع  هاگپ  زا  ربخ  هک  دادخر  نیا   . دنریگ یم  هدھع  هب 

زور نیا  ۀراظن  یارب  هک   ، هرایس نآ  یتشھب  ییاطعا  رسپ  یصخش  روضح  طسوت 
رسپ نیا   ، ابیز هداعلا  قوف  دبعم  نیا  رد  اجنآ   . دوش یم  هتشاد  یمارگ   ، دیآ یم  گرزب 
یا هرایس  دیدج  یاورنامرف  ناونع  هب  ار  اپرید  یا  هرایس  سنرپ   ، تشھب ییاطعا 

ۀتیروتا دیدج و  تارایتخا  اب  ار  کدنانونال  یافواب  رسپ  نینچ  ، و  دراد یم  مالعا 
روضح زین  متسیس  یاورنامرف   . دنک یم  بوصنم  یا  هرایس  روما  رب  هتفای  شیازفا 

. دیوگ یم  نخس  تاراھظا  نیا  دییأت  رد  دراد و 

ییاطعا رسپ  هاگیاج  هطقن  نیرت  یزکرم  دراد : شخب  هس  ایشناروم  دبعم  کی 
نونکا هک  یا  هرایس  قباس  سنرپ  هاگلزنم  تسار  تمس  رد   . تسا تشھب 

رد کدنانونال  رسپ  نیا  هک  یماگنھ   . تسا هدش  عقاو  تسا  یا  هرایس  یاورنامرف 
تمس رد   . تسا تیور  لباق  نیمزرس  نآ  رت  یحور  دارفا  یارب   ، تسا رضاح  دبعم 
رارق تسا  هتفای  قاحلا  هرایس  هب  هک  ناگدنھد  نایاپ  تقوم  سیئر  هاگیاج  پچ 

. دراد
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دورف تشھب  زا   ” هک تسا  هدش  هتفگ  یا  هرایس  دباعم  اب  هطبار  رد  هچ  رگا 
. دبای یمن  لاقتنا  متسیس  یزکرم  داتس  زا  یعقاو  ۀدام  چیھ  عقاو  رد   ،“ دنا هدمآ 
، و دوش یم  ماجنا  متسیس  تختیاپ  رد  کچوک  تکام  تروص  هب  کی  رھ  یرامعم 

هرایس هب  ار  هدش  دییأت  یاھحرط  نیا  ًابقاعتم  ایشناروم  رد  ورین  ناتسرپرس 
تاصخشم قباطم  یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  یراکمھ  اب  اجنیا  رد  اھنآ   . دنروآ یم 

. دننک یم  تردابم  ایشناروم  دبعم  نتخاس  راک  هب  یحارط 

شیاجنگ رگاشامت  رازھ  دصیس  ًادودح  نتسشن  یارب  ایشناروم  لومعم  دبعم  کی 
یاھ همانرب  تفایرد  ای   ، شیامن  ، شتسرپ یارب  للجم  یاھنامتخاس  نیا   . دراد
یاورنامرف اب  تاطابترا  لثم  هرایس  ۀژیو  مسارم  هب  اھنآ   . دنوش یمن  هدافتسا  یربخ 

یزاسراکشآ یارب  هک  نتخاس  یئرم  صاخ  مسارم   ، اھ هبترمالاو  اب  ای  متسیس 
یناھیک تکاس  رکفت  قمعت و  ، و  هدش یحارط  یحور  تادوجوم  ِیتیصخش  روضح 

ار دوخ  یلیصحتلا  غراف  تانیرمت  اجنیا  رد  یناھیک  ۀفسلف  سرادم   . دنراد صاصتخا 
رطاخ هب  نیمزرس  نآ  یاھناسنا  اجنیا  رد  نینچمھ  ، و  دنھد یم  ماجنا 

یاھدرواتسد یارب  یعامتجا و  یالاو  تمدخ  ۀنیمز  رد  ناشیاھدرواتسد 
. دنوش یم  عقاو  یا  هرایس  ینادردق  دروم  رگید  ریگمشچ 

لاقتنا ۀراظن  یارب  ییامھدرگ  ناکم  ناونع  هب  نینچمھ  ایشناروم  دبعم  نینچ  کی 
دنویپ اجنآ  رد  اھناسنا   . دوش یم  هتفرگ  راک  هب  ایشناروم  دوجو  هب  هدنز  یاھناسنا 
لیلد هب  لاقتنا  دبعم   . دننک یم  هبرجت  ار  دوخ  یھلا  ناگدننک  میظنت  اب  ییاھن 

لماک روط  هب  هک  ینازوس  شتآ  رون  ۀلاھ  طسوت   ، ایشناروم ۀدام  زا  ندش  هتخاس 
نیا گرزب  ۀرک  کی  رد   . دور یمن  نیب  زا  دزاس  یم  وحم  ار  اھناسنا  نآ  یکیزیف  یاھندب 

شیازفا اھلاقتنا  دادعت  هک  جیردت  هب  ، و  دنموادم ًابیرقت  تمیزع  ِشتآ  یاھ  هنابز 
مھارف هرایس  فلتخم  قطانم  رد  ایشناروم  تایح  سدقم  ِیبنج  یاھانب   ، دبای یم 

متشاد تماقا  ًاتقوم  لامش  ۀطقن  یصقا  رد  یا  هرک  رد  هک  ینامز  زا   . دنوش یم 
لمع ایشناروم  سدقم  یانب  جنپ  تسیب و  اجنآ  رد   . درذگ یمن  یدایز  نامز 

. دندرک یم 

یاھششخرد نیا   ، ایشناروم دباعم  دقاف  ِتارایس   ، تیبثت نارود  زا  شیپ  تارک  رد 
کی یدام  ندب  هک  ییاج  ینعی   ، دنھد یم  خر  هرایس  رفسمتا  رد  اھراب  دنویپ 

. دوش یم  هدرب  الاب  یکیزیف  نارگلرتنک  ینیبانیب و  تاقولخم  طسوت  لاقتنا  یادیدناک 

لاقتنا گرم و  - 2

تادوجوم رثکا   . تسین ریذپان  بانتجا  رما  کی  ناسنا  یارب  یکیزیف  یعیبط و  گرم 
رس هب  تایح  رون و  ییاھن  رصع  رد  هک  یتارک  نادنورھش   ، یلماکت ۀتفرشیپ 
لاقتنا ایشناروم  دوجو  هب  مسج  رد  تایح  زا  ًامیقتسم  اھنآ   . دنریم یمن   ، دنرب یم 
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. دنبای یم 

ناور دنویپ  ایشناروم —  تلاح  هب  یدام  تایح  زا  لاقتنا  ۀبرجت  نیا  تاعفد  دادعت 
هرایس یلماکت  تفرشیپ  اب  بسانتم  درف —  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  اب  ریذپانانف 
حوطس هب  رصع  رھ  رد  اھناسنا  زا  یکدنا  دادعت  اھنت  ادتبا  رد   . دبای یم  شیازفا 
نارسپ یپ  رد  یپ  راصعا  زاغآ  اب  اما   . دنبای یم  تسد  یونعم  تفرشیپ  لاقتنا 

، تفرشیپ لاح  رد  یاھناسنا  نیا  ۀدنوش  ینالوط  رمع  ۀمتاخ  زا  شیپ   ، راگزومآ
نامز ات  ؛ و  ددنویپ یم  عوقو  هب  هدننک  میظنت  اب  یرتشیب  رتشیب و  یاھدنویپ 

گرم زا  یلاع  یاھناسنا  نیا  مراھچ  کی  ًابیرقت  راگزومآ  نارسپ  ینایاپ  تیرومأم 
. دنوش یم  ینثتسم  یعیبط 

رد تیعضو  اھنآ  ناراکمھ  ای  ینیبانیب  تاقولخم   ، تایح رون و  رصع  رد  نآ  زا  رتولج 
هب ار  نیا  دننک و  یم  سح  ار  هدننک  میظنت  ناور و  لمتحم  دنویپ  یکیدزن  لاح 

نآ عالطا  هب  ار  روما  نیا  دوخ  ۀبون  هب  زین  اھنآ   . دنراد یم  مالعا  تشونرس  نانابھاگن 
دیامن یم  لمع  نآ  تارایتخا  ۀزوح  تحت  ناسنا  نیا  هک  هدنھد  نایاپ  هورگ 

رداص یناسنا  نینچ  یارب  یا  هرایس  یاورنامرف  ناوخارف  سپس   . دنناسر یم 
دوخ أشنم  ۀرک  اب   ، دیامن یریگ  هرانک  یا  هرایس  یاھتیلوئسم  ۀیلک  زا  هک  دوش  یم 

هب لاقتنا  یارب  اجنآ  رد  دبای و  روضح  یا  هرایس  یاورنامرف  یلخاد  دبعم  رد   ، دنک عادو 
ِیورشیپ یایشناروم  حطس  هب  لماکت  یدام  ۀزوح  زا   ، لاقتنا ششخرد   ، ایشناروم

. دنامب رظتنم  حور  شیپ 

دبعم رد  دنویپ  یادیدناک  نینچ  یراک  هورگ  ، و  ناتسود  ، هداوناخ هک  یماگنھ 
رارق دنویپ  یاھادیدناک  نآ  رد  هک  یزکرم  نحص  فارطا  رد   ، دندمآ درگ  ایشناروم 
وگتفگ دوخ  ۀدمآ  درگ  ناتسود  اب  هنادازآ  انثا  نیا  رد  دنوش و  یم  شخپ  دنا  هتفرگ 

رد ار  یدام  یاھناسنا  ات  دنیآ  یم  درگ  ینامسآ  یاھتیصخش  زا  یا  هریاد   . دننک یم 
تظفاحم دنوش  یم  نایامن  تایح “ ششخرد   ” ۀظحل رد  هک  ییاھیژرنا  لمع  ربارب 

دنزاس و یم  اھر  یدام  مسج  رد  تراسا  زا  ار  دوعص  یادیدناک  اھیژرنا  نیا   . دننک
ییاھنآ یارب  یعیبط  گرم  هک  ار  هچنآ  رھ  یلماکت  ناسنا  نینچ  یارب  بیترت  نیدب 
. دناسر یم  ماجنا  هب  دھد  یم  ماجنا  دنوش  یم  دازآ  مسج  زا  هنوگ  نیدب  هک 

درگ دبعم  عیسو  یاضف  رد  نامزمھ  روط  هب  دنناوت  یم  دنویپ  یاھادیدناک  زا  یرایسب 
ات دنیآ  یم  درگ  هنوگ  نیدب  اھناسنا  هک  یماگنھ   ، تسا ییابیز  دادیور  هچ  . و  دنیآ
راصعا نآ  اب  هسیاقم  رد  ، و  دننک هراظن  یحور  یاھ  هرارش  رد  ار  دوخ  نازیزع  دوعص 
یکاخ رصانع  شوغآ  هب  ار  دوخ  ناگدرم  اھناسنا  هک  تسا  توافتم  هچ  نیشیپ 
یرشب لماکت  نیشیپ  راصعا  یگژیو  هک  یراز  هیرگ و  یاھ  هنحص  دنراپس ! یم 

دوش و یم  زیگنارب  نیسحت  یقوش  روش و  روآدجو و  یداش  نیشناج  نونکا  تسا 
رد ِهوکش  ِیحور  یاھ  هرارش  ۀلیسو  هب  سانشادخ  یاھناسنا  نیا  هک  یلاح  رد 
اب  ، دنوش یم  ادج  دوخ  یدام  یاھیگتسباو  زا  هدنھد  زارف  ِلالج  هدنشِک و  ماک 
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، دنا هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  یتارک  رد   . دننک یم  عادو  ًاتقوم  دوخ  نازیزع 
فصو دیما  ، و  قیمع تیاضر   ، رایع مامت  یداش  یارب  ییاھتصرف  متخ “ مسارم  ”

. دنتسھ ریذپان 

، و دیما  ، نامیا زا  ولمم  هدنیازف  روط  هب  تفرشیپ  لاح  رد  یاھناسنا  نیا  یاھناور 
لاقتنا سدقم  ناکم  فارطا  رد  هک  ییاھنآ  رب  مکاح  ۀیحور   . تسا رطاخ  نانیمطا 
نکمم هک  تسا  یرورسم  نادنواشیوخ  ناتسود و  ۀیحور  دننامھ   ، دنا هدمآ  درگ 
هدمآ درگ  دوخ  هورگ  یاضعا  زا  یکی  یارب  یلیصحتلا  غراف  مسارم  کی  رد  تسا 

هب . و  دنشاب هدش  عمج  دوخ  ناسک  زا  یکی  زا  دایز  لیلجت  ۀراظن  یارب  ای   ، دنشاب
دنتسناوت یم  طقف  هتفرشیپ  رتمک  یاھناسنا  رگا  هک  دوب  یم  دنمدوس  راکشآ  روط 
. دنرگنب یشوخرس  یگدنزرس و  نامھ  اب  یعیبط  گرم  هب  هک  دنریگ  دای 

زا یزیچ  دنویپ  زا  یشان  ششخرد  لابند  هب  دنناوت  یمن  یناسنا  نارگ  هراظن 
قیرط زا  ًامیقتسم  هتفای  لاقتنا  یاھناور  نیا   . دننیبب ار  دوخ  ۀتفای  لاقتنا  ناراکمھ 

تمیزع ایشناروم  شزومآ  بسانم  ۀرک  زیخاتسر  رالات  هب  هدننک  میظنت  روبع 
ایشناروم ۀرک  هب  یرشب  ۀدنز  تادوجوم  لاقتنا  هب  طوبرم  یاھراک  نیا   . دننک یم 

نینچ هب  تایح  رون و  رد  هرک  نیزاغآ  رارقتسا  زور  رد  هک  مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت 
. دوش یم  یتسرپرس  دوب  هتفای  صیصخت  یا  هرک 

زا شیب   ، دبای یم  تسد  تایح  رون و  ۀلحرم  نیمراھچ  هب  یا  هرک  هک  یماگنھ  ات 
نیا  . دننک یم  کرت  ار  هرایس  ناگدنز  نایم  زا  لاقتنا  قیرط  زا  اھناسنا  زا  یمین 

هک مسانش  یمن  ار  یمتسیس  نم  اما   ، دبای یم  همادا  روطنیمھ  گرم  شھاک 
زا ًالماک  تایح  رد  نانآ  رارقتسا  زا  نامز  ینالوط  تشذگ  مغر  هب  نآ  ینوکسم  تارک 

نامز ات  . و  دنشاب هدش  اھر  مسج  تراسا  زا  رارف  کینکت  ناونع  هب  یعیبط  گرم 
یشزومآ تارک   ، یا هرایس  لماکت  زا  ییالاب  ۀلحرم  نینچ  هب  تسدکی  ندیسر 

نازاتشیپ یارب  یگنھرف  یشزومآ و  تارک  ناونع  هب  دیاب  یلحم  ناھج  یایشناروم 
کیروئت رظن  زا  گرم  فذح   . دنھد همادا  دوخ  تمدخ  هب  ایشناروم  لماکت  لاح  رد 

لوط رد  ناوتب  دیاش   . تسا هدادن  خر  زونھ  نم  ۀدھاشم  قباطم  اما   ، تسا نکمم 
هب یا  هرایس  ۀدش  تیبثت  تایح  ۀلحرم  نیمتفھ  بقاعتم  راصعا  رود  رایسب  یاھنامز 

. تفای تسد  تیعضو  نیا 

روبع رصق  تارک  نایم  زا  هتفای  تابث  تارک  دنمھوکش  راودا  ۀتفای  لاقتنا  یاھناور 
هبکوک ای  متسیس  یایشناروم  تارک  رد  زین  وجشناد  ناونع  هب  اھنآ   . دننک یمن 
تایح ِنیزاغآ  لحارم  زا  کیچیھ  نایم  زا  اھنآ   . تشاد دنھاوخن  ارذگ  تماقا 

ۀلصاف هب  هک  دنتسھ  یا  هدنبای  زارف  یاھناسنا  اھنت  اھنآ   . دننک یمن  روبع  ایشناروم 
ۀبرجت  . دنزیرگ یم  یحور  همین  تیعضو  هب  یدام  دوجو  زا  ایشناروم  لاقتنا  زا  یکدنا 
اب هنایارگ  زارف  یناگدنز  ۀرود  رد  رسپ  طسوت  هدش  ریخست  یاھناسنا  نیا  ۀیلوا 
تارک نیا  زا  اھنآ  . و  دوش یم  یرپس  ناھج  یزکرم  داتس  تفرشیپ  تارک  رد  تمدخ 
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زا هک  دنور  یم  یتارک  نامھ  هب  راگزومآ  ناونع  هب  نوتگنیولس  هب  قلعتم  ۀعلاطم 
یوس هب  ناسنا  دوعص  صخشم  ریسم  قیرط  زا  سپس   . دندرک روبع  ناشرانک 

. دنھد یم  همادا  تشھب  هب  لخاد 

هب  ، دینک ندید  دراد  رارق  هعسوت  ۀتفرشیپ  ۀلحرم  رد  هک  یا  هرایس  زا  امش  رگا 
رد هدنبای  زارف  یاھناسنا  یارب  نوگمھان  شریذپ  نتخاس  مھارف  لیالد  هب  تعرس 
هک دیمھف  دیھاوخ  ًاروف  امش   . درب دیھاوخ  یپ  ایشناروم  رتالاب  تارک  رصق و  تارک 

ار تشھب  هب  دوعص  دنا  هدامآ  دنیآ  یم  هتفای  لماکت  رایسب  تارک  نیا  زا  هک  یتادوجوم 
ریظن هدنام  بقع  ناماسبان و  یا  هرک  زا  هک  یلومعم  یاھناسنا  زا  رتدوز  رایسب 

. دنریگ هدھع  هب  دنیآ  یم  ایشنروی 

تارک هب  یا  هرایس  تفرشیپ  زا  حطس  هچ  زا  هک  نیا  زا  رظن  فرص  یرشب  تادوجوم 
هب هبرجت  نتخودنا  رد  یفکم  تصرف  رصق  تارک  تفھ   ، دننک یم  دوعص  ایشناروم 

ۀتفرشیپ تیعضو  لیلد  هب  هک  ییاھ  هنیمز  ۀیلک  رد  وجشناد  راگزومآ -  ناونع 
. دنراد یم  هضرع  نانآ  هب  دنروآ  تسد  هب  دنتسناوتن  ناشیموب  تارایس 

هب اھکینکت  نیا   . تسا اکتا  لباق  هدننک  زارتمھ  یاھکینکت  نیا  ندرب  راک  هب  رد  ناھج 
هچنآ زا  یا  هدنبای  زارف  چیھ  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  دنا  هدش  یحارط  روظنم  نیا 

. دوش یمن  مورحم  تسا  یرورض  شدوعص  ۀبرجت  یارب  هک 

ییالط راصعا  - 3

روط هب  یا  هرایس  یاورنامرف  ۀناردپ  تموکح  تحت  هرک  تایح  رون و  رصع  نیا  لوط  رد 
یورین تحت  تارک   ، ماگنھ نیا  ات   . دوش یم  رادروخرب  ینادابآ  هافر و  زا  هدنیازف 

اما  . دننک یم  تفرشیپ   ، داژن کی   ، لامرن تارک  رد  ، و  بھذم کی   ، نابز کی  ۀدنیازف 
ییاھ هاگلزنم   ، زھجم یاھناتسرامیب  زا  زونھ  تارک  نیا   . تسین لماک  رصع  نیا 

یفداصت و تامدص  زا  تبقارم  تالکشم  زونھ   . دنرادروخرب  ، نارامیب زا  تبقارم  یارب 
. دنتسھ یقاب  تسا  یریپ  تالالتخا  نس و  تلوھک  زا  یشان  هک  ییاھیروجنر 

راھم ًالماک  زین  نیمز  تاناویح  ، و  تسا هتفرن  نیب  زا  لماک  روط  هب  یرامیب 
رصع لوط  رد  یودب  ناسنا  ۀیلوا  ناراگزور  اب  هسیاقم  رد  تارک  نیا  اما   . دنا هتشگن 

رد یا  هرایس  هب  ناھگان  امش  رگا   . دنتسھ تشھب  دننامھ  یا  هرایس  سنرپ  زا  شیپ 
نیمز یور  تشھب  ار  ییایند  نینچ  یزیرغ  روط  هب   ، دیبای لاقتنا  هعسوت  ۀلحرم  نیا 

. درک دیھاوخ  فصو 

هب یدام  روما  ۀرادا  رد  یبسن  لامک  تفرشیپ و  رصع  نیا  رسارس  رد  یرشب  تلود 
نیلوا رد  رقتسم  یا  هرک  یمومع  یاھتیلاعف  یلام  ۀنیزھ   . دھد یم  همادا  دوخ  راک 
نداد هد  کی  کینکت  قیرط  زا  مدرک  ندید  نآ  زا  یگزات  هب  نم  هک  تایح  رون و  ۀلحرم 
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ۀنازخ هب  ار  دوخ  دمآرد  هفاضا  ای  دمآرد  زا  دصرد  هد  غلاب  دنمراک  رھ   . دندش یم  نیمأت 
نیا  . دندرک یم  راک  ینامز  دنمناوت  نادنورھش  ۀیلک  و  تخادرپ —  یم  یمومع 

: دندش یم  جرخ  تروص  نیدب  اھدمآرد 

. دش یم  هفسلف —  ، و  شزومآ  ، ملع تقیقح —  جیورت  فرص  دصرد  هس  - 1

صیصخت رنھ —  ، و  یعامتجا هافر   ، حیرفت ییابیز —  هب  دصرد  هس  - 2
. تفای یم 

 — بھذم ، و  یتسود عون   ، یعامتجا تمدخ  یکین —  فقو  دصرد  هس  - 3
. دش یم 

زا یشان  هک  یراک  یناوتان  رطخ  ربارب  رد  همیب  ریاخذ  یارب  دصرد  کی  - 4
هدراذگ رانک  تسا  یریگشیپ  لباقریغ  عیاجف  ای  نس  تلوھک   ، یرامیب  ، فداصت

. دش یم 

دروم هعماج  تاقلعتم  یعامتجا و  یاھییاراد  ناونع  هب  هرایس  نیا  یعیبط  عبانم 
. دندش یم  عقاو  تراظن 

نیرتالاو  ” ۀجرد دش  یم  اطعا  دنورھش  کی  هب  هک  یراختفا  نیرتالاب  هرک  نیا  رد 
نیا  . دش یم  اطعا  ایشناروم  دبعم  رد  هک  دوب  ساپس  ۀجرد  اھنت  نیا   . دوب تمدخ “
ای یدام  قوف  فاشتکا  زا  یا  هلحرم  رد  هک  دمآ  یم  لمع  هب  ییاھنآ  زا  ینادردق 

. دندوب هتخاس  زاتمم  ار  دوخ  اھتدم  یا  هرایس  یعامتجا  تمدخ 

. دندش یم  ظفح  نانز  نادرم و  طسوت  ًاکرتشم  یرادا  یعامتجا و  یاھماقم  رثکا 
ۀیلک بیترت  نیمھ  هب   . تفرگ یم  ماجنا  کرتشم  روط  هب  رتشیب  زین  سیردت 

. دنتفریذپ یم  ماجنا  راکمھ  هباشم  یاھجوز  قیرط  زا  زین  ییاضق  یاھتیلوئسم 

تسین بوخ   . تسین ینالوط  دایز  ۀزادنا  هب  یروآ  هچب  ۀرود   ، لوا زارت  تارک  نیا  رد 
هک یتقو   . دشاب لاس  نیدنچ  هداوناخ  کی  یاھ  هچب  نینس  نیب  ینامز  ۀلصاف  هک 
لباقتم شزومآ  هب  دنناوت  یم  رتشیب  رایسب  اھنآ  دشاب  کیدزن  اھ  هچب  ینس  ۀلصاف 
تخس یتباقر  یاھمتسیس  قیرط  زا  تارک  نیا  رد  اھنآ  . و  دنیامن کمک  رگیدکی 
رد یگربخ  رد  عونتم  یاھیبایتسد  ۀتفرشیپ  یاھشخب  اھ و  هزوح  رد  هناشوک 

هتشادن دیدرت   . دنبای یم  شزومآ  یھوکشاب  زرط  هب  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح
ار  ، هوقلاب لعفلاب و   ، ترارش یدایز  رادقم  هب  هتفای  لالج  تارک  نیا  یتح  هک  دیشاب 
، ترارش یکین و   ، اطخ تقیقح و  نایم  باختنا  زا  هتخیگنارب  نیا   . دنراد یم  هضرع 

. تسا یراکتسرد  هانگ و 
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ریذپان بانتجا  یعطق و  تازاجم  کی  یلماکت  ۀتفرشیپ  تارایس  نیا  رد   ، دوجو نیا  اب 
رتارف هتفای  تابث  ۀرک  کی  هک  یماگنھ   . تسا لصو  یناسنا  دوجو  هب  هک  دراد  دوجو 

هب یبایتسد  زا  لبق  ناگدنبای  زارف  ۀیلک  دور  یم  شیپ  تایح  رون و  ۀلحرم  نیموس  زا 
نایم زا  هک  یا  هرایس  رد  ار  تقوم  تیرومأم  یعون  هک  دنراد  ریدقت  رد  یعرف  ۀیحان 

. دننک تفایرد  دنک  یم  روبع  لماکت  نیشیپ  لحارم 

لحارم ۀیلک  رد  ولج  هب  ور  یاھدرواتسد  رگنایامن  یپ  رد  یپ  راصعا  نیا  زا  کی  رھ 
هداد طسب  تقیقح  یزاسراکشآ  رون  نیزاغآ  رصع  رد   . دنتسھ یا  هرایس  تفرشیپ 

رد تیھولا  ۀعلاطم  هک  یلاح  رد   ، دریگرب رد  ار  اھناھج  ناھج  یاھدرکراک  ات  دش  یم 
غیلبت  ، تعیبط ِیسوئتورپ  موھفم  کرد  رد  یگربخ  تھج  رد  شالت   ، مود رصع 

نیلوا  ، هدننیرفآ نارسپ  تشونرس  ، و  أشنم  ، اھتکراشم  ، یناحور تمدخ   ، یبھذم
. دشاب یم   ، هناگتفھ یادخ  حطس 

زکرم دصکی  یاراد   ، تسا هدش  تیبثت  ًاتبسن  هک  ایشنروی  ۀزادنا  هب  یا  هرایس 
حالصیذ ناریدم  نیریز  یاھھورگ  زا  یکی  طسوت  عبات  زکارم  نیا   . تسا یتیریدمریز 

: دنوش یم  عقاو  یتسرپرس  دروم 

هدروآ متسیس  یزکرم  داتس  زا  هک  یناوج  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  - 1
. دنیامن لمع  رایتسد  ناونع  هب  مکاح  یاوح  مدآ و  یارب  ات  دنوش  یم 

نیا یارب  تارک  یخرب  رد  هک  یا  هرایس  سنرپ  یناسنا  همین  لنسرپ  ناگداون  - 2
. دنا هدش  لثم  دیلوت  هباشم  یاھتیلوئسم  ریاس  زین  روظنم و 

. اوح مدآ و  یا  هرایس  میقتسم  ناگداون  - 3

. هدش یرشب  هتفای و  تیدام  ینیبانیب  تاقولخم  - 4

نامرف دوخ و  تساوخرد  هب  انب  هک  هدننک  میظنت  اب  هدروخ  دنویپ  یاھناسنا  - 5
وس نآ  یایند  هب  لاقتنا  زا  ًاتقوم  ناھج  ِیتسرپرس  ِیصخش  ۀدننک  میظنت 
. دنھد همادا  هرایس  رد  یرادا  مھم  یاھتَمِس  یخرب  رد  ات  دنا  هدش  فاعم 

هک تیریدم  یا  هرایس  سرادم  هب  هتسباو  هژیو و  شزومآ  اب  ییاھناسنا  - 6
. دنا هدرک  تفایرد  ار  ایشناروم  دبعم  رد  یلاعتم  تمدخ  روتسد  نینچمھ 

یھاگ هک  هتسیاش  ًالماک  دنورھش  هس  یباختنا  یاھنویسیمک  یخرب  - 7
قباطم یا  هرایس  یاورنامرف  مکح  اب  زین  نادنورھش و  ۀلیسو  هب  تاقوا 

هژیو یا  هرایس  ۀیحان  نآ  رد  هک  صخشم  راک  کی  ماجنا  رد  ناشصاخ  یدنمناوت 
. دنوش یم  باختنا   ، تسا زاین  دروم 
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هب یبایتسد  یا  هرایس  یالاو  تشونرس  اب  هطبار  رد  ایشنروی  هک  یگرزب  تیدودحم 
یاھداژن  ، گنج  ، یراکھبت  ، یرامیب تالکشم  لماش  تسا  هجاوم  نآ  اب  تایح  رون و 

. دشاب یم  نابز  دنچ  هب  ملکت  ، و  هگنر دنچ 

تفرشیپ هب  دیما   ، رون رد  رارقتسا  ۀلحرم  نیلوا  زا  رتارف  دناوت  یمن  یلماکت  ۀرک  چیھ 
هتفای تسد  هفسلف  کی  ، و  بھذم کی   ، نابز کی  هب  هک  نیا  رگم   ، دشاب هتشاد 

نیا اما   ، دزاس یم  لیھست  دایز  ۀزادنا  هب  ار  یبایتسد  نیا  داژن  کی  رد  ندوب   . دشاب
. تسین رتالاب  لحارم  هب  ایشنروی  نامدرم  زا  یرایسب  یبایتسد  عنام 

یرادا تامیظنت  - 4

هنادنمدرخ یتسرپرس  تحت  ینوکسم  تارک   ، هدش تیبثت  دوجو  یدعب  لحارم  رد 
تمدخ یارب  هک   ، تشھب هب  لین  ناگدنبای  زارف   ، تیاھن نابلطواد  هاپس  ۀنازوسلد  و 
لئان یروآ  باجعا  تفرشیپ  هب   ، دنا هتشگزاب  دوخ  یناسنا  ناردارب  هب  یناحور 

، دنتسھ لاعف  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  اب  یراکمھ  رد  ناگدنھد  نایاپ  نیا   . دنوش یم 
ۀرک یور  رد  ایشناروم  دبعم  یرادیدپ  نامز  ات  هرک  روما  رد  ار  دوخ  یعقاو  تکرش  اما 

. دننک یمن  زاغآ  نیمز 

ریثک یاھھورگ  رثکا   ، تیاھن هاپس  یا  هرایس  تمدخ  یمسر  زاغآ  لابند  هب 
یصخش تمدخ  هب  تشونرس  فارس  نانابھاگن  اما   . دنوش یم  جراخ  ینامسآ 
یاھھورگ نوچ  عقاو  رد   . دنھد یم  همادا  رون  رد  تفرشیپ  لاح  رد  یاھناسنا  هب  دوخ 
نیموس هب  یا  هرایس  تایح  تدم  لوط  رد  یرشب  تادوجوم  زا  یرتگرزب  رتگرزب و 
رسارس رد  ناگتشرف  نیا   ، دنسر یم  یناسنا  ِگنھامھ  ِیبایتسد  ِیناھیک  ۀریاد 

. دنیآ یم  هدنیازف  هتسویپ  دادعت  اب  هدش  تیبثت  راصعا 

راصعا ندش  نایامن  اب  هک  تسا  یرادا  یپ  رد  یپ  تامیظنت  زا  دروم  نیلوا  ًافرص  نیا 
نیلوا زا  جیردت  هب  هک  ینوکسم  تارک  رد  دنمھوکش  ۀدنیازف  یبایتسد  یلاوتم 

. دنشاب یم  مأوت  دننک  یم  راذگ  رادیاپ  دوجو  ۀلحرم  نیمتفھ  هب  هلحرم 

هس طسوت  هتفای  تابث  ۀیلوا  ۀلحرم  نیا  رد  هرک  کی  تایح . رون و  ۀلحرم  نیلوا   -1
: دوش یم  هرادا  نارمکح 

a.
ثیلثت راگزومآ  حصان  رسپ  کی  ۀلیسو  هب  ماگنھ  نآ  رد  هک  یا  هرایس  یاورنامرف 

زا هورگ  نیرخآ  سیئر  وا   ، تالامتحا ۀیلک  نایم  زا   . دریگ یم  رارق  تروشم  دروم 
لمع هرایس  رد  هک  تسا  ینارسپ  نینچ 

. دنیامن یم 
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نایاپ یا  هرایس  هاپس  سیئر   b.
. ناگدنھد

c.
ۀناگود یربھر  ناگدننک  هچراپکی  ناونع  هب  کرتشم  روط  هب  هک   ، اوح مدآ و 

لمع ناگدنھد  نایاپ  سیئر  اورنامرف و  سنرپ 
. دنیامن یم 

نایاپ فارس و  ناگتشرف  یارب  ینیبانیب  ۀتفای  ییاھر  هتفای و  یلاعت  تاقولخم 
راگزومآ نارسپ  یاھراک  نیرخآ  زا  یکی   . دننک یم  لمع  رسفم  ناونع  هب  ناگدنھد 

ای  ) نداد اقترا  نیمزرس و  نآ  یاھینیبانیب  نتخاس  اھر   ، ناشرخآ تیرومأم  رد  ثیلثت 
یاھناکم هب  نانآ  ندرامگ  یا و  هرایس  ۀتفرشیپ  تیعضو  هب  اھنآ  ندنادرگ ) زاب 

رد یتارییغت  نانچ  لبق  زا   . دشاب یم  هتفای  تابث  ۀرک  دیدج  تموکح  رد  لوئسم 
ِکرتشم ناکاین  نیا  دزاس  رداق  ار  اھناسنا  هک  هدش  هداد  تروص  رشب  دید  ۀنماد 
نیرخآ قیرط  زا  راک  نیا   . دنسانشب ار  مدآ  نیشیپ  میژر  ِیئرمان  نیا  زا  شیپ 

داتسا نارگلرتنک  یا  هرایس  ۀدرتسگ  یاھدرکراک  اب  طابترا  رد  کیزیف  ملع  تایفشک 
. دوش یم  رسیم  یکیزیف 

ۀلحرم نیلوا  زا  دعب  تقو  رھ  ار  ینیبانیب  تاقولخم  دراد  رایتخا  متسیس  یاورنامرف 
تایح و نیلماح  کمک  اب  ایشناروم  رد  دنناوتب  هک  یروط   ، دیامن صخرم  رادیاپ 

دنوش و لیدبت  رشب  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  تفایرد  زا  دعب  یکیزیف و  نارگلرتنک 
. دنیامن زاغآ  تشھب  هب  ار  شیوخ  دوعص 

ًاتدمع  ، دنلوغشم راک  هب  زونھ  اھینیبانیب  زا  یخرب   ، دعب لحارم  هلحرم و  نیموس  رد 
ۀلحرم رھ  هک  روطنیمھ  اما   ، ناگدنھد نایاپ  یارب  یطابترا  یاھتیصخش  ناونع  هب 
دایز ۀزادنا  هب  یطابترا  نامداخ  زا  یدیدج  یاھ  هتسر   ، دوش یم  زاغآ  تایح  رون و 
زا رتارف  نانآ  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  ماگنھ  نآ  ات   . دنوش یم  اھینیبانیب  نیشناج 
نامداخ نیلوا  ندمآ  دھاش  هلحرم  نیمتفھ   . دننام یم  یقاب  رون  ۀلحرم  نیمراھچ 

. تسا ناھج  تاقولخم  یخرب  یاج  هب  تمدخ  یارب  تشھب  زا  تیانوسبَا 

بلطواد رواشم  هک  تایح  لماح  کی  دورو  اب  هرود  نیا  تایح . رون و  ۀلحرم  نیمود   -2
داژن میکحت  هیکزت و  یارب  رتشیب  یاھشالت  اب  هطبار  رد  یا  هرایس  نانارمکح 

روط هب  تایح  نیلماح  بیترت  نیدب   . دوش یم  مالعا  تارک  رد  دوش  یم  یناسنا 
 — یداصتقا ، و  یعامتجا  ، یکیزیف رظن  زا  یرشب —  داژن  رتشیب  لماکت  رد  لاعف 

زا یناسنا  ۀریت  رتشیب  ۀیکزت  هب  ار  دوخ  یتسرپرس  اھنآ  سپس  . و  دننک یم  تکرش 
یواح هک  تسپ  لیسناتپ  راگدنام  هداتفا و  بقع  یایاقب  دیدش  فذح  قیرط 

. دنھد یم  شرتسگ  دشاب  یم  یونعم  ، و  یناھیک  ، یفسلف  ، ینالقع تعیبط 
ًالماک  ، دنھد یم  یاج  ینوکسم  ۀرک  کی  رد  هدومن و  یحارط  ار  تایح  هک  ییاھنآ 
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زا لماکت  لاح  رد  داژن  شیالاپ  رد  هک  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  هب  هک  دنراد  تیحالص 
. دنھد زردنا  دنرادروخرب  ریذپان  دیدرت  لماک و  ۀتیروتا  زا  روآ  نایز  تاریثأت  یمامت 

نارسپ  ، هدش تیبثت  ۀرایس  کی  دوجو  ۀرود  رسارس  رد   ، دعب هب  هلحرم  نیمود  زا 
نیا لوط  رد  اھنآ   . دننک یم  تمدخ  رواشم  ناونع  هب  ناگدنھد  نایاپ  یارب  راگزومآ 

. تیرومأم کی  ماجنا  لیلد  هب  هن  ، و  دننک یم  تمدخ  بلطواد  ناونع  هب  اھتیرومأم 
یاوح مدآ و  هک  نیا  زج  هب   ، دننک یم  تمدخ  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  اب  ًارصحنم  اھنآ 
رواشم ناونع  هب  اھنآ  دوجو  زا  دنناوت  یم  متسیس  یاورنامرف  تیاضر  اب  یا  هرایس 

. دندرگ رادروخرب 

ینادردق هب  ینوکسم  تارک  هرود  نیا  لوط  رد  تایح . رون و  ۀلحرم  نیموس   -3
دنبای و یم  تسد   ، هناگتفھ یادخ  زاف  نیمود   ، اھمایا یامدق  دوجو  زا  یدیدج 
دراو یا  هرایس  تموکح  اب  یدیدج  طباور  هب  ناھجربا  نایاورنامرف  نیا  ناگدنیامن 

. دنوش یم 

هدنیازف ًامئاد  یاھتیفرظ  رد  ناگدنھد  نایاپ   ، هدش تیبثت  ِدوجو  ِبقاعتم  رصع  رھ  رد 
رصع ناگراتس   ، ناگدنھد نایاپ  نیب  کیدزن  ِیراک  یگتسبمھ  کی   . دنیامن یم  لمع 

. دراد دوجو  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  )، و  ناگتشرفربا )

زا هرفن  راھچ  هورگ  کی  طسوت  هک  ثیلثت  راگزومآ  کی  دعب  رصع  ای  رصع  نیا  لوط  رد 
هب نامز  نآ  رد  هک  یناسنا  یباختنا  ییارجا  سیئر  هب  دوش  یم  یرای  مداخ  حاورا 
، دوش یم  طوبرم  یا  هرایس  یاورنامرف  هب  هرک  روما  کرتشم  تسرپرس  ناونع 

نامز لاس  جنپ  تسیب و  یارب  یناسنا  ییارجا  ناسیئر  نیا   . دوش یم  قحلم 
یاوح مدآ و  ندش  اھر  هک  تسا  دیدج  ۀعقاو  نیا  ، و  دننک یم  تمدخ  یا  هرایس 

. دیامن یم  لیھست  دعب  راصعا  لوط  رد  ناشینالوط  تیرومأم  ۀرک  زا  ار  یا  هرایس 

فارس ناگتشرف  سیئر  دنتسھ : اھنیا  لماش  مداخ  حاورا  ۀرفن  راھچ  یاھھورگ 
ناونع هب  هک  یمیفاینمآ  اھلاقتنا و  مظعا  ۀتشرف   ، ناھجربا ِیفاروکس  رواشم   ، هرک

لمع متسیس  یزکرم  داتس  رد  نکاس  ۀتشامگرب  نابھاگن  یصخش  ۀدنیامن 
نآ یارب  هک  نیا  رگم  دنراد  یمن  هضرع  یدومنھر  زگرھ  نارواشم  نیا  اما   . دیامن یم 

. دوش تساوخرد 

رد یدیدج  یاھشقن  رد  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  تایح . رون و  ۀلحرم  نیمراھچ   -4
اب اھتدم  هک  هتفای  ثیلثت  قولخم -  نارسپ  ۀلیسو  هب  هک  اھنآ   . دنوش یم  رھاظ  تارک 

بلطواد و نارواشم  ناونع  هب  نونکا   ، دنوش یم  یرای  دنطوبرم  اھنآ  ۀتسر 
 — هورگ ود  نیا   . دنیآ یم  تارک  هب  یو  ناراکمھ  یا و  هرایس  یاورنامرف  نارواشم 

رگنایامن هدنبای —  زارف  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ  انواھ و  تشھب -  ۀتفای  ثیلثت  نارسپ 
نایاورنامرف یارب  هک  دنشاب  یم  یصخش  عونتم  براجت  ناھج و  توافتم  یاھشرگن 
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. دنتسھ دیفم  رایسب  یا  هرایس 

یتشھب دوعص  زاغآ  روظنم  هب  یا  هرایس  یاوح  مدآ و   ، رصع نیا  زا  دعب  نامز  رھ  رد 
ار یا  هرایس  فیاظو  زا  تیفاعم  یاضاقت  هدننیرفآ  یاورنامرف  رسپ  زا  دنناوت  یم  دوخ 

یناحور هدنیازف  ۀعماج  روھظون  عون  ناریدم  ناونع  هب  دنناوت  یم  نینچمھ  اھنآ   . دننک
دننک یم  شالت  اھناسنا  نیا   . دننامب یقاب  هدش  لیکشت  هتفرشیپ  یاھناسنا  زا  هک 

فیصوت رصع  کانبات  ناگراتس  طسوت  هک  ار  ناگدنھد  نایاپ  یفسلف  میلاعت  ات 
اب یعاسم  کیرشت  یارب  نامز  نآ  رد  رصع  کانبات  ناگراتس   . دنریگ ارف  دوش  یم 

تروص هب   ، دنتسھ ناھجربا  یزکرم  داتس  هب  قلعتم  هک  میفانِکِس  ناگتشرف 
. دنوش یم  هدرامگ  تارک  هب  ییاتود 

ۀنیمز رد  هعماج  یدام  قوف  دیدج و  یاھتیلاعف  عورش  ریگرد  ًاتدمع  ناگدنھد  نایاپ 
ام هک  ییاج  ات   . دنشاب یم  یونعم  ، و  یناھیک  ، یفسلف  ، یگنھرف  ، یعامتجا
نیا هب  یلماکت  تابث  ۀرود  نیمتفھ  قامعا  ات  اھنآ  میھد  صیخشت  میناوت  یم 
راپسھر تمدخ  یارب  تسا  نکمم  ماگنھ  نآ  رد  اھنآ   . دنھد یم  همادا  تمدخ 
تادوجوم اب  اھنآ  یاج  ماگنھ  نآ  رد  هک  مینز  یم  سدح  ام   . دنوش جراخ  یاضف 

. دوش یم  رپ  تشھب  زا  تیانوسبَا 

ًابیرقت هدش  تیبثت  دوجو  ۀلحرم  نیا  ۀرابود  تامیظنت  تایح . رون و  ۀلحرم  نیمجنپ   -5
نارگلرتنک یلصا  هجوت  دروم  دوش و  یم  طوبرم  یکیزیف  یاھورملق  هب  لماک  روط  هب 

. دشاب یم  یکیزیف  داتسا 

نھذ یاھرادم  دیدج  یاھدرکراک  شیادیپ  دھاش  تایح  رون و  ۀلحرم  نیمشش   -6
نھذ یناھج  تمدخ  ۀدنریگ  رب  رد  یناھیک  درخ  دسر  یم  رظن  هب   . تسا ملاع 

. دوش یم 

هب هک  بلطواد  رواشم  کی   ، متفھ ۀرود  لیاوا  رد  تایح . رون و  ۀلحرم  نیمتفھ   -7
یاورنامرف ثیلثت  راگزومآ  رواشم  هب   ، هدش هداتسرف  اھمایا  یامدق  ۀلیسو 

یلاع سیئر  فرط  زا  هک  موس  رواشم  کی  دورو  اب  اھدعب  ، و  ددنویپ یم  یا  هرایس 
. ددرگ یم  هدوزفا  اھنآ  دادعت  رب   ، هدش هداتسرف  ناھجربا  ییارجا 

یا هرایس  یاھتیلوئسم  زا  اوح  مدآ و  هشیمھ   ، نآ زا  شیپ  هن  رگا   ، هرود نیا  لوط  رد 
هتشاد دوجو  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  رد  لایرتام  رسپ  کی  رگا   . دنوش یم  صخرم 

تاقوا یھاگ  ، و  دریگ رارق  طابترا  رد  یناسنا  ییارجا  سیئر  اب  تسا  نکمم   ، دشاب
کی رگا   . دوش یم  تیفرظ  نیا  رد  راک  بلطواد  هک  تسا  قداص  کلم  کی  نیا 

رد هدنامیقاب  ۀتسر  نآ  ۀیلک   ، دشاب هتشاد  دوجو  ناگدنھد  نایاپ  نایم  رد  ینیبانیب 
. دنوش یم  صخرم  ًاروف  هرایس 
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ناشتدم ینالوط  تیرومأم  زا  نتفای  ییاھر  لابند  هب  یا  هرایس  یاوح  مدآ و  کی 
: دنیامن باختنا  ار  نیریز  یا  هفرح  یاھریسم  تسا  نکمم 

ریسم ًاروف  ناھج  یزکرم  داتس  زا  دنوش و  صخرم  هرایس  زا  دنناوت  یم  اھنآ  - 1
حور ۀدننک  میظنت  ایشناروم  ۀبرجت  نایاپ  رد  دنیامن و  زاغآ  ار  تشھب  یناگدنز 

. دنراد تفایرد 

رارقتسا ۀرک  کی  رد  هک  یلاح  رد  زونھ  یا  هرایس  یاوح  مدآ و  کی  بلغا  - 2
زا یخرب  طسوت  هدننک  میظنت  تفایرد  اب  نراقم   ، دننک یم  تمدخ  رون  رد  هتفای 

بلطواد یا  هرایس  تمدخ  ۀرود  کی  یارب  هک  ناشصلاخ  ۀریت  یتادراو  نادنزرف 
یگمھ تسا  نکمم  ًابقاعتم  اھنآ   . درک دنھاوخ  تفایرد  هدننک  میظنت   ، دنا هدش 

. دنیامن زاغآ  ار  تشھب  یناگدنز  ۀرود  اجنآ  زا  هتفر و  ناھج  یزکرم  داتس  هب 

نارتخد نارسپ و  لثم  دننیزگرب  تسا  نکمم  یا  هرایس  یاوح  مدآ و  کی  - 3
ۀرک هب  ًامیقتسم  هاتوک  رفس  کی  یارب  متسیس  تختیاپ  زا  یدام 

. دنراد تفایرد  ار  دوخ  ناگدننک  میظنت  اجنآ  رد  دنورب و  اھیتیانوسدیم 

یارب دندرگزاب و  متسیس  یزکرم  داتس  هب  دنریگب  میمصت  تسا  نکمم  اھنآ  - 4
میظنت تمدخ  نآ  زا  دعب  دنیامن و  لاغشا  یلاع  ناوید  رد  ار  ییاھیسرک  یتدم 

. دنیامن زاغآ  ار  تشھب  هب  دوعص  دنراد و  تفایرد  یناگدننک 

دندرگزاب شیوخ  یموب  ۀرک  هب  دوخ  یرادا  یاھتیلوئسم  زا  تسا  نکمم  اھنآ  - 5
داتس هب  لاقتنا  ماگنھ  رد  دننک و  تمدخ  راگزومآ  ناونع  هب  یتدم  یارب  و 

. دنوش نکاس  اھنآ  رد  ناگدننک  میظنت   ، ناھج یزکرم 

مظن و رد  هدننک  یرای  ِیتادراو  نارتخد  نارسپ و   ، راودا نیا  یمامت  رسارس  رد 
اھنآ  . دنراد یم  لامعا  یتفگنھ  ذوفن  یداصتقا  یعامتجا و  تفرشیپ  لاح  رد  بیترت 
یوس هب  تکرح  هدننک و  میظنت  تفایرد   ، ندش رشب  هب  لیدبت  هک  ینامز  ات  لقادح 

. دنریذپانانف هوقلاب  روط  هب   ، دننیزگرب ار  تشھب 

تفایرد رکف  ۀدننک  میظنت  ات  دوش  رشب  هب  لیدبت  دیاب  دوجوم  کی  یلماکت  تارک  رد 
میظنت تنوکس  زا   ، ناگدنھد نایاپ  ِیناسنا  هاپس  ۀدنبای  زارف  یاضعا  ۀیلک   . دراد
اھمیفارس یانثتسا  هب   ، دنا هدروخ  دنویپ  اھنآ  اب  هتشگ و  رادروخرب  دوخ  رد  ناگدننک 
اھنآ رد  ردپ   ، حور زا  یرگید  عون  قیرط  زا   ، هاپس نیا  رد  ندمآ  درگ  ماگنھ  رد  هک 

. تسا هتشگ  نکاس 

یدام ۀعسوت  جوا  - 5

******ebook converter DEMO Watermarks*******



دوخ  ، ترارش یالیتسا  تحت   ، هانگ هب  هدولآ  ۀرک  کی  رد  هک  یناسنا  تاقولخم 
لامک دنناوت  یم  یتخس  هب   ، دننک یم  یگدنز  ایشنروی  دننامھ  یوزنم  ، و  تسرپ

ۀرک کی  رد  لماکت  ۀتفرشیپ  راودا  نیا  هک  ار  یونعم  ۀعسوت  ، و  ینالقع لین   ، یکیزیف
. دننک روصت  دیامن  یم  یگژیو  نییعت  ار  هانگ  زا  یراع 

یلماکت ۀعسوت  جوا  رگنایامن  تایح  رون و  رد  هتفای  رارقتسا  ۀرک  کی  ۀتفرشیپ  لحارم 
رگید یودب  نیشیپ  راصعا  داضت  تلاطب و  زا   ، گنھرفاب تارک  نیا  رد   . تسا یدام 
دیدپان طاطحنا   . تسا هتفر  نایم  زا  ًامامت  یعامتجا  یرباربان  رقف و   . تسین یربخ 
رگید ًالمع  یگناوید   . دوش یم  هدھاشم  تردن  هب  هتسیاشان  راک  تسا و  هدش 

. تسا ردان  یگدنام  بقع  درادن و  دوجو 

هتفای لامک  الاو و  تبترم  زا  تارک  نیا  یتموکح  ، و  یعامتجا  ، یداصتقا تیعضو 
زا میالم  یراک  مسیناکم  کی  هعماج  ، و  تسا نافوکش  تعنص  ، و  رنھ  ، ملع  . تسا

هب یدایز  ۀزادنا  هب  تعنص   . تسا یگنھرف  ، و  ینالقع  ، یدام یالاو  تفرشیپ 
یداصتقا تایح   . تسا هدش  فوطعم  هوکشاب  ندمت  نینچ  رتالاو  فادھا  تمدخ 

. تسا هتشگ  یقالخا  یا  هرک  نینچ 

دوجو رگید  یسیلپ  یاھورین  ای  اھشترا  ، و  تسا هدش  یخیرات  رما  کی  گنج 
ینوناق تابوصم  یگتسھآ  هب  دوخ  لرتنک   . دوش یم  دیدپان  جیردت  هب  تلود   . دنرادن
روشک کی  رد   ، ینوناق تابوصم  یندم و  تلود  ۀنماد   . دزاس یم  خوسنم  ار  یرشب 
تایقالخا و اب  سوکعم  تبسن  رد   ، تفرشیپ لاح  رد  ندمت  زا  رادروخرب  طسوتم 

. تسا یدنورھش  تیونعم 

ناور ییافوکش  هشیدنا و  شزومآ  فقو  دنا و  هتفای  دوبھب  دایز  ۀزادنا  هب  سرادم 
. دنشاب یم  لوا  زارت  یقیسوم  یاھنامزاس  دنتسھ و  یلاع  رنھ  زکارم   . دنا هدش 

یاھیروآون اھنآ  هب  طوبرم  یبرجت  بھذم  هفسلف و  سرادم  اب  یشتسرپ  دباعم 
رد هزادنا  نیمھ  هب  یشتسرپ  عمجت  زاب  ور  نیدایم   . دنتسھ تمظع  ییابیز و 

. دنروآ باجعا  هنادنمرنھ  تانییزت  یگداس 

یاھدرواتسد یاھ  هبنج  ریاس  ، و  یھاکف  ، یتباقر یاھیزاب  یاھیزاس  هدامآ 
رد یتباقر  یاھتیلاعف  زا  صاخ  ۀبنج  کی   . دنبسانم یفکم و   ، یھورگ یصخش و 

رد نتفرگ  یشیپ  یارب  اھھورگ  دارفا و  یاھشالت  هب  گنھرفاب  رایسب  ۀرک  نینچ  کی 
افوکش یرونخس  تایبدا و   . دوش یم  طوبرم  یسانش  ناھیک  یاھ  هفسلف  مولع و 

. دشاب اھ  هدیا  رگنایب  زین  میھافم و  لبمس  هک  دبای  یم  دوبھب  ردقنآ  نابز  ، و  ددرگ یم 
زا ییالاب  ۀلحرم  کی  ماجنارس  ناسنا   . تسا هداس  زیگنا  برط  یا  هنوگ  هب  یگدنز 
رھ تسا و  هتخاس  گنھامھ  ینالقع  شخب  ماھلا  لین  کی  اب  ار  یکیناکم  ۀعسوت 
ۀبرجت کی  یداش  یریگیپ   . تسا هداد  رارق  یونعم  عیدب  لین  کی  عاعشلا  تحت  ار  ود 

. تسا یدونشخ  رورس و 
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روط هب  هعماج   ، دننک یم  تفرشیپ  تایح  رون و  رادیاپ  تیعضو  رد  تارک  هک  جیردت  هب 
رتمک هدشن و  هتساک  شلالقتسا  زا  درف  هک  یلاح  رد   . دوش یم  وج  حلص  هدنیازف 

. تسا هدش  هناردارب  تسود و  عون  رتشیب   ، تسین شیوخ  ۀداوناخ  فقو 

تیعضو زا  یکدنا  ینادردق  دیناوت  یم   ، دیتسھ امش  هک  روطنآ  ، و  ایشنروی رد 
هتشاد هتفای  لامک  تارک  نیا  ریمض  نشور  یاھداژن  یقرتم  تعیبط  هتفرشیپ و 

زونھ تادوجوم  نیا  اما   . دنتسھ یلماکت  یاھداژن  دبسرس  لگ  مدرم  نیا   . دیشاب
، و دنباوخ یم   ، دنروخ یم  اذغ   ، دنشک یم  سفن  نانچمھ  اھنآ   . دنتسھ ناسنا 
یھلا تارک  یالاو  دمآرد  شیپ  اما   ، تسین تشھب   ، گرزب لماکت  نیا   . دنماشآ یم 

. تسا یتشھب  دوعص 

راودا لوط  رد  ناسنا  عون  کیژولویب  یگدنزارب  هک  تسا  اھتدم  لامرن  ۀرک  کی  رد 
راصعا رسارس  رد  هرود  هب  هرود  زا  نونکا  . و  تسا هدیسر  ییالاب  دح  هب  مدآ  زا  سپ 

ییاونش مھ  ییانیب و  مھ   . دبای یم  همادا  ناسنا  یکیزیف  لماکت  هدش  تیبثت 
قباطم لثم  دیلوت   . تسا هدش  تباث  تیعمج  دادعت  ماگنھ  نیا  ات   . دبای یم  تعسو 
کی رد  اھناسنا  دیآ : یم  رد  هدعاق  تحت  یثرا  یتاذ  یایاطع  یا و  هرایس  یاھزاین 

رت نییاپ  یاھھورگ  ، و  دنوش یم  میسقت  هورگ  هد  ات  جنپ  هب  رصع  نیا  لوط  رد  هرایس 
داژن نینچ  موادم  دوبھب   . دننک لثم  دیلوت  رتالاب  هورگ  فصن  ۀزادنا  هب  طقف  دنزاجم 

نآ یباختنا  لثم  دیلوت  رما  کی  دایز  ۀزادنا  هب  تایح  رون و  رصع  رسارس  رد  یتمظعاب 
، یفسلف  ، یعامتجا تعیبط  اب  یرترب  یاھتیفیک  هک  تسا  یداژن  یاھ  هریت 

. دنراذگ یم  شیامن  هب  یونعم  ، و  یناھیک

جیردت هب  ، و  دنھد یم  همادا  ندمآ  هب  نیشیپ  یلماکت  راصعا  لثم  ناگدننک  میظنت 
اھنآ رد  هک  ردپ  ۀعطق  اب  دنرداق  هدنیازف  روط  هب  اھناسنا  نیا   ، دنرذگ یم  راصعا  هک 

شیپ نیزاغآ و  لحارم  لوط  رد   . دننز ینابر  تکراشم  هب  تسد  تسا  نکاس 
یپ رد  یپ  راودا  هک  جیردت  هب   . دننک یم  راک  زونھ  نھذ  روای  حاورا   ، هعسوت ِیونعم 

یتح ناگتشرف  تمدخ  سدقلا و  حور   ، دنوش یم  هبرجت  هدش  تیبثت  تایح 
هتفرشیپ یاھناسنا  دسر  یم  رظن  هب  تایح  رون و  ۀلحرم  نیمراھچ  رد   . دنرترثؤم
ناھجربا ورملق  داتسا  حور  ِیحور  روضح  اب  یسوسحم  ۀظحالم  لباق  طابترا 

یارب شالت  یور  ییایند  نینچ  ۀفسلف  هک  یلاح  رد   ، دنیامن یم  هبرجت  هطوبرم 
نانکاس زا  یمین  زا  شیب   . تسا زکرمتم  لاعتم  دنوادخ  زا  یدیدج  تاماھلا  کرد 
نایم زا  ار  ایشناروم  تلاح  هب  لاقتنا   ، هتفرشیپ ۀتسر  نیا  تارایس  رد  یرشب 

ۀیلک  ، دیرگنب  . دنوش یم  یرپس  هنھک  یاھزیچ   ” ، اذل  . دنیامن یم  هبرجت  ناگدنز 
“. دنوش یم  ون  اھزیچ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هب یکیزیف  لماکت   ، تایح رون و  رصع  ۀلحرم  نیمجنپ  نایاپ  ات  هک  مینک  یم  روصت  ام 
یناقوف تادحرس  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام   . تسا هتفای  تسد  دوخ  لماک  ۀعسوت 
حطس ۀلیسو  هب   ، تسا طوبرم  یرشب  لماکت  لاح  رد  نھذ  هب  هک  یحور  ۀعسوت 
نییعت یناھیک  یناعم  ایشناروم و  مأوت  یاھشزرا  هب  طوبرم  ۀدننک  میظنت  اب  دنویپ 

سدح  ، میناد یمن  یتسار  هب  هک  یلاح  رد  درخ : اب  هطبار  رد  اما   . دنوش یم 
دوجو یدح  دناوت  یمن  زگرھ  درخ  هب  لین  ینالقع و  لماکت  یارب  هک  مینز  یم 
یاھلیسناتپ دناوت  یم  درخ  دراد  رارق  متفھ  ۀلحرم  رد  هک  یا  هرک  رد   . دشاب هتشاد 

تیانوسبَا هوکش  ًاتیاھن  یتح  دوش و  دراو  اتوم  شنیب  هب   ، دناسر اھتنا  هب  ار  یدام 
. دیامن هبرجت  راب  نیتسخن  یارب  ار 

متفھ ۀلحرم  یاپرید  هتفای و  لماکت  رایسب  تارک  نیا  رد  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام 
لماک روط  هب  ار  یلحم  ناھج  نابز   ، دعب یایند  هب  نتفر  زا  شیپ  یرشب  تادوجوم 

ما هدرک  رادید  یمیدق  رایسب  تارایس  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  زا  نم  . و  دنریگ یم  ارف 
. و دنداد یم  شزومآ  ار  ناھجربا  نابز  رتلاسنھک  یاھناسنا  هب  اھرِتنادنَبَا  اھنآ  رد  هک 

نایاپ روضح  تیانوسبَا  یاھتیصخش  نآ  قیرط  زا  هک  ار  یکینکت  نم  تارک  نیا  رد 
. ما هدرک  هدھاشم  دنزاس  یم  راکشآ  ایشناروم  دبعم  رد  ار  ناگدنھد 

ًامامت نیا  . و  تسا یلماکت  تارک  رد  ناسنا  شالت  دنمھوکش  فدھ  ناتساد  نیا 
دراو دوخ  یایشناروم  یناگدنز  نارود  هب  یرشب  تادوجوم  هک  نآ  زا  شیپ  یتح 
تارک رد  یدام  یاھناسنا  طسوت  هوکشاب  دادخر  نیا  یمامت   . دھد یم  خر  دنوش 
لباقریغ نایاپ و  یب  ریسم  نآ  زا  هلحرم  نیلوا  نیا   . تسا یبایتسد  لباق  ینوکسم 

. تسا تینابر  هب  لین  تشھب و  هب  دوعص  مھف 

رد اھنآ  دوجو  زا  اھتدم  هک  یتارک  زا  نونکا  هک  دینک  روصت  تسا  نکمم  ایآ  اما 
یلماکت یاھناسنا  عون  هچ  درذگ  یم  تایح  رون و  رد  رارقتسا  ۀرود  نیمتفھ 

یناگدنز ۀرود  ندومن  عورش  روظنم  هب  هک  دنتسھ  اھناسنا  مسق  نیا  ؟  دنزیخ یمرب 
. دنوش یم  راپسھر  یلحم  ناھج  تختیاپ  یایشناروم  تارک  هب  دوخ  ۀنایارگزارف 

رت هتفرشیپ  تارک  نیا  زا  یکی  دنتسناوت  یم  طقف  ناشیرپ  یایشنروی  یاھناسنا  رگا 
هاگچیھ رگید   ، دننک هدھاشم  دنا  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  تسا  اھتدم  هک  ار 
قولخم یدبا  تفرشیپ  رگا   . دندرب یمن  لاؤس  ریز  ار  شنیرفآ  یلماکت  حرط  تمکح 

رد یناسنا  یاھداژن  یلماکت  یلاعتم  یاھیبایتسد  زونھ   ، تشادن دوجو  هدنیآ  رد 
ناسنا شنیرفآ  یفاک  ردق  هب  هتفای  لامک  لین  زا  رادروخرب  ۀدش  تیبثت  تارک  نینچ 

. درک یم  هیجوت  اضف  نامز و  تارک  رد  ار 

ایآ  ، دبای رارقتسا  تایح  رون و  رد  دیاب  گرزب  ناھج  رگا  میور : یم  ورف  رکف  هب  بلغا  ام 
ام نکیل  ؟  تسا تیاھن  هاپس  رد  ندوب  زونھ  لماک  ۀدنبای  زارف  یاھناسنا  تشونرس 

. میناد یمن 
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رارقتسا نامز  ات  یا  هرایس  دیدج  یزکرم  داتس  رد  ایشناروم  دبعم  روھظ  زا  هرود  نیا 
راگزومآ نارسپ  ۀلیسو  هب  رصع  نیا   . دبای یم  دادتما  تایح  رون و  رد  متسیس  یمامت 

اب یا  هرایس  سنرپ  هک  یماگنھ   ، هرک رد  اھنآ  یپ  رد  یپ  یاھتیرومأم  نایاپ  رد  ثیلثت 
یا هرایس  یاورنامرف  ۀبتر  هب  هرک  نآ  یتشھب  ییاطعا  رسپ  یصخش  روضح  مکح و 
رد ار  دوخ  لاعف  تکرش  ناگدنھد  نایاپ   ، نآ اب  نراقم   . دوش یم  حاتتفا   ، دبای یم  اقترا 

. دننک یم  زاغآ  یا  هرایس  روما 

رارقتسا ۀرک  نینچ  ناریدم  ای  یعقاو  نانارمکح   ، یئرم یجراخ و  تادوجوم  یارب 
نایاپ  . دنشاب یم  یا  هرایس  یاوح  مدآ و   ، لایرتام رتخد  رسپ و  تایح  رون و  رد  هتفای 

دبعم رد  ندوب  ماگنھ  زج  هب  زین  اورنامرف  سنرپ   . دنتسھ یئرمان  ناگدنھد 
رسپ یا  هرایس  میژر  یلمع  یعقاو و  ناربھر  بیترت  نیدب   . تسا یئرمان  ایشناروم 
ناھاشداپ و ۀدیا  هب  هک  تسا  تابیترت  نیا  زا  عالطا   . دنتسھ لایرتام  رتخد  و 
ناھاشداپ و . و  تسا هدیشخب  رابتعا  ناھج  یاھنیمزرس  رسارس  رد  اھ  هکلم 

هرک هک  یماگنھ  ینعی   ، دنتسھ یگرزب  تیقفوم  لآ  هدیا  طیارش  نیا  تحت  اھ  هکلم 
رتالاو ینایاورنامرف  یوس  زا  زاب  هک  دھد  نامرف  ییالاو  یاھتیصخش  هب  دناوت  یم 

. دننک لمع  یندیدان  یلو 

کلم اتنو  یکام  کش  نودب   ، دسر یم  یرصع  نینچ  هب  امش  ۀرک  هک  یماگنھ 
یاورنامرف یاج   ، تسا ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق  نونکا  هک  قداص 

وا هک  دور  یم  نیا  نامگ  مسورج  رد  تسا  اھتدم  . و  درک دھاوخ  لاغشا  ار  یا  هرایس 
یتسرپرس تحت  ایشندیا  رد  نونکا  هک  ایشنروی  یاوح  مدآ و  رتخد  رسپ و  کی  اب 

نادنزرف نیا   . دوب دھاوخ  هارمھ  دنوش  یم  یرادھاگن  کدایشالرُن  یاھ  هبترمالاو 
تمدخ روطنیا  ایشنروی  رد  نارمکح  ِقداص  کلم  اب  یراکمھ  رد  تسا  نکمم  مدآ 

رد ار  دوخ  یدام  یاھندب  هک  یماگنھ  رد  شیپ  لاس  ًابیرقت 37٫000  اھنآ  اریز   ، دننک
لثم دیلوت  یورین  زا   ، دندرک میلست  ایشندیا  هب  لاقتنا  یارب  یگدامآ  رد  ایشنروی 

. دنتشگ مورحم 

رد ینوکسم  ۀرایس  رھ  هک  نیا  ات  دراد  موادت  نانچمھ  هدش  تیبثت  رصع  نیا 
نیرخآ هرک —  نیرتناوج  هک  یماگنھ   ، سپس . و  دبای تسد  تابث  ۀرود  هب  متسیس 

متسیس تقو  هب  لاس  رازھ  یارب  دبای —  یم  تسد  تایح  رون و  هب  هک  یا  هرک 
دوش یم  دراو  هتفای  تابث  تیعضو  هب  متسیس  یمامت   ، دومن هبرجت  ار  یتابث  نینچ 

. دنوش یم  لخاد  تایح  رون و  رصع  ِیمتسیس  ۀرود  هب  تارک  کت  کت  و 
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تلود زا  یدیدج  عون  کی   ، دبای یم  رارقتسا  تایح  رد  متسیس  کی  لک  هک  یماگنھ 
نیا ، و  دنوش یم  متسیس  نمجنا  یاضعا   ، یا هرایس  نایاورنامرف   . دوش یم  حاتتفا 

. تسا تردق  یلاع  عجرم  دراد  رارق  هبکوک  ناردپ  وتو  تحت  هک  تیریدم  دیدج  هورگ 
ییاضق عمجم   . دوش یم  راتخمدوخ  ًالمع  ینوکسم  تارک  زا  یمتسیس  نینچ 

هب ار  دوخ  ۀدنیامن  هد  هرایس  رھ  ، و  دوش یم  رارقرب  یزکرم  داتس  ۀرک  رد  متسیس 
، و دنوش یم  رارقرب  اھمتسیس  یاھتختیاپ  رد  نونکا  اھھاگداد   . دراد یم  مازعا  اجنآ 

. دنوش یم  هدرب  ناھج  یزکرم  داتس  هب  اھفانیتسا  طقف 

، ناھجربا ییارجا  یلاع  سیئر  ۀدنیامن   ، هدش نییعت  نابھاگن  متسیس  تیبثت  اب 
دیدج ییاضق  عمجم  یلمع  لوئسم  متسیس و  یلاع  ناوید  بلطواد  رواشم 

. دوش یم 

تفر دمآ و  رگید  متسیس  نانارمکح   ، تایح رون و  رد  متسیس  یمامت  تیبثت  زا  دعب 
. دنام یم  یقاب  دوخ  متسیس  سأر  رد  هشیمھ  یارب  ینارمکح  نینچ   . دننک یمن 

. دنھد یم  همادا  ضیوعت  هب  شیپ  راصعا  لثم  نانارمکح  نانواعم 

رواشم ناونع  هب  راک  یارب  اھیتیانوسدیم  راب  نیلوا  یارب   ، تابث ۀرود  نیا  لوط  رد 
هک ناھج  یزکرم  داتس  تارک  زا  یرواد  تامکحم  یارب  حصان  ییاضق و  عماجم  یارب 
دننک یم  شالت  نینچمھ  اھیتیانوسدیم  نیا   . دنیآ یم  دنتشاد  تماقا  ًاتقوم  اھنآ  رد 
روط هب  هک  یشزومآ  یاھراک  لخاد  رد  ار  یلاعتم  شزرا  اب  یدیدج  یاتوم  یناعم 

هب لایرتام  نادنزرف  هک  ار  هچنآ   . دنھد یاج  دننک  یم  اپرب  ناگدنھد  نایاپ  اب  کرتشم 
نونکا تیانوسدیم  تاقولخم   ، دنداد ماجنا  یناسنا  یاھداژن  یارب  کیژولویب  روط 
هفسلف ۀدنور  شیپ  هتسویپ  یاھورملق  رد  هتفای  لالج  دحتم و  یاھناسنا  نیا  یارب 

. دنناسر یم  ماجنا  هب  هتفای  تیونعم  رکف  و 

، و دنوش یم  ناگدنھد  نایاپ  بلطواد  ناراکمھ  راگزومآ  نارسپ  ینوکسم  تارک  رد 
تایح رون و  رد  متسیس  کی  یمامت  هک  نیا  زا  دعب   ، راگزومآ نارسپ  نیمھ  نینچمھ 

ناسمھان تارک  ناونع  هب  رگید  رصق  تارک  هک  یماگنھ  رد   ، تفای رارقتسا 
یھارمھ تارک  نآ  هب  ار  ناگدنھد  نایاپ   ، دنوش یمن  هتفرگ  راک  هب  یشریذپ 

تفای لماکت  تروص  نیدب  هبکوک  یمامت  هک  ینامز  ات  رما  نیا  لقادح   . دننک یم 
دوجو نادابن  رد  دنشاب  هدرک  تفرشیپ  دح  نآ  ات  هک  ییاھھورگ  اما   . دنک یم  قدص 

. درادن

ار رصق  ۀدش  فقو  هرابود  ِتارک  نیا  هک  ار  ناگدنھد  نایاپ  راک  عون  میرادن  هزاجا  ام 
رد هک  دیا  هتفای  یھاگآ  امش  دوجو  نیا  اب   . میزاس المرب  درک  دنھاوخ  یتسرپرس 
تایاور نیا  رد  هک  دنراد  دوجو  یدنمشوھ  تاقولخم  فلتخم  عاونا  اھناھج  رسارس 

. دنا هدشن  فیصوت 
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کی نآ  ۀدنھد  لیکشت  تارک  تفرشیپ  ۀطساو  هب  اھمتسیس  هک  جیردت  هب   ، نونکا و 
ۀبکوک کی  رد  متسیس  نیرخآ  هک  دسر  یم  ینامز   ، دنبای یم  رارقتسا  رون  رد  کی  هب 

داحتا  ، داتسا رسپ  ناھج —  ناتسرپرس  ، و  دبای یم  تسد  تابث  هب  صخشم 
اھ هبترمالاو  ات  دنوش  یم  دراو  هبکوک  تختیاپ  هب  دادماب —  نابات و  ۀراتس  ، و  اھمایا
ۀدش تیبثت  متسیس  دصکی  ۀتفای  لامک  یگزات  هب  ۀداوناخ  قلطم  نایاورنامرف  ار 

. دنراد مالعا  ینوکسم  تارک 
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ۀتیروتا دیدج  تامیسقت  اب  هدش  تیبثت  یاھمتسیس  زا  مامت  ۀبکوک  کی  یگناگی 
لامک دھاش  هرود  نیا   . تسا مأوت  ناھج  تموکح  رتشیب  ددجم  تامیظنت  ییارجا و 

تامیظنت ۀطساو  هب  هژیو  روط  هب  اما   ، دشاب یم  ینوکسم  ۀرک  رھ  رد  هتفرشیپ 
متسیس و تیریدم  اب  طباور  راکشآ  رییغت  زین  ، و  هبکوک یزکرم  داتس  رد  ددجم 

زا یرایسب  رصع  نیا  لوط  رد   . دوش یم  یگژیو  نییعت   ، ود رھ   ، یلحم ناھج  تلود 
ناگدنیامن ، و  دنوش یم  لقتنم  اھمتسیس  یاھتختیاپ  هب  ناھج  هبکوک و  یاھتیلاعف 

ناھج ، و  متسیس  ، یا هرایس  نایاورنامرف  اب  ار  یرت  هنامیمص  دیدج و  طباور  ناھجربا 
ار دوخ  ناھجربا  ناتسرپرس  یخرب   ، دیدج طباور  نیا  اب  نراقم   . دنریگ یم  هدھع  هب 

رقتسم بکاوک  یاھتختیاپ  رد  هبترمالاو  ناردپ  یارب  بلطواد  نارواشم  ناونع  هب 
. دنزاس یم 

فقوتم ییاضق  درکراک   ، دبای یم  رارقتسا  رون  رد  هنوگ  نیدب  هبکوک  کی  هک  یماگنھ 
اھ هبترمالاو  ار  نآ  تسایر  هک  متسیس  نانارمکح  سلجم  نآ  یاج  هب  ، و  دوش یم 
رد یرادا  یاھھورگ  نینچ   ، راب نیلوا  یارب  نونکا   . دزادرپ یم  راک  هب  دنراد  هدھع  هب 

تلود اب  میقتسم  روط  هب  دوش  یم  طوبرم  تشھب  انواھ و  طباور  هب  هک  یروما 
لثم یلحم  ناھج  اب  هبکوک  طابترا  تروص  نیا  ریغ  رد   . دننک یم  دروخرب  ناھجربا 
هب هتفای  تابث  ِتایح  رد  هلحرم  هب  هلحرم  اھایشیتیوینوی   . دنام یم  یقاب  قباس 

. دنھد یم  همادا  هبکوک  یایشناروم  تارک  ۀرادا 

تیریدم ای  یرادا  زیر  یاھدرکراک  هبکوک  ناردپ   ، دنوش یم  یط  راصعا  هک  جیردت  هب 
هدھع هب  رتشیب  رتشیب و  دوب  زکرمتم  ناھج  یزکرم  داتس  رد  ًاقباس  هک  ار 

هدش هناگی  بکاوک  نیا   ، تابث ۀلحرم  نیمشش  هب  یبایتسد  ماگنھ  ات   . دنریگ یم 
تابث ۀلحرم  نیمتفھ  هب  دورو   . دنا هتفای  تسد  لماک  ًابیرقت  یراتخمدوخ  تیعقوم  هب 

، ناشمان اب  هک  یعیفر  ماقم  هب  نانارمکح  نیا  عیفرت  دھاش  کش  نودب 
اب ًامیقتسم  رظن  رھ  زا  ماگنھ  نآ  رد  بکاوک   . دوب دھاوخ  تسا  نایامن   ، اھ هبترمالاو 

یلحم ناھج  تلود  هک  یلاح  رد   ، تشاد دنھاوخ  راک  رس و  ناھجربا  نایاورنامرف 
. دریگ هدھع  هب  ار  دیدج  گرزب  ناھج  فیاظو  یاھتیلوئسم  ات  تفای  دھاوخ  طسب 
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یاھرادم لخاد  رد  ًاروف   ، دبای یم  رارقتسا  تایح  رون و  رد  ناھج  کی  هک  یماگنھ 
ۀتیروتا یلاع  یاروش  یرارقرب  اھمایا  یامدق  ، و  دریگ یم  رارق  ناھجربا  ۀدش  تیبثت 

هک اھمایا  نمؤم  دصکی  لماش  تیریدم  دیدج  هورگ  نیا   . دنراد یم  مالعا  ار  دودحمان 
یاروش نیا  لمع  نیلوا  ، و  دشاب یم  دراد  هدھع  هب  اھمایا  داحتا  ار  نآ  تسایر 
. تسا هدننیرفآ  داتسا  رسپ  موادم  تیمکاح  نتخانش  تیمسر  هب  یلاع 

رییغت ًالماک  تسا  طوبرم  قداص  کلم  ردپ  لیئربج و  هب  هک  ییاج  ات  ناھج  تموکح 
ریگرد ًاتدمع  تسا  رادروخرب  دودحمان  ۀتیروتا  زا  هک  اروش  نیا   . دنام یم  یقاب  هتفاین 
تسا تایح  رون و  ۀتفرشیپ  تیعضو  زا  یشان  هک  یدیدج  طیارش  دیدج و  تالکشم 

. دشاب یم 

نانابھاگن ۀیلک  یلحم  ناھج  تابث  هاپس  لیکشت  یارب  نونکا  راکمھ  سرزاب 
نآ یتسرپرس  دنک  یم  تساوخرد  قداص  کلم  ردپ  زا  دنک و  یم  جیسب  ار  هدرامگرب 

ۀتفای ماھلا  حاورا  زا  هورگ  کی   ، راب نیلوا  یارب   ، نونکا . و  دیامن میسقت  یو  اب  ار 
. دنبای یم  صیصخت  اھمایا  داحتا  تمدخ  هب  ثیلثت 

کت کت  زا  ار  یفرژ  ددجم  میظنت  تایح  رون و  رد  یلحم  ناھج  کی  یمامت  رارقتسا 
طباور  . دوش یم  بجوم  تیریدم  حرط  لک  رد  ناھج  یزکرم  داتس  ات  ینوکسم  تارک 

طباور یلحم  ناھج  ردام  حور   . دبای یم  شرتسگ  اھمتسیس  بکاوک و  ات  دیدج 
هک یعقاوم  رد  لیئربج  ، و  دنک یم  هبرجت  ناھجربا  داتسا  حور  اب  یدیدج  یطابترا 

میقتسم سامت  اھمایا  یامدق  اب  تسا  بیاغ  یزکرم  داتس  ۀرک  زا  داتسا  رسپ 
. دیامن یم  رارقرب 

ییاطعا نارواد  ناونع  هب  لایرتسیجم  نارسپ   ، بقاعتم راصعا  رصع و  نیا  لوط  رد 
، تشھب لانُوآ  نارسپ  نیا  زا  نت  دصکی  هک  نیا  نمض   ، دنھد یم  همادا  راک  هب 

. دنھد یم  لیکشت  ناھج  تختیاپ  رد  ار  دادماب  نابات و  ۀراتس  یالاب  دیدج  یاروش 
، لایرتسیجم نارسپ  نیا  زا  یکی   ، متسیس نایاورنامرف  یاضاقت  هب  انب  ، و  اھدعب
هک نیا  ات  دوش  یم  یلحم  متسیس  رھ  یزکرم  داتس  ۀرک  نکاس  یلاع  رواشم 

. دیآ تسد  هب  یگناگی  ۀلحرم  نیمتفھ 

یا هرایس  نایاورنامرف  یارب  طقف  هن  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  هرود  نیا  لوط  رد 
ناردپ هب  هباشم  روط  هب  ییات  هس  یاھھورگ  رد  هکلب  دنتسھ  بلطواد  نارواشم 

ادیپ یلحم  ناھج  رد  ار  دوخ  یاج  نارسپ  نیا  ماجنارس  . و  دننک یم  تمدخ  هبکوک 
هب هدش و  هتشادرب  یلحم  شنیرفآ  رایتخا  ۀزوح  زا  اھنآ  ماگنھ  نیا  رد  اریز   ، دننک یم 

. دنوش یم  هدرامگ  دودحمان  ۀتیروتا  یلاع  یاروش  تمدخ 
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جراخ لوئسم  عجرم  کی  تارایتخا  ۀزوح  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  راب  نیلوا  یارب  نونکا 
ناگدنھد نایاپ  نیا  زا  شیپ   . دسانش یم  تیمسر  هب  ار   ، یلاع یاروش   ، تشھب زا 

. دنتخانش یمن  تیمسر  هب  تشھب  یوس  نیا  رد  ار  یتیریدم  چیھ 

تارک تشھب و  رد  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  هتفای  تابث  یاھناھج  نینچ  هدننیرفآ  نارسپ 
رسارس رد  هک  هدنھد  نایاپ  رامشیب  یاھھورگ  هب  نداد  دومنھر  رد  نآ و  هب  طوبرم 
کی لیئاکیم  صخش  قیرط  نیدب   . دننارذگ یم  دننک  یم  تمدخ  یلحم  شنیرفآ 

. تفای دھاوخ  هدنھد  نایاپ  ۀتفای  لالج  یاھناسنا  اب  یرتلماک  ۀناردارب  ۀطبار 

ینوریب یاھناھج  اب  هطبار  رد  هدننیرفآ  نارسپ  نیا  درکراک  نوماریپ  نامگ  سدح و 
لابند هب   . تسا هدوھیب  ًالماک  دنتسھ  یتامدقم  عمجت  ۀسورپ  رد  نونکا  هک 
دازآ یرادا  رظن  زا  هدننیرفآ  رسپ   ، هعسوت ۀلحرم  نیمراھچ  نیا  هب  یبایتسد 

حور تمدخ  اب  ار  دوخ  یناحور  تمدخ  ماگ  هب  ماگ  روط  هب  یھلا  مداخ   . دوش یم 
دیدج و ۀطبار  کی  دسر  یم  رظن  هب   . دیامن یم  ماغدا  نارکیب  حور  ناھجربا و  داتسا 
، و راگزومآ نارسپ   ، رصع ناگراتس   ، رگشنیرفآ حور   ، هدننیرفآ رسپ  نایم  یلاعتم 

. دیآ یم  دوجو  هب  ناگدنھد  نایاپ  ۀدنیازف  هتسویپ  هاپس 

ردپ یلصا و  تسرپرس  لیئربج  کش  نودب   ، دنک کرت  ار  نادابن  یزور  لیئاکیم  رگا 
مئاد یاھ  هتسر  ۀیلک  هب  لاح  نیع  رد   . دش دھاوخ  یو  رایتسد  قداص  کلم 
، اھیتیانوسدیم  ، اھایشیتیوینوی  ، لایرتام نادنزرف  لثم  مئاد  یدنورھش 

ات اما   . دش دھاوخ  هداد  یدیدج  ۀبتر  هتفای  دنویپ  حور  اب  یاھناسنا  اھایشیِسوس و 
دروم ناھج  ۀرادا  رد  مظعا  ناگتشرف  اھمیفارس و   ، دبای یم  همادا  لماکت  هک  ینامز 

. دوب دنھاوخ  زاین 

ریدقت رگا  میتسھ : دونشخ  دوخ  تایسدح  ۀبنج  ود  اب  هطبار  رد  ام  دوجو  نیا  اب 
اب یھلا  نامداخ  کش  نودب   ، تسا ینوریب  یاھناھج  رد  ندوب   ، هدننیرفآ نارسپ 

اھقداص کلم  هک  میتسھ  نئمطم  هزادنا  نیمھ  هب  ام   . دوب دنھاوخ  هارمھ  اھنآ 
هک میدقتعم  ام   . دومن دنھاوخ  ظفح  ناشأدبم  یاھناھج  اب  ار  شیوخ  یھارمھ 

هتسویپ تیلوئسمرپ  یاھشقن  هک  تسا  نیا  رب  اھقداص  کلم  تشونرس 
. دننک افیا  یلحم  ناھج  ۀرادا  تلود و  رد  یا  هدنیازف 

یلصا یعرف و  ۀیحان  لحارم  - 11

هب تایح  رون و  رد  رارقتسا  حرط  رد  ًامیقتسم  ناھجربا  یلصا  یعرف و  یاھ  هیحان 
هب ًاتدمع  دحاو  کی  ناونع  هب  یلماکت  تفرشیپ  نینچ   . دنوش یمن  هدروآ  باسح 

. دزاس یم  ریگرد  ار  یلحم  ناھج  کی  یازجا  طقف  دوش و  یم  طوبرم  یلحم  ناھج 
یاھناھج یازجا  ۀیلک  هک  دبای  یم  رارقتسا  تایح  رون و  رد  ینامز  طقف  ناھجربا  کی 
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حطس نآ  هب  زین  ناھجربا  تفھ  زا  یکی  یتح  اما   . دنبای لامک  هنوگ  نیدب  نآ  یلحم 
. تسا هتفاین  تسد  دشاب  نیا  هب  کیدزن  یتح  هک  تفرشیپ 

ای مجنپ  ۀلحرم   ، درب یپ  ناوت  یم  هدھاشم  اب  هک  ییاج  ات  یعرف . ۀیحان  رصع 
گنھامھ رارقتسا  هب  یکیزیف و  تیعضو  هب  هژیو  روط  هب  تابث  یعرف  ۀیحان  ۀلحرم 
طوبرم ناھجربا  ۀدش  تیبثت  یاھرادم  رد  هتسویپ  مھ  هب  ِیلحم  ناھج  دصکی 

ددجم یاھیدنب  فص  نیا  رد  سکچیھ  اھنآ  ناراکمھ  ورین و  زکارم  زج  ًارھاظ   . تسا
. تسین ریگرد  یدام  شنیرفآ 

طقف  ، یلصا ۀیحان  تابث  ای  هلحرم  نیمشش  اب  هطبار  رد  یلصا . ۀیحان  رصع 
نیا اب   . میا هدوبن  یا  هعقاو  نینچ  دھاش  ام  زا  کیچیھ  اریز   ، مینزب سدح  میناوت  یم 
هک یتامیظنت  ریاس  یرادا و  تامیظنتزاب  نوماریپ  ار  یدایز  زیچ  میناوت  یم  دوجو 
اھنآ یناھج  یاھیدنب  هورگ  ینوکسم و  تارک  ۀتفرشیپ  تیعضو  نینچ  اب  ًالامتحا 

. میرادنپ یھیدب  دوب  دھاوخ  هارمھ 

نینچ ام   ، تسا طوبرم  یکیزیف  گنھامھ  لداعت  هب  یعرف  ۀیحان  تیعضو  نوچ 
، و ینالقع لین  دیدج  حوطس  یخرب  هب  یلصا  ۀیحان  یگناگی  هک  مینک  یم  طابنتسا 

. دوب دھاوخ  طوبرم  یناھیک  درخ  یلاع  ققحت  رد  هتفرشیپ  یاھیبایتسد  ًالامتحا 

ۀتفاین تسد  حوطس  ققحت  اب  مزالم  ًالامتحا  هک  یتامیظنتزاب  اب  هطبار  رد  ام 
نیا  . میبای یم  تسد  یجیاتن  هب  دشاب  یم  ماگنھ  نآ  رد  یلماکت  تفرشیپ 

رد تارک و  کت  کت  رد  ییاھتفرشیپ  نینچ  جیاتن  ۀدھاشم  قیرط  زا  یریگ  هجیتن 
یگدنز هتفرشیپ  رایسب  رت و  یمیدق  تارک  نیا  رد  هک  ییاھناسنا  کت  کت  براجت 

. دریذپ یم  تروص  دننک  یم 

ای ناھج  کی  یتسرپرس  یاھکینکت  یرادا و  یاھمسیناکم  هک  دوش  نشور  دیراذگب 
کی یونعم  تفرشیپ  ای  یلماکت  ۀعسوت  دنناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  ناھجربا  کی 

ای هتخاس  دودحم  یا  هرک  نینچ  رد  ار  یناسنا  درف  رھ  ای  درفنم و  ینوکسم  ۀرایس 
. دننک دنک 

نیمشش نیمجنپ و  رد  هک  میبای  یم  ار  یتارک  ام  رت  یمیدق  یاھناھج  یخرب  رد 
. دنا هتفای  دادتما  متفھ  ۀرود  قامعا  ات  یتح  دنا و  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  ۀلحرم 

رتناوج تارایس   . دنا هتفاین  رارقتسا  رون  رد  زونھ  تارک  نیا  یلحم  یاھمتسیس 
هجو چیھ  هب  رما  نیا  اما   ، دنزادنا ریخأت  هب  ار  متسیس  ندش  هناگی  تسا  نکمم 

ۀرک کی  رد  یتح   . دزاس یمن  دودحم  ار  رت  هتفرشیپ  رت و  یمیدق  ۀرک  کی  تفرشیپ 
درف رھ  یصخش  تفرشیپ  زا  دنناوت  یمن  یطیحم  یاھتیدودحم  زین  یوزنم 

نایم رد  ناسنا  کی  ناونع  هب  یرصان  یسیع   . دنروآ لمع  هب  تعنامم  یناسنا 
رد تایح  رون و  تبترم  هب  ًاصخش  شیپ  لاس  دصھن  رازھ و  زا  شیب   ، اھناسنا
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. تفای تسد  ایشنروی 

هک تسا  ددنویپ  یم  عوقو  هب  یمیدق  ۀدش  تیبثت  تارک  رد  هچنآ  ۀدھاشم  قیرط  زا 
دھاوخ خر  هچ  رون  رد  لماک  ناھجربا  کی  رارقتسا  تروص  رد  هک  رما  نیا  نوماریپ  ام 

دادیور میشابن  رداق  رگا  یتح   ، میبای یم  تسد  ینانیمطا  لباق  ًاتبسن  جیاتن  هب   ، داد
. میرادنپ ملسم  رطاخ  نانیمطا  اب  ار  ناھجربا  تفھ  تابث 

ناھجربا ۀلحرم  ای  متفھ  ۀلحرم  - 12

رد ناھجربا  کی  رارقتسا  تروص  رد  هک  مییامن  ینیب  شیپ  عطق  روط  هب  میناوت  یمن  ام 
زا  . تسا هداتفین  قافتا  زگرھ  یدادخر  نینچ  اریز   ، داد دھاوخ  خر  هچ  رون 

هک مینک  یم  طابنتسا  ام   ، دنا هدشن  ضقن  زگرھ  هک  اھقداص  کلم  یاھشزومآ 
زا  ، اضف نامز و  شنیرفآ  دحاو  رھ  تموکح  نامزاس و  یمامت  رد  یساسا  یتارییغت 

. تسویپ دھاوخ  عوقو  هب   ، ناھجربا یزکرم  داتس  ات  ینوکسم  تارک 

ۀتفاین قاحلا  نارسپ  زا  یدایز  دادعت  هک  تسا  نیا  رب  ام  داقتعا  یلک  روط  هب 
تیبثت ِناھجربا  یا  هقطنم  یاھتختیاپ  یزکرم و  یاھداتس  رد  هتفای  ثیلثت  قولخم - 

تادوجوم دورو  ینیب  شیپ  لیلد  هب  تسا  نکمم  رما  نیا   . دمآ دنھاوخ  درگ  هدش 
ام یتسار  هب  نکیل  ؛  دشاب هدنیآ  رد  تشھب  انواھ و  هب  ناشریسم  رد  جراخ  یاضف 

. میناد یمن 

هک میدقتعم  ام   ، دبای رارقتسا  تایح  رون و  رد  ناھجربا  کی  هک  یماگنھ  رگا و 
داتس ۀرک  رد  یلاع  ۀدننک  هرادا  هورگ  لاعتم  دنوادخ  یتروشم  لماک  ینونک  ناریدم 

اب دنرداق  هک  دنتسھ  ییاھتیصخش  اھنیا   . دش دنھاوخ  ناھجربا  یزکرم 
روط هب  دش  دنھاوخ  لاعف  هدش  تیبثت  ِناھجربا  رد  ًاروف  هک  تیانوسبَا  ناتسرپرس 

رواشم و ناونع  هب  اھتدم  لماک  ناریدم  نیا  هچ  رگا   . دنیامن رارقرب  سامت  میقتسم 
یرادا یاھتیلوئسم   ، دنا هدرک  لمع  شنیرفآ  یلماکت  ۀتفرشیپ  یاھدحاو  رد  حصان 

. ددرگ رادروخرب  مات  ۀتیروتا  زا  لاعتم  دزیا  هک  نیا  ات   ، دنریگ یمن  هدھع  هب  ار 

، دننک یم  لمع  هرود  نیا  لوط  رد  یرت  هدرتسگ  روط  هب  هک  لاعتم  لماک  ناریدم 
طقف دنتسھ و  یلاعتم  اھنآ  ؛  دنتسین یھانتمان  ای   ، یئاغ  ، تیانوسبَا  ، یھانتم

زا دنتسھ و  اضف  نامز -  یلاعت  مسجت  اھنآ   . دننک یم  یگدنیامن  ار  لاعتم  دنوادخ 
لمع لاعتم  نازاس  هناگی  ناونع  هب  طقف  اھنآ   . دننک یمن  لمع  انواھ  رد  ور  نیا 
نئمطم ام  یلو   ، دنشاب ریگرد  ناھج  باتزاب  کینکت  رد  تسا  نکمم  اھنآ   . دننک یم 

. میتسین

ناھج لماک  رارقتسا  تروص  رد  هک  نیا  اب  هطبار  رد  هدننک  عناق  یکرد  ام  زا  کیچیھ 
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دھاوخ خر  هچ  تایح  رون و  رد  دنا ) هتسباو  انواھ  هب  هک  روطنآ  ناھجربا  تفھ   ) گرزب
رد هعقاو  نیرت  فرژ  کش  نودب  یزکرم  ناھج  روھظ  نامز  زا  دادیور  نآ   . درادن داد 
انواھ زار  زا  لاعتم  دزیا  دوخ  دندقتعم  هک  دنتسھ  یناسک   . دوب دھاوخ  تیدبا  خیرات 

ناونع هب  داد و  دھاوخ  ششوپ  ار  دوخ  یحور  صخش  دمآ و  دھاوخ  نوریب 
یزکرم داتس  رد  اضف  نامز و  ۀتفای  لامک  یاھشنیرفآ  یبرجت  دنمناوت و  یاورنامرف 

. میناد یمن  ام  یتسار  هب  نکیل   . دیزگ دھاوخ  ینکس  متفھ  ناھجربا 

رد مظعا  ناگتشرف  یاروش  هب  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
[. هدش هدرامگ  ایشنروی 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 56
یناھج تدحو 

اھناھج ناھج   . تسا گنھامھ  ناھج  رسارس  رد  تیھولا   . تسا یگناگی  دنوادخ 
قلطم یا  هنوگ  هب  نارکیب  نھذ  کی  طسوت  هک  تسا  هچراپکی  میظع  مسیناکم  کی 
روط هب  یناھج  شنیرفآ  یحور  ، و  ینالقع  ، یکیزیف یاھورملق   . دوش یم  لرتنک 
ور نیا  زا   ، دنراد طابترا  مھ  اب  یتسار  هب  لماکان  لماک و   . دنطبترم مھ  هب  یھلا 

تشھب هب  یناھج  ردپ  نامرف  زا  تیعبت  رد  دناوت  یم  یلماکت  یھانتم  قولخم 
“. متسھ لماک  نم  هک  هنوگنآ  یتح   ، دیشاب لماک  : ” دنک دوعص 

نیداینب ناھج  یاھتکتیشرآ  تیریدم  اھحرط و  رد  ًامامت  شنیرفآ  عونتم  حوطس 
تالکشم ناھج  تسا  نکمم   ، اضف نامز و  یاھناسنا  دودحم  ناھذا  یارب   . دنا هناگی 
نادقف رگناشن  ینوزومان و  رگنایامن  ًارھاظ  هک  دراد  هضرع  یرایسب  یاھتیعضو  و 
زا یرتروانھپ  ۀرتسگ  دنرداق  هک  ییاھنآ  ام  نایم  زا  اما   . تسا رثؤم  یگنھامھ 
ناینب هک  یا  هیاپ  تدحو  فشک  رنھ  نیا  رد  دننک و  هدھاشم  ار  یناھج  یاھ  هدیدپ 
هدرتسگ ددعت  درکراک  نیا  یمامت  رد  هک  یھلا  یگناگی  فشک  تسا و  قالخ  عونت 

ۀیلک رد  هک  یا  هناگی  یھلا و  دوصقم  هب  دنناوت  یم  رتھب   ، دنراد یرتشیب  ۀبرجت  تسا 
. دنربب یپ  تسا  نایامن  یناھج  قالخ  یژرنا  ۀناگدنچ  یاھیلجت  نیا 

یکیزیف یگنھامھ  - 1

. تسا گنھامھ  لماک  یا  هنوگ  هب  اما   ، تسین دودحمان   ، یدام ای  یکیزیف  شنیرفآ 
ناھجربا تفھ   . تسا یکی  اھنآ  یگمھ  أشنم  اما   ، دنراد دوجو  ناوت  ، و  یژرنا  ، ورین

. و تسا هناگی  تشھب  راتخاس  اما  ؛  تسا هناگ  هس  یزکرم  ناھج  ؛  دنا هناگود  ًارھاظ 
نیا اما   . تسا هدنیآ  ، و  لاح  ، هتشذگ رد  یدام  یاھناھج  ۀیلک  یعقاو  عبنم  تشھب 
هدنیآ ای   ، لاح  ، هتشذگ نامز  — چیھ  رد   . تسا تیدبا  دادخر  کی  یناھیک  قاقتشا 
ناونع هب  تشھب   . دیآ یمن  نوریب  رون  یا  هتسھ  ۀریزج  زا  یدام  ناھیک  ای  اضف  — 

زا نآ  تاقتشم  رگا  اذل  ؛  دنک یم  لمع  نامز  زا  لبق  ناکم و  زا  شیپ  یناھیک  عبنم 
رد اھنآ  ۀدننک  میظنت  هدننک و  راکشآ  اضف و  رد  اھنآ  یئاغ  نزخم   ، لماک قلطم  قیرط 

. دندش یم  میتی  اضف  نامز و  رد  دسر  یم  رظن  هب   ، دنتشگ یمن  رادیدپ   ، نامز
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تیھولا قلطم  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  یرادساپ  یکیزیف  ناھج  زا  لماک  قلطم 
رظن زا  اھقلطم  یود  رھ  ، و  دزیگنا یمرب  ار  یدام  تیعقاو  یمامت  عیدب  ریگارف  لرتنک 
یدام ناھج  مجسنم  طابترا  نیا   . دنوش یم  هناگی  یناھج  قلطم  ۀلیسو  هب  درکراک 
یحور ای   ، یتیانوسبَا  ، ییایشناروم  ، یدام اھتیصخش —  ۀیلک  ۀلیسو  هب  دناوت  یم 
ۀبذاج هب  تبسن  یدام  لیصا  تیعقاو  یمامت  ۀبذاج  شنکاو  ۀدھاشم  قیرط  زا  — 

. دوش کرد  وحن  نیرتھب  هب  یناتحت  تشھب  رد  زکرمتم 

یناھج و زین  صلاخ  یژرنا  شنکاو   . تسا ریذپانرییغت  یناھج و   ، هبذاج یگچراپکی 
هب تبسن  ًالماک  صلاخ  حور  و  نیزاغآ ) یورین   ) صلاخ یژرنا   . تسا زیرگ  لباقریغ 

اھقلطم یتاذ  هک  نیتسخن  یاھورین  نیا   . دنتسھ دنمشنکاو  شیپ  زا  هبذاج 
دوجو رد  هبذاج  یمامت  اذل   . دنوش یم  لرتنک  یناھج  ردپ  طسوت  ًاصخش   ، دنتسھ

هاگلزنم رد  تسا و  صلاخ  حور  صلاخ و  یژرنا  یواح  هک  یتشھب  ردپ  یصخش 
. تسا زکرمتم  وا  یدام  قوف 

یلاح رد   ، تسا یحورریغ  رگشنک و  یبسن  تایعقاو  یمامت  یاین  صلاخ  یژرنا 
ۀیلوا یاھمتسیس  ۀیلک  یامنھار  یھلا و  ریگارف  لرتنک  لیسناتپ  صلاخ  حور  هک 

رد تسا و  نایامن  اضف  رسارس  رد  نآ  نوگانوگ  روص  هک  تایعقاو  نیا  . و  تسا یژرنا 
رد اھنآ   . دنزکرمتم یتشھب  ردپ  صخش  رد  ود  رھ  دوش  یم  هدھاشم  نامز  تاکرح 

ردپ تیصخش   . تسا یکی  دنوادخ  اریز  دنوش —  هناگی  دیاب  دنتسھ —  یکی  وا 
. تسا هناگی  ًاقلطم 

نوچمھ تیعقاو  یگناگود  دناوت  یمن  زگرھ  ردپ  ِدنوادخ  ِیھانتمان  تعیبط  رد 
یھانتمان و حوطس  زا  ام  هک  یا  هظحل  رد  اما   . دشاب هتشاد  دوجو  یحور  یکیزیف و 
ود نیا  دوجو   ، مینکفا یمرب  رظن  یتشھب  ردپ  یصخش  یاھشزرا  قلطم  تیعقاو 
وا یصخش  روضح  هب  تبسن  اھنآ  هک  میرب  یم  یپ  مینک و  یم  هدھاشم  ار  تیعقاو 

. دنراد اقب  وا  رد  اھزیچ  ۀیلک   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  لماک  روط  هب 

رود یتشھب  ردپ  نارکیب  تیصخش  قلطم  موھفم  زا  امش  هک  یا  هظحل  رد 
هتسویپ ییادج  زاس  هناگی  ریذپان  بانتجا  کینکت  تروص  هب  ار  نھذ  دیاب   ، دیوش یم 

عبنم و نیلوا   ، هدننیرفآ یاتکی  ۀیلوا  تیصخش  ۀناگود  یاھ  هولج  نیا  ۀدنوش  ضیرع 
. دیرادنپ ناھج  رد  متسھ —  نم  زکرم — 

ینالقع تدحو  - 2

رد تشھب  قیرط  زا  دبای و  یم  یحور  یلجت   ، دنزرف مالک -  رد   ، ردپ هشیدنا - 
رسپ یحور  یاھ  هولج   . دبای یم  تسد  تیعقاو  طسب  هب  یدام  ۀدنکارپ  یاھناھج 
زا  . دنطبترم شنیرفآ  یدام  حوطس  اب  نارکیب  حور  یاھدرکلمع  قیرط  زا  نادواج 
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ۀدننک تیادھ  لامعا  رد  نارکیب و  حور  ِینھذ  ِیشنکاو  حور -  تمدخ  قیرط 
اب یکی   ، تیھولا یدام  تارثا  تیھولا و  یحور  تایعقاو   ، وا ینھذ  یکیزیف - 

. دنطبترم یرگید 

یھانتمان و هوقلاب  روط  هب  ور  نیا  زا   . تسا نارکیب  حور  ۀنارگشنک  ۀیطع  نھذ 
هنادواج هناگود  یزاربا  رد  یناھج  ردپ  نیزاغآ  ۀشیدنا   . تسا یناھج  نآ  یاطعا 
ِیگناگود نینچ   . نادواج یحور و  رسپ   ، وا ربارب  تیھولا  تشھب و  ۀریزج  دوش : یم 

لاناک نھذ   . دزاس یم  ریذپان  بانتجا  ار   ، نارکیب حور   ، نھذ یادخ  هنادواج  تیعقاو 
طقف یلماکت  یدام  قولخم   . تسا یدام  یحور و  تایعقاو  نایم  یطابترا  یرورض 

. دمھفب دنک و  کرد  ار  دوخ  رد  نکاس  حور  دناوت  یم  نھذ  یناحور  تمدخ  قیرط  زا 

دروم یناھیک  نھذ  ناونع  هب  اضف  نامز و  یاھناھج  رد  یناھج  نارکیب و  نھذ  نیا 
یالاو نھذ  ات  روای  حاورا  ییادتبا  تمدخ  زا  هچ  رگ  دوش و  یم  عقاو  یناحور  تمدخ 
تفھ یتسرپرس  رد  یناھیک  نھذ  نیا   ، دبای یم  دادتما  ناھج  کی  ییارجا  سیئر 
هب دنتسھ و  گنھامھ  اضف  نامز و  یلاعتم  نھذ  اب  دوخ  ۀبون  هب  هک   ، داتسا حور 
یفکم روط  هب   ، دنا هتسبمھ  نارکیب  حور  ۀدنریگ  رب  رد  رسارس  نھذ  اب  لماک  روط 

. تسا هناگی 

یونعم یگناگی  - 3

زکرمتم نارکیب  حور  یصخش  یتشھب  روضح  رد  نھذ  یناھج  ۀبذاج  هک  روطنیمھ 
رسپ یصخش  یتشھب  دوجو  رد  زین  یحور  یناھج  ۀبذاج  بیترت  نیمھ  هب   ، تسا
رد وا   ، اضف نامز و  یارب  اما   ، تسا یکی  یناھج  ردپ   . تسا هتفای  زکرمت  نادواج 

. دوش یم  راکشآ  صلاخ  حور  صلاخ و  یژرنا  ۀناگود  ۀدیدپ 

نامز و طباور  اھتیعقوم و  رسارس  رد  اما   ، دنتسھ یکی  زین  یحور  یتشھب  تایعقاو 
نادواج و رسپ  یاھیلجت  یحور و  یاھتیصخش  ۀناگود  ۀدیدپ  رد  دحاو  حور  نیا  اضف 
. و دوش یم  راکشآ  هطوبرم  تاقولخم  نارکیب و  حور  تاریثأت  یحور و  یاھتیصخش 

میظنت یاطعا   ، دراد دوجو  صلاخ —  یحور  یازجا  موس —  دوجوم  کی  زاب 
. دنتسھ یصخش  شیپ  هک  ردپ  طسوت  یحور  یاھدوجو  ریاس  یرکف و  ناگدننک 

یاھ هدیدپ  هب  یناھج  یاھتیلاعف  زا  یحطس  هچ  رد  امش  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
دینادب تسا  نکمم   ، دینک رارقرب  سامت  یحور  تادوجوم  اب  ای  دینک  دروخرب  یحور 

حور حور و  رسپ  یناحور  تمدخ  قیرط  زا  تسا  حور  هک  یدنوادخ  زا  یگمھ  اھنآ  هک 
یاھداتس زا  هک  روطنیمھ   ، هدنکارپ حور  نیا  . و  دنا هتفای  همشچرس  نھذ  ِنارکیب 

کی ناونع  هب  نامز  یلماکت  تارک  رد   ، دوش یم  هداتسرف  یلحم  یاھناھج  یزکرم 
حاورا یناحور  تمدخ  هارمھ  هب  تقیقح  حور  سدقلا و  حور   . دیامن یم  لمع  هدیدپ 
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لاح رد  رت و  نییاپ  حوطس  یوس  هب  هدننیرفآ  نارسپ  یاھتختیاپ  نیا  زا  نھذ  روای 
. دنیآ یم  یدام  ناھذا  لماکت 

، و تسا رت  هناگی  لاعتم  دزیا  اب  طابترا  رد  داتسا  حاورا  حطس  رد  نھذ  هک  یلاح  رد 
یحور نامداخ   ، تسا نینچ  قلطم  نھذ  زا  تیعبت  رد  یناھیک  نھذ  هک  روطنیمھ 
نکاس هک  ییاھتیصخش  رد  رت  میقتسم  یا  هنوگ  هب  لماکت  لاح  رد  تارک  یارب 

لوئسم ِیھلا  نامداخ  صاخشا  رد  دنتسھ و  یلحم  یاھناھج  یزکرم  یاھداتس 
ۀبذاج یتشھب  رادم  اب  لماک  روط  هب  ًابیرقت  دوخ  ۀبون  هب  یھلا  نامداخ   . دنا هناگی 
دھد یم  خر  اضف  نامز و  یاھ  هولج  ۀیلک  ییاھن  یگناگی  نآ  رد  هک  نادواج  رسپ 

. دنا هتسبمھ 

ۀیطع زا  یئزج  اب  هاگآدوخ  نھذ  دنویپ  قیرط  زا  دناوت  یم  قولخم  ۀدش  لماک  دوجو 
، و دوش ظفح   ، دیآ تسد  هب  یتشھب  ثیلثت  صاخشا  زا  یکی  ِثیلثت  شیپ  یحور 
نارکیب حور  نادواج و  رسپ  نارتخد  نارسپ و  شنیرفآ   ، یناسنا نھذ   . دوش هنادواج 
رد  ، دبای دنویپ  ردپ  یوس  زا  هداتسرف  رکف  ۀدننک  میظنت  اب  هک  یماگنھ  ، و  تسا
یلجت هس  نیا  اما   . دوش یم  میھس  یلماکت  یاھورملق  یحور  ۀناگ  هس  ۀیطع 

تیدبا رد  هک  روطنآ  یتح   ، دنبای یم  تدحو  ناگدنھد  نایاپ  رد  لماک  روط  هب  یحور 
حور نادواج و  رسپ  یناھج  ردپ  وا  هک  نیا  زا  شیپ   ، متسھ نم  یناھج  دوجو  رد 

. دندوب هناگی  روطنیا   ، دوش نارکیب 

هناگی ثیلثت  رد   ، ییاھن ققحت  رد  هناگ و  هس   ، یلجت رد  ًاتیاھن  هشیمھ و  دیاب  حور 
تیاھن رد  ، و  دبای یم  همشچرس  عبنم  کی  زا  هناگ  هس  زاربا  کی  قیرط  زا  حور   . دوش

اب یگناگی  دوش —  یم  هبرجت  دنوادخ  ندومن  ادیپ  رد  هک  یھلا  یگناگی  نآ  رد  دیاب 
مالک ِیھانتمان  زاربا  ِیناھیک  نھذ  یناحور  تمدخ  قیرط  زا  تیدبا و  رد  تینابر — 

. دوش یم  دوش و  لئان  لماک  ققحت  هب  ردپ  ِیناھج  ۀشیدنا  ۀنادواج 

تیصخش یگناگی  - 4

زا هک  وا  ۀدنبای  زارف  نادنزرف  ۀیلک  اذل  ؛  تسا هناگی  یھلا  تیصخش  کی  یناھج  ردپ 
، دنوش یم  لقتنم  تشھب  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  یشھجاو  ۀدنیازف  یورین  قیرط 

میظنت  . دش دنھاوخ  هناگی  ییاھتیصخش  بیترت  نیمھ  هب  انواھ  هب  ندیسر  زا  شیپ 
یدام یاھناسنا  رد  ات  دنیآ  یم  تشھب  زا  ردپ  نامرف  زا  تیعبت  رد  رکف  ناگدننک 

. دننیزگ ینکس 

هناگی ار  تیعقاو  یازجا  یمامت  هک  تسا  نیا  ددصرد  یتاذ  روط  هب  تیصخش 
یاھقلطم تفھ  ۀمھ   ، یناھج ردپ   ، زکرم عبنم و  نیلوا  نارکیب  تیصخش   . دزاس

ۀیطع کی  هک  یناف  ناسنا  تیصخش  ، و  دزاس یم  هناگی  ار  ینارکیب  ۀدنھد  لیکشت 
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ۀدننک دحتم  لیسناتپ  بیترت  نیمھ  هب  تسا  یناھج  ردپ  میقتسم  ریظن و  یب 
ِتیقالخ نینچ  نیا   . دشاب یم  اراد  ار  یناسنا  قولخم  ۀدنھد  لیکشت  لماوع 

نآ ریظن  یب  الاو و  عبنم  دلوت  تمالع  کی   ، قولخم یاھتیصخش  یمامت  ِزاس  هناگی 
رادم قیرط  زا  عبنم  نیمھ  اب  نآ  موادم  سامت  ۀدنھد  ناشن  رتشیب  دشاب و  یم 
رد اھتیصخش  ۀیلک  ردپ  اب  قولخم  تیصخش  نآ  ۀلیسو  هب  هک  تسا  تیصخش 

. دزاس یم  رارقرب  موادم  میقتسم و  سامت  تشھب 

دنوادخ ات  تیئاغ  تیلاعت و  یط  اب  هناگتفھ  یاھورملق  زا  دنوادخ  هک  نیا  مغر  هب 
ردپ دنوادخ  صخش  تشھب و  رد  هک  تیصخش  رادم   ، دوش یم  یلجتم   ، قلطم
دوجو حوطس  یمامت  رد  قولخم  یاھتیصخش  ۀیلک  هب  هک  ییاج  ات   ، تسا زکرمتم 
طوبرم لامک  لاح  رد  ، و  هتفای لامک   ، لماک یاھناھج  یمامت  ورملق  رد  دنمشوھ و 
تیصخش نوگانوگ  یاھ  هولج  نیا  ۀیلک  لماک  رایع و  مامت  یگناگی  یارب   ، دوش یم 

. دنیب یم  کرادت  یھلا 

ام هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  ۀمھ  اھناھج  رد  اھناھج و  یارب  دنوادخ  هک  یلاح  رد 
وا سانشادخ  تاقولخم  ریاس  ۀیلک  یارب  امش و  یارب   ، دوجو نیا  اب   ، میا هدرک  ریوصت 

. دشاب عمج  تیصخش  یارب  دناوت  یمن  دنوادخ   . اھنآ ردپ  امش و  ردپ   ، تسا یکی 
نکممریغ ًالمع  یدنزرف  رھ  یارب  ، و  تسا ردپ  شتاقولخم  زا  کی  رھ  یارب  دنوادخ 

. دشاب هتشاد  ردپ  کی  زا  شیب  تسا 

ِناسمھان یاھناکم  حوطس و  اب  هطبار  رد  ، و  یناھیک  ، یفسلف رظن  زا 
دیربب و یپ  هناگود  یاھتیھولا  درکراک  هب  دیاب  ًامازلا  دیناوت و  یم  امش   ، یزاسراکشآ

ِیصخش سامت  ِیشتسرپ  ۀبرجت  رد  اما   . دیرادنپ یھیدب  ار  یعمج  یاھثیلثت  دوجو 
نآ ؛ و  تسا یکی  دنوادخ  نیداینب  ناھج  رسارس  رد  هدننک  شتسرپ  تیصخش  رھ 

، هدننک اطعا   ، ردپ دنوادخ   ، ام یتشھب  ۀدلاو   ، یصخش هناگی و  تیھولا 
رسپ ات  ینوکسم  تارک  رد  یناف  ناسنا  زا   ، اھتیصخش ۀیلک  ردپ  ، و  هدنرادھاگن

. تسا رون  یزکرم  ۀریزج  رد  نادواج 

تیھولا یگناگی  - 5

. تسا قلطم  تیعقاو و  یانبم  رب   ، تشھب تیھولا  یریذپان  میسقت   ، تینادحو
حور ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  دراد : دوجو  تیھولا  ۀنادواج  یبای  تیصخش  هس 

. دنریذپان میسقت  ازجمان و   ، تیھولا کی  عقاو  رد  اھنآ  تشھب  ثیلثت  رد  اما   . نارکیب

زیامتم قلطم  ریز  حطس  ود   ، دوجوم ِتیعقاو  یانواھ  تشھب -  ۀیلوا  حطس  زا 
رامشیب نیعبات  نارایمھ و  شنیرفآ  رد  حور  ، و  رسپ  ، ردپ نآ  ۀجیتن  رد  دنا و  هتشگ 

یگناگی هک  تسا  بسانمان  هطبار  نیا  رد  هک  یلاح  رد  . و  دنا هتشگ  ریگرد  یصخش 
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، دوش هداد  رارق  هظحالم  دروم  تیئاغ  یلاعتم  حوطس  رد  تیانوسبَا  ِتیھولا 
نوگانوگ یاھیلجت  زاس  هناگی  درکراک  بناوج  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هتسیاش 

یارب شنیرفآ و  نوگانوگ  یاھشخب  یارب  ًالمع  تینابر  نآ  رد  هک  تیھولا  تیصخش 
. دوش هتسیرگن  تسا  راکشآ  دنمشوھ  تادوجوم  فلتخم  عاونا 

ناگدننیرفآ یاھدرکلمع  رد  لاعف  تروص  هب  اھناھجربا  رد  تینابر  ینونک  درکراک 
ناھجربا و یاھمایا  یامدق   ، یلحم یاھناھج  حاورا  هدننیرفآ و  نارسپ  یلاعتم — 
حطس هس  ۀدنریگ  رب  رد  تادوجوم  نیا   . تسا نایامن  تشھب —  داتسا  حور  تفھ 

، دنرب یم  هار  یناھج  ردپ  یوس  هب  لخاد  تمس  هب  هک  دنتسھ  هناگتفھ  یادخ  لوا 
ِلاعتم دزیا  رد  یبرجت  تیھولا  حطس  نیلوا  رد  هناگتفھ  یادخ  ۀطیح  نیا  یمامت  و 

. تسا گنھامھ  لماکت  لاح  رد 

رد  . تسا دوجو  تیعقاو  کی  تیھولا  یگناگی   ، یزکرم ناھج  رد  تشھب و  رد 
یبایتسد کی  تیھولا  یگناگی   ، اضف نامز و  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  رسارس 

. تسا

یلماکت تیھولا  ندش  هناگی  - 6

رد هدشان  میسقت  تیھولا  کی  تروص  هب  تیھولا  نادواج  صخش  هس  هک  یماگنھ 
، بیترت نیمھ  هب   . دنبای یم  تسد  لماک  یگناگی  هب   ، دننک یم  لمع  تشھب  ثیلثت 

نادنزرف  ، هناگادج لکش  هب  ای  کرتشم  روط  هب  هچ   ، دننیرفآ یم  هک  یماگنھ 
رد ندوب  ینابر  نیا  . و  دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  تینابر  ۀناگی  تیصوصخ  اھنآ  یتشھب 

اضف نامز و  یاھورملق  نایاورنامرف  یلاعتم و  ناگدننیرفآ  ۀلیسو  هب  هک  فدھ 
. دماجنا یم  یبرجت  یلاعت  لالقتسا  زاس  هناگی  تردق  لیسناتپ  هب   ، دوش یم  راکشآ 

شکاشک کی  ۀدنھد  لیکشت  ناھج  یژرنا  یصخشریغ  تدحو  روضح  رد  رما  نیا 
تیصخش یبرجت  تایعقاو  اب  یفکم  تدحو  قیرط  زا  طقف  هک  تسا  تیعقاو 

. دوش لح  دناوت  یم  یبرجت  تیھولا 

ۀرک رد  دوش و  یم  یشان  تشھب  یاھتیھولا  زا  لاعتم  دزیا  تیصخش  تایعقاو 
یاھتینابر یوس  زا  هک  لاعتم  رداق  تردق  تازایتما  اب  انواھ  ینوریب  رادم  ماگشیپ 

تفھ شنیرفآ  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ   . دبای یم  تدحو  دیآ  یم  گرزب  ناھج  ۀدننیرفآ 
یحور حوطس  رد  طقف  اما   ، تشاد دوجو  انواھ  رد  صخش  کی  ناونع  هب  ناھجربا 
رد تینابر  عونتم  زتنس  قیرط  زا  تیلاعت  رداق  یدنمناوت  لماکت   . درک یم  لمع 
زا هک  دیماجنا  تیھولا  یدنمناوت  دیدج  روضح  کی  هب  لماکت  لاح  رد  یاھناھج 

روط هب  ، و  دیدرگ گنھامھ  انواھ  رد  لاعتم  ِیناحور  صخش  اب  لاعتم  نھذ  قیرط 
ۀدننک لمع  لاعف  نھذ  هب  نارکیب  حور  ِنارکیب  نھذ  رد  دوجوم  لیسناتپ  زا  نامزمھ 

. دیدرگ لیدبت  لاعتم  دزیا 
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یگناگی دنناوت  یم  ناھجربا  تفھ  یلماکت  تارک  یدام  نھذ  یاراد  تاقولخم 
لماکت لاعتم  دزیا  ِتیصخش  ورین -  زتنس  نیا  رد  هک  یلاح  رد  طقف  ار  تیھولا 
ینالقع تیفرظ  زا  دناوت  یمن  دنوادخ   ، دوجو حطس  رھ  رد   . دننک کرد  دبای  یم 

زا دیاب  یناف  ناسنا   . دور رتارف  دننک  یم  یگدنز  یحطس  نینچ  رد  هک  یتادوجوم 
یادخ کی  تخانش   ، یکین شتسرپ  ، و  ییابیز ینادردق   ، تقیقح تخانش  قیرط 
لاعتم مھف  هب  تیھولا  یارگزارف  حوطس  قیرط  زا  سپس  دھد و  لماکت  ار  تبحم 
نآ رد   ، دوش کرد  تردق  رد  تدحو  تروص  هب  هنوگ  نیدب  هک  تیھولا   . دور شیپ 

. دبای تیصخش  حور  رد  قولخم  یبایتسد  مھف و  یارب  دناوت  یم  ماگنھ 

رداق تردق  کرد  هب  اھناھجربا  یاھتختیاپ  رد  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  هک  یلاح  رد 
رد  ، دنبای یم  تسد  لاعتم  تیصخش  کرد  هب  انواھ  ینوریب  یاھرادم  رد  قلطم و 
ادیپ تسا  تشھب  یاھتیھولا  ندومن  ادیپ  ناشریدقت  هک  روطنآ  ار  لاعتم  دزیا  عقاو 

، دنا هدرکن  ادیپ  ار  لاعتم  دزیا   ، مشش ۀلحرم  حاورا   ، ناگدنھد نایاپ  یتح   . دننک یمن 
لاعتم هک  یتقو  ات  دنا و  هتفاین  تسد  متفھ  ۀلحرم  یحور  تیعضو  هب  هک  یتقو  ات  و 

دنھاوخن ار  وا   ، هدزن لمع  هب  تسد  هدنیآ  ینوریب  یاھناھج  یاھتیلاعف  رد  ًالمع 
. تفای

هناگتفھ یادخ  متفھ  حطس  ناونع  هب  ار  یناھج  ردپ  ناگدنبای  زارف  هک  یماگنھ  اما 
اب یصخش  طباور  ِتیھولا  حوطس  ۀیلک  صخش  نیلوا  تیصخش  هب   ، دنبای یم 

. دنا هتفای  تسد  ناھج  تاقولخم 

لماکت یناھج  یاھدمایپ  - 7

شرتسگ هتسویپ  تافشاکم  اب  اضف  نامز و  یاھناھج  رد  لماکت  تخاونکی  تفرشیپ 
جوا هب  یبایتسد   . تسا هارمھ  دنمشوھ  تاقولخم  ۀیلک  یارب  تیھولا  ۀدنبای 

رد ای   ، ناھجربا  ، ناھج  ، هبکوک  ، متسیس کی  رد   ، هرک کی  رد  یلماکت  تفرشیپ 
یاھدحاو نیا  رد  نیا و  هب  ار  تیھولا  درکلمع  بسانتم  شرتسگ  گرزب  ناھج 

اب تینابر  کرد  یلحم  شیازفا  نینچ  رھ  . و  دراد یم  مالعا  شنیرفآ  ۀدنورشیپ 
ۀیلک یارب  تیھولا  ۀدرتسگ  یلجت  ۀدش  فیرعت  یبوخ  هب  صخشم  یاھدمایپ 

بسک هتفای و  ققحت  ِلماکت  ِدیدج  ورملق  رھ   . تسا هارمھ  شنیرفآ  رگید  یاھشخب 
زا طیسب  دیدج و  یزاسراکشآ  کی  ۀدنریگ  رب  رد   ، نوریب تمس  هب  تشھب  زا   ، هدش

. تسا اھناھج  ناھج  یارب  یبرجت  تیھولا 

یادخ  ، تایح رون و  رد  یلحم  ناھج  کی  ۀدنھد  لیکشت  یازجا  یجیردت  رارقتسا  اب 
یادخ یلجت  نیلوا  اب  اضف  نامز و  لماکت   . دوش یم  راکشآ  هدنیازف  روط  هب  هناگتفھ 
کی رد  رگشنیرفآ —  حور  هدننیرفآ و  رسپ  یراکمھ  تسا —  لرتنک  رد  هک  هناگتفھ 

دح هب  حور  رسپ و  طابترا  نیا   ، رون رد  متسیس  کی  رارقتسا  اب   . دوش یم  زاغآ  هرایس 
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تسد تابث  هب  هنوگ  نیدب  مامت  ۀبکوک  کی  هک  یماگنھ  ، و  دسر یم  درکلمع  ِلماک 
. دوش یم  رتلاعف  یا  هرتسگ  نینچ  رسارس  رد  هناگتفھ  یادخ  زاف  نیمود   ، دبای یم 
رت میقتسم  دیدج و  یاھتدضاعم  اب  یلحم  ناھج  کی  تموکح  ۀدش  لیمکت  لماکت 

هتسویپ کرد  یزاسراکشآ و   ، هطقن نیا  رد  . و  تسا مأوت  ناھجربا  داتسا  حاورا 
انواھ رادم  نیمشش  تارک  نایم  زا  روبع  نمض  هک  لاعتم  دنوادخ  ۀدنبای  شرتسگ 

. دوش یم  زاغآ  زین  دسر  یم  جوا  هب  لاعتم  دزیا  زا  هدنبای  زارف  دوجوم  کرد  رد 

یاھیلجت دنمشوھ  تاقولخم  یارب   ، نارکیب حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ 
تاقولخم اب  یتیصخش  طباور  رد  هباشم  روط  هب  اذل  دنتسھ و  تیھولا  ۀنایارگدوجو 

. دنبای یمن  شرتسگ  شنیرفآ  رسارس  یحور  ینھذ و 

نآ زا  شیپ  اھتدم  تسا  نکمم  زارف  لاح  رد  یاھناسنا  هک  دومن  ناشن  رطاخ  دیاب 
تخانش هب  هک  دنبای  شزومآ  یفاک  ردق  هب  دنوش و  یحور  یفکم  روط  هب  هک 

تسد یصخش  تادوجوم  ناونع  هب  اھتیھولا  نیا  اب  سامت  زا و  یصخش  یبرجت 
. دننک هبرجت  ار  تیھولا  یپایپ  حوطس  یصخشریغ  روضح   ، دنبای

دیدج مجاھت  رھ  زین  ، و  شنیرفآ زا  شخب  کی  نورد  رد  یلماکت  دیدج  یبایتسد  رھ 
یلمع یزاسراکشآ  نامزمھ  شرتسگ  اب   ، تینابر یاھیلجت  ۀلیسو  هب  اضف  هب 
یمامت ۀتفای  نامزاس  ًاقباس  دوجوم و  ماگنھ  نآ  رد  یاھدحاو  نورد  رد  تیھولا 
لیکشت یاھدحاو  اھناھج و  تیریدم  راک  دیدج  مجاھت  نیا   . تسا مأوت  شنیرفآ 

اجنیا رد  هک  یکینکت  قباطم  ًاقیقد  دسرن  رظن  هب  هشیمھ  تسا  نکمم  نآ  ۀدنھد 
ریدم ِماگشیپ  یاھھورگ  هک  تسا  نینچ  راک  لاور  اریز   ، دوش ماجنا  دش  تسرھف 
دیدج ریگارف  لرتنک  یپ  رد  یپ  بقاعتم و  راصعا  یارب  ار  هار  ات  دنوش  هداتسرف 

کی رارقتسا  یدعب  راصعا  یط  رد  زین  یئاغ  یادخ  یتح   . دنزاس هدامآ  یتسرپرس 
ربخ شیپ  زا  اھناھج  رب  ار  دوخ  قوفام  ریگارف  لرتنک   ، تایح رون و  رد  یلحم  ناھج 

. دھد یم 

تیعضو رد  ناکم  نامز و  یاھشنیرفآ  ِیجیردت  رارقتسا  اب  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
بسانتم جورخ  اب  نامزمھ  لاعتم  دنوادخ  زا  رتلماک  دیدج و  درکراک  کی   ، یلماکت

ناھج هک  یماگنھ  رگا و   . دوش یم  هدھاشم  هناگتفھ  دنوادخ  ِلوا  یلجت  هس 
نیا میقتسم  لرتنک  لاعتم  دنوادخ  رگا   ، دبای رارقتسا  تایح  رون و  رد  گرزب 
یاھیلجت ۀدنیآ  درکلمع  تروص  نآ  رد   ، دریگ هدھع  هب  ار  ناکم  نامز و  یاھشنیرفآ 

ناگدنھد و نامزاس  نیا  ایآ  ؟  دوب دھاوخ  هچ  هناگتفھ  دنوادخ  رگشنیرفآ  هدننیرفآ - 
دازآ نوریب  یاضف  رد  هباشم  یاھتیلاعف  روظنم  هب  اضف  نامز و  یاھناھج  ناماگشیپ 
دایز نآ  هب  طوبرم  یایاضق  ایاضق و  نیا  نوماریپ  ام  اما   ، میناد یمن  ام  ؟  دش دنھاوخ 

. مینک یم  یزادرپ  نامگ 

دادتما لماک  قلطم  یاھورملق  لخاد  هب  یبرجت  تیھولا  تادحرس  هک  جیردت  هب 
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نیا یلماکت  نیشیپ  راودا  لوط  رد  ار  هناگتفھ  دنوادخ  تیلاعف  ام   ، دنبای یم 
اھمایا و یامدق  ۀدنیآ  تیعضو  اب  هطبار  رد  ام   . مینک یم  مسجت  هدنیآ  یاھشنیرفآ 

دزیا ایآ  هک  میناد  یمن  ام  نینچمھ   . میرادن قفاوت  یگمھ  ناھجربا  داتسا  حاورا 
یگمھ ام  اما   . هن ای  درک  دھاوخ  لمع  ناھجربا  تفھ  رد  نوچمھ  اجنآ  رد  لاعتم 
یاھناھج نیا  رد  راک   ، هدننیرفآ نارسپ   ، اھلیئاکیم تشونرس  هک  مینز  یم  سدح 

زا یرتکیدزن  لکش  دھاش  هدنیآ  راصعا  هک  دنداقتعا  نیا  رب  یخرب   . تسا ینوریب 
هک تسا  نکمم  یتح   . تسا رشاعم  یھلا  نامداخ  هدننیرفآ و  نارسپ  نیب  داحتا 

اب هدننیرفآ  راکمھ -  تیوھ  زا  یدیدج  یلجت  هب  ناگدننیرفآ  زا  یداحتا  نینچ 
ۀدنیآ تالامتحا  نیا  ۀرابرد  یزیچ  ًاتقیقح  ام  اما   . دوش رجنم  یئاغ  یتعیبط 

. میناد یمن  فوشکمان 

یکیدزن کی  هناگتفھ  یادخ   ، اضف نامز و  یاھناھج  رد  هک  میناد  یم  ام  دوجو  نیا  اب 
روط هب  یلماکت  یکیدزن  نیا  هک  نیا  ، و  دزاس یم  مھارف  یناھج  ردپ  هب  یجیردت 

نینچ هک  مینزب  سدح  میناوت  یم  ام   . دبای یم  تدحو  لاعتم  دنوادخ  رد  یبرجت 
تادوجوم دیدج  عاونا   ، رگید یوس  زا   . دوش مکاح  ینوریب  یاھناھج  رد  دیاب  یحرط 

رد دنوش  رداق  تسا  نکمم   ، دنزاس ینوکسم  ار  اھناھج  نیا  یزور  تسا  نکمم  هک 
روط هب   . دنوش کیدزن  تیھولا  هب  تیانوسبا  یاھکینکت  قیرط  زا  یئاغ و  حوطس 
یاھناھج رد  تسا  نکمم  تیھولا  هب  یکیدزن  زا  یکینکت  هچ  هک  نیا  زا  ام   ، هصالخ

. میرادن یا  هدیا  نیرتمک  دوش  یلمع  ینوریب  یاضف  ۀدنیآ 

زا یشخب  یقیرط  هب  هتفای  لامک  یاھناھجربا  هک  میرادنپ  یم  نینچ  ام   ، لاح نیا  اب 
یاھشنیرفآ نیا  تسا  نکمم  هک  دش  دنھاوخ  یتادوجوم  نآ  یتشھب  دوعص  نارود 

دھاش ام  هدنیآ  رصع  نآ  رد  هک  تسا  لمتحم  ًالماک   . دننادرگ ینوکسم  ار  ینوریب 
کیدزن انواھ  هب  ناھجربا  تفھ  قیرط  زا  ینوریب  یاھاضف  نانکاس  هک  میشاب 
داتسا حاورا  تفھ  تدعاسم  نودب  ای  تدعاسم  اب  ناھجربا  تفھ  نیا   . دنوش

. دش دنھاوخ  یتسرپرس  لاعتم  دزیا  طسوت 

لاعتم زاس  هناگی  - 8

زاس هناگی  وا   ، لوا دراد : هناگ  هس  درکراک  کی  یناف  ناسنا  ۀبرجت  رد  لاعتم  دزیا 
هک تسا  تیھولا  ِرثکادح  وا   ، مود ؛  تسا هناگتفھ  یادخ   ، اضف نامز و  تینابر 

یکیدزن ریسم  اھنت  وا   ، موس ؛  دننک کرد  دنناوت  یم  عقاو  رد  یھانتم  تاقولخم 
، و هنادواج حور   ، تیانوسبا نھذ  اب  تبحاصم  قوفام  ۀبرجت  هب  یناف  ناسنا 

. تسا یتشھب  تیصخش 

اھناھجربا رد   ، هدمآ ایند  هب  یلحم  یاھناھج  رد  هک  هدنبای  زارف  ناگدنھد  نایاپ 
یصخش براجت  رد   ، دننیب یم  شزومآ  یزکرم  ناھج  رد  ، و  دنبای یم  شرورپ 
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دنوادخ رد  هک  ار  هناگتفھ  یادخ  ناکم  نامز و  تینابر  کرد  لماک  لیسناتپ   ، شیوخ
رد یپ  رد  یپ  روط  هب  ناگدنھد  نایاپ   . دنوش یم  اریذپ  دبای  یم  تدحو  لاعتم 
براجت زا  نآ  قیرط  زا  ، و  دننک یم  تمدخ  دوخ  هاگداز  ناھجربا  زا  ریغ  هب  اھناھجربا 
قولخم نکمم  ۀبرجت  ۀناگتفھ  عونت  لماک  دح  هک  نیا  ات   ، دنوش یم  رادروخرب  ناوارف 

رد نکاس  ناگدننک  میظنت  یناحور  تمدخ  قیرط  زا  ناگدنھد  نایاپ   . دوش بسک 
یبرجت یاھکینکت  نیا  قیرط  زا  اما   ، دننک ادیپ  ار  یناھج  ردپ  دنوش  یم  رداق  دوخ 

، و دنسانشب ار  لاعتم  دزیا  دنناوت  یم  یتسار  هب  ناگدنھد  نایاپ  نیا  هک  تسا 
یاھناھج یارب  رد و  لاعتم  تیھولا  نیا  یزاسراکشآ  هب و  تمدخ  اھنآ  تشونرس 

. تسا ینوریب  یاضف  ۀدنیآ 

یارب وا  یتشھب  نارسپ  ردپ و  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  یمامت  هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد 
زا یارب و  دوخ  حور  رد  دوخ و  ۀبون  هب  هک  میراد  ار  نآ  لاجم  ام   ، دنھد یم  ماجنا  ام 
، تبحم ۀبرجت   . میھد ماجنا  تسا  ندش  رادیدپ  لاح  رد  هک  لاعتم  دزیا  قیرط 
هک تسین  نیا  دنمزاین  ردپ  دنوادخ   . تسا هبناجود  ناھج  رد  تمدخ  ، و  یداش

هب اھنآ  اما   ، دننادرگزاب یو  هب  دنک  یم  اطع  نانآ  هب  وا  هک  ار  هچنآ  یمامت  شنادنزرف 
ندش رادیدپ  لاح  رد  هک  لاعتم  دزیا  هب  دوخ و  ناعونمھ  هب  ار  نیا  یمامت  دوخ  ۀبون 

(. دننک اطع  دنناوت  یم  ای   ) دننک یم  اطع  تسا 

. دنتسھ حور  هدننیرفآ -  نیشیپ  یاھتیلاعف  باتزاب  شنیرفآ  یاھ  هدیدپ  یمامت 
هک دنک  یم  ار  ییاھراک  نآ  طقف  رسپ   ” هک  ، دراد تقیقح  ًالمع  نیا  ، و  تفگ یسیع 

دیناوت یم  اھناسنا  امش  بسانم  نامز  رد  “ . دھد یم  ماجنا  ردپ  دنیب  یم 
هب هک  جیردت  هب  ، و  دینک زاغآ  دوخ  ناعونمھ  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  یزاسراکشآ 
ار یزاسراکشآ  نیا  دیناوت  یم  هدنیازف  روط  هب  دینک  یم  دوعص  تشھب  یوس 
نیا هدنیازف  روط  هب  هک  دیبای  هزاجا  تیدبا  رد  تسا  نکمم  امش   . دیھد شیازفا 
نایاپ ناونع  هب  یئاغ —  یتح  یلاعتم —  حوطس  رد  ار  یلماکت  تاقولخم  یادخ 

. دیزاس راکشآ  متفھ  ۀلحرم  ناگدنھد 

یناھج قلطم  تدحو  - 9

یئاغ رد  اھقلطم   . دنا هناگی  یناھج  قلطم  رد  تیھولا  قلطم  لماک و  قلطم 
یادخ رد  اضف  نامز و  رد  دنوش و  یم  طورشم  یلاعتم  رد   ، دنوش یم  گنھامھ 

رد اما   ، دراد دوجو  قلطم  هس   ، یھانتمانریز حوطس  رد   . دنوش یم  لیدعت  هناگتفھ 
تیصخش یلجت  هس  تشھب  رد   . دنتسھ یکی  اھنآ  دسر  یم  رظن  هب  تیدبا 

. دنتسھ یکی  اھنآ  ثیلثت  رد  اما   ، دراد دوجو  تیھولا 

تروص هب  قلطم  هس   ) قلطم ایآ  تسا : نیا  نیداینب  ناھج  یفسلف  یلصا  ۀلئسم 
نیا ای  ؟  تسا ثیلثت  یاین  قلطم  ایآ  ؟ و  تشاد دوجو  ثیلثت  زا  شیپ  تیدبا ) رد  یکی 
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؟ تسا قلطم  رب  مدقم  ثیلثت  هک 

قلطم دوجو  ایآ  ؟  تسا ثیلثت  زا  لقتسم  ییورین  دوجو  کی  لماک  قلطم  ایآ 
درکلمع یناھج  قلطم  ایآ  ؟ و  تسا ثیلثت  دودحمان  درکلمع  نمضتم  تیھولا 

؟ اھثیلثت زا  یثیلثت  کی  یتح   ، تسا ثیلثت  ییاھن 

رظن هب  ثیلثت —  یتح  اھزیچ —  یمامت  یاین  ناونع  هب  قلطم  ۀدیا   ، لوا رادنپ  رد 
رھ اما   ، دھد هئارا  یفسلف  تدحو  تخاونکی و  یدونشخ  زا  ارذگ  یتیاضر  دسر  یم 

شزومآ ام  هب   . تسا لطاب  تشھب  ثیلثت  تیدبا  تیعقاو  قیرط  زا  یا  هجیتن  نینچ 
دوجو تعیبط و  رد  یو  ثیلثت  نارای  یناھج و  ردپ  هک  میدقتعم  ام  ، و  هدش هداد 

: هک تسا  نیا  نآ  ، و  دراد دوجو  یفسلف  مجسنم  ۀجیتن  کی  طقف  سپ   . دنا هنادواج 
گنھامھ یصخشریغ و  شنکاو  ، ناھج دنمشوھ  تادوجوم  ۀیلک  یارب   ، قلطم

یناھج و نورد   ، اضف یلصا  یساسا و  یاھتیعضو  یمامت  یارب  اھثیلثت )  ) ثیلثت
ۀیلک یارب   ، گرزب ناھج  دنمشوھ  یاھتیصخش  ۀیلک  یارب   . تسا  ، یناھج نورب 

، تیدبا  ، تیاھن رد  تشھب  ثیلثت   ، قولخم مھف  یصخش و  کرد  ِیلمع  دصاقم 
. دنام یم  یقاب  قلطم  تروص  هب  هشیمھ  یارب  تیئاغ  ، و  تیلاعت

لصا هب  اھنآ   ، دننکفا رظن  لکشم  نیا  هب  تسا  نکمم  تاقولخم  ناھذا  هک  روطنامھ 
رھ  ، قلطم ثیلثت و  لماک  عبنم  هیلوا و  تلع  ناونع  هب  یناھج  ِمتسھ  نم  ییاھن 
ار قلطم  زا  یصخش  ۀدیا  کی  دایز  لیم  اب  ام  هک  یماگنھ  نیاربانب   . دنرب یم  هار   ، ود

تشگزاب یتشھب  ردپ  زا  دوخ  یاھلآ  هدیا  اھ و  هدیا  هب   ، مینارورپ یم  رکف  رد 
ِقلطم نیا  زا  یھاگآ  شیازفا  ای  کرد  لیھست  ناھاوخ  ام  هک  یماگنھ   . مینک یم 

ردپ یناھج  ردپ  هک  میدرگ  یم  زاب  تیعقاو  نیا  هب   ، میتسھ یصخشریغ  نآ  زا  اوس 
زا هن  هچ  رگ   ، تسا قلطم  صخش  نادواج  رسپ   . تسا قلطم  تیصخش  دوجوم 
تروص هب  ار  یبرجت  یاھثیلثت  ام  سپس  . و  قلطم یتیصخش  یلجت   ، یبرجت رظن 

هک یلاح  رد   ، مینک یم  مسجت  تیھولا  قلطم  یبرجت  یبای  تیصخش  دح  نیرتالاب 
ِیناھج نورب  یناھج و  یاھ  هدیدپ  ۀدنھد  لیکشت  تروص  هب  ار  یناھج  قلطم 

ِتیھولا گنھامھ  دحتم و  یاھدنویپ  ِیصخشریغ  یاھتیلاعف  راکشآ  روضح 
. مینک یم  روصت  اھیلثت —  ثیلثت  ینارکیب —  ، و  تیئاغ  ، تیلاعت

هچ رگ  ، و  تسا تخانش  لباق  یھانتمان  ات  یھانتم  زا  حوطس  ۀیلک  رد  ردپ  دنوادخ 
، دنا هدرب  یپ  وا  دوجو  هب  نوگانوگ  روط  هب  یلماکت  تارک  ات  تشھب  زا  وا  تاقولخم 

. دنسانش یم  ینارکیب  کی  تروص  هب  ار  وا  نارکیب  حور  نادواج و  رسپ  طقف 

ینارکیب رد  طقف  قلطم  موھفم  ، و  تسا قلطم  تشھب  رد  طقف  یونعم  تیصخش 
دنوادخ یزاسراکشآ  ، و  تسا قلطم  تشھب  رد  طقف  تیھولا  روضح   . تسا لماک 

ِیدنمناوت رد  وا  تردق  هک  نیا  ات   ، دشاب یجیردت  ، و  یبسن  ، یئزج هشیمھ  دیاب 
تیصخش یلجت  هک  یلاح  رد   ، دوش تیاھن  یب  یبرجت  روط  هب  لماک  قلطم  ِییاضف 
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نیا نمض  ، و  دوش یم  تیاھن  یب  یبرجت  روط  هب  تیھولا  قلطم  راکشآ  روضح  رد  وا 
. دنوش یم  هناگی  یعقاو -  یناھج  قلطم  رد  ینارکیب  یاھلیسناتپ  ود  نیا  هک 

فرص قیرط  نیدب  ، و  دنتسھ یکی  اھقلطم  هس   ، یھانتمان ریز  حوطس  زا  رتارف  اما 
ینارکیب  ، ینارکیب زا  یھاگآ  هب  دوجو  زا  یرگید  تبترم  رھ  ۀدنیآ  یبایتسد  زا  رظن 

. دبای یم  تسد  تیھولا  هب 

ینارکیب زا  هنایارگ  دوجو  یھاگآ  دوخ  مزلتسم  تیدبا  رد  هنایارگ  دوجو  تیعضو 
تاناکما زا  دوخ  کرد  ات  دشاب  زاین  تسا  نکمم  یرگید  تیدبا  هب  هچ  رگ   ، تسا

. دوش هبرجت  یدبا —  ینارکیب  کی  تسا —  تیاھن  یب  تیدبا  کی  یتاذ  هک  یبرجت 

ۀیلک یارب  تیعقاو  تیھولا و  یاھیلجت  یمامت  یصخش  عبنم  ردپ  دنوادخ  و 
هب امش   . تسا اھناھج  ناھج  رسارس  رد  یحور  تادوجوم  دنمشوھ و  تاقولخم 

زا رظن  فرص   ، یدبا ۀدنیآ  یناھج  بقاعتم  براجت  رد  نونکا و   ، تیصخش کی  ناونع 
دنوادخ  ، دینک کرد  ار  لاعتم  دنوادخ   ، دیبای قیفوت  هناگتفھ  یادخ  هب  لین  هب  هک  نیا 

تیاضر دح  ات   ، دیمھفب ار  قلطم  دنوادخ  موھفم  دینک  یعس  ای   ، دیبایب ار  یئاغ 
، یبرجت دیدج  حوطس  رد   ، ارجام رھ  مامتا  رد  هک  درک  دیھاوخ  فشک  دوخ  یدبا 

فشک هرابود  ار  ناھج —  یاھتیصخش  ۀیلک  یتشھب  ردپ  هنادواج —  دنوادخ 
. دیا هدرک 

رد  ، یئاغ یتح   ، یلاع دح  رد  دیاب  تسا و  یناھج  تدحو  حیضوت  یناھج  ردپ 
. دوش میھفت  لماک —  تیعقاو  قلطم —  یناعم  اھشزرا و  یئاغ  سپ  تدحو 

تکرح هب  ار  نآ  یاھیژرنا  دنور و  یم  اضف  هب  ورین  داتسا  ناگدنھد  نامزاس 
ناشن یا  هبذاج  شنکاو  یناھج  ردپ  یتشھب  ششک  هب  تبسن  ات  دنروآ  یمرد 

هب تبسن  دنمشنکاو  یاھورین  نیا  دنیآ و  یم  هدننیرفآ  نارسپ  نآ  لابند  هب  . و  دنھد
یتاقولخم اجنآ  رد  دنھد و  یم  نامزاس  ینوکسم  یاھناھج  تروص  هب  ار  هبذاج 

هدومن و تفایرد  دوخ  نورد  هب  ار  یتشھب  ردپ  حور  هک  دنروآ  یم  دیدپ  دنمشوھ 
وا دننامھ  تینابر  لمتحم  یاھیگژیو  ۀیلک  رد  ات  دننک  یم  دوعص  ردپ  یوس  هب  ًابقاعتم 

. دنوش

رظن هب  اضف  نایم  رد  تشھب  قالخ  یاھورین  ۀدنبای  طسب  هفقو و  یب  تکرح 
یناھج و ردپ  یا  هبذاج  تفایرد  ۀدنبای  دادتما  هتسویپ  ورملق  زا  یکاح  دسر  یم 
تسود ار  دنوادخ  دنرداق  هک  تسا  دنمشوھ  تاقولخم  عونتم  عاونا  نایاپ  یب  دایدزا 

قیرط زا  بیترت  نیدب  ، و  دنوش هتشاد  تسود  وا  طسوت  دنشاب و  هتشاد 
تشھب هب  لین  دنناوتب   ، دننک باختنا  ار  ندش  وا  دننامھ  دنناوتب  ندش  سانشادخ 

. دنبایب ار  دنوادخ  دننیزگرب و  ار 
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رد  . تسا اتکی  تیصخش  تردق و  رد  دنوادخ   . تسا هناگی  عومجم  رد  اھناھج  ناھج 
رظن زا   . دراد دوجو  یگنھامھ  تیصخش  یاھزاف  یمامت  یژرنا و  حوطس  یمامت 

تادوجوم اھزیچ و  یمامت   ، تیعقاو رد  موھفم و  رد   ، یبرجت ظاحل  هب  یفسلف و 
چیھ ، و  تسا سک  همھ  رد   ، تسا زیچ  همھ  دنوادخ   . دنزکرمتم یتشھب  ردپ  لوح 

. درادن دوجو  وا  نودب  یدوجوم  ای  زیچ 

یکین ، و  ییابیز  ، تقیقح - 10

شیپ متفھ  ۀرود  هب  هیلوا  ۀلحرم  زا  رون  تایح و  رد  هدش  تیبثت  تارک  هک  جیردت  هب 
رسپ شیاتس  زا  هک   ، هناگتفھ یادخ  تیعقاو  کرد  بسک  ددصرد  ًابقاعتم   ، دنور یم 

رسارس رد   . دنیآ یم  رب   ، دبای یم  هنماد  وا  یتشھب  ردپ  شتسرپ  ات  هدننیرفآ 
شیپ هتسویپ  یاھناسنا  تخانش   ، هرک کی  خیرات  نینچ  راد  هلابند  ۀرود  نیمتفھ 
یمھبم تخانش  اھنآ  هک  یلاح  رد   ، دبای یم  شیازفا  لاعتم  دنوادخ  نوماریپ  هدنور 

. دنراد یئاغ  دنوادخ  نکفا  هیاس  تمدخ  تیعقاو  زا 

هدنور شیپ  هتسویپ  یاھناسنا  یلصا  یریگیپ  دنمھوکش  رصع  نیا  رسارس  رد 
، تقیقح تیھولا —  مھف  لباق  رصانع  رتلماک  کرد  رتھب و  مھف  یارب  وجتسج 
رد دنوادخ  تخانش  یارب  ناسنا  شالت  رگنایامن  نیا   . تسا یکین —  ، و  ییابیز
، دنک یم  لابند  ار  وجتسج  نیا  ناسنا  هک  روطنیمھ  . و  تسا حور  ، و  هدام  ، نھذ
تینابر ، و  یسانش ناھیک   ، هفسلف یبرجت  ۀعلاطم  بوذجم  هدنیازف  روط  هب  ار  دوخ 

. دبای یم 

تمدخ  ، شتسرپ رد  ار  تینابر  ، و  دیمھف یم  ار  هفسلف  یا  هزادنا  ات  امش 
یریگیپ یگمھ  امش  اما   ، دینک یم  کرد  یونعم  یصخش  ۀبرجت  ، و  یعامتجا
ۀنادنمرنھ ماخ  یاھشالت  ۀعلاطم  هب  بلغا  ار  یسانش —  ناھیک  ییابیز — 

عونت  . تسا اھداضت  تدحو  عوضوم  ًاتدمع   ، رنھ  ، ییابیز  . دینک یم  دودحم  ناسنا 
ناتساد  ، یھانتم رنھ  جوا   ، یلاع ییابیز   . تسا یرورض  ییابیز  ۀدیا  یارب 

نتفای  . تسا قولخم  قلاخ و  یناھیک  یئاغ  تادحرس  تمظع  تدحو  زیگناروش 
قولخم ندش  لماک  دنوادخ —  طسوت  ناسنا  نتفای  ناسنا و  طسوت  دنوادخ 

یبایتسد  ، ابیز رایسب  ینامسآ  درواتسد  نیا  تسا —  لماک  هدننیرفآ  هک  روطنامھ 
. تسا یناھیک  رنھ  جوا  هب 

ییابیز یھانتم  زت  یتنآ  جوا   ، یتشز رثکادح   ، مسیئتآ  ، مسیلایرتام ور  نیا  زا 
زا تیعقاو  زا  هک  تسا  یتاعونت  تدحو  یامنرود  لماش  ییابیز  نیرتالاب   . تسا

. دنا هدش  هداز  نوزوم  دوجوم  شیپ 

: تسا اھنیا  لماش  هشیدنا  یناھیک  حوطس  هب  یبایتسد 
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موادم یاھشالت   . ییابیز یارب  شطع  نزاوت و  یارب  یدنموزرآ  یواکجنک .  -1
. یناھیک نوزوم  طباور  دیدج  حوطس  فشک  یارب 

شیپ هتسویپ  ینادردق  ابیز و  زیچ  نتشاد  تسود  هناسانشابیز . ینادردق   -2
. تیعقاو حوطس  ۀیلک  رد  قالخ  یاھیلجت  یمامت  ۀنادنمرنھ  دادعتسا  ۀدنور 

مھف هب  ییابیز  زا  ینادردق   ، تقیقح کرد  قیرط  زا  یقالخا . تیساسح   -3
رد یھلا  یکین  تخانش  رد  هک  درب  یم  هار  ییاھزیچ  نآ  یدبا  یگتسیاش 

ناھیک یتح  ور  نیا  زا  ، و  دراذگ یم  رثا  تادوجوم  ۀمھ  اب  تیھولا  طباور 
هار یھاگآ —  ادخ  هب  تیعقاو —  یھلا  یاھشزرا  یریگیپ  هب  یسانش 

. درب یم 

، و ییابیز  ، تقیقح مھف  لماک  روط  هب  دنا  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  یتارک 
ۀدنریگ رب  رد  یفیک  یاھشزرا  نیا  اریز  دنھد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  یکین 

نادواج تقیقح  یناعم   . دنتسھ ناکم  نامز و  یاھورملق  هب  تیھولا  یزاسراکشآ 
ییابیز  . دراد یناف  ناسنا  یونعم  ینالقع و  یاھتعیبط  یارب  مأوت  یا  هبذاج 

روط هب  نیا   . تسا یناھیک  شنیرفآ  نوزوم  یاھمتیر  طباور و  ۀدنریگ  رب  رد  یناھج 
یدام ناھج  نامزمھ  هناگی و  کرد  هب  تسا و  ینالقع  ۀبذاج  رت  صخشم 

نھذ یارب  یھانتمان  یاھشزرا  یزاسراکشآ  رگنایامن  یھلا  یکین   . دماجنا یم 
مھف یونعم  حطس  ناتسآ  هب  تسرد  هدش و  کرد  اجنآ  رد  هک  تسا  یھانتم 

. دبای اقترا  یرشب 

. دراد یم  هضرع  ار  بھذم  ینالقع  داینب  ، و  تسا هفسلف  ملع و  ساسا  تقیقح 
. تسا یرشب  ۀبرجت  یمامت  ینعمرپ  یاھمتیر  ، و  یقیسوم  ، رنھ نماض  ییابیز 

یارب یدنموزرآ  بھذم —  ، و  یرادرک کین   ، یقالخا تیارد  ۀدنریگ  رب  رد  یکین 
. تسا یبرجت —  لامک 

هک یتیعطق  نامھ  اب  تسرد   ، تسا قولخم  نادردق  نھذ  مزلتسم  ییابیز  دوجو 
ِتخانش ییابیز   . تسا لاعتم  نھذ  قوفت  ۀدنھد  ناشن  هدنور  شیپ  لماکت  تیعقاو 

تخانش لباق  تیعقاو  ۀدرتسگ  ینوگانوگ  ناکم  نامز و  نوزوم  ِزتنس  ِینالقع 
. دریگ یم  همشچرس  یدبا  دوجوم و  شیپ  زا  یگناگی  زا  ًامامت  هک  تسا 

. تسا یھلا  لامک  عونتم  حوطس  یبسن  یاھشزرا  ینھذ  تخانش  یکین 
یصخش نھذ  کی   ، یقالخا تبترم  زا  رادروخرب  نھذ  کی  مزلتسم  یکین  تخانش 
رایعم  ، یگرزب  ، یکین زا  یرادروخرب  اما   . تسا  ، ترارش یکین و  نیب  زیمت  ناوت  اب 

. تسا تینابر  هب  یعقاو  لین 

تقیقح و نیب  زیمت  ۀتسیاش  هک  تسا  ینھذ  مزلتسم  یقیقح  طباور  تخانش 
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تبسن دریگ  یم  ارف  ار  ایشنروی  یرشب  ناھذا  هک  تقیقح  ییاطعا  حور   . تسا اطخ 
رد هک  روطنآ  تادوجوم  یمامت  اھزیچ و  یمامت  یحور  ۀدنز  ۀطبار  تقیقح —  هب 

ریذپاناطخ یا  هنوگ  هب  دنوش —  یم  گنھامھ  دنوادخ  یوس  هب  یدبا  دوعص 
. دھد یم  ناشن  شنکاو 

ناھج یمامت  رد  لمع  لاح  رد  دحاو  کی   ، حور ای   ، هشیدنا  ، نورتکلا رھ  تکرح  رھ 
یونعم ینھذ و  حوطس  رد  ترارش  ۀبذاج  تسا و  یوزنم  هانگ  طقف   . تسا

یدوجوم ای  زیچ  چیھ   . تسا لماک  ۀعومجم  کی  تروص  هب  ناھج   . دنک یم  تمواقم 
هب دشاب  یعامتجا  دض  رگا  ییافوکش  دوخ   . دنک یمن  یگدنز  ای  درادن  دوجو  اوزنا  رد 

ییاھنت رد  یناسنا  چیھ  : ” دراد تقیقح  ًالمع  نیا   . تسا هناریرش  هوقلاب  روط 
یگناگی لکش  نیرتالاب  ۀدنریگ  رب  رد  یناھیک  ترشاعم  “ . دنک یمن  یگدنز 

همھ زا  دھاوخ  یم  هک  سک  نآ  امش  نایم  رد  : ” تفگ یسیع   . تسا تیصخش 
“. دشاب همھ  رازگتمدخ  دیاب   ، دشاب رتگرزب 

، هدام  ، نھذ ناھج  هب  ناسنا  ینالقع  یکیدزن  یکین —  ، و  ییابیز  ، تقیقح یتح 
. دوش هتخیمآ  یلاعتم  یھلا و  لآ  هدیا  کی  ۀناگی  موھفم  کی  رد  دیاب  حور —  و 

هناگی حور  ، و  نھذ  ، هدام اب  ار  یرشب  ۀبرجت  یناسنا  تیصخش  هک  روطنامھ 
دوش و یم  ورین  یگناگی  یاراد  تیلاعت  رد  یلاعتم  یھلا و  لآ  هدیا  نیا   ، دزاس یم 

. دوش یم  یصخش  هناردپ  تبحم  یادخ  کی  تروص  هب  سپس 

مھف لباق  تفایرد  مزلتسم  ًامامت   ، ضورفم لک  رھ  یازجا  طباور  هب  یرگن  فرژ 
هدش قلخ  یازجا  ۀطبار  ینعم  هب  نیا  ناھج  رد  ؛ و  تسا لک  نآ  اب  ازجا  ۀیلک  ۀطبار 

یناھج و لامک  نایاپ  یب  یتح  قوفام و  فدھ  تیھولا  ور  نیا  زا   . تسا قالخ  لک  اب 
. دوش یم  یدبا 

یلاح رد   ، تسا یدام  شنیرفآ  رد  تشھب  ۀریزج  باتزاب  تخانش   ، یناھج ییابیز 
هب ار  دوخ  اھنت  هن  هک  تسا  یتشھب  نارسپ  ۀژیو  تمدخ   ، یدبا تقیقح  هک 
یمامت یور  رب  ار  دوخ  تقیقح  حور  یتح  هکلب  دننک  یم  اطعا  یناسنا  یاھداژن 

زیمآرھم تمدخ  رد  یرتلماک  روط  هب  یھلا  یکین   . دنناشفا یم  نامدرم 
نیا لک  عمج   ، تبحم اما  . دوش یم  هداد  ناشن  نارکیب  حور  ۀناگدنچ  یاھتیصخش 

. تسا وا  یناحور  ردپ  تروص  هب  دنوادخ  زا  ناسنا  طابنتسا   ، تیفیک هس 

قلطم یاھتیھولا  ِیتشھب  ِیناشفا  یژرنا  ِیناکم  ینامز -  ۀیاس  یکیزیف  ۀدام 
کرد تیھولا —  ۀنادواج  مالک  ِینالقع  یناسنا -  یاھباتزاب  تقیقح  یناعم   . تسا

یاھتمدخ تینابر  یکین  یاھشزرا   . دنتسھ یلاعتم —  میھافم  یناکم  ینامز و 
تاقولخم یارب  نارکیب  ، و  هنادواج  ، یناھج یحور  یاھتیصخش  ۀدنیاشخب 

. دنتسھ یلماکت  تارک  ناکم  نامز و  یھانتم 
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قولخم رھ  اب  ردپ  ۀطبار  رد  تینابر  هب  طوبرم  تیعقاو  ینعمرپ  یاھشزرا  نیا 
تروص هب  یو  نارسپ  رسپ و  رد  اھنآ   . دنا هتخیمآ  یھلا  رھم  تروص  هب  یصخش 
نادنزرف حور و  قیرط  زا  ار  دوخ  یاھتیفیک  اھنآ   . دنتسھ گنھامھ  یھلا  ششخب 
نادنزرف یارب  زیمآرھم  ششخب  نتخاس  نایامن   ، یھلا تمدخ  تروص  هب  وا  یحور 

زتنس تروص  هب  لاعتم  دزیا  قیرط  زا  ًاودب  تینابر  هس  نیا   . دنزاس یم  راکشآ   ، نامز
هناگتفھ یادخ  قیرط  زا  نوگانوگ  قرط  هب  اھنآ   . دنوش یم  راکشآ  تیصخش  ورین - 

هنایارگزارف حطس  تفھ  رد  یھلا  یاھشزرا  یناعم و  توافتم  ۀطبار  تفھ  رد 
. دنوش یم  هداد  ناشن 

لماک یزاسراکشآ  ۀدنریگ  رب  رد  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح یھانتم  ناسنا  یارب 
یاھناسنا یگدنز  رد  تیھولا  تبحم  کرد  نیا  هک  جیردت  هب   . تسا تینابر  تیعقاو 
شمارآ دنیآ : یم  راب  هب  تینابر  یاھ  هویم   ، دبای یم  یونعم  یلجت  سانشادخ 

. یناھیک درخ  ، و  یونعم یداش   ، یقالخا تیاضر   ، یعامتجا تفرشیپ   ، ینالقع
تبحم هک  دنا  هتخومآ  تایح  رون و  ۀلحرم  نیمتفھ  رد  یا  هرک  رد  هتفرشیپ  یاھناسنا 

. تسا تبحم  دنوادخ  هک  دنناد  یم  و  تسا —  ناھج  رد  زیچ  نیرتگرزب 

. تسا نارگید  اب  وکین  راتفر  هب  قایتشا  تبحم 

نادابن یزاسراکشآ  هورگ  تساوخرد  اب  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
یا هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق   ، صخشم قداص  کلم  کی  اب  یعاسم  کیرشت  رد  و 

[. تسا ایشنروی  زا  رادید  لاح  رد   ، ایشنروی

~ ~ ~ ~ ~

تالاقم زا  یرس  کی  زا  هلاقم  نیمجنپ  تسیب و   ، یناھج تدحو  نوماریپ  هلاقم  نیا 
زا هدزاود  ۀرامش  نویسیمک  طسوت  اھنآ  تیلوئسم  هک  تسا  فلتخم  ناگدنراگن 

هب یھورگ  تروص  هب  قداص  کلم  ایشوتنَم  یتسرپرس  تحت  نادابن و  یاھتیصخش 
طسوت هک  یکینکت  اب  ار  اھنآ  هتشاگن و  ار  تایاور  نیا  ام   . تسا هدش  هتفرگ  هدھع 

یسیلگنا نابز  هب   ، ایشنروی نامز  هب  لاس 1934  رد   ، هدش دییأت  دوخ  نیلوئسم 
. میا هدرک  نایب 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 57
ایشنروی أشنم 

نوماریپ ایشنروی  هب  طوبرم  دانسا  ۀنیمز  رد  مسورج  ویشرآ  زا  یتاسابتقا  ۀضرع  رد 
ۀدافتسا بسح  رب  ار  نامز  هک  هدش  هداد  دومنھر  ام  هب   ، نآ ۀیلوا  خیرات  هنیشیپ و 

هب  . میروآ باسح  هب  لاس —  رد  زور  ۀسیبک 365 و 4/1  لاس  میوقت  نآ —  ینونک 
دھاوخن هدروآ  لمع  هب  قیقد  نایلاس  ۀئارا  رد  یششوک  چیھ   ، هدعاق کی  ناونع 

شور ناونع  هب  حیحص  دادعا  نیرتکیدزن  زا  ام   . تسا دوجوم  نآ  دانسا  هچ  رگ   ، دش
. درک میھاوخ  هدافتسا  یخیرات  قیاقح  نیا  ندومن  هضرع  ِرتھب 

دصق  ، مینک یم  هراشا  شیپ  لاس  نویلیم  ود  ای  کی  تروص  هب  یا  هعقاو  هب  هک  یتقو 
نامھ هب  یحیسم  میوقت  متسیب  نرق  ۀیلوا  یاھ  هھد  ات  ار  هعقاو  نیا  خیرات  میراد 

تروص هب  ار  رود  رایسب  عیاقو  نیا  ام  ور  نیا  زا   . مییامن نییعت  لاس  دادعت 
خر شیپ  لاس  اھدرایلیم  ، و  اھنویلیم  ، نارازھ جوز  یاھ  هرود  رد  هک  ییاھدادیور 

. داد میھاوخ  ناشن  دنا  هداد 

رونوردنآ باحس  - 1

نوگانوگ دالوا  زا  یکی  امش  دیشروخ  ، و  دشاب یم  امش  دیشروخ  رد  ایشنروی  أشنم 
یکیزیف یورین  ۀدنھد  لیکشت  ِءزج  کی  ناونع  هب  ینامز  هک  تسا  رِوُنوردنآ  باحس 

دوخ گرزب  باحس  نیا  . و  دوب هدش  هداد  نامزاس  نادابن  یلحم  ناھج  یدام  ۀدام  و 
ناتناورُا ناھجربا  رد  اضف  یناھج  ژراش  ورین -  رد  هتشذگ  رود  رایسب  رایسب  نامز  رد 

. دومن ادیپ  أشنم 

یارب تشھب  یورین  داتسا  ۀیلوا  ناگدنھد  نامزاس   ، ییوگزاب نیا  زاغآ  ماگنھ  رد 
نامزاس رِوُنوردنآ  باحس  تروص  هب  اھدعب  هک  ار  اضف  یاھیژرنا  لماک  لرتنک  اھتدم 

. دنتشاد رایتخا  رد  دش  هداد 

سرزاب ماگنھ  نآ  رد  ورین و  رایتسد  ۀدنھد  نامزاس  شیپ  لاس   987٫000٫000٫000
هب دوب  جراخ  راپسھر  اسرووی  زا  هک  ناتناورا  یرس  زا  ۀرامش 811٫307  تقوم 
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رد نتخاس  یدام  ۀدیدپ  نداھن  انب  یارب  اضف  طیارش  هک  داد  شرازگ  اھمایا  یامدق 
. تسا بولطم   ، ناتناورا یقرش  شخب  ماگنھ  نآ  رد   ، یصاخ ۀیحان 

یا هناورپ  هک  دنھد  یم  یھاوگ  اسرووی  یاھویشرآ  شیپ  لاس   900٫000٫000٫000
، دیدرگ تبث  دوب  هدش  رداص  ناھجربا  تلود  یارب  اسرووی  ۀنزاوم  یاروش  طسوت  هک 

طسوت ًاقباس  هک  یا  هقطنم  هب  ار  هارمھ  تئیھ  ورین و  ۀدنھد  نامزاس  کی  مازعا  هک 
هب ناتناورا  نیلوئسم   . دومن یم  بیوصت  دوب  هدش  نییعت  ۀرامش 811٫307  سرزاب 
یارب هک  ار  اھمایا  یامدق  نامرف  ات  دنداد  تیرومأم  هوقلاب  ناھج  نیا  یلصا  فشاک 

. دروآرد ارجا  هب  دوب  هداد  ناوخارف  دیدج  یدام  شنیرفآ  کی  یھدنامزاس 

نآ رد  هارمھ  تئیھ  ورین و  ۀدنھد  نامزاس  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هناورپ  نیا  تبث 
، دندوب هدرک  تمیزع  اضف  یقرش  ۀیحان  نآ  هب  اسرووی  زا  نآ  زا  شیپ  ینالوط  رفس 

شنیرفآ کی  شیادیپ  هب  هک  تدم  زارد  یاھتیلاعف  نآ  رد  ًابقاعتم  دیاب  هک  ییاج 
. دنوش ریگرد  دیماجنا  یم  ناتناورُا  رد  دیدج  یکیزیف 

لاور قبط  ۀرامش 876٫926  رونوردنآ  میظع  باحس  شیپ  لاس   875٫000٫000٫000
یارب طبار  تئیھ  ورین و  ۀدنھد  نامزاس  روضح  اھنت   . داھن دوجو  ۀصرع  هب  اپ  لومعم 

مزال دومن  دشر  اضف  روانھپ  بادرگ  نیا  لکش  هب  ماجنارس  هک  یژرنا  شخرچ  عورش 
ًافرص ورین  ۀدنز  ناگدنھد  نامزاس   ، یباحس یاھشخرچ  نینچ  زاغآ  لابند  هب   . دوب

هب نامز  نآ  زا  هتشگ و  جراخ  یشخرچ  ۀحفص  حطس  هب  تبسن  همئاق  ۀیواز  کی  رد 
یکیزیف متسیس  نینچ  مظنم  یجیردت و  لماکت   ، یژرنا یتاذ  یاھتیفیک   ، دعب

. دنیامن یم  نیمضت  ار  دیدج 

عورش  ، عقاو رد   . دزادرپ یم  ناھجربا  یاھتیصخش  درکراک  هب  هتشون  نیا  نونکا 
ناگدنھد نامزاس  هک  ینامز  رد  ًادودح  تسا —  هطقن  نیا  رد  ناتساد  حیحص 

ورین و ناریدم  ِلمع  یارب  یژرنا  اضف -  طیارش  نتخاس  ایھم  زا  سپ  ورین  یتشھب 
. دنوش یم  جورخ  ۀدامآ  ناتناورُا  ناھجربا  ِیکیزیف  نارگلرتنک 

یباحس یبای  لکش  لوا  ۀلحرم  - 2

دوجو هب  یزاگ  لکش و  یا  هریاد  یاھباحس  زا  یدام  یلماکت  یاھشنیرفآ  یمامت 
دوخ یزاگ  ِدوجو  نیزاغآ  ۀلحرم  یط  رد  هیلوا  یاھباحس  نینچ  یمامت  ، و  دنیآ یم 

یچیپرام ًالومعم   ، دنوش یم  رتلاسنھک  هک  جیردت  هب  اھنآ   . دنتسھ لکش  یا  هریاد 
ار دوخ  ریسم  دیشروخ  هب  نداد  لکش  یارب  اھنآ  درکراک  هک  یماگنھ  ، و  دنوش یم 

یاھدیشروخ لکش  هب  ای  ناگراتس  یاھ  هشوخ  تروص  هب  ناشماجرف  ًابلاغ   ، دومیپ
هدام رتکچوک  یاھھورگ  ، و  رامقا  ، تارایس زا  یریغتم  دادعت  اب  هک  تسا  یمیظع 

هطاحا تسامش  دوخ  کچوک  یسمش  ۀموظنم  هیبش  تاھج  یرایسب  زا  هک 
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. دنا هدیدرگ 

ۀیلوا یاھباحس  زا  یکی  تروص  هب  رونوردنآ  شنیرفآ  شیپ  لاس   800٫000٫000٫000
ناسانش هراتس  هک  روطنیمھ   . دوب هدش  تیبثت  یبوخ  هب  ناتناورا  هوکشاب 

هک دندید  یم  یمک  زیچ   ، دندرک یم  هراظن  ار  ییاضف  ۀدیدپ  نیا  کیدزن  یاھناھج 
لمع هب  رواجم  یاھشنیرفآ  رد  هک  یا  هبذاج  تانیمخت   . دیامن بلج  ار  نانآ  هجوت 

نکیل  ، دوب یبای  تیدام  لاح  رد  اضف   ، رونوردنآ یحاون  رد  هک  دوب  نیا  رگناشن  دمآ  یم 
. دوب نیمھ  طقف 

رادروخرب یمیظع  داعبا  زا  تشاد  رونوردنآ  متسیس  شیپ  لاس   700٫000٫000٫000
متسیس نیا  یورین  زکارم  اب  یراکمھ  ۀئارا  ینابیتشپ و  نیمأت  یارب  ، و  تشگ یم 

هُن هب  یرتشیب  یکیزیف  نارگلرتنک  دوب  لماکت  لاح  رد  تعرس  هب  هک  دیدج  یدام 
یارب هک  یا  هدام  یمامت  رود  خیرات  نیا  رد   . دندیدرگ مازعا  فارطا  یدام  شنیرفآ 
ییاضف میظع  خرچ  نیا  ۀدودحم  رد  دوب  هدش  هتشاذگ  یقاب  یدعب  یاھشنیرفآ 

نیا زا  سپ  داد و  یم  همادا  دوخ  شخرچ  هب  هتسویپ  روط  هب  خرچ  نیا   . دوب روصحم 
تعرس رب  دش  یم  ضبقنم  مکارتم و  هک  روطنیمھ  دیسر و  ممیزکام  هب  نآ  رطق  هک 

. دیدرگ هدوزفا  نآ  شخرچ 

. دیسر یژرنا  جیسب  ۀرود  جوا  ۀطقن  هب  رونوردنآ  شیپ  لاس   600٫000٫000٫000
تروص هب  نآ  لکش  ماگنھ  نیا  رد   . دوب هتفای  تسد  دوخ  مرج  رثکادح  هب  یباحس 

رس ود  هک  دوب  هرک  کی  هیبش  یا  هزادنا  ات  دوب و  یزاگ  لکش  یا  هریاد  میظع  ربا  کی 
ریغتم تعرس  یمرج و  ِیناسمھان  ِیبای  لکش  ۀیلوا  ۀرود  نیا   . تسا حطسم  نآ 
نامزاس ۀدام  هب  اضف  یاھزاگ  لیدبت  یارب  تاریثأت  ریاس  هبذاج و   . دوب یشخرچ 

. دندوب دوخ  راک  عورش  لاح  رد  هتفای 

یباحس یبای  لکش  مود  ۀلحرم  - 3

هراتس یارب  دیآرد و  یچیپرام  لکش  هب  درک  عورش  جیردت  هب  میظع  باحس  نونکا 
رتشیب یعیبط  خیرات  نیا   . دوش تیور  لباق  حوضو  هب  رود  یاھناھج  یتح  ناسانش 
ندومن باترپ  هب  عورش  هک  نآ  زا  شیپ   ، اضف ۀیوناث  یاھباحس  نیا   . تسا اھباحس 
لکش هب  ًالومعم   ، دننک زاغآ  ار  ناھج  ندرک  انب  راک  دنیامن و  جراخ  هب  اھدیشروخ 

. دنوش یم  هدھاشم  یچیپرام  ۀدیدپ 

یسیدرگد نیا  تسدرود  رصع  نآ  رد  هک  رواجم  ۀیحان  یسانش  هراتس  نایوجشناد 
هراتس هک  دندید  یم  ار  یزیچ  نآ  ًاقیقد  دندرک  یم  هدھاشم  ار  رونوردنآ  باحس 
یباحس هدناخرچ و  اضف  یوس  هب  ار  دوخ  یاھپوکسلت  هک  متسیب  نرق  ناسانش 

. دننیب یم  دننک  یم  هراظن  ار  جراخ  رواجم  یاضف  رد  رضاح  رصع  یچیپرام 
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عورش یزاگ  یاوتحم  یا  هبذاج  لرتنک   ، مرج رثکادح  هب  یبایتسد  ماگنھ  رد  ًادودح 
ود تروص  هب  زاگ  داد و  یور  یزاگ  رارف  ۀلحرم  نآ  لابند  هب  ، و  دومن ندش  فیعضت  هب 

هب تشاد  ردام  مرج  لباقتم  یوس  ود  رد  أشنم  هک  صخشم  اسآ و  لوغ  یوزاب 
ناروف ود  نیا  هب  یزکرم  میظع  ۀتسھ  نیا  عیرس  یاھشدرگ   . دومن ناروف  نوریب 

نیا زا  ییاھتمسق  بقاعتم  مکارت  یدرس و   . داد یچیپرام  یرھاظ  یدوز  هب  یزاگ 
یاھتمسق نیا   . دومن داجیا  ار  اھنآ  ۀدروخ  هرگ  رھاظ  ماجنارس   ، هدمآرب ناوزاب 

نمض هک  دندوب  یکیزیف  ۀدام  روانھپ  یاھمتسیس  هدرخ  اھمتسیس و   ، رت مکارتم 
یزاگ ربا  نایم  رد   ، دندوب هدش  هتشاد  هاگن  تباث  ردام  خرچ  ۀبذاج  لاگنچ  رد  هک  نیا 

. دندوب شخرچ  لاح  رد  اضف  رد  تعرس  اب  یباحس 

لرتنک  ، شخرچ نازیم  شیازفا  ، و  دوب هدومن  ضابقنا  هب  عورش  یباحس  اما 
عقاو رد  ینوریب  یزاگ  یحاون  هک  دییاپن  یرید  ، و  داد یم  شھاک  رتشیب  ار  یا  هبذاج 

مظنمان شوقن  تروص  هب  هدومن و  رارف  هب  عورش  یباحس  ۀتسھ  لصفالب  ۀطاحا  زا 
لماک اھنآ  یاھرادم  یا  هتسھ  یحاون  هب  تشگزاب  اب  دندمآرد و  تکرح  هب  اضف  رد 
نازیم  . دوب یباحس  تفرشیپ  زا  تقوم  ۀلحرم  کی  طقف  نیا  اما   . هریغ ، و  دیدرگ یم 

هب لقتسم  یاھرادم  رد  ار  یمیظع  یاھدیشروخ  یدوز  هب  شخرچ  ۀدنیازف  ًامئاد 
. دومن یم  باترپ  اضف 

. تسویپ عوقو  هب  رونوردنآ  رد  هتشذگ  رود  رایسب  راودا  رد  هک  تسا  یقافتا  نیا  و 
سپس ، و  دیسر طاسبنا  ممیزکام  هب  هک  نیا  ات  دش  رتگرزب  رتگرزب و  یژرنا  خرچ 
ات  ، هتشگ رتعیرس  رتعیرس و  نآ  شخرچ   ، دیدرگ لصاح  ضابقنا  هک  یماگنھ 
. دیدرگ زاغآ  گرزب  یشالت  دیسر و  زکرم  زا  زیرگ  ینارحب  ۀلحرم  هب  ماجنارس 

رگخا نیا   . دمآ ایند  هب  رونوردنآ  دیشروخ  نیلوا  شیپ  لاس   500٫000٫000٫000
شنیرفآ ناھیک  رد  لقتسم  ییارجام  رد  هدش و  ادج  ردام  ۀبذاج  لاگنچ  زا  نازوس 

نینچ  . دیدرگ صخشم  نآ  زیرگ  ریسم  طسوت  نآ  رادم   . دیدرگ هناور  اضف  یوس  هب 
یگدنز ۀثداحرپ  ینالوط و  نارود  هدش و  یورک  تعرس  هب  ناوج  یاھدیشروخ 
ییاھن یاھ  هتسھ  زج  هب   . دننک یم  عورش  اضف  ناگراتس  تروص  هب  ار  شیوخ 

نیا  . دنا هتشاد  هباشم  یدلوت  ناتناورا  یاھدیشروخ  میظع  تیرثکا   ، یباحس
یناھج بقاعتم  تمدخ  لماکت و  ریغتم  نارود  نایم  زا  زیرگ  لاح  رد  یاھدیشروخ 

. دننک یم  روبع 

. دیدرگ زاغآ  رونوردنآ  باحس  یریگ  سپزاب  ۀرود  شیپ  لاس   400٫000٫000٫000
مکارت یجیردت و  ندش  گرزب  ۀجیتن  رد  رواجم  رتکچوک  یاھدیشروخ  زا  یرایسب 
یباحس مکارت  ینایاپ  ۀلحرم  یدوز  هب   . دندش ریخست  هرابود  ردام  ۀتسھ  رتشیب 
میظع یاھ  هدوت  نیا  ییاھن  ییادج  زا  شیپ  هشیمھ  هک  یا  هرود   ، دیدرگ زاغآ 

. دھد یم  خر  هدام  یژرنا و  ِییاضف 
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رسپ کی   ، نادابن لیئاکیم  هک  دوب  نارود  نیا  زا  سپ  لاس  نویلیم  کی  زا  رتمک 
یارجام ناکم  ناونع  هب  ار  هدش  هیزجت  باحس  نیا   ، تشھب هب  قلعتم  ۀدننیرفآ 

ۀدش یرامعم  تارک  هلصافالب  ًابیرقت   . دومن باختنا  ناھج  نتخاس  یارب  شیوخ 
هب ًابیرقت   . دندمآ دوجو  هب  هبکوک  یزکرم  داتس  تارایس  زا  هورگ  دصکی  نوتگنیولس و 
هدش قلخ  ۀژیو  تارک  یاھ  هشوخ  نیا  ات  دوب  زاین  نامز  لاس  نویلیم  کی  زا  شیب 
لوط شیپ  لاس  درایلیم  جنپ  دودح  ات  نامز  نآ  زا  هک  یا  هرود  یط   . دندرگ لیمکت 

. دندش هتخاس  یلحم  متسیس  یزکرم  داتس  تارایس   ، دیشک

رارقرب یبوخ  هب  رونوردنآ  یدیشروخ  یاھرادم  شیپ  لاس   300٫000٫000٫000
یکیزیف یبسن  تابث  زا  ارذگ  یا  هرود  زا  روبع  لاح  رد  یباحس  متسیس  ، و  دندش
تلود ، و  دندش دراو  نوتگنیولس  هب  لیئاکیم  لنسرپ  نامز  نیا  رد  ًادودح   . دوب

. تخانش تیمسر  هب  ًانیع  ار  نادابن  یلحم  ناھج  ناتناورا  یاسرووی 

دیلوت هارمھ  هب  مکارت  ضابقنا و  تفرشیپ  دھاش  شیپ  لاس   200٫000٫000٫000
یبسن یاضف   . دوب یا  هتسھ  مرج  ای  رونوردنآ  یزکرم  ۀشوخ  رد  ترارح  میظع 
یحاون  . تشگ رھاظ  یدیشروخ  ردام  یزکرم  خرچ  هب  کیدزن  یحاون  رد  یتح 

زا یخرب   . دش یم  رادروخرب  یرتھب  یھدنامزاس  رتشیب و  تابث  زا  تشاد  ینوریب 
هدش درس  ردقنآ  دندوب  شدرگ  لاح  رد  هتفای  دلوت  یاھدیشروخ  رود  هب  هک  تارایس 

ینوکسم تارایس  نیرت  یمیدق  خیرات   . دندوب بسانم  تایح  تشاک  یارب  هک  دندوب 
. ددرگ یم  زاب  مایا  نیا  هب  نادابن 

، و دنک یم  راک  هب  عورش  تسخن  نادابن  یناھج  ۀتفای  لیمکت  مسیناکم  نونکا 
یجیردت دوعص  ینوکسم و  ناھج  کی  ناونع  هب  اسرووی  رد  لیئاکیم  شنیرفآ 

. دوش یم  تبث  ناسنا 

ۀطقن ؛  دیسر مکارت  شنت  جوا  ۀطقن  هب  یباحس  شیپ  لاس   100٫000٫000٫000
ترارح هبذاج -  ِزیتس  ینارحب  ۀلحرم  نیا   . دمآ تسد  هب  یترارح  شنت  ممیزکام 

اب هزرابم  رد  ترارح   ، دوز ای  رید  اما   ، دروآ یم  ماود  ینالوط  راصعا  یارب  تاقوا  یھاگ 
نیا . و  ددرگ یم  زاغآ  اھدیشروخ  ندنکارپ  دنمھوکش  ۀرود  ، و  دوش یم  زوریپ  هبذاج 

. تسا اضف  یباحس  کی  یگدنز  ۀیوناث  ۀرود  نایاپ  ۀناشن 

مراھچ موس و  لحارم  - 4

ۀلحرم ؛ و  یچیپرام  ، مود ۀلحرم  ؛  تسا لکش  یا  هریاد  یباحس  کی  ۀیلوا  ۀلحرم 
نیمود و  ، مراھچ ۀلحرم  هک  نآ  لاح  ؛  تسا اھدیشروخ  ندنکارپ  نیلوا   ، موس

کی تروص  هب  ای  ردام  ۀتسھ  ، و  دریگ یم  رب  رد  ار  اھدیشروخ  ندنکارپ  لکیس  نیرخآ 
ۀموظنم کی  زکرم  تروص  هب  هک  درفنم  دیشروخ  کی  لکش  هب  ای  یورک و  ۀشوخ 
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. دبای یم  نایاپ  دیامن  یم  لمع  ییاھن  یدیشروخ 

یدیشروخ ۀداوناخ  ۀلحرم  جوا  ۀطقن  هب  یباحس  نیا  شیپ  لاس   75٫000٫000٫000
رثکا  . دوب اھدیشروخ  نداد  تسد  زا  ۀلحرم  نیلوا  زارف  ۀطقن  نیا   . دوب هدیسر  دوخ 
، تارایس ۀدرتسگ  یاھمتسیس  یاراد  دوخ  یارب  ماگنھ  نآ  زا  اھدیشروخ  نیا 

یناھیک دولآرابغ  یاھربا  ، و  اھباھش  ، راد هلابند  ناگراتس   ، کیرات ریازج   ، رامقا
. دنا هتشگ 

. دیدرگ لماک  یدیشروخ  یگدنکارپ  ۀرود  نیلوا  نیا  شیپ  لاس   50٫000٫000٫000
شیادیپ 876٫926 بجوم  نآ  یط  هک  ار  دوخ  یدوجو  موس  لکیس  تشاد  یباحس 

. دیناسر یم  مامتا  هب  تعرس  هب  دیدرگ  یدیشروخ  متسیس 

دوب و یباحس  یگدنز  موس  لکیس  لیمکت  دھاش  شیپ  لاس   25٫000٫000٫000
نیا زا  هک  یا  هراتس  تسدرود  یاھمتسیس  یبسن  تابث  یھدنامزاس و  ببس 
ۀدنیازف دیلوت  یکیزیف و  ضابقنا  دنور  اما   . دیدرگ دندوب  هدش  قتشم  ردام  یباحس 

. تفای همادا  یباحس  ۀدنامیقاب  یزکرم  ۀدوت  رد  ترارح 

ِترارح ممیزکام   . دیدرگ زاغآ  رونوردنآ  مراھچ  لکیس  شیپ  لاس   10٫000٫000٫000
. دش یم  کیدزن  تشاد  مکارت  ینارحب  ۀطقن   . دوب هدش  لصاح  مرج  هتسھ - 
ششک دوخ و  مکارت  یترارح  یلخاد -  طاسبنا  مأوت  راشف  تحت  ردام  ۀیلوا  ۀتسھ 
فارطا ۀدش  اھر  ِیدیشروخ  یاھمتسیس  جوف  ِیدم  رزج و  یا -  هبذاج  ۀدنیازف 

یباحس لکیس  نیمود  دوب  انب  هک  یا  هتسھ  یاھناروف   . دوب دیدش  ینوگرگد  راچد 
رد یباحس  دوجو  مراھچ  لکیس   . دندوب عوقولا  بیرق  دننک  حاتتفا  ار  یدیشروخ 

. دوب عورش  ۀناتسآ 

نینچ ماگنھ  رد   . تشگ زاغآ  ییاھن  بیھم  ناروف  شیپ  لاس   8٫000٫000٫000
عورش نیا  . و  دنتسھ نوصم  ینوریب  یاھمتسیس  طقف  یناھیک  دیدش  ینوگرگد 
درایلیم ود  ًابیرقت  تدم  یارب  اھدیشروخ  ییاھن  نتخیر  نوریب  نیا   . دوب باحس  نایاپ 

. دیماجنا لوط  هب  لاس 

نیا  . دوب رونوردنآ  ییاھن  یگدیشاپ  مھ  زا  جوا  دھاش  شیپ  لاس   7٫000٫000٫000
. دوب یلحم  یکیزیف  تالالتخا  جوا  ۀطقن  ینایاپ و  رتگرزب  یاھدیشروخ  دلوت  ۀرود 

، امش دیشروخ  دلوت  ییاھن و  یشالت  نایاپ  رگناشن  شیپ  لاس   6٫000٫000٫000
ناروف نیا   . تسا رونوردنآ  یدیشروخ  مود  ۀداوناخ  نیرخآ  زا  نیمشش  هاجنپ و 

تارک اھنآ  رتشیب  هک  دیدرگ  دیشروخ  دلوت 136٫702  بجوم  یباحس  ۀتسھ  ِییاھن 
رد أشنم  هک  یدیشروخ  یاھمتسیس  اھدیشروخ و  لک  دادعت   . دندوب درفنم 

یسمش ۀموظنم  دیشروخ  ددع   . دوب دنراد 1٫013٫628  رونوردنآ  باحس 
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. دشاب یم   1٫013٫572

اھدیشروخ و زا  یرایسب  رد  اما   ، درادن دوجو  رگید  رونوردنآ  گرزب  باحس  نونکا  و 
. دنک یم  یگدنز  دنراد  ردام  ییاضف  ربا  نیا  رد  أشنم  هک  نانآ  یا  هرایس  یاھ  هداوناخ 

گنر زمرق  شبات  کی  اب  زونھ  هوکشاب  باحس  نیا  ۀتسھ  ییاھن  ۀدنامیقاب 
جنپ تصش و  دصکی و  رب  غلاب  هک  دوخ  یا  هرایس  ۀداوناخ  ۀدنامیقاب  هب  دزوس و  یم 
رون ناماگشیپ  زا  گرتس  لسن  ود  ِشزرارپ  ردام  نیا  رود  هب  نونکا  دنشاب و  یم  هرک 

. دنک یم  عطاس  لدتعم  ترارح  رون و  موادم  روط  هب  دنخرچ  یم 

ایشنروی یسمش  ۀموظنم  ایشیمنام ―  أشنم  - 5

دوب و نازوس  یوزنم  ًاتبسن  ۀرک  کی  امش  دیشروخ  شیپ  لاس   5٫000٫000٫000
هک ار  ریخا  ینوگرگد  یاھ  هدنامیقاب   ، کیدزن یاضف  شدرگ  لاح  رد  ۀدام  رتشیب 

. دوب هدروآ  درگ  دوخ  رود   ، دش نآ  دلوت  بجوم 

لاس و هدزای  یاھبوانت  اما   ، تسا هتفای  تسد  یبسن  تابث  هب  امش  دیشروخ  زورما 
هدوب ریغتم  ۀراتس  کی  یناوج  رد  هک  دزاس  یم  راکشآ  نآ  یدیشروخ  ۀکل  ۀمین 
ترارح یجیردت  شیازفا  موادم و  ضابقنا  امش  دیشروخ  ِنیتسخن  مایا  رد   . تسا

نیا  . دیدرگ نآ  حطس  رد  بیھم  یاھینوگرگد  عورش  بجوم  نآ  زا  یشان 
ریغتم یگدنشخرد  لکیس  کی  ات  تشاد  زاین  مین  زور و  هس  هب  میظع  یاھییاجباج 
دیشروخ دایز  شنکاو  بجوم  بوانتم  شپت  نیا  ریغتم و  تلاح  نیا   . دزاس لیمکت  ار 
تشگ یم  هجاوم  نآ  اب  یدوز  هب  هک  ینوریب  تاریثأت  زا  یخرب  هب  تبسن  امش 

. دش یم 

. دیدرگ مھارف  ایشیمنام  ریظن  یب  أشنم  یارب  یلحم  یاضف  ۀنحص  بیترت  نیدب 
هک تسا  یسمش  ۀموظنم  نآ   ، امش دیشروخ  یا  هرایس  ۀداوناخ  مان  ایشیِمنام 
ِیا هرایس  یاھمتسیس  زا  دص  رد  کی  زا  رتمک   . دراد قلعت  نآ  هب  امش  نیمز  ۀرک 

. دنا هدوب  یھباشم  أشنم  یاراد  ناتناورا 

یگیاسمھ هب  ار  دوخ  یکیدزن  انوگنآ  میظع  متسیس  شیپ  لاس   4٫500٫000٫000
، ییاضف کیرات  لوغ  کی  گرزب  متسیس  نیا  زکرم   . دومن زاغآ  درفنم  دیشروخ  نیا 

. دوب رادروخرب  یا  هداعلا  قوف  ۀبذاج  ششک  زا  ، و  دوب هدش  ژراش  رایسب  ، و  دماج

ۀدام تانایرج  دش  یم  کیدزن  دیشروخ  هب  رتمک  یا  هلصاف  اب  انوگنآ  هک  روطنیمھ 
یاھ هنابز  تروص  هب  یدیشروخ  یاھشپت  یط  طاسبنا  رثکادح  رواتشگ  اب  یزاگ 

رو هلعش  یاھ  هنابز  نیا  ادتبا  رد   . دندش یم  باترپ  اضف  لخاد  هب  یدیشروخ  میظع 
انوگنآ هک  جیردت  هب  اما   ، دندرک یم  طوقس  دیشروخ  لخاد  هب  تخاونکی  روط  هب  یزاگ 
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نیا هک  دش  دایز  ردقنآ  رکیپ  لوغ  رگرادید  ۀبذاج  ششک   ، دش رتکیدزن  رتکیدزن و 
دیشروخ لخاد  هب  نآ  یاھ  هشیر  دندش و  عطق  طاقن  یخرب  رد  یزاگ  یاھ  هنابز 
یدام مارجا  ات  دندش  ادج  ینوریب  یاھتمسق  هک  یلاح  رد   ، دندیدرگ نوگژاو 
یاھرادم رد  هلصافالب  هک  دنھد  لکش  ار   ، یدیشروخ یاھگنس  باھش   ، لقتسم

. دندومن شدرگ  هب  عورش  دیشروخ  رود  هب  ناشدوخ  ِلکش  یضیب 

رتگرزب رتگرزب و  یدیشروخ  یاھ  عفد   ، دش رتکیدزن  انوگنآ  متسیس  هک  روطنیمھ 
مارجا فارطا  یاضف  رد  ات  هدش  هدیشک  دیشروخ  زا  یرتشیب  رتشیب و  ۀدام   . دیدرگ
شیپ لاس  رازھ  دصناپ  ًابیرقت  یارب  تیعضو  نیا   . دنوش شدرگ  لاح  رد  لقتسم 

نآ ۀجیتن  رد  ؛ و  دیسر دیشروخ  هب  دوخ  ۀلصاف  نیرتکیدزن  هب  انوگنآ  هک  نیا  ات  تفر 
هبرجت ار  یئزج  یلالتخا  شیلخاد  یا  هرود  تاجنشت  زا  یکی  اب  هطبار  رد  دیشروخ 

. دنتخیر نوریب  نامزمھ  روط  هب  لباقتم و  یوس  ود  زا  هدام  زا  یمیظع  ماجحا   . دومن
هک  ، دش هدیشک  نوریب  یدیشروخ  یاھزاگ  زا  یگرزب  نوتس  کی  انوگنآ  تمس  زا 
زا مئاد  روط  هب  دوب و  هدمآرب  راکشآ  یا  هنوگ  هب  نآ  زکرم  زیت و  کون  نآ  یاھتنا  ود 

. دیدرگ ادج  دیشروخ  ۀبذاج  لصفالب  لرتنک 

دیدرگ ادج  دیشروخ  زا  بیترت  نیدب  هک  یدیشروخ  یاھزاگ  گرزب  نوتس  نیا 
یشھجاو ناروف   . تفای لماکت  یسمش  ۀموظنم  ۀرایس  هدزاود  تروص  هب  ًابقاعتم 

رکیپ لوغ  دج  نیا  جورخ  اب  یدم  رذج و  یزاسمھ  رد  دیشروخ  لباقم  تمس  زا  زاگ 
هدیدرگ مکارتم  ییاضف  رابغ  اھباھش و  تروص  هب  ماگنھ  نآ  زا   ، یسمش ۀموظنم 
بقع تسدرود  یاضف  لخاد  هب  انوگنآ  متسیس  هک  روطنیمھ  هچ  رگا   . تسا
ۀبذاج طسوت  ًابقاعتم  هدام  نیا   ، ِدایز رایسب  رادقم   ، هدمع شخب   ، تسشن

. دیدرگ ریخست  ًاددجم  یدیشروخ 

میظع مجح  یسمش و  ۀموظنم  تارایس  ِییاین  ۀدام  نتخاس  رود  رد  انوگنآ  هچ  رگا 
دنشدرگ رد  دیشروخ  رود  هب  اھباھش  اھدیئورتسآ و  تروص  هب  نونکا  هک  یا  هدام 

. دومنن ظفح  دوخ  یارب  ار  یدیشروخ  ۀدام  نیا  زا  رادقم  چیھ   ، دیدرگ قفوم 
ۀدام زا  یزیچ  هک  دشن  کیدزن  ردقنآ  یفکم  ۀزادنا  هب  عقاو  رد  هدننک  رادید  متسیس 

ۀموظنم هک  ار  یا  هدام  یمامت  هک  دیدرگ  کیدزن  ردقنآ  اما   ، دیابرب ار  دیشروخ 
. دناشک نیبانیب  یاضف  لخاد  هب  دھد  یم  لیکشت  ار  ینونک  یسمش 

ضابقنا یدرس و  لاح  رد  یاھ  هتسھ  زا  ینوریب  ۀرایس  جنپ  یلخاد و  ۀرایس  جنپ 
هک هبذاج  زا  یشان  میظع  یگدمآرب  ۀدنوش  کیراب  رت و  مجح  مک  یاھتنا  ود  رد 

لکش کچوک  تروص  هب  ًاعیرس  دوب  هدش  قفوم  دیشروخ  زا  نآ  یزاسادج  رد  انوگنآ 
لکش یزکرم  ۀدمآرب  رت و  میجح  یاھتمسق  زا  یرتشم  لحز و  هک  یلاح  رد   ، دنتفای
هک ار  یا  هدام  رتشیب  لیاوا  نامھ  رد  لحز  یرتشم و  ۀبذاج  دنمورین  ششک   . دنتفای
زا یخرب  سوکعم  تکرح  هک  روطنامھ   ، دروآ تسد  هب  دوب  هدش  هدوبر  انوگنآ  زا 

. تسا نآ  هاوگ  نانآ  رامقا 
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ۀتفای ترارح  رایسب  یاھزاگ  میظع  نوتس  زکرم  نامھ  زا  هک  لحز  یرتشم و 
یدیشروخ ۀتفای  ترارح  رایسب  ۀدام  زا  ردقنآ   ، دنا هدش  قتشم  یدیشروخ 

ار ترارح  زا  یمیظع  ماجحا  دندیشخرد و  یم  هدنبات  رون  کی  اب  هک  دندوب  رادروخرب 
ۀناگادج مارجا  تروص  هب  دوخ  یبای  لکش  زا  دعب  عقاو  رد  اھنآ   . دندرک یم  عطاس 

ۀرایس نیرتگرزب  ود  نیا   . دندوب هیوناث  یاھدیشروخ  یھاتوک  تدم  یارب   ، ییاضف
مکارت ۀطقن  ات  زونھ  یتح  دنا و  هدنام  یقاب  یزاگ  ًاتدمع  زورما  ات  یسمش  ۀموظنم 

. دنا هدشن  درس  ندش  دماج  ای  لماک 

اذل دندیسر و  دومج  ۀلحرم  هب  یدوز  هب  رگید  ۀرایس  هد  ِیزاگ  مکارتم -  یاھ  هتسھ 
رد رواجم  یاضف  رد  هک  ار  دننام  باھش  ۀدام  زا  یا  هدنیازف  یاھتیمک  دندرک  عورش 
أشنم کی  ور  نیا  زا  یسمش  ۀموظنم  تارک   . دنیامن بذج  دوخ  هب  دوب  شدرگ  لاح 

یاھتیمک فرصت  قیرط  زا  اھدعب  هک   ، یزاگ مکارتم  یاھ  هتسھ  دنتشاد : هناگود 
اھگنس باھش  ریخست  هب  زونھ  اھنآ  عقاو  رد   . دندش رتگرزب  اھگنس  باھش  میظع 

. هتفای شھاک  رایسب  دادعت  هب  اما   ، دنھد یم  همادا 

اما  ، دندرگ یمن  دیشروخ  رود  هب  دوخ  یدیشروخ  ردام  ییاوتسا  ۀحفص  رد  تارایس 
رد  . دندرک یم  نینچ  دندش  یم  باترپ  جراخ  هب  یدیشروخ  شخرچ  قیرط  زا  رگا 
گرزب ۀیواز  کی  رد  هک  دننک  یم  تکرح  انوگنآ  یدیشروخ  عفد  ۀحفص  رد  اھنآ   ، ضوع

. دوب دوجوم  دیشروخ  یاوتسا  ۀحفص  هب  تبسن 

، دیامن ریخست  ار  یدیشروخ  مرج  زا  رادقم  چیھ  دوبن  رداق  انوگنآ  هک  یلاح  رد 
رادید متسیس  شدرگ  لاح  رد  ییاضف  ۀدام  زا  یردق  تسناوت  امش  دیشروخ 

ۀزوح ببس  هب   . دیامن هفاضا  دوخ  یا  هرایس  ینوگرگد  لاح  رد  ۀداوناخ  هب  ار  هدننک 
رایسب ۀلصاف  اب  ییاھرادم   ، نآ ِیا  هرایس  بعشنم  ۀداوناخ   ، انوگنآ دیدش  ۀبذاج 

ِییاین مرج  عفد  زا  سپ  یھاتوک  تدم  ، و  دومن لابند  کیرات  لوغ  هب  تبسن  ار  دایز 
زا ات  هس   ، دوب دیشروخ  یکیدزن  رد  زونھ  انوگنآ  هک  یلاح  رد  یسمش و  ۀموظنم 

یسمش ۀموظنم  میجح  یاین  یکیدزن  هب  نانچ  انوگنآ  متسیس  ۀدمع  تارایس 
یارب دوب  هتفای  دایدزا  دیشروخ  ۀبذاج  اب  هک  نآ  ۀبذاج  ششک  هک  دندومن  ناسون 

بعشنم هس  نیا  یمئاد  یزاسادج  انوگنآ و  ۀبذاج  ششک  نتخاس  لداعتمان 
. دوب یفکم  ینامسآ  نادرگرس  متسیس 

کی زا  ادتبا  رد  دوب  هتفای  همشچرس  دیشروخ  زا  هک  یسمش  ۀموظنم  ۀدام  یمامت 
هس نیا  یناھگان  دورو  رطاخ  هب  رگا  ، و  دوب هتفای  هرھب  یرادم  ِناسون  ِنگمھ  ِتھج 

تھج نامھ  زونھ  یسمش  ۀموظنم  ۀدام  یمامت  دوبن  یجراخ  ییاضف  مسج 
انوگنآ بعشنم  هس  دروخرب   ، لاح نامھ  رد   . درک یم  ظفح  ار  یرادم  تکرح 

روھظ لاح  رد  ِیسمش  ۀموظنم  لخاد  هب  ار  راد  تھج  یجراخ  دیدج و  یاھورین 
متسیس رھ  رد  سوکعم  تکرح  سوکعم . تکرح  ۀلصاح  یرادیدپ  اب   ، دومن دراو 
ماسجا یمداصت  دروخرب  ۀجیتن  رد  هراومھ  تسا و  یفداصت  هشیمھ  یموجن 
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بجوم هشیمھ  تسا  نکمم  یتامداصت  نینچ   . ددرگ یم  رادیدپ  یجراخ  ییاضف 
رد رگم   ، دوش یمن  رادیدپ  یسوکعم  تکرح  چیھ  اما   ، دنوشن سوکعم  تکرح 

. دنشاب رادروخرب  توافتم  أشنم  زا  هک  یمارجا  زا  لکشتم  یمتسیس 
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داوم یزیر  نوریب  زا  هدنبای  شھاک  ۀرود  کی   ، یسمش ۀموظنم  دلوت  لابند  هب 
شھاک ماجحا  دیشروخ  رگید  لاس  رازھ  دصناپ  یارب   . تشگ لصاح  یدیشروخ 

اما  . تخیر نوریب  فارطا  یاضف  هب  ًاموادم  هدنبای  لیلقت  روط  هب  ار  هدام  زا  یا  هدنبای 
هب نوماریپ  ماسجا  هک  یماگنھ   ، یرادم مظنمان  یاھشدرگ  ِمایا  نیا  لوط  رد 
رادقم تسناوت  یدیشروخ  ۀدلاو   ، دندیسر دیشروخ  هب  دوخ  ۀلصاف  نیرتکیدزن 

. دیامن ریخست  هرابود  ار  دننام  باھش  ۀدام  نیا  زا  یگرزب 

رذج و کاکطصا  ۀطساو  هب  هک  دندوب  ییاھنیلوا  دیشروخ  هب  تارایس  نیرتکیدزن 
تابث هب  نینچمھ  یا  هبذاج  تاریثأت  نینچ   . دیدرگ هتسھآ  ناششدرگ   ، یدم
یروحم شدرگ  نازیم  یور  هک  نیا  نمض   ، دیامن یم  کمک  یا  هرایس  یاھرادم 

روط هب  هراومھ  هرایس  کی  دوش  یم  بجوم  دنک و  یم  لمع  زمرت  تروص  هب  هرایس 
ۀرک مین  ددرگ و  فقوتم  یروحم  شدرگ  هک  نیا  ات  دخرچب  روحم  رود  هب  رت  هتسھآ 
نامھ  ، دراد هاگن  تباث  رتگرزب  مسج  کی  ای  دیشروخ  تھج  رد  هشیمھ  ار  هرایس 
یوس هب  ار  ور  نامھ  هشیمھ  هک  هام  ۀرک  طسوت  دراطع و  ۀرایس  طسوت  هک  روط 

. دوش یم  هداد  ناشن  دناخرچ  یم  ایشنروی 

نیمز ۀرک   ، دنوش یم  ربارب  نیمز  ۀرک  هام و  ۀرک  یدم  رذج و  یاھکاکطصا  هک  یتقو 
ناسمھ هام  زور و  ، و  دناخرچ یم  هام  ۀرک  یوس  هب  ار  هرک  مین  نامھ  هشیمھ 

نینچ زا  اھرادم  هک  یماگنھ   . زور تفھ  لھچ و  ًادودح  لوط  رد  دوب —  دنھاوخ 
دنھاوخ سوکعم  لمع  هب  یدم  رذج و  یاھکاکطصا   ، دنوش یم  رادروخرب  یتابث 

هب ار  رمق  نیا  جیردت  هب  اما   ، داد دنھاوخن  قوس  نیمز  زا  رترود  هب  ار  هام  رگید  تفر و 
هب هام  هک  یتقو  رود  رایسب  ۀدنیآ  نآ  رد   ، سپس . و  دنناشک یم  هرایس  یوس 

هک دش  دھاوخ  بجوم  یتآ  ۀبذاج  لمع   ، دسر یم  نیمز  یلیام  رازھ  هدزای  ًادودح 
کچوک تارذ  هب  ار  هام   ، یا هبذاج  یدم -  رذج و  راجفنا  نیا  ، و  ددرگ هکت  هکت  هام 

لحز تاقلح  هیبش  هدام  تاقلح  تروص  هب  تسا  نکمم  هک   ، درک دھاوخ  یشالتم 
هب اھگنس  باھش  تروص  هب  جیردت  هب  تسا  نکمم  ای  دنیآ و  درگ  نیمز  ۀرک  رود  هب 

. دنوش هدیشک  نیمز  لخاد 

. دھد خر  مداصت  تسا  نکمم   ، دشاب ناسکی  ییاضف  ماسجا  یلاگچ  هزادنا و  رگا 
، دشاب رباربان  ًاتبسن  ناسکی  یلاگچ  زا  رادروخرب  ییاضف  مسج  ود  ۀزادنا  رگا  اما 

یماگنھ  ، دوش کیدزن  رتگرزب  مسج  هب  یجیردت  روط  هب  رتکچوک  مسج  رگا  هاگنآ 
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رتکچوک مسج   ، ددرگ رتگرزب  مسج  عاعش  ربارب  مین  ود و  زا  رتمک  نآ  رادم  عاعش  هک 
تاراجفنا نیا  اما   ، دنردان عقاو  رد  اضف  یاھلوغ  نیب  تامداصت   . دش دھاوخ  یشالتم 

. دنتسھ یداع  ًالماک  رتکچوک  ماسجا  یدم  رذج و  یا -  هبذاج 

هک دنتسھ  هدام  رتگرزب  ماسجا  تاعطق  اھنآ  اریز  دنراب  یم  هوبنا  تروص  هب  اھباھش 
لامعا رتگرزب  یلو  کیدزن  ییاضف  ماسجا  طسوت  هک  یدم  رذج و  ۀبذاج  طسوت 
هدش یشالتم  رمق  کی  تاعطق  لحز  تاقلح   . دنا هتشگ  یشالتم  دوش  یم 

هب یکیدزن  لاح  رد  کانرطخ  یا  هنوگ  هب  نونکا  یرتشم  یاھھام  زا  یکی   . دنتسھ
طسوت لاس  نویلیم  دنچ  فرظ  رد  ، و  تسا یدم  رذج و  یشالت  ینارحب  ۀقطنم 
دھاوخ یدم  رذج و  یا -  هبذاج  یشالت  لمحتم  ای  دش و  دھاوخ  بلط  هرایس 

مظنمان یرادم  رد  شیپ  اھتدم  هب  قلعتم  یسمش  ۀموظنم  ۀرایس  نیمجنپ   . دیدرگ
ۀقطنم هب  هک  نیا  ات  دش  یم  رتکیدزن  رتکیدزن و  یرتشم  هب  ًابترم  درک و  یم  تکرح 
ۀشوخ هب  ، و  دیدرگ هکت  هکت  ًاعیرس   ، هدش دراو  یدم  رذج و  یا -  هبذاج  یشالت 

. دش لیدبت  اھدیئورتسآ  ینونک 

لحز یرتشم و  یاھمتسیس  یباینامزاس  دھاش  شیپ  لاس   4٫000٫000٫000
هک ناشرامقا  یانثتسا  هب   ، دوش یم  هدھاشم  زورما  هک  هچنآ  دننام  رایسب   ، دوب

یمامت  ، عقاو رد   . تفای یم  شیازفا  ًاموادم  اھنآ  ۀزادنا  لاس  درایلیم  نیدنچ  یارب 
لاح رد  زونھ  اھباھش  موادم  ریخست  ۀجیتن  رد  یسمش  ۀموظنم  رامقا  تارایس و 

. دنتسھ دشر 

لکش یبوخ  هب  رگید  ۀرایس  هد  مکارتم  یاھ  هتسھ  شیپ  لاس   3٫500٫000٫000
رتکچوک رامقا  زا  یخرب  هچ  رگ   ، دوب هدروخن  تسد  رامقا  رتشیب  زکرم  ، و  دندوب هتفای 

هب ناوت  یم  ار  رصع  نیا   . دنزاسب ار  ینونک  رتگرزب  رامقا  ات  دنتسویپ  مھ  هب  اھدعب 
. دومن یقلت  یا  هرایس  ژاتنوم  ۀرود  ناونع 

. درک یم  لمع  زورما  دننامھ  ًاتدمع  یسمش  ۀموظنم  شیپ  لاس   3٫000٫000٫000
ناشرامقا تارایس و  یور  رب  یروآ  باجعا  نازیم  هب  ییاضف  یاھباھش  هک  روطنیمھ 

. دش یم  گرزب  ًاموادم  نآ  یاضعا  ۀزادنا   ، دندیراب یم  ًاموادم 

رارق نادابن  یکیزیف  تبث  متسیس  رد  امش  یسمش  ۀموظنم  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
. دش هداد  ایشیِمنام  مان  نآ  هب  دش و  هداد 

هدرک دشر  یدایز  هداعلا  قوف  ردق  هب  تارایس  ۀزادنا  شیپ  لاس   2٫500٫000٫000
نآ ینونک  مرج  مھد  کی  دودح  رد  هتفای و  لماکت  یبوخ  هب  ۀرک  کی  ایشنروی   . دوب

. دوب دشر  لاح  رد  تعرس  هب  اھباھش  ندش  هتشابنا  قیرط  زا  زونھ  دوب و 

فیدر رد  یلماکت  ۀرک  کی  ِنتخاس  ِیداع  ِشخب  کی   ، میظع تیلاعف  نیا  یمامت 
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عورش یارب  هنحص  نتخاس  مھارف  ِیموجن  تامدقم  ۀدنریگ  رب  رد  تسا و  ایشنروی 
نامز تایح  یاھارجام  یارب  یزاس  هدامآ  رما  رد  اضف  تارک  نینچ  ِیکیزیف  لماکت 

. تسا
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یا هرایس  یودب  رفسمتا 

ماسجا زا  ولمم  یسمش  ۀموظنم  ییاضف  قطانم   ، هیلوا نارود  نیا  رسارس  رد 
ماسجا نینچ  یقارتحا  ظفاحم  رفسمتا  کی  نادقف  رد  ، و  دوب مکارتم  لخم و  کچوک 
هفقو یب  یاھتباصا  نیا   . دندرک یم  دروخرب  ایشنروی  حطس  هب  ًامیقتسم  ییاضف 
ۀدنیازف لمع  هارمھ  هب  رما  نیا  ، و  تشاد یم  هاگن  مرگ  شیب  مک و  ار  هرایس  حطس 
هب هک  تخادنا  راک  هب  ار  یتاریثأت  نآ   ، دش یم  رتگرزب  هرک  هک  روطنیمھ   ، هبذاج

زکرم یوس  هب  رتشیب  رتشیب و   ، نھآ ریظن   ، رت نیگنس  رصانع  جیردت  هب  نآ  ۀطساو 
. دنتسشن یم  ورف  هرایس 

رب نتفرگ  یشیپ  هب  عورش  راکشآ  یا  هنوگ  هب  نیمز  شیپ  لاس   2٫000٫000٫000
اھنآ ۀزادنا  نایم  یدایز  توافت  یلو   ، دوب رتگرزب  شھام  زا  هرایس  هشیمھ   . دومن هام 

طسوت یرکیپ  لوغ  ییاضف  ماسجا  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح  هک  نیا  ات   ، تشادن دوجو 
دوب و نآ  ینونک  ۀزادنا  مجنپ  کی  ماگنھ  نآ  رد  ایشنروی   . دندش ریخست  نیمز  ۀرک 
ۀجیتن رد  رفسمتا  نیا   . دیامن ظفح  ار  یودب  رفسمتا  دناوتب  هک  دوب  هدش  گرزب  ردقنآ 
رادیدپ یدرس  لاح  رد  حطس  هتفای و  ترارح  ِنورد  نیب   ، رصانع ینورد  شکمشک 

. دوب هدش 

زا نیمز  ینورد  ترارح   . ددرگ یم  زاب  مایا  نیا  هب  یناشفشتآ  صخشم  لمع  خیرات 
اضف زا  اھباھش  طسوت  هک  رت  نیگنس  ای  ویتکاویدار  رصانع  رتقیمع  هچ  رھ  نفد  قیرط 

راکشآ ویتکاویدار  رصانع  نیا  ۀعلاطم   . تفای یم  شیازفا  ًاموادم  دندوب  هدش  هدروآ 
مویدار تعاس   . تسا لاس  درایلیم  کی  نیمز  ۀرک  حطس  نس  هک  دزاس  یم 

اما  . تسا هرایس  رمع  یملع  یراذگ  نیمخت  یارب  امش  جنس  نامز  نیرتربتعم 
یسررب یارب  هک  ویتکا  ویدار  داوم  اریز   ، دنتسھ مک  رایسب  یتانیمخت  نینچ  یمامت 
نیا ۀدنھد  ناشن  اذل  دنا و  هدمآرب  نیمز  حطس  زا  ًامامت  دندوجوم  امش  قیقد 

. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  رصانع  نیا  یگزات  هب  ًاتبسن  ایشنروی  هک  دنتسھ 

یلاح رد   ، دوب نآ  ینونک  ۀزادنا  موس  ود  نیمز  ۀزادنا  شیپ  لاس   1٫500٫000٫000
اب هسیاقم  رد  نیمز  ۀزادنا  شیازفا   . تشگ یم  کیدزن  نآ  ینونک  مرج  هب  هام  هک 
یمارآ هب  تشاد  ادتبا  رد  نآ  رمق  هک  ار  نآ  کدنا  رفسمتا  هک  تخاس  رداق  ار  نآ  هام 

. دیابرب

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نازوس منھج  کی  نیمز  یمامت   . تسا دوخ  جوا  رد  نونکا  یناشفشتآ  لمع 
تازلف هک  نیا  زا  شیپ   ، قباس ۀتخادگ  تلاح  هیبش  نآ  حطس   . تسا یعقاو 

اب تسا . یناشفشتآ  رصع  نیا   . دشاب یم  دننک  تکرح  زکرم  یوس  هب  رت  نیگنس 
هب  ، دشاب یم  رتکبس  ًاتبسن  تینارگ  زا  لکشتم  ًاتدمع  هک   ، هتسوپ کی  لاح  نیا 
ار تایح  یزور  دناوتب  هک  یا  هرایس  یارب  هنحص   . تسا یبای  لکش  لاح  رد  جیردت 

. دوش یم  هدامآ  دیامن  ظفح 

یواح نونکا  ، و  تسا یریگ  لکش  لاح  رد  یمارآ  هب  یا  هرایس  یودب  رفسمتا 
، دشاب یم  نژوردیھ  دیرلک  ، و  نبرک دیسکا  ید   ، نبرک دیسکونوم   ، بآ راخب  یرادقم 

هرک کی  رفسمتا   . تسا ادیپان  ای  زیچان و  دازآ  نژیسکا  ای  دازآ و  نژورتین  نازیم  یلو 
ییاھزاگ رب  هوالع   . دراد یم  هضرع  بیرغ  بیجع و  یا  هرظنم  یناشفشتآ  رصع  رد 

زا ، و  تسا هدش  ژراش  رامشیب  یناشفشتآ  یاھزاگ  اب  ًادیدش  نآ   ، دیدرگ رکذ  هک 
حطس یور  رب  ًامئاد  هک  نیگنس  یاھباھش  رابگر  ِیقارتحا  یاھ  هدروارف  قیرط 

اھباھش قارتحا  نیا   . دبای یم  لماکت  اوھ  دنبرمک  جیردت  هب  دننک  یم  دروخرب  هرایس 
میظع زونھ  اھباھش  اب  نارابمب  نازیم  ، و  دزاس یم  یھت  رایسب  ار  رفسمتا  نژیسکا 

. تسا

شراب ات  دیدرگ  درس  یفکم  ردق  هب  تفای و  یرتشیب  تابث  هاتوک  یتدم  رد  رفسمتا 
ایشنروی لاس  نارازھ  یارب   . دوش زاغآ  هرایس  یگنس  غاد  حطس  یور  دناوتب  ناراب 
مایا نیا  لوط  رد  . و  دوب هدش  هطاحا  راخب  موادم  هدرتسگ و  ششوپ  کی  رد 

. دیناباتن رون  نیمز  حطس  رب  هاگچیھ  دیشروخ 

رد هک  ار  نوگانوگ  تازلف  یاھتانبرک  ات  دیدرگ  ادج  رفسمتا  ِنبرک  ۀدمع  شخب 
رایسب ریداقم  اھدعب   . دھد لکش  دنتشاد  دوجو  روفو  هب  هرایس  ینوریب  یاھ  هیال 

. دندیدرگ فرصم  یھایگ  رابرپ  هیلوا و  تایح  طسوت  نبرک  یاھزاگ  نیا  زا  یرتشیب 

اوھ نژیسکا   ، دورو لاح  رد  یاھباھش  اھ و  هزادگ  موادم  تانایرج  دعب  نارود  رد  یتح 
هب هک  یودب  سونایقا  ۀیلوا  تابوسر  یتح   . دندرک یم  فرصم  لماک  روط  هب  ًابیرقت  ار 

یارب . و  دندوبن رادروخرب  سر  یاھگنس  ای  نیگنر  یاھگنس  زا  دیدرگ  رادیدپ  یدوز 
رد یدازآ  نژیسکا  چیھ  ًالمع   ، دش رادیدپ  سونایقا  هک  نیا  زا  دعب  ینالوط  یتدم 
اھدعب هک  نیا  ات   ، دشن رھاظ  مھ  یریگمشچ  ریداقم  هب  ، و  تشادن دوجو  رفسمتا 

. دیدرگ دیلوت  یھایگ  تایح  لاکشا  ریاس  ییایرد و  یاھکبلج  طسوت 

ربارب رد  یزیچان  ظافح  اھناشفشتآ  رصع  هب  قلعتم  یا  هرایس  یودب  رفسمتا 
گنس باھش  نویلیم  اھنویلیم   . دنک یم  داجیا  اھباھش  هوبنا  یمداصت  یاھدروخرب 

ۀتسوپ رب  دماج  ماسجا  تروص  هب  هدرک و  خوسر  ییاوھ  دنبرمک  نینچ  زا  دنرداق 
ردق هب  یرتمک  رتمک و  دادعت  نامز  تشذگ  اب  اما   . دنوش هدیبوک  ورف  یا  هرایس 

ۀدش رتیوق  ماگنھ  نیا  ات  ِیکاکطصا  ظافح  ربارب  رد  دنناوتب  هک  دنتسھ  گرزب  یفکم 
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. دنیامن تمواقم  دعب  راصعا  نژیسکا  زا  راشرس  ِرفسمتا 

نیمز ۀتسوپ  تابث  - 8
اھ هزرل  نیمز  رصع 

هراق نیلوا  یرسارس و  سونایقا 

ًابیرقت هرایس   . تسا ایشنروی  خیرات  یعقاو  عورش  نامز  شیپ  لاس   1٫000٫000٫000
یکیزیف متسیس  رد  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح  . و  دوب هتفای  تسد  نآ  ینونک  ۀزادنا  هب 

. دش هداد  مان  ا  یشنروی نآ  هب  هدش و  هداد  رارق  نادابن  تب 

لیھست ار  نیمز  ۀتسوپ  ندش  درس   ، تبوطر ۀفقو  یب  تسشن  هارمھ  هب   ، رفسمتا
ار هتسوپ  ضابقنا  ینورد و  ترارح  راشف  لیاوا  نامھ  رد  یناشفشتآ  لمع   . دومن
اب  ، تفر یم  شیپ  هتسوپ  لیدعت  یدرس و  ۀرود  نیا  هک  جیردت  هب  . و  تخاس ربارب 

. دنتشگ رادیدپ  اھ  هزرل  نیمز   ، اھناشفشتآ عیرس  نتفای  شھاک 

هک دوش  یم  عورش  نیمز  ۀتسوپ  یفکم  یدرس  اب  ایشنروی  کیژولوئژ  یعقاو  خیرات 
ِیدرس لاح  رد  ِحطس  رد  بآ  راخب  ظیلغت   . دیدرگ سونایقا  نیلوا  یبای  لکش  بجوم 

. دش لماک  ًالمع  هک  نیا  ات  تفای  همادا  ردقنآ   ، دیدرگ زاغآ  هک  نیا  زا  سپ   ، نیمز ۀرک 
قمع اب  ار  هرایس  یمامت  دوب و  هدش  یرسارس  سونایقا   ، هرود نیا  نایاپ  ات 

هک روطنامھ  شیبامک  بآ  یاھدم  رزج و   . دوب هدیناشوپ  لیام  کی  زا  شیب  طسوتم 
یودب سونایقا  نیا  اما   ، دنتشاد نایرج  ماگنھ  نآ  رد  دنوش  یم  هدھاشم  نونکا 

شخب  ، مایا نآ  رد   . دیناشوپ یم  ار  نیمز  ۀرک  هک  دوب  نیریش  بآ  ًالمع  نآ   . دوبن روش 
هک تشاد  دوجو  یفاک  ۀزادنا  هب  ردقنآ  اما   ، دوب هتخیمآ  نوگانوگ  تازلف  اب  رلُک  ۀدمع 

. دزاس یدیسا  یکدنا  ار  بآ  نیا  نژوردیھ  اب  بیکرت  رد 

بآ زا  هدیشوپ  ۀرایس  کی  تروص  هب  دیاب  ایشنروی   ، تسدرود رصع  نیا  ِزاغآ  رد 
رد یناشفشتآ  یاھ  هزادگ  رتظیلغ  اذل  رتقیمع و  تانایرج   ، اھدعب  . دوش هتسیرگن 
بآ زا  هدیشوپ  ِحطس  زا  تمسق  نیا  ، و  تخیر نوریب  ینونک  مارآ  سونایقا  فک  یور 

ناربج لیدعت  رد  یا  هراق  یکشخ  نیلوا   . تسشن ورف  یا  هظحالم  لباق  روط  هب 
نایامن یرسارس  سونایقا  نایم  زا  نیمز  ندش  میخض  لاح  رد  ۀتسوپ  ۀنزاوم  ۀدننک 

. دیدرگ

گرزب مجح  کی  یکشخ و  گرزب  ۀراق  کی  ریوصت  ایشنروی  شیپ  لاس   950٫000٫000
مھ اھ  هزرل  نیمز  دنناوارف و  زونھ  اھناشفشتآ   . دراد یم  هضرع  ار   ، مارآ سونایقا   ، بآ
تدش ترثک و  اما   ، دننک یم  نارابمب  ار  نیمز  ًاموادم  اھباھش   . دندیدش مھ  موادم و 

دیسکا ید  رادقم  رب  اما   ، تسا ندش  فاص  لاح  رد  رفسمتا   . دبای یم  شھاک  نانآ 
. دبای یم  تابث  جیردت  هب  نیمز  ۀتسوپ   . دوش یم  هدوزفا  نبرک 
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متسیس هب  یا  هرایس  تیریدم  روظنم  هب  ایشنروی  هک  دوب  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
. دش هداد  رارق  کدایشالرُن  تایح  تبث  متسیس  رد  دش و  هداد  صیصخت  ایناتِس 
یا هرک   ، دیدرگ زاغآ  تیمھا  مک  کچوک و  ۀرک  یرادا  نتخانش  تیمسر  هب  سپس 

ریگرد نآ  رد  یناسنا  یاطعا  زیگنا  تفگش  راک  رد  ًابقاعتم  لیئاکیم  دوب  ردقم  هک 
حطس رد  ایشنروی  تسا  هدش  ببس  ماگنھ  نآ  زا  هک  یبراجت  نآ  رد  هدش و 

. دیوج تکرش   ، دوش هتخانش  بیلص “ ۀرک   ” ناونع هب  یا  هقطنم 

دوب ایشنروی  هب  ایناتِس  رگرادید  تئیھ  نیلوا  دورو  دھاش  شیپ  لاس   900٫000٫000
هاگرارق کی  یارب  نآ  قابطنا  نوماریپ  شرازگ  ۀیھت  هرایس و  یسررب  روظنم  هب  هک 
راھچ تسیب و  لماش  نویسیمک  نیا   . دوب هدش  مازعا  مسورج  زا  تایح  ۀبرجت 

ریاس ، و  اھمیفارس  ، اھقداص کلم   ، کدنانونال نادنزرف   ، تایح نیلماح  دوب و  وضع 
یا هرایس  ۀرادا  یھدنامزاس و  ۀیلوا  مایا  هب  هک  ار  ینامسآ  تایح  یاھ  هتسر 

. تفرگ یم  رب  رد  دنطوبرم 

نارمکح هب  تشگزاب و  مسورج  هب  هرایس  قیقد  یسررب  زا  دعب  نویسیمک  نیا 
تایح تبث  متسیس  رد  ایشنروی  هک  دومن  هیصوت  داد و  بولطم  یشرازگ  متسیس 

تبث هناگھد  ۀرایس  کی  ناونع  هب  ور  نیا  زا  امش  ۀرک   . دوش هداد  رارق  یبرجت 
دورو ماگنھ  رد  تفای  دنھاوخ  هزاجا  هک  دنتفای  عالطا  تایح  نیلماح  ، و  دیدرگ

یاھحرط داجیا  هب  دوب  یم  هارمھ  تایح  دنویپ  تشاک و  نیمارف  اب  هک  دوخ  بقاعتم 
. دنیامن مادقا  یکیرتکلا  ، و  ییایمیش  ، یکیناکم جیسب  زا  یدیدج 

هرفن هدزاود  طلتخم  نویسیمک  طسوت  یا  هرایس  لاغتشا  بیترت  بسانم  دعوم  رد 
ایشندیا رد  هرفن  داتفھ  یا  هرایس  نویسیمک  طسوت  هدیدرگ و  لیمکت  مسورج  رد 
داھنشیپ تایح  نیلماح  ِیتروشم  ناحصان  طسوت  هک  اھحرط  نیا   . دش بیوصت 
یاھمتسیس ًاروف  نآ  لابند  هب   . دندش هتفریذپ  نوتگنیولس  رد  ًاتیاھن   ، دندوب هدش 

رد هک  دوب  دھاوخ  یا  هنحص  ایشنروی  هک  دندرک  شخپ  ار  ربخ  نیا  نادابن  ربخ  شخپ 
دوبھب هعسوت و  یارب  هک  ار  شیوخ  ییایناتِس  ۀبرجت  نیمتصش  تایح  نیلماح  نآ 

. دروآ دنھاوخ  رد  ارجا  هب  هدش  یحارط  ایناتِس  عون  زا  نادابن  یتایح  یاھوگلا 

لک یارب  ناھج  ربخ  شخپ  یاھمتسیس  یور  ایشنروی  هک  نیا  زا  سپ  یکدنا 
اطعا یناھج  لماک  تلزنم  نآ  هب   ، دش هتخانش  تیمسر  هب  راب  نیلوا  یارب  نادابن 
یلصا یعرف و  ۀیحان  تارایس  یزکرم  داتس  دانسا  رد  هلصافالب  نآ  لابند  هب   . دیدرگ

تبث رتفد  رد  ایشنروی  دسر  نایاپ  هب  هرود  نیا  هک  نیا  زا  شیپ  ، و  دیدرگ تبث  ناھجربا 
. دیدرگ دراو  اسرووی  ِیا  هرایس  تایح 

ۀتسوپ  . دش یم  یگژیو  نییعت  دیدش  رایسب  ررکم و  یاھنافوط  اب  رصع  نیا  مامت 
نیشناج ًابوانتم  نیمز  حطس  یدرس   . دوب موادم  یتابث  یب  تلاح  کی  رد  نیمز  ۀیلوا 
نیمز حطس  یاجک  چیھ  رد   . دش یم  یناشفشتآ  یاھ  هزادگ  میظع  تانایرج 
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نورب یاھ  هزادگ  اب  اھراب  نآ   . تفای ناوت  یمن  ار  یا  هرایس  ۀیلوا  ۀتسوپ  نیا  زا  یزیچ 
ۀیلوا سونایقا  بقاعتم  تابوسر  اب  هدیدرگ و  طولخم  قیمع  زاغآرس  زا  هتخیر 

. تسا هتخیمآ  مھ  رد  یرسارس 

زا شیپ  ِیناتساب  یاھگنس  نیا  ۀتفای  رییغت  یایاقب  نیمز  حطس  یاجک  چیھ  رد 
تفای نُسداھ  جیلخ  فارطا  رد  اداناک  یقرش  لامش  زا  شیب  سونایقا  شیادیپ 

هب هک  تسا  ییاھگنس  زا  لکشتم  تینارگ  راد  هنماد  عافترا  نیا   . دش دنھاوخن 
، هتفای ترارح  یا  هرخص  یاھ  هیال  نیا   . دنراد قلعت  سونایقا  شیادیپ  زا  شیپ  راصعا 
ار زاس  نوگرگد  ۀدننک  جوعم  جک و  براجت  نیا  اھراب  ، و  هدروخ بات  چیپ و   ، هتفای انحنا 

. دنا هدنارذگ  رس  زا 

یراع ۀدش  هنیچ  هنیچ  گنس  زا  یمیظع  یاھ  هیال   ، یسونایقا راصعا  رسارس  رد 
رد دناوت  یم  کھآ  گنس   ) . دنا هتسشن  ورف  یناتساب  سونایقا  نیا  فک  رد  لیسف  زا 

طسوت رت  یمیدق  کھآ  یاھگنس  یمامت   . دریگ لکش  ییایمیش  بوسر  ۀجیتن 
یناتساب یاھراتخاس  نیا  زا  کیچیھ  رد  ( . دنا هدشن  دیلوت  ییایرد  تایح  ینیشن  هت 
رب رد  ار  یلیسف  چیھ  اھنآ   . دش دھاوخن  تفای  تایح  زا  یناشن  زگرھ  یگنس 

یاھ هیال  نیا  اب  بآ  راصعا  یدعب  تابوسر   ، فداصت بسح  رب  هک  نیا  رگم  دنریگ  یمن 
. دنشاب هدش  طولخم  تایح  شیپ  رت  یمیدق 

. دندوبن یبای  لکش  لاح  رد  اھھوک  اما   ، دوب تابث  یب  رایسب  نیمز  ۀیلوا  ۀتسوپ 
اھھوک  . دش یم  ضبقنم  هبذاج  راشف  تحت   ، تفای یم  لکش  هک  روطنیمھ  هرایس 

رد اھنآ  ؛  دنتسین ضابقنا  لاح  رد  ۀرک  کی  یدرس  لاح  رد  ۀتسوپ  یشاپورف  ۀجیتن 
. دنوش یم  رادیدپ  اھدعب  شیاسرف  ، و  هبذاج  ، ناراب لمع  ۀجیتن 

ار نیمز  حطس  دصرد  هد  ًابیرقت  هک  نیا  ات  تفای  شیازفا  هرود  نیا  یا  هراق  نیمز 
رب یبوخ  هب  یا  هراق  نیمز  هک  نیا  ات  دندشن  عورش  دیدش  یاھ  هزرل  نیمز   . دیناشوپ
ترثک و اھتدم  یارب   ، دندش عورش  هرابکی  هب  هک  یتقو  اھنآ   . تشگ رادیدپ  بآ  زارف 

ادیپ شھاک  اھ  هزرل  نیمز  لاس  نویلیم  اھنویلیم  یارب   . تفای شیازفا  ناشتدش 
. دراد هزرل  نیمز  هدزناپ  هنازور  طسوتم  روط  هب  زونھ  ایشنروی  اما   ، دنا هدرک 

ِرتشیب  . تشگ زاغآ  نیمز  ۀتسوپ  تابث  یعقاو  ۀرود  نیلوا  شیپ  لاس   850٫000٫000
هب یدرس  لاح  رد  ۀتسوپ   . دندوب هتسشن  ورف  هرک  زکرم  تمس  هب  رت  نیگنس  تازلف 

نوریب نایم  یرتھب  ۀنزاوم   . تخیر یمن  ورف  رگید  هتشذگ  راصعا  ۀدرتسگ  نازیم 
یاھ هزادگ  نایرج   . دیدرگ رارقرب  سونایقا  رت  نیگنس  رتسب  نیمز و  ندمآ 

لیدعت و بجوم  رما  نیا  ، و  دیدرگ یناھج  ًابیرقت  نیمز  ۀتسوپ  ریز  یناشفشتآ 
هدروآ دیدپ  ار  نآ  یحطس  ییاجباج  ، و  ضابقنا  ، یدرس هک  دش  یتاناسون  تیبثت 

. دوب
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. دش یم  هتساک  ًاموادم  اھ  هزرل  نیمز  یناشفشتآ و  تاناروف  تدش  ترثک و  زا 
دصرد اما   ، دش یم  فاص  بآ  راخب  یناشفشتآ و  یاھزاگ  زا  تشاد  رفسمتا 

. دوب الاب  زونھ  نبرک  دیسکا  ید 

باذم تانایرج   . دندوب شھاک  لاح  رد  زین  نیمز  رد  اوھ و  رد  یکیرتکلا  تالالتخا 
عونتم ار  نیمز  ۀتسوپ  هک  دوب  هدروآ  حطس  هب  ار  رصانع  زا  یطولخم  یناشفشتآ 

هتخاس قیاع  یرتھب  وحن  هب  ییاضف  یاھیژرنا  یخرب  هب  تبسن  ار  هرایس  هتخاس و 
لیھست رایسب  ار  نآ  نایرج  میظنت  ینیمز و  یژرنا  لرتنک  رما  نیا  یمامت  . و  دوب

. تسا نایامن  سیطانغم  یاھبطق  درکلمع  طسوت  هک  روطنامھ   ، دیشخب

رصع  ، نیمز شیادیپ  گرزب  ۀرود  نیلوا  زاغآ  دھاش  شیپ  لاس   800٫000٫000
. دوب یا  هراق  ۀدنیازف  یرادیدپ 

یرسارس و سونایقا  لخاد  رد  ادتبا   ، نیمز ۀرک  حطس  یاھبآ  ظیلغت  ماگنھ  زا 
مسجم تروص  نیا  هب  دیاب  بآ  یوناث  مجح  نیا   ، مارآ سونایقا  لخاد  رد  ًابقاعتم 

هب هک  ییاھباھش   . دوب هدیناشوپ  ار  نیمز  ۀرک  حطس  مھد  هن  ماگنھ  نآ  رد  هک  دوش 
، یلک روط  هب  اھباھش  ، و  دندش یم  هتشابنا  سونایقا  فک  رد  دنداتفا  یم  ایرد  لخاد 

دایز ۀزادنا  هب  دنداتفا  یم  نیمز  یور  هک  ییاھنآ   . دنا هدش  لیکشت  نیگنس  داوم  زا 
هب دندش و  یم  یگدییاس  راچد  شیاسرف  لمع  طسوت  ًابقاعتم  هدش و  هدیسکا 
روط هب  سونایقا  فک  بیترت  نیدب   . دنتفر یم  ورف  سونایقا  فک  یاھیدوگ  لخاد 
رد هک  دوب  بآ  مجح  نزو  تشگ  هفاضا  نآ  هب  هک  یزیچ  ، و  دش نیگنس  هدنیازف 

. تشاد قمع  لیام  هد  طاقن  یخرب 

یکشخ یالاب  هب  ور  ندش  هدنار  بجوم  مارآ  سونایقا  نییاپ  هب  ور  ۀدنیازف  شنار 
، ایلارتسا نونکا  هک  ییاھنیمزرس  نآ  هارمھ  هب  اقیرفآ  اپورا و   . دیدرگ اھ  هراق 

قامعا زا  دنوش  یم  هدیمان  بونج  بطق  ۀراق  ، و  یبونج یلامش و  یاکیرمآ 
کی ریگرد  مارآ  سونایقا  فک  هک  نیا  نمض   ، دندومن یورالاب  هب  عورش  مارآ  سونایقا 
موس کی  ًابیرقت  هرود  نیا  نایاپ  ات   . دیدرگ یوَر  ورف  نیا  رتشیب  ۀدننک  ناربج  لیدعت 

. دندوب عمج  یا  هراق  نیمز  کی  رد  یگمھ  هک  دوب  یکشخ  لماش  نیمز  ۀرک  حطس 

عفترم  . دیدرگ رھاظ  هرایس  ییاوھ  بآ و  یاھتوافت  نیلوا  نیمز  عافترا  ِشیازفا  نیا  اب 
بآ تاناسون  رد  یلصا  لماوع   ، یسونایقا تاریثأت  ، و  یناھیک یاھربا   ، نیمز ندش 

ایسآ ۀراق  یلصا  نوتس   ، نیمز ممیزکام  یوَر  نوریب  ماگنھ  رد   . دنتسھ ییاوھ  و 
تشاد یم  دوجو  تبوطر  یدایز  رادقم  اوھ  رد  رگا   . دیسر لیام  هن  ًابیرقت  عافترا  هب 

لکش خی  میظع  یاھششوپ   ، دنام یم  قلعم  عفترم  رایسب  قطانم  نیا  یالاب  هک 
نویلیم دنچ   . دیسر یم  ارف  دیسر  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم  نادنبخی  رصع  تفرگ و  یم 
. دوش رھاظ  بآ  زارفرب  نیمز  ردق  نیا  هرابود  هک  نیا  ات  دیشک  یم  لوط  لاس 
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نیلوا  ، دنتشادرب کرت  گرزب  ِبونج  لامش و  هک  روطنیمھ  شیپ  لاس   750٫000٫000
هار هدش و  اریذپ  ار  سونایقا  یاھبآ  اھدعب  هک   ، دش عورش  یا  هراق  نیمز  رد  اھفاکش 

برغ یوس  هب  دنلنیرگ  زین  یبونج و  یلامش و  یاکیرمآ  یاھ  هراق  شنار  یارب  ار 
تخاس و ادج  اپورا  زا  ار  اقیرفآ   ، یبرغ یقرش و  ینالوط  فاکش   . درک راومھ 

ایسآ ۀراق  زا  ار  بونج  بطق  ، و  مارآ سونایقا  ریازج   ، ایلارتسا یاھنیمزرس 
. تسسگ

ظفح یارب  بسانم  طیارش  ندش  مھارف  هب  ایشنروی  شیپ  لاس   700٫000٫000
تروص هب  سونایقا   . تفای همادا  یا  هراق  نیمز  شنار   . تشگ یم  کیدزن  تایح 

نآ درک و  ذوفن  نیمز  هب  یا  هدنیازف  روط  هب  تسد  ناتشگنا  هیبش  لیوط  یاھایرد 
یگدنز یارب  هاگتسیز  کی  ناونع  هب  هک  ار  ظوفحم  یاھجیلخ  قمع و  مک  یاھبآ 

. تخاس مھارف  دنبسانم  رایسب  ییایرد 

طسب  ، نآ لابند  هب  ، و  اھ هراق  رتشیب  ییادج  دھاش  شیپ  لاس   650٫000٫000
یارب هک  یروش  ۀجرد  نآ  هب  تعرس  هب  اھبآ  نیا  . و  دوب یا  هراق  یاھایرد  رتشیب 

. دندش یم  کیدزن  دوب  یرورض  ایشنروی  تایح 

، دنتخاس هدامآ  ار  ایشنروی  تایح  ۀچخیرات  هک  دندوب  اھنآ  نانیشناج  اھایرد و  نیا 
هدنام ظوفحم  یبوخ  هب  یگنس  یاھ  هحول  رد   ، دلج رد  دلج   ، ًابقاعتم هک  روطنامھ 

نیشناج هرود  دمآ و  یم  رصع  لابند  هب  رصع  هک  روطنیمھ   ، تسا هدش  فشک 
یتسار هب  نھک  ناراگزور  هب  قلعتم  ِیکشخ  رد  عقاو  یاھایرد  نیا   . دیدرگ یم  هرود 

. دندوب لماکت  ۀراوھگ 

کی نونکا  ایشنروی و  ۀیلوا  هورگ  زا  یوضع   ، تایح لماح  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
[. میقم رظان 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 58
ایشنروی رد  تایح  یرارقرب 

لیدبت رییغت و  تارایس   ، ایشنروی هیبش  ۀرک  کی  تصش و  طقف  ایناتِس  یمامت  رد 
ینوکسم لومعم  یاھکینکت  قباطم  ینوکسم  تارک  رثکا   . دراد دوجو   ، تایح

زا تایح  تشاک  یارب  ناشیاھحرط  رد  تایح  نیلماح   ، یتارک نینچ  رد   . دنا هدش 
ۀرایس کی  ناونع  هب  یکی  ًادودح  هرک  هد  رھ  زا  اما   . دنرادروخرب یمک  لمع  یدازآ 

رد ، و  تسا هتفای  صیصخت  تایح  نیلماح  ۀژیو  تبث  هب  تسا و  هدش  نییعت  هناگھد 
دوبھب ًالامتحا  ای  لیدبت  رییغت و  یارب  شالت  رد  میراد  هزاجا  ام  یتارایس  نینچ 

. مینز تسد  تایح  صخشم  تاشیامزآ  هب  هدنز  تادوجوم  عاونا  یناھج  درادناتسا 

یکیزیف یگدنز  یاھطرش  شیپ  - 1

مازعا جراخ  هب  مسورج  زا  هک  تایح  نیلماح  نویسیمک  شیپ  لاس   600٫000٫000
یپ ۀمدقم  هک  ار  یکیزیف  طیارش  ۀعلاطم  دیدرگ و  دراو  ایشنروی  هب  دوب  هدش 

نیا  . دومن عورش  دوب  ایناتِس  متسیس  هب  قلعتم  ۀرامش 606  ۀرک  رد  تایح  ندنکفا 
یتایح یاھوگلا  ندومن  زاغآ  اب  هطبار  رد  ام  ۀبرجت  نیمشش  دصشش و  دوب  انب 
رد لیدعت  حرج و  یھدرییغت و  یارب  ام  لاجم  نیمتصش  ایناتِس و  رد  نادابن 

. دشاب یلحم  ناھج  تایح  صخاش  نیداینب و  یاھحرط 

نیا رگم  دننز  تایح  عورش  هب  تسد  دنناوت  یمن  تایح  نیلماح  هک  دومن  نشور  دیاب 
هب میناوت  یمن  نینچمھ  ام   . دشاب هدامآ  یلماکت  لکیس  حاتتفا  یارب  هرک  کی  هک 
نیمأت و هرایس  یکیزیف  تفرشیپ  طسوت  دناوتب  هک  نآ  زا  رتعیرس   ، تایح ۀعسوت 

. مینز تسد   ، ددرگ مھارف 

زا  . دندوب هدرک  یزیر  حرط  ار  میدس  دیرلک  ِیتایح  یوگلا  کی  ایناتِس  تایح  نیلماح 
هک نیا  ات  دوش  هتشادرب  تسناوت  یمن  نآ  نتشاک  تھج  رد  یماگ  چیھ  ور  نیا 
طقف ایشنروی  مسالپوتورپ  عون   . دندش یم  روش  یفاک  ردق  هب  سونایقا  یاھبآ 

 — ییاین تایح  یمامت   . دیامن لمع  کمن  بآ  بسانم  لولحم  کی  رد  دناوت  یم 
لولحم نیمھ  رگا  . و  تفای لماکت  کمن  بآ  طیحم  کی  رد  یناویح —  یھایگ و 
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هب قلعتم  ِرت  هتفای  نامزاس  رایسب  تاناویح  یاھندب  رسارس  رد  کمن  یرورض 
ۀباروش  ” نیا رد  ار  هدنز  کچوک  رایسب  لولس  رھ  هک  ینوخ  نایرج  رد   ، یکشخ

زین اھنآ  یتح   ، دوبن شدرگ  رد  دزاس  یم  رو  هطوغ  ًالمع  دیوش و  یم  هنادازآ  قیمع “
. دنھد همادا  دوخ  تایح  هب  دنتسناوت  یمن 

نیمھ  ، هزورما  . دنتخادرپ یم  شدرگ  هب  هنادازآ  روش  سونایقا  رد  امش  یودب  ناکاین 
تسا شدرگ  رد  هنادازآ  امش  یاھندب  رد   ، تسا سونایقا  بآ  ریظن  هک  کمن  لولحم 
کمن بآ  اب  یتایح  لماوع  ۀیلک  رد  هک  ییایمیش  عیام  کی  اب  ار  اھلولس  کت  کت  و 

یاھشنکاو نیلوا  کمن  بآ  نیا   . دھد یم  وشتسش  تسا  هسیاقم  لباق 
. درک یم  لاعف  دندرک  یم  لمع  هرایس  رد  هک  ار  هدنز  یاھلولس  نیلوا  ِیمسالپوتورپ 

یوس هب  تھج  رھ  زا  ایشنروی   ، دبای یم  شیاشگ  رصع  نیا  هک  جیردت  هب  اما 
لماکت تسا  بولطم  ییایرد  یگدنز  ۀیلوا  لاکشا  نیمأت  یارب  هک  یتیعضو 

اب اما  یدنک  هب   ، رواجم یاضف  قطانم  رد  نیمز و  رد  یکیزیف  ۀعسوت   . دبای یم 
روطنآ  ، تایح لاکشا  نینچ  یرارقرب  یارب  یتآ  یاھشالت  یارب  ار  هنحص   ، تیعطق

 — ندش رادیدپ  لاح  رد  ِیکیزیف  طیحم  یارب  وحن  نیرتھب  هب  ام  میمصت  هب  انب  هک 
. دزاس یم  هدامآ   ، دوب یم  راگزاس  ییاضف —  مھ  ینیمز و  مھ 

حیجرت اریز  دنتشگزاب  مسورج  هب  ایناتِس  تایح  نیلماح  نویسیمک  ًابقاعتم 
عورش زا  شیپ  عقاو  رد  هک   ، دندرگ یا  هراق  نیمز  رتشیب  ۀیزجت  رظتنم  دنداد  یم 

یاھجیلخ یکشخ و  رد  عقاو  یاھایرد  شیادیپ  بجوم  مھ  زاب   ، تایح تشاک 
. دیدرگ یم  ظوفحم 

تایح تشاک  یارب  لآ  هدیا  طیارش   ، دراد ییایرد  أشنم  کی  تایح  هک  یا  هرایس  رد 
یلحاس طخ  کی  طسوت  یکشخ و  رد  عقاو  یاھایرد  زا  یدایز  دادعت  طسوت 

نینچ تسرد  . و  ددرگ یم  مھارف  ظوفحم  یاھجیلخ  قمع و  مک  یاھبآ  زا  هدرتسگ 
نھک یاھایرد  نیا   . تشگ یم  رادیدپ  تشاد  تعرس  هب  نیمز  یاھبآ  زا  یعیزوت 
رون ، و  دنتشاد قمع  توف  دصشش  ای  دصناپ  زا  شیب  تردن  هب  یکشخ  رد  عقاو 

. دیامن هنخر  سونایقا  بآ  رد  توف  دصشش  زا  شیب  یقمع  ات  دناوت  یم  دیشروخ 

یگدنز هک  دوب  دعب  نارود  کی  ِتخاونکی  لدتعم و  یاھنیمزرس  لحاوس  نینچ  زا  و 
هب رفسمتا  رد  نبرک  یالاب  ۀجرد  اجنآ  رد   . تفای هار  یکشخ  یوس  هب  یھایگ  یودب 

رفسمتا نیا  هچ  رگا   . داد رابرپ  عیرس و  دشر  لاجم  یکشخ  رد  تایح  دیدج  تاعونت 
دیسکا ید  زا  ییالاب  ۀجرد  نانچ  زا   ، دوب لآ  هدیا  یھایگ  دشر  یارب  ماگنھ  نآ  رد 

یگدنز نیمز  ۀرک  حطس  یور  رد  تسناوت  یمن  یناویح  چیھ  هک  دوب  رادروخرب  نبرک 
. ناسنا هب  دسر  هچ  ات   ، دنک

ایشنروی رفسمتا  - 2
******ebook converter DEMO Watermarks*******



زا ار  دیشروخ  زا  هدش  عطاس  رون  لک  مدرایلیم  ود  کی  دودح  رد  یا  هرایس  رفسمتا 
یلامش یاکیرمآ  یور  هب  هک  یرون  یارب  رگا   . دھد یم  روبع  نیمز  هب  دوخ  یفاص 

، دش یم  تخادرپ  تنس  ود  غلبم  تعاس  تاوولیک -  رھ  یارب  دوش  یم  عطاس 
تروص  . دش یم  غلاب  رالد  نویلیرداوک  زا 800  زواجتم  هب  رون  ۀنالاس  ۀنیزھ  تروص 

. و دش یم  غلاب  زور  رد  رالد  نویلیم  زا 100  رتارف  هب  باتفآ  رون  یارب  وگاکیش  باسح 
دینک یم  تفایرد  دیشروخ  زا  ار  یژرنا  لاکشا  ریاس  امش  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب 

یاھیژرنا  . دسر یم  امش  رفسمتا  هب  هک  تسین  یدیشروخ  ۀیطع  اھنت  رون  — 
ار ییاھجوم  لوط  هک  دنوش  یم  هدنکفا  ایشنروی  یور  هب  یا  هدرتسگ  یدیشروخ 

. دنریگ یم  رب  رد  دنتسھ  یناسنا  دید  تخانش  ۀنماد  زا  رت  نییاپ  ای  رتالاب  هک 

تاعشعشت رتشیب  یارب  رون  فیط  شفنب  ِءاروام  هیلا  یھتنم  رد  نیمز  رفسمتا 
رد هک  نزُا  زا  یا  هیال  طسوت  هاتوک  یاھجوم  لوط  نیا  رتشیب   . تسا تام  یدیشروخ 
هد یارب  تسا و  دوجوم  نیمز  حطس  زا  رتالاب  لیام  هد  ًادودح  هک  یحطس  رسارس 

هیحان نیا  هب  هک  ینزُا   . دنوش یم  بذج  دبای  یم  دادتما  اضف  یوس  هب  رگید  لیام 
دزاس یم  ار  یا  هیال   ، تسا مکاح  نیمز  حطس  رد  هک  یطیارش  تحت   ، دنک یم  ذوفن 

ًارھاظ مک و  ًاتبسن  نازیم  نیا   ، دوجو نیا  اب   . دراد تماخض  چنیا  مھد  کی  طقف  هک 
ِءاروام ۀعشا  برخم  کانرطخ و  تاعشعشت  نیا  دازام  زا  ار  ایشنروی  نانکاس  زیچان 
نزُا ۀیال  نیا  رگا  اما   . دنک یم  تظفاحم  تسا  دوجوم  دیشروخ  رون  رد  هک  شفنب 
ِءاروام ۀدنھد  یتمالس  مھم و  رایسب  راونا  زا  امش   ، دوب یم  رتمیخض  یکدنا  طقف 

نیرت یرورض  زا  یکی  یاین  دنسر و  یم  نیمز  ۀرک  حطس  هب  نونکا  هک  شفنب 
. دیدش یم  مورحم  دنتسھ  امش  یاھنیماتیو 

رارصا شرگن  نیا  رب  امش  دنملایخ  رتمک  ِتسیناکم  یاھناسنا  زا  یخرب  زونھ  و 
ایشنروی یاھینیبانیب   . تسا هدوب  یفداصت  ناسنا  لماکت  یدام و  شنیرفآ  هک  دنراد 
لامتحا نیناوق  اب  اھنآ  رادنپ  هب  هک  ار  یمیش  کیزیف و  تیعقاو  رازھ  هاجنپ  زا  شیب 
ناشن ریذپان  دیدرت  یا  هنوگ  هب  اھنآ  لالدتسا  هب  انب  ، و  تسا راگزاسان  یفداصت 

. و دنا هدرک  یروآدرگ   ، دشاب یم  یدام  شنیرفآ  رد  دنمشوھ  فدھ  دوجو  ۀدنھد 
ورملق زا  جراخ  اھنآ  یاھ  هتفای  زا  ددع  رازھ  دصکی  زا  یگولاتاک  یتح  رما  نیا  یمامت 

، شنیرفآ  ، یحارط رد  نھذ  دوجو  ۀدننک  تابثا  اھنآ  ۀدیقع  هب  هک  ار  یمیش  کیزیف و 
. دروآ یمن  باسح  هب  دشاب  یم  یدام  ناھیک  یرادھگن  و 

، و دزیر یم  نوریب  گرم  اب  هدننک  هلباقم  راونا  زا  یعقاو  یلیس  امش  دیشروخ 
ًارھاظ لمع  لھچ  زا  شیب  یقافتا “  ” ذوفن ببس  هب  ایشنروی  رد  امش  ریذپلد  یگدنز 

. دشاب یم  نزُا  ریظن  یب  ۀیال  نیا  لمع  هیبش  هدننک  تظافح  یفداصت 

تعرس هب  نانچ  ترارح   ، دوبن بش  رد  رفسمتا  یششوپ “  ” ریثأت نیا  رطاخ  هب  رگا 
یعونصم تالیھست  قیرط  زا  زج  هب  تایح  ظفح  هک  تفر  یم  نیب  زا  شبات  قیرط  زا 

. دوب نکممریغ 
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اھداب و ۀقطنم  نیا   . دشاب یم  رفسوپورت  نیمز  رفسمتا  ینییاپ  ِلیام  شش  ای  جنپ 
هیحان نیا  زارف  رب   . دزاس یم  مھارف  ار  ییاوھ  بآ و  ۀدیدپ  هک  تسا  اوھ  تانایرج 

هک نیمز  حطس  زا   . دشاب یم  رفسوتارتسا  نآ  یالاب  تسرد  یلخاد و  رفسنوی 
دبای و یم  شھاک  تخاونکی  روط  هب  لیام  تشھ  ای  شش  یارب  ترارح   ، مینک دوعص 
ترارح 65 هجرد  نیا   . دوش یم  تبث  رفص  ریز  تیاھنراف  ۀجرد  دودح 70  عافترا  نآ  رد 

یقاب تباث  رگید  لیام  لھچ  ات  رتشیب  دوعص  رد  رفص  ریز  تیاھنراف  ۀجرد  ات 70 
ای جنپ  لھچ و  عافترا  رد   . دشاب یم  رفسوتارتسا  تباث  ترارح  ۀدودحم  نیا   . دنام یم 
نیا ات  دبای  یم  همادا  ینوزف  نیا  دنک و  یم  شیازفا  هب  عورش  ترارح   ، یلیام هاجنپ 
، و دیآ یم  تسد  هب  تیاھنراف  ۀجرد  ترارح 1200   ، قفش تاشیامن  حطس  رد  هک 

نینچ رد  ترارح  اما   . دنک یم  هزینوی  ار  نژیسکا  هک  تسا  دیدش  یامرگ  نیا 
هب  . تسا هسیاقم  لباق  نیمز  حطس  رد  امرگ  دروآرب  اب  یتخس  هب  یقیقر  رفسمتا 

تفای لوا  لیام  هس  رد  امش  رفسمتا  مامت  زا  یمین  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ 
دص راھچ  دودح  رد  قفش —  راونا  نیرتالاب  طسوت  نیمز  رفسمتا  عافترا   . دوش یم 

. تسا راکشآ  لیام — 

یاھنافوط نآ   ، دنتسھ طوبرم  یدیشروخ  یاھ  هکل  هب  ًامیقتسم  قفش  یاھ  هدیدپ 
دننامھ یتح   ، یدیشروخ یاوتسا  ریز  زارفرب و  لباقم  تاھج  رد  هک  یدیشروخ 

تالالتخا نینچ   . دنتسھ شخرچ  رد  نیمز  یریسمرگ  یحاون  یاھنافوط 
لباقتم یاھتھج  رد   ، دندنویپ یم  عوقو  هب  اوتسا  نییاپ  ای  الاب  هک  یتقو  یرفسمتا 

. دنخرچ یم 

نیا هک  دھد  یم  ناشن  رون  یاھسناکرف  رییغت  یارب  یدیشروخ  یاھ  هکل  یورین 
نینچ  . دنیامن یم  لمع  اسآ  لوغ  یاھابرنھآ  تروص  هب  یدیشروخ  نافوط  زکارم 

یاھ هکل  یاھ  هرفح  زا  ار  هدش  ژراش  تارذ  دنرداق  یسیطانغم  یاھ  هزوح 
ریثأت هک  ییاج   ، دنیامن باترپ  نیمز  ینوریب  رفسمتا  هب  اضف  نایم  زا  یدیشروخ 
ور نیا  زا   . دنک یم  داجیا  ار  قفش  ییاشامت  تاشیامن  نینچ  اھنآ  ۀدننک  هزینوی 
رد  ، نآ لابند  هب  ًاروف  ای   ، دنتسھ دوخ  جوا  رد  یدیشروخ  یاھ  هکل  هک  یماگنھ 

نیرتگرزب امش   ، دنا هدش  عقاو  ییاوتسا  ۀیحان  رد  ًالک  رتشیب  اھ  هکل  هک  ینامز 
. دیشاب یم  اراد  ار  قفش  یاھ  هدیدپ 

اریز  ، دھد یم  ناشن  شنکاو  یدیشروخ  ذوفن  نیا  هب  تبسن  امن  بطق  ۀبرقع  یتح 
دخرچ و یم  قرش  یوس  هب  یکدنا  دنک  یم  عولط  دیشروخ  هک  روطنیمھ 

. دخرچ یم  برغ  یوس  هب  یمک  دوش  یم  کیدزن  بورغ  هب  دیشروخ  هک  روطنیمھ 
، دیشروخ یاھ  هکل  عوقو  یاھلکیس  جوا  لوط  رد  اما   ، دتفا یم  قافتا  زور  رھ  رما  نیا 

شنکاو رد  امن  بطق  ۀرمزور  یاھشدرگ  نیا   . تسا ربارب  ود  امن  بطق  ینوگرگد  نیا 
داجیا دیشروخ  رون  طسوت  هک   ، تسا ییالاب  رفسمتا  ندش  هزینوی  شیازفا  هب 

. دوش یم 
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تسا رفسوتارتسا  قوف  رد  یکیرتکلا  یاناسر  یحاون  زا  توافتم  حطس  ود  دوجو 
ینالوط تفاسم  رد  ییویدار  شخپ  هاتوک  دنلب و  جاوما  لاقتنا  ۀدنھد  حیضوت  هک 

رد یھاگھگ  هک  دیدش  یاھنافوط  اب  تاقوا  یھاگ  امش  ییویدار  یاھشخپ   . تسا
. دنوش یم  لتخم  دنزو  یم  ینوریب  یاھرفسنوی  نیا  ۀدودحم 

ییاضف طیحم  - 3

میظع یاھربا  اب  اضف  قطانم  نایم   ، ناھج نتفای  تیدام  ِنیشیپ  ناراگزور  یط  رد 
نونکا هک  رابغ  میظع  یاھ  هشوخ  دننامھ  تسرد   ، دشاب یم  رپ  ینژوردیھ 

ۀدام رتشیب   . دنیامن یم  یگژیو  نییعت  رود  یاضف  رسارس  رد  ار  یحاون  زا  یرایسب 
هدنکارپ هیزجت و  هدنبات  یژرنا  تروص  هب  نازوس  یاھدیشروخ  هک  یا  هتفای  نامزاس 
داجیا دندش  رادیدپ  ًاودب  هک  ییاضف  ینژوردیھ  یاھربا  نیا  رد  ادتبا  رد   ، دننک یم 
یاھمرج ۀتسھ  رد  نینچمھ  متا  فاکش  یداعریغ  طیارش  یخرب  تحت   . دیدرگ

، متا یشالت  متا و  نتخاس  یاھ  هدیدپ  نیا  یمامت  . و  دھد یم  خر  نژوردیھ  رتگرزب 
هاتوک راونا  راد  جوم  ناروف  زورب  اب  مأوت   ، هتفای ترارح  تدش  هب  ِیباحس  رد  نوچمھ 

تاعشعشت نیا  اب  ییاضف  یژرنا  زا  یلکش  کی   . دنشاب یم  یژرنا  کانبات  ییاضف 
. تسا هتخانشان  ایشنروی  رد  هک  تسا  مأوت  عونتم 

ریاس یمامت  زا  رتگرزب  ربارب  دص  راھچ  ناھج  یاضف  وترپ  هاتوک -  یژرنا  ژراش  نیا 
. دشاب یم  دوجوم  اضف  ۀتفای  نامزاس  یاھ  هزوح  رد  هک  تسا  رونم  یژرنا  لاکشا 
دیدش یاھ  هزوح   ، نازوس یاھیباحس  زا  هک  نیا  زا  معا   ، ییاضف هاتوک  راونا  هدزاب 

یفیک و روط  هب   ، دنیایب ینژوردیھ  رابغ  میظع  یاھربا  ای   ، جراخ یاضف   ، یکیرتکلا
یاھراشف ، و  هبذاج  ، ترارح رد  شنت  یناھگان  تارییغت  تاناسون و  قیرط  زا  یمک 

. دبای یم  لیدعت  ینورتکلا 

نینچمھ  ، یناھیک یاھدادخر  زا  یرایسب  طسوت  اضف  راونا  أشنم  رد  تالامتحا  نیا 
یاھ یضیب  ات  هتفای  رییغت  یاھ  هریاد  زا  هک  شدرگ  لاح  رد  ۀدام  یاھرادم  طسوت 

رییغت رایسب  تسا  نکمم  زین  یکیزیف  طیارش   . دنوش یم  نییعت  دنبای  یم  رییغت  داح 
ۀدام شنک  شخرچ  فلاخم  تھج  رد  تاقوا  یھاگ  نورتکلا  شخرچ  اریز   ، دنبای

. دشاب یم   ، یکیزیف ۀقطنم  نامھ  رد  یتح   ، رت مکارتم 

یمامت هک  دنشاب  یم  ییایمیش  نیتسار  یاھراوتاربال   ، ینژوردیھ میظع  یاھربا 
. دنریگ یم  رب  رد  ار  ینوگرگد  لاح  رد  ۀدام  لماکت و  لاح  رد  یژرنا  لحارم 

روط هب  هک  ییاتود  گرزب  ناگراتس  کدنا  یاھزاگ  رد  زین  یژرنا  گرزب  یاھدرکلمع 
عوقو هب  دنوش  یم  هساک  کی  هدرتسگ  روط  هب  ور  نیا  زا  هتفرگ و  رارق  مھ  یور  ررکم 

نیرتمک اضف  رد  یژرنا  ۀدرتسگ  میظع و  یاھتیلاعف  نیا  زا  کیچیھ  اما   . دندنویپ یم 
هدنز تادوجوم  اھزیچ و  ۀتخای  یامسالپ  هتفای —  نامزاس  یگدنز  ۀدیدپ  رب  یریثأت 
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بسانم تایح  یرارقرب  ِیرورض  ِطیحم  یارب  اضف  یژرنا  طیارش  نیا   . درادن — 
زا یخرب  نوچمھ  مرج  یامسالپ  یثرا  لماوع  بقاعتم  رییغت  رد  اما   ، دنتسھ
نیلماح ۀدش  هتشاک  یگدنز   . دنتسین رثؤم  هدنبات  یژرنا  رت  ینالوط  تاشعشت 
ناھج ِیژرنا  ِییاضف  هاتوک  راونا  روآ  تفگش  ناروف  نیا  یمامت  هب  تبسن  تایح 

. تسا مواقم  ًالماک 

زاغآ ایشنروی  رد  ار  تایح  رارقتسا  دنناوتب  عقاو  رد  تایح  نیلماح  هک  نیا  زا  شیپ 
لماکت بولطم  تیعضو  کی  هب  دیاب  یناھیک  یرورض  طیارش  نیا  یمامت   ، دنیامن

. تفای یم 

تایح ۀعیلط  ۀرود  - 4

میرداق ام   . دیامن مگردرس  ار  امش  دیابن  میوش  یم  هدیمان  تایح  نیلماح  ام  هک  نیا 
هنوگچیھ ام  اما   ، میھد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  مییامن و  لقتنم  تارایس  هب  ار  تایح 

هرایس رد  أشنم  ، و  تسا اتمھ  یب  ایشنروی  تایح   . میدرواین ایشنروی  هب  یتایح 
سپ نیا  زا  هک  یتایح  یمامت   . تسا تایح  لیدبت  رییغت و  یایند  کی  هرک  نیا   . دراد
یرگید ۀرک  چیھ  . و  دیدرگ هلومرف  ام  طسوت  هرایس  رد  اجنیا  تسرد   ، دیدرگ رادیدپ 
تایح دننامھ  یتایح  دوجو  زا  هک  درادن  دوجو   ، نادابن یمامت  رد  یتح   ، ایناتِس رد 

. دشاب رادروخرب  ایشنروی 

اب ام   . دنتشگزاب ایشنروی  هب  تایح  نیلماح  هورگ  شیپ  لاس   550٫000٫000
هرک نیا  تایح  ۀیلوا  یاھوگلا   ، یکیزیف قوف  یاھتردق  یحور و  یاھورین  یراکمھ 

. میتشاک نیمز  دعاسم  یاھبآ  رد  ار  اھنآ  میدومن و  یزیر  یپ  هداد و  نامزاس  ار 
مایا ات  یا ) هرایس  قوف  یاھتیصخش  زا  رظن  فرص   ) یا هرایس  تایح  لک  أشنم 

ِتایح ِنامزمھ  ، و  ناسمھ  ، هیلوا تشاک  هس  رد   ، یا هرایس  سنرپ   ، ایشسگیلک
ای یزکرم  دندش : هدیزگرب  تروص  نیا  هب  تایح  تشاک  هس  نیا   . تسا ام  ِییایرد 
دنلنیرگ و لماش  یبرغ  ، و  ییایلارتسا ای  یقرش   ، ییاقیرفآ ییایسآ -  ییاپورا - 

. اکیرمآ یاھ  هراق 

ایشنروی رد  یبوخ  هب  ییایرد  یھایگ  یودب  تایح  شیپ  لاس   500٫000٫000
یلامش و یاکیرمآ  هارمھ  هب  لامش  بطق  نیمزرس  دنلنیرگ و   . دوب هتفای  رارقتسا 

. دندرک یم  عورش  دنتشاد  برغ  یوس  هب  ار  دوخ  دنک  ینالوط و  شنار   ، یبونج
ۀزوح  ، یبرغ یقرش و  یا  هکیراب  هدومن و  تکرح  بونج  یوس  هب  یکدنا  اقیرفآ 
ینیمزرس ، و  ایلارتسا  ، بونج بطق   . دومن داجیا  ردام  ۀندب  دوخ و  نیب   ، ار هنارتیدم 

ادج قرش  بونج و  تمسق  رد  دوش  یم  صخشم  مارآ  سونایقا  ریازج  طسوت  هک 
. دنا هدش  رود  رایسب  زور  نآ  زا  دندیدرگ و 
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یزکرم یاھایرد  یریسمرگ  ظوفحم  یاھجیلخ  رد  ار  ییایرد  تایح  یودب  لکش  ام 
دوصقم  . میدوب هتشاک  نتسسگ  لاح  رد  ِیا  هراق  نیمزرس  یبرغ  یقرش -  فاکش 
ادج اب  مییامن  لصاح  نانیمطا  هک  دوب  نیا  ییایرد  تایح  تشاک  هس  ماجنا  زا  ام 

دوخ یاھایرد  مرگ  یاھبآ  رد  ار  تایح  نیا  نیمز  گرزب  ۀدوت  رھ   ، نیمز بقاعتم  ندش 
رد تایح  یرادیدپ  یدعب  رصع  رد  هک  میدرک  ینیب  شیپ  ام   . دیامن یم  لمح  دوخ  اب 
ادج مھ  زا  ار  شنار  لاح  رد  ِیا  هراق  یاھنیمز  نیا  بآ  گرزب  یاھسونایقا   ، یکشخ

. دننک یم 

یا هراق  شنار  - 5

، دوب هدش  دالوپ  یتخس  تظلغ و  هب  نیمز  ۀتسھ   . تفای همادا  یا  هراق  نیمز  شنار 
راشف ببس  هب  ، و  تشاد رارق  عبرم  چنیا  رھ  رب  نت  ًابیرقت 25٫000  راشف  ضرعم  رد  و 

ۀجرد  . دشاب یم  مھ  زونھ  دوب و  غاد  رایسب  نآ  لخاد  قمع   ، هبذاج ۀداعلا  قراخ 
ۀجرد زا  یکدنا  زکرم  رد  هک  نیا  ات  دبای  یم  شیازفا  نییاپ  یوس  هب  حطس  زا  ترارح 

. دور یم  رتالاب  دیشروخ  حطس  ترارح 

. تسا هدش  لیکشت  اھگنس  فلتخم  عاونا  زا  ًاتدمع  نیمز  مرج  ینوریب  لیام  رازھ 
هیلوا و راصعا  رسارس  رد   . دنراد رارق  ریز  رد  رت  نیگنس  رت و  مکارتم  یزلف  رصانع 
ًابیرقت ردقنآ  شا  هتفای  ترارح  رایسب  باذم و  تلاح  رد  هرک   ، رفسمتا دوجو  زا  شیپ 
زورما هک  ییاھنآ   . دندرک یم  تسشن  نآ  نورد  هب  رت  نیگنس  تازلف  هک  دوب  لایس 
تانایرج  ، ناتساب یاھناشفشتآ  ۀحشرتم  ۀدام  دنوش  یم  تفای  حطس  هب  کیدزن 

. دننک یم  یگدنیامن  ار  یباھش  ریخا  تابوسر  ، و  باذم ۀدرتسگ  یدعب و 

کی یور  ینوریب  رشق  نیا   . تشاد تماخض  لیام  لھچ  دودح  رد  ینوریب  ۀتسوپ 
نآ یور  ًامیقتسم  هتشاد و  هیکت  ریغتم  تماخض  اب  تلازاب  گنس  زا  باذم  یایرد 

اما تشاد  رارق  الاب  راشف  تحت  هک  ناشفشتآ  ۀزادگ  زا  لایس  ۀیال  کی   ، تشاد رارق 
یا هرایس  رییغت  لاح  رد  یاھراشف  نتخاس  ربارب  یارب  هک  تشاد  لیامت  هشیمھ 

تابثاب ار  نیمز  ۀتسوپ  هک  تشاد  لیامت  ور  نیا  زا  ، و  دبای نایرج  اجنآ  اجنیا و  رد 
. دزاس

تلازاب گنس  ِدننام  کشت  ۀزیلاتسیرکریغ  یایرد  نیا  یور  اھ  هراق  هزورما  یتح 
نیمز  ، دوبن ظفاحم  طرش  نیا  رطاخ  هب  رگا   . دنھد یم  همادا  دوخ  یروانش  هب  باذم 

نیمز  . دنداد یم  ناکت  ندش  هعطق  هعطق  دح  ات  ار  هرک  ًالمع  رتدیدش  یاھ  هزرل 
هن ، و  دنوش یم  داجیا  ینوریب  دماج  ۀتسوپ  ییاجباج  شزغل و  طسوت  اھ  هزرل 

. اھناشفشتآ طسوت 

ار تینارگ  دنوش  یم  درس  هک  یماگنھ  نیمز  ۀتسوپ  ِیناشفشتآ  باذم  یاھ  هیال 
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مین ربارب و  جنپ  زا  شیب  یمک  ایشنروی  یلاگچ  طسوتم  دح   . دنھد یم  لکش 
ۀتسھ  . تسا بآ  یلاگچ  ربارب  هس  زا  رتمک  تینارگ  یلاگچ   . تسا بآ  یلاگچ 

. تسا بآ  زا  رت  ظیلغ  راب  هدزاود  نیمز  ۀرک  یزکرم 

ار اھ  هراق  هک  تسا  یزیچ  نیا  ، و  تسا یکشخ  یاھنیمز  زا  رت  مکارتم  اھایرد  فک 
، دنیآ یم  نوریب  ایرد  حطس  زا  اھایرد  فک  هک  یماگنھ   . دراد یم  هاگن  بآ  زارف  رب 
زا رایسب  هک  یناشفشتآ  باذم  داوم  زا  یلکش  کی   ، تلازاب گنس  یواح  ًاتدمع 
رگا  ، ددجم دیکأت  اب   . دنوش یم  تفای   ، تسا رت  نیگنس  یکشخ  یاھنیمز  تینارگ 
یوس هب  ار  اھسونایقا  یاھ  هبل  هبذاج   ، دندوبن رتکبس  اھسونایقا  فک  زا  اھ  هراق 

. دنتسین هدھاشم  لباق  ییاھ  هدیدپ  نینچ  اما   ، دیشک یم  الاب  نیمز 

اما رت  نییاپ  فک   . تسا اھایرد  فک  یور  راشف  شیازفا  رد  یلماع  زین  اھسونایقا  نزو 
نزو یواسم  ًابیرقت   ، نآ یور  بآ  نزو  ۀفاضا  هب   ، اھسونایقا رت  نیگنس  ًاتبسن 

هب شزخ  هب  لیامت  اھ  هراق  یمامت  اما   . تسا رتکبس  رایسب  اما  رتالاب  یاھ  هراق 
دودح 20٫000 رد  سونایقا  فک  مھ  حوطس  رد  یا  هراق  راشف   . دنراد اھسونایقا  لخاد 

توف هک 15٫000  تسا  یا  هراق  نیمز  کی  راشف  نیا  ینعی   . تسا عبرم  چنیا  رب  دنوپ 
رب دنوپ  دودح 5٫000  رد  سونایقا  فک  رد  بآ  راشف   . دراد رارق  سونایقا  فک  یالاب 

فک یوس  هب  اھ  هراق  نداد  رُس  بجوم  اھراشف  توافت  نیا   . تسا عبرم  چنیا 
. دوش یم  اھسونایقا 

هب ار  درفنم  یا  هراق  نیمز  کی   ، تایح زا  شیپ  راصعا  لوط  رد  سونایقا  هت  ِیگتفر  ورف 
ندروخ رُس  بجوم  نآ  یقفا  راشف  هک  یعافترا  هب   ، دوب هداد  قوس  الاب  تمس 

داوم جزل  همین  یاھ  هفک  یور   ، نییاپ یوس  هب  یبونج  ، و  یبرغ  ، یقرش یاھ  هبل 
طیحم رد  مارآ  سونایقا  یاھبآ  لخاد  هب  سپس  ، و  یناتحت یناشفشتآ  باذم 

رد هک  دومن  ناربج  لماک  لوط  هب  ار  یا  هراق  راشف  نانچ  رما  نیا   . دوش نوماریپ 
نآ زا  اما   ، دادن خر  ضیرع  فاکش  کی  ییایسآ  یناتساب  ۀراق  نیا  یقرش  لحاس 

تسا و هدنام  تباث  رواجم  یسونایقا  قامعا  هاگترپ  یور  یقرش  ۀنارک  نآ  ماگنھ 
. تسا هداد  رارق  یبآ  روگ  کی  یوس  هب  شزغل  ضرعم  رد  ار  نآ 
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. تفریذپ تروص  یناویح  تایح  هب  یھایگ  تایح  زا  راذگ  شیپ  لاس   450٫000٫000
یاھبادرم یریسمرگ و  نمیا  یاھجیلخ  قمع  مک  یاھبآ  رد  یسیدرگد  نیا 

نآ یمامت  هک  هعقاو  نیا  . و  داد خر  لاصفنا  لاح  رد  یاھ  هراق  ۀدرتسگ  یاھ  هنارک 
یرایسب یارذگ  لحارم   . تسویپ عوقو  هب  جیردت  هب  دوب  تایح  ۀیلوا  یاھوگلا  یتاذ 

دوجو یناویح  یدعب  زیامتم  یاھمسیناگرا  یھایگ و  تایح  ۀیلوا  یودب  لاکشا  نیب 
هب اھنآ  ، و  دنتسھ اجرب  اپ  زونھ  راذگ  نارود  ۀبازیل  یاھکپک  هزورما  یتح   . تشاد
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. دنوش یدنب  هقبط  تاناویح  ناونع  هب  ای  ناھایگ و  ناونع  هب  دنناوت  یم  یتخس 

، و دوش یبایدر  یناویح  یگدنز  یوس  هب  دناوت  یم  یھایگ  یگدنز  لماکت  هچ  رگا 
زا یجیردت  روط  هب  هک  تاناویح  ناھایگ و  زا  هدش  یدنب  هجرد  یا  هریجنز  هچ  رگ 

، دنا هدش  تفای  دنا  هدرب  هار  اھمسیناگرا  نیرت  هتفرشیپ  نیرت و  هدیچیپ  هب  نیرت  هداس 
گرزب تامیسقت  نایم  یطابترا  یاھ  هقلح  نینچ  هک  دوب  دیھاوخن  رداق  امش 
نیلوا ناسنا و  زا  شیپ  یناویح  ماسقا  نیرتالاب  نایم  ای  یناویح  یھاشداپ 

یارب هدوقفم “ تاقلح   ” حالطصا هب  نیا   . دینک ادیپ  یرشب  یاھداژن  یاھناسنا 
دوجو هاگچیھ  هک  هداس  لیلد  نیا  هب   ، دنام دنھاوخ  یقاب  دوقفم  هشیمھ 

. دنتشادن

. دنھن یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  یناویح  تایح  زا  ینیون  ًاساسا  عاونا  هرود  هب  هرود  زا 
تروص هب  اھنآ   . دنبای یمن  لماکت  کچوک  تارییغت  یجیردت  تشابنا  ۀجیتن  رد  اھنآ 
رھاظ یناھگان  تروص  هب  ، و  دندرگ یم  رادیدپ  تایح  زا  ینیون  لماک و  ماسقا 

. دنوش یم 

کیژولویب و ًالماک  هدنز  یاھمسیناگرا  عونتم  ماسقا  دیدج و  عاونا  یناھگان  روھظ 
طوبرم یکیتنژ  یاھشھج  نیا  هب  یعیبط  قوف  زیچ  چیھ   . دشاب یم  یعیبط  ًادیکا 

. تسین

هداس ًاتبسن  ، و  تفای لماکت  اھسونایقا  رد  یروش  حیحص  ۀجرد  رد  یناویح  تایح 
. دنبای نایرج  ییایرد  تایح  یناویح  یاھندب  رد  روش  یاھبآ  دوش  هداد  هزاجا  ات  دوب 
، تفای شیازفا  دایز  نازیم  هب  کمن  دصرد  هتفای و  ضابقنا  اھسونایقا  هک  یتقو  اما 

دوخ یاھندب  عیام  یروش  زا  هک  دنتشگ  رادروخرب  ناوت  نیا  زا  تاناویح  نیمھ 
ظفح ناوت  بسک  اب  دندوب  هتخومآ  هک  ییاھمسیناگرا  نآ  دننامھ  تسرد   ، دنھاکب
ظفح ۀنارھام  یاھکینکت  قیرط  زا  دوخ  یاھندب  عیام  رد  میدس  دیرلک  بسانم  ۀجرد 

. دننک تسیز  نیریش  بآ  رد   ، کمن

ۀیلوا یاھشالت   ، تسا ناھن  اھ  هرخص  رد  هک  ییایرد  یگدنز  یاھلیسف  ۀعلاطم 
نیا زگرھ  تاناویح  ناھایگ و   . دزاس یم  راکشآ  ار  یودب  یاھمسیناگرا  نیا  قابطنا 

، و تسا رییغت  لاح  رد  هراومھ  طیحم   . دنزاس یمن  فقوتم  ار  هدنھد  قیبطت  براجت 
قفو نایاپ  یب  تاناسون  نیا  اب  ار  دوخ  ات  دنشالت  رد  هدنز  یاھمسیناگرا  هشیمھ 

. دنھد

تایح دیدج  یاھ  هتسر  یمامت  کیموتانآ  نامتخاس  کیژولویزیف و  هاگتسد 
حاورا ۀیدھ  نھذ  بقاعتم  یاطعا  اما   ، دنشاب یم  یکیزیف  نوناق  لمع  یوگخساپ 

لماکت کی  هک  یلاح  رد  نھذ   . تسا زغم  یتاذ  تیفرظ  اب  قباطت  رد   ، نھذ روای 
یلماکت یکیزیف و  یاھتفرشیپ  اب  هک  زغم  تیفرظ  هب  لماک  روط  هب   ، تسین یکیزیف 
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. تسا هتسباو  دوش  یم  مھارف  فرص 

تالیدعت تالیدعت و   ، اھنداد تسد  زا  اھیبایتسد و  نایاپ  یب  ًابیرقت  تابوانت  قیرط  زا 
. دنناسون رد  شیپ  سپ و  هب  هرود  هب  هرود  زا  هدنز  یاھمسیناگرا  یمامت   ، ددجم

ییاھنآ هک  یلاح  رد   ، دنبای یم  اقب  دنبای  یم  تسد  یناھیک  تدحو  هب  هک  ییاھنآ 
. ددرگ یم  فقوتم  ناشدوجو  دنسر  یمن  فدھ  نیا  هب  هک 

یسانش نیمز  خیرات  باتک  - 7

رصع لوط  رد  ار  نیمز  ۀرک  ینوریب  ۀتسوپ  هک  یگنس  یاھمتسیس  میظع  هورگ 
حطس رد  طاقن  یرایسب  رد  نونکا   ، دنتفرگ یم  رب  رد  کیئوزوتورپ  رصع  ای  تایح  زاغآ 
دعب راصعا  یاھ  هدوت  یمامت  ریز  زا  هک  یماگنھ  . و  دنروخ یمن  مشچ  هب  نیمز 
تفای یناویح  ۀیلوا  یودب  تایح  یھایگ و  لیسف  یایاقب  طقف   ، دنوش رادیدپ 

یاھ هیال  اب  هدش  نیشن  هت  بآ  رد  ِرت  یمیدق  یاھگنس  نیا  زا  یخرب   . دش دنھاوخ 
لاکشا زا  یخرب  یلیسف  یایاقب  اھنآ  تاقوا  یھاگ  ، و  دنا هتخیمآ  رد  بقاعتم 

اھ هیال  نیرتالاب  رد  هک  نآ  لاح   ، دنزاس یم  راکشآ  ار  یھایگ  تایح  رت  نیشیپ 
 - ییایرد ۀیلوا  یاھمسیناگرا  رت  یودب  لاکشا  زا  یخرب  تسا  نکمم  یھاگھگ 
ۀدش هنیچ  هنیچ  یاھ  هیال  نیرت  هنھک  نیا  اھاج  یرایسب  رد   . دنوش تفای  یناویح 
، یھایگ مھ  یناویح و  مھ   ، ییایرد ۀیلوا  تایح  یاھلیسف  یواح  هک   ، یگنس

. دنوش تفای  ناسمھ  ِرت  یمیدق  گنس  یور  رد  ًامیقتسم  تسا  نکمم  دنتسھ 

، و یودب نایز  شیپ   ، دننام ناجرم  ِناھایگ   ، اھکبلج رصع  نیا  یاھلیسف 
نینچ نادقف  اما   . دنوش یم  لماش  ار  دننام  جنفسا  راذگ  نارود  یاھمسیناگرا 

رد هدنز  تادوجوم  هک  دنک  یمن  تباث  ًاموزل  یگنس  ۀیلوا  یاھ  هیال  رد  ییاھلیسف 
مایا نیا  رسارس  رد  تایح   . دندوبن دوجوم  رگید  یاھاج  رد  ناشبوسر  ماگنھ 
. تفای شرتسگ  نیمز  حطس  یور  رب  یدنک  هب  طقف  دوب و  هدنکارپ  نیشیپ 

زا شیب   ، حطس هب  کیدزن  رایسب  ای   ، نیمز حطس  رد  نونکا  نھک  رصع  نیا  یاھگنس 
گنس نیا  طسوتم  تماخض   . دنتسھ نیمز  ینونک  تحاسم  متشھ  کی  دودح 

لیام مین  کی و  دودح  رد   ، یگنس ۀدش  هنیچ  هنیچ  یاھ  هیال  نیرت  هنھک   ، راذگ نارود 
، دنراد تماخض  لیام  راھچ  ات  یگنس  نھک  یاھمتسیس  نیا  طاقن  یخرب  رد   . تسا

. دنراد قلعت  دعب  نارود  هب  دنا  هدش  بستنم  رصع  نیا  هب  هک  اھ  هیال  زا  یرایسب  اما 

قطانم رد  لیسف  یواح  یودب  نھک و  یگنس  ۀیال  نیا  یلامش  یاکیرمآ  رد 
غیتس کی  نینچمھ   . تسا رادومن  حطس  رد  اداناک  یلامش  ، و  یزکرم  ، یقرش

یاھھوک ایناولیسنپ و  زا  هک  تسا  دوجوم  هرخص  نیا  یبرغ  یقرش -  عطقنم 
دادتما اتوس  هنیم  ، و  نیسناکسیو  ، ناگیشیم ات  برغ  رد  کَدناریدَا  یناتساب 
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دادتما کیزکم  ات  اکسالآ  زا  امابالآ و  ات  دنلدنافوین  زا  رگید  یاھ  هغیت   . دبای یم 
. دنبای یم 

کیچیھ اما   ، دنتسھ نایامن  هرک  رسارس  رد  اجنآ  اجنیا و  رد  رصع  نیا  یاھ  هرخص 
، ودارلک ۀناخدور  زا  نوینک  دنرگ  رد  رویرپوس و  ۀچایرد  فارطا  یاھ  هرخص  دننامھ 
یناسآ هب   ، دندوجوم هیال  نیدنچ  رد  لیسف  یواح  یودب  یاھ  هرخص  نیا  هک  ییاج 
تسدرود مایا  نآ  یحطس  تاناسون  اھینوگرگد و  هب  اھنآ   . دنشاب یمن  ریسفت  لباق 

. دنھد یم  یھاوگ 

نیچ و راچد   ، نیمز ۀتسوپ  رد  لیسف  یواح  رشق  نیرت  یمیدق   ، یگنس ۀیال  نیا 
اھ و هزرل  نیمز  زا  یشان  یاھینوگرگد  ۀجیتن  رد  ، و  هدش یگدروخ  ات  کورچ و 
داوم تانایرج   . تسا هدش  هدیچیپ  مھ  رد  یبیجع  زرط  هب  هیلوا  یاھناشفشتآ 

هرایس حطس  یکیدزن  رد  یدایز  برس  ، و  سم  ، نھآ  ، رصع نیا  ِیناشفشتآ  باذم 
. دروآ الاب 

تنس ۀرد  زا  شیب  ییاھتیلاعف  نینچ  اھنآ  رد  هک  دنتسھ  نیمز  رد  یمک  یاھناکم 
تسیب و دصکی و  هیحان  نیا  رد   . دنشاب نایامن  زراب  روط  هب  نیسناکسیو  ِسکیارک 
ریز نآ  لابند  هب  ، و  دندش یراج  نیمز  یور  باذم  داوم  یپ  رد  یپ  روط  هب  راب  تفھ 

تابوسر رتشیب  رگید  هزورما  هچ  رگا   . تسویپ عوقو  هب  اھگنس  بوسر  یوَر و  بآ 
نیا فک  هچ  رگ  ، و  درادن دوجو  عطقنم  باذم  داوم  نایرج  یگنس و  یناقوف 

ای جنپ  تصش و  دودح  رد   ، دوجو نیا  اب   ، تسا نوفدم  نیمز  قامعا  رد  متسیس 
رد نونکا  هتشذگ  راصعا  هب  قلعتم  ۀدش  هنیچ  هنیچ  دانسا  نیا  زا  ددع  داتفھ 

. دنراد رارق  دید  ضرعم 

، تشاد رارق  بآ  حطس  یکیدزن  رد  یرایسب  نیمز  هک  یماگنھ  هیلوا  راصعا  نیا  رد 
نیمز ۀتسوپ   . تسویپ عوقو  هب  یرایسب  یپ  رد  یپ  یاھندمآ  نوریب  یوَر و  بآ  ریز 

الاب  ، جاوم یاھتکرح   . تشگ یم  دراو  دوخ  یبسن  تابث  یدعب  ۀرود  هب  تشاد  هزات 
بوانتم یاھنتفر  بآ  ریز  ترثک  هب  یا  هراق  قباس  شنار  یاھنتفر  ورف  اھندمآ و 

. درک یم  کمک  گرزب  یاھنیمز 

زا یا  هراق  لحاوس  زا  یا  هدرتسگ  قطانم   ، ییایرد یودب  تایح  مایا  نیا  لوط  رد 
شوج یا و  هسام  یاھگنس  رتشیب   . تفر ورف  اھایرد  ریز  رد  لیام  مین  ات  توف  دنچ 

. دنشاب یم  یناتساب  لحاوس  نیا  یبوسر  تشابنا  رگنایامن  نیشیپ  یاھگنس 
نآ یور  ًامیقتسم   ، دنراد قلعت  نیشیپ  یدنب  هنیچ  نیا  هب  هک  یبوسر  یاھگنس 

سونایقا ۀیلوا  روھظ  ات  تایح و  أشنم  زا  رترود  رایسب  هب  اھنآ  خیرات  هک  ییاھ  هیال 
. دنراد رارق  ددرگ  یم  زاب  یرسارس 

زا یمک  ریداقم  یواح  یگنس  یارذگ  تابوسر  نیا  ییالاب  یاھ  هیال  زا  یخرب 
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یلآ نبرک  دوجو  زا  یکاح  رما  نیا   . دنتسھ گنر  هریت  حول  گنس  ای  سر  گنس 
بقاعتم رصع  لوط  رد  هک  یھایگ  تایح  لاکشا  نآ  ناکاین  دوجو  هب  دشاب و  یم 

سم ۀدمع  شخب   . دھد یم  یھاوگ  دندوب  هدرتسگ  نیمز  رد  هک  از  لاغز  ای  رفینبرک 
یاھگنس یاھرایش  رد  یخرب   . تسا بآ  بوسر  ۀجیتن  یگنس  یاھ  هیال  نیا  رد 
یناتساب لحاوس  زا  یخرب  یاھبادرم  دکار  بآ  ۀراصع  دوش و  یم  تفای  رت  یمیدق 

یعفد داوم  تابوسر و  رد  اپورا  یلامش و  یاکیرمآ  نھآ  نداعم   . دنشاب یم  ظوفحم 
یاھگنس نیا  رد  یا  هزادنا  ات  هدشن و  هنیچ  هنیچ  رت  یمیدق  یاھگنس  رد  ًاشخب  هک 
عقاو دنراد  رارق  تایح  یبای  لکش  راذگ  نارود  هب  قلعتم  دعب  ۀدش  هنیچ  هنیچ 

. دنا هدش 

هب ییایرد  تایح   . دشاب یم  ایند  یاھبآ  رسارس  رد  تایح  شرتسگ  دھاش  رصع  نیا 
رد عقاو  روانھپ  قمع و  مک  یاھایرد  فک   . تسا هتشگ  رارقرب  ایشنروی  رد  یبوخ 
نمض  ، دوش یم  هدیشوپ  یھایگ  روراب  رفاو و  دشر  کی  طسوت  جیردت  هب  یکشخ 

. دنوش یم  هدیدرونرد  یناویح  تایح  ۀداس  لاکشا  هوبنا  اب  لحاوس  یاھبآ  هک  نیا 

هب ایند  دانسا  یگنس “ روانھپ  باتک   ” یلیسف تاحفص  نورد  رد  ارجام  نیا  یمامت 
امش رگا   ، کیژولویب میظع  دنس  نیا  تاحفص  . و  تسا هدش  هتفگ  ایوگ  یتروص 
فک  . دنتسھ تقیقح  ۀدننک  نایب  متح  روط  هب   ، دییامن بسک  ار  نآ  ریسفت  ناوت 
تابوسر ، و  دنا هدمآ  الاب  نیمز  یور  هب  نونکا  یناتساب  یاھسونایقا  نیا  زا  یرایسب 

المرب نیزاغآ  ناراگزور  نآ  رد  ار  یگدنز  تازرابم  ناتساد  نانآ  ۀرود  ردنا  هرود 
یور هک  یرابغ  درگ و   ” ، دراد تحص  ًانیع  دیوگ  یم  امش  رعاش  هک  هچنآ   . دنزاس یم 

“. دوب هدنز  یزور  میھن  یم  ماگ  نآ 

هرایس میقم  نونکا  هک  ایشنروی  تایح  نیلماح  هورگ  زا  یوضع  طسوت  هدش  هضرع  ]
[. تسا
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 59
ایشنروی رد  ییایرد  تایح  رصع 

درایلیم کی  دودح  رد  هک  میروآ  یم  باسح  هب  نینچ  ار  ایشنروی  خیرات  عورش  ام 
: تسا هتفای  دادتما  هدمع  ۀرود  جنپ  ات  هتشگ و  زاغآ  شیپ  لاس 

ینامز زا  ًادودح   ، لوا لاس  نویلیم  هاجنپ  دص و  راھچ  ات  تایح  زا  شیپ  رصع   -1
همادا تایح  یرارقرب  ماگنھ  ات   ، تفای تسد  نآ  ینونک  ۀزادنا  هب  هرایس  هک 

. دنا هدیمان  کیئوزوئچرآ  نارود  ناونع  هب  ار  هرود  نیا  امش  نایوجشناد   . دبای یم 

نیا  . دبای یم  دادتما  دعب  لاس  نویلیم  هاجنپ  دصکی و  ات  تایح  زاغآرس  رصع   -2
تایح یدعب  ۀرود  هدمع و  تالوحت  ای  تایح  زا  شیپ  نیشیپ  رصع  نیب  هرود 
هب امش  نارگشھوژپ  یارب  هرود  نیا   . دراد رارق  ییایرد  رت  هتفرشیپ  رایسب 

. تسا هدش  هتخانش  کیئوزورتورپ  نارود  ناونع 

دریگ و یم  رب  رد  ار  دعب  لاس  نویلیم  هاجنپ  تسیود و  ییایرد  تایح  رصع   -3
. تسا هدش  هتخانش  کیئوزوئلاپ  نارود  مان  هب  تروص  نیرتھب  هب  امش  یارب 

هب دبای و  یم  دادتما  دعب  لاس  نویلیم  دصکی  ات  یکشخ  رد  تایح  ۀیلوا  رصع   -4
. تسا هدش  هتخانش  کیئوزوسِم  نارود  تروص 

رصع نیا   . دنک یم  لاغشا  ار  رخآ  لاس  نویلیم  هاجنپ  نارادناتسپ  رصع   -5
. تسا هدش  هتخانش  کیئوزونِس  نارود  تروص  هب  ریخا  ناراگزور 

ار امش  یا  هرایس  خیرات  مراھچ  کی  دودح  رد  ییایرد  تایح  رصع  بیترت  نیدب 
هک  ، دومن میسقت  ینالوط  ۀرود  شش  هب  ًاددجم  ناوت  یم  ار  رصع  نیا   . دناشوپ یم 
رھ  ، کیژولویب ۀدودحم  کیژولوئژ و  ورملق  رد  صخشم  یاھتفرشیپ  طسوت  کی  رھ 

. دوش یم  یگژیو  نییعت   ، ود

، و بآ ریز  یا  هراق  ۀدرتسگ  تالف   ، اھایرد فک   ، ددرگ یم  زاغآ  رصع  نیا  هک  جیردت  هب 
. دنا هدش  هدیشوپ  ناوارف  ناھایگ  اب  لحاس  هب  کیدزن  قمع  مک  رامشیب  یاھ  هزوح 
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یھایگ یاھمسیناگرا  زا  یناویح  تایح  یودب  رت و  هداس  لاکشا   ، نیا زا  شیپ 
رد ار  دوخ  هار  جیردت  هب  یناویح  ۀیلوا  یاھمسیناگرا  ، و  دنا هدمآ  دوجو  هب  نیشیپ 

هک نیا  ات   ، دنا هدوشگ  ددعتم  یاھنیمزرس  یلحاس  ۀدرتسگ  طوطخ  دادتما 
زا  . دندرگ ییایرد  یودب  تایح  زا  ولمم  یکشخ  رد  عقاو  یاھایرد  زا  یرایسب 
دادعت  ، دندوب فدص  یاراد  هیلوا  یاھمسیناگرا  نیا  زا  یکدنا  دادعت  هک  ییاجنآ 

یارب هنحص  لاح  نیا  اب   . دنا هدنامن  ظوفحم  لیسف  تروص  هب  نانآ  زا  یدایز  نادنچ 
دعب راصعا  لوط  رد  هک  تایح  ۀچخیرات  ظفح  گرزب  یگنس “ باتک   ” نآ نیزاغآ  لوصف 

. تسا هدش  مھارف   ، دش هداھن  نیمز  رب  بترم  روط  هب 

تایح رصع  مامت  هب  قلعتم  لیسف  یواح  تابوسر  ۀنیمز  رد  یلامش  یاکیرمآ  ۀراق 
قیرط زا  اھ  هیال  نیرت  یمیدق  نیلوا و  یتح   . تسا ینغ  یلاع  یزرط  هب  ییایرد 

زا ینشور  هب  ار  یا  هرایس  ۀعسوت  ۀلحرم  ود  نیا  هک  یشیاسرف  ۀدرتسگ  تابوسر 
. دنا هدش  کیکفت  نیشیپ  ۀرود  یدعب  یاھ  هیال  زا  دزاس  یم  ادج  مھ 

قمع مک  یاھایرد  رد  ییایرد  ۀیلوا  تایح  - 1
اھتیبولیرت رصع 

رد عقاو  نوگانوگ  یاھایرد  هب  تایح   ، نیمز حطس  رد  مارآ  ًاتبسن  ۀرود  نیا  عورش  ات 
چیھ زونھ  دوجو  نیا  اب   . تسا هدش  دودحم  سونایقا  یلحاس  طخ  یکشخ و 
یودب تاناویح   . تسا هتشگن  رادیدپ  یکشخ  هب  قلعتم  مسیناگرا  زا  لکش 

اھبیمآ  . دنا هدامآ  یلماکت  یدعب  تفرشیپ  یارب  دنا و  هدش  رقتسم  یبوخ  هب  ییایرد 
ۀلحرم نیا  ناگتفای  اقب  ۀنومن  دندومن  روھظ  نیشیپ  راذگ  ۀرود  نایاپ  یلاوح  رد  هک 

. دنشاب یم  یناویح  تایح  نیزاغآ 

هب ًاتبسن   ، ود رھ   ، یناویح یھایگ و   ، ییایرد تایح  شیپ  لاس   400٫000٫000
رتخاونکی رتمرگ و  یکدنا  ایند  یاوھ  بآ و   . تسا هدش  شخپ  ایند  یمامت  رد  یبوخ 

راچد یبونج  یلامش و  یاکیرمآ  هژیو  هب   ، نوگانوگ یاھ  هراق  یاھ  هنارک   . دوش یم 
، و دنوش یم  رھاظ  یدیدج  یاھسونایقا   . دنوش یم  یمومع  یگدز  لیس  کی 

. دنوش یم  گرزب  رایسب  بآ  رت  یمیدق  ماجحا 

هب دبای و  یم  شرتسگ  نیمز  یور  رب  یمارآ  هب  یھایگ  یگدنز  راب  نیلوا  یارب  نونکا 
. دنک یم  یا  هظحالم  لباق  تفرشیپ  ییایردریغ  هاگتسیز  کی  اب  قابطنا  رد  یدوز 

. دنوش یم  رھاظ  یلولس  دنچ  تاناویح  نیلوا  یرابت  یدنب  هقبط  نودب  ناھگان و 
. دنھد یم  رارق  دوخ  ۀرطیس  تحت  ار  اھایرد  اھتدم  یارب  دنا و  هتفای  لماکت  اھتیبولیرت 

. تسا اھتیبولیرت  رصع  نیا  ییایرد  تایح  رظن  هطقن  زا 
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. دمآ نوریب  ایرد  زا  اپورا  اکیرمآ و  لامش  ِرتشیب   ، نامز هعطق  نیا  ِیدعب  تمسق  رد 
لحاوس دادتما  رد  عفترم  یاھنیمز  ای   ، اھھوک  . تفای تابث  ًاتقوم  نیمز  ۀتسوپ 

یمامت  . دندیشکرب رس  اپورا  بونج  رد  زیدنیا و  تسو  رد  مارآ  سلطا و  یاھسونایقا 
. تشگ عفترم  رایسب  بیئاراک  ۀیحان 

برغ قرش و  زا  ییاھتمسق  رد   . دوب عفترم  زونھ  نیمز  شیپ  لاس   390٫000٫000
دنتفرگ رارق  نیمز  رد  مایا  نیا  لوط  رد  هک  یگنس  یاھ  هیال  اپورا  برغ  اکیرمآ و 
یواح هک  دنتسھ  ییاھگنس  نیرت  یمیدق  اھنیا  ، و  دنوش ادیپ  تسا  نکمم 

دوجو زارد  دننام  تشگنا  یاھجیلخ  یرایسب   . دنشاب یم  تیبولیرت  یاھلیسف 
یواح یاھگنس  نیا   . دندوب هتفای  هار  نیمز  یکشخ  یاھ  هدوت  نایم  رد  هک  دنتشاد 

. دنا هتسشن  ورف  اھنیمز  نیا  رد  لیسف 

. دومن مجاھت  هب  عورش  اکیرمآ  یاھ  هراق  هب  مارآ  سونایقا  لاس  نویلیم  دنچ  فرظ 
یبناج شرتسگ  هچ  رگ   ، دوب نیمز  ۀتسوپ  لیدعت  ببس  هب  ًاتدمع  نیمز  تسشن 

. دوب لماع  کی  زین  یا  هراق  شزخ  ای   ، نیمز

رگید یاھ  هراق  یمامت  ، و  درک یم  تسشن  تشاد  ایسآ  شیپ  لاس   380٫000٫000
هب هرود  نیا  هک  روطنیمھ  اما   . دندرک یم  هبرجت  ار  تدم  هاتوک  یرادیدپ  کی  دنتشاد 

یورشیپ یلحاس  رواجم  طوطخ  یمامت  رد  سلطا  روھظون  سونایقا   ، تفر ولج 
ماگنھ نآ  رد  لامش  بطق  هب  هتسباو  ای  سلطا  لامش  یاھایرد   . دومن یا  هدرتسگ 
ینالوط ۀکیراب  هب  یبونج  یایرد  نیا  هک  یتقو   . دندوب لصتم  بونج  جیلخ  یاھبآ  هب 
یدنلب هب  هک  ییاھھوک  ربارب  رد  یقرش  ۀیحان  زارف  رب  نآ  یاھجوم  دش  دراو  ایچالاپآ 

تسپ یاھنیمزرس  اھ  هراق  یلک  روط  هب  اما   ، تسکش دندوب  پلآ  یاھھوک 
. دندوب هرظنم  شوخ  ییابیز  دقاف  یلک  هب  دندوب و  یھجوت  بلاجریغ 

: دنا هنوگ  راھچ  زا  راصعا  نیا  تابوسر 

هدرک تسشن  یلحاس  طوطخ  ترواجم  رد  هک  یداوم  اھگنس —  شوج  - 1
. دندوب

ییاج رد  اما   ، دنتفرگ تروص  قمع  مک  بآ  رد  هک  یتابوسر  اھگنس —  هسام  - 2
. دندوب یفاک  لِگ  تسشن  زا  یریگولج  یارب  اھجوم  هک 

هدمآ دوجو  هب  رت  نکاس  رت و  قیمع  بآ  رد  هک  یتابوسر  سر —  یاھگنس  - 3
. دندوب

. قیمع بآ  رد  تیبولیرت  یاھفدص  تابوسر  لماش  کھآ —  گنس  - 4
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دنراد یم  هضرع  ار  یصخشم  یساسا  یاھیناسمھ  مایا  نیا  تیبولیرت  یاھلیسف 
ۀیلوا تشاک  هس  زا  هک  یا  هیلوا  تاناویح   . دنرادروخرب یزراب  تاعونت  زا  ًافاضم  هک 
ۀرکمین رد  هک  ییاھنآ   . دندوب رادروخرب  یا  هژیو  تایصوصخ  زا  دندمآ  دوجو  هب  تایح 
عون ییایسآ و  ییاپورا -  هورگ  هب  قلعتم  هک  ییاھنآ  زا   ، دنتفای روھظ  یبرغ 
. دندوب توافتم  یکدنا  دندوب  یبونج  بطق  ییایلارتسا -  ای  ییایلارتسا 

یلامش و یاکیرمآ  لماک  ًابیرقت  میظع و  یور  بآ  ریز  شیپ  لاس   370٫000٫000
. دنتفر ورف  بآ  ریز  هب  زین  ایلارتسا  اقیرفآ و  نآ  لابند  هب  تسویپ و  عوقو  هب  یبونج 
هب طوبرم  قمع  مک  یاھایرد  نیا  زارف  رب  یلامش  یاکیرمآ  یاھتمسق  زا  یخرب  اھنت 
لاح رد  ِنیمز  لباقم  رد  اھایرد   ، دعب لاس  نویلیم  جنپ   . دندنام یقاب  نیربماک  نارود 

یور الاب  یور و  ورف  ۀدیدپ  نیا  یمامت  . و  دندوب ینیشن  بقع  لاح  رد  یور  الاب 
. داد یم  خر  یمارآ  هب  لاس  اھنویلیم  یط  دوب و  نایامنریغ  نیمز 

یمامت رسارس  رد  اجنآ  اجنیا و  رد  هرود  نیا  لیسف  یواح  تیبولیرت  یاھ  هیال 
نیا یحاون  یرایسب  رد   . دننایامن یم  خر  یزکرم  یایسآ  یانثتسا  هب  اھ  هراق 

جک و بروم و  یگدروخات  راشف و  لیلد  هب  اھھوک  رد  اما   ، دنتسھ یقفا  اھگنس 
ار تابوسر  نیا  ۀیلوا  ۀصخشم  اھاج  یرایسب  رد  یراشف  نینچ  . و  دنشاب یم  جوعم 

حول گنس  هب  سر  گنس   ، هتشگ لیدبت  زتراوک  هب  گنس  هسام   . تسا هداد  رییغت 
. تسا هدش  لیدبت  رمرم  گنس  هب  کھآ  گنس  هک  نآ  لاح   ، هتفای رییغت 

یلامش و یاکیرمآ   . دوب یورالاب  لاح  رد  زونھ  نیمز  شیپ  لاس   360٫000٫000
، دندوب ندش  رادیدپ  لاح  رد  ایناتیرب  ریازج  اپورا و  برغ   . دندوب الاب  یبوخ  هب  یبونج 

راصعا نیا  یط   . تشاد رارق  بآ  ریز  رد  ًاقیمع  هک  زلیو  زا  ییاھتمسق  یانثتسا  هب 
هطبار رد  هک  نادنبخی  نارود  یضرف  تابوسر   . دنتشادن دوجو  خی  زا  یگرزب  یاھ  هیال 

یاھھوک ببس  هب  دنتشگ  رھاظ  ایلارتسا  ، و  نیچ  ، اقیرفآ  ، اپورا رد  اھ  هیال  نیا  اب 
. دنشاب یم  دعب  نارود  هب  قلعتم  یاھدورخی  ۀزیراو  ییاجباج  تلع  هب  ای  خی  درفنم 

تبسن ماگنھ  نآ  رد  یبونج  یاھایرد   . یا هراق  هن   ، دوب یسونایقا  ایند  یاوھ  بآ و 
یحاون ات  یلامش  یاکیرمآ  یارو  رد  لامش  یوس  هب  ، و  دندوب رتمرگ  لاح  هب 
یاکیرمآ یزکرم  تمسق  یور  میرتسا  فلگ  نایرج   . دنتفای یم  دادتما  یبطق 

ار دنلنیرگ  لحاوس   ، قرش یوس  هب  ریسم  رییغت  اب  ، و  دوب یراج  یلامش 
کی هب  ار  خی  زا  هدیشوپ  نونکا  ۀراق  نآ  ، و  دیشخب یم  امرگ  هداد و  وشتسش 

. درک یم  لیدبت  یریسمرگ  نیتسار  تشھب 

، ییایرد یاھ  هزخ  لماش  دوب و  وس  نآ  یایند  هیبش  رایسب  ییایرد  تایح 
تخس ریاس  ، و  اھتیبولیرت  ، هداس یاھجنفسا   ، یلولس کت  یاھمسیناگرا 

فلتخم عون  رازھ  هس   . دش یم  اھرتسبال —  ، و  اھگنچرخ  ، اھوگیم ناتسوپ — 
نیا  . دنا هتفای  اقب  اھنآ  عون  تسیود  طقف  هک   ، دندش رھاظ  هرود  نیا  نایاپ  رد  نایاپوزاب 
رییغت نودب  ًالمع  ینونک  نامز  ات  هک  دنشاب  یم  هیلوا  تایح  عونت  رگنایامن  تاناویح 
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. تسا هدنام  یقاب 

رد دندوب و  تیسنج  یاراد  یتاناویح  اھنآ   . دندوب بلاغ  ۀدنز  تاقولخم  اھتیبولیرت  اما 
بآ رد  یدنک  هب  دندوب  یفیعض  نارگانش  هک  اھنآ   . دنتشاد دوجو  لاکشا  یرایسب 

نانمشد طسوت  هک  یماگنھ  ، و  دندیزخ یم  اھایرد  فک  دادتما  رد  ای  هدنام  روانش 
هربنچ یعافد  تلاح  هب  دندش  یم  عقاو  هلمح  دروم  دوخ  ۀتفای  روھظ  اھدعب 
صخشم هورگ  راھچ  تروص  هب  هدرک و  دشر  توف  کی  ات  چنیا  ود  زا  اھنآ   . دندز یم 

“. ناراوخ لِگ   ” ، و ناراوخ زیچ  همھ   ، ناراوخھایگ  ، ناراوختشوگ دنتفای : نیوکت 
همادا دوخ  تایح  هب  کیناگراریغ  ۀدام  قیرط  زا  ًاتدمع  هک  رخآ  هورگ  ییاناوت 

رادروخرب ناوت  نیا  زا  هک  دندوب  یلولس  دنچ  ناویح  نیرخآ  هک  اجنآ  زا  دنداد —  یم 
. دزاس یم  نشور  ار  اھنآ  ینالوط  یاقب  دایز و  شیازفا  دندوب — 

هاجنپ دوب و  ایند  خیرات  ینالوط  ۀرود  نآ  نایاپ  رد  ایشنروی  کیژولویب  ریوصت  نیا 
ناونع هب  امش  ناسانش  نیمز  طسوت  هرود  نیا   . تفرگ یم  رب  رد  ار  لاس  نویلیم 

. تسا هدش  نییعت  نیربماک  نارود 

یا هراق  لیس  ۀلحرم  نیلوا  - 2
هرھم یب  ناویح  رصع 

یجیردت و ًامامت   ، مایا نیا  ۀژیو   ، نیمز نتفر  ورف  ندش و  عفترم  یا  هرود  ۀدیدپ 
رسارس رد   . دوبن ًالصا  ای  هدوب و  هارمھ  یمک  یناشفشتآ  لمع  اب  ، و  دوب نایامنریغ 
زا ردام  ییایسآ  ۀراق   ، نیمز یپ  رد  یپ  یاھیور  ورف  اھ و  ندش  عفترم  نیا  یمامت 
لیس وا   . تشگن رادروخرب  لماک  روط  هب  نیمز  یاھیکشخ  ریاس  اب  هباشم  یخیرات 

وس کی  رد  ادتبا  ، و  دومن هبرجت  دوخ  ۀیلوا  خیرات  رد  هژیو  روط  هب  ار  یرایسب  یاھیگدز 
یا هرخص  تابوسر  هراق  نیا  اما   ، دیدرگ یور  ورف  راچد  رگید  یوس  هب  سپس  و 

رد  . دراد یمن  هضرع  دنوش  فشک  اھ  هراق  ریاس  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یگنھامھ 
. تسا هدوب  یکشخ  یاھ  هدوت  یمامت  ۀراق  نیرت  تابثاب  ایسآ  ریخا  ناراگزور 

یانثتسا هب  اھ  هراق  یمامت  لیس  گرزب  ۀرود  زاغآ  رظان  شیپ  لاس   350٫000٫000
یحاون طقف   . دندش هدیشوپ  بآ  اب  ًاررکم  نیمز  یاھ  هدوت   . دوب یزکرم  یایسآ 

عقاو ناسون  لاح  رد  ۀدرتسگ  یلو  قمع  مک  یاھایرد  نیا  زارف  رب  یلحاس  عفترم 
اما  ، دومن یم  یگژیو  نییعت  ار  هرود  نیا  گرزب  لیس  هس   . دندنام یقاب  یکشخ  رد 

یرادیدپ عومجم  ، و  دنتشارفا رب  رس  ًاددجم  اھ  هراق  دریذپ  نایاپ  هک  نیا  زا  شیپ 
عفترم رایسب  بیئاراک  ۀیحان   . دوب تسھ  نونکا  هچنآ  زا  شیب  دصرد  هدزناپ  نیمز 
رتمک نیمز  تاناسون  اریز   ، تسا هدشن  نییعت  اپورا  رد  یبوخ  هب  هرود  نیا   . دوب

. دوب رترادیاپ  یناشفشتآ  لمع  هک  یلاح  رد   ، دندوب
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رد ایلارتسا  ایسآ و  رد  زج  هب  یرگید  ۀدرتسگ  یور  ورف  شیپ  لاس   340٫000٫000
کی نیا   . دندوب هچراپکی  ًامومع  ایند  یاھسونایقا  یاھبآ   . تسویپ عوقو  هب  یکشخ 
ناھنپ یکھآ  یاھکبلج  اب  نآ  گنس  زا  یدایز  رادقم  دوب و  کھآ  گنس  گرزب  رصع 

. دوب هدش  انب 

بآ نایم  زا  اپورا  اکیرمآ و  یاھ  هراق  زا  یگرزب  یاھشخب  نآ  زا  دعب  لاس  نویلیم  دنچ 
یور مارآ  سونایقا  یوزاب  کی  طقف  یبرغ  ۀرکمین  رد   . دندرک یرادیدپ  هب  عورش 
هرود نیا  نایاپ  هب  کیدزن  اما   ، دنام یقاب  ینونک  یکار  هوک  یحاون  کیزکم و 

. دندرک تسشن  هب  عورش  ًاددجم  مارآ  سلطا و  یاھسونایقا  لحاوس 

ناشن ایند  رسارس  رد  ار  مارآ  ًاتبسن  نامز  هرود  کی  زاغآ  شیپ  لاس   330٫000٫000
نیا یارب  انثتسا  اھنت   . تشاد رارق  بآ  زارف  رب  هرابود  هک  یرایسب  نیمز  اب   ، دنک یم 
قرش رد  یلامش  یاکیرمآ  گرزب  ناشفشتآ  ناروف   ، یکاخ شمارآ  ۀطلس  نارود 
هتخانش نونکات  ایند  هک  یناشفشتآ  درفنم  یاھتیلاعف  نیرتگرزب  زا  یکی   ، یکاتنک
تسیب ات  هدزناپ  قمع  عبرم و  لیام  دصناپ  ناشفشتآ  نیا  یاھرتسکاخ   . دوب تسا 

. دیناشوپ ار  توف 

یاھبآ  . داد خر  هرود  نیا  هب  قلعتم  ۀدمع  لیس  نیموس  شیپ  لاس   320٫000٫000
رھ اپورا  اکیرمآ و  یاھ  هراق  یمامت  رد  رایسب  یاھتھج  رد  هک  نیا  نمض   ، لیس نیا 
بآ ریز  نیشیپ  گرزب  لیس  هک  ار  ینیمز  یمامت   ، تفای یم  شرتسگ  رتشیب  هچ 
نیب اپورا  برغ  یلامش و  یاکیرمآ  قرش   . داد رارق  ششوپ  تحت  دوب  هدرب  ورف 

. تشاد رارق  بآ  ریز  توف  ات 15٫000   10٫000

یبونج یاھتمسق  یانثتسا  هب   ، ایند یکشخ  یاھ  هدوت  شیپ  لاس   310٫000٫000
بیترت نیدب  ، و  دیدرگ رادیدپ  کیزکم   . دندوب الاب  یبوخ  هب  هرابود   ، یلامش یاکیرمآ 

. دیدرگ داجیا  تسا  هدومن  ظفح  ار  دوخ  تیوھ  ماگنھ  نآ  زا  هک  جیلخ  یایرد 

ًاتبسن تکاس و  رگید  رابکی  ایند   . دھد یم  همادا  شیوخ  لماکت  هب  هرود  نیا  تایح 
رتشیب و ینیمز  ناھایگ   . دنام یم  یقاب  تخاونکی  لدتعم و  اوھ  بآ و   . تسا مارآ 

، دنا هتفای  نیوکت  یبوخ  هب  تایح  یاھوگلا   . دنریگ یم  هلصاف  ایرد  لحاوس  زا  رتشیب 
. دنوش یم  تفای  ناراگزور  نیا  زا  یکدنا  ِیھایگ  یاھلیسف  هچ  رگ 

تارییغت زا  یرایسب  هچ  رگ   ، دوب یناویح  یدرف  یمسیناگرا  لماکت  گرزب  رصع  نیا 
ات یھایگ  نارادناج   . دوب هتسویپ  عوقو  هب  ًالبق  ناویح  هب  هایگ  زا  راذگ  ریظن  یساسا 

رد ناراد  هرھم  یدنب  هقبط  تحت  تایح  زا  عون  رھ  هک  دنتفای  لماکت  یا  هطقن 
اما  . دیدرگ هئارا  دنتسب  شقن  نیمز  رب  مایا  نیا  لوط  رد  هک  ییاھگنس  نآ  یاھلیسف 
رادیدپ زونھ  ینیمز  ناویح  چیھ   . دندوب ییایرد  یاھمسیناگرا   ، تاناویح نیا  یمامت 
ایرد لحاوس  دادتما  رد  هک  اھمرک  عاونا  زا  یدودعم  دادعت  یانثتسا  هب   ، دوب هتشگن 
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شرتسگ اھ  هراق  رسارس  رد  زونھ  زین  ینیمز  ناھایگ  ، و  دندوب هدز  بقن  نیمز  رد 
دوجو ۀزاجا  اوھ  رد  دایز  رایسب  نبرک  دیسکا  ید  دوجو  زونھ   . دندوب هتفاین 

زا یخرب  زج  هب  تاناویح  یمامت  ًاساسا   . داد یمن  ار  اوھ  زا  ناگدننک  قاشنتسا 
یگدنز هب  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  شیوخ  دوجو  یارب  رت  یودب  تاناویح 

. دنا هتسباو  یھایگ 

لکش رازھ  اھھد  رد  کچوک  تاناویح  نیا   . دندروخ یم  مشچ  هب  زونھ  اھتیبولیرت 
تسیب زا  اھتیبولیرت  زا  یخرب   . دندوب یزورما  ناتسوپ  تخس  ناکاین  دنتشاد و  دوجو 

. دنتشاد سران  نامشچ  نیریاس   . دنتشاد کچوک  رایسب  مشچ  رازھ  راھچ  ات  جنپ  و 
ناروناج زا  لکش  نیدنچ  اب  اھتیبولیرت   ، دیسر نایاپ  هب  هرود  نیا  هک  روطنیمھ 

یلک هب  دعب  ۀرود  زاغآ  لوط  رد  اھنآ  اما   . دندوب میھس  اھایرد  رب  ۀطلس  رد  هرھم  یب 
. دندش دوبان 

نارازھ  . دندوب هدرتسگ  اج  همھ  رد  دندرک  یم  حشرت  کھآ  دوخ  زا  هک  ییاھکبلج 
تاعونت ، و  دندوب ناوارف  ییایرد  یاھمرک   . دنتشاد دوجو  اھناجرم  ۀیلوا  ناکاین  زا  عون 

. دنا هتفر  نیب  زا  نونکات  ماگنھ  نآ  زا  هک  دنتشاد  دوجو  ییایرد  یاھرتچ  زا  یرایسب 
لماکت یبوخ  هب  رس  هب  اپ  ناروناج   . دنتشگ رادیدپ  اھجنفسا  یدعب  عاونا  اھناجرم و 
بکرم یھام  ، و  جادیپس  ، سوپاتخا  ، یدیراورم سولیتون  تروص  هب  ، و  دندوب هتفای 

. دندوب هتفای  اقب 

نانآ یاھفدص  ماگنھ  نآ  رد  اما   ، دنتشاد دوجو  راد  فدص  تاناویح  زا  یرایسب  عاونا 
رد اپ  مکش  ناروناج   . دندوبن زاین  دروم  یعفادت  دصاقم  یارب  دعب  راصعا  نوچمھ 
، امرپ یفدص  کت  یاھنوزلح  لماش  ، و  دنتشاد روضح  نھک  یاھایرد  یاھبآ 
اھنویلیم نایم  زا  اپ  مکش  ییالود  ناروناج   . دندش یم  اھنوزلح  ، و  دنباریپ یاھفدص 

، و دنتشاد دوجو  ماگنھ  نآ  رد  هک  یلکش  نامھ  هب  رایسب   ، دنا هدرک  رذگ  لاس 
تشپ یاھمسیناگرا   . دنوش یم  اھپولاکسِا  ، و  اھرتسیوا  ، اھملک  ، اھلکسام لماش 
یلکش نامھ  هب  تسرد  نھک  یاھبآ  رد  نایاپ  وزاب  نیا  ، و  دنتفای لماکت  زین  یفدص 
، یلصفَم یاھمسیناکم  زا  یتح  اھنآ  ؛  دندرک یم  یگدنز  دنراد  دوجو  زورما  هک 

. دندوب رادروخرب  دوخ  یعفادت  تابیترت  رگید  عاونا  ، و  رادفاکش

تسیز یارب  هک  ییایرد  تایح  گرزب  ۀرود  نیمود  یلماکت  ناتساد  بیترت  نیدب 
. دریذپ یم  نایاپ  تسا  هدش  هتخانش  َنیشیوُدرُا  ناونع  هب  امش  ناسانش 

گرزب یاھبالیس  مود  ۀلحرم  - 3
نایاپوزاب رصع  اھناجرم —  ۀرود 

. تشگ زاغآ  نیمز  یوَر  بآ  ریز  زا  یرگید  گرزب  ۀرود  شیپ  لاس   300٫000٫000
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هطاحا لامش  بونج و  یوس  هب  نیرولیس  نارود  یناتساب  یاھایرد  یوَرارف 
حطس زا  یدایز  ۀزادنا  هب  نیمز   . دومن هدامآ  ار  اکیرمآ  لامش  اپورا و  رتشیب  نتخاس 

خر یدایز  ینیشن  هت  یلحاس  طوطخ  شوح  لوح و  رد  ور  نیا  زا   . دوب هتفرن  الاب  ایرد 
ایرد فک  هب  اھفدص  نیا  طوقس  ، و  دندوب یفدص  یکھآ -  تایح  زا  ولمم  اھایرد   . دادن

ینیشن هت  نیلوا  نیا   . دومن داجیا  کھآ  گنس  زا  یمیخض  رایسب  یاھ  هیال  ًاجیردت 
رب رد  ار  اکیرمآ  لامش  اپورا و  یمامت  ًالمع  ، و  دشاب یم  کھآ  گنس  ۀدرتسگ 
تماخض  . دوش یم  رھاظ  نیمز  حطس  رد  یکدنا  یاھناکم  رد  طقف  اما   ، دریگ یم 

نیا زا  یرایسب  اما   ، دوش یم  غلاب  توف  رازھ  کی  دودح  هب  نھک  یا  هرخص  ۀیال  نیا 
، و نیمز دیدش  یگدمآ  الاب   ، ندش مخ  قیرط  زا  نونکات  ماگنھ  نآ  زا  تابوسر 

، سر گنس   ، زتراوک هب  یرایسب  ، و  دنا هدش  جوعم  جک و  یدایز  دح  هب   ، یگتسسگ
. دنا هتشگ  لیدبت  رمرم  گنس  و 

تفای هرود  نیا  یگنس  یاھ  هیال  رد  یناشفشتآ  ۀزادگ  ای  شتآ  گنس  چیھ 
اپورا و بونج  گرزب  یاھناشفشتآ  هب  قلعتم  هک  ییاھنآ  یانثتسا  هب   ، دوش یمن 

لمع  . دنشاب یم  کِبِک  ناتسا  یناشفشتآ  باذم  تانایرج  نیِم و  تلایا  قرش 
رادقم ؛  دوب بآ  میظع  تابوسر  جوا  نیا   . دوب هدش  یرپس  یدایز  دح  هب  یناشفشتآ 

. دوبن یربخ  نآ  زا  هک  نیا  ای  ، و  داد یم  خر  یزاس  هوک  یمک 

فک ، و  دوب هدیشک  بقع  اھ  هراق  زا  یدایز  دح  هب  ایرد  شیپ  لاس   290٫000٫000
رییغت یکدنا  ۀزادنا  هب  نیمز  یاھ  هدوت   . دوب تسشن  لاح  رد  فارطا  یاھسونایقا 

اھ هراق  یمامت  یاھھوک  ۀیلوا  تاکرح   . دنتفر ورف  بآ  ریز  هب  هرابود  هک  نیا  ات   ، دندومن
ایسآ و یایلامیھ   ، یا هتسوپ  یاھینوگرگد  نیا  نیرتگرزب  ، و  دش یم  عورش  تشاد 

دادتما نگربزتیپسِا  ات  دنلتاکسا و  ات  دنلریا  زا  هک  دندوب  دنلتاکسا  گرزب  یاھھوک 
. دنتفای یم 

تفای برس  ، و  یور  ، تفن  ، زاگ یدایز  ریداقم  هک  تسا  رصع  نیا  تابوسر  رد 
بآ ریز  نامز  زا  یناویح  یھایگ و  ۀدام  میظع  یاھتشابنا  زا  زاگ  تفن و   . دوش یم 
رگنایامن یندعم  تابوسر  هک  یلاح  رد   ، هتفای لاقتنا  دعب  نارود  هب  نیمز  یلبق  یوَر 

نیا هب  یکمن  یاھگنس  تابوسر  زا  یرایسب   . دنشاب یم  بآ  دکار  ماجحا  ینیشن  هت 
. دنراد قلعت  هرود 

ناروناج ای  رتگرزب  نانت  مرن  طسوت  هنحص  زکرم  ، و  دنتفای لیلقت  تعرس  هب  اھتیبولیرت 
دشر توف  کی  یانھپ  توف و  هدزناپ  یازارد  ات  تاناویح  نیا   . دیدرگ لاغشا  رس  هب  اپ 

دندش رھاظ  یناھگان  روط  هب  تاناویح  زا  عون  نیا   . دنتشگ اھایرد  نانارمکح  دندرک و 
. دنتفای هطلس  ییایرد  تایح  رب  و 

لاس نویلیم  اھنویلیم  یارب   . دوب اپورا  ۀیحان  رد  رصع  نیا  یناشفشتآ  گرزب  تیلاعف 
هژیو هب  هنارتیدم و  کیراب  ۀیحان  فارطا  رد  هک  روطنآ  هدرتسگ  دیدش و  تاناروف  نینچ 
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باذم داوم  نایرج  نیا   . دوب هتسویپن  عوقو  هب  داد  خر  ایناتیرب  ریازج  یگیاسمھ  رد 
یاھ هزادگ  بوانتم  یاھ  هیال  تروص  هب  ایناتیرب  ریازج  ۀیحان  رد  هزورما  یناشفشتآ 

هتخت نیا   . دوش یم  رھاظ  توف  تماخض 25٫000  اب  گنس  هتخت  یناشفشتآ و 
قمع مک  فک  یور  رب  هک  یناشفشتآ  یاھ  هزادگ  بوانتم  تانایرج  طسوت  اھگنس 

یگنس تابوسر  نایم  بیترت  نیدب  ، و  دندش هداھن  نیمز  رب  دندش  شخپ  ایرد 
یاھ هزرل  نیمز   . دش عقاو  ایرد  حطس  زارف  رب  ًابقاعتم  نیا  یمامت  ، و  دندش هدنکارپ 

. تسویپ عوقو  هب  دنلتاکسا  رد  هژیو  هب  اپورا  لامش  رد  دیدش 

لحاوس  ، مرگ یاھایرد  دنام و  یقاب  تخاونکی  لدتعم و  سونایقا  یاوھ  بآ و 
تایح لاکشا  ریاس  نایاپوزاب و  یاھلیسف   . دنداد وشتسش  ار  یبطق  یاھنیمزرس 
، نایاپ مکش   . دنوش ادیپ  لامش  بطق  ات  تابوسر  نیا  رد  تسا  نکمم  ییایرد 

. دنداد همادا  ریثکت  هب  زاس  گنسبآ  یاھناجرم  ، و  اھجنفسا  ، نایاپوزاب

مھ رد  هارمھ  هب  نیرولیس  نارود  یاھایرد  یورشیپ  نیمود  دھاش  هرود  نیا  نایاپ 
تایح نارس  هب  اپ   . دشاب یم  یلامش  یبونج و  یاھسونایقا  یاھبآ  رگید  نتخیمآ 
روط هب  تایح  طوبرم  لاکشا  هک  نآ  لاح   ، دنراد شیوخ  ۀطلس  تحت  ار  ییایرد 

. دنوش یم  زیامتم  هتشگ و  رادیدپ  یجیردت 

نیرولیس یاھبالیس  نیمود  زا  یدایز  ۀزادنا  هب  اھ  هراق  شیپ  لاس   280٫000٫000
ناونع هب  اکیرمآ  لامش  رد  یوَر  بآ  ریز  نیا  یا  هرخص  تابوسر   . دندوب هدمآ  نوریب 
راشبآ هک  تسا  یا  هرخص  ۀیال  نیا  اریز   ، دنوش یم  هتخانش  اراگاین  کھآ  گنس 
ۀرد ۀیحان  ات  یقرش  یاھھوک  زا  یگنس  ۀیال  نیا   . تسا یراج  نآ  یور  اراگاین 

برغ یوس  هب  رتشیب   ، بونج تمس  هب  زج  هب  اما   ، دبای یم  دادتما  یپیس  یسیم 
، یبونج یاکیرمآ  زا  ییاھتمسق   ، اداناک یور  رب  هیال  نیدنچ   . دبای یمن  دادتما 
اراگاین ۀنیچریز  نیا  تماخض  طسوتم  دح  دبای و  یم  دادتما  اپورا  رتشیب  ، و  ایلارتسا
یرایسب رد   ، اراگاین تسشن  هت  یور  رب  هلصافالب   . دشاب یم  توف  دصشش  دودح  رد 

. تفای ناوت  یم  ار  کمن  گنس  ، و  سر گنس   ، گنس شوج  زا  یا  هعومجم  یحاون 
روط هب  هک  یگرزب  یاھبادرم  رد  کمن  نیا   . دشاب یم  تابوسر  ۀیوناث  تشابنا  نیا 
هب  ، دیدرگ نیشن  هت  دندش  عطق  سپس  هدش و  هدوشگ  ایرد  تمس  هب  بوانتم 

هدش هتشاد  هاگن  لولحم  رد  هک  یرگید  داوم  هارمھ  هب   ، کمن بوسر  اب  هک  یروط 
توف داتفھ  کمن  یگنس  یاھ  هیال  نیا  یحاون  یخرب  رد   . داد خر  ریخبت   ، دندوب

. دنراد تماخض 

رب لامش  بطق  یحاون  رد  ییایرد  یاھلیسف  ، و  تسا لدتعم  تخاونکی و  اوھ  بآ و 
هک دنتسھ  روش  دایز  دح  هب  ردقنآ  اھایرد  هرود  نیا  نایاپ  ات  اما   . دندش هداھن  نیمز 

. دبای یم  اقب  یمک  تایح 

تابوسر طسوت  هک  روطنآ   ، نیرولیس ینایاپ  نارود  یور  بآ  ریز  نایاپ  یلاوح  رد 
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یاھنسوس ناتسوپراخ —  دادعت   ، تسا نایامن  کھآ  گنس  لکش  ینسوس 
، دنا هتفر  نایم  زا  ًابیرقت  اھتیبولیرت   . دبای یم  شیازفا  یدایز  ۀزادنا  هب  یبآ —  یگنس 

 - ناجرم راتخاس   . دنھد یم  همادا  اھایرد  رب  دوخ  یھاشداپ  هب  نت  مرن  ناروناج  و 
ادتبا رتدعاسم  قطانم  رد  رصع  نیا  یط  رد   . دبای یم  شیازفا  یدایز  ردق  هب  گنسبآ 

یناھگان روط  هب  ، و  نآ زا  دعب  یدوز  هب   . دنوش یم  رادیدپ  یبآ  یودب  یاھبرقع 
. دنوش یم  رھاظ  اوھ —  یعقاو  ناگدننک  قاشنتسا  یعقاو —  یاھبرقع 

لاس نویلیم  جنپ  تسیب و  هداد و  همتاخ  ار  ییایرد  تایح  ۀرود  نیموس  تالوحت  نیا 
هدش هتخانش  َنیرولیس  ۀرود  ناونع  هب  امش  نارگشھوژپ  یارب  دناشوپ و  یم  ار 

. تسا

نیمز یرادیدپ  گرزب  ۀلحرم  - 4
نیمز رد  یھایگ  تایح  ۀرود 

نایھام رصع 

زوریپ یبسن  روط  هب  ایرد  لیوط  یاھتدم  یارب   ، بآ نیمز و  نایم  ینالوط  راکیپ  رد 
یا هراق  یاھشنار  . و  تسا شیپ  رد  تسرد  نیمز  یزوریپ  ناراگزور  اما   ، تسا هدوب 

قیرط زا  نیمز  ۀرک  یاھنیمز  یمامت  ًالمع  تاقوا  یھاگ  اما   ، دنا هتفرن  ولج  زونھ 
. دنتسھ لصتم  مھ  هب  ینیمز  یاھلپ  یبآ و  یاھ  هکیراب 

مھم ۀرود  کی   ، دیآ یم  نوریب  نَیرولیس  نارود  بالیس  نیرخآ  زا  نیمز  هک  جیردت  هب 
ۀرک رد  نیون  رصع  کی  ۀعیلط  نیا   . دسر یم  نایاپ  هب  تایح  نیوکت  ایند و  لماکت  رد 

هدیناشوپ مرخ  یزبسرس  اب  نیشیپ  مایا  باذجریغ  نایرع و  ۀرظنم   . تسا نیمز 
. تشگ دنھاوخ  رادیدپ  یدوز  هب  هوکشاب  یاھلگنج  نیلوا  ، و  دوش یم 

اھدعب اما   ، دوب عونتم  رایسب   ، هیلوا عاونا  ییادج  ببس  هب  رصع  نیا  ییایرد  تایح 
. دندرک یم  تسیز  کرتشم  تروص  هب  هتخیمآ و  مھ  رد  فلتخم  عاونا  نیا  یمامت 

نیشناج نایاپدنب  هدیسر و  دوخ  لماکت  جوا  ۀطقن  هب  لیاوا  نامھ  رد  اپوزاب  ناروناج 
روھظ دادیور  نیرتگرزب  اما   . دندش رھاظ  راب  نیلوا  یارب  اھباخرس  ، و  دندش نانآ 

عون اب  هک  ایند  خیرات  ۀرود  نآ   ، تشگ نایھام  رصع  نیا   . دوب یھام  ۀداوناخ  یناھگان 
. دش یم  یگژیو  نییعت  راد  هرھم  ناویح 

اھنویلیم رد   . دنتشاد رارق  بآ  زارف  رب  یگمھ  اھ  هراق  شیپ  لاس   270٫000٫000
نیا  . تشادن رارق  بآ  زارف  رب  نامز  کی  رد  یناوارف  نیمز  نینچ  نیا  لاس  نویلیم 

. دوب ایند  خیرات  یمامت  رد  نیمز  یرادیدپ  راودا  نیرتگرزب  زا  یکی 

، اقیرفآ  ، اپورا  ، یبونج یلامش و  یاکیرمآ  یاھنیمزرس  دعب  لاس  نویلیم  جنپ 
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یاکیرمآ رد   . دندش یگدز  لیس  راچد  یھاتوک  تدم  یارب  ایلارتسا  ، و  ایسآ لامش 
کھآ گنس  یاھ  هیال  دش و  یم  لماک  ًابیرقت  یھاگھگ  نیمز  یور  بآ  ریز  یلامش 

نوگانوگ یاھایرد  نیا   . دنراد توف  ات 5٫000  ۀزادنا 500  هب  یتماخض  نآ  زا  لصاح 
، دنتفای دادتما  رگید  تھج  رد  سپس  تھج و  کی  رد  ادتبا  رد  نُوِد  نارود  هب  قلعتم 
قیرط زا  لامش  بطق  هب  هتسباو  یلامش  یاکیرمآ  یلخاد  روانھپ  یایرد  هک  یروط 

. دومن ادیپ  یجورخ  ریسم  کی  مارآ  سونایقا  یوس  هب  اینرفیلاک  لامش 

زا یتمسق   ، نیمز یگتفر  ورف  ۀرود  نیا  نایاپ  هب  کیدزن  شیپ  لاس   260٫000٫000
، و لامش بطق   ، سلطا  ، مارآ سونایقا  یاھبآ  اب  هک  ییاھایرد  اب  اکیرمآ  لامش 
نیا تابوسر  تماخض  نیگنایم   . تشگ هدیشوپ  دنتشاد  نامزمھ  یطابترا  جیلخ 

یاھگنسبآ  . دشاب یم  توف  رازھ  کی  دودح  رد  نُوِد  نارود  لیس  نیلوا  یدعب  لحارم 
یاھایرد هک  دنتسھ  نیا  رگنایامن  دنیامن  یم  یگژیو  نییعت  ار  مایا  نیا  هک  یناجرم 
یاھ هرانک  رد  یناجرم  تابوسر  نینچ   . دندوب قمع  مک  لالز و  یکشخ  رد  عقاو 
توف دصکی  دودح  رد  ، و  دننایامن  ، یکاتنک  ، لیو ییول  یکیدزن  رد  ویاھوا  ۀناخدور 
یاھراتخاس نیا   . دنشاب یم  فلتخم  عون  تسیود  زا  شیب  لماش  دنراد و  تماخض 

. دنبای یم  دادتما  لامش  بطق  یحاون  ات  اپورا و  لامش  اداناک و  ات  یناجرم 

یا هظحالم  لباق  نازیم  هب  یلحاس  طوطخ  زا  یرایسب  اھیور  بآ  ریز  نیا  لابند  هب 
. دندش هدیشوپ  سر  گنس  لِگ و  اب  نیشیپ  تابوسر  هک  یروط   ، دندش عفترم 
زا یکی  ۀدننک  صخشم  هک  دراد  دوجو  گنس  هسام  زمرق  ۀیال  کی  نینچمھ 

ۀرک حطس  رتشیب  یور  زمرق  ۀیال  نیا  ، و  دشاب یم  نُوِد  نارود  هب  قلعتم  تابوسر 
، و اقیرفآ  ، نیچ  ، هیسور  ، اپورا  ، اکیرمآ بونج  لامش و  رد  هتفای و  تعسو  نیمز 
ریاب همین  ریاب و  طیارش  زا  یکاح  گنر  زمرق  تابوسر  نینچ   . دوش یم  ادیپ  ایلارتسا 

. دوب تخاونکی  لدتعم و  زونھ  هرود  نیا  یاوھ  بآ و  اما   ، دنشاب یم 

ًالماک یتانیس  نیس  ۀریزج  یقرش  بونج  نیمزرس  هرود  نیا  یمامت  رسارس  رد 
ورف بآ  ریز  ایناتیرب  ریازج  ۀوالع  هب  اپورا  برغ  ۀدمع  شخب  اما   . دنام یقاب  بآ  یالاب 

توف نُوِد 20٫000  نارود  یاھگنس  اپورا  طاقن  ریاس  ، و  ناملآ  ، زلیو رد   . دنتفر
. دنراد تماخض 

زا یکی   ، ناراد هرھم   ، نایھام ۀداوناخ  روھظ  دھاش  شیپ  لاس   250٫000٫000
. دوب ناسنا  زا  شیپ  لماکت  لک  رد  لحارم  نیرتمھم 

ۀداوناخ نالوارق  شیپ   . دندوب ناراد  هرھم  نیلوا  ناکاین   ، ناتسوپ تخس  ای   ، نایاپدنب
مد هب  ار  رس  هک  تشاد  زارد  ندب  کی  یکی   . دندوب اپدنب  ۀتفای  رییغت  یاین  ود  نایھام 
هراورآ یب  تارقف و  نوتس  نودب  یھام  شیپ  کی  یرگید  هک  نآ  لاح   ، درک یم  لصو 

زا یناھگان  روط  هب   ، تاناویح یایند  ناراد  هرھم  نیلوا   ، نایھام هک  یماگنھ  اما   . دوب
. دندش دوبان  تعرس  هب  هیلوا  عاونا  نیا   ، دنتشگ رادیدپ  لامش 
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ماسقا زا  یخرب  . و  دنراد قلعت  رصع  نیا  هب  یعقاو  نایھام  نیرتگرزب  زا  یرایسب 
اقب زا  یزورما  نایھام  هسوک   . دنراد ازارد  توف  یس  ات  جنپ  تسیب و  رادنادند 

جوا ۀطقن  هب  راد  هرز  راد و  شش  نایھام   . دنتسھ ناتساب  نارود  نایھام  نیا  ناگتفای 
یاھبآ اب  نایھام   ، دسر نایاپ  هب  هرود  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  ، و  دندیسر دوخ  لماکت 

. دندوب هتفای  قابطنا   ، ود رھ   ، روش نیریش و 

رد هک  یتابوسر  رد  یھام  تلکسا  نادند و  لماش  ناوختسا  یعقاو  یاھرتسب 
، و دنوش تفای  تسا  نکمم  هدش  هتشاذگ  نیمز  رد  هرود  نیا  نایاپ  یکیدزن 

زا یرایسب  اریز   ، دنا هدش  عقاو  اینرفیلاک  لحاس  دادتما  رد  لیسف  ینغ  یاھرتسب 
دادتما هیحان  نآ  نیمزرس  لخاد  هب  مارآ  سونایقا  هب  قلعتم  ظوفحم  یاھجیلخ 

. دنتفای

ماگنھ نیا  ات   . دش یم  هدیشوپ  تعرس  هب  ینیمز  ناھایگ  دیدج  عاونا  اب  نیمز  ۀرک 
روط هب  ، و  هاگنآ  . دندییور یم  نیمز  رد  یکدنا  ناھایگ  بآ  ۀبل  شوح  لوح و  رد  زج  هب 

تعرس هب  حطس  یور  ًاعیرس  تشگ و  رھاظ  سخرس  روراب  ۀداوناخ  یناھگان 
عاونا و یدوز  هب   . تفای شرتسگ  ایند  یاھتمسق  یمامت  رد  نیمز  ۀدنوش  رادیدپ 
گرب اھدعب   . دنتشگ رادیدپ  توف  لھچ  عافترا  توف و  ود  تماخض  هب   ، ناتخرد ماسقا 

. دنتشاد ییادتبا  گرب  خاش و  طقف  هیلوا  تاعونت  نیا  اما   ، دنتفای ومن  ناتخرد 
اریز  ، دنوش یمن  تفای  اھنآ  یاھلیسف  اما   ، دنتشاد دوجو  یرایسب  رتکچوک  ناھایگ 
. دندش دوبان  دنتشگ  رھاظ  نآ  زا  شیپ  مھ  زاب  هک  ییاھیرتکاب  طسوت  ًالومعم  اھنآ 

ات هک  ینیمز  یاھلپ  قیرط  زا  یلامش  یاکیرمآ   ، دروآ رب  رس  نیمز  هک  روطنیمھ 
ناھایگ نیا  یایاقب  دنلنیرگ  هزورما  . و  دش لصو  اپورا  هب  دنتفای  یم  دادتما  دنلنیرگ 

. تسا هدرک  ظفح  دوخ  یخی  ششوپ  ریز  رد  ار  ینیمز  ۀیلوا 

، اکیرمآ بونج  لامش و  اپورا و  زا  ییاھتمسق  یور  نیمز  شیپ  لاس   240٫000٫000
یاھبالیس نیرتکچوک  نیرخآ و  روھظ  یور  ورف  نیا   . دومن شکورف  هب  عورش   ، ود رھ 

ۀدمع شخب  یور  ًاددجم  لامش  بطق  یاھایرد   . دومن ناشن  ار  نُوِد  ۀرود  ۀدرتسگ 
یگرزب تمسق  سلطا  سونایقا   . دندومن تکرح  بونج  یوس  هب  یلامش  یاکیرمآ 

دنھ رتشیب  مارآ  سونایقا  بونج  هک  یلاح  رد   ، درب ورف  بآ  ریز  ار  ایسآ  برغ  اپورا و  زا 
زین هزادنا  نامھ  هب  دوب و  هتسھآ  شیوخ  یرادیدپ  رد  یور  بآ  ریز  نیا   . دیناشوپ ار 

ۀناخدور یبرغ  ۀرانک  دادتما  رد  لیکزتک  یاھھوک   . دوب دنک  ینیشن  بقع  رد 
حطس رد  هک  دنتسھ  هرود  نیا  کیژولوئژ  یاھانب  نیرتگرزب  زا  یکی  نُسداھ 

. دنوش یم  تفای  یلامش  یاکیرمآ 

. دنداد یم  همادا  دوخ  ینیشن  بقع  هب  نانچمھ  اھایرد  شیپ  لاس   230٫000٫000
رد یگرزب  یناشفشتآ  تیلاعف  ، و  تشاد رارق  بآ  زارف  رب  یلامش  یاکیرمآ  رتشیب 
نیا زا  یکی  ۀتفای  شیاسرف  ۀندرگ  لآرتنوم  رد  لایور  هوک   . داد خر  سنرال  تنس  ۀیحان 
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یچالاپآ یاھھوک  رد  یبوخ  هب  هرود  نیا  رساترس  تابوسر   . تسا اھناشفشتآ 
کی داجیا  اب  اناھوکساس  ۀناخدور  هک  ییاج  ینعی   ، تسا نایامن  یلامش  یاکیرمآ 
هدروآ تسد  هب  توف  زا 13٫000  شیب  یتماخض  هک  ار  یپ  رد  یپ  یاھ  هیال  نیا  هرد 

. تسا هداد  رارق  دید  ضرعم  رد 

. تشگ یم  نژیسکا  زا  راشرس  رفسمتا  ، و  تفای یم  همادا  اھ  هراق  ندش  عفترم 
نآ صاخ  ناتخرد  اب  توف و  دصکی  عافترا  هب  سخرس  روانھپ  یاھلگنج  اب  نیمز  ۀرک 

هدینش ییادص  چیھ   ، دندوب شوماخ  اھلگنج   . تشگ یم  هدیشوپ  ناراگزور 
یگرب چیھ  یناتخرد  نینچ  اریز   ، گرب کی  شخ  شخ  یادص  یتح  هن   ، دش یمن 

. دنتشادن

نایاپ  ، نایھام رصع   ، ییایرد تایح  لماکت  راودا  نیرت  ینالوط  زا  یکی  بیترت  نیدب  و 
یارب دیشک و  لوط  لاس  نویلیم  هاجنپ  ًابیرقت  ایند  خیرات  زا  هرود  نیا   . تفریذپ

. تسا هدش  هتخانش  ُنوِد  نارود  ناونع  هب  امش  نارگشھوژپ 

یا هتسوپ  رییغت  ۀلحرم  - 5
سخرس لگنج  یاز  نبرک  ۀرود 
اھ هغابروق  رصع 

نیا زا   . تسا ییایرد  تایح  لماکت  جوا  رگناشن  نیشیپ  ۀرود  لوط  رد  یھام  روھظ 
اب هرود  نیا  . و  دوش یم  مھم  یا  هدنیازف  روط  هب  ینیمز  تایح  لماکت  دعب  هب  هطقن 

یکشخ هب  قلعتم  تاناویح  نیلوا  روھظ  یارب  لآ  هدیا  ًابیرقت  ۀلحرم  نیا  یرارقرب 
. دبای یم  شیاشگ 

رتشیب لماش   ، یکشخ یا  هراق  قطانم  زا  یرایسب  شیپ  لاس   220٫000٫000
نیا  . تشگ هدیشوپ  هیاریپرپ  ناھایگ  زا  نیمز   . دنتشاد رارق  بآ  زارف  رب  اکیرمآ  لامش 
اما  ، دوب دوجوم  رفسمتا  رد  زونھ  نبرک  دیسکا  ید   . دوب ناسخرس  رصع  تقیقح  رد 

. هدنبای شھاک  نازیم  هب 

یایرد ود  ، و  تفر ورف  بآ  ریز  اکیرمآ  لامش  یزکرم  تمسق  نآ  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
مارآ و سونایقا  رد  یلحاس  یناتسھوک  قطانم   . دومن داجیا  یکشخ  لخاد  گرزب 
ود نیا   . دندوب هدش  عقاو  ینونک  یلحاس  طوطخ  یاروام  رد  تسرد   ، ود رھ   ، سلطا

تلصو ، و  دنتخیمآ رد  ار  شیوخ  تایح  فلتخم  لاکشا  هتسویپ  مھ  هب  نونکا  یایرد 
ۀرود شیاشگ  ییایرد و  تایح  یناھج  عیرس و  لوفا  زاغآ  ییایرد  نارادناج  نیا 

. دومن ناشن  ار  ینیمز  تایح  یدعب 

لامش رتشیب  لامش  بطق  مرگ  بآ  یواح  یاھایرد  شیپ  لاس   210٫000٫000
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ار ایلارتسا  یبونج و  یاکیرمآ  بونج  بطق  یاھبآ   . دندیناشوپ یم  ار  اپورا  اکیرمآ و 
. دندیدرگ عفترم  رایسب  ود  رھ  ایسآ  اقیرفآ و  هک  یلاح  رد   ، دندرب ورف  بآ  ریز 

یناھگان روط  هب  یلماکت  دیدج  لوحت  کی   ، دندوب شیوخ  زارف  رد  اھایرد  هک  یماگنھ 
زا یرامشیب  عاونا   . دندش رھاظ  ینیمز  تاناویح  نیلوا  هاگان  هب   . تسویپ عوقو  هب 

نیا  . دننک یگدنز  بآ  رد  ای  نیمز  یور  دندوب  رداق  هک  دنتشاد  دوجو  تاناویح  نیا 
یاھ هسیک  هک   ، نایاپدنب زا  دندرک  یم  سفنت  اوھ  هک  یتسیز  ود  ناروناج 

. دندمآ دوجو  هب   ، دوب هتفای  لماکت  شُش  هب  ناشیانش 

هزورما  . دندیزخ نیمز  یور  هب  اھ  هغابروق  ، و  اھبرقع  ، اھنوزلح اھایرد  روش  یاھبآ  زا 
نایھام تروص  هب  ًاودب  نانآ  نادازون  ، و  دننک یم  یراذگ  مخت  بآ  رد  زونھ  اھ  هغابروق 
رصع ناونع  هب  دناوت  یم  یبوخ  هب  هرود  نیا   . دنراد دوجو   ، اھغزو هچب   ، کچوک

. دوش هتخانش  اھ  هغابروق 

، اھبرقع  ، ناتوبکنع هارمھ  هب  ، و  دندش رھاظ  اھ  هشپ  ادتبا  نآ  زا  دعب  هلصافالب 
اھکقاجنس  . دنتشگ هدنکارپ  ایند  یاھ  هراق  رد  ًاروف  اھخلم  ، و  اھکریجریج  ، اھکسوس

راھچ یازارد  ات  یخرب  ، و  دمآ دوجو  هب  کسوس  عون  رازھ   . دنتشاد ازارد  چنیا  یس 
. دندرک دشر  چنیا 

عقاو رد  اھنآ  ، و  دنتفای نیوکت  یبوخ  هب  صاخ  روط  هب  ناتسوپراخ  زا  هورگ  ود 
هیذغت اھفدص  زا  هک  یگرزب  نایھام  هسوک   . دنتسھ رصع  نیا  یامنھار  یاھلیسف 

ار اھسونایقا  لاس  نویلیم  جنپ  زا  شیب  یارب  ، و  دنتفای لماکت  رایسب  زین  دندرک  یم 
ییایرد تایح   . دوب تخاونکی  لدتعم و  زونھ  اوھ  بآ و   . دندروآ رد  دوخ  ۀطلس  تحت 
اھتیبولیرت دندوب و  نیوکت  لاح  رد  نیریش  بآ  نایھام   . دوب هتفای  رییغت  یکدنا  ردق  هب 
طسوت یرایسب  کھآ  گنس  دندوب و  لیلق  اھناجرم   . دندش یم  کیدزن  ضارقنا  هب 

هرود نیا  یط  رد  ینامتخاس  رتھب  یاھکھآ  گنس   . دش یم  هتخاس  ناتسوپراخ 
. دندش هداھن  نیمز  یور 

داوم کھآ و  اب  دایز  دح  هب  ردقنآ  یکشخ  رد  عقاو  یاھایرد  زا  یرایسب  یاھبآ 
تایح عاونا  زا  یرایسب  شیادیپ  تفرشیپ و  لخم  هک  دندوب  عابشا  رگید  یندعم 

اھاج یخرب  رد  هک  گنس  ۀدرتسگ  بوسر  ۀجیتن  رد  اھایرد  ماجنارس   . دندوب ییایرد 
. دندش هیفصت  دش  یم  برس  یور و  لماش 

لماش ، و  دنراد تماخض  توف  ات 2٫000  نیب 500  از  نبرک  ۀیلوا  رصع  نیا  تابوسر 
لماش اھ  هیال  نیرت  یمیدق   . دنشاب یم  کھآ  گنس  ، و  سر گنس   ، گنس هسام 
دایز تابوسر  هارمھ  هب   ، ناھایگ ، و  ود رھ   ، ییایرد ینیمز و  تاناویح  یاھلیسف 

یاھ هیال  نیا  رد  یمک  یرافح  لباق  گنس  لاغز   . دنشاب یم  اھریگبآ  اھ و  هزیرگنس 
ییاھنآ هیبش  رایسب  اپورا  رسارس  رد  تابوسر  نیا   . دوش یم  ادیپ  رت  یمیدق 
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. دندش هداھن  نیمز  رد  یلامش  یاکیرمآ  رد  هک  دنتسھ 

. دومن ندروآ  رب  رس  هب  عورش  یلامش  یاکیرمآ  نیمزرس  هرود  نیا  نایاپ  هب  کیدزن 
ار دوخ  نیشیپ  یاھرتسب  زا  یمین  دودح  رد  ایرد  ، و  تشگ رادیدپ  یھاتوک  ۀفقو 
رب ًالماک  یدوز  هب  نیمز  رتشیب  ، و  دوب هاتوک  یوَر  بآ  ریز  کی  نیا   . دیناشوپ هرابود 

. دوب لصتم  اپورا  هب  اقیرفآ  قیرط  زا  زونھ  یبونج  یاکیرمآ   . تفرگ رارق  بآ  زارف 

رگید و یاھھوک  نب   . دوب لاروا  ، و  هایس لگنج   ، ژو یاھھوک  زاغآ  دھاش  هرود  نیا 
. دوش یم  تفای  اپورا  ریبک و  یایناتیرب  رسارس  رد  رت  یمیدق 

تسیب یارب   . دیدرگ زاغآ  از  نبرک  ۀرود  لاعف  ًاعقاو  لحارم  شیپ  لاس   200٫000٫000
نیمز یور  دنتشاد  گنس  لاغز  رت  یمیدق  تابوسر   ، نامز نیا  زا  شیپ  لاس  نویلیم 
رد گنس  لاغز  ۀدنھد  لکش  رت  هدرتسگ  یاھتیلاعف  نونکا  اما   ، دندش یم  هداھن 
زا شیب  یکدنا  گنس  لاغز  ینیشن  هت  یعقاو  ۀرود  لوط   . دندوب عوقو  فرش 

. دوب لاس  نویلیم  جنپ  تسیب و 

ًابوانتم دوب  سونایقا  فک  یاھتیلاعف  نآ  تلع  هک  ایرد  حطس  رییغت  ببس  هب  نیمز 
رد نیمز —  ندروآ  رب  رس  تابث و  یا —  هتسوپ  یناشیرپ  نیا   . تفر یم  نییاپ  الاب و 

لاغز ۀدرتسگ  تابوسر  دیلوت  هب  یلحاس  یاھبادرم  یھایگ  رابرپ  شیور  اب  هطبار 
از نبرک  ۀرود  ناونع  هب  هرود  نیا  هک  هتشگ  بجوم  رما  نیا   . دومن کمک  گنس 

. دوب لدتعم  زونھ  ایند  رسارس  رد  اوھ  بآ و  . و  دوش هتخانش 

شوج ، و  گنس رجآ   ، سر گنس  اب  نایم  رد  کی  تروص  هب  گنس  لاغز  یاھ  هیال 
تالایا قرش  زکرم و  رد  گنس  لاغز  یاھرتسب  نیا  تماخض   . دنا هتفرگ  رارق  گنس 
لوط رد  تابوسر  نیا  زا  یرایسب  اما   . تسا ریغتم  توف  هاجنپ  ات  لھچ  نیب  هدحتم 
زا یخرب  رد   . دنتفر نیب  زا  هتفای و  وشتسش  نیمز  بقاعتم  یاھ  نتفای  عافترا 
توف گنس 18٫000  لاغز  یواح  یاھ  هیال  اپورا  یلامش و  یاکیرمآ  یاھتمسق 

. دنراد تماخض 

رد گنس  لاغز  ینونک  یاھرتسب  ریز  رد  هک  روطنیمھ   ، ناتخرد یاھ  هشیر  دوجو 
هک ییاج  نامھ  رد  ًاقیقد  گنس  لاغز  هک  تسا  نیا  رگناشن   ، دندییور سر  کاخ 
بآ و رد  هدنام  ظوفحم  یایاقب   ، گنس لاغز   . تفرگ لکش  دوش  یم  تفای  نونکا 

یاھبادرم لحاوس  اھرازنجل و  رد  هک  تسا  یناھایگ  ۀتشر  راشف  اب  هتفای  لیدعت 
تفن زاگ و  یواح  بلغا  گنس  لاغز  یاھ  هیال   . دندییور رود  رایسب  رصع  نیا 

رد رگا   ، ناھایگ قباس  شیور  یایاقب   ، هدیسوپ یھایگ  داوم  یاھرتسب   . دنشاب یم 
لیدبت گنس  لاغز  زا  یعون  هب   ، دنریگ رارق  بسانم  ترارح  راشف و  ضرعم 

ترارح راشف و  ضرعم  رد  اھگنس  لاغز  ریاس  هب  تبسن  تیسارتنآ   . دنوش یم 
. تسا هتفرگ  رارق  یرتشیب 
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دادعت رگناشن  هک   ، عونتم یاھرتسب  رد  گنس  لاغز  یاھ  هیال  اکیرمآ  لامش  رد 
تسیب  ، یونیلیا رد  هد  زا   ، تسا هدروآ  رب  رس  هتخیر و  ورف  نیمز  هک  تسا  یتاعفد 
. دنک یم  رییغت  اداناک  رد  جنپ  داتفھ و  ات   ، امابالآ رد  جنپ  یس و   ، ایناولیسنپ رد 

. دنوش یم  تفای  گنس  لاغز  یاھرتسب  رد  ود  رھ  روش  نیریش و  بآ  یاھلیسف 

هوک دنآ و  هوک  دندوب و  لاعف  اکیرمآ  بونج  لامش و  یاھھوک  هرود  نیا  رسارس  رد 
یلحاس عفترم  گرزب  یحاون   . دندوب ندمآ  الاب  لاح  رد  ود  رھ  یکار  یبونج  ییاین 
شیاسرف ردقنآ  ماجنارس  ، و  دندومن شکورف  هب  عورش  مارآ  سلطا و  یاھسونایقا 
یبیرقت تیعقوم  هب  سونایقا  ود  یلحاس  طوطخ  هک  دنتفر  ورف  بآ  ریز  هتفای و 

رد یور  بآ  ریز  نیا  تابوسر  تماخض  طسوتم  دح   . دنتسشن بقع  دوخ  ینونک 
. دشاب یم  توف  رازھ  دودح 

هب یلامش  یاکیرمآ  یاز  نبرک  یایرد  شرتسگ  دھاش  شیپ  لاس   190٫000٫000
سونایقا هب  یجورخ  ریسم  کی  اب  یکار  هوک  ینونک  ۀیحان  یوس  نآ  رد  برغ  یوس 

نیا یط  رد  یلحاس  یاھنیمزرس  هک  جیردت  هب   . دوب اینرفیلاک  لامش  قیرط  زا  مارآ 
یاھ هراق  رسارس  رد   ، دندرک یم  تسشن  هدروآ و  رب  رس  یلحاس  تاناسون  راصعا 

. دش یم  هداھن  نیمز  رب  ناجرم  ًاموادم   ، هیال هب  هیال   ، اپورا اکیرمآ و 

رد هرود  نیا  یط  رد   . دروآ هارمھ  هب  ار  از  نبرک  ۀرود  نایاپ  شیپ  لاس   180٫000٫000
لاغز اکیرمآ —  یاھ  هراق  ، و  اقیرفآ لامش   ، نیچ  ، دنھ  ، اپورا رد  ایند —  رسارس 

رد یلامش  یاکیرمآ   ، گنس لاغز  یبای  لکش  ۀرود  نایاپ  رد   . دوب هتفای  لکش  گنس 
زارف رب  ماگنھ  نآ  زا  شخب  نیا  رتشیب  ، و  دروآ رب  رس  یپیس  یسیم  ۀناخدور  قرش 

یزورما یاھھوک  زاغآ  رگناشن  نیمز  نتفای  عافترا  ۀرود  نیا   . تسا هدنام  یقاب  ایرد 
رد اھناشفشتآ   . دشاب یم   ، ود رھ   ، برغ ایچالاپآ و  یحاون  رد  یلامش  یاکیرمآ 
قرش  . دندوب لاعف  ایسآ  اپورا و  رد  هوک  یبای  لکش  یحاون  رد  اینرفیلاک و  اکسالآ و 

. دندوب لصتم  مھ  هب  دنلنیرگ  ۀراق  قیرط  زا  اپورا  برغ  اکیرمآ و 

اذل نیشیپ و  راصعا  ییایرد  یاوھ  بآ و  رییغت  هب  عورش  نیمز  نتفای  عافترا 
. دومن یا  هراق  ریغتم  رتشیب  لدتعم و  رتمک  یاوھ  بآ و  عورش  ینیشناج 

هدرتسگ روط  هب  اھرود  ات  ار  اھنآ  دوب  رداق  داب  ، و  دندوب راد  گاھ  مایا  نیا  ناھایگ 
عافترا بلغا  توف و  تفھ  رطق  یاراد  ًامومع  از  نبرک  ناتخرد  ۀنت   . دزاس هدنکارپ 

راصعا نیا  ناراگدای  یتسار  هب  یزورما  ناسخرس   . دوب توف  جنپ  تسیب و  دصکی و 
. دنتسھ نیشیپ 

رد  . دندوب نیریش  بآ  یاھمسیناگرا  یارب  لماکت  یاھ  هرود  زاغآ  اھنیا   ، یلک روط  هب 
هرود نیا  مھم  ۀصخشم  اما   . تفریذپ تروص  یمک  رییغت  نیشیپ  ییایرد  تایح 

رصع یتایح  یاھیگژیو   . دوب اھنآ  ناوارف  کرتشم  ناکاین  اھ و  هغابروق  یناھگان  روھظ 
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. دندوب اھ  هغابروق  ناسخرس و  گنس  لاغز 

یوَج راذگ  ۀلحرم  - 6
هایگ هناد -  ۀرود 
کیژولویب تنحم  رصع 

یراذگ ۀرود  زاغآ  ییایرد و  تایح  رد  یلماکت  یروحم  ۀعسوت  نایاپ  رگناشن  هرود  نیا 
. ددرگ یم  یھتنم  ینیمز  تاناویح  یدعب  راصعا  هب  هک  تسا 

نیب زا  ییایرد  تاناویح  زا  عون  نارازھ   . دوب تایح  نتفر  لیلحت  گرزب  رصع  کی  نیا 
تنحم ۀرود  کی  نیا   . دوب هدشن  تیبثت  نادنچ  یکشخ  رد  زونھ  تایح  ، و  دنتفر
قامعا زا  نیمز و  یور  زا  تایح  نآ  یط  دوب  کیدزن  هک  یرصع   ، دوب کیژولویب 

دصکی زا  شیب  ییایرد  تایح  ینالوط  رصع  نایاپ  هب  کیدزن   . ددرگ وحم  اھسونایقا 
ۀرود نیا  نایاپ  رد   . دنتشاد دوجو  نیمز  ۀرک  رد  هدنز  تادوجوم  عاونا  زا  ددع  رازھ 

. دندوب هتفای  اقب  ددع  دصناپ  زا  رتمک  راذگ 

نادقف تلع  هب  ای  نیمز  ۀتسوپ  یدرس  ببس  هب  ًاتدمع  نیون  ۀرود  نیا  یاھیگژیو 
لومعم و تاریثأت  یداعریغ  قیفلت  لیلد  هب  هکلب   ، دوبن یناشفشتآ  لمع  ینالوط 

میظع یاھ  هدوت  ۀدنیازف  نتفای  عافترا  اھایرد و  یاھتیدودحم  دوجوم —  شیپ  زا 
، دش یم  دیدپان  تشاد  هتشذگ  ناراگزور  ییایرد  لدتعم  یاوھ  بآ و   . دوب نیمز — 

. تشگ یم  رادیدپ  تعرس  هب  یا  هراق  یاوھ  بآ و  دیدش  عون  و 

گرزب تالیدعت  تارییغت و  نیمز  حطس  یمامت  یور  رد  شیپ  لاس   170٫000٫000
، دندرک یم  تسشن  اھسونایقا  فک  هک  جیردت  هب   . دوب عوقو  لاح  رد  یلماکت 

. دنتشگ رھاظ  اھھوک  درفنم  یاھ  هغیت   . دمآ یم  الاب  ایند  یمامت  رد  نیمز  یکشخ 
یمارآ هب  برغ   . دوب الاب  رایسب  ایرد  حطس  هب  تبسن  اکیرمآ  لامش  یقرش  تمسق 
دادعت روش و  کچوک  گرزب و  یاھ  هچایرد  زا  هدیشوپ  اھ  هراق   . دمآ یم  الاب  تشاد 
هب کیراب  یاھ  هگنت  قیرط  زا  هک  دندوب  یکشخ  رد  عقاو  یاھایرد  رامشیب 

ریغتم توف  ات 7٫000  زا 1٫000  هرود  نیا  یاھ  هیال  تماخض   . دندوب لصتم  اھسونایقا 
. تسا

راچد یا  هدرتسگ  روط  هب  نیمز  ۀرک  ۀتسوپ  نیمز  عافترا  شیازفا  نیا  یط  رد 
یاھلپ یخرب  یدیدپان  زج  هب   ، دوب اھ  هراق  روھظ  ۀرود  کی  نیا   . تشگ یگدروخات 

اقیرفآ و هب  ار  یبونج  یاکیرمآ  لیوط  یتدم  یارب  هک  اھ  هراق  ۀوالع  هب   ، ینیمز
. دندوب هتخاس  لصتم  اپورا  هب  ار  یلامش  یاکیرمآ 

. دندش یم  کشخ  ایند  رسارس  رد  یکشخ  رد  عقاو  یاھایرد  اھ و  هچایرد  جیردت  هب 
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هژیو هب   ، دندرک ندش  رھاظ  هب  عورش  یا  هیحان  یناتسھوک و  ۀدنکارپ  یاھلاچخی 
یلحم یاھیدنب  لکش  نیا  یخی  تابوسر  یحاون  یرایسب  رد  ، و  یبونج ۀرک  مین  رد 

. دنتسھ نتفای  لباق  گنس  لاغز  یدعب  ییالاب و  تابوسر  زا  یخرب  نیب  رد  یتح  خی 
رت عفترم  یحاون  زا  یرایسب   . یریاب یدورخی و  دندش —  رھاظ  یوَج  دیدج  لماع  ود 

. دندوب هدش  عرزی  مل  ریاب و  نیمز  ۀرک 

عوقو هب  ینیمز  ناھایگ  رد  زین  یگرزب  یاھینوگرگد   ، یوَج رییغت  مایا  نیا  رسارس  رد 
تایح یارب  یرتھب  ییاذغ  عبنم  اھنآ  ، و  دندش رھاظ  راد  هناد  ناھایگ  ادتبا   . تسویپ
کی شوختسد  تارشح   . دندرک یم  مھارف  یدعب  ینیمز  یناویح -  ۀتفای  شیازفا 

ار قلعم  یشخب  ناج  تابلاطم  ات  تفای  نیوکت  نوکس  لحارم   . دندش نیداینب  رییغت 
. دزاس هدروآرب  یلاسکشخ  ناتسمز و  لوط  رد 

دنتفای تسد  دوخ  جوا  ۀطقن  هب  اھ  هغابروق  نیشیپ  رصع  رد  ینیمز  تاناویح  نیب  رد 
اھریگبآ رد  یتح  دنتسناوت  یم  اریز  دنتفای  اقب  اما   ، دندراذگ لوفا  هب  ور  تعرس  هب  و 

ینالوط تدم  یارب  نومزآرپ  رایسب  رود و  مایا  نیا  یکشخ  هب  ور  یاھ  هکرب  و 
لماکت رد  ماگ  نیلوا   ، اقیرفآ رد   ، هغابروق لوفا  رصع  نیا  لوط  رد   . دننک یگدنز 

مھ هب  زونھ  نیمز  یاھ  هدوت  نوچ  . و  دش هتشادرب  هدنزخ  روناج  کی  هب  هغابروق 
یمامت رد   ، درک یم  قاشنتسا  اوھ  زا  هک  ناگدنزخ  شیپ  رادناج  نیا   ، دندوب لصتم 
یلاع یزرط  هب  هک  دوب  هتفای  رییغت  ردقنآ  رفسمتا  ماگنھ  نیا  ات   . دیدرگ شخپ  ایند 
یاھ هغابروق  نیا  دورو  زا  سپ  یمک  تدم   . دمآرد ناویح  سفنت  نیمأت  تمدخ  رد 
زا هتفرگ و  رارق  اوزنا  رد  تقوم  روط  هب  یلامش  یاکیرمآ  هک  دوب  ناگدنزخ  شیپ 

. داتفا ادج  یبونج  یاکیرمآ  ، و  ایسآ  ، اپورا

. دومن ینایاش  کمک  سونایقا  رد  تایح  یدوبان  هب  سونایقا  یاھبآ  یجیردت  یدرس 
جیلخ ینونک  ۀیحان  دنتفرگ : هانپ  بسانم  هاگلزنم  هس  رد  نارود  نآ  ییایرد  تاناویح 
نیا زا  . و  هنارتیدم ۀزوح  هب  قلعتم  لیسیس  جیلخ  ، و  دنھ رد  گنَگ  جیلخ   ، کیزکم

دندوب هدمآ  ایند  هب  تامیالمان  رد  هک  ییایرد  دیدج  تاناویح  هک  دوب  هیحان  هس 
. دنتخاس رپ  ار  اھایرد  هتفر و  نوریب  اھدعب 

ینیمز تاناویح  تایح  نیمأت  یارب  هک  یناھایگ  زا  نیمز  شیپ  لاس   160٫000٫000
ناویح سفنت  یارب  رفسمتا  ، و  دوب هدش  هدیشوپ  دایز  ۀزادنا  هب  دندوب  هتفای  قابطنا 

تامیالمان نومزآ  مایا  نآ  ییایرد و  تایح  لوفا  ۀرود  بیترت  نیدب   . دوب هتشگ  لآ  هدیا 
نیب زا  ار  دنتشاد  اقب  شزرا  هک  ییاھنآ  زج  هب  تایح  لاکشا  یمامت  هک   ، کیژولویب
ناکاین ناونع  هب  هک  دندوب  قحم  ور  نیا  زا  هتفای  اقب  تاناویح  نآ   . دبای یم  نایاپ   ، درب

یا هرایس  لماکت  یتآ  راصعا  هب  قلعتم  زیامتم  رایسب  هدنبای و  لماکت  رتعیرس  تایح 
. دنیامن لمع 

نایمرِپ ۀرود  ناونع  هب  امش  نایوجشناد  یارب  هک   ، کیژولویب تنحم  ۀرود  نیا  نایاپ 
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دشاب یم  کیئوزوئلاپ  ینالوط  رصع  نایاپ  رگناشن  نینچمھ   ، تسا هدش  هتخانش 
. دناشوپ یم  ار   ، لاس نویلیم  هاجنپ  تسیود و   ، یا هرایس  خیرات  مراھچ  کی  هک 

هدیناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  دوصقم  ایشنروی  رد  تایح  یسونایقا  میظع  هاگشرورپ 
، دوب بسانمان  تایح  ظفح  یارب  نیمز  هک  یماگنھ  ینالوط  راصعا  لوط  رد   . تسا

تاناویح ظفح  یارب  نژیسکا  بسانم  نازیم  ۀدنریگ  رب  رد  رفسمتا  هک  نیا  زا  شیپ 
نونکا  . دومن شرورپ  یراتسرپ و  ار  ملاع  ۀیلوا  تایح  ایرد   ، دوش ینیمز  رتالاب 

ایرد کیژولویب  تیمھا   ، دوش یم  زاغآ  نیمز  یور  رد  لماکت  مود  ۀلحرم  هک  روطنیمھ 
. دبای یم  شھاک  یجیردت  یا  هنوگ  هب 

هب هک  هیلوا  یاھھورگ  زا  یکی   ، نادابن تایح  لماح  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
[. تسا هدش  هدرامگ  ایشنروی 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 60
ینیمز تایح  ۀیلوا  رصع  لوط  رد  ایشنروی 

لاح رد  ۀتسوپ   ، نیمز ندش  عفترم   . تسا هتفای  نایاپ  ییایرد  تایح  یراصحنا  رصع 
بقاعتم ندش  قیمع  ندش و  دودحم   ، یدرس لاح  رد  یاھسونایقا  یدرس و 

هب یگمھ   ، ییایفارغج لامش  یاھضرع  رد  نیمز  دایز  شیازفا  هارمھ  هب   ، اھایرد
زا رود  یحاون  مامت  رد  ار  ایند  یاوھ  بآ و  هداد و  مھ  تسد  هب  تسد  یدایز  ردق 

. دنداد رییغت  ییاوتسا  ۀقطنم 

ناکاین نیا  اما   ، دندوب اھ  هغابروق  رصع  یتسار  هب  نیشیپ  رصع  ینایاپ  راودا 
عاونا  . دندوبن بلاغ  رگید   ، دندوب هتفای  اقب  مک  رایسب  دادعت  هب  هک  ینیمز  ناراد  هرھم 

رد هب  ناج  کیژولویب  تنحم  نیشیپ  ۀرود  گرتس  بئاصم  یط  نانآ  زا  یمک  رایسب 
. دنتفر نیب  زا  ًابیرقت  راد  گاھ  ناھایگ  یتح   . دندرب

ناگدنزخ ۀیلوا  رصع  - 1

، و سر گنس   ، گنس شوج  رتشیب  رصع  نیا  هب  قلعتم  یشیاسرف  تابوسر 
رد تابوسر  نیا  رسارس  رد  زمرق  یاھ  هیال  چگ و  گنس  دوجو   . دندوب گنس  هسام 
نیا  . تسا هدوب  کشخ  اھ  هراق  نیا  یاوھ  بآ و  هک  تسا  نیا  رگناشن  اپورا  اکیرمآ و 
رد فارطا  یناتسھوک  یحاون  رد  یا  هرود  دیدش و  یاھرابگر  ببس  هب  ریاب  قطانم 

. دنتشاد رارق  یدایز  شیاسرف  ضرعم 

ناگدنزخ رامشیب  یاھاپ  در  اما   ، دنوش یم  تفای  یمک  یاھلیسف  اھ  هیال  نیا  رد 
توف رازھ  قطانم  یرایسب  رد   . دومن هدھاشم  اھگنس  هسام  رد  ناوت  یم  ار  ینیمز 
. دشاب یمن  یلیسف  چیھ  لماش  هرود  نیا  هب  قلعتم  زمرق  گنس  هسام  بوسر 

. تشاد موادت  اقیرفآ  یاھتمسق  یخرب  رد  طقف  ینیمز  تاناویح  تایح 

لحاس رد  یتح  ، و  تسا ریغتم  توف  ات 10٫000  نیب 3٫000  تابوسر  نیا  تماخض 
نایم رد  یناشفشتآ  یاھ  هزادگ  اھدعب   . دشاب یم  توف  مارآ 18٫000  سونایقا 

اب نُسداھ  ۀناخدور  ۀراوید  یاھ  هرخص   . دنتفرگ رارق  راشف  اب  اھ  هیال  نیا  زا  یرایسب 
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رد  . دنتفرگ لکش  هسایرت  نارود  یاھ  هنیچ  نیا  نیب  تلازاب  یناشفشتآ  گنس  عفد 
. دوب هدرتسگ  یناشفشتآ  لمع  ایند  فلتخم  یاھتمسق 

رد  . دومن ادیپ  ناوت  یم  ار  هرود  نیا  زا  یتابوسر   ، هیسور ناملآ و  هژیو  هب   ، اپورا رد 
یبونج یاھھوک  رد   . دراد قلعت  رصع  نیا  هب  زمرق  دیدج  گنس  هسام  ناتسلگنا 

ناوت یم  نونکا  دش و  هداھن  نیمز  رد  کھآ  گنس  ییایرد  مجاھت  کی  ۀجیتن  رد  پلآ 
یحاون نآ  تیمولُد  کھآ  گنس  ۀژیو  یاھنوتس  ، و  اھ هلق   ، اھراوید تروص  هب  ار  نآ 

گنس  . دومن ادیپ  ایلارتسا  اقیرفآ و  رسارس  رد  ناوت  یم  ار  هیال  نیا   . دومن هدھاشم 
نیا زا  زیچ  چیھ   . دیآ یم  تسد  هب  یا  هتفای  رییغت  کھآ  گنس  نینچ  زا  اراراک  رمرم 

هراق زا  تمسق  نآ  اریز   ، دش دھاوخن  تفای  یبونج  یاکیرمآ  یبونج  یحاون  رد  هرود 
هک دشاب  یم  ییایرد  ای  یبآ  بوسر  کی  رگنایامن  اھنت  ور  نیا  زا  هدنام و  یقاب  ریز  رد 

. تسا موادتم  دعب  نیشیپ و  راصعا  رد 

هب  ، تایح  . دیدرگ زاغآ  ایند  خیرات  ینیمز  تایح  ۀیلوا  نارود  شیپ  لاس   150٫000٫000
زا رتھب   ، ییایرد تایح  رصع  ۀنامصخ  شنترپ و  ۀمتاخ  رد  اما  تفاین  نایاپ   ، یلک روط 

. تفر شیپ  نآ 

یاکیرمآ یزکرم  یقرش و  یاھتمسق   ، دبای یم  شیاشگ  رصع  نیا  هک  روطنیمھ 
رتالاب ًالماک  ایسآ  یمامت  ، و  اپورا رتشیب   ، یبونج یاکیرمآ  یلامش  ۀمین   ، یلامش
ادج ییایفارغج  ظاحل  هب  راب  نیلوا  یارب  یلامش  یاکیرمآ   . دنراد رارق  بآ  حطس  زا 

ًاددجم یدوز  هب  گنیرب  ۀگنت  ینیمز  لپ  اریز   ، ینالوط یتدم  یارب  هن  اما   ، تسا
. دزاس یم  لصتم  ایسآ  هب  ار  هراق  ددرگ و  یم  رھاظ 

یاھسونایقا لحاوس  ، و  دندش رادیدپ  یلامش  یاکیرمآ  رد  گرزب  یاھ  هکیراب 
، تشگ رھاظ  تکیتِنِک  تلایا  یقرش  گرزب  ۀلسگ   . دنتخاس یزاوم  ار  مارآ  سلطا و 

یاکیرمآ یاھ  هکیراب  نیا  زا  یرایسب   . تسشن ورف  لیام  ود  ًاتیاھن  نآ  فرط  کی  و 
زا یرایسب  هک  روطنامھ   ، دندش رپ  یشیاسرف  تابوسر  اب  اھدعب  یلامش 

. دندش نینچ  زین  یناتسھوک  یحاون  روش  نیریش و  بآ  یاھ  هچایرد  یاھ  هزوح 
هب نیمز  ریز  رد  هک  یناشفشتآ  تانایرج  طسوت  نیمز  ۀدش  رپ  یاھیتسپ  نیا  اھدعب 
هب یحاون  یرایسب  ۀدش  رجحتم  یاھلگنج   . دنتفای عافترا  رایسب  دنتسویپ  عوقو 

. دنراد قلعت  هرود  نیا 

بآ حطس  زا  رتالاب  یا  هراق  یاھیور  بآ  ریز  لوط  رد  ًالومعم  هک  مارآ  سونایقا  لحاس 
هچنآ رد  هک  گرزب  ۀریزج  کی  اینرفیلاک و  یبونج  تمسق  یانثتسا  هب   ، دراد رارق 
یایرد نیا   . تسشن ورف   ، تشاد دوجو  ماگنھ  نآ  رد  تسا و  مارآ  سونایقا  نونکا 

اب هتفای و  دادتما  قرش  یوس  هب  دوب و  ینغ  ییایرد  تایح  رد  اینرفیلاک  یناتساب 
. دش یم  لصو  یبرغ  نایم  ۀیحان  یایرد  یمیدق  ۀزوح 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ناگدنزخ شیپ  یاین  ود  دلوت  اب  طقف  یناھگان و  روط  هب   ، شیپ لاس   140٫000٫000
رھاظ لماک  لکش  رد  ناگدنزخ   ، دندمآ دوجو  هب  اقیرفآ  رد  نیشیپ  ۀرود  لوط  رد  هک 

ناگدنزخ  ، اھحاسمت هب  یدوز  هب  ، و  دنتفای لماکت  تعرس  هب  اھنآ   . دنتشگ
هار  ، ود رھ   ، زاورپ هب  رداق  ناگدنزخ  ییایرد و  یاھرام  هب  ماجنارس  ، و  راد سلف 

. دنتفر نیب  زا  ًاعیرس  نانآ  راذگ  نارود  ناکاین   . دندرب

رصع نیا  نامکاح  یدوز  هب  هدنزخ  لماکت  لاح  رد  ًاعیرس  یاھروسانیاد  نیا 
تاناویح ۀیلک  زا  دوخ  کچوک  یاھزغم  ۀطساو  هب  دندوب و  راذگ  مخت  اھنآ   . دندیدرگ

ار ییاھندب  هک  دنتشاد  دنوپ  کی  زا  رتمک  نزو  هب  ییاھزغم  اھنآ   . دنشاب یم  زیامتم 
رتکچوک و نیشیپ  ناگدنزخ  اما   . دندرک یم  لرتنک  تشاد  نزو  نت  لھچ  ات  اھدعب  هک 

اھنآ  . دنتفر یم  هار  وروگناک  دننامھ  دوخ  بقع  یاھاپ  یور  دندوب و  راوختشوگ 
طقف ناشبقع  یاھاپ  یور  ًابقاعتم  دنتشاد و  هنوگ  هدنرپ  یھت  نایم  یاھناوختسا 
یاھاپ در  اب  نانآ  یاھاپ  در  یاھلیسف  زا  یرایسب  ، و  دمآ دوجو  هب  اپ  تشگنا  هس 
دوجو هب  راوخھایگ  یاھروسانیاد  اھدعب   . تسا هدش  هابتشا  رکیپ  لوغ  ناگدنرپ 
ۀرز کی  هورگ  نیا  زا  هخاش  کی  رد  ، و  دنتفر یم  هار  اپ  راھچ  یور  اھنآ   . دندمآ

. دمآ دوجو  هب  یظافحتسا 

دندوب و راد  تفجریغ  اھنآ   . دندش رھاظ  نارادناتسپ  نیلوا  دعب  لاس  نویلیم  نیدنچ 
دوب یبرجت  شالت  کی  نیا   . دنتفاین اقب  نانآ  زا  کیچیھ   . دندیدرگ ضرقنم  تعرس  هب 

. دوبن زیمآ  تیقفوم  ایشنروی  رد  نیا  اما   ، دنبای دوبھب  نارادناتسپ  عاونا  ات 

طوطخ ًاددجم  هک   ، ایرد دیدج  مجاھت  اب  اما  دوب  یفاکان  هرود  نیا  ییایرد  تایح 
زا  . تفای دوبھب  تعرس  هب   ، دومن داجیا  ار  قمع  مک  یاھبآ  زا  یا  هدرتسگ  یلحاس 

نیرت ینغ   ، تشاد دوجو  ایسآ  اپورا و  فارطا  رد  یرتشیب  قمع  مک  بآ  هک  اجنآ 
امش رگا  هزورما   . دنوش یم  تفای  اھ  هراق  نیا  شوح  لوح و  رد  یلیسف  یاھرتسب 

هنارتیدم ، و  یربیس  ، ایلامیھ یحاون   ، دینک هعلاطم  ار  رصع  نیا  تایح  دیشاب  لیام 
ۀصخشم کی   . دینک یسررب  ار  مارآ  سونایقا  یبونج  ۀزوح  ریازج  دنھ و  زین  و 

رد نانآ  یلیسف  یایاقب  هک  دوب  ابیز  یاھتینومآ  هوبنا  دوجو   ، ییایرد تایح  ۀتسجرب 
. دنوش یم  ادیپ  ایند  رسارس 

یربیس و  . دندوب هدرک  یکدنا  رایسب  رییغت  اھایرد  شیپ  لاس   130٫000٫000
تایح کی   . دندوب لصتم  مھ  هب  گنیرب  ۀگنت  ینیمز  لپ  قیرط  زا  یلامش  یاکیرمآ 
زا شیب  هک  ییاج  ینعی   ، اینرفیلاک رد  مارآ  سونایقا  لحاس  رد  اتمھ  یب  ینغ و 

رھاظ  ، دندمآ دوجو  هب  رس  هب  اپ  ناروناج  رتالاب  عاونا  زا  اھتینومآ  زا  عون  رازھکی 
یتسار هب  ندوب  یجیردت  ارذگ و  مغر  هب  هرود  نیا  رد  تایح  تارییغت   . تشگ

. دندوب یبالقنا 

هسایرت نارود  ناونع  هب  دیشک و  ازارد  هب  لاس  نویلیم  جنپ  تسیب و  هرود  نیا 
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. تسا هدش  هتخانش 

ناگدنزخ یدعب  رصع  - 2

دادیور  . تشگ زاغآ  ناگدنزخ  رصع  زا  یدیدج  ۀلحرم  شیپ  لاس   120٫000٫000
هزادنا رظن  زا  ینیمز  ناویح  تایح   . دوب اھروسانیاد  ضارقنا  لماکت و  هرود  نیا  گرزب 
وحم نیمز  یور  زا  ًالمع  رصع  نیا  نایاپ  ات  هدیسر و  دوخ  لماکت  دح  نیرتگرزب  هب 

ات توف  ود  زا  رتمک  یعون  زا  اھ  هزادنا  یمامت  رد  اھروسانیاد   . دوب هدیدرگ 
نآ زا  دوب و  توف  جنپ  داتفھ و  ناشلوط  هک  راوختشوگریغ  یاسآ  لوغ  یاھروسانیاد 

هتفای لماکت  تسا  هدرکن  یربارب  زگرھ  نانآ  مجح  اب  یا  هدنز  قولخم  چیھ  ماگنھ 
. دندوب

لوغ ناگدنزخ  نیا   . دنراد یلامش  یاکیرمآ  برغ  رد  أشنم  اھروسانیاد  نیرتگرزب 
رد سلطا  سونایقا  لحاس  مامت  دادتما  رد   ، یکار یاھھوک  یحاون  رسارس  رد  رکیپ 
رد یلو   ، دنتسھ نوفدم  دنھ  ، و  یبونج یاقیرفآ   ، اپورا برغ   ، یلامش یاکیرمآ 

. تسین نینچ  ایلارتسا 

تیلاعف و زا  دندش  یم  رتگرزب  رتگرزب و  هثجلا  میظع   تاقولخم  نیا  هک  جیردت  هب 
نیمز دنتشاد و  زاین  اذغ  یدایز  رادقم  نانچ  هب  اھنآ  اما   . دش یم  هتساک  نانآ  تردق 

مودعم هدش و  فلت  یگنسرگ  زا  ًالمع  هک  تشگ  هدیشوپ  نانآ  طسوت  نانچ 
. دندوب دوجوم  عضو  اب  هلباقم  یارب  مزال  شوھ  دقاف  اھنآ  دنتشگ — 

دیدم یاھتدم  یارب  هک   ، یلامش یاکیرمآ  یقرش  شخب  رتشیب  ماگنھ  نیا  ات 
ورف سلطا  سونایقا  لخاد  رد  هدش و  هتساک  شعافترا  زا   ، دوب هدش  عفترم 

نوریب یوس  هب  رضاح  نامز  زا  رتارف  لیام  دص  دنچ  لحاس  هک  یروط   ، دوب هتسشن 
اھدعب زین  یحاون  نیا  یتح  اما   ، دوب الاب  زونھ  هراق  یبرغ  شخب   . دوب هتفای  تعسو 
هب اتوکاد  زلیھ  کلب  ۀیحان  تمس  هب  هک  مارآ  سونایقا  یلامش و  یایرد  طسوت 

. دندش عقاو  مجاھت  دروم   ، دندوب هتفای  تعسو  قرش  یوس 

هتشگ زیامتم  یزرم  نورد  یاھ  هچایرد  یرایسب  اب  هک  دوب  نیریش  بآ  رصع  کی  نیا 
هب موسوم  یاھرتسب  هب  قلعتم  نیریش  بآ  رفاو  یاھلیسف  رد  هک  روطنامھ   ، دوب

نیا تماخض   . دوش یم  هداد  ناشن  گنیمویاو  ، و  اناتنوم  ، ودارلک رد  نوسیرُم 
، تسا ریغتم  توف  ات 5٫000  نیب 2٫000  نیریش  روش و  بآ  ۀتخیمآ  مھ  رد  تابوسر 

. تسا دوجوم  اھ  هیال  نیا  رد  کھآ  گنس  یکدنا  رایسب  رادقم  اما 

یمامت  ، تفای شرتسگ  یلامش  یاکیرمآ  قامعا  ات  هک  یبطق  یایرد  نامھ 
زین ار  دنتشگ  رھاظ  یدوز  هب  هک  دنآ  یاھھوک  یانثتسا  هب  یبونج  یاکیرمآ 
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اج همھ  زا  اپورا  رد  بآ  مجاھت  اما   ، تفر ورف  بآ  ریز  هیسور  نیچ و  رتشیب   . دیناشوپ
رب ناملآ  بونج  یگنس  یابیز  پاچ  هک  دوب  یوَر  بآ  ریز  نیا  لوط  رد   . دوب رتگرزب 

تارشح یاھلاب  نیرت  فیرظ  ریظن   ، اھلیسف هک  ییاھ  هیال  نآ   ، دش هداھن  نیمز 
. دنتسھ زورید  هب  قلعتم  ایوگ  هک  دنا  هدنام  ظوفحم  نآ  رد  نانچ   ، ناتساب نارود 

شیوخ یاقب  هب  اھسخرس   . دندوب نیشیپ  ۀرود  هیبش  رایسب  رصع  نیا  ناھایگ 
فلتخم عاونا  هیبش  رتشیب  رتشیب و  اھجاک  اھورس و  هک  یلاح  رد   ، دنداد همادا 
یایرد یلامش  لحاوس  دادتما  رد  گنس  لاغز  یردق  زونھ   . دندش یزورما 

. تفرگ یم  لکش  تشاد  هنارتیدم 

رب ، و  دنتفای هار  اپورا  یاھبآ  هب  اھناجرم   . دیشخب دوبھب  ار  اوھ  بآ و  اھایرد  تشگزاب 
رد زگرھ  رگید  اما   ، دوب تخاونکی  لدتعم و  زونھ  اوھ  بآ و  هک  دنداد  یھاوگ  رما  نیا 
هب مایا  نیا  ییایرد  تایح   . دنتشگن رھاظ  یبطق  ۀدنوش  درس  یمارآ  هب  یاھایرد 

اھناجرم و  . اپورا یاھبآ  رد  هژیو  هب   ، تفای لماکت  هتفای و  دوبھب  یدایز  ۀزادنا 
رھاظ قباس  هب  تبسن  یرتشیب  دادعت  رد  تقوم  روط  هب  ود  رھ  ناتسوپراخ 

ۀزادنا  . دنتفای طلست  اھسونایقا  ۀرھم  یب  ناروناج  تایح  رب  اھتینومآ  اما   ، دنتشگ
تسد توف  تشھ  رطق  هب  عون  کی  هچ  رگ   ، دوب چنیا  راھچ  ات  هس  نیب  اھنآ  طسوتم 
هب ود  رھ  اھرتسیوا  اھجادیپس و  ، و  دنتشاد دوجو  اج  همھ  رد  اھجنفسا   . تفای

. دنداد همادا  شیوخ  لماکت 

. دندش یم  راکشآ  ًاموادم  ییایرد  تایح  یاھلیسناتپ  شیپ  لاس   110٫000٫000
، اھگنچرخ  . دوب رصع  نیا  یاھشھج  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  ییایرد  یایتوت 

رد یریگمشچ  تارییغت   . دنتفای لماکت  ناتسوپ  تخس  یزورما  عاونا  ، و  اھرتسبال
اما  ، تشگ رھاظ  ادتبا  رد  یھام  سات  زا  عون  کی   . تسویپ عوقو  هب  نایھام  ۀداوناخ 
ارف ار  اھایرد  مامت  زونھ   ، دندمآرب ینیمز  ناگدنزخ  زا  هک   ، ییایرد ۀدنرد  یاھرام 

. دنداد یم  رارق  دیدھت  دروم  ار  نایھام  ۀداوناخ  لک  یدوبان  ، و  دندوب هتفرگ 

نانچ اھنآ   . تفای همادا  اھروسانیاد  نارود  تروص  هب  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  رصع  نیا 
ود اھایرد  یورشیپ  نیشیپ  ۀرود  لوط  رد  هک  دنداد  رارق  شیوخ  موجھ  دروم  ار  نیمز 

هب ماگ  کی  رگنایامن  ییایرد  یاھرام  نیا   . دندروآ هانپ  بآ  هب  اقب  یارب  اھنآ  زا  عون 
تفرشیپ لاح  رد  دیدج  عاونا  زا  یخرب  هک  یلاح  رد   . دنلماکت نایرج  رد  بقع  یوس 

دنراد و ارقھق  هب  شیارگ  نیریاس  دننام و  یم  یقاب  نکاس  اھ  هریت  یخرب   ، دنتسھ
نیمز هدنزخ  عون  ود  نیا  هک  هاگنآ  . و  دننک یم  تشگزاب  قباس  تلاح  کی  یوس  هب 

. داتفا قافتا  هک  تسا  یزیچ  نیا   ، دندرک کرت  ار 

هک دندرک  دشر  یا  هزادنا  نانچ  هب  ییایرد  یاھرام   ، تشذگ یم  نامز  هک  روطنیمھ 
بسانم ۀزادنا  دقاف  نانآ  زغم  اریز   ، دنتفر نیب  زا  ماجنارس  هتشگ و  تسس  رایسب 

مغر هب   ، تشاد نزو  سنوا  ود  زا  رتمک  اھنآ  زغم   . دوب ناشمیظع  یاھندب  ظفح  یارب 
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توف هاجنپ  یازارد  ات  تاقوا  یھاگ  رکیپ  لوغ  یاھروسویتکیا  نیا  هک  تیعقاو  نیا 
یاھرامسوس  . دنتشاد لوط  توف  جنپ  یس و  زا  شیب  اھنآ  رثکا  دندرک و  یم  دشر 

یاھرام فالخرب  اما   ، دندوب ناگدنزخ  ینیمز  عون  زا  درگ  بقع  عون  کی  زین  ییایرد 
. دنتشگ یم  زاب  نیمز  هب  یراذگ  مخت  یارب  هشیمھ  تاناویح  نیا   ، ییایرد

هب دوخ  ظفح  یارب  هدوھیب  یشالت  رد  اھروسانیاد  زا  عون  ود  هک  نیا  زا  سپ  یدوز  هب 
هدنار اوھ  هب  نیمز  یور  رد  تایح  خلت  تباقر  ببس  هب  رگید  عون  ود   ، دندرک چوک  بآ 
اھنآ  . دندوبن دعب  راصعا  یقیقح  ناگدنرپ  ناکاین  هدنرپ  یاھروسورتپ  نیا  اما   . دندش
اھنآ یاھلاب  لکش  ، و  دنتفای نیوکت  هدنھج  یھت  نایم  ناوختسا -  یاھروسانیاد  زا 

ۀدنرپ ناگدنزخ  نیا   . توف جنپ  تسیب و  ات  تسیب  ضرع  اب   ، دوب شافخ  دننامھ 
هک دنتشاد  یندش  ادج  ییاھ  هراورآ  ، و  هدرک دشر  توف  هد  لوط  ات  نھک  نارود 

هک دیسر  یم  رظن  هب  یتدم  یارب   . دندوب یزورما  یاھرام  یاھ  هراورآ  هیبش  رایسب 
یطوطخ دادتما  رد  دنتسناوتن  اھنآ  اما   ، دنرادروخرب تیقفوم  زا  هدنرپ  ناگدنزخ  نیا 
اھنآ  . دننک ادیپ  لماکت  دنبای  اقب  دروناوھ  تروص  هب  تخاس  یم  رداق  ار  نانآ  هک 

. دنتسھ ناگدنرپ  رابت  ۀتفاین  اقب  یاھ  هریت  رگنایامن 

رھاظ یلامش  یاکیرمآ  رد  ادتبا  ، و  دنتفای شیازفا  رصع  نیا  یط  رد  ناتشپ  کال 
. دندرک تمیزع  اجنآ  هب  ایسآ  زا  یلامش  ینیمز  لپ  قیرط  زا  اھنآ  دادجا   . دندش

. دش یم  کیدزن  دوخ  نایاپ  هب  تشاد  ناگدنزخ  رصع  شیپ  لاس  نویلیم  دصکی 
نیمأت رد  اھنآ   . دندوب زغم  یب  یتاناویح  ًابیرقت   ، دوخ میظع  ۀثج  مامت  اب   ، اھروسانیاد
نیدب . و  دندوب مزال  شوھ  دقاف  رکیپ  لوغ  یاھندب  نیا  ۀیذغت  یارب  یفاک  کاروخ 

زا  . دندیدرگ کالھ  یا  هدنیازف  هتسویپ  ماقرا  رد  ینیمز  تسس  ناگدنزخ  نیا  بیترت 
لماکت ، و  یکیزیف مجح  هن   ، درک دھاوخ  لابند  ار  اھزغم  دشر   ، لماکت سپ  نآ 
یگژیو نییعت  ار  یا  هرایس  تفرشیپ  ناویح و  لماکت  بقاعتم  ۀرود  رھ  اھزغم 

. دومن دھاوخ 

تسیب و هب  کیدزن   ، دریگ یم  رب  رد  ار  ناگدنزخ  ضارقنا  عورش  جوا و  هک  هرود  نیا 
. تسا هدش  هتخانش  کیساروژ  نارود  ناونع  هب  دیشک و  لوط  لاس  نویلیم  جنپ 

هساترک ۀلحرم  - 3
هایگ ییافوکش و  ۀرود 

ناگدنرپ رصع 

اھایرد زاس  کھآ  ناوارف  ناراد  نزور  یالیتسا  زا  ار  دوخ  مان  هساترک  گرزب  ۀرود 
ناگدنزخ ینالوط  طلست  نایاپ  یکیدزن  هب  ار  ایشنروی  هرود  نیا   . تسا هتفرگ 

نیا  . دشاب یم  نیمز  رد  ناگدنرپ  تایح  راد و  لگ  ناھایگ  روھظ  دھاش  دناسر و  یم 
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اب هک   ، دشاب یم  بونج  برغ و  یوس  هب  اھ  هراق  شنار  ۀمتاخ  نامز  نینچمھ  مایا 
باذم و داوم  ۀدرتسگ  تانایرج  اب  هدوب و  هارمھ  نیمز  ۀتسوپ  میظع  لکش  رییغت 

. تسا نراقم  یناشفشتآ  گرزب  یاھتیلاعف 

بآ حطس  یالاب  یا  هراق  نیمز  رتشیب   ، یسانش نیمز  نیشیپ  ۀرود  نایاپ  هب  کیدزن 
هب اما   . تشادن دوجو  یھوک  ۀلق  چیھ  زونھ  ماگنھ  نیا  ات  هچ  رگ   ، تشاد رارق 

قیمع فک  رد  گرزب  عنام  نیلوا  اب   ، تفای همادا  یا  هراق  نیمز  شنار  هک  جیردت 
مامت یبای  لکش  بجوم  کیژولوئژ  یاھورین  زیتس  نیا   . تشگ هجاوم  مارآ  سونایقا 
خاش ۀغامد  ات  کیزکم و  ات  اکسالآ  زا  هک  یروانھپ  یبونج  یلامش و  هوک  هتشر 

. دیدرگ دبای  یم  دادتما 

. ددرگ یم  یسانش  نیمز  خیرات  یزورما  یزاس  هوک  ۀلحرم  هرود  نیا  بیترت  نیدب 
نیمز عفترم  یاھ  هغیت  ًافرص   ، دنتشاد دوجو  یکدنا  یاھھوک  هلق  نامز  نیا  زا  شیپ 
نتفای عافترا  هب  عورش  تشاد  مارآ  سونایقا  یلحاس  ۀتشر  نونکا   . دایز ضرع  اب 
هرا  . دوب هدش  عقاو  ینونک  یلحاس  طخ  برغ  رد  لیام  دص  تفھ  اما   ، دومن یم 

لوصحم اھنآ  یالط  یواح  زتراوک  یاھ  هیال  ، و  دنتفرگ یم  لکش  دنتشاد  اھھوک 
یاکیرمآ یقرش  شخب  رد   . دنتسھ هرود  نیا  یناشفشتآ  باذم  داوم  تانایرج 

. دوب رثؤم  نیمز  نتخاس  عفترم  رد  زین  سلطا  سونایقا  ییایرد  راشف   ، یلامش

زا رتالاب  ًالماک  اپورا  زا  یتمسق  یلامش و  یاکیرمآ  ۀراق  شیپ  لاس   100٫000٫000
ینوگرگد هب  ، و  تفای همادا  اکیرمآ  یاھ  هراق  یگدروخ  بات   . دنتشاد رارق  بآ  حطس 
یاکیرمآ یبرغ  یاھتشد  یجیردت  ندش  عفترم  یبونج و  یاکیرمآ  رد  دنآ  یاھھوک 

سونایقا یبونج  شخب  ، و  تفر ورف  ایرد  ریز  کیزکم  رتشیب   . دیماجنا یلامش 
طخ هب  ًاتیاھن  هدومن و  یورشیپ  یبونج  یاکیرمآ  یقرش  لحاس  رد  سلطا 

هک روطنآ  ًابیرقت  ماگنھ  نآ  رد  دنھ  سلطا و  یاھسونایقا   . دیسر ینونک  یلحاس 
. دندوب دنتسھ  نونکا 

تسشن هب  عورش  ًاددجم  اپورا  اکیرمآ و  یاھنیمزرس  شیپ  لاس   95٫000٫000
جیردت هب  دندومن و  زاغآ  یلامش  یاکیرمآ  هب  ار  دوخ  مجاھت  یبونج  یاھایرد   . دندرک
نیا  . دنوش لصو  یلامش  دمجنم  سونایقا  هب  ات  هتفای  شرتسگ  لامش  یوس  هب 

ماجنارس ایرد  نیا  هک  یتقو   . تفرگ یم  رب  رد  ار  هراق  گرزب  یوَر  بآ  ریز  نیمود  رما 
زا شیپ   . دراذگ یقاب  تسھ  نونکا  هک  ییاج  ًادودح  هب  ار  هراق   ، تسشن بقع 
بآ حطس  ات  لماک  روط  هب  ایچالاپآ  یقرش  یاھتالف   ، گرزب یوَر  بآ  ریز  نیا  عورش 

یارب نونکا  هک  صلاخ  سر  کاخ  نیگنر  یاھ  هیال  زا  یرایسب   . دوب هتفای  شیاس 
یلحاس یحاون  رد  رصع  نیا  لوط  رد  دنور  یم  راک  هب  نیلافس  فورظ  نتخاس 

دودح 2٫000 رد  اھنآ  طسوتم  تماخض  ، و  دنتفرگ رارق  نیمز  یور  سلطا  سونایقا 
. دوب توف 
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هتشر طخ  دادتما  رد  پلآ و  یاھھوک  بونج  رد  یناشفشتآ  گرزب  یاھدرکراک 
یاھلکش رییغت  نیرتگرزب   . دنتسویپ عوقو  هب  اینرفیلاک  ینونک  یلحاس  یاھھوک 

رد زین  یگرزب  تارییغت   . داد خر  کیزکم  رد  لاس  نویلیم  اھنویلیم  یط  یا  هتسوپ 
اوھ بآ و   . تسویپ عوقو  هب  یبونج  یاکیرمآ  یبونج  شخب  ، و  نپاژ  ، هیسور  ، اپورا

. تشگ عونتم  یا  هدنیازف  روط  هب 

هساترک نارود  ۀیلوا  یاھایرد  نیا  زا  هنادناھن  ناھایگ  شیپ  لاس   90٫000٫000
هب ینیمز  ناھایگ  نیا   . دنداد رارق  ششوپ  تحت  ار  اھ  هراق  یدوز  هب  دنتشگ و  رادیدپ 

هب  . دندش رھاظ  هلال  ناتخرد  ، و  ایلونگم  ، ریجنا ناتخرد  هارمھ  هب  یناھگان  روط 
یاھتشد اپورا و  رد  اھلخن  ، و  نان ناتخرد   ، ریجنا ناتخرد  نامز  نیا  زا  دعب  یدوز 

. دشن رھاظ  یدیدج  ینیمز  ناویح  چیھ   . دنتفای شرتسگ  یلامش  یاکیرمآ  یبرغ 

یدرس لاح  رد  یاھبآ  یولج  ، و  دش دودسم  گنیرب  ۀگنت  شیپ  لاس   85٫000٫000
سونایقا جیلخ -  یاھبآ  ییایرد  تایح  ماگنھ  نآ  ات   . تفرگ ار  یلامش  یاھایرد 

نونکا هک  بآ  مجح  ود  نیا  یامد  تاعونت  ببس  هب  مارآ  سونایقا  یاھبآ  سلطا و 
. دنتشاد توافت  یدایز  ۀزادنا  هب   ، دنا هتشگ  ناسکی 

صخشم مان  نیا  اب  ار  هرود  نیا   ، لرام ینش  گنر  زبس  تشھن  چگ و  تابوسر 
، و گنس هسام   ، سر گنس   ، چگ لماش  ، و  دنعونتم مایا  نیا  تابوسر   . دزاس یم 
، و دنشاب یم  تینگیل  ای  بوغرمان  گنس  لاغز  هارمھ  هب   ، کھآ گنس  یمک  ریداقم 

یخرب رد  توف  زا 200  اھ  هیال  نیا  تماخض   . دنتسھ تفن  یواح  یحاون  یرایسب  رد 
ریغتم اپورا  قطانم  یرایسب  یلامش و  یاکیرمآ  برغ  رد  توف  ات 10٫000   ، اھناکم
رد ناوت  یم  ار  تابوسر  نیا  یکار  یاھھوک  یقرش  یاھزرم  دادتما  رد   . تسا

. دومن هدھاشم  بروم  یاھ  هیاپھوک 

همین رادذفنم  یاھ  هیال  نیا  ، و  تسا هدرک  خوسر  اھ  هیال  نیا  رد  چگ  ایند  رسارس  رد 
نییاپ یوس  هب  دننک و  یم  بذج  ار  بآ  دنراد  الاب  هب  ور  هک  ییاھنومنخُر  رد  یگنس 
. دنیامن نیمأت  ار  نیمز  ریاب  ینونک  یحاون  رتشیب  بآ  عبانم  ات  دنھد  یم  لاقتنا 

. تسویپ عوقو  هب  نیمز  ۀتسوپ  رد  یگرزب  تالالتخا  شیپ  لاس   80٫000٫000
یورین میظع  یژرنا  ، و  تشگ یم  فقوتم  تشاد  یا  هراق  شنار  یبرغ  یورشیپ 
سونایقا یبونج  یلامش و  یاکیرمآ  یلحاس  طخ   ، یا هراق  ۀنارکسپ  دنک  ۀکرحم 
دادتما رد  یفرژ  یشنکاو  تارییغت  عورش  بجوم  درک و  هلاچم  الاب  هب  ور  ار  مارآ 
سونایقا نوماریپ  نیمز  نتفای  عافترا  نیا   . دیدرگ مارآ  سونایقا  ییایسآ  لحاوس 

لیام رازھ  جنپ  تسیب و  زا  شیب   ، تشگ رجنم  یزورما  یاھھوک  هتشر  هب  هک   ، مارآ
ماگنھ زا  هک  دندوب  یتارییغت  نیرتگرزب   ، نآ دلوت  اب  مزالم  یاھینوگرگد  . و  دراد لوط 
باذم داوم  تانایرج   . دنتسویپ عوقو  هب  نآ  حطس  رد  ایشنروی  رد  تایح  یرادیدپ 

. دندوب راد  هنماد  هدرتسگ و  نیمز  ریز  رد  مھ  ور و  رد  مھ  یناشفشتآ 
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ۀغامد ات  اکسالآ  زا   . تسا یا  هراق  شنار  نایاپ  رگناشن  شیپ  لاس   75٫000٫000
یاھ هلق  زونھ  اما   ، دندیدرگ لیمکت  مارآ  سونایقا  لحاس  یاھھوک  هتشر   ، خاش

. دنتشاد دوجو  یکدنا 

لامش یبرغ  یاھتشد  نتخاس  عفترم   ، یا هراق  ۀدش  فقوتم  شنار  ندنار  سپ 
ایچالاپآ ۀتفای  شیاسرف  یاھھوک   ، قرش رد  هک  نیا  نمض   ، داد همادا  ار  اکیرمآ 

ًامیقتسم یجک  نودب  ای  یجک  یمک  اب   ، سلطا سونایقا  لحاس  ۀیحان  هب  قلعتم 
. دندش هدنکفا  نوریب  الاب  یوس  هب 

هوک ۀیحان  رثکادح  یبای  عافترا  اب  هک  یا  هتسوپ  تارییغت  شیپ  لاس   70٫000٫000
گرزب گنس  هعطق  کی  ایبملک  شیتیرب  تلایا  رد   . تسویپ عوقو  هب  دوب  طوبرم  یکار 

نارود یاھگنس  اجنیا   . دش هدنار  ولج  هب  لیام  هدزناپ  ۀزادنا  هب  حطس  ۀیحان  رد 
رد  . دنا هدش  هدنار  جراخ  هب  هساترک  نارود  یاھ  هیال  یور  بروم  یا  هنوگ  هب  نیربماک 

یرگید ییاشامت  شنار  کی   ، اداناک زرم  یکیدزن  رد   ، یکار یاھھوک  یقرش  بیش 
تابوسر یور  هک  ار  تایح  شیپ  یگنس  یاھ  هیال  ناوت  یم  اجنیا  رد   . تشاد دوجو 

. دومن ادیپ  دندش  هدنار  نوریب  هساترک  نارود  ریخا  ماگنھ  نآ  رد 

یرایسب ندمآ  الاب  بجوم  ، و  دوب ایند  رسارس  رد  یناشفشتآ  تیلاعف  رصع  کی  نیا 
ریز ۀیحان  رد  یبآ  ریز  یاھناشفشتآ   . دیدرگ یناشفشتآ  درفنم  کچوک و  یاھفیق 
زین یربیس  هلمج  زا   ، ایسآ ۀدنامیقاب  ۀدمع  شخب   . دنتشگ یراج  ایلامیھ  ۀتفر  بآ 

. دوب بآ  ریز  زونھ 

عوقو هب  نارود  لک  یناشفشتآ  تانایرج  نیرتگرزب  زا  یکی  شیپ  لاس   65٫000٫000
رد نیشیپ  یناشفشتآ  تانایرج  تانایرج و  نیا  یبوسر  یاھ  هیال   . تسویپ

اپورا زا  ییاھتمسق  ، و  ایلارتسا  ، اقیرفآ بونج  لامش و   ، اکیرمآ یاھ  هراق  رسارس 
. دنوش یم  تفای 

هب  ، اھ هراق  رتشیب  یرادیدپ  لیلد  هب  اما   ، دندوب هتفای  یکدنا  رییغت  ینیمز  تاناویح 
اکیرمآ لامش   . دیدرگ هدوزفا  اھنآ  دادعت  رب  تعرس  هب   ، یلامش یاکیرمآ  رد  هژیو 

. دوب بآ  ریز  اپورا  رتشیب  دوب و  ناراگزور  نیا  ینیمز  ناویح  لماکت  گرزب  ۀطخ 

رادروخرب ییاوھ  بآ و  زا  یبطق  یحاون   . دوب تخاونکی  مرگ و  زونھ  یّوج  طیارش 
. دوب یلامش  یاکیرمآ  بونج  زکرم و  رد  زورما  یّوج  طیارش  هیبش  رایسب  هک  دندوب 

ناھایگ  ، ینیمز ناھایگ  نیب  رد   . دوب عوقو  لاح  رد  یھایگ  تایح  گرزب  لماکت 
، ودرگ  ، طولب  ، ناق  ، شار لماش  یزورما  ناتخرد  یرایسب  ، و  دندوب بلاغ  هنادناھن 

تابوبح ، و  اھنمچ  ، اھ هویم   . دنتشگ رھاظ  ادتبا  رد  یزورما  یاھلخن  ، و  ارفا  ، رانچ
هک دندوب  یزیچ  یھایگ  یایند  یارب  رادمخت  ناتخرد  اھنمچ و  نیا  ، و  دندوب ناوارف 
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زا دعب   ، یلماکت تیمھا  رظن  زا  اھنآ  دندوب —  یناویح  یایند  یارب  ناسنا  ناکاین 
روط هب   ، رادلگ ناھایگ  گرزب  ۀداوناخ   . دنتشاد رارق  هیوناث  ۀجرد  رد  ناسنا  دوخ 

هب نیون  ناھایگ  نیا  . و  دندرک شھج   ، نیشیپ یا  هلحرم  ینوگرگد  نودب  یناھگان و 
. دنتشگ هدنکارپ  ایند  رسارس  رد  یدوز 

اھروسانیاد  ، دندوب لاوز  لاح  رد  ینیمز  ناگدنزخ  هچ  رگ   ، شیپ لاس   60٫000٫000
عاونا هب  قلعتم  یماگشیپ  نونکا  ، و  دنداد همادا  نیمز  رد  دوخ  یھاشداپ  هب 
راوختشوگ یاھروسانیاد  زا  وروگناک  ۀدنھج  رتکچوک و  تاعونت  رتلاعف  رتکباچ و 

هدش رھاظ  راوخھایگ  یاھروسانیاد  زا  یدیدج  عاونا  نآ  زا  شیپ  یتدم  اما   . تسا
ناھایگ هب  قلعتم  فلع  ۀداوناخ  روھظ  ببس  هب  نانآ  عیرس  شیازفا  هک  دندوب 
یاپراھچ کی  راوخفلع  دیدج  یاھروسانیاد  نیا  زا  یکی   . تفریذپ تروص  ینیمز 

کال ینیمز  عون   . دوب دننام  هغامد  ۀناشرس  کی  خاش و  ود  یاراد  هک  دوب  یعقاو 
یاھرام یزورما و  یاھرامسوس  زین  ، و  تشاد ضرع  توف  تسیب  هک  تشپ 

لاکشا ریاس  نایھام و  نایم  رد  زین  یگرزب  تارییغت   . دنتشگ رھاظ  زورما  عون  یعقاو 
. دوب عوقو  لاح  رد  ییایرد  تایح 

هدنرپ یاھروسانیاد  زین  رت و  هتشذگ  راصعا  هب  قلعتم  رگانش  رچبآ و  ناگدنرپ  شیپ 
نیب زا  یدوز  هب  دندوب و  رمع  هاتوک  عاونا  زا  اھنآ   . دندوبن رادروخرب  تیقفوم  زا  اوھ  رد 

اب هسیاقم  رد  اریز   ، دنتفرگ رارق  اھروسانیاد  یتسین  انف و  ضرعم  رد  زین  اھنآ   . دنتفر
داجیا یارب  مود  شالت  نیا   . دندوب رادروخرب  یکدنا  رایسب  یزغم  ۀدام  زا  ندب  ۀزادنا 
هک روطنامھ   ، دیماجنا تسکش  هب  دننک  زاورپ  رفسمتا  رد  دنناوتب  هک  یتاناویح 

زین نیشیپ  ۀرود  کی  رصع و  نیا  یط  رد  نارادناتسپ  شنیرفآ  یارب  لصاح  یب  شالت 
. دنام ماجرفان  نینچ 

ناگدنرپ عون  نیلوا  یناھگان  روھظ  اب  یلماکت  تفرشیپ  شیپ  لاس   55٫000٫000
نیا  . دوب هدنرپ  تایح  یمامت  دج  هک  رتوبک  هب  هیبش  روناج  کی   ، دش ناشن  یقیقح 
هورگ زا  ًامیقتسم  ، و  تشگ رھاظ  نیمز  رد  هک  دوب  هدنرپ  تاقولخم  زا  عون  نیموس 

نیشیپ عاونا  زا  هن  هدنرپ و  رصاعم  یاھروسانیاد  زا  هن   ، دمآ دوجو  هب  ناگدنزخ 
رصع زین  ناگدنرپ و  رصع  ناونع  هب  هرود  نیا  بیترت  نیدب  . و  ینیمز رادنادند  ناگدنرپ 

. دوش یم  هتخانش  ناگدنزخ  لاوز 

چگ ۀرود  نایاپ  - 4

تامجاھت نایاپ  رگناشن  نآ  ۀمتاخ  ، و  دیسر یم  نایاپ  هب  تشاد  هساترک  گرزب  ۀرود 
، تسا قداص  اکیرمآ  لامش  دروم  رد  رما  نیا  هژیو  هب   . تسا اھ  هراق  ییایرد  گرزب 
بآ ریز  هچ  رگ  . و  دوب هداد  خر  گرزب  لیس  راھچ  تسیب و  تسرد  هک  ییاج  ینعی 

تامجاھت اب  دنناوت  یمن  اھنیا  زا  کیچیھ   ، دنتشاد دوجو  یکچوک  بقاعتم  یاھیور 
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نارود نیا   . دنوش هسیاقم  نیشیپ  راصعا  رصع و  نیا  ییایرد  ینالوط  هدرتسگ و 
دنور کی   . دنا هداد  خر  یلاس  نویلیم  یاھلکیس  رد  ایرد  نیمز و  رب  الیتسا  بوانتم 

هدوب طوبرم  نیمز  یا  هراق  حوطس  سونایقا و  فک  طوقس  ندمآ و  الاب  نیا  هب  ینالوط 
هب نامز  نیا  زا  نیمز  ۀرک  خیرات  لوط  رد  یا  هتسوپ  نوزوم  تاکرح  نیمھ  . و  تسا

. هدنبای شھاک  نازیم  تاعفد و  اب  اما   ، دبای یم  همادا  دعب 

ایشنروی یزورما  یاھھوک  داجیا  یا و  هراق  شنار  نایاپ  دھاش  نینچمھ  هرود  نیا 
، اھنآ ینالوط  شنار  ۀدش  یثنخ  ۀکرحم  یورین  یا و  هراق  ماجحا  راشف  اما   . تسا

کی ناکم  نییعت  رد  نیداینب  هدمع و  لماع   . دنرادن یزاس  هوک  رد  یصاخ  تاریثأت 
اب هک  تسا  دوجوم  شیپ  زا  ِزارد  کیراب و  یگتفر  ورف  ای  تسپ  نیمز   ، هوک هتشر 

هدش رپ  نیشیپ  راصعا  ییایرد  یاھشنار  نیمز و  شیاسرف  رتکبس  ًاتبسن  تابوسر 
تماخض توف  ات 20٫000  تاقوا 15٫000  یھاگ  نیمز  رتکبس  قطانم  نیا   . تسا

، دریگ یم  رارق  راشف  تحت  تلع  رھ  هب  نیمز  ۀتسوپ  هک  یماگنھ  ور  نیا  زا   . دنراد
هتشگ و یگدروخات  راچد   ، هدش هلاچم  هک  دنتسھ  ییاھنیلوا  رتکبس  قطانم  نیا 

یاھراشف داضتم و  زیتس و  لاح  رد  یاھورین  یارب  ات   ، دننک یم  دوعص  الاب  فرط  هب 
یھاگ  . دنوش هدننک  ناربج  تالیدعت  بجوم   ، هتسوپ ریز  ای  نیمز  ۀتسوپ  رد  راک  رد 
اب طابترا  رد  اما   . دنریگ یم  تروص  یگدروخات  نودب  نیمز  یاھیوَرالاب  نیا  تاقوا 
یاھ هیال  شنار  ۀفاضا  هب   ، دایز یگدش  مخ  یگدروخات و   ، یکار یاھھوک  دوعص 

. تفریذپ تروص   ، ود رھ   ، حطس رد  نیمز و  ریز  رد  نوگانوگ 

یاھمتسیس نآ  نیب  رد  اپورا  لامش  ، و  دنلنیرگ  ، ایسآ رد  ایند  یاھھوک  نیرت  نھک 
فارطا هورگ  رد  لاسنایم  یاھھوک   . دنا هدش  عقاو  یبرغ  یقرش -  رت  یمیدق 

نامز نامھ  رد  ًادودح  هک  یبرغ  یقرش -  ییاپورا  متسیس  نیمود  مارآ و  سونایقا 
اپورا زا  ، و  دراد لوط  لیام  رازھ  هد  ًابیرقت  میظع  یگدمآرب  نیا   . دنراد رارق  دش  دلوتم 
هوک متسیس  رد  اھھوک  نیرتناوج   . دبای یم  دادتما  زیدنیا  تسِو  تاعافترا  لخاد  هب 
هب ات  تشگ  یم  عفترم  نیمز  دیدم  یاھتدم  یارب  هک  ییاج  ینعی   ، دنراد رارق  یکار 

تروص هب  رت  عفترم  یاھنیمز  زا  یخرب  هچ  رگ   ، ددرگ هدیشوپ  ایرد  طسوت  نآ  لابند 
ۀقطنم کی  عافترا   ، لاسنایم یاھھوک  یبای  لکش  لابند  هب   . دندنام یقاب  هریزج 
تعیبط رصانع  مأوت  یرورنھ  طسوت  ًابقاعتم  تفای و  شیازفا  یناتسھوک  یعقاو 

. دیدرگ یراک  هدنک  یکار  ینونک  یاھھوک  تروص  هب  ماجنارس 

عافترا نآ   . تسین نیمز  ۀیلوا  عافترا   ، یلامش یاکیرمآ  رد  یکار  هوک  ینونک  ۀیحان 
عافترا ون  زا  سپس  هدیدرگ و  حطسم  شیاسرف  لمع  طسوت  نونکات  شیپ  اھتدم  زا 
ۀتشر یایاقب  زا  هک  دنتسھ  یزیچ  ولج  رد  ینونک  یاھھوک  هتشر   . تسا هتفای 
یاھ هنومن  زگنال  ۀلق  زکیاپ و  ۀلق   . دنا هدنام  یقاب  تفای  عافترا  ًاددجم  هک  هیلوا 

دادتما رتشیب  ای  یھوک  تایح  لسن  ود  هب  هک  دنتسھ  یھوک  تیلاعف  نیا  ۀتسجرب 
. دنتشاد هاگن  بآ  زارف  رب  لبق  لیس  نیدنچ  یط  ار  دوخ  کرات   ، هلق ود  نیا   . دنبای یم 
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رپ رصع  کی  نیا   ، بآ ریز  نیمز و  رد   ، یسانش نیمز  زین  یسانش و  تسیز  رظن  زا 
اھناجرم دادعت  هک  یلاح  رد   ، دش هدوزفا  ییایرد  یایتوت  دادعت  رب   . دوب لاعف  دادیور و 

یا هدمع  ریثأت  زا  نیشیپ  رصع  کی  لوط  رد  هک  اھتینومآ   . تفای شھاک  ناتسوپراخ  و 
ۀزادنا هب  سخرس  یاھلگنج  نیمز  رد   . دنتفای لیلقت  تعرس  هب  زین  دندوب  رادروخرب 

نیزگیاج رکیپ  لوغ  یاھبوچ  خرس  لماش  یزورما  ناتخرد  ریاس  جاک و  اب  یدایز 
هتفاین لماکت  زونھ  راد  تفج  رادناتسپ  هک  یلاح  رد   ، هرود نیا  نایاپ  ات   . دندش

رد  ، نارادناتسپ ۀدنیآ  عاونا  ۀیلوا  ناکاین  روھظ  یارب  ًالماک  کیژولویب  ۀنحص   ، تسا
. ددرگ یم  رارقرب   ، بقاعتم رصع  کی 

زاغآ ینیمز  تایح  ۀیلوا  روھظ  زا  هک  ناھج  لماکت  ینالوط  رصع  کی  بیترت  نیدب  و 
نآ ۀداوناخ  مھ  یاھ  هخاش  ناسنا و  عون  لصفالب  ناکاین  رتریخا  مایا  ات  هتشگ و 

ار لاس  نویلیم  هاجنپ   ، هساترک رصع   ، رصع نیا   . دسر یم  نایاپ  هب   ، دبای یم  دادتما 
نویلیم دصکی  لوط  هب  یا  هرود  هک  ار  ینیمز  تایح  نارادناتسپ  رصع  دناشوپ و  یم 

نایاپ هب  دوش  یم  هتخانش  کیئوزوسِم  نارود  مان  هب  هتفرگ و  رب  رد  ار  لاس 
. دناسر یم 

رد نونکا  هدش و  هدرامگ  ایناتِس  هب  هک  نادابن  تایح  لماح  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
[. دیامن یم  لمع  ایشنروی 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 61
ایشنروی رد  نارادناتسپ  رصع 

همادا نادنبخی  رصع  نایاپ  ات  راد  تفج  نارادناتسپ  زاغآرس  مایا  زا  نارادناتسپ  رصع 
. دریگ یم  رب  رد  ار  لاس  نویلیم  هاجنپ  زا  رتمک  یکدنا  ، و  دبای یم 

 — دنتشاد ابرلد  یرھاظ  ایند  یعیبط  رظانم   ، کیئوزونِس رصع  نیا  لوط  رد 
یاھلگنج ، و  ضیرع یاھدور   ، خارف یاھ  هرد   ، یدنلب یتسپ و  یاراد  یاھناتسھوک 

ۀگنت ینیمز  لپ   . تفر نییاپ  الاب و  راب  ود  اماناپ  ۀگنت  نامز  زا  هھرب  نیا  لوط  رد   . روانھپ
عونتم مھ  رایسب و  مھ   ، تاناویح عاونا   . داد تروص  ار  راک  نیمھ  راب  هس  گنیرب 
تاناویح عاونا  ۀفقو  یب  شالت  مغر  هب  ایند  مامت  ، و  دندوب هدنرپ  زا  رپ  ناتخرد   . دندوب

. دوب یناویح  تشھب  کی   ، هطلس یارب  لماکت  لاح  رد 

دانسا لماش  هلاس  نویلیم  هاجنپ  رصع  نیا  ۀرود  جنپ  ۀدش  هتشابنا  تابوسر 
یعقاو روھظ  مایا  هب  دنشاب و  یم  نارادناتسپ  یپ  رد  یپ  یاھ  هلسلس  یلیسف 

. دنرب یم  هار  ناسنا  دوخ 

یا هراق  دیدج  نیمز  ۀلحرم  - 1
هیلوا نارادناتسپ  رصع 

ای هدوب  بآ  حطس  زا  رتالاب  ًامومع  ایند  یکشخ  قطانم  شیپ  لاس   50٫000٫000
ینیمز و مھ   ، هرود نیا  تابوسر  واھیدنب  لکش   . دنتشاد رارق  بآ  ریز  یکدنا  طقف 
هب هظحالم   لباق  نامز  کی  یارب  نیمز   . دنتسھ ینیمز  ًاتدمع  اما   ، ییایرد مھ 
تسشن اھایرد  یوس  هب  رت و  نییاپ  حوطس  هب  نامزمھ  روط  هب  اما  دمآ  الاب  جیردت 

. درک

رھاظ یناھگان  روط  هب  تاناویح  راد  تفج  عون  اکیرمآ  لامش  رد  هرود و  نیا  لیاوا  رد 
نیشیپ عاونا   . دندوب نامز  نیا  ات  یلماکت  ۀعسوت  نیرتمھم  ۀدنریگ  رب  رد  ، و  دنتشگ
روط هب  ًامیقتسم و  دیدج  عون  نیا  اما   ، دنتشاد دوجو  نارادناتسپ  راد  تفجریغ 
لاوز مایا  ات  نانآ  ۀدنیآ  یاھلسن  هک  ناگدنزخ  دوجوم  شیپ  زا  یاین  زا  یناھگان 
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کی راد  تفج  نارادناتسپ  ردپ   . دنتشگ رادیدپ  دندوب  هداد  تایح  ۀمادا  اھروسانیاد 
. دوب هدنھج  ، و  راوختشوگ  ، لاعف رایسب   ، کچوک روسانیاد  عون 

ندش نایامن  هب  عورش  نارادناتسپ  یودب  عاونا  نیا  رد  نارادناتسپ  نیداینب  ضیارغ 
یلاع تیزم  کی  زا  یناویح  تایح  رگید  لاکشا  ۀیلک  هب  تبسن  نارادناتسپ   . دندومن

: دنناوت یم  هک  تروص  نیدب   ، دنرادروخرب یراگدنام 

. دنروآ ایند  هب  یا  هتفای  دشر  یبوخ  هب  غلاب و  ًاتبسن  دالوا  - 1

تظفاحم ، و  هداد کاروخ   ، هدنارورپ یا  هفطاعرپ  هجوت  اب  ار  شیوخ  دالوا  - 2
. دننک

. دندنب راک  هب  دوخ  هب  ندیشخب  اقب  رد  ار  شیوخ  یزغم  رترب  یورین  - 3

. دننک هدافتسا  نانمشد  زا  زیرگ  یارب  هدنیازف  یکباچ  زا  - 4

. دننز راک  هب  طیحم  رد  قیبطت  لیدعت و  رد  ار  رترب  شوھ  - 5

رایسب یور  ورف  کی  اب  هطبار  رد  یا  هراق  یلصا  یاھنوتس  شیپ  لاس   45٫000٫000
لماکت تشاد  تعرس  هب  رادناتسپ  تایح   . دنتشگ عفترم  یلحاس  طوطخ  یمومع 

ناکاین دمآ و  دوجو  هب  راذگ  مخت  هدنزخ و  کچوک  رادناتسپ  عون  کی   . تفای یم 
یدوز هب   . دنداد رارق  دوخ  ینز  هسرپ  ۀصرع  ار  ایلارتسا   ، هدنیآ یاھوروگناک 

، یودب یاھکوخ   ، راد موطرخ  یاھریپات   ، اپدنت یاھندگرک   ، کچوک یاھبسا 
هب نومیم  هیبش  تاناویح  ۀلیبق  نیدنچ  ، و  اھغیراص  ، رومل یاھنومیم   ، اھباجنس

رد یگدنز  یارب  وحن  نیرتھب  هب  ، و  دندوب یودب  کچوک و  یگمھ  اھنآ   . دندمآ دوجو 
هیبش گرزب  ینیمز  ۀدنرپ  کی   . دندوب بسانم  یناتسھوک  یحاون  یاھلگنج  نایم 

یچنیا هدزیس  رد  هن  مخت  کی  تفای و  لماکت  توف  هد  عافترا  ات  غرم  رتش 
رایسب هک  دندوب  یتآ  ربرفاسم  رکیپ  لوغ  ناگدنرپ  ناکاین  اھنیا   . تشاذگ یم 

. دندرک یم  لمح  دوخ  اب  اوھ  قیرط  زا  ار  اھناسنا  ًاقباس  دندوب و  شوھاب 

کون نایم  رد  ، و  اوھ رد   ، بآ ریز   ، نیمز یور   ، کیئوزونِس ۀیلوا  ۀرود  نارادناتسپ 
دنتشاد و ریش  شوارت  ۀدغ  تفج  هدزای  ات  کی  زا  اھنآ   . دندرک یم  یگدنز  ناتخرد 
رد هک  ییاھ  هتسر  اب  کارتشا  رد   . دندوب رادروخرب  یا  هظحالم  لباق  یوم  زا  یگمھ 

رد دندش و  مھ  رس  تشپ  نادند  فیدر  ود  یاراد  اھنآ   ، دنتشگ رادیدپ  هدنیآ 
لاکشا زا  کیچیھ  اما   . دندوب رادروخرب  یگرزب  یاھزغم  زا   ، ندب ۀزادنا  اب  هسیاقم 

. تشادن دوجو  نانآ  نایم  رد  یزورما 

ندش عفترم  هب  عورش  یلامش  ۀرکمین  ینیمز  قطانم  شیپ  لاس   40٫000٫000
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، ینیمز یاھتیلاعف  ریاس  نیمز و  دیدج  هدرتسگ و  تابوسر   ، نآ لابند  هب  ، و  دندومن
، اھ هچایرد  یبای  لکش   ، یگدروخ بات   ، یناشفشتآ باذم  داوم  نتفای  نایرج  لماش 

. دنتسویپ عوقو  هب  شیاسرف  و 

الاب کی  لابند  هب   . تفر ورف  بآ  ریز  اپورا  رتشیب   ، هرود نیا  یدعب  تمسق  یط  رد 
دمجنم سونایقا   . دیدرگ اھجیلخ  اھ و  هچایرد  زا  هدیشوپ  هراق   ، نیمز کدنا  یور 
یایرد هب  ات  تفای  دادتما  بونج  تمس  هب  لاروا  یگتفر  ورف  قیرط  زا  یلامش 

، و ددرگ لصتم   ، تفای یم  شرتسگ  لامش  یوس  هب  ماگنھ  نآ  رد  هک   ، هنارتیدم
ریازج تروص  هب  هنریپ  یاھھوک  ، و  نین هپآ  یاھھوک   ، تاپراک یاھھوک   ، پلآ تالف 

مارآ سلطا و  یاھسونایقا   . دوب الاب  اماناپ  ۀگنت   . دنتشاد رارق  بآ  حطس  زا  رتالاب  ایرد 
زا ایسآ و  هب  گنیرب  ۀگنت  ینیمز  لپ  قیرط  زا  یلامش  یاکیرمآ   . دندوب ادج  مھ  زا 

یاھضرع رد  نیمز  ۀرک  ینیمز  رادم   . دوب لصو  اپورا  هب  دنلسیا  دنلنیرگ و  قیرط 
یایرد هب  ار  یبطق  یاھایرد  هک   ، لاروا یاھ  هگنت  قیرط  زا  طقف  ییایفارغج  یلامش 

. دش هتسکش   ، تخاس یم  لصتم  هنارتیدم  ۀتفای  تعسو 

هزورما  . درک بوسر  اپورا  یاھبآ  رد  راد  نزور  ناروناج  زا  یا  هظحالم  لباق  کھآ  گنس 
یاھھوک رد  توف   16٫000 ، پلآ یاھھوک  رد  توف  عافترا 10٫000  ات  گنس  نیمھ 

رد هرود  نیا  یچگ  تابوسر   . تسا هتفای  عافترا  تبت  رد  توف  ، و 20٫000  ایلامیھ
لوح و رد  ، و  یبونج یاکیرمآ  یبرغ  لحاس  رد   ، ایلارتسا اقیرفآ و  لحاوس  دادتما 

. دنوش یم  ادیپ  زیدنیا  تسو  شوح 

تایح لاکشا  ریاس  نارادناتسپ و  لماکت  نیسوئِا  هب  موسوم  ۀرود  نیا  رسارس  رد 
نیمز قیرط  زا  ماگنھ  نآ  رد  یلامش  یاکیرمآ   . تفای همادا  هفقو  نودب  ای  مک  ۀفقو  اب 

عاونا زا  جیردت  هب  نیمز  ۀرک  ، و  دوب لصتم  ایلارتسا  یانثتسا  هب  یا  هراق  رھ  هب 
. تشگ هدیشوپ  رادناتسپ  یودب  ناروناج  نوگانوگ 

لیس ریخا  ۀلحرم  - 2
هتفرشیپ نارادناتسپ  رصع 

تایح رت  هتفرشیپ  لاکشا   ، راد تفج  نارادناتسپ  عیرس  رتشیب و  لماکت  اب  هرود  نیا 
. دش یم  یگژیو  نییعت  دندمآ  دوجو  هب  مایا  نیا  یط  رد  هک  رادناتسپ 

یدوز هب   ، دندمآرب راوختشوگ  ناکاین  زا  راد  تفج  ۀیلوا  نارادناتسپ  هچ  رگا 
یاھ هداوناخ  دایز  نادنچ  هن  یتدم  رد  ، و  دندمآ دوجو  هب  راوخھایگ  یاھ  هخاش 

یلصا کاروخ  هنادناھن  ناھایگ   . دنتشگ رادیدپ  زین  راوخ  زیچ  همھ  رادناتسپ 
رثکا لماش   ، ینیمز یزورما  ناھایگ   . دندوب شیازفا  لاح  رد  تعرس  هب  ِنارادناتسپ 

. دنتشگ رھاظ  نیشیپ  راودا  لوط  رد   ، یزورما ناتخرد  ناھایگ و 
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ایند رد  راد  تفج  نارادناتسپ  ۀطلس  رصع  زاغآ  رگناشن  شیپ  لاس   35٫000٫000
هب ار  بونج  بطق  میظع  ماگنھ  نآ  رد  ۀراق  ، و  دوب روانھپ  یبونج  ینیمز  لپ   . تسا

مغر هب   . دومن یم  لصتم  ًاددجم  ایلارتسا  ، و  یبونج یاقیرفآ   ، یبونج یاکیرمآ 
لیلد هب  ایند  یاوھ  بآ و   ، ییایفارغج یالاب  یاھضرع  رد  نیمز  ندش  هتشابنا 

ردق هب  اھلاچخی  داجیا  یارب  نیمز  هک  نیا  ییاوتسا و  یاھایرد  ۀزادنا  میظع  شیازفا 
داوم ۀدرتسگ  تانایرج   . دنام یقاب  لدتعم  ًاتبسن   ، تشگن عفترم  یفاک 

نیا نیب  گنس  لاغز  یردق  ، و  دنتسویپ عوقو  هب  دنلسیا  دنلنیرگ و  رد  یناشفشتآ 
. دیدرگ هتشابنا  اھ  هیال 

تشاد ییایرد  یگدنز   . دوب عوقو  لاح  رد  هرایس  ناروناج  رد  یزراب  تارییغت 
ییایرد تایح  ینونک  یاھ  هتسر  رتشیب   . دش یم  یگرزب  تارییغت  شوختسد 

. دنداد یم  همادا  دوخ  مھم  شقن  یافیا  هب  ییایرد  راد  نزور  ناروناج  ، و  دندوب دوجوم 
تناسیرولف یلیسف  یاھرتسب   . دوب نیشیپ  رصع  هیبش  رتشیب  اھ  هرشح  تایح 

یاھ هداوناخ  رتشیب   . دنراد قلعت  رود  رایسب  مایا  نیا  دعب  یاھلاس  هب  ودارلک  رد  عقاو 
دوجو ماگنھ  نآ  رد  هک  یرایسب  اما   ، دندرگ یم  زاب  هرود  نیا  هب  هدنز  تارشح 

. دنتسھ یقاب  نانآ  یاھلیسف  هچ  رگ   ، دنا هتفر  نیب  زا  نونکا  دنتشاد 

زا  . دوب نیمز  رد  نارادناتسپ  شرتسگ  ایحا و  رصع  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  رصع  نیا 
زا شیب   ، دبای نایاپ  هرود  نیا  هک  نیا  زا  شیپ   ، رت یودب  رت و  یمیدق  نارادناتسپ  نایم 

هب زغم  کچوک  هثجلا و  میظع  نارادناتسپ  یتح   . دنتفر نیب  زا  نانآ  زا  عون  دصکی 
هرز و نیشناج  یکباچ  اھزغم و   ، ناویح یاقب  تفرشیپ  رد   . دنتفر نیب  زا  یدوز 
ۀرک رب  یمارآ  هب  نارادناتسپ   ، اھروسانیاد ۀداوناخ  لاوز  اب  . و  دندوب هدش  هزادنا 
دوبان ار  دوخ  ۀدنزخ  ناکاین  ۀدنامیقاب  لماک  روط  هب  ًاعیرس و  ، و  دنتفای طلست  نیمز 

. دنتخاس

نوگانوگ یاھ  هخاش  رد  یرگید  گرزب  تارییغت  اھروسانیاد  یدوبان  تازاوم  هب 
، ناگدنزخ ۀیلوا  یاھ  هداوناخ  ۀتفای  اقب  یاضعا   . تسویپ عوقو  هب  اھکلومرام  ۀداوناخ 

هورگ اھنت   ، دنمشزرا یاھ  هغابروق  هارمھ  هب  اھرامسوس  ، و  اھرام  ، اھتشپ کال 
. دنشاب یم   ، دنتسھ ناسنا  نیشیپ  ناکاین  ۀدنیامن  هک  هدنامیقاب 

نیب زا  نونکا  هک  تسا  ریظن  یب  ناویح  کی  رد  نارادناتسپ  عونتم  یاھھورگ  أشنم 
ناویح نیا   . ییایرد کف  هبرگ و  نیب  دوب  یزیچ  راوختشوگ  ناویح  نیا   . تسا هتفر 

رد  . دوب لاعف  یلیخ  شوھاب و  رایسب  دنک و  یگدنز  بآ  رد  ای  نیمز  رد  تسناوت  یم 
شیادیپ بجوم  یدوز  هب  ، و  دنتفای لماکت  ناناس  گس  ۀداوناخ  ناکاین  اپورا 

ۀتسار ناگدنوج  ماگنھ  نامھ  دودح  رد   . دندش کچوک  یاھگس  عاونا  زا  یرایسب 
، دندش رھاظ  اھشوگرخ  ، و  اھشوم  ، اھرفوگ  ، اھباجنس  ، یبآ ناگس  لماش   ، شوم

یکدنا رایسب  رییغت  ماگنھ  نآ  زا   . دنتشگ یگدنز  ریگمشچ  لکش  کی  یدوز  هب  و 
لیسف یایاقب  لماش  هرود  نیا  یدعب  تابوسر   . تسا هداد  خر  هداوناخ  نیا  رد 
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. دنشاب یم  دوخ  نیشیپ  لکش  هب   ، اھوسار ، و  اھنوکار  ، اھ هبرگ   ، اھگس

ًاقباس  . دندومن روھظ  هب  عورش  نارادناتسپ  یزورما  عاونا  شیپ  لاس   30٫000٫000
. دندرک یم  یگدنز  اھناتسھوک  رد  ًاتدمع   ، دندوب یھوک  عاونا  زا  هک  ینارادناتسپ 

ناراوختشوگ زا  هک  نانچ  نآ   ، رگارچ عاونا   ، راد مس  ای  یتشد  عون  لماکت  ناھگان 
هک زیامتمان  یاین  کی  زا  نارگارچ  نیا   . تشگ زاغآ   ، دنوش یم  هداد  زیمت  راد  هجنپ 
تفر نیب  زا  رصع  نیا  نایاپ  زا  شیپ  تشاد و  نادند  راھچ  لھچ و  اپ و  تشگنا  جنپ 

ولج یتشگنا  هس  ۀلحرم  زا  رتارف  اپ  تشگنا  لماکت  هرود  نیا  رسارس  رد   . دندمآرب
. تفرن

رد اپورا  رد  مھ  اکیرمآ و  لامش  رد  مھ   ، تسا لماکت  ۀتسجرب  ۀنومن  کی  هک  بسا 
لماک ًامامت  نادنبخی  یدعب  رصع  ات  نآ  لماکت  هچ  رگ   ، درک یم  یگدنز  مایا  نیا  لوط 

ًابقاعتم  ، تشگ رادیدپ  هرود  نیا  نایاپ  رد  ندگرک  ۀداوناخ  هک  یلاح  رد   . دیدرگن
دوجو هب  زین  کوخ  هب  هیبش  روناج  کی   . دیدرگ دوخ  شرتسگ  نیرتگرزب  شوختسد 
أشنم  . دیدرگ یبآ  بسا  ، و  یشحو کوخ   ، کوخ عاونا  زا  یرایسب  یاین  هک  دمآ 
یاھتشد هک  تسا  هرود  نیا  ۀمین  دودح  رد  یلامش  یاکیرمآ  رد  اھامال  اھرتش و 

ترجاھم اپورا  هب  اھرتش  یبونج و  یاکیرمآ  هب  اھامال  اھدعب   . دندرک لاغشا  ار  برغ 
یکدنا دادعت  هچ  رگ   ، دندش ضرقنم  یلامش  یاکیرمآ  رد  ود  رھ  یدوز  هب  ، و  دندرک

. دنتفای اقب  نادنبخی  رصع  ات  اھرتش  زا 

عوقو هب  یلامش  یاکیرمآ  برغ  رد  یھجوت  لباق  زیچ  کی  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
نیا هک  یلاح  رد   . دندش رھاظ  ادتبا  رد  رومل  نیرید  یاھنومیم  ۀیلوا  ناکاین  تسویپ :

دوجو هب  رگناشن  اھنآ  ندمآ   ، دنوش یقلت  یعقاو  یاھرومل  دنناوت  یمن  هداوناخ 
. دندمآرب نآ  زا  ًابقاعتم  یعقاو  یاھرومل  هک  تسا  یطخ  ندمآ 

کی نونکا   ، دندناسر اھایرد  هب  ار  دوخ  هک  نیشیپ  رصع  ینیمز  یاھرام  دننامھ 
. و دندیزگ ینکس  اھسونایقا  رد  هدرک و  کرت  ار  نیمز  راد  تفج  نارادناتسپ  ۀلیبق 

، اھنیفلد  ، یزورما یاھگنھن  شیادیپ  بجوم  هدنام و  یقاب  ایرد  رد  ماگنھ  نآ  زا  اھنآ 
. دنا هدش  ییایرد  یاھریش  ، و  اھکف  ، اھسوپروپ

. کدنا یلماکت  تارییغت  اب  اما   ، داد همادا  شیوخ  لماکت  هب  هرایس  ناگدنرپ  یگدنز 
، اھرقنس  ، اھوگنیمالف  ، اھلیصاوح  ، یزورون ناغرم  لماش   ، یزورما ناگدنرپ  رثکا 

. دنتشاد دوجو  اھغرمرتش  ، و  اھنیچردلب  ، اھدغج  ، اھباقع  ، اھزاب

تایح  ، تفرگ یم  رب  رد  ار  لاس  نویلیم  هد  هک   ، نیسوگیلوا ۀرود  نیا  نایاپ  ات 
هتفای و نیوکت  یدایز  ۀزادنا  هب  ینیمز  تاناویح  ییایرد و  تایح  هارمھ  هب  یھایگ 

لباق یگژیو   . دنتشاد دوجو  نیمز  ۀرک  رد  دنتسھ  زورما  هک  هچنآ  ریظن  ًاتدمع 
نآ رد  هدنز  یاھزیچ  رتشیب  یدادجا  ابآ و  لاکشا  اما   ، تشگ رادیدپ  یا  هظحالم 
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. دندوب هدنز  ماگنھ 

یزورما یاھھوک  ۀلحرم  - 3
بسا لیف و  رصع 

هب هداد و  رییغت  ار  ایند  یاوھ  بآ و  یمارآ  هب  ایرد  ندش  ادج  نیمز و  نتفای  عافترا 
ایوکس و ناتخرد   . دوب لدتعم  زونھ  اوھ  بآ و  اما   ، تخاس یم  کنخ  ار  نآ  جیردت 
عورش بونج  تمس  هب  ییاوتسا  همین  ناھایگ  اما   ، دندرک دشر  دنلنیرگ  رد  ایلونگم 
هب یریسمرگ  یحاون  ناتخرد  ناھایگ و  نیا  هرود  نیا  نایاپ  ات   . دندرک تکرح  هب 
ناھایگ ار  نانآ  یاج  ، و  دنتشگ دیدپان  ییایفارغج  لامش  یاھضرع  زا  یدایز  ۀزادنا 

. دنتفرگ زیر  گرب  ناتخرد  تقاطرپ و 

عاونا زا  یرایسب  یاھنادند  ، و  دمآ دوجو  هب  اھنمچ  تاعونت  رد  یدایز  شیازفا 
. دبای قیبطت  هدنرچ  یزورما  عون  اب  ات  تفای  رییغت  جیردت  هب  نارادناتسپ 

یکدنا ردق  هب   ، نیمز ندش  عفترم  ینالوط  ۀرود  لابند  هب  شیپ  لاس   25٫000٫000
هب  ، دنام یقاب  عفترم  یدایز  ۀزادنا  هب  یکار  هوک  ۀیحان   . دیدرگ تسشن  راچد  نیمز 

قرش یوس  هب  تسپ  یاھنیمز  رسارس  رد  یشیاسرف  داوم  بوسر  هک  یروط 
زا اھنآ  عقاو  رد   . دنتشگ عفترم  ًاددجم  راد  هنادند  زیت و  یاھھوک  هتشر   . تفای همادا 
رد یلیام  راھچ  یدومع  گرزب  ۀلسگ  خیرات   . دنا هدوب  ندمآ  الاب  لاح  رد  ماگنھ  نآ 

. ددرگ یم  زاب  مایا  نیا  هب  اینرفیلاک  ۀیحان 

ۀگنت ینیمز  لپ   . دوب نارادناتسپ  ییالط  رصع  یتسار  هب  شیپ  لاس   20٫000٫000
راھچ یاھنودوتسام  لماش  تاناویح  یاھھورگ  زا  یرایسب  دوب و  هدمآ  الاب  گنیرب 
هب ایسآ  زا  هبرگ  ۀداوناخ  فلتخم  عاونا  زا  یرایسب  هاتوک و  اپ  یاھندگرک   ، هجاع

. دندرک ترجاھم  اکیرمآ  لامش 

، اھوھآ ناگدننک —  راوخشن  زا  یدوز  هب  اکیرمآ  لامش  تشگ و  رھاظ  نزوگ  نیلوا 
، دیدرگ هدیشوپ  ندگرک —  عون  نیدنچ  ، و  یشحو یاھشیمواگ   ، اھرتش  ، اھواگ

. دنتشگ ضرقنم  دنتشاد  دق  توف  شش  زا  شیب  هک  هثجلا  میظع  یاھکوخ  اما 

زین گرزب و  یاھزغم  یاراد  دعب  یاھ  هرود  رصع و  نیا  هب  قلعتم  رکیپ  لوغ  یاھلیف 
هدیشوپ نانآ  زا  ایلارتسا  زج  هب  ایند  یمامت  یدوز  هب  ، و  دندوب یگرزب  یاھندب 

اب  ، دمآرد رکیپ  لوغ  یناویح  ۀطلس  تحت  ایند  هدش  هک  مھ  رابکی  یارب   . دیدرگ
اب هھجاوم  رد   . دھد همادا  شیوخ  یاقب  هب  دزاس  رداق  ار  یو  هک  گرزب  ردقنآ  یزغم 
اقب تسناوت  یمن  لیف  ۀزادنا  هب  یناویح  چیھ   ، نارود نیا  دنمشوھ  رایسب  تایح 

شوھ و رد   . دوب یم  رادروخرب  رترب  تیفیک  زا  گرزب و  یزغم  یاراد  هک  نیا  رگم  دبای 
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یشیپ یو  زا  ناسنا  دوخ  طقف  دسر و  یم  لیف  یاپ  هب  بسا  طقف  قابطنا  ناوت 
ود طقف  دندوب  دوجوم  هرود  نیا  عورش  رد  هک  لیف  عون  هاجنپ  زا  لاح  نیا  اب   . دریگ یم 

. دنا هتفای  اقب  عون 

، و دندوب ندمآ  الاب  لاح  رد  اپورا  ایسآ -  یناتسھوک  یحاون  شیپ  لاس   15٫000٫000
رد نیا  اما   ، تشاد دوجو  یناشفشتآ  تیلاعف  یرادقم  یحاون  نیا  رسارس  رد 

رد تابث  یب  طیارش  نیا   . دوب چیھ  یبرغ  ۀرکمین  یناشفشتآ  تانایرج  اب  هسیاقم 
. تشگ یلوتسم  ایند  رسارس 

اقیرفآ هب  نیشیپ  ینیمز  لپ  قیرط  زا  ایناپسا  ، و  دیدرگ دودسم  قراطلا  لبج  ۀگنت 
هسنارف یوس  نآ  ات  هک  کیراب  یارجم  کی  قیرط  زا  هنارتیدم  یایرد  اما   ، دش لصتم 

اھھوک و کون  ، و  تشگ ناور  سلطا  سونایقا  لخاد  هب  تفای  یم  دادتما 
، اھدعب  . دندش یم  نایامن  نھک  یایرد  نیا  زارف  رب  یریازج  تروص  هب  اھناتسھوک 

یایرد  ، نآ زا  دعب  مھ  زاب   . دندومن ینیشن  بقع  هب  عورش  ییاپورا  یاھایرد  نیا 
زئوس ۀیحان  هرود  نیا  نایاپ  رد  هک  یلاح  رد   ، دوب لصو  دنھ  سونایقا  هب  هنارتیدم 
رد عقاو  روش  یایرد  کی  یتدم  یارب  هنارتیدم  یایرد  هک  یروط   ، تشگ عفترم 

. دش یلخاد  نیمزرس 

سونایقا یاھبآ  اب  لامش  بطق  یاھبآ  تفر و  ورف  بآ  ریز  هب  دنلسیا  ینیمز  لپ 
درس تعرس  هب  یلامش  یاکیرمآ  ِسلطا  سونایقا  لحاس   . دنتخیمآرد سلطا 

گرزب تانایرج   . دنام یقاب  رتمرگ  لاح  نامز  زا  مارآ  سونایقا  لحاس  اما   ، دش
هزورما هک  روطنامھ   ، دنتشاذگ یم  رثا  اوھ  بآ و  یور  دندرک و  یم  لمع  سونایقا 

. دننک یم  نینچ 

رد اھرتش  هب  اھبسا  گرزب  یاھ  هلگ   . داد همادا  شیوخ  لماکت  هب  نارادناتسپ  تایح 
اھلیف زین  اھبسا و  رصع  یتسار  هب  نیا   . دنتسویپ اکیرمآ  لامش  یبرغ  یاھتشد 
کی زا  اما   ، دراد رارق  لیف  زا  دعب  فیدر  رد  یناویح  تیفیک  رظن  زا  بسا  زغم   . دوب

زگرھ سرت  ماگنھ  هب  بسا  هک  تسا  نیا  نآ  ، و  تسا رت  نییاپ  راکشآ  روط  هب  تھج 
لرتنک دقاف  بسا   . دشن قئاف  لماک  روط  هب  رارف  هب  ینطاب  قیمع  لیم  رب 

رایسب یکباچ  نادقف  هزادنا و  ببس  هب  لیف  هک  یلاح  رد   ، تسا لیف  یساسحا 
یا هزادنا  ات  هک  دمآ  دوجو  هب  یناویح   ، هرود نیا  لوط  رد   . دراد رارق  تیدودحم  رد 
هبرگ شیازفا  لاح  رد  ۀداوناخ  طسوت  یدوز  هب  اما   ، دوب ود  رھ  بسا  لیف و  هیبش 

. دیدرگ دوبان  ناناس 

دیاب امش   ، دوش یم  دراو  بسا “ یب   ” هب موسوم  رصع  هب  ایشنروی  هک  جیردت  هب 
. تشاد یشزرا  هچ  امش  ناکاین  یارب  ناویح  نیا  هک  دینک  قمعت  هدرک و  گنرد 
، و رفس یارب  سپس   ، دندرک یم  هدافتسا  اذغ  یارب  ار  اھبسا  ادتبا  رد  اھناسنا 
هدوب رشب  عون  تمدخ  رد  دیدم  یاھتدم  یارب  بسا   . گنج یزرواشک و  یارب  اھدعب 
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. تسا هدرک  یزاب  یمھم  شقن  رشب  ندمت  ۀعسوت  رد  تسا و 

بقاعتم روھظ  یارب  هنحص  نتخاس  مھارف  رد  هرود  نیا  کیژولویب  یاھدادیور 
یودب و نومیم  یقیقح  عاونا  یزکرم  یایسآ  رد   . دندومن کمک  رایسب  ناسنا 
هک دندوب  رادروخرب  یکرتشم  یاین  کی  زا  ود  رھ  ، و  دنتفای لماکت  ود  رھ  لیروگ 

هک یا  هدنز  تادوجوم  طخ  هب  عاونا  نیا  زا  کیچیھ  اما   . تسا هتشگ  ضرقنم  نونکا 
. دنتسین طوبرم  دندرگ  رشب  داژن  ناکاین  اھدعب  دوب  انب 

اھگرگ و صخشم  روط  هب   ، دش یم  یگدنیامن  هورگ  نیدنچ  طسوت  گس  ۀداوناخ 
رخآ ۀریت  نیا   . نادند ریشمش  گرزب  یاھربب  ناگنلپ و  طسوت  هبرگ  ۀریت  ، و  اھھابور

رد گس  هبرگ و  یزورما  یاھ  هداوناخ  دادعت   . دمآ دوجو  هب  اکیرمآ  لامش  رد  ادتبا  رد 
رسارس رد  اھنوکار  ، و  اھرومس  ، اھ هلد   ، اھوسار  . تفای شیازفا  ایند  رسارس 

. دنتفای لماکت  هدرک و  ادیپ  شیازفا  ییایفارغج  لامش  یاھضرع 

عوقو هب  یکدنا  ریگمشچ  تارییغت  هچ  رگ   ، دنداد همادا  شیوخ  لماکت  هب  ناگدنرپ 
 — ناتشپ کال  ، و  اھرامسوس  ، اھرام یزورما —  عاونا  هیبش  ناگدنزخ   . تسویپ

. دندوب

لیف و رصع  نیا   . دیسر نایاپ  هب  ایند  خیرات  زا  بلاج  هثداحرپ و  ۀرود  کی  بیترت  نیدب 
. تسا هدش  هتخانش  نیسویم  ۀرود  ناونع  هب  بسا 

اھ هراق  ندش  عفترم  ریخا  ۀلحرم  - 4
نارادناتسپ گرزب  ترجاھم  نیرخآ 

ایسآ ، و  اپورا  ، اکیرمآ لامش  رد  نادنبخی  زا  شیپ  نیمز  ندش  عفترم  ۀرود  نیا 
، دندمآ ایند  هب  اھھوک  هتشر   . تفای رییغت  یدایز  ردق  هب  نیمز  یفارگوپوت   . تسا

. دندومن ناروف  ایند  رسارس  رد  درفنم  یاھناشفشتآ  ، و  دنداد ریسم  رییغت  اھرابیوج 

حطس رد  یعضوم  روط  هب  نیمز  تابوسر  رصع  کی  شیپ  لاس   10٫000٫000
زا اھدعب  تابوسر  نیا  رتشیب  اما   ، تشگ زاغآ  اھ  هراق  تسپ  یاھنیمز  رد  هدرتسگ 
نیا رد  هسنارف  ، و  کیژلب  ، ناتسلگنا زا  ییاھتمسق  لماش   ، اپورا رتشیب   . دنتفر نیب 

هدیناشوپ ار  اقیرفآ  لامش  ۀدمع  شخب  هنارتیدم  یایرد  ، و  دوب بآ  ریز  زونھ  ماگنھ 
رد اھ و  هچایرد  رد   ، اھ هیاپھوک  رد  یا  هدرتسگ  تابوسر  اکیرمآ  لامش  رد   . دوب
دودح رد  طقف  تابوسر  نیا  طسوتم  قمع   . دندش داجیا  نیمز  گرزب  یاھریگبآ 

ود  . دنردان اھلیسف  ، و  دنتسھ یگنر  شیب  مک و  تابوسر  نیا   . تسا توف  تسیود 
زیت یاھھوک  هتشر   . دنتشاد دوجو  اکیرمآ  لامش  برغ  رد  نیریش  بآ  گرزب  ۀچایرد 

دنتشاد رِینیِر  ، و  دوھ  ، اتساش یاھھوک   . دندش یم  عفترم  دنتشاد  راد  هنادند  و 
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هک دوب  نادنبخی  بقاعتم  رصع  رد  اما   . دندرک یم  زاغآ  ار  شیوخ  یھوک  تایح  نایرج 
زاغآ سلطا  سونایقا  ۀیحان  یگتفرورف  یوس  هب  ار  دوخ  شزخ  یلامش  یاکیرمآ 

. دومن

لصتم مھ  هب  ًاددجم  ایلارتسا  یانثتسا  هب  ایند  یاھنیمز  یمامت  هاتوک  یتدم  یارب 
یاکیرمآ  . تسویپ عوقو  هب  ایند  رسارس  رد  یناویح  گرزب  ترجاھم  نیرخآ  ، و  دندش
هنادازآ یناویح  تایح  ، و  دوب طبترم  ایسآ  هب  مھ  یبونج و  یاکیرمآ  هب  مھ  یلامش 
یاکیرمآ هب  اھسرخ  ، و  یھوک یاھزب   ، اھلیدامرآ  ، ییایسآ یاھلبنت   . دش یم  اجباج 

. دنتفر نیچ  هب  یلامش  یاکیرمآ  یاھرتش  هک  نیا  نمض   ، دندش دراو  یلامش 
، دندرک ترجاھم  یبونج  یاکیرمآ  ایلارتسا و  یانثتسا  هب  ایند  یمامت  هب  اھندگرک 

. دنتشگ ضرقنم  یبرغ  ۀرکمین  رد  هرود  نیا  نایاپ  ات  اما 

رب هبرگ  ۀداوناخ   . داد همادا  شرتسگ  لماکت و  هب  نیشیپ  رصع  تایح   ، یلک روط  هب 
اھبسا زا  یرایسب   . دش فقوتم  ًابیرقت  ییایرد  تایح  ، و  تفای الیتسا  یناویح  تایح 

اھامال و  . دندیسر یم  هار  زا  دنتشاد  یزورما  عاونا  اما   ، دندوب هتشگنا  هس  زونھ 
رھاظ اقیرفآ  رد  هفارز   . دنتخیمآرد اھبسا  اب  اھھاگارچ  رد  دننام  هفارز  یاھرتش 

. دشاب یم  نونکا  هک  دوب  یزارد  ندرگ  نامھ  یاراد  تسرد  ماگنھ  نآ  رد  ، و  تشگ
یبونج ییاکیرمآ  عون  ، و  اھراوخ هچروم   ، اھلیدامرآ  ، اھلبنت یبونج  یاکیرمآ  رد 

نآ  ، دنوش ادج  ًاتیاھن  اھ  هراق  هک  نآ  زا  شیپ   . دندمآ دوجو  هب  یودب  یاھنومیم 
. دندرک ترجاھم  ایلارتسا  زا  ریغ  هب  اج  همھ  هب   ، اھنودوتسام  ، هثجلا میظع  تاناویح 

یاکیرمآ زا  دمآرد و  تسھ  نونکا  هک  یلکش  هب  بسا  شیپ  لاس   5٫000٫000
هار زا  خرس  ناسنا  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم  اما   . دومن ترجاھم  ایند  یمامت  هب  یلامش 

. دوب هتفر  نیب  زا  نآ  أدبم  ۀراق  رد  بسا   ، دسر

یوس هب  یمارآ  هب  ینیمز  ناھایگ   . دش یم  رت  کنخ  تشاد  جیردت  هب  اوھ  بآ و 
ترجاھم هک  دوب  لامش  رد  هدنیازف  یدرس  نیا  ادتبا  رد   . دندرک یم  تکرح  بونج 
ینیمز یاھلپ  نیا  ًابقاعتم   . دومن فقوتم  یلامش  یاھ  هگنت  یوس  هب  ار  تاناویح 

اقیرفآ و نیب  ینیمز  لاصتا   ، نآ زا  دعب  یدوز  هب   . دنتفر ورف  ریز  هب  یلامش  یاکیرمآ 
یلکش نامھ  هب  یبرغ  ۀرکمین  ، و  تفر ورف  بآ  ریز  هب  ماجنارس  یبونج  یاکیرمآ 
رد تایح  زا  یصخشم  عاونا   ، دعب هب  نامز  نیا  زا   . داتفا ادج   ، تسا هزورما  هک 

. دندومن لماکت  هب  عورش  یبرغ  یقرش و  یاھ  هرکمین 

ناسنا یاین  ، و  دسر یم  نایاپ  هب  هلاس  نویلیم  هد  ًابیرقت  ۀرود  نیا  بیترت  نیدب  و 
نیسویلپ ۀرود  ناونع  هب  ًالومعم  هک  تسا  ینامز  نیا   . تسا هتشگن  رھاظ  زونھ 

. دوش یم  صخشم 

نادنبخی ۀیلوا  رصع  - 5
******ebook converter DEMO Watermarks*******



یلامش و یاکیرمآ  یقرش  لامش  تمسق  یاھنیمزرس  نیشیپ  ۀرود  نایاپ  ات 
یلامش یاکیرمآ  رد   . دندوب هتشگ  عفترم  رایسب  یمیظع  نازیم  هب  اپورا  لامش 
ییاوھ بآ و  ًاقباس   . دندوب هتفر  الاب  رتشیب  ای  توف  ات 30٫000  یعیسو  قطانم 

ضرعم رد  ًامامت  لامش  بطق  یاھبآ  ، و  دوب رارقرب  یلامش  قطانم  نیا  رد  لدتعم 
. دندوب خی  زا  یراع  ًاموادم  نادنبخی  ۀرود  نایاپ  ات  ًابیرقت  ، و  دنتشاد رارق  ریخبت 

، و دنداد ریسم  رییغت  نیمز  ندش  عفترم  نیا  اب  نامزمھ  روط  هب  سونایقا  تانایرج 
تسشن کی  ماجنارس  طیارش  نیا   . دنداد رییغت  ار  دوخ  تھج  یمسوم  یاھداب 

یاھناتسھوک رد  هدش  عابشا  ًادیدش  رفسمتا  تکرح  زا  تبوطر  تباث  ًابیرقت 
شزیر هب  عورش  فرب   ، درس هجیتن  رد  عفترم و  یحاون  نیا  رد   . دومن داجیا  یلامش 

. تفای تسد  توف  قمع 20٫000  هب  هک  نیا  ات   ، داد همادا  دوخ  شزیر  هب  دومن و 
راشف یدعب  تانایرج  یزکرم  طاقن   ، عافترا ۀفاضا  هب   ، یفرب قطانم  نیرت  قیمع 
نیا دح  زا  شیب  ِتسشن  نیا  هک  ینامز  ات  تسرد  . و  دندومن نییعت  ار  نادنبخی 
رصع دیناشوپ  یم  ًاموادم  فرب  میظع  ششوپ  نیا  اب  ار  یلامش  یاھناتسھوک 

لکش رییغت  هدنزخ  اما  دماج  خی  تروص  هب  یدوز  هب  اھفرب  نیا   . تفای همادا  نادنبخی 
. دنداد

یحاون رد  هن   ، دندوب هدش  عقاو  عفترم  تالف  رد  ًامامت  هرود  نیا  خی  گرزب  یاھ  هقرو 
لامش رد  اھلاچخی  زا  یمین   . دنوش یم  ادیپ  هزورما  هک  ییاج  ینعی   ، یناتسھوک
، رگید یاھاج  رد  مراھچ  کی  ، و  اپورا ایسآ -  رد  مراھچ  کی   ، دنتشاد رارق  اکیرمآ 

ایلارتسا اما   ، تفریذپ ریثأت  خی  زا  یکدنا  رادقم  هب  اقیرفآ   . بونج بطق  رد  ًاتدمع 
. تشگ هدیشوپ  بونج  بطق  یخی  ششوپ  اب  ًابیرقت 

هبرجت ار  صخشم  هناگادج و  یخی  مجاھت  شش   ، هرک نیا  یلامش  یحاون 
رھ تیلاعف  هب  هک  دندوب  یددعتم  یاھینیشن  بقع  اھتفرشیپ و  هچ  رگ   ، دنا هدرک 

رد اھدعب  زکرم و  ود  رد  یلامش  یاکیرمآ  یاھخی   . دندوب طوبرم  یخی  ۀناگادج  ۀقرو 
ریز رد  لماک  روط  هب  دنلسیا  دش و  هدیشوپ  خی  اب  دنلنیرگ   . دندش هتشابنا  زکرم  هس 

یانثتسا هب  ایناتیرب  ریازج  نوگانوگ  یاھنامز  رد  خی  اپورا  رد   . دیدرگ نوفدم  خی  نایرج 
رارق ششوپ  تحت  هسنارف  ات  ار  اپورا  برغ  ، و  دیناشوپ ار  ناتسلگنا  یبونج  لحاس 

. داد

ار دوخ  یبونج  تفرشیپ   ، یلامش یاکیرمآ  دورخی  نیلوا  شیپ  لاس   2٫000٫000
نویلیم کی  ًابیرقت  دورخی  نیا  ، و  دوب ققحت  فرش  رد  نونکا  نادنبخی  رصع   . دومن زاغآ 
هب ینیشن  بقع  رد  راشف و  یلامش  زکارم  زا  شیوخ  یورشیپ  فرص  ار  لاس 
زکارم  . تفای دادتما  بونج  یوس  هب  سازناک  ات  خی  یزکرم  ۀقرو   . دومن اجنآ  یوس 

. دندوبن هدرتسگ  هزادنا  نیا  هب  ماگنھ  نآ  رد  خی  یبرغ  یقرش و 

ینیشن بقع  لاح  رد  لامش  یوس  هب  گرزب  دورخی  نیلوا  شیپ  لاس   1٫500٫000
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یقرش لامش  شخب  دنلنیرگ و  یور  رب  فرب  زا  یمیظع  ریداقم   ، انثا نیا  رد   . دوب
خی یقرش  ۀدوت  نیا  دایز  نادنچ  هن  یتدم  رد  ، و  دوب هدرک  شزیر  یلامش  یاکیرمآ 

. دوب خی  مجاھت  نیمود  نیا   . دومن تکرح  هب  عورش  بونج  یوس  هب 

ۀیلوا یاھنارود  نیا  لوط  رد   . دندوبن هدرتسگ  اپورا  ایسآ -  رد  خی  لوا  مجاھت  ود  نیا 
، اھبسا  ، رادمشپ یاھتومام   ، اھنودوتسام زات  تخات و  تحت  اکیرمآ  لامش   ، خی رصع 
، رکیپ لوغ  یبآ  یاھگس   ، ینیمز یاھلبنت   ، اھنوسیاب  ، اھکشمواگ  ، اھنزوگ  ، اھرتش

زا یرایسب  یاھھورگ  لیف و  یگرزب  هب  ییاھلبنت   ، نادند ریشمش  یاھربب 
یامرس تلع  هب   ، دعب هب  نامز  نیا  زا  اما   . تفرگ رارق  گس  هبرگ و  یاھ  هداوناخ 
رصع نایاپ  هب  کیدزن   . تفای شھاک  اھنآ  دادعت  ًاعیرس  نادنبخی  ۀرود  ۀدنیازف 

. دنتشگ ضرقنم  اکیرمآ  لامش  رد  تاناویح  عاونا  نیا  رثکا  نادنبخی 

، یخی تامجاھت  نیب   . تفای رییغت  یکدنا  رادقم  ایند  بآ  نیمز و  تایح   ، خی زا  اوس 
مھ یور  اھدورخی   . رتمرگ یکدنا  دیاش   ، دوب زورما  لادتعا  دح  هب  ًابیرقت  اوھ  بآ و 
ار یمیظع  قطانم  هتفای و  شرتسگ  اھنآ  هچ  رگ   ، دندوب یلحم  ۀدیدپ  کی  هتفر 
نآ اھدورخی و  یلمع  یب  مایا  نیب  لحاس  یکیدزن  رد  اوھ  بآ و   . دندوب هدیناشوپ 

رس سلطا  سونایقا  لخاد  هب  نیِم  تلایا  لحاس  زا  خی  میظع  یاھھوک  هک  یمایا 
یادص اب  ، و  دندیزغل یم  مارآ  سونایقا  لخاد  هب  دناس  تجویپ  ۀیحان  زا   ، دندروخ یم 
رییغت یدایز  رادقم  هب   ، دنداتفا یم  لامش  یایرد  لخاد  هب  ژورن  یاھ  هردبآ  زا  اسآدعر 

. درک یم 
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رد  ، دنھ برغ  رد  یمک   . دوب یودب  ناسنا  لماکت   ، نادنبخی ۀرود  نیا  گرزب  ۀعقاو 
عاونا ییایسآ  نارجاھم  دالوا  نایم  رد  دراد و  رارق  بآ  ریز  رد  نونکا  هک  ینیمز 

رادیدپ یناھگان  روط  هب  هیلوا  نارادناتسپ   ، یلامش یاکیرمآ  یاھرومل  رت  یمیدق 
رد ، و  دنتفر یم  هار  دوخ  بقع  یاھاپ  یور  ًاتدمع  کچوک  تاناویح  نیا   . دنتشگ

. دندوب یگرزب  یاھزغم  یاراد  رگید  تاناویح  اب  هسیاقم  رد  دوخ و  ۀزادنا  اب  بسانت 
ناھگان هب  تاناویح  رترب  دیدج و  هورگ  کی   ، تایح زا  عون  نیا  ِلسن  نیمداتفھ  رد 

ناکاین دق  هزادنا و  ربارب  ود  ًابیرقت  هک  دیدج —  نارادناتسپ  همین  نیا   . تشگ زیامتم 
اھنت دندوب —  رادروخرب  هتفای  شیازفا  یزغم  بسانتم  یورین  زا  دندوب و  شیوخ 

، یلصا شھج  نیموس   ، نایتسخن هک  دندوب  هدرک  تیبثت  یبوخ  هب  ار  دوخ  ینامز 
نورد رد  ییارقھق  لوحت  کی   ، نامز نیمھ  رد   ) . دنتشگ رادیدپ  یناھگان  روط  هب 

ات زور  نآ  زا  ، و  دیدرگ نومیم  هیبش  یاین  نتفای  أشنم  بجوم  رادناتسپ  همین  لسن 
لیابق هک  یلاح  رد   ، تسا هتفر  ولج  هب  یجیردت  لماکت  اب  یرشب  ۀخاش   ، زورما هب 

(. دنا هتفر  ارقھق  هب  عقاو  رد  ای  هدنام  یقاب  نکاس  نومیم  هیبش 
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کی  . دیدرگ تبث  ینوکسم  ۀرک  کی  ناونع  هب  ایشنروی  شیپ  لاس   1٫000٫000
دوجوم ود  یناھگان  روط  هب  نایتسخن  تفرشیپ  لاح  رد  لسن  نورد  رد  شھج 

. دومن داجیا  ار   ، ناسنا عون  یعقاو  ناکاین   ، یودب یرشب 

زا  . تسویپ عوقو  هب  یدورخی  یورشیپ  نیموس  عورش  ماگنھ  رد  ًابیرقت  هعقاو  نیا 
، و شخب ورین   ، هدننازیگنا طیحم  کی  رد  امش  ۀیلوا  ناکاین  هک  دید  دوش  یم  ور  نیا 
، ایشنروی نایموب  نیا  ناگدنامزاب  اھنت  . و  دندرک لثم  دیلوت  هدمآ و  ایند  هب  لکشم 

ینکس یلامش  دمجنم  یاھنیمزرس  رد  دنھد  یم  حیجرت  نونکا   ، اھومیکسا
. دننیزگ

دوجو یبرغ  ۀرکمین  رد  نادنبخی  رصع  نایاپ  هب  کیدزن  زا  شیپ  ات  یرشب  تادوجوم 
یوس هب  هنارتیدم  یایرد  ندز  رود  اب  اھنآ   ، اھنادنبخی نیب  راودا  لوط  رد  اما   . دنتشادن
، اپورا برغ  یاھراغ  رد   . دندیدرونرد ار  اپورا  ۀراق  یدوز  هب  هدومن و  تکرح  برغ 

هتخیمآ ود  رھ  یبطق  یریسمرگ و  تاناویح  یایاقب  اب  هک  رشب  یاھناوختسا 
راودا رسارس  رد  هک  دنھد  یھاوگ  رما  نیا  رب  دنوش و  ادیپ  تسا  نکمم  دنا  هدش 
هدرک یم  یگدنز  ناسنا  یحاون  نیا  رد  اھلاچخی  ینیشن  بقع  یورشیپ و  ِیدعب 

. تسا

نادنبخی موادم  رصع  - 7

رب خی  لمع  اما   ، دندوب نایرج  رد  زین  یرگید  یاھتیلاعف  نادنبخی  ۀرود  رسارس  رد 
چیھ  . دنکفا یم  هیاس  ییایفارغج  لامش  یاھضرع  رد  رگید  یاھ  هدیدپ  یمامت 

یقاب ییایفارغج  یراگن  یاج  رد  یزراب  ۀناشن  نینچ  یرگید  ینیمز  تیلاعف 
، اھلادوگ ریظن   ، نیمز حطس  یاھفاکش  زیامتم و  یاھگنس  هتخت   . دراذگ یمن 

رد یرگید  ۀدیدپ  چیھ  اب  هطبار  رد   ، اھ هزیرگنس  هدش و  اجباج  یاھگنس   ، اھ هچایرد 
ای  ، میالم یاھیگتسجرب  نآ  لوئسم  نینچمھ  خی   . دنوش یمن  تفای  تعیبط 
، دورخی کی  . و  دشاب یم  زین  دنروھشم  اھلادرگ  هب  هک  نیمز  حطس  یاھجوم 

ار نیمز  ۀرھچ  مامت  دزاس و  یم  اجباج  ار  اھ  هناخدور  دور  یم  شیپ  هک  روطنیمھ 
، ینیمز یاھتفرخی  رگنایامن —  یاھتشابنا  نآ  ییاھنت  هب  اھدورخی   . دھد یم  رییغت 

هژیو هب   ، اھتشابنا نیا   . دنراذگ یم  اج  هب  دوخ  رس  تشپ  ار  ینایاپ —  ، و  یبناج
لامش و یوس  هب  یقرش  یاھ  هنارک  زا  یلامش  یاکیرمآ  رد  ینیمز  یاھتفرخی 

. دنوش یم  تفای  یربیس  اپورا و  رد  دنبای و  یم  دادتما  برغ 

یقرش یزکرم و  خی  یاھنادیم  زا  یدنویپ   ، خی ۀقرو  نیمراھچ  شیپ  لاس   750٫000
هب  ، دوخ جوا  رد  تشاد و  رارق  بونج  هب  نتفر  ریسم  رد  یبوخ  هب   ، یلامش یاکیرمآ 
برغ یوس  هب  لیام  هاجنپ  ار  یپیس  یسیم  ۀناخدور  دیسر و  یونیلیا  تلایا  بونج 

یوس هب  ایناولیسنپ  یزکرم  ۀیحان  ویاھوا و  ۀناخدور  ات  قرش  رد  ، و  دومن اجباج 
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. تفای دادتما  بونج 

رد هک  یلاح  رد   ، دز تسد  دوخ  مجاھت  نیرت  یبونج  هب  یربیس  یخی  ۀقرو  ایسآ  رد 
فقوتم پلآ  یاھھوک  دحرس  هب  هدیسرن  ات  تسرد  یورشیپ  لاح  رد  خی   ، اپورا

. دیدرگ

لماکت ریسم  دیدج  دادیور  کی   ، خی یورشیپ  نیمجنپ  یط  رد   ، شیپ لاس   500٫000
، یرشب نیزاغآ  ۀریت  زا   ، لسن کی  رد  یناھگان و  روط  هب   . دیشخب باتش  ار  رشب 
اریز  ، تسا مھم  فعاضم  یا  هنوگ  هب  خیرات  نیا   . درک شھج  نوگانوگ  داژن  شش 

. تسا یا  هرایس  سنرپ  دورو  رگناشن  نینچمھ 

مأوت مجاھت  کی  ۀدنریگ  رب  رد  یورشیپ  لاح  رد  دورخی  نیمجنپ  یلامش  یاکیرمآ  رد 
ات هاتوک  ۀلصاف  کی  طقف  یقرش  ۀشوگ   ، دوجو نیا  اب   . دوب خی  زکرم  هس  ۀیلک  طسوت 

هب یکدنا  یورشیپ  یبرغ  یخی  ۀقرو  ، و  تفای دادتما  سنرال  تنس  ۀرد  نییاپ 
ار اوُیآ  تلایا  رتشیب  هدیسر و  بونج  هب  یزکرم  ۀشوگ  اما   . دومن بونج  یوس 

. دوبن هدرتسگ  نیشیپ  مجاھت  ۀزادنا  هب  خی  مجاھت  نیا  اپورا  رد   . دیناشوپ

نیا مغر  هب  . و  تشگ زاغآ  یدورخی  دامجنا  نیرخآ  نیمشش و  شیپ  لاس   250٫000
، دندوب هدرک  تسشن  هب  عورش  یکدنا  یلامش  یناتسھوک  قطانم  هک  تیعقاو 

. دوب یلامش  یخی  قطانم  رد  فرب  شزیر  نیرتگرزب  ۀرود  نیا 

ماغدا مھ  رد  خی  میظع  ۀدوت  کی  تروص  هب  خی  گرزب  ۀقرو  هس  مجاھت  نیا  رد 
نیا  . دندرک تکرش  یدورخی  تیلاعف  نیا  رد  یبرغ  یاھھوک  یمامت  ، و  دندش

رازھ و زا  شیب  شراشف  زکارم  زا  خی   . دوب اکیرمآ  لامش  رد  خی  مجاھت  نیرتگرزب 
هجرد نیرت  نییاپ  یلامش  یاکیرمآ  ، و  درک تکرح  بونج  یوس  هب  لیام  دصناپ 

. دومن هبرجت  ار  دوخ  یاھترارح 

هب رایسب  هک  داد  خر  یدادیور   ، دورخی نیرخآ  یورشیپ  یط  رد  شیپ  لاس   200٫000
. رفیسول شروش  دوب —  طوبرم  ایشنروی  رد  اھدادخر  عوقو 

یبونج شرتسگ  طاقن  نیرترود  هب  دورخی  نیرخآ  نیمشش و  شیپ  لاس   150٫000
هب یزکرم  ۀقرو   ، تشاذگ رس  تشپ  ار  اداناک  زرم  خی  یبرغ  ۀقرو   . دیسر دوخ 
یورشیپ بونج  یوس  هب  یقرش  ۀقرو  ، و  دش دراو  یونیلیا  ، و  یروسیم  ، سازناک

. دیناشوپ ار  ویاھوا  ایناولیسنپ و  مظعا  شخب  هدومن و 

یاھ هچایرد  هک  ار  یرایسب  یخی  یاھ  هشوگ  ای  اھ  هکیراب  هک  تسا  یدورخی  نیا 
، نآ ینیشن  بقع  لوط  رد   . داد تکرح  ولج  هب  دنداد  شرب  ار  کچوک  گرزب و  ینونک 

ناسانش نیمز  . و  تشگ داجیا  یلامش  یاکیرمآ  گرزب  یاھ  هچایرد  متسیس 
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هب دنا و  هدرک  جاتنتسا  ار  دادیور  نیا  نوگانوگ  لحارم  یقیقد  رایسب  زرط  هب  ایشنروی 
ۀرد لخاد  هب  ادتبا  فلتخم  یاھنامز  رد   ، بآ ماجحا  نیا  هک  دنا  هدز  سدح  یتسرد 
زا ماجنارس  ، و  نُسداھ ۀرد  لخاد  هب  قرش  تمس  هب  سپس   ، یپیس یسیم 
هک ینامز  زا   . دنا هدش  یلاخ  سنرال  تنس  لخاد  هب  یلامش  ریسم  کی  قیرط 
ینونک ریسم  یور  هب  نتخیر  نوریب  هب  عورش  گرزب  یاھ  هچایرد  ِطبترم  ِمتسیس 

. درذگ یم  لاس  رازھ  تفھ  یس و  دومن  اراگاین 

یخی روانھپ  یاھ  هقرو   ، دورخی نیرخآ  ینیشن  بقع  لوط  رد   ، شیپ لاس   100٫000
لباق روط  هب  خی  تشابنا  زکرم  ، و  دندومن نتفرگ  لکش  هب  عورش  یبطق 

هب یبطق  یحاون  هک  یتقو  ات  . و  دومن تکرح  لامش  یوس  هب  یا  هظحالم 
ای هدنیآ  رد  نیمز  ندش  عفترم  زا  رظن  فرص   ، دنھد یم  همادا  خی  زا  دوخ  یگدیشوپ 
یور رگید  نادنبخی  رصع  کی  هک  تسا  نکمم  یتخس  هب   ، سونایقا تانایرج  رییغت 

. دھد

نامز لوط  کی  هب  ، و  درک یم  یورشیپ  لاس  رازھ  دصکی  یارب  دورخی  نیرخآ  نیا 
یارب لدتعم  یحاون   . ددرگ لیمکت  نآ  یلامش  ینیشن  بقع  ات  دوب  زاین  هباشم 

. دنا هدوب  خی  زا  یراع  لاس  رازھ  هاجنپ  زا  شیب  یکدنا 

ار رگید  نوگانوگ  عاونا  تخاس و  دوبان  ار  نارادناج  زا  یرایسب  دیدش  یدورخی  ۀرود 
هب هک  شیپ  سپ و  هب  ترجاھم  قیرط  زا  یرایسب   . داد رییغت  نیداینب  یا  هنوگ  هب 
نآ  . دندش لابرغ  تدش  هب   ، دوب مزال  ینیشن  بقع  یورشیپ و  لاح  رد  خی  لیلد 
، سرخ  ، دندومن لابند  شیپ  سپ و  هب  نیمز  یور  رد  ار  اھدورخی  هک  یتاناویح 

. دندوب نودوتسام  ، و  تومام  ، کشمواگ  ، نزوگ  ، نوسیاب

یحاون ۀدیشوپرس  یاھ  هیشاح  اھنودوتسام  اما   ، دندروآ هانپ  اھتشد  هب  اھتومام 
هدرتسگ اداناک  ات  کیزکم  زا  ریخا  نامز  کی  ات  اھتومام   . دنداد یم  حیجرت  ار  یلگنج 
یاکیرمآ رد  اھنودوتسام   . دندیدرگ هدیشوپ  مشپ  زا  یربیس  هب  قلعتم  عاونا   . دندوب
هک روطنامھ   ، دنتشگ دوبان  خرس  ناسنا  طسوت  هک  نیا  ات   ، دنتفای اقب  یلامش 

. درب نیب  زا  ار  اھنوسیاب  اھدعب  دیفس  ناسنا 

ریشمش ربب  ، و  امال  ، ریپات  ، بسا  ، یدورخی نیرخآ  لوط  رد   ، یلامش یاکیرمآ  رد 
یاکیرمآ زا  یبآ  یاھکوخ  ، و  اھلیدامرآ  ، اھلبنت  ، اھنآ یاج  هب   . دنتفر نیب  زا  نادند 

. دندمآ اجنآ  هب  یبونج 

نتخیمآ مھ  رد  هب   ، یورشیپ لاح  رد  خی  ربارب  رد  تایح  یلیمحت  ترجاھم 
، خی مجاھت  نیرخآ  ینیشن  بقع  اب  ، و  دیماجنا تاناویح  ناھایگ و  ۀداعلا  قراخ 
یاھ هلق  زا  یخرب  زارف  رب   ، ود رھ   ، تاناویح ناھایگ و  یبطق  عاونا  زا  یرایسب 
اھدورخی تسد  هب  یدوبان  زا  زیرگ  یارب  هک  ییاج  ینعی   ، دندنام اج  هب  اھنت  اھھوک 
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رب هدش  اج  هب  اج  تاناویح  ناھایگ و  نیا  هزورما   ، ور نیا  زا  . و  دندوب هدرک  رفس  نآ  هب 
یلامش یاکیرمآ  رد  یچالاپآ  یاھھوک  رد  یتح  اپورا و  رد  پلآ  یاھھوک  هتشر  زارف 

. دنوش تفای  تسا  نکمم 

هب موسوم  ۀرود   ، تسا یسانش  نیمز  ۀدش  لیمکت  ۀرود  نیرخآ  نادنبخی  رصع 
. دیماجنا لوط  هب  لاس  نویلیم  ود  هک   ، نیسوتسیلپ

یحاون یانثتسا  هب   ، نادنبخی گرزب  رصع  ۀمتاخ  رگناشن  شیپ  لاس   35٫000
کیدزن هک  تسا  تیمھا  اب  ظاحل  نیا  هب  نینچمھ  خیرات  نیا   . تسا هرایس  یبطق 

اب فداصم  ًابیرقت  ، و  دشاب یم  مدآ  یاطعا  زاغآ  لایرتام و  رتخد  رسپ و  کی  دورو  هب 
. دشاب یم  نادنبخی  زا  دعب  ای  نیسولوھ  ۀرود  عورش 

مایا ات  هتفای و  دادتما  خی  ینیشن  بقع  ات  نارادناتسپ  تایح  شیادیپ  زا  هک   ، لقن نیا 
. دریگ یم  رب  رد  ار  لاس  نویلیم  هاجنپ  ًابیرقت  روط  هب  ینامز   ، دبای یم  همادا  یخیرات 
امش نارگشھوژپ  یارب  ، و  دشاب یم  یسانش  نیمز  یلعف  ۀرود  هرود و  نیرخآ  نیا 

. تسا هدش  هتخانش  ریخا  مایا  رصع  ای  کیئوزونِس  ۀرود  ناونع  هب 

[. دشاب یم  هرایس  میقم  تایح  لماح  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 62
هیلوا ناسنا  نیتسخن  یاھداژن 

یپایپ و شھج  هس  اب  رشب  عون  لصفالب  ناکاین   ، شیپ لاس  نویلیم  کی  دودح  رد 
تفرگ یم  همشچرس  راد  تفج  نارادناتسپ  ِرومل  عون  ۀیلوا  لسن  زا  هک  یناھگان 
ییاکیرمآ یدعب  ای  یبرغ  هورگ  زا   ، هیلوا یاھرومل  نیا  ۀریچ  لماوع   . دنتشگ رادیدپ 
رارقرب زا  شیپ  اما   . دندوب هتفرگ  تأشن  تایح  لماکت  لاح  رد  یامسالپ  هب  قلعتم 

تشاک یاھتدعاسم  قیرط  زا  هریت  نیا   ، یرشب یاین  میقتسم  طخ  نتخاس 
هب تایح  یقرش  هورگ   . دیدرگ تیوقت  دوب  هتفای  لماکت  اقیرفآ  رد  هک  تایح  یزکرم 

. دومنن یکمک  چیھ  ای  هدرک  یکدنا  تدعاسم  رشب  عون  داجیا 

رومل نومیم  ۀیلوا  عاونا  - 1

ِدوجوم شیپ  زا  لیابق  هب   ، دندوب طوبرم  رشب  عون  دادجا  هب  هک  هیلوا  یاھرومل 
اقیرفآ لامش  اپورا و  ایسآ -  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  ییاھنومیم  نوبیگ و  یاھنومیم 
طوبرم میقتسم  روط  هب  دنا  هتفای  اقب  نونکات  ناشیاھ  هداون  دندرک و  یم  یگدنز 

یرابت زا  هچ  رگ   ، دندوبن زین  رومل  نومیم  یزورما  عون  لسن  زا  نینچمھ  اھنآ   . دندوبن
. دندمآرب  ، هتشگ ضرقنم  هک  تساھتدم  هدوب و  کرتشم  ود  رھ  یارب  هک 

بسن لصا و  یرارقرب   ، دنتفای لماکت  یبرغ  ۀرکمین  رد  هیلوا  یاھرومل  نیا  هک  نآ  اب 
یزکرم تشاک  ۀیلوا  ناکم  رد  ایسآ  یبرغ  بونج  رد  رشب  عون  رادناتسپ  میقتسم 

شیپ لاس  نویلیم  نیدنچ   . تسویپ عوقو  هب  یقرش  یحاون  یاھزرم  رد  اما  تایح 
ترجاھم برغ  یوس  هب  گنیرب  ینیمز  لپ  یور  زا  اھرومل  یلامش  یاکیرمآ  عون 

. دندوشگ بونج  یوس  هب  ار  دوخ  هار  یدنک  هب  ییایسآ  لحاس  دادتما  رد  دندرک و 
تعسو ماگنھ  نآ  رد  یایرد  نیب  هک  راگزاس  یا  هیحان  هب  ماجنارس  رجاھم  لیابق  نیا 
دوب هتفرگ  رارق  دنھ  ۀریزج  هبش  یناتسھوک  عفترم  یحاون  هنارتیدم و  ۀتفای 

دنویپ نیریاس  بولطم و  یاھ  هریت  اب  اھنآ  دنھ  برغ  رد  اھنیمزرس  نیا  رد   . دندیسر
. دنداھن انب  ار  یرشب  داژن  بسن  لصا و  بیترت  نیدب  هتفای و 

تفر و ورف  بآ  ریز  جیردت  هب  اھھوک  یبرغ  بونج  رد  دنھ  لحاس  نامز  تشذگ  اب 
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ای ینیرھنلا  نیب  ۀریزج  هبش  نیا  زا   . دومن یوزنم  لماک  روط  هب  ار  هقطنم  نیا  تایح 
هب مھ  نآ  ، و  تشادن دوجو  لامش  یوس  هب  زج  هب  زیرگ  ای  دورو  یارجم  چیھ  یناریا 

نیا رد  . و  تشگ یم  عطق  بونج  رد  اھدورخی  یاھشروی  قیرط  زا  یپ  رد  یپ  روط 
رومل رادناتسپ  عون  نیا  رترب  یتآ  یاھلسن  زا  ، و  یتشھب ًابیرقت  ماگنھ  نآ  رد  ۀقطنم 

رادیدپ رشب  ینونک  عون  ریخا و  مایا  نومیم  هبش  ۀلیبق   ، گرزب هورگ  ود  هک  دوب 
. دنتشگ

هیلوا نارادناتسپ  - 2

ناگداون  ، هیلوا ینیرھنلا  نیب  نارادناتسپ  شیپ  لاس  نویلیم  کی  زا  شیب  یکدنا 
رادیدپ یناھگان  روط  هب   ، راد تفج  نارادناتسپ  ِرومل  یلامش  یاکیرمآ  عون  میقتسم 
هکنآ اب  . و  دنتشاد دق  توف  هس  ًابیرقت  دندوب و  یکچوک  لاعف  تاقولخم  اھنآ   . دندش

دنتسناوت یم  یناسآ  هب   ، دنتفر یمن  هار  شیوخ  بقع  یاھاپ  یور  هتسویپ  روط  هب 
ادص دوخ  زا  نومیم  کبس  هب  دندوب و  کباچ  وم و  زا  هدیشوپ  اھنآ   . دنتسیاب تسار 
یودب تشگنا  اھنآ   . دندوب راوختشوگ  اھنآ   ، اھنومیم لیابق  سکع  اما   ، دندروآ یم  رد 
اپ تسش  یاریگ  هدافتسا و  لباق  رایسب  تشگنا  زین  تسد و  تسش  لباقتم 
تسش لباقتم  تشگنا  ًابقاعتم  رشب  شیپ  عون  رد   ، دعب هب  هطقن  نیا  زا   . دنتشاد

اھنآ رد  ًاجیردت  اپ  تسش  تشگنا  یگدنریگ  ناوت  هک  یلاح  رد   ، دمآ دوجو  هب  تسد 
اما دنتفای  زاب  ًاددجم  ار  اپ  تسش  ۀدنریگ  تشگنا   ، نومیم یتآ  لیابق   . تفر نیب  زا 

. دماین دوجو  هب  اھنآ  رد  زگرھ  تسد  تسش  تشگنا  ِیرشب  عون 

هب دندیسر  یم  یگلاس  راھچ  ای  هس  نس  هب  هک  یماگنھ  هیلوا  نارادناتسپ  نیا 
لاس تسیب  دودح  رد  یرمع  لوط  هوقلاب  روط  هب  ، و  دنتفای یم  تسد  لماک  دشر 
اھولقود هچ  رگ   ، دندمآ یم  ایند  هب  یکت  اھنآ  نادنزرف   ، هدعاق کی  تروص  هب   . دنتشاد

. دندش یم  دلوتم  هاگھگ  زین 

رد ماگنھ  نآ  ات  هک  یناویح  رھ  دوخ و  ۀزادنا  اب  هسیاقم  رد  دیدج  عون  نیا  یاضعا 
زا یرایسب  اھنآ   . دندوب اھزغم  نیرتگرزب  یاراد  دوب  هدمآ  دوجو  هب  نیمز  ۀرک 

یودب ناسنا  اھدعب  هک  یرامشیب  یاھ  هزیرغ  رد  دندرک و  یم  هبرجت   ار  تاساسحا 
رد هک  یماگنھ  دندوب و  واکجنک  رایسب  اھنآ   . دندوب میھس  دومن  یم  یگژیو  نییعت  ار 

شیامن هب  دوخ  زا  یا  هظحالم  لباق  فعش  روش و   ، دندش یم  قفوم  یراک  ماجنا 
هتفای لماکت  اھنآ  رد  یبوخ  هب  سکس  هب  لیم  اذغ و  یارب  اھتشا   . دنتشاذگ یم 

تفج شنیزگ  هقشاعم و  ییادتبا  لکش  کی  رد  سنج  صخشم  باختنا  کی  ، و  دوب
رد دندیگنج و  یم  ناما  یب  دوخ  ناشیوخ  زا  عافد  رد  اھنآ   . دوب راکشآ  نانآ  رد 

رد یرامش  کچوک  دوخ  سح  کی  زا  دندوب و  تفطالمرپ  ًالماک  یگداوناخ  تاطابترا 
شیوخ یاھتفج  هب  دندوب و  رھمرپ  رایسب  اھنآ   . دندوب رادروخرب  تمادن  تلاجخ و  زرم 

، دومن یم  ادج  مھ  زا  ار  اھنآ  طیارش  رگا  اما   ، دندوب رادافو  هدننک  رثأتم  یا  هنوگ  هب 
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. دندرک یم  باختنا  یدیدج  یاھتفج 

زا ار  نانآ  هک  بوخ  رایسب  تیارد  کچوک و  تماق  زا  یرادروخرب  تلع  هب  اھنآ 
رادروخرب یا  هداعلا  قوف  سرت  زا  تخاس  یم  هاگآ  لگنج  رد  تنوکس  تارطاخم 

دایز ۀزادنا  هب  هک  دش  رجنم  یا  هناطاتحم  ۀنالقاع  تامادقا  نآ  هب  رما  نیا  ، و  دنتشگ
کون زارف  رب  نانآ  طسوت  ییادتبا  یاھھاگھانپ  نتخاس  ریظن   ، دومن تدعاسم  اقب  هب 

تالیامت عورش   . درب نیب  زا  ار  ینیمز  یگدنز  تارطاخم  زا  یرایسب  هک   ، ناتخرد
. ددرگ یم  زاب  مایا  نیا  هب  صخشم  روط  هب  رشب  عون  یسرت 

نایامن ماگنھ  نآ  ات  هک  نآ  زا  رتارف   ، یا هلیبق  حور  کی  نیزاغآ  نارادناتسپ  نیا  رد 
لاح نیا  اب  اما   ، دندوب یعامتجا  رایسب  عقاو  رد  اھنآ   . دمآ دوجو  هب   ، دوب هتشگ 

هب  ، تشگ یم  لتخم  قیرط  رھ  هب  ناش  هرمزور  یگدنز  یداع  لاور  هک  یماگنھ 
جوا هب  ًالماک  نانآ  مشخ  هک  یتقو  ، و  دندش یم  وج  هزیتس  یا  هداعلا  قوف  ۀنوگ 
تعیبط  ، دوجو نیا  اب   . دنتشاذگ یم  شیامن  هب  ینیشتآ  جازم  دوخ  زا   ، دیسر یم 
اب گنج  یارب  رترب  یاھھورگ   . دروخ یم  یبوخ  راک  درد  هب  نانآ  یوج  هزیتس 

، یباختنا یاقب  قیرط  زا  بیترت  نیدب  ، و  دندرک یمن  گنرد  دوخ  رت  نییاپ  ناگیاسمھ 
نیا رتکچوک  تاقولخم  تایح  یدوز  هب  اھنآ   . دنتفای دوبھب  ًاجیردت  تادوجوم  عون  نیا 

راوختشوگریغ رت  یمیدق  لیابق  زا  یکدنا  دادعت  ، و  دندروآرد هطلس  تحت  ار  هیحان 
. دنتفای اقب  نومیم  هبش 

هبش رد  لاس  رازھ  کی  زا  شیب  یارب  دنتفای و  شیازفا  لاعف  کچوک  تاناویح  نیا 
دوبھب نانآ  یلک  شوھ  یکیزیف و  عون  ًاموادم  ، و  دندش هدنکارپ  نیرھنلا  نیب  ۀریزج 

رومل یاین  عون  نیرترب  نیب  زا  هریت  نیا  نتفای  أشنم  زا  سپ  لسن  داتفھ  اھنت  . و  تفای
ۀلحرم ناکاین  یناھگان  ییادج  تسویپ —  عوقو  هب  دعب  زاس  نارود  دادیور  هک  دوب 

. ایشنروی رد  یرشب  تادوجوم  لماکت  رد  دعب  یتایح 

نارادناتسپ همین  - 3

نیا زا  رترب  جوز  کی  هاگتماقا  رد   ، نیزاغآ نارادناتسپ  یگدنز  نارود  لیاوا  رد 
رد اھنآ   . هدام کی  رن و  کی   ، دندش دلوتم  اھولقود   ، ناتخرد کون  رد  کباچ  تاقولخم 

یکدنا یوم  اھنآ   . دندوب ییابیز  کچوک  تاقولخم  یتسار  هب  ناشناکاین  اب  هسیاقم 
بآ و کی  رد  اھنآ  اریز  دوبن  وضع  صقن  کی  رما  نیا  اما   . دنتشاد دوخ  یاھندب  یور 

. دندرک یم  یگدنز  لدتعم  مرگ و  یاوھ 

ردپ زا  ظاحل  رھ  هب  اھنآ   . دندومن یم  دشر  توف  راھچ  زا  شیب  یمک  دق  ات  نادنزرف  نیا 
. دندوب رادروخرب  یرتھاتوک  ناوزاب  رتزارد و  یاھاپ  زا  ، و  دندوب رتگرزب  شیوخ  ردام  و 

ناتشگنا لثم  تسرد  هک   ، دنتشاد لباقتم  ًالماک  ًابیرقت  تسد  ناتسش  اھنآ 
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هار تسار  اھنآ   . دندوب هتفای  قابطنا  عونتم  راک  یارب  رشب  تسد  تسش  ینونک 
یرشب یدعب  یاھداژن  یاھاپ  ِیبوخ  هب  ًابیرقت  هک  دنتشاد  ییاھاپ  دنتفر و  یم 

. دندوب بسانم  نتفر  هار  یارب 

یاھزغم زا  یلو  رتکچوک  رتلزان و  یرشب  تادوجوم  یاھزغم  زا  نانآ  یاھزغم 
لیاوا نامھ  رد  اھولقود   . دندوب رتگرزب  رایسب  هسیاقم  رد  رترب و  رایسب  ناشناکاین 

ۀلیبق مامت  یاسؤر  ناونع  هب  یدوز  هب  دندراذگ و  شیامن  هب  یرترب  شوھ 
یعامتجا نامزاس  زا  یودب  لکش  کی  عقاو  رد  ، و  دندش هتخانش  هیلوا  نارادناتسپ 
شزیمآ ردارب  رھاوخ و  نیا   . دندنکفا یپ  ار  یرگراک  ییادتبا  یداصتقا  شخب  کی  و 
هیبش رایسب  هک  نادنزرف  زا  هرفن  کی  تسیب و  ۀعماج  کی  زا  یدوز  هب  دندرک و 

رھ زا  هتشاد و  دق  توف  راھچ  زا  شیب  یگمھ  اھنآ   . دنتشگ دنم  هرھب  دندوب  ناشدوخ 
ار نارادناتسپ  همین  ۀتسھ  دیدج  هورگ  نیا   . دندوب رترب  ناشناکاین  عون  زا  رظن 

. دنداد لیکشت 

، و تفرگرد ناما  یب  یگنج   ، گنج  ، دش دایز  رترب  دیدج و  هورگ  نیا  دادعت  هک  یتقو 
ابآ و دوجوم و  شیپ  زا  داژن  زا  نت  کی  یتح   ، تفای نایاپ  بیھم  راکیپ  هک  یتقو 
رتدنمتردق و اما  رتکدنا  ۀخاش   . دنامن یقاب  هدنز  هیلوا  نارادناتسپ  یدادجا 

. دوب هتفای  اقب  دوخ  ناکاین  نتفر  تسد  زا  یاھب  هب  عون  نیا  ِرت  شوھاب 

تشحو لماع   ، دوجوم نیا  لسن ) دصشش   ) لاس رازھ  هدزناپ  ًابیرقت  یارب  نونکا  و 
هتفر نیب  زا  هتشذگ  مایا  ریرش  گرزب و  تاناویح  یمامت   . تشگ ایند  زا  شخب  نیا 
ۀداوناخ رتگرزب  عاونا  ، و  دندوبن راوختشوگ  یحاون  نیا  یموب  گرزب  ناروناج   . دندوب

موجھ نیمز  ۀرک  حطس  نما  ۀشوگ  هناگی  نیا  هب  زونھ  اھربب —  اھریش و  هبرگ — 
نیا یمامت  دندش و  رتوج  هزیتس  نارادناتسپ  همین  نیا  ور  نیا  زا   . دندوب هدرواین 

. دنتخاس روھقم  ار  شنیرفآ  زا  هشوگ 

. دندوب دوبھب  کی  ظاحل  رھ  زا  یدادجا  ابآ و  عون  اب  هسیاقم  رد  نارادناتسپ  همین 
. دوب لاس  جنپ  تسیب و  دودح  رد  ، و  هدوب رت  ینالوط  نانآ  ۀوقلاب  رمع  لوط  یتح 

رب هوالع   . تشگ رادیدپ  دیدج  عون  نیا  رد  یرشب  یا  هیاپ  صیاصخ  زا  یدادعت 
همین نیا   ، دش هدراذگ  شیامن  هب  نانآ  ناکاین  طسوت  هک  ینطاب  تالیامت 

راجزنا تلاح  دوخ  زا  صخشم  ۀدننک  زئمشم  یاھتیعضو  رد  دندوب  رداق  نارادناتسپ 
. دندوب رادروخرب  یزاس  هریخذ  صخشم  ۀزیرغ  کی  زا  اھنآ  نیا  رب  هوالع   . دنھد ناشن 

یروآ عمج  هب  رتشیب  دندرک و  یم  ناھنپ  یدعب  ۀدافتسا  یارب  ار  اذغ  اھنآ 
یعفادت تامھم  یارب  هک  درگ  یاھگنس  عاونا  زا  یخرب  فاص و  درگ و  یاھ  هزیرگنس 

. دندروآ یم  یور  دوب  بسانم  یمجاھت  و 

نامتخاس صخشم  لیم  کی  دوخ  زا  هک  دندوب  ییاھنیلوا  نارادناتسپ  همین  نیا 
کون رد  هناخ  نتخاس  رد  نانآ  یاھیدروامھ  رد  هک  روطنآ   ، دندراذگ شیامن  هب  یزاس 
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. دوش یم  هداد  ناشن  نیمز  ریز  رد  نانآ  یلنوت  دنچ  یاھھاگشیاسآ  زین  ناتخرد و 
یاھھاگھانپ رد  شیوخ  تینما  یارب  هک  دندوب  نامز  نآ  ات  نارادناتسپ  عون  نیلوا  اھنآ 

هب ار  ناتخرد  یدایز  ۀزادنا  هب  اھنآ   . دننیبب کرادت   ، ود رھ   ، ینیمز ریز  یتخرد و 
بش رد  دندرک و  یم  یگدنز  نیمز  یور  زور  لوط  رد  هتخاس و  اھر  هاگلزنم  ناونع 

. دندیباوخ یم  ناتخرد  کون  رد 

یارب یدج  تباقر  هب  ماجنارس  تارفن  دادعت  رد  یعیبط  شیازفا  نامز  تشذگ  اب 
یاھدربن زا  یرس  کی  هب  ًامامت  نیا  ، و  دش رجنم  یسنج  یدروامھ  کاروخ و 

همادا اھراکیپ  نیا   . دربب نیب  زا  ار  عون  نیا  یمامت  دوب  کیدزن  هک  دیماجنا  راتشکرپ 
رگید راب  کی  حلص  اما   . دنام یقاب  هدنز  هرفن  دصکی  زا  رتمک  هورگ  کی  هک  نیا  ات   ، تفای
ون زا  ناتخرد  کون  رد  ار  دوخ  یاھھاگباوخ  هتفای  اقب  ۀلیبق  هناگی  نیا  ، و  تشگ قئاف 

. دنتفرگ رس  زا  ار  زیمآ  تملاسم  همین  لامرن و  یدوجو  رگید  راب  کی  دنتخاس و 

ۀلصاف هچ  اب  امش  یرشب  شیپ  ناکاین  هک  دینک  کرد  دیناوت  یم  یتخس  هب  امش 
، تیرشب یمامت  ییاین  ۀغابروق  رگا   . دندیسر یم  ضارقنا  دحرس  هب  هاگھگ  یکدنا 

یا هنوگ  هب  لماکت  ریسم  یمامت   ، دوب هدیرپ  رتمک  چنیا  ود  صخشم  دادیور  کی  رد 
زا شیپ   ، نارادناتسپ ۀیلوا  عون  ِرومل  هیبش  لصفالب  ردام   . تفای یم  رییغت  ریگمشچ 

رات ۀلصاف  اب  ًافرص  راب  جنپ   ، دروآ ایند  هب  ار  نارادناتسپ  رترب  دیدج و  عون  ردپ  هک  نآ 
ردام هک  یتخرد  هب  هک  داد  خر  ینامز  هثداح  نیرتکیدزن  اما   . تخیرگ گرم  زا  ییوم 
نیا ۀدلاو  ود  رھ   . دومن تباصا  هقعاص  دوب  هدیباوخ  نآ  رد  نایتسخن  یاھولقود  یتآ 

زا نت  هس   . دندش هدنازوس  یدب  روط  هب  هدش و  هکوش  تدش  هب  نارادناتسپ  همین 
لاح رد  تاناویح  نیا   . دندش هتشک  ینامسآ  ۀقعاص  نیا  طسوت  نانآ  نادنزرف 

رارق تباصا  دروم  نانآ  یتخرد  کون  ۀناخ  هک  جوز  نیا   . دندوب یفارخ  ًابیرقت  لماکت 
لابند هب  ، و  دندوب رادناتسپ  همین  عون  رت  هتفرشیپ  هورگ  ناربھر  یتسار  هب  تفرگ 
هب دندوب  رت  شوھاب  یاھ  هداوناخ  لماش  هک  هلیبق  زا  یمین  زا  شیب  نانآ  ۀنومن 
دیدج یاھھاگلزنم  نتخاس  دندرک و  ناکم  لقن  لحم  نیا  زا  رترود  لیام  ود  ًادودح 
هب نانآ  تقوم  یاھھاگشیاسآ  هک  ار  ینیمز  یاھھاگھانپ  ناتخرد و  کون  یور 

. دندومن عورش   ، دوب یناھگان  رطخ  ماگنھ 

ار دوخ  ناش  هناخ  لیمکت  زا  سپ  یدوز  هب  ددعتم  یاھراکیپ  رد  راک  هنھک  جوز  نیا 
ایند هب  ماگنھ  نآ  ات  هک  یتاناویح  نیرتمھم  نیرتبلاج و   ، اھولقود زارفرس  نیدلاو 
یدعب یتایح  ماگ  هک  دندوب  نایتسخن  دیدج  عون  نیلوا  نانآ  اریز   ، دنتفای  ، دندوب هدمآ 

. تفرگ یم  رب  رد  ار  رشب  شیپ  لماکت  رد 

ۀدام رن و  بیجع  جوز  کی  رگید —  جوز  کی  نایتسخن  یاھولقود  نیا  دلوت  اب  نراقم 
رظن زا  مھ  یرکف و  رظن  زا  مھ  هک  یجوز  کی   ، رادناتسپ همین  ۀلیبق  زا  هداتفا  بقع 
کی رن و  کی   ، اھولقود نیا   . دندروآ ایند  هب  ولقود  کی  زین  دندوب —  رت  نییاپ  یکیزیف 
هقالع کاروخ  ۀیھت  هب  طقف  اھنآ   . دندوب توافت  یب  یزوریپ  الیتسا و  هب  تبسن   ، هدام
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یارب وجتسج  هب  ار  دوخ  ۀقالع  یدوز  هب   ، دندروخ یمن  تشوگ  نوچ  ، و  دنتشاد
لیابق ناراذگناینب   ، هداتفا بقع  یاھولقود  نیا   . دنداد تسد  زا  یلک  هب  راکش 

یاوھ بآ و  اب  یبونج  رتمرگ  یحاون  هب  نانآ  ناگداون   . دنتشگ نومیم  هبش  یزورما 
هیبش رتشیب  هک  ییاج  ینعی   ، دندروآ هانپ  نآ  یریسمرگ  یاھ  هویم  روفو  لدتعم و 

عاونا اب  هک  ییاھ  هخاش  نآ  یانثتسا  هب   ، دنا هداد  تایح  ۀمادا  نآ  رد  نارود  نآ 
تیفیک هجیتن  رد  هدرک و  یریگ  تفج  گرزب  یاھنومیم  نوبیگ و  یاھنومیم  نیشیپ 

. دنا هداد  تسد  زا  یدایز  ردق  هب  ار  دوخ 

مھ هب  هنیمز  نیا  رد  اھنت  نومیم  ناسنا و  هک  دید  ناوت  یم  یناسآ  هب  ور  نیا  زا  و 
نامزمھ و دلوت  هک  یا  هریت   ، دنا هدمآرب  نارادناتسپ  همین  زا  ود  رھ  هک  دنطوبرم 
هک رت  تسپ  تفج  تسویپ : عوقو  هب  نآ  رد  اھولقود  زا  تفج  ود  بقاعتم  ییادج 

، و لیروگ ، و  هزناپماش  ، هنیزوب  ، نومیم یزورما  عاونا  ندروآ  دوجو  هب  شتشونرس 
لماکت ناسنا  دوخ  هب  هک  دوب  یا  هنایارگزارف  طخ  نداد  همادا  شریدقت  هک  رترب  تفج 

. تفای

. نیدلاو کی  زا  هن  اما   ، دندمآرب عون  هریت و  کی  زا  اھنومیم  هبش  یزورما و  ناسنا 
رد  ، دنا هدمآرب  رادناتسپ  همین  ۀریت  نیا  ۀدیزگرب  ۀمتت  رترب  یاھ  هریت  زا  ناسنا  ناکاین 

دوجوم شیپ  زا  عاونا  زا  یخرب  یانثتسا  هب   ) یزورما یاھنومیم  هبش  هک  یلاح 
ناگداون نومیم ) هیبش  تادوجوم  ریاس  ، و  گرزب یاھنومیم   ، اھ هنیزوب   ، اھرومل

اقب تلع  نیا  هب  اھنت  جوز  نیا   . دنشاب یم  رادناتسپ  همین  هورگ  نیا  جوز  نیرت  تسپ 
رد هتفھ  ود  زا  شیب  یط  کاروخ  ینیمزریز  رابنا  هاگشیاسآ و  کی  رد  هک  دنتفای 

هک ینامز  طقف  دنتخاس و  ناھنپ  ار  دوخ  ناش  هلیبق  دیدش  دربن  نیرخآ  لوط 
. دندمآ نوریب  دوب  هتفای  نایاپ  ًالماک  اھتموصخ 
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ۀریت ماگشیپ  وضع  ود  ات   ، هدام کی  رن و  کی   ، رترب یاھولقود  دلوت  هب  ددجم  شرگن  اب 
هب تبسن  اھنآ   . دندوب یداعریغ  عون  کی  زا  یناویح  نادازون  نیا   ، رادناتسپ همین 
ناوج یلیخ  هک  یتقو  ، و  دنتشاد یرتمک  یوم  دوخ  یاھندب  یور  شیوخ  نیدلاو 

هک دندوب  هتفرگ  دای  هشیمھ  اھنآ  ناکاین   . دنتشاد نتفر  هار  تسار  هب  رارصا   ، دندوب
تسار زاغآ  زا  نایتسخن  یاھولقود  نیا  اما   ، دنورب هار  شیوخ  بقع  یاھاپ  یور 
هسیاقم رد  نانآ  یاھرس  ، و  دندیسر توف  جنپ  زا  شیب  یدق  هب  اھنآ   . دنداتسیا یم 

قیرط زا  لیاوا  نامھ  زا  هک  یلاح  رد  اھنآ   . دومن یرتشیب  دشر  هلیبق  رد  نیریاس  اب 
ار دیدج  مئالع  نیا  دنتسناوتن  زگرھ   ، دنتفرگ ارف  ار  رگیدکی  اب  طابترا  اھادص  مئالع و 

. دننامھفب دوخ  مدرم  هب 

ات دنتفر  برغ  هب  هتخیرگ و  هلیبق  زا   ، دندوب هلاس  هدراھچ  ًادودح  هک  یماگنھ  اھنآ 
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تاقولخم نیا  . و  دنروآ دوجو  هب  ار  نایتسخن  دیدج  عون  دننک و  گرزب  ار  دوخ  ۀداوناخ 
میقتسم و ناکاین  اھنآ  هک  اریز   ، دنا هدش  هدیمان  نایتسخن  یتسرد  هب  دیدج 

. دندوب رشب  ۀداوناخ  دوخ  یناویح  لصفالب 

ار نیرھنلا  نیب  ۀریزج  هبش  یبرغ  لحاس  رد  یا  هیحان  نایتسخن  هک  دوب  هنوگ  نیدب 
مک لیابق  هک  نآ  لاح   ، دندومن لاغشا  دوب  هتفر  شیپ  یبونج  یایرد  لخاد  هب  هک 
یقرش یلحاس  طخ  ات  هریزج و  هبش  ۀطقن  فارطا  رد  نانآ  هب  هتسباو  رت و  شوھ 

. دندرک یم  یگدنز 

ناویح رتمک  رشب و  رتشیب   ، دوخ رادناتسپ  همین  ناینیشیپ  هب  تبسن  نایتسخن 
یاھداژن یتلکسا  بسانت  هیبش  رایسب  دیدج  عون  نیا  یتلکسا  بسانت   . دندوب

نیا ، و  دوب هتفای  لماکت  لماک  روط  هب  اپ  تسد و  ِیرشب  عون   . دوب یرشب  یودب 
دوخ دعب  مایا  یرشب  ناگداون  زا  کی  رھ  یبوخ  هب  تسرد  هک  دندوب  رداق  تاقولخم 
هب هچ  رگ   ، دندرک کرت  ار  ناتخرد  یور  یگدنز  ًاتدمع  اھنآ   . دنودب یتح  دنورب و  هار 

، دنداد همادا  ناتخرد  کون  یور  هب  نتسج  هانپ  هب  بش  رد  یتینما  مادقا  کی  ناونع 
ۀدافتسا  . دندوب سرت  شوختسد  رایسب  دوخ  نیشیپ  ناکاین  نوچمھ  هک  ارچ 

اما  . داد ماجنا  یناوارف  راک  نانآ  یزغم  یتاذ  یورین  لماکت  یارب  ناتسد  زا  هدنیازف 
. دندوبن رادروخرب  زونھ  دیمان  یرشب  ناوتب  ًاعقاو  هک  یروعش  لقع و  زا  اھنآ 

توافتم شیوخ  دادجا  زا  یکدنا  نایتسخن   ، یساسحا تعیبط  ظاحل  هب  هچ  رگا 
. دندراذگ یم  شیامن  هب  یرشب  لیامت  کی  رتشیب  دوخ  تاشیارگ  یمامت  رد   ، دندوب

یگلاس هد  نس  رد  ًادودح  ، و  دندوب یرترب  زیگنارب و  نیسحت  تاناویح  عقاو  رد  اھنآ 
نیا هب   . دوب لاس  لھچ  دودح  رد  نانآ  یعیبط  رمع  لوط  دندیسر و  یم  غولب  هب 

نآ رد  اما   . دننک رمع  ردقنآ  دوب  نکمم   ، دندرم یم  یعیبط  روط  هب  اھنآ  رگا  هک  ینعم 
دوجو یارب  راکیپ   . دندرم یم  یعیبط  گرم  کی  اب  یکدنا  تاناویح   ، هیلوا نارود 

. دوب دیدش  یلیخ  ًاعومجم 

دودح رد   ، هیلوا نارادناتسپ  أشنم  زا  هک  لماکت  لسن  دصھن  ًابیرقت  زا  سپ  نونکا  و 
، ییانثتسا قولخم  ود  نایتسخن  ناھگان   ، دریگ یم  رب  رد  ار  لاس  رازھ  کی  تسیب و 

. دندروآ ایند  هب  ار   ، یرشب ًاتقیقح  تادوجوم  نیلوا 

هدمآرب یلامش  یاکیرمآ  رومل  عون  زا  هک   ، هیلوا نارادناتسپ  هک  دوب  هنوگ  نیدب 
ۀبون هب  نارادناتسپ  همین  نیا  دندش و  نارادناتسپ  همین  نتفای  أشنم  بجوم   ، دندوب

یودب داژن  لصفالب  ناکاین  نایتسخن  ، و  دندروآ دوجو  هب  ار  رترب  نایتسخن  دوخ 
اما  ، دندوب ناسنا  لماکت  رد  یتایح  ۀقلح  نیرخآ  نایتسخن  لیابق   . دنتشگ یرشب 

. دنامن یقاب  زین  هداعلا  قراخ  لیابق  نیا  زا  نت  کی  یتح  لاس  رازھ  جنپ  زا  رتمک  رد 
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دوجوم ود  نیلوا  دلوت  ات  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 1934  زا   ، هتشذگ هب  ریس  اب 
. درذگ یم  لاس  طقف 993٫419   ، یرشب

زا یرایسب  دننامھ  اھنآ   . دندوب یرشب  ًاتقیقح  یتادوجوم  ییانثتسا  قولخم  ود  نیا 
هک نیا  نمض   ، دندوب یرشب  لماک  تسد  تسش  ناتشگنا  یاراد  دوخ  ناکاین 
هدنود هدنور و  هار  اھنآ   . دنتشاد زین  یلماک  یاھاپ  یرشب  ینونک  یاھداژن  دننامھ 
ًالماک  ، دوب بیاغ  اپ  تسش  تشگنا  ۀدنریگ  درکراک   . دندوبن هدنور  الاب  یلو   ، دندوب

یاھناسنا لثم  تسرد  اھنآ   ، دنار یم  ناتخرد  کون  هب  ار  اھنآ  رطخ  هک  یتقو   . بیاغ
کی هک  روطنآ  هن   ، دنتفر یم  الاب  تخرد  ۀنت  زا  سرخ  لثم  اھنآ   . دنتفر یم  الاب  زورما 

. دور یم  الاب  اھ  هخاش  یور  ندروخ  بات  قیرط  زا  لیروگ  کی  ای  هزناپماش 

هب یگلاس  هدزاود  نس  رد  نانآ ) یدعب  یاھلسن  و   ) یرشب تادوجوم  نیلوا  نیا 
. دوب لاس  جنپ  داتفھ و  دودح  رد  نانآ  ۀوقلاب  رمع  لوط  دندیسر و  یم  لماک  غولب 

. تشگ رھاظ  یرشب  یاھولقود  نیا  رد  لیاوا  نامھ  رد  دیدج  تاساسحا  یرایسب 
رورغ ، و  دندومن هبرجت  ار  شیاتس  رگید  تادوجوم  یارب  مھ  ءایشا و  یارب  مھ  اھنآ 
لماکت رد  تفرشیپ  نیرت  هداعلا  قراخ  اما   . دندراذگ یم  شیامن  هب  یا  هظحالم  لباق 

هورگ  ، یرشب یتسار  هب  تاساسحا  زا  دیدج  هورگ  کی  یناھگان  روھظ   ، یساسحا
یودب لکش  کی  یتح  ، و  ینتورف  ، سیدقت  ، مارتحا اب  مأوت  میب  لماش  زیمآ  شتسرپ 
دوجو هب  ۀناتسآ  رد  یعیبط  یاھ  هدیدپ  زا  یھاگآان  اب  دنویپ  رد  سرت   . دوب ساپس  زا 

. تسا یودب  بھذم  ندروآ 

هکلب  ، دندش راکشآ  یودب  یاھناسنا  نیا  رد  یرشب  تاساسحا  نینچ  اھنت  هن 
دوجوم ییادتبا  لکش  رد  زین  هتفای  لماکت  ًایوق  فطاوع  زا  یرتشیب  رایسب  دادعت 
روط هب  دنتشاد و  کرد  تمالم  تلاجخ و   ، محرت زا  یفیفخ  دح  هب  اھنآ   . دندوب
تاساسحا هب  تبسن  زین  ، و  دندوب هاگآ  ماقتنا  ، و  ترفن  ، قشع هب  تبسن  یدیدش 

. دندوب ریذپ  بیسآ  تداسح  راکشآ 

. دندوب شیوخ  یتسخن  نیدلاو  یارب  یگرزب  نومزآ  اھولقود —  لوا —  ِرشب  ود  نیا 
کیدزن دنوش  هلاس  تشھ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دندوب  وجارجام  واکجنک و  ردقنآ  اھنآ 
ندیسر ات  هک  دش  نانچ   . دنھدب تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ددعتم  یاھدادیور  یط  دوب 
. دوب هدنام  یقاب  اھنآ  ندب  رد  یدایز  یاھمخز  یاج  یگلاس  هدزاود  نس  هب 

یگلاس هد  نس  ات  اھنآ   . دننز تسد  یوغل  طابترا  هب  دنتفرگ  دای  ناوا  نامھ  رد  اھنآ 
هدومن و عادبا  ار  هدیا  هاجنپ  ًابیرقت  لماش   ، تاغل مئالع و  زا  یا  هتفای  دوبھب  نابز  کی 

طسب هدیشخب و  دوبھب  ار  شیوخ  ناکاین  یطابترا  ییادتبا  کینکت  یدایز  ۀزادنا  هب 
مئالع و زا  یکدنا  دادعت  طقف  دندش  رداق   ، دایز تیدج  مغر  هب  اما   . دندوب هداد 

. دنھد شزومآ  دوخ  نیدلاو  هب  ار  شیوخ  دیدج  یاھلبمس 
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هدومن و رفس  هناخدور  هب  نشور  زور  کی  رد   ، دندوب هلاس  هن  ًادودح  هک  یتقو  اھنآ 
ایشنروی رد  هک  ینامسآ  دوجوم  رھ   . دندز تسد  مھم  رایسب  ۀرواشم  کی  هب 

رادید نیا  یاھدادخر  ِرظان  کی  ناونع  هب   ، نم دوخ  هلمج  زا   ، دوب هتفای  رارقتسا 
رگیدکی و اب  هک  دندیسر  کرد  نیا  هب  ارجامرپ  زور  نیا  رد  اھنآ   . دوب رضاح  رھظ  ماگنھ 
هک دوب  اھقفاوت  نینچ  زا  یرس  کی  زا  رارق  نیلوا  نیا  ، و  دننک یگدنز  رگیدکی  یارب 
هب هتخیرگ و  دوخ  یناویح  رت  تسپ  نارای  زا  هک  دش  رجنم  میمصت  نیا  هب  ماجنارس 

یراذگناینب ار  یرشب  داژن  هنوگ  نیدب  هک  نیا  زا  لفاغ   ، دنیامن رفس  لامش  یوس 
. دندومن یم 

نارگن رایسب  یودب  کچوک  دوجوم  ود  نیا  حرط  هب  تبسن  یگمھ  ام  هک  یلاح  رد 
رب یرایتخا  روط  هب  ام   . میدوب ناوتان  نانآ  ناھذا  درکراک  لرتنک  اب  هطبار  رد   ، میدوب
ۀطیح رد  اما   . مینک نینچ  میتسناوت  یمن  میدومنن و  ذوفن  لامعا  نانآ  تامیمصت 

دوخ ناراکمھ  هارمھ  هب   ، تایح نیلماح   ، ام  ، یا هرایس  درکراک  زاجم  یاھتیدودحم 
رود لامش و  یوس  هب  ار  یرشب  یاھولقود  ات  میداد  مھ  تسد  هب  تسد  یگمھ 

نیدب . و  مینک تیادھ  نیزگ  ینکس  تخرد  یور  ًاشخب  وم و  زا  هدیشوپ  مدرم  زا 
تلع هب  ، و  دندومن ترجاھم  دوخ  ۀنادنمشوھ  باختنا  اب  اھولقود  قیرط 

ینعی  ، دندرک ترجاھم  هداتفا  رود  ۀیحان  کی  هب  لامش  یوس  هب  اھنآ  ام  یتسرپرس 
هک دوخ  رت  تسپ  ناشیوخ  اب  شزیمآ  قیرط  زا  کیژولویب  لزنت  لامتحا  زا  هک  ییاج 

. دنتفای ییاھر  دندوب  نایتسخن  یاھ  هریت  هب  قلعتم 

یط ار  شیوخ  ردام   ، یگناخ یاھلگنج  زا  دوخ  جورخ  زا  شیپ  یھاتوک  تدم  اھنآ 
نانآ شوھ  زا  یو  هک  یلاح  رد   . دنداد تسد  زا  نوبیگ  یاھنومیم  شروی  کی 

، و دوب دوخ  دالوا  یارب  رادناتسپ  کی  یالاو  دنمشزرا و  ۀفطاع  یاراد   ، دوبن رادروخرب 
یناشفناج  . درک ادف  ار  دوخ  ناج  هناکاب  یب   ، زیگنا تفگش  جوز  تاجن  یارب  شالت  رد 

هارمھ هب  ردپ  هک  نیا  ات   ، دومن یریگولج  نمشد  تفرشیپ  زا  وا  اریز   ، دوبن هدوھیب  وا 
. دومن رام  رات و  ار  نامجاھم  هدیسر و  هار  زا  یتیوقت  یاھورین 

نیرشاعم  ، یرشب داژن  یزیر  یپ  روظنم  هب  ناوج  جوز  نیا  هک  نیا  زا  سپ  یدوز  هب 
زا وا   . تسکش وا  لد  تشگ —  نیگھودنا  نانآ  یتسخن  ردپ   ، دندرک کرت  ار  دوخ 
هدروآ کاروخ  وا  یارب  رگید  نادنزرف  طسوت  هک  یتقو  یتح   ، دیزرو یم  عانتما  ندروخ 

نایم رد  یگدنز   ، دندوب هتشگ  دوقفم  وا  ۀتسجرب  دالوا  هک  نونکا   . دش یم 
نادرگرس ور  نیا  زا   . دشاب هتشاد  یشزرا  دیسر  یمن  رظن  هب  وا  یداع  یاھاتمھ 

ناج هک  دندز  ار  وا  ردقنآ  داتفا و  نوبیگ  مصاخم  یاھنومیم  ماد  هب   ، هتفر لگنج  لخاد 
. داد
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یاھبآ رد  ار  تایح  یامسالپ  ًاودب  هک  یزور  زا   ، ایشنروی رد  تایح  نیلماح   ، ام
، و میدوب هدومن  روبع  اپرید  ینالوط و  ۀنارایشوھ  راظتنا  نایم  زا   ، میتشاک یا  هرایس 

دایز و یداش   ، هدارا اب  دنمشوھ و  یتسار  هب  تادوجوم  نیلوا  روھظ  ًاعبط 
. دروآ ناغمرا  هب  ام  یارب  یرایسب  یدونشوخ 

هرایس هب  ام  دورو  ماگنھ  رد  هک  نھذ  روای  حور  تفھ  درکراک  ۀدھاشم  قیرط  زا  ام 
رسارس رد   . میدوب اھولقود  نھذ  لماکت  رگ  هراظن  دندوب  هدش  هدرامگ  ایشنروی  هب 
نھذ ریذپان  یگتسخ  نامداخ  نیا  یا  هرایس  تایح  یلماکت  ینالوط  ۀعسوت 

زغم ۀدنبای  هعسوت  یپ  رد  یپ  یاھتیفرظ  اب  طابترا  یارب  ار  شیوخ  ۀدنیازف  ییاناوت 
. دندرک یم  تبث  هتسویپ  روط  هب  رترب  ۀدنورشیپ  یناویح  تاقولخم 

نیزاغآ تایح  یشنکاو  یتاذ و  راتفر  زرط  رد  تسناوت  یم  تریصب  حور  طقف  ادتبا  رد 
نینچ هب  تشگ  رداق  تیارد  حور   ، رتالاب عاونا  کیکفت  اب   . دیامن لمع  یناویح 

رد ار  تماھش  حور  ام  اھدعب   . دیامن اطع  ار  اھ  هدیا  دنویپ  شوجدوخ  ۀیدھ  یتاقولخم 
یودب لکش  کی  یتسار  هب  لماکت  لاح  رد  تاناویح  رد   . میدرک هدھاشم  لمع  لاح 

رگ هراظن  ام   ، رادناتسپ یاھھورگ  روھظ  لابند  هب   . دمآ دوجو  هب  هاگآدوخ  تسارح  زا 
. و دراذگ یم  شیامن  هب  ار  دوخ  هتفای  شیازفا  یا  هزادنا  هب  هک  میتسھ  شناد  حور 

یھورگ ۀزیرغ  ۀلصاح  دشر  اب   ، دروآ ار  ریبدت  حور  درکراک   ، رترب نارادناتسپ  لماکت 
. یعامتجا یودب  لماکت  زاغآ  ندش و 

هدنیازف روط  هب  ام   ، نایتسخن ، و  نارادناتسپ همین   ، یودب نارادناتسپ  مایا  یط 
نامداخ نیرتالاب   ، هدنامیقاب یاتود  اما   . میدوب لوا  روای  جنپ  ۀتفای  نوزف  تمدخ  رظان 

. دنیامن لمع  یلماکت  نھذ  ییایشنروی  عون  رد  دندوبن  رداق  زگرھ   ، نھذ

حور دندوب  — هلاس  هد  ًادودح  اھولقود  هک  زور  نآ  رد  دینک —  روصت  ار  ام  یداش 
نآ زا  دعب  یھاتوک  تدم  ثنؤم و  درف  یولقود  نھذ  اب  ار  دوخ  طابترا  نیلوا  شتسرپ 
هب رشب  نھذ  کیدزن  رابت  زا  یزیچ  هک  میتسناد  یم  ام   . دومن رارقرب  رکذم  رفن  اب 

هب ًاتیاھن  دعب  لاس  کی  دودح  رد  هک  یماگنھ  ؛ و  تشگ یم  کیدزن  دوخ  لامک  ۀطقن 
هناخ و زا  رارف  یارب  عطاق  میمصت  هدش و  یجنایم  رکف  ۀجیتن  رد   ، دیسر ماجنارس 
هب نونکا  ِیرشب  نھذ  ود  نیا  رد  ایشنروی و  رد  درخ  حور  هک  دوب  لامش  هب  رفس 

. دومن لمع  هب  عورش  هدش  هتخانش  تیمسر 

هدنزرس دیما  اب  ام   . دوب نایامن  نھذ  روای  حور  تفھ  جیسب  دیدج  یروف و  عون  کی 
یکیدزن لاح  رد  میدوب  نآ  راظتنا  رد  اھتدم  هک  یتعاس  هک  میتفایرد  ام   . میدوب

لماکت یارب  دوخ  ینالوط  ششوک  ققحت  ۀناتسآ  رد  هک  میتسناد  یم  ام   . تسا
. میتسھ ایشنروی  رد  هدارا  بحاص  تاقولخم 

ینوکسم ۀرایس  کی  ناونع  هب  یمسر  ییاسانش  - 7
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، اھولقود رارف  زا  دعب  زور   ، رھظ ماگنھ  رد   . میدربن رس  هب  راظتنا  رد  ینالوط  یتدم  ام 
هب قلعتم  یشیامزآ  ۀیلوا  ششخرد   ، ایشنروی یا  هرایس  تفایرد  نوناک  ناکم  رد 
رد گرزب  ۀعقاو  کی  هک  کرد  نیا  اب  ام  هتبلا   . تسویپ عوقو  هب  ناھج  رادم  تامالع 

یشیامزآ هاگتسیا  کی  هرک  نیا  نوچ  اما  ؛  میدوب وپاکت  رد  یگمھ  تسا  عوقو  فرش 
تایح ندش  هتخانش  تیمسر  هب  نایرج  رد  هنوگچ  ًاقیقد  هک  نیا  زا   ، دوب تایح 

رد یدایز  تدم  ام  اما   . میتشادن یروصت  نیرتمک  میریگ  یم  رارق  هرایس  رد  دنمشوھ 
هورگ جورخ  زا  شیپ  اھولقود و  رارف  زا  سپ  موس  زور  رد   . میدنامن یقاب  راظتنا 

هار زا  یا  هرایس  ۀیلوا  رادم  یرارقرب  یارب  نادابن  مظعا  ۀتشرف   ، تایح نیلماح 
. دیسر

شوح لوح و  رد  ام  کچوک  هورگ  هک  هاگنآ   ، دوب ایشنروی  رد  ارجامرپ  زور  کی  نیا 
هزات رادم  اب  هطبار  رد  ار  مایپ  نیلوا  دمآ و  درگ  ییاضف  طابترا  یا  هرایس  بطق 
طسوت هک  مایپ  نیلوا  نیا  . و  دومن تفایرد  نوتگنیولس  زا  هرایس  ینھذ  سیسأت 

: تفگ یم  نینچ  دوب  هدش  هتکید  مظعا  ناگتشرف  هورگ  سیئر 

نھذ دوجو  تمالع  تشادیمارگ  رد  ام  دورد ! ایشنروی —  رد  تایح  نیلماح  هب  ”
لقان دیدرگ  تبث  نادابن  یزکرم  داتس  رد  هک  ایشنروی  رد  یدارا  تمرح  زا  رادروخرب 

میمصت  . میتسھ مسورج  ، و  ایشندیا  ، نوتگنیولس رد  دایز  ترسم  زا  نانیمطا 
زا ناشدالوا  یزاسادج  روظنم  هب  لامش  یوس  هب  رارف  یارب  اھولقود  ۀناعطاق 
عون نھذ —  میمصت  نیلوا  نیا   . تسا هدش  عقاو  هجوت  دروم  ناشرت  تسپ  ناکاین 
زا هک  ار  یطابترا  رادم  کیتاموتا  روط  هب  ، و  دشاب یم  ایشنروی  رد  نھذ —  یرشب 

“. دزاس یم  رارقرب   ، دوش یم  لقتنم  ریدقت  ۀیلوا  مایپ  نیا  نآ  قیرط 

لماش دیسر و  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  یاھتینھت  دیدج  رادم  نیا  قیرط  زا  نآ  زا  دعب 
رد هلخادم  زا  ار  ام  هک  دش  یم  هرایس  میقم  تایح  نیلماح  یارب  اھدومنھر  نیا 
دش هداد  روتسد  ام  هب   . تخاس یم  عنم  میدوب  هتخاس  رارقرب  هک  تایح  یاھوگلا 

نیلماح هک  دوش  طابنتسا  نینچ  دیابن   . میئامنن تلاخد  رشب  تفرشیپ  روما  رد  هک 
یلماکت یاھحرط  یعیبط  درکراک  رد  یکیناکم  یرایتخا و  روط  هب  هتسویپ  تایح 

هداد هزاجا  ام  هب  نامز  نیا  ات  اما   . مینک یمن  نینچ  ام  اریز   ، دننک یم  هلخادم  هرایس 
یصاخ ۀقیرط  هب  ار  تایح  یامسالپ  هدروآرد و  لرتنک  تحت  ار  طیحم  هک  دوب  هدش 
فقوتم یتسیاب  هک  دوب  یعیبط  ًالماک  اما  هداعلا  قراخ  ِتراظن  نیا  . و  میئامن ظفح 

. دیدرگ یم 

ماگنھ نآ  رد  هک  رفیسول  یابیز  مایپ   ، دیسر مامتا  هب  هک  اھ  هبترمالاو  نانخس  و 
ۀنایوگ دماشوخ  نانخس  تایح  نیلماح   ، لاح  . دیسر دوب  ایناتِس  متسیس  نارمکح 
لماش رفیسول  مایپ  نیا   . دندرگزاب مسورج  هب  دنتفای  هزاجا  دندینش و  ار  دوخ  سیئر 

یاھداقتنا ۀیلک  زا  ام  نتخاس  فاعم  ایشنروی و  رد  تایح  نیلماح  راک  یمسر  لوبق 
رد هک  روطنآ   ، نادابن تایح  یاھوگلا  دوبھب  یارب  ام  یاھشالت  زا  کی  رھ  رد  هدنیآ 
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. دش یم   ، دوب هدش  رارقرب  ایناتِس  متسیس 

ۀمتاخ رگناشن  ًامسر  مسورج  ، و  ایشندیا  ، نوتگنیولس زا  هرداص  یاھمایپ  نیا 
راک هب  لوغشم  اھتدم  یارب  ام   . دوب تایح  نیلماح  طسوت  هرایس  ینالوط  تراظن 

یرای یکیزیف  داتسا  نارگلرتنک  نھذ و  روای  حور  تفھ  طسوت  اھنت  میدوب و 
یلماکت تاقولخم  رد   ، دوعص شتسرپ و  باختنا  ناوت   ، هدارا هک  نونکا  . و  میدش یم 
یارب ام  هورگ  ، و  هدیسر مامتا  هب  نامراک  هک  میتفایرد  ام   ، دوب هدش  رھاظ  هرایس 
هزاجا تسا  تایح  لیدبت  رییغت و  ۀرک  کی  ایشنروی  هک  اجنآ  زا   . دش هدامآ  جورخ 

هب نم  ، و  میراذگب اج  هب  ار  رایتسد  هدزاود  هارمھ  هب  دشرا  تایح  لماح  ود  میتفای 
. ما هدوب  ایشنروی  رد  ماگنھ  نآ  زا  مدش و  باختنا  هورگ  نیا  دارفا  زا  یکی  ناونع 

هب ایشنروی  هک  دوب  حیسم ) دالیم  زا  دعب  لاس 1934  زا   ) شیپ لاس  اھنت 993٫408 
. دش هتخانش  تیمسر  هب  نادابن  ناھج  رد  یرشب  ینوکسم  ۀرایس  کی  ناونع 

هب ناسنا   . دوب هتشگ  لئان  هدارا  تمرح  یرشب  حوطس  هب  رگید  راب  کیژولویب  لماکت 
. دوب هدش  دراو  ایناتِس  ۀرایس 606 

[. دشاب یم  ایشنروی  میقم  نادابن  تایح  لماح  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 63
یرشب ۀداوناخ  نیلوا 

نآ زا  شیپ  ، و  دندوب هلاس  هدزای  اھولقود —  لوا —  یرشب  دوجوم  ود  هک  یماگنھ 
، دنوش یرشب  یتسار  هب  تادوجوم  لسن  نیمود  دازون  نیلوا  نیدلاو  اھنآ  هک 

زا مظعا  ۀتشرف  مایپ  . و  دیدرگ تبث  ینوکسم  ۀرک  کی  ناونع  هب  ایشنروی 
نایاپ تارابع  نیا  اب   ، یا هرایس  یمسر  ییاسانش  نیا  تبسانم  هب   ، نوتگنیولس

: تفای

نیا ، و  تسا هتشگ  رھاظ  ایناتِس  ِشش  دصشش و  رد   ، نھذ ناسنا -  ”
اعد مظعا  ناگتشرف  ۀیلک  . و  تفای دنھاوخ  مان  اتناف  نادنَا و  دیدج  داژن  نیدلاو 

نیا هب  ًاعیرس  یناھج  ردپ  حور  یصخش  ِنیزگ  ینکس  ۀیدھ  هک  دننک  یم 
“. ددرگ اطع  تاقولخم 

هب قایتشا  هک  هنوگ  ردپ  قولخم  نیلوا   ” ینعم هب  هک  تسا  ینادابن  یمان  نادنَا 
رسپ قولخم  نیلوا   ” ینعم هب  اتناف   . تسا دراذگ “ یم  شیامن  هب  ار  یناسنا  لامک 
نادنَا و  . دشاب یم  دراذگ “ یم  شیامن  هب  ار  یناسنا  لامک  هب  قایتشا  هک  هنوگ 

اطع نانآ  هب  هک  یماسا  نیا  زا  شیوخ  یرکف  ناگدننک  میظنت  اب  دنویپ  ماگنھ  ات  اتناف 
ار رگیدکی  ایشنروی  رد  ناشیناسنا  رفس  رسارس  رد  اھنآ   . دنتفاین عالطا  زگرھ  دیدرگ 

عقاو یردام  رھم  دروم   ” ینعی نآ  اتنوس -   . دندیمان یم  نِا  اتنوس -  نآ و  اتنوس - 
نیا اھنآ   . دشاب یم  هدش “ عقاو  یردپ  رھم  دروم   ” ینعم هب  نِا  اتنوس -  “، و  هدش

اھنآ لباقتم  تفوطع  مارتحا و  رگناشن  اھنیا  یناعم  ، و  دنداد ناشدوخ  هب  ار  یماسا 
. تسا

اتناف نادنَا و  - 1

هک دندوب  یرشب  تادوجوم  ِجوز  نیرت  هداعلا  قراخ  تاھج  یرایسب  زا  اتناف  نادنَا و 
یعقاو نیدلاو   ، زیگنا تفگش  جوز  نیا   . دنا هدرک  یگدنز  نیمز  ۀرک  یور  نونکات 

رترب ظاحل  رھ  زا  دوخ  لصفالب  ناگداون  زا  یرایسب  هب  تبسن   ، تیرشب یمامت 
. دندوب توافتم  نیداینب  روط  هب  دوخ  رود  کیدزن و  ناکاین  ۀیلک  هب  تبسن  ، و  دندوب
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توافتم یکدنا  دوخ  ۀلیبق  طسوتم  دح  زا  ًارھاظ  یرشب  جوز  نیلوا  نیا  نیدلاو 
رد هک  یھورگ  نآ  ینعی   ، دندوب نآ  رت  شوھاب  یاضعا  ۀرمز  رد  اھنآ  هچ  رگ   ، دندوب
زیت ۀغیت  زا  نینچمھ  اھنآ   . تخومآ عازن  رد  ار  قامچ  زا  هدافتسا  گنس و  باترپ  ادتبا 

. دندرک یم  هدافتسا  ناوختسا  ، و  قامخچ گنس   ، گنس

گنس زیت  ۀعطق  کی   ، درک یم  یگدنز  شیوخ  نیدلاو  اب  زونھ  هک  یلاح  رد  نادنَا 
هدرک لصو  قامچ  کی  یاھتنا  هب  روظنم  نیا  هب  ناویح  یپ  زا  هدافتسا  اب  ار  قامخچ 
وجارجام هزادنا  کی  رھاوخ  دوخ و  ناج  تاجن  رد  حالس  نیا  زا  راب  نیدنچ  یط  ، و  دوب
یھارمھ هفقو  یب  روط  هب  یو  یشھوژپ  یاھرفس  ۀیلک  رد  ار  وا  هک  شواکجنک  و 

. تفرگ هرھب  یبوخ  هب  درک  یم 

تسا یرکف  تیفیک  کی  زا  یکاح  نایتسخن  لیابق  زا  رارف  یارب  اتناف  نادنا و  میمصت 
هک ار  نانآ  یدعب  ناگداون  زا  یرایسب  هک  تسا  یرت  تسپ  شوھ  زا  رتارف  رایسب  هک 

دندومن نیکمت  نومیم  هبش  لیابق  زا  ناش  هدنام  بقع  یاھ  هدازومع  اب  شزیمآ  هب 
شیب یزیچ  اھنآ  هک  نیا  رب  ینبم  نانآ  مھبم  ساسحا  اما   . دیامن یم  یگژیو  نییعت 
ینکس روضح  طسوت  دوب و  تیصخش  نتشاد  ببس  هب  دنتسھ  ضحم  ناویح  زا 

. تشگ یم  تیوقت  رکف  ناگدننک  میظنت  نیزگ 

اھولقود رارف  - 2

یتدم یارب   ، دنتفرگ لامش  یوس  هب  رارف  هب  میمصت  اتناف  نادنا و  هک  نیا  زا  سپ 
ۀداوناخ ردپ و  نتخاس  دونشخان  زا  سرت  هژیو  هب   ، درک هبلغ  نانآ  رب  سرت 

رارق ضرعت  دروم  کیدزن  ناشیوخ  طسوت  هک  دندرک  یم  روصت  اھنآ   . ناشکیدزن
ار دوخ  دوسح  شیپ  زا  یاھیا  هلیبق  مھ  ناتسد  هب  گرم  ور  نیا  زا  ، و  تفرگ دنھاوخ 

دندوب هدنارذگ  مھ  اب  ار  دوخ  تقو  رتشیب  یناوج  رد  اھولقود   . دندرمش یم  لمتحم 
دندوب نایتسخن  لیابق  هب  قلعتم  هک  دوخ  یناویح  یاھ  هدازومع  دزن  تلع  نیا  هب  و 

رترب رایسب  هناگادج و  ۀناخ  کی  نتخاس  اب  اھنآ  نینچمھ   . دندوبن بوبحم  دایز 
. دندیشخبن دوبھب  ار  شیوخ  تیعقوم  یتخرد 

طسوت هک  نیا  زا  سپ  بش  کی  هک  دوب  ناتخرد  کون  نایم  رد  دیدج  ۀناخ  نیا  رد  و 
رد مأوت  قشع  سرت و  اب  ار  رگیدکی  هک  روطنیمھ  ، و  دندش رادیب  دیدش  نافوط  کی 

هاگتماقا زا  هک  دنتفرگ  ار  دوخ  لماک  ییاھن و  میمصت  ماجنارس   ، دندوب هتفرگ  شوغآ 
. دننک رارف  یتخرد  کون  ۀناخ  یا و  هلیبق 

یوس هب  هزور  مین  رفس  کی  ۀزادنا  هب  هک  یتخرد  کون  یودب  هاگلزنم  کی  اھنآ 
یافتخا نما  یرس و  ناکم  نیا   . دندوب هتخاس  هدامآ  شیپ  زا  تشاد  هلصاف  لامش 

رد اھولقود  هک  نیا  مغر  هب   . دوب تسخن  زور  رد  یگناخ  یاھلگنج  زا  رود  هب  اھنآ 
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، دندوب میھس  بش  ماگنھ  رد  نیمز  یور  ندوب  نوماریپ  نایتسخن  رابگرم  سرت 
رد  . دنتشگ راپسھر  لامش  یوس  هب  ناباتش  ماگنھ  بش  زا  شیپ  یھاتوک  تدم 
، دننز تسد  هنابش  رفس  نیا  هب  اھنآ  هک  دوب  مزال  لومعمریغ  یتعاجش  هک  یلاح 
هک نیا  لامتحا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  یتسرد  هب  اھنآ   ، لماک هام  دوجو  اب  یتح 

دروم شیوخ  ناشیوخ  اھیا و  هلیبق  مھ   طسوت  دوش و  ساسحا  ناش  یلاخ  یاج 
هب ینمیا  اب  بش  همین  زا  سپ  یھاتوک  تدم  اھنآ  . و  تسا دیعب  دنریگ  رارق  بیقعت 

. دندیسر دوخ  ۀدامآ  شیپ  زا  هاگداعیم 

رارق دید  ضرعم  رد  هک  ار  قامخچ  گنس  کی  لامش  یوس  هب  دوخ  رفس  رد  اھنآ 
یاھ هدافتسا  یارب  هک  رایسب  یاھگنس  ندرک  ادیپ  اب  دندرک و  فشک  تشاد 
یروآ عمج  هدنیآ  یارب  یا  هتخودنا   ، دندوب هتفای  لکش  بسانم  روط  هب  نوگانوگ 

یارب هک  یروط  قامخچ  یاھگنس  نیا  نداد  شارت  یارب  شالت  نمض  نادنا   . دندومن
شتآ داجیا  ۀدیا  درک و  فشک  ار  اھنآ  نز  هقرج  تیفیک   ، دنبای قابطنا  دصاقم  یخرب 
اریز تفرگن  توق  وا  رد  یبوخ  هب  روصت  نیا  ماگنھ  نآ  رد  اما   . دومن روطخ  شنھذ  هب 

. تشاد دوجو  شتآ  هب  یمک  زاین  دوب و  راگزاس  زونھ  اوھ  بآ و 

هب اھنآ  هک  روطنیمھ  ، و  دمآ یم  رت  نییاپ  نامسآ  رد  تشاد  یزییاپ  دیشروخ  اما 
شیپ زا  اھنآ   . دش یم  رت  کنخ  رت و  کنخ  اھبش   ، دندرک یم  رفس  لامش  یوس 

زا شیپ   . دننک هدافتسا  تاناویح  تسوپ  زا  ندش  مرگ  یارب  هک  دندوب  هدش  روبجم 
اب شیوخ  تفج  هب  نادنا  یباتھم  بش  کی  رد   ، دنوش رود  هناخ  زا  اھنآ  هک  نیا 
اھنآ  . دنک تسرد  شتآ  قامخچ  گنس  اب  دناوت  یم  دنک  یم  رکف  هک  دنامھف  هراشا 

هدافتسا شتآ  داجیا  یارب  قامخچ  گنس  ۀقرج  زا  هک  دندرک  شالت  هام  ود  یارب 
هب ار  قامخچ  یاھگنس  جوز  نیا  زور  رھ   . دندش هجاوم  تسکش  اب  اھنت  اما   ، دننک
دودح رد  رصع  زور  کی  ماجنارس   . دنتشاد بوچ  قارتحا  رد  یعس  دندز و  یم  مھ 
دومن روطخ  اتناف  نھذ  هب  هک  بیترت  نیدب   ، تشگ راکشآ  کینکت  زمر  باتفآ  بورغ 
ار هدنرپ  ۀدش  اھر  ۀنال  کی  هتفر و  الاب  تشاد  رارق  یکیدزن  رد  هک  یتخرد  زا  هک 
ضحم هب  ور  نیا  زا  دوب و  قارتحا  لباق  رایسب  کشخ و  هنال   . دروآرد دوخ  لرتنک  تحت 
نآ دوخ  تیقفوم  لیلد  هب  اھنآ   . دیدرگ رو  هلعش  ًامامت  داتفا  نآ  یور  رب  هقرج  هک  نیا 

زا اما   ، دنھدب تسد  زا  ار  شتآ  دوب  کیدزن  هک  دندیرپ  اج  زا  هدش و  هدز  تفگش  نانچ 
وجتسج نیلوا  سپس  ، و  دندومن ظفح  ار  نآ  بسانم  تخوس  ندرک  هفاضا  قیرط 

. دیدرگ زاغآ  تیرشب  یمامت  نیدلاو  طسوت  مزیھ  نتفای  یارب 

اھنآ  . دوب نانآ  ۀثداحرپ  یلو  هاتوک  یگدنز  رد  تاظحل  نیرت  شخب  یداش  زا  یکی  نیا 
نیا زا  لفاغ   ، دندرک هراظن  ار  دوخ  شتآ  نتخوس  هدنام و  رادیب  بش  لوط  یمامت  رد 
زا هدومن و  ییور  رد  ور  اوھ  بآ و  اب  هک  تخاس  یم  رسیم  ار  نیا  نانآ  فاشتکا  هک 
بونج یاھنیمزرس  هب  قلعتم  هک  دوخ  یناویح  ناشیوخ  زا  هشیمھ  یارب  ور  نیا 

رفس هب  شتآ  زا  ندرب  تذل  تحارتسا و  زور  هس  زا  دعب  اھنآ   . دنشاب لقتسم  دندوب 
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. دنداد همادا  دوخ 

دوب هدش  هتخورفا  هقعاص  طسوت  هک  یشتآ  هب  بلغا  نادنا  یتسخن  ناکاین 
شور کی  زا  نآ  زا  شیپ  زگرھ  نیمز  تاقولخم  اما   ، دندوب هدیناسر  رتشیب  تخوس 

نیا ات  دیشک  لوط  ینالوط  یتدم  اما   . دندوبن رادروخرب  دوخ  ۀدارا  رب  انب  شتآ  داجیا 
یاھ هنال  دننامھ  تسرد  داوم  ریاس  کشخ و  ۀزخ  هک  دنتفرگ  دای  اھولقود  هک 

. دزورفا یم  شتآ  ناگدنرپ 

نادنَا ۀداوناخ  - 3

نانآ دنزرف  نیلوا  هک  تشذگ  یم  هناخ  زا  اھولقود  جورخ  بش  زا  لاس  ود  ًابیرقت 
دوب ایشنروی  دلوتم  قولخم  نیلوا  داتنوس  . و  دندیمان داتنوس  ار  وا  اھنآ   . تشگ دلوتم 

زاغآ یرشب  داژن   . دوب هدش  هدیناشوپ  یظافحتسا  ۀماج  رد  دلوت  ماگنھ  رد  هک 
روط هب  هک  ینادازون  زا  حیحص  تبقارم  ۀزیرغ   ، نیون لماکت  نیا  اب  . و  دوب هتشگ 
عون نھذ  یجیردت  ۀعسوت  رما  نیا   . تشگ رادیدپ  دندش  یم  فیعض  هدنیازف 

. دزاس یم  صخشم  یناویح  ًافرص  عون  اب  هسیاقم  رد  ار  دنمشوھ 

یمدمھ زا  هک  دندنام  هدنز  ردقنآ  ، و  دنتشاد دنزرف  هدزون  عومجم  رد  اتناف  نادنا و 
هب هاگھانپ  راھچ  رد  هداوناخ   . دنوش دنم  هرھب  هجیتن  نیجود  مین  هون و  هاجنپ  ًابیرقت 
اھ هاگھانپ  نیا  زا  ددع  هس   . دوب هتفای  ناکسا  یراغ  همین  ای  یگنس  ۀتسویپ  مھ 
زا یرازبا  اب  نآ  مرن  کھآ  گنس  هک  دندوب  هدش  لصتم  مھ  هب  ییاھورھار  طسوت 

. دوب هدیدرگ  یرافح  دندوب  هدش  عارتخا  نادنا  نادنزرف  ۀلیسو  هب  هک  قامخچ  گنس 

هب اھنآ   . دنداد یم  ناشن  حوضو  هب  ار  یا  هلیبق  راکشآ  حور  کی  هیلوا  یاھینادنا  نیا 
هب  . دندش یمن  رود  دایز  هاگلزنم  زا  زگرھ  دنتفر و  یم  راکش  هب  یعمج  هتسد  روط 

تادوجوم زا  ییاتمھ  یب  درفنم و  هورگ  کی  هک  دندرک  یم  کرد  اھنآ  دسر  یم  رظن 
یدنواشیوخ ۀنامیمص  سح  نیا   . دننک بانتجا  ندش  ادج  زا  دیاب  ور  نیا  زا  دنا و  هدنز 

. دوب روای  حاورا  ینھذ  ۀتفای  شیازفا  تمدخ  ببس  هب  کش  نودب 

نس ات  اھنآ   . دندرک شالت  هفقو  یب  روط  هب  هلیبق  ِءاقترا  شرورپ و  یارب  اتناف  نادنا و 
قیرط زا  هزرل  نیمز  کی  ماگنھ  رد  هک  نیا  ات   ، دندرک یگدنز  یگلاس  ود  لھچ و 

هب هون  هدزای  نانآ و  نادنزرف  زا  نت  جنپ   . دندش هتشک  ود  رھ  قلعم  ۀرخص  کی  طوقس 
یدج تامدص  راچد  نانآ  ناگداون  زا  نت  تسیب  ًابیرقت  ، و  دندرپس ناج  نانآ  هارمھ 

. دندش

یربھر  ، هدید بیسآ  ًادیدش  یاپ  کی  مغر  هب   ، دوخ نیدلاو  گرم  لابند  هب  داتنوس 
هب  ، دوخ رھاوخ  نیرت  نسم   ، دوخ رسمھ  طسوت  تفرگ و  هدھع  هب  ًاروف  ار  هلیبق 
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نوفدم یارب  اھگنس  ندیناطلغ  نانآ  تسخن  راک   . دش یرای  دنمناوت  یا  هنوگ 
نیا یارب  دیابن   . دوب ناش  هدرم  نادنزرف  ، و  نارھاوخ  ، ناردارب  ، نیدلاو رثؤم  نتخاس 
گرم زا  سپ  اقب  نوماریپ  نانآ  تشادرب   . دش لئاق  دح  زا  شیب  تیمھا  نیفدت  لمع 

نانآ ناسدنچ  لآ  هدیا  ییایور و  یگدنز  زا  ًاتدمع  ، و  دوب مھبم  گنگ و  رایسب 
. تفرگ یم  همشچرس 

کاروخ و یارب  تباقر  هک  نیا  ات   ، دروآ ماود  متسیب  لسن  ات  اتناف  نادنا و  ۀداوناخ  نیا 
. تشگ نانآ  یگدنکارپ  زاغآ  بجوم  یعامتجا  دروخرب 

ینادنا لیابق  - 4

، دنتشاد گنر  هریت  یتسوپ  گنر و  هایس  نامشچ  اھینادنا —  یودب —  یاھناسنا 
یمامت تسوپ  رد  هک  تسا  ازگنر  ۀدام  کی  نینالِم   . خرس درز و  نیب  یزیچ 

نیا  . تسا ینادنا  تسوپ  ۀیلوا  ۀیام  گنر  نآ   . دوش یم  تفای  یرشب  تادوجوم 
یزورما یاھومیکسا  هیبش  رتشیب   ، تسوپ گنر  یلک و  یامن  رد  هیلوا  یاھینادنا 
زا هک  دندوب  یتاقولخم  نیلوا  اھنآ   . رگید یرشب  ۀدنز  دوجوم  عون  رھ  ات   ، دندوب
یاھندب  . دندرک یم  هدافتسا  یدرس  هیلع  رب  یظافح  ناونع  هب  تاناویح  تسوپ 

. تشاد یرتشیب  یوم  یکدنا  یزورما  یاھناسنا  هب  تبسن  اھنآ 

ننس زاغآ  زا  تیاکح  هیلوا  یاھناسنا  نیا  یناویح  ناکاین  یا  هلیبق  یگدنز 
ۀتفای شیازفا  یاھورین  طسب و  لاح  رد  تاساسحا  اب  ، و  درک یم  رامشیب  یعامتجا 
یروف یدشر   ، یا هلیبق  راک  میسقت  یعامتجا و  نامزاس  رد   ، تادوجوم نیا  یزغم 

یکدنا طقف  ندرک  یزاب  ۀزیرغ  اما   ، دندوب ارگدیلقت  رایسب  اھنآ   . تسویپ عوقو  هب 
یھاگھگ یودب  ناسنا   . دوب بیاغ  یلک  هب  ًابیرقت  یعبط  خوش  ، و  دوب هتفای  دشر 

نیا  . دوب مدآ  یدعب  داژن  ثاریم  حازم   . داد یمن  رس  هھقھق  زگرھ  اما   ، دز یم  دنخبل 
تبسن دعب  نارود  لماکت  لاح  رد  یاھناسنا  زا  یرایسب  لثم  یرشب  ۀیلوا  تادوجوم 

ناشن شنکاو  دایز  دنیاشوخان  عاضوا  هب  تبسن  دندوبن و  ساسح  دایز  درد  هب 
روآ باذع  ای  روآدرد  نومزآ  کی  یو  لصفالب  یاھ  هداون  اتناف و  یارب  نامیاز   . دنداد یمن 

. دوبن

ناشنادنزرف دوخ و  نارسمھ  تینما  یارب  اھدرم   . دندوب زیگنا  باجعا  ۀلیبق  کی  اھنآ 
دوخ نادنزرف  فقو  ار  دوخ  هفطاعرپ  یزرط  هب  اھنز   . دندیگنج یم  هنانامرھق 

هب اھنآ   . دش یم  دودحم  کیدزن  ۀلیبق  هب  ًامامت  نانآ  یتسود  نھیم  اما   . دندرک یم 
نوچ و نودب  شیوخ  نادنزرف  زا  عافد  رد  اھنآ   . دندوب رادافو  رایسب  دوخ  یاھ  هداوناخ 

یاھ هون  یارب  ایند  نتخاس  رتھب  یارب  شالت  کرد  هب  رداق  اما   ، دنداد یم  ناج  ارچ 
رد بھذم  دلوت  یارب  نیداینب  تاساسحا  یمامت  هک  نیا  مغر  هب   . دندوبن شیوخ 

هب ناسنا  بلق  رد  زونھ  یتسود  عون   ، دوب دوجوم  شیپ  زا  یموب  یاھییایشنروی  نیا 
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. دوب هدماین  دوجو 

، و دندوب رادروخرب  هدننک  رثأتم  ۀفطاع  کی  زا  دوخ  ناقیفر  یارب  هیلوا  یاھناسنا  نیا 
کی نیا   ، دعب مایا  رد   . دنتشاد  ، یودب هچ  رگ   ، یعقاو ۀدیا  کی  ًاعطق  یتسود  زا 

رگ هراظن   ، رت تسپ  لیابق  اب  نانآ  یرارکت  ًامئاد  یاھدربن  یط  رد  هک  دوب  یداع  رظنم 
کی اب  هناریلد  هک  نیا  نمض  راکیپ  یط  یودب  یاھناسنا  نیا  زا  یکی  هک  دیشاب  نیا 

یوجگنج رای  کی  تاجن  تظافح و  رد  یعس  رگید  تسد  اب   ، دگنج یم  تسد 
ۀعسوت ِیرشب  لئاصخ  نیرتالاو  نیرت و  یلاع  زا  یرایسب   . دشاب هتشاد  هدید  بیسآ 

. دوب دوجوم  شیپ  زا  یودب  نامدرم  نیا  رد  زیگنارب  رثأت  یا  هنوگ  هب   ، یلماکت بقاعتم 

ظفح ار  یربھر  ۀتسسگان  طخ  کی  متفھ  تسیب و  لسن  ات  ینادنا  ۀیلوا  ۀلیبق 
یرکذم درف  چیھ  داتنوس  میقتسم  ناگداون  نایم  رد  هک  اجنآ  زا  ماگنھ  نیا  رد   . دومن
دربن هب  یربھر  بسک  یارب  هلیبق  بیقر  ۀوقلاب  ناربھر  زا  نت  ود   ، تشگن رھاظ 

. دنتساخرب

نابز کی  نانآ  ۀیلوا  یاھشالت  ۀجیتن  رد   ، ینادنا لیابق  ۀدرتسگ  یگدنکارپ  زا  شیپ 
همادا دوخ  دشر  هب  نابز  نیا   . دوب هتفرگ  لکش  نانآ  لباقتم  طابترا  یارب  هتفرشیپ 

، لاعف مدرم  نیا  طسوت  هک  طیحم  اب  تاقابطنا  دیدج و  تاعارتخا  لیلد  هب  ، و  داد
یدیدج یاھزیچ  هنازور  روط  هب  ًابیرقت   ، تفای یم  تروص  واکجنک  ، و  ریذپان یگتسخ 
مالک  ، هگنر دنچ  یاھداژن  یدعب  روھظ  ماگنھ  ات   ، نابز نیا  . و  دش یم  هفاضا  نآ  هب 

. دیدرگ رشب  ۀیلوا  ۀداوناخ  نابز   ، ایشنروی

رد یاھ  هداوناخ  طابترا  ، و  تشگ یم  هدوزفا  ینادنا  لیابق  دادعت  رب  نامز  تشذگ  اب 
نیا ناھذا  زیچ  ود  اھنت   . دش یم  مھافت  ِءوس  رظن و  فالتخا  بجوم  شرتسگ  لاح 
رطاخ هب  ماقتنا  یارب  گنج  کاروخ و  ۀیھت  یارب  راکش  درک : یم  لاغشا  ار  نامدرم 

. هیاسمھ لیابق  ۀلیسو  هب  نیھوت  ای   ، یضرف ای  یعقاو  یتلادع  یب  کی 

رصانع نیرتھب  ، و  تفرگرد یا  هلیبق  یاھگنج   . تفای شیازفا  یگداوناخ  یاھتموصخ 
نیا زا  یخرب   . دندیدرگ یدج  یاھنایز  لمحتم  رت  هتفرشیپ  رتدنمناوت و  یاھھورگ 
شوھ یدنمناوت و  یاھ  هریت  نیرتدنمشزرا  زا  یخرب   . دندوب ریذپان  ناربج  تامطل 

نیا طسوت  نآ  یودب  ندمت  نیتسخن و  ِداژن  نیا   . دنتفر نیب  زا  ایند  رد  هشیمھ  یارب 
. تفرگ رارق  یدوبان  رطخ  رد   ، لیابق ۀفقو  یب  راکیپ 

رد هناقاتشم  رگیدکی  اب  هک  دومن  راداو  ار  یودب  تادوجوم  نینچ  هک  تسا  لاحم 
هک یماگنھ  ، و  تسا وجگنج  تاناویح  رابت  زا  ناسنا   . دننک یگدنز  افص  حلص و 
رازآ و بجوم   ، دننک یم  ینیشن  مھ  رگیدکی  اب  کیدزن  روط  هب  گنھرف  یب  مدرم 

یلماکت تاقولخم  نایم  رد  لیامت  نیا  زا  تایح  نیلماح   . دنوش یم  مھ  شجنر 
تروص هب  لماکت  لاح  رد  یرشب  تادوجوم  ییاھن  ییادج  یارب  ور  نیا  زا  دنھاگآ و 
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. دننیب یم  کرادت  هناگادج  صخشم و  داژن  شش  بلغا  هس و  لقادح 

اھینادنَا یگدنکارپ  - 5

اقیرفآ دراو  ادتبا  رد  ، و  دندومنن ذوفن  ایسآ  لخاد  هب  دایز  دح  هب  ینادنا  ۀیلوا  یاھداژن 
مدرم نیا  ، و  تخاس نومنھر  لامش  یوس  هب  ار  اھنآ  مایا  نآ  یایفارغج   . دندشن
نادنبخی نارود  خی  طسوت  هک  نیا  ات  دندرک  رفس  لامش  یوس  هب  رتشیب  رتشیب و 

. دنداتسیا زاب  تکرح  زا  دوب  یورشیپ  لاح  رد  یمارآ  هب  هک  موس 

ناگداون  ، دسر ایناتیرب  ریازج  هسنارف و  هب  یخی  ۀدرتسگ  ۀقرو  نیا  هک  نآ  زا  شیپ 
هاگناکسا رازھ  کی  زا  شیب  هدومن و  یورشیپ  اپورا  رد  برغ  تمس  هب  اتناف  نادنا و 
ِمرگ ماگنھ  نآ  رد  یاھبآ  یوس  هب  هک  یگرزب  یاھ  هناخدور  دادتما  رد  هناگادج 

. دنتخاس رارقرب  دندوب  ناور  لامش  یایرد 

لاس رازھ  اھھد  یارب  اھنآ   . دندوب هسنارف  ۀیلوا  نانیشن  هناخدور  ینادنا  لیابق  نیا 
طسوت هک  تسا  یا  هناخدور  مُس   . دندرک یم  یگدنز  مُس  ۀناخدور  دادتما  رد 

ایرد یوس  هب  اھزور  نآ  رد  زورما  دننامھ  تسرد  ، و  تسا هتفاین  رییغت  اھلاچخی 
هب طوبرم  رایسب  دھاوش  ارچ  هک  تسا  نیا  ۀدننک  نشور  رما  نیا  . و  دوب یراج 

. دوش یم  تفای  دور  هرد  نیا  ریسم  دادتما  رد  ینادنا  ناگداون 

یرارطضا عقاوم  رد  هچ  رگ   ، دندرک یمن  یگدنز  ناتخرد  یور  ایشنروی  یاھیموب  نیا 
هدمآ ولج  یاھ  هرخص  هانپ  ریز  رد  بترم  روط  هب  اھنآ   . دنتفر یم  ناتخرد  زارف  رب  زونھ 
یبوخ یامن  اھنآ  یارب  هک   ، اھ هپت  ۀنماد  رد  عقاو  یاھراغ  رد  اھ و  هناخدور  دادتما  رد 
هانپ یعیبط  طیحم  هب  تبسن  ار  اھنآ  تخاس و  یم  مھارف  نارگید  ندش  کیدزن  زا 

دایز هک  نیا  نودب  ناشیاھشتآ  دوجو  زا  بیترت  نیدب  اھنآ   . دندرک یم  یگدنز   ، داد یم 
رگ  ، دندوبن زین  نیشنراغ  عقاو  رد  اھنآ   . دندش یم  دنم  هرھب  دنشاب  بذعم  نآ  دود  زا 
هدومن و تکرح  بونج  تمس  هب  رتشیب  هچ  رھ  یخی  یاھ  هقرو  دعب  مایا  رد  هچ 
کی ۀیشاح  یکیدزن  رد  دنداد  یم  حیجرت  اھنآ   . دنار اھراغ  هب  ار  اھنآ  یدعب  یاھلسن 

. دننز ودرا  رابیوج  کی  رانک  رد  لگنج و 

زرط هب  دوخ  ۀدیشوپ  ًاشخب  یاھھاگلزنم  نتخاس  ناھنپ  رد  ناوا  نامھ  رد  اھنآ 
یگنس یاھ  هبلک   ، یگنس یاھقاتا  نتخاس  رد  دندش و  کریز  یا  هداعلا  قراخ 

هب یدایز  تراھم  دوخ  زا   ، دندیزخ یم  نآ  هب  باوخ  یارب  اھبش  هک  لکش  یدبنگ 
نآ یولج  هب  گنس  کی  ندیناطلغ  قیرط  زا  یا  هبلک  نینچ  یدورو   . دندراذگ شیامن 

تشپ یاھگنس  هک  نآ  زا  شیپ   ، روظنم نیا  هب  هک  یگرزب  گنس   ، دش یم  هتسب 
. دش یم  هدراذگ  لخاد  رد   ، دنوش هداد  رارق  دوخ  یاج  رد  ًاتیاھن  ماب 
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یخرب یشحو و  یاھتوت  زج  هب  ، و  دندوب یقفوم  کاب و  یب  نایچراکش  اھینادنا 
نادنا هک  روطنامھ   . دندرک یم  قازترا  تشوگ  قیرط  زا  ًارصحنم  ناتخرد  یاھ  هویم 

ار هزین  یباترپ و  ۀکرت  لیاوا  نامھ  رد  زین  وا  ناگداون   ، دوب هدرک  فشک  ار  یگنس  ربت 
رد زاسرازبا  ۀشیدنا  کی  ماجنارس   . دندرک یرثؤم  ۀدافتسا  نآ  زا  هدرک و  فشک 

نیا ، و  تشگ راک  هب  لوغشم  تفرگ  یم  هرھب  رازفا  زا  هک  یناتسد  اب  دنویپ 
رد اھنآ   . دندش تسد  هریچ  رایسب  یقامخچ  رازبا  نتخاس  رد  هیلوا  یاھناسنا 

هک روطنامھ  تسرد   ، دندرک یم  رفس  طاقن  نیرترود  ات  قامخچ  گنس  یوجتسج 
رفس نیمز  طاقن  یصقا  هب  ساملا  ، و  نیتالپ  ، الط یوجتسج  رد  یزورما  یاھناسنا 

. دننک یم 

شیامن هب  ار  تواکذ  زا  یا  هجرد  نانچ  ینادنَا  لیابق  نیا   ، رگید رایسب  قرط  هب  و 
رگ  ، دندیسرن نآ  هب  زین  لاس  نویلیم  مین  ات  نانآ  ۀدنور  بقع  یاھلسن  هک  دندراذگ 

. دندومن فشک  ًاددجم  ار  شتآ  نتخورفارب  نوگانوگ  یاھشور  اھراب  اھنآ  هچ 

تقیقح راگزومآ  نیلوا  راگانُا — - 6

لیابق یونعم  یگنھرف و  تیعضو   ، تفای شرتسگ  اھینادنا  یگدنکارپ  هک  جیردت  هب 
هب ار  لیابق  نیا  یربھر  هک  راگانُا  مایا  ات   ، تفر ارقھق  هب  لاس  رازھ  هد  ًابیرقت  یارب 
هب ار  نانآ  یمامت  راب  نیلوا  یارب  ، و  دروآ شمارآ  حلص و  نانآ  نایم  هب   ، تفرگ هدھع 

. تشگ نومنھر  تاناویح “ اھناسنا و  هب  ناج  ۀدننک  اطع   ” شیاین

فشک زا  هک  یدایز  شیاسآ  لیلد  هب  وا   . دوب هدش  شوشغم  رایسب  نادنا  ۀفسلف 
لیدبت زا  یکدنا  ۀلصاف  اب  دوب  هدش  شبیصن  یو  دوخ  ۀلیسو  هب  شتآ  یفداصت 

فشک زا  ار  وا  لالدتسا  تردق  دوجو  نیا  اب   . دوب هتخیرگ  تسرپ  شتآ  کی  هب  ندش 
رون ترارح و  رتزیگنا  تبیھ  رترب و  عبنم  کی  ناونع  هب  دیشروخ  یوس  هب  شیوخ 
. دشن تسرپ  دیشروخ  وا  اذل  دوب و  رود  رایسب  دیشروخ  اما   ، تخاس نومنھر 

، و گرگت  ، فرب  ، ناراب  ، هقعاص  ، ردنت رصانع —  زا  سرت  لیاوا  نامھ  رد  اھینادنا  رد 
، و دوب نیتسخن  مایا  نیا  یرارکت  ًامئاد  لیم   ، یگنسرگ اما   . دمآ دوجو  هب  خی — 

شتسرپ زا  یلکش  ًاتیاھن   ، دندرک یم  قازترا  تاناویح  زا  دایز  ردق  هب  نانآ  نوچ 
تردق یاھلبمس  یکاروخ  رتگرزب  تاناویح  نادنا  یارب   . دندروآ دوجو  هب  ار  ناویح 
تاناویح نیا  عاونا  هک  تشگ  یم  موسرم  هاگھگ   . دندوب هدننک  ظفح  یورین  هقالخ و 

کی تیبوبحم  نارود  یط   . دنوش هداد  صیصخت  یشتسرپ  ءایشا  ناونع  هب  رتگرزب 
، و دش یم  میسرت  اھراغ  یاھراوید  یور  نآ  ییادتبا  لکش   ، صخشم ناویح 

ۀھلا نینچ   ، تشگ لصاح  موادم  تفرشیپ  رنھ  ۀنیمز  رد  هک  جیردت  هب  اھدعب 
. دش یم  یکاکح  ینییزت  فلتخم  یاھزیچ  رد  یناویح 
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سدقم ناویح  تشوگ  ندروخ  زا  ندیزرو  عانتما  ِتداع  ینادنا  نامدرم  لیاوا  رد 
ار دوخ  یاھناوج  ناھذا  هک  روظنم  نیا  هب   ، مک یتدم  رد  اھنآ   . دنداد لکش  ار  هلیبق 
یکی ندب  نوماریپ  هک  سیدقت  نییآ  کی   ، دنھد رارق  ریثأت  تحت  بسانم  یا  هنوگ  هب 

، نآ زا  دعب  مھ  زاب  . و  دندروآ دوجو  هب  تفای  یم  ماجنا  تمرح  دروم  تاناویح  نیا  زا 
. و تفای لماکت  نانآ  یدعب  یاھلسن  ینابرق  لصفم  مسارم  هب  ییادتبا  شیامن  نیا 
روط هب  هدیا  نیا   . دشاب یم  شتسرپ  زا  یشخب  ناونع  هب  ندرک  ینابرق  أشنم  نیا 
نآ یلک  ۀدعاق  دمآ و  دوجو  هب  یناربع  شیاین  نییآ  رد  یسوم  طسوت  طوسبم 
نتخیر  ” قیرط زا  هانگ  ۀرافک  تخادرپ  یداقتعا  لصا  ناونع  هب  لوسر  سلوپ  طسوت 

. دیدرگ ظفح  نوخ “

طسوت  ، دوب مھم  ًامامت  زیچ  کی  کاروخ  یودب  یاھناسنا  نیا  یگدنز  رد  هک  رما  نیا 
هداد شزومآ  هداس  نامدرم  نیا  هب   ، نانآ گرزب  راگزومآ   ، راگانُا ۀلیسو  هب  هک  ییاعد 

: دوب نینچ  اعد  نیا  . و  دوش یم  هداد  ناشن  دش  یم 

ار ام   . ناھرب خی  رش  زا  ار  ام   . امرف اطع  ام  هب  زورما  ار  ام  یزور   ، تایح ناج  یا  ”
گرزب ملاع  هب  ار  ام  یگدنشخب  اب  ، و  هد تاجن  لگنج  رد  نامنانمشد  تسد  زا 

“. وش اریذپ  وس  نآ 

ۀیحان رد   ، هنارتیدم یناتساب  یایرد  یلامش  لحاوس  رد  ار  دوخ  یزکرم  داتس  راگانُا 
اج نیا   . تخاس رارقرب  دش  یم  هدیمان  نابُا  هک  یھاگناکسا  رد   ، رزخ یایرد  ینونک 

نیمزرس زا  رفس  رد  برغ  یوس  هب  شدرگ  ریسم  رد  هک  دوب  تماقا  ناکم  کی 
یداقتعا لوصا  ۀعاشا  یارب  وا   . درب یم  هار  لامش  یوس  هب  نیرھنلا  نیب  یبونج 

نآ گرزب  ملاع  ار  نآ  هک   ، دعب یایند  زا  دوخ  تشادرب  شیوخ و  ییادخ  کت  دیدج 
نیا  . داتسرف تسدرود  یاھ  هدکھد  هب  یناراگزومآ  نابُا  زا   ، دیمان یم  وس 

یرشب تادوجوم  نیلوا  اھنآ   . دندوب ایند  یبھذم  نیغلبم  نیلوا   ، راگانُا ناگداتسرف 
روط هب  اذغ  ۀیھت  رد  هک  دندوب  ییاھنیلوا  ، و  دندرک یم  خبط  ار  تشوگ  هک  دندوب 
یور زین  بوچ و  ۀکرت  رس  یور  ار  تشوگ  اھنآ   . دندرک یم  هدافتسا  شتآ  زا  مظنم 

نایرب شتآ  رد  ار  تشوگ  گرزب  تاعطق  اھدعب  اھنآ   . دنتخپ یم  غاد  یاھگنس 
ماخ تشوگ  زا  هدافتسا  هب  ًامامت  ًابیرقت  نانآ  یدعب  یاھلسن  اما   ، دندرک یم 

. دندومن تشگزاب 

دمآ و ایند  هب  شیپ  لاس   983٫323 حیسم ) دالیم  زا  دعب  لاس 1934  زا   ) راگانُا
یونعم ربھر  رھام و  نھذ  نیا  یاھدرواتسد  ۀچخیرات   . درک رمع  لاس  هن  تصش و 
یودب نامدرم  نیا  یھدنامزاس  زیگناروش  ییوگزاب  یا  هرایس  سنرپ  زا  شیپ  مایا 

نآ ریظن  هک  ار  دمآراک  یا  هلیبق  تلود  کی  وا   . دشاب یم  یعقاو  ۀعماج  کی  تروص  هب 
سنرپ دورو  ات   . داھن ناینب  دماین  دوجو  هب  دعب  یاھلسن  طسوت  رگید  لاس  نارازھ  ات 
نیا  . دماین دوجو  هب  نیمز  ۀرک  رد  یونعم  یالاب  ندمت  نینچ  رگید  زگرھ  یا  هرایس 

هب بھذم  نیا  اما   . دندوب رادروخرب   ، یودب هچ  رگ   ، یعقاو بھذم  کی  زا  هداس  مدرم 
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. تفر نیب  زا  نانآ  طاطحنا  لاح  رد  یتآ  یاھلسن  تسد 

یرکف ۀدننک  میظنت  نانآ  ناگداون  زا  یرایسب  زین  ود و  رھ  اتناف  نادنا و  هچ  رگا 
یاھمیفارس ناگدننک و  میظنت  هک  دوبن  راگانُا  مایا  زا  رتدوز   ، دندوب هدرک  تفایرد 

. دوب یودب  ناسنا  ییالط  رصع  عقاو  رد  نیا   . دندمآ ایشنروی  هب  دایز  دادعت  رد  ظفاحم 

اتناف نادنا و  یاقب  - 7

سنرپ دورو  ضحم  هب   ، رشب داژن  زیگنارب  نیسحت  ناراذگناینب   ، اتناف نادنا و 
، و دندش عقاو  ینادردق  دروم  ایشنروی  نتفرگ  رارق  یرواد  دروم  ماگنھ  رد  یا  هرایس 
هچ رگا   . دندمآ نوریب  رصق  تارک  ماظن  زا  مسورج  ِیدنورھش  ۀبتر  اب  ررقم  دعوم  رد 
هاگآ دنداھن  ناینب  هک  یداژن  خیرات  زا   ، دندرگزاب ایشنروی  هب  دنا  هتفاین  هزاجا  زگرھ  اھنآ 

مدآ تسکش  رطاخ  هب  دندش و  نیگھودنا  ایشسگیلک  تنایخ  زا  اھنآ   . دنتسھ
هب ار  نانآ  ۀرک  لیئاکیم  هک  دش  تفایرد  ربخ  نیا  هک  یماگنھ  اما   ، دندش نوزحم 

. دندش رورسم  رفاو  ۀزادنا  هب  هدیزگرب  دوخ  ییاھن  یاطعا  ۀنحص  ناونع 

زا نت  نیدنچ  ، و  دنتفای دنویپ  دوخ  ناگدننک  میظنت  اب  مسورج  رد  ود  رھ  اتناف  نادنا و 
نانآ لصفالب  نادنزرف  رثکا  یتح  اما   ، دندش نینچ  زین  داتنوس  هلمج  زا  نانآ  نادنزرف 

. دنتفای تسد  حور  اب  دنویپ  هب  طقف 

هزاجا متسیس  نارمکح  زا  مسورج  هب  نانآ  دورو  زا  سپ  یھاتوک  تدم  اتناف  نادنا و 
هب هک  ایشناروم  یاھتیصخش  هارمھ  هب  ات  دندرگزاب  رصق  ۀرک  نیلوا  هب  هک  دنتفرگ 
تمدخ دنیوگ  یم  دماشوخ  ینامسآ  تارک  هب  دورو  یارب  ایشنروی  زا  نامز  نادرونھر 
دندرک تساوخرد  اھنآ   . دنا هدش  هدرامگ  تمدخ  نیا  هب  دودحمان  روط  هب  اھنآ  . و  دننک
نانآ یاضاقت  نیا  اما   ، دنتسرفب مالس  ایشنروی  هب  اھیزاسراکشآ  نیا  اب  هطبار  رد  هک 

. دشن هتفریذپ  هنادنمدرخ  یا  هنوگ  هب 

ایشنروی خیرات  مامت  رد  لصف  نیرت  هدننک  روحسم  نیرت و  هنانامرھق  ییوگزاب  نیا  و 
ییانثتسا نیدلاو  ۀنادواج  یاقب  ، و  گرم  ، یگدنز یاھالقت   ، لماکت ناتساد   ، تسا

. تیرشب یمامت 

[. ایشنروی میقم  تایح  لماح  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 64
نیگنر یلماکت  یاھداژن 

نویلیم کی  ًابیرقت   ، اتناف نادنا و  ناراگزور  زا  ایشنروی  یلماکت  یاھداژن  ناتساد  نیا 
. تسا نادنبخی  رصع  نایاپ  ات  یا و  هرایس  سنرپ  مایا  رسارس  ات   ، شیپ لاس 

شیبامک نآ  ناتساد  لوا  ۀمین  ، و  دراد تمدق  لاس  نویلیم  کی  ًابیرقت  رشب  داژن 
عون خیرات  مود  ۀمین   . تسا ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  ناراگزور  زا  شیپ  اب  نراقم 

دوش و یم  زاغآ  نیگنر  داژن  شش  روھظ  یا و  هرایس  سنرپ  دورو  ماگنھ  رد  رشب 
باسح هب  رجح  قیتع  رصع  ناونع  هب  ًامومع  هک  تسا  یا  هرود  اب  نراقم  شیبامک 

. دیآ یم 

ینادنا یاھیموب  - 1

نیمز ۀرک  رد  یلماکت  روط  هب  شیپ  لاس  نویلیم  کی  زا  رتمک  یکدنا  یودب  ناسنا 
رطخ زا  رارف  یپ  رد  یزیرغ  روط  هب  وا   . تشاد دنمناوت  یا  هبرجت  ، و  تشگ رھاظ 

ریاب عفترم  یاھنیمزرس  لیلد  هب  اما   . دمآرب نومیم  هبش  تسپ  لیابق  اب  نتخیمآرد 
؛ و دنک ترجاھم  قرش  تمس  هب  تسناوتن   ، ایرد حطس  زا  رتالاب  توف   30٫000 ، تبت

تمس هب  قرش  یوس  هب  ماگنھ  نآ  رد  هک  هنارتیدم  ۀتفای  طسب  یایرد  لیلد  هب 
؛ و دنک تمیزع  برغ  ای  بونج  فرط  هب  تسناوتن  دوب  هتفای  دادتما  دنھ  سونایقا 
اما  . تشگ هجاوم  یورشیپ  لاح  رد  خی  اب   ، تفر یم  لامش  تمس  هب  هک  روطنیمھ 
لیابق هچ  رگ  ، و  دیدرگ یم  دس  خی  طسوت  نیا  زا  شیب  ِترجاھم  هک  یماگنھ  یتح 
رت شوھاب  یاھھورگ   ، دندش یم  مصاختم  هدنیازف  یا  هنوگ  هب  یگدنکارپ  لاح  رد 
زا هدیشوپ  یاھ  هدازومع  نایم  رد  یگدنز  یارب  بونج  یوس  هب  نتفر  ۀدیا  زگرھ 

. دندنارورپن رس  رد  دندوب  رادروخرب  رت  نییاپ  شوھ  زا  هک  ار  دوخ  نیشن  تخرد  یوم 

رد یگدنامرد  سح  ۀجیتن  رد   ، ناسنا یبھذم  تاساسحا  نیرت  یمیدق  زا  یرایسب 
بآ  ، تسار تمس  رد  اھھوک  دمآ —  دوجو  هب  ییایفارغج  تیعضو  نیا  ۀتسب  طیحم 

تسپ ناشیوخ  یوس  هب  هتفرشیپ  یاھینادنا  نیا  اما   . ولج رد  خی  ، و  پچ فرط  رد 
. دنتشگ یمن  زاب  بونج  رد  دوخ  نیشن  تخرد 
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یرود اھلگنج  زا  دوخ  یرشبریغ  ناشیوخ  تاداع  اب  هسیاقم  رد  اھینادنا  نیا 
رد طقف  یرشب  لماکت   . تسا هدرک  لزنت  اھلگنج  رد  هشیمھ  ناسنا   . دندرک یم 
یدرس و  . تسا هتشاد  تفرشیپ  ییایفارغج  رتالاب  یاھضرع  زاب و  یاھنیمزرس 

هک یلاح  رد   . دوش یم  راکتبا  ، و  عارتخا  ، لمع بجوم  زاب  یاھنیمزرس  رد  یگنسرگ 
یتسپرپ و یاھنیمزرس  نیا  یاھتیمورحم  اھیتخس و  ۀحوبحب  رد  ینادنا  لیابق  نیا 

، دندروآ یم  دوجو  هب  ار  رشب  ینونک  داژن  نازاتشیپ  دنتشاد  یلامش  یدنلب 
ۀیلوا أشنم  نیمزرس  ِیبونج  یریسمرگ  یاھلگنج  رد  نانآ  ۀدنام  بقع  ناگتسب 

. دندوب دایدزا  لاح  رد  ناشکرتشم 

نیلوا  ، ناسانش نیمز  باسح  هب  ، و  نادنبخی ۀرود  نیموس  مایا  یط  رد  عیاقو  نیا 
. دوبن هدرتسگ  اپورا  لامش  رد  لوا  نادنبخی  ود   . تسویپ عوقو  هب   ، هرود

لصتم هسنارف  هب  نیمز  قیرط  زا  ناتسلگنا   ، نادنبخی رصع  ۀدمع  شخب  لوط  رد 
. دیدرگ لصو  اپورا  هب  لیسیس  ینیمز  لپ  قیرط  زا  اقیرفآ  اھدعب  هک  یلاح  رد   ، دوب
هب برغ  رد  ناتسلگنا  زا  موادم  یکشخ  ریسم  کی   ، اھینادنا یاھترجاھم  ماگنھ  رد 
، دیدرگ یوزنم  ًاددجم  ایلارتسا  اما  ؛  تشاد دوجو  قرش  رد  هواج  ات  ایسآ و  اپورا و 

. دبای هعسوت  یرتشیب  تدش  اب  نآ  صاخ  ناگایز  دش  بجوم  هک 

ترجاھم برغ  رد  قرش و  رد  رود  طاقن  هب  اتناف  نادنا و  ناگداون  شیپ  لاس   950٫000
ناتسلگنا هسنارف و  هب  اپورا  زا  روبع  یط  اھنآ   ، برغ تمس  هب   . دندوب هدرک 

هک ییاج  ینعی   ، دندرک ذوفن  هواج  ات  قرش  یوس  هب  اھنآ   ، دعب مایا  رد   . دندیسر
هب سپس  و  هواج —  هب  موسوم  ناسنا  دیدرگ —  فشک  ًاریخا  اھنآ  یاھناوختسا 

. دندرک رفس  ینامسات  ۀریزج 

قرش هب  هک  ییاھنآ  اب  هسیاقم  رد   ، دندرک تمیزع  برغ  تمس  هب  هک  ییاھھورگ 
اب رتمک   ، دنتخیمآرد شیوخ  یناویح  ۀداتفا  بقع  یاھ  هدازومع  اب  هنادازآ  هتفر و 

دارفا نیا   . دندش هدولآ  ییاین  لباقتم  أشنم  هب  قلعتم  ۀدنام  بقع  یاھ  هریت 
رت تسپ  لیابق  اب  ماگنھ  نآ  رد  هدمآرد و  تکرح  هب  بونج  یوس  هب  هتفرشیپریغ 

لامش هب  نانآ  رابت  هتخیمآ  ناگداون  زا  یا  هدنیازف  دادعت   ، اھدعب  . دندرک شزیمآ 
نینچ ، و  دننک شزیمآ  ینادنا  شرتسگ  لاح  رد  تعرس  هب  نامدرم  اب  ات  دنتشگزاب 
یودب یاھ  هدکھد   . داد لزنت  هفقو  یب  روط  هب  ار  رترب  داژن  تیفیک  ماجرفدب  یاھتلصو 
هیلوا ندمت  زاغآرس  نیا   . دندومن ظفح  ار  تایح  ۀدننک  اطع  شتسرپ  یرتمک  رتمک و 

. تفرگ رارق  یدوبان  رطخ  رد 

لزنت یپ  رد  یپ  روط  هب  راد  هیتآ  یاھندمت   . تسا هدوب  نینچ  ایشنروی  رد  هتسویپ  و 
نیب زا  ًاتیاھن  رت  تسپ  اب  رترب  ۀنادازآ  لثم  دیلوت  ندرمش  زیاج  ِیدرخبان  اب  هتفای و 

. دنا هتفر 
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وحم نیمز  یور  زا  دنتشاد  راگانُا  گنھرف  اتناف و  نادنا و  یاھرنھ  شیپ  لاس   900٫000
دوخ دح  نیرت  نییاپ  رد  قامخچ  گنس  اب  راک  یتح  ، و  بھذم  ، گنھرف  . دندش یم 

. دوب

بونج زا  دنتشاد  رابت  هتخیمآ  تسپ  یاھھورگ  زا  یدایز  دادعت  هک  دوب  یمایا  نیا 
تاقولخم اب  دایز  ۀزادنا  هب  ردقنآ  لیابق  نیا   . دندش یم  دراو  ناتسلگنا  هب  هسنارف 

اھنآ  . دندوب رشب  یکدنا  رایسب  ردق  هب  هک  دندوب  هدش  طولخم  لگنج  نومیم  هبش 
یفکم شوھ  زا  دندوب و  قامخچ  گنس  یودب  نارگراک  اما  دنتشادن  بھذم 

. دننک نشور  شتآ  دنناوتب  هک  دندوب  رادروخرب 

هراق رسارس  رد  یدوز  هب  ناشناگداون  هک  دور  داز و  رپ  رترب و  ًاتبسن  یمدرم  اپورا  رد 
یپ زا   ، دندش شخپ  بونج  رد  هنارتیدم  یایرد  پلآ و  یاھھوک  ات  لامش  رد  خی  زا 

. دنشاب یم  گربلدیاھ  هب  موسوم  داژن   ، لیابق نیا   . دندمآ نانآ 

لیابق ناتسلگنا و  لاھ  سکاف  نامدرم   ، یگنھرف لاوز  ینالوط  ۀرود  نیا  لوط  رد 
یایاقب زا  یخرب  نادنا و  یاھتنس  زا  یخرب  ظفح  دنھ  یبرغ  لامش  رد  نانودَب 

. دندیشخب موادت  ار  راگانُا  گنھرف 

گنھرف ۀدمع  شخب  ظفح  رد  دندوب و  برغ  ۀطقن  نیرترود  رد  لاھ  سکاف  نامدرم 
هک قامخچ  گنس  اب  راک  ۀرابرد  ار  دوخ  شناد  نینچمھ  اھنآ   . دندش قفوم  ینادنا 

. دندرک ظفح  دنداد  لاقتنا   ، اھومیکسا نھک  ناکاین   ، دوخ یدعب  یاھلسن  هب 

ناتسلگنا رد  هک  دندوب  ییاھنیرخآ  لاھ  سکاف  نامدرم  داسجا  یایاقب  هچ  رگا 
نآ رد  هک  دندوب  یرشب  تادوجوم  نیلوا  یتسار  هب  اھینادنا  نیا   ، دندش فشک 

ناتسلگنا هب  ار  هسنارف  زونھ  ینیمز  لپ  ماگنھ  نآ  رد   . دندرک یم  یگدنز  یحاون 
دادتما رد  نادنا  ناگداون  ۀیلوا  یاھھاگناکسا  رتشیب  نوچ  . و  تخاس یم  لصتم 

یاھبآ ریز  نونکا   ، دندوب هدش  عقاو  ناتساب  نارود  نآ  ییایرد  لحاوس  اھ و  هناخدور 
زونھ اھنآ  زا  ددع  راھچ  ای  هس  دادعت  اما   ، دنراد رارق  لامش  یایرد  ناتسلگنا و  لاناک 

. دنراد رارق  ناتسلگنا  لحاس  رد  بآ  حطس  زا  رتالاب 

ظفح ار  دوخ  یداژن  یرترب   ، لاھ سکاف  رت  یونعم   رت و  شوھاب  نامدرم  زا  یرایسب 
هک جیردت  هب  مدرم  نیا  . و  دنتشاد هاگن  هدنز  ار  دوخ  یبھذم  یودب  ننس  دندرک و 
هب ناتسلگنا  زا  نادنبخی  کی  زورب  زا  دعب  دندش  طولخم  بقاعتم  یاھ  هریت  اب  اھدعب 

. دنا هتفای  اقب  یزورما  یاھومیکسا  تروص  هب  هدرک و  رفس  برغ 
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رد گنھرف  رگید  یالقت  لاح  رد  زکرم  کی   ، برغ رد  لاھ  سکاف  نامدرم  رب  هوالع 
یبرغ لامش  یناتسھوک  قطانم  یاھ  هیاپھوک  رد  هورگ  نیا   . تفای موادت  قرش 
ناگداون اھنت  مدرم  نیا   . دوب هدش  عقاو   ، نادنا ۀریبن  کی   ، نانودَب لیابق  نایم  رد  دنھ 

. دندزن ناسنا  ندرک  ینابرق  راک  هب  تسد  زگرھ  هک  دندوب  نادنا 

، هدش هطاحا  اھلگنج  اب  هک  ار  روانھپ  تالف  کی   ، ناتسھوک نکاس  یاھینانودب  نیا 
اھنآ  . دندرک لاغشا   ، دوب یراکش  تاناویح  زا  راشرس  ، و  هتشگ هدیشوپ  اھرابیوج  زا 

یاھراغ  ، یگنس یاھ  هبلک  رد  تبت  رد  شیوخ  یاھ  هدازومع  زا  یخرب  دننامھ 
. دندرک یم  یگدنز  ینیمزریز  همین  یراجم  ، و  هپت ۀنماد 

هک ییاھنآ   ، دنسرتب خی  زا  هک  دنتفرگ  دای  رتشیب  هچ  رھ  یلامش  لیابق  هک  یلاح  رد 
بآ زا  یا  هدنیازف  ردق  هب  دندرک  یم  یگدنز  یدادجا  ابآ و  نیمزرس  یکیدزن  رد 
سونایقا رد  ار  نیرھنلا  نیب  ۀریزج  هبش  یجیردت  تسشن  اھنآ   . دندش ناسارھ 

یودب یاھداژن  نیا  ننس   ، دروآرب بآ  زا  رس  راب  نیدنچ  نآ  هچ  رگ  ، و  دندرک هدھاشم 
سرت نیا  . و  تفای ینوزف  یا  هرود  یاھندش  هطاحا  زا  سرت  ایرد و  تارطاخم  نوماریپ 
رد اھنآ  ارچ  هک  دزاس  یم  صخشم  یدور  یاھبالیس  نوماریپ  نانآ  ۀبرجت  هارمھ  هب 

. دندمآرب یگدنز  یارب  نما  ناکم  کی  ناونع  هب  یناتسھوک  قطانم  نتفای  ددص 

نکمم  ، دنھ لامش  رد  کیلاویس  یاھ  هپت  رد   ، نانودب نامدرم  ِقرش  تمس  رد 
یاھھورگ ناسنا و  نیب  راذگ  لاح  رد  عاونا  هب  هک  دنوش  ادیپ  ییاھلیسف  تسا 

. دنرتکیدزن نیمز  رد  رگید  عون  رھ  زا  شیب  رشب  شیپ  عونتم 

هیلع رب  هک  ار  هدننک  نک  هشیر  گنج  کی  نانودب  رترب  لیابق  شیپ  لاس   850٫000
رازھ زا  رتمک  رد   . دندرک زاغآ  دوب  هدش  تیادھ  ناش  یناویح  رت و  تسپ  ناگیاسمھ 
نیب زا  ای  یحاون  نیا  هب  قلعتم  یزرم  نیمزرس  یناویح  یاھھورگ  رتشیب  لاس 
نتخاس دوبان  یارب  راکیپ  نیا   . دندش هدنار  بقع  یبونج  یاھلگنج  هب  ای  هتفر و 
ناگداون . و  دیدرگ رصع  نآ  نیشن  هپت  لیابق  رد  یکدنا  یدوبھب  بجوم   ، اھرت تسپ 
داژن نیون —  مدرم  کی  ناونع  هب  ًارھاظ  ینانودب  ۀتفای  دوبھب  ۀریت  نیا  طلتخم 

. دنتشگ رھاظ  لمع  ۀنحص  رد  لاتردنائن — 
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اھنآ  . دندرک یم  رفس  هدرتسگ   روط  هب  ، و  دندوب یبوخ  رایسب  نایوجگنج  اھلاتردنائن 
رد نیچ   ، برغ رد  هسنارف  هب  دنھ  یبرغ  لامش  رد  یناتسھوک  زکارم  زا  جیردت  هب 

یاھداژن ترجاھم  مایا  ات  اھنآ   . دندش شخپ  اقیرفآ  لامش  لخاد  رد  یتح  ، و  قرش
. دنتشاد دوخ  ۀطلس  تحت  ار  ایند  لاس  نویلیم  مین  ًابیرقت  یارب   ، نیگنر یلماکت 
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زین نزوگ و  عاونا  زا  یرایسب  ؛  دندوب ناوارف  یراکش  تاناویح  شیپ  لاس   800٫000
اھبسا و ؛  دندوب ناوارف  اھماد   . دندز یم  هسرپ  اپورا  رسارس  رد  یبآ  یاھبسا  اھلیف و 

لیابق ، و  دندوب یبوخ  یلیخ  نایچراکش  اھلاتردنائن   . دنتشاد دوجو  اج  همھ  اھگرگ 
هب ار  رسمھ  یارب  نز  باختنا  نداد  ِمسر  هک  دندوب  ییاھنیلوا  هسنارف  رد 

. دنتفریذپ نایچراکش  نیرت  قفوم 

، کاشوپ  ، کاروخ ناونع  هب  دوب و  دنمدوس  رایسب  لاتردنائن  نامدرم  نیا  یارب  نزوگ 
اھخاش و زا  ینوگانوگ  یاھ  هدافتسا  اھنآ  اریز   ، دش یم  هتفرگ  راک  هب  رازبا  و 
گنس اب  راک  اما   ، دنتشاد یمک  گنھرف  اھنآ   . دندروآ یم  لمع  هب  اھناوختسا 

ناراگزور حوطس  هب  ًابیرقت  راک  هک  نیا  ات   ، دندیشخب دوبھب  یدایز  دح  هب  ار  قامخچ 
دندوب هدش  لصتم  یبوچ  یاھ  هتسد  هب  هک  قامخچ  گرزب  یاھگنس   . دیسر نادنا 
. دندش هتفرگ  راک  هب  گنلک  ربت و  ناونع  هب  دندش و  عقاو  هدافتسا  دروم  هرابود 

تکرح لاح  رد  بونج  یوس  هب  یبوخ  هب  خی  ۀیال  نیمراھچ  شیپ  لاس   750٫000
هدناشوپ ار  یلامش  یاھدور  هک  ار  یخی  دوخ  ۀتفای  دوبھب  رازبا  اب  اھلاتردنائن   . دوب

اھخاروس نیا  کیدزن  هک  ار  ینایھام  دنتسناوت  یم  بیترت  نیدب  هدرک و  خاروس  دوب 
نیا رد  هک   ، یورشیپ لاح  رد  خی  ربارب  رد  لیابق  نیا   . دننک راکش  هزین  اب  دندش  یم 

، دوب هداد  رارق  مجاھت  دروم  ار  اپورا  یا  هدرتسگ  رایسب  تروص  هب  ماگنھ 
. دندرک ینیشن  بقع 

دز و یم  تسد  دوخ  یورشیپ  نیرت  یبونج  هب  تشاد  یربیس  دورخی  مایا  نیا  رد 
أشنم یاھنیمزرس  یوس  هب   ، بونج تمس  هب  هک  تخاس  روبجم  ار  هیلوا  ناسنا 
اب نتخیمآ  رد  رطخ  هک  دوب  هدش  توافتم  ردقنآ  ناسنا  عون  اما   . ددرگزاب شیوخ 

. تفای شھاک  یدایز  ۀزادنا  هب  شنومیم  هبش  ۀتفرشیپریغ  ناشیوخ 

سپ لاح  رد   ، اپورا یمامت  رد  اھنآ  نیرتگرزب   ، دورخی نیمراھچ  شیپ  لاس   700٫000
اوھ بآ و   . دنتشگ یم  زاب  لامش  تمس  هب  دنتشاد  تاناویح  اھناسنا و   . دوب یور 

. دوب دشر  هب  ور  یبرغ  یایسآ  اپورا و  رد  ًاددجم  یودب  ناسنا  ، و  دوب بوطرم  کنخ و 
هدیشوپ دورخی  طسوت  یگزات  هب  لامش  رد  هک  ینیمز  حطس  رد  اھلگنج  جیردت  هب 

. دنتفای شرتسگ  دوب  هدش 

تاناویح نیا   . دوب هتفای  رییغت  گرزب  دورخی  طسوت  یکدنا  ۀزادنا  هب  رادناتسپ  تایح 
ماود  ، دوب هدش  عقاو  پلآ  یاھھوک  هتشر  خی و  نیب  هک  نیمز  کیراب  راون  نآ  رد 

شخپ اپورا  رسارس  رد  تعرس  هب  هرابود   ، دورخی ینیشن  بقع  لابند  هب  ، و  دندروآ
ییاقیرفآ یاھریش  ، و  اھراتفک  ، نھپ غامد  یاھندگرک   ، تسار جاع  یاھلیف   . دندش
ًالمع دیدج  تاناویح  نیا  ، و  دندش دراو  لیسیس  ینیمز  لپ  یور  زا  اقیرفآ  زا 

. دندرب نیب  زا  ار  یبآ  یاھبسا  نادند و  ریشمش  یاھربب 
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نایم ۀرود  طسو  ات   . دوب لدتعم  یاوھ  بآ و  ۀمادا  دھاش  شیپ  لاس   650٫000
یھت فرب  خی و  زا  ًابیرقت  پلآ  یاھھوک  هتشر  هک  دوب  هدش  مرگ  ردقنآ  ینادنبخی 

. دنتشگ

هدیسر دوخ  یور  سپ  ۀطقن  نیرت  یلامش  هب  ماگنھ  نآ  رد  خی  شیپ  لاس   600٫000
یوس هب  ًاددجم  دوخ  شدرگ  نیمجنپ  رد  هلاس  رازھ  دنچ  ثکم  کی  زا  سپ  ، و  دوب
تروص اوھ  بآ و  رد  یکدنا  رییغت  لاس  رازھ  هاجنپ  یارب  اما   . تشگ هناور  بونج 

لبق ۀرود  کدنا  یکشخ   . دندوب هتفای  یکدنا  رییغت  اپورا  تاناویح  ناسنا و   . تفرگ
. دندش ریزارس  اھدور  هرد  نییاپ  ات  پلآ  یاھدورخی  ، و  تفای شھاک 

یوس هب  ار  تاناویح  ناسنا و  هرابود  یورشیپ  لاح  رد  دورخی  شیپ  لاس   550٫000
هب یقرش  لامش  یوس  هب  هک  نیمز  روانھپ  راون  رد  ناسنا  راب  نیا  اما   . دنار بونج 
رایسب ماگنھ  نآ  رد  ِیقاحلا  شخب  یخی و  ۀیال  نیب  تفای و  یم  دادتما  ایسآ  لخاد 
یناوارف یاج  دوب  هدش  عقاو  هنارتیدم  یایرد  هب  هتسباو  هایس  یایرد  ۀتفای  طسب 

. تشاد

یودب گنھرف  رتشیب  شرتسگ  دھاش   ، دورخی نیمجنپ  نیمراھچ و  ِمایا  نیا 
رظن هب  یتسار  هب  هک  دوب  کدنا  تفرشیپ  ردقنآ  اما   . دوب لاتردنائن  یاھداژن 

رد دنمشوھ  تایح  ۀتفای  رییغت  دیدج و  عون  کی  داجیا  یارب  شالت  ایوگ  هک  دیسر  یم 
نامدرم نیا  لاس  نویلیم  عبر  کی  ًابیرقت  یارب   . تسا تسکش  لاح  رد  ایشنروی 

صخشم تاھج  رد  یتدم  یارب  اھنآ   . دندوب نادرگرس  گنج  راکش و  رد  یودب 
رد هتسویپ  دوخ  ینادنَا  رترب  ناکاین  اب  هسیاقم  رد   ، لک رد  اما   ، دنتشاد تفرشیپ 

. دندوب ارقھق  لاح 

حوطس نیرت  نییاپ  هب  یفارخ  ناسنا  گنھرف   ، یونعم یکیرات  راصعا  نیا  لوط  رد 
اھنآ  . دنتشادن روآ  مرش  تافارخ  کی  زا  رتارف  یبھذم  عقاو  رد  اھلاتردنائن   . دیسر دوخ 

بھذم کی   . دندیسرت یم  روآ  گرم  دح  هب  رابغ  هم و  زا  رتشیب  ًاصوصخ  اھربا و  زا 
شتسرپ هک  یلاح  رد   ، دمآ دوجو  هب  جیردت  هب  یعیبط  یاھورین  زا  سرت  یودب 

رداق ار  مدرم  نیا   ، یراکش تاناویح  روفو  هارمھ  هب  رازبا  دوبھب   ، تفای لیلقت  ناویح 
یسنج شاداپ   . دننک یگدنز  کاروخ  اب  هطبار  رد  یرتمک  بارطضا  اب  هک  تخاس 

هب سرت  دیدج  بھذم  نیا   . دیشخب دوبھب  رایسب  ار  راکش  رد  تراھم   ، ندرک بیقعت 
یعیبط رصانع  نیا  تشپ  یئرمان  یاھورین  زا  ندرک  تلامتسا  رد  ییاھشالت 

یئرمان و یاھورین  نیا  زا  ییوجلد  یارب  اھناسنا  ندرک  ینابرق  هب  اھدعب  دیماجنا و 
ناسنا ندرک  ینابرق  کانتشحو  مسر  نیا  . و  تشگ رجنم  یکیزیف  ۀتخانشان 

. تسا هتفای  همادا  زین  متسیب  نرق  ات  تسرد  ایشنروی  رت  هدنام  بقع  نامدرم  طسوت 

. دنوش هدیمان  تسرپ  دیشروخ  دنتسناوت  یم  یتخس  هب  هیلوا  یاھلاتردنائن  نیا 
یسرت بش  ندیسر  ارف  زا  اھنآ   . دندرک یم  یگدنز  یکیرات  زا  سرت  رد  سکعرب  اھنآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



رد اما   ، دندرک یم  رمع  نارذگ  دیشخرد  یم  یکدنا  هام  هک  یتقو  ات   . دنتشاد رابگرم 
ششخرد یارب  هام  نتشاداو  یارب  شالت  رد  هدش و  همیسارس  هام  یکیرات 

شیوخ یگنانز  یگنادرم و  یاھ  هنومن  نیرتھب  ندرک  ینابرق  هب  عورش   ، ددجم
اما  ، ددرگ یم  زاب  بترم  روط  هب  دیشروخ  هک  دنتفایرد  ناوا  نامھ  رد  اھنآ   . دندرک یم 

زاب نانآ  یاھیا  هلیبق  مھ  ندرک  ینابرق  لیلد  هب  طقف  هام  هک  دندرک  یم  نامگ 
هب ندرک  ینابرق  دوصقم  فدھ و   ، دومن تفرشیپ  داژن  هک  جیردت  هب   . ددرگ یم 
مسارم ناونع  هب  یناسنا  ینابرق  میدقت  اما   ، درک ادیپ  رییغت  ماگ  هب  ماگ  یا  هنوگ 

. تفای همادا  ینالوط  یتدم  یارب  یبھذم 

نیگنر یاھداژن  أشنم  - 5

لامش یناتسھوک  قطانم  هب  قلعتم  نانودَب  یاھ  هلیبق  شیپ  لاس   500٫000
نیا لاس  دصکی  زا  شیب  یارب   . دندش رگید  گرزب  یداژن  راکیپ  کی  ریگرد  دنھ  یبرغ 

نایاپ ینالوط  گنج  نیا  هک  یماگنھ  ، و  تفای همادا  تدش  اب  ناما  یب  گنج 
نیرت شوھاب   ، ناگدنامزاب نیا  اما   . دنام یقاب  هداوناخ  دصکی  دودح  رد  طقف   ، تفریذپ

. دندوب اتناف  نادنا و  ۀدنز  ماگنھ  نآ  رد  ِناگداون  نیرت  بولطم  و 

عوقو هب  بیجع  دیدج و  یدادیور  ناتسھوک  نکاس  یاھینانودب  نیا  نیب  رد  نونکا  و 
ینوکسم ۀیحان  ماگنھ  نآ  رد  یقرش  لامش  شخب  رد  هک  نز  درم و  کی   . تسویپ

زا یا  هداوناخ  لثم  دیلوت  هب  عورش  یناھگان  روط  هب  دندرک  یم  یگدنز  ناتسھوک 
شش ۀیلک  ناکاین   ، دوب کیگنس  ۀداوناخ  نیا   . دندومن شوھاب  هداعلا  قوف  نادنزرف 

. ایشنروی نیگنر  داژن 

شیوخ ناعونمھ  زا  رتارف  طقف  هن   ، دندوب رفن  هدزون  هک  کیگنس  نادنزرف  نیا 
شیارگ نیا  باتفآ  رون  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  رثا  رد  اھنآ  تسوپ  هکلب   ، دندوب شوھاب 

رد  . دمآ یم  رد  نوگانوگ  یاھگنر  هب  هک  تشاذگ  یم  شیامن  هب  دوخ  زا  ار  ریظن  یب 
، زبس نت  ود   ، درز نت  راھچ   ، یجنران نت  ود   ، خرس نت  جنپ  دنزرف  هدزون  نیا  نایم 
نیا دندش  رتگرزب  اھ  هچب  هک  جیردت  هب   . دندوب گنر  یلین  نت  ود  ، و  یبآ نت  راھچ 

یاھ یا  هلیبق  مھ  اب  اھدعب  اھناوج  نیا  هک  یماگنھ  ، و  دنتفای یرتشیب  حوضو  اھگنر 
اھنآ کیگنس  ۀدلاو  تسوپ  گنر  بناج  هب  نانآ  دالوا  ۀیلک   ، دندرک ییوشانز  شیوخ 

. دومن ادیپ  شیارگ 

، نامز نیا  دودح  رد  یا  هرایس  سنرپ  دورو  هب  امش  هجوت  بلج  زا  سپ  نم  نونکا  و 
داژن شش  هناگادج  روط  هب  ام  هک  نیا  نمض   ، منک یم  عطق  ار  هعقاو  یخیرات  حرش 

. میھد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  ایشنروی  کیگنس 

ایشنروی کیگنَس  داژن  شش  - 6
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رھاظ کی  هب  کی  یلماکت  نیگنر  داژن  شش   ، یلماکت طسوتم  ۀرایس  کی  رد 
نیا زا  شیپ  ، و  دیآ یم  دوجو  هب  هک  تسا  یناسنا  نیلوا  خرس  ناسنا   . دنوش یم 
یزات هکی  ایند  رد  ینالوط  نارود  کی  یارب  دنوش  رھاظ  نیگنر  یتآ  یاھداژن  هک 

، هداوناخ کی  رد  ، و  ایشنروی رد  نیگنر  داژن  شش  یمامت  نامزمھ  روھظ   . دنک یم 
. دوب یداعریغ  رایسب 

ۀرک چیھ  رد   . دوب ایناتِس  رد  دیدج  یزیچ  نینچمھ  ایشنروی  رد  هیلوا  یاھینادنا  روھظ 
زا یداژن  نینچ  نیگنر  یلماکت  یاھداژن  زا  شیپ   ، یلحم متسیس  رد  یرگید 

. تسا هدماین  دوجو  هب  یدارا  تاقولخم 

زا دندوب و  یرشب  داژن  زا  یا  هداعلا  قوف  یاھ  هنومن  نامدرم  نیا  خرس . ناسنا   -1
نیلوا زا  شوھاب و  رایسب  هورگ  کی  اھنآ   . دندوب رترب  اتناف  نادنا و  زا  تاھج  یرایسب 

اھنآ  . دندروآ دوجو  هب  تلود  یا و  هلیبق  ندمت  کی  هک  دندوب  کیگنس  نادنزرف 
دنچ هب  تسد  تردن  هب  اھنآ  طلتخم  ناگداون  یتح   . دندوب رسمھ  کت  هشیمھ 

. دندز یم  یرسمھ 

. دنتشاد ایسآ  رد  دوخ  درز  ناردارب  اب  ینالوط  یدج و  یلکشم  اھنآ  دعب  مایا  رد 
ۀدمع اھنآ  هناتخبدب  اما   ، دومن کمک  اھنآ  هب  نانآ  طسوت  نامک  ریت و  سردوز  عارتخا 
ردقنآ رما  نیا  ، و  دندوب هدرب  ثرا  هب  دوخ  نیب  رد  گنج  نوماریپ  ار  دوخ  ناکاین  شیارگ 

. دننار نوریب  ایسآ  ۀراق  زا  ار  اھنآ  دنتسناوت  درز  لیابق  هک  درک  فیعضت  ار  اھنآ 

هب یگمھ  خرس  داژن  صلاخ  ًاتبسن  یایاقب  شیپ  لاس  رازھ  جنپ  داتشھ و  دودح  رد 
بآ ریز  هب  گنیرب  ۀگنت  نآ  زا  دعب  یھاتوک  تدم  ، و  دنتفر یلامش  یاکیرمآ  رد  وس  نآ 
ایسآ هب  رگید  یخرس  ناسنا  چیھ   . تخاس یوزنم  ار  اھنآ  بیترت  نیدب  ، و  تفر ورف 
شخب اھنآ  اپورا  ، و  دنھ  ، یزکرم یایسآ   ، نیچ  ، یربیس رسارس  رد  اما   . تشگنزاب
یقاب رس  تشپ   ، دوب هدش  طولخم  رگید  نیگنر  یاھداژن  اب  هک  ار  دوخ  ۀریت  ۀدمع 

. دندراذگ

اھشزومآ و ِرتشیب   ، دش دراو  اکیرمآ  لخاد  هب  وس  نآ  زا  خرس  ناسنا  هک  یتقو 
یاھتیلاعف اب  یو  لصفالب  ناکاین   . دروآ هارمھ  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  ۀیلوا  أشنم  یاھتنس 
ناسنا اما   . دندوب سامت  رد  نیمز  ۀرک  رد  یا  هرایس  سنرپ  یزکرم  داتس  یدعب 

نتفرگ رب  رظن  هب  عورش  اکیرمآ  ۀراق  هب  ندیسر  زا  دعب  هاتوک  نامز  تدم  کی  رد  خرس 
عوقو هب  یونعم  ینالقع و  گنھرف  رد  گرزب  لوفا  کی  ، و  درک اھشزومآ  نیا  زا 

دوخ نایم  رد  دیدش  یگنج  ریگرد  نانچ  نآ  هرابود  مدرم  نیا  یدوز  هب   . تسویپ
نیا عیرس  یدوبان  هب  رجنم  یا  هلیبق  یاھگنج  نیا  دیسر  یم  رظن  هب  هک  دندش 

. دوش یم  خرس  صلاخ  ًاتبسن  داژن  ۀدنامیقاب 

یدوبان هب  موکحم  خرس  ناسنا  دیسر  یم  رظن  هب  گرزب  یارقھق  نیا  لیلد  هب 
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ربھر ناونع  هب  نوتنالانومانُا  دعب  لاس  رازھ  جنپ  تصش و  دودح  رد  هک  نیا  ات   ، تسا
حلص اکیرمآ  خرس  یاھناسنا  نایم  رد  وا   . تشگ رھاظ  نانآ  یناحور  ۀدنھد  تاجن  و 
شش دون و  نوتنالانومانُا   . دومن ایحا  ار  نانآ  گرزب “ حور   ” شتسرپ دروآ و  دیدپ  تقوم 

بوچ خرس  گرزب  ناتخرد  نایم  رد  ار  شیوخ  یزکرم  داتس  درک و  یگدنز  لاس 
هایس ناتسوپخرس  نایم  رد  وا  یدعب  ناگداون  زا  یرایسب   . تخاس رارقرب  اینرفیلاک 

. دنا هتفای  ماود  ریخا  مایا  ات  اپ 

. دنتشگ لیدبت  مھبم  یاھتنس  هب  نوتنالانومانُا  یاھشزومآ  نامز  تشذگ  اب 
زگرھ گرزب  راگزومآ  نیا  مایا  زا  سپ  ، و  دندش هتفرگ  رس  زا  زوسنامناخ  یاھگنج 

رت شوھاب  یاھ  هریت   . دشن نانآ  نایم  رد  یناگمھ  حلص  ندروآ  هب  قفوم  یرگید  ربھر 
یور رد  تروص  نیا  ریغ  رد   . دنتشگ کالھ  هدنیازف  روط  هب  یا  هلیبق  یاھراکیپ  نیا  رد 
انب خرس  شوھاب  اناوت و  یاھناسنا  نیا  طسوت  گرزب  یندمت  یلامش  یاکیرمآ  ۀراق 

. دش یم 

هب  ) ایند رثؤم  رگید  یاھورین  اب  اکیرمآ  هب  نیچ  زا  روبع  زا  دعب  خرس  یلامش  ناسنا 
طسوت اھدعب  هک  نیا  ات   ، تفرگن رارق  سامت  رد  زگرھ  هرابود  اھومیکسا ) زا  ریغ 

سناش ًابیرقت  خرس  ناسنا  هک  دوب  روآ  فسأت  رایسب   . دیدرگ فشک  دیفس  ناسنا 
زا لماک  روط  هب  مدآ  عون  یدعب  ۀریت  اب  طالتخا  قیرط  زا  نتفای  اقترا  یارب  ار  دوخ 
تموکح دیفس  ناسنا  رب  تسناوت  یمن  خرس  ناسنا   ، طیارش نیا  تحت   . داد تسد 

داژن ود  رگا   ، یعاضوا نینچ  رد   . درک یمن  تمدخ  یو  هب  تبغر  لیم و  یور  زا  ، و  دنک
. تسا انف  هب  موکحم  یرگید  ای  یکی   ، دنوشن طولخم  مھ  اب 

، دوب نتخاس  هب  نانآ  بیجع  قایتشا  داژن  نیا  ۀتسجرب  یگژیو  یجنران . ناسنا   -2
طقف  ، گنس میظع  یاھ  هپت  نتشابنا  دح  ات  یتح   ، زیچ همھ  زیچ و  رھ  نتخاس 
اھنآ هچ  رگا   . دزاسب ار  هپت  نیرتگرزب  دناوت  یم  هلیبق  مادک  دننیبب  هک  نیا  یارب 
یارب یناگدنیامن  دندرب و  یدایز  ۀرھب  سنرپ  سرادم  زا   ، دندوبن یقرتم  یمدرم 

. دنداتسرف اجنآ  هب  شزومآ 

تمس هب  هنارتیدم  یایرد  یور  بقع  ریسم  رد  هک  دوب  یداژن  نیلوا  یجنران  داژن 
زگرھ اھنآ  اما   . دومن لابند  اقیرفآ  تمس  هب  بونج  یوس  هب  ار  یلحاس  طخ  برغ 
هار زا  اھدعب  هک  زبس  داژن  طسوت  دندرکن و  بسک  اقیرفآ  رد  بولطم  یاپ  یاج  کی 

. دندش وحم  دوجو  ۀنحص  زا  دیسر 

زا ار  یدایز  یونعم  یگنھرف و  ۀنیمز  مدرم  نیا   ، راک تبقاع  ندیسر  ارف  زا  شیپ 
، لابقادب داژن  نیا  رکفتم  زغم   ، اتنوشرُپ ۀنادنمدرخ  یربھر  ۀجیتن  رد  اما   . دنداد تسد 

اھنآ یزکرم  رقم  هک  یماگنھ   . دمآ دوجو  هب  رتالاو  یگدنز  زا  گرزب  تایح  دیدجت  کی 
. درک یم  هظعوم  اھنآ  یارب  وا  دوب  نودگامرآ  رد  شیپ  لاس  رازھ  دصیس  دودح 
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رصم رد  لین  ینییاپ  ۀرد  ۀیحان  رد  زبس  یجنران و  یاھناسنا  نیب  گرزب  راکیپ  نیرخآ 
رد ، و  دیماجنا لوط  هب  لاس  دصکی  ًابیرقت  یارب  تدم  ینالوط  دربن  نیا   . تفرگ تروص 

یشالتم یایاقب   . دندنام یقاب  هدنز  یجنران  داژن  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  نآ  نایاپ 
هار زا  اھدعب  هک  یلین  یاھناسنا  طسوت  زبس و  یاھناسنا  طسوت  مدرم  نیا  ۀدش 
دصکی دودح  رد   ، داژن کی  ناونع  هب   ، یجنران یاھناسنا  اما   . دندش بذج  دندیسر 

. دنتفر نیب  زا  شیپ  لاس  رازھ 

، هدیشک وجتسج  زا  تسد  هک  دندوب  ییاھنیلوا  درز  یودب  لیابق  درز . ناسنا   -3
هب یزرواشک  یانبم  رب  یگناخ  یگدنز  کی  ، و  هتخاس رارقرب  یا  هدش  تیبثت  عماوج 

اما  ، دندوب رت  نییاپ  خرس  ناسنا  زا  یا  هزادنا  ات  ینالقع  رظن  زا  اھنآ   . دندروآ دوجو 
یداژن ندمت  ییافوکش  ۀنیمز  رد  هک  دندرک  تباث  اھنآ   ، یھورگ تروص  هب  ًاعامتجا و 

دندروآ و دوجو  هب  یردارب  حور  کی  اھنآ  هک  اجنآ  زا   . دنرترب کیگنس  نامدرم  ۀیلک  زا 
هک دنتسناوت   ، دننک یگدنز  رگیدکی  اب  یبسن  حلص  رد  هک  دنتفرگ  دای  فلتخم  لیابق 

. دننارب دوخ  شیپ  زا  ار  خرس  داژن  ایسآ  لخاد  رد  دوخ  یجیردت  شرتسگ  اب 

تنایخ زا  دعب  دندرک و  رفس  اھرود  ات  نیمز  ۀرک  یونعم  زکرم  ذوفن  تحت  اھنآ 
رد نوتگنالگنیس  هک  یماگنھ  اما   ، دندش هدنار  یگرزب  یکیرات  هب  ایشسگیلک 

کی  ” شتسرپ تفرگ و  هدھع  هب  ار  لیابق  نیا  یربھر  شیپ  لاس  رازھ  دصکی  دودح 
. دمآ دوجو  هب  مدرم  نیا  نیب  رد  یناشخرد  رصع   ، دومن مالعا  ار  تقیقح “

. تسا نانآ  یا  هلیبق  نیب  ییوج  حلص  ببس  هب  درز  داژن  زا  یدایز  ًاتبسن  دادعت  یاقب 
رتوج حلص  یاھتلم  ۀرمز  رد  درز  داژن   ، نیچ رصاعم  نارود  ات  نوتگنالگنیس  مایا  زا 

هک مدآ  عون  ۀریت  زا  یوق  یلو  کچوک  یثاریم   ، داژن نیا   . تسا هدروخ  مقر  ایشنروی 
. دومن تفایرد  دش  دراو  اھدعب 

، و دوب یودب  یاھناسنا  یاھھورگ  نیرت  ناوت  مک  زا  یکی  زبس  داژن  زبس . ناسنا   -4
. دندش فیعضت  دایز  ۀزادنا  هب  فلتخم  تاھج  رد  هدرتسگ  یاھترجاھم  ببس  هب  نانآ 

داتنَف یربھر  تحت  ار  یگنھرف  گرزب  تایح  دیدجت  کی  یگدنکارپ  زا  شیپ  لیابق  نیا 
. دندومن هبرجت  شیپ  لاس  رازھ  هاجنپ  دصیس و  دودح  رد 

هب  ، هدش روھقم  یلامش  لیابق  دیدرگ : میسقت  هدمع  شخب  هس  هب  زبس  داژن 
نامدرم رد  یقرش  هورگ   . دندش یبآ  درز و  یاھداژن  بذج  ، و  هدش هتفرگ  یگدرب 

. دنتسھ یقاب  اھنآ  نایم  رد  زونھ  نانآ  یایاقب  دندش و  ماغدا  ناراگزور  نآ  یدنھ 
هزادنا کی  ًابیرقت  یاھ  هدازومع  هک  ییاج  ینعی   ، دش دراو  اقیرفآ  هب  یبونج  تلم 

. تخاس دوبان  ار  شیوخ  یجنران  تسپ 

کی رھ  اریز   ، دندوب مھ  یاتمھ  هورگ  ود  رھ  تاھج  یرایسب  زا  راکیپ  نیا  رد 
هن تشھ و  اھنآ  ناربھر  زا  یرایسب   . درک یم  لمح  ار  رکیپ  لوغ  عون  زا  ییاھ  هریت 
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ای یبونج  تلم  نیا  رد  ًاتدمع  زبس  ناسنا  رکیپ  لوغ  یاھ  هریت  نیا   . دنتشاد دق  توف 
. دندوب روصحم  یرصم 

نیرخآ ینعی   ، دندش یلین  داژن  بذج  ًابقاعتم  زبس  دنمزوریپ  یاھناسنا  یایاقب 
اجنآ زا  هدمآ و  دوجو  هب  کیگنس  ۀیلوا  یداژن  یگدنکارپ  زکرم  زا  هک  ینیگنر  نامدرم 

. دندرک ترجاھم 

ار هزین  لیاوا  نامھ  رد  اھنآ   . دندوب گرزب  یمدرم  یبآ  یاھناسنا  یبآ . ناسنا   -5
دوجو هب  ار  هزورما  ندمت  یاھرنھ  زا  یرایسب  یاھ  هیاپ  ًابقاعتم  دندرک و  عارتخا 
ۀفطاع ناور و  هارمھ  هب  خرس  ناسنا  یزغم  یورین  یاراد  یبآ  ناسنا   . دندروآ

دعب ۀدنام  اجرب  نیگنر  یاھداژن  یمامت  رب  ار  اھنآ   ، مدآ عون  ناگداون   . دوب درز  ناسنا 
. دنداد یم  حیجرت 

سنرپ لنسرپ  ناراگزومآ  یاھیزاس  دعاقتم  هب  تبسن  یبآ  ۀیلوا  یاھناسنا 
یمگردرس هب  نئاخ  ناربھر  نآ  یفارحنا  یاھشزومآ  اب  دندوب و  اریذپ  ایشسگیلک 

زا هک  یجرم  جرھ و  زا  یودب  یاھداژن  ریاس  دننامھ  اھنآ   . دندش راچد  یگرزب 
رب زگرھ  ، و  دندماین نوریب  لماک  روط  هب  زگرھ  دوب  هدش  ضراع  ایشسگیلک  تنایخ 

. دندشن قئاف  لماک  روط  هب  دوخ  نیب  گنج  هب  تبسن  ناشلیامت 

یریگدای و ۀدرتسگ  یایحا  کی   ، ایشسگیلک طوقس  زا  دعب  لاس  دصناپ  دودح  رد 
فادنالرُا  . داد خر  دنمدوس —  یعقاو و  لاح  نیا  اب  اما  یودب —  بھذم  کی 

یادخ شتسرپ  هب  ار  لیابق  زا  یرایسب  دیدرگ و  یبآ  داژن  نایم  رد  گرزب  یراگزومآ 
تفرشیپ نیرتگرزب  نیا   . تخاس نومنھر  لاعتم “ سیئر   ” ناونع تحت  یقیقح 

مدآ عون  ۀریت  اب  طالتخا  قیرط  زا  داژن  نیا  دعب  ناراگزور  رد  هک  نیا  ات   ، دوب یبآ  ناسنا 
. تفای اقترا  دایز  ۀزادنا  هب 

اب هطبار  رد  ًاتدمع  رجح  قیتع  رصع  نوماریپ  اھییاپورا  تافاشتکا  اھشھوژپ و 
یبآ یناتساب  یاھناسنا  نیا  یتسد  یاھرنھ  ، و  اھناوختسا  ، رازبا یرافح 

دیفس هب  موسوم  یاھداژن   . دنتفای اقب  اپورا  رد  ریخا  مایا  ات  اھنآ  اریز   ، دشاب یم 
طالتخا قیرط  زا  ادتبا  رد  هک  دنتسھ  یبآ  یاھناسنا  نیا  یدعب  یاھلسن  ایشنروی 
ۀدمع تمسق  بذج  قیرط  زا  اھدعب  هتفای و  رییغت  خرس  درز و  یاھناسنا  اب  کدنا 

. دنتفای اقترا  دایز  ۀزادنا  هب  شفنب  داژن 

، دندوب کیگنس  نامدرم  نیرت  هتفرشیپ  خرس  یاھناسنا  هک  روطنامھ  یلین . داژن   -6
زا هک  دندوب  ییاھنیرخآ  اھنآ   . دنتشاد ار  یقرت  نازیم  نیرتمک  زین  ناتسوپھایس 

ار هراق  هدومن و  رفس  اقیرفآ  هب  اھنآ   . دندومن ترجاھم  دوخ  یناتسھوک  یاھ  هناخ 
روط هب  هک  ینامز  زا  ریغ  هب   ، دنا هدنام  یقاب  اجنآ  رد  زین  ماگنھ  نآ  زا  ، و  دندرک فرصت 

. دنا هدش  هدرب  نوریب  هدرَب  تروص  هب  هاگ  هب  هاگ  یرابجا 
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یداژن اقترا  خرس  ناسنا  دننامھ   ، دنا هدش  یوزنم  اقیرفآ  رد  هک  یلین  نامدرم 
چیھ هک  نیا  ای   ، دندرک تفایرد  دش  یم  یشان  مدآ  عون  ۀریت  اب  نتخیمآ  زا  هک  یکدنا 

هب یکدنا  تفرشیپ  اقیرفآ  رد  ییاھنت  اب  یلین  داژن   . دندرکن تفایرد  یداژن  اقترا 
رد  . دومن هبرجت  ار  گرزب  یونعم  یرادیب  کی  نُناورُا  راگزور  رد  هک  ات   ، دروآ تسد 

نُناورُا طسوت  هک  ار  نایادخ “ یادخ   ” لماک روط  هب  ًابیرقت  اھدعب  اھنآ  هک  یلاح 
زا ًامامت  ار  هتخانشان  شتسرپ  لیامت   ، دندوب هدرپس  یشومارف  هب  دوب  هدش  مالعا 

. دندومن ظفح  شیپ  لاس  رازھ  دنچ  ات  ار  شتسرپ  زا  یلکش  لقادح  ؛  دندادن تسد 

لباقم رد  ار  یتبترم  نامھ  ًاقیقد  ناشیگداتفا  بقع  مغر  هب  یلین  نامدرم  نیا 
. دراد رگید  ینیمز  داژن  رھ  هک  دنراد  ینامسآ  یاھورین 

داتس یکیدزن  رد  اما   ، دوب نوگانوگ  یاھداژن  نیب  دیدش  یاھراکیپ  راصعا  نیا 
شزاس رد  هتفای  شزومآ  ًادیدج  رتنشور و  یاھھورگ   ، یا هرایس  سنرپ  یزکرم 

عوقو قیرط  زا  ماظن  نیا  یدج  یگتفشآ  نامز  ات  هچ  رگ   ، دندرب یم  رس  هب  یبسن 
. دوب هدشن  لصاح  ایند  یاھداژن  رد  یگنھرف  گرزب  شیاشگ  چیھ  رفیسول  شروش 

هبرجت ار  یونعم  یگنھرف و  یتایح  دیدجت  نوگانوگ  نامدرم  نیا  یمامت  هاگ  هب  هاگ 
اھنت اما   . دوب یا  هرایس  سنرپ  مایا  زا  دعب  رد  گرزب  راگزومآ  کی  تنَسنام   . دندرک یم 
داژن کی  یمامت  رب  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  هک  یا  هتسجرب  ناراگزومآ  ناربھر و  نآ 

، نامز تشذگ  اب   . دنریگ یم  رارق  هراشا  دروم  دندیشخب  ماھلا  نآ  هب  هتشاذگ و  ریثأت 
اھنآ عومجم  رد  ؛ و  دنتساخرب فلتخم  قطانم  رد  رت  تیمھا  مک  ناملعم  زا  یرایسب 
یریگولج یگنھرف  ندمت  لماک  طوقس  زا  هک  یشخب  تاجن  تاریثأت  نآ  لک  عمج  هب 
شروش نیب  کیرات  ینالوط و  راصعا  لوط  رد  هژیو  هب   ، دندومن ینایاش  کمک  دومن 

. مدآ دورو  ایشسگیلک و 

رد نیگنر  داژن  شش  ای  هس  ندروآ  دوجو  هب  حرط  یارب  یفاک  بوخ و  رایسب  یلیالد 
یتیعقوم رد  ایشنروی  یاھناسنا  تسا  نکمم  هچ  رگا   . دراد دوجو  اضف  تارک 

امش هجوت  ام   ، دنوش لئاق  شزرا  لیالد  نیا  یمامت  یارب  لماک  روط  هب  هک  دنشابن 
: مینک یم  بلج  ریز  لیالد  هب  ار 

ۀدننک زیامتم  تاجن   ، یعیبط باختنا  ۀدرتسگ  درکلمع  سناش  یارب  - 1
. تسا یرورض  عونت   ، رترب یاھ  هریت 

طورشم  ، دنوش یم  لصاح  نوگانوگ  نامدرم  دنویپ  زا  رتھب  رتیوق و  یاھداژن  - 2
یاھداژن . و  دنشاب یثرا  رترب  لماوع  لماح  فلتخم  یاھداژن  نیا  هک  نیا  رب 

نینچ هک  یطرش  هب   ، دندرب یم  دوس  ماگنھ  دوز  طالتخا  نینچ  زا  ایشنروی 
ۀریت اب  لماک  طالتخا  کی  قیرط  زا  رثؤم  روط  هب  ًابقاعتم  یا  هتفای  دنویپ  مدرم 
ایشنروی رد  یا  هبرجت  نینچ  یارجا  یارب  شالت   . دنتفای یم  اقترا  مدآ  عون  رترب 
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. دوب دھاوخ  راب  بیصم  رایسب  ینونک  یداژن  طیارش  تحت 

هتخیگنارب ملاس  یا  هنوگ  هب  تباقر  اھداژن  نتخاس  عونتم  قیرط  زا  - 3
. دوش یم 

ییابیکش ۀعسوت  یارب  داژن  رھ  نایم  رد  اھھورگ  اھداژن و  تیعضو  رد  توافت  - 4
. تسا یرورض  یتسود  عون  یرشب و 

لاح رد  ۀرک  کی  نامدرم  هک  نیا  ات  تسین  بولطم  یرشب  داژن  ینگمھ  - 5
. دنبای تسد  یونعم  لماکت  یالاب  ًاتبسن  حوطس  هب  لماکت 

نیگنر یاھداژن  یگدنکارپ  - 7

جیردت هب  ، و  دندومن دایدزا  هب  عورش  کیگنس  ۀداوناخ  نیگنر  ناگداون  هک  یماگنھ 
، دندمآرب تصرف  یوجتسج  رد  رواجم  نیمزرس  لخاد  هب  شرتسگ  یارب  هک 

یوس هب  دوخ  شنار  ریسم  رد   ، کیژولوئژ رظن  زا  شرامش  نیموس   ، دورخی نیمجنپ 
اب نیگنر  ۀیلوا  یاھداژن  نیا   . دوب هتفر  شیپ  یبوخ  هب  ایسآ  اپورا و  یور  رب  بونج 
شیامزآ دروم  هداعلا  قراخ  یزرط  هب  دوخ  أشنم  نادنبخی  رصع  یاھیتخس  دیادش و 
لاس نارازھ  یارب  هک  دوب  هدرتسگ  ایسآ  رد  ردقنآ  نادنبخی  نیا   . دندش عقاو 

هب  ، هنارتیدم یایرد  یدعب  ینیشن  بقع  ات  . و  دیدرگ عطق  ایسآ  قرش  هب  ترجاھم 
. دنسرب اقیرفآ  هب  هک  دوبن  رسیم  نانآ  یارب   ، ناتسبرع ندش  عفترم  لابند 

فارطا رد  کیگنس  نامدرم  نیا  لاس  رازھ  دصکی  ًابیرقت  یارب  بیترت  نیدب 
ناوا نامھ  رد  هک  یعیبط  اما  بیجع  یراگزاسان  مغر  هب  هدش و  شخپ  اھ  هیاپھوک 

. دنتخیمآرد مھ  اب  شیب  مک و   ، تخاس راکشآ  فلتخم  یاھداژن  نیب  ار  دوخ 

ات هک  یتیعمج  نیرت  یناھج  ۀناخ  هب  ناتسودنھ   ، مدآ یا و  هرایس  سنرپ  مایا  نیب 
، طالتخا نیا  هک  دوب  روآ  فسأت  اما   . دش لیدبت  دش  یم  تفای  نیمز  یور  رد  نامز  نآ 
ۀیوناث نامدرم  نیا   . تفرگ یم  رب  رد  ار  یلین  ، و  یجنران  ، زبس یاھداژن  زا  یدایز  ردق 
یرایسب ، و  دندومن ادیپ  یبونج  یاھنیمزرس  رد  رتبولطم  رتناسآ و  یتایح  کیگنس 

زا  ، رترب یاھداژن   ، کیگنس ۀیلوا  نامدرم   . دندرک ترجاھم  اقیرفآ  هب  ًابقاعتم  نانآ  زا 
تفر و ایسآ  هب  یقرش  لامش  هب  خرس  ناسنا   . دندیزرو بانتجا  یریسمرگ  یحاون 

لامش هب  یبآ  داژن  هک  یلاح  رد   ، دش لابند  درز  ناسنا  طسوت  یھاتوک  ۀلصاف  هب 
. دومن تمیزع  اپورا  لخاد  هب  یبرغ 

یور  ، دندومن یقرش  لامش  هب  ترجاھم  هب  عورش  ناوا  نامھ  رد  خرس  یاھناسنا 
هدز و رود  ار  ناتسودنھ  عفترم  یاھنیمزرس   ، یور بقع  لاح  رد  خی  یاھ  هنشاپ 
لابند هب  هاتوک  یا  هلصاف  اب  درز  لیابق   . دندرک لاغشا  ار  ایسآ  یقرش  لامش  یمامت 
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. دندنار یلامش  یاکیرمآ  هب  ایسآ  زا  ار  اھنآ  ًابقاعتم  دندرک و  تکرح  نانآ 

دوجو هلیبق  هدزای   ، دندرک کرت  ار  ایسآ  خرس  داژن  صلاخ  ۀریت  یایاقب  هک  یتقو 
ار لیابق  نیا   . دوب هچب  ، و  نز  ، درم رازھ  تفھ  زا  شیب  یکدنا  نانآ  دادعت  تشاد و 
یجنران و یاھداژن  زا  یبیکرت  نانآ  نیرتگرزب  هک  طلتخم  یاین  اب  کچوک  هورگ  هس 
خرس ناسنا  اب  لماک  روط  هب  زگرھ  هورگ  هس  نیا   . دندرک یم  یھارمھ   ، دوب یبآ 
کیزکم و هب  بونج  یوس  هب  لیاوا  نامھ  رد  دندرکن و  رارقرب  هناتسود  طباور 
یاھخرس اھدرز و  کچوک  هورگ  کی  اھدعب  اجنآ  رد  ، و  دندرک رفس  یزکرم  یاکیرمآ 

هدز و ییوشانز  هب  تسد  دوخ  نیب  ًامامت  نامدرم  نیا   . دندش قحلم  نانآ  هب  طلتخم 
ۀریت یاھناسنا  زا  رتمک  هک  یداژن   ، دندراذگ ناینب  ار  هدش  ماغدا  دیدج و  داژن  کی 

هورگ هس  هب  هتخیمآ  ِداژن  نیا  لاس  رازھ  جنپ  فرظ  رد   . دوب بلط  گنج  خرس  صلاخ 
ار یبونج  یاکیرمآ  ، و  یزکرم یاکیرمآ   ، کیزکم یاھندمت  بیترت  هب  ، و  دش میسقت 

. دومن تفایرد  ار  مدآ  نوخ  زا  کدنا  رادقم  کی  یبونج  یاکیرمآ  ۀخاش   . داھن انب 

نیا ناگداون  ، و  دنتخیمآرد ایسآ  رد  یصخشم  نازیم  ات  درز  خرس و  ۀیلوا  یاھناسنا 
طسوت ًاتیاھن  ، و  دندرک رفس  ایرد  یبونج  لحاس  دادتما  رد  قرش و  یوس  هب  تلصو 
ایرد کیدزن  ریازج  اھ و  هریزج  هبش  لخاد  هب  درز  شیازفا  لاح  رد  تعرس  هب  داژن 

. دنتسھ یا  هوھق  یزورما  یاھناسنا  اھنآ   . دندش هدنار 

نایم زا   . تسا هداد  همادا  یقرش  یایسآ  یزکرم  یحاون  لاغشا  هب  درز  داژن 
هک یلاح  رد   . دنا هتفای  اقب  دادعت  نیرتشیب  اب  اھنآ   ، نیگنر داژن  شش  یمامت 

دننامھ  ، دندش یم  یداژن  یاھگنج  ریگرد  رابکی  هاگ  دنچ  رھ  درز  یاھناسنا 
همادا هدننک  دوبان  موادم  هفقو و  یب  یاھگنج  هب  یجنران  ، و  زبس  ، خرس یاھناسنا 

یاھداژن زا  ناشنانمشد  طسوت  ًامامت  ًاتیاھن  هک  نآ  زا  شیپ  داژن  هس  نیا   . دندادن
. دنتخاس دوبان  ار  دوخ  ًالمع   ، دنورب نیب  زا  رگید 

، تفاین شرتسگ  اپورا  رد  بونج  تمس  هب  یدایز  دح  ات  دورخی  نیمجنپ  هک  اجنآ  زا 
هب . و  دوب زاب  ًاشخب  یبرغ  لامش  یوس  هب  کیگنس  نامدرم  نیا  ترجاھم  یارب  هار 

یاھھورگ ریاس  زا  یکدنا  دادعت  هارمھ  هب  یبآ  یاھناسنا   ، خی یور  بقع  لابند 
ترجاھم برغ  یوس  هب  نادنا  لیابق  نیرید  یاھاپ  در  دادتما  رد   ، یداژن کچوک 

فرصت ار  هراق  رتشیب  هدومن و  مجاھت  اپورا  هب  یپ  رد  یپ  جاوما  یط  اھنآ   . دندومن
. دندرک

هجاوم  ، نادنَا  ، ناشکرتشم هیلوا و  دج  لاتردنائن  ناگداون  اب  یدوز  هب  اپورا  رد  اھنآ 
قرش بونج و  یوس  هب  دورخی  طسوت  اپورا  رت  یمیدق  یاھلاتردنائن  نیا   . دندش
یاھ هدازومع  اب  تعرس  هب  هک  دندوب  یتیعقوم  رد  ور  نیا  زا  ، و  دندوب هدش  هدنار 
بذج ار  اھنآ  هدش و  هجاوم   ، دندوب کیگنس  لیابق  هب  قلعتم  هک   ، دوخ مجاھم 

. دنیامن
******ebook converter DEMO Watermarks*******



تشد ۀیلوا  یاھناسنا  ۀتفای  لزنت  ناگداون  زا  زاغآ  رد  یلک و  روط  هب  کیگنس  لیابق 
نیا ماغدا  ، و  دندوب رترب  رایسب  اھنآ  زا  تاھج  یرایسب  زا  رت و  شوھاب  ینادنَا  نیشن 

قیرزت  . دیماجنا رت  نھک  داژن  یروف  یدوبھب  هب  لاتردنائن  نامدرم  اب  کیگنس  لیابق 
ار راکشآ  دوبھب  نآ  هک  دوب  یبآ  ناسنا  نوخ  صخشم  روط  هب  کیگنس و  نوخ  نیا 

هدنیازف لیابق  یپ  رد  یپ  جاوما  طسوت  رما  نیا   . دومن داجیا  لاتردنائن  نامدرم  رد 
. دوش یم  هدراذگ  شیامن  هب  دندرک  تکرح  اپورا  هب  قرش  زا  هک  شوھاب 

هب ناتسلگنا  زا  ینادنبخی  نایم  بقاعتم  ۀرود  لوط  رد  لاتردنائن  دیدج  داژن  نیا 
سراف یمیدق  ۀریزج  هبش  رد  هک  یبآ  داژن  ۀدنامیقاب   . تفای شرتسگ  ناتسودنھ 

نیا ۀجیتن  ، و  تخیمآرد  ، درز ًاودب   ، رگید یاھداژن  زا  یخرب  رد  اھدعب  دوب  هدنام  یقاب 
تروص هب   ، تفای اقترا  مدآ  ِشفنب  داژن  طسوت  یا  هزادنا  ات  ًابقاعتم  هک  یگتخیمآ 

. تسا هتفای  همادا  یزورما  یاھبرع  درگنابایب  ۀدرچ  هیس  لیابق 

دیاب یزورما  نامدرم  کیگنس  بسن  لصا و  نتخاس  صخشم  یارب  اھشالت  ۀیلک 
هب مدآ  عون  نوخ  اب  بقاعتم  ندش  طولخم  قیرط  زا  ار  یداژن  یاھ  هریت  یدعب  دوبھب 

. دروآ باسح 

یاوھ بآ و  هک  ییاھنیمزرس  ای  یلامش  یاھنیمزرس  لابند  هب  رترب  یاھداژن 
لپ قیرط  زا  یلین  ، و  زبس  ، یجنران یاھداژن  هک  یلاح  رد   ، دنتفر دنراد  لدتعم 
هب ینیشن  بقع  لاح  رد  ۀنارتیدم  یایرد  هک  یا  هتفای  عافترا  یگزات  هب  ینیمز 
اقیرفآ بذج  یپ  رد  یپ  روط  هب   ، تخاس یم  ادج  دنھ  سونایقا  زا  ار  برغ  یوس 

. دندش

ترجاھم هب  تسد  دوخ  یداژن  أشنم  زکرم  زا  هک  کیگنس  نامدرم  شخب  نیرخآ 
داژن ندرب  نیب  زا  لاح  رد  زبس  ناسنا  هک  یماگنھ  ًادودح   . دوب یلین  ناسنا  دندز 
، دوب هدومن  فیعضت  دایز  ۀزادنا  هب  ار  دوخ  راک  نیا  ماجنا  اب  دوب و  رصم  رد  یجنران 
زاغآ لحاس  دادتما  رد  نیطسلف  قیرط  زا  بونج  یوس  هب  ناھایس  گرزب  جورخ 
، دندیدرونرد ار  رصم  یلین  یوق  ًامسج  نامدرم  نیا  هک  یتقو  اھدعب  . و  تشگ
نیا  . دنتخاس وحم  دوجو  ۀصرع  زا  تارفن  یورین  قیرط  زا  ًافرص  ار  زبس  ناسنا 

بذج ار  زبس  ناسنا  لسن  ۀدمع  شخب  یجنران و  ناسنا  یایاقب  یلین  یاھداژن 
هظحالم  لباق  روط  هب  یداژن  طالتخا  نیا  قیرط  زا  یلین  لیابق  زا  یخرب  ، و  دندرک

. دنتفای دوبھب 

، دمآرد یجنران  ناسنا  یالیتسا  تحت  ادتبا  رد  رصم  هک  دسر  یم  رظن  هب  ور  نیا  زا  و 
زا دعب  )، و  هایس  ) یلین ناسنا  نآ  لابند  هب  ، و  دش هریچ  نآ  رب  زبس  ناسنا  سپس 

ۀتفای رییغت  ناسنا  ، و  یبآ  ، یلین یاھناسنا  زا  یداژن  ۀتخیمآ  کی  طسوت  مھ  نآ 
اپورا و یبآ  یاھناسنا   ، مدآ دورو  زا  شیپ  اھتدم  اما   . دمآرد هطلس  تحت  زبس 
یبونج قامعا  هب  هدنار و  نوریب  رصم  زا  ار  یلین  داژن   ، ناتسبرع طلتخم  یاھداژن 
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. دندوب هدنار  اقیرفآ  ۀراق 

زبس و یاھداژن   ، دوش یم  کیدزن  نایاپ  هب  کیگنس  یاھترجاھم  هک  جیردت  هب 
ناسنا  ، دراد رایتخا  رد  ار  یلامش  یاکیرمآ  خرس  ناسنا   . دنا هتفر  نیب  زا  یجنران 

. تسا هدش  اقیرفآ  بذج  یلین  داژن  ، و  اپورا یبآ  ناسنا   ، یقرش یایسآ  درز 
هداد و رارق  ششوپ  تحت  ار  کیگنس  ۀیوناث  یاھداژن  زا  یا  هتخیمآ  ناتسودنھ 
رد ار  ایسآ  یلحاس  ریازج   ، درز خرس و  یاھناسنا  زا  یطولخم   ، یا هوھق  ناسنا 

رادروخرب یرترب  لیسناتپ  زا  یتسار  هب  هک  هتخیمآ  داژن  کی   . تسا هدناجنگ  دوخ 
یاھینادنا  . دنک یم  لاغشا  ار  یبونج  یاکیرمآ  یناتسھوک  یاھنیمزرس   ، تسا
یبرغ لامش  ، و  دنلنیرگ  ، دنلسیا رد  اپورا و  قطانم  نیرت  یلامش  رد  رت  صلاخ 

. دننک یم  یگدنز  یلامش  یاکیرمآ 

ندش هدنار  هب  نادنا  لیابق  نیرت  یبرغ   ، اھدورخی یورشیپ  نیرتشیب  ِراودا  لوط  رد 
بونج رد  کیراب  راون  کی  رد  اھلاس  یارب  اھنآ   . دندش کیدزن  رایسب  ایرد  لخاد  هب 
دورخی نیرخآ  نیمشش و  هک  یماگنھ  . و  دندرک یگدنز  ناتسلگنا  ینونک  ۀریزج 

هب ار  اھنآ  هک  دوب  یدورخی  یرارکت  یاھیورشیپ  نیا  تنس   ، تشگ رھاظ  ماجنارس 
قیاق اھنآ   . دندوب درونایرد  نایوجارجام  نیلوا  اھنآ   . دنار ایرد  لخاد  هب  نتفرگ  هانپ 
تامجاھت زا  یراع  دندوب  راودیما  هک   ، دیدج یاھنیمزرس  یوجتسج  رد  هتخاس و 

نیریاس دنلسیا و  هب  نانآ  زا  یخرب  . و  دندرک تکرح  هب  عورش   ، دشاب خی  کانتشحو 
یایرد یور  رد  یگنشت  یگنسرگ و  زا  نانآ  میظع  تیرثکا  اما   ، دندیسر دنلنیرگ  هب 

. دندش کالھ  زاب 

ناسنا هک  نیا  زا  سپ  یھاتوک  تدم   ، شیپ لاس  رازھ  داتشھ  زا  شیب  یکدنا 
لامش یاھایرد  دامجنا   ، دوش دراو  یلامش  یاکیرمآ  یبرغ  لامش  لخاد  هب  خرس 

یاھیموب یومیکسا  ناگداون  نیا   ، دنلنیرگ هب  یخی  یلحم  یحاون  یورشیپ  و 
؛ و تخاس روبجم   ، دیدج ۀناخ  کی   ، رتھب نیمزرس  کی  یارب  وجتسج  هب  ار  ایشنروی 
ار دنلنیرگ  ماگنھ  نآ  رد  هک  یکیراب  یاھ  هگنت  زا  ملاس  حیحص و  ، و  دندش قفوم  اھنآ 

. دندومن روبع  تخاس  یم  ادج  یلامش  یاکیرمآ  یقرش  لامش  یاھنیمز  ۀدوت  زا 
هراق هب  دیسر  اکسالآ  هب  خرس  ناسنا  هک  نیا  زا  سپ  لاس  دص  رازھ و  ود  دودح  اھنآ 
هدومن رفس  برغ  یوس  هب  یبآ  ناسنا  طلتخم  یاھ  هریت  زا  یخرب  ًابقاعتم   . دندیسر

یکدنا ومیکسا  لیابق  یارب  دنویپ  نیا  ، و  دنتخیمآرد دعب  نارود  یاھومیکسا  اب  و 
. دوب دنمدوس 

تسوپخرس و ۀلیبق  کی  نیب  رادید  یارب  یسناش  شیپ  لاس  رازھ  جنپ  دودح  رد 
. دمآ دوجو  هب  نُسداھ  جیلخ  یقرش  بونج  یاھ  هنارک  رد  ومیکسا  یوزنم  هورگ  کی 
اب یدوز  هب  اما   ، دننک دونش  تفگ و  رگیدکی  اب  هک  دنتفای  لکشم  ار  نیا  هلیبق  ود  نیا 

طسوت ًاتیاھن  اھومیکسا  نیا  هک  هجیتن  نیا  اب   ، دندز جاودزا  هب  تسد  رگیدکی 
خرس ناسنا  طابترا  اھنت  رگنایامن  رما  نیا  . و  دندش بذج  خرس  رت  ناوارف  یاھناسنا 
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، دشاب یم  شیپ  لاس  رازھ  کی  دودح  ات  رگید  یرشب  داژن  رھ  اب  یلامش  یاکیرمآ 
سونایقا لحاس  رد  تسناوت  راب  نیلوا  یارب  دیفس  ناسنا  هک  یماگنھ  ینعی 

. دنیشنب نیمز  رب  سلطا 

یگژیو نییعت  ینامرھق  یتح  ، و  یریلد  ، تماھش اب  هیلوا  راصعا  نیا  یاھالقت 
مزلتسم بان و  یاھیگژیو  نآ  زا  یرایسب  هک  میفسأتم  یگمھ  ام  . و  دش یم 

یلاح رد   . دنا هتفر  نیب  زا  دعب  نارود  یاھداژن  رد  امش  ۀیلوا  ناکاین  تقاط  تراھم و 
یاج  ، میلئاق شزرا  تفرشیپ  لاح  رد  ندمت  یاھشیالاپ  زا  یرایسب  یارب  ام  هک 
زرم رد  بلغا  هک  ار  امش  ۀیلوا  ناکاین  یلاع  یناشفناج  هوکشاب و  تماقتسا 

. مینک یم  ساسحا  یلاخ  دوب  یگدنزارف  تمظع و 

[. ایشنروی میقم  تایح  لماح  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 
ۀلاقم 65

لماکت ریگارف  لرتنک 

داتسا نارگلرتنک  یدنبلومرف  نھذ —  شیپ  ِتایح  یدام —  یلماکت  نیداینب  تایح 
نیلماح لاعف  تدضاعم  اب  دنویپ  رد  داتسا  حور  تفھ  شخبتایح  تمدخ  یکیزیف و 

، هناگ هس  تیقالخ  نیا  گنھامھ  درکلمع  ۀجیتن  رد   . دشاب یم  تایح  ۀدش  بوصنم 
شنکاو یارب  یدام  یاھمسیناکم  نھذ —  یارب  یکیزیف  یمسیناگرا  تیفرظ 

یاھکرحم هب  تبسن  اھدعب  ، و  طیحم ینوریب  یاھکرحم  هب  تبسن  دنمشوھ 
. دیآ یم  دوجو  هب   ، دبای یم  أشنم  مسیناگرا  نھذ  دوخ  رد  هک  یتاریثأت   ، ینورد

: دراد دوجو  تایح  لماکت  داجیا و  ۀناگادج  حطس  هس  نیاربانب 

. ینھذ تیفرظ  داجیا  یکیزیف —  یژرنا  ۀطیح  - 1

. دنراذگ یم  رثا  یحور  تیفرظ  رد  هک  روای —  حاورا  ینھذ  تمدخ  - 2

رکف ۀدننک  میظنت  یاطعا  هب  هک  ناسنا —  نھذ  یحور  یزاس  دنم  هرھب  - 3
. دماجنا یم 

یاھ هزوح   ، مسیناگرا یطیحم  شنکاو  شزومآ  لباقریغ  یکیناکم و  حوطس 
یکیناکمریغ و ای  ریذپ  قابطنا  عاونا   ، نھذ روای  حاورا   . دنشاب یم  یکیزیف  نارگلرتنک 

هبرجت زا  دنرداق  هک  اھمسیناگرا  یشنکاو  یاھمسیناکم  نآ  نھذ —  شزومآ  لباق 
نیدب یحور  ناروای  هک  روطنامھ  . و  دننک یم  میظنت  هتخاس و  لاعف  ار  دنزومایب — 

ات تسرد  زین  تایح  نیلماح   ، دنروآ یمرد  لرتنک  تحت  ار  ینھذ  یاھلیسناتپ  هنوگ 
یارب باختنا  یورین  دنوادخ و  تخانش  ناوت  یناسنا —  ۀدارا  یرادیدپ  ۀظحل 

یطیحم یاھ  هبنج  یور  یا  هظحالم  لباق  یرایتخا  لرتنک  یو —  شتسرپ 
. دننک یم  لامعا  یلماکت  یاھ  هسورپ 

هک تسا  یحور  ناروای  ، و  یکیزیف نارگلرتنک   ، تایح نیلماح  ۀچراپکی  درکراک  نیا 
لیلد نیا  هب  . و  دھد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ینوکسم  تارک  رد  کیناگرا  لماکت  ریسم 
زگرھ تسا و  دنمفدھ  هشیمھ  رگید —  یاج  رد  ای  ایشنروی  رد  لماکت —  هک  تسا 

. تسین یفداصت 
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تایح نیلماح  یاھدرکراک  - 1

هک یروط   ، دنتسھ دنم  هرھب  تیصخش  ینوگرگد  لیسناتپ  زا  تایح  نیلماح 
دنرداق یلحم  ناھج  نارسپ  نیا   . دنرادروخرب نآ  زا  تاقولخم  زا  یکدنا  یاھ  هتسر 
نارسپ ناونع  هب  ار  دوخ  فیاظو  ًالومعم  اھنآ   . دنیامن لمع  دوجو  عونتم  زاف  هس  رد 

کی تسین  نکمم  اما   . دشاب یم  نانآ  أشنم  ِتلاح  نیا  ؛  دننک یم  ارجا  ینایم  زاف 
هب ییایمیش  یکیرتکلا -  یاھ  هزوح  رد  دناوتب  دوجو  ۀلحرم  نینچ  رد  تایح  لماح 

هب ار  اھنآ  دیامن و  لمع  یدام  تارذ  یکیزیف و  یاھیژرنا  ۀدنزاس  کی  ناونع 
. دزاس لیدبت  هدنز  ِدوجو  یاھدحاو 

: دنیامن یم  دنیامن و  لمع  نیریز  حطس  هس  رد  دنرداق  تایح  نیلماح 

. ییایمیش یکیرتکلا -  ِیکیزیف  حطس  - 1

. ییایشناروم همین  دوجو  لومعم  ینایم  زاف  - 2

. یحور همین  ۀتفرشیپ  حطس  - 3

نیا زا  سپ  ، و  دنوش یم  هدامآ  تایح  تشاک  راک  یارب  تایح  نیلماح  هک  یماگنھ 
یارب مظعا  ۀتشرف  نویسیمک   ، دندرک باختنا  ار  یراک  نینچ  ماجنا  یاھناکم  هک 

زا هتسر  هد  ۀدنریگ  رب  رد  هورگ  نیا   . دنناوخ یم  ارف  ار  تایح  نیلماح  ِیسیدرگد 
دشاب و یم   ، نانآ ناراکمھ  یکیزیف و  نارگلرتنک  لماش   ، نوگانوگ یاھتیصخش 
اھمایا یامدق  ۀزاجا  اب  لیئربج و  نامرف  هب  هک  مظعا  ناگتشرف  سیئر  ار  نآ  تسایر 
حیحص روط  هب  تادوجوم  نیا  هک  یتقو   . دراد هدھع  هب   ، دنک یم  لمع  ماقم  نیا  رد 
هب تایح  نیلماح  رد  یتارییغت  نانچ  دنناوت  یم  دنریگ  یم  رارق  یرادم  طابترا  رد 

ییایمیش یکیرتکلا -  ِیکیزیف  حوطس  رد  ًاروف  دزاس  رداق  ار  اھنآ  هک  دنروآ  دوجو 
. دنیامن لمع 

هتسیاش روط  هب  یدام  یاھنامزاس  دندش و  نیودت  تایح  یاھوگلا  هک  نیا  زا  دعب 
لاعف هلصافالب  تایح  ریثکت  هب  طوبرم  یدام  قوف  یاھورین   ، دندیدرگ لیمکت 

ینایم زاف  هب  ًاروف  تایح  نیلماح  ماگنھ  نآ  رد   . دیآ یم  دوجو  هب  تایح  دنوش و  یم 
یاھدحاو دنناوت  یم  تلاح  نآ  رد  اھنآ   . دندرگ یم  زاب  دوخ  تیصخش  دوجو  یداع 

تسد تراھم  اب  لماکت  لاح  رد  یاھمسیناگرا  یور  هدروآرد و  لرتنک  تحت  ار  هدنز 
 — ِندیرفآ نداد —  نامزاس  یارب  اھییاناوت  ۀیلک  دقاف  هچ  رگ   ، دننز لمع  هب 

. دنشاب یم  هدنز  ۀدام  دیدج  یاھوگلا 

عون دازآ  ۀدارا  دومن و  یط  ار  یصخشم  ریسم  کیناگرا  لماکت  هک  نیا  زا  سپ 
ای تایح  نیلماح   ، تشگ رھاظ  لماکت  لاح  رد  یاھمسیناگرا  نیرتالاب  رد  یرشب 
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ۀیلک زا  هک  دننک  دھع  دیاب  ینعی   ، دندنبب راک  کرت  نامیپ  ای  دننک  کرت  ار  هرایس  دیاب 
. و دننک یم  یراددوخ  کیناگرا  لماکت  ریسم  یور  رتشیب  یراذگ  رثا  یارب  اھشالت 

ناونع هب  دندنب  یم  نامیپ  هنابلطواد  روط  هب  هک  یتایح  نیلماح  نآ  هک  یماگنھ 
هب هتفای  لماکت  یگزات  هب  یدارا  تاقولخم  ییافوکش  هک  ییاھنآ  ۀدنیآ  نارواشم 
تسایر هک  هرفن  هدزاود  نویسیمک  کی   ، دننامب یقاب  هرایس  یور   ، هدش لوحم  نانآ 
ۀزاجا متسیس و  نارمکح  ۀتیروتا  اب  دراد و  هدھع  هب  رصع  ناگراتس  سیئر  ار  نآ 

هب تایح  نیلماح  نیا  هلصافالب  ؛ و  دوش یم  هدناوخ  ارف  دیامن  یم  لمع  لیئربج 
لکش رییغت  دوجو —  یحور  همین  حطس  تیصخش —  دوجو  زاف  نیموس 

لمع ایشنروی  رد  دوجو  زاف  نیموس  نیا  رد  اتناف  نادنا و  مایا  زا  نم  . و  دنھد یم 
. ما هدرک 

ام دبای و  رارقتسا  تایح  رون و  رد  ناھج  هک  میتسھ  ینامز  ندیسر  ارف  راظتنا  رد  ام 
ماگ دوب  میھاوخ  یحور  ًالماک  نآ  رد  ام  هک  دوجو  نکمم  ۀلحرم  نیمراھچ  هب 

هب میناوت  یم  یکینکت  هچ  قیرط  زا  هک  هتشگن  راکشآ  ام  یارب  زگرھ  اما   . میراذگب
. میبای تسد  هتفرشیپ  بولطم و  تلاح  نیا 

یلماکت زادنا  مشچ  - 2

کی یتسار  هب  ینیمز  شنیرفآ  یرورس  هب  ییایرد  هایگ  زا  ناسنا  زارف  ناتساد 
یال لگ و  ًالمع  ناسنا  ۀیلوا  ناکاین   . دشاب یم  نھذ  یاقب  کیژولویب و  یالقت  نامر 
روانھپ طوطخ  یاھبادرم  مرگ و  بآ  یاراد  دکار و  یاھجیلخ  رد  سونایقا  فک  نجل  و 
تایح نیلماح  هک  ییاھبآ  نامھ   ، دندوب یزرم  نورد  یناتساب  یاھایرد  یلحاس 

. دنتخاس رارقرب  ایشنروی  رد  اھنآ  رد  ار  تایح  لقتسم  تشاک  هس 

یا هرود  تارییغت  نآ  رد  هک  ییایرد  ناھایگ  ۀیلوا  یاھ  هنومن  زا  یمک  رایسب  عاونا 
یاھمسیناگرا شیادیپ  هب  رجنم  هک  یتارییغت   ، دنتسھ هدنز  هزورما  دندرک  تکرش 

ینیبانیب ۀیلوا  عاونا  نیا  زا  یکی  ناگدنامزاب  اھجنفسا   . دیدرگ ینیبانیب  ناویح  هیبش 
هب ناویح  هب  هایگ  زا  یجیردت  راذگ  اھنآ  قیرط  زا  هک  ییاھمسیناگرا  نآ   ، دنتسھ

یزورما یاھجنفسا  دننامھ  هک  یلاح  رد   ، ارذگ ۀیلوا  لاکشا  نیا   . تسویپ عوقو 
هن  ، دندوب ینیبانیب  یاھمسیناگرا  یتسار  هب  اھنآ   . دندوب نانآ  هیبش  رایسب   ، دندوبن
رجنم یناویح  تایح  یعقاو  لاکشا  شیادیپ  هب  ماجنارس  اھنآ  اما   . ناویح هن  هایگ و 

. دندش

، دنتسھ ییادتبا  رایسب  یتعیبط  یاراد  هک  یھایگ  ۀداس  یاھمسیناگرا   ، اھیرتکاب
رد ار  ارقھق  زا  یا  هجرد  یتح  اھنآ   . دنا هدرک  یکدنا  رایسب  رییغت  تایح  ۀیلوا  هاگپ  زا 

کی رگشیامن  زین  اھچراق  زا  یرایسب   . دنراذگ یم  شیامن  هب  دوخ  یلگنا  راتفر 
یزاس لیفورلک  ناوت  هک  دنتسھ  یناھایگ  اھنآ   . دنتسھ لماکت  رد  ییارقھق  تکرح 
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هک ییاھیرتکاب  رثکا   . دنا هدش  یلگنا  شیب  مک و  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ 
نیا هب  یتسار  هب   ، نانآ یکمک  یسوریو  یاھھورگ  دنوش و  یم  یرامیب  بجوم 
ملاع یمامت   ، نیبانیب راصعا  لوط  رد   . دنراد قلعت  راکبان  یلگنا  یاھچراق  زا  هورگ 
اھنآ زا  زین  اھیرتکاب  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یناکاین  زا  یھایگ  تایح  ۀدرتسگ 

. دنا هتفرگ  همشچرس 

رھاظ یناھگان  روط  هب  ، و  تشگ رھاظ  یدوز  هب  یناویح  تایح  ِیز  شیپ  رتالاب  عون 
زا  ، یلولس کت  یناویح  مسیناگرا  ۀنومن   ، بیمآ رود  رایسب  مایا  نیا  زا  . و  تشگ

هب روطنامھ  هزورما  وا   . تسا هتفای  رییغت  یکدنا  رادقم  یلو  تسا  هدمآ  اھ  هتشذگ 
رد درواتسد  نیرتگرزب  نیرخآ و  هک  ماگنھ  نآ  رد  هک  تسا  لوغشم  زیخ  تسج و 

یارب وا  یز  شیپ  یاھ  هدازومع  کچوک و  رایسب  دوجوم  نیا   . دوب تایح  لماکت 
اھنآ  . دنشاب یم  یھایگ  ملاع  یارب  اھیرتکاب  هک  دنتسھ  یزیچ  یناویح  شنیرفآ 
تسکش هارمھ  هب   ، تایح زیامت  رد  یلماکت  ۀیلوا  یاھماگ  نیتسخن  یاقب  رگنایامن 

. دنشاب یم  یدعب  شیادیپ 

تروص هب  ار  دوخ   ، یناویح یلولس  کت  ۀیلوا  یاھ  هنومن  دایز  نادنچ  هن  ینامز  رد 
رد هاتوک  یتدم  رد  رادمد و  یاھکبلج  حرط  رد  ادتبا   ، دنتخاس طبترم  مھ  اب  یھورگ 

یاھنسوس  ، ییایرد یاھ  هراتس  اھدعب  مھ  زاب   . ییایرد رتچ  اردیھ و  طوطخ  دادتما 
تخس  ، اھتوبکنع  ، تارشح  ، اھاپ رازھ   ، ییایرد یاھرایخ   ، ییایرد نایتوت   ، یگنس
 — نانت مرن  اب  یدوز  هب  هک  اھولاز  اھمرک و  هب  کیدزن  رایسب  یاھھورگ  ، و  ناتسوپ

رد دوجوم  دص  اھدص   . دندمآ دوجو  هب   ، دندش لابند  نوزلح —  ، و  سوپاتخا  ، رتسیوا
نیا رد  هک  دوش  یم  هراشا  ییاھنآ  هب  طقف   . دنتفر نیب  زا  هدمآ و  دوجو  هب  هلصاف  نیا 

ۀداوناخ هارمھ  هب   ، ورشیپریغ یاھ  هنومن  نینچ   . دنتفای اقب  ینالوط  رایسب  یالقت 
هیلوا و تاناویح  تکرح  یب  عاونا  رگنایامن  هزورما   ، دنتشگ رادیدپ  اھدعب  هک  نایھام 

. دنشاب یم  دننک  تفرشیپ  دنتسناوتن  هک  تایح  تخرد  یاھ  هخاش   ، رت نییاپ 

هدامآ  ، نایھام  ، تارقف نوتس  یاراد  تاناویح  نیلوا  روھظ  یارب  هنحص  بیترت  نیدب 
، تشگ رادیدپ  دننام  یب  ۀتفای  رییغت  دوجوم  ود  نایھام  ۀداوناخ  نیا  زا   . تشگ

یاھیزاس ناسرگد  زا  هلسلس  کی  رگزاغآ  هک  دوب  هغابروق  . و  ردنمس هغابروق و 
. دیدرگ دش  رجنم  ناسنا  دوخ  روھظ  هب  ًاتیاھن  هک  یناویح  تایح 

زین وا  یلو   . دشاب یم  یرشب  داژن  ۀتفای  اقب  ناکاین  نیرت  نیزاغآ  زا  یکی  هغابروق 
. تسا هتفای  اقب  رود  مایا  نآ  تروص  هب  رتشیب  هزورما  دنک و  تفرشیپ  تسناوتن 
نیمز یور  رد  نونکا  هک  دشاب  یم  هیلوا  نیزاغآ  یاھداژن  یاین  عون  اھنت  هغابروق 
ومیکسا مدرم  هغابروق و  نیب  هتفای  اقب  یاین  چیھ  زا  یرشب  داژن   . دنک یم  یگدنز 

. تسین رادروخرب 

یناویح گرزب  ۀداوناخ  کی  ناگدنزخ   . دندش ناگدنزخ  شیادیپ  بجوم  اھ  هغابروق 
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لک نتفای  أشنم  بجوم  یدوبان  زا  شیپ  اما   ، دنا هتفر  نیب  زا  ًالمع  هک  دنتسھ 
. دندش نارادناتسپ  رامشیب  عاونا  ناگدنرپ و  ۀداوناخ 

هک تسویپ  عوقو  هب  ینامز  یرشب  شیپ  لماکت  لک  گرزب  شھج  هناگی  ًالامتحا 
، و نارتوبک  ، اھیباغرم  ، اھباقع زورما —  ناگدنرپ  عاونا   . دش لیدبت  هدنرپ  هب  هدنزخ 

. دندمآرب نیشیپ  رود  رایسب  یاھنامز  رکیپ  لوغ  ناگدنزخ  زا  ًامامت  اھغرمرتش — 

هتفای اقب  شخب  راھچ  طسوت  هزورما  دندمآرب  هغابروق  ۀداوناخ  زا  هک  ناگدنزخ  عاونا 
هارمھ هب   ، اھکلومرام اھرام و   ، هتفرشیپریغ عون  ود  دنوش : یم  یگدنیامن 

ۀداوناخ  ، هتفرشیپ ًاشخب  عون  کی  ؛  ناتشپ کال  اھحاسمت و   ، دوخ یاھ  هدازومع 
ۀثج اما   . یرشب عون  لوزن  میقتسم  طخ  نارادناتسپ و  ناکاین   ، یمراھچ هدنرپ و 
نودوتسام لیف و  رد   ، دنا هتفر  نیب  زا  تساھتدم  هچ  رگ  هک  نیشیپ  ناگدنزخ  میظع 

. تفای ماود  هدنھج  یاھوروگناک  رد  اھنآ  ۀژیو  لاکشا  هک  یلاح  رد   ، تفای ساکعنا 

، و دندوب اھنآ  نیرخآ  نایھام  هک   ، تسا هدش  رادیدپ  ایشنروی  رد  هخاش  هدراھچ  طقف 
. تسا هدماین  دوجو  هب  یدیدج  ۀقبط  چیھ  نارادناتسپ  ناگدنرپ و  نارود  زا 

دوب گرزب  ًاتبسن  زغم  یاراد  یلو  راوختشوگ  کچوک  کرحتم  ۀدنزخ  روسانیاد  کی  زا 
هب تعرس و  هب  نارادناتسپ  نیا   . دنتشگ رادیدپ  ناھگان  راد  تفج  نارادناتسپ  هک 
یزورما لومعم  ماسقا  شیادیپ  بجوم  اھنت  هن  دنتفای و  لماکت  توافتم  ددعتم  قرط 

لثم نادروناوھ  تروص  هب  اھکف و  اھگنھن و  ریظن  ییایرد  عاونا  تروص  هب  هکلب   ، دندش
. دنتفای لماکت  زین  شافخ  ۀداوناخ 

یاھایرد رد  تایح  یبرغ  تشاک  زا  ًاساسا  هک  رتالاب  نارادناتسپ  زا  ناسنا  ور  نیا  زا 
یاھھورگ  . دمآ دوجو  هب  دنتفرگ  همشچرس  یبرغ  یقرش -  ظوفحم  یناتساب 

هب لین  تمس  هب  بولطم  یا  هنوگ  هب  ادتبا  رد  هدنز  یاھمسیناگرا  یزکرم  یقرش و 
، راصعا تشذگ  اب  اما   . دنتفر یم  شیپ  دنتشاد  یناویح  دوجو  یرشب  شیپ  حوطس 

شیپ دنمشوھ  عضو  شخبتیاضر  حطس  هب  تسناوتن  تایح  تشاک  یقرش  نوناک 
یاھ هنومن  نیرتالاب  ریذپان  ناربج  ررکم و  روط  هب  نانچ  دبای و  تسد  یرشب 
یاھلیسناتپ میمرت  ناوت  زا  هشیمھ  یارب  هک  داد  تسد  زا  ار  دوخ  یمرج  یامسالپ 

. تشگ مورحم  یرشب 

رت نییاپ  نیقی  روط  هب  یقرش  هورگ  نیا  رد  هعسوت  یارب  نھذ  تیفرظ  تیفیک  نوچ 
طیحم یروط  دوخ  نیلوئسم  تیاضر  اب  تایح  نیلماح   ، دوب رگید  هورگ  ود  تیفیک  زا 
لماکت لاح  رد  تایح  تسپ  یرشب  شیپ  یاھ  هریت  نیا  هک  دنداد  رارق  لرتنک  تحت  ار 

یاھھورگ نیا  فذح   ، یجراخ یاھدومن  ۀیلک  یارب   . دننک فذح  رتشیب  هچ  رھ  ار 
. دوب دنمفدھ  ًامامت  عقاو  رد  اما   ، دوب یفداصت  تاقولخم  تسپ 
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رد رشب  عون  رومل  ناکاین   ، دنمشوھ دوجوم  یلماکت  نتخاس  راکشآ  رد  اھدعب 
دندش تیادھ  ور  نیا  زا  دندوب و  رگید  قطانم  زا  رت  هتفرشیپ  اھراب  یلامش  یاکیرمآ 
هب لحاس  دادتما  رد  گنیرب  ینیمز  لپ  یور  زا  تایح  تشاک  یبرغ  ۀنحص  زا  هک 

زا هداد و  همادا  لماکت  هب  نآ  رد  هک  یناکم  ینعی   ، دننک ترجاھم  ایسآ  یبرغ  بونج 
نیدب  . دنوش دنم  هرھب  تایح  یزکرم  هورگ  یاھ  هریت  یخرب  ندش  هفاضا  قیرط 

یحاون رد  اما   ، تایح یزکرم  یبرغ و  یاھ  هریت  یخرب  نایم  زا  ناسنا  بیترت 
. دمآ دوجو  هب  یقرش  هب  کیدزن  ات  یزکرم 

نآ رد   . تفای لماکت  نادنبخی  رصع  ات  قیرط  نیدب  دش  هتشاک  ایشنروی  رد  هک  یتایح 
ار شیوخ  یا  هرایس  یناگدنز  ۀثداحرپ  نارود  دش و  رھاظ  ادتبا  ناسنا  دوخ  ماگنھ 
کی اھنت  نادنبخی  رصع  لوط  رد  نیمز  ۀرک  رد  یودب  ناسنا  روھظ  نیا  . و  دومن زاغآ 

رصع یاوھ  بآ و  یتخس  تدش و   . تفرگ تروص  یحارط  یور  زا  هکلب   ، دوبن فداصت 
امرس ربارب  رد  مواقم  یرشب  دوجوم  عون  کی  داجیا  دوصقم  اب  تھج  رھ  زا   ، نادنبخی

. تشاد قابطنا  دشاب  رادروخرب  اقب  ۀداعلا  قوف  ۀیطع  زا  هک 

لماکت ییافوکش  - 3

یعیبطریغ ًارھاظ  بیجع و  یاھدادخر  زا  یرایسب  تسا  نکمم  یتخس  هب 
نیا یمامت  یط   . داد حیضوت  یرشب  یزورما  نھذ  یارب  ار  یلماکت  ۀیلوا  تفرشیپ 
هزاجا ام  اما   . درک یم  لمع  دنمفدھ  حرط  کی  هدنز  یاھزیچ  بیجع  ًارھاظ  لماکت 

لمع هب  عورش  هک  نیا  زا  سپ   ، تایح یاھوگلا  لماکت  رد  هاوخلد  یور  زا  هک  میرادن 
. مینک تلاخد   ، دندرک

تیعضو رھ  زا  دندنب و  راک  هب  ار  نکمم  یعیبط  عبنم  رھ  دنناوت  یم  تایح  نیلماح 
دھد یم  دوبھب  ار  تایح  ۀبرجت  یلماکت  تفرشیپ  هک  اھنآ  ۀیلک  زا  ای  بسانم 

روط هب  ناویح  ای  هایگ  لماکت  ریسم  راتفر و  رد  میرادن  هزاجا  ام  اما   ، دنیامن هدافتسا 
. میروآرد لرتنک  تحت  ار  نآ  هاوخلد  یور  زا  ای  هدومن  تلاخد  یکیناکم 

دوجو هب  یودب  ۀغابروق  لماکت  قیرط  زا  ایشنروی  یاھناسنا  هک  دیا  هتفای  عالطا  امش 
لمح اھنت  ۀغابروق  کی  رد  هوقلاب  روط  هب  هک  دوعص  لاح  رد  ۀریت  نیا  هک  نیا  ، و  دندمآ
اما  . درب رد  هب  ناج  یدوبان  زا  یکدنا  ۀلصاف  اب  صخشم  تیعقوم  کی  رد   ، دش یم 

زا هحناس  کی  اب  ینامز  عطقم  نیا  رد  رشب  عون  لماکت  هک  درک  طابنتسا  نینچ  دیابن 
رد ۀریت  رازھ  ًادودح  شرورپ  هدھاشم و  لاح  رد  ام  هظحل  نامھ  رد   . تفر یم  نیب 
هب دنتسناوت  یم  هک  میدوب  رود  یاھناکم  رد  عقاو  تایح و  توافتم  شھج و  لاح 
ۀغابروق نیا   . دنوش تیادھ  یرشب  شیپ  لماکت  توافتم  نوگانوگ  یاھوگلا  بناج 
یمامت مغر  هب  تایح  نیشیپ  ۀریت  ود   . دوب ام  باختنا  نیموس  رگنایامن   ، ییاین ۀژیو 

. دنتفر نیب  زا  اھنآ  ظفح  تھج  رد  ام  یاھشالت 
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هچ رگ   ، دنوش دنزرف  بحاص  هک  نیا  زا  شیپ  اتناف  نادنا و  نداد  تسد  زا  یتح 
روھظ لابند  هب   . درک یمن  یریگولج  نآ  زا   ، تخادنا یم  قیوعت  هب  ار  یرشب  لماکت 
یناویح تایح  یرشب  شھج  لاح  رد  یاھلیسناتپ  هک  نیا  زا  شیپ  اتناف و  نادنا و 

عون زا  یمسق  هب  دنتسناوت  یم  هک  بولطم  ۀریت  رازھ  تفھ  دودح   ، دنسر اھتنا  هب 
ًابقاعتم رتھب  یاھ  هریت  نیا  زا  یرایسب  . و  دمآ دوجو  هب  دنوش  رجنم  لماکت  ِیرشب 

. دندش یرشب  شرتسگ  لاح  رد  عون  عونتم  یاھ  هخاش  بذج 

هرایس کی  هب   ، کیژولویب ناگدنھد  اقترا   ، لایرتام رتخد  رسپ و  هک  نیا  زا  شیپ  اھتدم 
هدیسر اھتنا  هب  ًامامت  لماکت  لاح  رد  ناویح  عون  یرشب  یاھلیسناتپ   ، دنوش دراو 

حور جیسب  زاف  نیموس  ۀدیدپ  قیرط  زا  یناویح  تایح  کیژولویب  تیعضو  نیا   . تسا
اھتنا هب  اب  نامزمھ  روط  هب  هدیدپ  نیا   . دوش یم  شاف  تایح  نیلماح  یارب  روای 

دارفا یشھج  یاھلیسناتپ  نداد  أشنم  یارب  یناویح  تایح  لک  تیفرظ  ندیسر 
. ددنویپ یم  عوقو  هب  کیتاموتا  روط  هب   ، رشب شیپ 

هک یرشب  یاھ  هریت  اب  ار  یناسنا  لماکت  تالکشم  دیاب  ایشنروی  رد  رشب  عون 
یمامت رساترس  رد  یرشب  شیپ  عبانم  زا  یرگید  داژن  چیھ   . دیامن لح  تساراد 
حوطس هب  لین  لامتحا  عنام  تیعقاو  نیا  اما   . دمآ دھاوخن  دوجو  هب  هدنیآ  نامز 

هک یلماکت  یاھلیسناتپ  دنمشوھ  شرورپ  قیرط  زا  یرشب  لماکت  رتالاب  رایسب 
نیلماح  ، ام هک  ار  هچنآ  دیاب  ناسنا   . دوش یمن  دندوجوم  یناسنا  یاھداژن  رد  زونھ 

یناسنا ۀدارا  یرادیدپ  زا  شیپ   ، تایح یاھ  هریت  ظفح  شرورپ و  تھج  رد   ، تایح
رد لاعف  تکرش  زا  ام  یریگ  هرانک  بقاعتم  یدادخر و  نینچ  زا  سپ   ، مینک یم 
ناتسد رد  ناسنا  یلماکت  تشونرس   ، یلک روط  هب   . دھد ماجنا  دوخ  یارب   ، لماکت
یقافتا درکلمع  نیشناج  دوز  ای  رید  دیاب  یملع  یدنمشوھ  ، و  دراد رارق  یو  دوخ 

. ددرگ یسناش  یاقب  یعیبط و  ۀدشان  لرتنک  باختنا 

رد هک  دوش  هراشا  رما  نیا  هب  تسین  هابتشا   ، لماکت ییافوکش  نوماریپ  ثحب  رد  و 
هاپس کی  هب  ینامز  تسا  نکمم  امش  هک  یماگنھ   ، ور شیپ  ینالوط  ۀدنیآ 

اھحرط رد  هک  تشاد  دیھاوخ  یفاک  ناوارف و  تصرف   ، دیوش قحلم  تایح  نیلماح 
هب تسد  دییامن و  هضرع  ار  دوخ  تاداھنشیپ  تایح  تشاک  یتسرپرس و  کینکت  و 
رگا  ، دیشاب هتشاد  یبوخ  تارظن  امش  رگا  دیشاب ! روبص   . دینزب نکمم  یاھدوبھب 
قالخ ناھج  یاھورملق  زا  تمسق  رھ  یارب  تراظن  رتھب  یاھشور  اب  امش  راکفا 
ناتناراکمھ و یارب  ار  اھنآ  هک  تشاد  دیھاوخ  ار  تصرف  نیا  ًاعطق   ، دشاب

. دیراد زاربا  دمآ  دھاوخ  هک  یراصعا  رد  ناترایمھ  ناتسرپرس 

ایشنروی یارجام  - 4

تایح یشیامزآ  ۀرک  کی  ناونع  هب  ایشنروی  هک  دینکن  یشوپ  مشچ  تیعقاو  نیا  زا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



رد ، و  رییغت یارب  ار  شیوخ  شالت  نیمتصش  ام  هرایس  نیا  رد   . دیدرگ راذگاو  ام  هب 
، و میدروآ لمع  هب  نادابن  تایح  یاھحرط  ِییایناتِس  قابطنا  دوبھب   ، ناکما تروص 

صخاش یاھوگلا  رد  یرامشیب  دنمدوس  تارییغت  هب  ام  هک  تسا  دوجوم  نآ  دنس 
تشھ تسیب و  دودح  هب  ایشنروی  رد  ام   ، صخشم روط  هب   . میتفای تسد  تایح 
نادابن یمامت  تمدخ  رد  هدنیآ  نامز  مامت  یط  رد  هک  تایح  لیدبت  رییغت و  یگژیو 
. میا هتخاس  راکشآ  ار  اھنآ  زیمآ  تیقفوم  یا  هنوگ  هب  هتفای و  تسد  دوب  دھاوخ 

هدشن و ناحتما  یزیچ  هب  هک  موھفم  نیا  هب   ، یا هرک  چیھ  رد  تایح  یرارقرب  اما 
هک تسا  یکینکت  تایح  لماکت   . تسین یشیامزآ  زگرھ   ، دوش تردابم  هتخانشان 
، و هدشان لرتنک   ، یفداصت زگرھ  اما   ، تسا عونتم  ، و  ناسمھان  ، ورشیپ هتسویپ 

. تسین  ، نآ ندوب  یقافتا  موھفم  هب   ، یشیامزآ ًالماک  زین 

دراد یم  هضرع  یناوارف  رایسب  یاھ  هناشن  یرشب  تایح  تاصخشم  زا  یرایسب 
هک نیا  ، و  تسا هدش  یزیر  همانرب  دنمشوھ  یا  هنوگ  هب  یناسنا  دوجو  ۀدیدپ  هک 
هدنز لولس  کی  هک  یماگنھ   . تسین یناھیک  فرص  فداصت  کی  کیناگرا  لماکت 

دنرداق هک  تسا  ییایمیش  داوم  یخرب  دیلوت  ناوت  یاراد   ، دنیب یم  همدص 
هب عورش  ًاروف  اھنآ  هک  یروط   ، دنیامن لاعف  کیرحت و  ار  هیاسمھ  لامرن  یاھلولس 
رد . و  دننک یم  دیامن  یم  لیھست  ار  مخز  نامرد  ۀسورپ  هک  داوم  یخرب  حشرت 
اھنآ  . دننک یم  ریثکت  هب  عورش  هدیدن  همدص  لامرن و  یاھلولس  نیا   ، ماگنھ نامھ 
هتفر نیب  زا  فداصت  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  اتمھ  یاھلولس  ضیوعت  یارب  عقاو  رد 

. دنیامن یم  دیدج  یاھلولس  دیلوت  راک  هب  عورش   ، دنشاب

طوبرم لولس  ددجم  دیلوت  مخز و  نامرد  هب  هک  ییایمیش  شنکاو  شنک و  نیا 
شیب لماش  هدومن و  باختنا  تایح  نیلماح  هک  تسا  یلومرف  رگنایامن  دشاب  یم 

یاھشنکاو ییایمیش و  لمتحم  تالاعفنا  لعف و  لکش  تلاح و  رازھ  دصکی  زا 
ایشنروی تایح  شیامزآ  یارب  تایح  نیلماح  هک  نآ  زا  شیپ   . دشاب یم  کیژولویب 

شیامزآ نویلیم  مین  زا  شیب   ، دننک هدنسب  لومرف  نیا  باختنا  هب  ماجنارس 
. تفرگ تروص  ناشیاھھاگشیامزآ  رد  نانآ  طسوت  صخشم 

یرتشیب عالطا  هدنھد  افش  ییایمیش  داوم  نیا  زا  ایشنروی  نادنمشناد  هک  یتقو 
لرتنک دروم  رد  میقتسمریغ  روط  هب  دنوش و  یم  رتدمآراک  تامدص  نامرد  رد   ، دنبای

. دش دنھاوخ  علطم  رتشیب  یدج  یاھیرامیب  یخرب 

هدنھد افش  کینکت  نیا  تایح  نیلماح   ، دیدرگ رارقرب  ایشنروی  رد  تایح  هک  ینامز  زا 
، تسا هدش  هضرع  ایناتِس  رگید  ۀرک  کی  رد  کینکت  نیا  هک  یروط   ، دنا هداد  دوبھب  ار 

ریثکت تیفرظ  رد  یرتھب  لرتنک  دوش و  یم  درد  زا  رتشیب  ییاھر  بجوم  هک  نیا  و 
. دنک یم  لامعا  هطوبرم  لامرن  یاھلولس 
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، نآ ۀتسجرب  تمسق  ود  اما   ، دوب یا  هژیو  لاکشا  یاراد  ایشنروی  تایح  شیامزآ 
نامزمھ بقاعتم  روھظ  هگنر و  شش  نامدرم  لماکت  زا  شیپ  ینادنا  داژن  روھظ 

تسا ایناتِس  ۀرک  نیلوا  ایشنروی   . دوب اھنت  ۀداوناخ  کی  رد  هتفای  شھج  یاھکیگنس 
رد ًالومعم  اھنآ   . دنتشگ رادیدپ  یرشب  ۀداوناخ  کی  زا  نیگنر  داژن  شش  نآ  رد  هک 
رادیدپ یناویح  یرشب  شیپ  ۀریت  نورد  رد  لقتسم  یاھشھج  زا  نوگانوگ  یاھداژن 
یاھ هرود  یط  رد  یپ  رد  یپ  روط  هب  کی و  هب  کی  لومعم  بسح  رب  دنوش و  یم 

هدش و عورش  خرس  ناسنا  اب  روھظ  نیا   . دنوش یم  رھاظ  نیمز  رد  ینالوط  ینامز 
. دوش یم  متخ  یلین  هب  اھگنر  زا  راذگ  یط 

هب  . دوب یا  هرایس  سنرپ  ماگنھرید  دورو   ، لاور نیا  زا  رگید  ۀتسجرب  یناسرگد  کی 
رھاظ هرایس  کی  رد  هدارا  ندمآ  دوجو  هب  ماگنھ  رد  ًادودح  سنرپ   ، هدعاق کی  ناونع 
ًابیرقت هک  نیا  یاج  هب  ایشسگیلک   ، دش یم  لابند  یحرط  نینچ  رگا  . و  دوش یم 

هب کیگنس  داژن  شش  روھظ  اب  نامزمھ  اتناف و  نادنا و  مایا  زا  دعب  لاس  رازھ  دصناپ 
. دمآ یم  نانآ  یگدنز  نارود  یط  رد  یتح  دوب  نکمم  دیایب  ایشنروی 

ماگنھ رد  تایح  نیلماح  یاضاقت  لابند  هب   ، یلومعم ینوکسم  ۀرایس  کی  رد 
زا اما   . ددرگ یم  اطعا  یا  هرایس  سنرپ  کی  نآ  زا  دعب  یتدم  ای  اتناف  نادنا و  روھظ 
رب  ، دوب هدش  نییعت  تایح  لیدبت  رییغت و  ۀرایس  کی  تروص  هب  ایشنروی  هک  اجنآ 

ناونع هب   ، دوب رفن  هدزاود  ناشدادعت  هک  قداص  کلم  نارظان   ، یلبق رارق  قبط 
بقاعتم دورو  ماگنھ  ات   ، هرایس ناتسرپرس  ناونع  هب  تایح و  نیلماح  نارواشم 

اتناف نادنا و  میمصت  ماگنھ  رد  اھقداص  کلم  نیا   . دنتشگ مازعا   ، یا هرایس  سنرپ 
، دننیزگ ینکس  نانآ  یناسنا  ناھذا  رد  تخاس  رداق  ار  رکف  ناگدننک  میظنت  هک 

. دندمآ

هب ًاراچان  ایناتِس  تایح  یاھوگلا  دوبھب  یارب  تایح  نیلماح  یاھشالت  ایشنروی  رد 
نآ ات  هک  یعفانم  اما   . دیماجنا راذگ  تایح  ۀدیاف  یب  ًارھاظ  لاکشا  زا  یرایسب  دیلوت 

ایشنروی رد  ار  تایح  درادناتسا  یاھحرط  تارییغت  هک  تسا  یفاک   ، دش دیاع  نامز 
. دیامن هیجوت 

مییامن و داجیا  ایشنروی  یلماکت  تایح  رد  ار  هدارا  ۀیلوا  یلجت  کی  میتشاد  دصق  ام 
یاھداژن تیدوجوم  زا  اھتدم  هک  نیا  ات  ددرگ  یمن  رادیدپ  هدارا  ًالومعم   . میدش قفوم 

رادیدپ خرس  ناسنا  رترب  یاھ  هنومن  نایم  رد  نآ  نیلوا  ًالومعم   . درذگب نیگنر 
شیپ داژن  کی  رد  هدارا  یرشب  عون  هک  تسا  ایناتِس  ۀرایس  اھنت  امش  ۀرک   . ددرگ یم 

. تسا هتشگ  رادیدپ  نآ  رد  نیگنر 

بجوم ًاتیاھن  هک  یثرا  لماوع  طابترا  هعومجم و  نآ  داجیا  یارب  دوخ  شالت  رد  ام  اما 
هزاجا هک  میدش  هجاوم  ترورض  نیا  اب   ، دیدرگ یرشب  داژن  رادناتسپ  ناکاین  روھظ 

هب هدیاف  یب  ًاتبسن  رگید و  یثرا  لماوع  طابترا  هعومجم و  نارازھ  اھدص و  میھد 
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زا یرایسب   ، دینک یم  شواک  هرایس  ۀتشذگ  خیرات  رد  هک  روطنیمھ   . دندنویپ عوقو 
هریخ ار  امش  نامشچ  ًاعطق  ام  یاھشالت  بیجع  ًارھاظ  یبناج  یاھ  هدروارف  نیا 

یرشب دودحم  شرگن  یارب  هک  منک  کرد  مناوت  یم  یبوخ  هب  نم  ، و  درک دھاوخ 
. دشاب دیاب  روآ  تریح  ردقچ  اھزیچ  نیا  زا  یخرب 

لماکت تایح و  بیشن  زارف و  - 5

تایح رییغت  یارب  ام  ۀژیو  یاھشالت  هک  دوب  رایسب  فسأت  ۀیام  تایح  نیلماح  یارب 
 — دوب ام  لرتنک  زا  جراخ  هک  یراب  هعجاف  تافارحنا  قیرط  زا  ایشنروی  رد  دنمشوھ 

. تفرگ رارق  انگنت  رد  رایسب  مدآ —  یاطخ  ایشسگیلک و  تنایخ 

تشگرب ۀطساو  هب  ام  یدیماان  نیرتگرزب   ، کیژولویب یارجام  نیا  رساترس  رد  اما 
رد یلگنا  یاھیرتکاب  لیفورلک  شیپ  حوطس  هب  یھایگ  یودب  ناھایگ  زا  یخرب 
یھایگ تایح  لماکت  رد  یدمایپ  نینچ   . دوب هرظتنمریغ  هدرتسگ و  سایقم  نینچ 
بیسآ عون  رد  هژیو  هب   ، الاب نارادناتسپ  رد  روآ  ترارم  یاھیرامیب  یرایسب  بجوم 

، میدش هجاوم  هدننک  توھبم  تیعضو  نیا  اب  ام  هک  یماگنھ   . دیدرگ یرشب  رتریذپ 
رد هک  میتسناد  یم  اریز   ، میدرک یقلت  تیمھا  یب  ار  هطوبرم  تالکشم  یا  هزادنا  ات 

طلتخم داژن  مواقم  یاھورین  نانچ  مدآ  عون  تایح  یامسالپ  بقاعتم  یگتخیمآ  مھ 
یھایگ عون  هک  ییاھیرامیب  یمامت  ربارب  رد  ار  نآ  ًالمع  هک  دنک  یم  تیوقت  ار  هلصاح 

یلابقادب ببس  هب  ام  یاھدیما  اما   . دراد یم  نوصم  دنک  یم  داجیا  مسیناگرا 
. دییارگ یدیماان  هب  مدآ  یاطخ 

هرادا یروط  دوش  یم  هدیمان  ایشنروی  هک  یکچوک  ۀرک  نیا  هلمج  زا   ، اھناھج ناھج 
ات  ، دیامن لیھست  ار  ام  راک  هک  نیا  ای   ، دروآ تسد  هب  ار  ام  دییأت  ًافرص  هک  دوش  یمن 

. دیامن اضرا  ار  ام  یواکجنک  دزاس و  هدروآرب  ار  ام  یاھ  هتساوخ  هک  نیا  هب  دسر  هچ 
کش نودب  دنتسھ  ناھج  ۀرادا  لوئسم  هک  دنمتردق  ًامامت  دنمدرخ و  تادوجوم 

ۀتسیاب تسا و  تایح  نیلماح  رب  ور  نیا  زا  ؛ و  دننک یم  هچ  هک  دنناد  یم  ًاقیقد 
، درخ یالیتسا  اب  هنامیمص  دنشاب و  راظتنا  رد  هناروبص  هک  تسا  یناسنا  ناھذا 

. دنیامن یراکمھ  ورشیپ  تکرح  ، و  تردق ییاورنامرف 

رد لیئاکیم  یاطعا  نوچمھ   ، صخشم یاھشاداپ  تنحم  جنر و  یارب  هتبلا 
یدعب ناتسرپرس   ، یتاظحالم نینچ  ۀیلک  زا  رظن  فرص  اما   . دراد دوجو   ، ایشنروی

ییاغ تیناقح  یرشب و  داژن  لماکت  ییاھن  یزوریپ  هب  تبسن  هرایس  نیا  ینامسآ 
. دننک یم  زاربا  لماک  نانیمطا  ام  یتایح  یاھوگلا  هیلوا و  یاھحرط 
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رد ِءیش  کی  تعرس  قیقد و  ناکم   ، نامزمھ قیقد و  روط  هب  تسا  نکممریغ 
بانتجا روط  هب   ، کی رھ  ِیریگ  هزادنا  یارب  یشالت  رھ   . دومن نییعت  ار  تکرح  لاح 

هیزجت و هب  تسد  ناسنا  هک  یماگنھ   . دوش یم  یرگید  رد  رییغت  بجوم  ریذپان 
هجاوم ناسکی  سکُداراپ  مسق  کی  اب   ، دنز یم  مسالپوتورپ  ییایمیش  لیلحت 

، دھد حیضوت  ار  هدرم  مسالپوتورپ  ییایمیش  صاوخ  دناوت  یم  نادیمیش   . دوش یم 
زیمت ار  هدنز  مسالپوتورپ  کیمانید  درکلمع  ای  یکیزیف  نامزاس  تسین  رداق  اما 

هب زگرھ  اما   ، دوش یم  رتکیدزن  رتکیدزن و  تایح  رارسا  هب  هتسویپ  دنمشناد   . دھد
هیزجت و یارب  هک  تسین  نیا  زج  یزیچ  رما  نیا  لیلد   . تفای دھاوخن  تسد  اھنآ 
اب یناسکی  نزو  یاراد  هدرم  مسالپوتورپ   . دشکب ار  نآ  دیاب  مسالپوتورپ  لیلحت 

. تسین ناسکی  اما   ، تسا هدنز  مسالپوتورپ 

ای هدنز  هایگ  رھ  رد   . دراد دوجو  قابطنا  ۀیلوا  ۀیطع   ، هدنز تادوجوم  اھزیچ و  رد 
یریس لیم  کی  یحور —  ای  یدام  هدنز  — مسیناگرا  رھ  رد   ، یناویح لولس 

قابطنا  ، طیحم رد  لیدعت  ۀدنیازف  هتسویپ  یزاس  لماک  هب  لین  یارب  ریذپان 
ۀیلک ریذپان  نایاپ  یاھشالت  نیا   . دراد دوجو  تایح  ۀتفای  شیازفا  ققحت  مسیناگرا و 
. دنتسھ لامک  یارب  یتاذ  یوپاکت  کی  دوجو  هاوگ  دوخ  نورد  رد   ، هدنز یاھزیچ 

نیمود ، و  دوب یزاس  لیفورلک  ناوت  شیادیپ   ، یھایگ لماکت  رد  ماگ  نیرتمھم 
دلوم لماع  کی  تروص  هب  گاھ   . دوب هدیچیپ  ِمخت  هب  گاھ  لماکت   ، گرزب تفرشیپ 
یتاذ هک   ، وس رھ  هب  یگدندرگ  عونت و  یاھلیسناتپ  دقاف  اما   ، تسا رثؤم  رایسب 

. دشاب یم   ، تسا مخت 

، تاناویح رتالاب  یاھ  هنومن  لماکت  رد  اھدادخر  نیرت  هدیچیپ  نیرت و  ینالوط  زا  یکی 
یافیا یارب  نوخ  شدرگ  لاح  رد  یاھلولس  رد  نھآ  ناوت  ندمآ  دوجو  هب  لماش 
درکلمع نیا  . و  دش یم  نبرک  دیسکا  ید  ندودز  نژیسکا و  لمح  ۀناگود  شقن 

لماکت لاح  رد  یاھمسیناگرا  هنوگچ  هک  دزاس  یم  نشور  نوخ  زمرق  یاھلولس 
. دنھد قابطنا  رییغت  ای  ینوگرگد  لاح  رد  طیحم  اب  ار  دوخ  یاھدرکراک  دنرداق 
یاھلولس نھآ  لمع  قیرط  زا  ار  دوخ  ندب  یاھتفاب   ، ناسنا هلمج  زا   ، رتالاب تاناویح 
نامدنار نامھ  اب  دزاس و  یم  لقتنم  هدنز  یاھلولس  هب  ار  نژیسکا  هک   ، نوخ زمرق 
یراک ناوت  یم  اما   . دنزاس یم  هتشغآ  نژیسکا  اب   ، دیادز یم  ار  نبرک  دیسکا  ید 

سم زا  درکراک  نیا  یارب  جادیپس   . دنیامن لمع  هویش  نیمھ  هب  رگید  تازلف  هک  درک 
. ددنب یم  راک  هب  ار  مُیداناو  ییایرد  کدزدبآ  ، و  دنک یم  هدافتسا 

رتالاب نارادناتسپ  رد  اھنادند  لماکت  قیرط  زا   ، یکیژولویب تالیدعت  نینچ  ۀمادا 
ددع شش  یس و  هب  ناسنا  رود  ناکاین  رد  اھنیا  دادعت   . تسا نایامن  ایشنروی 
قابطنا ددجم  لیدعت  کی  وا  کیدزن  ناشیوخ  هیلوا و  ناسنا  رد  سپس  دیسر و  یم 

تمس هب  یمارآ  هب  رشب  عون  نونکا   . دومن عورش  ددع  ود  یس و  یوس  هب  ار  هدنبای 
قابطنا لاعف و  روط  هب  زونھ  لماکت  ۀسورپ   . دنک یم  تکرح  ددع  تشھ  تسیب و 
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. تسا تفرشیپ  لاح  رد  هرایس  نیا  رد  هدنبای 

ییایمیش و ًافرص  هدنز  یاھمسیناگرا  زیمآرارسا  ًارھاظ  تالیدعت  زا  یرایسب  اما 
یرشب دوجوم  رھ  نوخ  نایرج  رد   ، نامز ۀظحل  رھ  رد   . دنتسھ یکیزیف  ًامامت 

کی ینومروھ  دیلوت  نیب  ییایمیش  تالاعفنا  لاعف و  زا 15٫000٫000  شیب  لامتحا 
. دراد دوجو  وارت  نورد  یاھ  هدغ  نیجود 

یکیرتکلا ، و  ییایمیش  ، یکیزیف طیحم  هب  تبسن  یھایگ  تایح  رت  نییاپ  لاکشا 
، دور یم  الاب  تایح  یدنب  هجرد  هک  جیردت  هب  اما   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  ًالماک 
هدنیازف روط  هب  نھذ  ، و  دنتفا یم  راک  هب  کی  هب  کی  روای  حور  تفھ  ینھذ  تامدخ 
شیوخ قابطنا  یارب  تاناویح  ناوت   . دوش یم  طلسم  ، و  گنھامھ  ، قالخ  ، لداعتم
یکیزیف قوف  لیدعت  کی  هکلب   ، تسین یعیبط  قوف  ۀیطع  کی   ، نیمز ، و  بآ  ، اوھ اب 

. تسا

یرشب دوجوم  کی  هنوگچ  هک  دنھد  حیضوت  دنناوت  یمن  ییاھنت  هب  یمیش  کیزیف و 
، و هظفاح  ، یریگدای ناوت   . تفای لماکت  یناتساب  یاھایرد  ۀیلوا  مسالپوتورپ  زا 
هب تبسن  کیزیف  نیناوق   . تسا نھذ  ۀیطع   ، طیحم هب  تبسن  توافتم  شنکاو 

لعف  . دنتسھ رییغت  لباقریغ  ریذپان و  شھج  اھنآ   . دنھد یمن  ناشن  شنکاو  شزومآ 
نانیمطا لباق  تباث و  اھنآ  ؛  دنبای یمن  رییغت  لیصحت  قیرط  زا  ییایمیش  تالاعفنا  و 
ییایمیش یکیرتکلا و  تالاعفنا  لعف و   ، لماک قلطم  ِدوجو  زا  رظن  فرص   . دنتسھ

تاداع زا  ، و  دیوج دوس  هبرجت  قیرط  زا  دناوت  یم  نھذ  اما   . دنتسھ ینیب  شیپ  لباق 
. دزومایب اھکرحم  رارکت  هب  خساپ  رد  راتفر  یشنکاو 

ناشن شنکاو  یطیحم  تاکرحم  هب  تبسن  دنمشوھ  شیپ  زا  یاھمسیناگرا 
ناشن شنکاو  ینھذ  تدضاعم  هب  تبسن  هک  ییاھمسیناگرا  نآ  اما   ، دنھد یم 

. دنوش طلسم  نآ  رب  هدومن و  لیدعت  ار  طیحم  دوخ  دنناوت  یم   ، دنھد یم 

زا ینھذ  تدضاعم  هب  خساپ  یارب  باصعا  ۀطوبرم  متسیس  هارمھ  هب  یکیزیف  زغم 
کی نیوکت  لاح  رد  نھذ  هک  روط  نامھ  تسرد   ، تسا رادروخرب  یتاذ  تیفرظ 

اذل دشاب و  یم  رادروخرب  صخشم  یتاذ  تیفرظ  کی  زا  حور  تفایرد  یارب  تیصخش 
، ینالقع لماکت   . تسا یونعم  لین  تفرشیپ و  یاھلیسناتپ  ۀدنریگ  رب  رد 

قوف ناراکمھ  روای و  حور  تفھ  ینھذ  تمدخ  هب  یونعم  ، و  یقالخا  ، یعامتجا
. دراد یگتسب  اھنآ  یکیزیف 
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یا هرک  زا  ای  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس  زا  نھذ  عون  نیا   . دنشاب یم  یلحم  ناھج 
نھذ رت  نییاپ  درکلمع  رثؤم  ییامنھار  اما   ، دوش یم  عقاو  تمدخ  دروم  نآ  هب  طوبرم 

. دسر یم  ماجنا  هب  اھمتسیس  یاھتختیاپ  زا 

یگتسب روای  تفھ  نیا  راک  هب   ، نآ ۀدمع  شخب   ، اھزیچ رتشیب  یلماکت  ۀرک  کی  رد 
، تایح نیلماح  ورملق   ، یکیزیف لماکت  رد  اھنآ  ؛  دنتسھ نھذ  نامداخ  اھنآ  اما   . دراد

ررقم و لاور  اب  یحور  یایاطع  نیا  لماک  قیفلت   ، همھ نیا  اب   . دنتسین ریگرد 
، نھذ ۀدیدپ  رد   ، تایح نیلماح  یعیبط  ندش و  راکشآ  لاح  رد  متسیس  یعیبط 
زج یزیچ  یو  هک  یروط   ، تسا اھ  هدیدپ  تخانش  رد  ناسنا  ییاناوت  مدع  لوئسم 
هاگ و امش  همھ  نیا  اب   ، دنیب یمن  ار  یعیبط  یاھ  هسورپ  درکراک  تعیبط و  تسد 
، تسا طوبرم  زغم  یعیبط  یاھشنکاو  هب  هک  ییاھزیچ  ۀیلک  هیجوت  رد  هاگ  یب 
رتشیب ایشنروی  رگا  . و  دیتسھ توھبم  یا  هزادنا  ات   ، دراد طابترا  هدام  هب  هک  روطنآ 
هجوت نھذ  ۀدیدپ  هب  رتمک  یتح  امش   ، درک یم  لمع  هیلوا  یاھحرط  قباطم 

. دیدرک یم 

اھنآ لومعم  تارک  رد  ، و  دوجو هیبش  ات  دنتسھ  رادم  دننامھ  رتشیب  روای  حور  تفھ 
. دنریگ یم  رارق  رادم  رد  یلحم  ناھج  رساترس  رد  هدننک  یرای  یاھدرکلمع  ریاس  اب 

ایشنروی رد  . و  دنتسھ یوزنم  ًاتبسن  اھنآ  یشیامزآ  تایح  تارایس  رد  لاح  نیا  اب 
درادناتسا ۀنومن  هب  تبسن  رت  نییاپ  ناروای   ، تایح یاھوگلا  ۀژیو  تعیبط  ببس  هب 

یاھمسیناگرا اب  طابترا  یرارقرب  رد  ار  یرتشیب  رایسب  لکشم   ، تایح ۀیطع  ۀدش 
. دندرک هبرجت  یلماکت 

اب روای  حور  تفھ   ، یلماکت طسوتم  ۀرک  کی  رد   ، ایشنروی اب  هسیاقم  رد   ، ًاددجم
کی یانثتسا  هب  اما   . دنتسھ گنھامھ  رتھب  رایسب  ناویح  لماکت  ۀدنورشیپ  لحارم 

یاھمسیناگرا لماکت  لاح  رد  ناھذا  اب  طابترا  یرارقرب  رد   ، ناروای  ، اھنت دروم 
رایتخا رد  دوخ  یاھدرکراک  رد  ماگنھ  نآ  ات  نادابن  ناھج  رسارس  رد  هک  ایشنروی 
زا یرایسب  لاکشا  هرک  نیا  رد   . دندومن هبرجت  ار  لکشم  نیرتشیب   ، دنتشاد

 - یکیناکم ۀتفشآ  تابیکرت  عاونا  لماش  هک  دندمآ  دوجو  هب  یا  هیشاح  یاھ  هدیدپ 
. دندش یم  مسیناگرا  شنکاو  ِریذپ  شزومآ  یکیناکمریغ -  یشزومآ و  لباقریغ 

شنکاو طیحم  هب  تبسن  هک  مسیناگرا  یکیناکم  ًافرص  عاونا  اب  روای  حور  تفھ 
دنمشوھ شیپ  زا  یاھشنکاو  نینچ   . دنزاس یمن  رارقرب  طابترا  دنھد  یم  ناشن 

، و یکیزیف نارگلرتنک   ، ورین زکارم  یژرنا  یاھ  هزوح  هب  طقف  هدنز  یاھمسیناگرا 
. تسا طوبرم  اھنآ  ناراکمھ 

روای حاورا  درکلمع  زاغآ  رگناشن  هبرجت  قیرط  زا  یریگدای  ناوت  لیسناتپ  بسک 
رد اھ  هنومن  نیرتالاب  ات  یئرمان  یودب و  تادوجوم  ناھذا  نیرت  نییاپ  رد  اھنآ  ، و  تسا

شیب مک و  راتفر  یارب  اھنآ   . دنیامن یم  لمع  یرشب  تادوجوم  یلماکت  یدنب  هقبط 
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یدام طیحم  هب  تبسن  نھذ  عیرس  ۀدشان  مھف  ًالماک  یاھشنکاو  زیمآرارسا و 
تفایرد یرشب  حوطس  هب  یناویح  نھذ  هک  نیا  زا  شیپ   . دنشاب یم  وگلا  عبنم و 
یارب دیاب  دامتعا  لباق  هشیمھ  رادافو و  رثؤم  تادوجوم  نیا   ، دوش لئان  تیونعم 

. دنرب شیپ  ار  شیوخ  یناحور  یتامدقم  تمدخ  ینالوط  یتدم 

هب  ، شتسرپ حور   ، مشش زاف  حطس  ات  زودنا  هبرجت  ِنھذ  لماکت  ریسم  رد  ناروای 
تمدخ ریذپان  بانتجا  لخادت  نآ   ، حطس نیا  رد   . دننک یم  لمع  یصاصتخا  روط 
یزاس گنھامھ  یارب  رتالاب  دوجوم  هک  هدیدپ  نیا   ، ددنویپ یم  عوقو  هب  یناحور 

هب ًابقاعتم  یو  هک  یرگن  هدنیآ  نیا  اب   ، دنک یم  رت  نییاپ  دوجوم  اب  طابترا  هب  یعس 
لمع اب  یناحور  رتشیب  تمدخ   ، لاح نیا  اب  . و  دبای تسد  لماکت  ۀتفرشیپ  حوطس 

یناحور تمدخ  رساترس  رد   . دوش یم  مأوت   ، درخ حور   ، روای نیرخآ  نیمتفھ و 
. دنک یمن  هبرجت  ار  یحور  یعاسم  کیرشت  یناھگان  راذگ  زگرھ  درف   ، حور یایند 

. دنتسھ هبناجود  یجیردت و  هشیمھ  تارییغت  نیا 

ربارب رد  ینھذ  و  ییایمیش ) یکیرتکلا -   ) یکیزیف شنکاو  یاھ  هزوح  هشیمھ 
هب یگمھ  دیاب  دوخ  ۀبون  هب  اھنآ  ، و  دندرگ زیامتم  مھ  زا  دیاب  یطیحم  یاھکرحم 
ۀبذاج یاھ  هزوح   . دنوش هتخانش  یونعم  یاھتیلاعف  زا  ادج  ییاھ  هدیدپ  ناونع 

یاھورملق  ، ناش ینورد  لباقتم  طباور  مغر  هب   ، یونعم ، و  ینھذ  ، یکیزیف
. دنشاب یم  یناھیک  تیعقاو  صخشم 

اضف نامز و  رد  لماکت  - 8

اھنآ نایم  یتاذ  ۀطبار  کی  ، و  دنطوبرم مھ  هب  ینتسسگان  یزرط  هب  اضف  نامز و 
. تسا ریذپان  بانتجا  ییاضف  طیارش  یخرب  دوجو  رد  نامز  تاریخأت   . دراد دوجو 

بجوم دایز  تقو  فرص   ، تایح شیادیپ  یلماکت  تارییغت  رب  یراذگریثأت  رد  رگا 
ار تایح  شیادیپ  یاھ  هسورپ  میناوت  یمن  ام  هک  میوگب  دیاب  نم   ، دوش یراوشد 

ام  . مینک یدنب  نامز  دھد  یم  هزاجا  هرایس  کی  یکیزیف  ینوگرگد  هک  نآ  زا  رتعیرس 
یلرتنک چیھ  ًاقلطم  ام   . مینک ربص  هرایس  کی  یکیزیف  یعیبط و  ۀعسوت  یارب  دیاب 
بیترت میناوت  یم  ام   ، دھد هزاجا  یکیزیف  طیارش  رگا   . میرادن کیژولوئژ  لماکت  رد 

اما  . میھدب لاس  نویلیم  کی  زا  رتمک  رایسب  ینامز  رد  ار  تایح  ۀتفای  لیمکت  لماکت 
نامز تشھب  رد  ، و  میتسھ تشھب  لاعتم  نانارمکح  رادتقا  ۀزوح  تحت  یگمھ  ام 

. درادن دوجو 

یمامت ور  نیا  زا   . دشاب یم  یو  رمع  لوط   ، نامز یریگ  هزادنا  یارب  درف  سایقم 
زا شیب  ۀسورپ  کی  تروص  هب  لماکت  هب  اذل  ، و  دنتسھ نامز  هب  طورشم  تاقولخم 
کی ۀطساو  هب  ناشرمع  لوط  هک  ام  زا  دادعت  نآ  یارب   . دنرگن یم  ینالوط  هزادنا 
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رد  . دشاب ینالوط  یراک  نانچ  دسر  یمن  رظن  هب  لماکت   ، تسین دودحم  ارذگ  دوجو 
لامعا رد  ینارکیب و  نھذ  رد  اھزیچ  نیا   ، درادن دوجو  نامز  نآ  رد  هک  تشھب 

. دنتسھ لاح  نامز  ًامامت  یگنادواج 

طسوت دراد و  یگتسب  یکیزیف  طیارش  دنُک  شیادیپ  هب  نھذ  لماکت  هک  روطنامھ 
هب ، و  تسا هتسباو  نھذ  ۀعسوت  هب  زین  یونعم  تفرشیپ   ، دتفا یم  ریخأت  هب  نآ 
ینعم نیدب  نیا  اما   . دتفا یم  قیوعت  هب  یرکف  یگداتفا  بقع  طسوت  هتسویپ  روط 

ناور  . دراد یگتسب  درخ  ای   ، گنھرف  ، تالیصحت هب  یونعم  لماکت  هک  تسین 
ینھذ و تیفرظ  نادقف  رد  هن  اما   ، دبای لماکت  ینھذ  گنھرف  زا  رظن  فرص  دناوت  یم 

تساوخ ماجنا  ، و  هدنیازف لامک  بسک  هب  میمصت  اقب و  باختنا  ینعی  یدنموزرآ — 
هتشادن یگتسب  درخ  شناد و  نتشاد  هب  تسا  نکمم  اقب  هچ  رگا   . ینامسآ ردپ 

. دراد یگتسب  اھنآ  هب  ًاعطق  تفرشیپ   ، دشاب

حور ، و  تسا هریچ  هدام  رب  هشیمھ  نھذ   ، یناھیک یلماکت  یاھھاگشیامزآ  رد 
داجیا رد  نوگانوگ  یایاطع  نیا  تسکش   . تسا هتسباو  نھذ  هب  هتسویپ 

هب درف  رگا  اما   ، ددرگ ینامز  تاریخأت  بجوم  تسا  نکمم  ییارامھ  یگنھامھ و 
رد  ، تسا ندش  وا  دننامھ  دنوادخ و  نتفای  یوزرآ  رد  تسا و  سانشادخ  یتسار 

تیعضو  . تسا هدش  نیمضت  اقب   ، نامز یاھتیدودحم  زا  رظن  فرص  تروص  نآ 
تسا نکمم  ینھذ  فارحنا  ، و  دزاس ییاسران  راچد  ار  نھذ  تسا  نکمم  یکیزیف 
ۀدارا باختنا  دناوت  یمن  عناوم  نیا  زا  کیچیھ  اما   ، دزادنا ریخأت  هب  ار  تیونعم  هب  لین 

. دھد تسکش  ار  هدش  یناحور  ًامامت 

خر تسا  نکمم  ینھذ  یناھگان  یاھلماکت   ، دنا هدامآ  یکیزیف  طیارش  هک  یماگنھ 
یونعم یناھگان  یاھینوگرگد   ، تسا دعاسم  نھذ  تیعضو  هک  یماگنھ  ؛  دنھد
حیحص شریذپ  دروم  یونعم  یاھشزرا  هک  یتقو  ؛  دندنویپ عوقو  هب  تسا  نکمم 

هب تیصخش  ، و  دنوش یم  صیخشت  لباق  یناھیک  یناعم  تروص  نآ  رد   ، دنریگ رارق 
تاجن ناکم  یاھتیدودحم  زا  دوش و  یم  اھر  نامز  یاھییاسران  زا  هدنیازف  روط 

. دبای یم 

[. ایشنروی میقم  نادابن  تایح  لماح  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 66
ایشنروی یا  هرایس  سنرپ 

ناوت  ، هدارا هک  تسا  نیا  زا  یکاح  یلومعم  ۀرک  کی  رد  کِدنانونال  رسپ  کی  روھظ 
ایشنروی رد  یلو   . تسا هدمآ  دوجو  هب  هیلوا  ناسنا  نھذ  رد   ، یدبا یاقب  هار  باختنا 

. دش دراو  یناسنا  ۀدارا  شیادیپ  زا  دعب  لاس  نویلیم  مین  ًابیرقت  یا  هرایس  سنرپ 

، کیگنس ای  نیگنر  داژن  شش  شیادیپ  اب  نراقم  شیپ و  لاس  رازھ  دصناپ  دودح  رد 
، سنرپ دورو  ماگنھ  رد   . تشگ دراو  ایشنروی  هب   ، یا هرایس  سنرپ   ، ایشسَگیلَک

رد اھنآ  تشاد و  دوجو  نیمز  ۀرک  رد  یودب  یرشب  دوجوم  درایلیم  مین  ًابیرقت 
رد هک  سنرپ  یزکرم  داتس   . دندوب هدنکارپ  ًالماک  اقیرفآ  ، و  ایسآ  ، اپورا رسارس 

. تشاد رارق  نیمز  ۀرک  تیعمج  زکرم  رد  ًادودح   ، دوب رقتسم  نیرھنلا  نیب 

ایشسگیلک سنرپ  - 1

روما ۀرادا  رد  وا   . دوب مود  ۀبتر  زا  ۀرامش 9٫344   ، کِدنانونال رسپ  کی  ایشسَگیلَک 
ایناتِس یلحم  متسیس  تیریدم  رد   ، دعب راصعا  یط  ، و  یلک روط  هب  یلحم  ناھج 

. تشاد هبرجت  هژیو  روط  هب 

لماح نارواشم  یاروش  هب  ایشسگیلک   ، ایناتِس رد  رفیسول  ینارمکح  زا  شیپ 
ۀرمز رد  یماقم  هب  ار  ایشسگیلک  رفیسول   . دوب هدش  قحلم  مسورج  رد  تایح 
هنادمتعم زیمآراختفا و  یپایپ  تیرومأم  جنپ  وا  ، و  داد اقترا  دوخ  یصخش  نادنمراک 

. دیناسر ماجنا  هب  هدیدنسپ  یا  هنوگ  هب  ار 

راب رھ  یلو   ، دمآرب یا  هرایس  سنرپ  ماقم  یدصت  یپ  رد  لیاوا  نامھ  رد  ایشسگیلک 
تفایرد رد  دیدرگ  یم  حرطم  هبکوک  یاھاروش  رد  بیوصت  یارب  شتساوخرد  هک 
دیسر یم  رظن  هب  ایشسگیلک   . دنام یم  ماکان  ًاررکم  هبکوک  ناردپ  تقفاوم 

رییغت و ای  هناگھد  ۀرک  کی  هب  یا  هرایس  یاورنامرف  ناونع  هب  هک  دوب  لیام  ًاصوصخم 
هدرامگ ایشنروی  هب  ماجنارس  هک  نآ  زا  شیپ  وا  تساوخرد   . دوش مازعا  تایح  لیدبت 

. دوب هدش  در  راب  نیدنچ  دوش 
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مظن اب  تفلاخم  هب  لیامت  رب  هوالع   ، یرارق یب  زراب  ۀصیصخ  مغر  هب  ایشسگیلک 
صالخا یرادافو و  زا  زیگنارب  کشر  یا  هنیشیپ  اب   ، یئزج روما  یخرب  رد  دوجوم 
یراد هدھع  مزاع  مسورج  زا  شتقوم  تماقا  أدبم و  ناھج  تداعس  هب  تبسن 

. تشگ نیمز  ۀرک  رب  تموکح 

رد نم  دیدرگ  هناور  متسیس  تختیاپ  زا  شوھزیت  یایشسگیلک  هک  یماگنھ 
زا رت  ینغ  یا  هبرجت  اب  یا  هرایس  سنرپ  چیھ  ماگنھ  نآ  ات   . متشاد روضح  مسورج 

مین  ، هثداحرپ زور  نآ  رد  ایشسگیلک  هب  تبسن  رتھب  یزادنا  مشچ  اب  ای  یگدامآ 
رد تسا : یمتح  زیچ  کی   . دوب هدشن  ایند  رب  تموکح  راک  مزاع   ، شیپ لاس  نویلیم 

شخپ متسیس  یور  دادخر  نآ  شرازگ  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  تیرومأم  نم  هک  یلاح 
نازیم نیرتمک  رد  یتح  هظحل  کی  یارب   ، متشاذگ یم  ارجا  هب  یلحم  ناھج  یربخ 
دامتعا هب  یھاتوک  ۀلصاف  نینچ  رد  هتسجرب  کِدنانونال  نیا  هک  ار  تشادنپ  نیا  نآ 

کانتشحو نانچ  یروط  هب  دزرو و  یم  تنایخ  یا  هرایس  تناما  رد  شیوخ  سدقم 
. مدید یمن  روصتم  دزاس  یم  راد  هکل  ار  شیوخ  ناھج  یدنزرف  یالاو  ۀتسر  کین  مان 

یمامت رد  تارایس  نیرتلابقا  شوخ  زا  ات  شش  ای  جنپ  وزج  ار  ایشنروی  ًاعقاو  نم 
یربھر ناکس  رد  یتلاصااب  ، و  رھام  ، برجم نھذ  نینچ  هک  مدرک  یم  یقلت  ایناتِس 

هب ایشسگیلک  هک  مدرک  یمن  کرد  نم  ماگنھ  نآ  رد   . دشاب هتشاد  نیمز  ۀرک  روما 
رورغ یگدیچیپ  نم  ماگنھ  نآ  رد   . دش یم  دوخ  ۀتفیش  تشاد  هناریگلفاغ  یزرط 

. مدیمھف یمن  ًالماک  ار  تیصخش 
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هکلب  ، دیدرگن مازعا  شیوخ  تیرومأم  هب  ییاھنت  هب  ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ 
. دش یم  یھارمھ  یرادا  ناراکددم  نارایتسد و  لومعم  هورگ  طسوت 

. تشاد رارق  یا  هرایس  سنرپ  راکمھ  نواعم و   ، ایشسَگیلَد  ، هورگ نیا  سأر  رد 
رد وا   . دوب هتسر  نآ  زا  ۀرامش 319٫407   ، هیوناث کدنانونال  رسپ  کی  زین  ایشسَگیلَد 

. دوب نواعم  کی  فیدر  رد  ایشسگیلک  راکمھ  ناونع  هب  شیوخ  تیرومأم  ماگنھ 

تادوجوم زا  یھورگ  رایمھ و  ناگتشرف  زا  یریثک  دادعت  لماش  یا  هرایس  لنسرپ 
یرشب یاھداژن  هافر  جیورت  عفانم و  دربشیپ  راک  هب  هک  دندش  یم  رگید  ینامسآ 
یاضعا  ، همھ نایم  رد  هورگ  نیرتبلاج  امش  هاگدید  زا  یلو   . دندوب هدش  هدرامگ 
ایشسگیلک ۀرفن  دصکی  هورگ  ناونع  هب  تاقوا  یھاگ  هک  دندوب  سنرپ  لنسرپ  ِیدام 

. دنتفرگ یم  رارق  هراشا  دروم 

زا شیب  نایم  زا  سنرپ  لنسرپ  ۀتشگ  رادیدپ  هرابود  ۀرفن  دصکی  یاضعا  نیا 
ایشنروی یارجام  هب  تردابم  یارب  هک  مسورج  ۀدنبای  زارف  نادنورھش  زا  نت   785٫000
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ِرفن دصکی  زا  کی  رھ   . دندوب هدش  هدیزگرب  ایشسگیلک  طسوت  دندوب  هدش  بلطواد 
. دوبن ایشنروی  زا  نانآ  زا  کیچیھ  دوب و  یتوافتم  ۀرایس  زا  هدش  باختنا 

تختیاپ زا  ًامیقتسم  فارس  لاقتنا  ناگتشرف  طسوت  یمِسورج  نابلطواد  نیا 
زا دنناوتب  هک  یماگنھ  ات  دورو  ضحم  هب  ، و  دندش هدروآ  ایشنروی  هب  متسیس 
یعقاو یاھندب   ، یا هرایس  تمدخ  ۀژیو  ۀناگود  تعیبط  یواح  ِیتیصخش  یاھمرف 

، متسیس یتایح  یاھرادم  اب  قبطنم  نینچمھ  یلو  نوخ  مسج و  زا  رادروخرب 
. دندش هتشاد  هاگن  یمیفارس  ششوپ  رد   ، دندرگ رادروخرب 

میقم تسرپرس  تایح  لماح  ود   ، مسورج دنورھش  دصکی  نیا  دورو  زا  شیپ  یتدم 
زا یتساوخرد  یط   ، دندوب هدرک  لیمکت  ار  دوخ  یاھحرط  شیپ  زا  هک  ایشنروی 

ناگدیزگرب زا  رفن  دصکی  تایح  یامسالپ  دنتساوخ  هزاجا  ایشندیا  مسورج و 
یدام یاضعا  یارب  هک  یدام  یاھندب  رد  اتناف  نادنا و  بسن  لصا و  ۀدنامزاب 

رد تساوخرد  نیا   . دنوش هدز  دنویپ  دندوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  سنرپ  لنسرپ 
. دیدرگ دییأت  ایشندیا  رد  هدش و  هتفریذپ  مسورج 

نیرتھب یاقب  رگنایامن  هک  اتناف  نادنا و  دالوا  زا  نز  هاجنپ  درم و  هاجنپ  هجیتن  رد 
یاھینادنا نیا   . دندش باختنا  تایح  نیلماح  طسوت  دندوب  ریظن  یب  داژن  نآ  یاھ  هریت 
رگیدکی هب  تبسن   ، نت ود  ای  کی  یانثتسا  هب   ، یداژن تفرشیپ  هب  هدنھد  یرای 

میظنت ۀدش  گنھامھ  تیادھ  اب  مھ  زا  رود  رایسب  یاھناکم  زا  اھنآ   . دندوب هبیرغ 
یا هرایس  یزکرم  داتس  ناتسآ  رد  فارس  ناگتشرف  ییامنھار  رکف و  ناگدننک 
نویسیمک ناتسد  هب  هراشا  دروم  رشب  دصکی  اجنیا  رد   . دندوب هدش  یروآدرگ  سنرپ 

تایح یامسالپ  زا  یشخب  ۀدام  جارختسا  راک  هک  نالاوآ  زا  بلطواد  رھام  رایسب 
یاھندب هب  هدنز  ۀدام  نیا  هاگنآ   . دندش هدرپس  دندرک  یم  تیادھ  ار  نادنا  دالوا  نیا 

دندوب هدش  هتخاس  سنرپ  لنسرپ  یمِسورج  وضع  دصکی  ۀدافتسا  یارب  هک  یدام 
باوخ رد  متسیس  تختیاپ  دورولادیدج  نادنورھش  نیا   ، انثا نیا  رد   . تفای لاقتنا 

. دندش هتشاد  هاگن  یمیفارس  لاقتنا 

ۀرفن دصکی  هورگ  یارب  صوصخم  یاھندب  یعقاو  شنیرفآ  هارمھ  هب   ، اھدرکراک نیا 
نانآ زا  یرایسب  هک  دش  یرامشیب  یاھ  هناسفا  نتفای  أشنم  بجوم   ، ایشسگیلک

. دندیدرگ شوشغم  اوح  مدآ و  یا  هرایس  رارقتسا  هب  طوبرم  یتآ  تایاور  اب  ًابقاعتم 

دصکی هک  یفارس  ناگدنھد  لاقتنا  دورو  ماگنھ  زا   ، تیصخش دیدجت  لمع  یمامت 
ۀناگ هس  تادوجوم  تروص  هب  هک  ینامز  ات  دندرک  یم  لمح  ار  مسورج  بلطواد 

. دیماجنا لوط  هب  زور  هد  ًاقیقد   ، دندمآ شوھ  هب  ملاع 

سنرپ رھش  ایشیِمَلَد ―  - 3
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طوبرم یا  هقطنم  رد   ، اھزور نآ  سراف  جیلخ  ۀیحان  رد  یا  هرایس  سنرپ  یزکرم  داتس 
. دوب هدش  عقاو  یتآ  نیرھنلا  نیب  هب 

ماجنا یارب  تھج  رھ  زا  مایا  نآ  نیرھنلا  نیب  رد  تعیبط  ۀرظنم  اوھ و  بآ و 
زا توافتم  رایسب   ، دوب بولطم  نانآ  نارایتسد  سنرپ و  لنسرپ  یاھتیلوئسم 

بآ و نینچ  نتشاد   . تسا هدوب  یلوتسم  تاقوا  یھاگ  ماگنھ  نآ  زا  هک  یطیارش 
نتشاداو یارب  هک  تسیز  یعیبط  طیحم  زا  یشخب  ناونع  هب  یدعاسم  یاوھ 

هدش حرط  ندمت  گنھرف و  رد  هیلوا  یاھتفرشیپ  یخرب  هب  یودب  یاھییایشنروی 
، دوب راد  هلگ  هب  یچراکش  زا  ناسنا  رییغت  نارود  نآ  گرزب  راک  کی   . دوب یرورض   ، دوب

. دبای لماکت  نیشن  هناخ  تسود و  حلص  یزرواشک  هب  هدنیآ  رد  وا  هک  دیما  نیا  اب 

ۀرک کی  رد  ییاھھاگرارق  نینچ  ۀنومن  ایشنروی  رد  یا  هرایس  سنرپ  یزکرم  داتس 
هداس رایسب  رھش  کی  سنرپ  رارقتسا  لحم  ۀتسھ   . دوب تفرشیپ  لاح  رد  ناوج و 

یگنھرف زکرم  نیا   . دوب روصحم  توف  لھچ  عافترا  هب  یراوید  لخاد  هک  دوب  ابیز  اما 
. دش هدیمان  ایشیِمَلَد   ، ایشسگیلد راختفا  هب  نیمز  ۀرک 

هد یزکرم  داتس  تارامع  دوب و  هدش  یزیر  حرط  یعرف  ۀیحان  هد  تروص  هب  رھش 
نیرت یزکرم  رد   . دندوب هدش  عقاو  یعرف  یحاون  نیا  زکارم  رد  یدام  لنسرپ  یاروش 
هب شنارایتسد  سنرپ و  یرادا  داتس   . تشاد رارق  یندیدان  ردپ  دبعم  رھش  ۀطقن 

دبعم دوخ  رود  ات  رود  لصفالب  روط  هب  هک  دوب  هتفای  بیترت  قاتا  هدزاود  تروص 
. دندوب هدش  یدنب  هورگ 

هک اروش  یاھرقم  یانثتسا  هب   ، دندوب هقبط  کی  یگمھ  ایشیملد  یاھنامتخاس 
. دوب هقبط  هس  نآ  عافترا  یلو  کچوک  هک   ، همھ ِردپ  یزکرم  دبعم  دندوب و  هقبط  ود 

داوم یریگراک  هب  رد  نیتسخن  ناراگزور  نآ  یاھشور  نیرتھب  رگنایامن   ، رھش
. دش هدافتسا  بوچ  ای  گنس  یمک  رایسب  رادقم  زا   . دوب رجآ —  ینامتخاس — 

ییایشیملد ۀنومن  یور  زا  فارطا  نامدرم  نایم  رد  هدکھد  یرامعم  یزاس و  هناخ 
. تفای دوبھب  رایسب 

نکاس یرشب  تادوجوم  راشقا  اھداژن و  مامت  سنرپ  یزکرم  داتس  یکیدزن  رد 
سنرپ سرادم  نایوجشناد  نیلوا  هک  دوب  کیدزن  لیابق  نیا  نایم  زا  . و  دندوب

ار هچنآ  مامت   ، دندوب ییادتبا  ایشیملد  ۀیلوا  سرادم  نیا  هچ  رگا   . دندش یریگوضع 
مھارف دوش  ماجنا  تسناوت  یم  یودب  رصع  نآ  نانز  نادرم و  نیا  یارب  هک 

. دندرک یم 

عمج دوخ  رود  هب  ار  فارطا  لیابق  رترب  دارفا  ًارمتسم  سنرپ  یدام  نانکراک 
هب ار  نانآ   ، نایوجشناد نیا  هب  ندیشخب  ماھلا  نداد و  شزومآ  زا  سپ  دندرک و  یم 
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. دندنادرگ یم  زاب  هطوبرم  نامدرم  ناربھر  ناراگزومآ و  ناونع 

رفن دصکی  نیزاغآ  یاھزور  - 4

تقو لاس  رازھ  ًابیرقت  هک  یلاح  رد   . دومن داجیا  یقیمع  ریثأت  سنرپ  لنسرپ  دورو 
یزکرم داتس  هب  کیدزن  لیابق  نآ   ، دوش شخپ  نوریب  رد  اھربخ  ات  دوب  مزال 

روط هب  ایشنروی  رد  دیدج  تقوم  نکاس  دصکی  کولس  اھشزومآ و  زا  ینیرھنلا  نیب 
زا  ، امش بقاعتم  یسانش  هروطسا  زا  یدایز  رادقم  . و  دنتفریذپ ریثأت  یا  هداعلا  قوف 

سنرپ لنسرپ  یاضعا  نیا  هک  یماگنھ   ، نیزاغآ ناراگزور  نیا  ۀدش  فیرحت  تایاور 
. تفریذپ أشنم   ، دنتفای تیصخش  دیدجت  ایشنروی  رد  ناسنا  ربا  ناونع  هب 

یاھناسنا لیامت  نیا  یا  هرایس  جراخ  ناراگزومآ  نینچ  رثؤم  ذوفن  یارب  یدج  عنام 
روھظ کینکت  زا  رظن  فرص  یلو   ، دنرگن یم  نایادخ  تروص  هب  نانآ  هب  هک  تسا  یناف 

هب نز —  هاجنپ  درم و  هاجنپ  ایشسگیلک —  ۀرفن  دصکی  هورگ   ، نیمز رد  نانآ 
. دندشن لسوتم  یرشب  قوف  لرتنک  ای  یعیبط  قوف  یاھشور 

ایشنروی رد  ار  دوخ  تیرومأم  نانآ   . دندوب ناسنا  ربا  یدام  لنسرپ  دوجو  نیا  اب  یلو 
: دندومن زاغآ  ییانثتسا  ۀناگ  هس  تادوجوم  تروص  هب 

ِتایح یعقاو  یامسالپ  یواح  اریز   ، دندوب رشب  ًاتبسن  ینامسج و  اھنآ  - 1
. دندوب ایشنروی  تایح  ِینادنا  یامسالپ   ، یرشب یاھداژن  زا  یکی 

ِیناسنا تیعضو  قباطم  تیسنج و  یور  زا  سنرپ  لنسرپ  وضع  دصکی  نیا 
دوب رداق  هورگ  نیا  زا  صخش  رھ   . دندش میسقت  یواسم  روط  هب  دوخ  نیشیپ 

ًاقیقد نانآ  هب  اما   ، دبای تیمسج  یکیزیف  دوجو  زا  یدیدج  ۀتسر  تروص  هب 
ندش ردام  ردپ و  هب  یصخشم  طیارش  تحت  طقف  هک  دوب  هدش  هداد  روتسد 
هک تسا  لومعم  یا  هرایس  سنرپ  کی  یدام  لنسرپ  یارب   . دنزرو تردابم 

ار دوخ  نانیشناج  یا  هرایس  ۀژیو  تمدخ  زا  ندرک  یریگ  هرانک  زا  شیپ  یتدم 
مدآ و دورو  زا  سپ  یھاتوک  تدم  ای   ، اب نامزمھ  راک  نیا  ًالومعم   . دنروآ دوجو  هب 

. دریذپ یم  تروص  یا  هرایس  یاوح 

عون هچ  نانآ  یسنج  تلصو  زا  هک  نیا  هب  تبسن  هژیو  تادوجوم  نیا  ور  نیا  زا 
نانآ . و  دندوب عالطا  یب  ای  هتشاد  یمک  ۀدیا  دمآ  یم  دوجو  هب  یدام  قولخم 

رد نآ  ِراک  یارجا  رد  یا  هلحرم  نینچ  نامز  هک  نآ  زا  شیپ  اریز   ، دنتسنادن زگرھ 
رد ًادعب  هک  ینانآ  دیدرگ و  نوگرگد  شروش  اب  ماظن  یمامت  دسر  ارف  نیمز  ۀرک 

هدش یوزنم  متسیس  یتایح  تانایرج  زا  دنتخادرپ  راک  هب  ردام  ردپ و  شقن 
. دندوب
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داژن  ، نابز تسوپ و  گنر  رد  ایشسگیلک  لنسرپ  ۀتشگ  رادیدپ  یاضعا  نیا 
اذغ زا  نیمزرس  نآ  یناف  یاھناسنا  دننامھ  نانآ   . دندومن لابند  ار  ینادنا 

کی طسوت  هورگ  نیا  ۀدش  قلخ  ون  زا  یاھندب  توافت : نیا  اب   ، دندرک یم  هیذغت 
دوب یتاظحالم  زا  یکی  نیا   . دیدرگ یم  اضرا  لماک  روط  هب  یتشوگریغ  کاروخ 
دوب لیجآ  هویم و  زا  راشرس  هک  یریسمرگ  ۀقطنم  کی  رد  ار  نانآ  تنوکس  هک 
هورگ مایا  هب  یتشوگریغ  کاروخ  قیرط  زا  تایح  ۀمادا  راک   . دومن یم  صخشم 

شرتسگ کیدزن  رود و  هب  تنس  نیا  اریز   ، ددرگ یم  زاب  ایشسگیلک  ۀرفن  دصکی 
یاھداژن رد  هک  ییاھھورگ   ، فارطا لیابق  زا  یرایسب  ۀیذغت  تاداع  هتفای و 

. دیشخب ریثأت  ار   ، دنتشاد أشنم  نیشیپ  ِراوختشوگ  ًارصحنم  ِیلماکت 

یا هژیو  الاب و  تبترم  ناونع  هب  هک   ، دندوب ناسنا  ربا  یلو  لایرتام   ، رفن دصکی  - 2
. دندوب هدش  هدیرفآ  ون  زا  ایشنروی  رد  اتمھ  یب  نانز  نادرم و  زا 

زونھ  ، دندوب رادروخرب  مسورج  رد  تقوم  یدنورھش  زا  هک  یلاح  رد  هورگ  نیا 
رد هک  یماگنھ  ؛ و  دندوب هتفاین  لاصفنا  دوخ  ِیرکف  ناگدننک  میظنت  اب  دنویپ  زا 
هدش بلطواد  یا  هرایس  تمدخ  یارب  یدنزرف  ۀدنیآ  دورف  یاھ  هتسر  اب  هطبار 

اھیمِسورج نیا  اما   . دندش ادج  نانآ  ناگدننک  میظنت   ، دندش هتفریذپ  و 
. دندوب هدنبای  زارف  ِدشر  یاھناور  یاراد  نانآ  دندوب —  یناسنا  قوف  تادوجوم 
رد نآ  ؛  دراد رارق  ینینج  تیعضو  رد  ناور   ، مسج رد  یناسنا  یگدنز  لوط  رد 

تارک قیرط  زا  و  دوش ) یم  تایح  دیدجت   ) دیآ یم  ایند  هب  ایشناروم  تایح 
ۀرفن دصکی  هورگ  یاھناور  . و  دیامن یم  هبرجت  ار  دشر  ایشناروم  بقاعتم 

تیعضو ات  رصق  تارک  تفھ  یجیردت  براجت  قیرط  زا  بیترت  نیدب  ایشسگیلک 
. دندوب هتفای  ومن  دشر و  مسورج  رد  یدنورھش 

اما  ، دندرکن تردابم  یسنج  دلو  داز و  هب  ناشتاروتسد  اب  قابطنا  رد  لنسرپ 
هدومن و هعلاطم  اسرف  تقاط  ششوک  اب  ار  دوخ  یصخش  یاھراتخاس  نانآ 
تقد اب  ار  یناور )  ) ییایشناروم و  ینھذ )  ) ینالقع طابترا  زا  روصت  لباق  زاف  رھ 

رد نانآ  تقوم  تماقا  لاس  نیموس  یس و  لوط  رد  . و  دندومن یسررب 
ود و ۀرامش  درف  هک  دوب  دسر  مامتا  هب  راوید  هک  نیا  زا  شیپ  اھتدم   ، ایشیملد

لصاح هک  دندومن  فشک  یا  هدیدپ  یفداصت  روط  هب  ناد  ِهورگ  زا  تفھ  ۀرامش 
ۀجیتن ؛ و  دوب یدامریغ ) یسنجریغ و  ًارھاظ   ) نانآ ییایشناروم  دوجو  طابترا 
زرحم ار  دوخ   ، هیلوا ِینیبانیب  تاقولخم  زا  قولخم  نیلوا  تروص  هب  ارجام  نیا 
نانآ ینامسآ  ناراکمھ  یا و  هرایس  لنسرپ  یارب  دیدج  دوجوم  نیا   . تخاس

هب  . دوبن یئرم  یرشب  نوگانوگ  لیابق  نانز  نادرم و  یارب  اما  دوب  یئرم  ًالماک 
تادوجوم دیلوت  هب  تسد  یدام  لنسرپ  مامت  یا  هرایس  سنرپ  ۀزاجا  لابند 

قفوم یگمھ   ، ناد هورگ  ِزاتشیپ  جوز  یاھدومنھر  لابند  هب  ، و  دندز یھباشم 
هیلوا ینیبانیب  نیزاغآ 50٫000  هورگ  ًاتیاھن  سنرپ  لنسرپ  بیترت  نیدب   . دندش
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. دندروآ دوجو  هب  ار 

نیمز ۀرک  یزکرم  داتس  روما  ندیناسر  ماجنا  هب  رد  ینایم  عون  ِتاقولخم  نیا 
هب اما   ، دندوب یئرمان  یرشب  تادوجوم  یارب  اھنآ   . دندوب یگرزب  تمدخ  بجوم 

یندیدان یاھحور  همین  نیا  هب  عجار  ایشیملد  رد  یودب  تقوم  نانکاس 
رد یناف  یاھناسنا  نیا  یارب  دیدم  یاھتدم  یارب  ، و  دوب هدش  هداد  شزومآ 

. دنداد یم  لیکشت  ار  یحور  یایند  لک  عمج  اھنآ  لماکت  لاح 

یاھمرف رد   . دندوب اریمان  ای  ریذپانانف  ًاصخش  ایشسگیلک  ۀرفن  دصکی  هورگ  - 3
نانآ رگا  ؛ و  دوب شدرگ  رد  متسیس  تایح  تانایرج  ِیرھزداپ  مئامض  نانآ  ِیدام 
ات  ، دنداد یمن  تسد  زا  تایح  یاھرادم  اب  ار  دوخ  طابترا  شروش  ببس  هب 

زا یارب  نانآ  تیفاعم  ِیتآ  نامز  تدم  ات  ای   ، دنوادخ یدعب  رسپ  کی  دورو  نامز 
یگدنز ۀمادا  دبا  یارب  تشھب  انواھ و  هب  هتفای  هفقو  رفس  یریگرس 

. دنداد یم 

لاھن کی   ، تایح تخرد  ۀویم  زا   ، ایناتِس ِتایح  ِتانایرج  یرھزداپ  مئامض  نیا 
هب کدایشالرن  یاھ  هبترمالاو  طسوت  ایشسگیلک  دورو  ماگنھ  رد  هک  ایشندیا 

نیا ایشیملد  ناراگزور  رد   . دندوب هدش  جارختسا   ، دش هداتسرف  ایشنروی 
تایح تخرد  ۀویم  ، و  دومن دشر  یندیدان  ِردپ  دبعم  یزکرم  طایح  رد  تخرد 
تخاس یم  رداق  ار  سنرپ  لنسرپ  یناف  نآ  زا  اوس  یدام و  تادوجوم  هک  دوب 

. دنھد تایح  ۀمادا  دبا  روط  هب  دنتشاد  یسرتسد  نآ  هب  هک  ینامز  ات  هک 

یارب  ، دوب شزرا  دقاف  یلماکت  یاھداژن  یارب  هک  یلاح  رد  هیذغت  قوف  نیا 
دصکی هب  نینچمھ  ایشسگیلک و  ۀرفن  دصکی  هورگ  هب  موادم  تایح  یاطعا 

. دوب رثؤم  ًالماک  دندوب  نانآ  راکمھ  هک  هتفای  رییغت  ِینادنا 

ۀتخای  ، ینادنا دصکی  هک  ینامز  رد  هک  دوش  هداد  حیضوت  دیاب  هطبار  نیا  رد 
تایح نیلماح   ، دندرک ادھا  سنرپ  لنسرپ  یاضعا  هب  ار  شیوخ  یرشب  یامسالپ 
نیدب ؛ و  دندومن دراو  نانآ  یناف  یاھندب  لخاد  رد  ار  متسیس  یاھرادم  ۀمیمض 
گرم اب  هلباقم  رد   ، نرق زا  دعب  نرق   ، لنسرپ اب  هارمھ  دندش  رداق  اھنآ  بیترت 

. دنھد یگدنز  ۀمادا  یکیزیف 

نیلوئسم دیدج  یاھمرف  هب  دوخ  تدعاسم  هب  تبسن  ینادنا  دصکی  ماجنارس 
ناونع هب  نادنا  لیابق  دنزرف  دصکی  نیمھ  ، و  دندیدرگ علطم  شیوخ  قوفام 

. دندش هتشاد  هاگن  یزکرم  داتس  رد  سنرپ  یدام  لنسرپ  یصخش  ناھارمھ 

رفن دصکی  نامزاس  - 5
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تمدخ یارب  دوب  وضع  هد  یاراد  کی  رھ  هک  راتخم  دوخ  یاروش  هد  رد  رفن  دصکی 
ۀسلج اروش  هد  نیا  زا  یرتشیب  دادعت  ای  ود  هک  یتقو   . دندش یھدنامزاس 

هب ار  طبترم  یاھییامھدرگ  نینچ  تسایر  ایشسگیلد   ، دنداد یم  لیکشت  کرتشم 
: دندش یم  لیکشت  ریز  تروص  هب  هورگ  هد  نیا   . تفرگ یم  هدھع 

. تشاد هدھع  هب  گنآ  ار  هورگ  نیا  تسایر  یدام . هافر  کاروخ و  یاروش   -1
اناوت هورگ  نیا  طسوت  رشب  عاونا  یدام  تفرشیپ  ، و  کاشوپ  ، بآ  ، کاروخ

. دنداد یم  شزومآ  ار  یرایبآ  ، و  همشچ لرتنک   ، هاچ ندنک  اھنآ   . دیدرگ افوکش 
، دندوب لامش  هب  قلعتم  رتالاب و  تاعافترا  هب  قلعتم  هک  ییاھنآ  هب  نانآ 

ناونع هب  هدافتسا  یارب  ار  تسوپ  یزاس  هتشغآ  ۀتفای  دوبھب  یاھشور 
یگدنسیر ملع  رنھ و  ناراگزومآ  طسوت  اھدعب  ، و  دنداد یم  شزومآ  کاشوپ 

. دیدرگ هضرع 

، نتخپ اب  اذغ   . دیدرگ لصاح  کاروخ  ۀریخذ  یاھ  هویش  رد  یگرزب  یاھتفرشیپ 
ییاراد نیرت  یمیدق  نآ  بیترت  نیدب  ؛  دش یم  ظفح  نداد  دود  ، و  ندرک کشخ 
هاگھگ هک  یطحق  تارطاخم  یارب  هک  دش  هداد  شزومآ  ناسنا  هب   . دیدرگ

. دنیبب کرادت  دش  یم  نیمز  ۀرک  رد  یدایز  تافلت  بجوم 

ندرک و باختنا  راک  هب  اروش  نیا  تاناویح . ندرب  راک  هب  ندرک و  یلھا  تئیھ   -2
رد یرشب  تادوجوم  هب  ندرک  کمک  رد  هک  دیدرگ  فقو  یتاناویح  نآ  ندنارورپ 

ندز مخش  راک  رد  اھدعب  ، و  هقوذآ نیمأت  رد   ، نانآ لاقتنا  لقن و  ، و  راب لمح 
یربھر نُب  طسوت  اناوت  هورگ  نیا   . دندوب هتفای  قابطنا  وحن  نیرتھب  هب  نیمز 

. دش یم 

هب هک  یخرب  هارمھ  هب   ، دنا هتفر  نیب  زا  نونکا  هک   ، دیفم ناویح  عون  نیدنچ 
یارب ناسنا   . دندش مار  دنا  هداد  اقب  ۀمادا  زورما  ات  یلھا  تاناویح  تروص 

زا لیف  ندرک  مار  رد  یبآ  ناسنا  ، و  دوب هدرک  یگدنز  گس  اب  ینالوط  یتدم 
عبنم هب  هک  تفای  دوبھب  ردقنآ  قیقد  شرورپ  قیرط  زا  واگ   . دوب قفوم  شیپ 
یرشب یاذغ  زا  یجیار  داوم  رینپ  هرک و   . دیدرگ لیدبت  کاروخ  زا  یدنمشزرا 
هدافتسا راب  لمح  یارب  رن  یاھواگ  زا  هک  دش  هداد  شزومآ  اھناسنا  هب   . دندش

هب تسخن   ، هورگ نیا  یاضعا   . دیدرگن مار  نآ  زا  دعب  ینامز  ات  بسا  اما   ، دننک
. دننک هدافتسا  ششک  لیھست  یارب  خرچ  زا  هک  دنداد  شزومآ  اھناسنا 

مایپ لاسرا  روظنم  هب  هک  دصاق  نارتوبک  زا  راب  نیلوا  یارب  هک  دوب  اھزور  نیا  رد 
هدافتسا دندش  یم  هداتسرف  ینالوط  یاھرفس  هب  کمک  تساوخرد  ای 
ربرفاسم ناگدنرپ  ناونع  هب  گرزب  یاھرُدناف  شزومآ  رد  نُب  هورگ   . دیدرگ

. دنتفر نیب  زا  شیپ  لاس  رازھ  یس  زا  شیب  اھنآ  یلو   ، تشاد تیقفوم 
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یارب هیلوا  ناسنا  ششوک  هدنرد . تاناویح  رب  یگریچ  هب  طوبرم  نارواشم   -3
دای دیاب  نینچمھ  وا  هکلب   ، دوبن یفاک  تاناویح  زا  یخرب  ندرک  یلھا 
یناویح مصاختم  یایند  ۀدنامیقاب  دنزگ  زا  ار  دوخ  هنوگچ  هک  تفرگ  یم 

. دش یم  یربھر  نَد  طسوت  هورگ  نیا   . دراد هاگن  ظوفحم 

زین هدنرد و  ناروناج  ربارب  رد  تظافح  رھش  یناتساب  راوید  کی  زا  دوصقم 
نودب هک  ییاھنآ   . دوب مصاختم  یاھناسنا  ۀدننک  ریگلفاغ  تالمح  زا  یریگشیپ 

یاھ هبلک   ، ناتخرد یور  رب  یگدنز  هب  دندرک  یم  یگدنز  لگنج  رد  راوید و 
نیا هک  دوب  یعیبط  رایسب  نیاربانب   . دندوب یکتم  هنابش  شتآ  ظفح  ، و  یگنس

یرشب نکاسم  دوبھب  رد  دوخ  نادرگاش  شزومآ  هب  ار  یدایز  تقو  ناراگزومآ 
زا هدافتسا  قیرط  زا  هتفای و  دوبھب  یاھکینکت  دربراک  قیرط  زا   . دنھد صیصخت 

. دیدرگ لصاح  تاناویح  نتخاس  روھقم  رد  یدایز  تفرشیپ   ، هلت

نآ یشزومآ  ًافرص  یاھشالت  هورگ  نیا  شناد . زا  تسارح  جیورت و  تئیھ   -4
هدھع رب  دَف  ار  نآ  تسایر   . دومن تیادھ  یھدنامزاس و  ار  نیزاغآ  راصعا 
هارمھ هب  مادختسا  یتسرپرس  لماش  دف  ِیشزومآ  یاھشور   . تشاد

نیودت ار  ابفلا  فورح  نیلوا  دف   . دش یم  راک  ۀتفای  دوبھب  یاھشور  رد  شزومآ 
تسیب و لماش  ابفلا  فورح  نیا   . درک هضرع  ار  شراگن  متسیس  کی  هدومن و 
، ناتخرد ۀتسوپ  زا  هیلوا  نامدرم  نیا   ، نتشون ۀدام  یارب   . دش یم  فرح  جنپ 

هتخاس یتسوپ  ذغاک  زا  لکش  کی   ، یگنس یاھ  هتخت   ، یلافس یاھ  هحول 
ذغاک هیبش  یا  هدام  زا  ماخ  لکش  کی  ، و  هدش یراک  شکچ  تسوپ  زا  هدش 
. دندرک یم  هدافتسا  دوب  هدش  هتخاس  یلسعریغ  روبنز  یاھ  هنال  زا  هک 
یاراد  ، دیدرگ دوبان  ًاروف  ایشسگیلک  ینکشراک  زا  دعب  هک  ایشیملد  ۀناخباتک 

. دوب روھشم  دف “ ۀناخ   ” هب دوب و  هناگادج  ۀتشون  نویلیم  ود  زا  شیب 

نینچ یاتسار  رد  دوب و  دنمقالع  ابفلا  فورح  ریرحت  هب  تبسن  یبآ  ناسنا 
حیجرت ار  یریوصت  راتشون  خرس  ناسنا   . دومن ار  تفرشیپ  نیرتشیب  یطوطخ 
تاغل و یارب  تامالع  زا  هدافتسا  هب  درز  یاھداژن  هک  نآ  لاح   ، داد یم 

. دندرک ادیپ  شیارگ   ، دنرب یم  راک  هب  نونکا  هک  نانآ  هیبش  رایسب   ، اھ هشیدنا 
نآ زا  شیب  رایسب  ابفلا و  فورح  شروش  زا  یشان  شاشتغا  یط  یلو 
نابز کی  یارب  ار  ایند  دیما  ایشسگیلک  دادترا   . تفر نیب  زا  ایند  رد  ًابقاعتم 

. تخاس دوبان   ، ینالوط راصعا  یارب  لقادح   ، یناھج

نایم رد  تعنص  ییافوکش  رد  اروش  نیا  یناگرزاب . تعنص و  نویسیمک   -5
. دش هتفرگ  راک  هب  وج  حلص  عونتم  یاھھورگ  نیب  دتس  داد و  جیورت  رد  لیابق و 

. دش یم  بیغرت  هورگ  نیا  طسوت  یودب  دیلوت  زا  لکش  رھ   . دوب دون  نآ  ربھر 
لایخ بلج  یارب  دیدج  یاھالاک  زا  یرایسب  نتخاس  مھارف  قیرط  زا  اھنآ 

اب اھنآ   . دندومن کمک  ًامیقتسم  یگدنز  درادناتسا  ِءاقترا  هب  یودب  یاھناسنا 
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داد و  ، دوب هدش  دیلوت  رنھ  ملع و  یاروش  طسوت  هک  هتفای  دوبھب  ِکمن  ۀئارا 
. دنداد شرتسگ  رایسب  ار  دتس 

هتفای شزومآ  ایشیملد  سرادم  رد  هک  هتفای  داشرا  یاھھورگ  نیا  نایم  رد 
ۀلدابم زکرم  کی  زا  اھنآ   . دش هتسب  راک  هب  یراجت  رابتعا  نیلوا  هک  دوب  دندوب 
هتفریذپ یاپایاپ  ۀلدابم  ِیعقاو  ِءایشا  یاج  هب  هک  ار  یزلف  یاھنپوک   ، تارابتعا

یاھشور نیا  لاس  رازھ  اھدص  ات  ایند  مدرم   . دندرک یم  هیھت  دش  یم 
. دندادن دوبھب  ار  یناگرزاب 

رد ایشنروی  ندمت   . دوب دنک  تئیھ  نیا  درکلمع  هدش . راکشآ  بھذم  جلاک   -6
شالت رد  هورگ  نیا  اما   . تفای لکش  سرت  یاھکتپ  ترورض و  نادنس  نیب  عقاو 

شتسرپ  ) قولخم زا  سرت  یاج  هب  قلاخ  زا  سرت  ینیزگیاج  یارب  شیوخ 
هیزجت بوشآ  اب  مزالم  یدعب  یگتفشآ  اب  نانآ  تامحز  هک  نیا  زا  شیپ  حبش )

پَھ اروش  نیا  ربھر   . دوب هدرک  یا  هظحالم  لباق  تفرشیپ   ، ددرگ لتخم  یبلط 
. دوب

ندش جنرغب  بجوم  هک  یھلا  یزاسراکشآ  ۀئارا  هب  سنرپ  دارفا  زا  کیچیھ 
فرصم جوا  ۀطقن  رد  طقف  ار  هفشاکم  اھنآ   . دندرکن تردابم  تشگ  یم  لماکت 
رھش نانکاس  لیامت  هب  پَھ  اما   . دندرک یم  هضرع  لماکت  یاھورین  ینایاپ 

یارب وا  هورگ   . داھن ندرگ  یبھذم  تمدخ  زا  لکش  کی  یرارقرب  یارب 
مالک اھنآ  هب  نینچمھ  دومن و  مھارف  یشتسرپ  دورس  تفھ  اھییایشیملد 
تروص نیا  هب  ار  ردپ “ یاعد   ” اھنآ هب  ًاتیاھن  ، و  دومن ادھا  ار  هنازور  یشیاین 

: داد شزومآ 

زا ار  ام   . رگنب تیانع  ۀدید  هب  ام  هب   ، میھن یم  جرا  ار  ترسپ  هک   ، همھ ِردپ  ”
ناراگزومآ یدونشخ  ۀیام  ار  ام   . زاس اھر  تدوخ  یانثتسا  هب  همھ  سرت 

زا ار  ام   . هد رارق  ار  تقیقح  ام  نابل  رب  هشیمھ  یارب  نادرگ و  نام  یھلا 
هب هک  ار  هچنآ  نامنارتگرزب و  هب  مارتحا  ام  هب   . زاس اھر  مشخ  تنوشخ و 
زبس و عتارم  ام  هب   ، مسوم نیا  رد   . امرف اطع  دراد  قلعت  نامناگیاسمھ 

اقترا ندمآ  ِعیرست  یارب  ام   . ددرگ رورسم  نامیاھلد  ات  امن  اطع  رمثرپ  یاھ  همر 
ماجنا هب  ایند  نیا  رد  ار  وت  تساوخ  ، و  مینک یم  اعد  دوعوم  ۀدنھد 

“. دنناسر یم  ماجنا  هب  وس  نآ  یاھایند  رد  نارگید  هک  روطنامھ   ، میناسر یم 

یداژن دوبھب  لومعم  یاھ  هویش  یعیبط و  یاھشور  هب  سنرپ  لنسرپ  هچ  رگا 
ناونع هب  ار  دیدج  داژن  کی  شیادیپ  رب  ینبم  مدآ  ۀیدھ  ۀدعو   ، دندوب دودحم 

، کیژولویب تفرشیپ  جوا  هب  یبایتسد  زا  سپ   ، نآ بقاعتم  یلماکت  دشر  فدھ 
. دندومن هضرع 
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لوصا ۀضرع  فرص  ار  دوخ  هجوت  اروش  نیا  تایح . تشادھب و  ناتسرپرس   -7
. دش یم  یربھر  طال  طسوت  دومن و  ییادتبا  تشادھب  جیورت  تشادھب و 

تفر و تسد  زا  دعب  راصعا  شاشتغا  یط  هک  ار  یدایز  یاھزیچ  نآ  یاضعا 
ناسنا عون  هب  اھنآ   . دنداد شزومآ   ، دیدرگن فشک  ًاددجم  متسیب  نرق  ات  زگرھ 
زا بانتجا  یارب  یا  هلیسو  ندرک  نایرب  ، و  ندناشوج  ، نتخپ هک  دنداد  دای 
ار دازون  ریم  گرم و  نازیم  یندرک  خبط  نینچ  هک  نیا  زین  ؛ و  تسا یرامیب 

. دیامن یم  لیھست  ار  ماگنھ  دوز  نتفرگ  رب  ریش  زا  هداد و  شھاک 

یسوم ناراگزور  ات  طال  ِیتسردنت  ناتسرپرس  ۀیلوا  یاھشزومآ  زا  یرایسب 
دایز نازیم  هب  دندش و  فیرحت  رایسب  هچ  رگ   ، دنتفای ماود  نیمز  لیابق  نایم  رد 

. دندش هداد  رییغت 

تیعقاو نیا  رد  نادان  نامدرم  نیا  نایم  رد  تشادھب  جیورت  هار  رد  گرزب  عنام 
دندوب نآ  زا  رتکچوک  رایسب  اھیرامیب  زا  یلیخ  یعقاو  یاھتلع  هک  دوب  هدیجنگ 
اب یگمھ  نانآ  هک  تلع  نیا  هب  زین  ، و  دنوش هدید  حلسمریغ  مشچ  اب  هک 

اھنآ ات  دوب  مزال  تقو  لاس  نارازھ   . دنتسیرگن یم  شتآ  هب  یفارخ  ۀدید 
هک دش  هدیزرو  رارصا  نانآ  هب  انثا  نیا  رد   . دننازوسب ار  تالوضف  دنوش  دعاقتم 
زا هرود  نیا  گرزب  یتشادھب  تفرشیپ   . دنیامن نفد  ار  دوخ  داسف  هب  ور  ۀلابز 

رون ۀدننک  دوبان  یرامیب  هدنھد و  یتسردنت  صاوخ  نوماریپ  شناد  شخپ 
. دیدرگ لصاح  باتفآ 

یتسار هب   . دوب یبھذم  ًافرص  نییآ  کی  مامحتسا   ، سنرپ دورو  زا  شیپ 
ناونع هب  ار  دوخ  یاھندب  هک  تخاس  دعاقتم  ار  یودب  یاھناسنا  دوب  لکشم 
تشاد او  ار  یبھذم  ناراگزومآ  ماجنارس  طال   . دنیوشب یتشادھب  لمع  کی 
هطبار رد  هک  یزاس  کاپ  یاھنییآ  زا  یشخب  ناونع  هب  ار  بآ  اب  وشتسش  هک 
دش یم  ماجنا   ، همھ ِردپ  ِشتسرپ  رد   ، رابکی یا  هتفھ   ، رھظ یاھشیاین  اب 

. دنزاس لماش 

یاج هب  ار  نداد  تسد  دندمآرب  ددصرد  نینچمھ  یتسردنت  ناتسرپرس  نیا 
یصخش و یتسود  رب  دییأت  رھم  ناونع  هب  نوخ  ندیشون  ای   ، ناھد بآ  ۀلدابم 
زا یودب  نامدرم  نیا  هک  یماگنھ  اما   . دنراد هضرع  یھورگ  یرادافو  ناشن  هب 

رد  ، دندش یم  جراخ  دوخ  قوفام  ناربھر  یاھشزومآ  روآ  مازلا  راشف  ریز 
یتسردنت ۀدننک  دوبان  هک  شیوخ  یفارخ  هنالھاج و  یاھ  هویش  هب  تشگزاب 

. دندیزرو یمن  للعت  دوب  ضارما  جورم  و 

یارب یرایسب  راک  هورگ  نیا  ملع . رنھ و  صوصخ  رد  یا  هرایس  یاروش   -8
هب ییابیز  زا  یو  یاھتشادرب  ِءاقترا  هیلوا و  ناسنا  یتعنص  کینکت  دوبھب 
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. دوب کِم  نانآ  ربھر   . دیناسر ماجنا 

ۀیلوا لوصا  اما   ، تشاد رارق  ینییاپ  حطس  رد  ایند  رسارس  رد  ملع  رنھ و 
تفرشیپ یرگلافس   . دش هداد  شزومآ  اھییایشیِمَلَد  هب  یمیش  کیزیف و 

رایسب رشب  ییابیز  یاھلآ  هدیا  ، و  دنتفای دوبھب  ًامامت  ینیئزت  یاھرنھ   ، دومن
. دومن یکدنا  تفرشیپ  شفنب  داژن  دورو  زا  دعب  ات  یقیسوم  اما   . دنتفای اقترا 

یضار شیوخ  ناراگزومآ  ررکم  یاھرارصا  مغر  هب  یودب  یاھناسنا  نیا 
رب دنتسناوتن  زگرھ  اھنآ   . دننزب شیامزآ  هب  تسد  راخب  یورین  یور  دندش  یمن 

نیا اب   . دننک هبلغ  هدش  سوبحم  ِراخب  یراجفنا  یورین  زا  دوخ  دیدش  سرت 
هکت کی  هچ  رگ   ، دننک راک  شتآ  تازلف و  اب  دندش  دعاقتم  ماجنارس  اھنآ   ، دوجو

. دوب یکانسرت  ِءیش  هیلوا  ناسنا  یارب  لعتشم  زلف  زا 

ماجنا یبآ  ناسنا  رنھ  دوبھب  اھینادنا و  گنھرف  تفرشیپ  یارب  یدایز  راک  کِم 
یرنھ دادعتسا  زا  هک  ار  یعون   ، نادنا ۀریت  اب  یبآ  ناسنا  زا  یا  هتخیمآ   . داد

. دندش یرھام  نازاس  همسجم  نانآ  زا  یرایسب  ، و  دومن داجیا  دوب  رادروخرب 
ترارح اب  هک  اھنآ  یلافس  یاھراک  اما   ، دندرک یمن  راک  رمرم  ای  گنس  یور  اھنآ 

. دیشخب یم  تنیز  ار  ایشیملد  یاھغاب  دوب  هدش  تخس  کشخ 

راصعا رد  نآ  رتشیب  هک   ، دیدرگ لصاح  یدایز  تفرشیپ  یگناخ  یاھرنھ  رد 
فشک هرابود  نیزورما  مایا  ات  زگرھ  تفر و  تسد  زا  شروش  کیرات  ینالوط و 

. دیدرگن

ۀعماج ِندروآ  ِراک  هک  دوب  یھورگ  نیا  یا . هلیبق  ۀتفرشیپ  طباور  نانارمکح   -9
. دوب تات  نانآ  سیئر   . دوب هدش  هدرپس  نآ  هب  یروشک  حطس  هب  یرشب 

اھنآ  . دندومن یدایز  کمک  یا  هلیبق  نیب  یاھجاودزا  ماجنا  هب  ناربھر  نیا 
یارب لماک  تصرف  یفکم و  قمعت  زا  سپ  ار  جاودزا  ییوشانز و  بیغرت 

هتفای و تفارظ  یگنج  یماظن  ًافرص  یاھصقر   . دندیشخب قنور  ییانشآ 
زا یرایسب   . دنیآرد یعامتجا  دنمشزرا  دصاقم  تمدخ  رد  ات  دندش  هضرع 
. دندوب یدج  یمدرم  نھک  موق  نیا  اما   ، دندیدرگ موسرم  یتباقر  یاھیزاب 
یشالت لابند  هب   . تشگ یم  هیلوا  لیابق  نیا  تذل  بجوم  یمک  ردق  هب  حازم 
. تفای موادت  موسر  نیا  زا  یکدنا  رادقم  یا  هرایس  شروش  زا  یشان 

یتعیبط هک  ار  یھورگ  یاھیراکمھ  هک  دندرک  شالت  یو  ناراکمھ  تات و 
یناسنا هدروآرد و  هدعاق  تحت  ار  گنج   ، دنھد جاور  تشاد  زیمآ  تملاسم 

دوبھب ار  یا  هلیبق  یاھتلود  ، و  دننک گنھامھ  ار  یا  هلیبق  نیب  طباور   ، دنزاس
طباور نیا  ، و  تفای طسب  رت  هتفرشیپ  یگنھرف  ایشیملد  ترواجم  رد   . دنشخب
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اما  . دندوب دیفم  رایسب  رترود  لیابق  یور  یراذگریثأت  رد  هتفای  دوبھب  یعامتجا 
یربرب ۀعماج  هب  تبسن   ، دوب بلاغ  سنرپ  یزکرم  داتس  رد  هک  ندمت  یوگلا 
نامھ تسرد   ، تشاد توافت  ًالماک  دوب  لماکت  لاح  رد  رگید  یاھاج  رد  هک 
گنھرف اب   ، یبونج یاقیرفآ  رد  نوات  پیک  رھش  متسیب  نرق  ۀعماج  هک  روط 

. تسا توافتم  ًالماک  نآ  لامش  ِکچوک  نانیشن  هشیب  ییادتبا 

یلاع یاروش  نیا  یداژن . یراکمھ  یا و  هلیبق  یگنھامھ  یلاع  تئیھ   -10
تیلوئسم هک  رگید  ۀژیو  نویسیمک  هن  ۀیلک  یارب  دش و  یم  یربھر  نَو  طسوت 

هدرمش فانیتسا  هاگداد  دنتشاد  هدھع  هب  ار  یرشب  روما  یتسرپرس 
طوبرم روما  ۀیلک  هک  دوب  یا  هدرتسگ  یاھدرکراک  لوئسم  اروش  نیا   . دش یم 
نآ هب   ، دوب هدیدرگن  لوحم  رگید  یاھھورگ  هب  ًاصخشم  هک  نیمز  ۀرک  هب 

یاھدرکلمع دبای  هزاجا  هک  نآ  زا  شیپ  هدیزگرب  هورگ  نیا   . دوب هدش  هدرپس 
دروم ایشندیا  ۀبکوک  ناردپ  طسوت   ، دریگ هدھع  هب  ار  ایشنروی  یلاع  هاگداد 

. دوب هتفرگ  رارق  دییأت 

سنرپ تموکح  - 6

یریگ هزادنا  نآ  یموب  تادوجوم  یعامتجا  ثاریم  طسوت  هرک  کی  گنھرف  ۀجرد 
کرد یارب  نآ  نانکاس  ییاناوت  طسوت  ًالماک  یگنھرف  شرتسگ  نازیم  ، و  دوش یم 

. ددرگ یم  نییعت  هتفرشیپ  دیدج و  یاھ  هشیدنا 

ِیفطاع نتخاس  طبترم  قیرط  زا  یراکمھ  تابث و  داجیا  بجوم  تنس  ِیگدرب 
یاھورین دناشن و  یم  ورف  ار  یماگشیپ  نینچمھ  یلو   ، دوش یم  لاح  اب  هتشذگ 

بادآ و ِتسب  نب  ِراد  ریگ و  رد  ایند  یمامت   . دشک یم  دنب  رد  ار  تیصخش  ِقالخ 
تراشب نالعا  دش و  دراو  ایشسگیلک  ۀرفن  دصکی  هورگ  هک  دوب  تنس  ِراتفرگ  ِموسر 
نوناق نیا  اما   . دومن زاغآ  ار  زور  نآ  یعامتجا  یاھھورگ  لخاد  رد  یدرف  راکتبا  دیدج 
ییاھر ًالماک  تنس  ِیگدرب  زا  زگرھ  اھداژن  هک  دیدرگ  لتخم  عیرس  نانچ  دنمدوس 

. تسا یلوتسم  ایشنروی  رب  یدح  زا  شیب  روط  هب  زونھ  دُم   . دنا هتفاین 

یبوخ هب  ایناتِس —  رصق  تارک  نالیصحتلا  غراف  ایشسگیلک —  ۀرفن  دصکی  هورگ 
یربرب یا  هرایس  رد  یشناد  نینچ  اما   ، دنتسناد یم  ار  مسورج  گنھرف  اھرنھ و 
تادوجوم نیا   . تسا شزرا  یب  ًابیرقت   ، دنشاب یم  یودب  یاھناسنا  نآ  نانکاس  هک 
ۀرابکی ِءاقترا  ای  یناھگان  ینوگرگد  هب  دیابن  هک  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  دنمدرخ 

یبوخ هب  ار  رشب  عون  ۀتسھآ  لماکت  اھنآ   . دنزرو تردابم  راگزور  نآ  یودب  یاھداژن 
هب نیمز  رد  ناسنا  یگدنز  ۀوحن  رییغت  یارب  هناوردنت  شالت  رھ  زا  ، و  دندیمھف یم 

. دندرک یم  زارتحا  هنادنمدرخ  یزرط 
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لئاسم دربشیپ  مزاع  یعیبط  هتسھآ و  روط  هب  یا  هرایس  نویسیمک  هد  زا  کی  رھ 
نیرتھب بذج  لماش  نانآ  حرط   . دنتشگ دوب  هدش  لوحم  نانآ  هب  هک  تیمھا  دجاو 

هب شیوخ  مدرم  دزن  اھنآ  نداتسرف   ، نانآ شزومآ  زا  سپ  ، و  فارطا لیابق  یاھزغم 
. دش یم  یعامتجا  ِءاقترا  ناگداتسرف  ناونع 

تساوخرد هب  انب  زج  هب   ، دندشن هداتسرف  داژن  کی  ِدزن  زگرھ  هناگیب  ناگداتسرف 
شالت نیعم  داژن  ای  هلیبق  کی  تفرشیپ  اقترا و  یارب  هک  ییاھنآ   . مدرم نآ  صخشم 
درکن یعس  هرفن  دصکی  هورگ   . دندوب داژن  ای  هلیبق  نآ  یاھیموب  هشیمھ   ، دندرک یم 
اھنآ  . دنک لیمحت  رگید  ۀلیبق  رب  ار  رترب  داژن  کی  یتح  موسر  بادآ و  تاداع و  هک 

داژن رھ  ۀدش  شیامزآ  نامز  ۀتوب  رد  ِموسر  بادآ و  ِتفرشیپ  اقترا و  یارب  هشیمھ 
ایشیملد هب  ار  دوخ  یعامتجا  ننس  ایشنروی  ۀداس  مدرم   . دندرک یم  راک  هناروبص 

نیا هب  هکلب   ، دننک هضواعم  رتھب  دیدج و  موسر  اب  ار  اھنآ  هک  نیا  یارب  هن   ، دندروآ یم 
ار اھنآ  رترب  ناھذا  اب  طابترا  قیرط  زا  رتالاب و  گنھرف  کی  اب  سامت  قیرط  زا  هک  روظنم 

. دوب رثؤم  رایسب  یلو   ، هتسھآ هسورپ  نیا   . دنشخب اقترا 

باختنا هب  ار  یعامتجا  ۀناھاگآ  باختنا  هک  دندمآرب  نیا  ددصرد  ایشیملد  ناراگزومآ 
دوجو هب  لالتخا  یرشب  ۀعماج  رد  اھنآ   . دنیامن هفاضا  کیژولویب  لماکت  ِیعیبط  ًافرص 
. دندیشخب باتش  نآ  ِیعیبط  لامرن و  لماکت  هب  یراکشآ  وحن  هب  هکلب   ، دندرواین

. یھلا یزاسراکشآ  قیرط  زا  لماکت  هن  دوب و  لماکت  قیرط  زا  تفرشیپ  نانآ  ۀزیگنا 
یتایقالخا بھذم و  یکدنا  رادقم  هب  یبایتسد  فرص  ینالوط  ینارود  یرشب  داژن 

هک دنتسناد  یم  یبوخ  هب  یناسنا  قوف  تادوجوم  نیا  ، و  دوب هدرک  تشاد  هک 
مورحم کدنا  یاھتفرشیپ  نیا  زا  یدیمون  یمگردرس و  داجیا  اب  ار  رشب  عون  دیابن 

هدایز یرگنشور  دح و  زا  شیب  شزومآ  اب   ، رترب هاگآ و  تادوجوم  هک  یماگنھ   . دنزاس
یمگردرس و هشیمھ  دنزادرپ  یم  هدنام  بقع  یاھداژن  ِءاقترا  راک  هب  دح  زا 

. دوش یم  داجیا  یدیمون 

هک ییاج  دنور —  یم  اقیرفآ  بلق  هب  یحیسم  ناگدنھد  تراشب  هک  یماگنھ 
یتسرپرس لرتنک و  تحت  نیدلاو  رمع  لوط  رسارس  رد  دنفظوم  نارتخد  نارسپ و 

نادنزرف نیا  هک  شزومآ  نیا  اب   ، لسن کی  فرظ  اھنت  و  دننامب —  یقاب  دوخ  نیدلاو 
دازآ نیدلاو  یاھتیدودحم  ۀیلک  زا  دیاب  یگلاس  کی  تسیب و  نس  هب  ندیسر  زا  سپ 

یشالت یمگردرس و  بجوم  طقف   ، دنیآ یم  رب  مسر  نیا  ییاجباج  ددصرد   ، دندرگ
. دنوش یم  تیعجرم  هنوگ  رھ 

ایشیملد رد  یگدنز  - 7

هدش یحارط  یروط  دوب و  ابیز  دنسپلد  یا  هنوگ  هب  هچ  رگ   ، سنرپ یزکرم  داتس 
لادتعا زا  عومجم  رد   ، ددرگ رصع  نآ  یودب  یاھناسنا  باجعا  بجوم  هک  دوب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یتادراو ناراگزومآ  نیا  ۀزیگنا  اریز   ، دندوبن گرزب  یلیخ  اھنامتخاس   . دوب رادروخرب 
. دننک قیوشت  یرورپماد  ۀضرع  قیرط  زا  ار  یزرواشک  ییاھن  ۀعسوت  هک  دوب  نیا 
هب ینابغاب  هاگارچ و  ۀیھت  یارب  رھش  یاھراوید  لخاد  رد  نیمز  نتخاس  مھارف 

. دوب یفاک  هرفن  رازھ  تسیب  ًادودح  تیعمج  کی  نیمأت  روظنم 

قوف ِتسرپرس  یاھھورگ  یاروش  ترامع  هد  شتسرپ و  ِیزکرم  دبعم  لخاد 
یاھنامتخاس هک  یلاح  رد  . و  دندوب یرنھ  یابیز  یاھراک  یتسار  هب  اھناسنا 

رد هداس و  یلیخ  زیچ  همھ   ، دندوب تفاظن  یگزیکاپ و  یاھلدم   ، ینوکسم
یگنھرف داتس  نیا  رد   . دوب ییادتبا  ًاعومجم  دعب  نارود  یاھنامتخاس  اب  هسیاقم 

. دشن هدرب  راک  هب  تشادن  قلعت  ایشنروی  هب  یعیبط  روط  هب  هک  یشور  چیھ 

نیا  . دنتشاد هدھع  هب  ار  هنومن  هداس و  ینکاسم  یتسرپرس  سنرپ  یدام  لنسرپ 
یور بولطم  یراذگریثأت  ندیشخب و  ماھلا  یارب  یلزانم  تروص  هب  نکاسم 

رفس ًاتقوم  هرک  ِیشزومآ  داتس  یعامتجا و  زکرم  هب  هک  وجشناد  نارگ  هراظن 
. دندوب هدش  یحارط   ، دندرک یم 

یلزنم رد   ، مھ اب  هداوناخ  کی  یگدنز  یگداوناخ و  یگدنز  صخشم  بیترت  ِخیرات 
هب ًاتدمع  ددرگ و  یمزاب  ایشیملد  مایا  نیا  هب   ، هتشگ دابآ  ًاتبسن  نآ  ناکم  هک  دحاو 
هب هناخ   . دشاب یم  اھنآ  نادرگاش  هرفن و  دصکی  هورگ  یاھشزومآ  هنومن و  رطاخ 

نادرم و ربا  هک  نیا  ات   ، تفاین تسد  تیقفوم  هب  زگرھ  یعامتجا  دحاو  کی  ناونع 
نادنزرف اھ و  هون  یارب  یزیر  همانرب  ندیزرو و  رھم  رد  ار  رشب  عون   ، ایشیملد نانز  ربا 

اما  ، دراد تسود  ار  دوخ  دنزرف  یشحو  ناسنا   . دندومن تیادھ  شیوخ  یاھ  هون 
. دراد تسود  زین  ار  دوخ  ۀون  ندمتم  ناسنا 

، تسا تسرد   . دندرک یم  یگدنز  مھ  اب  ناردام  ناردپ و  تروص  هب  سنرپ  لنسرپ 
زا رتمک  هاگھانپ  زگرھ  ایشیملد  ۀنومن  لزنم  هاجنپ  اما   ، دنتشادن یدنزرف  دوخ  زا  اھنآ 

کیگنس ینادنا و  یاھداژن  رترب  یاھ  هداوناخ  زا  هک  لاسدرخ  ۀدناوخ  دنزرف  دصناپ 
طابضنا و اب  اھنآ   . دندوب میتی  اھ  هچب  نیا  زا  یرایسب  ؛  دنتشگن دندوب  هدش  یروآدرگ 
رد لاس  هس  زا  دعب  سپس  ؛ و  دنتفرگ یم  رارق  تیانع  دروم  نیدلاو  رَبَا  نیا  ِشزومآ 

هدزناپ ات  یگلاس  هدزیس  زا  اھنآ   ) هدش طیارش  دجاو  جاودزا  یارب  سنرپ  سرادم 
دزن سنرپ  ناگداتسرف  ناونع  هب  هک  دندش  یم  هدامآ  )، و  دندش یم  دراو  یگلاس 

. دنوش هداتسرف  تیرومأم  هب  شیوخ  ۀطوبرم  یاھداژن  دنمزاین  لیابق 

ارجا هب  یتعنص  ۀسردم  کی  تروص  هب  هک  ار  ایشیملد  یشزومآ  حرط  تیلوئسم  دَف 
یارجا قیرط  زا  ، و  دنتخومآ یم  یلمع  قیرط  زا  نادرگاش  اجنآ  رد   . تفریذپ دمآ  رد 
هشیدنا و  ، یلیصحت حرط  نیا   . دندرک یم  بسک  هبرجت  دیفم  یاھراک  ۀنازور 

شزومآ هب  ار  تسخن  یاج  اما   ، تفرگ یمن  هدیدان  رتکاراک  ِدشر  رد  ار  ساسحا 
طسوت نادرگاش   . تفرگ یم  تروص  یعمج  یدرف و  تروص  هب  شزومآ   . داد یم  یدی 
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. دنتفای یم  شزومآ  دندرک  یم  لمع  کرتشم  روط  هب  هک   ، ود رھ   ، نانز نادرم و 
شزومآ لکش  هب  رگید  ۀمین  ، و  دوب تیسنج  یور  زا  یھورگ  شزومآ  نیا  زا  یمین 
هتخومآ یدی  تراھم  یدارفنا  تروص  هب  نایوجشناد  هب   . تفرگ یم  تروص  طلتخم 

. دنتفرگ یم  رارق  یعامتجا  طابترا  رد  سالک  رد  ای  یھورگ  تروص  هب  اھنآ  ، و  دش یم 
نالاسگرزب ، و  رت نسم  یاھھورگ   ، رتناوج یاھھورگ  اب  هک  دنتفای  یم  شزومآ  اھنآ 

اھنآ  . دننز یمیت  راک  هب  تسد  دوخ  نالاس  نس و  مھ  اب  زین  ، و  دننک رارقرب  یتسود 
یاھسالک ، و  یزاب یاھ  هتسد   ، یگداوناخ یاھھورگ  ریظن  ییاھنمجنا  اب  نینچمھ 

. دنتفای ییانشآ  هسردم 

نیرھنلا نیب  رد  دوخ  ۀطوبرم  یاھداژن  اب  ندرک  راک  یارب  هک  یتآ  نایوجشناد  نایم  رد 
ناگدنیامن هارمھ  هب   ، دنھ برغ  تالف  هب  قلعتم  یاھینادنا   ، دنتفای شزومآ 

درز داژن  زا  یمک  دادعت  لاح  نیا  اب   . دنتشاد دوجو  یبآ  یاھناسنا  خرس و  یاھناسنا 
. دندش هتفریذپ  اھدعب  زین 

هب نیناوق  ۀعومجم  نیا   . دومن هضرع  یقالخا  نوناق  کی  هیلوا  یاھداژن  هب  پَھ 
: دش یم  لیکشت  نیریز  نامرف  تفھ  زا  دش و  هتخانش  ردپ “ هار   ” ناونع

. دینکن تمدخ  ییادخ  چیھ  هب  دیسرتن و  ییادخ  چیھ  زا   ، همھ ِردپ  زج  هب  - 1

یرشب قوف  نارایتسد  هب  ، و  دینکن ینامرفان   ، ایند یاورنامرف   ، ردپ ِرسپ  زا  - 2
. دینکن یمارتحا  یب  یو 

. دییوگن غورد   ، دیدش هدناوخ  ارف  مدرم  تاضق  دزن  هک  یماگنھ  - 3

. دیناسرن لتق  هب  ار  ناکدوک  ، و  نانز  ، نادرم - 4

. دینکن تقرس  ار  دوخ  ۀیاسمھ  ماشحا  ای  لاوما  - 5

. دینزن تسد  دوخ  تسود  رسمھ  هب  - 6

. دینکن یمارتحا  یب  هلیبق  ناگرزب  هب  ای  دوخ  نیدلاو  هب  - 7

ییاھگنس زا  یرایسب  . و  دوب ایشیملد  نوناق  نیا   ، لاس رازھ  دصیس  ًابیرقت  یارب 
نیرھنلا و نیب  یاھ  هنارک  زا  رود  نونکا   ، دوب هدش  یکاکح  اھنآ  یور  نوناق  نیا  هک 

نیا زا  یکی  هتفھ  زور  رھ  یارب  هک  دش  مسر  نینچ   . دنراد رارق  بآ  ریز  رد  ناریا 
اذغ فرص  ماگنھ  یرازگرکش  مارتحا و  یادا  یارب  هدش و  هدرپس  رطاخ  هب  نیمارف 

. دوش هدافتسا 

زور تشھ  تسیب و  تروص  هب  تدم  نیا  دوب و  یرمق  هام   ، اھزور نیا  نامز  شجنس 
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یارب هک  دوب  نامز  باستحا  اھنت   ، بش زور و  یانثتسا  هب   ، نیا  . دش یم  بوسحم 
ایشیملد ناراگزومآ  طسوت   ، زور تفھ  ۀتفھ   . دوب هدش  هتخانش  هیلوا  نامدرم 

تسیب و مراھچ  کی   ، تفھ هک  تفرگ  یم  تأشن  تیعقاو  نیا  زا  دیدرگ و  هضرع 
مھارف یتیعقوم  اھنآ  یارب  کش  نودب  ناھجربا  رد  تفھ  ِددع  تیمھا   . دوب تشھ 

چیھ اما   . دنزاس دراو  نامز  لومعم  باستحا  رد  ار  یونعم  یروآدای  کی  هک  درک  یم 
. درادن دوجو  هتفھ  نامز  تدم  یارب  یعیبط  أشنم 

ترواجم رد   . دوب هتفای  ناکسا  ًالماک  یلیام  دصکی  عاعش  ات  رھش  فارطا  نیمزرس 
لوغشم یرورپماد  راک  هب  سنرپ  سرادم  لیصحتلا  غراف  اھدص   ، رھش رود  ات  رود 

اھنآ یرشب  رامشیب  ناراکددم  یو و  لنسرپ  زا  هک  ار  یتاروتسد  نآ  زا  ریغ  دندوب و 
ینابغاب یزرواشک و  راک  هب  یکدنا  دادعت   . دنتشاذگ یم  ارجا  هب  دندرک  یم  تفایرد 

. دنتخادرپ یم 

. دشن هدرامگ   ، موھوم هانگ  هیبنت  ناونع  هب  یزرواشک  راب  تقشم  راک  هب  رشب  عون 
رطاخ هب  هک  دوبن  یھیبنت  دروخ “ یھاوخ  عرازم  ۀویم  زا  تیناشیپ  قرع  اب   ” ِمکح
نئاخ یایشسگیلک  یربھر  تحت  رفیسول  شروش  یاھتقامح  رد  ناسنا  تکرش 
تارک رد  تفرشیپ  هب  ور  ندمت  کی  یرارقرب  رد  نیمز  عرز  تشک و   . دیدرگ مالعا 
یا و هرایس  سنرپ  تامیلعت  یمامت  زکرم   ، رما نیا  تسا و  یساسا  یلماکت 
یاھزور نآ  ایشنروی و  هب  نانآ  دورو  نیب  ۀلصاف  لاس  رازھ  دصیس  یط  رد  وا  لنسرپ 

، تخاس نیجع  رگشروش  ِرفیسول  اب  ار  دوخ  تشونرس  ایشسگیلک  هک  راب  تبیصم 
یمامت یارب  تکرب  نیرتالاب  هکلب   ، تسین نیرفن  نعل و  کی  کاخ  اب  ندرک  راک   . دوب
یرشب تیلاعف  نیرت  یناسنا  زا  دنبای  یم  تصخر  قیرط  نیدب  هک  تسا  یناسک 

. دنوش دنم  هرھب 

رفن رازھ  شش  ًابیرقت  رب  غلاب  ینکاس  تیعمج  ایشیملد   ، شروش عوقو  ماگنھ  رد 
ناگدننک و رادید  یلو   ، دوش یم  یداع  نایوجشناد  لماش  ددع  نیا   . تشاد
اما  . دریگ یمن  رب  رد  دوب  نت  رازھ  کی  زا  شیب  هشیمھ  ناشدادعت  هک  ار  ینارظان 

یا هدیا  ًالصا  ای  هتشاد  زیچان  یکرد  رود  یلیخ  ِمایا  نآ  روآ  باجعا  تفرشیپ  زا  امش 
یمگردرس قیرط  زا  ناراگزور  نآ  یرشب  زیگنا  تفگش  یاھدرواتسد  ۀیلک   . دیرادن

ۀنتف گنرین و  ۀعجاف  لابند  هب  هک  یونعم  راب  تنحم  یکیرات  کانتشحو و 
. دیدرگ وحم  ًالمع  دش  لصاح  ایشسگیلک 

ایشسگیلک یلابقادب  - 8

ۀصخشم کی  اھنت   ، ایشسگیلک یناگدنز  ۀرود  لوح  هتشذگ  هب  یلامجا  یرظن  اب 
دح زا  شیب  وا  ؛  دیامن رظن  بلج  دناوت  یم  هک  میبای  یم  وا  راتفر  نوماریپ  هتسجرب 
، و دیامن یرادبناج  ضرتعم  ِفرط  رھ  زا  ًابیرقت  هک  تشاد  لیامت  وا   . دوب ارگدرف 
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ساسحا دنتشاد  یم  زاربا  یمیالم  یحیولت  داقتنا  هک  ییاھنآ  هب  تبسن  ًالومعم 
هتیروتا تحت  یرارق  یب  زورب  ار  لیامت  نیا  ۀیلوا  شیادیپ  ام   . داد یم  ناشن  یتاپمس 
هب تبسن  هک  یلاح  رد  وا   . میبای یم  یتسرپرس  لاکشا  ۀیلک  زا  فیفخ  ِهارکا  و 
شکرس یا  هزادنا  ات  قوفام  لوئسم  هب  تبسن  لیم و  یب  یکدنا  دشرا  ماقم  زردنا 

نایاورنامرف هب  تبسن  هشیمھ   ، دمآ یم  شیپ  یشیامزآ  هاگ  رھ  لاح  نیا  اب   ، دوب
ِروآ مرش  تنایخ  ماگنھ  ات   . دوب عیطم  هبکوک  ناردپ  نیمارف  هب  تبسن  رادافو و  ناھج 

. دشن تفای  وا  رد  یعقاو  یاطخ  چیھ  زگرھ   ، ایشنروی رد  یو 

ینارحب و تاشیارگ  اب  هطبار  رد  ود  رھ  ایشسگیلک  رفیسول و  هک  دومن  هراشا  دیاب 
تیمھا نوماریپ  هطوبرم  زیمآ  هغلابم  ساسحا  شیوخ و  ِسفن  رورغ  ۀناکریز  شیادیپ 
هدش عقاو  رادشھ  دروم  زیمآرھم  یا  هنوگ  هب  هدش و  ییامنھار  هناروبص   ، سفن
هب هجومان و  داقتنا  تروص  هب   ، نانآ هب  کمک  یارب  اھشالت  نیا  ۀیلک  یلو   . دندوب

ایشسگیلک  . دوب هدش  تسردان  ریبعت  یصخش  یاھیدازآ  رد  دروم  یب  تلاخد  لکش 
هک دنداد  رارق  تواضق  دروم  نینچ  ار  دوخ  یمیمص  نارواشم  ود  رھ  رفیسول  و 

یشیدنا و جک  رب  تشاد  هک  تسا  یروآ  تمالم  یاھ  هزیگنا  نامھ  نانآ  کرحم 
ِیھاوخدوخ زا  یراع  ناحصان  اھنآ   . تشگ یم  هریچ  ناشدوخ  ۀدننک  هارمگ  ۀمانرب 
. دنداد یم  رارق  تواضق  دروم  دوخ  ِدشر  لاح  رد  ِیتسرپدوخ  اب  ار  شیوخ 

لاس رازھ  دصیس  ًابیرقت  یارب  یا  هرایس  ندمت   ، ایشسگیلک سنرپ  دورو  ۀظحل  زا 
رییغت ۀرک  کی  هک  نیا  زا  رظن  فرص  ایشنروی   . تفر یم  شیپ  لامرن  ًابیرقت  یا  هنوگ  هب 

یاھدادخر رامشیب و  یاھیگدعاق  یب  ضرعم  رد  ور  نیا  زا  هدوب و  تایح  لیدبت  و 
تنایخ اب  نراقم  رفیسول و  شروش  مایا  ات   ، تشاد رارق  یلماکت  تاناسون  یداعریغ 
شیپ شخب  تیاضر  رایسب  روط  هب  دوخ  یا  هرایس  یگدنز  نارود  رد  ایشسگیلک 

مدآ یدعب  تسکش  زین  راب و  هعجاف  هابتشا  نیا  اب  بقاعتم  خیرات  رسارس   . تفر یم 
. تسا هتفای  رییغت  ًانیقی  ناش  یا  هرایس  تیرومأم  ندیناسر  ماجنا  هب  رد  اوح  و 

بیترت نیدب  تفر و  ورف  یکیرات  هب  ایشنروی  سنرپ   ، رفیسول شروش  ماگنھ  رد 
گنھامھ لمع  طسوت  ًابقاعتم  وا   . دیدرگ هرایس  ینالوط  یمگردرس  عیرست  بجوم 

ات وا   . دیدرگ مورحم  تیمکاح  ۀتیروتا  زا  ناھج  نیلوئسم  ریاس  هبکوک و  نایاورنامرف 
یوزنم یایشنروی  ریذپان  بانتجا  ینوگرگد  رد  هرایس  رد  مدآ  تقوم  تماقا  ماگنھ 
قیرط زا  یناسنا  یاھداژن  ِءاقترا  حرط  ندیناشک  تسکش  هب  رد  دیدرگ و  میھس 

. دوب لیخد  یردق  اوح —  مدآ و  دالوا  شفنب —  دیدج  داژن  یتایح  یورین  قیرزت 

یورین  ، میھاربا ناراگزور  رد  یناف  ناسنا  لکش  هب  قداص  کلم  اتنو  یکام  روھظ  اب 
شھاک یا  هداعلا  قوف  روط  هب  یرشب  روما  رد  لالتخا  یارب  هدش  طقاس  ِسنرپ 

زا ماجنارس  نئاخ  سنرپ  نیا   ، مسج رد  لیئاکیم  تایح  لوط  رد  ًابقاعتم  ؛ و  تفای
. دیدرگ مورحم  ایشنروی  رد  تارایتخا  ۀیلک 
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رد ساسا  هیاپ و  یدح  ات  هچ  رگ   ، ایشنروی رد  ینمیرھا  تیصخش  کی  نیرتکد 
شتامیلعت رد  دوجو  نیا  اب   ، تشاد راک  هبت  نئاخ و  یایشسگیلک  یا  هرایس  روضح 

هنادازآ و باختنا  فالخرب  رشب  لامرن  نھذ  رب  دناوت  یم  ینمیرھا “  ” نینچ کی  هک 
رد لیئاکیم  یاطعا  زا  شیپ  یتح   . دوب موھوم  ًالماک   ، دراذگ ریثأت  یو  یعیبط 

رازآ ار  یناف  یاھناسنا  دندوبن  رداق  زگرھ  ایشسگیلد  هن  ایشسگیلک و  هن   ، ایشنروی
ۀدارا  . دنزاس راداو  یرشب  ۀدارا  فالخرب  یزیچ  ماجنا  هب  ار  یلامرن  درف  چیھ  ای  هداد 
زا  ، نکاس یرکف  ۀدننک  میظنت  یتح   . تسا امرفمکح  یقالخا  روما  رد  ناسنا  دازآ 

اھنت لمع  کی  ماجنا  ای  اھنت  ۀشیدنا  کی  هب  ندرک  رکف  هب  ناسنا  ندومن  روبجم 
. دزرو یم  عانتما  ناسنا  دوخ  ۀتساوخ  شنیزگ  فالخرب 

بیسآ یارب  دوخ  تردق  مامت  زا  هک  یلاح  رد   ، یتسھ ملاع  رگشروش  نیا  نونکا  و 
ییاھن مکح  رودص  راظتنا  رد   ، هتشگ مورحم  دوخ  قباس  عبات  دارفا  هب  ندیناسر 
رفیسول شروش  رد  هک  یناسک  یمامت  یارب  اسرووی  یاھمایا  یامدق  طسوت 

. دشاب یم  دندرک  تکرش 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 67
یا هرایس  شروش 

یاھدمایپ عوقو و  ًاصخشم  ، و  ایشنروی رد  یرشب  دوجو  هب  طوبرم  تالکشم  مھف 
. تسا نکممریغ  هتشذگ  گرزب  راصعا  زا  یخرب  زا  عالطا  نودب   ، یا هرایس  شروش 

داجیا لالتخا  یدج  روط  هب  کیناگرا  لماکت  تفرشیپ  رد  یگتفشآ  نیا  هچ  رگا 
. داد رییغت  ار  یونعم  دشر  یعامتجا و  لماکت  ریسم  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب   ، دومنن

. تفریذپ ریثأت  ًاقیمع  رگناریو  ۀعجاف  نیا  زا  هرایس  یکیزیف  قوف  خیرات  یمامت 

ایشسگیلک تنایخ  - 1

، ناطیش هک  نیا  ات   ، دوب ایشنروی  لوئسم  ایشسگیلک   ، لاس رازھ  دصیس  یارب 
. و داد یناوخارف  شیوخ  یا  هرود  یاھیسرزاب  زا  یکی  روظنم  هب   ، رفیسول نواعم 

هیبش هجو  چیھ  هب  وا  روھظ   ، دش دراو  هرایس  هب  ناطیش  هک  یماگنھ 
کی وا   . دوبن دننک  یم  ریوصت  رورش  ردتقم  دوجوم  کی  ار  وا  هک  امش  یاھروتاکیراک 

یتفگش یاج  و   ” . تسھ مھ  زونھ  هدوب و  کدنالونال  ۀتسجرب  رایسب  رسپ 
“. تسا رون  ۀتسجرب  قولخم  کی  دوخ  ناطیش  اریز   ، تسین

“ یدازآ نالعا   ” نامز نآ  داھنشیپ  زا  ار  ایشسگیلک  ناطیش   ، یسرزاب نیا  دنور  رد 
، شروش مالعا  لابند  هب   ، میناد یم  نونکا  ام  هک  روطنآ  ، و  تخاس علطم  رفیسول 

لیلد هب   ، ناھج رادافو  یاھتیصخش   . دزرو تنایخ  هرایس  هب  دومن  تقفاوم  سنرپ 
ایشسگیلک سنرپ  هب  زیمآ  ریقحت  صاخ  ۀدید  اب   ، دامتعا هب  یدمع  تنایخ  نیا 

دوخ ربھر  دننامھ  وت  : ” دومن زاربا  تروص  نیدب  ار  ریقحت  نیا  هدننیرفآ  رسپ   . دنرگن یم 
زاغآ زا  وا   . یا هدیشخب  موادت  هناراکھانگ  روط  هب  ار  یو  ترارش  یتسھ و  رفیسول 

“. درب یمن  رس  هب  تقیقح  رد  اریز   ، دوب وگغورد  کی  شیوخ  شیاتس 

نآ زا  رت  سدقم  ییالاو  دامتعا  چیھ  یلحم  ناھج  کی  یرادا  یاھراک  یمامت  رد 
تیادھ تداعس و  تیلوئسم  هک  یا  هرایس  سنرپ  کی  هب  تبسن  هک  تسین 
هدھع هب  هدش  ینوکسم  یگزات  هب  ۀرک  کی  رد  ار  لماکت  لاح  رد  یاھناسنا 

کی رابتعا  بیرخت  رد   ، ترارش لاکشا  ۀیلک  نایم  رد  . و  دریذپ یم  تروص  دریگ  یم 
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هب تبسن  ینامیپدب  دامتعا و  هب  تنایخ  زا  رترگناریو  مادک  چیھ   ، تیصخش
، یدمع هانگ  نیا  باکترا  رد   . تسین دنا  هدرک  دامتعا  یسک  هب  هک  یناتسود 

یو نھذ  هک  دومن  تلالض  راچد  لماک  روط  هب  ار  دوخ  تیصخش  نانچ  ایشسگیلک 
. دبای زاب  ًالماک  ار  دوخ  لداعت  تسا  هدشن  رداق  زگرھ  ماگنھ  نآ  زا 

یفسلف رظن  هطقن  زا  اما   ، دراد دوجو  هانگ  هب  نتسیرگن  یارب  یرایسب  یاھھار 
یناھیک تیعقاو  ربارب  رد  هناھاگآ  هک  تسا  تیصخش  کی  درکیور  هانگ   ، ناھج

یقلت تیعقاو  فیرحت  ای  کرد  نادقف  تروص  هب  تسا  نکمم  اطخ   . دنک یم  تمواقم 
کی هانگ  اما   . دشاب یم  ناھج  تایعقاو  اب  یراگزاسان  ای  صقان  کرد  ترارش   . ددرگ

تفرشیپ اب  تفلاخم  یارب  هناھاگآ  باختنا  کی  یھلا و  تیعقاو  اب  یدمع  تمواقم 
هب تبسن  موادم  نایع و  یچیپرس  لماش  یراکھبت  هک  یلاح  رد   . تسا یونعم 
ات یتیصخش  یشاپورف  زا  یا  هجرد  رگناشن  دشاب و  یم  هدش  هتخانش  تیعقاو 

. تسا یناھیک  یگناوید  زرم 

. تسا درخ  دوبمک  رگنایامن  ترارش   . تسا ینالقع  ینیبزیت  نادقف  زا  یکاح  اطخ 
لرتنک ندش  لیاز  رگناشن  یراکھبت  اما   . تسا یونعم  راب  تفخ  رقف  زا  یشان  هانگ 

. تسا تیصخش 

نکمم  ، دشاب هدش  رارکت  تاّرک  هب  دشاب و  هدش  باختنا  اھراب  هانگ  هک  یماگنھ  و 
، و دنوش راکھبت  دنناوت  یم  یناسآ  هب  یتداع  ناراکھانگ   . دوش تداع  بجوم  تسا 
هک نیا  نمض   . دنوش لامک  مامت و  نایغای  نآ  یھلا  تایعقاو  یمامت  ناھج و  دض  رب 
هک یدرف  هک  میراد  کش  ام   ، دنوش هدوشخب  تسا  نکمم  هناراکھانگ  کولس  ۀیلک 

ۀتسیاشان لامعا  یارب  هناقداص  روط  هب  دناوتب  زگرھ  تسا  اجرباپ  یراکھبت  رد 
. دریذپب ار  دوخ  ناھانگ  ششخب  ای  دنک  تمادن  ساسحا  شیوخ 

شروش عوقو  - 2

یا هرایس  تموکح  هاگتسد  هک  یماگنھ  ناطیش و  یسرزاب  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
ناتسمز طساوا  رد  زور  کی   ، دوب ایشنروی  رد  گرزب  یاھراک  ققحت  ۀناتسآ  رد 

، ایشسگیلد  ، دوخ راکمھ  اب  ینالوط  ۀرواشم  کی  ایشسگیلک   ، یلامش یاھ  هراق 
ۀسلج کی  هدناوخ و  ارف  ار  ایشنروی  یاروش  هد  ایشسگیلد  نآ  زا  دعب  دومن و  اپرب 
سنرپ هک  تفای  شیاشگ  هینایب  نیا  اب  ییامھدرگ  نیا   . داد بیترت  هداعلا  قوف 

تسا هدرک  مکح  دراد و  مالعا  ایشنروی  قلطم  مکاح  ار  دوخ  دراد  دصق  ایشسگیلک 
هب شیوخ  تارایتخا  اھدرکراک و  یمامت  ضیوفت  قیرط  زا  یرادا  یاھھورگ  ۀیلک  هک 

یا و هرایس  تلود  ددجم  یھدنامزاس  ات   ، تسرپرس ناونع  هب  ایشسگیلد  ناتسد 
. دنھد افعتسا   ، تارادا نیا  ییارجا  تارایتخا  بقاعتم  ددجم  میسقت 
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یلاع یاروش  سیئر   ، نَو ۀناداتسا  تساوخرد  اب   ، هدننک توھبم  مکح  نیا  ۀضرع 
ریسم  ، دنمناوت ییاضق  سانشراک  هتسجرب و  ریدم  نیا   . دش لابند   ، یگنھامھ
تسا یا  هرایس  شروش  زرم  رد  هک  یلمع  ناونع  هب  ار  ایشسگیلک  یداھنشیپ 

هک دومن  تساوخرد  یو  ییامھدرگ  رد  ناگدننک  تکرش  زا  تخاس و  صخشم 
متسیس نارمکح   ، رفیسول دزن  هک  نیا  ات   ، دنزرو عانتما  راک  نیا  رد  تکرش  زا  ًامامت 

، هجیتن رد   . دروآ تسد  هب  ار  لنسرپ  یمامت  تیامح  وا  . و  دوش فانیتسا  ایناتِس 
ناونع هب  ایشسگیلک  هک  دیسر  روتسد  هلصافالب  دش و  هدرب  مسورج  هب  فانیتسا 
روط هب  یو  تاروتسد  زا  هک  دش  هداد  نامرف  دوش و  هدرامگ  ایشنروی  یلاع  مکاح 
دوب هدننک  رّیحتم  ماغیپ  نیا  هب  خساپ  رد  . و  دوش یوریپ  ارچ  نوچ و  نودب  قلطم و 

وا قطن  نیا  رد   . دز تسد  دوخ  زیگنا  هرطاخ  ۀتعاس  تفھ  قطن  هب  شنمالاو  نَو  هک 
هک یناسک  ناونع  هب  رفیسول  ، و  ایشسگیلک  ، ایشسگیلد هیلع  رب  یمسر  روط  هب 

دزن درک و  مرج  مالعا  دنا  هدومن  یتمرح  یب  نادابن  ناھج  تیمکاح  هب  تبسن 
. دومن فانیتسا  تساوخرد   ، دییأت تیامح و  یارب  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو 

رھ  . دوب هدش  یوزنم  ایشنروی  دندوب و  هدش  عطق  متسیس  یاھرادم   ، انثا نیا  رد 
یوزنم ار  دوخ  رادشھ  نودب  یناھگان و  روط  هب   ، هرایس رد  ِینامسآ  تایح  زا  هورگ 

. دش هتسسگ  ًالماک  جراخ  یاھدومنھر  اھتروشم و  ۀیلک  زا  ، و  تفای

اب  . دومن مالعا  همھ “ زا  رتالاب  ایشنروی و  یادخ   ” ار ایشسگیلک  ًامسر  ایشسگیلد 
رھ دندش و  حرطم  ینشور  هب  لئاسم   ، همھ یور  شیپ  رد  نالعا  نیا  نتفرگ  رارق 
هک ییاھثحب   ، دومن رما  بناوج  یسررب  ثحب و  هب  عورش  هدیشک و  یرانک  هب  هورگ 

. درک یم  نییعت  ار  هرایس  رد  یرشب  قوف  تیصخش  رھ  تشونرس  ًاتیاھن 

نیا  ، خلت یالقت  نیا  تامیمصت  رد  ینامسآ  تادوجوم  ریاس  نایبورک و  اھمیفارس و 
رد هک  یرشب  قوف  یاھھورگ  زا  یرایسب   . دندوب ریگرد   ، هناراکھانگ ینالوط و  داضت 
دندرب و یم  رس  هب  راظتنا  رد   ، دندوب اجنیا  قافتا  بسح  رب  ایشنروی  یاوزنا  ماگنھ 

نیب یراکتسرد —  هانگ و  نیب  دندوب  راچان  ناشناراکمھ  اھمیفارس و  دننامھ 
. دنیامن باختنا  ار  یکی  یندیدان —  ردپ  تساوخ  رفیسول و  یاھھار 

رھ هک  ینامز  ات  ایشندیا  نیلوئسم   . تفای همادا  القت  نیا  لاس  تفھ  زا  شیب  یارب 
یریگرد هلخادم و  هب  لیام  دوب  هدرکن  ذاختا  ار  دوخ  ییاھن  میمصت  ریگرد  تیصخش 
تیامح زا  شرادافو  ناراکمھ  نَو و  هک  دوب  ماگنھ  نآ  رد   . دندرکن نینچ  هدوبن و 

ییاھر شیوخ  لمحت  لباقریغ  یفیلکتالب  ینالوط و  بارطضا  زا  هدش و  رادروخرب 
. دنتفای

یتایح لاس  تفھ  - 3
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شخپ قداص  کلم  یاروش  طسوت   ، ایناتِس تختیاپ   ، مسورج رد  شروش  عوقو  ربخ 
لیئربج ، و  دنتشگ مازعا  مسورج  هب  ًاروف  یرارطضا  یاھقداص  کلم   . دیدرگ

رارق تفلاخم  دروم  شا  هتیروتا  هک  هدننیرفآ  رسپ  ۀدنیامن  ناونع  هب  دش  بلطواد 
اوزنا رد  متسیس   ، ایناتِس رد  شروش  تیعقاو  ربخ  شخپ  اب   . دیامن لمع  دوب  هتفرگ 

“ دش گنج  نامسآ  رد   ” . دیدرگ هنیطنرق  نآ  یاتمھ  یاھمتسیس  زا  هتفرگ و  رارق 
یلحم متسیس  رد  هرایس  رھ  هب  گنج  نیا  و  ایناتِس —  یزکرم  داتس  رد  — 

. تفای شرتسگ 

هب نتسویپ  زا  نَو ) هلمج  زا   ) هرفن دصکی  هورگ  یدام  لنسرپ  وضع  لھچ   ، ایشنروی رد 
ریغ هتفای و  رییغت   ) لنسرپ یرشب  نارایتسد  زا  یرایسب   . دندیزرو عانتما  شروش 
نایم رد   . دندوب یو  یناھج  تلود  لیئاکیم و  شنمالاو  عاجش و  ناعفادم  زین  نآ )
زا یمین  ًابیرقت   . دنتفر تسد  زا  یدایز  یاھتیصخش   ، نایبورک اھمیفارس و 

زا تیامح  رد  دندوب  هتفای  صیصخت  هرایس  هب  هک  لاقتنا  تسرپرس و  یاھمیفارس 
رفن هدزون  دصکی و  رازھ و  لھچ   . دنتسویپ ایشسگیلد  ناشربھر و  هب  رفیسول  فدھ 

نیا ۀدنامیقاب  اما   ، دندش تسدمھ  ایشسگیلک  اب  هیلوا  ینیبانیب  تاقولخم  زا 
. دندنام یقاب  رادافو  شیوخ  دامتعا  هب  تبسن  تادوجوم 

ار یغای  یاھتیصخش  یاھھورگ  ریاس  ینیبانیب و  نامیپدب  تاقولخم  نئاخ  سنرپ 
یلاح رد   ، دومن یھدنامزاس  ار  اھنآ  دوخ  تساوخ  یارجا  یارب  هدرک و  ییارآ  فص 
یارب گرزب  دربن  دروآ و  درگ  ار  قیدص  یاھھورگ  ریاس  رادافو و  یاھینیبانیب  نَو  هک 

. دومن زاغآ  ار  اھنت  هکی و  ینامسآ  یاھتیصخش  ریاس  یا و  هرایس  لنسرپ  تاجن 

رظن زا  راوید و  نودب  هاگناکسا  کی  رد  رادافو  دارفا   ، راکیپ نیا  مایا  لوط  رد 
تماقا دوب  هدش  عقاو  ایشیملد  قرش  یلیام  دنچ  رد  هک  فیعض  یظافحتسا 

بش رادیب  هتسویپ  رایشھ و  ینیبانیب  تاقولخم  طسوت  نانآ  هاگتماقا  اما   ، دنتشاد
. دوب نانآ  رایتخا  رد  تایح  یاھبنارگ  تخرد  ، و  دش یم  تظافح  زور  و 

قولخم هس  یرای  اب  رادافو  یاھمیفارس  نایبورک و   ، شروش عوقو  لابند  هب 
طقف هک  دنداد  هزاجا  دنتفرگ و  هدھع  هب  ار  تایح  تخرد  زا  تسارح  قیدص  ینیبانیب 
هایگ نیا  گرب  هویم و  زا  ناشراکمھ  ۀتفای  رییغت  یاھناسنا  رادافو و  لنسرپ  لھچ 

دوجو لنسرپ  ینادنا  ۀتفای  رییغت  نارای  نیا  زا  نت  شش  هاجنپ و   . دننک قازترا  از  یژرنا 
شروش رد  تکرش  زا  نامیپدب  لنسرپ  ینادنا  ناھارمھ  زا  نت  هدزناش   . دنتشاد

. دندیزرو عانتما  دوخ  ناربھر 

فقو لماک  روط  هب  ار  دوخ  نو   ، ایشسگیلک شروش  ِیتایح  لاس  تفھ  رسارس  رد 
یونعم شنیب   . دومن شناگتشرف  ، و  اھینیبانیب  ، اھناسنا رادافو  شترا  هب  تمدخ  راک 
زا یریذپان  لزلزت  درکیور  نینچ  تخاس  رداق  ار  نو  هک  یقالخا  خسار  مزع  و 
لالدتسا  ، ضحم ۀشیدنا  لوصحم   ، دیامن ظفح  ناھج  تلود  هب  تبسن  یرادافو 
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، یھاوخدوخ زا  یراع  فدھ   ، هناقداص ۀزیگنا   ، یقطنم تواضق   ، هنادنمدرخ
یارچ نوچ و  نودب  فقو  ، و  طبضنم رتکاراک   ، یبرجت ۀظفاح   ، هنادنمشوھ یرادافو 

. دوب ینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  هب  وا  تیصخش 

نینچ  . دوب ناور  طابضنا  لد و  یوجتسج  یارب  ینامز   ، راظتنا لاس  تفھ  نیا 
رد یلماع  ناونع  هب  نھذ  ۀداعلا  قوف  ذوفن  رگنایامن  ناھج  کی  روما  رد  ییاھنارحب 

تامیمصت رتشیب  رد  یلماوع   ، هبرجت ، و  شزومآ  ، لیصحت  . دشاب یم  یونعم  باختنا 
حور هک  تسا  نکمم  ًالماک  اما   . دنشاب یم  یقالخا  یلماکت  تاقولخم  ۀیلک  یتایح 
رارقرب میقتسم  سامت  یرشب  تیصخش  ۀدنریگ  میمصت  یاھورین  اب  نیزگ  ینکس 

هب تسد  هک  دزاس  رداق  ار  قولخم  ۀدش  بیذھت  ًالماک  تساوخ  هک  یروط   ، دزاس
نیا . و  دنزب ینامسآ  ردپ  هار  تساوخ و  هب  هنارادافو  فقو  زا  یروآ  تفگش  لامعا 

. داد خر   ، نو ۀتفای  رییغت  یرشب  راکمھ   ، نادامآ ۀبرجت  رد  هک  تسا  یزیچ  تسرد 

نادنا و رکذم  ۀداون  نیا   . تسا رفیسول  شروش  ِیرشب  ۀتسجرب  نامرھق  نادامآ 
، و دندومن ادھا  تایح  یامسالپ  سنرپ  لنسرپ  هب  هک  دوب  یرفن  دصکی  زا  یکی  اتناف 

. دوب هتفای  قاحلا  یو  هب  نَو  یرشب  روای  رایتسد و  ناونع  هب  وا  دادخر  نآ  ماگنھ  زا 
دوخ سیئر  رانک  رد  نومزآرپ  ینالوط و  راکیپ  لوط  رد  هک  دیزگرب  نینچ  نادامآ 

تالالدتسا لباقم  رد  هک  یلماکت  یاھداژن  دنزرف  نیا  ۀراظن  . و  دنک یگداتسیا 
رد  . دوب یا  هدننازیگنا  ۀرظنم  داتسیا  راوتسا  یا  هنوگ  هب  ایشسگیلد  ۀناراکبیرف 

میلاعت یمامت  ربارب  رد  شرادافو  ناراکمھ  وا و   ، هلاس تفھ  راکیپ  رساترس 
. دندز تمواقم  هب  تسد  ریذپان  للخ  تعاجش  اب  رھام  یایشسگیلک  زیمآ  گنرین 

هانگ تفر —  هھاریب  هب  ناھج  روما  رد  ناوارف  ۀبرجت  شوھ و  رثکادح  اب  ایشسگیلک 
رد  ، یناھج ۀبرجت  لماک  نادقف  شوھ و  لقادح  اب  نادامآ   . دش اریذپ  لیم  اب  ار 

کی رد  نو   . دنام یقاب  مدق  تباث  دوخ  راکمھ  هب  تبسن  یرادافو  رد  ناھج و  تمدخ 
حور مھ  نھذ و  مھ   ، یونعم شنیب  ینالقع و  خسار  مزع  رثؤم  دنمھوکش و  قیفلت 

نیرتالاب زا   ، تیصخش ققحت  زا  یبرجت  یحطس  هب  قیرط  نیدب  ، و  درب راک  هب  ار 
دنویپ لماک  روط  هب  هک  یماگنھ   ، حور نھذ و   . دیدرگ لئان  یبایتسد  لباق  تبترم 

یورین  ، ایشناروم تایعقاو  یتح   ، یرشب قوف  یاھشزرا  شنیرفآ  یارب   ، دنبای
. دنشاب یم  هوقلاب 

ماجنارس اما   . درادن ینایاپ  راب  تبیصم  ناراگزور  نیا  ۀدنھد  ناکت  یاھدادخر  حرش 
کی هک  دوب  ماگنھ  نآ  رد  اھنت  ، و  دش هتفرگ  تیصخش  نیرخآ  ییاھن  میمصت 
هب تردق  فرصت  یارب  یرارطضا  یاھقداص  کلم  هارمھ  هب  ایشندیا  ۀبترمالاو 

دوبان ًالماک  مسورج  رد  ایشسگیلک  یتموکح  ۀدنورپ  یامنرود   . دش دراو  ایشنروی 
. تفای شیاشگ  یا  هرایس  میمرت  یشیامزآ  ۀرود  ، و  دش
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یدام یاضعا  هک  دیدرگ  صخشم   ، دش هدناوخ  یماسا  ییاھن  تروص  هک  یماگنھ 
یو یگنھامھ  تئیھ  یمامت  نو و  دنا : هدرک  ییارآ  فص  تروص  نیدب  سنرپ  لنسرپ 
تئیھ  . دندوب هتفای  تاجن  کاروخ  یاروش  وضع  هس  گنآ و   . دندوب هدنام  یقاب  رادافو 

نارواشم یمامت  هک  روطنامھ   ، دندیتلغرد شروش  هب  ًامامت  تاناویح  شرورپ 
دون  . دنتفای تاجن  شزومآ  تئیھ  زا  وضع  جنپ  دَف و   . دندرک نینچ  تاناویح  رب  یگریچ 
یمامت پَھ و   . دنتسویپ ایشسگیلک  هب  یناگرزاب  تعنص و  نویسیمک  دارفا  مامت  و 

. دندنام یقاب  رادافو  وا  شنمالاو  هورگ  نَو و  دننامھ  هدش  راکشآ  بھذم  جلاک  دارفا 
یقاب رادافو  ًامامت  ملع  رنھ و  یاروش   . دنتفر تسد  زا  تشادھب  یاروش  لک  طال و 

. دندش هدیناشک  هھاریب  هب  یگمھ  یا  هلیبق  تلود  نویسیمک  تات و  اما   ، دندنام
هتفای و لاقتنا  مسورج  هب  اھدعب  دنتفای و  تاجن  رفن  دصکی  زا  نت  لھچ  بیترت  نیدب 

. دنداد همادا  اجنآ  زا  ار  شیوخ  یتشھب  رفس 

دوخ ربھر  ناونع  هب  ار  دون  دنتسویپ  شروش  هب  هک  یا  هرایس  لنسرپ  وضع  تصش 
یدوز هب  اما   ، دندرک راک  یغای  سنرپ  یارب  لد  ناج و  اب  اھنآ   . دندومن باختنا 

نیا زا  اھنآ   . دنا هتشگ  مورحم  متسیس  تایح  یاھرادم  زا  قازترا  زا  هک  دنتفایرد 
رد اھنآ   . دنا هتفای  لزنت  یناسنا  یناف  تادوجوم  تبترم  هب  هک  دنتفای  یھاگآ  تیعقاو 

شالت رد   . دندوب یناف  یاھناسنا  یدام و  لاح  نامھ  رد  اما   ، دندوب رشب  قوف  عقاو 
لثم دیلوت  هب  ًاروف  اھنآ  هک  داد  روتسد  ایشسگیلد   ، نانآ دادعت  شیازفا  یارب 

لھچ و نیزاغآ و  رفن  تصش  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  اریز   ، دننز تسد  یسنج 
انف هب  موکحم  گرم  قیرط  زا  دوز  ای  رید  اھنآ  ینادنا  ۀتفای  رییغت  راکمھ  راھچ 
ترجاھم قرشم  لامش و  هب  نامیپدب  لنسرپ   ، ایشیملد طوقس  زا  دعب   . دنتسھ

تماقا ناکم  دنتشاد و  ترھش  اھیدون  هب  اھتدم  یارب  نانآ  یدعب  یاھلسن   . دندرک
. دوب روھشم  دون “ نیمزرس   ” ناونع هب  نانآ 

هب هدش و  اھر  شروش  ۀطساو  هب  هک   ، هداعلا قراخ  نانز  ربا  نادرم و  ربا  نیا  روضح 
یاھناتساد نآ  أشنم  یناسآ  هب   ، دندرک شزیمآ  نیمز  نارتخد  نارسپ و  اب  یدوز 

. و دش دندرک  تجوازم  اھناسنا  اب  هدمآ و  دورف  نایادخ  هک  نیا  رب  ینبم  یتنس 
رب ینتبم  یلو  تشاد  یا  هروطسا  یتعیبط  هک  هناسفا  کی  رازھ و  قیرط  نیدب 

یاھناتساد رد  اھدعب  تایاور  نیا   . دیدرگ عادبا  دوب  شروش  زا  دعب  ناراگزور  تایعقاو 
اھیدون و اب  یاھسامت  نیا  رد  ناشناکاین  هک  نوگانوگ  نامدرم  تایاکح  یموق و 

. دندرک ادیپ  یاج  دنتشاد  تکرش  نانآ  یدعب  یاھلسن 

روط هب  ماجنارس   ، دندوب هتشگ  مورحم  یحور  قازترا  زا  هک  لنسرپ  نایشروش 
موادت هب  لیم  زا  یرشب  یاھداژن  بقاعتم  یتسرپ  تب  ِرتشیب  . و  دندرم یعیبط 

ایشسگیلک ناراگزور  مارتحا  دروم  رایسب  ِتادوجوم  نیا  ۀرطاخ  ندیشخب 
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. تفای یم  همشچرس 

میظنت زا  تقوم  روط  هب   ، دندمآ ایشنروی  هب  هرفن  دصکی  لنسرپ  هک  یماگنھ 
کلم نارگشریذپ  دورو  لابند  هب  هلصافالب   . دندش ادج  شیوخ  یرکف  ناگدننک 

دندش و هدنادرگزاب  مسورج  هب  نَو ) یانثتسا  هب   ) رادافو یاھتیصخش   ، قداص
تصش تشونرس  زا  ام   . دنتسویپ شیوخ  رظتنم  ناگدننک  میظنت  هب  ًاددجم 
مسورج رد  زونھ  نانآ  ناگدننک  میظنت  ؛  میرادن یعالطا  لنسرپ  یشروش 

هک نیا  ات   ، دنام دنھاوخ  یقاب  ینونک  لکش  نیمھ  هب  لئاسم  کش  نودب   . دنرظتنم
ۀیلک ماجرف  مکح  دوش و  عقاو  یرواد  دروم  هرسکی  رفیسول  شروش  ماجنارس 

. دوش رداص  نآ  رد  ناگدننک  تکرش 

دننک روصت  هک  دوب  لکشم  رایسب  اھینیبانیب  ناگتشرف و  نوچ  یتادوجوم  یارب 
هھاریب هب  ایشسگیلد  ایشسگیلک و  ریظن  یدامتعا  دروم  شوھاب و  نانارمکح 
هانگ هب  هک  یتادوجوم  نآ   . دنوش یم  راب  تنایخ  یھانگ  بکترم  دنور و  یم 

طسوت دنتسویپن —  شروش  هب  یشیدنا  شیپ  یور  زا  ای  ًادمعت  اھنآ  دندیتلغرد — 
بیرف شیوخ  دامتعا  دروم  ناربھر  ۀلیسو  هب  ، و  دندش فرحنم  دوخ  ناقوفام 

یودب ینھذ  رظن  زا  ِیلماکت  یاھناسنا  تیامح  بسک  بیترت  نیمھ  هب   . دندروخ
. دوب ناسآ 

رفیسول شروش  ناینابرق  هک  یرشب  قوف  یرشب و  تادوجوم  ۀیلک  میظع  تیرثکا 
زا لد  میمص  زا  شیپ  اھتدم  زا   ، هارمگ نوگانوگ  تارایس  ، و  دندوب مسورج  رد 
ًاتیاھن هک  یماگنھ  هک  میدقتعم  یتسار  هب  ام  ؛ و  دنا هدرک  هبوت  شیوخ  یدرخبان 

نآ ًاریخا  هک  دندرک —  لیمکت  ار  ایناتِس  شروش  روما  نوماریپ  تواضق  اھمایا  یامدق 
دش دھاوخ  تیثیح  ۀداعا  یقیرط  هب  قداص  نیمدان  نیا  ۀیلک  زا  دنا —  هدرک  زاغآ  ار 

. دش دنھاوخ  هدنادرگزاب  یناھج  تمدخ  زا  یلکش  هب  و 

شروش یروف  جیاتن  - 5

نآ یلاوح  ایشیملد و  رد  لاس  هاجنپ  ًابیرقت  یارب  شروش  نتخیگنارب  زا  دعب 
هرک مامت  لاکیدار  لماک و  نامزاس  دیدجت  رد  یعس   . دوب مکاح  یگرزب  یمگردرس 
دوبھب یگنھرف و  تفرشیپ  تسایس  ناونع  هب  ار  لماکت  یاج  بالقنا   . دمآ لمع  هب 

رد هتفای  شزومآ  ًاشخب  رترب و  تقوم  ناگدننک  تماقا  نایم  رد   . تفرگ یداژن 
، دمآ دوجو  هب  یگنھرف  تیعضو  رد  یناھگان  تفرشیپ  کی   ، نآ کیدزن  ایشیملد و 

تردابم فارطا  نامدرم  نایم  رد  لاکیدار  دیدج و  یاھ  هویش  نیا  هب  هک  یتقو  اما 
یدازآ  . دوب یداژن  جرم  جرھ و  ریذپان و  فیصوت  یمگردرس  نآ  یروف  ۀجیتن   ، دش

یراب دنب و  یب  هب  تعرس  هب  ناراگزور  نآ  ۀتفای  لماکت  همین  یودب  یاھناسنا  طسوت 
. تشگ لیدبت 
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هک ینایشحو  همین  جوف  هیلع  رب  رگ  هنتف  لنسرپ  ۀیلک  یدوز  هب  شروش  زا  دعب 
شزومآ نانآ  هب  سردوز  یا  هنوگ  هب  هک   ، یدازآ نیرتکد  ۀجیتن  رد  ار  نآ  یاھراوید 

. و دندش رھش  یوپاکترپ  عافد  ریگرد  دندوب  هدروآ  رد  هرصاحم  تحت   ، دوب هدش  هداد 
لیابق  ، دور ورف  یبونج  جاوما  ریز  رد  یزکرم  یابیز  داتس  هک  نآ  زا  شیپ  اھلاس 
یمجاھت اب  ار  هوکشاب  رھش  شیپ  زا  ایشیملد  ۀنارکسپ  نیمزرس  فرحنم  هارمگ و 
لامش هب  ار  اھنآ  ناراکمھ  بلط و  ییادج  لنسرپ  ، و  هدیدرونرد هنایشحو  همین 

. دندنار

قباطم یرشب  ۀعماج  یروف  یزاسزاب  یارب  ایشسگیلک  حرط  هک  دیدرگ  تابثا 
مک و عیرس و  تسکش  کی   ، یھورگ یاھیدازآ  یدرف و  یدازآ  نوماریپ  وا  دیاقع 
القت ، و  دومن لزنت  دوخ  کیژولویب  یمیدق  حطس  هب  ًاعیرس  هعماج   . دوب لماک  شیب 

ایشسگیلک میژر  عورش  نامز  رد  هک  ییاج  زا  رتولج  یلیخ  هن   ، ولج هب  تکرح  یارب 
یقاب یرتشیب  یمگردرس  رد  ار  ایند   ، بوشآ نیا  دیدرگ و  زاغآ  ًاددجم   ، تشاد رارق 

. دراذگ

دیشکرد و ار  ایشیملد   ، ایرد جوم  کی   ، شروش زا  دعب  لاس  ود  تصش و  دصکی و 
رادیدپ رگید  نیمزرس  نیا  . و  تسشن ورف  ایرد  یاھبآ  ریز  رد  یا  هرایس  یزکرم  داتس 

. دیدرگ وحم  ناشخرد  راصعا  نآ  تمظعاب  گنھرف  رثا  رھ  ًابیرقت  هک  نیا  ات  تشگن 

عون نیرت  تسپ  هاگھانپ  طقف   ، دیدرگ هطاحا  نیمز  ۀرک  تختیاپ  نیلوا  هک  یماگنھ 
هاگشتسرپ نآ  زا  شیپ  هک  ییاھ  هتشگرب  نید  زا   ، دوب ایشنروی  کیگنس  یاھداژن 

، دوب هدش  هداد  صیصخت  شتآ  رون و  نیغورد  یادخ   ، گان هب  هک  یدبعم  هب  ار  ردپ 
. دندوب هدرک  لیدبت 

مزع خسار  نَو  - 6

ینیشن بقع  ناتسودنھ  برغ  یناتسھوک  قطانم  هب  لیاوا  نامھ  رد  نو  ناوریپ 
ناما رد  تسپ  یاھنیمزرس  مگردرس  یاھداژن  تالمح  زا  اجنآ  رد  اھنآ   . دندرک

روطنامھ  ، دندومن یزیر  حرط  نیمز  ۀرک  یشخبناوت  یارب  جند  ناکم  نآ  رد  ، و  دندنام
، کیگنس لیابق  دلوت  ناراگزور  زا  شیپ  تسرد  نانآ ،  ینانودب  ۀیلوا  ناکاین  هک 
. دندرک یم  راک  هتساوخان  روط  هب  رشب  عون  یتسیزھب  یارب  یراگزور  یگمھ 

هد ناتسد  هب  ار  یرشب  روما  ۀرادا  نو   ، قداص کلم  نارگشریذپ  دورو  زا  شیپ 
. دندوب سنرپ  میژر  یاھھورگ  دننامھ  هک  ییاھھورگ   ، درپس هرفن  راھچ  نویسیمک 
هرفن لھچ  یاروش  نیا  تقوم  یربھر   ، دندوب هرایس  میقم  هک  تایح  دشرا  نیلماح 
هک یماگنھ   . دنتفرگ هدھع  هب  درک  یم  لمع  راظتنا  لاس  تفھ  رسارس  رد  هک  ار 

ینادامآ هباشم  یاھھورگ   ، دنتشگزاب مسورج  هب  رادافو  لنسرپ  وضع  هن  یس و 
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. دنتفرگ هدھع  هب  ار  اھتیلوئسم  نیا 

قتشم تشاد  قلعت  نآ  هب  نادامآ  هک  رادافو  ینادنا  هورگ 144  زا  اھینادامآ  نیا 
دصکی درم و  هن  یس و  لماش  هورگ  نیا   . دنا هدش  هتخانش  یو  مان  اب  ، و  دندوب هدش 
، و دندوب ریذپانانف  تیعضو  یاراد  دارفا  نیا  زا  نت  شش  هاجنپ و   . دوب نز  جنپ  و 
یایند هب  گرم  نودب   ، لنسرپ رادافو  یاضعا  هارمھ  هب  نادامآ ) زا  ریغ  هب   ) یگمھ

دوخ یناسنا  ناراگزور  نایاپ  ات  شنمالاو  هورگ  نیا  ۀدنامیقاب   . دنتفای لاقتنا  وس  نآ 
دندوب کیژولویب  ۀیامریمخ  اھنآ   . دندنام یقاب  نیمز  ۀرک  رد  نادامآ  نو و  یربھر  تحت 
مھارف هب  شروش  نارود  زا  دعب  کیرات  ینالوط  ناراگزور  یط  هدرک و  دلو  داز و  هک 

. دنداد همادا  ایند  یارب  یربھر  نتخاس 

ۀیلک یراختفا  ربھر  ناونع  هب  ، و  دش هدراذگ  یقاب  ایشنروی  رد  مدآ  نامز  ات  نَو 
یارب نادامآ  وا و   . دنام یقاب  دندرک  یم  راک  هرایس  رد  هک  یرشب  قوف  یاھتیصخش 
تمدخ اب  دنویپ  رد  تایح  تخرد  کینکت  قیرط  زا  لاس  رازھ  هاجنپ  دصکی و  زا  شیب 

. دنداد تایح  ۀمادا  اھقداص  کلم  شخبتایح  ۀژیو 

هدزاود  ، یا هرایس  رگشریذپ  یاروش  کی  طسوت  ینالوط  یتدم  یارب  ایشنروی  روما 
، کدایشالرن ۀبترمالاو  ردپ   ، هبکوک دشرا  نارمکح  نامرف  ۀلیسو  هب  هک   ، قداص کلم 

نارگشریذپ اب  طابترا  رد  یتروشم  یاروش  کی   . تشگ یم  هرادا   ، دوب هدش  دییأت 
سنرپ رادافو  نارایتسد  زا  یکی  دش : یم  اھنیا  لماش  تشاد و  رارق  قداص  کلم 
میلعت تحت  هتفای  ثیلثت  رسپ  کی   ، هرایس میقم  تایح  لماح  ود   ، هدش طقاس 
روط هب   ) نالاوآ رصع  کانبات  ۀراتس  کی   ، بلطواد راگزومآ  رسپ  کی   ، یزومآون

ریدم  ، هیاسمھ ۀرایس  ود  زا  ینارواشم   ، نایبورک اھمیفارس و  ناسیئر   ،( یبوانت
ایشنروی . و  ینیبانیب تاقولخم  لک  ۀدنامرف   ، نَو ، و  نامرف تحت  ناگتشرف  تایح  لک 

عاجش نَو  هک  تسین  بیجع   . دش یم  هرادا  یتسرپرس و  قیرط  نیدب  مدآ  دورو  ات 
هرادا ار  ایشنروی  روما  ینالوط  یتدم  هک   ، یا هرایس  نارگشریذپ  یاروش  رد  رادافو  و 

. تفرگ یاج   ، درک یم 

یایاقب اھنآ   . دنداد ماجنا  هنانامرھق  یراک  ایشنروی  قداص  کلم  رگشریذپ  هدزاود 
ارجا هناقداص  نَو  طسوت  نانآ  یا  هرایس  یاھتسایس  ، و  دندومن ظفح  ار  ندمت 
هورگ هاجنپ  دصیس و  زا  شیب   ، شروش زا  دعب  لاس  رازھکی  فرظ  رد  وا   . دندش

ندمت یاھھاگیاپ  نیا   . دندوب هدنکارپ  نیمز  ۀرک  یاج  همھ  رد  هک  تشاد  هتفرشیپ 
هب  ، کیگنس یاھداژن  اب  یکدنا  هک  دندوب  یرادافو  یاھینادنا  ناگداون  لماش  ًاتدمع 

. دندوب هدش  هتخیمآ  اھیدون  اب  ، و  یبآ یاھناسنا  هژیو 

ۀرک رد  کیژولویب  راد  هیتآ  بوخ  ۀریت  نیدنچ   ، شروش کانتشحو  درگ  بقع  مغر  هب 
هب نادامآ  نو و   ، قداص کلم  نارگشریذپ  یتسرپرس  تحت   . دنتشاد دوجو  نیمز 
ار ناسنا  یکیزیف  لماکت  دنداد و  همادا  یرشب  داژن  یعیبط  لماکت  ییافوکش  راک 
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رتخد رسپ و  کی  مازعا  هک  دیسر  یجوا  ۀطقن  نآ  هب  هک  نیا  ات   ، دنداد قوس  ولج  هب 
. دومن باجیا  ایشنروی  هب  ار  لایرتام 

دنچ  . دندنام یقاب  نیمز  ۀرک  رد  اوح  مدآ و  دورو  زا  سپ  یھاتوک  تدم  ات  نادامآ  نو و 
رظتنم ۀدننک  میظنت  اب  نو  اجنآ  رد   . دندش لقتنم  مسورج  هب  اھنآ   ، نآ زا  دعب  لاس 

، دیامن یم  تمدخ  ایشنروی  ۀدنیامن  ناونع  هب  نو  نونکا   . تفای دنویپ  ًاددجم  شیوخ 
هب ینالوط  ینالوط  ریسم  رد  یورشیپ  یارب  روتسد  تفایرد  رظتنم  هک  نیا  نمض 

یناسنا تیاھن  جیسب  لاح  رد  هاپس  فوشکمان  تشونرس  یتشھب و  لامک  یوس 
. دشاب یم 

، رفیسول طسوت  ایشنروی  رد  ایشسگیلک  یاقبا  لابند  هب  هک  دوش  هتشاگن  دیاب 
کی هبکوک  ناردپ   ، دومن فانیتسا  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  دزن  نو  هک  یماگنھ 

هب تیامح  یو  ثحب  دروم  ۀتکن  رھ  نوماریپ  نو  زا  دندرک و  لاسرا  یروف  میمصت 
، دوب لاسرا  لاح  رد  هک  نیا  نیح  رد  اریز   ، دیسرن وا  هب  مکح  نیا   . دندروآ لمع 
رد  ، یعقاو مکح  نیا  یگزات  هب  اھنت   . دندش عطق  یا  هرایس  یطابترا  یاھرادم 

رد ایشنروی  یاوزنا  نامز  زا  هتفرگ و  یاج  یژرنا  ۀلر  ۀدنتسرف  کی  نورد  رد  هک  یلاح 
تاقیقحت ۀجیتن  رد  هک   ، فشک نیا  نودب   . دیدرگ فشک   ، دوب هدنام  ظوفحم  نآ 

ات تسیاب  یم  میمصت  نیا  ربخ  راشتنا   ، تفرگ تروص  ایشنروی  یاھینیبانیب 
دماشیپ نیا  . و  دنام یم  راظتنا  رد  هبکوک  یاھرادم  هب  ایشنروی  ندش  هدینادرگزاب 

دنناوت یم  یژرنا  یاھ  هدنتسرف  اریز   ، دوب ریذپ  ناکما  یا  هرایس  نیب  طابترا  یرھاظ 
. دنشاب طابترا  ۀدننک  زاغآ  دنتسین  رداق  اما   ، دننک لقتنم  تفایرد و  ار  تاعالطا 

ماجنارس هب  ًاتیاھن  عقاو و  رد  ایناتِس  یقوقح  دانسا  رد  نَو  یکینکت  تیعضو 
. دیدرگ تبث  مسورج  رد  ایشندیا  ناردپ  مکح  نیا  هک  نیا  ات   ، دیسرن

هانگ یتآ  یاھدمایپ  - 7

قولخم طسوت  رون  موادم  هناھاگآ و  شریذپ  مدع  ِیارگزکرم )  ) یصخش یاھدمایپ 
قولخم نآ  هب  تیھولا و  هب  طقف  ، و  دنتسھ یدرف  مھ  ریذپان و  بانتجا  مھ 

ینورد ندرک  ورد   ، یراکھبت ۀدننک  دوبان  ناور -  لصاح   . دنشاب یم  طوبرم  یصخش 
. دشاب یم  راکھبت  ۀدارا  بحاص  قولخم 

یصخشریغ یاھدمایپ  تسین : نینچ  هانگ  ینوریب  یاھدمایپ  اب  هطبار  رد  اما 
، دنتسھ یناگمھ  مھ  ریذپان و  بانتجا  مھ   ، هدش هتفریذپ  لیم  اب  ِهانگ  زیرگ ) زکرم  )

طوبرم دنک  یم  لمع  ییاھدادخر  نینچ  رثؤم  درب  ۀطیح  رد  هک  یقولخم  رھ  هب  و 
. دنشاب یم 
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مھ و رد  ردقنآ  ینیمز  روما   ، یا هرایس  تیریدم  یشاپورف  زا  دعب  لاس  رازھ  هاجنپ  ات 
رد دوجوم  یلماکت  یلک  تیعضو  اب  هسیاقم  رد  هک  دوب  هتفر  ارقھق  هب  دوب و  مھ  رب 
هب یرشب  داژن   ، نآ زا  شیپ  لاس  رازھ  هاجنپ  دصیس و   ، ایشسگیلک دورو  ماگنھ 
تاھج زا  هدش و  داجیا  تفرشیپ  دراوم  یخرب  رد   . دوب هتفای  تسد  یکدنا  تفرشیپ 

. دوب هدش  لصاح  یدایز  یدرگ  بقع  رگید 

تروص هب  اھناھج  یرادا  یاھشخب   . تسین دودحم  لماک  روط  هب  زگرھ  هانگ  تاریثأت 
طسوت یصخشم  نازیم  ات  دیاب   ، تیصخش کی  یراتفرگ   . دنتسھ مسیناگرا  کی 

، تسا تیعقاو  ربارب  رد  صخش  کی  دروخرب  ۀویش  هک   ، هانگ  . دوش میسقت  یگمھ 
حوطس ۀیلک  حطس و  رھ  یور  ار  دوخ  یفنم  یتاذ  دمایپ  هک  دراد  دوخ  ریدقت  رد 

، هنوگاطخ ۀشیدنا  لماک  یاھدمایپ  اما   . دراذگب شیامن  هب  ناھج  یاھشزرا  ۀطوبرم 
. دنوش یم  هبرجت  یعقاو  لمع  حطس  رد  طقف   ، هناراکھانگ ۀشقن  ای   ، هنارورش رادرک 

ۀبرجت هب  ای  دزاس  ریگرد  یدج  روط  هب  ار  نھذ  هک  نیا  نودب   ، ناھج نوناق  زا  یطخت 
اھنت  ، هانگ  . دشاب کلھم  یکیزیف  ورملق  رد  تسا  نکمم   ، دناسر بیسآ  یونعم 
نھذ و باختنا  رگنایامن  هک  یماگنھ  تسا و  دوجوم  لماک  درکیور  هک  ینامز 

. دشاب یم  تیصخش  یاقب  رد  کلھم  یاھدمایپ  زا  ولمم   ، تسا ناور  ۀتساوخ 

یتح ، و  دنبای یم  ققحت  یعامتجا  یدام و  ۀطیح  رد  هانگ  ترارش و  یاھدمایپ 
ناھج تیعقاو  حوطس  زا  یخرب  رد  ار  یونعم  تفرشیپ  تاقوا  یھاگ  تسا  نکمم 
تیصخش یاقب  یھلا  قح  ققحت   ، یدوجوم چیھ  هانگ  زگرھ  اما   ، دنزادنا ریخأت  هب 
تامیمصت قیرط  زا  دناوت  یم  طقف  یدبا  یاقب   . دنک یمن  بلس  یو  زا  ار  رگید  درف 

. دریگ رارق  هرطاخم  دروم  درف  دوخ  ناور  باختنا  نھذ و 

اما  ، دومن افیا  کیژولویب  لماکت  ریخأت  رد  یکدنا  رایسب  شقن  ایشنروی  رد  هانگ 
ردق هب  هانگ   . تخاس مورحم  مدآ  عون  ثاریم  لماک  ۀرھب  زا  ار  یناسنا  یاھداژن 
نالک لین  ، و  یعامتجا تفرشیپ   ، یقالخا دشر   ، ینالقع ۀعسوت  یدایز  رایسب 

یدرف رھ  طسوت  یونعم  یبایتسد  نیرتالاب  عنام  اما  ؛  دزادنا یم  قیوعت  هب  ار  یونعم 
دریگ یم  یو  یھلا  تساوخ  ۀناقداص  ماجنا  دنوادخ و  تخانش  هب  میمصت  هک 

. دوش یمن 

هک یناسنا  چیھ  اما   ، دندرک اطخ  اوح  مدآ و   ، دز شروش  هب  تسد  ایشسگیلک 
نیا لیلد  هب   ، شیوخ یونعم  یصخش  ۀبرجت  رد   ، دش دلوتم  ایشنروی  رد  ًابقاعتم 
ایشنروی رد  ایشسگیلک  شروش  ماگنھ  زا  هک  یناسنا  رھ   . تسا هدربن  جنر  اھاطخ 
هتفرگ رارق  یبسانمان  تیعقوم  رد  نامز  رظن  زا  یقیرط  هب   ، تسا هدش  دلوتم 

رداک رد  زین  نکمم  نازیم  نیرتمک  هب  زگرھ  ییاھناور  نینچ  ۀدنیآ  تداعس  اما   ، تسا
هب هک  هدماین  دوجو  هب  زگرھ  یناسنا  چیھ   . تسا هتفرگن  رارق  هرطاخم  دروم  تیدبا 

تارثا مغر  هب   ، هانگ  . ددرگ یونعم  یتایح  تیمورحم  راچد  رگید  درف  هانگ  رطاخ 
ای یقالخا  ریصقت  ظاحل  هب   ، یعامتجا ، و  ینالقع  ، یرادا یاھورملق  رد  نآ  ۀدرتسگ 
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. تسا یصخش  لماک  روط  هب   ، یونعم یاھدمایپ 

کرد دھد  یم  ار  یعیاجف  نینچ  ۀزاجا  هک  ار  یدرخ  نآ  میتسین  رداق  ام  هک  یلاح  رد 
رب هک  روطنآ  ار  یلحم  تالالتخا  نیا  دنمدوس  درکراک  میناوت  یم  هشیمھ   ، مینک

. میھد صیخشت   ، دراد باتزاب  نآ  تیلک  رد   ، ناھج یور 

شروش یرشب  نامرھق  - 8

رفیسول شروش  ربارب  رد  ایناتِس  نوگانوگ  تارک  رد  یرایسب  ریلد  تادوجوم 
ۀتسجرب تیصخش  ناونع  هب  ار  نادامآ   ، نوتگنیولس دانسا  اما  ؛  دندرک یگداتسیا 

هب یو  ریذپانرییغت  یرادافو  هنتف و  لیس  جاوما  دنمھوکش  در  رد   ، متسیس یمامت 
یندیدان ردپ  تیلاعت  هب  تبسن  شیوخ  یرادافو  رد  اھنآ  دراذگ —  یم  شیامن  هب  نَو 

. دنداتسیا مھ  رانک  رد  خسار  یمزع  اب  لیئاکیم  وا  رسپ  و 

زونھ نم  ، و  مدوب رقتسم  ایشندیا  رد  نم   ، مھم رایسب  یاھدادخر  نیا  ماگنھ  رد 
مدومن هبرجت  نوتگنیولس  یربخ  شخپ  ماگنھ  رد  هک  یفعش  روش و  هب  تبسن 

، و قوفام یزابکاپ   ، رواب لباقریغ  یراوتسا  زور  هب  زور   ، یربخ شخپ  نیا  رد   . مھاگآ
ینادنا داژن  ۀیلوا  یشیامزآ و  ۀریت  زا  هک  قباس  یشحو  همین  نیا  یلاع  یرادافو 

. دش یم  شرازگ  تفرگ  یم  همشچرس 

شسرپ نیلوا   ، راگزآ لاس  تفھ  یارب   ، اسرووی ات  یتح  نوتگنیولس و  ات  ایشندیا  زا 
هشیمھ هراومھ و  ایناتِس  شروش  نوماریپ  ینامسآ  نامرف  تحت  تایح  یمامت 

؟“ تسا هداتسیا  راوتسا  زونھ  ایآ   ، ربخ هچ  ایشنروی  نادامآ  زا  : ” دوب نیا 

هدرک ناصقن  راچد  ار  نآ  ۀدش  هارمگ  تارک  یلحم و  متسیس   ، رفیسول شروش  رگا 
عنام تقوم  روط  هب  وا  هارمگ  ناراکمھ  رسپ و  نیا  یگتفر  تسد  زا  رگا   ، تسا
ماھلا لمع  ۀدرتسگ  ۀضرع  ریثأت  سپ   ، تسا هدش  کدایشالرن  ۀبکوک  تفرشیپ 

نینچ دوجو  اب  هک  ار  وا  نارای  ۀرفن  ممصم 143  هورگ  تعیبط و  دنزرف  کی  نیا  زیگنارب 
، دش یم  لامعا  یو  نامیپدب  یاھقوفام  طسوت  هک   ، یفلاخم هداعلا و  قوف  راشف 
. و دیجنسب  ، دنداتسیا راوتسا  یمزع  اب  ناھج  ۀرادا  تیریدم و  رتالاو  میھافم  یارب 
، ناتناورُا ناھجربا  نادابن و  ناھج  رد  رما  نیا  هک  مھد  نانیمطا  امش  هب  دیھد  هزاجا 

بجوم رتشیب  شیپ  زا  رفیسول  شروش  هودنا  ترارش و  یمامت  لک  عمج  زا  رتارف 
. تسا هدش  ریخ 

درخ زا  هوکشاب  رایسب  هدننک و  رثأتم  یابیز  یزاس  نشور  کی  رما  نیا  یمامت  و 
تمدخ هب  یارب  تشھب و  رد  یناسنا  تیاھن  هاپس  جیسب  یارب  ردپ  یناھج  حرط 
یلومعم یاھناسنا  زا  ًاتدمع  هک  هدنیآ  زیمآرارسا  نامداخ  میظع  هورگ  نیا  ندروآرد 
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ریظن ییاھناسنا  تسرد  تسا —  دنشاب  یم  هنایارگزارف  تفرشیپ  هب  قلعتم 
. ریذپان ریخست  ِنادامآ 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 68
ندمت هاگپ 

یتیعضو زا  ؛  تسا رشب  عون  یولج  هب  ور  ینالوط  ینالوط  یالقت  تیاور  زاغآ  نیا 
، دعب مایا  ات  ، و  یپ رد  یپ  راصعا  یط   ، دوب یناویح  دوجو  کی  زا  رتھب  یکدنا  هک 
هب رشب  عون  رتالاب  یاھداژن  نیب  رد   ، لماکان هچ  رگ   ، یعقاو ندمت  کی  هک  یماگنھ 

. دوب هدمآ  دوجو 

یمامت ور  نیا  زا  ؛  درادن کیژولویب  تشرس  نآ   . تسا یداژن  باستکا  کی  ندمت 
ناوج لسن  رھ  هک  نیا  نمض   ، دنبای شرورپ  یگنھرف  طیحم  کی  رد  دیاب  نادنزرف 

، یملع ندمت —  رترب  یاھتیفیک   . دنک تفایرد  ون  زا  ار  دوخ  شزومآ  دیاب  نیشناج 
رگید لسن  هب  لسن  کی  زا   ، میقتسم ثاریم  قیرط  زا  یبھذم —  ، و  یفسلف

هنانیب نشور  تسارح  قیرط  زا  اھنت  یگنھرف  یاھدرواتسد  نیا   . دنبای یمن  لاقتنا 
. دندرگ یم  ظفح  یعامتجا  ثاریم  زا 

یارب ، و  دیدرگ زاغآ  ایشیملد  ناراگزومآ  طسوت  هنارایمھ  عون  زا  یعامتجا  لماکت 
یبآ ناسنا   . دش هدنارورپ  رشب  عون  رد  یھورگ  یاھتیلاعف  ۀدیا  لاس  رازھ  دصیس 
میلاعت نیا  زا   ، همھ زا  رتمک  هایس  ناسنا  ، و  یا هزادنا  ات  خرس  ناسنا   ، همھ زا  شیب 
نیرت هتفرشیپ   ، دیفس داژن  درز و  داژن   ، رتریخا مایا  رد   . تسج دوس  یعامتجا  ۀیلوا 

. دنا هدومن  هضرع  ایشنروی  رد  ار  یعامتجا  ۀعسوت 

ترشاعم رد  ینمیا  - 1

هک دنریگ  یم  دای  بلغا   ، دنوش یم  هدروآ  مھ  هب  کیدزن  اھناسنا  هک  یماگنھ 
لیم یردارب و  ساسحا  حور  زا  یودب  ناسنا  ًاملسم  اما   ، دنرادب تسود  ار  رگیدکی 
قیرط زا  سکع  رب  هیلوا  یاھداژن   . دوبن راشرس  شناعونمھ  اب  یعامتجا  سامت  هب 

شیارگ نادقف  نیا  “؛ و  تسا تدحو  رد  تردق   ” هک دنتفرگ  دای  کانھودنا  ۀبرجت 
ایشنروی رد  ناسنا  یردارب  یروف  ققحت  عنام  نونکا  هک  تسا  هناردارب  یعیبط 

. دوش یم 
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نیا رگم   ، دوب هدنامرد  اھنت  هکی و  ناسنا   . تشگ اقب  یاھب  ناوا  نامھ  رد  ترشاعم 
قلعت یھورگ  هب  یو  هک  دوب  نیا  هاوگ  ناشن  نیا   . دوب یا  هلیبق  یناشن  یاراد  هک 

هب نتفر   ، نئاق مایا  رد  یتح   . دنک یم  صاقت  ار  یو  هب  ضرعت  عون  رھ  ًاعطق  هک  دراد 
ۀمیب هب  ندمت   . دوب کلھم  یراک   ، یھورگ قلعت  زا  یناشن  نودب  ییاھنت  هب  جراخ 
زا همیب  قح  هک  یلاح  رد   ، تسا هدش  لیدبت  زیمآ  تنوشخ  گرم  دض  رب  ناسنا 

. دوش یم  تخادرپ  هعماج  ینوناق  ددعتم  تابلاطم  هب  میلست  قیرط 

ۀتفای شیازفا  تینما  یور  ترورض و  ناتسب  هدب و  یور  یودب  ۀعماج  بیترت  نیدب 
اوزنا و زا  سرت  نیا  ۀجیتن  رد  یرشب  ۀعماج  . و  دش هداھن  انب  لباقتم  ۀطبار  زا  یشان 

. تسا هتفای  لماکت  ینالوط  راودا  رد  هتساوخان  یراکمھ  ۀلیسو  هب 

ِفرص ِعمج  هب  تبسن  اھھورگ  هک  دنتفرگ  دای  ناوا  نامھ  رد  یرشب  یودب  تادوجوم 
هک رفن  دصکی   . دنشاب یم  رتیوق  رتگرزب و  دایز  رایسب  ردق  هب   ، ناشدرفنم یاھدحاو 

. دنھد تکرح  ار  گرزب  یگنس  دنناوت  یم   ، دننک راک  گنھامھ  روط  هب  دنشاب و  دحتم 
ار نیگمشخ  تیعمج  کی  دناوت  یم  حلص  رادساپ  ۀتفای  شزومآ  یبوخ  هب  هورگ  کی 
رد هکلب   ، تارفن ضحم  طابترا  ۀلیسو  هب  طقف  هن   ، هعماج بیترت  نیدب  . و  دیامن راھم 

ۀصیصخ کی  یراکمھ  اما   . دش دلوتم   ، دنمشوھ نارایمھ  یھدنامزاس  ۀجیتن 
، و دنک یراکمھ  هک  دزومآ  یم  سرت  ۀطساو  هب  ادتبا  رد  وا   . تسین ناسنا  یعیبط 

یارب تسا  دنمدوس  رایسب  هک  دنک  یم  فشک  اھدعب  هک  لیلد  نیا  هب  سپس 
تیدبا یضرف  تارطاخم  ربارب  رد  دوخ  زا  تبقارم  نامز و  یاھیراوشد  اب  هلباقم 

. دنز یراکمھ  هب  تسد 

وحن نیدب  یودب  ۀعماج  کی  تروص  هب  ار  دوخ  لیاوا  نامھ  رد  هک  ینامدرم 
ربارب رد  دوخ  زا  عافد  زین  تعیبط و  هیلع  رب  دوخ  تامجاھت  رد   ، دندومن یھدنامزاس 

یرتشیب یاقب  لامتحا  زا  اھنآ   . دندرک بسک  یرتشیب  تیقفوم   ، شیوخ ناعونمھ 
رد هفقو  یب  روط  هب   ، نآ رایسب  یاھیور  سپ  مغر  هب  ندمت  هجیتن  رد   . دندوب رادروخرب 
تسا ترشاعم  رد  اقب  شزرا  شیازفا  لیلد  هب  اھنت  . و  تسا هدرک  تفرشیپ  ایشنروی 
ندمت یدوبان  ای  فقوت  بجوم  تسا  هتسناوتن  نونکات  ناسنا  رایسب  تاھابتشا  هک 

. ددرگ یرشب 

یاقب قیرط  زا   ، تسا دیدج  ًاتبسن  ۀدیدپ  کی  یگنھرف  رصاعم  ۀعماج  هک  نیا 
رد هک  روطنامھ   ، تسا نایامن  یبوخ  هب  یعامتجا  یودب  طیارش  نینچ  یزورما 

صخشم اقیرفآ  تماق  هاتوک  یاھداژن  اھراز و  هتب  نانکاس  ایلارتسا و  یاھیموب 
، یھورگ ۀیلوا  تموصخ  زا  یزیچ  ناوت  یم  هداتفا  بقع  نامدرم  نیا  نیب  رد   . تسا
ۀیلک یگژیو  نانچ  هک  ار  یعامتجادض  رایسب  یاھتلصخ  ریاس  یصخش و  نظ  ِءوس 

یعامتجاریغ نامدرم  تخب  نوگن  یایاقب  نیا   . دومن هدھاشم  دندوب  یودب  یاھداژن 
ناسنا ۀنایارگدرف  یعیبط  لیامت  هک  دنتیعقاو  نیا  یایوگ  هاوگ  یواح  ناتساب  مایا 

هب یعامتجا  تفرشیپ  یواح  رتیوق  رتدنمورین و  یاھنمجنا  اھنامزاس و  اب  دناوت  یمن 
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هک یعامتجادض  کاکش  هداتفا و  بقع  یاھداژن  نیا   . دنک تباقر  زیمآ  تیقفوم  روط 
نیا رگنشور  دننک  یم  تبحص  توافتم  ۀجھل  کی  اب  لیام  هاجنپ  ای  لھچ  رھ  رد 
یا و هرایس  سنرپ  یدام  لنسرپ  میلاعت  ۀعومجم  رطاخ  هب  رگا  هک  دنتسھ 

هچ رد  امش  نونکا   ، دوبن یداژن  ناگدنھد  اقترا  زا  مدآ  عون  هورگ  یدعب  یاھشالت 
. دینک یگدنز  دوب  نکمم  ییایند 

تیعقاو هب  داقتعا  کی   ، ینادان مھوت  کی  تعیبط “ هب  تشگزاب   ” یزورما ترابع 
تیعقاو  ، ییالط رصع  ۀناسفا  ۀیاپ  اھنت   . تسا نیشیپ  موھوم  ییالط “ رصع  ”
یاھایور ققحت  زا  هتفای  دوبھب  عماوج  نیا  اما   . تسا ندع  ایشیملد و  یخیرات 

. دندوب رود  ییایپوتا 

یعامتجا تفرشیپ  لماوع  - 2

اوزنا زا  یو  یرازیب  رب  نتفای  هبلغ  رد  ناسنا  ۀیلوا  یاھشالت  ۀجیتن  ندمتم  ۀعماج 
یخرب ینونک  مطالتم  تلاح  ، و  تسین لباقتم  ۀقالع  رگناشن  ًاموزل  نیا  اما   . تسا
یط ار  یریسم  هچ  هیلوا  لیابق  هک  دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  یودب  یاھھورگ 
رب دنشاب و  هتشاد  داضت  مھ  اب  تسا  نکمم  ندمت  کی  دارفا  هچ  رگ  اما   . دندومن

ۀعومجم کی  تسا  نکمم  ندمت  دوخ  هچ  رگ  ، و  دننز راکیپ  هب  تسد  رگیدکی  هیلع 
هن  ، تسا یدج  یوپاکت  رگناشن   ، دسر رظن  هب  راکیپ  هزیتس و  زا  راگزاسان 

. اتسیا هاکناج  یتخاونکی 

تفرشیپ نازیم  هب  یا  هظحالم  لباق  روط  هب  یدنمشوھ  حطس  هک  یلاح  رد 
رصنع هک  تسا  هدش  یحارط  یروط  ًاساسا  هعماج   ، تسا هدومن  کمک  یگنھرف 
رد هک  یتعرس  نامھ  اب  تسرد  ، و  دھد شھاک  درف  یگدنز  ۀویش  رد  ار  کسیر 

تفرشیپ  ، تسا هدوب  قفوم  یگدنز  رد  تذل  رصنع  شیازفا  درد و  رصنع  شھاک 
تشونرس فدھ  یوس  هب  یمارآ  هب  یعامتجا  هورگ  لک  بیترت  نیدب   . تسا هدومن 
یاضر ای  دوخ  ظفح  فدھ  نآ  هک  نیا  هب  هتسب   ، دور یم  شیپ  اقب —  ای  یدوبان  — 

زا شیب  یاضر  هک  یلاح  رد   ، دوش یم  هعماج  داجیا  بجوم  دوخ  ظفح   . دشاب رطاخ 
. دزاس یم  دوبان  ار  ندمت  رطاخ  دح 

دوخ اما   ، دشاب یم  عفنیذ  رطاخ  یاضر  ، و  دوخ ظفح   ، دوخ موادت  رد  هعماج 
یاھھورگ زا  یرایسب  یروف  فدھ  هک  تسا  نیا  راوازس  ناسنا  ییافوکش 

. ددرگ یگنھرف 

نامزاس نینچ  شیادیپ  هیجوت  یارب  یتخس  هب  یشحو  ناسنا  رد  عمجت  ۀزیرغ 
نیا هچ  رگا   . تسا یفاک   ، تسا دوجوم  ایشنروی  رد  نونکا  هک  روطنآ   ، یعامتجا
یعامتجا ۀدمع  شخب   ، تسا هتفھن  یرشب  ۀعماج  نب  رد  یعامتجا  یتاذ  شیارگ 
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تادوجوم ۀیلوا  ترشاعم  هب  هک  گرزب  ریثأت  ود   . تسا باستکا  کی  ناسنا  ندوب 
نیا رد   . دوب یسنج  ۀطبار  هب  قشع  کاروخ و  هب  رفاو  لیم   ، دومن کمک  یرشب 
رگید ساسحا  ود   . تسا میھس  یناویح  یایند  اب  ناسنا  یزیرغ  دیدش  تالیامت 

ربکت  ، دومن ظفح  مھ  اب  ار  نانآ  دنویپ  دنار و  رگیدکی  یوس  هب  ار  یرشب  تادوجوم  هک 
. حبش زا  سرت  ًاصخشم  رتشیب   ، دوب سرت  و 

ناسنا  . تسین کاروخ  یارب  ناسنا  ینالوط  یالقت  لاح  حرش  زج  یزیچ  خیرات 
یناشفناج و نیلوا   ، اذغ نتخودنا  ؛  دوب هنسرگ  هک  درک  یم  رکف  ینامز  طقف  یودب 

یارب هزیگنا  اھنت  رگید  اذغ  هب  رفاو  لیم   ، هعماج دشر  اب   . دوب یو  یصخش  طابضنا 
، نوگانوگ یاھزاین  کرد   ، یگنسرگ رگید  رامشیب  عاونا   . دوبن لباقتم  ترشاعم 

زا شیب  دشر  اب  هعماج  هزورما  اما   . دیماجنا رشب  عون  رتکیدزن  ترشاعم  هب  یگمھ 
راب تحت   ، متسیب نرق  رتخاب  ندمت   . تسا رابنارگ  یرشب  یضرف  یاھزاین  دح 
یگتسخ اب  یرشب  یاھوزرآ  لایما و  طرفم  شیازفا  لمجت و  ۀداعلا  قوف  نیگنس 

ۀطبار لحارم  نیرتکانرطخ  زا  یکی  راشف  تحت   ، یزورما ۀعماج   . دھد یم  رس  هلان 
. دروآ یم  بات  نآ  لباقتم  یگتسباو  ۀدیچیپ  رایسب  لباقتم و  ۀدرتسگ 

اما  ، دنتشاد موادت  ناشیعامتجا  یاھراشف  رد   ، حبش زا  سرت  ، و  ربکت  ، یگنسرگ
ییاھنت هب  یسنج  ۀطبار  هب  دیدش  لیم   . دوب مظنمان  رادیاپان و   ، یسنج یاضرا 

ۀناخ  . دومنن هناخ  یرادھگن  نیگنس  یاھراب  شریذپ  هب  راداو  ار  یودب  نانز  نادرم و 
یور ، و  دوب مورحم  ررکم  یاضرا  زا  هک  یماگنھ   ، درم یسنج  یرارق  یب  یور  هیلوا 

تادوجوم اب  صخشم  نازیم  هب  هک   ، ثنؤم ناسنا  ۀناردام  ۀناناشفناج  قشع  نآ 
، هدنامرد لفط  کی  دوجو   . دش هداھن  انب   ، تسا میھس  رتالاب  تاناویح  یمامت  ثنؤم 

تیبثت لزنم  کی  زا  تسیاب  یم  نز   . دومن نییعت  ار  نز  درم و  یاھتیلاعف  ۀیلوا  کیکفت 
زا . و  درک یم  عرز  تشک و  نیمز  یور  اجنآ  رد  دومن و  یم  یرادھگن  هدش 

. تسا هدش  یم  یقلت  هناخ  هشیمھ   ، دوب نز  هک  ییاج   ، راصعا نیرت  یناتساب 

نیا . و  دیدرگ یرورض  لماکت  لاح  رد  یعامتجا  حرط  یارب  ناوا  نامھ  زا  نز  ور  نیا  زا 
وا  . دوب اذغ  هب  زاین  ۀجیتن  رد  هکلب   ، یسنج رذگدوز  توھش  رطاخ  هب  ردقنآ  هن  رما 
رادناج کی   ، اذغ ۀدننک  نیمأت  کی  وا   . دوب دوخ  زا  یرادھگن  رما  رد  مزال  کیرش  کی 

. و درک یم  لمحت  ار  یدایز  یراتفر  دب   ، دیدش شجنر  نودب  هک  دوب  یرای  ، و  رابنارگ
یاضرا یارب  رضاح  هراومھ  ۀلیسو  کی   ، بولطم صیاصخ  نیا  یمامت  رب  هوالع 

. دوب یسنج 

قفوم هورگ  نیلوا  هداوناخ   . تسا هداوناخ  رد  ندمت  رادیاپ  شزرا  رھ  ًابیرقت  ۀشیر 
، دنیامن لیدعت  ار  شیوخ  یاھتیدض  هنوگچ  دنتفرگ  دای  نز  درم و   . دوب شخب  شمارآ 

شزومآ شیوخ  نادنزرف  هب  ار  افص  حلص و  یریگیپ  لاح  نامھ  رد  هک  نیا  نمض 
. دنداد یم 
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یداش ققحت  طقف  هن   ، تسا یداژن  یاقب  نیمضت   ، لماکت رد  جاودزا  درکراک 
یاضرا  . دنشاب یم  هناخ  یعقاو  فادھا   ، دوخ یاقب  دوخ و  زا  یرادھگن   . یصخش

یارب یا  هزیگنا  تروص  هب  هک  نیا  زا  ریغ  هب   ، یرورض هن  تسا  یعرف  رما  کی   ، دوخ
یاھرنھ اما   ، تسا اقب  بلاط  تعیبط   . دیامن لمع  سنج  ود  ترشاعم  نیمضت 

شیازفا ًاموادم  ار  یگداوناخ  یگدنز  زا  یدونشخ  جاودزا و  یاھتذل   ، ندمت
. دنھد یم 

نیا رد   ، دناشوپب ار  یدنلبرس  ، و  یزاورپ دنلب   ، رورغ هک  دبای  دشر  ردقنآ  ربکت  رگا 
هب ینطاب  لایما  نیا  هنوگچ  هک  میھد  صیخشت  میناوت  یم  طقف  هن  تروص 
دنناوت یم  هنوگچ  نینچمھ  هکلب   ، دننک یم  کمک  یرشب  تاطابترا  یبای  لکش 

هک یراضح  نتشاد  نودب  یتاساسحا  نینچ  اریز   ، دنھد دنویپ  مھ  هب  ار  اھناسنا 
، و تاساسحا  ، ربکت یدوز  هب   . دنتسھ هدوھیب  دومن  مادنا  ضرع  نانآ  ربارب  رد  ناوتب 

شیامن هب  ار  دوخ  دناوتب  ات  دندوب  یعامتجا  ۀصرع  کی  دنمزاین  هک  ار  یرگید  لایما 
بجوم تاساسحا  زا  هورگ  نیا   . تخاس طوبرم  دوخ  اب   ، دنزاس دونشخ  هدراذگ و 

یشزرو و یاھیزاب  لاکشا  ۀیلک  ، و  نییآ  ، اھرنھ یمامت  ۀیلوا  زاغآ  نتفای  أشنم 
. دیدرگ تاقباسم 

یاھوپاکت  ، اھیزاسراکشآ نیا  ماگنھ  رد  اما  ؛  دومن کمک  رایسب  هعماج  دلوت  هب  ربکت 
ار صوصخم  رایسب  ندمت  کی  ۀدیچیپ  راتخاس  یمامت  رورغم  لسن  کی  تسردان 

یاضرا نیشناج  یبلط  تذل  شیپ  اھتدم  زا   . دنک یم  تکالف  یدوبان و  هب  دیدھت 
هب ار  دوخ  تعرس  هب  دوخ  ظفح  یعامتجا  عورشم  فادھا   . تسا هتشگ  یگنسرگ 

بجوم دوخ  ظفح   . دننک یم  لیدبت  دوخ  یاضرا  ۀدننک  دیدھت  تسپ و  لاکشا 
دوبان ار  ندمت  ًانیقی  دوخ  ۀتخیسگ  ماجل  یاضرا  ؛  دوش یم  هعماج  نتخاس 

. دزاس یم 

حبش زا  سرت  ۀدننک  یعامتجا  ریثأت  - 3

دیدرگ و نآ  ظفح  بجوم  حبش  زا  سرت  اما   ، دومن داجیا  ار  هیلوا  ۀعماج  یودب  لایما 
سرت دوب : کیژولویزیف   ، لومعم سرت  أشنم   . داد یرشب  نورب  ۀبنج  کی  نآ  دوجو  هب 

، حبش زا  سرت  اما  ؛  ینیمز یالب  کی  ای  ، و  هدشن فرطرب  یگنسرگ   ، یکیزیف درد  زا 
. دوب تشحو  زا  الاب  دیدج و  عون  کی 

هچ رگا   . دوب حبش  یایور  یرشب  ۀعماج  لماکت  رد  اھنت  لماع  نیرتگرزب  ًالامتحا 
رد حبش  یایور   ، تخاس یم  ناشیرپ  دایز  ۀزادنا  هب  ار  یودب  نھذ  اھایور  رتشیب 
رد ار  یفارخ  یاھنیب  باوخ  نیا  ، و  دش یم  هیلوا  یاھناسنا  تشحو  بجوم  عقاو 
مھبم و تارطخ  ربارب  رد  لباقتم  تظافح  یارب  هنامیمص  هناقاتشم و  یا  هطبار 
زا یکی  حبش  یایور   . دنار یم  رگیدکی  ناوزاب  لخاد  هب  حور  یایند  یلایخ  یندیدان 
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تاناویح  . دوب نھذ  یرشب  یناویح و  عاونا  نیب  روھظ  لاح  رد  یاھتوافت  نیرت  نیزاغآ 
. دننک یمن  مسجم  دوخ  نھذ  رد  ار  گرم  زا  دعب  یاقب 

یساسا لایما  نیداینب و  یاھزاین  یور  هعماج  مامت   ، حبش لماع  نیا  زا  ریغ  هب 
، دومن هضرع  ندمت  رد  ار  دیدج  لماع  کی  حبش  زا  سرت  اما   . دش هداھن  انب  کیژولویب 

زارف رب  یتح  دریگ و  یم  رب  رد  ار  درف  ِیلصا  یاھزاین  زا  رترود  رتارف و  هک  یسرت 
دیدج و لکش  کی   ، ناگدرم حاورا  زا  سرت   . دریگ یم  رارق  هورگ  ظفح  یارب  شالت 

هب هک  دنمتردق  کانلوھ و  تشحو  کی   ، تخاس المرب  ار  سرت  زا  روآ  تفگش 
رت و طبضنم  ًالماک  یودب  یاھھورگ  هب  هیلوا  راصعا  یعامتجا  رادیاپان  مظن  ینوگرگد 
اھنآ زا  یخرب  هک  ینعم  یب  تافارخ  نیا   . دومن کمک  ناتساب  مایا  ۀدش  لرتنک  رتھب 
یعقاوریغ و زیچ  یفارخ  سرت  قیرط  زا  ار  اھناسنا  ناھذا   ، دنراد موادت  زونھ 

. دومن هدامآ  تسا “ درخ  زاغآ  هک  دنوادخ  زا  سرت   ” یدعب فشک  هب   ، هعیبطلاءاروام
زا مارتحا  اب  مأوت  میب  نیزگیاج  هک  دنا  هدش  یحارط  نینچ  لماکت  ۀیاپ  یب  یاھسرت 
هب  ، حبش زا  سرت  ۀیلوا  نییآ   . دنوش  ، تسا هتفای  ماھلا  یزاسراکشآ  زا  هک   ، تیھولا
مک و رشب  عون   ، تسدرود زور  نآ  ماگنھ  زا  ، و  دش لیدبت  یعامتجا  دنمورین  دنویپ 

. تسا هدوب  تیونعم  هب  لین  یارب  شالت  رد  شیب 

ار اھنآ  حبش  زا  سرت  ربکت و  ؛  داد قوس  مھ  یوس  هب  ار  اھناسنا  قشع  یگنسرگ و 
حلص جورم  یاھیزاسراکشآ  نودب   ، ییاھنت هب  تاساسحا  نیا  اما   . داد دنویپ  مھ  هب 

نیب ترشاعم  زا  یشان  یاھیتحاران  اھنظِءوس و  راشف  دنتسین  رداق   ، افص و 
هب ندیسر  لابند  هب   ، یرشب قوف  عبانم  زا  کمک  نودب   . دننک لمحت  ار  اھناسنا 
ۀدننک جیسب  تاریثأت  نیمھ  ، و  دشاپ یم  مھ  زا  هعماج   ، راشف زا  یصخشم  دودح 

عون هداد و  مھ  تسد  هب  تسد  سرت —  ، و  ربکت  ، قشع  ، یگنسرگ یعامتجا — 
. دنرب یم  ورف  یزیرنوخ  گنج و  لخاد  هب  ار  رشب 

ِبھذم میلاعت  زا  نآ  ؛  تسین یعیبط  ۀیطع  کی   ، رشب داژن  ۀنابلط  حلص  لیامت 
، یسیع میلاعت  زا  هژیو  هب  ، و  هتفرشیپ یاھداژن  ۀتشابنا  ۀبرجت  زا   ، هدش راکشآ 

. تسا هتفرگ  همشچرس   ، حلص رورس 

موسر بادآ و  لماکت  - 4

امش یشحو  ناکاین  یودب  موسر  لماکت  زا  یزورما  یعامتجا  یاھداھن  یمامت 
زورید ۀتفای  طسب  هتفای و  لیدعت  یاھتنس   ، زورما موسر  بادآ و   . تسا هتساخرب 
یھورگ موسر  . و  تسا تنس  هورگ  یارب   ، تسا تداع  درف  یارب  هک  هچنآ   . دنتسھ

لماکت یعمج —  یاھفرع  یا —  هلیبق  ننس  ای  یموق  یاھ  هویش  لکش  هب 
نیا زا  ار  دوخ  ۀداس  أشنم  یرشب  یزورما  ۀعماج  یاھداھن  یمامت   . دنبای یم 

. دنریگ یم  هیلوا  لحارم 
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طیارش قباطم  یھورگ  یگدنز  لیدعت  یارب  شالت  رد  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب 
یعامتجا داھن  نیلوا  موسر  بادآ و   . دندمآ دوجو  هب  موسر  بادآ و  یعمج  دوجو 

درد و زا  بانتجا  یارب  شالت  زا   ، یا هلیبق  یاھشنکاو  نیا  یمامت  . و  دندوب ناسنا 
ندش رادروخرب  ددصرد  لاح  نامھ  رد  هک  نیا  نمض   ، دندمآ دوجو  هب  یگدنکفارس 

هشیمھ  ، اھنابز أشنم  ریظن   ، یموق یاھ  هویش  أشنم   . دندوب تردق  تذل و  زا 
. دراد رارق  ماھبا  زا  یا  هلاح  رد  هشیمھ  ور  نیا  زا  تسا و  یدمعریغ  هاگآدوخان و 

بیترت نیدب  دنار و  هعیبطلاءاروام  مسجت  هب  ار  یودب  ناسنا  حبش  زا  سرت 
راوتسا یا  هنوگ  هب  ار  بھذم  تایقالخا و  یعامتجا  دنمورین  تاریثأت  نآ  یاھداینب 

لسن هب  لسن  ار  هعماج  یاھتنس  موسر و  بادآ و  دوخ  ۀبون  هب  نآ  ، و  دومن یزیر  یپ 
هدومن تیبثت  ار  موسر  بادآ و  ناوا  نامھ  رد  هک  یزیچ  اھنت   . درک ظفح  لماک  روط  هب 
قباطم هک  ییاھ  هویش  هب  تبسن  ناگدرم  هک  دوب  داقتعا  نیا   ، داد لکش  نآ  هب  و 

هب هک  ار  یا  هدنز  یاھناسنا  نآ  اھنآ  اذل  ؛  دندنمتریغ دندوب  هدرم  هدرک و  یگدنز  اھنآ 
مسج رد  ندوب  ماگنھ  رد  ناگدرم  نآ  هک   ، ار یگدنز  نیناوق  دنھد  یم  تأرج  دوخ 
تازاجم کانتشحو  روط  هب   ، دننک ریقحت  یراگنا  لھس  اب   ، دندرمش یم  مرتحم 

شیوخ ناکاین  یارب  درز  داژن  نونکا  هک  یتمرح  قیرط  زا  رما  نیا  یمامت   . دننک یم 
دعب نارود  یودب  لماکت  لاح  رد  بھذم   . تسا نایامن  هجو  نیرتھب  هب  تسا  لئاق 

رد ندمت  اما   ، تخاس تیوقت  دایز  ۀزادنا  هب  موسر  بادآ و  تیبثت  رد  ار  هبش  زا  سرت 
دازآ هدنیازف  روط  هب  تافارخ  یگدرب  سرت و  تراسا  زا  ار  رشب  عون  تفرشیپ  لاح 

. تسا هدومن 

نارود ناسنا   ، ایشیملد ناراگزومآ  ۀدننک  دازآ  شخب و  ییاھر  میلاعت  زا  شیپ 
نییآ اب  یودب  یشحو  ناسنا   . دوب موسر  بادآ و  نییآ  ۀدنامرد  ینابرق  کی  ناتساب 
رد یرادیب  ماگنھ  زا   ، درک یم  وا  هک  هچ  رھ   . دوب هدش  هطاحا  یتافیرشت  نایاپ  یب 
تسرد تسیاب  یم   ، تفر یم  ورف  باوخ  هب  شراغ  رد  بش  رد  هک  یا  هظحل  ات  حبص 

دادبتسا ۀدرب  وا   . دش یم  ماجنا   ، هلیبق یموق  یاھ  هویش  قباطم   ، لکش نیا  هب 
. تفرگ یمن  رب  رد  ار  زیمآراکتبا  ای   ، هتخیگنا دوخ   ، دازآ زیچ  چیھ  وا  یگدنز  ؛  دوب فرع 

یعامتجا ای   ، یقالخا  ، ینھذ رتالاو  دوجو  کی  یوس  هب  یعیبط  تفرشیپ  چیھ 
. تشادن دوجو 

. دوب فرع  یعقاو  ۀدرب  یشحو  ناسنا   . دوب تنس  ریثأت  تحت  ًادیدش  هیلوا  ناسنا 
یاھھار دنا  هداد  تأرج  دوخ  هب  هک  دنا  هتساخرب  یتوافتم  یاھناسنا  هاگھگ  اما 
یراکدنُک  ، لاح نیا  اب   . دننک زاغآ  ار  یگدنز  ۀتفای  دوبھب  یاھشور  یرکف و  دیدج 
یراگزاسان زا  هک  دوب  یناھگان  باتش  دض  رب  ینمیا  کیژولویب  زمرت   ، یودب ناسنا 

. دیامن یریگولج  تفرشیپ  لاح  رد  ًاعیرس  ندمت  کی  رگناریو 

یارب  . دبای همادا  دیاب  اھنآ  لماکت  ؛  دنتسین رایع  مامت  ترارش  کی  اھتنس  نیا  اما 
هب لاکیدار  بالقنا  قیرط  زا  اھنآ  ۀدرتسگ  رییغت  هک  تسا  کلھم  ًابیرقت  ندمت  ۀمادا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. تسا هدرک  ظفح  ار  ندمت  هک  تسا  هدوب  رارمتسا  نامسیر   ، تنس  . دسر ماجنا 
یاھدرکلمع هدش و  هتشاذگ  رانک  ِموسر  یایاقب  زا  هدیشوپ  رشب  خیرات  ریسم 

یارب زج  هب  ار —  دوخ  موسر  بادآ و  هک  یندمت  چیھ  اما   . تسا یعامتجا  خوسنم 
. تسا هدنامن  رادیاپ   ، تسا هدرک  کرت  رت —  هدنبیز  رتھب و  یاھتنس  شنیزگ 

ۀسورپ  . دراد یگتسب  نآ  موسر  بادآ و  یجیردت  لماکت  هب  ًاتدمع  هعماج  کی  یاقب 
هداھن ور  شیپ  دیدج  یاھ  هدیا  ؛  تسا شیامزآ  هب  لیم  زا  یشان  مسر  لماکت 

ار یقرتم  ۀدیا  تفرشیپ  لاح  رد  ندمت  کی   . دیآ یم  نآ  لابند  هب  تباقر  ، و  دنوش یم 
یارب ار  رت  هتسیاش  هورگ  ماجنارس  طیارش  نامز و   . دنام یم  رادیاپ  دوش و  یم  اریذپ 

رد درفنم  هناگادج و  رییغت  رھ  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  اما   . دننک یم  باختنا  اقب 
! هن یتسار  هب  هن !  . تسا هدوب  رتھب  یزیچ  عوقو  روظنم  هب  یرشب  ۀعماج  بیکرت 
دوجو یدایز  رایسب  یاھارقھق  ایشنروی  ندمت  یولج  هب  ور  ینالوط و  یالقت  رد  اریز 

. تسا هتشاد 

یرادھگن یاھرنھ  نیمز —  یاھکینکت  - 5

دیاب هراومھ  ناسنا  . و  دنتسھ نآ  ناگشیپرنھ  اھناسنا  ؛  تسا هعماج  ۀنحص  نیمز 
بادآ و لماکت   . دبای قیبطت  نیمز  تیعضو  اب  ات  دیامن  لیدعت  ار  دوخ  یاھدرکلمع 

یراوشد مغر  هب  رما  نیا   . دراد یگتسب  ناسنا  نیمز -  تبسن  هب  هشیمھ  موسر 
ۀفاضا هب   ، یرادھگن یاھرنھ  ای   ، نیمز نوماریپ  ناسنا  کینکت   . دراد تحص  نآ  مھف 
. و موسر بادآ و   ، یموق یاھ  هویش  لک  عمج  اب  دنربارب   ، وا یگدنز  یاھصخاش 
. وا یگنھرف  ندمت  اب  دنربارب  یگدنز  تابلاطم  هب  تبسن  ناسنا  تالیدعت  عمج 

، و دندمآ دوجو  هب  یقرش  ۀرکمین  یاھدور  دادتما  رد  یرشب  یاھگنھرف  نیرت  نیزاغآ 
نیا زا  اھنآ   . تسا هدش  هتشادرب  گرزب  ماگ  راھچ  ندمت  یولج  هب  ور  تکرح  رد 

: دنرارق

، یتعنص نامزاس  لکش  نیلوا  هب   ، یگنسرگ  ، اذغ راشف  یروآدرگ . ۀلحرم   -1
ریس طخ  نینچ  تاقوا  یھاگ   . دیماجنا  ، کاروخ یروآ  عمج  یودب  طوطخ 

یور رد  ییاذغ  یاھ  هدنام  سپ  یروآ  عمج  تفاسم  هک  روطنیمھ   ، یگنسرگ
گنھرف یودب  ۀلحرم  نیا   . تشاد لوط  لیام  هد   ، درک یم  یط  ار  نیمز 
نایموب طسوت  هک  تسا  یگدنز  ۀویش  نآ  نونکا  دوب و  ینیشنرداچ 

. دوش یم  لابند  اقیرفآ  نیشن  نابایب 

یچراکش هک  تخاس  رداق  ار  ناسنا  اھرازفا  گنج  عارتخا  راکش . ۀلحرم   -2
کی  . دروآ تسد  هب  یا  هظحالم  لباق  یدازآ  اذغ  یگدرب  زا  بیترت  نیدب  دوش و 

، دوب هدرک  دوبک  ًادیدش  یدج  دربن  کی  رد  ار  دوخ  تشم  هک  دنمشیدنا  ینادنَا 
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گنس هعطق  کی  دوخ و  یوزاب  ناونع  هب  ار  زارد  بوچ  کی  زا  هدافتسا  ۀدیا 
هتسب نآ  یاھتنا  رد  یپدرز  اب  دوخ  تشم  ناونع  هب  هک  ار  تخس  قامخچ 

عون نیا  زا  یلقتسم  تایفشک  لیابق  یرایسب   . دومن فشک  ًاددجم   ، دوب هدش 
ور گرزب  یاھماگ  زا  یکی  رگنایامن  شکچ  عونتم  لاکشا  نیا  ، و  دندروآ لمع  هب 

یکدنا نازیم  هب  ایلارتسا  نایموب  زا  یخرب  هزورما   . دوب یرشب  ندمت  رد  ولج  هب 
. دنا هتفر  شیپ  هلحرم  نیا  زا  رتارف 

رارق قیرط  زا  اھنآ   . دندش یرھام  ناراذگ  هلت  نایچراکش و  یبآ  یاھناسنا 
یارب ار  نآ  دازام  دنتفرگ و  یم  یھام  دایز  دادعت  هب  اھ  هناخدور  رد  راصح  نداد 
یاھ هلت  اھماد و  زا  یرایسب  لاکشا   . دندرک یم  کشخ  یناتسمز  ۀدافتسا 

تاناویح رت  یودب  یاھداژن  اما   ، دندش هتسب  راک  هب  راکش  دیص  رد  هنارکتبم 
. دندرک یمن  راکش  ار  رتگرزب 

رسیم تاناویح  ندرک  یلھا  قیرط  زا  ندمت  زا  هلحرم  نیا  یناپوچ . ۀلحرم   -3
. دنتسھ نابش  رتدیدج  نامدرم  ۀرمز  رد  اقیرفآ  نایموب  اھبرع و   . تشگ

ناسنا  . دیدرگ ییاذغ  یگدرب  زا  یرتشیب  ییاھر  بجوم  ینابش  یگدنز 
؛ دیامن یگدنز   ، دوخ یاھ  هلگ  شیازفا   ، شیوخ ۀیامرس  دوس  یور  هک  تخومآ 

. دومن مھارف  تفرشیپ  گنھرف و  یارب  یرتشیب  تغارف  نامز  رما  نیا  و 

شرورپ شرتسگ  اما   ، دوب اھسنج  یراکمھ  ۀعماج  کی  ینابش  شیپ  ۀعماج 
نیشیپ ناراگزور  رد   . داد لزنت  یعامتجا  یگدرب  قامعا  هب  ار  نانز   ، تاناویح

هک دوب  نز  تیلوئسم  ، و  دیامن نیمأت  ار  یناویح  کاروخ  هک  دوب  درم  ۀفیظو  نیا 
رصع هب  درم  هک  یماگنھ   ، ور نیا  زا   . دزاس مھارف  ار  یھایگ  یاھیکاروخ 

زونھ وا   . درک تفا  یدایز  ۀزادنا  هب  نز  تمرح   ، دش دراو  دوخ  دوجو  ینابش 
یلاح رد   ، دیشک یم  تمحز  یگدنز  یھایگ  تایرورض  ۀیھت  یارب  تسیاب  یم 
رفاو دح  هب  ار  یناویح  یاذغ  ات  دور  دوخ  یاھ  هلگ  دزن  تشاد  زاین  اھنت  درم  هک 
رصع مامت  یط   . تشگ لقتسم  نز  زا  ًاتبسن  بیترت  نیدب  درم   . دزاس مھارف 
یکدنا وا   ، رصع نیا  نایاپ  ات   . دومن لزنت  هتسویپ  روط  هب  نز  تلزنم   ، ینابش
یناسنا دنزرف  نداز  راک و  ماجنا  هب  ، و  دوب هدش  یرشب  ناویح  کی  زا  رتشیب 

راک تفر  یم  راظتنا  هلگ  تاناویح  زا  هک  هنوگنامھ  ًاتدمع   ، دوب هدش  هدرامگ 
یدایز قشع  دوخ  ۀلگ  هب  ینابش  راصعا  یاھدرم   . دنروآ دنزرف  دننک و 

هب یرتقیمع  ۀفطاع  دوخ  نارسمھ  یارب  دنتسناوتن  هک  اغیرد  ؛ و  دنتشاد
. دنروآ دوجو 

، و تفای ققحت  ناھایگ  ندرک  یلھا  قیرط  زا  رصع  نیا  یزرواشک . ۀلحرم   -4
شالت مدآ  مھ  ایشسگیلک و  مھ   . تسا یدام  ندمت  عون  نیرتالاب  رگنایامن 
هن  ، دندوب نابغاب  اوح  مدآ و   . دنھد شزومآ  ار  یزرواشک  ینابغاب و  دندرک 
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ناھایگ ندنایور   . دوب هتفرشیپ  گنھرف  کی  ینابغاب   ، ناراگزور نآ  رد  ، و  ناپوچ
. دراد رشب  عون  یاھداژن  یمامت  یور  شخب  یلاعت  یریثأت 

. داد شیازفا  ربارب  راھچ  زا  شیب  ایند  رد  ار  ناسنا  هب  نیمز  تبسن  یزرواشک 
. ددرگ مأوت  یگنھرف  قباس  ۀلحرم  ینابش  یاھیریگ  یپ  اب  دوش  یم  نآ 

یور نانز  دننک و  یم  راکش  نادرم   ، دنبای یم  لخادت  هلحرم  هس  هک  یماگنھ 
. دننک یم  راک  تشک و  نیمز 

. تسا هتشاد  دوجو  کاکطصا  نیمز  نارگتشک  ناراد و  هلگ  نایم  هشیمھ 
حلص ۀنومن  کی  زرواشک  ؛  دندوب وج  هزیتس  وجگنج و  ناراد  هلگ  نایچراکش و 

رھق یورین  القت و  زا  یکاح  تاناویح  اب  ینیشنمھ   . تسا رت  تسود 
. دنک یم  اقلا  ار  شمارآ  ، و  تمیالم  ، یرابدرب ناھایگ  اب  ینیشنمھ   . دشاب یم 
، ود رھ  فعض  اما   . دنتسھ حلص  نارود  یاھتیلاعف  ییارگ  تعنص  یزرواشک و 

ییوجارجام ناجیھ و  دقاف  هک  تسا  نیا   ، ایند یعامتجا  یاھتیلاعف  ناونع  هب 
. دنشاب یم 

یضرا ۀلحرم  هب  سپس  ، و  یراد هلگ  ۀلحرم  هب  راکش  ۀلحرم  زا  یرشب  ۀعماج 
رتمک و ینیشنرداچ  اب  ورشیپ  ندمت  نیا  ۀلحرم  رھ  . و  تسا هتفای  لوحت  یزرواشک 

هناخ رد  یگدنز  هب  عورش  رتشیب  رتشیب و   ، ناسنا  . تسا هدوب  هارمھ  یرتمک 
. دومن

شیازفا بقاعتم  ینیشنرھش  اب   ، تسا هتشگ  یزرواشک  لمکم  تعنص  نونکا  و 
رصع کی  ناربھر  رگا  اما   . یدنورھش تاقبط  زرواشکریغ  یاھھورگ  دایدزا  هتفای و 
دیاب یعامتجا  یاھ  هعسوت  نیرتالاب  یتح  هک  دنھد  صیخشت  دنناوتن  یتعنص 
یتعنص رصع  نآ   ، دنشاب هتشاد  رارق  یزرواشک  راوتسا  ۀیاپ  کی  یور  هراومھ 

. دشاب هتشاد  اقب  هب  دیما  دناوت  یمن 

گنھرف لماکت  - 6

هچ اب  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . تسا تعیبط  دنزرف  کی  کاخ و  قولخم  کی  ناسنا 
دھاوخ تسکش  ًاعطق  وا   ، ییاھن لیلحت  رد   ، دنک نیمز  زا  زیرگ  رد  یعس  یتیدج 
یمامت دروم  رد  ًانیع  تشگ “ یھاوخ  زاب  کاخ  هب  یتسھ و  کاخ  وت   ” ۀتفگ  . دروخ
، و تسھ  ، هدوب نیمز  یارب  ناسنا  یساسا  یالقت   . دنک یم  قدص  تیرشب 

هب یرشب  یودب  تادوجوم  یعامتجا  یاھ  ینیشنمھ  نیلوا   . دوب دھاوخ  هراومھ 
ۀیاپ ناسنا  هب  نیمز  تبسن   . تسا هدوب  نیمز  یاھالقت  نیا  رد  یزوریپ  روظنم 

. تسا یعامتجا  ندمت  رسارس 
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نامھ رد   . داد شیازفا  ار  نیمز  لوصحم   ، مولع اھرنھ و  قیرط  زا  ناسنا  شوھ 
بیترت نیدب  ، و  دش هدروآ  لرتنک  تحت  یا  هزادنا  ات  دالوا  یعیبط  شیازفا   ، لاح
. دوش هتخاس  یگنھرف  ندمت  کی  ات  دیدرگ  مھارف  تغارف  نامز  شاعم و 

دیاب تیعمج  دنک  یم  مکح  هک  دوش  یم  لرتنک  ینوناق  طسوت  یرشب  ۀعماج 
درادناتسا هب  تبسن  سوکعم  روط  هب  ، و  نیمز یاھرنھ  قباطم  ًامیقتسم 

، لاح نامز  زا  شیب  یتح   ، هیلوا راصعا  نیا  رساترس  رد   . دبای رییغت  یگدنز  صخشم 
ینیمخت شزرا   ، دش یم  طوبرم  نیمز  اھناسنا و  هب  هک  روطنآ   ، اضاقت هضرع و  نوناق 

زاین هدشن —  لاغشا  نیمز  نیمز —  یناوارف  مایا  یط  رد   . درک یم  نییعت  ار  ود  رھ 
زا اذل  ؛  تفای شیازفا  رایسب  یرشب  تایح  شزرا  هجیتن  رد  ، و  دوب دایز  اھناسنا  هب 
دح زا  شیب  دایدزا  نیمز و  تّلق  راودا  لوط  رد   . دوب رت  کانتشحو  تایح  نداد  تسد 

یرتمک ینارگن  اذل   ، دیدرگ شزرا  مک  ًاتبسن  یرشب  تایح   ، نآ هب  طوبرم  تیعمج 
. تشاد دوجو  نوعاط  ، و  یطحق  ، گنج نوماریپ 

، دنک یم  ادیپ  شیازفا  تیعمج  ای  دبای  یم  شھاک  نیمز  لوصحم  هک  یماگنھ 
یرشب تعیبط  یاھیگژیو  نیرتدب  ، و  دوش یم  هتفرگ  رس  زا  ریذپان  بانتجا  یالقت 
شھاک ، و  یکیناکم یاھرنھ  شرتسگ   ، نیمز لوصحم  دوبھب   . دنوش یم  رادیدپ 
. دنوش یم  یرشب  تعیبط  رتھب  ۀبنج  ییافوکش  بجوم  یگمھ   ، تیعمج

ابیز و یاھرنھ   . دھد یم  لماکت  ار  تیرشب  صصختمریغ  ۀبنج  یزرم  ۀعماج 
کی طسوت  هک  ینامز   ، یونعم گنھرف  هارمھ  هب   ، یملع یقیقح  تفرشیپ 
ینابیتشپ دروم   ، ناسنا نیمز -  تبسن  ریز  یکدنا   ، یتعنص یزرواشک و  تیعمج 

. دنا هدش  افوکش  یگدنز  رتگرزب  زکارم  رد  وحن  نیرتھب  هب  یگمھ   ، دنا هتفرگ  رارق 
شیازفا هنارورش  ای  بوخ  تھج  هب  ار  دوخ  نانکاس  یورین  هشیمھ  اھرھش 

. دنھد یم 

. تسا هتشاد  رارق  یگدنز  یاھصخاش  ریثأت  تحت  هشیمھ  هداوناخ  تارفن  دادعت 
تیعضو ۀطقن  ات  تسرد   ، تسا هدوب  رتکچوک  هداوناخ   ، هدوب رتالاب  درادناتسا  هچ  رھ 

. یجیردت یدوبان  ای  هدش  تیبثت 

اب هسیاقم  رد  ار  هتفای  اقب  تیعمج  کی  تیفیک   ، یگدنز یاھصخاش   ، راصعا یط 
أشنم بجوم  یلحم  ۀقبط  یگدنز  یاھصخاش   . تسا هدومن  نییعت  ضحم  تیمک 

هک یماگنھ   . دوش یم  دیدج  موسر  بادآ و  یعامتجا و  یاھتساک  نتفای 
تعرس هب   ، دنوش یم  یلّمجت  یلیخ  ای  هدیچیپ  رایسب  یگدنز  یاھصخاش 

دیدش تباقر  یعامتجا  یالاب  راشف  میقتسم  ۀجیتن   ، تساک  . دنوش یم  یراحتنا 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  هوبنا  یاھتیعمج  طسوت  هک  تسا 

نتخاس دودحم  یارب  هک  دندیزرو  یم  تردابم  یلامعا  هب  بلغا  هیلوا  یاھداژن 
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ار ضیرم  بویعم و  یاھ  هچب  یودب  لیابق  ۀیلک   . دندوب هدش  روظنم  تیعمج 
. دندش یم  هتشک  رسمھ  دیرخ  نارود  زا  شیپ  ًاررکم  رتخد  نادازون   . دنتشک یم 
نداد رارق  بولطم  شور  اما   ، دندرک یم  هفخ  دلوت  ۀظحل  رد  تاقوا  یھاگ  ار  اھ  هچب 

اھنآ زا  یکی  هک  تشاد  رارصا  ًالومعم  اھولقود  ردپ   . دوب درس  یاوھ  ضرعم  رد 
، و وداج رحس و  طسوت  ای  ددعتم  یاھشیاز  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  اریز   ، دوش هتشک 

کی ناونع  هب  دوجو  نیا  اب   . تسا هدش  بجوم  رسمھ  هب  تنایخ  ۀلیسو  هب  ای 
هطبار رد  اھوبات  نیا  هک  یلاح  رد   . دندنام یم  ناما  رد  سنجمھ  یاھولقود   ، هدعاق
بادآ و زا  یشخب  زگرھ   ، دنتشاد جاور  ایند  رسارس  رد  ًابیرقت  ینامز  اھولقود  اب 
یقلت کین  لاف  ناونع  هب  ار  اھولقود  هشیمھ  نامدرم  نیا   . دندوبن ینادنا  موسر 

. دندرک یم 

عنم یرارقرب  زا  دعب  لمع  نیا  ، و  دنتخومآ ار  نینج  طقس  کینکت  اھداژن  زا  یرایسب 
هک دوب  نیا  رب  مسر  اھتدم   . دیدرگ لومعم  رایسب  اھ  هدرکن  جاودزا  نایم  رد  نامیاز 
نادنزرف نیا   ، رت ندمتم  یاھھورگ  نیب  رد  اما   ، دشکب ار  دوخ  دنزرف  درجم  رتخد  کی 

زا یودب  لیابق  یرایسب   . دنتفرگ یم  رارق  رتخد  ردام  یتسرپرس  تحت  عورشمان 
زا رظن  فرص  اما   . دنتفر نیب  زا  ًالمع  یشُک  دازون  زین  نینج و  طقس  لمع  قیرط 
ریش ردام  ناتسپ  زا  راب  کی  هک  نیا  زا  دعب   ، یکدنا نادنزرف   ، موسر بادآ و  ماکحا 

. تسا یوق  رایسب  یردام  ۀفطاع  دندش —  دوبان   ، دندروخ

رد  . دراد همادا  تیعمج  لرتنک  یودب  یاھ  هویش  نیا  یایاقب  متسیب  نرق  رد  یتح 
دنزرف هس  ای  ود  زا  شیب  یرادھگن  زا  نآ  ناردام  هک  دراد  دوجو  یا  هلیبق  ایلارتسا 

ار یا  هچب  نیمجنپ  رھ  راوخمدآ  ۀلیبق  کی   ، رود نادنچ  هن  ینامز   . دنزرو یم  عانتما 
ار ییاھ  هچب  ۀیلک  زونھ  لیابق  یخرب  راکساگادام  رد   . دروخ یم  دمآ  یم  ایند  هب  هک 
گرم هب  رما  نیا   . دنرب یم  نیب  زا  دنیآ  یم  ایند  هب  نمی  دب  صخشم  یاھزور  رد  هک 

. دوش یم  رجنم  نادازون  ۀیلک  زا  دصرد  جنپ  تسیب و  دودح 

یدج لکشم  کی  هتشذگ  رد  زگرھ  تیعمج  دح  زا  شیب  شیازفا   ، ایند رظن  هطقن  زا 
هدنیازف روط  هب  ار  یرشب  یاھیرامیب  ملع  دبای و  شھاک  گنج  رگا  اما   . تسا هدوبن 
یدج لکشم  کی  کیدزن  ۀدنیآ  رد  هک  تسا  نکمم  رما  نیا   ، دروآرد لرتنک  تحت 
نایامن ار  دوخ  ایند  ِیربھر  ِیدنمدرخ  گرزب  شیامزآ   ، یا هظحل  نینچ  رد   . دوش
شیازفا هک  دنرادروخرب  یتماھش  شنیب و  زا  ایشنروی  نانارمکح  ایآ   . دزاس یم 
یاھھورگ لامرن و  قوف  طرفم  دح  یاج  هب  ار  تابثاب  ای  طسوتم  یرشب  دوجوم 

نوتس وا   . دبای شرورپ  دیاب  لامرن  ناسنا  ؟  دنزاس افوکش  لامرن  ریز  ۀدنیازف  رایسب 
دیاب لامرن  ریز  ناسنا   . تسا اھداژن  ۀغبان  یاھناسنا  یشھج  عبنم  ندمت و  تارقف 

حوطس ۀرادا  هک  یدح  نآ  زا  شیب  دیابن   . دوش هتشاد  هاگن  هعماج  لرتنک  تحت 
یشوھ هب  هک  ییاھراک  نآ  ینعی   ، دیآ دوجو  هب  تسا  دنمزاین  نآ  هب  تعنص  رت  نییاپ 
هبلاطم ار  ینییاپ  حطس  یاھتساوخ  نانچ  اما   ، دنراد زاین  ناویح  حطس  زا  رتالاب 
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. دنوش یم  یقلت  یعقاو  تراسا  یگدرب و  رشب  عون  رتالاب  عاونا  یارب  هک  دننک  یم 

[. دوب رقتسم  ایشنروی  رد  یتدم  هک  قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 69
رشب یودب  ننس 

شیوخ یناویح  ناکاین  زا   ، بھذم ، و  رنھ  ، حازم زا  ینادردق  یارب  شناوت  رد  ناسنا 
، زاسرازبا کی  هک  ظاحل  نیدب  ار  شیوخ  یرترب  ناسنا   . تسا رترب  یساسحا  رظن  زا 

هب یعامتجا  تروص  هب   ، تسا تنس  ۀدنزاس  کی  ، و  طابترا ۀدننک  رارقرب  کی 
. دراذگ یم  شیامن 

نینچ  ، دننک یم  ظفح  ار  یعامتجا  یاھھورگ  اھتدم  یرشب  تادوجوم  هک  یماگنھ 
هنیداھن لکش  هب  هک  تیلاعف  صخشم  یاھدنور  شنیرفآ  هب  هشیمھ  یتاعمجت 
ناسنا موسر  رتشیب  هک  هدش  تابثا   . دنوش یم  رجنم   ، دسر یم  جوا  هب  یزاس 
یھورگ تینما  شیازفا  هب  لاح  نامھ  رد  هک  نیا  نمض   ، دنتسھ راک  ۀدنھاک 

. دننک یم  کمک  یرادقم 

رایسب شیوخ  ۀدش  تیبثت  یاھتنس  موادت  ، و  تابث  ، رتکاراک هب  ندمتم  ناسنا 
ۀدش هتشابنا  موسر  بادآ و  ًافرص  یرشب  ننس  یمامت  اما   ، دنک یم  راختفا 

. دنا هتفای  جرا  بھذم  طسوت  هدیدرگ و  ظفح  اھوبات  ۀلیسو  هب  هک  دنتسھ  هتشذگ 
اھفرع لکش  هب  ًاتیاھن  ننس  ، و  دنوش یم  لیدبت  ننس  هب  ییاھثاریم  نینچ 

. دنوش یم  سیدرگد 

یرشب نیداینب  ننس  - 1

. دنتسھ لاح  ای  هتشذگ  یعامتجا  یاھزاین  یخرب  یوگخساپ  یرشب  ننس  ۀیلک 
رارق عاعشلا  تحت  ار  تیصخش  هک  ظاحل  نیدب   ، اھنآ دح  زا  شیب  ۀعسوت  دوجو  نیا  اب 

. دنھد یم  هولج  مک  ار  درف  شزرا  هتسویپ  روط  هب   ، دنھاک یم  راکتبا  زا  هداد و 
ندمت یاھشنیرفآ  نیا  ۀطلس  تحت  دھد  هزاجا  دوخ  هب  هک  نیا  یاج  هب  ناسنا 

. دروآرد لرتنک  تحت  ار  شیوخ  ننس  دیاب   ، دریگ رارق  ورشیپ 

: دنشاب یم  یلک  ۀقبط  هس  لماش  یرشب  ننس 
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زا هک  دنشاب  یم  یموسر  نآ  ۀدنریگ  رب  رد  ننس  نیا  دوخ . ظفح  ننس   -1
همشچرس نآ  هب  طوبرم  ِدوخ  ظفح  ضیارغ  کاروخ و  یارب  یگنسرگ 

ۀیلک ، و  یربدوس یارب  گنج   ، ییاراد  ، تعنص لماش  اھنآ   . دنا هتفرگ 
یرارقرب  ، سرت ۀزیرغ  دوز  ای  رید   . دنشاب یم  هعماج  ۀدننک  مظنم  یاھراتخاس 

اما  . دھد یم  جاور  یبھذم  یاھمیرحت  ، و  فرع  ، وبات قیرط  زا  ار  اقب  ننس  نیا 
ۀیلک بقاعتم  لماکت  نیزاغآ و  أشنم  رد  یمھم  شقن  هفارخ  ، و  ینادان  ، سرت

. دنا هدرک  افیا  یرشب  ننس 

لیم زا  هک  دنتسھ  هعماج  یاجرباپ  موسر  اھنیا  دوخ . یشخب  موادت  ننس   -2
اھداژن رتالاو  فیطل  تاساسحا  ، و  هناردام ۀزیرغ   ، یسنج ۀطبار  هب  رفاو 

، هسردم هناخ و  یعامتجا  یاھظافح  ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ   . دنا هتفرگ  همشچرس 
لماش اھنآ   . دنشاب یم  بھذم  ، و  تایقالخا  ، تالیصحت  ، یگداوناخ یگدنز 

. دنتسھ یزاس  هناخ  ، و  یعفادت گنج   ، جاودزا موسر 

هناربکتم و تاشیارگ  زا  هک  دنتسھ  یلامعا  اھنیا  رطاخ . یاضر  ننس   -3
ششوپ و موسر  ۀدنریگ  رب  رد  ، و  دنبای یم  همشچرس  زیمآرورغ  تاساسحا 
، یمرگرس  ، صقر  ، تزع یارب  گنج   ، یعامتجا یاھفرع   ، یصخش نییزت 

ننس زگرھ  ندمت  اما   . دنشاب یم  سفن  یاضرا  رگید  یاھ  هبنج  ، و  اھیزاب
. تسا هدرواین  دوجو  هب  ار  رطاخ  یاضر  زیامتم 

هب کیاکی  ًاقیقد  دنطوبرم و  مھ  هب  ًاساسا  یعامتجا  یاھدرکلمع  زا  هورگ  هس  نیا 
کی تروص  هب  هک  دنا  هدیچیپ  نامزاس  کی  رگنایامن  اھنآ  ایشنروی  رد   . دنا هتسباو  مھ 

. دنک یم  لمع  دحاو  یعامتجا  مسیناکم 

تعنص هاگپ  - 2

. دومن دشر  یدنک  هب  یطحق  یاھرورت  ربارب  رد  یا  همیب  تروص  هب  یودب  تعنص 
لوصحم روفو  تشادرب  لوط  رد  هک  تاناویح  یخرب  زا  دوخ  دوجو  لیاوا  رد  ناسنا 

. دومن یریگدای  هب  عورش  دندرک  یم  هریخذ  اذغ  یبایمک  یاھزور  یارب 

طسوتم ۀلیبق  کی  تشونرس   ، یودب تعنص  هیلوا و  ییوج  هفرص  زاغآ  زا  شیپ 
مامت اب  شیوخ  کاروخ  یارب  دوب  روبجم  هیلوا  ناسنا   . دوب یعقاو  جنر  یتسدیھت و 

حطس یوس  هب  ار  ناسنا  هتسویپ  تباقر  ۀبذاج   . دنک تباقر  یناویح  یایند 
ۀیدھ کی  تورث   . تسا وا  ۀناملاظ  یعیبط و  تیعضو  رقف  ؛  دشک یم  نییاپ  یناویح 

. دوش یم  لصاح  یھدنامزاس  ، و  شناد  ، راک رثا  رد  نآ  ؛  تسین یعیبط 

یھدنامزاس هب  ترشاعم   . دوبن دنک  ترشاعم  دیاوف  تخانش  رد  یودب  ناسنا 
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رد نآ  یروف  ییوج  هفرص  اب   ، دوب راک  میسقت  یھدنامزاس  ۀجیتن  نیلوا  ، و  دیماجنا
لابند اب  راشف —  اب  قابطنا  ۀجیتن  رد  اھراک  ندش  یصصخت  نیا   . داوم تقو و  ۀنیمز 

یشحو یاھناسنا   . دمآ دوجو  هب  هتفای —  شھاک  تمواقم  یاھریسم  ندومن 
، اھنآ اب   . دنداد یمن  ماجنا  لیم  قایتشا و  یور  زا  ار  یعقاو  راک  چیھ  زگرھ  یودب 

. دوب ترورض  ِراشف  ببس  هب  قابطنا 

اب هک  نیا  رگم  درک  یمن  هلجع  ، و  دمآ یمن  ششوخ  تخس  راک  زا  یودب  ناسنا 
فرظ رد  صخشم  راک  کی  ماجنا  ۀدیا   ، راک رد  نامز  رصنع   . دوب وربور  کلھم  یرطخ 
زگرھ ناتساب  نارود  یاھناسنا   . تسا یزورما  رادنپ  کی  ًالماک   ، دودحم نامز  کی 

یاھدرادناتسا دوجو و  یارب  دیدش  یالقت  ِفعاضم  تابلاطم  نیا   . دندرک یمن  هلجع 
لخاد هب  ار  هیلوا  ناسنا  لاعفریغ  ًاعبط  یاھداژن  هک  دوب  یگدنز  ۀدنورشیپ  هتسویپ 

. دنار یتعنص  یاھریسم 

، تسا یضیرغ  ًاتدمع  شلامعا  هک  ناویح  زا  ار  ناسنا   ، یزیر حرط  یاھشالت   ، راک
سنرپ لنسرپ   . تسا ناسنا  تکرب  نیرتمھم   ، راک یارب  ترورض   . دزاس یم  زیامتم 
راک ایشنروی  رد  یکیزیف  راک  نتخاس  دنمجرا  یارب  اھنآ   . دندرک یم  راک  یگمھ 
هدننیرفآ وا  درک —  یم  راک  نایناربع  یادخ  ؛  دوب نابغاب  کی  مدآ   . دنداد ماجنا  یدایز 

الاو شزرا  تعنص  یارب  هک  دندوب  یا  هلیبق  نیلوا  نایناربع   . دوب زیچ  همھ  ظفاح  و 
راک دھاوخ  یمن  سک  رھ   ” دنتشاد ررقم  هک  دندوب  یمدرم  نیلوا  اھنآ   . دندش لئاق 
تعجر یراکیب  ۀیلوا  لآ  هدیا  هب  ایند  بھاذم  زا  یرایسب  اما  “؛  دروخب درادن  قح  دنک 

هافر و دنمشیدنا  هاوخاوھ  کی  ادوب  ، و  دوب ترشع  شیع و  لھا  رتیپوژ   . دندومن
. دش شیاسآ 

ًاتبسن دندرک  یم  یگدنز  یریسمرگ  یحاون  زا  رود  هک  یماگنھ  کیگنس  لیابق 
وداج و رحس و  رورپ  نت  ناھاوخاوھ  نیب  ینالوط  رایسب  یراکیپ  اما   . دندوب راکتشپاب 

. تشاد دوجو  دنتسب —  یم  راک  هب  ار  یرگن  هدنیآ  هک  ییاھنآ  راک —  نارادفرط 

اما  . تشگ فوطعم  کاروخ  ، و  بآ  ، شتآ ظفح  یوس  هب  یرشب  یرگن  هدنیآ  نیلوا 
تساوخ یم  هشیمھ  وا   . دوب ریذپ  کسیر  دوجوم  کی  ًاعبط  دلوت  ودب  زا  یودب  ناسنا 
مایا نیا  یط  رد  ًابلاغ  هتفر  مھ  یور  ، و  دروآ تسد  هب  یزیچ   ، زیچ چیھ  یازا  رد 
تبسن وداج  رحس و  هب  تشگ  یم  لصاح  هناروبص  لمع  زا  هک  یتیقفوم   ، هیلوا

. دیدرگ جتنم  راکتشپ  ، و  راثیا  ، یرگن هدنیآ  هب  یدنک  هب  یرگوداج   . دش یم  هداد 

راک ندش  یصصخت  - 3

یعامتجا سپس  یعیبط و  طیارش  طسوت  ادتبا   ، یودب ۀعماج  رد  راک  تامیسقت 
: دوب نینچ  راک  رد  صصخت  ۀیلوا  عون   . دندش یم  نییعت 
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؛ دش یم  یشان  هچب  یباختنا  دوجو  زا  نز  راک  تیسنج . یانبم  رب  صصخت   -1
نکراک هب  نز  بیترت  نیدب   . دنراد تسود  ار  نادازون  نادرم  زا  شیب  ًاعبط  نانز 

یاھ هرود  رد  ، و  دش وجگنج  یچراکش و  درم  هک  یلاح  رد   ، دش لیدبت  هنازور 
. تشگ ریگرد  تحارتسا  راک و  صخشم 

دوخ ۀدودحم  رد  نز  نتشاد  هاگن  بجوم  ًادیکا  اھوبات   ، یپ رد  یپ  راصعا  یط 
تقاط راک  ، و  هدیزگرب ار  رتبسانم  راک  وحن  نیرت  هنادنسپدوخ  هب  درم   . دنا هدوب 
نز راک  ماجنا  زا  هشیمھ  درم   . تسا هتشاذگاو  نز  یارب  ار  هنازور  یاسرف 
ناشن درم  راک  ماجنا  یارب  یھارکا  چیھ  زگرھ  نز  اما   ، تسا هدوب  هدز  تلجخ 
مھارف نتخاس و  رد  ود  رھ  نانز  نادرم و  هک  تسا  روآ  تفگش  اما   . تسا هدادن 

. دنا هدرک  راک  مھ  اب  هشیمھ  لزنم  ۀیثاثا  بابسا و  ندومن 

نییعت ار  راک  یدعب  میسقت  اھتوافت  نیا  یرامیب . تلوھک و  لابند  هب  رییغت   -2
رازبا و نتخاس  راک  هب  ناتساب  نارود  رد  نیلولعم  لاسنھک و  نادرم   . دندومن

. دیدرگ لوحم  نانآ  هب  یرایبآ  یاھراک  ماجنا  اھدعب   . دندش یم  هدرامگ  حالس 

زا هک  دندوب  یرشب  تادوجوم  نیلوا  هلیبق  نامیکح  بھذم . یانبم  رب  زیامت   -3
هورگ ناراکزلف   . دندوب یا  هفرح  زاتشیپ  ۀقبط  اھنآ  ؛  دنتشگ فاعم  یکیزیف  راک 
نانآ صصخت   . دندرک یم  تباقر  نامیکح  اب  رگوداج  ناونع  هب  هک  دندوب  یکچوک 

و دیفس “ ناراکزلف   ” . دنسرتب اھنآ  زا  مدرم  هک  دش  یم  بجوم  تازلف  اب  راک  رد 
هایس دیفس و  یوداج  هب  هیلوا  تاداقتعا  شیادیپ  بجوم  هایس “ ناراکزلف  ”
دب بوخ و  حاورا  ، و  دب بوخ و  حابشا  ۀفارخ  ریگرد  اھدعب  داقتعا  نیا  . و  دش

. دیدرگ

دنم هرھب  صوصخم  تازایتما  زا  هک  دندوب  یبھذمریغ  هورگ  نیلوا  ناراکزلف 
هفاضا زایتما  نیا  ، و  دندش یم  بوسحم  فرط  یب  گنج  نامز  رد  اھنآ   . دنتشگ
یودب ۀعماج  نارادمتسایس   ، هقبط کی  ناونع  هب  نانآ  هک  تشگ  نیا  هب  رجنم 
ًامومع  ، تازایتما نیا  زا  شحاف  ۀدافتسا  ِءوس  ۀطساو  هب  ناراکزلف  اما   . دندرگ
شیوخ یابقر  یارب  ترفن  نتخیگنارب  رد  نارگوداج  ، و  دندش عقاو  ترفن  دروم 
ملع و نیب  ۀقباسم  نیلوا  نیا  رد   . دنداد یمن  تسد  زا  ار  یتصرف  چیھ 

نوریب اھ  هدکھد  زا  هک  نیا  زا  دعب  ناراکزلف   . دش زوریپ  هفارخ )  ) بھذم  ، بھذم
لوح و رد  ار   ، یمومع یاھارسنامھم   ، اھ هناخرفاسم  نیلوا   ، دندش هدنار 

. دندومن رارقرب  اھ  هدکھد  شوح 

همشچرس هدش  حتف  اب  حتاف  طباور  زا  راک  یدعب  کیکفت  هدرب . بابرا و   -4
. دوب رشب  یگدرب  عورش  ینعم  هب  نیا  ، و  تفرگ

زا راک  رتشیب  تامیسقت  ینھذ . یکیزیف و  عونتم  یایاطع  یانبم  رب  کیکفت   -5
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یمامت ؛  دش یم  عقاو  یرادفرط  دروم  اھناسنا  رد  یتاذ  یاھتوافت  قیرط 
. دنا هدماین  ایند  هب  ربارب  یرشب  تادوجوم 

سپس ؛  دندوب تعنص  رد  هیلوا  ناصصختم  ناراک  گنس  قامخچ و  گنس  ناراکشارت 
یگمھ  ، لیابق اھ و  هداوناخ   . دمآ دوجو  هب  یھورگ  صصخت  ًابقاعتم   . دندمآ ناراکزلف 
نیرت یناتساب  زا  یکی  یبای  یلکش  تلع   . دندومن راک  صخشم  عاونا  فقو  ار  دوخ 
هداوناخ کی  یفارخ  شیاتس   ، هلیبق نارگوداج  زا  اوس   ، ناشیشک زا  زاتمم  تاقبط 

. دوب هربخ  نازاسریشمش  زا 

. دندوب تعنص  رد  یھورگ  ناصصختم  نیلوا  نارگلافس  کمن و  گنس  ناگدننک  رداص 
نیب رد   . دنتخاس یم  ار  راگن  شقنرپ و  فورظ  نادرم  هداس و  یلافس  فورظ  نانز 
رگید یخرب  رد  ، و  دش یم  ماجنا  نانز  طسوت  یجاسن  یطایخ و  لیابق  یخرب 

. نادرم طسوت 

تراجت ، و  دندش یم  هتفرگ  راک  هب  سوساج  ناونع  هب  اھنآ   . دندوب نز  هیلوا  ناناگرزاب 
شرتسگ یناگرزاب  هاتوک  یتدم  رد   . دنداد یم  ماجنا  یبناج  ۀفرح  کی  ناونع  هب  ار 

رجات ۀقبط  سپس   . دندرک یم  لمع  رازگراک —  طساو —  ناونع  هب  نانز  تفای و 
ۀلدابم دشر   . درک یم  هبلاطم   ، دوس  ، دزمراک کی  دوخ  تامدخ  یارب  هک   ، دمآ

رگراک ۀلدابم   ، اھالاک ۀلدابم  لابند  هب  ؛ و  تفای نیوکت  دتس  داد و  هب  الاک  یھورگ 
. دمآ رھام 

یناگرزاب زاغآرس  - 4

، دمآ تراسا  ۀلیسو  هب  جاودزا  یپ  زا  دادرارق  ۀلیسو  هب  جاودزا  هک  روطنامھ 
اما  . دمآ نوخیبش  قیرط  زا  هرداصم  لابند  هب  زین  یاپایاپ  ۀلدابم  قیرط  زا  یناگرزاب 
دعب نارود  ِیناگرزاب  الاک و  مارآ  ۀلدابم  ۀیلوا  موسر  نیب  تقرس  زا  ینالوط  ۀرود  کی 

. تخادنا هلصاف   ، هلدابم یزورما  یاھشور  قیرط  زا 

ناکم کی  رد  ار  دوخ  یاھالاک  هک  حلسم  ناناگرزاب  طسوت  یاپایاپ  ۀلدابم  نیلوا 
اھنآ ؛  دنتخادنا هار  ار  اھرازاب  نیلوا  نانز   . تفریذپ ماجنا  دنتشاذگ  یم  فرط  یب 

نادرم ؛  دندرک یم  لمح  راب  اھنآ  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  نیا  ، و  دندوب راجت  نیرت  یمیدق 
ضیرع ردقنآ  یراوید   ، دمآ دوجو  هب  تراجت  ناوخشیپ  لیاوا  نامھ  رد   . دندوب وجگنج 

. درک یم  تعنامم  رگیدکی  اب  حلسم  ناناگرزاب  سامت  زا  هک 

ۀلدابم یارب  هدش  هتشاذگ  اج  هب  یاھالاک  زا  هک  دش  یم  هدافتسا  هراو  تب  کی  زا 
زیچ چیھ   . دندوب نما  یدزد  ربارب  رد  ییاھرازاب  نینچ   . درک یم  تظفاحم  مارآ 

هب هک  یا  هراو  تب  دوجو  اب   . دیرخ ای  الاک  ۀلدابم  قیرط  زا  رگم   ، دش یمن  هتشادرب 
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نورد رد  هیلوا  ناناگرزاب   . دندوب نما  هشیمھ  اھالاک   ، درک یم  لمع  نابھگن  تروص 
تسرد ًالماک  ار  نیا  اما   ، دندوب قداص  قیقد  رایسب  یا  هنوگ  هب  شیوخ  لیابق 

یتح  . دننک یرادربھالک  رود  یاھاج  هب  هتسباو  ناگناگیب  زا  هک  دنتسناد  یم 
هب ار  یا  هناگادج  یقالخا  فرع  یدوھیریغ  مدرم  اب  دوخ  تالماعم  رد  هیلوا  نایناربع 

. دنتخانش یم  تیمسر 

، رازاب سدقم  ناکم  رد   ، حالس نودب   ، دننک رادید  نادرم  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم  یارب 
دندش و لیدبت  اھھاگھانپ  نیلوا  هب  رازاب  نیدایم  نیمھ   . تفای همادا  الاک  مارآ  ۀلدابم 

درف رھ   . دنتفای ترھش  هاگھانپ “ یاھرھش   ” ناونع هب  اھدعب  اھروشک  یخرب  رد 
. دوب ناما  نما و  هلمح  ربارب  رد  دیسر  یم  رازاب  ناکم  هب  هک  یرارف 

کی هلدابم  ۀلیسو  نیلوا   . دندوب تابوبح  ریاس  مدنگ و  یاھ  هناد  اھ  هنزو  نیلوا 
. دیدرگ دتس  داد و  دحاو  کی  واگ  اھدعب   . دوب زب  کی  ای  یھام 

کردم کی  ناسنا  تایبدا  نیلوا   . تسا یناگرزاب  ۀیلوا  دانسا  رد  زورما  راتشون  أشنم 
ریاخذ رطاخ  هب  نیشیپ  یاھگنج  زا  یرایسب   . دوب کمن  غیلبت  کی   ، یناگرزاب جورم 

دادرارق نیلوا   . دنتسویپ عوقو  هب  تازلف  ، و  کمن  ، قامخچ گنس  لثم   ، یعیبط
یاھناکم نیا   . دوب کمن  ۀریخذ  کی  لیابق  نیب  ۀدافتسا  هب  طوبرم  یا  هلیبق  یمسر 

لیابق ترشاعم  دیاقع و  زیمآ  تملاسم  هناتسود و  لدب  در و  یارب  یتصرف  دادرارق 
. تخاس یم  مھارف  نوگانوگ 

راتشون  ، هدش هدز  هرگ  یاھنامسیر   ،“ مایپ یواح  بوچ  ۀکرت   ” لحارم ات  نتشون 
شیپ مئالع  یابفلا  ۀیلوا  فورح  ات  ، و  موپماو یاھدنبرمک  ، و  فیلگوریھ  ، یریوصت
ناویح  ، اھ هدنود  ۀلیسو  هب  ات   ، دود اب  یودب  نداد  تمالع  زا  مایپ  نداتسرف   . تفر

یمیسیب طابترا  ، و  نفلت  ، فارگلت زین  ، و  اھامیپاوھ ، و  نھآ هار  طوطخ   ، ناراوس
. تفای لماکت 

یایند روداترود  هب  ناتساب  ناناگرزاب  قیرط  زا  رتھب  یاھشور  دیدج و  یاھ  هدیا 
فاشتکا یرگشواک و  هب  ییوجارجام  اب  طابترا  رد  تراجت   . دندش لقتنم  ینوکسم 
یروراب جیورت  قیرط  زا  تراجت   . دیدرگ یربارت  دلوت  بجوم  ًامامت  نیا  . و  دیماجنا

. تسا هدوب  یگرزب  ۀدننک  ندمتم   ، یگنھرف

هیامرس زاغآرس  - 5

هدنیآ عفن  هب  لاح  نامز  زا  یشوپ  مشچ  تروص  هب  راک  یورین  لامعتسا  هیامرس 
بجوم اذغ  ۀریخذ   . تسا اقب  شاعم و  ۀمیب  زا  یلکش  رگنایامن  هتخودنا   . تسا

. دروآ دوجو  هب  ار  راک  هیامرس و  تالکشم  نیلوا  دیدرگ و  دوخ  لرتنک  شیادیپ 
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ناقراس تسد  زا  ار  نآ  تسناوت  یم  هک  نآ  طرش  هب   ، تشاد کاروخ  هک  یناسنا 
رادروخرب تشادن  کاروخ  هک  یناسنا  هب  تبسن  یزراب  تیزم  زا   ، دراد هاگن  ظوفحم 

. دوب

هدرپس تروص  هب  ار  یھورگ  یاھ  هنیجنگ  وا   . دوب هلیبق  ریلد  ناسنا   ، هیلوا رادکناب 
عافد وا  ۀبلک  زا  هلمح  عوقو  تروص  رد  هلیبق  مامت  هک  یلاح  رد   ، تشاد یم  هاگن 
نامزاس هب  ًاروف  یھورگ  تورث  یدرف و  ۀیامرس  تشابنا  بیترت  نیدب   . درک یم 
ربارب رد  ییاراد  زا  عافد  روظنم  هب  ییاھطایتحا  نینچ  ادتبا  رد   . دیماجنا یماظن 
نامزاس هک  تشگ  موسرم  نینچ  اھدعب  اما   ، دندش حرط  یجراخ  نامجاھم 

هتشاد هاگن  نیرمت  لاح  رد  هیاسمھ  لیابق  تورث  کلم و  هب  مجاھت  قیرط  زا  یماظن 
. دوش

: دندوب رارق  نیا  زا  دندیماجنا  هیامرس  تشابنا  هب  هک  یساسا  تالیامت 

تردق و ینعم  هب  کاروخ  ظفح  هریخذ و  یرگن . هدنیآ  اب  طابترا  رد  یگنسرگ   -1
یارب اذل  هدوب و  رادروخرب  یفکم  یرگن  هدنیآ  زا  هک  ییاھنآ  یارب  شیاسآ 

یطحق و ربارب  رد  یفاک  ۀمیب   ، اذغ ۀریخذ   . دوب دندید  یم  کرادت  هدنیآ  یاھزاین 
هک دوب  هدش  حرط  نینچ  یتسار  هب  یودب  موسر  بادآ و  ۀعومجم  . و  دوب الب 

. دزاس هدنیآ  عبات  ار  لاح  دنک  کمک  ناسنا  هب 

رگنایامن هیامرس   . نانآ یاھ  هتساوخ  نیمأت  هب  لیم  هداوناخ . هب  قشع   -2
ربارب رد  نانیمطا  روظنم  هب  زورما  یاھ  هتساوخ  راشف  مغر  هب  لام  نتخودنا 
ۀدنیآ یاھلسن  هب  تسا  نکمم  هدنیآ  زاین  نیا  زا  یشخب   . تسا ادرف  تابلاطم 

. دشاب طوبرم  درف  کی 

هفاضا سابل   . درف کی  یاھ  هتخودنا  نتشاذگ  شیامن  هب  رفاو  لیم  ربکت .  -3
رورغ یارب  لیاوا  نامھ  رد  یزاس  هتشابنا  ربکت   . دوب زیامت  مئالع  نیلوا  زا  یکی 

. تشاد ییاریگ  ناسنا 

کی ادتبا  رد   . یسایس یعامتجا و  ژیتسرپ  دیرخ  یارب  قایتشا  ماقم .  -4
هب هژیو  تمدخ  کی  ماجنا  هب  نآ  هب  دورو  هک   ، تشگ رادیدپ  یراجت  یرومان 
لوپ تخادرپ  ببس  هب  ًاتحارص  هک  نیا  ای   ، تشاد یگتسب  تنطلس  ماقم 

. تشگ یم  اطعا 

ناونع هب  اھبنارگ  زیچ  نداد  ضرق   . ندش بابرا  یارب  رفاو  قایتشا  تردق .  -5
دص یلاس  ناتساب  مایا  نیا  ماو  خرن   . تفای یم  ماجنا  یزاس  هدرب  ۀلیسو  کی 
ار دوخ  ناضورقم  زا  یمئاد  یشترا  داجیا  قیرط  زا  ناگدنھد  ماو   . دوب دص  رد 

نیلوا وزج  دندرک  یم  یراگیب  یھدب  یازا  رد  هک  یدارفا   . دندرک یم  هاشداپ 
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یگدرب ناتساب  ناراگزور  رد  ، و  دندش یم  یروآدرگ  هک  دندوب  ییاراد  لاکشا 
. تفای یم  دادتما  زین  گرم  زا  دعب  ندب  لرتنک  دح  ات  یتح  یھدب  رطاخ  هب 

ادتبا رد  اھناسنا   . تظافح یارب  نانھاک  دزمتسد  ناگدرم . حابشا  زا  سرت   -6
یرب هرھب  اب  هک  شرگن  نیا  اب   ، دننک ادھا  گرم  یایادھ  نانھاک  هب  دندرک  عورش 

. دنزاس یم  لیھست  دعب  یگدنز  یط  ار  شیوخ  تفرشیپ   ، دوخ ییاراد  زا 
اھنآ ناتساب  ناراد  هیامرس  نایم  رد   . دندش دنمتورث  رایسب  نانھاک  بیترت  نیدب 

. دندوب رالاس 

نیلوا  . رسمھ یرتشیب  دادعت  ای  کی  ندیرخ  هب  لیم  سکس . هب  رفاو  لیم   -7
بسا ۀلدابم  زا  شیپ  اھتدم  راک  نیا   . دوب نز  ۀلدابم  ناسنا  دتس  داد و  لکش 
ولج هب  ار  هعماج  هاگچیھ  یسنج  ناگدرب  دتس  داد و  اما   . دش یم  ماجنا 

یراگزور و اریز   . تسھ هدوب و  یداژن  گنن  کی  یدتس  داد و  نینچ   . دادن قوس 
تمالس دیدرگ و  یگداوناخ  یگدنز  یبای  لکش  عنام   ، نامزمھ روط  هب 

. تخاس هدولآ  ار  رترب  نامدرم  کیژولویب 

نآ اریز  دندمآرب  تورث  بسک  ددص  رد  یخرب  دوخ . یاضرا  نوگانوگ  لاکشا   -8
تمحز ییاراد  یارب  نارگید   . دش یم  تردق  ندروآ  تسد  هب  بجوم 

یخرب و   ) ناتساب نارود  ناسنا   . دوب شیاسآ  ینعم  هب  نآ  اریز   ، دندیشک یم 
داوم  . تشاد لیامت  تالّمجت  رد  دوخ  عبانم  نداد  زرھ  هب  دعب ) نارود  یاھناسنا 

. تخاس یم  جاو  جاھ و  ار  یودب  یاھداژن  ردخم  داوم  روآ و  یتسم 

هب نتخودنا  یارب  یدیدج  یاھ  هزیگنا  اھناسنا   ، تفای هعسوت  ندمت  هک  جیردت  هب 
کاروخ یارب  هیلوا  یگنسرگ  هب  تعرس  هب  دیدج  یاھ  هتساوخ   . دندروآ تسد 
نادنمتورث طقف  دش  یم  روصت  هک  دش  عقاو  ترفن  دروم  ردق  نآ  رقف   . دنتشگ هفاضا 

هک دیدرگ  دنمشزرا  ردق  نآ  ییاراد   . دنور یم  تشھب  هب  ًامیقتسم  ندرم  زا  سپ 
. دش یم  درف  مان  زا  گنن  ندودز  بجوم  هنارھاظتم  تفایض  کی  یرازگرب 

یارب لیابق  یخرب  دارفا   . دیدرگ یعامتجا  زیامت  رگناشن  یدوز  هب  تورث  نتخودنا 
یاھزور یخرب  رد  نآ  ندنازوس  قیرط  زا  ات  دنتخادرپ  یم  ییاراد  تشابنا  هب  اھلاس 

ریثأت تحت  ار  نارگید  شیوخ  ۀلیبق  دارفا  نیب  رد  نآ  ۀنادازآ  شخپ  قیرط  زا  ای   ، لیطعت
نامدرم یتح   . تخاس یم  دومناو  یگرزب  یاھناسنا  ار  اھنآ   ، راک نیا   . دنھد رارق 

رد  ، دننک یم  یداش  رایسب  سمسیرک  یایادھ  ۀنادنمتواخس  شخپ  اب  یزورما 
. دننک یم  فقو  یگرزب  یشزومآ  هیریخ و  تاسسؤم  دنمتورث  یاھناسنا  هک  یلاح 

. دنام یم  یقاب  هتفاین  رییغت  ًالماک  وا  عبط  اما   ، تسا عونتم  ناسنا  کینکت 

ناتساب نارود  دنمتورث  یاھناسنا  زا  یرایسب  هک  دوش  تبث  تسا  هنافصنم  نکیل 
طسوت دندیسرت  یم  هک  دندرک  یم  شخپ  تلع  نیا  هب  ار  شیوخ  تورث  ۀدمع  شخب 
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لّومتم یاھناسنا   . دنوش هتشک  دنراد  اھنآ  یاھ  هتخودنا  هب  عمط  مشچ  هک  ییاھنآ 
ۀدید اب  تورث  هب  دنھد  ناشن  ات  دندرک  یم  ینابرق  ار  یرایسب  یاھ  هدرب  ًالومعم 

. دنرگن یم  ریقحت 

یعامتجا و نامزاس   ، تسا هتشاد  ناسنا  یزاسدازآ  هب  لیامت  هیامرس  هچ  رگا 
طسوت هیامرس  زا  ۀدافتسا  ِءوس   . تسا هتخاس  هدیچیپ  رایسب  ار  وا  یتعنص 

یتعنص نردم  ۀعماج  ساسا  هیامرس  هک  ار  تیعقاو  نیا   ، فصنمریغ ناراد  هیامرس 
هچنآ رھ  هب  تبسن  عارتخا  هیامرس و  قیرط  زا  زورما  لسن   . درب یمن  نیب  زا  تسا 

رما نیا   . درب یم  هرھب  یدازآ  زا  یرتالاب  ۀجرد  زا  تشاد  دوجو  نیمز  رد  نآ  زا  شیپ  هک 
یاھ هدافتسا  ِءوس  هیجوت  لیلد  هب  هن  تسا و  هدش  تبث  تیعقاو  کی  تروص  هب 

. هاوخدوخ رکف و  یب  ناراد  هیامرس  قیرط  زا  هیامرس  زا  رایسب 
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زا یماظن —  ، و  یبھذم  ، ینوناق  ، یتعنص نآ —  شخب  راھچ  اب  یودب  ۀعماج 
. دیدرگ رادیدپ  ییاراد  ، و  ناگدرب  ، تاناویح  ، شتآ لماع  قیرط 

نآ  . دومن ادج  ناویح  زا  ار  ناسنا  هشیمھ  یارب   ، اھنت دحرس  کی  اب   ، شتآ داجیا 
بش رد  هک  تخاس  رداق  ار  ناسنا  شتآ   . تسا رشب  ِیساسا  فاشتکا  ای  عارتخا 

ار یعامتجا  ۀدوارم  شتآ   . دنسرت یم  نآ  زا  تاناویح  ۀیلک  هک  ارچ   ، دنامب نیمز  یور 
داجیا یشحو  تاناویح  امرس و  ربارب  رد  اھنت  هن  نآ   . دومن قیوشت  بش  ماگنھ  رد 

نآ  . دش هتفرگ  راک  هب  حابشا  ربارب  رد  تینما  ناونع  هب  نینچمھ  هکلب   ، درک ینمیا 
لیابق زا  یرایسب   . امرگ ات  تفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  رون  یارب  رتشیب  ادتبا  رد 

یا هلعش  بش  رسارس  رد  هک  نیا  رگم   ، دننک یم  عانتما  ندیباوخ  زا  هدنام  بقع 
. دزوسب

یتسود عون  یارب  ار  یو  ۀلیسو  نیلوا  ناسنا  یارب  دوب و  گرزب  زاس  ندمت  کی  شتآ 
ار هتخورفا  گنس  لاغز  تخاس  رداق  ار  وا  هک  تروص  نیدب   ، دومن داجیا  ررض  نودب 

ۀلیسو هب  هک  یگناخ  شتآ   . دھدب هیاسمھ  کی  هب  شیوخ  نتخاس  مورحم  نودب 
هب زاین  دوب و  راگزومآ  نیلوا   ، تفرگ یم  رارق  هجوت  دروم  رتخد  نیرت  نسم  ای  ردام 
هداوناخ هکلب   ، دوبن نامتخاس  کی  هناخ  نیلوا   . تشاد نانیمطا  تیلباق  تبقارم و 

انب یدیدج  لزنم  رسپ  کی  هک  یماگنھ   . دمآ یم  درگ   ، هداوناخ نادشتآ   ، شتآ لوح 
. درب یم  هداوناخ  هاگشتآ  زا  لعتشم  ۀکرت  کی   ، داھن یم 

یشتسرپ ِءیش  کی  تروص  هب  نآ  اب  دروخرب  زا   ، شتآ فشاک   ، نادنا هچ  رگا 
تروص هب  ای  هراو  تب  کی  تروص  هب  ار  شتآ  ۀلعش  وا  ناگداون  زا  یرایسب   ، درک بانتجا 
دندرگ دنم  هرھب  شتآ  یتشادھب  دیاوف  زا  دنتسناوتن  اھنآ   . دندرک یم  یقلت  حور  کی 
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یعس هشیمھ  دیسرت و  یم  شتآ  زا  یودب  ناسنا   . دندنازوس یمن  ار  هلابز  اریز 
تحت  . دیشاپ یم  روخب  نآ  رد  ور  نیا  زا  دراد و  هاگن  مارآ  حالطصا  هب  ار  نآ  درک  یم 

شتآ کی  درف و  کی  نیب  زا  هاگچیھ  دندرک و  یمن  فت  شتآ  رد  امدق  یطیارش  چیھ 
رد هک  قامخچ  یاھگنس  تیریپ و  ینھآ  یاھگنس  یتح   . دندرک یمن  روبع  لعتشم 

هدرمش سدقم  هیلوا  ناسنا  طسوت  دنتفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  شتآ  نتخورفا 
. دندش یم 

هتشاذگ  ، تفرگ یم  شتآ  هبلک  کی  رگا   . دوب هانگ  شتآ  ۀلعش  ندرک  شوماخ 
هداد هزاجا  زگرھ  دندوب و  سدقم  اھھاگترایز  دباعم و  یاھشتآ   . دزوسب دش  یم 
کی زا  دعب  ای  هنالاس  دوب  مسر  هک  نیا  یانثتسا  هب   ، دنوش شوماخ  دش  یمن 

باختنا نھاک  ناونع  هب  نانز   . دنوش هتخورفا  یدیدج  یاھ  هلعش   ، تبیصم
. دندوب لزانم  شتآ  ۀدنراد  هاگن  اریز  دندش  یم 

زا یشان   ، دیراب ورف  شتآ  نایادخ  زا  هنوگچ  هک  نیا  نوماریپ  ناتساب  یاھ  هناسفا  
أشنم هک  یدیاقع  نیا   . دش یم  داجیا  هقعاص  ۀلیسو  هب  هک  تسا  شتآ  ۀدھاشم 
مسر هب  شتآ  شتسرپ  ، و  دیماجنا شتآ  شتسرپ  هب  ًامیقتسم  دنراد  هعیبطلاءاروام 
ۀدیقع . و  تفای همادا  یسوم  مایا  ات  هک  یمسر   ، دیدرگ رجنم  شتآ “ نایم  زا  روبع  ”

گرزب لماع  شتآ  ۀناسفا   . تسا اجرباپ  زونھ  گرم  زا  سپ  شتآ  نایم  زا  روبع 
نایسراپ یزادرپدامن  رد  زونھ  دوب و  نیشیپ  مایا  رد  رگیدکی  هب  مدرم  ندرک  رتکیدزن 

. تسا اجرباپ 

لیدبت زیمآرخسمت  ترابع  کی  هب  ناراوخ “ ماخ   ” ، و دیماجنا زپ  تخپ و  هب  شتآ 
شھاک دوب  یرورض  اذغ  مضھ  یارب  هک  ار  یتایح  یژرنا  فرصم   ، نتخپ . و  تشگ

رد  ، دراذگ یقاب  یعامتجا  گنھرف  یارب  یناوت  هیلوا  ناسنا  یارب  بیترت  نیدب  داد و 
، کاروخ نیمأت  روظنم  هب  مزال  راک  شھاک  قیرط  زا   ، تاناویح شرورپ  هک  یلاح 

. دیدرگ یعامتجا  یاھتیلاعف  یارب  تقو  ندش  مھارف  بجوم 

یورین بقاعتم  فشک  هب  دومن و  زاب  یراکزلف  یارب  ار  اھرد  شتآ  هک  دروآ  دای  هب  دیاب 
. دیماجنا هتیسیرتکلا  زا  یزورما  یاھ  هدافتسا  راخب و 
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دای دیاب  یرشب  تادوجوم   . دوب ناسنا  نمشد  یناویح  یایند  مامت   ، ادتبا رد 
ار تاناویح  ناسنا  تسخن   . دننک تظفاحم  تاناویح  ربارب  رد  دوخ  زا  هک  دنتفرگ  یم 

. دنیآرد وا  تمدخ  رد  دنک  روبجم  هدرک و  یلھا  ار  اھنآ  تفرگ  دای  اھدعب  اما   ، دروخ یم 

هک روطنامھ  شیبامک   . دش لصاح  یفداصت  روط  هب  تاناویح  ندرک  یلھا 
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ار اھ  هلگ  یشحو  ناسنا   ، دندرک یم  راکش  ار  یشحو  شیمواگ  ناتسوپخرس 
لرتنک تحت  ار  تاناویح  دنتسناوت  یم  هلگ  ۀرصاحم  قیرط  زا  اھنآ   . درک یم  راکش 
دندوب زاین  دروم  اذغ  یارب  هک  روطنآ  ار  اھنآ  دندش  یم  رداق  بیترت  نیدب  دنروآرد و 
ریگلفاغ اھ  هلگ  یمامت  قیرط  نیا  زا  ، و  دندش هتخاس  اھراصح  اھدعب   . دنشکب

. دندش یم 

دنتسناوت یمن  لیف  لثم  اھنآ  زا  یرایسب  اما   ، دوب ناسآ  تاناویح  یخرب  ندرک  یلھا 
هب تاناویح  عاونا  زا  یخرب  هک  دش  فشک   ، اھدعب زاب   . دننک لثم  دیلوت  تراسا  رد 
. دننک لثم  دیلوت  دنناوت  یم  تراسا  رد  هک  نیا  ، و  دنھد یم  رد  نت  ناسنا  روضح 
یرنھ  ، دیدرگ جیورت  یباختنا  دلو  داز و  قیرط  زا  بیترت  نیدب  تاناویح  ندرک  یلھا 

. تسا هدرک  یدایز  تفرشیپ  ایشیملد  ناراگزور  زا  هک 

ینامز نآ  ندرک  یلھا  راوشد  ۀبرجت  ، و  دیدرگ یلھا  هک  دوب  یناویح  نیلوا  گس 
لوط رسارس  رد  ار  یچراکش  کی  هک  نیا  زا  سپ  صوصخ  هب  گس  کی  هک  دش  زاغآ 
، راکش  ، اذغ روظنم  هب  اھگس  اھتدم  یارب   . تفر هناخ  هب  وا  اب  ًالمع  دومن  لابند  زور 
هزوز طقف  اھگس  ادتبا  رد   . دنتفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یمدمھ  ، و  لقن لمح و 
نیا هب  گس  ییایوب  زیت  سح   . دننک سراپ  هک  دنتفرگ  دای  اھدعب  اما   ، دندیشک یم 
یاھ هقرف  شیادیپ  بجوم  ور  نیا  زا  ، و  دنیبب ار  حاورا  دناوت  یم  وا  هک  درب  هار  روصت 
یارب ار  نیا  ًاودب  نابھگن  یاھگس  نتفرگ  راک  هب   . دیدرگ هراو  تب  گس  ۀدنتسرپ 

هب هک  تشگ  موسرم  سپس   . دنباوخب بش  رد  هک  تخاس  رسیم  هلیبق  یمامت 
راک هب  نابھگن  یاھگس  یدام  نانمشد  زین  حاورا و  ربارب  رد  هناخ  زا  تظافح  روظنم 

کیدزن ناویح  ای  ناسنا   ، درک یم  سراپ  گس  هک  یماگنھ   . دنوش هتفرگ 
نونکا یتح   ، دندوب کیدزن  حاورا   ، دیشک یم  هزوز  گس  هک  یتقو  اما   ، دندش یم 
گرم عوقو  زا  یکاح  بش  رد  گس  ندیشک  هزوز  هک  دنراد  رواب  یرایسب  زونھ 

. تسا

یلھا زا  دعب  اما   ، دوب نابرھم  نز  اب  ًاتبسن   ، دوب یچراکش  کی  درم  هک  یماگنھ 
هب شیوخ  نانز  اب  لیابق  زا  یرایسب   ، ایشسگیلک شاشتغا  اب  زین  ، و  تاناویح ندرک 

راتفر اھنآ  اب  روطنامھ  رتشیب  عومجم  رد   . دندرک یم  راتفر  یروآ  تلجخ  زرط 
رب رد  نز  اب  درم  ۀنایشحو  راتفر   . دندرک یم  راتفر  دوخ  تاناویح  اب  هک  دندرک  یم 

. تسا رشب  خیرات  لوصف  نیرتکیرات  زا  یکی  ۀدنریگ 
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هدرب نیلوا  نز   . درکن گنرد  دوخ  عونمھ  ندروآرد  یگدنب  هب  رد  زگرھ  یودب  ناسنا 
دوخ یسنج  تسدریز  کیرش  ناونع  هب  ار  نز  نابش  ِدرم   . یگداوناخ ۀدرب  کی   ، دوب

یگتسباو زا  یشان  ًامیقتسم  یسنج  یگدرب  عون  نیا   . دروآ یمرد  یگدرب  هب 
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. دوب نز  هب  درم  ۀتفای  لیلقت 

بھذم نتفریذپ  زا  هک  دوب  یگنج  ناریسا  نآ  لابقا  یگدرب  شیپ  نادنچ  هن  یتدم 
دح ات   ، دندروخ یم  ار  ناریسا  نآ  زا  شیپ  مایا  رد   . دندیزرو یم  عانتما  حتاف  یورین 
ینابرق حاورا  یارب   ، دندرک یم  رگیدکی  اب  گنج  هب  روبجم   ، دندرک یم  هجنکش  گرم 
لتق هب  تبسن  یگرزب  تفرشیپ  یگدرب   . دندروآ یمرد  یگدرب  هب  ای  ، و  دندرک یم 

. دوب یراوخمدآ  ماع و 

هناریگلفاغ ۀلمح   . دوب یگنج  ناریسا  اب  هدنشخب  راتفر  رد  ولج  هب  ماگ  کی  یگدرب 
هاشداپ ناج  ظفح  اب  طقف  ، و  ناکدوک ، و  نانز  ، نادرم یناگمھ  راتشک  اب  یاع  هب 

یتح هک  تسا  یا  هنایشحو  راتشک  قیقد  ریوصت   ، حتاف یورین  ربکت  یاضرا  یارب 
، جوع هب  یناھگان  ۀلمح   . دش یم  هتسب  راک  هب  ندمتم  حالطصا  هب  نامدرم  طسوت 
ار دوخ  نانمشد  نایناربع   . دوب رثؤم  هنایشحو و  هزادنا  نامھ  هب   ، ناشاب هاشداپ 
بحاصت یگنج  میانغ  ناونع  هب  ار  نانآ  لاوما  یمامت  “، و  دندرک یم  دوبان  یلک  هب  ”

هیزج تخادرپ  تحت  نادرم “ ۀیلک  یدوبان   ” رفیک اب  ار  اھرھش  ۀیلک  اھنآ   . دندرک یم 
یا هلیبق  ییاتسدوخ  هک  ییاھنآ   ، رصع مھ  لیابق  زا  یرایسب  اما   . دنداد یم  رارق 

. دندوب هدرک  عورش  ار  رترب  یارسا  شریذپ  مسر  هک  دوب  اھتدم   ، دنتشاد یرتمک 

یارسا وا   . تفرگن یگدرب  هب  ار  یسک   ، اکیرمآ خرس  ناسنا  دننامھ   ، یچراکش
موسرم نابش  نامدرم  نایم  رد  یگدرب   . تشک ای  تفریذپ و  دوخ  عمج  رد  ای  ار  دوخ 
نتشک ناراد  هلگ   ، گنج ماگنھ  رد   . دنتشاد زاین  یرتمک  نانکراک  هب  اھنآ  اریز   ، دوبن

. دنتخاس موسرم  ار  ناکدوک  نانز و  اھنت  نتفرگ  یگدرب  هب  درم و  ناریسا  ۀیلک 
نز یارسا  نیا  یریگرسمھ  یارب  یصخشم  تاروتسد  لماش  یسوم  نیناوق 
نایناربع اما   ، دنوش هتخادنا  نوریب  دنتسناوت  یم   ، دندوبن تیاضر  دروم  اھنآ  رگا   . دوب

نیا ًالقا  دنشورفب —  هدرب  ناونع  هب  ار  یدورطم  نارسمھ  نینچ  دنتشادن  هزاجا 
، دوب ییادتبا  نایناربع  یعامتجا  یاھصخاش  هچ  رگا   . دوب ندمت  رد  ولج  هب  ماگ  کی 

. دوب فارطا  لیابق  یاھدرادناتسا  زا  رتالاب  بتارم  هب 

اھنآ ، و  دوب هیامرس  رگنایامن  نانآ  یاھ  هلگ  ؛  دندوب ناراد  هیامرس  نیلوا  ناراد  هلگ 
نیا ندرپس  هب  لیامت  اھنآ  . و  دندرک یم  یگدنز  یعیبط —  شیازفا  هرھب —  یور 
ار درم  ناریسا  اھنآ  اھدعب  اما   . دنتشادن نانز  ای  ناگدرب  یتسرپرس  تحت  تورث 

بابرا و ماظن  ۀیلوا  أشنم  نیا   . دننزب مخش  ار  نیمز  دنتخاس  روبجم  ار  نانآ  هتفرگ و 
یناسآ هب  اھییاقیرفآ   . دوب قحلم  نیمز  هب  هک  یناسنا  تسا —  یتیعر 

هدرب گرزب  داژن  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دننک تشک  ار  نیمز  هک  دنبای  شزومآ  دنتسناوت  یم 
. دندش

هعماج هک  دوب  یلپ   ، نآ  . دوب یرشب  ندمت  ریجنز  رد  ریذپان  بانتجا  ۀقلح  کی  یگدرب 
، نآ  . دومن روبع  هناندمتم  یاھتیلاعف  مظن و  هب  توخر  جرم و  جرھ و  زا  نآ  یور  زا 
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مھارف بجوم  بیترت  نیدب  دننک و  راک  تخاس  روبجم  ار  لبنت  هدنام و  بقع  نامدرم 
. دندرگ دوخ  ناقوفام  یعامتجا  تفرشیپ  یارب  شیاسآ  تورث و  نتخاس 

ار یودب  ۀعماج  ینوناق  مسیناکم  هک  تخاس  روبجم  ار  ناسنا  یگدرب  تنس 
یوق تاررقم  بلاط  یگدرب   . دیدرگ تلود  زاغآرس  شیادیپ  بجوم  نآ   . دنک عارتخا 

لادوئف نابابرا  اریز   ، تفر نیب  زا  ًالمع  اپورا  یاطسو  نورق  لوط  رد  تسا و 
دننامھ  ، ناتساب نارود  ۀدنام  بقع  لیابق   . دننک لرتنک  ار  ناگدرب  دنتسناوتن 

. دنتشادن هدرب  زگرھ   ، زورما یموب  یاھییایلارتسا 

ناسنا هک  دوب  متس  ملظ و  سرادم  رد  اما   ، دوب هناملاظ  یگدرب   ، تسا تسرد 
دایز یلیم  یب  اب  هک  رتالاو  ۀعماج  کی  تاکرب  رد  ناگدرب  ماجنارس   . تخومآ ار  تعنص 
گنھرف و زا  ینامزاس   ، یگدرب  . دنتشگ میھس  دندوب  هدومن  نآ  شنیرفآ  هب  کمک 

یرامیب نیرت  کلھم  تروص  هب  یدوز  هب  اما   ، دَرَوآ یم  دوجو  هب  یعامتجا  درواتسد 
. درَب یم  شروی  هعماج  نورد  هب  یراکبان  اب  یعامتجا  برخم 

دنچ دننامھ   ، یگدرب  . دیدرگ هدرب  ندش  خوسنم  بجوم  یزورما  یکیناکم  عارتخا 
تباث هشیمھ  اما   . درادن هدزاب  اریز  دوش  یم  هدراذگ  رس  تشپ  دراد  یرسمھ 

. تسا راب  هعجاف  ناگدرب  زا  یدایز  دادعت  یناھگان  نتخاس  دازآ  هک  تسا  هدش 
. دھد یم  یور  یرتمک  تالکشم  دنوش  یم  دازآ  جیردت  هب  نانآ  هک  یماگنھ 

یبلط هاج  دنھد  یم  هزاجا  رفن  نارازھ  اما   ، دنتسین یعامتجا  ۀدرب  اھناسنا  هزورما 
ۀتفای دوبھب  دیدج و  لکش  کی  هب  هنابلطوادریغ  یگدرب   . دزاس ضرق  ۀدرب  ار  اھنآ 

. تسا هدرب  هار  یتعنص  ۀتفای  لیدعت  یگدنب 

دیابن زگرھ  ندوب  لطاب  لطاع و   ، تسا یناگمھ  یدازآ  هعماج  نامرآ  هک  یلاح  رد 
راک دوخ  نیمأت  ۀزادنا  هب  ًالقا  دندرگ  مزلم  دیاب  دنمناوت  صاخشا  ۀیلک   . ددرگ لمحت 

. دننک

تاناویح  . تسا هتفر  نیب  زا  ًابیرقت  یگدرب   . دور یم  ارقھق  هب  ور  یزورما  ۀعماج 
 — شتآ ۀرود  هب  تردق  یارب  دراد  ندمت   . دنوش یم  هتشاذگ  رس  تشپ  یلھا 

زا یگدرب  ، و  تاناویح  ، شتآ قیرط  زا  ناسنا   . دنک یم  تشگزاب  یلآریغ —  یایند 
یرای ناگدرب و  کمک  دنک و  یم  ریس  هتشذگ  هب  هزورما  وا  ؛  تفای اقترا  شحوت  نارود 
تورث دیدج  عبانم  رارسا و  یبایتسد  ددصرد  هک  نیا  نمض   ، دزیر یم  رود  ار  تاناویح 

. دشاب یم  تعیبط  رصانع  رابنا  زا  تردق  و 

یصوصخ تیکلام  - 9

یزورما نیرتکد  وریپ  یودب  ناسنا   ، دوب یکارتشا  ًالمع  یودب  ۀعماج  هک  یلاح  رد 
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یعامتجا نیرتکد  ای  فرص  یروئت  کی   ، نیشیپ مایا  نیا  مسینومک   . دوبن مسینومک 
یتسدگنت رقف و  زا  مسینومک   . دوب کیتاموتا  یلمع  هداس و  لیدعت  کی  نآ  ؛  دوبن
هتخانشان ًابیرقت  یناتساب  لیابق  نیا  نایم  رد  اشحف  ییادگ و  ؛  درک یم  یریگولج 

. دوب

زین ار  یگیام  نایم  ، و  دروآ یمن  نییاپ  ار  اھناسنا  حطس  ًاصوصخ  یودب  مسینومک 
، و دش یم  لئاق  اھب  ندوب  لطاب  لطاع و  تیلاعف و  مدع  یارب  اما   ، دوتس یمن 
دشر رد  مسینومک   . دیدرگ یم  یزاورپدنلب  یدوبان  تعنص و  ندرب  نیب  زا  بجوم 

هار رتالاب  یعامتجا  مظن  کی  لماکت  هب  اما   ، دوب یرورض  بوچراھچ   ، یودب ۀعماج 
: تفرگ رارق  یرشب  یوق  شیارگ  راھچ  لباقم  رد  اریز   ، درب

دنموزرآ هکلب   ، دراد ییاراد  تشابنا  هب  دیدش  لیم  اھنت  هن  ناسنا  هداوناخ .  -1
ۀعماج رد  اما   . دراذگ یقاب  ثرا  هب  دوخ  ناگداون  یارب  ار  دوخ  لاوما  هک  تسا 

ای دش و  یم  دوبان  ًاروف  ای  یو  گرم  ماگنھ  رد  درف  کی  ۀیامرس   ، هیلوا یکارتشا 
دص ثرا  رب  تایلام  دیسر —  یمن  ثرا  هب  ییاراد   . دش یم  میسقت  هورگ  نایم 

، ییاراد اب  هطبار  رد  تثارو  موسر  بادآ و  هیامرس و  یدعب  تشابنا   . دوب دص  رد 
نارود شحاف  یاھ  هدافتسا  ِءوس  مغر  هب  . و  دوب یعامتجا  زراب  تفرشیپ  کی 

. دراد تحص  رما  نیا   ، دوب هیامرس  طلغ  دربراک  هب  طوبرم  هک  دعب 

یارب هک  دوب  نیا  ناھاوخ  نینچمھ  یودب  ناسنا  یبھذم . تاشیارگ   -2
نیا  . دنک یزودنا  لام   ، یزکرم ۀتسھ  تروص  هب   ، دعب دوجو  رد  یگدنز  عورش 
یصخش تاقلعتم  هک  دوب  نیا  رب  مسر  اھتدم  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  هزیگنا 

اب نادنمتورث  طقف  هک  دنتشاد  رواب  اھ  یمیدق   . دنزاس نفد  یو  اب  ار  درف  کی 
، هدش راکشآ  بھذم  ناراگزومآ   . دنبای یم  تاجن  گرم  زا  تمرح  یروف و  تذل 
هک دنتشاد  مالعا  هک  دندوب  ییاھنیلوا   ، یحیسم ناراگزومآ  هژیو  هب  رتشیب 

. دنوش رادروخرب  تاجن  زا  نادنمتورث  اب  ناسکی  طیارش  رد  دنناوت  یم  ارقف 

عیزوت  ، یعامتجا لماکت  نیتسخن  یاھزور  رد  هافر . یدازآ و  هب  لیم   -3
ۀدرب رگراک  ؛  دوب یگدرب  زا  یلکش  کی  ًالمع  هورگ  نایم  رد  هناگادج  یاھدمآرد 
یور زا  جرخلو  مدآ  دوب : مسینومک  یراحتنا  فعض  نیا   . دش یم  هراکیب  مدآ 
دارفا  ، زورما نارود  رد  یتح   . درک یم  یگدنز  وج  هفرص  مدآ  قیرط  زا  تداع 

اکتا وج ) هفرص  ۀدنھد  تایلام  دارفا   ) تلود هب  شیوخ  زا  تبقارم  یارب  جرخلو 
دنراد هک  ییاھنآ  دنراد  راظتنا  زونھ   ، دنرادن یا  هیامرس  چیھ  هک  ییاھنآ   . دنراد

. دنھد اذغ  نانآ  هب 

یاھدرکلمع قیرط  زا  مسینومک  تردق . تینما و  یارب  دیدش  لیامت   -4
تسد هب  یگدرب  زا  رارف  یارب  شالت  رد  هک  قفوم  ورشیپ و  دارفا  زیمآ  بیرف 
ماجنارس دندز  یم  نوگانوگ  یاھدنفرت  هب  تسد  دوخ  لیابق  ۀراکیب  لبنت  دارفا 
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مدع ؛  تفرگ یم  تروص  هنایفخم  ًامامت  لام  نتخودنا  ادتبا  رد  اما   . تشگ دوبان 
دعب ۀرود  کی  رد  یتح   . دش یم  هیامرس  راکشآ  تشابنا  زا  عنام  یودب  تینما 
هک درک  یم  لصاح  نانیمطا  هاشداپ   . دوب کانرطخ  رایسب  تورث  نالک  تشابنا 
، و دیامن لعج  یگتخاس  یماھتا  دنمتورث  درم  کی  لاوما  ۀرداصم  یارب  دناوتب 
هب یریگولج  نفد  نفک و  مسارم  زا   ، درم یم  دنمتورث  درم  کی  هک  یماگنھ 
ثرا رب  تایلام  ناونع  هب  دایز  غلبم  کی  یو  ۀداوناخ  هک  نیا  ات  دمآ  یم  لمع 

. درک یم  ادھا  هاشداپ  هب  ای  یمومع  هافر  یارب 

. دوب طلسم  هداوناخ  رب  ردام  ، و  دندوب هعماج  لاوما  اھنز   ، نیشیپ رود  رایسب  مایا  رد 
تیاضر هب  جاودزا  ؛  دندوب اھنز  ۀیلک  بحاص  اھنیمز و  یمامت  کلام  هیلوا  ناسیئر 

رد یدارفنا  تروص  هب  اھنز   ، مسینومک ندش  یرپس  اب   . تشاد زاین  هلیبق  مکاح 
ور نیا  زا   . تفرگ تسد  هب  ار  هداوناخ  لرتنک  جیردت  هب  ردپ  ، و  دندش هتفرگ  رایتخا 

یرسمھ کت  اب  جیردت  هب  یرسمھ  دنچ  بلاغ  یاھتنس  ، و  تشگ زاغآ  هداوناخ 
. تسا جاودزا  رد  ثنؤم  سنج  یگدرب  رصنع  یاقب  یرسمھ  دنچ   ) . دندش نیزگیاج 

راک رد  نز  کی  درم و  کی  یاتمھ  یب  دنویپ  ِیگدرب  زا  یراع  ِلآ  هدیا  یرسمھ  کت 
(. دشاب یم  شیوخ  دوبھب  ، و  لباقتم شزومآ   ، نادنزرف شرورپ   ، هناخ نتخاس  عیدب 

تیکلام  . دندوب هلیبق  کرتشم  ییاراد   ، اھحالس رازبا و  هلمج  زا   ، لاوما ۀیلک  ادتبا  رد 
یا هناگیب  رگا   . دوب دش  یم  سمل  ًاصخش  هک  ییاھزیچ  ۀیلک  لماش  ًاودب  یصوصخ 
هک یناکم  رھ   ، اھدعب  . دوب وا  هب  قلعتم  سپ  نآ  زا  ناجنف   ، دیشون یم  ناجنف  کی  زا 

. تشگ یم  یمخز  هورگ  ای  صخش  کلم  دش  یم  هتخیر  نآ  رد  نوخ 

یشخب اب  تفر  یم  نامگ  اریز   ، دوب تمرح  دروم  ادتبا  رد  یصوصخ  تیکلام  ور  نیا  زا 
هفارخ زا  عون  نیا  رب  ینمیا  اب  تیکلام  رب  تناما   . تسا دنمراب  کلام  تیصخش  زا 

هورگ نورد  رد   . دوبن زاین  سیلپ  هب  یصخش  تاقلعتم  زا  تظافح  یارب  ؛  دوب راوتسا 
رگید لیابق  یاھالاک  بحاصت  یارب  اھناسنا  هچ  رگ   ، تشادن دوجو  یدزد  هنوگچیھ 
یصخش لاوما  ادتبا  رد  ؛  تفای یمن  همتاخ  گرم  اب  تیکلام  طباور   . دندرک یمن  گنرد 

اج هب  ۀداوناخ  طسوت  اھدعب  ، و  دندش یم  نفد  هدرم  اب  سپس   ، دندش یم  هدنازوس 
. دندش یم  هدرب  ثرا  هب  هلیبق  طسوت  ای  هدنام 

ۀوالع هب  ربکت   . دراد ییوداج  ِءایشا  نتخیوآ  رد  أشنم  یصخش  لاوما  یتنیز  عون 
زا یو  ییاھر  یارب  اھشالت  ۀیلک  ربارب  رد  هیلوا  ناسنا  دش  بجوم  حبش  زا  سرت 

ۀیلک زا  رتالاب  یلام  نینچ  شزرا   . دنک تمواقم  یو  ییوداج  ۀقالع  دروم  ِءایشا 
. دش یم  یقلت  تاموزلم 

طسوت اھھاگلزنم   ، اھدعب  . دوب ناسنا  یاھییاراد  نیلوا  زا  یکی  ندیباوخ  ناکم 
دنتشاد یم  هاگن  هورگ  یارب  تناما  تروص  هب  ار  کالما  ۀیلک  هک  هلیبق  ناسیئر 

تیکلام یادھا  بجوم  هدکشتآ  کی  یرارقرب  نآ  زا  سپ   . دندش یم  نییعت 
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رواجم نیمزرس  یارب  هتفای  تیدنس  یبوخ  هب  ۀلابق  کی   ، نآ زا  دعب  زاب  ؛ و  تشگ یم 
. دش یم  یتیکلام  نینچ  بجوم 

ًامامت اھ  هراو  تب   . دندوب یصوصخ  تاقلعتم  نیلوا  ۀرمز  رد  اھھاچ  بآ و  یاھخاروس 
هب لسع  ، و  یزرواشک تالوصحم   ، ناتخرد  ، اھھاچ  ، بآ یاھخاروس  زا  تظفاحم  رد 
روظنم هب  ینیناوق   ، هراو تب  هب  داقتعا  نتفر  تسد  زا  لابند  هب   . دندش یم  هتفرگ  راک 

تاناویح هب  طوبرم  نیناوق  اما   . دندمآ دوجو  هب  یصوصخ  تاقلعتم  زا  یرادساپ 
ناسنا  . دنتشاد دوجو  نیمزرس  نیناوق  زا  شیپ  اھتدم   ، ندرک راکش  قح   ، یراکش
هاگدید تسناوت  یمن  وا  ؛  دیمھفن ار  نیمز  یصوصخ  تیکلام  زگرھ  اکیرمآ  خرس 

. دنک کرد  ار  دیفس  ناسنا 

نیا ، و  دش یم  صخشم  یگداوناخ  ناشن  اب  ادتبا  نامھ  رد  یصوصخ  تیکلام 
حاورا تبقارم  تحت  تسناوت  یم  زین  کلم   . تسا یگداوناخ  یاھناشن  ۀیلوا  أشنم 
ماگنھ نآ  رد  و  دندرک “ یم  کربت  سیدقت و   ” ار نیمز  هعطق  کی  نانھاک   . دریگ رارق 
رارق دش  یم  هتخارفا  نآ  یور  هک  ییوداج  یاھوبات  تظفاحم  تحت  نآ  هک  دوب 

. دنتسھ نھاک “ تیکلام  دنس   ” یاراد ناکلام  هک  دش  یم  هتفگ  ور  نآ  زا   . تفرگ یم 
رب تنعل  : ” دندوب لئاق  یدایز  مارتحا  یگداوناخ  یاھ  هناشن  نیا  یارب  نایناربع 

رب رد  یگنس  یاھناشن  نیا  “ . دراد یم  رب  یاج  زا  ار  دوخ  ۀیاسمھ  ۀناشن  هک  یسک 
اھمان لوا  فورح  هک  یماگنھ   ، ناتخرد یتح   . دندوب نھاک  مان  لوا  فورح  ۀدنریگ 

. دندش یم  یصوصخ  لاوما   ، دیدرگ یم  کح  نانآ  یور 

یلاوتم تالوصحم  اما   ، دندوب یصوصخ  تالوصحم  طقف  نیتسخن  ناراگزور  رد 
شیادیپ بجوم  یزرواشک  ور  نیا  زا   . دندش یم  تیکلام  دنس  یادھا  بجوم 

تیکلام اھنآ  هب  دارفا  یگدنز  لوط  رد  طقف  ادتبا  رد   . دش نیمز  یصوصخ  تیکلام 
یاھدنس نیلوا   . تشگ یم  زاب  هلیبق  هب  نیمز  گرم  ماگنھ  رد  ؛  دش یم  هداد 

نفد نیمز  ربق —  یارب   ، دش یم  ادھا  دارفا  هب  لیابق  ۀلیسو  هب  هک  نیمز  تیکلام 
راصح نآ  رود  هک  تشاد  قلعت  یناسک  هب  نیمز   ، دعب مایا  رد   . دوب یگداوناخ — 

یمومع و یاھھاگارچ  صتخم  ار  اھنیمز  یخرب  هشیمھ  اھرھش  اما   . دندیشک یم 
یاقب رگنایامن  یکارتشا “ یاھزیچ   ” نیا  . دنداد یم  رارق  هرصاحم  عقوم  رد  هدافتسا 

. دنتسھ یعمج  تیکلام  نیشیپ  لکش 

. دومن ظفح  دوخ  یارب  ار  تایلام  قح  ، و  داد صیصخت  کلم  درف  هب  روشک  تبقاع 
اھب هراجا  دنتسناوت   ، دنتشاد ظوفحم  ار  ناشتیکلام  دنس  هک  نیا  زا  دعب  ناکلام 

ماجنارس  . تشگ لیدبت  هیامرس —  دمآرد —  عبنم  کی  هب  نیمز  ، و  دننک لوصو 
لباق یتسار  هب  ینھر  کلم  یناتسزاب  ، و  نھر  ، لاقتنا  ، شورف اب  هطبار  رد  نیمز 

. دیدرگ دتس  داد و 

لرتنک و هک  نیا  زا  سپ  اھنت  اما   ، دروآ دایز  تابث  هدنیازف و  یدازآ  یصوصخ  تیکلام 
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یعامتجا شریذپ  نیمز  یصوصخ  تیکلام   ، دیماجنا تسکش  هب  یکارتشا  ۀرادا 
نیمز دقاف  تاقبط  ، و  اھفرس  ، ناگدرب زا  یلسلست  اب  یدوز  هب  ، و  دروآ تسد  هب 
دازآ راو  هدرب  جنر  زا  ار  اھناسنا  جیردت  هب  هتفرشیپ  تالآ  نیشام  اما   . دش لابند 

. دنزاس یم 

، مظن  ، نوناق  ، تلود لک  اما   . تسا یعامتجا  ًالماک  نآ  ؛  تسین قلطم  تیکلام  قح 
هک روطنآ   ، یداش ، و  شمارآ  ، موسر بادآ و   ، یعامتجا یاھیدازآ   ، یندم قوقح 

. دنا هدرک  دشر  لام  یصوصخ  تیکلام  لوح   ، دندنم هرھب  اھنآ  زا  زورما  ِمدرم 

رشب عون  اما   ، تسین سدقم —  ای  یھلا  تسرد —  ًاموزل  ینونک  یعامتجا  مظن 
امش هک  هچنآ   . درک دھاوخ  لمع  بوخ   ، تارییغت داجیا  یارب  دوخ  دنک  تکرح  رد 
هدش هتخانش  امش  ناکاین  یارب  هک  تسا  یمتسیس  رھ  زا  رتھب  رایسب   ، دیراد
رتھب تھج  رد   ، دیھد یم  رییغت  ار  یعامتجا  مظن  هک  یماگنھ  دیبای  نانیمطا   . دوب

هب تسد  ناتناکاین  ۀدش  هتخیر  رود  یاھلومرف  اب  هک  دیوشن  نآ  رب   . دیھد رییغت  ار  نآ 
ماگ بقع  هب  دور ! ولج  هب  لماکت  دیراذگب  بقع ! هب  هن   ، دیورب شیپ  هب   . دینز شیامزآ 

. دیرادنرب

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 70
یرشب تلود  لماکت 

راک اب  هک  دوب  هدنارذگن  ار  شاعم  رارما  لکشم  ۀراک  همین  لح  زا  یدایز  تدم  ناسنا 
میظنت ، و  مظن  ، نوناق تعنص  ۀعسوت   . تشگ هجاوم  یرشب  تاطابترا  میظنت 

. تشاد زاین  تلود  هب  یصوصخ  تیکلام  ؛  دومن یم  هبلاطم  ار  یعامتجا 

مظن متسیس  یعون  قیرط  زا  طقف  ؛  دنتسھ یعیبط  اھتیدض   ، یلماکت ۀرک  کی  رد 
زا یعامتجا  تاررقم  میظنت   . دیآ یم  تسد  هب  حلص  یعامتجا  ۀدنروآرد 

لرتنک عجرم  کی  مزلتسم  طابترا  ؛  تسا ریذپان  کیکفت  یعامتجا  یھدنامزاس 
، و اھ هداوناخ   ، اھ هفیاط   ، لیابق یاھمسینوگاتنآ  یگنھامھ  تلود   . تسا هدننک 

. دنک یم  باجیا  ار  دارفا 

. دیآ یم  دوجو  هب  اطخ  شیامزآ و  قیرط  زا  نآ  ؛  تسا هاگآدوخان  شیادیپ  کی  تلود 
ار یتخبدب  یشرانآ   . دوش یم  یتنس  ور  نیا  زا  ؛  تسا رادروخرب  تاجن  شزرا  زا  نآ 
رد ای   ، دیدرگ رادیدپ  یمارآ  هب   ، یبسن مظن  نوناق و   ، تلود ور  نیا  زا  ؛  داد شیازفا 

رد ار  یرشب  داژن  ًالمع  دوجو  یارب  وپاکت  ِزیمآرھق  تابلاطم   . تسا ندش  رادیدپ  لاح 
. داد قوس  ندمت  یوس  هب  یورشیپ  ۀداج  ریسم 

گنج شیادیپ  - 1

یعامتجا سایقم  حلص  ؛  تسا لماکت  لاح  رد  ِناسنا  ِیعیبط  ثاریم  تلاح و  گنج 
یاھداژن ِیئزج  ترشاعم  زا  شیپ   . دنک یم  یریگ  هزادنا  ار  ندمت  تفرشیپ  هک  تسا 

هزادنا یب  ، و  کاکش رایسب   ، ارگدرف رفاو  ۀزادنا  هب  ناسنا   ، تفرشیپ لاح  رد 
تعیبط نادنزرف  کیتاموتا  شنکاو  توادع  ، و  تعیبط نوناق  تنوشخ   . دوب وج  هزیتس 

یعمج تروص  هب  هک  تسا  اھدرکلمع  نیمھ  ًاقیقد  گنج  هک  یلاح  رد   ، تسا
تفرشیپ ضراوع  طسوت  ندمت  دوپ  رات و  هک  هاگ  رھ  اج و  رھ  . و  دریذپ یم  ماجنا 

نیا هب  رگناریو  یروف و  یتشگزاب  هشیمھ   ، دریگ یم  رارق  راشف  تحت  هعماج 
ترشاعم زا  یشان  ۀدننک  کیرحت  لماوع  زیمآ  تنوشخ  لیدعت  ۀیلوا  یاھشور 

. دریذپ یم  تروص  اھناسنا 
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لح هار  حلص  ؛  تسا اھیگدرزآ  تامھافت و  ِءوس  هب  تبسن  یناویح  یشنکاو  گنج 
هارمھ هب   ، کیگنس یاھداژن   . تسا اھیراوشد  تالکشم و  نینچ  ۀیلک  ۀناندمتم 
اھینادنا هب   . دندوب وجگنج  یگمھ   ، دعب نارود  ۀتفای  طاطحنا  یاھیدون  مدآ و  ناگداون 

یومیکسا ناگداون  هزورما  یتح  ، و  دش هداد  شزومآ  ییالط  لصا  لیاوا  نامھ  رد 
اھنآ ، و  تسا یوق  اھنآ  نیب  رد  تنس  ؛  دننک یم  یگدنز  لصا  نآ  قباطم  ًاتدمع  اھنآ 

. دنتسھ یرب  ًاتبسن  زیمآ  تنوشخ  یاھمسینوگاتنآ  زا 

ۀکرت کی  ندز  قیرط  زا  ار  دوخ  تارجاشم  هک  داد  شزومآ  دوخ  نادنزرف  هب  نادنا 
هک سک  نآ  ؛  دنیامن لصف  لح و   ، تخرد ندرک  نیرفن  نعل و  نمض   ، تخرد هب  بوچ 

یرازگرب قیرط  زا  دعب  نارود  یاھینادنا   . دوب هدنرب  تسکش  یم  لوا  شبوچ  ۀکرت 
ازھتسا رخسمت و  دروم  ار  رگیدکی  هرجاشم  نیفرط  نآ  رد  هک  یمومع  شیامن  کی 

، دندرک یم  نییعت  هلھلھ  ندز و  فک  قیرط  زا  ار  هدنرب  درف  نایچاشامت  هداد و  رارق 
. دندومن یم  لصف  لح و 

ردقنآ هعماج  هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاد  دوجو  تسناوت  یمن  گنج  ریظن  یا  هدیدپ  اما 
هزیتس یاھدرکلمع  هدومن و  هبرجت  ار  حلص  زا  ییاھ  هرود  ًالمع  هک  دوب  هتفای  لماکت 

یھدنامزاس زا  یا  هجرد  مزلتسم  دوخ  گنج  ۀدیا  یتح   . درمش یم  زاجم  ار  هنایوج 
. تسا

تاساسحا رد  لخادت  هب  عورش  یدرف  یاھیگدرزآ   ، یعامتجا یاھیدنب  هورگ  روھظ  اب 
یاھب هب  یلو   ، دومن جیورت  ار  یا  هلیبق  نورد  شمارآ  رما  نیا  ، و  دندومن یھورگ 

هشیمھ هک   ، هلیبق ای   ، یلخاد هورگ  قیرط  زا  ادتبا  رد  ور  نیا  زا   . یا هلیبق  نایم  حلص 
یرو هرھب  دروم  حلص  تشاد  ترفن  نآ  زا  دمآ و  یم  شدب   ، اھ هناگیب   ، یجراخ هورگ  زا 

. درمش یم  هدوتس  یرما  ار  هناگیب  نوخ  نتخیر  هیلوا  ناسنا   . تفرگ یم  رارق 

یعس هیلوا  ناسیئر  هک  یماگنھ   . دشن عقاو  رثؤم  ادتبا  رد  راک  نیا  یتح  اما 
هک دنتفای  یم  یرورض  ار  نیا  بلغا   ، دنیامن فرطرب  ار  تامھافت  ِءوس  دندرک  یم 
هورگ ود  هب  هلیبق   . دنرامش زاجم  هلیبق  رد  ار  گنس  اب  عازن   ، راب کی  یلاس  لقادح 
یمرگرس زج  رما  نیا  . و  تشگ یم  دربن  ریگرد  زور  رسارس  رد  دش و  یم  میسقت 

. دندرب یم  تذل  ندیگنج  زا  یتسار  هب  اھنآ  ؛  تشادن یرگید  لیلد 

، و تسا هتفای  لماکت  ناویح  زا  وا   . تسا رشب  ناسنا  اریز  دبای  یم  همادا  گنج 
مشچ هب  اھنیا  گنج  ۀیلوا  لیالد  ۀرمز  رد   . دنتسھ وج  هزیتس  تاناویح  یمامت 

: دندروخ یم 

هشیمھ نیمز  یبایمک   . دیماجنا یم  کاروخ  هب  دربتسد  هب  هک   ، یگنسرگ  -1
هیلوا یوج  حلص  لیابق   ، اھراکیپ نیا  یط  رد  ، و  تسا هتشگ  گنج  بجوم 

. دنتفر نیب  زا  ًالمع 
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هشیمھ نز  ندوبر   . یگناخ کمک  دوبمک  ناربج  یارب  شالت    — نز تلق   -2
. تسا هدش  گنج  بجوم 

رترب یاھھورگ   . یا هلیبق  یروالد  ندراذگ  شیامن  هب  دیدش  لیم  ربکت  —  -3
. دنیامن لیمحت  رت  تسپ  نامدرم  هب  ار  شیوخ  یگدنز  ۀویش  ات  دندیگنج  یم 

. یراک یاھ  هتسر  یارب  هزات  یاھورین  بلج  هب  جایتحا  ناگدرب  —  -4

مھ کی  گرم  بجوم  هیاسمھ  ۀلیبق  تشاد  رواب  هلیبق  کی  هک  یماگنھ  - 5
هک نیا  ات  تفای  یم  همادا  یراوگوس   . دوب گنج  ۀزیگنا  ماقتنا   ، هتشگ یا  هلیبق 
هب ریخا  مایا  ات  ًاتبسن  یھاوخنوخ  یارب  گنج   . دش یم  هدروآ  هناخ  هب  رس  کی 

. دوب یقاب  دوخ  توق 

هباثم هب  گنج  هب  نیتسخن  مایا  نیا  ناوج  نادرم  یمرگرس  — حیرفت و   -6
هب گنج  یارب  یفاک  بوخ و  یزیواتسد  رگا   . دنتسیرگن یم  یمرگرس  حیرفت و 

هیاسمھ لیابق   ، تشگ یم  اسرف  تقاط  حلص  هک  یماگنھ   ، دمآ یمن  دوجو 
یدربن هب  ندز  تسد  اب  لیطعت  مایا  حیرفت  ناونع  هب  هک  دنتشاد  نیا  رب  تداع 

. دنرب تذل  یگتخاس  یدربن  زا  ات  هدش  رگیدکی  هب  مجاھت  ریگرد  هناتسود  همین 

نآ هب  نانآ  نتخاس  قحلم  مدرم و  شیک  رییغت  هب  دیدش  لیم  بھذم  —  -7
ریخا مایا  رد  طقف   . دندرمش یم  زاجم  ار  گنج  یگمھ  یودب  بھاذم   . هقرف

هیلوا یاھتناھک   . تسا هدرک  گنج  ندرمش  دنسپان  هب  عورش  بھذم 
گرزب تاکرح  زا  یکی   . دندوب تسدمھ  یماظن  تردق  اب  ًالومعم  هنافسأتم 

. تسا هدوب  تلود  زا  بھذم  یزاسادج  یارب  شالت  راصعا  ۀنایوج  حلص 

دوخ ناسیئر  نامرف  هب   ، دوخ نایادخ  روتسد  هب  هشیمھ  ناتساب  نارود  لیابق  نیا 
“ اھدربن یادخ   ” نینچ هب  نایناربع   . دندز یم  گنج  هب  تسد   ، هلیبق نامیکح  ای 

یمحریب زا  یا  هنومن  حرش  اھینایدم  هب  نانآ  شروی  تیاور  ؛ و  دنتشاد داقتعا 
ۀیلک راتشک  اب   ، یناھگان ۀلمح  نیا   . تسا یا  هلیبق  یناتساب  یاھگنج  ۀناملاظ 

ربھر موسر  بادآ و  یارب   ، هرکابریغ نانز  ۀیلک  نارسپ و  ۀیلک  یدعب  نتشک  نادرم و 
مان  ” هب ًامامت  نیا  . و  دوب راختفا  ۀیام  شیپ  لاس  رازھ  تسیود  هب  قلعتم  ۀلیبق  کی 

. دش یم  ارجا  لیئارسا “ یادخ  دنوادخ 

نییعت اھداژن —  تالکشم  یعیبط  لح  تسا —  هعماج  لماکت  حرش  کی  نیا 
لیامت مغر  هب   ، ییاھتواسق نینچ   . شدوخ طسوت  نیمز  ۀرک  رد  ناسنا  تشونرس 
هتخیگنارب تیھولا  طسوت   ، دوخ نایادخ  شود  رب  اھنآ  تیلوئسم  نداھن  یارب  ناسنا 

. دنا هدشن 
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، نز کی  هک  یماگنھ  یتح   . تسا هدیسر  رشب  عون  هب  یدنک  هب  گنج  رد  محرت 
وا لارنژ   . تفای همادا  لماک  یمحر  یب  نامھ   ، درک یم  تموکح  نایناربع  رب   ، هروبد
یاپ زا  ریشمش  اب  هاپس  یمامت   ” دش بجوم  نایدوھیریغ  ربارب  رد  دوخ  یزوریپ  رد 

“. دنامن یقاب  هدنز  زین  نت  کی  ؛  دنیآرد

ۀیلک زا   . دنتفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  نیگآرھز  یاھحالس   ، اھداژن خیرات  لیاوا  رد 
تسوپ دصکی  نتساوخ  رد  لوئاش   . دش یم  هدافتسا  ندب  یاضعا  عطق  لاکشا 
شرتخد یارب  تسیاب  یم  دوواد  هک  یا  هیرھم  ناونع  هب  اھینیطسلف  هاگ  هنتخ 

. دومنن گنرد  تخادرپ  یم  لاکیم 

، دعب مایا  رد  اما   ، تفرگ یم  تروص  لیابق  نایم  هلیبق  دارفا  ۀیلک  اب  هیلوا  یاھگنج 
هلیبق ود  هک  نیا  یاج  هب   ، دنتشاد اوعد  فلتخم  لیابق  رد  درف  ود  هک  یماگنھ 

ود هک  دش  مسر  نینچمھ   . دندز یم  لئود  هب  تسد  هدننک  هعزانم  ود   ، دنگنجب
هب وس  رھ  زا  بختنم  ۀدنیامن  کی  نیب  هقباسم  ۀجیتن  یور  ار  زیچ  همھ  شترا 

. تایلُج دوواد و  ۀنومن  لثم   ، دنزادنا هرطاخم 

دعب ، و  دندش فاعم  ندیگنج  زا  نانز  سپس   . دوب ناریسا  نتفرگ   ، گنج دوبھب  نیلوا 
یاھشترا یماظن و  یاھتساک  یدوز  هب   . دمآ یگنجریغ  دارفا  نتخانش  تیمسر  هب 
نینچ  . دوش داجیا  یماگمھ  دربن  ۀدنیازف  یگدیچیپ  اب  ات  دندمآ  دوجو  هب  یمئاد 

زا نانز  نآ  زا  شیپ  اھتدم  ، و  دندش عنم  نانز  اب  ترشاعم  زا  ادتبا  زا  ینایوجگنج 
هدرک یراتسرپ  هیذغت و  ار  نازابرس  هشیمھ  نانآ  هچ  رگ   ، دندیشک تسد  ندیگنج 

. دننک تکرش  دربن  رد  دنا  هتساوخ  هنارصم  نانآ  زا  و 

یارب تین  دصق و  مالعا  نیا   . دوب یگرزب  تفرشیپ  رگنایامن  گنج  نالعا  لمع 
یجیردت شیادیپ  لابند  هب  نیا  ، و  دوب فاصنا  سح  کی  دورو  رگناشن  ندیگنج 
یاھناکم کیدزن  هک  دش  مسر  ناوا  نامھ  رد   . دمآ هناندمتم “  ” گنج نیناوق 

گنج سدقم  صخشم  یاھزور  رد   ، نآ زا  دعب  مھ  زاب  ، و  دوشن گنج  یبھذم 
یسایس یاھیرارف  ؛  دمآ یگدنھانپ  قح  یلک  نتخانش  تیمسر  هب  دعب   . دوشن

. دندش عقاو  تیامح  دروم 

رت مظنم  ًاتبسن  متسیس  هب  ناسنا  یودب  راکش  زا  گنج  جیردت  هب  بیترت  نیدب 
هب طقف  یتسود  یعامتجا  ۀویش  اما   . تفای لماکت  دعب  نارود  ندمتم “  ” یاھتلم

. دوش یم  تموصخ  ۀویش  نیزگیاج  یدنک 

گنج یعامتجا  شزرا  - 2

لیھست یعامتجا و  تارییغت  یرارقرب  بجوم  تخس  گنج  کی  نیشیپ  راصعا  رد 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



مھ لاس  رازھ  هد  ات  یعیبط  روط  هب  هک  یروط   ، تشگ یم  دیدج  دیاقع  شریذپ 
یگنج صخشم  یاھیرترب  نیا  یارب  هک  یکانمھس  یاھب   . داتفا یمن  قافتا 

؛ تشگ یم  باترپ  تیربرب  هب  تقوم  روط  هب  هعماج  هک  دوب  نیا  دش  یم  تخادرپ 
رایسب ، و  فازگ رایسب   ، یوق ییوراد  گنج   . تفر یم  رانک  هب  دیاب  هناندمتم  قطنم 

، تسا یعامتجا  تالالتخا  یخرب  جالع  گنج  بلغا  هک  یلاح  رد   . تسا کانرطخ 
. دزاس یم  دوبان  ار  هعماج  ، و  دشک یم  ار  رامیب  تاقوا  یھاگ 

ار هتفرشیپ  دیدج و  یعامتجا  تالیدعت  یرایسب   ، یلم عافد  یارب  مئاد  ترورض 
رد هک  دیفم  تاعارتخا  زا  ینالوط  تسیل  کی  دیاوف  زا  هعماج  زورما   . دنک یم  داجیا 

لاکشا زا  یکی  هک  صقر  یارب  یتح  ، و  دیوج یم  هرھب  دندوب  یماظن  ًالماک  ادتبا 
. تسا گنج  نورقم   ، دوب یماظن  نیرمت  کی  نآ  ۀیلوا 

: اریز  ، تسا هتشاد  یعامتجا  شزرا  کی  گنج  هتشذگ  یاھندمت  یارب 

. درک یم  لامعا  ار  یراکمھ  ، و  دش یم  بیترت  مظن و  بجوم  - 1

. تخاس یم  اھبرپ  ار  تماھش  یرادیاپ و  - 2

. دومن یم  میکحت  هداد و  جیورت  ار  مسیلانویسان  - 3

. تخاس یم  دوبان  ار  هتسیاشان  فیعض و  نامدرم  - 4

یدنب هقبط  یباختنا  روط  هب  ار  هعماج  درب و  یم  نیب  زا  ار  یودب  یربارب  مھوت  - 5
. دومن یم 

هب  ، یگدرب دننامھ  اما   ، تسا هتشاد  یباختنا  یلماکت و  صخشم  شزرا  کی  گنج 
یاھگنج  . دوش هتشاذگ  رانک  یزور  دیاب  دور  یم  شیپ  یمارآ  هب  ندمت  هک  جیردت 

اب نونکا  اھدمایپ  نیا  ؛  دندرک یم  جیورت  ار  یگنھرف  ۀدوارم  رفس و  ناتساب  نارود 
. دنسر یم  ماجنا  هب  یرتھب  ۀنوگ  هب  تاطابترا  لقن و  لمح و  یزورما  یاھشور 
گنھرف یزورما  یاھراکیپ  اما   ، دندرک یم  تیوقت  ار  اھتلم  ناتساب  نارود  یاھگنج 

رت تسپ  نامدرم  راتشک  هب  نیرید  یاھگنج   . دنزاس یم  لتخم  ار  ندمتم 
یاھ هریت  نیرتھب  یباختنا  یدوبان   ، یزورما یاھداضت  ییاھن  ۀجیتن   . دندیماجنا یم 
اما  ، دندرک یم  جیورت  ار  نامدنار  یھدنامزاس و  نیشیپ  یاھگنج   . تسا یرشب 

کی گنج  هتشذگ  راصعا  لوط  رد   . دنا هدش  نردم  تعنص  فادھا  نونکا  اھنیا 
قیرط زا  نونکا   . داد یم  قوس  ولج  هب  ار  ندمت  هک  دوب  یعامتجا  یمارآان 
یاھگنج  . دیآ یم  تسد  هب  یرتھب  وحن  هب  هجیتن  نیا  عارتخا  یشوک و  تخس 

هتفگ زورما  ناسنا  هب  اما   ، دندرک یم  یرادفرط  اھدربن  یادخ  کی  ۀدیا  زا  ناتساب 
دنمشزرا دصاقم  تمدخ  رد  گنج  هتشذگ  رد   . تسا تبحم  ادخ  هک  تسا  هدش 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



زا اما   ، تسا هدوب  یرورض  تسبراد  کی  ندمت  نتخاس  رد  نآ   . تسا هدوب  یرایسب 
داجیا زا  ناوتان  ینعی  تسا —  یگتسکشرو  لاح  رد  تعرس  هب  یگنھرف  رظن 

لسوت اب  مزالم  هک  یکانتشحو  یاھررض  اب  هک  تسا  یعامتجا  عفن  نآ  یاھشاداپ 
. دشاب بسانتم  قیرط  رھ  هب  تسا  نآ  هب 

زا اما   ، دندوب نوخ  نتخیر  هب  دقتعم  اھیرامیب  یرایسب  ۀجلاعم  یارب  ناکشزپ  ینامز 
ور نیا  زا  . و  دنا هدرک  فشک  اھیرامیب  نیا  رتشیب  یارب  یرتھب  یاھنامرد  ماگنھ  نآ 
یارب رتھب  یاھشور  فشک  هب  ار  دوخ  یاج  ًاعطق  دیاب  گنج  یللملا  نیب  یزیرنوخ 

. دھد اھتلم  یاھیشوخان  ۀجلاعم 

یتسیلانویسان و مسیراتیلیم  نیب  میظع  راکیپ  دراو  نونکا  مھ  ایشنروی  یاھتلم 
نیب ینالوط  ۀزرابم  اب  داضت  نیا  تاھج  یرایسب  زا  ، و  دنا هدش  ییارگ  تعنص 

هک تسا  نیا  رب  انب  رگا  اما   . تسا هسیاقم  لباق  زرواشک  راد و  هلگ  یچراکش - 
هدرک هطاحا  ار  نآ  هک  یتارطخ  زا  دیاب   ، دوش زوریپ  مسیراتیلیم  رب  ییارگ  تعنص 

: دنرارق نیا  زا  ایشنروی  رد  ییافوکش  لاح  رد  تعنص  تارطخ   . دنک یرود 

. یونعم یروک   ، مسیلایرتام یوس  هب  یوق  تکرح  - 1

. شزرا فیرحت   ، تردق تورث -  شتسرپ  - 2

. یگنھرف یگتخپان   ، لمجت یدب  - 3

. تمدخ یارب  تیساسح  نادقف   ، ییاسآ نت  ۀدنیازف  تارطخ  - 4

. کیژولویب لزنت   ، یداژن بولطمان  تمیالم  دشر  - 5

راک  . تیصخش ندنام  دکار   ، یتعنص ۀدش  درادناتسا  یگدرب  دیدھت  - 6
. تسا هدننک  تخرک  دح  زا  شیب  راک  اما  تسا  زاس  هتسراو 

یعامتجا یھدنامزاس  نآ   . تسا هناعبس —  هناملاظ —  هماکدوخ و  مسیراتیلیم 
. دزاس یم  یشالتم  ار  هدروخ  تسکش  اما  دھد  یم  جاور  ناحتاف  نایم  رد  ار 

دھد و جاور  ار  یروآون  ات  دبای  همادا  ردقنآ  دیاب  تسا و  رت  هناندمتم  ییارگ  تعنص 
. دھد جیورت  ار  تلاصا  نکمم  قیرط  رھ  زا  دیاب  هعماج   . دنک قیوشت  ار  ییارگدرف 

هدرک هچ  هعماج  یارب  دیھد  صیخشت  هکلب   ، دینزن تسد  گنج  زا  دیجمت  ِهابتشا  هب 
دننک مھارف  دیاب  هچ  نآ  نانیشناج  دینک  مسجم  رتشیب  یتقد  اب  دیناوتب  ات   ، تسا

، دنوشن مھارف  یفکم  نانیشناج  نینچ  رگا  . و  دنشخب موادت  ار  ندمت  تفرشیپ  ات 
. تفای دھاوخ  همادا  اھتدم  یارب  گنج  هک  دیشاب  هتشاد  نانیمطا  دیاب  تروص  نآ  رد 
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نیا رگم   ، تفریذپ دھاوخن  یگدنز  یعیبط  ۀویش  کی  ناونع  هب  ار  حلص  زگرھ  ناسنا 
، تسا رتھب  زیچ  همھ  زا  یو  یدام  هافر  یارب  حلص  هک  دوش  عناق  ًاررکم  ًالماک و  هک 

لیامت نآ  یاضرا  یارب  بلط  حلص  ینانیشناج  یدنمدرخ  اب  هعماج  هک  نیا  رگم  و 
نآ نتخاس  اھر  روظنم  هب  هک  ار  یعمج  یتکرح  هاگھگ  ات   ، دیامن مھارف  یتاذ 

ِدوخ ظفح  یاھشنکاو  هب  قلعتم  ۀدنوش  هتشابنا  هتسویپ  یاھیژرنا  تاساسحا و 
. دراذگ دازآ   ، هدش حرط  رشب  عون 

زا داژن  کی  هک  هبرجت  ۀسردم  ناونع  هب  دیاب  زین  راذگ  لاح  رد  یتح  گنج  اما 
کی هتفای —  زکرمت  رایسب  تیعجرم  هب  ار  دوخ  تخاس  روبجم  ار  نیبدوخ  نایارگدرف 

بجوم میدق  ۀویش  هب  گنج   . دریگ رارق  مارتحا  دروم   ، دننک میلست  لک —  ریدم 
ار راک  نیا  رگید  یزورما  گنج  اما   ، دش یربھر  یارب  گرزب  ًاتاذ  یاھناسنا  باختنا 
، حلص یاھدرواتسد  هب  دیاب  ناربھر  فشک  یارب  نونکا  هعماج   . دھد یمن  ماجنا 

. دنادرگ ور   ، یعامتجا تفرشیپ  ، و  ملع  ، تعنص ینعی 

یرشب ۀیلوا  یاھنمجنا  - 3

ییاراد زین  نادنزرف  یتح  ؛  تسا زیچ  همھ  رابت  لیا و   ، هعماج نیرت  یودب  رد 
دنزرف شرورپ  رد  ار  رابت  لیا و  یاج  لماکت  لاح  رد  ۀداوناخ   . دنتسھ نآ  کرتشم 
دحاو ناونع  هب  ار  نآ  یاج  روھظ  لاح  رد  یاھ  هفیاط  لیابق و  هک  یلاح  رد   ، تفرگ

. دنتفرگ یعامتجا 

یعقاو تلود  اما   . دھن یم  داینب  ار  هداوناخ  یردام  قشع  سکس و  هب  قایتشا 
رد  . دننک یریگ  لکش  هب  عورش  هداوناخ  قوف  یاھھورگ  هک  نیا  ات  دوش  یمن  رھاظ 

یمسرریغ روط  هب  هک  یدارفا  قیرط  زا  یربھر   ، رابت لیا و  ۀداوناخ  لبقام  ناراگزور 
نیا زا  رتارف  زگرھ  اقیرفآ  نیشن  نابایب  نایموب   . دش یم  مھارف  دندوب  هدش  باختنا 

. دنرادن سیئر  دوخ  لیا  رد  اھنآ   . دنا هتفرن  ولج  یودب  ۀلحرم 

عمجت  ، دندرک یم  تلصو  اھ  هفیاط  رد  ینوخ  یاھدنویپ  قیرط  زا  اھ  هداوناخ 
گنج  . ینیمزرس عماوج   ، تفای لماکت  لیابق  لکش  هب  ًابقاعتم  نیا  ؛ و  نادنواشیوخ

، دومن لیمحت  دنواشیوخ  یاھ  هفیاط  هب  ار  یا  هلیبق  یھدنامزاس  یجراخ  راشف  و 
حلص زا  یا  هجرد  اب  ار  یودب  هیلوا و  یاھھورگ  نیا  هک  دوب  دتس  داد و  یناگرزاب و  اما 

. تشاد یم  هاگن  هچراپکی  ینورد 

ییایور یزیر  همانرب  ِزیگنا  لایخ  یاھ  هطسفس  ۀیلک  اب  هسیاقم  رد  ایشنروی  رد  حلص 
یرتشیب رایسب  ۀزادنا  هب  یناگرزاب  یللملا  نیب  یاھنامزاس  قیرط  زا  حلص  یارب 

دوبھب یاھشور  قیرط  زا  نابز و  ۀعسوت  قیرط  زا  یناگرزاب  طباور   . دوش یم  جیورت 
. دنا هدش  لیھست  رتھب  لقن  لمح و  طسوت  زین  ، و  تاطابترا ۀتفای 
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اما  ، تسا هدش  وج  حلص  یاھھورگ  دشر  عنام  هشیمھ  کرتشم  نابز  کی  نادقف 
رازاب قیرط  زا  ًاتدمع  نردم  ۀعماج   . تسا هدش  نردم  یناگرزاب  یناھج  نابز  لوپ 
هب هک  یماگنھ  ندرب  دوس  ۀزیگنا   . تسا هدش  هتشاد  هاگن  هچراپکی  یتعنص 

. تسا دنمورین  زاس  ندمتم  کی   ، دوش تیوقت  تمدخ  هب  لیم  ۀلیسو 

هرصاحم هدنیازف  نظِءوس  سرت و  زکرم  مھ  یاھ  هریاد  اب  هلیبق  رھ  نھک  راصعا  رد 
، اھدعب ، و  دنوش هتشک  ناگناگیب  ۀیلک  هک  دوب  نیا  رب  مسر  یراگزور  اذل  ؛  دوب هدش 
؛ و دوب هفیاط  رد  شریذپ  موھفم  هب  یتسود  یمیدق  ۀدیا   . دنوش هتفرگ  یگدرب  هب 

زا یکی  دوش —  یم  ندنام  هدنز  بجوم  هفیاط  رد  تیوضع  هک  دوب  نیا  رب  رواب 
. هنادواج تایح  میھافم  نیرت  نھک 

یاج ناھد  بآ  اھھورگ  یخرب  رد   . دوب رگیدکی  نوخ  ندیشون  لماش  شریذپ  نییآ 
ۀیلک . و  تسا یسوبور  لمع  نھک  أشنم  نیا   . درک ضوع  نوخ  ندیشون  اب  ار  دوخ 

همتاخ نشج  یرازگرب  اب  هشیمھ   ، شریذپ ای  جاودزا  زا  معا   ، ترشاعم نییآ 
. دنتفای یم 

ًاتیاھن ، و  تفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  زمرق  بارش  اب  هدش  قیقر  نوخ   ، دعب مایا  رد 
اب رما  نیا   . دوش عقاو  دییأت  دروم  شریذپ  مسارم  ات  دش  یم  هدیشون  اھنت  بارش 

هب یندیشون  ندیماشآ  اب  هدش و  هداد  هولج  مھم  بارش  یاھناجنف  سمل 
راک هب  ار  شریذپ  نییآ  نیا  زا  هتفای  رییغت  لکش  کی  نایناربع   . دیسر یم  ماجنارس 

یلسانت مادنا  یور  ادیدناک  درف  تسد  هک  نیا  نمض  نانآ  برع  ناکاین   . دنتسب یم 
دروم یاھیجراخ  اب  نایناربع   . دندروخ یم  دنگوس  تشاد  رارق  هلیبق  یموب  درف 
نایم رد  هک  یا  هبیرغ   ” . دندرک یم  راتفر  هناردارب  ینابرھم و  اب  هدش  عقاو  شریذپ 

، و تسا هدش  هداز  امش  نیب  رد  هک  دشاب  یسک  لثم  دیاب  دنک  یم  یگدنز  امش 
“. دیرادب تسود  دوخ  دننامھ  ار  وا  دیاب 

نانامھم هک  یماگنھ   . دوب تقوم  یزاون  نامھم  ۀطبار  کی  نامھم “ اب  یتسود  ”
هب نآ  ۀمین  کی  دش و  یم  هتسکش  مین  ود  هب  باقشب  کی   ، دنتفر یم  هدننک  رادید 
کی یارب  بسانم  ۀمدقم  کی  تروص  هب  نیا  ات  دش  یم  هداد  نتفر  لاح  رد  تسود 
نانامھیم یارب   . دوش هتفرگ  راک  هب  دیسر  یم  هار  زا  دعب  رادید  کی  رد  هک  موس  هورگ 

. دنیامن وگزاب  ار  دوخ  یاھارجام  اھرفس و  یاھناتساد  رادید  نایاپ  رد  هک  دوب  موسرم 
ار اھنآ  راک   ، موسر بادآ و  ًاتیاھن  هک  دندش  روھشم  ردقنآ  نیشیپ  مایا  نایوگ  ناتساد 

. تخاس نغدق  لوصحم  تشادرب  ای  راکش  لوصف  یط  رد 

رد ۀلیبق  ود  حلص  ناگداتسرف   . دندوب ینوخ “ یاھدنویپ   ” حلص یاھ  هدھاعم  نیلوا 
ندرک خاروس  هب  سپس  ، و  دندرک یم  بدا  ضرع   ، دندرک یم  تاقالم  گنج  لاح 

نوخ اھنآ  ماگنھ  نآ  رد   . دش یم  یراج  نآ  زا  نوخ  هک  ییاج  ات  دنتخادرپ  یم  تسوپ 
. دندرک یم  حلص  نالعا  هدیکم و  ار  رگیدکی 
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هک دش  یم  ینادرم  یگدنیامن  یاھتئیھ  لماش  حلص  یاھتیرومأم  نیرت  یمیدق 
شیوخ نیشیپ  نانمشد  یسنج  یاضرا  یارب  ار  شیوخ  نارتخد  نیرتھب 

. دش یم  هتفرگ  راک  هب  گنج  هب  رفاو  لیم  اب  هلباقم  رد  یسنج  قایتشا   . دندروآ یم 
دیدزاب کی  هب  تسد  شیوخ  نارتخد  ۀضرع  اب  تشگ  یم  رختفم  نینچ  هک  یا  هلیبق 
یدوز هب  . و  تشگ یم  رارقرب  رادیاپ  یا  هنوگ  هب  حلص  هجیتن  رد  ، و  دز یم  لباقتم 

. دش هدرمش  زاجم  ناسیئر  یاھ  هداوناخ  نیب  جاودزا 

اھ هفیاط  لیابق و  - 4

ًاتیاھن هک   ، تلم اھدعب  ، و  هلیبق  ، هفیاط سپس   ، دوب هداوناخ  حلص  هورگ  نیلوا 
اھتدم زا  حلص  یزورما  یاھھورگ  هک  تقیقح  نیا   . دش زورما  نیمزرس  یاراد  ِروشک 

رایسب دنھد  لیکشت  ار  اھتلم  ات  دنتفای  شرتسگ  ینوخ  یاھدنویپ  زا  رتارف  شیپ 
یتفگنھ غلابم  زونھ  ایشنروی  یاھتلم  هک  تیعقاو  نیا  مغر  هب   ، تسا هدننک  مرگلد 

. دننک یم  فرص  یگنج  یاھیگدامآ  یارب 

نویدم ار  شیوخ  دوجو  ، و  دندوب هلیبق  نورد  رد  ینوخ  دنویپ  اب  ییاھھورگ  اھ  هفیاط 
: ریظن  ، دندوب کرتشم  عفانم  یخرب 

. کرتشم یاین  کی  هب  شیوخ  رابت  یبایدر  - 1

. یبھذم کرتشم  دامن  کی  زا  یوریپ  - 2

. ناسکی ۀجھل  اب  ندرک  تبحص  - 3

. کرتشم تنوکس  ناکم  کی  رد  ندش  میھس  - 4

. کرتشم نانمشد  زا  سرت  - 5

. یماظن کرتشم  ۀبرجت  کی  زا  ندوب  اراد  - 6

یداحتا یا  هلیبق  ۀیلوا  یاھتلود   . دندوب هلیبق  سیئر  عیطم  هشیمھ  هفیاط  نارس 
ار تلود  یا  هلیبق  لکش  کی  زگرھ  یموب  یاھییایلارتسا   . دندوب اھ  هفیاط  زا  رادیاپان 

. دندرواین دوجو  هب 

ناسیئر  . دندرک یم  تموکح  یردام  ۀریت  قیرط  زا  ًالومعم  هفیاط  حلص  ناسیئر 
هلیبق و ناسیئر  یاھھاگداد   . دنتخاس یم  رارقرب  ار  یردپ  ۀریت  هلیبق  گنج 

اھنآ هک  دوب  نیا  رب  مسر  ، و  دندش یم  لیکشت  اھ  هفیاط  نارس  زا  هیلوا  ناھاشداپ 
هک تخاس  یم  رداق  ار  یو  راک  نیا   . دنوش توعد  هاشداپ  روضح  هب  لاس  رد  راب  دنچ 
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راک رد  اھ  هفیاط   . دروآ تسد  هب  یرتھب  وحن  هب  ار  اھنآ  یراکمھ  دشاب و  اھنآ  بقارم 
اھنآ اما   ، دندش یم  هتفرگ  راک  هب  یدنمشزرا  دوصقم  هب  یلحم  ِدوخ  رب  تموکح 

. دنتخادنا قیوعت  هب  دایز  ۀزادنا  هب  ار  یوق  گرزب و  یاھتلم  دشر 

تلود عورش  - 5

، تسا یجیردت  لماکت  لوصحم  یندم  تلود  ، و  دوب زاغآ  کی  یاراد  یرشب  داھن  رھ 
هیلوا و یاھ  هفیاط  زا   . دشاب یم  بھذم  ، و  تعنص  ، جاودزا هک  ردقنامھ  تسرد 
ات تسرد  اھنآ   . دمآ دوجو  هب  یرشب  تلود  یپ  رد  یپ  عاونا  جیردت  هب  یودب  لیابق 
نییعت ار  متسیب  نرق  موس  ثلث  هک  یندم  یعامتجا و  نیناوق  لاکشا  نآ  شیادیپ 

. دنا هتفر  هدمآ و  دننک  یم  یگژیو 

، هفیاط نامزاس  رد  تلود  یاھ  هدولاش  هداوناخ  یاھدحاو  یجیردت  روھظ  اب 
یاروش یتلود  یعقاو  هورگ  نیلوا   . دش هداھن  انب   ، رابت مھ  یاھ  هداوناخ  یدنبھورگ 
هب ار  دوخ  هک  دوب  یریپ  نادرم  لماش  هدننک  میظنت  هورگ  نیا   . دوب هفیاط  ناگرزب 

رد زین  یربرب  ناسنا  طسوت  یتح  هبرجت  درخ و   . دندوب هدرک  زاتمم  رثؤم  یا  هقیرط 
شیر یالیتسا  زا  ینالوط  یا  هرود  ، و  دش یم  عقاو  ینادردق  دروم  ناوا  نامھ 

هب ار  دوخ  یاج  جیردت  هب  ینِس  ِیشراگیلُا  تموکح  نیا   . دمآ لابند  هب  نادیفس 
. داد یرالاس  ردپ  ۀدیا 

: دوب هتفھن  یتلود  یاھدرکراک  ۀیلک  لیسناتپ  نادیفس  شیر  ۀیلوا  یاروش  رد 
ریسفت ار  یراج  موسر  بادآ و  اروش  هک  یماگنھ   . هییاضق ، و  هننقم  ، هیرجم

ار یعامتجا  دربراک  دیدج  یاھ  هویش  هک  یماگنھ   . دوب هاگداد  کی  نآ   ، درک یم 
هب یحیاول  ماکحا و  نینچ  هک  یدح  ات   . دوب یراذگنوناق  سلجم   ، تخاس یم  رارقرب 

نالوارق شیپ  زا  یکی  اروش  سیئر   . دوب هیرجم  نآ   ، دندش یم  هدراذگ  ارجا  دروم 
. دوب هلیبق  یدعب  سیئر 

نز نانارمکح  لیابق  یرایسب  هاگھگ  ، و  دنتشاد هنانز  یاھاروش  لیابق  یخرب 
مھ مکح  زا  یوریپ  رد  ار  نوتنالانومانُا  میلاعت  خرس  ناسنا  لیابق  یخرب   . دنتشاد

. دندومن ظفح  هرفن “ تفھ  یاروش   ” یأر

دنناوت یمن  مادکچیھ  گنج  ای  حلص  هک  دریگ  دای  تسا  هدوب  لکشم  رشب  عون  یارب 
تردن هب  یودب  یاھثحب “ رج و   ” . دنوش هدرب  شیپ  هعزانم  لاح  رد  ۀعماج  کی  طسوت 
زا یھورگ  ۀلیسو  هب  هک  یشترا  هک  دنتفرگ  دای  ناوا  نامھ  رد  مدرم   . دندوب دیفم 

یوق یھدنامرف  یاراد  شترا  ربارب  رد  یسناش  دوش  یھدنامرف  هفیاط  نارس 
. تسا هدوب  زاس  هاشداپ  کی  هشیمھ  گنج   . درادن دحاو 
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مایا یط  ، و  دندش یم  هدیزگرب  یماظن  تمدخ  یارب  طقف  گنج  ناسیئر  ادتبا  رد 
یشخب زا  اھنآ   ، تشاد یعامتجا  یتشرس  رتشیب  اھنآ  فیاظو  هک  یماگنھ   ، حلص
هب یطخت  هب  عورش  جیردت  هب  اھنآ  اما   . دندرک یم  یشوپ  مشچ  دوخ  ۀتیروتا  زا 

. دنتشگ تموکح  ۀمادا  هب  لیامتم  دعب  گنج  ات  گنج  کی  زا  ، و  دندومن حلص  لصاوف 
هفقو دعب  گنج  ات  گنج  کی  زا  یدایز  نامز  هک  دندرک  یم  لصاح  نانیمطا  بلغا  اھنآ 

. دندوبن حلص  قاتشم  هیلوا  نارادرس  نیا   . دتفین

هب اھنآ   . دندش یم  هدیزگرب  یماظنریغ  تمدخ  یارب  ناسیئر  یخرب  دعب  مایا  رد 
. دندش یم  باختنا  یصخش  ۀداعلا  قراخ  یاھییاناوت  ای  یداعریغ  ۀثج  لیلد 

، و حلص ناسیئر  ای  اھ  هلیبقرس   ، دنتشاد سیئر  هتسد  ود  بلغا  خرس  یاھناسنا 
. دندوب ملعم  رواد و  نینچمھ  حلص  نانارمکح   . گنج یثوروم  ناسیئر 

دندرک یم  لمع  سیئر  ناونع  هب  بلغا  هک  رگوداج  نامیکح  هیلوا  عماوج  یخرب  رب 
لمع ییارجا  سیئر  ، و  کشزپ  ، نھاک ناونع  هب  درم  کی   . دندرک یم  تموکح 
ۀماج یاھدامن  ای  مئالع  ًاودب  یتنطلس  ۀیلوا  یاھناشن  تاقوا  رتشیب   . درک یم 

. دندوب تناھک 

دوجو ۀصرع  هب  اپ  جیردت  هب  تلود  ییارجا  ۀخاش  هک  دوب  لحارم  نیا  ۀلیسو  هب  و 
ناونع هب  یتروشم و  ماقم  کی  رد  یا  هلیبق  یا و  هفیاط  یاھاروش   . دراذگ

رد  . دنداد همادا  دندش  رھاظ  اھدعب  هک  ییاضق  هننقم و  یاھ  هخاش  ناماگشیپ 
دوجو عقاو  رد  نوگانوگ  لیابق  نایم  رد  یودب  تلود  لاکشا  نیا  ۀیلک  زورما  اقیرفآ 

. دنراد

یھاشداپ تلود  - 6

ناسنا  . دمآ ییارجا  لماک  رایتخا  اب  سیئر  کی  دورو  اب  طقف  یتلود  رثؤم  تموکح 
تسد هب  تیصخش  کی  هب  تردق  یاطعا  قیرط  زا  طقف  دمآراک  تلود  هک  تفایرد 

. هدیا کی  یادھا  قیرط  زا  هن   ، دیآ یم 

کی هک  یماگنھ   . تفرگ همشچرس  تورث  ای  هداوناخ  تیعجرم  ۀدیا  زا  تموکح 
ردپ  ” تاقوا یھاگ   ، تشگ لیدبت  یعقاو  هاشداپ  کی  هب  رالاس  ردپ  کچوک  هاشداپ 

زا ناھاشداپ  هک  دش  یم  روصت  نینچ  اھدعب   . دش یم  هدیمان  شیوخ “ مدرم 
، ناھاشداپ یھلا  أشنم  هب  داقتعا  ببس  هب   ، نآ زا  دعب  زاب  . و  دنا هتساخرب  نانامرھق 

. دیدرگ یثوروم  تموکح 

کی گرم  نیب  ۀلصاف  رد  ًاقباس   . درک یم  بانتجا  یشرانآ  زا  یثوروم  یھاشداپ 
ربھر کی  هداوناخ   . داد یم  خر  یرگناریو  جرم  جرھ و  نیشناج  کی  باختنا  هاشداپ و 
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چیھ زا  روشک  اھدعب  هلیبق و   . تشاد بختنم  یعیبط  ربھر  کی  هفیاط  کیژولویب و 
 - تسایر نتخاس  یثوروم  یارب  رگید  یلیلد  نیا  ، و  دوبن رادروخرب  یعیبط  ربھر 
رد هیاپ  نینچمھ  یسارکوتسیرآ  یتنطلس و  یاھ  هداوناخ  ۀدیا   . دوب یھاشداپ 

. تشاد اھ  هفیاط  رد  مان “ تیکلام   ” ِموسر بادآ و 

دش یم  روصت   . دیدرگ یقلت  یعیبط  قوف  تروص  هب  ماجنارس  ناھاشداپ  ینیشناج 
نیا زا   . ددرگ یم  زاب  ایشسگیلک  سنرپ  ۀتفای  تیدام  لنسرپ  مایا  هب  یتنطلس  نوخ 

، و دندش عقاو  سرت  دروم  دح  زا  شیب  دندش و  هراو  تب  ییاھتیصخش  ناھاشداپ  ور 
مایا رد  یتح   . دش هتفریذپ  رابرد  رد  هدافتسا  یارب  ییوگ  نخس  زا  صاخ  لکش  کی 
زا یخرب  ، و  دنک یم  نامرد  ار  یرامیب  ناھاشداپ  سمل  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  ریخا 

یھلا أشنم  یاراد  ناشنانارمکح  هک  دننک  یم  روصت  زونھ  ایشنروی  نامدرم 
. دنتسھ

هک دش  یم  روصت   . دش یم  هتشاد  هاگن  اوزنا  رد  بلغا  هیلوا  شتسرپ  دروم  هاشداپ 
یاھزور رد  زج  هب   ، دوش عقاو  ندرک  هراظن  دروم  هک  تسا  سدقم  نآ  زا  شیب  وا 

یزاب ار  یو  شقن  ات  دش  یم  باختنا  یا  هدنیامن  ًالومعم   . سدقم یاھزور  نشج و 
کاروخ تسرپرس  کی  هنیباک  درف  نیلوا   . تسا ناریزو  تسخن  أشنم  نیا  ، و  دنک

یناگدنیامن یدوز  هب  نانارمکح   . دندمآ یو  یپ  زا  یھاتوک  ۀلصاف  هب  نارگید  ؛  دوب
هنیباک کی  ندمآ  دوجو  هب  ؛ و  دنشاب بھذم  تراجت و  لوئسم  ات  دنتخاس  بوصنم 

نارایتسد نیا   . دوب ییارجا  لوئسم  زا  ییادز  صخشت  یوس  هب  میقتسم  یماگ 
جرا هب  نانز  هک  روطنیمھ  ، و  دندش لیدبت  لوبق  دروم  تیفارشا  هب  هیلوا  ناھاشداپ 

. تفای اقترا  هکلم  نأش  هب  جیردت  هب  هاشداپ  رسمھ   ، دنتفای تسد  یرتالاب  رابتعا  و 

رحس  . دندروآ تسد  هب  یدایز  تردق  رھز  فشک  قیرط  زا  تفارش  یب  نانارمکح 
یتح اما   . دندرم یم  یدوز  هب  هاشداپ  نانمشد   . دوب هنانمیرھا   ، رابرد ۀیلوا 

سرت اب  لقادح  وا   . تشاد رارق  اھتیدودحم  یخرب  تحت  زین  ملاظ  مکاح  نیرتدبتسم 
، و هرحاس ناکشزپ   ، رگوداج نامیکح   . دش یم  هتشاد  زاب  رورت  زا  دوجوم  هراومھ 

ًابقاعتم  . دنا هدوب  ناھاشداپ  ربارب  رد  هدنرادزاب  دنمورین  لماع  کی  هشیمھ  نانھاک 
، هاگیب هاگ و  . و  دندرک یم  لامعا  هدنرادزاب  یذوفن   ، یسارکوتسیرآ  ، نیمز ناکلام 
ار شیوخ  ملاظ  نامکاح  نادبتسم و  هدومن و  مایق  یگداس  هب  لیابق  اھ و  هفیاط 
، دندش یم  موکحم  گرم  هب  لوزعم  نامکاح  هک  یماگنھ   . دندرک یم  نوگنرس 
شیادیپ بجوم  رما  نیا   . دش یم  هداد  یشکدوخ  باکترا  باختنا  قح  نانآ  هب  بلغا 

. دش طیارش  یخرب  رد  یشکدوخ  یناتساب  جیار  یعامتجا  مسر 

یرس یاھنمجنا  یودب و  یاھنوناک  - 7

ۀفیاط ترشاعم   . دومن نییعت  ار  یعامتجا  یاھھورگ  نیلوا  ینوخ  یدنواشیوخ 
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، و دوب یھورگ  طسب  رد  یدعب  ماگ  یا  هلیبق  نایم  جاودزا   . داد طسب  ار  دنواشیوخ 
رد یدعب  تفرشیپ   . دوب یسایس  یتسار  هب  هورگ  نیلوا  هلصاح  طلتخم  ۀلیبق 

رد اھنیا   . دوب یسایس  یاھنمجنا  یبھذم و  یاھ  هقرف  لماکت   ، یعامتجا ۀعسوت 
. دندوب یبھذم  لماک  روط  هب  ًاودب  دندش و  رھاظ  یفخم  یاھنمجنا  تروص  هب  ادتبا 

یاھھورگ سپس  ؛  دندوب نادرم  یاھنوناک  ادتبا  رد  اھنآ   . دندش یتاررقم  ًابقاعتم  اھنآ 
 - یعامتجا دندش : میسقت  هقبط  ود  هب  مک  یتدم  رد  اھنآ   . دندش رھاظ  نانز 

. ینافرع یبھذم -  یسایس و 

: لثم تشاد  دوجو  اھنمجنا  نیا  ندوب  یرس  یارب  یرایسب  لیالد 

. اھوبات یخرب  زا  یطخت  لیلد  هب  نامکاح  ندش  یدونشخان  بجوم  زا  سرت  - 1

. تیلقا یبھذم  نییآ  ماجنا  روظنم  هب  - 2

. تراجت رارسا  ای  دنمشزرا  حور “  ” ظفح دوصقم  هب  - 3

. صاخ مسلط  ای  رحس  کی  زا  یرادروخرب  یارب  - 4

ییورین هلیبق  دارفا  ریاس  هب  تبسن  اضعا  ۀیلک  هب   ، اھنمجنا نیا  یافتخا  فرص 
، دیدج یاضعا   . تسا اریگ  ربکت  یارب  نینچمھ  افتخا   . درک یم  اطعا  زیمآرارسا 
هب نادرم  اب  شریذپ  زا  دعب  نارسپ   . دندوب دوخ  راگزور  یعامتجا  یسارکوتسیرآ 

یروآ عمج  هب  نانز  هارمھ  هب  نآ  زا  شیپ  اھنآ  هک  یلاح  رد   ، دنتفر یم  راکش 
گنن گرزب و  تفخ  کی  غولب  یاھنومزآ  رد  یماکان  . و  دنتخادرپ یم  تاجیزبس 

نانز و رانک  رد  نادرم  هاگتماقا  جراخ  رد  اھنآ  ندنام  بجوم  اذل  ، و  دوب یا  هلیبق 
، نآ رب  هوالع   . دش یم  هتسیرگن  هنوگ  نز  تروص  هب  نانآ  هب  ، و  تشگ یم  ناکدوک 

. دنتفای یمن  جاودزا  ۀزاجا  دندش  یمن  عقاو  شریذپ  دروم  هک  ییاھنآ 

ادج  . دنتخومآ یم  یسنج  لرتنک  دوخ  ناناوجون  هب  ناوا  نامھ  رد  یودب  مدرم 
شزومآ و  . تشگ موسرم  یرما  جاودزا  ات  یناوجون  زا  ناشنیدلاو  زا  نارسپ  نتخاس 

ۀدمع یاھدرکراک  زا  یکی  . و  دش هدرپس  نادرم  یفخم  یاھنمجنا  هب  اھنآ  تیبرت 
یریگولج عورشمان  نادنزرف  ندمآ  دوجو  هب  زا  ات   ، دوب غلاب  ناناوج  لرتنک  اھنوناک  نیا 

. دوش

زا هدافتسا  یارب  نادرم  یاھنمجنا  نیا  هک  تشگ  زاغآ  یماگنھ  یراجت  یرگیپسور 
یسنج یراب  دنب و  یب  زا  هیلوا  یاھھورگ  اما   . دندرک تخادرپ  لوپ  رگید  لیابق  نانز 

. دندوب یرب  هداعلا  قراخ  یا  هنوگ  هب 

ۀجنکش  . تفای یم  همادا  هلاس  جنپ  ۀرود  کی  یط  ًالومعم  یناوجون  شریذپ  مسارم 
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ناونع هب  هنتخ  ادتبا  رد   . تشگ دراو  مسارم  نیا  هب  کاندرد  ندیرب  دایز و  ِدوخ 
مئالع  . دش هتفرگ  راک  هب  یفخم  یاھنمجنا  نیا  زا  یکی  لخاد  هب  شریذپ  کسانم 

. دندش یم  هدیرب  ندب  یور  یناوجون  شریذپ  مسارم  زا  یشخب  ناونع  هب  یا  هلیبق 
هارمھ هب   ، هجنکش نیا   . دیدرگ زاغآ  تیوضع  زا  یناشن  نینچ  ناونع  هب  یبوکلاخ 
تایعقاو اب  ار  نانآ  دزاس و  تقاطرپ  ار  ناناوج  نیا  ات  دوب  هدش  حرط  رایسب  تیمورحم 

یاھیزاب قیرط  زا  فدھ  نیا   . دزاس انشآ  نآ  ریذپان  بانتجا  یاھیتخس  یگدنز و 
. دیسر ماجنا  هب  یرتھب  وحن  هب  دندش  رادیدپ  ًادعب  هک  یکیزیف  تاقباسم  یشزرو و 

فوطعم یناوجون  تایقالخا  دوبھب  هب  ار  شیوخ  هجوت  یفخم  یاھنمجنا  اما 
هک دنک  یلاح  رسپ  هب  هک  دوب  نیا  غولب  مسارم  یلصا  دصاقم  زا  یکی   . دنتخاس

. دشاب هتشادن  رگید  نادرم  نارسمھ  راک  هب  یراک  دیاب 

نادرم  ، جاودزا زا  شیپ  تسرد  دیدش و  شزومآ  طابضنا و  یاھلاس  نیا  لابند  هب 
، نآ زا  دعب   . دندش یم  صخرم  یدازآ  تغارف و  هاتوک  ۀرود  کی  یارب  ًالومعم  ناوج 

. دنتشگ یم  زاب  یا  هلیبق  یاھوبات  زا  رمعلا  مادام  تیعبت  میلست و  جاودزا و  یارب  اھنآ 
مایا ات  یشحو “ ناھایگ  نتشاک   ” کحضم روصت  تروص  هب  یناتساب  تنس  نیا  و 

. تسا هتفای  همادا  زورما 

فدھ  . دندرمش زاجم  ار  نانز  یفخم  یاھنوناک  لیکشت  دعب  نارود  لیابق  زا  یرایسب 
. دنزاس هدامآ  ندش  ردام  رسمھ و  یارب  ار  ناوجون  نارتخد  هک  دوب  نیا  اھنوناک  نیا 
دش یم  هداد  هزاجا  نانآ  هب  دندوب و  طیارش  دجاو  جاودزا  یارب  شریذپ  زا  دعب  نارتخد 

یاھ هتسر   . دننک تکرش   ، اھزور نآ  ِندمآ  نوریب  ِینامھیم   ،“ سورع شیامن   ” رد
دوجو ۀصرع  هب  اپ  ناوا  نامھ  رد  دندوب  هتسب  دھع  جاودزا  هیلع  رب  هک  ینانز 

. دندراذگ

هدرکن جاودزا  نانز  زا  ییاھھورگ  درجم و  نادرم  زا  ییاھھورگ  هک  یماگنھ 
رادیدپ یفخمریغ  یاھنوناک  ًاروف   ، دنداد لیکشت  ار  شیوخ  ۀناگادج  یاھنامزاس 

نادرم و یاھنمجنا  هک  یلاح  رد  . و  دندوب سرادم  نیلوا  عقاو  رد  اھنمجنا  نیا   . دندش
قوس ولج  هب  ار  لیابق  اھنآ  زا  یخرب   ، دنتخادرپ یم  رگیدکی  رازآ  تیذا و  راک  هب  نانز 
ود رھ  یارب  یسرادم  نتشاد  اب   ، ایشیملد ناراگزومآ  اب  سامت  زا  دعب  ، و  دنداد

. دندومزآ ار  مھ  اب  نارتخد  نارسپ و  شزومآ   ، سنج

هب شیوخ  یریگوضع  زیمآرارسا  یگژیو  ۀطساو  هب  ًاتدمع  یفخم  یاھنمجنا 
یارب ادتبا  رد  اھنمجنا  نیا  یاضعا   . دندرک کمک  یعامتجا  یاھتساک  نتخاس 
شتسرپ شیوخ —  یناوخ  هحون  نییآ  زا  واکجنک  دارفا  نتخاس  رود  ندناسرت و 

راضحا یگتخاس  تاسلج  هب  نییآ  نیا  اھدعب   . دندز یم  هرھچ  هب  باقن  ناکاین — 
یاھنمجنا  . دندش لیدبت   ، دنوش یم  رھاظ  حابشا  اھنآ  رد  دوب  عیاش  هک   ، حاورا

هب ار  صوصخم  یرس  نابز  کی  دندرک و  یم  هدافتسا  مئالع  زا  ون “ دلوت   ” یناتساب
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. دندرک یمن  هدافتسا  اھیندیماشآ  اھکاروخ و  یخرب  زا  نینچمھ  اھنآ   . دندرب یم  راک 
زا هدرتسگ  ۀتشر  کی  رد  نآ  زا  اوس  دندرک و  یم  لمع  بش  سیلپ  تروص  هب  اھنآ 

. دنتشاد درکراک  یعامتجا  یاھتیلاعف 

، هدرک یمازلا  ار  یراد  زار   ، هدومن یرابجا  ار  ندروخ  دنگوس  یفخم  یاھنمجنا  ۀیلک 
مدرم ۀدوت  لرتنک  سرت و  بجوم  تاروتسد  نیا   . دنداد یم  شزومآ  ار  رارسا  ظفح  و 
نتشک اذل  ، و  دندرک یم  لمع  نابھاگن  یاھنمجنا  تروص  هب  نینچمھ  اھنآ   . دش یم 

رد لیابق  هک  یتقو   . دندروآ یم  رد  ارجا  هب  ار  یداع  نادنورھش  طسوت  همکاحم  نودب 
. دندوب یفخم  یاھسیلپ  نیلوا  حلص  نارود  رد  ناسوساج و  نیلوا  اھنآ   ، دندوب گنج 
رد ناھاشداپ   . دنتشاد یم  هاگن  برطضم  ار  نادجو  یب  ناھاش  اھنآ   ، همھ زا  رتھب 

. دندروآ یم  دوجو  هب  ار  شیوخ  یفخم  سیلپ  اھنآ  اب  هلباقم 

تلود نیلوا   . دندش یسایس  بازحا  نیلوا  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  اھنمجنا  نیا 
بجوم طقف  تلود  رییغت  ناتساب  مایا  رد   . دوب فیعض “  ” لباقم رد  یوق “  ” ، یبزح
. دوب هدش  یوق  فیعض  هک  نیا  رب  ناوارف  یھاوگ   ، تشگ یم  یلخاد  گنج 

یارب نامکاح  ۀلیسو  هب  یھدب و  لوصو  روظنم  هب  راجت  طسوت  اھنوناک  نیا 
هدوب ینالوط  ییالقت  تایلام  تفایرد   . دندش یم  هتفرگ  راک  هب  تایلام  یروآ  عمج 
میانغ ای  راکش  مھد  کی   ، دوب نتفرگ  کی  هد  نآ  لاکشا  نیلوا  زا  یکی  ، و  تسا

یپ اما   ، ددرگ نیمأت  هاشداپ  لزنم  جراخم  ات  دندش  یم  ذخا  ادتبا  رد  اھتایلام   . یگنج
یروآ عمج  دبعم  یبھذم  مسارم  نیمأت  یارب  هیدھ  ششوپ  رد  یتقو  هک  دش  هدرب 

. تسا رتناسآ  اھنآ  لوصو   ، دندرگ

دندمآ و رد  هیریخ  یاھنامزاس  نیلوا  لکش  هب  یفخم  یاھنمجنا  نیا  یدوز  هب 
نیوکت اھاسیلک —  نالوارق  شیپ  یبھذم —  یاھنمجنا  نیلوا  تروص  هب  اھدعب 

یاھنمجنا نیلوا   ، دندش یا  هلیبق  نایم   ، اھنمجنا نیا  زا  یخرب  ماجنارس   . دنتفای
. توخا یللملا  نیب 

یعامتجا تاقبط  - 8

نیمضت ار  یعامتجا  تاقبط  یرادیدپ   ، یرشب تادوجوم  یکیزیف  ینھذ و  یرباربان 
اھنآ نیرت  هتفرشیپ  نیرت و  یودب   ، یعامتجا تاقبط  دقاف  تارک  اھنت   . دیامن یم 
هدرکن زاغآ  ار  یعامتجا  حوطس  کیکفت  زونھ  روھظ  لاح  رد  ندمت  کی   . دنتسھ

رشب عون  تامیسقت  نیا  تایح  رون و  رد  هتفای  رارقتسا  ۀرک  کی  هک  یلاح  رد   ، تسا
. تسا هدرب  نیب  زا  دایز  ۀزادنا  هب   ، تسا یلماکت  ینایم  لحارم  ۀیلک  یگژیو  هک  ار 

هب نآ  یرشب  یازجا   ، تفای نیوکت  تیربرب  یوس  هب  تیعبس  زا  هعماج  هک  جیردت  هب 
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. دندومن ادیپ  تاقبط  لکش  هب  یدنبھورگ  هب  لیامت  نیریز  یلک  لیالد 

رب یعامتجا  تازیامت  نیلوا   . جاودزا ، و  یدنواشیوخ  ، سامت یعیبط  —  -1
. دندوب سیئر —  اب  یدنواشیوخ  نوخ —  ، و  نس  ، تیسنج یانبم 

هک  ، ریذپان للخ  تعاجش  ، و  تراھم  ، یرادیاپ  ، ناوت تخانش  یصخش  —  -2
. دیدرگ لابند  یلک  شوھ  ، و  شناد  ، نابز رد  یداتسا  تخانش  اب  یدوز  هب 

. دیماجنا یرشب  یاھھورگ  ندش  ادج  هب  ترجاھم  گنج و  سناش  —  -3
ریثأت  ، هدروخ تسکش  اب  حتاف  ۀطبار   ، ییاشگروشک زا  رایسب  یتاقبط  لماکت 
لکش هب  ار  هعماج  یلک  یدنب  میسقت  نیلوا  یگدرب  هک  یلاح  رد  ؛  تفریذپ

. دروآ دوجو  هب  هدرب  دازآ و 

کی یارب  کیتنژ  یانبم  ناگدرب  نتشاد  تورث و   . ریقف ینغ و  یداصتقا  —  -4
. دوب هعماج  ۀقبط 

. دندمآ دوجو  هب  اتسور  رھش و  رد  رارقتسا  لابند  هب  تاقبط  ییایفارغج  —  -5
کمک رگتعنص  ناگرزاب -  رگتشک و  راد -  هلگ  کیکفت  هب  بیترت  هب  اتسور  رھش و 

. ناشتوافتم یاھشنکاو  تارظن و  هطقن  اب   ، دنا هدومن 

یاھھورگ یعامتجا  شزرا  یمدرم  دروآرب  قباطم  تاقبط  یعامتجا  —  -6
یدنبزرم  ، عون نیا  تامیسقت  نیلوا  نیب  رد   . دنا هتفای  لکش  جیردت  هب  توافتم 

نارگراک  ، راد هیامرس  ناناگرزاب   ، مکاح نایوجگنج   ، نھاک ناراگزومآ  نیب 
هچ رگ   ، دوش راد  هیامرس  تسناوت  یمن  زگرھ  هدرب   . دوب ناگدرب  ، و  یداع
ار ناراد  هیامرس  فوفص  هب  نتسویپ  تسناوت  یم  ریگب  دزم  تاقوا  یھاگ 

. دیامن باختنا 

اھتساک و یرارقرب  هب   ، دنتفای دایدزا  لغاشم  هک  جیردت  هب  یلغش  —  -7
، یا هفرح  تاقبط  دندش : میسقت  هورگ  هس  هب  نارگراک   . دندش لیامتم  فانصا 

نارگراک نآ  لابند  هب  ، و  رھام نارگراک  سپس   ، رگوداج نامیکح  لماش 
. رھامریغ

اھ هفیاط  نورد  رد  ار  ناشدوخ  تاقبط  هیلوا  یا  هقرف  یاھنمجنا  یبھذم  —  -8
هب ار  نانآ  هک  تسا  اھتدم  نانھاک  نافرع  یرادنید و  ، و  دندروآ دوجو  هب  لیابق  و 

. تسا هدیشخب  موادت  هناگادج  یعامتجا  هورگ  کی  تروص 

دحاو ای  تلم  کی  نورد  رد  اھداژن  زا  یرتشیب  دادعت  ای  ود  دوجو  یداژن  —  -9
ۀیلوا متسیس   . دنک یم  داجیا  ار  نیگنر  یاھتساک  ًالومعم  صخشم  یضرا 
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. دوب نینچ  ناتساب  رصم  دروم  رد  هک  روطنامھ   ، دوب گنر  یانبم  رب  دنھ  تساک 

رسپ  ، دوب هدنز  ردپ  هک  ینامز  ات  لیابق  نایم  رد   . غولب یناوج و  نس  —  -10
نامز ات  رتخد  هک  یلاح  رد   ، دنام یم  یقاب  شیوخ  ردپ  یتسرپرس  تحت 

. تشاد رارق  دوخ  ردام  تبقارم  تحت  جاودزا 

لماکت لاح  رد  ندمت  کی  یارب  ینوگرگد  لباق  ریذپ و  فاطعنا  یعامتجا  تاقبط 
هک یتقو   ، دوش یم  لیدبت  تساک  هب  هقبط  هک  یماگنھ  اما   ، دنریذپان بانتجا 
شھاک قیرط  زا  یعامتجا  تابث  دوبھب   ، دنوش یم  دوکر  راچد  یعامتجا  حوطس 

ار درف  یاج  ندرک  ادیپ  لکشم  یعامتجا  تساک   . دوش یم  لصاح  یصخش  راکتبا 
شھاک ار  یدرف  ۀعسوت  یدج  روط  هب  نینچمھ  اما   ، دنک یم  لح  تعنص  رد 

. دوش یم  یعامتجا  یراکمھ  عنام  ًالمع  دھد و  یم 

دنھاوخ موادت   ، دنا هتفای  لکش  هعماج  رد  یعیبط  روط  هب  تاقبط  هک  ییاجنآ  زا 
طلست قیرط  زا  نانآ  یلماکت  ِءاحما  هب  یجیردت  روط  هب  ناسنا  هک  نیا  ات   ، تفای
یورشیپ لاح  رد  ندمت  کی  یونعم  ، و  ینالقع  ، کیژولویب عبانم  رب  هنادنمشوھ 

: دننامھ  ، دبای تسد 

تسپ یاھ  هریت  یباختنا  فذح  یداژن —  یاھ  هریت  کیژولویب  یزاسزاب  - 1
دھاوخ یناسنا  یاھیرباربان  زا  یرایسب  ندومن  نک  هشیر  هب  راک  نیا   . یرشب

. دیماجنا

کیژولویب دوبھب  نینچ  زا  هک  یزغم  ۀتفای  شیازفا  یورین  یشزومآ  میلعت  - 2
. تشگ دھاوخ  لصاح 

. یناسنا یردارب  یدنواشیوخ و  تاساسحا  یبھذم  نتخیگنارب  - 3

ار شیوخ  یقیقح  تارمث  هدنیآ  رود  یاھ  هرازھ  رد  دنناوت  یم  طقف  تامادقا  نیا  اما 
، هنادنمدرخ  ، هنادنمشوھ طلست  زا  یدایز  یعامتجا  دوبھب  ًاروف  هچ  رگ   ، دنروآ راب  هب 

بھذم  . تشگ دھاوخ  لصاح  یگنھرف  تفرشیپ  باتش  لماوع  نیا  رب  هناروبص  و 
زا ادج  اما   ، دزاس یم  جراخ  جرم  جرھ و  زا  ار  ندمت  هک  تسا  یدنمورین  مرھا 
لامرن لوقعم و  یثوروم  لاقتنا  یور  یراوتسا  اب  هک  لامرن  لوقعم و  نھذ  هاگ  هیکت 

. تسا ناوتان  تسا  هدرک  هیکت 

رشب قوقح  - 9

یارب ییایند  یگدنز و  طقف  هکلب   ، دراد یمن  اطعا  ناسنا  هب  یقوقح  چیھ  تعیبط 
ناوت یم  هک  یروط  هب   ، دنک یمن  ادھا  زین  ار  تایح  قح  یتح  تعیبط   . ندرک یگدنز 
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اب ور  رد  ور  رادید  ماگنھ  رد  حلسمریغ  ناسنا  کی  یارب  هک  رما  نیا  ۀظحالم  قیرط  زا 
. دومن جاتنتسا  ار  نآ   ، داد دھاوخ  خر  هچ  ًالامتحا  یودب  لگنج  رد  هنسرگ  ربب  کی 

. تسا تینما  ناسنا  هب  هعماج  یلصا  ۀیدھ 

: دنرارق نیا  زا  اھنآ  رضاح  نامز  رد  ، و  دیدرگ دوخ  قوقح  یعدم  جیردت  هب  هعماج 

. کاروخ ۀتخودنا  نیمضت  - 1

. یگدامآ قیرط  زا  تینما  یماظن —  عافد  - 2

یمظن یب  یصخش و  تنوشخ  زا  یریگولج  یلخاد —  حلص  ظفح  - 3
. یعامتجا

. هداوناخ داھن   ، جاودزا یسنج —  لرتنک  - 4

. تیکلام قح  ییاراد —  - 5

. یھورگ یدرف و  تباقر  جیورت  - 6

. ناناوج شزومآ  لیصحت و  نیمأت  - 7

. یتعنص ۀعسوت  تراجت —  یناگرزاب و  جیورت  - 8

. اھشاداپ راک و  طیارش  دوبھب  - 9

رگید یاھتیلاعف  نیا  ۀیلک  هک  دح  نآ  ات   ، یبھذم یاھراک  یدازآ  نیمضت  - 10
. دنوش هداھن  جرا  یونعم  ندش  هتخیگنارب  قیرط  زا  دنناوتب  یعامتجا 

بلغا  ، تسا هتخانشان  اھنآ  أدبم  هک  دنتسھ  یمیدق  ردقنآ  قوقح  هک  یماگنھ 
اھنآ ؛  دنتسین یعیبط  عقاو  رد  رشب  قوقح  اما   . دنوش یم  هدیمان  یعیبط  قوقح 
زا شیب  یزیچ  ، و  دنریذپ رییغت  هتسویپ  یبسن و  اھنآ   . دنتسھ یعامتجا  ًالماک 

یاھ هدیدپ  رب  هک  طباور  ۀدش  هتخانش  تالیدعت  ینعی   ، دنتسین یزاب  نیناوق 
. دنمکاح یرشب  تباقر  ۀدنبای  رییغت  هراومھ 

رگید نامز  رد  تسا  نکمم   ، دوش یم  یقلت  قح  تروص  هب  رصع  کی  رد  هک  هچنآ 
تسین لیلد  نیا  هب  دساف  بویعم و  دارفا  زا  یدایز  دادعت  یاقب   . دوشن یقلت  نینچ 
نرق ندمت  شود  رب  ار  نآ  راب  دیاب  هک  دنرادروخرب  یعیبط  قوقح  نانچ  زا  نانآ  هک 

یاھتنس رصع و  ۀعماج  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ًافرص  هکلب   ، دنھد رارق  متسیب 
. دراد یم  ررقم  نینچ  یعامتجا 
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نآ رد   . دوب هدش  هتخانش  تیمسر  هب  یطسو  نورق  یاپورا  رد  یکدنا  ِرشب  قوقح 
ای تازایتما  طقف  قوقح  ، و  تشاد قلعت  رگید  یصخش  هب  ناسنا  رھ  ماگنھ 

اطخ نیا  زا  یچیپرس  . و  دندش یم  اطعا  اسیلک  ای  روشک  طسوت  هک  دندوب  یفاطلا 
هب ربارب  اھناسنا  ۀیلک  هک  دیماجنا  داقتعا  نیا  هب  اریز   ، دوب هابتشا  هزادنا  نامھ  هب 

. دنا هدمآ  ایند 

هشیمھ اھنآ   . دنا هدرک  هزرابم  ربارب  قوقح  یارب  هشیمھ  تسپ  فیعض و  دارفا 
یاھ هتساوخ  هک  دزاس  روبجم  ار  رترب  یوق و  دارفا  دیاب  روشک  هک  دنا  هتشاد  رارصا 
یعیبط ۀجیتن  هراومھ  هک  ار  ییاھصقن  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن و  نیمأت  ار  نانآ 

. دیامن فرطرب  تسا  ناشدوخ  ییاسآ  نت  یتوافت و  یب 

یتح  . دوش یمن  تفای  تعیبط  رد  نآ  ؛  تسا ندمت  دنزرف   ، یربارب لآ  هدیا  نیا  اما 
ینیع تیفرظ  قیرط  زا  ار  اھناسنا  یتاذ  یرباربان  یعطق  روط  هب  گنھرف  دوخ 

رھاظ هب  ِیربارب  ِیلماکتریغ  یناھگان و  ققحت   . دراذگ یم  شیامن  هب  ناشرباربان 
. دنک یم  باترپ  یودب  راصعا  ییادتبا  یاھتنس  هب  ًاعیرس  ار  ندمتم  ناسنا   ، یعیبط
هک دھد  هدعو  دناوت  یم  اما   ، دراد هضرع  همھ  هب  یواسم  قوقح  دناوت  یمن  هعماج 

هعماج ۀفیظو  راک و  نیا   . دیامن قاقحا  یربارب  فاصنا و  اب  ار  کی  رھ  توافتم  قوقح 
یریگیپ روظنم  هب  زیمآ  تملاسم  هنافصنم و  یتیعقوم  تعیبط  دنزرف  یارب  هک  تسا 

زا ار  یو  لاح  نیع  رد  هک  یلاح  رد   ، دزاس مھارف  دوخ  یاقب  رد  تکرش  دوخ و  ظفح 
یداش ۀدنھد  لیکشت  رصنع  هس  نیا  ۀیلک  عومجم   ، رطاخ یاضر  زا  یتاجرد 

. دزاس رادروخرب   ، یرشب
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رد  . تسین تیعقاو  کی  نآ  ؛  تسا ناسنا  ۀتخاس  یروئت  کی  یعیبط  تلادع 
تلادع عون  کی  طقف  تعیبط   . تسا لیخت  کی  ًالماک   ، کیروئت ًامامت  تلادع   ، تعیبط

. اھتلع اب  جیاتن  ریذپان  بانتجا  قابطنا  دزاس —  یم  مھارف  ار 

درف کی  قوقح  نتفرگ  ینعم  هب   ، دوش یم  کرد  ناسنا  طسوت  هک  روطنآ   ، تلادع
تسا نکمم  تلادع  موھفم   . تسا هدوب  یجیردت  لماکت  عوضوم  اذل  ، و  دشاب یم 

مامت روط  هب  اضف  تارک  رد  اما   ، دشاب یساسا  ًالماک  هتفای  تیونعم  نھذ  کی  یارب 
. دوش یمن  رادیدپ  دوجو  ۀصرع  رد  لامک  و 

رد یودب  ناسنا   . داد یم  تبسن  صخش  کی  هب  ار  اھ  هدیدپ  ۀیلک  یودب  ناسنا 
گرم ور  نیا  زا  ؟  یسک هچ  هکلب   ، تشک ار  وا  هچ   ، دیسرپ یمن  گرم  تروص 

هدیدان لماک  روط  هب  مرجم  درف  ۀزیگنا  مرج  هیبنت  رد  ، و  دش یمن  هتفریذپ  یفداصت 
. دمآ یم  لمع  هب  تواضق  هدراو  ِبیسآ  قباطم  ؛  دش یم  هتشاگنا 
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؛ دش یم  هدراذگ  ارجا  دروم  هب  ًامیقتسم  مدرم  رظن   ، یودب ۀعماج  نیرت  نھک  رد 
. تشادن دوجو  یصوصخ  یگدنز  یودب  تایح  رد   . دوبن نوناق  نارومأم  هب  یزاین 
روما رد  هک  دنتسناد  یم  دوخ  قح  اذل  ؛  دندوب یو  راتفر  لوئسم  درم  کی  ناگیاسمھ 
دوب هدش  میظنت  یروئت  نیا  یانبم  رب  هعماج  تاررقم   . دننک یواکجنک  وا  یصخش 
رب ار  لرتنک  زا  یتاجرد  دشاب و  عفنیذ  درف  رھ  درکلمع  رد  دیاب  یھورگ  تیوضع  هک 

. دیامن لامعا  نآ 

نانھاک رگوداج و  نامیکح  قیرط  زا  حاورا  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  ناتساب  نارود  رد 
نارومأم مرج و  نافشاک  نیلوا  تابیترت  نیا  یانبم  رب   . دنروآ یم  رد  ارجا  هب  ار  تلادع 
ندروآ رد  ارجا  هب  لماش  اھنآ  مرج  فشک  ۀیلوا  یاھشور   . دندش هدیزگرب  نوناق 
یزیچ هنایشحو  تخس  یاھنومزآ  نیا   . دوب درد  ، و  شتآ  ، رھز تخس  یاھنومزآ 

هب ار  هشقانم  دروم  عوضوم  کی  ًاموزل  اھنآ   . دندوبن یرواد  ییادتبا  یاھکینکت  زا  شیب 
هتفرگ راک  هب  رھز  هک  یماگنھ   ، لاثم ناونع  هب   . دندرک یمن  لصف  لح و  هنالداع  روط 

. دوب هانگ  یب   ، درک یم  غارفتسا  مھتم  رگا   ، دش یم 

رد هانگ  تست  کی   ، تسا هدرک  تبث  ار  تخس  یاھنومزآ  نیا  زا  یکی  قیتع  دھع 
دزن ار  یو   ، دوب کوکشم  شیوخ  رسمھ  ینمادکاپ  هب  تبسن  درم  کی  رگا  جاودزا :

نھاک  ، نآ لابند  هب   . درک یم  نایب  ار  شیوخ  ینامگدب  درب و  یم  نھاک  کی 
دعب  . تخاس یم  هدامآ  ار  هاگتدابع  فک  یاھ  هبوراج  سدقم و  بآ  لماش  یا  هتخیمآ 
دش یم  روبجم  مھتم  رسمھ   ، زیمآدیدھت یاھنیرفن  نعل و  لماش   ، صاخ نییآ  زا 
لخاد دوش  یم  تنعل  بجوم  هک  یبآ   ” ، دوب راکھانگ  وا  رگا   . دشونب ار  فیثک  نوجعم 

رد نز  ، و  دنوش هدیسوپ  وا  یاھنار  ، و  ددرگ مروتم  شمکش  ، و  دوش خلت  هدش و  وا 
نیا تسناوت  یم  ینز  رھ   ، فداصت بسح  رب  رگا  “ . دوش نیرفن  دوخ  موق  نایم 
یتاماھتا زا   ، دھدن ناشن  یکیزیف  یرامیب  زا  یمئالع  دشک و  رس  ار  فیثک  نوجعم 

. دش یم  هئربت  دوب  هدش  ناونع  شدوسح  رھوش  طسوت  هک 

کی رد  لماکت  لاح  رد  لیابق  ۀیلک  طسوت  ًابیرقت  مرج  فشک  ۀناملاظ  یاھشور  نیا 
همکاحم یزورما  یاقب  کی  ندرک  لئود   . دندش یم  هتفرگ  راک  هب  رگید  ۀرود  ای  هرود 

. دشاب یم  تخس  نومزآ  قیرط  زا 

یاھکینکت نینچ  ندمتم  همین  لیابق  ریاس  نایناربع و  هک  تسین  یتفگش  یاج 
روآ تریح  رایسب  اما   ، دندرب یم  راک  هب  شیپ  لاس  رازھ  هس  ار  تلادع  یارجا  یودب 

تاحفص نورد  رد  ار  تیربرب  زا  یراگدای  نینچ  ًابقاعتم  رکفتم  یاھناسنا  هک  تسا 
ار نیا  دیاب  هنادنمشیدنا  رکفت   . دنا هدرک  ظفح  سدقم  تاشراگن  زا  یا  هعومجم 
رد ار  یا  هنالداعریغ  میلاعت  نینچ  زگرھ  یھلا  دوجوم  چیھ  هک  دزاس  صخشم 

. تسا هدادن  جاودزا  رد  تنایخ  هب  نظءوس  یارب  مکح  رودص  فشک و  اب  هطبار 

هب مشچ  تفریذپ : ار  یریگ  ماقتنا  قیرط  زا  باسح  هیوست  ۀویش  یدوز  هب  هعماج 
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ماقتنا قح  نیا  یگمھ  لماکت  لاح  رد  لیابق   . ناج ضوع  هب  ناج   ، مشچ ضوع 
نآ زا  اما   ، دش یودب  یگدنز  فدھ  ماقتنا   . دنتخانش یم  تیمسر  هب  ار  ینوخ 

هداد رییغت  دایز  ردق  هب  ار  یا  هلیبق  ۀیلوا  یاھدرکلمع  نیا  بھذم  لاح  هب  ات  ماگنھ 
: دیوگ یم  دنوادخ   ” دنا هدرک  مالعا  هشیمھ  هدش  راکشآ  بھذم  ناراگزومآ   . تسا

ًاعومجم ماقتنا  رداک  رد  نتشک  نیشیپ  ناراگزور  رد  ‘“ . تسا نم  نآ  زا  ماقتنا  ’
. دوبن  ، هدشن هتشون  نوناق  ۀناھب  تحت   ، زورما یاھلتق  هب  تھابش  یب 

تایح نارود  رد  تسناوت  یمن  رفن  کی  رگا   . دوب ماقتنا  لومعم  ۀویش  کی  یشکدوخ 
ددرگزاب و حور  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  هک  درم  یم  داقتعا  نیا  اب   ، دریگب ار  دوخ  ماقتنا 

هب دیدھت   ، دوب یلک  یلیخ  داقتعا  نیا  نوچ  . و  دریگ صاقت  دوخ  نمشد  زا 
. دوب یفاک  یو  نتخاس  عیطم  یارب  ًالومعم  نمشد  رد  یولج  ۀلپ  رد  یشکدوخ 

رما کی  رطاخ  هب  یشکدوخ  ؛  درمش یمن  زیزع  یلیخ  ار  یگدنز  یودب  ناسنا 
، داد شھاک  دایز  ۀزادنا  هب  ار  هیور  نیا  اھییایشیِملد  میلاعت  اما   . دوب لومعم  لباقان 
دنا هدش  دحتم  هفسلف  ، و  بھذم  ، هافر  ، شیاسآ رتدیدج  ناراگزور  رد  هک  یلاح  رد 

شور کی   ، اذغ تاباصتعا   ، دوجو نیا  اب   . دنزاس رت  بولطم  رت و  نیریش  ار  یگدنز  ات 
. تسا نھک  راگزور  ماقتنا  ۀویش  نیا  اب  سایق  لباق  یزورما 

توادع لبقت  هب  طوبرم  یا  هلیبق  ۀتفرشیپ  نودم  نیناوق  نیرت  یناتساب  زا  یکی 
زین نارود  نآ  رد  یتح  هک  تسا  بیجع  اما   . دوب یا  هلیبق  رما  کی  ناونع  هب  ینوخ 
هک نیا  هب  طورشم   ، دشکب تازاجم  نودب  ار  دوخ  رسمھ  تسناوت  یم  درم  کی 

رفیک یارجا  مکح و  زورما  یاھومیکسا   ، دوجو نیا  اب   . تخادرپ یم  ار  وا  یاھب  ًالماک 
هدش لمع  اوران  شقح  رد  هک  یدرف  ۀداوناخ  هب   ، لتق یارب  یتح   ، ار مرج  کی 

. دننک یم  راذگاو 

رب رد  میارج  نیا   . دوب اھتازاجم  دیق   ، اھوبات ضقن  یارب  همیرج  نتسب  رگید  تفرشیپ 
ناونع هب  نینچمھ  اھب “ نوخ   ” تخادرپ مسر   . دندوب یمومع  دمآرد  نیلوا  ۀدنریگ 

نانز تروص  هب  ًالومعم  ییاھتمارغ  نینچ   . تشگ جیار  یھاوخنوخ  یارب  ینیشناج 
تمارغ  ، یعقاو میارج  هک  دیشک  لوط  اھتدم   . دندش یم  تخادرپ  نایاپراھچ  ای 
ًاساسا تازاجم  ۀدیا  نوچ  . و  دوش هتفرگ  رظن  رد  مرج  تازاجم  ناونع  هب   ، یلوپ

هک تشگ  ییاھب  یاراد  ماجنارس   ، یرشب تایح  هلمج  زا   ، زیچ رھ   ، دوب تمارغ 
هک دندوب  یناسک  نیلوا  نایناربع   . دوش تخادرپ  تمارغ  تروص  هب  تسناوت  یم 
دیاب نانآ  هک  داد  یم  شزومآ  یسوم   . دنتخاس یغلم  ار  اھب  نوخ  تخادرپ  مسر 
دیاب ًاعطق  وا  ؛  دنریذپن یا  هیدف  چیھ   ، تسا لتق  هب  مرجم  هک  لتاق  کی  ناج  یارب  ”

“. دوش هتشک 

هب اھدعب  ، و  هفیاط ۀلیسو  هب  سپس   ، هداوناخ ۀلیسو  هب  ادتبا  تلادع  بیترت  نیدب 
یاھھورگ زا  یریگ  ماقتنا  خیرات  هب  نیتسار  تلادع  یارجا   . دیدرگ ررقم  هلیبق  ۀلیسو 

هدرپس  ، روشک  ، یعامتجا هورگ  ناتسد  هب  هک  ددرگ  یم  زاب  دنواشیوخ  یصوصخ و 
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. دش

طسوت راک  نیا   . دوب لوادتم  مسر  کی  ینامز  ندنازوس  هدنز  هدنز  قیرط  زا  تازاجم 
دییأت دروم   ، یسوم یبارومح و  هلمج  زا   ، ناتساب نارود  نایاورنامرف  زا  یرایسب 
تعیبط زا  هک  ییاھنآ  هژیو  هب   ، اھمرج زا  یرایسب  هک  داد  یم  نامرف  یسوم   . دوب
دروم گرم  ۀبوچ  یور  ندنازوس  قیرط  زا  دیاب   ، دندوب رادروخرب  یسنج  نارگ 
هب اوشیپ  رگید  دنورھش  کی  ای  نھاک “ کی  رتخد   ” رگا  . دنوش عقاو  تازاجم 
شتآ اب  ار  یو   ” هک دوب  یناربع  مسر  نیا   ، دز یم  تسد  ینلع  یرگیپسور 

“. دننازوسب

مرج نیلوا  یا —  هلیبق  نارای  هب  تبسن  ینکش  دھع  ای  یشورف “ دوخ   — ” تنایخ
رارق تازاجم  دروم  یروف  گرم  قیرط  زا  ًامومع  ماشحا  ندیدزد   . دوب مادعا  روخرد 

هدش عقاو  تازاجم  دروم  هباشم  یا  هنوگ  هب  بسا  ندیدزد  ًاریخا  یتح  ، و  تفرگ یم 
هک ردقنآ   ، تازاجم تدش  هک  دمآ  لمع  هب  فشاک   ، نامز تشذگ  اب  اما   . تسا

. دوبن هدنرادزاب   ، دوب مرج  یارب  هدنرادزاب  دنمشزرا  لماع  کی  نآ  تیروف  تیعطق و 

دوخ  ، یھورگ یدونشخان   ، دنک تازاجم  ار  نامرجم  دناوت  یمن  هعماج  هک  یماگنھ 
زیرگ ۀلیسو  کی   ، نصحت یشیدنا  رود   . دشخب یم  تیعطق  چنیل  نوناق  تروص  هب  ار 
لیامت مدع  رگنایامن  ندرک  لئود  ندرک و  چنیل   . دوب یھورگ  یناھگان  مشخ  نیا  زا 

. تسا روشک  هب  رما  یصخش  ناربج  یراذگاو  هب  درف 
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هک تسا  راوشد  هزادنا  نامھ  هب  نیناوق  یعامتجا و  ننس  نایم  راکشآ  زیامت 
زور هب  ار  دوخ  یاج  بش  مد  هدیپس  ماگنھ  رد  تقو  هچ  ًاقیقد  هک  دوش  هداد  ناشن 
ننس  . دنتسھ نیودت  لاح  رد  یسیلپ  تاررقم  نیناوق و  یعامتجا  ننس   . دھد یم 
لیامت  ، درذگ یم  ناشیرارقرب  زا  ینالوط  ینامز  هک  یتقو  یعامتجا  ۀدشن  فیرعت 
فیرعت یبوخ  هب  موسر  بادآ و  ، و  مکحم تاررقم   ، قیقد نیناوق  هب  نتفای  رولبت  هب 

. دنراد یعامتجا  ۀدش 

تفرشیپ لاح  رد  یاھندمت  رد   . تسا هدننک  عنم  یفنم و  ادتبا  رد  هشیمھ  نوناق 
لمع یفنم  روط  هب  هیلوا  ۀعماج   . دوش یم  امنھار  تبثم و  هدنیازف  روط  هب  نآ 

درف هب   ،“ دینک لتق  دیابن   ” هک  ، نیریاس رب  نامرف  نیا  لیمحت  قیرط  زا  ، و  درک یم 
دودحم مزلتسم  درف  هب  یدازآ  ای  قوقح  یاطعا  رھ   . درک یم  اطع  یگدنز  قح 

، یودب نوناق   ، وبات ۀلیسو  هب  راک  نیا  ، و  دشاب یم  رگید  دارفا  ۀیلک  یاھیدازآ  نتخاس 
نآ نامزاس  رد  یودب  ۀعماج  یارب  ، و  تسا یفنم  ًاتاذ  وبات  ۀدیا  لک   . دوش یم  ماجنا 
اما  . دش یم  اھوبات  لامعِا  لماش  تلادع  ۀیلوا  یارجا  ، و  دوب یفنم  لماک  روط  هب 
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ۀلیسو هب  هک  روطنآ   ، دش یم  اھیا  هلیبق  مھ  لاح  لماش  طقف  نیناوق  نیا  ادتبا  رد 
یتوافتم یقالخا  ینابم  یدوھیریغ  صاخشا  اب  راتفر  یارب  هک   ، دعب نارود  نایناربع 

. تسا رگنایامن  دنتشاد 

ار نداد  تداھش  هک  روظنم  نیا  هب   ، دش زاغآ  ایشیملد  ناراگزور  رد  ندروخ  دنگوس 
ًاقباس  . دوب دوخ  هب  ندرک  تنعل  لماش  ییاھدنگوس  نینچ   . دھد هولج  رت  یقیقح 

. داد یمن  تداھش  دوخ  یموب  هورگ  هیلع  رب  یدرف  چیھ 

هک دوب  ییاھوبات  نآ  زا  یطخت  هانگ   ، دوب یا  هلیبق  موسر  بادآ و  هب  مجاھت  کی  مرج 
هانگ مرج و  نتخاس  ادج  رد  ییاناوت  مدع  ببس  هب  . و  دندوب رادروخرب  یحور  دییأت  زا 

. تشاد دوجو  ینالوط  یمگردرس  کی 

موسر بادآ و  ناونع  هب  ار  نآ  هعماج   ، درک داجیا  ار  نتشک  یوبات  یصخش  عفن 
یقالخا نوناق  ناونع  هب  ار  تنس  بھذم  هک  یلاح  رد   ، داد رارق  دییأت  دروم  یتنس 

ار یرشب  تایح  ات  دنداد  مھ  تسد  هب  تسد  هس  رھ  بیترت  نیدب  ، و  دومن سیدقت 
تسناوت یمن  هعماج   ، دوبن بھذم  شریذپ  دروم  قوقح  رگا   . دنیامن سدقم  رت و  نما 

یقالخا و یسیلپ  یورین   ، تافارخ  . دیامن ظفح  ار  دوخ  تدحو  هیلوا  مایا  یط  رد 
هک دندرک  یم  اعدا  یگمھ  ناتساب  مدرم   . دوب یلماکت  ینالوط  راصعا  یعامتجا 

. دنا هدش  اطعا  ناشناکاین  هب  نایادخ  طسوت   ، اھوبات  ، ناشنھک نیناوق 

مومع ۀدش  ینوناق  هتفای و  لکش  ِرظن   ، رشب ینالوط  ۀبرجت  نودم  دنس  کی   ، نوناق
راکفا  ، نآ نورد  زا  هک  دندوب  هدش  هتشابنا  ۀبرجت  ماخ  ۀدام   ، موسر بادآ و   . تسا

چیھ ناتساب  نارود  یضاق   . دندرک هلومرف  ار  هدش  هتشون  نیناوق  دعب  نارود  مکاح 
: تفگ یم  ًافرص   ، درک یم  مالعا  ار  یمیمصت  هک  یماگنھ  وا   . تشادن ینیناوق 

“. تسا نیا  رب  مسر  ”

نیناوق قابطنا  یارب  تاضق  شالت  رگنایامن  هاگداد  تامیمصت  رد  تنس  هب  عاجرا 
اب ار  هدنورشیپ  قابطنا   ، راک نیا   . تسا هعماج  ۀدنبای  رییغت  طیارش  اب  هدش  هتشون 

نیمأت یتنس  رارمتسا  ریثأت  اب  بیکرت  رد  یعامتجا  ینوگرگد  لاح  رد  طیارش 
. دزاس یم 

: لثم  ، دندش یم  لصف  لح و  رایسب  قرط  هب  ییاراد  رس  رب  تافالتخا 

. هرجاشم دروم  ییاراد  نتخاس  دوبان  قیرط  زا  - 1

. دندیگنج یم  نآ  رس  رب  نابیقر  روز —  قیرط  زا  - 2

. تفرگ یم  میمصت  موس  فرط  کی  یرواد —  قیرط  زا  - 3
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. اھھاگداد زا  تساوخرد  اھدعب  ناگرزب —  زا  تساوخرد  قیرط  زا  - 4

رواد ای  یجنایم  ًافرص  تاضق  ؛  دندروآرد هدعاق  تحت  ار  تشم  اب  عازن  اھھاگداد  نیلوا 
ماجنا هدش  دییأت  نیناوق  قباطم  اوعد  هک  دندرک  یم  لصاح  نانیمطا  اھنآ   . دندوب
تشاذگ یم  یقاب  یضاق  دزن  یا  هعیدو  فرط  رھ   ، یھاگداد دربن  هب  دورو  اب   . دریذپ

اھ و هنیزھ  یارب   ، دروخ یم  تسکش  یرگید  طسوت  رفن  کی  هک  نیا  زا  سپ  ات 
نیشناج یظفل  تارجاشم  اھدعب  “ . دوب قح  زونھ  تردق   ” . دوش تخادرپ  نآ  ۀمیرج 

. دندش یکیزیف  تابرض 

شکمشک هک  نیا  هکلب   ، دوش رارقرب  فاصنا  هک  دوبن  نیا  یودب  تلادع  ۀدیا  زا  فدھ 
یصخش تنوشخ  یمومع و  یمظن  یب  زا  بیترت  نیدب  دوش و  لصف  لح و 

یقلت یتلادع  یب  کی  نونکا  هک  هچنآ  زا  یودب  ناسنا  اما   . دیآ لمع  هب  یریگولج 
هک ییاھنآ  هک  دش  یم  هتشادنپ  ملسم  رما  نیا   . دمآ یمن  شدب  ردقنآ  دوش  یم 
تیعضو  ، لاح نیا  اب   . دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  هنادنسپدوخ  یا  هنوگ  هب   ، دنراد تردق 
تقادص طسوت  نآ و  یاھھاگداد  لدع  یفاکشوم و  قیرط  زا  دناوت  یم  ندمت  رھ 

. دوش نییعت  قیقد  رایسب  روط  هب  نآ  تاضق 

یندم ۀتیروتا  صیصخت  - 12

زا ناھج  ناتسرپرس   . دوش یم  طوبرم  تردق  زکرمت  هب  تلود  لماکت  رد  گرزب  راکیپ 
هب یاھ  هخاش  نیب  تردق  حیحص  نزاوت  هک  یماگنھ  هک  دنا  هتخومآ  هبرجت  یور 
یلماکت نامدرم   ، دوش یم  ظفح  هییاضق  ، و  هننقم  ، هیرجم ۀدش  گنھامھ  یبوخ 

رد مظن  تحت  وحن  نیرتھب  هب  هدنیامن  یندم  تلود  عون  قیرط  زا  ینوکسم  تارک  رد 
. دنیآ یم 

تلود  ، تشاد رارق   ، یکیزیف یورین   ، تردق یانبم  رب  یودب  ۀتیروتا  هک  یلاح  رد 
رد اما   ، تسا ییاناوت  یانبم  رب  یربھر  نآ  رد  هک  تسا  هدنیامن  متسیس  لآ  هدیا 
رثؤم روط  هب  هدنیامن  تلود  داد  یمن  هزاجا  هک  دوب  دایز  گنج  ردقنآ  تیربرب  ناراگزور 

روتاتکید  ، یھدنامرف یگناگی  تردق و  میسقت  نیب  ینالوط  راکیپ  رد   . دیامن لمع 
صخش رد  جیردت  هب  ناگرزب  یودب  یاروش  ۀدنکارپ  هیلوا و  یاھورین   . دش یم  زوریپ 

هب ناگرزب  یاھھورگ  یعقاو  ناھاشداپ  دورو  زا  دعب   . دندش زکرمتم  قلطم  هاشداپ 
ییاھناملراپ  ، اھدعب  . دنتفای موادت  ییاضق  هننقم -  همین  یتروشم  یاھھورگ  تروص 

زا ادج  ییاضق  یلاع  یاھھاگداد  ماجنارس  ، و  دندش رادیدپ  زارتمھ  تلزنم  اب 
. دندش سیسأت  اھناملراپ 

حیاول وا  اھدعب   . دوب  ، هدشن هتشون  ای  هیلوا  نوناق   ، موسر بادآ و  ۀدننک  ارجا  هاشداپ 
هب یمدرم  سلجم  کی   . تشاذگ یم  ارجا  هب  ار   ، یمومع راکفا  رولبت   ، ییاضق
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کی رگناشن   ، دوب هتسھآ  شروھظ  هچ  رگ   ، یمومع راکفا  زا  یا  هولج  ناونع 
. دوب یعامتجا  گرزب  تفرشیپ 

هب یمومع —  راکفا  ای  تنس  طسوت  موسر —  بادآ و  ۀطساو  هب  هیلوا  ناھاشداپ 
هب ار  موسر  بادآ و  نیا  ایشنروی  للم  یخرب  ریخا  مایا  رد   . دندوب دودحم  دایز  ۀزادنا 

. دنا هدرک  نودم  تلود  یارب  دنتسم  لوصا  لکش 

یاھمتسیس دیاب  اھنآ   . دنشاب رادروخرب  یدازآ  زا  دنراد  قح  ایشنروی  یاھناسنا 
یاھروشنم ریاس  ای  دوخ  یساسا  نیناوق  دیاب  اھنآ   . دنیامن داجیا  ار  شیوخ  یتلود 

دیاب راک  نیا  ماجنا  زا  سپ  . و  دنیامن باختنا  ار  یتموکح  یاھبولسا  یندم و  ۀتیروتا 
. دننیزگرب روھمج  سیئر  ناونع  هب  ار  شیوخ  مدرم  نیرتدنمشزرا  نیرت و  هتسیاش 

نینچ ماجنا  یارب  هک  ار  ییاھنآ  طقف  دیاب  هننقم  ۀخاش  ناگدنیامن  یارب 
باختنا دنتسھ  تیحالص  دجاو  یقالخا  ینالقع و  ظاحل  هب  سدقم  یاھتیلوئسم 

دیاب ییاھنآ  طقف  شیوخ  ییاضق  یلاع  الاب و  یاھ  همکحم  تاضق  ناونع  هب   . دنیامن
راشرس ۀبرجت  قیرط  زا  دنرادروخرب و  یعیبط  ناوت  تبھوم  زا  هک  دنوش  هدیزگرب 

. دنا هدش  دنمدرخ 

، شیوخ یدازآ  روشنم  باختنا  زا  دعب  دیاب   ، دنیامن ظفح  ار  دوخ  یدازآ  اھناسنا  رگا 
زا هک  یدح  ات   ، دننیب کرادت  ار  نآ  ۀناکاب  یب  ، و  دنمشوھ  ، هنادنمدرخ ریسفت 

: دوش یریگشیپ  نیریز  لئاسم 

. هییاضق ای  هیرجم  یاھ  هخاش  طسوت  تردق  زاجمریغ  بصغ  - 1

. یفارخ نادان و  نارگبوشآ  یاھیراکبان  - 2

. یملع تفرشیپ  ندش  دنک  - 3

. یتیصاخ یب  طلست  تسب  نب  - 4

. ثیبخ یاھتیلقا  ۀطلس  - 5

. کریز بلط و  هاج  هوقلاب  یاھروتاتکید  طسوت  لرتنک  - 6

. یگمیسآرس راب  بیصم  لالتخا  - 7

. نادجو یب  دارفا  طسوت  یشک  هرھب  - 8

. روشک طسوت  نادنورھش  راو  هدرب  یدنب  تایلام  - 9
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. یداصتقا یعامتجا و  لدع  نادقف  - 10

. روشک اسیلک و  یگناگی  - 11

. یصخش یدازآ  نداد  تسد  زا  - 12

ناونع هب  یساسا  نوناق  یانبم  رب  هک  دنتسھ  ییاھھاگداد  فادھا  دصاقم و  اھنیا 
. دننک یم  لمع  یلماکت  ۀرک  کی  رد  هدنیامن  تلود  روتوم  ناگدننک  لرتنک 

یاھلاناک یزاس  لماک  هب  ایشنروی  رد  تلود  یزاس  لماک  یارب  رشب  عون  راکیپ 
میسقت دوبھب  هب   ، یراج ۀدنبای  رییغت  هتسویپ  یاھزاین  هب  اھنآ  قابطنا  هب   ، تموکح
یتسار هب  هک  یتموکح  ناربھر  نانچ  ندیزگرب  هب  سپس  ، و  تلود نورد  رد  تردق 
تلود لآ  هدیا  یھلا و  لکش  کی  هک  یلاح  رد   . دشاب یم  طوبرم  دنشاب  دنمدرخ 
طسوت دیاب  هکلب   ، دوش المرب  یھلا  روط  هب  دناوت  یمن  یتلود  نینچ   ، دراد دوجو 

اب یگتسھآ و  هب  ناکم  نامز و  یاھناھج  رسارس  رد  هرایس  رھ  نانز  نادرم و 
. ددرگ فشک  یراکرپ 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 71
روشک شیادیپ 

اھیرگناریو و زا  هعماج  صلاخ  تعفنم  رگنایامن  نآ  ؛  تسا ندمت  دیفم  لماکت  روشک 
یارب هدش  هتشابنا  کینکت  ًافرص  یرادروشک  یتح   . تسا گنج  زا  یشان  بئاصم 

. تسا هزرابم  لاح  رد  یاھتلم  لیابق و  نایم  ییورین  زیمآ  تباقر  شکمشک  میظنت 

. تفای اقب  یھورگ  تردق  یارب  ینالوط  راکیپ  رد  هک  تسا  یداھن  نیزورما  روشک 
نیا هارمھ  هب  روشک —  یعقاو —  یا  هدیرفآ  ، و  دش بلاغ  ًاتیاھن  رترب  تردق 

یگدنز روشک  یارب  هک  تسا  دنورھش  قلطم  ۀفیظو  هک  یقالخا  یلایخ  ناتساد 
هب یتح  نآ  ؛  تسین یھلا  شنیرفآ  کی  روشک  اما   . دومن داجیا  ار   ، دریمب هدرک و 
داھن کی  ًالماک  نآ   . تسا هدماین  دوجو  هب  رشب  ۀنادنمشوھ  یدارا  لمع  ۀلیسو 

. تشاد کیتاموتا  أشنم  ًامامت  تسا و  یلماکت 

نیزاغآ روشک  - 1

، و نیرترثؤم  ، نیرتیوق ، و  تسا یضرا  یعامتجا  ۀدننک  میظنت  نامزاس  کی  روشک 
بادآ و  ، نابز کی  زا  نآ  مدرم  هک  تسا  دحاو  تلم  کی  زا  لکشتم  روشک  نیرترادیاپ 

. دنشاب رادروخرب  کرتشم  یاھتنس  ، و  موسر

اھنآ أشنم   . دندوب ییاشگروشک  ۀجیتن  یگمھ  دندوب و  کچوک  هیلوا  یاھروشک 
هب هک  رگالیتسا  نانیشنرداچ  طسوت  اھنآ  زا  یرایسب   . دوبن هنابلطواد  تاعامتجا 
شروی هتفای  ناکسا  نارگزرب  ای  بلط  حلص  ناراد  هلگ  رب  یزاس  هدرب  هبلغ و  روظنم 

یشان ییاشگروشک  زا  هک  ییاھروشک  نینچ   . دندش هداھن  داینب  دندرب  یم 
یتاقبط تازرابم  ، و  دندوب ریذپان  بانتجا  تاقبط   . دندش یدنب  هقبط   ، ًامازلا  ، دندش

. دنا هدوب  یباختنا  هراومھ 

. دندماینرد یعقاو  روشک  تروص  هب  زگرھ  اکیرمآ  خرس  یاھناسنا  یلامش  لیابق 
ییادتبا رایسب  لکش  کی   ، لیابق زا  یرادیاپان  نویساردفنک  زا  رتارف  زگرھ  اھنآ 

هورگ نیا  اما  ؛  دوب اوکُریا  نویساردف  اھنآ  یبایتسد  نیرتکیدزن   . دنتفرن شیپ   ، روشک
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لیلد هب  ، و  درکن لمع  روشک  کی  تروص  هب  ًالماک  هاگچیھ  تلم  شش  زا  لکشتم 
دندوب ترابع  اھنآ  ، و  دبای اقب  تسناوتن  یزورما  یلم  تایح  تایرورض  یخرب  نادقف 

: زا

. یصوصخ ییاراد  یرب  ثاریم  بسک و  - 1

. تعنص یزرواشک و  ۀوالع  هب  اھرھش  - 2

. دنمدوس یلھا  تاناویح  - 3

ثاریم یردام و  ۀداوناخ  هب  خرس  یاھناسنا  نیا   . هداوناخ یلمع  نامزاس  - 4
. دندیبسچ هدازرھاوخ  هدازردارب و 

. صخشم نیمزرس  - 5

. یوق ییارجا  ربھر  کی  - 6

ماع لتق  هن  دنتفریذپ و  دوخ  نایم  رد  هن  ار  ارسا  اھنآ  ارسا —  یزاس  هدرب  - 7
. دندرک

. عطاق یاھییاشگروشک  - 8

اما  ، دنتشاد بوخ  تلود  کی  اھنآ   . دندوب کیتارکمد  دح  زا  شیب  خرس  یاھناسنا 
اھینانوی یتلود  یاھشور  هک  دیفس  ناسنا  رت  هتفرشیپ  ندمت  اب  اھنآ  رگا   . دنام ماکان 
روشک کی  ماجنارس  دندش  یمن  هجاوم  سردوز  روط  هب  دومن  یم  لابند  ار  اھیمور  و 

. دندروآ یم  دوجو  هب 

: دوب راوتسا  ینابم  نیا  رب  مور  قفوم  روشک 

. یردپ ۀداوناخ  - 1

. تاناویح ندرک  یلھا  یزرواشک و  - 2

. اھرھش تیعمج —  مکارت  - 3

. نیمز یصوصخ و  تیکلام  - 4

. یدنورھش تاقبط  یگدرب —  - 5
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. هدنام بقع  فیعض و  نامدرم  نامزاس  دیدجت  الیتسا و  - 6

. اھ هداج  اب  صخشم  نیمزرس  - 7

. یوق یدرف و  نایاورنامرف  - 8

ًارھاظ طرش   ، یروتارپما ییاھن  طوقس  رد  یلماع  مور و  ندمت  گرزب  فعض 
کی تسیب و  نس  رد  رسپ  ندرک  جراخ  تمویق  زا  یارب  هتفرشیپ  هناھاوخیدازآ و 

درم اب  دوب  دازآ  رتخد  هک  یروط   ، دوب رتخد  طرش  دیق و  یب  ییاھر  یگلاس و 
راک هب  تسد  دور و  نوریب  دوخ  نیمزرس  رد  ای  دیامن  جاودزا  دوخ  یباختنا 

ۀویش رد  رتشیب  هکلب  دوبن  اھمرفر  نیا  دوخ  لماش  هعماج  هب  نایز   . دنز یقالخاریغ 
یماگنھ هک  تسا  نیا  رگناشن  مور  طوقس   . دوب اھنآ  شریذپ  ۀدرتسگ  یناھگان و 
هچ دریگ  یم  رارق  یلخاد  طاطحنا  عیرس و  یلیخ  طسب  تحت  روشک  کی  هک 

. تشاد راظتنا  ناوت  یم 

، و تشگ رسیم  ینیمزرس  دنویپ  عفن  هب  ینوخ  دنویپ  لوفا  قیرط  زا  یودب  روشک 
دنویپ مکحم  روط  هب  ییاشگروشک  قیرط  زا  ًالومعم  یا  هلیبق  یاھ  هیداحتا  نینچ 
رتکچوک و یاھراکیپ  ۀیلک  زا  رتارف  هک  لالقتسا  کی  هک  یلاح  رد   . دندروخ یم 

تاقبط و یرایسب  زونھ   . تسا نیتسار  روشک  یگژیو   ، تسا یھورگ  تافالتخا 
ناراگزور لیابق  اھ و  هفیاط  یایاقب  تروص  هب  یروشک  یدعب  یاھنامزاس  رد  اھتساک 

ینالوط و یراکیپ   ، ورملق یاراد  ِرتگرزب  یدعب و  یاھروشک   . دنراد موادت  نیشیپ 
رگناشن یا  هلیبق  تلود   . دنتشاد یا  هفیاط  رابت  مھ  رتکچوک  یاھھورگ  نیا  اب  خلت 
یرایسب دعب  مایا  لوط  رد   . دوب یروشک  هب  یگداوناخ  ۀتیروتا  زا  دنمشزرا  یلاقتنا 

. دندش جراخ  یتعنص  یاھنمجنا  ریاس  اھدتس و  داد و  زا  اھ  هفیاط 

، یتلود یاھکینکت  یروشک  شیپ  طیارش  هب  ارقھق  هب  یروشک  ماغدا  یناوتان 
، کیرات راصعا  نیا  لوط  رد   . دماجنا یم   ، اپورا رد  یطسو  نورق  مسیلادوئف  دننامھ 

لحارم ددجم  روھظ   ، راد هعلق  کچوک  یاھھورگ  هب  دیشاپ و  ورف  رادورملق  روشک 
هباشم یاھروشک  همین  نونکا  یتح   . دش تشگزاب   ، هعسوت یا  هلیبق  یا و  هفیاط 
یرایسب ؛  دنتسین یلماکت  یاھتشگزاب  اھنآ  ۀیلک  اما   ، دنراد دوجو  اقیرفآ  ایسآ و  رد 

. دنا هدنیآ  یاھروشک  نیزاغآ  یاھ  هتسھ  اھنآ  زا 

هدنیامن تلود  لماکت  - 2

هتسھآ  . لماکت هن   ، تسا ندمت  زا  یلوصحم   ، تسا لآ  هدیا  کی  هچ  رگ  یسارکمد 
: زا دنترابع  یسارکمد  تارطخ  اریز  دییامن ! باختنا  تقد  اب  دینک ! تکرح 

. یگیام نایم  زا  دیجمت  - 1
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. نادان تسپ و  نانارمکح  باختنا  - 2

. یعامتجا لماکت  یساسا  یاھتیعقاو  تخانش  رد  ییاناوت  مدع  - 3

. اسآ نت  هدرکن و  لیصحت  تیرثکا  ناتسد  هب  یناگمھ  یأر  قح  رطخ  - 4

. دیوگ یمن  تسرد  هشیمھ  تیرثکا  ؛  ندوب یمومع  راکفا  ۀدرب  - 5

لاح نیا  اب  ؛  تسا هدرک  دنک  ار  هعماج  تکرح  هشیمھ   ، ماع رظن   ، یمومع راکفا 
ندمت ظفاح   ، دنک یم  دنک  ار  یعامتجا  لماکت  هک  یلاح  رد  اریز   ، تسا دنمشزرا 
ندمت هب  ندیشخب  باتش  نیتسار  نما و  شور  اھنت  یمومع  راکفا  شزومآ   . تسا

هب ار  دوخ  یاج  اھ  هلولگ  هک  جیردت  هب  ، و  تسا تقوم  لح  هار  کی  طقف  روز  ؛  تسا
راکفا  . دبای یم  باتش  هدنیازف  روط  هب  یگنھرف  دشر   ، دنھد یم  یأر  یاھ  هگرب 
ۀعسوت یعامتجا و  لماکت  رد  نیداینب  یساسا و  یژرنا   ، موسر بادآ و   ، یمومع

ۀولج دیاب   ، دنشاب دنمشزرا  روشک  یارب  دنھاوخب  رگا  اما   ، دنتسھ روشک 
. دنشاب هتشادن  زیمآ  تنوشخ 

راتفر دناوتب  یمومع  راکفا  هک  یا  هجرد  طسوت  هعماج  تفرشیپ  یریگ  هزادنا 
هب  ، دنک لرتنک  زیمآ  تنوشخریغ  نایب  قیرط  زا  ار  روشک  تاررقم  میظنت  یصخش و 
راکفا هک  دیسر  ارف  ینامز  ندمتم  یتسار  هب  تلود   . دوش یم  نییعت  میقتسم  روط 
تسا نکمم  یمومع  تاباختنا   . دیدرگ سّبلم  یصخش  زایتما  یاھورین  اب  یمومع 

راک کی  ماجنا  یارب  یتح  اما   ، دیامنن فیلکت  نییعت  حیحص  وحن  هب  ار  اھراک  هشیمھ 
داجیا ار  لامک  نیرتیلاع  هرابکی  هب  لماکت   . تسا تسرد  یا  هویش  رگنایامن  تسردان 

. ورشیپ یبسن و  ِیلمع  لیدعت  هکلب   ، دیامن یمن 

دراد و دوجو  هدنیامن  تلود  رثؤم  یلمع و  لکش  کی  لماکت  یارب  هلحرم  ای  ماگ  هد 
: زا دنترابع  اھنآ 

تراسا لاکشا  ۀیلک  ، و  یتیعر بابرا و  ماظن   ، یگدرب صخش . یدازآ   -1
. دنورب نیب  زا  دیاب  یرشب 

دنا هتفاین  میلعت  دنا —  هتفاین  شزومآ  دازآ  یمدرم  هک  یتقو  ات  رکف . یدازآ   -2
دننک یزیر  همانرب  هنادنمدرخ  یوحن  هب  دننک و  رکف  هنادنمشوھ  یا  هنوگ  هب  هک 

. دیفم ات  تسا  هدننز  بیسآ  رتشیب  ًالومعم  یدازآ  — 

هک دریگ  رارق  یرو  هرھب  دروم  دناوت  یم  ینامز  طقف  یدازآ  نوناق . تموکح   -3
اب هدش  هتفریذپ  ِنیداینب  نیناوق  قباطم  یرشب  نانارمکح  لایما  اھ و  هتساوخ 

. دندرگ ضیوعت  یناملراپ  نیناوق 
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تایرظن اھنامرآ و  نایب  لاکشا  ۀیلک  یدازآ  نودب  هدنیامن  تلود  راتفگ . یدازآ   -4
. تسا نکممریغ  یرشب 

ار یصخش  ییاراد  زا  یرادروخرب  قح  دشابن  رداق  هک  یتلود  لام . تینما   -5
ناسنا  . دروآ ماود  ینالوط  یتدم  یارب  دناوت  یمن  دیامن  نیمأت  یوحن  هب 

ثرا هب  ، و  هراجا  ، شورف  ، نداد هیدھ   ، لرتنک  ، هدافتسا قح  بلاط  هناقاتشم 
. تسا شیوخ  یصخش  ییاراد  نتشاذگ 

هدھع هب  عامتسا  یارب  ار  نادنورھش  قح  هدنیامن  تلود  تساوخداد . قح   -6
. تسا دازآ  ِیدنورھش  تشرس  تساوخداد  ِزایتما   . دریگ یم 

دح ات  دیاب  تساوخداد  تردق  ؛  تسین یفاک  ندش  هدینش  ینارمکح . قح   -7
. دور شیپ  تلود  تیریدم  یعقاو 

، دنمشوھ یناگدنھد  یأر  هدنیامن  تلود  ضرف  شیپ  یناگمھ . یأر  قح   -8
تریس و قیرط  زا  هراومھ  یتلود  نینچ  تیھام   . تسا یناگمھ  ، و  رثؤم
هک جیردت  هب   . دوش یم  نییعت  دننآ  ۀدنھد  لیکشت  هک  ییاھنآ  ییاراک  نازیم 
یقاب یمومع  یأر  قح  سنج  ود  رھ  یارب  هک  نیا  نمض   ، دور یم  شیپ  ندمت 

زا ، و  دش دھاوخ  یدنبھورگ  ون  زا   ، تفای دھاوخ  لیدعت  رثؤم  روط  هب   ، دنام یم 
. تشگ دھاوخ  ناسمھان  رگید  تاھج 

تسین دمآراک  تمدخ و  هب  رداق  یندم  تلود  چیھ  تلود . نادنمراک  لرتنک   -9
بحاص لرتنک  تیادھ و  ۀنادنمدرخ  یاھکینکت  زا  نادنورھش  هک  نیا  رگم 

. دنیامن هدافتسا  دنوش و  رادروخرب  تلود  نادنمراک  نابصنم و 

قفوم تلود  هب  یسارکمد  یاقب  هتفای . شزومآ  دنمشوھ و  یگدنیامن   -10
هب یدارفا  نآ  اھنت  باختنا  لاور  هب  طورشم  نآ  ؛ و  دراد یگتسب  هدنیامن 
ینالقع ظاحل  هب   ، هتفای شزومآ  یکینکت  رظن  زا  هک  تسا  یتلود  یاھماقم 

طقف  . دنشاب بسانم  یقالخا  ظاحل  هب  ، و  رادافو یعامتجا  رظن  زا   ، هتسیاش
مدرم یارب  ، و  مدرم طسوت   ، مدرم تلود  ییاھیشیدنارود  نینچ  قیرط  زا 

. دوش ظفح  دناوت  یم 

روشک لیکشت  یاھلآ  هدیا  - 3

هک نیا  هب  طورشم   ، دراد یکدنا  تیمھا  تلود  کی  یرادا  ای  یسایس  لکش 
ار یعامتجا —  یگنھامھ  ، و  شزومآ  ، تینما  ، یدازآ یندم —  تفرشیپ  تاموزلم 
کی هک  تسین  نیا  دنک  یم  نییعت  ار  یعامتجا  لماکت  ریسم  هک  هچنآ   . دزاس مھارف 
زا دناوت  یمن  یروشک  چیھ   ، هتفر مھ  یور  . و  دنک یم  هچ  هکلب  تسا  هچ  روشک 
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نآ یباختنا  ناربھر  رد  هک  روطنامھ   ، دور رتارف  دوخ  نادنورھش  یقالخا  یاھشزرا 
نیمضت ار  تلود  عون  نیرتالاب  یتح  طوقس  یھاوخدوخ  ینادان و   . تسا نایامن 

. دیامن یم 

یرورض یعامتجا  یاقب  یارب   ، تسا فسأت  ۀیام  رایسب  هچ  رگ  یلم  ییاتسدوخ 
نتخاس یا و  هلیبق  دنویپ  رد  یساسا  لماع  کی  هدیزگرب  مدرم  نیرتکد   . تسا هدوب 
حوطس هب  دناوت  یمن  یروشک  چیھ  اما   . تسا هدوب  رصاعم  مایا  ات  تسرد  اھتلم 

راھم نارگید  دیاقع  لمحت  مدع  زا  لکش  رھ  هک  نیا  ات   ، دبای تسد  درکراک  لآ  هدیا 
قیرط زا  ناوت  یم  . و  تسا یرشب  تفرشیپ  اب  ریاغم  هتسویپ  روط  هب  نآ  ؛  ددرگ

هب نارگید  دیاقع  لمحت  مدع  اب   ، بھذم ، و  یمرگرس  ، یناگرزاب  ، ملع یگنھامھ 
. درک هزرابم  وحن  نیرتھب 

: دیامن یم  لمع  گنھامھ  دنمورین و  ۀزیگنا  هس  ۀکرحم  یورین  تحت  لآ  هدیا  روشک 

. دوش یم  یشان  یرشب  یردارب  ققحت  زا  هک  زیمآرھم  یرادافو  - 1

هدش یزیر  هیاپ  هنادنمدرخ  یاھلآ  هدیا  یور  هک  دنمشوھ  یتسود  نھیم  - 2
. تسا

ریسفت یا  هرایس  فادھا  ، و  اھزاین  ، تایعقاو تروص  هب  هک  یناھیک  تریصب  - 3
. دوش یم 

لخاد هب  وبات  یارگ  یفنم  رصع  نایم  زا  ، و  دنتسھ کدنا  لآ  هدیا  روشک  نیناوق  دادعت 
. دنا هدرک  روبع  هتفای  شیازفا  ِدوخ  لرتنک  لابند  هب  یدرف  یدازآ  تبثم  تفرشیپ  ۀرود 
ار اھنآ  نینچمھ  هکلب  دزاس  یم  مزلم  راک  هب  ار  دوخ  نادنورھش  طقف  هن  الاو  روشک 
تقاط راک  زا  ییاھر  زا  هک  هدنیازف  شیاسآ  زا  شخب  یلاعت  دنمدوس و  ۀدافتسا  هب 

. دنک یم  بلج   ، دوش یم  لصاح  نیشام  تفرشیپ  لاح  رد  رصع  قیرط  زا  اسرف 
. دوش دیلوت  بجوم  فرصم  یاپمھ  دیاب  شیاسآ 

یدایز ردق  هب   ، دراد یم  اور  ار  رقف  ای  دراد  یم  زاجم  ار  یراکیب  هک  یا  هعماج  چیھ 
دنوش عقاو  تیامح  دروم  هنادازآ  دساف  طحنم و  دارفا  رگا  اما   . تسا هدرکن  تفرشیپ 

رقف و تسین  نکمم  زگرھ   ، دننک لثم  دیلوت  دنبای  هزاجا  تیدودحم  نودب  و 
. دورب نیب  زا  یگتسباو 

دیامن و ظفح  ار  شنادنورھش  سفن  تمرح  دنک  ششوک  دیاب  یقالخا  ۀعماج  کی 
زا یا  همانرب  نینچ   . دنک اطعا  دوخ  ییافوکش  یارب  یفکم  تصرف  لامرن  درف  رھ  هب 

لماکت  . دروآ یم  راب  هب  ار  یگنھرف  ۀعماج  عون  نیرتالاو   ، یعامتجا یبایماک 
ار یتاررقم  لرتنک  نازیم  نیرتمک  هک  یتلود  یتسرپرس  ۀلیسو  هب  دیاب  یعامتجا 
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ماجنا نمض  هک  تسا  رتھب  همھ  زا  یتلود  نآ   . دوش بیغرت  دنک  یم  لامعا 
. دنک یم  تموکح  هزادنا  نیرتمک  هب   ، یگنھامھ نازیم  نیرتشیب 

یھاگآ ۀتسھآ  دشر  ۀلیسو  هب   ، لماکت قیرط  زا  دیاب  روشک  یبای  لکش  یاھلآ  هدیا 
اھناسنا ادتبا  رد   . دیآ تسد  هب  یعامتجا  تمدخ  زایتما  ، و  هفیظو تخانش   ، یندم

ناونع هب  ار  تلود  یاھتیلوئسم  بلط  تردق  نارادمتسایس  تموکح  نایاپ  لابند  هب 
نیرتالاب ناونع  هب   ، زایتما کی  ناونع  هب  اھدعب  اما   ، دنریگ یم  هدھع  هب  هفیظو  کی 
قیرط زا  ندمت  حطس  رھ  تبترم   . دنیآ یمرب  تمدخ  نیا  بسک  ددص  رد   ، راختفا

هب دنریذپ  یم  ار  یروشک  یاھتیلوئسم  هنابلطواد  هک  نآ  نادنورھش  ییاراک  نازیم 
. دوش یم  هدراذگ  شیامن  هب  قیقد  روط 

قیرط زا  اھناتسا  اھرھش و  رب  ینارمکح  راک   ، یعقاو لاردف  روشک  کی  رد 
یاھنمجنا رگید  لاکشا  ۀیلک  دننامھ  تسرد  ، و  دسر یم  ماجنا  هب  ناسانشراک 

. دوش یم  یتسرپرس  مدرم  یراجت  یداصتقا و 

یناشفناج نیرتالاب  تروص  هب  یسایس  تمدخ  هتفرشیپ  یاھروشک  رد 
نیرت شنمالاو  نیرت و  لقاع  ِیزاورپدنلب  نیرتگرزب   . دوش یم  هداھن  جرا  یدنورھش 
هب ندش  بوصنم  ای  ندش  باختنا  یندم و  ساپس  هب  یبایتسد   ، نادنورھش
ینادردق تاراختفا  نیرتالاب  ییاھتلود  نینچ  ، و  تسا یتلود  دامتعا  دروم  یاھماقم 

زا دعب   . دنراد یم  اطعا  یعامتجا  نامداخ  تلود و  نادنمراک  هب  تمدخ  یارب  ار  دوخ 
، و نارگتعنص  ، نادنمشناد  ، ناراگزومآ  ، نافوسلیف هب  مان  بیترت  هب  تاراختفا  نآ 

روط هب  دوخ  نادنزرف  تفرشیپ  ۀطساو  هب  نیدلاو   . دنوش یم  اطعا  نایماظن 
یھاشداپ ناریفس  هک  یبھذم  ًافرص  ناربھر  ، و  دنریگ یم  شاداپ  هتسیاش 

. دنراد یم  تفایرد  رگید  یایند  رد  ار  دوخ  یعقاو  یاھشاداپ   ، دنتسھ یونعم 

ورشیپ ندمت  - 4

. دنبای لماکت  دیاب   ، دننامب یقاب  تلود  ، و  هعماج  ، داصتقا هک  دشاب  نیا  رب  انب  رگا 
هک ییاھداھن  نآ  طقف  ؛  تسا لالحمضا  رگناشن  یلماکت  ۀرک  کی  رد  اتسیا  طیارش 

. دننام یم  اجرباپ  دنور  یم  شیپ  یلماکت  نایرج  اب 

: زا تسا  ترابع  هعسوت  لاح  رد  ندمت  کی  یقرتم  ۀمانرب 

. یدرف یاھیدازآ  ظفح  - 1

. هناشاک هناخ و  زا  تظافح  - 2

. یداصتقا تینما  جیورت  - 3
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. اھیرامیب زا  یریگشیپ  - 4

. یرابجا لیصحت  - 5

. یرابجا لاغتشا  - 6

. تغارف تقو  زا  هنادنمدوس  ۀدافتسا  - 7

. ناتخب نوگن  یتسرپرس  - 8

. یداژن دوبھب  - 9

. رنھ ملع و  جیورت  - 10

. درخ هفسلف —  جیورت  - 11

. تیونعم یناھیک —  تریصب  دشر  - 12

یرشب و فادھا  نیرتالاب  ققحت  هب  ًامیقتسم  ندمت  یاھرنھ  رد  تفرشیپ  نیا  و 
ناسنا و یردارب  هب  یعامتجا  یبایتسد  ینعی   ، دماجنا یم  یناسنا  شالت  ِیھلا 

ردپ تساوخ  ماجنا  هب  درف  رھ  رفاو  لیم  رد  هک  یھاگآ  ادخ  یصخش  تلزنم 
. دوش یم  نایامن  ینامسآ 

هدیسر ارف  یعامتجا  مظن  کی  هک  تسا  نیا  رگناشن  نیتسار  یردارب  یرادیدپ 
دنشک شود  هب  ار  رگیدکی  راب  هک  نیا  زا  اھناسنا  ۀیلک  نآ  رد  هک  یمظن   ، تسا

اما  . دندنب راک  هب  ار  ییالط  لصا  هک  دنراد  رفاو  لیم  عقاو  رد  اھنآ   . دنوش یم  نامداش 
فقو ۀزیگنا  اب  ًاتدمع  هک  ییاھنآ  زا  هک  دنرظتنم  تشرس  دب  ای  فیعض  دارفا  هک  هاگنآ 

ینمیرھا هنالداعریغ و  روط  هب  دننک  یم  تکرح  کین  ، و  ابیز  ، نیتسار تمدخ  هب 
نینچ رد   . دبای ققحت  دناوت  یمن  یلآ  هدیا  ۀعماج  نینچ   ، دنیامن هدافتسا  ِءوس 

یا هعماج  دنناوت  یم  ییالط “ نانارمکح  : ” تسا یلمع  ریسم  کی  طقف  یتیعضو 
هک نیا  نمض   ، دننک یگدنز  دوخ  یاھلآ  هدیا  قباطم  نآ  رد  هک  دننک  سیسأت  یقرتم 

ددص رد  تسا  نکمم  هک  دوخ  شیدنا  کیرات  ناعونمھ  ربارب  رد  یفکم  عافد  کی 
دوبان ار  اھنآ  یورشیپ  لاح  رد  ندمت  ای  هدمآ  رب  اھنآ  ۀنایوج  حلص  لیامت  زا  ییوج  هرھب 

. دنیامن ظفح  دنزاس 

تیرشب رت  نییاپ  یاھ  هدر  طسوت  دنھد  هزاجا  دوخ  هب  لسن  رھ  رد  نایارگ  نامرآ  رگا 
. و دبای اقب  لماکت  لاح  رد  ۀرایس  کی  رد  دناوت  یمن  زگرھ  ییارگ  نامرآ   ، دندرگ دوبان 

یگدامآ نآ  دناوت  یم  هتفرشیپ  ۀعماج  کی  ایآ  تسا : نیا  ییارگ  نامرآ  گرزب  شیامزآ 
شبلط گنج  ناگیاسمھ  تالمح  ۀیلک  زا  نآ  ینمیا  بجوم  هک  ار  یماظن 
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تایلمع رد  یماظن  تردق  نیا  نتسب  راک  هب  ۀسوسو  هب  نداد  نت  نودب   ، دوش یم 
ورین و ندوزفا  ای  هناھاوخدوخ  تعفنم  دصاقم  هب  نامدرم  ریاس  دض  رب  یمجاھت 
یبھذم ییارگ  نامرآ  ، و  تسا یگدامآ  بلاط  یلم  یاقب  ؟  دیامن ظفح   ، یلم تورث 

طقف  . دنک یریگشیپ  زواجت  هب  یگدامآ  ۀناشورف  دوخ  لیدبت  زا  دناوت  یم  ییاھنت  هب 
. ددرگ یوق  تسد  هب  فیعض  بوکرس  عنام  دناوت  یم  یردارب  تبحم و 

تباقر لماکت  - 5

تراظن تحت  هک  یتباقر  اما   ، تسا یرورض  یعامتجا  تفرشیپ  یارب  تباقر 
نیزگیاج یمارآ  هب  تباقر  ینونک  ۀعماج  رد   . دوش یم  تنوشخ  بجوم   ، تسین

یاقب زین  ، و  دنک یم  نییعت  تعنص  رد  ار  درف  یاج  هک  تروص  نیدب   ، دوش یم  گنج 
توافتم موسر  بادآ و  ربارب  رد  گنج  لتق و  تبترم   ) . دراد یم  ررقم  ار  عیانص  دوخ 

عومجم رد  هک  یلاح  رد   ، تسا هدوب  عونمم  لتق  هعماج  ِنیزاغآ  ناراگزور  زا   . تسا
(. تسا هتشگن  عونمم  رشب  عون  طسوت  زگرھ  گنج 

هک دریگ  یم  هدھع  هب  هزادنا  نیا  ات  ار  یعامتجا  راتفر  تاررقم  میظنت  لآ  هدیا  روشک 
. ددرگ یصخش  راکتبا  رد  یتلادع  یب  عنام  دزاس و  جراخ  یدرف  تباقر  زا  ار  تنوشخ 
حلص و ناوت  یم  روطچ  دراد : دوجو  روشک  یبای  لکش  رد  یگرزب  لکشم  اجنیا  رد 
رد ، و  تخادرپ تایلام  روشک  تردق  نیمأت  یارب   ، دومن نیمضت  تعنص  رد  ار  شمارآ 

دومن و یریگشیپ  دوش  تعنص  ییاسران  بجوم  یدنب  تایلام  هک  نیا  زا  لاح  نامھ 
؟ تشاد زاب  ندش  دبتسم  ای  یلگنا  زا  ار  روشک 

هب  . تسا یرورض  ورشیپ  ندمت  یارب  تباقر   ، هرک رھ  نیزاغآ  راصعا  رسارس  رد 
. دوش یم  شخبرمث  هدنیازف  روط  هب  تباقر   ، دور یم  شیپ  ناسنا  لماکت  هک  جیردت 

ۀلیسو هب  هیلوا  ناسنا   . تسا تباقر  زا  رترثؤم  یراکمھ  هتفرشیپ  یاھندمت  رد 
ظاحل هب  تادوجوم  یاقب  ۀلیسو  هب  هیلوا  لماکت   . دوش یم  هتخیگنارب  تباقر 

ۀلیسو هب  رتشیب  دعب  یاھندمت  اما   ، دوش یم  یگژیو  نییعت  بسانم  یکیژولویب 
. دنبای یم  جاور  یونعم  یردارب  ، و  هنامیھف توخا   ، هنادنمشوھ یراکمھ 

هدیاف یب  رایسب  فالتا و  ۀیام  هزادنا  یب  روط  هب  تعنص  رد  تباقر   ، دراد تقیقح 
یتح درف  یساسا  یاھیدازآ  زا  کی  رھ  وغل  مزلتسم  یتالیدعت  نینچ  رگا  اما   ، تسا

ۀدننک فالتا  تکرح  نیا  فذح  یارب  یشالت  چیھ   ، دشاب نآ  دح  نیرتمک  هب 
. دوش هتفریذپ  دیابن  یداصتقا 

دوس ۀزیگنا  - 6

ناوتب هک  نیا  رگم   ، تسا انف  هب  موکحم  تسا  دوس  نآ  ۀزیگنا  هک  یزورما  داصتقا 
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یانبم رب  هنامحر  یب  تباقر   . داد اقترا  تمدخ  یاھ  هزیگنا  اب  ار  تعفنم  یاھ  هزیگنا 
رد هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  یتح  ۀدننک  دوبان  ًاتیاھن  یصخش  ۀنارکف  هتوک  تعفنم 

یاھلآ هدیا  اب  ییوجدوس  ۀناھاوخدوخ  یراصحنا و  ۀزیگنا   . تسا اھنآ  ظفح  یپ 
. تسا راگزاسان  رتشیب  رایسب  یسیع  میلاعت  اب  ، و  دراد تریاغم  یحیسم 

، بھذم رد  هک  تسا  یزیچ  تمدخ  ۀزیگنا  هب  تبسن  ییوجدوس  ۀزیگنا   ، داصتقا رد 
نایم زا  یناھگان  روط  هب  دیابن  تعفنم  ۀزیگنا  اما   . تسا تبحم  هب  تبسن  سرت 
تروص نیا  ریغ  رد  یاھناسنا  زا  یرایسب  هزیگنا  نیا   . ددرگ فذح  ای  دوش  هتشادرب 
ِرصنع نیا  هک  تسین  مزال   ، دوجو نیا  اب   . دراد یم  لوغشم  راک  هب  تخس  ار  اسآ  نت 

. دشاب دنسپدوخ  شفادھا  رد  هشیمھ  یارب  یژرنا  ۀدننازیگنارب  ِیعامتجا 

ۀتسیاش ًالک  تسا و  تسپ  عومجم  رد  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ییوجدوس  ۀزیگنا 
کی ندمت  ِنیزاغآ  لحارم  رسارس  رد  دوجو  نیا  اب  ؛  تسین هتفرشیپ  ۀعماج  کی 
اھنآ هک  نیا  ات   ، دوش هتفرگ  اھناسنا  زا  دیابن  تعفنم  ۀزیگنا   . تسا یرورض  لماع 

یداصتقا و شالت  یارب  هنایوج  دوس  ریغ  یاھ  هزیگنا  رترب  عاونا  زا  ار  دوخ  هناعطاق 
یرترب ، و  هدننک هریخ  یردارب   ، یلاع درخ  یارگزارف  تالیامت  یعامتجا —  تمدخ 

. دنزاس رادروخرب  یونعم —  لین 

تالیصحت - 7

ۀلیسو هب  ، و  تسا اھنامرآ  عاعشلا  تحت   ، دوش یم  انب  گنھرف  یور  رادیاپ  روشک 
یریگ یپ   ، صصخت بسک  دیاب  تالیصحت  زا  دوصقم   . دوش یم  هتخیگنارب  تمدخ 

. دشاب یونعم  یاھشزرا  هب  لین  ، و  دوخ ییافوکش   ، درخ

تاقوا یخرب  ، و  دبای یم  همادا  یگدنز  رسارس  رد  تالیصحت   ، لآ هدیا  روشک  رد 
هب ار  درخ   ، یروشک نینچ  نادنورھش   . دوش یم  نآ  نادنورھش  یلصا  راک  هفسلف 
، اھشزرا تلاصا   ، تیعقاو یناعم   ، یرشب طباور  تیمھا  رد  تریصب  شیازفا  ناونع 

. دننک یم  لابند  یناھیک  تشونرس  هوکش  ، و  یگدنز فادھا 

اب  . دننک بسک  یگنھرف  رتالاو  نیون و  ۀعماج  کی  زا  یشنیب  دیاب  ایشنروی  مدرم 
دیدج حوطس  هب  تالیصحت   ، دوس زا  هتخیگنارب  ًافرص  یداصتقا  متسیس  تشذگ 
شیاتس  ، یماظن  ، یلحم هک  تسا  اھتدم  تالیصحت   . دبای یم  شھج  دنمشزرا 

، یناھج ماجنارس  دیاب  نآ   . تسا هدوب  تیقفوم  ۀدنیوج  ، و  یتسرپدوخ ۀدننک 
. دوش یناھیک  کاردا  زا  رادروخرب  ، و  درف ۀدننک  افوکش   ، ارگ نامرآ 

ناناگرزاب الکو و  راھم  هب  تشگ و  جراخ  تیناحور  لرتنک  زا  ًاریخا  شرورپ  شزومآ و 
دیاب ناراگزومآ   . دیآرد نادنمشناد  هفسالف و  طلست  تحت  دیاب  نآ  ماجنارس   . دمآرد
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، درخ یارب  وجتسج   ، هفسلف هک  ییاج  ات   ، یعقاو ناربھر   ، دنشاب یدازآ  تادوجوم 
. ددرگ شرورپ  شزومآ و  یلصا  فدھ  دناوتب 

رشب عون  ات   ، دبای همادا  یگدنز  رسارس  رد  دیاب  نآ  ؛  تسا یگدنز  راک   ، لیصحت
دنترابع حوطس  نیا   . دنک هبرجت  ار  یناسنا  درخ  ۀدنور  الاب  حوطس  جیردت  هب  دناوتب 

: زا

. اھزیچ نتسناد  - 1

. یناعم کرد  - 2

. اھشزرا زا  ینادردق  - 3

. لغش راک —  فرش  - 4

. یقالخا لوصا  فادھا —  ۀزیگنا  - 5

. تریس تمدخ —  هب  قشع  - 6

. یونعم تیارد  یناھیک —  شنیب  - 7

ادخ  ، یرکف لین  یناسنا  تیاغ  هب  یرایسب  اھدرواتسد  نیا  قیرط  زا  سپس  و 
. درک دنھاوخ  دوعص   ، یھاگآ

ندوب روشک  یگژیو  - 8

یاھدرکراک ۀزوح  هس  هب  یروشک  میسقت   ، یرشب تلود  رھ  سدقم  ۀبنج  اھنت 
ییادج زا  یحرط  نینچ  قباطم  ناھج   . دشاب یم  هییاضق  ، و  هننقم  ، هیرجم

رثؤم میظنت  ِیھلا  موھفم  نیا  زا  رظن  فرص   . دوش یم  هرادا  تارایتخا  اھدرکراک و 
لکش هچ  نتشاد  مدرم  هک  تسا  تیمھا  مک   ، یندم تلود  ای  یعامتجا  تاررقم 
فدھ یوس  هب  هتسویپ  نادنورھش  هک  نآ  طرش  هب   ، دنیامن باختنا  ار  تلود  زا 

ینیبزیت  . دنور شیپ  یعامتجا  ۀتفای  شیازفا  تمدخ  هتفای و  دایدزا  ِدوخ  لرتنک 
مدرم کی  یقالخا  تماقتسا  ، و  یعامتجا یدنمشوھ   ، یداصتقا درخ   ، ینالقع

. دبای یم  ساکعنا  روشک  رد  ًاقیقد  یگمھ 

: تسا نیریز  تروص  هب  هلحرم  هب  هلحرم  تفرشیپ  مزلتسم  یروشک  لماکت 

. هییاضق ، و  هننقم  ، هیرجم یاھ  هخاش  اب  هناگ  هس  تلود  کی  شیادیپ  - 1
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. یبھذم ، و  یسایس  ، یعامتجا یاھتیلاعف  یدازآ  - 2

. یرشب تراسا  یگدرب و  لاکشا  ۀیلک  ِءاغلا  - 3

. اھتایلام لوصو  لرتنک  رد  نادنورھش  ییاناوت  - 4

. روگ ات  هراوھگ  زا  هدرتسگ  یریگدای  یناگمھ —  تالیصحت  یرارقرب  - 5

. یلم یلحم و  یاھتلود  نیب  حیحص  میظنت  - 6

. اھیرامیب رب  هبلغ  ملع و  ییافوکش  - 7

رد نانز  نادرم و  گنھامھ  درکلمع  یسنج و  تاواسم  یمسر  ییاسانش  - 8
. تلود تعنص و  رد  نانز  یصصخت  تمدخ  اب   ، اسیلک ، و  هسردم  ، هناخ

یتسد هریچ  تالآ و  نیشام  عارتخا  قیرط  زا  اسرف  تقاط  یگدرب  فذح  - 9
. نیشام رصع  بقاعتم 

. یناھج نابز  کی  یالیتسا  یلحم —  یاھنابز  رب  یگریچ  - 10

طسوت یداژن  یلم و  تافالتخا  رب  یللملا  نیب  یرواد  گنج —  نایاپ  - 11
یا هرایس  یلاع  ناوید  کی  ۀدھع  هب  اھنآ  تسایر  هک  اھتلم  یا  هراق  یاھھاگداد 

ًابترم هک  یا  هراق  یاھھاگداد  یاسؤر  نایم  زا  کیتاموتا  روط  هب  هک  تسا 
زا یا  هراق  یاھھاگداد   . دنوش یم  هتفرگ  تمدخ  هب   ، دنوش یم  هتسشنزاب 

. تسا یقالخا —  یتروشم —   ، یناھج هاگداد  ؛  دنرادروخرب تیعجرم 

بھذم کی  لماکت   . هفسلف زا  دیجمت  درخ —  یریگ  یپ  یناھج  تیبوبحم  - 12
تایح رون و  رد  رارقتسا  ۀیلوا  لحارم  هب  هرایس  دورو  زا  یکاح  هک   ، یناھج

. دشاب یم 

. دشاب یم  لآ  هدیا  روشک  یبای  لکش  رگناشن  یقرتم و  تلود  یاھزاین  شیپ  اھنیا 
هب ندمتم  یاھداژن  اما   ، تسا رود  رایسب  یلاعتم  یاھلآ  هدیا  نیا  ققحت  زا  ایشنروی 

لاح رد  یلماکت  رتالاو  یاھماجرف  یوس  هب  رشب  عون  دنا —  هتفای  تسد  هار  زاغآ 
. تسا یورشیپ 

[. دشاب یم  نادابن  قداص  کلم  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 72
هیاسمھ ۀرایس  کی  رد  تلود 

یگدنز زا  یزیچ  مراد  هزاجا  نم   ، ایشندیا یاھ  هبترمالاو  دییأت  اب  جروفانال و  ۀزاجا  اب 
هن ۀرایس  کی  رد  هک  ار  یرشب  داژن  نیرت  هتفرشیپ  یسایس  ، و  یقالخا  ، یعامتجا

. منک لقن  دراد  قلعت  ایناتِس  متسیس  هب  دنک و  یم  یگدنز  تسدرود  نادنچ 

، دندش یوزنم  رفیسول  شروش  رد  تکرش  تلع  هب  هک  ایناتِس  تارک  ۀیلک  نایم  زا 
ود تھابش   . تسا هدرک  هبرجت  ار  ایشنروی  خیرات  هیبش  رایسب  یخیرات  هرایس  نیا 

ناتساد نیا  ۀئارا  ماجنا  ۀزاجا  تلع  هچ  هب  هک  دزاس  یم  نشور  کش  نودب  هرک 
هب متسیس  نانارمکح  هک  تسا  یداعریغ  رایسب  اریز   . دش هداد  هداعلا  قراخ 

. دنھد تیاضر  رگید  ۀرایس  یارب  هرایس  کی  روما  فیصوت 

اب هطبار  رد  نآ  یا  هرایس  سنرپ  تنایخ  ۀطساو  هب   ، ایشنروی ریظن   ، هرایس نیا 
هب مدآ  دورو  زا  سپ  یھاتوک  تدم   . دش هدیناشک  یھارمگ  هب  رفیسول  شروش 
بجوم دیدرگ و  اطخ  راچد  زین  رسپ  نیا  ، و  درک تفایرد  لایرتام  رسپ  کی  نآ  ایشنروی 
اطعا لایرتسیجم  رسپ  کی  زگرھ  نآ  یناسنا  یاھداژن  هب  اریز   ، دش هرایس  یاوزنا 

. تسا هدشن 

یا هراق  تلم  - 1

ادج ۀراق  کی  رد  رترب  رایسب  ندمت  کی   ، یا هرایس  یاھییاسران  نیا  یمامت  مغر  هب 
دودح رد  روشک  نیا  تیعمج   . تسا لماکت  لاح  رد  ایلارتسا  ۀزادنا  ًادودح  هداتفا 

تبسن ، و  دنتسھ درز  یبآ و  ًاتدمع   ، طلتخم داژن  کی  نآ  مدرم   . تسا رفن  نویلیم   140
نیا  . دنرادروخرب شفنب  داژن  زا  یرتشیب  ردق  ایشنروی  دیفس  هب  موسوم  داژن  هب 

اب لوبق  لباق  یا  هنوگ  هب  اما   ، دنا هتخیماینرد  لماک  روط  هب  زونھ  نوگانوگ  یاھداژن 
تایح طسوتم  لوط   . دننک یم  ترشاعم  رگیدکی  اب  هتشاد و  هناتسود  یطباور  مھ 

. هرایس مدرم  ریاس  زا  رتالاب  دص  رد  هدزناپ   ، تسا لاس  دون  نونکا  هراق  نیا  رد 

زا هک   ، تسا دنم  هرھب  یدایز  صخشم  تیزم  زا  تلم  نیا  یتعنص  مسیناکم 
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لاس رد  هام  تشھ  هک  عفترم  یاھھوک   . دوش یم  یشان  هراق  ریظن  یب  یفارگوپوت 
نیا  . دنا هدش  عقاو  روشک  زکرم  رد  تسرد   ، دراب یم  ینیگنس  یاھناراب  اھنآ  رب 

رتریاب یبرغ  عبر  یرایبآ  دزاس و  یم  ناسآ  ار  بآ  یورین  زا  هدافتسا   ، یعیبط بیترت 
. دیامن یم  لیھست  دایز  ۀزادنا  هب  ار  هراق 

یاھتلم زا  یزیچ  ندرک  دراو  نودب  هک  ینعم  نیدب   ، دنتسھ افکدوخ  مدرم  نیا 
راشرس اھنآ  یعیبط  عبانم   . دننک یگدنز  دودحمان  تدم  یارب  دنناوت  یم  فارطا 

رد ار  دوخ  یاھدوبمک  هنوگچ  هک  دنا  هتخومآ  یملع  یاھکینکت  قیرط  زا  ، و  تسا
قنور رپ  یزرم  نورد  یناگرزاب  کی  زا  اھنآ   . دننک ناربج  یگدنز  تایرورض  ۀنیمز 
یقرتم رتمک  ناگیاسمھ  یناھج  تموصخ  ببس  هب  اما   ، دنشاب یم  دنم  هرھب 

. دنرادروخرب یکدنا  یجراخ  دتس  داد و  زا  شیوخ 

: دندرک لابند  تروص  نیدب  ار  هرایس  یلماکت  دنور  یلک  روط  هب  یا  هراق  تلم  نیا 
ار لاس  نارازھ  دنمتردق  ناھاشداپ  نانارمکح و  روھظ  هب  یا  هلیبق  ۀلحرم  زا  هعسوت 

. دندش قلطم  ناھاشداپ  نیشناج  اھتلود  زا  ینوگانوگ  رایسب  عاونا   . تفرگ رب  رد 
دندمآ و رامشیب  دادعت  هب  اھروتاتکید  ، و  یکارتشا تالایا   ، ماجرفان یاھیروھمج 

هب ۀرود  کی  یط  هک  نیا  ات   ، تفای همادا  شیپ  لاس  دصناپ  دودح  ات  دشر  نیا   . دنتفر
دوخ بلق  رد   ، روشک روتاتکید  دنمتردق -  رادمامز  هس  زا  یکی   ، مارآان یسایس  ظاحل 

زا رگید  یکی  یریگ  هرانک  طرش  هب  هک  دش  بلطواد  وا   . دش ینوگرگد  راچد 
کرت ار  دوخ  یروتاتکید  دنسم   ، هدنامیقاب یاتود  زا  رت  نییاپ  درف   ، دبتسم نانارمکح 
هدحتم روشک   . تفرگ رارق  نارمکح  کی  ناتسد  رد  هراق  تیمکاح  بیترت  نیدب   . دنک
یط رد  ، و  تفر شیپ  یھاشداپ  ردتقم  تموکح  تحت  لاس  دصکی  زا  شیب  یارب 

. دمآ دوجو  هب  هناتسد  هریچ  یدازآ  روشنم  کی  هرود  نیا 

. دوب یجیردت   ، هدنیامن تلود  زا  لکش  کی  هب  یتنطلس  تموکح  زا  بقاعتم  راذگ 
، دندنام یقاب  یفطاع  ای  یعامتجا  یتافیرشت  ًافرص  تاماقم  تروص  هب  ناھاشداپ 

نونکا  . دندش دیدپان  ماجنارس   ، دیسر مامتا  هب  رکذم  رابت  ۀریت  هک  یماگنھ  و 
یط رد   . درذگ یم  ینونک  یروھمج  تیدوجوم  زا  هک  تسا  لاس  تسیود  تسرد 
هب  ، دش دھاوخ  لقن  هک   ، یتلود یاھکینکت  یوس  هب  موادم  یتفرشیپ  نامز  نیا 
ۀھد فرظ  رد   ، یسایس یتعنص و  ۀطیح  رد  اھ  هعسوت  نیرخآ   . تسا هدمآ  لمع 

. تسا هتفرگ  تروص  هتشذگ 

یسایس نامزاس  - 2

رد هک  یلم  تختیاپ  کی  هارمھ  هب   ، دراد هدنیامن  تلود  کی  نونکا  یا  هراق  تلم  نیا 
دصکی زا  لکشتم  یوق  نویساردف  کی  لماش  یزکرم  تلود   . تسا هدش  عقاو  زکرم 
لاس هد  یارب  ار  دوخ  ناراذگنوناق  نارادنامرف و   ، تالایا نیا   . تسا دازآ  ًاتبسن  تلایا 
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تاضق  . دنتسین طیارش  دجاو  ددجم  باختنا  یارب  کیچیھ  ، و  دننک یم  باختنا 
طسوت دنوش و  یم  بوصنم  نارادنامرف  طسوت  رمع  لوط  رسارس  یارب  اھتلایا 

دییأت تسا  دنورھش  رازھ  دصکی  رھ  یارب  هدنیامن  کی  لماش  هک  ناشیاھناملراپ 
. دنوش یم 

چیھ اما   ، دراد دوجو  رھش  ۀزادنا  هب  طونم  یرھش  نالک  تلود  توافتم  عون  جنپ 
نیا یلک  روط  هب   . دشاب هتشاد  هنکس  نویلیم  کی  زا  شیب  درادن  هزاجا  یرھش 
نیرتالاو  . دنتسھ یداصتقا  ، و  حیرص  ، هداس رایسب  یرھش  یتموکح  یاھحرط 

. دنوش یم  یرھش  تیریدم  کدنا  بصانم  بلاط  هناقاتشم  نادنورھش  عاونا 

سیئر  . هییاضق ، و  هننقم  ، هیرجم دشاب : یم  زارتمھ  شخب  هس  لماش  لاردف  تلود 
وا  . دوش یم  باختنا  یمومع  یضرا  یارآ  ۀلیسو  هب  لاس  شش  رھ  لاردف  ییارجا 
داتفھ و لقادح  تساوخرد  هب  انب  رگم   ، تسین طیارش  دجاو  ددجم  باختنا  یارب 
کی یارب  طقف  مھ  نآ  ، و  هطوبرم یتلایا  نارادنامرف  قفاوت  یتلایا و  راذگنوناق  جنپ 
تروشم تایح  دیق  رد  ِییارجا  قباس  یاسؤر  ۀیلک  لماش  هنیباکربا  کی  اب  وا   . هرود

. دنک یم 

: دشاب یم  سلجم  هس  لماش  یراذگنوناق  شخب 

ریاس ، و  یزرواشک  ، یا هفرح   ، یتعنص یاھھورگ  طسوت  یناقوف  سلجم   -1
باختنا دنھد  یم  یأر  یداصتقا  درکراک  قباطم  هک  نارگراک  یاھھورگ 

. دوش یم 

ۀدنریگ رب  رد  هک  هعماج  صخشم  یاھنامزاس  طسوت  یناتحت  سلجم   -2
ای عیانص  وزج  دنشاب و  یم  یفسلف  ، و  یسایس  ، یعامتجا یاھھورگ 
یبوخ ۀقباس  زا  هک  ینادنورھش  ۀیلک   . دوش یم  باختنا  دنتسین  اھ  هفرح 

نیا هب  طونم  اما   ، دننک یم  تکرش  ناگدنیامن  زا  هورگ  ود  باختنا  رد  دنرادروخرب 
توافتم روط  هب  اھنآ   ، دشاب یناتحت  ای  یناقوف  سلجم  هب  طوبرم  تاباختنا  هک 

. دنوش یم  یدنب  هورگ 

ۀقباس رپ  دارفا  ۀدنریگ  رب  رد  دشرا —  نارادمتسایس  موس  — سلجم   -3
طسوت هک  هتسجرب  صاخشا  زا  یرایسب  لماش  دوش و  یم  یندم  تمدخ 
سیئر طسوت   ،( لاردف ریز   ) یا هیحان  دشرا  ناریدم  طسوت   ، ییارجا سیئر 

ادیدناک یراذگنوناق  رگید  نیسلجم  زا  کی  رھ  یاسؤر  طسوت  ، و  یلاع ناوید 
هب نآ  یاضعا  ، و  دشاب یم  رفن  دصکی  هب  دودحم  هورگ  نیا   . دشاب یم  دنا  هدش 

تیوضع  . دنوش یم  باختنا  دشرا  نارادمتسایس  دوخ  تیرثکا  لمع  ۀلیسو 
، دیآ یم  دوجو  هب  یلاخ  تسپ  هک  یماگنھ  ، و  تسا رمع  لوط  رسارس  یارب 

تسد هب  اھادیدناک  تسیل  نایم  رد  ار  یأر  دادعت  نیرتشیب  هک  یصخش 
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هورگ نیا  راک  ۀدودحم   . دوش یم  باختنا  تاررقم  قبط  قیرط  نیدب  دروآ  یم 
تسا و یمومع  راکفا  دنمتردق  ۀدننک  میظنت  کی  اما   ، تسا یتروشم  ًافرص 

. دنک یم  لامعا  تلود  یاھ  هخاش  ۀیلک  رد  یرایسب  ذوفن 

هب لاردف ) ریز   ) یا هیحان  لوئسم  هد  ۀلیسو  هب  لاردف  یرادا  راک  زا  یدایز  شخب 
تامیسقت نیا   . دوش یم  تلایا  هد  تکراشم  لماش  کی  رھ  ، و  دسر یم  ماجنا 

ییاضق هناراذگنوناق و  یاھدرکراک  زا  ، و  دنشاب یم  یرادا  ییارجا و  ًالماک  یا  هیحان 
ییارجا سیئر  یصخش  نیبوصنم   ، یا هیحان  ییارجا  لوئسم  هد   . دنتسین رادروخرب 

 — لاس شش  یو —  یدصت  ۀرود  اب  نراقم  نانآ  یدصت  ۀرود  ، و  دنشاب یم  لاردف 
ار یا  هیحان  ییارجا  لوئسم  هد  نیا  ندش  بوصنم  لاردف  یلاع  ناوید   . دشاب یم 

سیئر  ، دنوش باصتنا  ًاددجم  دنناوت  یمن  نانآ  هک  یلاح  رد  ، و  دنک یم  بیوصت 
دوخ نیشناج  رواشم  رایمھ و  کیتاموتا  روط  هب  یگتسشنزاب  لاح  رد  ِییارجا 

ار دوخ  ۀنیباک  یرادا  تاماقم  یا  هیحان  یاسؤر  نیا   ، تروص نیا  ریغ  رد   . دوش یم 
. دننک یم  باختنا  ناشدوخ 

یقوقح و یاھھاگداد  یھاگداد —  ۀدمع  متسیس  ود  ۀلیسو  هب  تلم  نیا 
یاھھاگداد  . دوش یم  عقاو  یرواد  دروم  یداصتقا —  یعامتجا -  یاھھاگداد 

: دنیامن یم  لمع  نیریز  حطس  هس  رد  یقوقح 

ناوت یم  هک   ، یلحم یرھش و  یسرداد  هب  طوبرم  یعرف  یاھھاگداد   -1
. دومن فانیتسا  یتلایا  یالاب  یاھ  همکحم  هب  ار  نآ  تامیمصت 

تلود هب  هک  یروما  ۀیلک  رد  نآ  تامیمصت  هک   ، یتلایا یلاع  یاھھاگداد   -2
طوبرم نادنورھش  یاھیدازآ  قوقح و  نتفرگ  رارق  هرطاخم  ضرعم  رد  ای  لاردف 
رھ هک  دنراد  رایتخا  یا  هیحان  ییارجا  نیلوئسم   . دنتسھ ییاھن   ، دنتسین

. دنھد هئارا  لاردف  یلاع  هاگداد  هب  هرابکی  هب  ار  یا  هدنورپ 

یلم تالداجم  نوماریپ  تواضق  یارب  یلاع  ۀمکحم  لاردف  — یلاع  هاگداد   -3
یلاع ۀمکحم  نیا   . دنیآ یم  یتلایا  یاھھاگداد  زا  هک  یفانیتسا  یواعد  و 

ود هک  تسا  لاس  جنپ  داتفھ و  ریز  لاس و  لھچ  یالاب  درم  هدزاود  لماش 
بیوصت اب  ، و  دنا هدرک  تمدخ  یتلایا  یاھ  همکحم  یخرب  رد  رتشیب  ای  لاس 

سیئر طسوت  یراذگنوناق  سلجم  ۀخاش  نیموس  هنیباکربا و  یاضعا  تیرثکا 
یلاع تئیھ  نیا  تامیمصت  ۀیلک   . دنا هدش  بوصنم  الاب  ماقم  نیا  هب  ییارجا 

. دنوش یم  ذاختا  ارآ  موس  ود  ۀلیسو  هب  لقادح  ییاضق 

: دننک یم  لمع  نیریز  شخب  هس  رد  یداصتقا  یعامتجا -  یاھھاگداد 

متسیس هناخ و  ییارجا  هننقم و  یاھشخب  هب  هک   ، نیدلاو یاھھاگداد   -1
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. دنطوبرم یعامتجا 

یشزومآ یاھمتسیس  هب  هک  ییاضق  یاھھورگ  یشزومآ  — یاھھاگداد   -2
مسیناکم ِییاضق  ییارجا و  یاھ  هخاش  هب  دنطوبرم و  یا  هیحان   یتلایا و 

. دنا هتسباو  یشزومآ  یرادا 

ۀیلک لصف  لح و  یارب  هک  یسرداد  یاھ  همکحم  یتعنص  — یاھھاگداد   -3
. دنرادروخرب لماک  رایتخا  زا  یداصتقا  تافالتخا 

رگم  ، دنک یمن  یگدیسر  یداصتقا  یعامتجا -  یواعد  هب  لاردف  یلاع  هاگداد 
سلجم  ، یلم تلود  یراذگنوناق  موس  ۀخاش  مراھچ  هس  یارآ  بقاعتم 

یلاع یاھھاگداد  تامیمصت  ۀیلک   ، تروص نیا  ریغ  رد   . دشرا نارادمتسایس 
. دنتسھ ییاھن  یتعنص  ، و  یشزومآ  ، نیدلاو

یگناخ یگدنز  - 3

نوچ . و  تسا ینوناقریغ  فقس  کی  ریز  هداوناخ  ود  ندرک  یگدنز   ، هراق نیا  رد 
بارخ ینامتراپآ  یاھنامتخاس  رتشیب   ، تسا هدش  ینوناقریغ  یھورگ  یاھتماقا 
یگدنز یھورگ  یاھھاگتماقا  ریاس  ، و  اھلتھ  ، اھپولک رد  زونھ  اھدرجم  اما   . دنا هدش 

. دنک مھارف  نیمز  عبرم  توف  رازھ  هاجنپ  دیاب  زاجم  هاگلزنم  نیرتکچوک   . دننک یم 
ربارب هد  ات  دنوش  یم  هدافتسا  یگناخ  دصاقم  یارب  هک  یکالما  ریاس  اھنیمز و  ۀیلک 

. دنشاب یم  فاعم  تایلام  زا  هاگلزنم  ۀیمھس  لقادح 

. تسا هتفای  دوبھب  دایز  ردق  هب  هتشذگ  نرق  لوط  رد  مدرم  نیا  یگناخ  یگدنز 
کدوک شرورپ  یارب  نیدلاو  سرادم  رد   ، ود رھ   ، ناردام ناردپ و   ، نیدلاو روضح 

تماقا ییاتسور  کچوک  یاھھاگرارقتسا  رد  هک  نازرواشک  یتح   . تسا یرابجا 
ود رھ  رابکی —  زور  هد  رھ  اھنآ   . دنھد یم  ماجنا  هبتاکم  قیرط  زا  ار  راک  نیا   ، دنراد
کیدزن یزکارم  هب  یھافش  یشزومآ  یارب  تسا —  زور  جنپ  نانآ  ۀتفھ  اریز   ، هتفھ

. دنور یم 

لماک لرتنک  تحت  اھنآ  ، و  تسا رفن  جنپ  هداوناخ  رھ  رد  نادنزرف  طسوتم  دادعت 
تحت  ، نانآ یود  رھ  ای  کی  ِگرم  تروص  رد  هک  نیا  ای   ، دنشاب یم  شیوخ  نیدلاو 
نیا  . دنریگ یم  رارق  دننک  یم  نییعت  نیدلاو  یاھھاگداد  هک  یناتسرپرس  لرتنک 

لماک میتی  کی  یتسرپرس  هک  دوش  یم  بوسحم  یگرزب  راختفا  هداوناخ  رھ  یارب 
ۀناخ هب  میتی  ، و  دوش یم  رازگرب  نیدلاو  نایم  یتباقر  یاھنومزآ   . ددرگ اطعا  نآ  هب 

. دنراذگ شیامن  هب  ار  هناردام  هناردپ و  یاھتیفیک  نیرتھب  هک  ددرگ  یم  ادھا  ییاھنآ 

نیا رب  راظتنا   . دننک یم  یقلت  ناشندمت  نیداینب  داھن  ناونع  هب  ار  هناخ  مدرم  نیا 
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وا و نیدلاو  زا  کدوک  کی  تیصخش  تیبرت  لیصحت و  شخب  نیرتدنمشزرا  هک  تسا 
لوذبم هجوت  کدوک  شرورپ  هب  ردقنامھ  ًابیرقت  ناردپ  ، و  ددرگ نیمأت  هناخ  رد 

. دننک یم  ناردام  هک  دنراد  یم 

هب هناخ  رد  ینوناق  ناتسرپرس  ۀلیسو  هب  ای  نیدلاو  طسوت  ًامامت  یسنج  شزومآ 
یا هفرح  یاھسالک  رد  تحارتسا  نارود  لوط  رد  یقالخا  شزومآ   . دیآ یم  رد  ارجا 

؛ تسین نینچ  یبھذم  شزومآ  اب  هطبار  رد  اما   ، دوش یم  هضرع  ناراگزومآ  طسوت 
یگدنز ریذپان  ییادج  شخب  کی  ناونع  هب  بھذم  هب   . تسا نیدلاو  ۀژیو  ِزایتما  نیا 
دباعم رد  طقف  یمومع  روط  هب  یبھذم  ًافرص  شزومآ   . دوش یم  هتسیرگن  یگناخ 

نایم رد  ایشنروی  یاھاسیلک  لثم  یبھذم  ًافرص  داھن  چیھ   . دوش یم  هداد  هفسلف 
تخانش یارب  شالت  بھذم   ، نانآ ۀفسلف  رد   . تسا هدماین  دوجو  هب  مدرم  نیا 

یبھذم تیعضو  اما   ، تسا نانآ  هب  تمدخ  قیرط  زا  عونمھ  هب  یزرورھم  دنوادخ و 
یرما ًالماک  بھذم  مدرم  نیا  نایم  رد   . تسین نینچ  هرایس  نیا  رد  رگید  یاھتلم 

هب یراصحنا  روط  هب  یمومع  ناکم  چیھ  هک  یروط  هب   ، تسا یگداوناخ 
مدرم هک  روطنامھ   ، یسایس ظاحل  هب   . درادن صاصتخا  یبھذم  ییامھدرگ 

اما  ، دنتسھ ادج  مھ  زا  یلک  هب  تلود  بھذم و   ، دنراد نآ  نتفگ  هب  تداع  ایشنروی 
. دنراد بیجع  یلخادت  هفسلف  بھذم و 

لباق ایشنروی  ناشیشک  اب  هک   ) یونعم ناراگزومآ   ، شیپ لاس  تسیب  ات 
رادید ًابترم  هداوناخ  رھ  زا  اھنآ   . دنتشاد رارق  تلود  یتسرپرس  تحت   ،( دنا هسیاقم 

اھ هچب  دنیامن  لصاح  نانیمطا  ات  دنھد  یم  رارق  ینیبزاب  دروم  ار  نادنزرف  دننک و  یم 
نارواشم و نیا   . دنبای یم  شزومآ  شیوخ  نیدلاو  طسوت  حیحص  یا  هنوگ  هب 
یگزات هب  هک  یونعم  تفرشیپ  داینب  یتسرپرس  تحت  نونکا  یونعم  ناسرزاب 

تیامح هنابلطواد  یاھکمک  ۀلیسو  هب  هک  تسا  یداھن  نیا   . دنراد رارق  هدش  داجیا 
زا رتشیب  لایرتسیجم  یتشھب  رسپ  کی  دورو  زا  دعب  ات  داھن  نیا  ًالامتحا   . دوش یم 

. دبای یمن  لماکت  نآ 

هک نیا  ات  دننام  یم  یقاب  دوخ  نیدلاو  یتسرپرس  تحت  ینوناق  رظن  زا  ناکدوک 
. ددرگ یم  رازگرب  یندم  تیلوئسم  هب  دورو  نیلوا  ماگنھ  نیا  رد   . دنوش هلاس  هدزناپ 

یارب هباشم  یناگمھ  تانیرمت  یلاوتم  ۀرود  جنپ  یارب  لاس  جنپ  رھ   ، نآ زا  دعب 
نانآ دھعت  ندش  هتساک  اب  ماگنھ  نیا  رد  ، و  دوش یم  رازگرب  ینس  یاھھورگ  نینچ 

هدھع هب  روشک  لابق  رد  یعامتجا  یندم و  دیدج  یاھتیلوئسم   ، نیدلاو لابق  رد 
جاودزا قح   . ددرگ یم  اطعا  یگلاس  تسیب  نس  رد  یأر  قح   . دوش یم  هتفرگ 
اطعا یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  هب  ندیسر  زا  شیپ  ات  ردام  ردپ و  تیاضر  نودب 

. دننک کرت  ار  هناخ  دیاب  یگلاس  یس  نس  هب  ندیسر  اب  نادنزرف  ، و  ددرگ یمن 

نس زا  شیپ  جاودزا   . دنتسھ ناسکی  روشک  رسارس  رد  قالط  جاودزا و  نیناوق 
هزاجا  . تسین زاجم  یندم —  قوقح  زا  ندش  دنم  هرھب  نس  یگلاس —  تسیب 
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دعب مھ  نآ  ، و  دوش یم  اطعا  جاودزا  دصق  نالعا  زا  سپ  لاس  کی  طقف  جاودزا  یارب 
نتفای شزومآ  ۀدنھد  ناشن  هک  ار  ییاھ  همانیھاوگ  ود  رھ  داماد  سورع و  هک  نیا  زا 

ییوشانز یگدنز  یاھتیلوئسم  نوماریپ  نیدلاو  هب  طوبرم  سرادم  رد  اھنآ  بسانم 
. دنراد هضرع  دشاب  یم 

طسوت هک   ، ییادج نیمارف  اما   ، تسا هناریگ  ناسآ  یا  هزادنا  ات  قالط  تاررقم 
نآ ۀمانتساوخرد  تبث  زا  سپ  لاس  کی  ات   ، دنوش یم  رداص  نیدلاو  یاھھاگداد 

لاس زا  رت  ینالوط  یا  هظحالم  لباق  روط  هب  هرایس  نیا  رد  لاس  ، و  دنبای یمن  ققحت 
ینونک نازیم   ، قالط رما  رد  نانآ  ناسآ  نیناوق  مغر  هب   . دشاب یم  ایشنروی  رد 

. تسا ایشنروی  ندمتم  یاھداژن  قالط  نازیم  مھد  کی  طقف  اھقالط 

شرورپ شزومآ و  متسیس  - 4

هک جلاک  زا  شیپ  سرادم  تسا و  یرابجا  تلم  نیا  شرورپ  شزومآ و  متسیس 
طلتخم دننک  یم  تکرش  اھنآ  رد  یگلاس  هدجھ  ات  جنپ  نینس  زا  نازومآ  شناد 
سالک چیھ   . دنتوافتم ایشنروی  سرادم  اب  دایز  ۀزادنا  هب  سرادم  نیا   . دنتسھ

زا سپ  ، و  دوش یم  لابند  دحاو  نآ  رد  سرد  کی  ۀعلاطم  طقف   ، درادن دوجو  یسرد 
نانآ زا  رت  نییاپ  هک  ار  ییاھنآ  ، و  دنوش یم  ملعم  کمک  نادرگاش  ۀیلک  لوا  لاس  هس 
لح رد  هک  یتاعالطا  ندروآ  تسد  هب  یارب  طقف  اھباتک   . دنھد یم  شزومآ  دنتسھ 

تسا هدنھد  یرای  یشزومآ  عرازم  یا و  هفرح  یاھسالک  رد  هدمآ  شیپ  لئاسم 
راک هب  هراق  نیا  رد  هک  یتالآ  رازبا و  ۀدمع  شخب   . دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم 
دیلوت اھھاگراک  نیا  رد  یکیناکم  یاھھاگتسد  زا  یرایسب  زین  دنوش و  یم  هتفرگ 
هاگراک رھ  ترواجم  رد   . تسا ندرک  هزیناکم  عارتخا و  گرزب  رصع  نیا  ؛  دنوش یم 

مزال یاھباتک  هب  دناوت  یم  وجشناد  اجنآ  رد  دراد و  رارق  راک  هب  طوبرم  ۀناخباتک  کی 
رھ هب  هک  یعیسو  عرازم  رد  ینابغاب  یزرواشک و  نینچمھ   . دنک هعجارم  یعاجرا 

. دوش یم  سیردت  یشزومآ  ۀرود  رسارس  یط  تسا  لصتم  یلحم  ۀسردم 

اھنآ ، و  دوش یم  هداد  شزومآ  ناویح  شرورپ  یزرواشک و  طقف  هداتفا  بقع  دارفا  هب 
. دنبای یم  صاصتخا  یتسرپرس  تحت  ۀژیو  یاھھاگرارقتسا  هب  رمع  رسارس  رد 

یارب هک  ناشندش  ردام  ردپ و  زا  ات  دنوش  یم  ادج  فلاخم  سنج  زا  اجنآ  رد  اھنآ 
یارب هدننک  دودحم  تامادقا  نیا   . دوش یریگولج  تسا  عونمم  لامرن  ریز  دارفا  ۀیلک 

طسوت روآ  مازلا  نیمارف  نیا   . تسا هدوب  نایرج  رد  هک  تسا  لاس  جنپ  داتفھ و 
. دنوش یم  رداص  نیدلاو  یاھھاگداد 

رد هام  هن  یارب  جلاک  زا  شیپ  سرادم   . دور یم  یصخرم  هب  هام  کی  یلاس  سک  رھ 
هدنارذگ رفس  رد  ناتسود  ای  نیدلاو  اب  تالیطعت  مایا  دنتسھ و  زاب  هھام  هد  ِلاس 
رسارس رد  تسا و  نالاسگرزب  شزومآ  ۀمانرب  زا  یشخب  رفس  نیا   . دوش یم 
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رد هک  ییاھشور  نامھ  قیرط  زا  یجراخم  نینچ  ۀنیزھ   . دبای یم  همادا  یگدنز 
. ددرگ یم  یروآ  عمج  دوش  یم  هتسب  راک  هب  یلاسنھک  ۀمیب  دروم 

رد نادرگاش   . دوش یم  یتباقر —  شزرو  یزاب —  فقو  هسردم  تقو  مراھچ  کی 
یلم یاھنومزآ  ات  سپس  ، و  یا هیحان   یتلایا و  ات  یلحم  حطس  زا  تاقباسم  نیا 
یرونخس و تاقباسم   ، بیترت نیمھ  هب   . دنور یم  شیپ  یتسد  هریچ  تراھم و 
زا ار  نازومآ  شناد  هجوت   ، یفسلف یملع و  تاقباسم  نینچمھ  ، و  یقیسوم
لوغشم یلم  حطس  رد  راختفا  بسک  تاقباسم  ات  یعامتجا  رت  نییاپ  یاھشخب 

. دزاس یم 

. تسا رادروخرب  هطوبرم  ۀخاش  هس  زا  تسا و  یلم  تلود  نیع  هسردم  تیریدم 
. دننک یم  لمع  یراذگنوناق  یتروشم  ای  موس  شخب  تروص  هب  سیردت  لنسرپ 

دنورھش کی  هب  ار  درگاش  رھ  هک  تسا  نیا  هراق  نیا  رد  لیصحت  ۀدمع  فدھ 
. دزاس لیدبت  افکدوخ 

لیصحتلا غراف  یجلاک  شیپ  یشزومآ  متسیس  زا  یگلاس  هدجھ  رد  هک  یا  هچب  رھ 
رد  ، هژیو شناد  یریگیپ  اھباتک و  ۀعلاطم  سپس   . تسا رھام  رگتعنص  کی  دوش  یم 
اب زومآ  شناد  کی  هک  یماگنھ   . دوش یم  زاغآ   ، اھجلاک رد  ای  نالاسگرزب  سرادم 
کی وا  هب   ، دناسر یم  نایاپ  هب  هدش  یدنب  نامز  ۀمانرب  زا  شیپ  ار  دوخ  راک  دادعتسا 
یگناخ یاھ  هژورپ  زا  یخرب  دناوت  یم  نآ  اب  هک  دوش  یم  ادھا  تاناکما  نامز و  ۀزیاج 

یحارط یروط  یشزومآ  متسیس  لک   . دروآرد ارجا  هب  تسا  وا  دوخ  عادبا  هک  ار 
. دزاس هدیزرو  ار  درف  یفکم  روط  هب  هک  هدش 

یتعنص نامزاس  - 5

زونھ راک  هیامرس و   . تسا رود  اھنآ  یاھلآ  هدیا  زا  مدرم  نیا  نایم  رد  یتعنص  تیعضو 
لاح رد  هنامیمص  ِیراکمھ  حرط  قباطم  ود  رھ  اما   ، دنرادروخرب دوخ  تالکشم  زا 
روط هب  یتعنص  یاھتکرش  ۀیلک  رد  نارگراک   ، ریظن یب  ۀراق  نیا  رد   . دنتسھ لیدعت 

کچوک راد  هیامرس  کی  یدنک  هب  شوھاب  رگراک  رھ   . دنوش یم  راد  ماھس  هدنیازف 
. دوش یم 

لاح رد  تعرس  هب  یھاوخکین  ، و  دنبای یم  شھاک  یعامتجا  یاھمسینوگاتنآ 
لاس دصکی  زا  شیب   ) یگدرب یاغلا  زا  یداصتقا  مھم  لکشم  چیھ   . تسا دشر 
لیدعت نیا  لاس  رھ  رد  دصرد  ود  یدازآ  قیرط  زا  اریز   ، تسا هتشگن  رادیدپ  شیپ )

، و یقالخا  ، ینھذ یاھنومزآ  هک  یناگدرب  نآ  هب   . دیدرگ داجیا  یجیردت  روط  هب 
ناگدرب نیا  زا  یرایسب   . دش اطعا  تیعبات   ، دندنارذگ شخبتیاضر  روط  هب  ار  یکیزیف 

اھنآ  ، شیپ لاس  هاجنپ  دودح  رد   . دندوب ناریسا  نیا  نادنزرف  ای  یگنج  یارسا  رترب 
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شھاک راک  اھنآ  رتریخا  مایا  رد  زاب  ، و  دندرک جارخا  ار  دوخ  رت  نییاپ  ناگدرب  نیرخآ 
. دنا هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  دوخ  ریرش  طحنم و  تاجتسد  دادعت 

یارب یتعنص و  تامھافت  ِءوس  لیدعت  یارب  یدیدج  یاھکینکت  یگزات  هب  مدرم  نیا 
یاھدوبھب ۀدنھد  ناشن  رما  نیا   . دنا هدروآ  دوجو  هب  یداصتقا  تافاحجا  حیحصت 

. تسا یتالکشم  نینچ  لح  یارب  اھنآ  رت  یمیدق  یاھشور  هب  تبسن  یریگمشچ 
هداتفا رابتعا  زا  یتعنص  ای  یصخش  تافالتخا  لیدعت  بولسا  ناونع  هب  تنوشخ 

تحت هناریگتخس  روط  هب  یداصتقا  تالکشم  ریاس  ، و  اھدوس  ، اھدزمتسد  . تسا
لرتنک یتعنص  یراذگنوناق  سلاجم  ۀلیسو  هب  یلک  روط  هب  اما   ، دنا هدماین  رد  هدعاق 
هب  ، دنشاب یم  تعنص  زا  یشان  هک  یتاشقانم  ۀیلک  هک  نیا  نمض   ، دنوش یم 

. دنوش یم  عقاو  یرواد  دروم  یتعنص  یاھھاگداد  ۀلیسو 

رایسب یا  هنوگ  هب  اھنآ  اما   ، درذگ یم  یتعنص  یاھھاگداد  رمع  زا  لاس  یس  طقف 
سپ نیا  زا  هک  دنک  یم  حیرصت  دادیور  نیرتدیدج   . دننک یم  لمع  شخبتیاضر 

هب دیاب  دجنگ  یم  نیریز  شخب  هس  رد  هک  ار  ینوناق  ترجا  یتعنص  یاھھاگداد 
: دنسانشب تیمسر 

. هدش یراذگ  هیامرس  ۀیامرس  یور  هرھب  ینوناق  یاھخرن  - 1

. یتعنص یاھراک  رد  هدش  هتفرگ  راک  هب  صصخت  یارب  بسانم  قوقح  - 2

. راک یارب  هنافصنم  هنالداع و  یاھدزمتسد  - 3

دیاب نانآ  دمآرد  شھاک  تروص  رد  ای   ، دنریذپ ماجنا  دادرارق  قباطم  دیاب  ادتبا  رد  اھنیا 
ِدیاوع ۀیلک   ، سپ نآ  زا  . و  دنوش میھس  دمآرد  یارذگ  شھاک  رد  بسانتم  روط  هب 

هس یمامت  یارب  هدش و  یقلت  ماھس  دوس  تروص  هب  دیاب  تباث  جراخم  نیا  دازام 
. دوش میسقت  تبسن  هب  دیاب  راک —  ، و  صصخت  ، هیامرس شخب — 

لیدعت و ار  هنازور  دیفم  راک  ینوناق  تاعاس  یا  هیحان   دشرا  ناریدم  لاس  هد  رھ 
راک و زور  راھچ   ، دنک یم  لمع  هزور  جنپ  ۀتفھ  کی  یور  تعنص  نونکا   . دنراد یم  ررقم 
لاس رد  نازومآ  شناد  دننامھ  تعاس و  شش  یراک  ِزور  رھ  مدرم  نیا   . یزاب زور  کی 

یرادروخرب اب  ، و  درذگ یم  رفس  رد  ًالومعم  یصخرم   . دننک یم  راک  هام  هن   ، هھام هد 
هب لیامت  روشک  مدرم  مامت   ، هدمآ دوجو  هب  یگزات  هب  هک  یربارت  دیدج  یاھشور  زا 

، و تسا بسانم  رفس  یارب  اوھ  بآ و  لاس  رد  هام  تشھ  ًادودح  یارب   . دنراد رفس 
. دنروآ یم  لمع  هب  شیوخ  یاھتصرف  زا  ار  هدافتسا  رثکادح  مدرم 

اب دراد  نآ  هزورما  اما   ، دوب بلاغ  تعنص  رد  ًالماک  دوس  ۀزیگنا  شیپ  لاس  تسیود 
هراق نیا  رد  تباقر   . دوش یم  نیزگیاج  تعرس  هب  رتالاو  رگید و  ۀدننازیگنا  یاھورین 
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لین ، و  یملع درواتسد   ، تراھم  ، یزاب هب  تعنص  زا  نآ  ِرتشیب  اما   ، تسا دیدش 
یتلود صالخا  یعامتجا و  تمدخ  ۀنیمز  رد  هراق  نیا   . تسا هتفای  لاقتنا  ینالقع 

فدھ هب  دراد  تعرس  هب  هعماج  هب  تمدخ  مدرم  نیا  نیب  رد   . تسا رتلاعف  همھ  زا 
شش یزور  هراق  رد  ناسنا  نیرتدنمتورث   . دوش یم  لیدبت  یزاورپ  دنلب  یلصا 

ۀخاش یوس  هب  سپس  دنک و  یم  راک  دوخ  یزاس  نیشام  هاگراک  رتفد  رد  تعاس 
تمدخ یارب  تیحالص  بسک  ددصرد  هک  ییاج   ، یرادروشک ۀسردم  یلحم 

. دباتش یم   ، تسا یعامتجا 

هدجھ یالاب  تسردنت  نادنورھش  ۀیلک  ، و  دوش یم  رت  جرا  رپ  دراد  راک  هراق  نیا  رد 
ینعی یمومع  یاھراک  رد   ، هدش هتخانش  تعنص  کی  رد   ، عرازم هناخ و  رد  ای  لاس 

راک نداعم  رد  یرابجا  راک  هاپس  رد  ای  ، و  دنوش یم  بذج  راکیب  ًاتقوم  دارفا  هک  ییاج 
. دننک یم 

 — دنتسھ یعامتجا  راجزنا  زا  نیون  لکش  کی  جیورت  لاح  رد  نینچمھ  مدرم  نیا 
حتف لاح  رد  تیعطق  اب  اما  یمارآ  هب  اھنآ   . ود رھ   ، هدروآ داب  تورث  تلاطب و  زا  راجزنا 
یارب ًابقاعتم  یسایس و  یدازآ  یارب  زین  اھنآ   ، یراگزور  . دنتسھ دوخ  یاھنیشام 

رھ زا  یرو  هرھب  نارود  هب  دورو  لاح  رد  اھنآ  نونکا   . دندرک یم  شالت  یداصتقا  یدازآ 
شیاسآ زا  ینادردق  هب  عورش   ، نآ رب  هوالع  هک  نیا  نمض   ، دنشاب یم  ود 

. دنا هدرک   ، دوش دوخ  ۀدنیازف  ییافوکش  فقو  دناوت  یم  هک   ، شیوخ زیمآ  قاقحتسا 

یدنملاس ۀمیب  - 6

تمرح ۀدننک  دوبان  ۀقدص  عون  ینیزگیاج  یارب  هنارصم  شالت  لاح  رد  تلم  نیا 
روشک نیا   . تسا یریپ  نارود  رد  نیمأت  ِیتلود  یالاو  ۀمیب  یاھنیمضت  اب  سفن 

نیا زا   . دنک یم  مھارف  لغش  کی   ، ناسنا رھ  یارب  لیصحت و  کی   ، کدوک رھ  یارب 
لیلع و دارفا  زا  تظفاحم  یارب  ار  یا  همیب  حرط  نینچ  دناوت  یم  تیقفوم  اب  ور 

. دناسر ماجنا  هب  هدروخلاس 

دمآرد بسک  زا  یگلاس  جنپ  تصش و  نس  رد  دیاب  صاخشا  ۀیلک  مدرم  نیا  نیب  رد 
نیا  . دننک بسک  هزاجا  راک  ِیروشک  تسرپرس  زا  هک  نیا  رگم   ، دنوش هتسشنزاب 
نیا  . دننامب یقاب  راک  رد  یگلاس  داتفھ  نس  ات  هک  دراد  یم  زاجم  ار  اھنآ  هزاجا 

هب هک  ییاھنآ   . دوش یمن  نافوسلیف  ای  تلود  نادنمراک  لماش  ینس  تیدودحم 
مکح قیرط  زا  دنناوت  یم  دنتسھ  مئاد  جلف  رد  ای  دنتسھ  لولعم  یکیزیف  روط 

مود یاضما  یا  هیحان   تلود  ِیگتسشنزاب  قوقح  تسرپرس  طسوت  هک  هاگداد 
. دنریگ رارق  ناگتسشنزاب  تسیل  رد  ینس  رھ  رد   ، تسا هدش 

: دوش یم  نیمأت  عبنم  راھچ  زا  یریپ  نارود  یگتسشنزاب  قوقح  ۀجدوب 
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هبلاطم لاردف  تلود  طسوت  روظنم  نیا  هب  زور  کی  دمآرد  هام  رھ  رد  - 1
. دننک یم  راک  همھ  روشک  نیا  رد  ، و  دوش یم 

رانک یھوجو  دوصقم  نیا  یارب  دنمتورث  نادنورھش  زا  یرایسب  اھ —  هیثرا  - 2
. دنراذگ یم 

هفیظو نارگراک  هک  نیا  زا  دعب   . یتلود نداعم  رد  یرابجا  راک  یاھدمآرد  - 3
، دنتشاذگ رانک  ار  دوخ  یگتسشنزاب  لوپ  دندرک و  نیمأت  ار  دوخ  یگدنز  ۀنیزھ 

زیراو یگتسشنزاب  قوقح  قودنص  نیا  هب  اھنآ  راک  ۀفاضا  یاھدوس  ۀیلک 
. دوش یم 

هب لاردف  تلود  طسوت  هراق  رد  یعیبط  یاھتورث  ۀیلک   . یعیبط عبانم  زا  دمآرد  - 4
دصاقم هب  نآ  دمآرد  ، و  دنوش یم  هتشاد  هاگن  یعامتجا  ۀدرپس  کی  تروص 

یاراد دارفا  یاھ  هنیزھ  ، و  غباون شزومآ   ، ضارما زا  یریگشیپ  ریظن  یعامتجا 
عبانم دمآرد  زا  یمین   . دوش یم  هتفرگ  راک  هب   ، یرادروشک سرادم  رد  هژیو  ۀیتآ 

. دور یم  یریپ  نارود  یارب  یگتسشنزاب  قوقح  قودنص  هب  یعیبط 

ار همیب  یظافحتسا  لاکشا  زا  یرایسب  یا  هیحان   یتلود و  یرامآ  یاھداینب  هچ  رگا 
زا لاردف  تلود  طسوت  ًافرص  یریپ  نارود  یگتسشنزاب  یاھقوقح   ، دننک یم  نیمأت 

. دنوش یم  تخادرپ  یا  هیحان   نامتراپد  هد  قیرط 

زا دعب   . دنا هدش  هرادا  هناقداص  روط  هب  هک  تسا  اھتدم  یتلود  یاھقودنص  نیا 
تنایخ هب   ، هدیدرگ ررقم  اھھاگداد  طسوت  هک  اھتازاجم  نیرت  نیگنس   ، لتق تنایخ و 

هب یسایس  یعامتجا و  تنایخ  هب  نونکا   . تسا هدش  لصو  یمومع  دامتعا  هب 
. دوش یم  هتسیرگن  میارج  نیرت  تشز  تروص 

یراذگ تایلام  - 7

ییافوکش یریپ و  نارود  یگتسشنزاب  قوقح  رب  تراظن  لوئسم  طقف  لاردف  تلود 
کت کت  ریگرد  رتشیب  یردق  یتلایا  یاھتلود   . تسا قالخ  یروآون  غباون و 

ای رادمردپ  رتشیب  رایسب   ، یلحم یاھتلود  هک  یلاح  رد   ، دنتسھ نادنورھش 
، یتسردنت ریظن  یروما  اب  ار  دوخ  نآ ) زا  یشخب  ای   ) رھش  . دنتسھ یتسیلایسوس 

داجیا  ، یناسر رون   ، بآ نیمأت   ، یزاسابیز  ، یزاس نامتخاس  تاررقم   ، تشادھب
. دزاس یم  ریگرد  تاطابترا  ، و  یقیسوم  ، حیرفت  ، امرگ

تمالس لحارم  یخرب   . دوش یم  لوذبم  یتسردنت  هب  هجوت  ادتبا  رد  عیانص  مامت  رد 
اما  ، دوش یم  هدروآ  رامش  هب  هعماج  یتعنص و  تازایتما  تروص  هب  یکیزیف 

رد  . دنتسھ یصخش  روما  هب  طوبرم  ًافرص  یگداوناخ  یدرف و  یتمالس  تالکشم 
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هک تسا  تلود  ۀمانرب  هدنیازف  روط  هب   ، یصخش ًافرص  روما  ریاس  دننامھ   ، یکشزپ
. دنک بانتجا  هلخادم  زا 

ۀنازخ زا  اھنآ   . دنوشب دنناوت  یمن  مھ  ضورقم  ، و  دنرادن یدنب  تایلام  تردق  اھرھش 
یاھھاگنب دیاوع  زا  ار  یدمآرد  نینچ  دیاب  دننک و  یم  تفایرد  هنارس  ۀیمھس  یتلایا 
نوگانوگ یاھتیلاعف  هب  یمسر  زایتما  یاطعا  قیرط  زا  دوخ و  یتسیلایسوس 

. دنیامن لیمکت  یراجت 

یلمع دایز  ردق  هب  ار  رھش  تادحرس  ندیشخب  تعسو  هک   ، یربارت عیرس  لیاسو 
طسوت اھرھش  یناشن  شتآ  ۀرادا   . دنتسھ یرادرھش  لرتنک  تحت   ، دنزاس یم 

ای رھش  رد  اھنامتخاس  ۀیلک  ، و  دنوش یم  تیامح  همیب  شتآ و  یریگشیپ  یاھداینب 
. دنا هدوب  نینچ  هک  تسا  لاس  جنپ  داتفھ و  زا  شیب  دنتسھ —  شتآ  دض  اتسور 

. درادن دوجو  دشاب  هدش  بوصنم  یرادرھش  ۀلیسو  هب  هک  ینابرھش  رسفا  چیھ 
روط هب  ًابیرقت  هرادا  نیا   . دنوش یم  نیمأت  یتلایا  یاھتلود  طسوت  سیلپ  یاھورین 
رتشیب  . دنک یم  یریگوضع  هاجنپ  جنپ و  تسیب و  نینس  نیب  درجم  نادرم  زا  لماک 

هب هک  ینادرم  ۀیلک  هب  تایلام  نیا   . دندنب یم  نیگنس  یتایلام  اھدرجم  یارب  اھتلایا 
نونکا سیلپ  یورین  طسوتم  تلایا  رد   . ددرگ یم  تخادرپزاب  دندنویپب  یتلایا  سیلپ 

. دوب شیپ  لاس  هاجنپ  رد  هک  تسا  یا  هزادنا  مھد  کی  طقف 

یکدنا یناسمھ  لقتسم  دازآ و  ًاتبسن  تالایا  دصکی  یتایلام  یاھحرط  نیب  رد 
رد طیارش  ریاس  یداصتقا و  عاضوا  اریز   . درادن دوجو  هک  نیا  ای  دراد و  دوجو 
ۀدام هد  یاراد  تلایا  رھ   . تسا توافتم  دایز  ۀزادنا  هب  هراق  فلتخم  یاھشخب 
هاگداد ۀزاجا  اب  رگم  دنبای  رییغت  دنناوت  یمن  هک  تسا  یساسا  نوناق  رد  یا  هیاپ 
شزرا رد  دص  رد  کی  زا  شیب  یدنب  تایلام  عنام  اھدنب  نیا  زا  یکی  ، و  لاردف یلاع 
ینثتسم اتسور  ای  رھش  رد  هچ  اھھاگلزنم   . دوش یم  لاس  کی  رھ  رد  کلمیام  رھ 

. دنتسھ

هب دنک  ضرق  یتلایا  رھ  هک  نآ  زا  شیپ  ، و  دوش ضورقم  دناوت  یمن  لاردف  تلود 
لاردف تلود  نوچ   . یگنج دصاقم  هب  رگم   ، تسا زاین  ارآ  مراھچ  هس  اب  یمودنارفر 
دراد رایتخا  عافد  یلم  یاروش   ، گنج عوقو  تروص  رد   ، دوش ضورقم  دناوت  یمن 

یضرق چیھ  اما   . دنک مزاول  دارفا و  زین  ، و  لوپ تساوخرد  تالایا  زا  زاین  قباطم 
. دبای موادت  لاس  جنپ  تسیب و  زا  شیب  دناوت  یمن 

: دوش یم  نیمأت  نیریز  عبنم  جنپ  زا  لاردف  تلود  دمآرد 

روظنم هب  هک   ، دنتسھ هفرعت  لومشم  تادراو  ۀیلک  تادراو . رب  تایلام   -1
زا رتارف  رایسب  ، و  تسا هدش  یحارط  هراق  نیا  رد  یگدنز  صخاش  زا  تیامح 
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هک نیا  زا  دعب  اھ  هفرعت  نیا   . تسا هرایس  رد  رگید  تلم  رھ  یگدنز  صخاش 
هک ار  یداصتقا  روما  ییارجا  سیئر  تاداھنشیپ  یتعنص  ۀرگنک  سلجم  ود  رھ 

طسوت دندرک  بیوصت  تسا  یراذگنوناق  هورگ  ود  نیا  کرتشم  ۀدش  بوصنم 
طسوت یتعنص  ییالاب  سلجم   . دنوش یم  نییعت  یتعنص  هاگداد  نیرتالاب 

. دوش یم  باختنا  ناراد  هیامرس  طسوت  ینییاپ  سلجم  نارگراک و 

یا هیحان   راوتاربال  هد  رد  ار  هزات  تاعادبا  عارتخا و  لاردف  تلود  زایتما . قح   -2
، و ناگدنسیون  ، نادنمرنھ غباون —  عاونا  ۀیلک  هب  ، و  دنک یم  قیوشت 

. دھد یم  رارق  تیامح  دروم  ار  اھنآ  زایتما  قح  دنک و  یم  کمک  نادنمشناد — 
تاعارتخا و نینچ  ۀیلک  زا  هک  ار  ییاھدوس  زا  یمین  تلود   ، ضوع رد 

، یرورنھ  ، اھباتک  ، اھنیشام هب  هک  هچنآ  زا  معا   ، هدمآ تسد  هب  یتاعادبا 
. دراد یمرب  دوش  یم  طوبرم  تاناویح  ای   ، ناھایگ

زا هک  ار  ثرا  رب  هدش  یدنب  هجرد  تایلام  کی  لاردف  تلود  ثرا . رب  تایلام   -3
لوصو رگید  طیارش  زین  ییاراد و  ۀزادنا  هب  انب  دشاب  یم  دصرد  هاجنپ  ات  کی 

. دنک یم 

یورین یماظن و  مزاول  ۀراجا  زا  یھجوت  لباق  غلبم  تلود  یماظن . مزاول   -4
. دروآ یم  تسد  هب  یحیرفت  یراجت و  دربراک  یارب  ییایرد 

یصخشم دصاقم  هب  هک  یماگنھ   ، یعیبط عبانم  زا  دمآرد  یعیبط . عبانم   -5
هب  ، دشابن زاین  دروم  لماک  روط  هب  هدش  نییعت  لاردف  روشک  روشنم  رد  هک 

. دوش یم  زیراو  یلم  ۀنازخ 

دروآرب عافد  یلم  یاروش  طسوت  هک  گنج  یاھ  هجدوب  زا  ریغ  هب   ، لاردف تاصیصخت 
یتاتحت سلجم  طسوت   ، هتفای أشنم  یراذگنوناق  یناقوف  سلجم  رد   ، دنوش یم 
نویسیمک ۀلیسو  هب  ًاتیاھن  ، و  دنوش یم  دییأت  ییارجا  سیئر  طسوت   ، هدش بیوصت 

طسوت نویسیمک  نیا  یاضعا   . دنوش یم  بیوصت  هجدوب  لاردف  ۀرفن  دصکی 
باختنا یتلایا  یراذگنوناق  سلاجم  طسوت  هدش و  ادیدناک  یتلایا  نارادنامرف 

شش رھ  اھنآ  مراھچ  کی   . دننک یم  تمدخ  لاس  راھچ  تسیب و  یارب  دنوش و  یم 
یاضعا زا  یکی  ارآ  مراھچ  هس  اب  هورگ  نیا  لاس  شش  رھ   . دنوش یم  باختنا  لاس 

رادباسح تسرپرس -  قیرط  نیدب  وا  ، و  دنک یم  باختنا  سیئر  ناونع  هب  ار  دوخ 
. دوش یم  لاردف  ۀنازخ 

هژیو یاھ  جلاک  - 8

همادا یگلاس  هدجھ  ات  جنپ  نینس  زا  هک  هیلوا  یرابجا  یلیصحت  ۀمانرب  رب  هوالع 
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: دنراد دوجو  نیریز  تروص  هب  یا  هژیو  سرادم   ، دبای یم 

، و یا هیحان    ، یلم دنتسھ : عون  هس  زا  سرادم  نیا  یرادروشک . سرادم   -1
نیلوا  . دنا هدش  یدنب  هورگ  شخب  راھچ  رد  روشک  یمومع  تارادا   . یتلایا

، و دوش یم  طوبرم  یلم  تراظن  هب  ًاساسا  یمومع  یتسرپرس  زا  شخب 
یلم یا و  هیحان   سرادم  نالیصحتلا  غراف  دیاب  هورگ  نیا  نابصنم  بحاص  ۀیلک 
رھ زا  یلیصحتلا  غراف  لابند  هب  دنناوت  یم  دارفا   . دنشاب  ، ود رھ   ، یرادروشک
ای  ، یباختنا  ، یسایس یبصنم   ، یرادروشک یا  هیحان   سرادم  هد  زا  کی 

رد ییاھتیلوئسم  هب  نانآ  یتسرپرس   . دننک لوبق  شخب  نیمود  رد  یباصتنا 
لماش موس  شخب   . دوش یم  طوبرم  یتلایا  یاھتلود  یا و  هیحان   تیریدم 
تاجرد دنتسھ  مزلم  طقف  یتاماقم  نینچ  ، و  دوش یم  یتلایا  یاھتیلوئسم 
زا شخب  نیرخآ  نیمراھچ و   . دنشاب هتشاد  یرادروشک  یتلایا  یلیصحت 

نینچ  ، دنتسین یرادروشک  یلیصحت  تاجرد  نتشاد  هب  مزلم  نابصنم  بحاص 
، تنواعم یئزج  یاھماقم  رگنایامن  اھنآ   . دنتسھ یباصتنا  ًالماک  یبصانم 

یاھ هفرح  ۀلیسو  هب  هک  دنتسھ  یکینکت  یاھتیریدم  ، و  یرگ یشنم 
ماجنا هب  دننک  یم  لمع  تیریدم  یتلود  یاھتَمِس  رد  هک  یباستکا  نوگانوگ 

. دنسر یم 

یتلایا سرادم  زا  یلیصحت  تاجرد  یاراد  یتلایا  یعرف و  یاھھاگداد  تاضق 
، و یلیصحت  ، یعامتجا روما  یسرداد  تامکحم  تاضق   . دنتسھ یرادروشک 

هاگداد تاضق   . دنشاب یم  یا  هیحان   سرادم  زا  یلیصحت  تاجرد  یاراد  یتعنص 
هتشاد یلیصحت  کرادم  یرادروشک  سرادم  نیا  ۀیلک  زا  دیاب  لاردف  یلاع 

. دنشاب

هب شیب  مک و  دنا و  هتسباو  هفسلف  دباعم  هب  سرادم  نیا  هفسلف . سرادم   -2
. دنطوبرم بھذم  هب  یمومع  درکراک  کی  ناونع 

متسیس اب  یگنھامھ  یاج  هب  یکینکت  سرادم  نیا  یملع . یاھوتیتسنا   -3
. دنوش یم  هرادا  شخب  هدزناپ  تحت  دنتسھ و  گنھامھ  تعنص  اب  یلیصحت 

یاھ هفرح  یارب  هژیو  یاھوتیتسنا  نیا  یشزومآ . یا  هفرح  سرادم   -4
. دننک یم  مھارف  یکینکت  شزومآ  دنتسھ  ددع  هدزاود  هک  نوگانوگ  یصصخت 

رد یلم و  یزکرم  داتس  یکیدزن  رد  ییایرد . یورین  یماظن و  سرادم   -5
یماظن شزومآ  هب  هک  یتاسسؤم  نآ   ، یماظن یلحاس  زکرم  جنپ  تسیب و 
رارق هتفای  صیصخت  یگلاس  یس  ات  هدجھ  نینس  زا  بلطواد  نادنورھش 
تیاضر هب  یگلاس  جنپ  تسیب و  زا  شیپ  سرادم  نیا  هب  دورو  یارب   . دنراد

. تسا زاین  نیدلاو 
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یمومع نداد  یأر  حرط  - 9

، یتلایا سرادم  نالیصحتلا  غراف  هب  یمومع  بصانم  ۀیلک  یارب  اھادیدناک  هچ  رگا 
یفعض  ، تلم نیا  یقرتم  ناربھر   ، دنتسھ دودحم  یرادروشک  لاردف  ای   ، یا هیحان  
لاس هاجنپ  دودح  رد  دندرک و  فشک  شیوخ  یناگمھ  یریگ  یأر  حرط  رد  یدج 

. داد رییغت  ار  یریگ  یأر  حرط  هک  دندرک  هفاضا  یساسا  نوناق  هب  یا  هرصبت  شیپ 
: دوش یم  نیریز  داوم  لماش  حرط  نیا 

لابند هب   . دشاب یم  یأر  کی  یاراد  رت  نسم  ای  هلاس  تسیب  نز  درم و  رھ  - 1
ار نداد  یأر  هورگ  ود  رد  تیوضع  دیاب  نادنورھش  ۀیلک   ، نس نیا  هب  ندیسر 

، یا هفرح   ، یتعنص شیوخ —  یداصتقا  درکراک  قباطم  اھنآ  دنریذپب :
تالیامت قباطم  اھنآ   . تسویپ دنھاوخ  لوا  هورگ  هب  یناگرزاب —  ای   ، یزرواشک

ۀیلک  . دش دنھاوخ  دراو  مود  هورگ  هب  شیوخ  یعامتجا  ، و  یفسلف  ، یسایس
نیا ، و  دنراد قلعت  یأر  قح  یاراد  یداصتقا  هورگ  کی  هب  بیترت  نیدب  نارگراک 
شخب هس  اب  یلم  تلود  هک  روطنامھ   ، یداصتقاریغ یاھنمجنا  لثم   ، فانصا
نیا رد  مان  تبث   . دنتسھ تراظن  تحت   ، دراد رارق  هدعاق  تحت  نآ  یاھ  هوق 

. تسین رییغت  لباق  لاس  هدزاود  یارب  اھھورگ 

نیلوئسم ۀلیسو  هب  ای  یتلایا  نارادنامرف  طسوت  ندش  ادیدناک  لابند  هب  - 2
هعماج هب  هک  یدارفا   ، یا هیحان   یلاع  یاھاروش  مکح  اب  یا و  هیحان   ییارجا 
ناشن دوخ  زا  هداعلا  قراخ  تیارد  یتلود  تمدخ  رد  ای   ، دنا هدرک  یگرزب  تمدخ 
جنپ رھ  زا  رتدوز  هک  دندرگ  رادروخرب  یرتشیب  یارآ  زا  تسا  نکمم  دنا  هداد 
رتارف ییاھ  یأر  قح  قوف  نینچ  زا  ددع  هن  زا  دوش و  یمن  اطعا  نانآ  هب  لاس 

، نادنمشناد  . تسا ددع  هد  هراب  دنچ  ۀدنھد  یأر  رھ  یارآ  رثکادح   . دور یمن 
تردق اب  هنوگ  نیدب  زین  یونعم  ناربھر  ، و  هفسالف  ، ناراگزومآ  ، ناعرتخم
تازایتما نیا   . دنوش یم  هداھن  جرا  هدش و  ینادردق  هتفای  شیازفا  یسایس 

، دندرگ یم  اطعا  یا  هیحان   یتلایا و  یلاع  یاھاروش  طسوت  یندم  ۀتفرشیپ 
، و دنوش یم  هداد  هژیو  یاھ  جلاک  طسوت  یلیصحت  تاجرد  هک  روطنامھ  ًاتدمع 

هارمھ هب  ار  یندم  ینادردق  یاھلبمس  نینچ  هک  دنرختفم  ناگدنراد  تفایرد 
. دننک هفاضا  دوخ  یصخش  یاھدرواتسد  یاھتسیل  هب  دوخ  رگید  تاجرد 

نامداخ ۀیلک  دنوش و  یم  موکحم  یرابجا  راک  هب  نداعم  رد  هک  یدارفا  ۀیلک  - 3
نینچ نارود  یارب   ، دنوش یم  نیمأت  یتایلام  هوجو  ۀلیسو  هب  هک  یتلود 
هدروخلاس صاخشا  لماش  رما  نیا   . دنوش یم  مورحم  یأر  قح  زا   ، یتامدخ

هتسشنزاب یگتسشنزاب  قوقح  اب  یگلاس  جنپ  تصش و  نس  رد  هک 
. دوش یمن  دنوش  یم 
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طسوتم دح  ۀدننک  سکعنم  هک  دراد  دوجو  یأر  قح  یدنب  هورگ  جنپ  - 4
. دوش یم  تخادرپ  هلاس  جنپ  ۀرود  رھ  یارب  هک  تسا  یا  هنالاس  یاھتایلام 

یأر جنپ  ات  رتشیب  یارآ  هب  زاجم  دنزادرپ  یم  نیگنس  یاھتایلام  هک  ییاھنآ 
چیھ رد  اما   ، تسا رگید  یاھینادردق  ۀیلک  زا  لقتسم  هیطع  نیا   . دنشاب یم 

. دزیرب قودنص  هب  یأر  هد  زا  شیب  دناوتیمن  صخش  یتلاح 

هب نداد  یأر  یضرا  شور  زا   ، دش هتفریذپ  یأر  قح  حرط  نیا  هک  یماگنھ  رد  - 5
نادنورھش ۀیلک  نونکا   . دش رظن  فرص  یدرکراک  ای  یداصتقا  متسیس  عفن 

، یتعنص یاھھورگ  یاضعا  ناونع  هب  دوخ  تنوکس  لحم  زا  رظن  فرص 
لماش ناگدنھد  یأر  بیترت  نیدب   . دنھد یم  یأر  یا  هفرح  ای   ، یعامتجا

یارب ار  دوخ  یاضعا  نیرتھب  طقف  هک  دندنمشوھ  ، و  دحتم  ، هچراپکی یاھھورگ 
یأر حرط  نیا  رد   . دننک یم  باختنا  یتلود  تیلوئسم  یتسرپرس و  یاھماقم 

ییارجا سیئر  کی  باختنا  دراد : دوجو  انثتسا  کی  یھورگ  ای  یدرکراک  نداد 
چیھ ، و  دریگ یم  تروص  یرسارس  تاباختنا  طسوت  لاس  شش  رھ  لاردف 

. دزیر یمن  یأر  کی  زا  شیب  یدنورھش 

یاھیدنب هورگ  ۀلیسو  هب  نداد  یأر   ، ییارجا سیئر  باختنا  رما  رد  زج  هب  بیترت  نیدب 
روشک  . دوش یم  ماجنا  نادنورھش  یعامتجا  ، و  ینالقع  ، یا هفرح   ، یداصتقا

مادنا کی  رگنایامن  نادنورھش  زا  دنمشوھ  دازآ و  هورگ  رھ  ، و  تسا کیناگرا  لآ  هدیا 
. تسا یتلود  رتگرزب  مسیناگرا  نورد  رد  نکراک  یتایح و 

یتلایا یاھھاگداد  رد  ینوناق  تامادقا  عورش  تردق  زا  یرادروشک  سرادم 
یأر قح  زا  ار  راکتیانج  ای   ، توافت یب   ، هراکیب  ، بویعم درف  رھ  دنناوت  یم  دنرادروخرب و 
زا دصرد  هاجنپ  هک  یماگنھ  هک  دنھد  یم  صیخشت  مدرم  نیا   . دننک مورحم  نداد 
موکحم یتلم  نینچ   ، دشاب رادروخرب  یأر  قح  زا  دشاب و  بویعم  ای  تسپ  تلم  کی 

یتلم رھ  طوقس  هب  یگیام  نایم  یالیتسا  هک  دندقتعم  اھنآ   . تسا انف  هب 
روط هب  دنھد  یمن  یأر  هک  یناسک  ۀیلک   . تسا یرابجا  نداد  یأر   . دماجنا یم 

. دنوش یم  همیرج  نیگنس 

مرج اب  دروخرب  زرط  - 10

زا هک  نیا  نمض   ، طاطحنا ، و  یلقع یب   ، مرج اب  دروخرب  رد  مدرم  نیا  یاھشور 
مدرم رتشیب  یارب  رگید  تاھج  زا  کش  نودب   ، تسا دنیاشوخ  تاھج  یخرب 

رد تیسنج  یور  زا  نیبویعم  یلومعم و  نامرجم   . تسا هدننک  هکوش  ایشنروی 
. دنتسھ افکدوخ  دح  زا  شیب  دنوش و  یم  هداد  رارق  یزرواشک  نوگانوگ  یاھینُلُک 

یاھقاتا رد  اھھاگداد  طسوت  ریذپان  جالع  نالقع  یب  یتداع و  رت  یدج  نامرجم 
، لتق زا  اوس  رامشیب  یاھمرج   . دنوش یم  موکحم  گرم  هب  هدنشک  زاگ  اب  مادعا 
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یارجا ، و  دنروآ یم  هارمھ  هب  ار  گرم  تازاجم  زین  یتلود  دامتعا  هب  تنایخ  لماش 
. تسا عیرس  یعطق و  تلادع 

ات نانآ  ًاریخا   . دنتسھ نوناق  تبثم  نارود  هب  یفنم  رصع  زا  راذگ  لاح  رد  مدرم  نیا 
هوقلاب و نالتاق  دندقتعم  هک  ییاھنآ  ندرک  موکحم  قیرط  زا  هک  دنا  هتفر  شیپ  اجنآ 

رد یعس  نادنز  یاھینلک  رد  رمعلا  مادام  تمدخ  هب  دنتسھ  هدمع  نامرجم 
رت لامرن  هک  دنھد  ناشن  ًابقاعتم  یناموکحم  نینچ  رگا   . دننک یم  مرج  زا  یریگشیپ 

نازیم  . دنوش هدوشخب  ای  هدش  دازآ  تنامض  دیق  هب  هک  تسا  نکمم   ، دنا هدش 
. تسا اھتلم  ریاس  نایم  رد  نآ  رادقم  دص  رد  کی  طقف  هراق  نیا  رد  یشکمدآ 

شیپ لاس  دصکی  زا  شیب  نیبویعم  ناراکتیانج و  لثم  دیلوت  زا  تعنامم  یارب  شالت 
ناگناوید یارب   . تسا هدروآ  راب  هب  یا  هدننک  دونشخ  جیاتن  نونکات  تشگ و  زاغآ 

هد دودح  رد  طقف  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  کی   . درادن دوجو  یناتسرامیب  ای  نادنز  چیھ 
. دراد دوجو  دوش  یم  تفای  ایشنروی  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  اھھورگ  نیا  زا  دصرد 

یماظن یگدامآ  - 11

رد ندمت “ نانابھاگن   ” ناونع هب  تسا  نکمم  لاردف  یماظن  سرادم  لیصحتلا  غراف 
تمدخ هب  عافد  یلم  یاروش  سیئر  طسوت   ، هبرجت ناوت و  قباطم   ، هتسر تفھ 
نیرتالاب طسوت  هک   ، تسا وضع  جنپ  تسیب و  لماش  اروش  نیا   . دنوش هدرامگ 

یلاع هاگداد  ۀلیسو  هب  هدش و  ادیدناک  یتعنص  ، و  یلیصحت  ، نیدلاو یاھھاگداد 
یماظن ۀدش  گنھامھ  روما  داتس  سیئر  ار  نآ  تسایر  ، و  دنوش یم  دییأت  لاردف 

. دننک یم  تمدخ  یگلاس  داتفھ  نس  ات  ییاضعا  نینچ   . دراد هدھع  هب 

لوط لاس  راھچ   ، دوش یم  لابند  رداک  نارسفا  نیا  ۀلیسو  هب  هک  ییاھسرد 
طوبرم اھ  هفرح  اھراک و  یخرب  رد  صصخت  اب  تخاونکی  یا  هنوگ  هب  دشک و  یم 

ای  ، یملع  ، یتعنص ۀطوبرم  سیردت  نیا  نودب  زگرھ  یماظن  شزومآ   . تسا
لوط رد  درف   ، دبای یم  نایاپ  یماظن  شزومآ  هک  یماگنھ   . دوش یمن  هداد  یا  هفرح 

دوش و یم  هداد  هژیو  ۀسردم  رھ  رد  هک  ار  یشزومآ  زا  یمین  شا  هلاس  راھچ  سرد 
قیرط زا  بیترت  نیدب   . تسا هدرک  تفایرد   ، دراد لوط  لاس  راھچ  زین  نآ  سورد 
بسک نمض  دنناوتب  هک  نادرم  زا  دایز  دادعت  کی  یارب  تصرف  نیا  نتخاس  مھارف 

ۀقبط کی  داجیا  زا   ، دنزاس نیمأت  ار  دوخ  یا  هفرح  ای  یکینکت  شزومآ  کی  لوا  ۀمین 
. دوش یم  بانتجا  یماظن  یا  هفرح 

ۀیلک رد  مان  تبث  ، و  تسا هنابلطواد  ًافرص  حلص  نارود  لوط  رد  یماظن  تمدخ 
یریگارف رب  هوالع  درم  رھ  تدم  نیا  یط  رد   . تسا لاس  راھچ  تمدخ  یاھ  هخاش 

رد شزومآ   . دنک یم  لابند  ار  یریگدای  ۀژیو  طخ  کی   ، یماظن یاھکیتکات  ۀنارھام 
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یودرا جنپ  تسیب و  یماظن و  یزکرم  سرادم  ۀدمع  یاھیریگیپ  زا  یکی  یقیسوم 
یتعنص دوکر  نارود  لوط  رد   . دنا هدنکارپ  هراق  شوح  لوح و  رد  هک  تسا  یشزومآ 

هب اوھ  رد  ایرد و  نیمز و  رد  هراق  یماظن  تاماکحتسا  نتخاس  رد  راکیب  درف  نارازھ 
. دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  کیتاموتا  روط 

تاسیسأت زا  فارطا  مصاختم  نامدرم  مجاھت  ربارب  رد  عافد  یارب  مدرم  نیا  هچ  رگا 
زا شیب  هک  درک  تبث  نانآ  زا  نیسحت  رد  ناوت  یم   ، دنتسھ رادروخرب  یگنج  دنمورین 
. دنا هتفرگن  راک  هب  یمجاھت  گنج  کی  رد  ار  یماظن  عبانم  نیا  هک  تسا  لاس  دصکی 

نتفرگ راک  هب  ۀسوسو  هب  نداھن  ندرگ  نودب  هک  دنا  هدش  ندمتم  هطقن  نآ  ات  اھنآ 
زا  . دننک عافد  ندمت  زا  هنادنمتردق  روط  هب  دنناوت  یم   ، زواجت رد  دوخ  یگنج  یاھورین 
رد اما   ، تسا هدادن  خر  یلخاد  گنج  چیھ   ، یا هراق  ۀدحتم  روشک  یرارقرب  ماگنھ 

هک ناما  یب  یعفادت  گنج  هُن  رد  تکرش  یارب  مدرم  نیا  هتشذگ  نرق  ود  یط 
هدناوخ ارف  تسا  هدوب  هرک  یاھتردق  دنمورین  یاھ  هیداحتا  دض  رب  نآ  یات  هس 

یفکم عافد  زا  مصاختم  ناگیاسمھ  مجاھت  ربارب  رد  تلم  نیا  هچ  رگا   . دنا هدش 
، و نادنمشناد  ، نارادمتسایس شزومآ  هب  یرتشیب  رایسب  هجوت   ، تسا رادروخرب 

. دراد یم  لوذبم  هفسالف 

یاھمسیناکم ۀیلک   ، درب یم  رس  هب  حلص  رد  ایند  اب  تلم  نیا  هک  یماگنھ  رد 
هتفرگ راک  هب  حیرفت  ، و  تراجت  ، یناگرزاب رد  لماک  روط  هب  ًاتبسن  رایس  یعفادت 

رد  . دوش یم  جیسب  تلم  یمامت   ، دوش یم  مالعا  گنج  هک  یماگنھ   . دنوش یم 
، و دوش یم  تخادرپ  یماظن  قوقح  عیانص  ۀیلک  رد   ، تامصاخم ۀرود  رسارس 

. دنوش یم  ییارجا  سیئر  ۀنیباک  یاضعا  یماظن  یاھشخب  ۀیلک  یاسؤر 

رگید یاھتلم  - 12

یاھتلود عماوج و  زا  تاھج  یرایسب  زا  اتمھ  یب  مدرم  نیا  تلود  هعماج و  هچ  رگا 
نیا رد  هراق  هدزای   ) رگید یاھ  هراق  رد  هک  دوش  رکذ  دیاب   ، دنرترب ایشنروی  یاھتلم 

. دنرت تسپ  راکشآ  روط  هب  ایشنروی  رت  هتفرشیپ  یاھتلم  زا  اھتلود  دراد ) دوجو  هرایس 

اب ریفس  تروص  هب  طباور  یرارقرب  یارب  یزیر  حرط  لاح  رد  رترب  تلود  نیا  الاح  نیمھ 
هتساخرب یبھذم  گرزب  ربھر  کی  راب  نیلوا  یارب  ، و  دشاب یم  رت  تسپ  نامدرم 

ام  . دنک یم  تیامح  فارطا  یاھتلم  نیا  هب  یبھذم  نیغلبم  نداتسرف  زا  هک  تسا 
زا یرایسب  هک  دنوش  بکترم  ار  یھابتشا  نامھ  اھنآ  هک  میتسھ  نیا  نارگن 
اھداژن ریاس  هب  رترب  بھذم  گنھرف و  کی  لیمحت  رد  یعس  هک  یماگنھ   ، نارگید

، داد ماجنا  ناوت  یم  هرک  نیا  رد  یزیگنا  تفگش  راک  هچ   . دنا هدش  بکترم   ، دنا هدرک 
یاھنیرتھب دور و  جراخ  هب  ًافرص  هتفرشیپ  گنھرف  یاراد  ِیا  هراق  تلم  نیا  رگا 

ناونع هب  ار  نانآ   ، اھنآ نداد  شزومآ  زا  دعب  ، و  دروآ دوخ  دزن  ار  هیاسمھ  نامدرم 
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کی رگا  هتبلا  دنادرگزاب ! شیوخ  شیدنا  کیرات  ناردارب  دزن  یگنھرف  ناگداتسرف 
ًاعیرس تسا  نکمم   ، دیآ هتفرشیپ  تلم  نیا  دزن  یدوز  هب  لایرتسیجم  رسپ 

. ددنویپ عوقو  هب  هرک  نیا  رد  یگرزب  یاھراک 

فدھ اب  صوصخم  ۀزاجا  قیرط  زا   ، هیاسمھ ۀرایس  کی  هب  طوبرم  روما  حرش  نیا 
هتفریذپ ماجنا  ایشنروی  رد  یتلود  لماکت  هب  ندیشخب  باتش  ندمت و  ندرب  شیپ 
ۀقالع بجوم  کش  نودب  هک  درک  لقن  ناوت  یم  یرتشیب  رایسب  بلاطم   . تسا

یزاسراکشآ نیا  اما   ، تخیگنا دھاوخ  رب  ار  نانآ  یواکجنک  هتشگ و  ایشنروی  مدرم 
. دریگ یم  رب  رد  ار  ام  زاجم  مکح  ۀدودحم 

ۀداوناخ رد  اھنآ  یاتمھ  ۀرک  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  اھییایشنروی  دوجو  نیا  اب 
دنم هرھب  تشھب  نارسپ  ییاطعا  هن  لایرتسیجم و  یاھتیرومأم  زا  هن  ایناتِس 

روطنآ  ، یگنھرف توافت  نینچ  اب  ایشنروی  نوگانوگ  نامدرم  نینچمھ   . تسا هتشگ 
کفنم رگیدکی  زا   ، دزاس یم  ادج  نآ  یا  هرایس  ناراطقمھ  زا  ار  یا  هراق  تلم  هک 

. دنتسین

داژن عفن  هب  گرزب  یاھدرواتسد  ققحت  یارب  ار  یونعم  داینب   ، تقیقح حور  ندیراب 
رت یروف  ققحت  یارب  ایشنروی  ور  نیا  زا   . دزاس یم  مھارف  ییاطعا  یایند  یرشب 
هب نآ  نابز  ، و  موسر بادآ و   ، اھلبمس  ، اھمسیناکم  ، نیناوق اب  یا  هرایس  تلود  کی 
نوناق تحت  یناھج  حلص  یرارقرب  هب  دنناوت  یم  ًامامت  اھنیا  ، و  تسا رت  هدامآ  بتارم 
یونعم شالت  ِیعقاو  رصع  کی  عولط  هب  دنناوت  یم  دننک و  کمک  دایز  رایسب  روط  هب 
تایح رون و  ییایپوتوا  راصعا  هب  یا  هرایس  ناتسآ  یرصع  نینچ  ؛ و  دنرب هار  هدنیآ  رد 

. دشاب یم 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 73
ندع غاب 

یعامتجا یگتفشآ  ایشسگیلک و  طوقس  زا  هک  یونعم  طقف  یگنھرف و  لاوز 
نامدرم کیژولویب  ای  یکیزیف  تیعضو  رد  یکدنا  ریثأت  دش  یم  یشان  نآ  بقاعتم 

ایشسگیلک و تنایخ  یپ  رد  هک  یقالخا  یگنھرف و  لزنت  مغر  هب   . تشاد ایشنروی 
شیپ ناباتش  کیناگرا  لماکت   ، دش لصاح  عیرس  رایسب  روط  هب  ایشسگیلَد 

هک دیسر  ارف  ینامز   ، شیپ لاس  رازھ  لھچ  ًابیرقت   ، یا هرایس  خیرات  رد  . و  تفر یم 
کیژولویب رظن  هطقن  زا   ، دندش هجوتم  دندوب  راک  هب  لوغشم  هک  تایح  نیلماح 

. دوش یم  کیدزن  دوخ  جوا  ۀطقن  هب  ایشنروی  یاھداژن  یلماکت  تفرشیپ   ، فرص
هب دندرک  تقفاوم  ًاروف  دندوب  قفاوم  هدیقع  نیا  اب  هک  قداص  کلم  نارگشریذپ 

هک دننک  اضاقت  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  زا  یتساوخرد  یط  هتسویپ و  تایح  نیلماح 
رتخد رسپ و  کی   ، کیژولویب ناگدنھد  اقترا  مازعا  یارب  هزاجا  رودص  رظن  اب  ایشنروی 

. دوش دیدزاب   ، لایرتام

ماگنھ زا  نانآ  اریز   ، تفرگ تروص  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  هب  باطخ  اضاقت  نیا 
روما زا  یرایسب  یارب  مسورج  رد  هتیروتا  تقوم  ندش  یھت  ایشسگیلک و  طوقس 

. دندرک یم  ییاضق  تردق  لامعا  ایشنروی 

ار هرایس  دمآ   ، یشیامزآ ای  هناگھد  یرس  تارک  لوئسم  تسرپرس   ، ایشنَمابات
هک دومن  هیصوت  یضتقم  ۀقیرط  هب   ، یداژن تفرشیپ  یسررب  زا  سپ  دنک و  دیدزاب 
دیدزاب نامز  زا  لاس  دصکی  زا  رتمک  یکدنا   . دندرگ اطع  ایشنروی  هب  لایرتام  نادنزرف 
راوشد راک  دندیسر و   ، یلحم متسیس  لایرتام  رتخد  رسپ و  کی   ، اوح مدآ و   ، وا

رارق نایصع و  ببس  هب  هک  ار  یا  هرایس  شوشغم  روما  ییاشگ  هرگ  یارب  شالت 
. دندرک عورش  دوب  هدش  هتشادزاب  تفرشیپ  زا  یونعم  یاوزنا  میرحت  تحت  نتفرگ 

اھینادامآ اھیدون و  - 1

گرزب رصع  کی  ندش  کیدزن  زا  ًالومعم  لایرتام  رسپ  دورو   ، لامرن ۀرایس  کی  رد 
، مدآ زا  سپ  نارود   . دھد یم  ربخ  ینالقع  یرگنشور  ، و  یدام تفرشیپ   ، عارتخا
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هچ رگا   . دوبن نینچ  ایشنروی  رد  یلو   ، دشاب یم  تارک  رتشیب  یملع  گرزب  رصع 
قامعا رد  لیابق   ، دندوب بسانم  یکیزیف  ظاحل  هب  هک  دوب  رپ  ییاھداژن  زا  هرایس 

. دندوب هتفر  لیلحت  یقالخا  دوکر  تیربرب و 

وحم سنرپ  تموکح  یاھدرواتسد  یمامت  ًالمع  شروش  زا  دعب  لاس  رازھ  هد 
رد یردق  ایند  یاھداژن  دوب  هدماین  ایشنروی  هب  زگرھ  هارمگ  رسپ  نیا  رگا   . دوب هدش 

سنرپ گنھرف  ایشیملد و  ننس  اھینادامآ  اھیدون و  نیب  طقف   . دندوب یرتھب  طیارش 
. دوب هتفای  موادت  یا  هرایس 

نیلوا زا  اھنآ  مان  ، و  دندوب سنرپ  لنسرپ  یشروش  یاضعا  ناگداون   ، اھیدون
یناگرزاب تعنص و  ۀنیمز  رد  ایشیملد  نویسیمک  سیئر  ینامز  هک   ، دون  ، ناشربھر
تبسن دندیزگرب  هک  دندوب  ییاھینادنَا  نآ  ناگداون  اھینادامآ   . دوب هدش  قتشم  دوب 
یبھذم یگنھرف و  بقل  کی  رتشیب  ینادامآ “  ” . دننامب یقاب  رادافو  نادامآ  نَو و  هب 

. دندوب ینادنا  ًاساسا  یداژن  رظن  هطقن  زا  اھینادامآ   . یداژن حالطصا  کی  ات  تسا 
دوخ اھیدون  اریز   ، دشاب یم  یداژن  مھ  یگنھرف و  حالطصا  کی  مھ  یدون “ ”

. دنداد یم  لیکشت  ار  ایشنروی  داژن  نیمتشھ 

ود نیا  دالوا  هک  هاگ  رھ   . تشاد دوجو  یتنس  توادع  کی  اھینادامآ  اھیدون و  نیب 
رادومن هتسویپ  تموصخ  نیا   ، دننز تسد  یکرتشم  راک  هب  دندرک  یم  یعس  هورگ 

اب هک  دوب  لکشم  هدنیازف   روط  هب  نانآ  یارب   ، ندع روما  رد   ، اھدعب یتح   . دیدرگ یم 
. دننک راک  حلص  رد  مھ 

میسقت هدمع  هورگ  هس  هب  دون  ناوریپ   ، ایشیملد یناریو  زا  سپ  یھاتوک  تدم 
جیلخ یاھبآ  ۀناھد  کیدزن  دوخ  ۀیلوا  ۀناخ  لصفالب  ترواجم  رد  یزکرم  هورگ   . دندش
قرش رد  تسرد  مالیا  یناتسھوک  یحاون  هب  یقرش  هورگ   . دندنام یقاب  سراف 

یایرد یروس  لحاوس  یقرش  لامش  رد  یبرغ  هورگ   . دندرک چوک  تارف  ۀرد 
. دندش رقتسم  رواجم  نیمزرس  رد  هنارتیدم و 

اج هب  دوخ  زا  اناوت  یدالوا  هدرک و  تجوازم  کیگنس  یاھداژن  اب  هنادازآ  اھیدون  نیا 
نو و هب  ًابقاعتم  یشروش  یاھییایشیملد  ناگداون  زا  یخرب  . و  دندوب هتشاذگ 
رد اجنیا   . دندش قحلم  نیرھنلا  نیب  لامش  یاھنیمزرس  رد  شرادافو  ناوریپ 

هتخیمآ و مھ  رد  اھینادامآ  اب  اھیدون   ، رزخ یایرد  یبونج  ۀیحان  نَو و  ۀچایرد  یکیدزن 
. دندش بوسحم  ناتساب “ نارود  دنمتردق  نادرم   ” ۀرمز رد  نانآ  ، و  دنتفای طالتخا 

اب نیرت و  هتفرشیپ  اھینادامآ —  اھیدون و  اھھورگ —  نیا  اوح  مدآ و  دورو  زا  شیپ 
. دندوب نیمز  ۀرک  یاھداژن  نیرت  گنھرف 

غاب یارب  یزیر  همانرب  - 2
******ebook converter DEMO Watermarks*******



یزکرم داتس  زا  شنارای  نَو و   ، ایشنمابات دیدزاب  زا  شیپ  لاس  دصکی  ًابیرقت  یارب 
رسپ کی  دورو  نوماریپ   ، ایند گنھرف  تایقالخا و  لوصا  ۀنیمز  رد  ناش  یناتسھوک 
ۀتسیاش نیشناج  ، و  تقیقح راگزومآ  کی   ، یداژن ۀدنھد  اقترا  کی   ، دنوادخ دوعوم 
اھزور نآ  ایند  نانکاس  تیرثکا  هچ  رگا   . دندوب هدرک  هظعوم  راکتنایخ  یایشسگیلک 

، دنداد یمن  ناشن  یا  هقالع  ًالصا  ای  دندوب و  هقالع  مک  ییوگشیپ  نیا  هب  تبسن 
هتفرگ و یدج  ار  یشزومآ  نینچ  دندوب  نادامآ  نَو و  اب  کیدزن  سامت  رد  هک  ییاھنآ 

. دننک یزیر  همانرب  دوعوم  رسپ  زا  یعقاو  لابقتسا  یارب  دندرک  عورش 

ایشنروی هب  ندمآ  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ   ، مسورج رد  لایرتام  نارسپ  ناتساد  نَو 
تسناد یم  یبوخ  هب  وا   . تفگ دوخ  نارای  نیرتکیدزن  هب   ، تسناد یم  نانآ  ۀرابرد 

هدننک روحسم  یلو  هداس  یناتسوب  لزانم  رد  هشیمھ  مدآ  عون  نادنزرف  نیا  هک 
هک درک  داھنشیپ  اوح  مدآ و  دورو  زا  شیپ  لاس  هس  داتشھ و  ، و  دننک یم  یگدنز 

یارب یناتسوب  لزنم  کی  یزاس  هدامآ  هب  اھنآ و  دورو  نالعا  هب  ار  دوخ  نانآ 
. دننک فقو  اھنآ  زا  لابقتسا 

هدنکارپ و یدابآ  کی  تصش و  زا  ناتسھوک و  رد  ناشیزکرم  داتس  زا  نادامآ  نو و 
، دندرک یریگوضع  ار  روشرپ  بغار و  رگراک  رازھ  هس  زا  شیب  یھورگ   ، مھ زا  رود 

، دوعوم رسپ  یارب  یزاس  هدامآ  تیرومأم  نیا  فقو  ار  دوخ  یمسر  یعامتجا  رد  هک 
. دندومن  ، راظتنا دروم  ًالقا  ای 

سأر رد  ناتیپاک  کی  اب   ، دومن میسقت  هرفن  دصکی  یاھھورگ  هب  ار  دوخ  نابلطواد  نو 
تمدخ طبار  رسفا  ناونع  هب  شیصخش  لنسرپ  ۀرمز  رد  هک  نواعم  کی  کی و  رھ 

یگمھ اھنویسیمک  نیا   . تشاد هاگن  شیوخ  نواعم  ناونع  هب  ار  نادامآ  ، و  درک یم 
ناباتش غاب  یارب  اج  نتفای  ۀتیمک  ، و  دندرک عورش  هناقاتشم  ار  دوخ  یتامدقم  راک 

. دیدرگ لآ  هدیا  ناکم  یارب  وجتسج  مزاع 

هتشگ مورحم  ترارش  یارب  دوخ  تردق  رتشیب  زا  ایشسگیلد  ایشسگیلک و  هچ  رگا 
ار نآ  هدش و  غاب  یزاس  هدامآ  راک  عنام  ات  دندز  تسد  نکمم  راک  رھ  هب   ، دندوب

رازھ هد  ًابیرقت  ۀناقداص  یاھتیلاعف  اب  نانآ  ۀنارورش  یاھ  هسیسد  اما   . دنزاس یثنخ 
ریذپان یگتسخ  روط  هب  ریطخ  رما  نیا  دربشیپ  یارب  هک  رادافو  ینیبانیب  قولخم 

. دیدرگ یثنخ  ًاعیسو  دندرک  یم  شالت 

غاب ناکم  - 3

هس اب  هطبار  رد  هتیمک  نیا   . دوب بیاغ  لاس  هس  ًابیرقت  یارب  ناکم  نییعت  ۀتیمک 
ناکم  ، یمود ؛  دوب سراف  جیلخ  رد  هریزج  کی  یلوا  داد : دعاسم  رظن  لمتحم  ناکم 
هبش کی   ، یموس ؛  دمآرد لاغشا  هب  مود  غاب  ناونع  هب  ًابقاعتم  هک  هناخدور  کی 
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هنارتیدم یایرد  یقرش  لحاوس  زا  هک  هریزج —  کی  ًابیرقت  کیراب —  لیوط  ۀریزج 
. تفای یم  دادتما  برغ  تمس  هب 

باختنا ناکم  نیا   . تسناد بولطم  ار  موس  باختنا  ءارآ  قافتا  هب  ًابیرقت  هتیمک 
نیا هب   ، تایح تخرد  هلمج  زا   ، ایند یگنھرف  زکرم  لاقتنا  فرص  لاس  ود  ، و  دیدرگ

ریغ هب   ، دندیسر هار  زا  شناھارمھ  نَو و  هک  یماگنھ   . دش یا  هنارتیدم  ۀریزج  هبش 
هیلخت زیمآ  تملاسم  روط  هب  ار  اجنآ  هریزج  هبش  نانکاس  یمامت   ، هورگ کی  زا 

. دندرک

بآ و نیا   . تشاد میالم  ییامد  دعاسم و  ییاوھ  بآ و  یا  هنارتیدم  ۀریزج  هبش  نیا 
هقطنم نیا  هک  دوب  تیعقاو  نیا  رطاخ  هب  رود و  ات  رود  یاھھوک  زا  یشان  تباث  یاوھ 

رد هک  یلاح  رد   . دوب لخاد  نیمزرس  رد  عقاو  ییایرد  رد  هریزج  کی  عقاو  رد 
. دیراب یم  ناراب  ندع  لخاد  رد  تردن  هب   ، دیراب یم  یدایز  ناراب  فارطا  یاھناتسھوک 

نوریب هم  کی   ” ، یرایبآ یعونصم  یاھلاناک  ۀدرتسگ  ۀکبش  زا   ، بش رھ  یلو 
. دھد توارط  ار  غاب  ناھایگ  ات  دمآ “ یم 

دوب و رادروخرب  یا  هظحالم  لباق  عافترا  زا  نیمز  عیسو  ۀقطنم  نیا  یلحاس  طخ 
تسیب و طقف  شا  هطقن  نیرت  کیراب  رد  دوب  لصو  یلصا  نیمزرس  هب  هک  نآ  ۀندرگ 

یاھنیمزرس زا  درک  یم  یرایبآ  ار  غاب  هک  یگرزب  ۀناخدور   . تشاد انھپ  لیام  تفھ 
هب قرش  یوس  هب  هریزج  هبش  ۀندرگ  قیرط  زا  هدش و  ریزارس  هریزج  هبش  رت  عفترم 

ییایرد هب  نیرھنلا  نیب  تسپ  یاھنیمزرس  زا  روبع  اب  اجنآ  زا  یلصا و  نیمزرس  فرط 
رد أشنم  هک  یعرف  ۀخاش  راھچ  طسوت  هناخدور  نیا   . تشگ یم  ناور  رترود 
راھچ  ” نآ اھنیا  ، و  دش یم  هیذغت  دنتشاد  ندع  ۀریزج  هبش  یلحاس  یاھ  هپت 

یاھ هخاش  اب  اھدعب  و  دندش “ یم  جراخ  ندع  زا   ” هک دنتسھ  یا  هناخور  ۀبعش “
. دندش هابتشا  دندرک  یم  هطاحا  ار  مود  غاب  هک  ییاھ  هناخدور 

رگ  ، دندوب یتمیق  تازلف  اھگنس و  زا  ولمم  دندرک  یم  هطاحا  ار  غاب  هک  ییاھھوک 
ینابغاب زا  لیلجت  بلاغ  ۀدیا   . دندرک یم  بلج  ار  یمک  رایسب  هجوت  اھنیا  هچ 

. دوب یزرواشک  زا  دیجمت  یملع و 

ۀرک مامت  رد  هطقن  نیرتابیز  دوخ  عون  رد  ًالامتحا  دش  باختنا  غاب  یارب  هک  یناکم 
دناوتب هک  یناکم  رگید  یاج  چیھ  رد   . دوب لآ  هدیا  ماگنھ  نآ  رد  اوھ  بآ و  ، و  دوب نیمز 
لیدبت یھایگ  یگدنز  شیامن  زا  یتشھب  نینچ  هب  رایع  مامت  یا  هنوگ  هب  ار  دوخ 

. دوب ندمآ  درگ  لاح  رد  ایشنروی  ندمت  ۀریش  هاگداعیم  نیا  رد   . تشادن دوجو  دنادرگ 
کی ندع   . درب یم  رس  هب  شحوت  ، و  لھج  ، یکیرات رد  ایند   ، نآ زا  جراخ  نآ و  نودب 
یرعش هب  یدوز  هب  ، و  دوب ریذپلد  ییایور  ًاعبط  نآ  ؛  دوب ایشنروی  رد  ناشخرد  ۀطقن 

. دش لیدبت  لماک  ، و  ابیز  ، ولألترپ زادنا  مشچ  زا 
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کی رد  ار  دوخ  تقوم  رفس   ، کیژولویب ناگدنھد  اقترا   ، لایرتام نادنزرف  هک  یماگنھ 
اجنآ اریز   ، دوش یم  هدیمان  ندع  غاب  بلغا  نانآ  هاگلزنم   ، دننک یم  زاغآ  یلماکت  ۀرک 

نییعت  ، هبکوک تختیاپ   ، ایشندیا یھایگ  یگدنز  هوکش  یناتسلگ و  ییابیز  اب 
هک دید  مزال  ور  نیا  زا  دوب و  علطم  موسر  نیا  زا  یبوخ  هب  نو   . دوش یم  یگژیو 

رواجم یلصا  نیمزرس  یارب   . دوش هداد  صیصخت  غاب  هب  هریزج  هبش  یمامت 
عاونا ناگدنرپ و  طقف   ، یناویح یگدنز  زا   . دوب هدش  یزیر  حرط  یرورپماد  هاگارچ و 
کی دیاب  ندع  هک  دوب  نیا  نو  تاروتسد   . دندش یم  تفای  کراپ  رد  یلھا  ناروناج 
. دشن حبذ  نآ  ۀطوحم  لخاد  رد  زگرھ  یناویح  چیھ   . غاب کی  طقف  ، و  دشاب غاب 
غاب نارگراک  طسوت  یزاس  نامتخاس  یاھلاس  یمامت  یط  هک  یتشوگ  یمامت 

یرادھاگن تظفاحم  تحت  یلصا  نیمزرس  رد  هک  ییاھ  هلگ  زا  دش  یم  هدروخ 
. دش یم  هدروآ  لخاد  هب  دندش  یم 

لیمکت لابند  هب   . دوب هریزج  هبش  ۀندرگ  ضرع  رد  یرجآ  یراوید  نتخاس   ، راک نیلوا 
نودب تسناوت  یم  یزاس  هناخ  نیمز و  یامن  یزاس  ابیز  یلصا  راک   ، راوید نیا 

. دور شیپ  هفقو 

راوید جراخ  رد  تسرد  رتکچوک  یراوید  نتخاس  قیرط  زا  ناروناج  صتخم  یغاب 
، دوب هدیدرگ  لاغشا  یشحو  تاناویح  عاونا  اب  هک   ، لئاح یاضف   . دش هتخاس  یلصا 

هاگیاج نیا   . درک یم  لمع  هنامصخ  تالمح  ربارب  رد  فعاضم  عافد  کی  تروص  هب 
روصحم یاھھار  ، و  دوب هدش  یھدنامزاس  گرزب  شخب  هدزاود  رد  یشحو  ناروناج 

نآ رواجم  عتارم  هناخدور و   ، غاب ۀزاورد  هدزاود  هب  اھھورگ  نیا  نایم  زا  راوید  اب  هدش 
. درب یم  هار  درک  یم  لاغشا  ار  یزکرم  ۀقطنم  هک 

ناریجا زا  هاگچیھ  ؛  دندش هتفرگ  راک  هب  بلطواد  نارگراک  طقف  غاب  یزاس  هدامآ  رد 
. دندرک یم  یراد  هلگ  یراکتشک و  غاب  رد  شاعم  رارما  یارب  نانآ   . دشن هدافتسا 

تالکشم مغر  هب  . و  دش یم  تفایرد  کیدزن  نارادنامیا  زا  زین  ییاذغ  یاھکمک 
هب گرزب  ۀژورپ  نیا  اسرف  تقاط  مایا  نیا  یط  ایند  شوشغم  تیعضو  رد  دوجوم 

. دش هدناسر  مامتا  ۀطقن 

رسپ ینامز  هچ  تسناد  یمن  هک  نو  هک  هاگنآ  دوب  یگرزب  یدیمون  بجوم  نیا  یلو 
ریخأت هب  دوب  نکمم  نانآ  دورو  هک  ییاجنآ  زا   ، دنیایب تسا  نکمم  راظتنا  دروم  رتخد  و 

هداد شزومآ  ریطخ  رما  نیا  ۀمادا  راک  رد  زین  رت  ناوج  لسن  درک  داھنشیپ   ، دتفیب
لکشم دیسر و  یم  رظن  هب  نامیا  نادقف  هب  فارتعا  لثم  نو  بناج  زا  نیا   . دنوش

حرط اب  نو  اما  ؛  دیدرگ یرایسب  تمدخ  کرت  بجوم   ، دروآ دوجو  هب  یا  هظحالم  لباق 
نابلطواد اب  ار  ناگدننک  کرت  یاج  انثا  نیا  رد  ، و  تفر شیپ  دوخ  یزاس  هدامآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دومن رپ  رت  ناوج 

یناتسوب ۀناخ  - 5

سدقم هاگشتسرپ   ، یناھج ردپ  یگنس  یابیز  دبعم  یندع  ۀریزج  هبش  زکرم  رد 
بونج تمس  رد   . دندش اپرب  یرادا  زکارم  لامش  تمس  رد   . دوب هدش  عقاو   ، غاب

هعطق برغ  تمس  رد   . دندش هتخاس  نانآ  یاھ  هداوناخ  نارگراک و  یارب  ییاھ  هناخ 
هدش مھارف  راظتنا  دروم  رسپ  یشزومآ  متسیس  یداھنشیپ  سرادم  یارب  ینیمز 

وا لصفالب  دالوا  دوعوم و  رسپ  یارب  یلزانم  ندع “ قرش   ” رد هک  نآ  لاح   ، دوب
کی یارب  یناوارف  نیمز  لزانم و   ، ندع یارب  یرامعم  یاھحرط   . دندش هتخاس 

. درک یم  مھارف  یرشب  دوجوم  نویلیم 

لیام نارازھ   ، دوب هدیسر  مامتا  هب  غاب  مراھچ  کی  طقف  هچ  رگ   ، مدآ دورو  ماگنھ  رد 
هدش شرفگنس  یاھھار  اھ و  هداج  لیام  رازھ  هدزاود  زا  شیب  یرایبآ و  یاھرھن 
دوجو نوگانوگ  یاھشخب  رد  یرجآ  نامتخاس  رازھ  جنپ  زا  شیب  یکدنا   . تشاد
دادعت نیرتشیب   . دوب شرامش  زا  رتارف  ًابیرقت  ناھایگ  ناتخرد و  دادعت  ، و  تشاد
یاھانب هچ  رگ  . و  دوب ددع  تفھ  داد  یم  لیکشت  کراپ  رد  ار  هورگ  کی  رھ  هک  لزانم 

هدش هتخاس  بوخ  اھھار  اھ و  هداج   . دندوب رت  هنادنمرنھ  همھ  زا   ، دندوب هداس  غاب 
. دوب ابیز  رایسب  نیمز  رظنم  ، و  دندوب

رد نامز  نآ  ات  هک  دوب  یزیچ  رھ  زا  رت  هتفرشیپ  رایسب  غاب  یتشادھب  تالیھست 
تاررقم دیکا  تیاعر  اب  ندع  یندیماشآ  بآ   . دوب هدش  تردابم  نآ  هب  ایشنروی 
هتشادھاگن ملاس   ، دوب هدش  یزیر  حرط  نآ  نتشاد  هاگن  زیمت  یارب  هک  یتشادھب 

تالکشم نیناوق  نیا  نتشاگنا  هدیدان  رثا  رد   ، نیتسخن مایا  نیا  یط  رد   . دوب هدش 
زیچ چیھ  دوشن  هداد  هزاجا  هک  ار  نیا  تیمھا  جیردت  هب  نو  اما   ، دش لصاح  یدایز 

. دومن میھفت  دوخ  ناراکمھ  هب  دوش  هتخیر  غاب  بآ  عبنم  لخاد  رد 

یمامت قیقد  نفد  اھیندع   ، بالضاف لاقتنا  متسیس  کی  یتآ  یرارقرب  زا  شیپ 
رد هزور  رھ  نادامآ  ناسرزاب   . دنتسب یم  راک  هب  ار  یندش  هیزجت  داوم  ای  تالوضف 
رد رگید  ایشنروی  نامدرم   . دندرک یم  ینز  تشگ  یرامیب  لمتحم  للع  یوجتسج 
متسیب مھدزون و  نورق  دعب  نارود  ات  یرشب  یاھیرامیب  یریگشیپ  تیمھا  اب  هطبار 

یرجآ یلاناک  عفد  متسیس  کی  یندع  میژر  یشالت  زا  شیپ   . دندشن رادیب 
رتارف لیام  کی  ًابیرقت  تشاد و  دادتما  اھراوید  ریز  هک  دوب  هدش  هتخاس  هدیشوپرس 

. دش یم  هیلخت  ندع  ۀناخدور  لخاد  هب  غاب  رتھاتوک  ای  ینوریب  راوید  زا 

. دندوب ندیئور  لاح  رد  ندع  رد  ایند  شخب  نآ  ناھایگ  رتشیب  مدآ  دورو  ماگنھ  ات 
. دندوب هتفای  دوبھب  رایسب  تالقنت  ، و  تالغ  ، تاج هویم  زا  یرایسب  نآ  زا  شیپ 
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زا یھورگ  اما   ، دندش تشک  اجنیا  رد  ادتبا  یزورما  تالغ  تاجیزبس و  یرایسب 
. دنتفر نیب  زا  ایند  رد  ًابقاعتم  یکاروخ  ناھایگ  عاونا 

ًاشخب دصرد  هدزناپ   . دوب یعیسو  یعونصم  تشک  تحت  غاب  زا  دصرد  جنپ  دودح  رد 
لوکوم هدنام و  یقاب  یعیبط  شیب  مک و  تلاح  کی  رد  نآ  ۀدنامیقاب  ، و  هدش تشک 
هب وا  یاھ  هدیا  قباطم  کراپ  تسا  رتھب  هک  دوب  نیا  رب  روصت  ، و  دش مدآ  دورو  هب 

. دسرب مامتا 

. و دیدرگ هدامآ  شرسمھ  دوعوم و  مدآ  زا  لابقتسا  یارب  ندع  غاب  بیترت  نیدب  و 
دوب لومعم  لرتنک  لماک و  ۀرادا  تحت  هک  ییایند  راختفا  ثعاب  تسناوت  یم  غاب  نیا 
ناکم ۀیثاثا  رد  نانآ  هچ  رگ   ، دندوب دونشخ  رایسب  ندع  یلک  حرط  زا  اوح  مدآ و   . دوش

. دنداد ماجنا  یدایز  تارییغت  دوخ  یصخش  تماقا 

زا یرھوگ  شیپ  زا  اجنآ   ، دوب هدیسرن  مامتا  هب  نییزت  راک  مدآ  دورو  ماگنھ  رد  هچ  رگا 
غاب یمامت   ، ندع رد  شتقوم  تماقا  نیتسخن  یاھزور  یط  ؛ و  دوب یھایگ  ییابیز 
هن زگرھ   . تفرگ دوخ  هب  هوکش  ییابیز و  زا  یدیدج  داعبا  هدرک و  ادیپ  یدیدج  لکش 
ینابغاب و زا  لماک  ابیز و  یشیامن  نینچ  ایشنروی  نآ  زا  دعب  هن  نامز و  نیا  زا  شیپ 

. تسا هدادن  یاج  دوخ  رد  یزرواشک 

تایح تخرد  - 6

یافش  ” یارب نآ  یاھگرب  دوب و  هدش  تظفاحم  نآ  زا  اھتدم  هک  ار  تایح  تخرد  نو 
زکرم رد  دوب  هداد  توق  نیمز  رد  ار  وا  ینالوط  یتدم  یارب  نآ  ۀویم  دوب و  اھتلم “
کی هک  نیا  زا  دعب  زین  اوح  مدآ و  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  نو   . تشاک غاب  ِدبعم 
یاقب یارب  ایشندیا  ۀیدھ  نیا  هب  دندش  رھاظ  ایشنروی  رد  یدام  لکش  هب  ینامز 

. دوب دنھاوخ  هتسباو  ناشتایح 

طقف  . دنرادن زاین  اقب  یارب  تایح  تخرد  هب  متسیس  یاھتختیاپ  رد  لایرتام  نادنزرف 
هتسباو یکیزیف  یریذپانانف  ۀمیمض  نیا  هب  اھنآ  یا  هرایس  تیصخش  دیدجت  رد 

. دنتسھ

یراذگمان کی   ، یظفل هیبشت  کی  تسا  نکمم  دب “ کین و  تخانش  تخرد  ”
“ تایح تخرد   ” اما  ، دشاب تسا  یرشب  رامشیب  براجت  ۀدنریگ  رب  رد  هک  کیلبمس 

. دوب دوجوم  ایشنروی  رد  ینالوط  یتدم  یارب  دوب و  یعقاو  نآ  ؛  دوبن هناسفا  کی 
یا هرایس  سنرپ  ناونع  هب  ار  ایشسگیلک  ندرامگ  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  هک  یتقو 
، دندرک دییأت  وا  یرادا  لنسرپ  ناونع  هب  ار  مسورج  دنورھش  دصکی  نآ  ایشنروی و 
درک دشر  هایگ  نیا  ، و  دنداتسرف هرایس  هب  اھقداص  کلم  طسوت  ار  ایشندیا  زا  یلاھن 
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داتس تارک  رد  دنمشوھریغ  تایح  زا  لکش  نیا   . دش ایشنروی  رد  تایح  تخرد  و 
یاھناھج یزکرم  داتس  تارک  رد  نینچمھ  ، و  دشاب یم  یعیبط  هبکوک  یزکرم 

تختیاپ رد  هن  یلو   ، دوش یم  تفای  انواھ  تارک  زین  اھناھجربا و  یلحم و 
. اھمتسیس

رد تلوھک  ۀدننک  داجیا  رصانع  رھزداپ  هک  ار  یصخشم  ییاضف  یاھیژرنا  هایگرَبَا  نیا 
یرطاب کی  دننامھ  تایح  تخرد  ۀویم   . درک یم  هریخذ  دندوب  یناویح  دوجو 

تایح شیازفا  یورین  دش  یم  هدروخ  یتقو  هک  دوب  ییایمیش  قوف  یزاس  هریخذ 
یارب اقب  نیمأت  زا  لکش  نیا   . تخاس یم  اھر  زیمآرارسا  یا  هنوگ  هب  ار  ناھج 
رفن دصکی  یارب  اما   ، دوب هدیاف  یب  ًالماک  ایشنروی  رد  یداع  یلماکت  تادوجوم 

زا هک  هتفای —  رییغت  ینادنا  دصکی  یارب  ایشسگیلک و  لنسرپ  ۀتفای  تیدام  یاضعا 
لمکم نآ  ناکلام  ًالباقتم  ، و  هداد کمک  سنرپ  دارفا  هب  دوخ  یتایح  یامسالپ 

ندرک ینالوط  یارب  ار  تایح  تخرد  ۀویم  زا  هدافتسا  نانآ  یارب  هک  دندش  یگدنز 
دنمدوس ًاصخشم  تخاس —  رسیم  دوخ  یناف  تروص  نیا  ریغ  رد  ِدوجو  دودحمان 

. دوب

ِدبعم لکش  یا  هریاد  یزکرم و  طایح  رد  تخرد   ، سنرپ تموکح  ناراگزور  یط  رد 
یزکرم تمسق  رد   ، شروش عوقو  ضحم  هب   . دوب نیمز  زا  ندرک  دشر  لاح  رد  ردپ 
ایشندیا لاھن  نیا   . دش هدنارورپ  ًاددجم  ناشتقوم  هاگرارق  رد  شنارای  نو و  طسوت 

رازھ هاجنپ  دصکی و  زا  شیب  یارب  هک  ییاج   ، نانآ یناتسھوک  هاگتماقا  هب  ًابقاعتم 
. دش هدرب  دوب  ود  رھ  نادامآ  نو و  ۀدافتسا  دروم  لاس 

ار ایشندیا  تخرد  دنتخاس  هدامآ  اوح  مدآ و  یارب  ار  غاب  شنارای  نو و  هک  یماگنھ 
زا لکش  یا  هریاد  یزکرم و  طایح  کی  رد  رگید  راب  هک  ییاج   ، دنتشاک ندع  غاب  رد 

تایح ۀناگود  لکش  یاقب  یارب  اوح  مدآ و  . و  درک دشر  ردپ  هب  قلعتم  رگید  دبعم 
. دندروخ یم  ًابترم  نآ  ۀویم  زا  شیوخ  یکیزیف 

هزاجا شا  هداوناخ  مدآ و   ، دش هدیشک  هھاریب  هب  لایرتام  رسپ  یاھحرط  هک  یتقو 
مجاھت ندع  هب  اھیدون  هک  یتقو   . دنھد لاقتنا  غاب  زا  جراخ  هب  ار  تخرد  ۀندب  دنتفاین 
دنھاوخ نایادخ “ دننامھ  دنروخب  تخرد  ۀویم  زا  رگا   ” هک دش  هتفگ  نانآ  هب   ، دندرک
هویم زا  هنادازآ  اھلاس  اھنآ   . دنتفای ظفاحم  نودب  ار  نآ  دایز  یتفگش  اب  نانآ   . دش

یدام یناف  یاھناسنا  یگمھ  اھنآ   . دادن ماجنا  نانآ  یارب  یراک  چیھ  یلو   ، دندروخ
لمکم کی  تروص  هب  تخرد  ۀویم  یارب  هک  دندوب  یتبھوم  نآ  دقاف  اھنآ  ؛  دندوب ملاع 
مشخ هب  تایح  تخرد  زا  یرو  هرھب  رد  دوخ  یناوتان  رطاخ  هب  اھنآ   . درک یم  لمع 
شتآ اب  ود  رھ  تخرد  دبعم و   ، دوخ یلخاد  یاھگنج  زا  یکی  اب  هطبار  رد  ، و  دندمآ

بآ ریز  هب  ًابقاعتم  غاب  هک  نیا  ات   ، دنام یقاب  یاج  رب  یگنس  راوید  طقف  ؛  دندش دوبان 
. تفر نیب  زا  هک  دوب  ردپ  ِدبعم  نیمود  نیا   . تفر ورف 
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. دننک یط  ار  گرم  یگدنز و  یعیبط  ریسم  ایشنروی  رد  اھناسنا  یمامت  دیاب  لاح  و 
لوط رد  یگمھ  ناشنارای  هارمھ  هب  ناشنادنزرف  نادنزرف  ، و  ناشنادنزرف  ، اوح  ، مدآ
هک ییاج   ، دندش یلحم  ناھج  رد  دوعص  حرط  لومشم  ناسنیدب  ، و  دندرم نامز 

. دیآ یم  یدام  گرم  لابند  هب  رصق  ۀرک  رد  تایح  هب  تشگزاب 

ندع تشونرس  - 7

، اھیدون طسوت  عونتم  روط  هب   ، دیدرگ هیلخت  مدآ  طسوت  لوا  غاب  هک  نیا  زا  سپ 
اب هک  یلامش  یاھیدون  تماقا  ناکم  اھدعب  نآ   . دیدرگ لاغشا  اھیتنوس  ، و  اھیتوک
، دومن کرت  ار  غاب  مدآ  هک  نیا  زا  دعب   . دش دندرک  یم  تفلاخم  مدآ  رابت  اب  یراکمھ 

، دوب رت  هیاپ  نود  یاھیدون  نیا  لاغشا  تحت  لاس  رازھ  راھچ  ًابیرقت  یارب  هریزج  هبش 
ورف بآ  ریز  فارطا و  ناشفشتآ  یاھھوک  دیدش  تیلاعف  اب  هطبار  رد  ماگنھ  نآ  رد  و 
هدرک و تسشن  هنارتیدم  یایرد  یقرش  فک   ، اقیرفآ هب  لیسیس  ینیمز  لپ  نتفر 
، هدرتسگ یوَر  بآ  ریز  نیا  هارمھ  هب   . درب ورف  بآ  ریز  هب  ار  ندع  ۀریزج  هبش  یمامت 

نیرتابیز نایاپ  نیا  . و  دیدرگ عفترم  دایز  ۀزادنا  هب  هنارتیدم  قرش  یلحاس  طخ 
، ندرک تسشن   . تسا هداد  یاج  دوخ  رد  نونکات  ایشنروی  هک  دوب  یعیبط  شنیرفآ 
. دور ورف  بآ  ریز  ًالماک  هریزج  هبش  یمامت  ات  دوب  مزال  لاس  دص  دنچ   . دوبن یناھگان 

ای یھلا  یاھحرط  قیفوت  مدع  ۀجیتن  هجو  چیھ  هب  ار  غاب  یدیدپان  نیا  میناوت  یمن  ام 
دادیور کی  زج  یزیچ  ار  ندع  نتفر  بآ  ریز  ام   . مینادب اوح  مدآ و  تاھابتشا  ۀجیتن 

ندرک شکورف  هک  دسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  ام  یارب  اما   . مینک یمن  یقلت  یعیبط 
داژن یاھ  هتخودنا  یروآدرگ  ماگنھ  رد  ًادودح  هک  دوب  هدش  یدنبنامز  یروط  غاب 

. دھد خر  نیمز  ۀرک  نامدرم  یشخبناوت  راک  هب  ندرک  تردابم  یارب  شفنب 

هک یتقو  ات  ار  یداژن  طالتخا  اقترا و  ۀمانرب  هک  دندرک  هیصوت  مدآ  هب  اھقداص  کلم 
غاب هک  دوبن  نآ  دصق  زگرھ   . دنکن زاغآ  دسر  رفن  نویلیم  مین  هب  شدوخ  ۀداوناخ  دادعت 

ایند یمامت  یارب  ون  یتایح  ناگداتسرف  نانآ  دوب  انب   . ددرگ مدآ  رابت  یمئاد  ۀناخ 
جیسب نیمز  دنمزاین  یاھداژن  رب  هناعضاوتم  ییاطعا  یارب  نانآ  دوب  انب   . دنوش

. دنوش

درک یم  میھفت  نینچ  دوب  هدش  هداد  مدآ  هب  اھقداص  کلم  طسوت  هک  ییاھدومنھر 
نارسپ و لوئسم  هک  ار  یا  هقطنم  ، و  یا هراق   ، یداژن زکارم  تسیاب  یم  وا  هک 
ناونع هب  تسیاب  یم  اوح  وا و  هک  نآ  لاح   ، دیامن ریاد  دنشاب  شلصفالب  نارتخد 
، و ینالقع تفرشیپ   ، کیژولویب اقترا  درکراک  ناگدننک  گنھامھ  نارواشم و 
ایند نوگانوگ  یاھتختیاپ  نیا  نیب  ار  دوخ  تاقوا  ایند  ۀنھپ  رد  یقالخا  یشخبناوت 

. دننک میسقت 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 74
اوح مدآ و 

. دندش دراو  ایشنروی  هب  اوح  مدآ و   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 1934  زا  شیپ  لاس   37٫848
رد  . دندیسر نانآ  دوب  ییافوکش  جوا  رد  ندع  غاب  هک  یماگنھ   ، لصف طساوا  رد 
لنسرپ طسوت  هک  فارس  یلاقتنا  ۀتشرف  ود   ، هدشن مالعا  یا  هنوگ  هب  رھظ و  طسو 
ایشنروی کیژولویب  ناگدنھد  اقترا  لاقتنا  تیلوئسم  دندش و  یم  یھارمھ  مسورج 
ردپ دبعم  یکیدزن  رد  نادرگ  ۀرایس  حطس  یور  یمارآ  هب  دنتشاد  هدھع  هب  ار 
لخاد رد  اوح  مدآ و  یاھندب  ددجم  یزاس  رادیدپ  راک  یمامت   . دندمآ دورف  یناھج 
زور نانآ 10  دورو  نامز  زا  . و  تفریذپ ماجنا  زاسون  سدقم  ناکم  نیا  ۀطوحم 
نایاورنامرف ناونع  هب  هئارا  یارب  یرشب  ۀناگود  لکش  رد  اھنآ  هک  نیا  ات   ، تشذگ

. دندمآ شوھ  هب  نامزمھ  روط  هب  نانآ   . دندش هدیرفآ  هرابود  نیمز  ۀرک  دیدج 
تاظحل و یمامت  رد   . دننک یم  تمدخ  مھ  اب  هشیمھ  رتخد  رسپ و  لایرتام  نادنزرف 

نانآ  . دنشابن ادج  مھ  زا  زگرھ  هک  تسا  نیا  نانآ  تمدخ  رھوج  اھناکم  یمامت  رد 
لمع ییاھنت  هب  تردن  هب  اھنآ  ؛  دننک راک  ییاتود  تروص  هب  هک  دنا  هدش  یحارط 

. دننک یم 

مسورج رد  اوح  مدآ و  - 1

مسورج و رد  لایرتام  نادنزرف  دشرا  هورگ  یاضعا  زا  ایشنروی  یا  هرایس  یاوح  مدآ و 
دنتشاد و قلعت  موس  یکیزیف  یرس  هب  نانآ   . دندوب ۀرامش 14٫311  ًاکرتشم 

. دوب توف  تشھ  زا  شیب  یمک  ناشدق 

رد شا  هجوز  اب   ، دیدرگ باختنا  ایشنروی  هب  ندمآ  یارب  مدآ  هک  یماگنھ  رد 
شیب یارب   . دوب راک  هب  لوغشم  مسورج  رد  شیامزآ  تست و  یکیزیف  یاھراوتاربال 
لیدبت رییغت و  هب  هک  روطنآ   ، یشیامزآ یژرنا  شخب  ناریدم  اھنآ  لاس  رازھ  هدزناپ  زا 
تیعبات سرادم  رد  اھنآ  نآ  زا  شیپ  اھتدم   . دندوب  ، دوش یم  هدز  راک  هب  هدنز  لاکشا 

اب هطبار  رد  دیاب  ارجام  نیا  یمامت  . و  دندوب راگزومآ  مسورج  رد  اھدراو  هزات  یارب 
. دوش هدرپس  رطاخ  هب  ایشنروی  رد  نانآ  بقاعتم  راتفر  فیصوت 
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رد مدآ  یارجام  تیرومأم  هب  تردابم  یارب  نابلطواد  زا  توعد  ۀینایب  هک  یتقو 
. دندش بلطواد  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  دشرا  هورگ  یمامت   ، دیدرگ رداص  ایشنروی 
مدآ و نآ  ًاتیاھن  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  جروفانال و  بیوصت  اب   ، قداص کلم  نارگنومزآ 

کیژولویب ناگدنھد  اقترا  ناونع  هب  شنک  یارب  ًابقاعتم  هک  دندرک  باختنا  ار  ییاوح 
. دندمآ ایشنروی 

نیا اب   . دندوب هدنام  یقاب  رادافو  لیئاکیم  هب  رفیسول  شروش  نایرج  رد  اوح  مدآ و 
متسیس و یاورنامرف  هاگشیپ  هب  ییامنھار  یسررب و  روظنم  هب  جوز  نیا   ، لاح

لماک روط  هب  ایشنروی  روما  تایئزج   . دندش هدناوخ  ارف  وا  ۀنیباک  یاضعا  یمامت 
رد ینارمکح  یاھتیلوئسم  شریذپ  رد  هک  ییاھحرط  اب  هطبار  رد  نانآ   . دیدرگ هضرع 
رد اھنآ   . دندیدرگ ییامنھار  عماج  روط  هب  دوش  لابند  دیاب  عازن  راتفرگ  یایند  نینچ 

هداد دنگوس  ًاکرتشم  نوتگنیولس  لیئاکیم  ایشندیا و  یاھ  هبترمالاو  اب  تعیب 
هورگ نامرف  تحت  ار  دوخ  هک  دیدرگ  هیصوت  نانآ  هب  هفیظو  بسح  رب  . و  دندش

زا هک  دنادب  یضتقم  مکاح  تلود  نآ  هک  نیا  ات   ، دننک یقلت  قداص  کلم  نارگشریذپ 
. دھد افعتسا  نانآ  تیرومأم  یایند  رد  ییاورنامرف 

رسپ و هاجنپ  دالوا —  دصکی  رگید  یاھاج  ایناتِس و  تختیاپ  رد  یمِسورِج  جوز  نیا 
تفرشیپ یاھماد  زا  هک  یا  هداعلا  قراخ  تاقولخم   ، دندراذگ اج  هب  رتخد —  هاجنپ 
ناونع هب  یگمھ  ایشنروی  دصقم  هب  دوخ  نیدلاو  جورخ  ماگنھ  رد  هتخیرگ و 

ماگنھ رد  یگمھ  نانآ  . و  دندوب راک  هب  لوغشم  ناھج  دامتعا  نمؤم  نازادرپراک 
دبعم رد  تسا  مزالم  ییاطعا  شریذپ  مسارم  نیرخآ  اب  هک  یظفاحادخ  ماجنا 
یدامریغ زکارم  هب  ار  ناشنیدلاو   ، نادنزرف نیا   . دندوب رضاح  لایرتام  نادنزرف  یابیز 

یارب هدرک و  عادو  نانآ  اب  هک  دندوب  ییاھنیرخآ  دندرک و  یھارمھ  ناشعون  نتخاس 
تیصخش یاضقنا  رد  نانآ  هک  نیا  نمض   ، دندرک یھلا  تعرس  یوزرآ  نانآ 

ورف باوخ  هب   ، تسا یمیفارس  لاقتنا  یارب  یگدامآ  رب  مدقم  هک  ناشرایشھ 
هک نیا  زا  دندرک و  فرص  تقو  مھ  اب  یردق  یگداوناخ  هاگداعیم  رد  نادنزرف   . دنتفر

ۀرایس 606 نایاورنامرف  هناگی  عقاو  رد  یئرم و  نیلوئسم  یدوز  هب  ناشردام  ردپ و 
. دندرک ینامداش  دنوش  یم  ایناتِس  متسیس  رد 

شنادنورھش ریخ  یوزرآ  نیسحت و  نیح  رد  ار  مسورج  اوح  مدآ و  بیترت  نیدب  و 
رھ اب  هطبار  رد  هک  دندش  ناشدیدج  یاھتیلوئسم  مزاع  یلاح  رد  نانآ   . دندرک کرت 

یفکم ردق  هب  تشاد  دوجو  ایشنروی  رد  نآ  اب  هھجاوم  لامتحا  هک  یرطخ  فیلکت و 
. دندید شزومآ  ًالماک  هتفای و  یگدامآ 

اوح مدآ و  دورو  - 2

رد ایشنروی  رد  ردپ  دبعم  رد  هک  یماگنھ  هتفر و  باوخ  هب  مسورج  رد  اوح  مدآ و 
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رادیب دندوب  هدمآ  درگ  اھنآ  هب  ییوگدماشوخ  یارب  هک  یھوبنا  تیعمج  روضح 
شیافواب راکمھ  نو و   ، دندوب هدینش  نانآ  ۀرابرد  رایسب  هک  یدوجوم  ود  اب   ، دندش
نیلوا ایشسگیلک  یبلط  ییادج  رما  رد  نامرھق  ود  نیا   . دندش ور  هب  ور   ، نادامآ

. دنتفگ دماشوخ  نانآ  هب  ناشدیدج  یناتسوب  لزنم  رد  هک  دندوب  یناسک 

نادامآ نو و   . دوب ینادنا  یلحم  نابز  کی  دش  یم  ملکت  نادامآ  طسوت  هک  ندع  نابز 
حالصا یرثؤم  وحن  هب  ار  نابز  نیا  هفرح  راھچ  تسیب و  یابفلا  فورح  کی  داجیا  اب 

ایند رسارس  رد  یندع  گنھرف  شرتسگ  اب  هک  دننیبب  دندوب  راودیما  ، و  دندوب هدرک 
نیا ًالماک  دننک  تمیزع  مسورج  زا  هک  نیا  زا  شیپ  اوح  مدآ و   . دوش ایشنروی  نابز 

یاورنامرف هک  دینش  نادنا  رسپ  نیا  ور  نیا  زا  ، و  دندوب هتفرگ  ارف  ار  یرشب  نابز 
. داد رارق  باطخ  دروم  دوخ  نابز  هب  ار  وا  ایند  نیا  زارفرس 

هک یلاح  رد   . دوب رارقرب  یگرزب  یداش  ناجیھ و  ندع  رسارس  رد  زور  نآ  رد  و 
هدمآ درگ  کیدزن  رود و  زا  هک  دصاق  نارتوبک  عمجت  لحم  یوس  هب  ناباتش  اھ  هدنود 
رسپ ندمآ  ربخ  نانآ  دیراذگب  ؛  دینک اھر  ار  اھ  هدنرپ  : ” دندز دایرف  دنتفر  یم  دندوب 

یا هریخذ  لاس  هب  لاس  هنانمؤم  اجنآ  نکاس  رادنامیا  اھدص  “ . دننک شخپ  ار  دوعوم 
هدرک یراد  هاگن  یتیعقوم  نینچ  تسرد  یارب  ار  یگناخ  ۀتفای  شرورپ  نارتوبک  نیا  زا 

. دندوب

ار نادامآ  نو و  میلاعت  کیدزن  لیابق  زا  رفن  نارازھ   ، نوریب رد  مدآ  دورو  ربخ  شخپ  اب 
مدآ و هب  ییوگ  دماشوخ  یارب  نارئاز  اھھام  اھھام و  یارب  هک  نیا  نمض   ، دنتفریذپ

. دندش ندع  ۀناور  نانآ  یندیدان  ردپ  اب  تعیب  اوح و 

رد یگرزب  ۀپت  هب  یمسر  لابقتسا  روظنم  هب  یرادیب  زا  دعب  یدوز  هب  اوح  مدآ و 
ۀرک دیدج  ناربھر  ندومن  بوصنم  یارب  یعیبط  ۀپت  نیا   . دندش هقردب   ، دبعم لامش 
نیا هب  ایشنروی  لابقتسا  ۀتیمک  رھظ  ماگنھ  اجنیا   . دوب هدش  هدامآ  گرزب و   ، نیمز
هک  ، دوب هتیمک  نیا  سیئر  نادامآ   . تفگ دماشوخ  ایناتِس  متسیس  رتخد  رسپ و 
داژن شش  زا  کی  رھ  زا  هدنیامن  کی  ۀدنریگ  رب  رد  دش و  یم  وضع  هدزاود  لماش 

، حون ؛  اھیدون یوگنخس  رادافو و  رتخد  کی   ، نانَا ؛  اھینیبانیب تقوم  ریدم  ؛  کیگنس
لماح ود  ؛ و  شیوخ یفوتم  ردپ  یاھحرط  یرجم  ندع و  غاب  ۀدنزاس  رامعم و  رسپ 

. دش یم  لحم  نکاس  تایح 

کلم طسوت  اوح  مدآ و  هب  یا  هرایس  یتسرپرس  تیلوئسم  لیوحت  یدعب  تکرح 
دنگوس لایرتام  رتخد  رسپ و   . دوب ایشنروی  رد  شریذپ  یاروش  سیئر   ، دشرا قداص 
نو طسوت  دندرک و  دای  نادابن  لیئاکیم  کدایشالرن و  یاھ  هبترمالاو  هب  یرادافو 
هک شناونع  تردق و  هب  دوخ  ۀبون  هب  زین  نو   . دندیدرگ مالعا  ایشنروی  نایاورنامرف 
قداص کلم  نارگشریذپ  مادقا  ۀطساو  هب  لاس  رازھ  هاجنپ  دصکی و  زا  شیب  یارب 

. داد همتاخ  دوب  هدرک  ظفح 
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تموکح هب  ناشیمسر  ندش  هدرامگ  ماگنھ  رد  اوح  مدآ و  هب  تبسانم  نیا  هب  و 
هتفرن نیب  زا  ایند  رد  ایشیملد  یاھرنھ  یمامت   . دش هدیناشوپ  هناھاش  ۀماج  ایند 

. دش یم  ماجنا  ندع  مایا  رد  زونھ  یگدنفاب  ؛  دوب

مکح نیمود  لیئربج  یادص  شخپ  ، و  دش هدینش  مظعا  ۀتشرف  نالعا  سپس 
تکرب و یاطعا  نیمود  ۀتفخ  ناگتفای  اقب  نتساخرب  ایشنروی و  یتواضق  یناوخارف 

یرپس سنرپ  یاطعا   . درک رداص  ار  ایناتِس  شش  دصشش و  ۀرایس  رب  تمحرم 
هوکشرپ ۀداس  یاھ  هنحص  نایم  رد  یا  هرایس  ۀرود  نیموس   ، مدآ رصع  ؛  تسا هدش 

هب  ، بولطم رھاظ  هب  طیارش  تحت  ایشنروی  دیدج  نایاورنامرف  ؛ و  دبای یم  شیاشگ 
لوئسم یراکمھ  مدع  نآ  بجوم  هک  ایند  رسارس  رد  یمگردرس  دوجو  مغر 

. دننک یم  زاغآ  ار  دوخ  تموکح  دوب  هرایس  نیشیپ 

دنبای یم  یھاگآ  هرایس  ۀرابرد  اوح  مدآ و  - 3

یا هرایس  یاوزنا  زا  یکاندرد  وحن  هب  ناشیمسر  رارقتسا  زا  دعب  اوح  مدآ و  نونکا  و 
یطابترا یاھرادم  زا  کیچیھ  ، و  دندوب شوماخ  انشآ  یاھشخپ   . دندش علطم  دوخ 

رد هک  دندوب  هتفر  یتارک  هب  نانآ  یمسورج  نارای   . دندوبن دوجوم  یا  هرایس  جراخ 
هدش و تیبثت  ًالماک  یا  هرایس  سنرپ  کی  اب   ، یتارک نینچ  رد  ناش  هیلوا  ۀبرجت  لوط 

هرادا یبوخ  هب   ، نانآ اب  یراکمھ  ۀتسیاش  شریذپ و  یارب  هدامآ  برجم و  یلنسرپ 
سنرپ اجنیا  رد   . دوب هداد  رییغت  ار  زیچ  همھ  شروش  ایشنروی  رد  اما   . دندش یم 
تردابم یارب  شتردق  رتشیب  زا  هچ  رگ  . و  تشاد یدایز  رایسب  روضح  یا  هرایس 

ات راوشد و  ار  اوح  مدآ و  راک  هک  دوب  رداق  زونھ   ، دوب مورحم  زیمآ  ترارش  راک  هب  ندرک 
ریز بش  نآ  رد  ماھوا  زا  غراف  یدج و  مسورج  رتخد  رسپ و   . دزاس هرطاخم  رپ  یدح 

ثحب دعب  زور  یارب  ناشحرط  نوماریپ  ندز  مدق  نیح  غاب  رد  هام  صرق  ششخرد 
. دندرک یم 

تنایخ مگ  رد  رس  ۀرایس   ، یوزنم یایشنروی  رد  اوح  مدآ و  زور  نیلوا  بیترت  نیدب 
نیلوا  ، دندرک تبحص  هدز و  مدق  بش  زا  یساپ  ات  نانآ  ؛ و  تفای نایاپ  ایشسگیلک 

. دوب بیرغ  اھنت و  یبش  و  نیمز —  رد  نانآ  بش 

یتروشم یاروش  یا و  هرایس  نارگشریذپ  اب  تسشن  رد  نیمز  رد  مدآ  مود  زور 
شروش زا  یرتشیب  تایئزج  ناشناراکمھ  اھقداص و  کلم  زا  اوح  مدآ و   . دش فرص 
فیصوت نیا   ، عومجم رد   . دنتخومآ ایند  تفرشیپ  رب  ار  لوحت  نآ  ۀجیتن  ایشسگیلک و 

یمامت زا  نانآ   . دوب یا  هدننک  درسلد  ناتساد  ایند  روما  تیریدم  ِءوس  ینالوط 
لماکت ۀسورپ  عیرست  یارب  ایشسگیلک  حرط  لماک  یشاپورف  نوماریپ  اھتیعقاو 
هب یبایتسد  یارب  شالت  یدرخبان  زا  نینچمھ  اھنآ   . دنتفای یھاگآ  یعامتجا 
نیدب . و  دندش فقاو  ًالماک   ، تفرشیپ یھلا  حرط  زا  لقتسم   ، یا هرایس  تفرشیپ 
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. دیسر نایاپ  هب  ایشنروی —  رد  اھنآ  مود  زور  رگنشور —  یلو  کانھودنا  یزور  هنوگ 

 — گرزب ربرفاسم  یاھ  هدنرپ  یور  زا   . تفای صیصخت  غاب  دیدزاب  هب  موس  زور 
رتسگ هب  دندش  یم  لمح  اوھ  رد  نانآ  یور  اوح  مدآ و  هک  یلاح  رد  اھرُدناف — 

هک یناسک  ۀیلک  راختفا  هب   . دندنکفا یم  رظن  دوب  نیمز  ۀطقن  نیرتابیز  هک  غاب  روانھپ 
اب یسرزاب  ِزور  نیا  دندوب  هدرک  شالت  یندع  هوکش  ییابیز و  غاب  نیا  شنیرفآ  رد 

نیموس بش  زا  یساپ  ات  شا  هجوز  مدآ و  ًاددجم  . و  تفای نایاپ  گرزب  تفایض  کی 
. دندرک تبحص  ناشتالکشم  یگرزب  نوماریپ  هدز و  مدق  غاب  رد  ناشزور 

هیحاتتفا هوک  رد  اھنآ   . دنداد رارق  بطاخم  ار  غاب  عامتجا  اوح  مدآ و  مراھچ  زور  رد 
یلامجا روط  هب  دندرک و  تبحص  مدرم  اب  ایند  یشخبناوت  یارب  ناشحرط  هب  عجار 

گنھرف تاجن  ددص  رد  اھنآ  قیرط  زا  دوب  انب  هک  دندرمشرب  ار  ییاھشور  یریگراک  هب 
هتفای لزنت  نآ  هب  شروش  هانگ و  ۀجیتن  رد  هک  ینییاپ  حوطس  زا   ، ایشنروی یعامتجا 
هب روظنم  هب  هک  ینانز  نادرم و  یاروش  یارب  ، و  دوب گرزب  زور  کی  نیا   . دنیآ رب   ، دوب

کی اب  دندوب  هدش  باختنا  ایند  روما  دیدج  ۀرادا  رد  ییاھتیلوئسم  نتفرگ  هدھع 
، دنتشاد دوجو  هورگ  نیا  رد  نادرم  دننامھ  نانز  دینک ! هجوت   . تفای همتاخ  ینامھیم 
. دوب هداد  خر  نیمز  رد  ایشیملد  ناراگزور  زا  یراک  نینچ  هک  دوب  یراب  نیتسخن  نیا  و 

تاراختفا و رد  ندش  میھس  رد   ، نز کی   ، اوح هک  دوب  یروآ  تفگش  یروآون  نیا 
ایشنروی رد  مراھچ  زور  بیترت  نیدب  . و  دوش هراظن  درم  کی  اب  ایند  روما  یاھتیلوئسم 

. تفای نایاپ 

نارگشریذپ هک  ینامز  ات  دیاب  هک  یتموکح   ، تقوم تلود  یھدنامزاس  اب  مجنپ  زور 
. درک یم  لمع  دندرک  یم  کرت  ار  ایشنروی  قداص  کلم 

رد  . دش هداد  صیصخت  تاناویح  اھناسنا و  رامشیب  عاونا  یسرزاب  هب  مشش  زور 
تروکسا زور  لوط  مامت  رد  اوح  مدآ و   ، ندع قرش  یوس  هب  اھراوید  دادتما 

یارب دندرک  یم  هدھاشم  ار  هرایس  یناویح  یگدنز  هک  یلاح  رد  ، و  دندش یم 
هدنز تاقولخم  زا  یعونت  نینچ  اب  هک  ییایند  شاشتغا  نایم  رد  مظن  یرارقرب 
تسد یرتھب  کرد  هب  دوش  ماجنا  دیاب  هچ  هک  هنیمز  نیا  رد  تسا  ینوکسم 

. دنتفای یم 

وا هنوگچ  هک  نیا  ۀدھاشم  زا  دندرک  یم  یھارمھ  شدرگ  نیا  رد  ار  مدآ  هک  یناسک 
ًالماک دش  یم  هداد  ناشن  وا  هب  هک  ار  یناویح  رازھ  نارازھ  درکلمع  تعیبط و 

، دنکفا یم  رظن  یناویح  هب  وا  هک  نیا  ضحم  هب   . دندیدرگ بجعتم  رایسب  دیمھف  یم 
ییاھمان یلامجا  یرظن  اب  تسناوت  یم  مدآ   . درک یم  نایب  ار  نآ  راتفر  تعیبط و 
یدام تاقولخم  یمامت  درکلمع  ، و  تعیبط  ، أشنم ۀدننک  فیصوت  هک  دنیزگرب 

هک دنتسناد  یمن  دندرک  یم  تیادھ  ار  وا  یسرزاب  روت  نیا  رد  هک  یناسک   . دشاب
هب اوح  ؛ و  دوب ایناتِس  یمامت  یاھتسیموتانآ  نیرت  هدبز  زا  یکی  ایند  دیدج  یاورنامرف 
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هب هک  هدنز  تادوجوم  هوبنا  فیصوت  اب  ار  شناھارمھ  مدآ   . دوب رھام  هزادنا  نامھ 
. تخاس توھبم  دنوش  یمن  هدید  ناسنا  مشچ  اب  دایز  یکچوک  تلع 

ۀناخ رد  راب  نیلوا  یارب  اوح  مدآ و   ، دمآ رس  نیمز  رد  ناشتماقا  مشش  زور  هک  یتقو 
ایشنروی یارجام  رد  لوا  زور  شش   . دندومن تحارتسا  ندع “ قرش   ” رد ناشدیدج 

زا غراف  لماک  زور  کی  راظتنا  مشچ  ناوارف  تذل  اب  نانآ  ، و  دوب هلغشم  رپ  رایسب 
. دندوب اھتیلاعف  یمامت 

رایسب مدآ  هک  هدش  یرپس  هزات  زور  ۀبرجت   . دروآ شیپ  ار  نآ  فالخ  طیحم  طیارش  اما 
هداد رارق  ثحب  دروم  ار  ایشنروی  یناویح  یگدنز   ، ییاسرف تقاط  اب  هنادنمشوھ و 

بولق ردقنآ   ، شا هدننک  روحسم  راتفر  هنارھام و  ۀیحاتتفا  ۀباطخ  ۀفاضا  هب   ، دوب
هن نانآ  هک  دوب  هدمآ  بلاغ  ناشکاردا  مھف و  رب  هتخاس و  ریخست  ار  غاب  نانکاس 
هب مسورج  ۀدیسر  هار  زا  هزات  رتخد  رسپ و  نیا  شریذپ  هب  لیام  لد  میمص  زا  اھنت 
هب ار  نانآ  دننک و  هدجس  هک  دندوب  هدامآ  ًابیرقت  ًارثکا  هکلب   ، دندوب اورنامرف  ناونع 

. دننک شتسرپ  نایادخ  ناونع 

لوحت نیلوا  - 4

یکیدزن رد   ، دندوب هتفخ  اوح  مدآ و  هک  یلاح  رد   ، مشش زور  زا  دعب  بش   ، بش نآ 
ریز رد  اجنآ   . دوب نداد  خر  لاح  رد  یبیجع  یاھزیچ  ندع  یزکرم  شخب  رد  ردپ  دبعم 

تاراھظا هب  اھتعاس  یارب  هدز  ناجیھ  قاتشم و  نز  درم و  اھدص  هام  ریذپلد  راونا 
ًاتقیقح اما   ، دنتشاد یکین  تین  اھنآ   . دنداد یم  ارف  شوگ  ناشربھر  ۀدننازیگنا 

کرد دنتسناوت  یمن  ار  دوخ  دیدج  نایاورنامرف  کیتارکمد  هناردارب و  ۀویش  یگداس 
ًانیع ارآ  قافتا  هب  ایند  روما  تقوم  دیدج و  ناریدم  مد  هدیپس  زا  شیپ  اھتدم  . و  دننک
عضاوتم و دح  زا  هدایز  عومجم  رد  شا  هجوز  مدآ و  هک  دنتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب 
هب ینامسج  لکش  هب  تینابر  هک  دندیسر  تیعطق  نیا  هب  نانآ   . دنشاب یم  نتورف 
نینچ هب  ردقنآ  هک  نیا  ای  دنشاب  یم  نایادخ  عقاو  رد  اوح  مدآ و  ، و  هدمآ دورف  نیمز 

. دنشتسرپ راوازس  هک  دنکیدزن  یتلاح 

یتح ۀدامآان  ناھذا  یارب  نیمز  رد  اوح  مدآ و  لوا  زور  شش  روآ  تفگش  یاھدادیور 
نانآ  . تفر یم  جیگ  تریح  زا  اھنآ  رس  ؛  دندوب هدایز  ًالماک  زین  ایند  یاھناسنا  نیرتھب 
اریذپ هناقاتشم  ار  رھظ  ماگنھ  رد  ردپ  دبعم  هب  هتسجرب  جوز  نیا  ندروآ  داھنشیپ 

اب هدومن و  میظعت  مارتحا  اب  مأوت  شتسرپ  ۀناشن  هب  اھنآ  ربارب  رد  سک  رھ  ات  دندش 
تین ًاعقاو  رما  نیا  یمامت  رد  غاب  نانکاس  . و  دنک هدجس  هنانتورف  یتعاطا 

. دنتشاد یا  هناقداص 

اوح مدآ و  دزن  بش  لوط  رد  دوب و  مارتحا  دراگ  لوئسم  هک  نادامآ   . دومن ضارتعا  نو 
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هک دنتفگ  وا  هب   . دش هدراذگ  رانک  هب  نو  ضارتعا  اما   . تشادن روضح  دوب  هدنام  یقاب 
رود ندوب  ادخ  زا  دایز  هک  نیا  ؛ و  دشاب یم  فلکت  یب  رایسب  عضاوتم و  یلیخ  زین  وا 

، و تسا هدرک  یگدنز  نیمز  رد  ینالوط  ینامز  نینچ  یارب  روطچ  هن  رگ  ، و  تسین
روط نامھ  ؟ و  تسا هدش  مدآ  روھظ  نوچمھ  یگرزب  دادیور  نینچ  بجوم  هنوگچ 

یالاب هب  شتسرپ  یارب  هتفرگ و  ار  وا  دوب  کیدزن  هدمآ  ناجیھ  هب  یاھ  یندع  هک 
تسناوت هک  نیا  زا  سپ  هدوشگ و  تیعمج  ماحدزا  نایم  زا  ار  دوخ  هار  نو   ، دنربب هوک 

. داتسرف مدآ  دزن  ناوارف  باتش  اب  ار  ناشربھر   ، دزاس رارقرب  طابترا  اھینیبانیب  اب 

زیگنا تریح  رابخا  اوح  مدآ و  هک  دوب  نیمز  رد  نانآ  متفھ  زور  مد  هدیپس  کیدزن 
یتح ماگنھ  نآ  رد  ؛ و  دندینش ار  هارمگ  یلو  تین  شوخ  یاھناسنا  نیا  داھنشیپ 

، دنروایب دبعم  هب  ار  نانآ  ات  دندز  یم  لاب  تعرس  هب  ربرفاسم  ناگدنرپ  هک  یلاح  رد 
ردپ دبعم  هب  ار  اوح  مدآ و   ، دنتشاد ار  ییاھراک  نینچ  ماجنا  ناوت  هک  اھینیبانیب 
مدآ هک  دوب  ناشریخا  لابقتسا  هوک  زا  متفھ و  زور  نیا  حبص  لیاوا   . دنداد لاقتنا 
نشور ینیمز  ناھذا  نیا  یارب  داد و  هئارا  ًاحیضوت  ار  یھلا  یدنزرف  بتارم  هلسلس 

. دومن شتسرپ  ناوت  یم  دزاس  یم  صخشم  وا  هک  ار  ییاھنآ  ردپ و  طقف  هک  تخاس 
دھاوخ اریذپ  ار  یمارتحا  رھ  دریذپ و  یم  ار  یتمرح  جرا و  رھ  هک  درک  صخشم  مدآ 

! زگرھ شتسرپ  اما   ، دش

روآ مایپ  ۀتشرف  دورو  نامز  رد  ًادودح   ، رھظ ماگنھ  زا  شیپ  تسرد  ، و  دوب یریطخ  زور 
، دوب هدروآ  ار   ، اوح مدآ و   ، ایند نایاورنامرف  باصتنا  زا  مسورج  دییأت  ربخ  هک  فارس 
نونکا : ” تفگ هدرک و  هراشا  ردپ  دبعم  هب  تفرگ  یم  هلصاف  تیعمج  زا  هک  یلاح  رد 

هب ار  ام  یگمھ  هک  وا  شتسرپ  اب  ردپ و  یئرمان  روضح  یدام  ناشن  یوس  هب  دیورب 
هناقداص یدھعت  لمع  نیا  دیراذگب  . و  دینک هدجس  دراد  یم  هاگن  هدنز  هدروآ و  دوجو 

شتسرپ ار  ادخ  زج  سک  چیھ  هک  دش  دیھاوخن  هسوسو  رگید  زگرھ  هک  دشاب 
ربارب رد  مدرم  هک  یلاح  رد   . دندرک لمع  دوب  هداد  نامرف  مدآ  هک  روطنآ  همھ  “ . دینک
هب هدش  مخ  نییاپ  هب  یاھرس  اب  لایرتام  رتخد  رسپ و  دندرک  یم  هدجس  دبعم 

. دندوب هداتسیا  هوک  یور  ییاھنت 

رد رھظ  عمجت  هب  متفھ  زور  ندع  رد  هشیمھ   . دوب تبس  زور  تنس  أشنم  نیا  و 
صیصخت دوخ  شرورپ  هب  زور  نیا  هک  دوب  موسرم  اھتدم   . تشاد صاصتخا  دبعم 

دعب ، و  یناحور شتسرپ  هب  رھظ  ماگنھ   ، یکیزیف دوبھب  هب  رھظ  زا  شیپ   . دوش هداد 
یداش رد  بورغ  هک  یلاح  رد   ، دش یم  هداد  صیصخت  یرکف  شرورپ  هب  رھظ  زا 

هک ینامز  ات  یلو   ، دوبن نوناق  ندع  رد  زگرھ  رما  نیا   . دش یم  فرص  یعمج  تسد 
. دوب موسرم  تشاد  ذوفن  نیمز  رد  مدآ  تموکح 

مدآ تموکح  - 5
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هب لوغشم  قداص  کلم  نارگشریذپ   ، مدآ دورو  زا  دعب  لاس  تفھ  ًابیرقت  تدم  هب 
مدآ هب  ار  ایند  روما  تیریدم  هک  دیسر  نآ  نامز  ماجنارس  اما   ، دندنام یقاب  تمدخ 

. دندرک تعجارم  مسورج  هب  هدنادرگ و  زاب 

کلم ِدرف  درف  بورغ  یط  رد  ، و  درک لاغشا  ار  زور  کی  یمامت  نارگشریذپ  عیدوت 
نیدنچ مدآ   . دندرک میدقت  ار  دوخ  یاھوزرآ  نیرتھب  رخآ و  حیاصن  اوح  مدآ و  هب  اھقداص 

نیا یلو   ، دننامب یقاب  نیمز  رد  وا  اب  هک  دوب  هدرک  اضاقت  شنارواشم  زا  راب 
لایرتام نادنزرف  هک  دوب  هدیسر  ارف  نآ  نامز   . دندوب هدش  در  هشیمھ  اھتساوخرد 

رد ور  نیا  زا  . و  دنریگ هدھع  هب  ار  ایند  روما  تیادھ  لماک  تیلوئسم  تسیاب  یم 
هب دوجوم  هدراھچ  هارمھ  هب  ار  هرایس  ایناتِس  فارس  لاقتنا  ناگتشرف  بش  همین 

اب نامزمھ  روط  هب  وس  نآ  یایند  هب  نادامآ  نو و  لاقتنا   . دندرک کرت  مسورج  دصقم 
. تسویپ عوقو  هب  قداص  کلم  هدزاود  جورخ 

رظن هب  ، و  تفر یم  شیپ  یبوخ  هب  ًاتبسن  ایشنروی  رد  زیچ  همھ  یتدم  یارب 
یجیردت شرتسگ  جیورت  یارب  یحرط  دوب  دھاوخ  رداق  ماجنارس  مدآ  هک  دیسر  یم 
یاھرنھ درک  عورش  وا   ، اھقداص کلم  ۀیصوت  لابند  هب   . دزاس هیھت  یندع  ندمت 

ماگنھ ات   . دھد شرورپ  جراخ  یایند  اب  یناگرزاب  طباور  ۀعسوت  ۀدیا  اب  ار  یگدنزاس 
طباور ، و  دندوب راک  هب  لوغشم  یدیلوت  یودب  ۀناخراک  دصکی  زا  شیب  ندع  یشاپورف 

. دوب هدیدرگ  رارقرب  رواجم  لیابق  اب  یا  هدرتسگ  یراجت 

هب هرک  کی  یزاس  هدامآ  دوبھب  کینکت  ۀنیمز  رد  اوح  مدآ و  دیدم  یاھتدم  یارب 
هدش هداد  شزومآ  یلماکت  ندمت  تفرشیپ  هب  ناش  یصصخت  یاھکمک  روظنم 
کی رد  نوناق  مظن و  یرارقرب  ریظن   ، یا هدننک  درخ  تالکشم  اب  نونکا  اما  ؛  دندوب
هتشذگ  . دندوب ور  هب  ور  ندمتم  همین  یرشب  تادوجوم  ، و  اھیربرب  ، اھیشحو یایند 

یاھھورگ طقف   ، دندوب هدمآ  درگ  غاب  رد  هک  نیمز  ۀرک  تیعمج  شخب  نیرتھب  زا 
. دندوب هدامآ  یمدآ  گنھرف  شریذپ  یارب  اجنآ  اجنیا و  رد  یکدنا 

اما  ، دروآ لمع  هب  یناھج  تلود  کی  داجیا  یارب  ار  ممصم  هنانامرھق و  یشالت  مدآ 
لرتنک زا  یمتسیس  مدآ   . دیدرگ هجاوم  هناتخسرس  یتمواقم  اب  هشوگ  رھ  رد 

رد ار  اھھورگ  نیا  یمامت  دوب و  هتخادنا  راک  هب  ندع  رسارس  رد  شیپ  زا  ار  یھورگ 
درک یعس  تفر و  غاب  زا  جراخ  هب  هک  یتقو  اما   . دوب هدرک  نامیپ  مھ  یندع  ۀیداحتا 

. دمآ دیدپ  یدج  یلکشم   ، لکشم  ، ددنب راک  هب  رواجم  لیابق  دروم  رد  ار  اھ  هدیا  نیا 
اب  ، دندومن راک  هب  عورش  غاب  زا  جراخ  رد  مدآ  ناراکمھ  هک  یا  هظحل  رد  تسرد 

هجاوم ایشسگیلد  ایشسگیلک و  ۀدش  یزیر  همانرب  ًالماک  حیرص و  تمواقم 
یلو  ، دوب هدیدرگ  لزع  نیمز  ۀرک  ییاورنامرف  ماقم  زا  هدش  طقاس  سنرپ   . دندیدرگ

هب ًالقا   ، دوب رداق  تشاد و  روضح  نیمز  رد  زونھ  وا   . دوب هدشن  هدنار  نوریب  هرایس  زا 
جرخ هب  تمواقم  یرشب  ۀعماج  یزاسزاب  یارب  مدآ  یاھحرط  یمامت  اب   ، یتاجرد
راک نیا  اما   ، دھد رادشھ  اھداژن  هب  ایشسگیلک  هیلع  رب  درک  یعس  مدآ   . دھد
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. دوب یئرمان  اھناسنا  نامشچ  زا  وا  گرزب  نمشد  هک  اریز  دوب  راوشد  رایسب 

میلاعت تمس  هب  هک  تشاد  دوجو  یشوشغم  ناھذا  اھیندع  نایم  رد  یتح 
ثعاب نانآ  ؛ و  دوب لیامتم  یصخش  ۀتخیسگ  ماجل  یدازآ  رب  ینبم  ایشسگیلک 

مظنم و تفرشیپ  یارب  اھحرط  نیرتھب  هشیمھ  اھنآ  ؛  دندش یمن  مدآ  لکشم  نایاپ 
رد شا  همانرب  زا  دیدرگ  روبجم  ماجنارس  وا   . دندرک یم  لتخم  ار  یساسا  ۀعسوت 

ینعی نو  یھدنامزاس  شور  هب  وا   . دنک رظن  فرص  یروف  ندرک  یعامتجا  ۀنیمز 
کی و رھ  رب  ییاھناتیپاک  نداد  رارق  هرفن و  دصکی  یاھھورگ  هب  اھیندع  میسقت 

. دروآ ور  دندوب  هرفن  هد  یاھھورگ  لوئسم  هک  ییاھھورگرس 

اما  ، دنھن داینب  یھاشداپ  تلود  یاج  هب  ار  هدنیامن  تلود  ات  دندوب  هدمآ  اوح  مدآ و 
. دندرکن ادیپ  دشاب  هتشاد  ار  مان  نیا  شزرا  هک  ار  یتلود  چیھ  نیمز  ۀرک  رسارس  رد 
زا شیپ  ، و  دومن رظن  فرص  هدنیامن  تلود  یرارقرب  یارب  اھشالت  یمامت  زا  ًاتقوم  مدآ 

فارطا رد  یعامتجا  یراجت و  زکرم  دصکی  ًابیرقت  سیسأت  رد  یندع  میژر  یشاپورف 
رتشیب  . تفای قیفوت  دندرک  یم  تموکح  وا  مان  هب  ردتقم  یدارفا  اھنآ  رد  هک  فانکا  و 

. دندوب هتفای  نامزاس  نادامآ  نو و  طسوت  نآ  زا  شیپ  زکارم  نیا 

کی نیا   . ددرگ یم  زاب  مدآ  نارود  هب  رگید  ۀلیبق  هب  هلیبق  کی  زا  ناریفس  نداتسرف 
. دوب تلود  لماکت  رد  ولج  هب  گرزب  ماگ 

اوح مدآ و  یگناخ  یگدنز  - 6

ترواجم رد   . تفرگ یم  رب  رد  ار  عبرم  لیام  جنپ  زا  شیب  یمک  مدآ  ۀداوناخ  یاھنیمز 
ۀریت دالوا  زا  رفن  رازھ  دصیس  زا  شیب  زا  تبقارم  یارب   ، هناخ نیا  ناکم  فارطا  طیحم 

یاھنامتخاس دحاو  نیلوا  طقف  اما   . دوب هدش  مھارف  یتالیھست  وا  صلاخ 
نیا زا  رتگرزب  مدآ  ۀداوناخ  مجح  هک  نآ  زا  شیپ   . دش هتخاس  هدش  یزیر  حرط 
. دش هیلخت  غاب  دیدرگ و  لتخم  یندع  حرط  یمامت   ، ددرگ هیلوا  تالیھست 

، ناسویا شرھاوخ و  وا  لابند  هب  ، و  دوب ایشنروی  شفنب  داژن  دنزرف  نیلوا  ناسمدآ 
جنپ ردام  اوح  اھقداص  کلم  تمیزع  زا  شیپ   . دندش دلوتم  اوح  مدآ و  رسپ  نیمود 
وا  ، اطخ زا  شیپ   . دندوب ولقود  یدعب  یاتود   . رتخد ود  رسپ و  هس  دش —  دنزرف 

مدآ و یتقو   . رسپ کی  یس و  رتخد و  ود  یس و   ، دروآ ایند  هب  دنزرف  هس  تصش و 
دالوا رب 1647  غلاب  لسن و  راھچ  زا  لکشتم  ناش  هداوناخ   ، دندرک کرت  ار  غاب  اوح 

ود ۀوالع  هب   ، دنتشاد دنزرف  ود  لھچ و  اھنآ  غاب  کرت  زا  دعب   . دش یم  صلاخ  ۀریت 
لماش نیا  . و  دندوب نیمز  ۀرک  یناسنا  یاھ  هریت  اب  کرتشم  ینیدلاو  زا  هک  یدالوا 

. دوش یمن  یلماکت  یاھداژن  اھیدون و  اب  مدآ  بسن 
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زا دندرک  یم  عطق  ار  ردام  ریش  زا  هیذغت  یگلاس  کی  رد  هک  یتقو  مدآ  نادنزرف 
یاھ هویمبآ  تالقنت و  زا  یدایز  عاونا  ۀریش  هب  اوح   . دنتفرگ یمن  ریش  تاناویح 

ییایمیش و یاوتحم  زا  یبوخ  هب  نوچ  تشاد و  یسرتسد  تاج  هویم  یرایسب 
هب شنادنزرف  ۀیذغت  یارب  اھنادند  ندش  رھاظ  ات  ار  اھنآ   ، دوب هاگآ  اھاذغ  نیا  یژرنا 

. تخیمآ یم  مھ  رد  بسانم  یا  هنوگ 

رد مدآ  هب  قلعتم  لصفالب  شخب  زا  جراخ  رد  یمومع  روط  هب  زپ  تخپ و  هک  یلاح  رد 
اھنآ  . تشادن دوجو  یزپ  تخپ و  مدآ  ۀداوناخ  رد   ، دش یم  هتفرگ  راک  هب  ندع 

هک نیا  ضحم  هب  هدامآ  رضاح و  تالغ —  ، و  تالقنت  ، تاج هویم  ار —  ناشکاروخ 
اذغ رھظ  زا  دعب  یمک  تدم  راب  کی  یزور  اھنآ   . دندرک یم  ادیپ  دیسر  یم 

تاعشعشت زا  ًامیقتسم  ار  یژرنا “ رون و   ” نینچمھ اوح  مدآ و   . دندروخ یم 
. دندرک یم  تفایرد  تایح  تخرد  درکراک  اب  هطبار  رد  ییاضف  صخشم 

هشیمھ نانآ  اما   ، دندرک یم  عطاس  دوخ  زا  هدننز  وسوس  یرون  اوح  مدآ و  یاھندب 
لوط رد  هچ  رگا   . دندیشوپ یم  سابل  دوخ  نارشاعم  موسر  بادآ و  اب  ینوگمھ  رد 

. دندرک یم  هدافتسا  هنابش  یاھششوپ  زا  هاگماش  رد   ، دندیشوپ یم  مک  یلیخ  زور 
هقلح سدقم  اسراپ و  حالطصا  هب  یاھناسنا  رس  رود  هک  یتنس  رون  ۀلاھ  أشنم 
ًاعیسو اھنآ  یاھندب  رون  ناروف  هک  اجنآ  زا   . ددرگ یم  زاب  اوح  مدآ و  ناراگزور  هب  دنز  یم 

زا یا  هدنبات  عشعشت  طقف   ، دش یم  هتشاد  هاگن  هدیشوپ  ناشیاھسابل  اب 
یدارفا زا  ار  ناش  هدیا  هشیمھ  ناسمدآ  ناگداون   . دوب صیخشت  لباق  ناشیاھرس 

ریوصت نینچ  دنشاب  یم  هداعلا  قراخ  یناحور  ییافوکش  رد  دندوب  دقتعم  هک 
. دندرک یم 

هاجنپ ًادودح  ۀلصاف  ات  ناشلصفالب  نادنزرف  اب  رگیدکی و  اب  دنتسناوت  یم  اوح  مدآ و 
یفیرظ یزاگ  یاھ  هظفحم  زا  رثأتم  یرکف  لدابت  نیا   . دنزاس رارقرب  طابترا  یلیام 

مسیناکم نیا  اب  اھنآ   . دوب هدش  عقاو  ناشزغم  نامتخاس  یکیدزن  رد  هک  دوب 
درجم هب  ورین  نیا  اما   . دننک تفایرد  هداتسرف و  ار  یرکف  تاناسون  دنتسناوت  یم 

. دیدرگ قلعم  ًاروف  هناریرش  یگتخیسگ  مھ  رد  یراگزاسان و  هب  نھذ  میلست 

رتناوج رفن  ، و  دنتفر یم  دوخ  سرادم  هب  یگلاس  هدزناش  نس  ات  مدآ  نادنزرف 
، و هقیقد یس  رھ  کچوک  یاھ  هچب   . دش یم  هداد  شزومآ  رتگرزب  رفن  طسوت 
ایشنروی رد  نیا  ًاعطق  . و  دندرک یم  ضوع  ار  ناشتیلاعف  تعاس  کی  رھ  اھرتگرزب 

اب ، و  لاعف  ، شاشب  ، یزاب لوغشم  اوح  مدآ و  نادنزرف  نیا  هک  دوب  یدیدج  ۀرظنم 
رصع یاھداژن  حازم  یزاب و   . دنوش هدھاشم   ، ضحم حیرفت  رطاخ  هب  طقف   ، طاشن
یرفاو تلزنم  ردق و  یگمھ  مدآ  لسن   . دشاب یم  یشان  مدآ  لسن  زا  ًاتدمع  رضاح 

. دندوب رادروخرب  یدایز  یعبط  خوش  زا  زین  دندوب و  لئاق  یقیسوم  یارب 

یگدامآ روظنم  هب  ناناوج  نیا  سپس  ، و  دوب لاس  هدجھ  یدزمان  نس  طسوتم  دح 
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ود یشزومآ  ۀرود  کی  هب  ییوشانز  یگدنز  یاھتیلوئسم  نتفرگ  هدھع  هب  یارب 
؛ و دندوب طیارش  دجاو  جاودزا  یارب  نانآ  یگلاس  تسیب  رد   . دندش یم  دراو  هلاس 
یارب یا  هژیو  یاھیزاس  هدامآ  دراو  ای  هدرک  عورش  ار  دوخ  یراک  یگدنز  جاودزا  زا  دعب 

. دندش یم  نآ 

نامگ هب  هک   ، یتنطلس یاھ  هداوناخ  هب  هزاجا  رب  ینبم  یدعب  للم  زا  یخرب  لمع 
یرابجا ییوشانز  رھاوخ و  اب  ردارب  جاودزا  یارب   ، دندوب هدرک  لوزن  نایادخ  زا  نانآ 

لوا و یاھلسن  جاودزا  مسارم   . ددرگ یم  زاب  مدآ  ناگداون  ننس  هب  رگیدکی  اب  نانآ 
. دیدرگ یم  ارجا  اوح  مدآ و  طسوت  هشیمھ  غاب  مود 

غاب رد  یگدنز  - 7

“ ندع قرش   ” رد  ، یبرغ سرادم  رد  روضح  لاس  راھچ  زا  ریغ  هب   ، مدآ نادنزرف 
سرادم یاھشور  قباطم  یگلاس  هدزناش  نس  ات   . دندرک یم  راک  یگدنز و 

ات یگلاس  هدزناش  زا   . دش یم  هداد  شزومآ  اھنآ  هب  ینالقع  ۀنیمز  رد  مسورج 
هداد شزومآ  نانآ  هب  غاب  رگید  یاھتنا  رد  ایشنروی  سرادم  رد  یگلاس  تسیب 
تمدخ راگزومآ  ناونع  هب  رت  نییاپ  یاھ  هبتر  رد  اجنآ  رد  اھنآ  نینچمھ   . دش یم 

. دندرک یم 

تحارتسا تاقوا   . دوب ندرک  یعامتجا  غاب  یبرغ  سرادم  متسیس  فدھ  یمامت 
یزاب هب  رھظ  زا  دعب  تاقوا  ، و  یزرواشک یلمع و  ینابغاب  هب  رھظ  زا  شیپ  رد 

جیورت یعامتجا و  تادوارم  لاغتشا  رد  اھرصع   . تشاد صاصتخا  یتباقر 
ۀفیظو لزنم و  ۀطیح  رد  یسنج  یبھذم و  شزومآ   . دوب یصخش  یاھیتسود 

. دش یم  بوسحم  نیدلاو 

: دش یم  اھشزومآ  نیا  لماش  سرادم  نیا  رد  میلعت 

. ندب زا  تبقارم  تشادھب و  - 1

. یعامتجا ۀدوارم  درادناتسا   ، ییالط لصا  - 2

. عامتجا فیاظو  یھورگ و  قوقح  اب  یدرف  قوقح  ۀطبار  - 3

. نیمز ۀرک  نوگانوگ  یاھداژن  گنھرف  خیرات و  - 4

. یناھج تراجت  ندیشخب  دوبھب  ندرب و  شیپ  یاھشور  - 5

. داضتم تاساسحا  فیاظو و  یگنھامھ  - 6
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لادج یاج  هب  هنایوج  تباقر  یاھنیشناج  ، و  یھاکف  ، شیامن جیورت  - 7
. یکیزیف

. دوب زاب  ناگدننک  رادید  یور  هب  هشیمھ  غاب  نانکاس  تیلاعف  رھ  عقاو  رد  سرادم و 
کی  . دندش یم  هتفریذپ  ندع  هب  هاتوک  یاھرادید  یارب  هنادازآ  حلسمریغ  نارگ  هراظن 

رد وا   . دش یم  عقاو  شریذپ “ دروم   ” دیاب غاب  رد  تقوم  تماقا  یارب  ییایشنروی 
یارب ار  شروظنم   ، درک یم  تفایرد  شزومآ  مدآ  یاطعا  دوصقم  حرط و  اب  هطبار 

مدآ و یعامتجا  مکح  هب  سپس  ، و  دنامھف یم  تیرومأم  نیا  هب  ندنام  رادافو 
. دومن یم  یرادافو  مالعا  یناھج  ردپ  یناحور  تیمکاح 

مالعا لصا  تفھ  تحت  دندوب و  ایشیملد  رت  هنھک  نیناوق  رب  ینتبم  غاب  نیناوق 
: دندش یم 

. تشادھب یتمالس و  نیناوق  - 1

. غاب یعامتجا  نیناوق  - 2

. یناگرزاب تراجت و  نوناق  - 3

. هنالداع تباقر  یزاب و  نیناوق  - 4

. یگناخ یگدنز  نیناوق  - 5

. ییالط لصا  یندم  دعاوق  - 6

. یقالخا یلاعتم  تموکح  نامرف  تفھ  - 7

مدآ ناگداون  اما   . دوب توافتم  یمک  ایشیملد  نامرف  تفھ  زا  ندع  یقالخا  نوناق 
اب هطبار  رد   ، لاثم یارب  ؛  دنداد یم  شزومآ  نیمارف  نیا  یارب  یا  هفاضا  رایسب  لیالد 

ندرکن دوبان  یارب  هفاضا  لیلد  کی  ناونع  هب  رکف  ۀدننک  میظنت  تماقا   ، لتق عنم 
نوخ هک  سک  نآ   ” هک دنداد  یم  شزومآ  نانآ   . دش یم  هضرع  یرشب  یگدنز 

هدیرفآ دنوادخ  هیبش  ناسنا  هک  ارچ   ، دش دھاوخ  هتخیر  شنوخ   ، دزیرب ار  یناسنا 
“. تسا هدش 

شتسرپ تقو  باتفآ  بورغ  ؛  دوب رھظ  ماگنھ  ندع  رد  شتسرپ  یمومع  تعاس 
شیاین زا  هدافتسا  هک  دروآ  لمع  هب  ار  دوخ  شالت  رثکادح  مدآ   . دوب یگداوناخ 

ًالماک دیاب  رثؤم  شیاین  هک  داد  یم  میلعت  روطنیا  وا   . دنک عنم  ار  هدش  یدنبنامز 
شیاین و زا  هدافتسا  هب  اھیندع  یلو  ؛  دشاب ناور “ ۀتساوخ   ” دیاب ، و  دشاب یدرف 
نینچمھ مدآ   . دنداد همادا  دوب  هدیسر  نانآ  هب  ایشیملد  مایا  زا  هک  روطنآ   ، نآ لاکشا 
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ینوخ یاھینابرق  یاج  هب  ار  نیمز  ۀویم  شکشیپ  یبھذم  مسارم  رد  درک  شالت 
. دوب هدرک  یزیچان  تفرشیپ  غاب  یشاپورف  زا  شیپ  یلو   ، دزاس نیزگیاج 

رانک رد  اوح  راک  ۀوحن   . دھد شزومآ  اھداژن  هب  ار  یسنج  یربارب  درک  شالت  مدآ 
نانآ هب  ًاحیرص  مدآ   . دراذگ یم  غاب  نانکاس  یمامت  یور  یقیمع  ریثأت  شرھوش 
هب نداد  لکش  رد  هک  یگدنز  لماوع  نآ  هب  درم  یاپمھ  نز  هک  داد  یم  میلعت 

هدرک طابنتسا  رشب  عون  ور  نیا  زا   . دنک یم  کمک  دندنویپ  یم  مھ  هب  دیدج  یدوجوم 
هب طقف  ردام  هب  اھنآ   . دراد رارق  ردپ “ ۀدرگ  رب   ” ندرک لثم  دیلوت  راک  مامت  هک  دوب 

هاگن دازون  یراتسرپ  هدماین و  ایند  هب  کدوک  ۀیذغت  یارب  یا  هلیسو  ناونع 
. دندرک یم 

، تخومآ دننک  کرد  دنتسناوت  یم  هک  ار  هچنآ  یمامت  دوخ  یاھرصع  مھ  هب  مدآ 
نیمز ۀرک  رت  شوھاب  یاھداژن  لاح  نیا  اب   . دوبن دایز  یلیخ  هسیاقم  رد  نیا  یلو 
داژن رترب  نادنزرف  اب  جاودزا  ۀزاجا  نانآ  هب  هک  دندوب  ینامز  راظتنا  رد  هناقاتشم 

هچ ایشنروی  دمآ  یم  رد  ارجا  هب  اھداژن  اقترا  گرزب  حرط  نیا  رگا  . و  دوش هداد  شفنب 
مک رادقم  زا  یمیظع  تعفنم  زین  نازیم  نامھ  هب  یتح   . دیدرگ یم  یتوافتم  یایند 
لصاح دندروآ  تسد  هب  ینمض  روط  هب  یلماکت  نامدرم  هک  یتادراو  داژن  نیا  نوخ 

. دیدرگ

نیا تیادھ  اما   . درک راک  شتقوم  تماقا  ۀرک  ِءاقترا  تداعس و  یارب  مدآ  ناسنیدب  و 
. دوب یلکشم  راک  رتھب  تمس  هب  طلتخم  هگر و  ود  نامدرم 

شنیرفآ ۀناسفا  - 8

طقف اوح  مدآ و  هک  دوب  تیاور  نیا  رب  ینتبم  زور  شش  رد  ایشنروی  شنیرفآ  ناتساد 
نامز تدم  هب  دادیور  نیا   . دندوب هدرک  غاب  زا  ناش  هیلوا  یسرزاب  فرص  زور  شش 
یسدقم ًابیرقت  یمسر  دییأت  دوب  هدش  هضرع  اھییایشیملد  طسوت  ًاودب  هک  هتفھ 

یارب یتامدقم  یاھحرط  نیودت  غاب و  یسرزاب  فرص  مدآ  هک  یزور  شش   . داد یم 
راک نآ  یور  زور  هب  زور  هکلب   ، دوب هدشن  هداد  بیترت  شیپ  زا  دومن  یھدنامزاس 

نیدب هک  دوب  یتایعقاو  عبات  ًالماک  شتسرپ  یارب  متفھ  زور  باختنا   . دوب هدش 
. دیدرگ فیصوت  هلیسو 

یس زا  شیب  عقاو  رد   ، دوب یدعب  رکف  کی  زور  شش  فرظ  ایند  نتخاس  ۀناسفا 
، هام دیشروخ و  یناھگان  یرادیدپ   ، ناتساد زا  تمسق  کی   . نآ زا  سپ  لاس  رازھ 
زا مکارتم  ییاضف  ربا  کی  زا  ایند  ۀرابکی  یناھگان و  روھظ  تایاور  رد  تسا  نکمم 

همشچرس دوب  هدیناشوپ  ار  ود  رھ  هام  دیشروخ و  اھتدم  هک  کچوک  رایسب  ۀدام 
. دشاب هتفرگ 
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یحارج مدآ و  دورو  زا  شوشغم  تسا  یا  هصالخ  مدآ  ۀدند  زا  اوح  شنیرفآ  ناتساد 
یا هرایس  سنرپ  یدام  لنسرپ  ندمآ  اب  هطبار  رد  هدنز  داوم  ضیوعت  هب  هک  ینامسآ 

. دش یم  طوبرم  نآ  زا  شیپ  لاس  رازھ  هاجنپ  دص و  راھچ  زا  شیب 

یکیزیف یلاکشا  اوح  مدآ و  هک  دندوب  تیاور  نیا  ریثأت  تحت  ایند  نامدرم  رثکا 
داقتعا نیا   . دوب هدش  هدیرفآ  اھنآ  یارب  ایشنروی  هب  نانآ  دورو  ضحم  هب  هک  دنتشاد 
نیا  . دوب ریگملاع  یقرش  ۀرکمین  رد  ًابیرقت  تسا  هدش  هدیرفآ  لِگ  زا  ناسنا  هک 
زا یرایسب  . و  دوش لابند  اقیرفآ  ات  ایند  رود  هب  نیپیلیف  ریازج  زا  دناوت  یم  تیاور 
یاج هب  هژیو  شنیرفآ  زا  یعون  طسوت  ناسنا  یلگ  أشنم  ناتساد  نیا  اھھورگ 

. دنتفریذپ ار  لماکت —  یجیردت —  شنیرفآ  هب  رت  یمیدق  تاداقتعا 

داژن یجیردت  دوعص  رب  داقتعا  تمس  هب  رشب  عون   ، ندع ایشیملد و  تاریثأت  زا  ادج 
نارود مدرم  ؛  تسین یزورما  فاشتکا  کی  لماکت  تیعقاو   . دوب لیامتم  رشب 
یاھینانوی  . دندرک یم  کرد  ار  رشب  تفرشیپ  یلماکت  هتسھآ و  تریس  ناتساب 

رگا  . دنتشاد رما  نیا  زا  ینشور  یاھ  هدیا  نیرھنلا  نیب  هب  ناشیکیدزن  مغر  هب  هیلوا 
رد رس  یکانھودنا  ۀنوگ  هب  لماکت  زا  ناشروصت  رد  نیمز  ۀرک  نوگانوگ  یاھداژن  هچ 

شزومآ روطنیا  دندوب و  نیا  هب  دقتعم  یودب  لیابق  زا  یرایسب  لاح  نیا  اب   ، دندش مگ 
باختنا یودب  نامدرم   . دنتسھ نوگانوگ  تاناویح  زا  هدمآرب  نانآ  هک  دنداد  یم 

هتخاس لوادتم  دندوب  ناشنامدود  زا  اھنآ  نامگ  هب  هک  یتاناویح  نیب  زا  ار  اھمتوت “ ”
زا هک  دنتشاد  داقتعا  یلامش  یاکیرمآ  تسوپخرس  لیابق  زا  یخرب   . دندوب

روطنیا ییاقیرفآ  لیابق  زا  یخرب   . دنا هتفای  أشنم  ییارحص  یاھگرگ  یبآ و  یاھگس 
زا ون  ۀنیگ  هورگ  کی  ، و  رومل نومیم  زا  ایالام  ۀلیبق  کی   ، راتفک زا  هک  دنھد  یم  شزومآ 

. دنا هدمآ  رب  یطوط 

شنیرفآ ناتساد   ، مدآ لسن  ندمت  ناگدنامزاب  اب  لصفالب  سامت  رطاخ  هب  اھیلباب 
ناسنا هک  دنداد  یم  شزومآ  روطنیا  اھنآ   . دنداد گرب  خاش و  طسب و  ار  ناسنا 

شنیرفآ ۀیرظن  اب  یتح  هک  یداژن  یارب  اھنآ   . تسا هدرک  لوزن  نایادخ  زا  ًامیقتسم 
. دندوب لئاق  یفارشا  أشنم  کی  دوب  راگزاسان  لگ  زا 

وا  . ددرگ یم  زاب  یسوم  نامز  زا  دعب  اھتدم  هب  قیتع  دھع  رد  شنیرفآ  فیصوت  خیرات 
یتیاکح وا  یلو   . دادن شزومآ  نایناربع  هب  ار  یا  هدش  فیرحت  ناتساد  نینچ  زگرھ 
هک دیما  نیا  هب   ، دومن هضرع  لیئارسا  ینب  هب  ار  شنیرفآ  زا  هدرشف  هداس و 
لیئارسا یادخ  دنوادخ  وا  هک   ، یناھج ردپ   ، هدننیرفآ شتسرپ  یارب  ار  شتساوخرد 

. دنادرگ تیوقت  دیمان  یم 

شیپ نارود  هب  درکن  یعس  هنالقاع  رایسب  یا  هنوگ  هب  شا  هیلوا  میلاعت  رد  یسوم 
هب ًاساسا  مدآ  تایاکح   ، دوب نایناربع  یلاع  ربھر  یسوم  نوچ  . و  ددرگ زاب  مدآ  زا 

ار مدآ  زا  شیپ  ندمت   ، نیشیپ تایاور  هک  نیا   . دندش هداد  طبر  شنیرفآ  یاھناتساد 
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هک دوش  یم  هداد  ناشن  تیعقاو  نیا  رد  حوضو  هب  دنتخانش  یم  تیمسر  هب 
مدآ راگزور  زا  شیپ  یرشب  روما  هب  تاراشا  یمامت  یدوبان  دصق  هک  یدعب  نارشان 

نیمزرس  ” هب نئاق  ترجاھم  هب  هدننک  المرب  ۀراشا  کی  نتشادرب  زا   ، دنتشاد ار 
. دندرک تلفغ   ، دیزگرب دوخ  یارب  یرسمھ  وا  نآ  رد  هک  ییاج   ،“ دون

یراتشون نابز  چیھ  نیطسلف  هب  ندیسر  زا  دعب  ات  ینالوط  یتدم  یارب  نایناربع 
زا ار  ابفلا  فورح  کی  زا  هدافتسا  اھنآ   . دنتشادن مومع  ۀدافتسا  یارب 

ارف دندوب  تِرک  رترب  ندمت  یسایس  ناگدنھانپ  زا  هک  رواجم  یاھ  ینیطسلف 
یمک شراگن  هب  تسد  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 900  ات  ًادودح  نایناربع   . دنتفرگ
ناتساد نیدنچ   ، دنتشادن یریخا  خیرات  نینچ  ات  یراتشون  نابز  چیھ  نوچ  ، و  دندز

تمس هب  رتشیب  لباب  رد  تراسا  زا  دعب  اما   ، دنتشاد شدرگ  رد  شنیرفآ  زا  توافتم 
. دنتشاد لیامت  ینیرھنلا  نیب  ۀتفای  رییغت  ۀخسن  کی  شریذپ 

بسن لصا و  دومن  شالت  وا  نوچ  ، و  دیدرگ رولبتم  یسوم  نوماریپ  دوھی  نید  تایاور 
نایم رد  درف  نیلوا  مدآ  هک  دندرک  روصت  نایدوھی   ، دنک یبایدر  مدآ  هب  ار  میھاربا 

، دشاب ناسنا  نیلوا  دوب  انب  مدآ  نوچ  ، و  دوب هدننیرفآ  هوھی   . تسا رشب  عون  یمامت 
تیاور سپس  . و  دشاب هدیرفآ  مدآ  نتخاس  زا  شیپ  تسرد  ار  ایند  یتسیاب  یم 

زا دعب  لاس  رازھ  ًابیرقت  هک  هجیتن  نیا  اب   . دش هتفاب  ناتساد  رد  مدآ  زور  شش 
ًابقاعتم هدش و  هتشون  زور  شش  رد  شنیرفآ  تیاور  نیمز  رد  یسوم  تقوم  تماقا 

. دیدرگ بستنم  وا  هب 

عورش زا  ار  دوخ  ناتساد  نتشون  میلشروا  هب  تشگزاب  زا  شیپ  ات  یدوھی  نانھاک 
فاشتکا  ، قوف تیاکح  هک  دندرک  اعدا  یدوز  هب  نانآ   . دندوب هدرک  لیمکت  زیچ  همھ 

اما  . تسا هدش  هتشاگن  یسوم  طسوت  هک  تسا  شنیرفآ  ناتساد  زا  یدیدج 
ار تاجتشون  نیا  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 500  رصع  مھ  نایناربع 

نامدرم هک  روط  نامھ  رتشیب  بلاطم  نیا  هب  اھنآ   . دنتشادنپ یمن  یھلا  تافشاکم 
. دنتسیرگن یم  دنرگن  یم  یا  هناسفا  یاھناتساد  هب  دعب 

سویملطب دزن  تسا  یسوم  میلاعت  زا  تشاد  ترھش  هک  یلعج  کردم  نیا 
طسوت ار  نآ  داد  روتسد  وا  ، و  دش هدروآ  یو  ۀظحالم  یارب  رصم  ینانوی  هاشداپ 
ینانوی هب  هیردنکسا  رد  شدیدج  ۀناخباتک  یارب  روشناد  داتفھ  زا  ینویسیمک 

ًابقاعتم هک  یتاجتشون  نآ  نایم  رد  ار  شیاج  ثیدح  نیا  بیترت  نیدب  . و  دننک همجرت 
دیدرگ یحیسم  یناربع و  بھاذم  سدقم “ نوتم   ” یدعب یاھ  هعومجم  زا  یشخب 

یمیھافم نینچ   ، یھقف یاھمتسیس  نیا  اب  تیوھ  نییعت  قیرط  زا  . و  دومن ادیپ 
. داد رارق  ریثأت  تحت  ًاقیمع  ار  رتخاب  نامدرم  زا  یرایسب  ۀفسلف  ینالوط  یتدم  یارب 

، و دندیشخب موادت  ار  رشب  داژن  شنیرفآ  مکح  هب  داقتعا  یحیسم  ناراگزومآ 
تداعس نیشیپ  ییالط  رصع  ۀیضرف  یبای  لکش  هب  ًامیقتسم  رما  نیا  یمامت 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هعماج لآ  هدیاریغ  طیارش  رگنایب  هک  ناسناربا  ای  ناسنا  طوقس  یروئت  ییایپوتوا و 
تلاح نیرتھب  رد  ناھج  رد  ناسنا  ناکم  یگدنز و  هب  اھشرگن  نیا   . درب هار  دوب 

ضوع هب  ارقھق  هب  داقتعا  رب  ینتبم  هک  ارچ  دنشاب  هدننک  درسلد  دنتسناوت  یم 
یفالت رد  هک  دنتشاد  وج  ماقتنا  یدنوادخ  هب  هراشا  نینچمھ  ، و  دندوب تفرشیپ 
هدیراب ورف  مشخ  رشب  داژن  رب  یا  هرایس  نیشیپ  نیلوئسم  زا  یخرب  تاھابتشا 

. دوب

عقاو رد  غاب  ندمت  ، و  دوب تیعقاو  کی  ندع  یلو   ، تسا هناسفا  کی  ییالط “ رصع  ”
زا هک  نیا  ات   ، دنداد همادا  غاب  رد  لاس  هدفھ  دصکی و  یارب  اوح  مدآ و   . دیدرگ ضرقنم 

فرحنم هدش  ررقم  ریسم  زا   ، مدآ تواضق  تاھابتشا  اوح و  یربص  یب  قیرط 
ایشنروی یمامت  یقرت  تفرشیپ و  رد  دندروآ و  تبیصم  دوخ  رب  تعرس  هب  ، و  هدیدرگ

. دندش رگناریو  یدنک  کی  بجوم 

“.[ غاب رد  ادص   ” فارس ۀتشرف   ، اینوُلوُس طسوت  هدش  لقن  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 75
اوح مدآ و  یاطخ 

رایسب تفرشیپ  تسناوت   ، ایشنروی رد  شالت  لاس  دصکی  زا  شیب  لابند  هب  مدآ 
دیسر یمن  رظن  هب  نآ  تّیلک  رد  ایند   . دیامن هدھاشم  غاب  زا  جراخ  رد  یکدنا 

رایسب ۀلصاف  رد  یداژن  دوبھب  ققحت  دیسر  یم  رظن  هب   . دشاب هدرک  یدایز  تفرشیپ 
ار یزیچ  بلط  هک  دیسر  یم  رظن  هب  هدننک  سویأم  ردقنآ  تیعضو  ، و  دراد رارق  یرود 

هک تسا  یزیچ  نیا  ًالقا   . دومن یم  دوب  هدشن  هدیناجنگ  هیلوا  یاھحرط  رد  هک 
مدآ  . دومن یم  رظن  راھظا  نینچ  اوح  هب  اھراب  وا  ، و  درک یم  روطخ  مدآ  نھذ  هب  بلغا 

رطاخ هب  ، و  دندوب هداتفا  ادج  دوخ  ناعونمھ  زا  یلو   ، دندوب رادافو  شا  هجوذ  و 
. دندوب کانھودنا  تدش  هب  شیوخ  یایند  زیگنا  فسا  یانگنت 
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. و دوب یراوشد  راک   ، یوزنم ، و  هدز نایصع   ، یشیامزآ یایشنروی  رد  مدآ  تیرومأم 
شیوخ یا  هرایس  تیرومأم  یگدیچیپ  یتخس و  زا  یدوز  هب  لایرتام  رتخد  رسپ و 
دوخ نوگانوگ  تالکشم  لح  راک  هب  هناعاجش  نانآ   ، لاح نیا  اب   . دنتفای یھاگآ 

نایم زا  ار  طحنم  بویعم و  دارفا  فذح  مھم  رایسب  راک  هک  یماگنھ  یلو   . دنتخادرپ
اھنآ  . دندیدرگ سویأم  یلک  هب  دنداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  یرشب  یاھ  هریت 
اب دندوبن  رداق  ، و  دننیبب انگنت  نیا  زا  جورخ  یارب  یھار  چیھ  دنتسناوت  یمن 

اوزنا رد  اجنیا  اھنآ   . دنیامن تروشم  ایشندیا  ای  مسورج  رد  دوخ  قوفام  نیلوئسم 
رظن هب  هک  یلکشم   ، دندوب هجاوم  یا  هدیچیپ  دیدج و  ۀرگ  اب  زور  هب  زور  ، و  دندوب

. دشاب لح  لباقریغ  دیسر  یم 

طالتخا یگنھامھ و  یا  هرایس  یاوح  مدآ و  کی  راک  نیلوا  یداع  طیارش  تحت 
، دیسر یم  رظن  هب  لصاح  یب  ًابیرقت  یا  هژورپ  نینچ  ایشنروی  رد  اما   . تسا اھداژن 

زا زگرھ  یلو   ، دندوب بسانم  یکیژولویب  رظن  زا  اھداژن  هک  یلاح  رد  هک  ارچ 
. دندوب هدشن  ریھطت  شیوخ  ۀدنام  بقع  صقان و  یاھ  هگر 

، دوب هدامآان  ًالماک  ناسنا  یردارب  نالعا  یارب  هک  دنتفای  یا  هرک  رد  ار  دوخ  اوح  مدآ و 
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اب نآ  زا  رتدب  تفر و  یم  ولج  لامروک  لامروک  یتشز  یونعم  یکیرات  رد  هک  ییایند 
. دوب هدش  نیرفن  نعل و  نیشیپ  تلود  تیرومأم  قیفوت  مدع  زا  لصاح  شاشتغا 

یگناگی داجیا  راک  عورش  یاج  هب  ، و  دندوب ینییاپ  حطس  کی  رد  تایقالخا  نھذ و 
لاکشا نیرت  هداس  هب  ار  هرک  نانکاس  نداد  شیک  رییغت  راک  تسیاب  یم   ، یبھذم

اب  ، شریذپ یارب  هدامآ  نابز  کی  نتفای  یاج  هب   . دندرک یم  زاغآ  ون  زا  یبھذم  داقتعا 
چیھ  . دندوب هجاوم  ایند  رسارس  رد  یلحم  نابز  اھدص  اھدص و  دوجو  یمگردرس 

. دوب هدشن  رقتسم  یرتراوشد  ۀرک  رد  نونکات  دوب  یا  هرایس  تمدخ  رد  هک  یمدآ 
. دندیسر یم  رظن  هب  قولخم  یزاس  هراچ  زا  رتارف  تالکشم  یندماین و  قئاف  عناوم 

درک یم  ینیگنس  نانآ  رب  هک  ییاھنت  شحاف  ساسحا  ، و  دنتشاد رارق  اوزنا  رد  اھنآ 
طقف اھنآ   . تفای ینوزف  رتشیب  قداص  کلم  نارگشریذپ  ماگنھ  دوز  جورخ  اب 

روط هب  هرایس  زا  جراخ  دوجوم  رھ  اب  ناگتشرف  زا  ییاھ  هتسر  طسوت  دنتسناوت  یم 
ناشحور  ، دیدرگ فیعضت  نانآ  تعاجش  جیردت  هب   . دننک رارقرب  طابترا  میقتسمریغ 

. دبای لزلزت  ناشنامیا  دوب  کیدزن  تاقوا  یھاگ  ، و  دش تسس 

هب هک  هاگنآ   ، تسا هتسجرب  ناور  ود  نیا  تریح  تھب و  زا  یقیقح  یریوصت  نیا  و 
هک یمیظع  راک  زا  ود  رھ  اھنآ   . دندیشیدنا یم  دنتشاد  ور  شیپ  رد  هک  ییاھراک 

. دندوب هاگآ  هنادنمشوھ  یا  هنوگ  هب  دوب  نانآ  یا  هرایس  تیرومأم  یارجا  مزلتسم 

ًارھاظ لکشم و  راک  نینچ  اب  نونکات  نادابن  لایرتام  نادنزرف  زا  کیچیھ  ًالامتحا 
ور دندوب  هجاوم  نآ  اب  ایشنروی  کانفسا  ۀصمخم  رد  اوح  مدآ و  هک  روطنآ  ینکممریغ 

تسد تیقفوم  هب  یزور   ، دندوب روبص  رت و  شیدنارود  نانآ  رگا  اما   . دندوبن ور  هب 
لیام نانآ   . دندوب ربص  یب  رایسب  عومجم  رد   ، اوح ًاصوصخم   ، نانآ یود  رھ   . دنتفای یم 

یجیاتن دنتساوخ  یم  اھنآ   . دننارذگب ار  ییابیکش  ینالوط  رایسب  نومزآ  هک  دندوبن 
رھ یارب  دش  لصاح  بیترت  نیدب  هک  یجیاتن  اما   ، دندرک ، و  دننک هدھاشم  یروف 

. دیدرگ ققحم  هک  دوب  یا  هجیتن  نیرتراب  هعجاف  ناشیایند  نانآ و  یود 
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یرایسب یاھوگتفگ  اوح  مدآ و  اب  داد و  ماجنا  غاب  زا  یررکم  یاھرادید  ایشسگیلک 
یراکشزاس و رب  ینبم  وا  تاداھنشیپ  یمامت  هب  تبسن  نانآ  یلو   ، داد تروص 
یور شیپ  شروش  زا  یجیاتن  نانچ  اھنآ   . دندوب مواقم  هنارب  نایم  یاھییوجارجام 

یفاک ردق  هب  هنارگ  هلیح  تاداھنشیپ  نینچ  یمامت  ربارب  رد  هک  دنتشاد  دوخ 
یاھحرط ریثأت  تحت  مھ  مدآ  دالوا  یتح   . درک یم  داجیا  یرثؤم  تینوصم 

وا تسدمھ  هن  ایشسگیلک و  هن  هتبلا  . و  دنتفرگ یمن  رارق  ایشسگیلد  یداھنشیپ 
هک نیا  هب  دسر  هچ  ات   ، دنتشادن ار  وا  تساوخ  فالخ  رب  یدرف  چیھ  هب  ذوفن  تردق 

. دنراد او  اطخ  راک  ماجنا  هب  ار  مدآ  نادنزرف 
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ایشنروی یا  هرایس  سنرپ  ناونع  یاراد  زونھ  ایشسگیلک  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب 
زا شیپ  ات  ماجنارس  وا   . یلحم ناھج  یالاب  لاح  نیا  اب  یلو  هارمگ  رسپ  کی   ، دوب

. دیدرگن لزع  ایشنروی  رد  حیسم  لیئاکیم  مایا 

مدآ یور  ندرک  راک  زا  یدوز  هب  وا   . دوب ممصم  تخسرس و  فرحنم  سنرپ  یلو 
نآ  . دنز تسد  اوح  حانج  زا  هناراکبیرف  یا  هلمح  هب  تفرگ  میمصت  هدیشک و  تسد 

ۀنارھام یریگراک  هب  رد   ، تیقفوم دیما  اھنت  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  رورش  دوجوم 
قباس نارایتسد  ناگداون   ، اھیدون هورگ  رتالاب  ۀیال  هب  قلعتم  بسانم  صاخشا 

داژن ردام  نتخادنا  ماد  هب  یارب  ییاھحرط  ور  نیا  زا  . و  دشاب یم  شیدام  لنسرپ 
. دیدرگ هدامآ  شفنب 

هزیتس رد  مدآ  یاھ  همانرب  اب  هک  دنک  یراک  زگرھ  هک  دوب  اوح  تین  زا  رود  رایسب  نیا 
، تمیزع زا  شیپ   ، اھقداص کلم   . دزادنا رطخ  هب  ار  نانآ  یا  هرایس  دامتعا  ای  دشاب و 

تدم زارد  فادھا  یارب  هناشیدنارود  یزیر  همانرب  یاج  هب  نز  هک  نیا  هب  فارشا  اب 
هک یصاخ  تارطخ  نوماریپ  اوح  هب  ًاصوصخ   ، دراد یروف  جیاتن  ندید  هب  لیامت 

هب هژیو  هب  ، و  دندوب هدرک  شرافس  درک  یم  هطاحا  هرایس  رد  ار  نانآ  یوزنم  تیعقوم 
شور چیھ  هب  هک  ینعی   ، دزاسن اھر  ار  دوخ  ۀجوز  هک  دندوب  هداد  رادشھ  وا 

نیا اوح   . دنکن تردابم  ناشلباقتم  تادھعت  دربشیپ  یارب  یا  هنایفخم  ای  یصخش 
هب ، و  دوب هدراذگ  ارجا  هب  دایز  طایتحا  اب  لاس  دصکی  زا  شیب  یارب  ار  اھییامنھار 
یدون ربھر  کی  اب  وا  ۀنامرحم  یصوصخ و  ۀدنیازف  یاھرادید  هک  درکن  روطخ  وا  نھذ 

. ددرگ یرطخ  چیھ  بجوم  دناوت  یم  دوب  رادروخرب  نآ  زا  یو  هک  ایشیِتاپارِس  مانب 
ورف تلفغ  رد  ار  وا  هک  تفر  ولج  یعیبط  یجیردت و  روط  هب  نانچ  هطبار  نیا  یمامت 

. درب

ناگداون نیا  زا  اھنآ   . دندوب سامت  رد  اھیدون  اب  ندع  نیزاغآ  ناراگزور  زا  غاب  نانکاس 
یدایز دنمشزرا  یاھیراکمھ  کمک و  ایشسگیلک  لنسرپ  راکاطخ  یاضعا  طلتخم 

لماک و یشاپورف  هب  نانآ  قیرط  زا  تشاد  یندع  میژر  لاح  ، و  دندوب هدرک  تفایرد 
. تفای یم  تسد  ییاھن  ینوگنرس 
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هب  ، ایشیِتاپارس هک  دوب  هدناسر  مامتا  هب  نیمز  رد  ار  دوخ  لوا  لاس  دصکی  هزات  مدآ 
. دیسر اھیدون  لیابق  یروس  ای  یبرغ  نویساردفنک  یربھر  هب  شردپ  گرم  درجم 

نویسیمک قباس  سیئر  ۀتسجرب  ۀداون  کی   ، گنر یا  هوھق  درم  کی  ایشیِتاپارس 
نآ یبآ  داژن  یلصا  رکفتم  نانز  زا  یکی  اب  هک  دوب  تشادھب  ۀنیمز  رد  ایشیِمَلَد 

هدرک و ظفح  ار  شتردق  هریت  نیا  یدامتم  راصعا  یط   . دوب هدرک  جاودزا  رود  ناراگزور 
. دوب هدرک  لامعا  یبرغ  یدون  لیابق  نیب  یا  هدمع  ذوفن 
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مدآ نامرآ  یتسرد  هب  تبسن  هدروآ و  لمع  هب  غاب  زا  رادید  نیدنچ  ایشیتاپارس 
یاھیدون یربھر  نتفرگ  هدھع  هب  زا  سپ  یھاتوک  تدم  وا  . و  دوب هدش  رثأتم  ًاقیمع 

. دومن مالعا  غاب  رد  اوح  مدآ و  راک  اب  یگتسویپ  یرارقرب  یارب  ار  دوخ  دصق  یروس 
هک نیا  زا  عالطا  اب  مدآ  ، و  دندش قحلم  یو  هب  همانرب  نیا  رد  وا  ِمدرم  تیرثکا 

زا تیامح  یارب  ًالمع  ًابیرقت  رواجم  لیابق  ۀیلک  نیب  زا  درف  نیرت  شوھاب  نیرتردتقم و 
ًاعطق نیا  ؛  دیدرگ لاحشوخ  رایسب  تسا  هتشگ  اجنآ  ۀناور  ایند  تفرشیپ  ۀمانرب 

شدیدج نارای  ایشیتاپارس و   ، گرزب دادخر  نیا  زا  سپ  یمک  . و  دوب شخبدیما 
. دنتفرگ رارق  ییاریذپ  دروم  ناشدوخ  ۀناخ  رد  اوح  مدآ و  طسوت 

ۀیلک رد  وا   . دش مدآ  نارایتسد  نیرتدمآراک  نیرتاناوت و  زا  یکی  ایشیتاپارس 
، اھدعب یتح   ، دوبن هجوتم  زگرھ  وا   . دوب قداص  ًامامت  راکتسرد و  ًالماک  شیاھتیلاعف 

عقاو هدافتسا  ِءوس  دروم  راکم  یایشسگیلک  ینمض  تسد  تلآ  ناونع  هب  هک 
. دوش یم 

، دش یا  هلیبق  طباور  ۀنیمز  رد  یندع  نویسیمک  سیئر  نواعم  یدوز  هب  ایشیتاپارس 
نامرآ یارب  تسدرود  لیابق  بذج  راک  رت  یدج  یریگیپ  یارب  یرایسب  یاھحرط  و 

. دندش هتخیر  غاب 

نوماریپ نانآ  داد و  تروص   ، اوح اب  هژیو  هب   ، اوح مدآ و  اب  یرایسب  یاھوگتفگ  وا 
لوط رد  زور  کی   . دندرک تبحص  دوخ  یاھ  هویش  دوبھب  یارب  یرایسب  یاھحرط 

نیح هک  دوب  دھاوخ  دیفم  رایسب  هک  درک  روطخ  ایشیتاپارس  نھذ  هب  اوح  اب  تبحص 
یارب یروف  یراک  انثا  نیا  رد  ناوت  یم  شفنب  داژن  زا  یدایز  دارفا  بذج  یارب  راظتنا 
رگا هک  درک  حیرصت  ایشیتاپارس   . داد ماجنا  راظتنا  لاح  رد  دنمزاین  لیابق  تفرشیپ 
هک دنروآ  ایند  هب  یربھر  دنناوتب   ، داژن نیرترایمھ  نیرت و  یقرتم  ناونع  هب  اھیدون 

هک تفرگ  دھاوخ  لکش  یوق  یا  هطبار   ، دشاب شفنب  ۀریت  رد  نآ  تیلصا  زا  یشخب 
روط هب  رما  نیا  یمامت  . و  دوش یم  غاب  ۀنکس  اب  نامدرم  نیا  یمیمص  دنویپ  بجوم 

هک هچب  نیا  هک  ارچ   ، دشاب ایند  ریخ  یارب  دش  یم  روصت  هناقداص  هنادنمدرخ و 
یدایز تبثم  ذوفن  تسناوت  یم   ، تفای یم  میلعت  هتفای و  شرورپ  غاب  رد  تسیاب  یم 

. دنک لامعا  شردپ  نامدرم  یور 

رد درک  یم  داھنشیپ  هک  هچنآ  یمامت  رد  ایشیتاپارس  هک  درک  دیکأت  دیاب  مھ  زاب 
ۀچیزاب هک  درکن  نامگ  مھ  راب  کی  زگرھ  وا   . دوب صولخ  اب  ًالماک  قداص و  عومجم 
حرط هب  تبسن  ایشیتاپارس   . تسا هدش  ایشسگیلد  ایشسگیلک و  تسد 
یناھج ِءاقترا  هب  ندز  تسد  زا  شیپ  شفنب  داژن  زا  یوق  یا  هتخودنا  نتخاس 

زاین لاس  اھدص  هب  رما  نیا  یلو   . دوب رادافو  ًالماک  ایشنروی  مگردرس  نامدرم 
یروف یجیاتن  تساوخ  یم  وا  ؛  دوب ربص  یب  وا  ، و  دسر ماجنارس  هب  ات  تشاد 

هک تخاس  نشور  اوح  یارب  وا   . شدوخ یناگدنز  لوط  رد  یزیچ  دنک —  هدھاشم 
درسلد تاقوا  بلاغ  دوب  هتفرگ  تروص  ایند  ِءاقترا  تھج  رد  هک  یکدنا  راک  زا  مدآ 
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. دش یم 

هب اھنآ  ماجنارس   . دیدرگ لیمکت  هنایفخم  روط  هب  اھحرط  نیا  لاس  جنپ  زا  شیب  یارب 
ینلک لاعف  ربھر  زغم و  نیرت  هتسجرب   ، وناق اب  داد  تیاضر  اوح  هک  دندیسر  یا  هطقن 
تموکح هب  تبسن  وناق   . دشاب هتشاد  هنایفخم  ییوگتفگ   ، تسود یاھیدون  رواجم 

دوب هیاسمھ  یاھیدون  نآ  یناحور  قداص  ربھر  وا  عقاو  رد   . دوب زوسلد  رایسب  مدآ 
. دندوب غاب  ۀنکس  اب  هناتسود  یطباور  رادفرط  هک 

رود نادنچ  هن   ، یزییاپ بورغ  کی  نشور  کیرات  تاعاس  یط  زاس  تشونرس  رادید 
و دوب —  هدیدن  ار  روشرپ  ابیز و  یوناق  ًالبق  زگرھ  اوح   . تسویپ عوقو  هب  مدآ  ۀناخ  زا 

شرود ناکاین  زاتمم  تسارف  رترب و  ینامسج  راتخاس  یاقب  زا  یلاع  ۀنومن  کی  وا 
ایشیتاپارس ۀژورپ  ِیتسرد  هب  وناق  نینچمھ  . و  دوب دندوب  سنرپ  لنسرپ  وزج  هک 
(. دوب لوادتم  مسر  کی  یرسمھ  دنچ   ، غاب زا  جراخ   ) . تشاد رواب  ًالماک 

نآ رد  اجنآ و  رد   ، رایسب یصخش  بیغرت  تردق  ، و  قایتشا  ، اوغا زا  هتفای  ریثأت  اوح 
تسد دوب  هدش  تبحص  نآ  نوماریپ  اھراب  هک  یریطخ  رما  هب  هک  داد  تیاضر  تقو 
هفاضا یھلا  رت  هدرتسگ  رتگرزب و  حرط  هب  ایند  تاجن  یارب  ار  دوخ  کچوک  ۀشقن   ، دنز

کلھم مدق   ، دبایرد ًالماک  دوب  عوقو  فرش  رد  هک  ار  هچنآ  هک  نیا  زا  شیپ   . دنک
. دش ماجنا  راک  نآ   . دش هتشادرب 
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شیپ یلاکشا  هک  دش  هجوتم  مدآ   . دوب هتخیر  مھ  هب  هرایس  ینامسآ  یگدنز 
مدآ  ، راب نیلوا  یارب  نونکا  . و  دیایب غاب  رد  یرانک  هب  وا  اب  تساوخ  اوح  زا  ، و  هدمآ
نامزمھ لمع  اب  ایند  دوبھب  هب  ندیشخب  باتش  یارب  هک  ار  یحرط  ناتساد  یمامت 
اھتدم هک  ایشیتاپارس  ریطخ  رما  مأوت  یارجا  یھلا و  حرط  یریگیپ   ، تھج ود  رد 

. دینش  ، دوب هدش  راک  نآ  یور 

وگتفگ هنوگ  نیدب  غاب  رد  باتھم  رون  ریز  رد  لایرتام  رتخد  رسپ و  هک  یلاح  رد  و 
ادص نآ  . و  درک شھوکن  ینامرفان  رطاخ  هب  ار  نانآ   ،“ غاب رد  یادص   ” ، دندرک یم 

؛ دنا هدرک  یطخت  غاب  نامیپ  زا  نانآ  هک  دوبن  یندع  جوز  هب  نم  دوخ  نالعا  زج  یزیچ 
دنگوس یارجا  رد  نانآ  هک  ؛  دنا هدومن  یچیپرس  اھقداص  کلم  تاروتسد  زا  نانآ  هک 

. دنا هدیزرو  روصق  ناھج  نارمکح  هب  دوخ  دامتعا 

هب یکین   . دنک تکرش  ترارش  یکین و  نتسب  راک  هب  رد  هک  دوب  هداد  تیاضر  اوح 
یھلا تساوخ  زا  یدمعت  یچیپرس  هانگ  ؛  تسا یھلا  یاھحرط  ندراذگ  ارجا 

هب رجنم  هک  تسا  ییاھکینکت  طلغ  میظنت  اھحرط و  قیبطت  مدع  ترارش  ؛  تسا
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. دوش یم  یا  هرایس  یمگردرس  یناھج و  نزاوت  مدع 

نانآ هب  نابھگن  مظعا  ۀتشرف   ، دندوب هدروخ  ار  تایح  تخرد  ۀویم  غاب  ِجوز  هک  راب  رھ 
مھ رد  رب  ینبم  ایشسگیلک  تاداھنشیپ  هب  نداد  نت  زا  هک  دوب  هداد  رادشھ 

: دندوب هدش  هداد  زردنا  تروص  نیا  هب  اھنآ   . دنزرو یراددوخ  ترارش  یکین و  نتخیمآ 
یناف یاھناسنا  دننامھ  ًاعطق   ، دیزیمآ مھ  رد  ار  ترارش  یکین و  امش  هک  یزور  رد  ”

“. درم دیھاوخ  ًاعطق  ، و  دش دیھاوخ  ملاع 

ناش هنایفخم  رادید  زاس  تشونرس  تیعقوم  نوماریپ  ررکم  راطخا  نیا  دروم  رد  اوح 
نانیمطا وا  هب  دوبن  هاگآ  اھزردنا  نیا  تیمھا  ردق و  زا  هک  وناق  اما   ، دوب هتفگ  وناق  هب 

هب رداق  دنرادروخرب  تسرد  تاین  کین و  یاھ  هزیگنا  زا  هک  ینانز  نادرم و  هک  داد 
گرزب هک  نانآ  دالوا  دوجو  رد  هکلب  درم  دھاوخن  ًاعطق  وا  هک  ؛  دنتسین ترارش  ماجنا 

. تفای دھاوخ  ینیون  یگدنز  دیشخب  دنھاوخ  تابث  تکرب و  ار  ایند  هدش و 

نیرتالاب اب  طقف  لماک و  صولخ  اب  یھلا  حرط  لیدبت  رییغت و  ۀژورپ  نیا  هچ  رگا 
راب هب  نایز   ، دوب هدش  هدراذگ  ارجا  هب  هدش و  هدنارورپ  ایند  تداعس  یارب  اھ  هزیگنا 
زا هک  اریز   ، دوب وکین  ماجنارس  هب  یبایتسد  یارب  اطخ  یھار  رگنایامن  هک  اریز   ، دروآ

. دیدرگ فرحنم   ، یھلا حرط   ، تسرد هار 

وا رگاوغا  هک  ار  هچنآ  یمامت  وا  ، و  دوب هدمآ  ابیز  اوح  نامشچ  هب  وناق   ، تسا تسرد 
یرشب تعیبط  عیرس  مھف  یرشب و  روما  ۀتفای  شیازفا  دیدج و  شناد   ” ناونع هب 

. درک یم  کرد  دوب  هداد  هدعو  مدآ “ تعیبط  کرد  لمکم  ناونع  هب 

دش نم  ۀفیظو  روآ  فسأت  طیارش  نآ  تحت  هک  روطنآ   ، شفنب داژن  ردام  ردپ و  اب  نم 
اوح ردام  یاطخ  هب  هک  هچنآ  یمامت  لقن  هب  نم   . مدرک تبحص  غاب  رد  بش  نآ 

دنپ و دوجوم  تیعضو  اب  هطبار  رد  نانآ  یود  رھ  هب  هداد و  شوگ  ًالماک  دش  یھتنم 
نیا  . دنتفرگ هدیدان  ار  یخرب  هدرک و  لابند  ار  حیاصن  نیا  زا  یضعب  نانآ   . مداد زردنا 

ادص غاب  رد  ار  اوح  مدآ و  دنوادخ  راگدرورپ   ” هک تروص  نیدب  امش  تاشراگن  رد  وگتفگ 
دوب موسرم  دعب  یاھلسن  نایم  رد   . دوش یم  رادیدپ  دیتسھ “‘ اجک  : ’ دیسرپ هدز و 

هب ًامیقتسم  یحور  ای  یعیبط  زا  معا   ، هداعلا قراخ  لومعمریغ و  زیچ  رھ  هک 
. دوش هداد  تبسن  نایادخ  یصخش  تلاخد 
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کرد ار  راوشد  تیعضو  نیا  یمامت  مدآ   . دوب زیگنا  تقر  ًاتقیقح  اوح  ییادز  مھوت 
دوخ راکاطخ  رسمھ  یارب   ، دوب هتسکش  لد  هدرسفا و  هک  نیا  نمض  درک و  یم 

. دومن یم  یزوسلد  محرت و  ساسحا  طقف 
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غارس هب  اوح  هابتشا  مدق  زا  دعب  زور  مدآ  هک  دوب  اطخ  کرد  زا  لصاح  سأی  رثا  رد 
ۀشقن اب  تفر و  دوب  غاب  یبرغ  سرادم  تسرپرس  هک  یدون  ۀتسجرب  نز   ، اتوئال

؛ دوب هدروخن  بیرف  مدآ  ؛  دینکن ریبعت  هابتشا  یلو   . دش بکترم  ار  اوح  تقامح  یلبق 
رد هک  دیزگرب  ًادمعت  وا  ؛  تسا یراک  هچ  ماجنا  ددص  رد  تسناد  یم  ًاقیقد  وا 
قشع یناسنا  قوف  یا  هفطاع  اب  شرسمھ  هب  وا   . دوش کیرش  اوح  تشونرس 

نآ زا  شیب  ایشنروی  رد  وا  نودب  ییاھنت  رد  هنابش  یرادیب  لامتحا  رکف  ، و  دیزرو یم 
. دنک لمحت  دناوتب  هک  دوب 

هداتفا یقافتا  هچ  اوح  یارب  هک  دنتفایرد  غاب  نیگمشخ  رایسب  نانکاس  هک  یتقو 
یاھ هزاورد  زا  اھنآ   . دنداد گنج  نالعا  یدون  رواجم  یدابآ  هب  اھنآ   . دنداد فک  زا  نانع 

 — دندرک دوبان  ار  اھنآ  یلک  هب  ، و  دندرب شروی  هدامآان  مدرم  نیا  هب  هتخات و  ندع 
ایند هب  زونھ  هک   ، نئاق ردپ   ، وناق ، و  دشن هتشاذگ  هدنز  یکدوک  ای   ، نز  ، درم چیھ 

. دیدرگ کالھ  زین  دوب  هدماین 

سرت اب  تریح و  رد  قرغ  دوب  هداتفا  قافتا  هک  هچنآ  ندیمھف  ضحم  هب  ایشیتاپارس 
. دومن قرغ  گرزب  ۀناخدور  رد  ار  دوخ  وا  دعب  زور   . تشگ دوخیب  دوخ  زا  ینامیشپ  و 

هک نیا  نمض   ، دنھد یلست  ار  دوخ  لاح  ناشیرپ  ردام  دندرک  یعس  مدآ  نادنزرف 
ار دوخ  تریصب   ، تدم نآ  نایاپ  رد   . دز یم  هسرپ  ییاھنت  رد  زور  یس  یارب  ناشردپ 
عورش اھنآ  ۀدنیآ  لمع  ریسم  یارب  تشگزاب و  دوخ  ۀناخ  هب  مدآ  دیشخب و  تیعطق 

. دومن یزیر  همانرب  هب 

تمسق نانآ  هانگ  یب  نادنزرف  طسوت  بلغا  هارمگ  نیدلاو  یاھیدرخبان  جیاتن 
ریذپان فصو  هودنا  رد  اوح  مدآ و  بیجن  راکتسرد و  نارتخد  نارسپ و   . دوش یم 

دوب هدمآ  دراو  نانآ  هب  هنامحر  یب  رایسب  یناھگان و  رایسب  هک  یندرکن  رواب  یدژارت 
نآ مغ  هودنا و  زا  نادنزرف  نیا  نیرتگرزب  مھ  لاس  هاجنپ  ات  یتح   . دندوب هدش  قرغ 
هک زور  یس  تدم  نآ  تشحو  زا  صوصخ  هب   ، دنتفاین مایتلا  راب  تبیصم  یاھزور 
زا ناشلاح  ناشیرپ  ردام  هک  نیا  نمض   ، دوب بیاغ  هناخ  زا  ناشردپ  نآ  یط 

. دوب لماک  یربخ  یب  رد  وا  تماقا  لحم  تشونرس و 

هدازآ ناور  نیا   . دندوب جنر  هودنا و  زارد  یاھلاس  دننامھ  اوح  یارب  زور  یس  نیمھ  و 
. تفاین مایتلا  ًالماک  یحور  هودنا  یرکف و  جنر  روآ  باذع  ۀرود  نآ  تاریثأت  زا  زگرھ 
نآ اب  اوح  ۀظفاح  رد  نانآ  یدعب  یدام  یاھیتخس  اھتیمورحم و  زا  یتمسق  چیھ 
لباق لمحت  لباقریغ  یفیلکتالب  ییاھنت و  کانلوھ  یاھبش  کانتشحو و  یاھزور 
تسناد یمن  تفای و  یھاگآ  ایشیتاپارس  ۀنالوجع  لمع  دروم  رد  وا   . دوبن هسیاقم 

وا هابتشا  مدق  تازاجم  رطاخ  هب  ای  هتخاس  دوبان  ار  دوخ   ، هودنا رثا  رد  شرسمھ  ایآ 
مأوت یتیاضر  اوح   ، تشگزاب مدآ  هک  یماگنھ  . و  تسا هدش  هتشادرب  نیمز  ۀرک  زا 

، و راوشد ینالوط و  کرتشم  یگدنز  زگرھ  هک  دومن  هبرجت  ار  ساپس  یداش و  اب 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دادن رارق  عاعشلا  تحت  ار  نانآ  راب  تنحم  تمدخ 

قداص کلم  نارگشریذپ  هک   ، اوح یاطخ  زا  دعب  زور  داتفھ  ات  مدآ  اما   ، تشذگ نامز 
تعیبط زا   ، دنتفرگ هدھع  هب  ار  هرک  روما  تیلوئسم  هتشگزاب و  ایشنروی  هب 

. دنا هتفر  اطخ  هب  نانآ  هک  تسناد  وا  ماگنھ  نآ  رد  . و  دوبن نئمطم  ناشریصقت 

یکیدزن رد  اھیدون  یدابآ  یدوبان  ربخ  دندوب : شیپ  رد  یرتشیب  تالکشم  زونھ  یلو 
نونکا ، و  دیسرن یدنک  هب  لامش  تمس  رد  ایشیتاپارس  یگناخ  لیابق  هب  ندع 
یگنج عورش  نیا  . و  دنک یورشیپ  غاب  یوس  هب  ات  دوب  هدمآ  درگ  یمیظع  هاپس 

هک نیا  زا  سپ  اھتدم  ات  اھتموصخ  نیا  اریز   ، دوب اھیدون  مدآ و  دالوا  نیب  خلت  ینالوط و 
“ یتوادع  ” . تفای همادا  دندرک  ترجاھم  تارف  ۀرد  رد  مود  غاب  هب  شناوریپ  مدآ و 

“. تشاد دوجو  نز  نآ  درم و  نآ  دالوا  نیب   ، نز درم و  نآ  نیب   ” اپرید دیدش و 
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بلط اھقداص  کلم  زا   ، دنتسھ یورشیپ  لاح  رد  اھیدون  هک  تفای  عالطا  مدآ  یتقو 
هک دنتفگ  وا  هب  طقف  ، و  دندیزرو عانتما  وا  هب  نداد  زردنا  زا  نانآ  یلو   . دومن تروشم 
هک ییاج  ات   ، هناتسود یراکمھ  لوق  وا  هب  دھد و  ماجنا  دناد  یم  حالص  هک  ار  یراک 

تلاخد زا  اھقداص  کلم   . دنداد  ، دریگب میمصت  وا  هک  یریسم  رھ  رد  تسا و  رسیم 
. دندوب هدش  عنم  اوح  مدآ و  یصخش  یاھحرط  رد  ندرک 

قداص کلم  نارگشریذپ  روضح  ؛  دنا هدروخ  تسکش  اوح  وا و  هک  تسناد  یم  مدآ 
ای یصخش  تیعضو  دروم  رد  یزیچ  زونھ  وا  هچ  رگ   ، تفگ یم  نانآ  هب  ار  نیا 
ناوریپ زا  نت  تسیود  رازھ و  دودح  اب  وا   . تسناد یمن  ناش  هدنیآ  تشونرس 

رد بش  لوط  رد  دننک  یوریپ  ناشربھر  زا  دنتخاس  دھعتم  ار  دوخ  هک  شرادافو 
زا دیدج  یاھ  هناخ  یوجتسج  رد  نیرجاھم  نیا  رھظ  ماگنھ  دعب  زور  ، و  دوب وگتفگ 
تفرگ میمصت  ور  نیا  زا  تشادن و  گنج  هب  یا  هقالع  چیھ  مدآ   . دندرک تمیزع  ندع 

. دراذگ یقاب  اھیدون  یارب  هلباقم  نودب  ار  لوا  غاب 

زا فارس  لاقتنا  ناگتشرف  ندیسر  اب  غاب  زا  جورخ  موس  زور  رد  یندع  ناوراک 
یارب دوب  انب  هک  هچنآ  زا  اوح  مدآ و  راب  نیلوا  یارب  . و  دیدرگ فقوتم  مسورج 

، دندوب رظتنم  ناگدنھد  لاقتنا  هک  یلاح  رد   . دنتفای یھاگآ  دتفا  قافتا  ناشنادنزرف 
دندوب هدیسر  یگلاس ) تسیب   ) باختنا نس  هب  هک  ینادنزرف  نآ  هب  باختنا  قح 

یتسرپرس تحت  هک  نیا  ای  دننامب  یقاب  ایشنروی  رد  دوخ  نیدلاو  اب  هک  دش  هداد 
رد ؛  دندیزگرب ار  ایشندیا  هب  نتفر  موس  ود   . دنریگ رارق  کدایشالرن  یاھ  هبترمالاو 
زا لبق  نس  نادنزرف  مامت   . دندومن باختنا  ار  ناشنیدلاو  اب  ندنام  موس  کی  دودح 
رسپ نیا  کانھودنا  ییادج  هک  دوبن  رداق  سک  چیھ   . دندش هدرب  ایشندیا  هب  باختنا 
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هراظن تسا  تخس  راکاطخ  هار  هک  نیا  کرد  نودب  ار  ناشنادنزرف  لایرتام و  رتخد  و 
نانآ ریدقت  هک  میناد  یمن  ام  ؛  دنتسھ ایشندیا  رد  نونکا  اوح  مدآ و  دالوا  نیا   . دنک

. دوب دھاوخ  هچ 

یزیچ ایآ   . دش یم  هدامآ  رفس  ۀمادا  یارب  هک  دوب  نیگمغ  رایسب  ناوراک  کی  نیا 
اب  ، دنیایب هرک  کی  هب  ییالاب  یاھدیما  نینچ  اب  دشاب ! رتزیگنا  مغ  تسناوت  یم 

هزات ، و  هدش جراخ  ندع  زا  تفخ  اب  سپس  ، و  دنریگ رارق  لابقتسا  دروم  یگدنخرف 
زا دیدج  تنوکس  ناکم  کی  نتفای  زا  شیپ  یتح  ار  ناشنادنزرف  مراھچ  هس  زا  شیب 

! دنھدب تسد 
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دوخ یاھاطخ  تعیبط  زا  اوح  مدآ و   ، دوب هدش  فقوتم  یندع  ناوراک  هک  یلاح  رد 
ار تواضق  مکح  ات  دش  رھاظ  لیئربج   . دنتفای یھاگآ  ناشتشونرس  زا  هدش و  علطم 
اطخ هب  موکحم  ایشنروی  یا  هرایس  یاوح  مدآ و  دوب : تواضق  یأر  نیا  . و  دراد مالعا 

ۀرک نیا  نایاورنامرف  ناونع  هب  ار  شیوخ  یراد  تناما  نامیپ  نانآ  ؛  دنتسھ
. دنا هدرک  ضقن  ینوکسم 

نانآ تاضق  هک  نیا  نالعا  اب   ، دندوب نوزحم  هانگ  ساسحا  زا  اوح  مدآ و  هک  یلاح  رد 
تلود تاررقم  زا  یچیپرس   ” رب ینبم  تاماھتا  یمامت  زا  ار  اھنآ  نوتگنیولس  رد 

هدشن یرگشروش  هب  موکحم  اھنآ   . دندش نامداش  رایسب  دنا  هتخاس  اربم  ناھج “
. دندوب

هداد لزنت  ملاع  یناف  یاھناسنا  حطس  هب  ار  دوخ  هک  دنتفای  یھاگآ  یندع  جوز 
، هدرب شیپ  ایشنروی  نز  درم و  تروص  هب  ار  دوخ  دیاب  اھنآ  سپ  نیا  زا  هک  نیا  ، و  دندوب

. دننکفا رظن  ایند  یاھداژن  هب  دوخ  ۀدنیآ  یارب  و 

رھ بقاوع  نانآ  ناراگزومآ   ، دننک کرت  ار  مسورج  اوح  مدآ و  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم 
ًاصخش نم   . دندوب هداد  حیضوت  ًالماک  نانآ  هب  یھلا  یاھحرط  زا  ار  یساسا  فارحنا 
هداد رادشھ  نانآ  هب  دنیایب  ایشنروی  هب  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  مھ  لبق و  مھ  ًاررکم  و 
تسا یملسم  یازس  یعطق و  ۀجیتن  ناسنا  ینامسج  حطس  هب  لزنت  هک  مدوب 
کرد اما   . دوب دھاوخ  اطخ  دمایپ  نانآ  یا  هرایس  تیرومأم  یارجا  رد  دیدرت  یب  هک 

یاطخ زا  هلصاح  جیاتن  نشور  مھف  یارب  یدنزرف  لایرتام  ۀتسر  ِیریذپانانف  تیعضو 
. تسا یرورض  اوح  مدآ و 

رادم اب  ینالقع  طابترا  قیرط  زا  مسورج  رد  دوخ  ناراطقمھ  دننامھ   ، اوح مدآ و  - 1
ۀقیرط نیا  هک  یماگنھ   . دندرک یم  ظفح  ار  یریذپانانف  تیعضو   ، حور ۀبذاج  ینھذ - 
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فرص تقو  نآ   ، دوش یم  هتسکش  ینھذ  لاصفنا  قیرط  زا  تایح  ۀمادا  یساسا 
تیعضو  . دور یم  نیب  زا  ریذپانانف  تیعضو   ، قولخم دوجو  یونعم  حطس  زا  رظن 

ینالقع یاطخ  ریذپان  بانتجا  دمایپ  تشاد  لابند  هب  ار  یکیزیف  گرم  هک  ریذپانف 
. دوب اوح  مدآ و 

ایند نیا  یناف  مسج  لکش  هب  نینچمھ  هک   ، ایشنروی لایرتام  رتخد  رسپ و  - 2
یکتم هناگود  شدرگ  متسیس  کی  ظفح  هب   ، نیا رب  هوالع   ، دندوب هتفای  مسجت 
ۀویم رد  هک  یقوفام  یژرنا  زا  یرگید  نانآ و  یکیزیف  تعیبط  زا  یکی  هک   ، دندوب

هب نابھگن  مظعا  ۀتشرف  هشیمھ   . دش یم  قتشم  دوب  هدش  هریخذ  تایح  تخرد 
هب ، و  دوش یم  رجنم  تیعضو  لزنت  هب  دامتعا  زا  روصق  هک  دوب  هداد  رکذت  اوح  مدآ و 

. دیدرگ بلس  نانآ  زا  یژرنا  عبنم  نیا  هب  یسرتسد  نانآ  یاطخ  لابند 

هب نانآ  نداد  قوس  رد  یلو   ، دیدرگ قفوم  اوح  مدآ و  نتخادنا  ماد  هب  رد  ایشسگیلک 
هداد ماجنا  اھنآ  هچنآ   . دیزاین تسد  شفدھ  هب  ناھج  تلود  هیلع  راکشآ  نایصع 

مرجم تقیقح  نتشاذگ  اپ  ریز  هب  زگرھ  اھنآ  یلو   ، دوب هنارورش  عقاو  رد  دندوب 
رسپ یناھج و  ردپ  ۀنالداع  تموکح  هیلع  شروش  رد  ، و  دندشن هتخانش 

. دندرکن تکرش  هناھاگآ  زین  شرگشنیرفآ 

ناسنا طوقس  حالطصا  هب  - 8

یناف ناسنا  نییاپ  تبترم  هب  شیوخ  لایرتام  یدنزرف  یالاب  ۀبتر  زا  اوح  مدآ و 
لصفالب بقاوع  مغر  هب  رشب  داژن   . دوبن ناسنا  طوقس  نیا  یلو   . دندرک طوقس 
نامدرم هب  شفنب  داژن  یادھا  یھلا  حرط  هچ  رگا   . تسا هتفای  اقترا  مدآ  یاطخ 

مدآ و هک  یدودحم  کمک  زا  یناسنا  یناف  یاھداژن   ، دیسرن ییاج  هب  ایشنروی 
. دنا هدرب  یتفگنھ  تعفنم  دنتشاد  هضرع  ایشنروی  یاھداژن  هب  شدالوا 

لماکت کی  رشب  داژن  خیرات   . تسا هتشادن  دوجو  ناسنا “ طوقس   ” مان هب  یزیچ 
یکیژولویب طیارش  هب  تبسن  ار  ایند  نامدرم  مدآ  یاطعا  ، و  تسا هدنور  شیپ 

لماوع نآ  یاراد  نونکا  ایشنروی  رترب  یاھ  هریت   . دیشخب دوبھب  دایز  ۀزادنا  هب  نیشیپ 
، ینادنا دنا : هدش  قتشم  هناگادج  عبنم  راھچ  دادعت  زا  هک  دنشاب  یم  یثرا 

. یمدآ ، و  یدون  ، کیگنس

حرط دربشیپ  رد  وا  هچ  رگا   . ددرگ یقلت  یرشب  داژن  رب  نیرفن  کی  ببسم  دیابن  مدآ 
وا و هچ  رگ   ، دیزرو یطخت  تیھولا  اب  شنامیپ  زا  وا  هچ  رگ   ، دروخ تسکش  یھلا 

تدضاعم  ، اھنیا یمامت  مغر  هب   ، دنتفای لزنت  قولخم  تبترم  رد  ًاعطق  شرسمھ 
. دوب دایز  رایسب  ایشنروی  رد  ندمت  دربشیپ  رد  رشب  داژن  هب  اھنآ 
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طیارش هک  دنک  یم  مکح  تلادع   ، امش یایند  رد  مدآ  تیرومأم  جیاتن  یبایزرا  رد 
نیا هب  مسورج  زا  دوخ  یابیز  رسمھ  اب  هک  یماگنھ  مدآ   . دوش هتخانش  هرایس 
هجاوم یا  هدننک  دیمون  ًابیرقت  تیلوئسم  اب  تفای  لاقتنا  مگردرس  کیرات و  ۀرایس 

رگا ، و  دندش یم  ییامنھار  ناشناراکمھ  اھقداص و  کلم  ریبدت  اب  نانآ  رگا  اما   . دش
تاغیلبت هب  اوح  یلو   . دنتشگ یم  رادروخرب  تیقفوم  زا  ماجنارس   ، دندوب رتروبص 
شیامزآ هب  وا   . داد ارف  شوگ  یا  هرایس  لمع  یدازآ  یصخش و  یدازآ  ۀنارگ  هلیح 

هک ینعم  نیدب   ، دش هداد  قوس  یدنزرف  لایرتام  ۀتسر  ِتایح  یامسالپ  یور 
ۀیلوا حرط  ۀتخیمآ  ماگنھ  نآ  رد  ِعون  تایح  رصنع  اب  تایح  ۀعیدو  نیا  داد  هزاجا 
تادوجوم تایح  رصنع  اب  ًاقباس  هک  دزیمآ  مھ  رد  سردوز  روط  هب  تایح  نیلماح 

مھ رد  دندوب  هدش  قحلم  یا  هرایس  سنرپ  لنسرپ  هب  هک  یا  هدننک  لثم  دیلوت 
. دوب هدش  هتخیمآ 

تاعادبا  ، ربنایم قیرط  زا  هاگچیھ   ، تشھب یوس  هب  ناتدوعص  رسارس  رد  امش 
یارب ، و  لامک یوس  هب   ، لامک ریسم  رد   ، دوبھب یارب  رگید  یاھ  هویش  ای   ، یصخش

، یھلا هدش و  تیبثت  ۀمانرب  زا  نتفرگ  یشیپ  یارب  هناربص  یب  شالت  اب   ، یدبا لامک 
. دروآ دیھاوخن  تسد  هب  یزیچ 

چیھ رد  یرت  هدننک  درسلد  ینالقع  یبایماک  مدع  هاگچیھ  ًالامتحا  عومجم  رد 
نینچ هک  تسین  روآ  تفگش  یلو   . تسا هتشادن  دوجو  نادابن  مامت  رد  یا  هرایس 

شنیرفآ کی  زا  یشخب  ام   . دھد خر  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  روما  رد  ییاھاطخ 
رد ام  ناھج  ؛  دنکن راک  لمکا  وحن  هب  زیچ  همھ  هک  تسین  بیجع  ، و  میتسھ میظع 

. ام أشنم  هن   ، تسا ام  یدبا  فدھ  لامک   . تسا هدشن  هدیرفآ  لامک 

هن ورین و  کی  طقف  گرزب  زکرم  عبنم و  نیلوا  رگا   ، دوب یتسیناکم  ناھج  نیا  رگا 
یکیزیف ۀدام  زا  روانھپ  یھوبنا  شنیرفآ  یمامت  رگا   ، دوب تیصخش  کی  نینچمھ 

، دوب امرفمکح  نآ  رب  یژرنا  ریغتمان  تالاعفنا  لعف و  یگژیو  اب  ینیعم  نیناوق  هک  دوب 
. دوب سرتسد  رد  لامک   ، یناھج تیعضو  لیمکت  مدع  مغر  هب  یتح  تروص  نآ  رد 
هک ام  لماکت  لاح  رد  ناھج  رد  اما   . تشادن دوجو  یداضت  ؛  تشادن دوجو  یتفلاخم 

مھافت ِءوس  قفاوت و  مدع  هک  میلاحشوخ  ام   ، تسا یبسن  ناصقن  لامک و 
. ناھج رد  تیصخش  لمع  تیعقاو و  رب  تسا  یھاوگ  نیا  هک  ارچ   ، تسا ریذپ  ناکما 

تروص نیا  رد   ، دراد طلست  نآ  رب  تیصخش  هک  تسا  یتیدوجوم  ام  شنیرفآ  رگا  و 
ام ؛  دیشاب نئمطم  تیقفوم  ، و  تفرشیپ  ، تیصخش یاقب  ناکما  زا  دیناوت  یم  امش 

هتشاد نانیمطا  ییوجارجام  ، و  هبرجت  ، تیصخش دشر  هب  تبسن  میناوت  یم 
ًافرص هن   ، تسا هدنور  شیپ  یصخش و  هک   ، تسا یھوکشرپ  ناھج  هچ   . میشاب

. لماک لاعفریغ  یا  هنوگ  هب  یتح  ای  یکیناکم 

“.[ غاب رد  ادص   ” فارس ۀتشرف   ، اینوُلوُس طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 76
مود غاب 

وا و  ، دراذگ یقاب  اھیدون  یارب  هلباقم  نودب  ار  لوا  غاب  دیزگرب  مدآ  هک  یماگنھ 
رفس نینچ  یارب  هک  ییاھقیاق  اھیندع  اریز   ، دنورب برغ  هب  دنتسناوت  یمن  شناوریپ 

یاھیدون ؛  دنورب لامش  هب  دنتسناوت  یمن  اھنآ   . دنتشادن دنشاب  بسانم  ییایرد 
بونج هب  نتفر  زا  اھنآ   . دندوب یورشیپ  لاح  رد  ندع  یوس  هب  شیپ  زا  یلامش 

هب زاب  هار  اھنت   . دندوب مصاختم  لیابق  زا  ولمم  هقطنم  نآ  یاھ  هپت  ؛  دندوب کانمیب 
یاھ هناخدور  نیب  زور  نآ  مرخ  قطانم  تمس  هب  اھنآ  ور  نیا  زا  ، و  دوب قرش  یوس 
رس تشپ  هک  ییاھنآ  زا  یرایسب  . و  دندرک رفس  قرش  یوس  هب  تارف  هلجد و 
یا هرد  ۀناخ  رد  مدآ  ۀفیاط  هب  ات  دندرک  رفس  قرش  تمس  هب  ًادعب  دندنام  یقاب 

. دندنویپب ناشدیدج 

نئاق دسر  نیرھنلا  نیب  رد  اھ  هناخدور  نیب  دوخ  دصقم  هب  مدآ  ناوراک  هک  نآ  زا  شیپ 
ناج شرتخد  دلوت  ۀظحل  رد   ، اسنس ردام   ، اتوئال  . دندمآ ایند  هب  ود  رھ  اسنَس  و 
اسنس  ، اوح  . دنام هدنز  رترب  تردق  رطاخ  هب  یلو  دیشک  باذع  رایسب  اوح   . درپس

گرزب اسنس   . تفای شرورپ  نئاق  هارمھ  هب  وا  ، و  تفرگ دوخ  شوغآ  هب  ار  اتوئال  ۀچب 
یلامش یبآ  یاھداژن  سیئر   ، ناگراس رسمھ  وا   . دیدرگ اناوت  رایسب  ینز  هدش و 

. تشاد مھس  مایا  نآ  یبآ  یاھناسنا  تفرشیپ  رد  دش و 

دنوش یم  دراو  نیرھنلا  نیب  هب  اھیندع  - 1

اھنآ  . دسرب تارف  ۀناخدور  هب  مدآ  ناوراک  هک  دوب  مزال  تقو  لماک  لاس  کی  ًابیرقت 
هب ار  دوخ  هار  هک  نآ  زا  شیپ  هتفھ  شش  ًابیرقت   ، دندید دم  رزج و  رد  ار  نآ  نوچ 

یاھتشد رد  دنیاشگب  دوش  مود  غاب  دوب  انب  هک  اھ  هناخدور  نیب  نیمزرس  یوس 
. دندز ودرا  هناخدور  برغ 

غاب یالاو  نھاک  هاشداپ و  هک  دیسر  ربخ  مود  غاب  نیمزرس  نانکاس  هب  هک  یتقو 
یقرش یاھھوک  فرط  هب  ناباتش   ، تسا یورشیپ  لاح  رد  نانآ  تمس  هب  ندع 

. و تفای هدش  هیلخت  ار  بولطم  نیمزرس  یمامت  دیسر  اجنآ  هک  یتقو  مدآ   . دنتخیرگ
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یدیدج یاھ  هناخ  ات  هدرک  راک  هب  عورش  شنارای  مدآ و  دیدج  ناکم  نیا  رد  اجنیا 
. دننک ریاد  بھذم  گنھرف و  زا  یدیدج  زکرم  دنزاسب و 

یاھناکم باختنا  یارب  هک  یا  هتیمک  ۀیلوا  شنیزگ  هس  زا  یکی  ناونع  هب  لحم  نیا 
دوب هدش  داھنشیپ  نادامآ  نَو و  طسوت  هدش و  هداد  صاصتخا  غاب  یارب  لمتحم 
یعیبط عافد  کی  دوخ  هناخدور  ود  نیا  ناراگزور  نآ  رد   . دوب هدش  هتخانش  مدآ  یارب 
مھ هب  یروط  هلجد  تارف و   ، مود غاب  لامش  رد  یھاتوک  ۀلصاف  هب  ، و  دندوب بوخ 

یارب لیام  شش  هاجنپ و  یازارد  هب  یعفادت  راوید  کی  هک  دندش  یم  کیدزن 
. دوش هتخاس  تسناوت  یم  هناخدور  ود  نیب  بونج و  رد  عقاو  نیمزرس  زا  تظافح 

. ددرگ ذاختا  یگدنز  ییادتبا  یاھشور  دش  مزال   ، دیدج ندع  رد  رارقتسا  زا  دعب 
ریسم تعیبط  رگید  راب   . تسا هدش  نیرفن  نیمز  هک  دمآ  یم  رظن  هب  یقیقح  ًالماک 
شاعم رارما  هدشن  هدامآ  نیمز  زا  دندوب  راچان  مدآ  ۀفیاط  لاح   . درک یم  یط  ار  دوخ 
اب یناسنا  دوجو  یاھیراگزاسان  یعیبط و  یاھتموصخ  دوجو  طیارش  رد  دننک و 
هدامآ دوخ  یارب  ًاشخب  ار  لوا  غاب  اھنآ   . دنوش نابیرگ  هب  تسد  یگدنز  تایعقاو 

قلخ ناشتروص “ قرع   ” اب ناشدوخ و  ناتسد  تمحز  اب  دیاب  یمود  یلو   ، دنتفای
. دش یم 

لیباھ نئاق و  - 2

دوب اوح  مدآ و  دنزرف  نیلوا  وا   . دش دلوتم  لیباھ   ، نئاق دلوت  زا  دعب  لاس  ود  زا  رتمک 
، دیسر یگلاس  هدزاود  نس  هب  لیباھ  هک  یماگنھ   . تفای دلوت  مود  غاب  رد  هک 

. دوب هدرک  باختنا  ار  یزرواشک  ۀشیپ  نئاق  ؛  دیزگرب ار  یراد  هلگ 

هداد ییایادھ  نانھاک  هب  سرتسد  رد  یاھزیچ  زا  هک  دوب  موسرم  اھزور  نآ  رد  لاح 
نئاق . و  دندروآ یم  عرازم  یاھ  هویم  زا  نازرواشک  دوخ و  یاھ  هلگ  زا  ناراد  هلگ   . دوش
نیا  . دندرک یم  میدقت  ییایادھ  نانھاک  هب  هاگ  هب  هاگ  مسر  نیا  قباطم  زین  لیباھ  و 
هب لیباھ  ، و  دندوب هدرک  هرجاشم  دوخ  ۀفرح  یبسن  شزرا  دروم  رد  اھراب  رسپ  ود 

نئاق  . دوش یم  هداد  ناشن  تیحجرا  وا  یناویح  یاھینابرق  هب  هک  تفایرد  یدوز 
یگدوھیب هب  عرازم  یاھ  هویم  نیشیپ  حیجرت  رب  ینبم  لوا  ندع  ننس  هب  تبسن 

دوخ رتگرزب  ردارب  هب  ، و  داد یمن  ار  نیا  ۀزاجا  لیباھ  یلو   . دومن یرگنزاب  تساوخرد 
. دز یم  هنعط  شتسکش  رطاخ  هب 

ینابرق یادھا  هک  دوب  هدمآرب  نیا  ددصرد  عقاو  رد  مدآ   ، لوا ندع  یاھزور  رد 
تالداجم عوضوم  یارب  یھیجوت  لباق  ۀنیشیپ  نئاق  ور  نیا  زا   ، دنک عنم  ار  یناویح 

مدآ  . دوب راوشد  مود  ندع  یبھذم  یگدنز  نداد  نامزاس   ، دوجو نیا  اب   . تشاد دوخ 
ار یزرواشک  ، و  عافد  ، ینامتخاس راک  هب  طوبرم  تایئزج  کی  رازھ و  تیلوئسم  راب 
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یھدنامزاس  ، دوب هدرسفا  رایسب  یحور  رظن  زا  وا  هک  یلاح  رد   . تشاد شود  رب 
لغاشم نیا  رد  لوا  غاب  رد  هک  ییاھرابت  یدون  نآ  هب  ار  تیبرت  میلعت و  تدابع و 

مداخ نانھاک  یھاتوک  تدم  نینچ  رد  یتح  ؛ و  دومن لوحم  دندوب  هدرک  تمدخ 
. دندرک یم  تشگزاب  مدآ  زا  شیپ  مایا  ماکحا  اھدرادناتسا و  هب  یدون 

، اھندرک ینابرق  ۀیضق  نیا  ، و  دندوبن راگزاس  یبوخ  هب  مھ  اب  زگرھ  رسپ  ود  نیا 
وا هک  تسناد  یم  لیباھ   . دومن یم  کمک  نانآ  نایم  ۀدنیازف  ترفن  هب  نیا  زا  شیب 
هاگچیھ تسین  وا  ردپ  مدآ  هک  نئاق  نتخاس  رثأتم  زا  تسا و  ود  رھ  اوح  مدآ و  رسپ 

هک دوب  ییاھیدون  داژن  زا  شردپ  هک  ارچ  دوبن  صلاخ  شفنب  داژن  زا  نئاق   . دیزرون غیرد 
یمامت . و  دش هتخیمآ  مھ  رد  ینادنا  یموب  ۀریت  اب  خرس و  یبآ و  ناسنا  اب  اھدعب 
هتسویپ یترفن  وا  هک  دش  بجوم   ، نئاق یثرا  یوج  هزیتس  تعیبط  ۀفاضا  هب   ، اھنیا

. دنک ادیپ  شرتکچوک  ردارب  هب  تبسن  هدنیازف 

اھنآ نایم  شنت  ماجنارس  هک  دندوب  هلاس  تسیب  هلاس و  هدجھ  بیترت  هب  اھرسپ 
نیگمشخ نانچ  ار  شیوج  هزیتس  ردارب  لیباھ  یاھ  هنعط   ، زور کی   . دیسر هجیتن  هب 

. دیناسر لتق  هب  ار  وا  هدش و  رو  هلمح  یو  هب  دولآ  بضغ  یا  هنوگ  هب  نئاق  هک  دومن 

لماکت لماوع  ناونع  هب  ار  تیبرت  میلعت و  طیحم و  شزرا   ، لیباھ راتفر  ۀدھاشم 
لک نب  رد  ثراوت  ، و  تشاد لآ  هدیا  یثاریم  لیباھ   . دنک یم  تباث  تیصخش 

. دومن یثنخ  ار  یلاع  ۀیثرا  نیا  ًالمع  رت  تسپ  طیحم  ریثأت  یلو  ؛  دراد رارق  تیصخش 
شدعاسمان طیحم  ریثأت  تحت  رایسب  شیناوج  یاھلاس  لوط  رد  هژیو  هب  لیباھ 

یصخش دنام  یم  هدنز  یگلاس  یس  ای  جنپ  تسیب و  نس  ات  وا  رگا   . تفرگ رارق 
رد  . داد یم  ناشن  ار  دوخ  ماگنھ  نآ  رد  وا  یلاع  ثاریم  ؛  دش یم  توافتم  ًالماک 

یتیصخش صیاقن  رب  یعقاو  ندش  هریچ  رد  دناوت  یمن  بوخ  طیحم  کی  هک  یلاح 
یگدنز رتناوج  یاھلاس  یط  ًالقا   ، دب طیحم  کی   ، دنک یدایز  کمک  هیاپ  ثراوت 
یعامتجا طیحم   . دنادرگ عیاض  ار  یلاع  ثاریم  کی  یرثؤم  یلیخ  روط  هب  دناوت  یم 

زا تفایرد  نیرتشیب  یارب  یرورض  یرفسمتا  کاخ و   ، حیحص تیبرت  میلعت و  بوخ و 
. دنشاب یم  بوخ  ثاریم 

نودب ار  اھ  هلگ   ، وا یاھگس  هک  دیدرگ  راکشآ  شنیدلاو  هب  ینامز  لیباھ  گرم 
موش روآدای  تعرس  هب  تشاد  اوح  مدآ و  یارب  نئاق   . دندروآ هناخ  هب  ناشبحاص 
. دندومن قیوشت  غاب  کرت  یارب  شمیمصت  رد  ار  وا  نانآ  ، و  دش یم  ناشیاطخ 

لبمس یصاخ  زرط  هب  وا  هک  ارچ  دوبن  شوخ  نادنچ  نیرھنلا  نیب  رد  نئاق  یگدنز 
راجزنا زا  وا  یلو   ، دندوب نابرھمان  یو  اب  وا  نارای  هک  دوبن  روط  نیا   . دوب اطخ 

نوچ هک  تسناد  یم  نئاق  اما   . دوبن عالطا  یب  دوخ  دوجو  هب  تبسن  نانآ  هاگآدوخان 
بسح رب  هک  هیاسمھ  ۀلیبق  دارفا  نیلوا  طسوت   ، تشادن یا  هلیبق  ناشن  چیھ 

دش بجوم  تمادن  یردق  سرت و   . دش یم  هتشک  دندرک  یم  دروخرب  وا  اب  فداصت 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



هدشن عقاو  ینکس  دروم  هدننک  میظنت  کی  طسوت  هاگچیھ  نئاق   . دنک هبوت  وا  هک 
بھذم هب  تبسن  ، و  دومن یم  یچیپرس  یگداوناخ  تاررقم  زا  هشیمھ  ، و  دوب

کمک و یاضاقت  هتفر و   ، شردام  ، اوح دزن  وا  نونکا  اما   . دوب تمرح  یب  شردپ 
میظنت کی   ، دومن بلط  ار  یھلا  یرای  هناقداص  هک  یماگنھ  ، و  دومن یحور  تیادھ 
هب هتشاد و  تنوکس  نورد  رد  هک  هدننک  میظنت  نیا  . و  دیزگ ینکس  وا  رد  هدننک 
ۀرمز رد  ار  وا  هک  داد  یم  یرترب  زا  یصخشم  تیزم  نئاق  هب  تسیرگن  یم  نوریب 

. دومن یم  یدنب  هقبط  دندیسرت  یم  نآ  زا  رایسب  هک  مدآ  ۀلیبق 

کی نایم  رد  وا   . دش هناور  مود  ندع  قرش   ، دون نیمزرس  هب  نئاق  بیترت  نیدب  و 
ایشیتاپارس یاھ  ینیب  شیپ  یا  هزادنا  ات  ، و  دش گرزب  یربھر  شردپ  مدرم  زا  هورگ 

مدآ ۀفیاط  اھیدون و  زا  شخب  نیا  نیب  شرمع  رساترس  رد  هک  ارچ   ، دیشخب ققحت  ار 
ناشلوا رسپ  ، و  درک جاودزا  انوُمِر  دوخ  رود  یومع  رتخد  اب  نئاق   . دوب حلص  جورم 

رد مدآ  ۀفیاط  اھیمالیا و  لاس  اھدص  یارب  . و  دیدرگ یمالیا  یاھیدون  ربھر  خونخ 
. دنداد همادا  یگدنز  هب  حلص 

نیرھنلا نیب  رد  یگدنز  - 3

مدآ و  . دیدرگ راکشآ  هدنیازف  روط  هب  اطخ  یاھدمایپ   ، مود غاب  رد  نامز  تشذگ  اب 
ایشندیا هب  هک  ناشنادنزرف  زین  دوخ و  نیشیپ  شخب  شمارآ  ابیز و  لزنم  یارب  اوح 

هب هک  الاو  جوز  نیا  ۀدھاشم  یتسار  هب   . دندوب گنتلد  رایسب  دندوب  هدش  هدرب 
تیعضو نانآ  یلو  ؛  دوب زیگنا  تقر  دندوب  هتفای  لزنت  ملاع  یلومعم  ناسنا  حطس 

. دندرک لمحت  یرابدرب  تناتم و  اب  ار  شیوخ  ۀتفای  لیلقت 

رد ناشنارای  شنادنزرف و  شزومآ  فرص  هنادنمدرخ  یا  هنوگ  هب  ار  تاقوا  رتشیب  مدآ 
رگا  . دومن یم  یبھذم  تادابع  ، و  یتیبرت میلعت و  یاھشور   ، یندم تیریدم  ۀنیمز 

رد  . تشگ یم  مکاح  جرم  جرھ و  شگرم  لابند  هب   ، دوبن وا  یاھیشیدنارود  رطاخ  هب 
یلو  . درکن داجیا  ینادنچ  توافت  شمدرم  روما  دربشیپ  رد  مدآ  گرم  طیارش  نآ 
هب ناشناوریپ  نادنزرف و  هک  دنتفایرد  اھنآ   ، اوح مدآ و  تشذگرد  زا  شیپ  اھتدم 

تیرثکا یارب  . و  دننک شومارف  ندع  رد  ار  دوخ  لالج  یاھزور  دنتفرگ  دای  جیردت 
هب ًالامتحا  رگید  اھنآ   . دندرک شومارف  ار  ندع  هوکش  هک  دوب  رتھب  نامھ  ناشناوریپ 

. دندرک یمن  هبرجت  ار  دروم  یب  یتیاضران  ناشدعاسم  رتمک  طیحم  رطاخ 

لوا رسپ   . دندوب لوا  غاب  نارسپ  زا  هدمآرب  یثرا  رظن  زا  مدآ  ۀفیاط  یندم  نانارمکح 
اپرب مود  ندع  لامش  رد  شفنب  داژن  زا  یمود  زکرم  مدآ ) نبا  مدآ   ) ناسمدآ  ، مدآ
شردپ گرزب  روای  وا  ؛  دیدرگ دمآراک  یریدم  ربھر و   ، ناسویا  ، مدآ مود  رسپ   . دومن

ناونع هب  داسنَج  شرسپ  نیرتگرزب  ، و  درکن رمع  مدآ  ۀزادنا  هب  ردقنآ  ناسویا   . دوب
. دش مدآ  نیشناج  مدآ  ۀفیاط  لیابق  سیئر 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



غاب رد  هک  اوح  مدآ و  ۀدنامزاب  رسپ  نیرتگرزب   ، ثیش زا   ، تناھک ای   ، یبھذم ماکح 
هب مدآ  دورو  زا  دعب  لاس  هن  تسیب و  دصکی و  وا   . تفای أشنم  دوب  هدمآ  ایند  هب  مود 
دیدرگ و شردپ  مدرم  یونعم  تیعضو  دوبھب  راک  بذج  ثیش   . دمآ ایند  هب  ایشنروی 

ناینب ار  شتسرپ  دیدج  بیترت  شونا  وا  رسپ   . دش مود  غاب  دیدج  تناھک  سیئر 
یپ کیدزن  رود و  فارطا  لیابق  هب  ار  جراخ  یتراشب  تمدخ  نانیق  وا  ۀون  ، و  داھن

. دنکفا

شزومآ و ، و  تشادھب  ، بھذم هک  دوب  هناگ  هس  یتیلوئسم   ، یثیش تناھک 
رد هک  دوب  هدش  هداد  شزومآ  هتسر  نیا  نانھاک  هب   . تفرگ یم  رب  رد  ار  شرورپ 
تمدخ تشادھب  ناسرزاب  کشزپ و  ناونع  هب   ، دننک ییاوشیپ  یبھذم  مسارم 

. دننک لمع  راگزومآ  ناونع  هب  غاب  سرادم  رد  ، و  دننک

هب دوخ  اب  ار  لوا  غاب  تالغ  یاھ  هناد  هایگ و  اھدص  یاھ  هناوج  اھمخت و  مدآ  ناوراک 
یخرب رایسب و  یاھ  هلگ  نینچمھ  اھنآ   . دندوب هدرک  لمح  هناخدور  ود  نیب  نیمزرس 
لیابق هب  تبسن  اھنآ  رطاخ  نیا  هب   . دندوب هدروآ  دوخ  اب  ار  یلھا  تاناویح  یمامت  زا 

غاب نیشیپ  گنھرف  دیاوف  زا  یرایسب  زا  اھنآ   . دندوب رادروخرب  یدایز  یایازم  زا  فارطا 
. دندوب دنم  هرھب  نیتسخن 

، و تالغ یاھ  هناد   ، تاج هویم  زا  هشیمھ  شا  هداوناخ  مدآ و   ، لوا غاب  کرت  نامز  ات 
راب نیلوا  یارب  نانآ   ، نیرھنلا نیب  هب  نتفر  ریسم  رد   . دندرک یم  شاعم  رارما  تالقنت 
، دیدرگ لومعم  مود  غاب  رد  ادتبا  رد  تشوگ  ندروخ   . دندروخ تاجیزبس  ناھایگ و  زا 

هدافتسا دوخ  لومعم  کاروخ  زا  یشخب  ناونع  هب  تشوگ  زا  زگرھ  اوح  مدآ و  اما 
راوختشوگ لوا  غاب  لوا  لسن  رگید  نادنزرف  هن  ، و  ناسویا هن   ، ناسمدآ هن   . دندرکن

. دندشن

فارطا نامدرم   ، ینالقع یاھتفرشیپ  یگنھرف و  یاھدرواتسد  ظاحل  هب  مدآ  ۀفیاط 
زا هدروآ و  دوجو  هب  ار  ابفلا  فورح  نیموس  اھنآ   . دنداد قوس  ولج  هب  دایز  ۀزادنا  هب  ار 
انب دوب  تایبدا  ، و  مولع  ، نردم رنھ  راد  هیالط  هک  ار  هچنآ  رتشیب  یاھداینب  رگید  فرط 

، یگدنسیون یاھرنھ  اھنآ   ، تارف هلجد و  نیب  یاھنیمزرس  رد  اجنیا   . دنداھن
هک دندرک  داجیا  یرامعم  یعون  ، و  دندومن اقبا  ار  یگدنفاب  ، و  یرگلافس  ، یراکزلف

. دماین دوجو  هب  نآ  زا  رتھب  لاس  نارازھ  ات 

رد نادنزرف   . دوب لآ  هدیا  ناشدوخ  رصع  راگزور و  یارب  شفنب  نامدرم  یگناخ  یگدنز 
رارق یرورپماد  ، و  یتسد عیانص   ، یزرواشک رد  یشزومآ  یاھ  هرود  ضرعم 

ماجنا هب  ار  یثیش  کی  ۀناگ  هس  فیاظو  دنتفای  یم  میلعت  هک  نیا  ای  ، و  دنتفرگ یم 
. دنشاب راگزومآ  ، و  بیبط  ، نھاک دنناسر :

شنمالاو دنمشیدنا و  ناملعم  نآ   ، دینک یم  رکف  ثیش  تناھک  هب  هک  یماگنھ  و 
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لیابق یراجت  ریقح و  یاھتناھک  اب  ار  نیتسار  ناراگزومآ  نآ   ، بھذم تشادھب و 
ناھج تیھولا و  زا  نانآ  یبھذم  میھافم   . دیریگن هابتشا  فارطا  للم  دعب و  نارود 
ناشدوخ نامز  یارب  نانآ  یتشادھب  تاکرادت   . دندوب قیقد  شیب  مک و  هتفرشیپ و 
هدشن هتفرگ  یشیپ  نونکات  زگرھ  ناشتیبرت  میلعت و  یاھشور  زا  ، و  دندوب یلاع 

. تسا

شفنب داژن  - 4

ایشنروی رد  هک  دندوب  یرشب  داژن  نیمھن   ، اھناسنا شفنب  داژن  ناراذگناینب  اوح  مدآ و 
ۀرھچ گنر  اب  شفنب  نامدرم  ، و  دنتشاد یبآ  نامشچ  وا  دالوا  مدآ و   . دیدرگ رادیدپ 
. دندش یم  صخشم  یا —  هوھق  ، و  خرس  ، درز نشور —  یوم  گنر  نشور و 

نیمھ زین  هیلوا  یلماکت  یاھداژن  ؛ و  دش یمن  درد  لمحتم  نامیاز  ماگنھ  رد  اوح 
ۀفیاط اب  اھدعب  اھیدون و  اب  یلماکت  ناسنا  تلصو  زا  هک  طلتخم  یاھداژن  اھنت   . روط

. دندرب یم  جنر  نامیاز  دیدش  درد  زا  دندوب  هدمآ  دوجو  هب  مدآ 

ود رھ  رون  اذغ و  زا  قازترا   ، هناگود ۀیذغت  زا  مسورج  رد  دوخ  ناردارب  دننام  اوح  مدآ و 
ایشنروی رد  هک  یکیزیف  قوفام  یاھیژرنا  یخرب  اب  نیا  ، و  دندرک یم  یژرنا  بسک 

هک نیدلاو  تبھوم  زا  ایشنروی  رد  اھنآ  دالوا   . دش یم  لیمکت  هدیدرگن  فوشکم 
نوخ شدرگ  متسیس  کی  اھنآ   . دندربن ثرا  دوب  رون  شدرگ  یژرنا و  بذج  لماش 

رگ  ، دندوب یناف  ناسنا  ًاحرط  اھنآ   . دندوب رادروخرب   ، ینوخ ۀیذغت  ِیرشب  عون   ، دحاو
هب لسن  رھ  تشذگ  اب  رمع  یزارد  دوجو  نیا  اب   . دنتشاد ینالوط  یرمع  هچ 

. تفای یم  شیارگ  یرشب  یداع  دح  تمس 

هدافتسا تاناویح  تشوگ  زا  کاروخ  یارب  ناشنادنزرف  لسن  نیلوا  اوح و  مدآ و 
، لسن نیلوا  زا  دعب   . دندرک یم  قازترا  ناتخرد “ ۀویم   ” زا ًامامت  اھنآ   . دندرک یمن 

نانآ زا  یرایسب  یلو   ، دندرک تاینبل  زا  هدافتسا  هب  عورش  مدآ  دالوا  یمامت 
اھدعب هک  یبونج  لیابق  زا  یرایسب   . دنداد همادا  ار  یتشوگریغ  کاروخ  زا  هدافتسا 
راوخھایگ لیابق  نیا  زا  یرایسب  اھدعب   . دندوب راوختشوگریغ  زین  دندش  دحتم  نانآ  اب 
هدش هتخیمآ  ناتسودنھ  نامدرم  رد  هک  لاح  دندرک و  ترجاھم  قرش  یوس  هب 

. دنتفای اقب  دندوب 

یحور یکیزیف و  دید  زا  رترب  رایسب  اوح  مدآ و  یحور  مھ  یکیزیف و  دید  مھ 
هک دندوب  رداق  اھنآ  دوب و  رت  ساسح  رایسب  نانآ  ۀژیو  ساوح   . دوب زورما  نامدرم 

ایشسگیلک هدش  طقاس  سنرپ  ، و  اھقداص کلم   ، ناگتشرف یاھھورگ  اھینیبانیب و 
ندید ناوت  اھنآ   . دننیبب دنک  وگتفگ  دوخ  ۀتسجرب  نیشناج  اب  ات  دمآ  راب  نیدنچ  هک  ار 

. دندومن ظفح  اطخ  زا  سپ  ات  لاس  دصکی  زا  شیب  یارب  ار  ینامسآ  تادوجوم  نیا 
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رھ تشذگ  اب  دوبن و  دوجوم  ساسح  نینچنیا  اھنآ  نادنزرف  رد  هژیو  ساوح  نیا 
. تفای یم  شھاک  هب  شیارگ  لسن 

نودب یگمھ  اھنآ  هک  اریز  دوب  نکاس  هدننک  میظنت  ًالومعم  مدآ  ۀفیاط  نادنزرف  رد 
ضرعم رد  ردقنآ  لماکت  نادنزرف  ریظن  رترب  دالوا  نیا   . دندوب اقب  تیفرظ  یاراد  کش 
تسا اجرباپ  ایشنروی  یزورما  یاھداژن  رد  دایز  رادقم  هب  سرت   . دنتشادن رارق  سرت 
، یداژن یکیزیف  یاقترا  یارب  اھحرط  قیفوت  مدع  رطاخ  هب  امش  ناکاین  هک  اریز 

. دندومن تفایرد  ار  مدآ  تایح  یامسالپ  زا  یکدنا  رایسب  رادقم 

تادوجوم ندب  یاھلولس  هب  تبسن  ناشدالوا  لایرتام و  نادنزرف  ندب  یاھلولس 
ندب یاھلولس   . دنتسھ رتمواقم  بتارم  هب  یرامیب  ربارب  رد  هرایس  یموب  یلماکت 

یپوکسورکیم قوف  یپوکسورکیم و  ۀدنز  یاھمسیناگرا  دننامھ  یموب  یاھداژن 
ایشنروی نامدرم  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  قیاقح  نیا   . دنتسھ ملاع  یازیرامیب 
تالالتخا همھ  نیا  ربارب  رد  ات  دننک  راک  دایز  رایسب   ، یملع شالت  قیرط  زا  دیاب 

ار مدآ  عون  تایح  زا  یرتشیب  ردق  امش  یاھداژن  رگا   . دننک یگداتسیا  یکیزیف 
. دیدوب رتمواقم  بتارم  هب  یرامیب  ربارب  رد  امش   ، درک یم  لمح 

تعفنم یارب  هک  دیزگرب  ار  نیا   ، تارف ترواجم  رد  مود  غاب  رد  رارقتسا  زا  سپ  مدآ 
یقاب رس  تشپ  شگرم  زا  سپ  ار  شتایح  یامسالپ  زا  نکمم  ۀزادنا  رھ  هب  ایند 
دوبھب ۀنیمز  رد  هرفن  هدزاود  نویسیمک  کی  یتسرپرس  هب  اوح   ، ور نیا  زا   . دراذگ

نیرتالاو زا  رفن  نویسیمک 1682  نیا  مدآ  تشذگرد  زا  شیپ  ، و  دیدرگ بوصنم  یداژن 
مدآ عون  تایح  یامسالپ  اب  نانز  نیا  ، و  دوب هدرک  باختنا  ار  ایشنروی  رد  نانز  عون 

، و دندرک دشر  غولب  نس  ات  یگمھ  رفن  یانثتسا 112  هب  اھنآ  نادنزرف   . دنتشگ روراب 
نیا هچ  رگا   . درب دوس  قیرط  نیدب  رترب  نانز  نادرم و  زا  رفن  شیازفا 1570  اب  ایند 

رد ار  اھداژن  رتشیب  دندیدرگ و  باختنا  فارطا  لیابق  یمامت  نایم  زا  ادیدناک  ناردام 
هدش باختنا  اھیدون  یاھ  هگر  نیرتالاب  نایم  زا  تیرثکا   ، دندرک یم  یگدنیامن  نیمز 
رد نادنزرف  نیا   . دنداد یم  لیکشت  ار  یدنآ  یاناوت  داژن  ۀیلوا  عورش  اھنآ  ، و  دندوب

. دنتفای شرورپ  هدمآ و  ایند  هب  دوخ  ۀطوبرم  ناردام  یا  هلیبق  طیحم 

اوح مدآ و  گرم  - 5

بسانم یقیرط  هب  اوح  مدآ و   ، مود ندع  یرارقرب  زا  سپ  دایز  نادنچ  هن  یتدم 
هب موکحم  هک  یلاح  رد   ، هک نیا  هدوب و  شریذپ  لباق  نانآ  ۀبوت  هک  دنتفای  یھاگآ 
یارب دیاب  ًانیقی   ، دنا هدیدرگ  شیوخ  یایند  یناف  یاھناسنا  تشونرس  جنر  لمحت 
نیا هب  اھنآ   . دنوش طیارش  دجاو  ایشنروی  ۀتفای  اقب  ناگتفخ  فوفص  هب  شریذپ 

هب هدننک  رثأتم  روط  هب  اھقداص  کلم  هک  تایح  دیدجت  گرم و  زا  سپ  مایق  تراشب 
تواضق رد  هابتشا  کی  نانآ  یاطخ   . دنتشاد نامیا  لماک  روط  هب  دندومن  مالعا  نانآ 
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. یدمعت هناھاگآ و  شروش  هانگ  هن  دوب و 

، و دندوبن رکف  ۀدننک  میظنت  یاراد  مسورج  نادنورھش  ناونع  هب  اوح  مدآ و 
رد هدننک  میظنت   ، دندوب راک  هب  لوغشم  لوا  غاب  رد  ایشنروی  رد  هک  یتقو  نینچمھ 

دوجو زا   ، یناف تیعضو  هب  نانآ  لزنت  زا  سپ  یھاتوک  تدم  اما   . دوبن نکاس  اھنآ 
، یرشب تیعضو  هک  دندش  رادیب  کاردا  نیا  اب  دندش و  هاگآ  دوخ  نورد  رد  یدیدج 

نانآ رد  اھ  هدننک  میظنت  هک  دوب  هدرک  ریذپ  ناکما  ار  نیا   ، هناصلاخ ۀبوت  اب  مأوت 
مدآ و هب  هک  دوب  هدننک  میظنت  اب  ندش  هدیزگ  ینکس  زا  یھاگآ  نیا   . دننیزگ ینکس 

هب هک  دنتسناد  یم  اھنآ   . دیشخب تأرج  لد و  رایسب  ناشرمع  لوط  یقاب  رد  اوح 
نینچمھ یلو   ، دنا هدش  تسکش  راچد  ایناتِس  لایرتام  نادنزرف  ناونع 

زارف نادنزرف  ناونع  هب  نانآ  یور  هب  یتشھب  یناگدنز  ریسم  هک  دنتسناد  یم 
. تسا زاب  زونھ  ناھج  ۀدنبای 

داد خر  هرایس  هب  وا  دورو  اب  نامزمھ  روط  هب  هک  ییاطعا  زیخاتسر  ۀرابرد  مدآ 
ۀتسر دورو  اب  هطبار  رد  ًالامتحا  شمدمھ  وا و  هک  تشاد  رواب  تشاد و  یھاگآ 

، لیئاکیم هک  تسناد  یمن  وا   . دش دنھاوخ  تیصخش  دیدجت   ، یدنزرف یدعب 
رسپ تشاد  راظتنا  وا   . دوش رھاظ  ایشنروی  رد  دوب  انب  یدوز  هب   ، ناھج نیا  نارمکح 
اوح مدآ و  یارب  هشیمھ  دوجو  نیا  اب   . دشاب لانوآ  ۀبتر  زا  دیسر  یم  هک  یدعب 

رد هدنھد و  یلست  دندرک  تفایرد  لیئاکیم  زا  هک  یصخش  مایپ  اھنت  یور  قمعت 
نایم رد   ، مایپ نیا   . دومن یم  لکشم  نانآ  یارب  شکرد  هک  دوب  یزیچ  لاح  نیع 
دروم ار  امش  یاطخ  طیارش  نم  : ” تفگ یم  یرادلد  یتسود و  تاراھظا  ریاس 

نم ردپ  ۀتساوخ  هب  دیھاوخ  یم  هک  ار  امش  یبلق  لیم  نم   ، ما هداد  رارق  هظحالم 
تحت نارسپ  رگا   ، میآ یم  ایشنروی  هب  هک  هاگنآ  ، و  ما هدروآ  دای  هب  دینامب  رادافو 
شوغآ زا   ، دنرادن مازعا  امش  یارب  ار  یسک  ماگنھ  نآ  زا  شیپ  نم  ورملق  نامرف 

“. دش دیھاوخ  هدناوخ  ارف  یناف  باوخ 

زیخاتسر کی  زا  ناھنپ  ۀدعو  دنتسناوت  یم  اھنآ   . دوب یگرزب  زار  نیا  اوح  مدآ و  یارب  و 
رورسم رایسب  ار  نانآ  یلامتحا  نینچ  ، و  دننک کرد  مایپ  نیا  رد  ار  لمتحم  ۀژیو 

ات دوب  نکمم  هک  دنبایرد  دنتسناوت  یمن  ار  رما  نیا  موھفم  اھنآ  یلو   ، تخاس یم 
رس هب  باوخ  رد  ایشنروی  رد  لیئاکیم  یصخش  روھظ  هب  طوبرم  زیخاتسر  کی  ماگنھ 
ادخ رسپ  کی  هک  دنتشاد  یم  راھظا  ًانلع  هشیمھ  یندع  جوز  نیا  ور  نیا  زا  . و  دنرب

تسود هک  یناسک  اب  ار  رفاو  یوزرآ  دیما و  ًالقا  ای  داقتعا  نیا  اھنآ  ، و  دیآ یم  یزور 
نانآ هودنا  مغ و  تاھابتشا و  یایند  هک  نیا  ، و  دنتشاذگ یم  نایم  رد  دنتشاد 

درک دھاوخ  رایتخا  نینچ  ناھج  نیا  یاورنامرف  نآ  رد  هک  دوب  دھاوخ  یملاع  ًالامتحا 
هک دمآ  یم  بوخ  ردقنآ  رظن  هب  نیا   . دنک لمع  تشھب  ییاطعا  رسپ  ناونع  هب  هک 

هتخیسگ یایشنروی  هک  دنارورپ  یم  نھذ  رد  ار  رکف  نیا  مدآ  اما   ، دوب لکشم  شرواب 
، دشاب ایناتِس  متسیس  رد  هرک  نیرت  تداعس  اب  تسا  نکمم  همھ  نیا  اب   ، عازن زا 
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. دوش یم  هدیزرو  کشر  نآ  هب  نادابن  مامت  رد  هک  یا  هرایس 

دیمان ینس  تلوھک  دوش  یم  هک  هچنآ  زا  وا   . درک یگدنز  لاس  تدم 530  هب  مدآ 
ۀسورپ ؛  دیدرگ هدوسرف  وا  یکیزیف  مسیناکم  هداس  ترابع  هب   . تشذگرد

ارف ریذپان  بانتجا  نایاپ  ، و  تفرگ یشیپ  میمرت  ۀسورپ  رب  جیردت  هب  لالحمضا 
رھ اھنآ   . دوب هتشذگرد  هدش  فیعض  بلق  رثا  رد  نآ  زا  شیپ  لاس  هدزون  اوح   . دیسر
راوید لیمکت  زا  سپ  یکدنا  ناشیاھحرط  قباطم  هک  یھلا  تمدخ  دبعم  زکرم  رد  ود 

نانز نادرم و  نفد  مسر  أشنم  نیا  . و  دندیدرگ نفد  دوب  هدش  هتخاس  دابآون 
. دوب تدابع  نکاما  یاھنیمز  ریز  رادنید  هتسجرب و 

سامت یلو   ، تفای همادا  اھقداص  کلم  یربھر  تحت   ، ایشنروی یدام  قوف  تلود 
لنسرپ دورو  ِرود  ناراگزور  زا   . دیدرگ عطق  یلماکت  یاھداژن  اب  میقتسم  یکیزیف 

یکیزیف ناگدنیامن   ، اوح مدآ و  دورو  ات  ، و  نادامآ نَو و  مایا  ات  یا  هرایس  سنرپ  یدام 
هب هک  میژر  نیا  مدآ  یاطخ  اب  یلو   . دندوب هتفای  رارقتسا  هرایس  رد  ناھج  تلود 
رد  . دیسر نایاپ  هب  تفای  رارمتسا  لاس  رازھ  هاجنپ  دص و  راھچ  زا  شیب  تدم 
شالت هب  رکف  ناگدننک  میظنت  اب  طابترا  رد  راکددم  ناگتشرف   ، یحور یاھورملق 
دورو ات  اما  ؛  دندرک راک  هنانامرھق  درف  تاجن  یارب  ود  رھ  ، و  دنداد همادا  دوخ 

رسپ کی  ۀتیروتا  ، و  ییابیکش  ، تردق اب  هک   ، میھاربا مایا  رد  قداص  کلم  اتنو  یکام 
یزیر یپ  ار  لابقادب  یایشنروی  یونعم  تایح  دیدجت  رتشیب و  ِءاقترا  یاھداینب  ادخ 
مالعا نیمز  ۀرک  یاھناسنا  هب  ایند  ۀدرتسگ  هافر  یارب  یعماج  حرط  چیھ   ، دومن

. دیدرگن

رد لاح  نیع  رد  هرایس  نیا   . تسا هدوبن  ایشنروی  ۀناگی  ریدقت  یلابقادب   ، دوجو نیا  اب 
ًامامت ار  نآ  دیاب  اھییایشنروی   . تسا هدوب  نیرتدنمتداعس  نادابن  یلحم  ناھج 

ۀیلوا نایاورنامرف  تاھابتشا  ناشناکاین و  یاھاطخ  هک  دننک  بوسحم  درواتسد 
، و تخاس رو  هطوغ  شاشتغا  زا  یروآ  سأی  تیعضو  نانچ  رد  ار  هرایس  ناشیایند 
ار نادابن  لیئاکیم  کیرات  ۀنیمز  نیمھ  هک   ، درب ورف  ماھبا  رد  هانگ  ترارش و  اب  ًافاضم 

رھمرپ تیصخش  نتخاس  راکشآ  ۀنحص  ناونع  هب  ار  هرک  نیا  وا  دومن و  بلج  رایسب 
هب نداد  بیترت  مظن و  یارب  ایشنروی  هک  تسین  روط  نیا   . دومن باختنا  ینامسآ  ردپ 
رد هانگ  ترارش و  هکلب  ؛  تشاد زاین  هدننیرفآ  رسپ  کی  هب  دوخ  مھرب  مھرد و  روما 

، اتمھ یب  تبحم  ات  دومن  مھارف  رتریگمشچ  یا  هنیمز  هدننیرفآ  رسپ  یارب  ایشنروی 
. دزاس راکشآ  نآ  رد  ار  ینامسآ  ردپ  ییابیکش  ، و  تمحر

اوح مدآ و  یاقب  - 6

هدعو نانآ  هب  اھقداص  کلم  طسوت  هک  هچنآ  هب  تبسن  یوق  نامیا  نیا  اب  اوح  مدآ و 
رادیب گرم  باوخ  زا  یزور  هک  دنتفر  ورف  شیوخ  یناف  باوخ  هب  دوب  هدش  هداد 
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رد یگمھ  هک  یتارک   ، تفرگ دنھاوخ  رس  زا  ار  یگدنز  رصق  تارک  رد  دش و  دنھاوخ 
اھنآ یارب  ایشنروی  رد  شفنب  داژن  یدام  مسج  رد  ناشتیرومأم  زا  شیپ  یاھزور 

. دندوب انشآ  رایسب 

زور رد   . دندربن رس  هب  ملاع  یاھیناف  هاگآدوخان  باوخ  یشومارف  رد  یدایز  تدم  اھنآ 
هک جروفانال  نیمارف   ، شمیرکت اب  نفد  زا  سپ  ۀظحل  رد   ، مدآ گرم  زا  سپ  موس 

هک نوتگنیولس  رد  اھمایا  داحتا  طسوت  هدش و  دییأت  ایشندیا  لیفک  ۀبترمالاو  طسوت 
، و دش هداھن  لیئربج  ناتسد  رد  دوب  هدش  بیوصت  درک  یم  لمع  لیئاکیم  یاج  هب 

رداص ار  ایشنروی  رد  مدآ  یاطخ  ۀتسجرب  ناگتفای  اقب  ۀژیو  یناوخارف  روتسد  نآ 
یرس زا  شش  تسیب و  ۀرامش  ۀژیو  زیخاتسر  ِمکح  نیا  قباطم  . و  دومن یم 
یاھرالات رد   ، لوا غاب  ۀبرجت  رد  ناشنارای  زا  نت  هارمھ 1316  هب  اوح  مدآ و   ، ایشنروی

. دندش ژاتنوم  ون  زا  هتشگ و  تیصخش  دیدجت  ایناتِس  رصق  تارک  تایح  دیدجت 
تواضق مکح  یاطعا  اب  هک  مدآ  دورو  ۀظحل  زا  شیپ  رگید  رادافو  یاھناور  زا  یرایسب 
هرابود دوب  فداصم  ود  رھ  طیارش  دجاو  ۀدنز  ناگدنبای  زارف  هتفای و  اقب  ناگتفخ  یارب 

. دندوب هدش  یزاس 

هب هک  نیا  ات  دندرک  روبع  هدنور  شیپ  دوعص  تارک  زا  تعرس  هب  اوح  مدآ و 
، دنتشگ دوخ  أشنم  ۀرایس  نانکاس  رگید  راب  دندش و  لئان  مسورج  رد  یدنورھش 

اھنآ  . ناھج یاھتیصخش  زا  توافتم  ۀتسر  کی  یاضعا  ناونع  هب  راب  نیا  یلو 
هب ، و  دندرک کرت  دنوادخ —  نادنزرف  مئاد —  نادنورھش  ناونع  هب  ار  مسورج 
تختیاپ رد  ًاروف  اھنآ   . دنتشگزاب ناسنا —  نادنزرف  هدنبای —  زارف  نادنورھش  ناونع 

نارواشم تیوضع  هب  ًادعب  ، و  دندش هداد  قاحلا  ایشنروی  تمدخ  هب  متسیس 
لیکشت ار  ایشنروی  ینونک  لرتنک  یتروشم  تئیھ  هک  هرفن  راھچ  تسیب و 

. دندش هدرامگ  دھد  یم 

زا یناتساد   ، دبای یم  نایاپ  ایشنروی  یا  هرایس  یاوح  مدآ و  ناتساد  ناسنیدب  و 
شوخ لایرتام  رتخد  رسپ و  یارب  یصخش  یزوریپ  ًالقا   ، یزوریپ ، و  یدژارت  ، نومزآ

یارب ییاغ  یزوریپ  زا  یناتساد   ، نایاپ رد  کش  نودب  امش و  هارمگ  یلو  تین 
رد  . نآ ۀدمآ  هوتس  هب  ترارش  زا  شروش و  شوختسد  نانکاس  ناشیایند و 
ناباتش تفرشیپ  عیرس و  ندمت  رد  یمیظع  مھس  اوح  مدآ و   ، ییاھن یدنب  عمج 
ناکما اما   ، دندراذگ اج  هب  نیمز  رد  یگرزب  گنھرف  اھنآ   . دنتشاد رشب  داژن  کیژولویب 
شھاک سردوز و  یگدش  قیقر  طیارش  رد  یا  هتفرشیپ  ندمت  نینچ  هک  تشادن 

؛ دنزاس یم  ار  ندمت  کی  هک  دنتسھ  مدرم  نیا   . دبای اقب  مدآ  عون  ثاریم  ییاھن 
. دزاس یمن  ار  مدرم  ندمت 

“.[ غاب رد  ادص   ” فارس ۀتشرف   ، اینوُلوُس طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 77
ینیبانیب تاقولخم 

یتادوجوم زا  یرتشیب  یاھھورگ  ای  هورگ  کی  نادابن  ینوکسم  تارک  رتشیب 
یاھناسنا نیب  ینایم  دح  رد  ًابیرقت  تایح  درکراک  زا  حطس  کی  رد  هک  ار  ریظن  یب 

تاقولخم اھنآ  ور  نیا  زا  ، و  دنشاب یم  اراد  دنراد  رارق  ناگتشرف  یاھ  هتسر  ملاع و 
نانآ یلو   ، دنشاب نامز  قافتا  اھنآ  دسر  یم  رظن  هب   . دنوش یم  هدیمان  ینیبانیب 
دنتسھ دنمشزرا  راکددم  ناونع  هب  ردقنآ  دنیآ و  یم  دوجو  هب  هدرتسگ  روط  هب  نانچ 

ۀعومجم یرورض  یاھ  هتسر  زا  یکی  ناونع  هب  ار  اھنآ  تساھتدم  یگمھ  ام  هک 
. میا هدش  اریذپ  شیوخ  یا  هرایس  درکراک 

رد هک   ، دشرا ای  هیلوا  هورگ  دنیامن : یم  لمع  اھینیبانیب  زا  زراب  عون  ود  ایشنروی  رد 
نآ أدبم  هک   ، رتناوج ای  هیوناث  هورگ  ، و  دندمآ دوجو  هب  ایشیملد  ناراگزور  رد  هتشذگ 

. ددرگ یم  زاب  مدآ  مایا  هب 

هیلوا یاھینیبانیب  - 1

ایشنروی رد  یحور  یدام و  ریظن  یب  لباقتم  طابترا  کی  رد  هیلوا  یاھینیبانیب  شیادیپ 
رگید یاھمتسیس  رد  رگید و  تارک  رد  هباشم  تاقولخم  دوجو  زا  ام   . تفریذپ تروص 

. دندمآ دوجو  هب  یتوافتم  یاھکینکت  اب  نانآ  یلو   ، میتسھ علطم 

دنوادخ نارسپ  یپایپ  یاھاطعا  هک  میشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هشیمھ  تسا  بوخ 
داجیا یصخشم  تارییغت  ملاع  یحور  راتخاس  رد  لماکت  لاح  رد  ۀرایس  کی  رد 

رد ار  یدام  یحور و  یاھورین  لباقتم  طابترا  یاھدرکراک  تاقوا  یھاگ  دنک و  یم 
هب هک  یطیارش  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هک   ، دھد یم  رییغت  نانچ  هرایس  کی 
ۀرفن دصکی  یدام  یاضعا  تیعضو   . دوش یم  تسا  لکشم  نآ  مھف  یتسار 

: دشاب یم  ریظن  یب  لباقتم  طابترا  نیا  رگنایامن  تسرد  ایشسگیلک  سنرپ  لنسرپ 
یدام و قوف  یتاقولخم  مسورج  یایشناروم  ۀدنبای  زارف  نادنورھش  ناونع  هب  اھنآ 

رد یا  هرایس  ۀدنبای  دورف  نامداخ  ناونع  هب  اھنآ   . دندوب لثم  دیلوت  تازایتما  دقاف 
یدام دالوا  لثم  دیلوت  هب  رداق  تیسنج و  زا  رادروخرب  یدام  تاقولخم   ، ایشنروی
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میناوت یمن  ام  هک  ار  هچنآ  دندرک .) نینچ  اھدعب  اھنآ  زا  یخرب  هک  روط  نامھ   ) دندوب
رفن دصکی  نیا  روطچ  هک  تسا  نیا  میھد  حیضوت  شخب  تیاضر  یا  هنوگ  هب 

ًاقیقد اما   ، دنیامن لمع  ردام  ردپ و  شقن  رد  یدام  قوف  حطس  کی  رد  دنتسناوت  یم 
وضع کی  ِیسنجریغ )  ) یدام قوف  ۀطبار  کی   . داتفا قافتا  هک  تسا  یزیچ  نیا 

رجنم هیلوا  یاھینیبانیب  نیدلوتم  نیلوا  ندش  رادیدپ  هب  یدام  لنسرپ  ثنؤم  رکذم و 
. تشگ

یناسنا حوطس  نیب  ینایم  دح   ، عون نیا  زا  یقولخم  هک  دیدرگ  فوشکم  هلصافالب 
تامدخ یواح   ، سنرپ یزکرم  داتس  روما  ندیناسر  ماجنا  هب  رد  دناوت  یم  هتشرف  و 

یھباشم دوجوم  تفای  هزاجا  یدام  لنسرپ  جوز  رھ  ور  نیا  زا  ، و  دشاب یا  هدنزرا 
ینیبانیب تاقولخم  ۀرفن  هاجنپ  هورگ  نیلوا  شیادیپ  هب  رجنم  شالت  نیا   . دیامن دیلوت 

. دیدرگ

دیلوت ۀزاجا  یا  هرایس  سنرپ   ، ریظن یب  هورگ  نیا  راک  ۀدھاشم  لاس  کی  زا  سپ 
موادت ندرک  قلخ  تردق  هک  یتقو  ات   . دومن رداص  تیدودحم  نودب  ار  اھینیبانیب 

هب هرفن  ۀیلوا 50٫000  هورگ  بیترت  نیدب  ، و  دمآ یم  رد  ارجا  هب  حرط  نیا   ، تشاد
. دمآ دوجو 

کی هک  یماگنھ  ، و  تشاد دوجو  ینامز  ۀلصاف  لاس  مین  ینیبانیب  رھ  دیلوت  نیب 
دوجو هب  یرتشیب  دوجوم  رگید   ، دندش دلوتم  جوز  رھ  یارب  تادوجوم  نیا  زا  نت  رازھ 
هب ورین  نیا  دنزرف  نیمرازھ  ندش  رادیدپ  لابند  هب  ارچ  هک  نیا  اب  هطبار  رد  . و  دماین
هب زگرھ  دعب  تاشیامزآ  زا  نازیم  چیھ   . درادن دوجو  یحیضوت  چیھ   ، دیسر مامتا 

. دشن رجنم  تسکش  زج  یزیچ 

ات اھنآ   . دنداد یم  لیکشت  ار  سنرپ  تموکح  ِیتاعالطا  هورگ  تاقولخم  نیا 
هعلاطم ار  ایند  یاھداژن   ، هتخادرپ ینز  تشگ  هب  هدرتسگ  یحطس  رد  اھتسدرود و 
راک رد  وا  لنسرپ  سنرپ و  هب  یرگید  یاھبنارگ  تامدخ  ، و  هدومن هدھاشم  و 

هئارا یا  هرایس  یزکرم  داتس  زا  رود  یا  هلصاف  رد  یرشب  ۀعماج  یور  یراذگریثأت 
. دنداد یم 

مجنپ راھچ  زا  شیب  یمک  هک  یا  هرایس  شروش  راب  بیصم  یاھزور  ات  میژر  نیا 
نارگشریذپ تمدخ  هب  رادافو  هورگ   . تفای موادت  تخادنا  ماد  هب  ار  هیلوا  یاھینیبانیب 

. دندرک یم  لمع  نو  یراختفا  یربھر  تحت  مدآ  ناراگزور  ات  دندمآرد و  قداص  کلم 

اھیدون داژن  - 2

ایشنروی ینیبانیب  تاقولخم  درکلمع  ، و  تعیبط  ، أشنم ناتساد  نیا  هک  یلاح  رد 
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هک دزاس  یم  یرورض  ار  نیا  هیوناث —  هیلوا و  عون —  ود  نیب  یدنواشیوخ   ، تسا
زا ار  اھنآ  بسن  لصا و  ات  مینک  عطق  هطقن  نیا  رد  ار  هیلوا  یاھینیبانیب  ناتساد 

یا هرایس  شروش  ناراگزور  زا  ایشسگیلک  سنرپ  یدام  لنسرپ  یشروش  یاضعا 
مود غاب  نیتسخن  یاھزور  رد  هک  دوب  یثرا  ۀریت  نیا   . میئامن لابند  مدآ  نارود  ات 

. دومن مھارف  ار  ینیبانیب  تاقولخم  مود  ۀتسر  ناکاین  زا  یمین 

، نادنزرف دیلوت  حرط  رد  تکرش  روظنم  هب  سنرپ  لنسرپ  یکیزیف  یاضعا 
یاھتیفیک ۀعومجم  ۀدنریگ  رب  رد  دالوا  نیا   . دندوب هدش  هتخاس  یسنج  یتاقولخم 
یمامت ، و  دندرک تلصو  نادنا  لیابق  ۀدیزگرب  ۀریت  دارفا  اب  هک  دندوب  نانآ  ۀژیو  ۀتسر 
عون تایح  نیلماح   . تفرگ تروص  مدآ  بقاعتم  روھظ  ینیب  شیپ  رطاخ  هب  راک  نیا 
دالوا سنرپ و  لنسرپ  کرتشم  دالوا  تلصو  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ار  ناسنا  زا  یدیدج 
هیھت ار  یحرط  بیترت  نیدب  اھنآ   . دندوب هدرک  یحارط  دوب  اوح  مدآ و  لسن  نیلوا 

 - ناربھر دندوب  راودیما  هک  ار  یا  هرایس  تاقولخم  زا  یدیدج  عون  هک  دندوب  هدرک 
تیمکاح یارب  تادوجوم  نیا   . تشاد رظن  رد  دندرگ  یرشب  ۀعماج  ناراگزومآ 

هب ًابیرقت  هژورپ  نیا  نوچ  اما   . یندم تیمکاح  هن   ، دندوب هدش  یحارط  یعامتجا 
نیدب ایشنروی  تسناد  میھاوخن  زگرھ  ام   ، دش هدیناشک  فارحنا  هب  لماک  روط 

. تشگ مورحم  یریظن  یب  گنھرف  دنمدوس و  یربھر  ِیسارکوتسیرآ  هچ  زا  بیترت 
شروش و زا  دعب  رما  نیا   ، دندومن لثم  دیلوت  یدام  لنسرپ  اھدعب  هک  یماگنھ  اریز 

، دندش مورحم  متسیس  تایح  تانایرج  اب  شیوخ  طابترا  زا  نانآ  هک  نیا  زا  دعب 
. تفای ققحت 

یندمت  . دوب یرایسب  یداعریغ  یاھدادخر  دھاش  ایشنروی  رد  شروش  زا  دعب  رصع 
ناراگزور نآ  رد   ” . تشگ یم  یشالتم  تشاد  ایشیملد —  گنھرف  گرزب — 
نارتخد اب  نایادخ  نارسپ  نیا  هک  یتقو  ، و  دندوب نیمز  رد  اھیدون )  ) اھمیلیفِن
یاھناسنا  ’ ناشنادنزرف  ، دندش دنزرف  بحاص  نانآ  زا  دندومن و  تلصو  اھناسنا 

،“ نایادخ نارسپ   ” هک یلاح  رد  ‘“ . هزاوآرپ یاھناسنا   ’ ، دندوب نھک ‘ ناراگزور  یاناوت 
رود ناراگزور  نآ  یلماکت  یاھناسنا  طسوت  یتخس  هب   ، نانآ ۀیلوا  ناگداون  لنسرپ و 
زا  . دیدرگ ییامن  گرزب  تایاور  طسوت  نانآ  تماق  یتح  ؛  دندش یم  هتشادنپ  نینچ 
نییاپ نیمز  هب  هک  تسا  ینایادخ  ِیناھج  ًابیرقت  ِیموق  ناتساد  أشنم  نیا   ، ور نیا 

. و دندروآ دوجو  هب  ار  نانامرھق  زا  یناتساب  یداژن  اھناسنا  نارتخد  اب  اجنآ  رد  دندمآ و 
رھاظ مود  غاب  رد  اھدعب  هک  مدآ  رابت  یداژن  یاھطالتخا  اب  اھ  هناسفا  نیا  یمامت 

. دیدرگ شوشغم  رتشیب  هچ  رھ  دندش 

ینادنا یاھ  هریت  مرج  یامسالپ  سنرپ  لنسرپ  یدام  ۀرفن  دصکی  یاضعا  نوچ 
راظتنا ًاعبط  دندز  یم  تسد  یسنج  لثم  دیلوت  هب  رگا   ، دندومن یم  لمح  ار  یرشب 
اما  . دنشاب ینادنا  رگید  نیدلاو  نادنزرف  هیبش  عومجم  رد  نانآ  دالوا  تفر  یم 
یسنج لثم  دیلوت  هب  ًالمع   ، دون ناوریپ   ، لنسرپ یشروش  تصش  هک  یماگنھ 
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ینادنا و نامدرم  زا  هنیمز  رھ  رد  ًابیرقت  نانآ  نادنزرف  دیدرگ  تباث   ، دندز تسد 
یاھتیفیک طقف  هن  راظتنا  لباقریغ  یرترب  نیا   . دنرترب بتارم  هب  ود  رھ  کیگنس 

. تفرگ یم  رب  رد  ار  یحور  یاھتیفرظ  نینچمھ  هکلب  ینالقع  یکیزیف و 

تارییغت یخرب  زا   ، تشگ رھاظ  اھیدون  لسن  نیلوا  رد  هک  یشھج  یاھیگژیو  نیا 
ِییایمیش ۀدنھد  لیکشت  رصانع  راتخاس و  دننامھ  هک  دش  یم  یشان  صخشم 

زا تارییغت  نیا   . دوب هتفای  لکش  ینادنا  مرج  یامسالپ  یثرا  لماوع  هب  قلعتم 
یاضعا یاھندب  رد  ایناتِس  متسیس  تایح  ظفح  دنمورین  یاھرادم  دوجو  قیرط 

یاھموزومورک هک  دندش  یم  ببس  تایح  یاھرادم  نیا   . دنتشگ داجیا  لنسرپ 
هب هک  ایناتِس  درادناتسا  صاخ  یاھوگلا  یور  زا  رتشیب  ایشنروی  ۀژیو  یاھوگلا 
نیا کینکت   . دنبای نامزاس  دیدجت  دنراد  قلعت  نادابن  تایح  ۀدش  ررقم  یلجت 

نآ زا  توافتم   ، متسیس تایح  تانایرج  لمع  قیرط  زا  مرج  یامسالپ  یسیدرگد 
ناھایگ و ِیمرج  یامسالپ  ایشنروی  نادنمشناد  نآ  قباطم  هک  ییاھبولسا 

. تسین دنھد  یم  رییغت  سکیا  ۀعشا  زا  هدافتسا  اب  ار  تاناویح 

دوجو هب  یصخشم  ۀرظتنمریغ  هژیو و  تارییغت  نورد  زا  یدون  نامدرم  بیترت  نیدب 
تدعاسم یاھندب  زا  نالاوآ  ناحارج  طسوت  هک  یتایح  یامسالپ  رد  هک  دندمآ 

عوقو هب  دوب  هتفای  لاقتنا  یدام  لنسرپ  یاضعا  یاھندب  هب  ینادنا  ناگدننک 
. تسویپ

ۀبون هب  مرج  یامسالپ  ۀدننک  ادھا  ینادنا  دصکی  هک  دش  دھاوخ  هدروآ  رطاخ  هب 
تایح تانایرج  تروص  نیدب  ات   ، دنتشگ تایح  تخرد  کیناگرا  لمکم  ناکلام  دوخ 

ار لنسرپ  هک  هتفای  رییغت  ینادنا  راھچ  لھچ و   . ددرگ اطع  نانآ  یاھندب  هب  زین  ایناتِس 
یگرزب کمک  هدرک و  شزیمآ  ناشدوخ  نایم  رد  زین  دندومن  لابند  شروش  ۀطرو  هب 

. دندومن یدون  مدرم  رتھب  یاھ  هگر  هب 

، دندومن یم  لمح  ار  ینادنا  یمرج  ۀتفای  رییغت  یامسالپ  هک  هرفن  هورگ 104  ود  نیا 
. دنھد یم  لیکشت  تشگ  رادیدپ  ایشنروی  رد  هک  ار  یداژن  نیمتشھ   ، اھیدون ناکاین 

ماجنا هب  زا  یرگید  زاف  رگنایامن  ایشنروی  رد  یرشب  تایح  دیدج  ۀصخشم  نیا  و 
هب  ، دوب تایح  لیدعت  ۀرک  کی  تروص  هب  هرایس  نیا  یریگ  راک  هب  ۀیلوا  حرط  ندیناسر 

. دوب ینیب  شیپ  لباقریغ  یاھدادیور  زا  یکی  رما  نیا  هک  نیا  زا  ریغ 

یلماکت نامدرم  اب  جیردت  هب  نانآ  اما   ، دندوب یا  هتسجرب  داژن  اھیدون  صلاخ  ۀریت 
رازھ هد  اھنآ   . دنتفای لاوز  ًادیدش  ینالوط  نادنچ  هن  یتدم  رد  ، و  دنتخیمآرد نیمز 

اھنت ناشتایح  طسوتم  لوط  هک  دندوب  هدرک  لوفا  ردقنآ  شروش  زا  سپ  لاس 
. دوب یلماکت  یاھداژن  زا  شیب  یکدنا 

ِیرموس یتآ  ناگداون  یلافس  یاھ  هحول  دانسا  ناسانش  ناتساب  هک  یتقو 
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نیدنچ هب  قلعتم  هک  ار  یرموس  ناھاشداپ  تسرھف   ، دننک یم  یرافح  ار  اھیدون 
هب دانسا  نیا  هک  روط  نیمھ  . و  دننک یم  فشک  دنشاب  یم  شیپ  لاس  رازھ 

ای جنپ  تسیب و  دودح  زا  هاشداپ  رھ  تنطلس  لوط   ، دندرگ یم  زاب  رترود  ۀتشذگ 
ندش ینالوط  نیا   . دبای یم  شیازفا  رتشیب  لاس و  هاجنپ  دصکی و  هب  لاس  یس 
نامکاح زا  یخرب  هک  تسا  رما  نیا  زا  یکاح  رت  یمیدق  ناھاشداپ  نیا  تنطلس 

رت ینالوط  اھنآ  یتآ  نانیشناج  زا  سنرپ ) لنسرپ  لصفالب  ناگداون   ) یدون نیشیپ 
نارود ات  ار  ناھاشداپ  ۀلسلس  هک  تسا  یشالت  رگنایامن  نینچمھ  دنتسیز و  یم 

. دھد دادتما  ایشیملد 

هب طوبرم  یمگردرس  ببس  هب  نینچمھ  لاسنھک  دارفا  نیا  هب  طوبرم  دانسا 
رد دناوت  یم  نینچمھ  رما  نیا   . تسا نامز  یاھ  هرود  ناونع  هب  اھلاس  اھھام و 

. ددرگ هدھاشم  اھ  ینیچ  ۀیلوا  تاشراگن  رد  سدقم و  باتک  رد  میھاربا  ۀمان  هرجش 
دصیس و زا  شیب  لاس  هارمھ  هب   ، لصف ای   ، هزور تشھ  تسیب و  هام  یمگردرس 

یرشب ینالوط  یاھرمع  نینچ  تایاکح  ببس   ، دیدرگ هضرع  اھدعب  هک  هزور  هاجنپ 
زا شیب  وا  دھد  یم  ناشن  هک  تسا  دوجوم  درم  کی  نوماریپ  یتاشراگن   . تسا
یارب ، و  تسا لاس  داتفھ  زا  رتمک  رگنایامن  تدم  نیا   . درک یگدنز  لاس “  ” دصھن

نینچ هب  اھدعب  دندش و  یم  بوسحم  ینالوط  رایسب  ییاھرمع  لوط  نینچ  اھتدم 
. دش هداد  صیصخت  لاس “ هد  تصش و   ” ترابع یرمع  لوط 

مدآ ناراگزور  زا  دعب  اھتدم  ات  هزور  تشھ  تسیب و  هام  تروص  هب  نامز  باستحا 
حالصا راک  نایرصم  هک  یماگنھ   ، شیپ لاس  رازھ  تفھ  دودح  رد  اما   . تفای موادت 
ار هزور  لاس 365  دنداد و  ماجنا  ناوارف  تقد  اب  ار  نآ   ، دنتفرگ هدھع  هب  ار  میوقت 

. دندومن هضرع 

لباب جرب  - 3

هب دندرک و  تکرح  قرش  لامش و  یوس  هب  اھیدون  ایشیملد  نتفر  بآ  ریز  زا  سپ 
. و دنداھن انب  شیوخ  یگنھرف  یداژن و  داتس  ناونع  هب  ار  نوملید  دیدج  رھش  یدوز 

ردقنآ سنرپ  لنسرپ  دالوا  هک  یماگنھ   ، دون گرم  زا  دعب  لاس  رازھ  هاجنپ  دودح  رد 
 — شیوخ دیدج  رھش  رواجم  یاھنیمزرس  رد  دنتسناوت  یمن  هک  دندوب  هدش  دایز 
لیابق اب  هک  دندمآرب  نیا  ددص  رد  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  ، و  دنھد تایح  ۀمادا  نوملید — 

نھذ هب   ، دننک تجوازم  دندوب  راوجمھ  نانآ  یاھزرم  اب  هک  کیگنس  ینادنا و 
زا  . دریگ تروص  یراک  نانآ  یا  هلیبق  داحتا  ظفح  یارب  دیاب  هک  درک  روطخ  نانآ  ناربھر 

حرط  ، رایسب یسررب  ثحب و  زا  سپ  دش و  هدناوخ  ارف  لیابق  زا  ییاروش  ور  نیا 
. تفرگ رارق  دییأت  دروم   ، دون ۀداون  کی   ، توُلباب

ماگنھ نآ  رد  ۀطخ  زکرم  رد  یداژن  شیاتس  زا  هولجرپ  یدبعم  درک  داھنشیپ  تولباب 
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هک تشگ  یم  رادروخرب  یجرب  زا  تسیاب  یم  دبعم  نیا   . دوش انب  نانآ  ۀدش  لاغشا 
راذگ لاح  رد  تمظع  یارب  دوبدای  یانب  کی  دیاب  نآ   . دوب هدیدن  زگرھ  ایند  ار  نآ  ریظن 

اما  ، ددرگ اپرب  نوملید  رد  انب  نیا  دنتشاد  وزرآ  هک  دندوب  یرایسب   . دوب یم  نانآ 
لالدتسا  ، ایشیملد  ، ناشتختیاپ نیلوا  نتفر  بآ  ریز  ثیداحا  ندروآ  دای  هب  اب  نارگید 

ایرد تارطاخم  زا  ینما  ۀلصاف  رد  دیاب  یتمظعاب  نامتخاس  نینچ  هک  دندرک  یم 
. دریگ رارق 

گنھرف ۀدنیآ  زکرم  ۀتسھ   ، دیدج یاھنامتخاس  هک  درک  یزیر  همانرب  یروط  تولباب 
قباطم انب  نتخاس  ، و  دش هتفریذپ  ماجنارس  یو  ریبدت   . دندرگ یدون  ندمت  و 

، جرب ۀدنزاس  تکتیشرآ و  راختفا  هب  دیدج  رھش  دوب  رارق   . تشگ زاغآ  وا  یاھحرط 
. تفای ترھش  لباب  هب  ماجنارس  دولباب و  هب  اھدعب  ناکم  نیا   . دوش هدیمان  تولباب 

هدیقع فالتخا  یا  هزادنا  ات  زونھ  راک  نیا  دصاقم  اھحرط و  اب  هطبار  رد  اھیدون  اما 
زا هدافتسا  ای  ینامتخاس  یاھحرط  نوماریپ  عومجم  رد  زین  نانآ  ناربھر  . و  دنتشاد

ۀرجاشم  ، راک مین  لاس و  راھچ  زا  سپ   . دنتشادن قفاوت   ، نانآ لیمکت  زا  سپ   ، اھانب
خلت ردقنآ  اھلدج  ثحب و   . تفرگ رد  جرب  نتخاس  اپرب  ۀزیگنا  روظنم و  هب  عجار  یگرزب 
شخپ ار  هشقانم  رابخا  کاروخ  ناگدننک  لمح   . دش فقوتم  اھراک  ۀیلک  هک  تشگ 

عامتجا یزاس  نامتخاس  ناکم  رد  دندرک  عورش  لیابق  زا  یدایز  دادعت  ، و  دندرک
: دیدرگ حرطم  جرب  نتخاس  تلع  ناونع  هب  توافتم  رظن  هطقن  هس   . دننک

کی تروص  هب  جرب  هک  دننیبب  دندوب  لیام   ، نانآ زا  یمین  ًابیرقت   ، هورگ نیرتگرزب  - 1
هک دندرک  یم  روصت  اھنآ   . دوش هتخاس  اھیدون  یداژن  یرترب  خیرات و  ِدوبدای  یانب 

یمامت نیسحت  بجوم  دشاب و  هوکشاب  گرزب و  یترامع  دیاب  انب  نیا 
. ددرگ هدنیآ  یاھلسن 

گنھرف تشادیمارگ  یارب  جرب  هک  تساوخ  یم  یدعب  ۀقرف  نیرتگرزب  - 2
گرزب زکرم  کی  تولباب  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  اھنآ   . دوش یحارط  نوملید 

. دوش یم  دیلوت  ، و  رنھ  ، یناگرزاب

یتصرف جرب  نتخاس  اپرب  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب   ، تیلقا هورگ و  نیرتکچوک  - 3
ایشسگیلک شروش  رد  هک  نانآ  ناکاین  تقامح  یارب  هرافک  میدقت  یارب 

هب دیاب  جرب  هک  دندوب  دقتعم  اھنآ   . دزاس یم  مھارف  دندوب  هدرک  تکرش 
دیدج رھش  زا  دوصقم  لک  هک  نیا  ، و  دوش هداد  صیصخت  همھ  ِردپ  شتسرپ 
یگنھرف و زکرم  تروص  هب  دریگب —  ار  ایشیملد  یاج  هک  دشاب  نیا  دیاب 

. دنک لمع  فارطا  یاھیربرب  یارب  یبھذم 

زا نانآ  ناکاین  هک  ار  شزومآ  نیا  تیرثکا   . دش هداد  یفنم  یأر  ًاروف  یبھذم  هورگ  هب 
اھنآ  . دندوب رجزنم  یداژن  گنن  نینچ  زا  اھنآ  ؛  دندرک در  دندوب  رصقم  شروش  تباب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نییعت رد  تسکش  لابند  هب  هلداجم و  ۀبنج  هس  زا  یکی  هب  نداد  هلصیف  زا  سپ 
، اھ یبھذم   . دندروآ یور  گنج  هب   ، هثحابم قیرط  زا  رگید  یاتود  ندومن  فیلکت 

ناشناراطقمھ هک  یلاح  رد   ، دنتخیرگ بونج  رد  ناشیاھ  هناخ  هب   ، نایوجگنجریغ
. دندش رام  رات و  ًابیرقت  هک  نیا  ات  دندیگنج  ردقنآ 

تروص یمود  شالت  لباب  جرب  نتخاس  اپرب  یارب  شیپ  لاس  رازھ  هدزاود  دودح  رد 
ار دیدج  دبعم  کی  نتخاس  اپرب  راک  اھیمدآ ) اھیدون و   ) یدنآ طلتخم  یاھداژن   . تفرگ

رادروخرب یفکم  ماکحتسا  زا  انب  اما   ، دنتفرگ هدھع  هب  لوا  یانب  یاھ  هناریو  یور 
هب اھتدم  یارب  هیحان  نیا   . دیدرگ نوگژاو  دوخ  ۀدنبیرف  رھاظ  نزو  یور  دوبن و 

. دوب فورعم  لباب  نیمزرس 

ندمت یدون  زکارم  - 4

نیا  . دوب لباب  جرب  رطاخ  هب  زوسنامناخ  یداضت  لصفالب  ۀجیتن  اھیدون  یگدنکارپ 
یرایسب زا  داد و  شھاک  دایز  ۀزادنا  هب  ار  رت  لیصا  یاھیدون  دادعت  یلخاد  گنج 

زا  . دوب مدآ  نارود  زا  شیپ  گرزب  یندمت  نداھن  داینب  رد  نانآ  تسکش  ببسم  تاھج 
لوفا لاس  رازھ  تسیب  دصکی و  زا  شیب  یارب  اھیدون  گنھرف  دعب  هب  ماگنھ  نیا 

زونھ مدآ  مایا  رد  یتح  اھیدون  اما   . تفای اقترا  مدآ  رابت  نتخیمآ  اب  هک  نیا  ات   ، تفای
، دندوب غاب  ناگدنزاس  ۀرمز  رد  نانآ  طلتخم  ناگداون  زا  یرایسب   . دندوب ییاناوت  مدرم 
رد هک  ییاھزغم  نیرتاناوت  زا  یخرب   . دندوب یدون  نو  یاھھورگرس  زا  نت  نیدنچ  و 

. دندوب داژن  نیا  زا  دندرک  یم  تمدخ  مدآ  نانکراک  نایم 

تولباب شکمشک  زا  سپ  هلصافالب  نآ  یات  هس  یدون  گرزب  زکرم  راھچ  نایم  زا 
: دنتشگ سیسأت 

یداژن ای  تسیلانویسان  ناسیون  هرطاخ  یایاقب  یروس . ای  یبرغ  یاھیدون   -1
لامش رد  ار  یدون  یتآ  زکارم  اھینادنا  اب  داحتا  اب  هدرک و  رفس  لامش  یوس  هب 

قرفت لاح  رد  یاھیدون  هورگ  نیرتگرزب  نیا   . دنداھن داینب  نیرھنلا  نیب  یبرغ 
. دندومن کمک  رایسب  یروشآ  یاھ  هریت  یتآ  ندش  رادیدپ  هب  نانآ  ، و  دوب

یناگرزاب گنھرف و  نارادفرط  زا  یدایز  رامش  یمالیا . ای  یقرش  یاھیدون   -2
کیگنس طلتخم  لیابق  اب  اجنآ  رد  دندرک و  چوک  مالیا  لخاد  هب  قرش  یوس  هب 
ًاتیھام یدایز  ردق  هب  شیپ  لاس  رازھ  لھچ  ات  یس  یاھیمالیا   . دنتخیمآرد
یاھیربرب هب  تبسن  رترب  یندمت  ظفح  هب  نانآ  هچ  رگ   ، دندوب هدش  کیگنس 

. دنداد همادا  فارطا 

ناونع هب  یدون  رواجم  ِهاگتماقا  نیا  هک  دوب  موسرم  مود  غاب  یرارقرب  زا  سپ 
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شمارآ ِینالوط  تدم  لوط  رد  ؛ و  دریگ رارق  هراشا  دروم  دون “ نیمزرس  ”
مھ رد  یدایز  ۀزادنا  هب  داژن  ود  نیا   ، مدآ رابت  یدون و  هورگ  نیا  نیب  یبسن 
دیدرگ لومعم  مدآ ) رابت   ) ادخ نارسپ  یارب  رتشیب  هچ  رھ  اریز   ، دندش ماغدا 

. دننک تجوازم  اھیدون )  ) اھناسنا نارتخد  اب  هک 

یاھ هناخدور  ۀناھد  رد  یکچوک  هورگ  یرموس . شیپ  ای  یزکرم  یاھیدون   -3
یارب اھنآ   . دندومن ظفح  ار  شیوخ  یداژن  تیمامت  ۀدمع  شخب   ، تارف هلجد و 
رابت اب  هک  ار  یدون  نامدود  ماجنارس  دنداد و  همادا  دوخ  یاقب  هب  لاس  نارازھ 

. دنتخاس مھارف  دھن  داینب  ار  یخیرات  ِمایا  ِیرموس  نامدرم  ات  تخیمآرد  مدآ 

یناھگان و روط  هب  اھیرموس  هنوگچ  هک  دزاس  یم  نشور  ًامامت  نیا  و 
رداق زگرھ  ناققحم   . دنتشگ رھاظ  نیرھنلا  نیب  رد  لمع  ۀنحص  رد  زیمآرارسا 
رازھ تسیود  هب  ناشأشنم  هک  اھیرموس  زاغآ  هب  ار  لیابق  نیا  دوب  دنھاوخن 

لابند یبایدر و  ددرگ  یم  زاب  ایشیملد  نتفر  بآ  ریز  زا  سپ  هتشذگ  لاس 
اب ناتساب  نارود  لیابق  نیا   ، ایند رگید  طاقن  رد  أشنم  زا  یرثا  نودب   . دنیامن
، یزرواشک  ، یراکزلف  ، دباعم یاراد  هک  رترب  هتفای و  دشر  ًالماک  یگنھرف 

، و یبھذم نییآ   ، یندم نیناوق   ، یراجت نوناق   ، یجاسن  ، یرگلافس  ، تاناویح
. دنوش یم  رادیدپ  هاگان  هب  ندمت  قفا  رد  دندوب  نتشون  یمیدق  متسیس  کی 

تسد زا  ار  ایشیملد  یابفلا  فورح  هک  دوب  اھتدم  یخیرات  رصع  زاغآ  رد  اھنآ 
رایتخا ددرگ  یم  زاب  نوملید  هب  نآ  أشنم  هک  ار  نتشون  ۀژیو  متسیس  ، و  هداد

نآ ؛  دوبن یماس   ، تفر نیب  زا  ایند  رد  ًالمع  هک  نآ  اب  یرموس  نابز   . دندوب هدرک 
. تشاد یدایز  کرتشم  هوجو  ییایرآ  هب  موسوم  یاھنابز  اب 

لباق هاگرارق  کی  ناکم   ، تسا هدنام  اج  هب  اھیرموس  زا  هک  یطوسبم  دانسا 
دوب هدش  عقاو  نوملید  یناتساب  رھش  یکیدزن  رد  سراف  جیلخ  رد  هک  ار  هجوت 

تاملید ار  یناتساب  هوکشاب  رھش  نیا  نایرصم   . دیامن یم  فیصوت 
لوا و رھش  ود   ، مدآ یتآ  لسن  زا  هدمآرب  یاھیرموس  هک  نآ  لاح   ، دندیمان یم 
. و دندیمان یم  نوملید  ار  هس  رھ  هتفرگ و  هابتشا  ایشیملد  اب  ار  یدون  مود 
هک ار  یرموس  یلافس  یناتساب  یاھ  هحول  نیا  ناسانش  ناتساب  نونکا  مھ 
اب نایادخ  تسخن  هک  ییاج   ” دیوگ یم  نخس  ینیمز  تشھب  نیا  اب  هطبار  رد 
. و دنا هدومن  ادیپ  دنداد “ تکرب  ار  رشب  عون   ، گنھرف اب  ندمتم و  تایح  ۀنومن 
دشاب یم   ، دنوادخ اھناسنا و  تشھب   ، نوملید ۀدننک  فیصوت  هک  اھ  هحول  نیا 

رارق اھ  هزوم  زا  یرایسب  ۀتفرگ  درگ  یاھ  هچقات  یور  شوماخ  یا  هنوگ  هب  نونکا 
. دنراد

یاھجاودزا مغر  هب  اما   ، دندوب علطم  یبوخ  هب  مود  لوا و  یاھندع  زا  اھیرموس 
یداژن تروص  هب  لامش  رد  غاب  نانکاس  هب   ، مدآ دالوا  اب  یداژن  نیب  ۀدرتسگ 
بجوم یدون  رت  یمیدق  گنھرف  رد  یرموس  رورغ   . دنتسیرگن یم  هناگیب 
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تمظع و عفن  هب  ار  یدعب  دنمھوکش  یاھامنرود  نیا  اھنآ  هک  تشگ 
. دنراگنا هدیدان  نوملید  رھش  یتشھب  یاھتنس 

تولباب شکمشک  زا  شیپ  هورگ  نیا   . اھینو اھینادامآ  — یلامش و  یاھیدون   -4
یربھر زا  هک  دندوب  ییاھنآ  ناگداون   ، اھیدون نیرت  یلامش  نیا   . دمآ دوجو  هب 
. دندوب هتفاترب  یور  نادامآ  نَو و  یربھر  عفن  هب  یو  نانیشناج  دون و 

ار وا  مان  زونھ  هک  یا  هچایرد  لحاوس  یلاوح  رد  ًابقاعتم  نَو  نیشیپ  نارای  زا  یخرب 
ادیپ گرب  خاش و  لحم  نیا  نوماریپ  نانآ  تایاور  ، و  دنتفای رارقتسا  تساراد  دوخ  رب 
دایز ۀزادنا  هب  دعب  ناراگزور  یاھینَو  یارب  ، و  تشگ نانآ  سدقم  هوک  تارارآ   . درک

شیپ لاس  رازھ  هد   . تشاد نایناربع  یارب  انیس  هوک  هک  دوب  اراد  ار  یموھفم  نامھ 
طسوت نانآ  نامرف  تفھ  یقالخا  نوناق  هک  دنداد  یم  میلعت  اھیروشآ  ِینو  ناکاین 

نو و هک  دندوب  دقتعم  هناعطاق  اھنآ   . تسا هدش  هداد  نو  هب  تارارآ  هوک  یور  نایادخ 
هدنز روط  هب  دندوب  شتسرپ  لوغشم  هوک  یالاب  رد  هک  یلاح  رد  نادامآ  یو  راکمھ 

. دندش هتشادرب  هرایس  زا 

امش تایاور  رتشیب  نوچ  ، و  دوب یلامش  نیرھنلا  نیب  سدقم  هوک  تارارآ  هوک 
روآ تفگش   ، دمآ تسد  هب  لیس  ِیلباب  ناتساد  اب  هطبار  رد  نھک  مایا  نیا  نوماریپ 

یناھج لیس  حون و  یدوھی  یتآ  ناتساد  رد  نآ  ۀقطنم  تارارآ و  هوک  هک  تسین 
. دش هتفاب 

نیرت یقرش  زا  یکی  زا  ناسمدآ   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 35٫000  رد 
. دھن داینب  ار  شیوخ  ندمت  زکرم  ات  دومن  رادید  ینَو  یمیدق  یاھھاگناکسا 
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رابت ۀمین  دیاب  هتشون  نیا  نونکا   ، هیوناث یاھینیبانیب  رابت  ِیدون  ناکاین  فیصوت  زا  سپ 
ناگداون زا  زین  هیوناث  یاھینیبانیب  اریز   ، دھد رارق  هظحالم  دروم  ار  اھنآ  ناکاین  یمدآ 

. دنشاب یم   ، ایشنروی شفنب  داژن  ۀداز  نیلوا   ، ناسمدآ

رد ناشردام  ردپ و  اب  دندیزگرب  هک  دوب  اوح  مدآ و  نادنزرف  زا  هورگ  نآ  وزج  ناسمدآ 
یناتسھوک ۀناخ  ناتساد  بلغا  مدآ  رسپ  نیرتگرزب  نیا  نونکا   . دننامب یقاب  نیمز 

مود غاب  یرارقرب  زا  سپ  یتدم  ، و  دوب هدینش  نادامآ  نو و  زا  لامش  رد  ار  اھنآ 
. دزادرپب شا  یناوج  یاھایور  نیمزرس  نیا  یوجتسج  هب  دش  ممصم 

ۀریت نادنزرف  زا  نت  ود  یس و  ردپ  تشاد و  نس  لاس  ماگنھ 120  نیا  رد  ناسمدآ 
رما رد  ار  اھنآ  دنامب و  یقاب  دوخ  نیدلاو  اب  تساوخ  یم  وا   . دوب لوا  غاب  صلاخ 

ناشنادنزرف هجوز و  نداد  تسد  زا  ببس  هب  اما   ، دھد یرای  مود  غاب  نتخاس 
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دندیزگرب هک  مدآ  رگید  نادنزرف  نآ  هارمھ  هب  اھنآ  هک  ارچ   ، دیدرگ شوشم  رایسب 
. دنورب ایشندیا  هب  دندوب  هتفرگ  میمصت  یگمھ  دندرگ  اھ  هبترمالاو  نانابھگن 

زا زیرگ  هب  تبسن  وا   . دیامن کرت  ایشنروی  رد  ار  دوخ  نیدلاو  دوبن  لیام  ناسمدآ 
هدننک اضرا  هجو  چیھ  هب  ار  مود  غاب  یاھینیشنمھ  اما   ، دوب لیم  یب  رطخ  ای  یتخس 
یدایز راک  یزاس  نامتخاس  یعافد و  ۀیلوا  یاھتیلاعف  دربشیپ  یارب  وا   . تفای یمن 

وا جورخ  هچ  رگا  . و  دوش لامش  مزاع  تصرف  نیلوا  رد  تفرگ  میمصت  اما  داد  ماجنا 
رایسب دوخ  دنزرف  نیرتگرزب  نداد  تسد  زا  ببس  هب  اوح  مدآ و   ، دوب دنیاشوخ  ًالماک 

بیرغ و ییایند  راپسھر  وا  دنراذگب  رگا  هک  دنتشاد  میب  نیا  زا  اھنآ   . دنتشگ نوزحم 
. ددرگن زاب  رگید  تسا  نکمم  دوش  مصاختم 

یاھایور ِمدرم  نیا  یوجتسج  رد  ار  ناسمدآ  هرفن  تفھ  تسیب و  هورگ  کی 
هورگ لاس  هس  زا  شیب  یمک  فرظ   . دندومن لابند  لامش  یوس  هب  شیکدوک 
ینز وا  ، و  تفای تسد  شیوخ  ۀنایوجارجام  رفس  فدھ  هب  عقاو  رد  ناسمدآ 

درک یم  اعدا  هک  دومن  فشک  مدرم  نیا  نیب  رد   ، هلاس تسیب   ، ابیز زیگنا و  تفگش 
یگمھ وا  ناکاین  هک  تفگ   ، اتار  ، نز نیا   . دوب سنرپ  لنسرپ  صلاخ  ۀریت  ۀداون  نیرخآ 
چیھ ، و  دوب دوخ  داژن  زا  درف  نیرخآ  وا   . دندوب سنرپ  هارمگ  لنسرپ  زا  نت  ود  ناگداون 

، و دنکن جاودزا  هک  دوب  هتفرگ  میمصت  ًابیرقت  وا   . تشادن تایح  دیق  رد  رھاوخ  ای  ردارب 
ِناسمدآ اما   ، دریمب تبقاع  رخآ و  نودب  هک  دوب  هتفرگ  ار  شمیمصت  شیبامک 
روطچ هک   ، دینش ار  ندع  ناتساد  وا  هک  یماگنھ  . و  دوبر ار  وا  لد  هبذاجرپ 

هب هک  روطنیمھ  ، و  دوب هتسویپ  عوقو  هب  یتسرد  هب  نادامآ  نو و  یاھینیب  شیپ 
نیا اب  دومن —  هطاحا  ار  وا  رکف  کی  اھنت   ، داد ارف  شوگ  غاب  رد  یاطخ  طوسبم  حرش 
فرظ  . تفرگ ندیلاب  ناسمدآ  رد  تعرس  هب  هدیا  نیا  . و  دنک جاودزا  مدآ  ثراو  رسپ و 

. دندرک جاودزا  اھنآ  هام  هس  زا  شیب  یمک 

أشنم اھنآ   . دنتشاد دنزرف  تفھ  تصش و  زا  لکشتم  یا  هداوناخ  اتار  ناسمدآ و 
رطاخ هب  دیاب   . دنداد ماجنا  رتشیب  یراک  اھنآ  اما   ، دندش ایند  یربھر  زا  یگرزب  ۀریت 
یارب هک  مراھچ  دنزرف  رھ   . دندوب ناسناربا  عقاو  رد  تادوجوم  نیا  یود  رھ  هک  دروآ 

ایند خیرات  رد  زگرھ   . دوب یئرمان  بلغا  وا   . دوب یریظن  یب  عون  زا  دمآ  یم  ایند  هب  اھنآ 
اما یتافارخ —  یتح  تشگ —  ناشیرپ  رایسب  اتار   . دوب هدادن  خر  یزیچ  نینچ 
دیسر هجیتن  نیا  هب  وا  ، و  دوب علطم  هیلوا  یاھینیبانیب  دوجو  زا  یبوخ  هب  ناسمدآ 

مود دنزرف  هک  یتقو   . داد یم  خر  تشاد  شنامشچ  ربارب  رد  نآ  هباشم  یزیچ  هک 
، دھد شزیمآ  مھ  اب  ار  اھنآ  تفرگ  میمصت  وا   ، دش دلوتم  تشاد  بیرغ  یراتفر  هک 

فرظ  . تسا اھینیبانیب  مود  ۀتسر  أدبم  نیا  ، و  دوب ثنؤم  یرگید  رکذم و  یکی  اریز 
هب نانآ  زا  نت  رازھ  ود  ًابیرقت   ، ددرگ فقوتم  هدیدپ  نیا  هک  نآ  زا  شیپ   ، لاس دصکی 

. دندمآ دوجو 

رھ  . دومن تعجارم  شردام  ردپ و  رادید  یارب  اھراب  وا   . درک رمع  لاس  ناسمدآ 396 
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انثا نیا  رد  ، و  دندرک یم  رفس  مود  غاب  هب  بونج  یوس  هب  اتار  وا و  لاس  تفھ 
لوط رد  اھنآ   . دنتشاد یم  هاگن  علطم  شمدرم  هافر  اب  هطبار  رد  ار  وا  اھینیبانیب 

ۀرک رد  لقتسم  نیون و  زکرم  کی  نتخاس  اپرب  یارب  یگرزب  تمدخ  ناسمدآ  یگدنز 
. دندناسر ماجنا  هب  ییاسراپ  تقیقح و  یارب  نیمز 

ینالوط تایح  لوط  رد  هک  ار  روآ  باجعا  راکددم  هورگ  نیا  وحن  نیدب  اتار  ناسمدآ و 
یاھدرادناتسا شرتسگ  رد  هتفرشیپ و  تقیقح  جیورت  رد  تدعاسم  رما  رد  نانآ 

تحت دندز  یم  شالت  هب  تسد  نانآ  اب   ، یکیزیف ، و  ینالقع  ، یونعم یگدنز  رتالاب 
روط هب  زگرھ  ایند  نتخاس  رتھب  یارب  ششوک  نیا  جیاتن  . و  دنتشاد شیوخ  نامرف 

. تفرگن رارق  بقاعتم  ییارقھق  یاھریسم  عاعشلا  تحت  لماک 

ار ییالاب  گنھرف  لاس  رازھ  تفھ  ًابیرقت  یارب  اتار  ناسمدآ و  مایا  زا  ناسمدآ  لسن 
رد نینچمھ  هتخیمآرد و  هیاسمھ  یاھینادنا  اھیدون و  اب  اھدعب  اھنآ   . دندومن ظفح 

یاھتفرشیپ زا  یخرب  . و  دندمآ رامش  هب  ناتساب “ نارود  دنمناوت  یاھناسنا   ” ۀرمز
هب اھدعب  هک  دوش  یگنھرف  لیسناتپ  زا  یا  هتفھن  شخب  ات  تفای  موادت  رصع  نآ 

. دیدرگ افوکش  ییاپورا  ندمت  لکش 

غاد تِپُک  کیدزن  رزخ  یایرد  یبونج  ۀنارک  قرش  رد  یا  هیحان  رد  ندمت  زکرم  نیا 
هک هچنآ  راثآ  ناتسکرت  یاھ  هیاپھوک  یالاب  رد  یھاتوک  ۀلصاف  رد   . دوب هدش  عقاو 
یاھناکم نیا  رد   . دراد دوجو  دوب  شفنب  داژن  زا  ناسمدآ  لسن  یزکرم  داتس  ینامز 
یاھ هیاپھوک  رد  هک  یناتساب  زیخلصاح  کیراب و  یا  هراون  رد  عقاو   ، یناتسھوک

یاھنارود رد  یپایپ  روط  هب  فلتخم  گنھرف  راھچ   ، دراد رارق  تِپُک  ۀتشر  رت  نییاپ 
ناسمدآ ناگداون  زا  توافتم  هورگ  راھچ  طسوت  بیترت  هب  دمآ و  دوجو  هب  نوگانوگ 
ریازج نانوی و  هب  برغ  تمس  هب  هک  دوب  اھھورگ  نیا  نیمود   . تشگ افوکش 

نیرخآ طلتخم  ۀریت  هارمھ  هب  ناسمدآ  ناگداون  ۀدنامیقاب   . دومن ترجاھم  هنارتیدم 
برغ لامش و  هب  اپورا  هب  دورو  یارب  دندش  یم  جراخ  نیرھنلا  نیب  زا  هک  یدنآ  جوم 
رامش هب  دنھ  ِییایرآ  یدنآ -  نامجاھم  ۀرمز  رد  نینچمھ  اھنآ  ، و  دندومن ترجاھم 

. دندمآ
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زا مود  ۀتسر   ، دنتشاد یرشب  قوف  ًابیرقت  أشنم  کی  هیلوا  یاھینیبانیب  هک  یلاح  رد 
هک یکرتشم  ناکاین  زا  هدش  یناسنا  یدالوا  اب  هک  دنتسھ  مدآ  صلاخ  ۀریت  دالوا 

. دندرک تلصو  دندوب  دشرا  هورگ  هب  قلعتم  ناشنیدلاو 

دوجو هیوناث  یاھینیبانیب  ۀژیو  دادجا  زا  نت  هدزناش  طقف  ناسمدآ  نادنزرف  نیب  رد 
میسقت یواسم  روط  هب  تیسنج  اب  هطبار  رد  ییانثتسا  نادنزرف  نیا   . دنتشاد
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ۀطبار مأوت  کینکت  کی  قیرط  زا  زور  داتفھ  رھ  رد  دوب  رداق  یجوز  رھ  ، و  دندوب هدش 
نآ زا  شیپ  یا  هدیدپ  نینچ  . و  دیامن دیلوت  هیوناث  ینیبانیب  کی  یسنجریغ  یسنج و 

. تسا هدادن  خر  زگرھ  زین  ماگنھ  نآ  زا  ، و  دوبن نکمم  زگرھ  نیمز  رد  نامز 

ملاع یناف  یاھناسنا  دننامھ  ناش ) هناگی  تیصوصخ  زا  اوس   ) دنزرف هدزناش  نیا 
دننک یم  تفایرد  یژرنا  یکیرتکلا  روط  هب  هک  نانآ  دالوا  اما   ، دندرم هدرک و  یگدنز 
رارق رھ  یناسنا  مسج  یاھتیدودحم  ضرعم  رد  دنتسھ و  هدنز  هشیمھ  یارب 

. دنرادن

یلصا هورگ  بیترت  نیدب  ، و  دندرک دیلوت  ینیبانیب  ًاتیاھن 248  جوز  تشھ  زا  کی  رھ 
هیوناث یاھینیبانیب  زا  یعرف  هورگ  تشھ   . دندمآ دوجو  هب  رفن —   1984 هیوناث — 
سپس . و  دنا هتفای  مان  هریغ  ، و  نیموس  ، نیمود  ، نیلوا  A-B-C اھنآ  . دندوجوم

. دنشاب یم  هریغ  ، و  نیمود  ، نیلوا  D-E-F

، دنتشگزاب قداص  کلم  نارگشریذپ  تمدخ  هب  هیلوا  یاھینیبانیب  مدآ  یاطخ  زا  سپ 
یس و  . دنتفای قاحلا  وا  زکرم  هب  ناسمدآ  گرم  ماگنھ  ات  هیوناث  هورگ  هک  یلاح  رد 
، ناسمدآ گرم  ماگنھ  رد  نانآ  نامزاس  یاسؤر   ، هیوناث یاھینیبانیب  نیا  زا  نت  هس 

تروص نیدب  ، و  دنروآرد اھقداص  کلم  تمدخ  هب  ار  عون  نیا  یمامت  دندرک  یعس 
نارای رما  نیا  ماجنا  رد  یماکان  زا  سپ  نانآ  اما   . دنیامن داجیا  هیلوا  هورگ  اب  یا  هطبار 

یا هرایس  نارگشریذپ  تمدخ  هب  یھورگ  تروص  هب  هدراذگ و  اھنت  ار  شیوخ 
. دندمآرد

، هتفاین نامزاس   ، بیجع یریثأت  هیوناث  یاھینیبانیب  ۀدنامیقاب  ناسمدآ  گرم  زا  سپ 
نانآ قداص  کلم  اتنو  یکام  ناراگزور  ات  ماگنھ  نآ  زا   . دنتشاد ایشنروی  رد  لقتسم  و 
ًاشخب اھنآ   . دنداد همادا  شیوخ  تیدوجوم  هب  هتفاین  نامزاس  هدعاق و  یب  تروص  هب 
حیسم لیئاکیم  ناراگزور  ات  زونھ  اما   ، دندمآرد لرتنک  تحت  قداص  کلم  نیا  طسوت 
اھنآ ایشنروی  رد  یو  تقوم  رفس  لوط  رد  . و  دندوب یرایسب  یاھبیسآ  ببسم 

نآ رد  هدومن و  ذاختا  ار  ییاھن  تامیمصت  دوخ  ۀدنیآ  تشونرس  اب  هطبار  رد  یگمھ 
. دندمآرد هیلوا  یاھینیبانیب  یربھر  تحت  رادافو  تیرثکا  ماگنھ 
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یتقو  . دندیتلغرد هانگ  ۀطرو  هب  هیلوا  یاھینیبانیب  رثکا  رفیسول  شروش  ماگنھ  رد 
هک دیدرگ  فشک  رگید  یاھنایز  نیب  رد   ، دیدرگ یبایزرا  یا  هرایس  شروش  یھابت  هک 

قحلم ایشسگیلک  یبلط  ییادج  هب  رفن   40٫119 ، نیتسخن ِرفن  نایم 50٫000  زا 
. دندوب هدش 
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دوخ دنتسناوتن  نت  دادعت 873  نیا  زا  ، و  دوب نت  هیوناث 1984  یاھینیبانیب  ۀیلوا  دادعت 
یا هرایس  تواضق  مکح  رودص  اب  هطبار  رد  دننادرگ و  زارتمھ  لیئاکیم  تموکح  اب  ار 

سک چیھ   . دندش ینادنز  تاررقم  قبط  تساکیطنپ  زور  رد  ایشنروی  یارب 
. دیامن ینیب  شیپ  ار  هارمگ  تاقولخم  نیا  ۀدنیآ  دناوت  یمن 

رودص رظتنم  دنرب و  یم  رس  هب  فیقوت  رد  نونکا  یغای  یاھینیبانیب  هورگ  ود  رھ 
ۀرود شیاشگ  زا  شیپ  نانآ  اما   . دنتسھ متسیس  شروش  روما  یارب  ییاھن  یوتف 

. دنداد ماجنا  نیمز  رد  یرایسب  بیجع  یاھراک  یا  هرایس  ینونک 

نامشچ هب  ار  دوخ  یصخشم  طیارش  تحت  دندوب  رداق  نامیپدب  یاھینیبانیب  نیا 
ربھر  ، بوبزلعب نارای  اب  هطبار  رد  رما  نیا  ًاصوصخ  ، و  دنزاس راکشآ  ناسنا 

زا یخرب  اب  دیابن  ریظن  یب  تاقولخم  نیا  اما   . درک یم  قدص   ، دترم ۀیوناث  یاھینیبانیب 
رد حیسم  ندش  هدنز  گرم و  ماگنھ  ات  نینچمھ  هک  یغای  یاھمیفارس  نایبورک و 

تاقولخم نیا  رت  یمیدق  ناگدنسیون  زا  یخرب   . دنوش هتفرگ  هابتشا  دندوب  نیمز 
هب ار  دترم  یاھمیفارس  ، و  ناوید ینمیرھا و  حاورا  ناونع  هب  ار  یغای  ینیبانیب 

. دندرک یم  صخشم  ینمیرھا  ناگتشرف  تروص 

یگدنز زا  سپ  ار  یناسنا  نھذ  چیھ  دنتسین  رداق  ینمیرھا  حاورا  یا  هرک  چیھ  رد 
رد حیسم  لیئاکیم  ناراگزور  زا  شیپ  اما   . دنزاس ریخست  تشھب  ییاطعا  رسپ  کی 
رب داتسا  حور  ندناشفا  رکف و  ناگدننک  میظنت  یناھج  ندمآ  زا  لبق  ایشنروی — 
یخرب ناھذا  رب  دندوب  رداق  عقاو  رد  یغای  یاھینیبانیب  نیا  اھناسنا —  یمامت  یور 
رما نیا   . دننک لرتنک  ار  اھنآ  لامعا  یا  هزادنا  ات  هدرک و  ذوفن  هیام  نود  یاھناسنا  زا 
نآ رد  نانآ  هک  هاگنآ   ، تفرگ یم  تروص  رادافو  یاھینیبانیب  درکراک  دننامھ  شیبامک 
، یرشب قوف  دنمشوھ  تادوجوم  اب  سامت  ماگنھ  رد  هدننک  میظنت  هک  یتاظحل 

ناھذا ِیطابترا  رثؤم  ناظفاحم  ناونع  هب   ، دوش یم  ادج  درف  تیصخش  زا  ًالمع 
. دنیامن یم  تمدخ  ایشنروی  تشونرس  ۀریخذ  هورگ  ِیرشب 

روج همھ  اھنآ  و  : ” دنراد یم  نایب  تاشراگن  هک  یتقو   ، تسین هراعتسا  رگید  نیا 
دندوب و هدش  ریخست  دیلپ  حاورا  طسوت  هک  ییاھنآ   ، دندروآ وا  دزن  ار  رامیب  مدرم 

طسوت ندش  ریخست  یگناوید و  نیب  توافت  یسیع  “ . دندوب هناوید  هک  ییاھنآ 
رد هک  ییاھنآ  ناھذا  رد  تالاح  نیا  هچ  رگا   ، درک یم  کرد  هتسناد و  ار  ثیبخ  حاورا 

. دندش هتفرگ  هابتشا  رایسب  دنتسیز  یم  وا  لسن  راگزور و 

یرشب لامرن  نھذ  کی  رب  تسناوت  یمن  یغای  حور  چیھ  تساکیطنپ  زا  شیپ  یتح 
نینچ زا  زین  هیام  نود  یاھناسنا  فیعض  ناھذا  یتح  زور  نآ  زا  ، و  دوش هریچ 

حور دورو  ماگنھ  زا  ثیبخ  حاورا  ندرک  جراخ  یضرف  رما   . دنتسھ غراف  یتالامتحا 
، و یگناوید  ، یرتسیھ اب  یگدز  نج  هب  داقتعا  نتخیمآ  مھ  رد  ببس  هب   ، تقیقح

لیئاکیم یاطعا  هک  لیلد  نیا  هب  ًافرص  اما   . تسا هتفرگ  یم  تروص  نھذ  یتسس 
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ثیبخ حاورا  طسوت  ندش  ریخست  ناکما  زا  ایشنروی  رد  ار  یرشب  ناھذا  یمامت 
تیعقاو نیشیپ  راصعا  رد  رما  نیا  هک  دینکن  روصت   ، تسا هتخاس  دازآ  هشیمھ  یارب 

. تشادن

یاھ هبترمالاو  روتسد  هب  یشروش  یاھینیبانیب  هورگ  یمامت  رضاح  لاح  رد 
هسرپ ایند  نیا  رد  یرگ  هنتف  یارب  زگرھ  رگید  اھنآ   . دنتسھ ینادنز  ایشندیا 

رب تقیقح  حور  ندناشفا   ، رکف ناگدننک  میظنت  روضح  زا  رظن  فرص   . دز دنھاوخن 
لکش ای  مسق  رھ  زا  راکبان  حاورا  یارب  ار  نیا  دبا  یارب  اھناسنا  یمامت  یور 

زا  . دننک ضرعت  یرشب  ناھذا  نیرتفیعض  هب  یتح  هک  تسا  هتخاس  نکممریغ 
نتفرگ رارق  ثیبخ  حاورا  ذوفن  تحت  نوچمھ  یزیچ  نینچ  تساکیطنپ  زور  ماگنھ 

. دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  هرابود  زگرھ 

دحتم یاھینیبانیب  - 8

ناگتفای اقب  لیئاکیم  هک  یتقو   ، ایند نیا  یارب  تواضق  مکح  رودص  نیرخآ  ماگنھ  رد 
هب  ، دندش هتشاذگ  یقاب  رس  تشپ  ینیبانیب  تاقولخم   ، دومن جراخ  ار  نامز  ۀتفخ 
اھنآ  . دننک تدعاسم  هرایس  رد  یحور  همین  یحور و  راک  رد  ات  دندش  هتشاذگ  اج 

، و دنریگ یم  رب  رد  ار  هتسر  ود  رھ  دننک و  یم  لمع  دحاو  هورگ  کی  تروص  هب  نونکا 
روط هب  ایشنروی  دحتم  یاھینیبانیب  رضاح  لاح  رد   . دنشاب یم  نت  نانآ 10٫992  دادعت 

ماگنھ زا  ماظن  نیا   . دنراد رارق  هتسر  رھ  دشرا  وضع  یتسرپرس  تحت  بوانتم 
. تسا هدوب  رارقرب   ، تساکیطنپ زا  سپ  یھاتوک  تدم   ، هورگ کی  رد  اھنآ  ماغدا 

. دنوش یم  هتخانش  یددع  تروص  هب  یلک  روط  هب  هیلوا  ای  رت  یمیدق  ۀتسر  یاضعا 
رد  . دوش یم  هداد  هریغ  ، و  نیلوا  6-5-4 ، نیلوا ریظن 3-2-1  ییاھمان  بلغا  نانآ  هب 

هیلوا یاھینیبانیب  ِیددع  یراذگمان  زا  هک  نیا  یارب  مدآ  رابت  یاھینیبانیب  ایشنروی 
. دنوش یم  صخشم  یفرح  تروص  هب   ، دندرگ کیکفت 

تادوجوم  ، دوش یم  طوبرم  یژرنا  تفایرد  هیذغت و  هب  هک  ییاج  ات  عون  ود  رھ 
زا دنرداق  دنکرتشم و  یرشب  یاھیگژیو  زا  یرایسب  رد  اما   ، دنتسھ یدامریغ 

هک یماگنھ  اھنآ   . دنیامن لابند  ار  نآ  هدرب و  تذل  امش  شیاین  نینچمھ  یھاکف و 
دراو یرشب  یزاب  ، و  تحارتسا  ، راک حور  هب   ، دنوش یم  هداد  قاحلا  اھناسنا  هب 

. دنتسین رادروخرب  زین  لثم  دیلوت  یاھورین  زا  دنباوخ و  یمن  اھینیبانیب  اما   . دنوش یم 
کیکفت یگنانز  یگنادرم و  طوطخ  دادتما  رد  هیوناث  هورگ   ، صخشم رظن  کی  زا 

هب بلغا  اھنآ   . دوش یم  تبحص  نز “  ” و درم “  ” نیوانع اب  اھنآ  زا  بلغا  ، و  دنوش یم 
. دننک یم  راک  مھ  اب  ییاھتفج  نینچ  تروص 

هب ًاتعیبط  هیوناث  یاھینیبانیب  اما   ، دنتسین مھ  هتشرف  دنتسین و  ناسنا  اھینیبانیب 
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نیا زا  ، و  دنتسھ امش  یاھداژن  زا  تھج  کی  زا  اھنآ   . هتشرف هب  ات  دنرتکیدزن  ناسنا 
یدایز یدردمھ  ساسحا  کرد و  زا  یرشب  تادوجوم  اب  ناشسامت  رد  ور 

رایسب اھنآ  اب  رشب و  عون  نوگانوگ  یاھداژن  یارب  اھمیفارس  راک  رد  اھنآ   . دنرادروخرب
تروص هب  اھناسنا  یارب  هک  ییاھمیفارس  یارب  عون  ود  رھ  ، و  دنتسھ دنمشزرا 

. دنتسھ یرورض  دننک  یم  تمدخ  یصخش  ناظفاحم 

یایاطع قبط  رب  یا  هرایس  یاھمیفارس  اب  تمدخ  یارب  ایشنروی  دحتم  یاھینیبانیب 
: دنا هدش  یھدنامزاس  نیریز  یاھھورگ  رد  هدش  بسک  یاھتراھم  یتاذ و 

کچوک هورگ  کی  اھنآ   . دنرادروخرب مان  زا  هورگ  نیا  ینیبانیب . ناروآ  مایپ   -1
ۀرک کی  رد  یصخش  یاکتا  لباق  عیرس و  طابترا  ِسیورس  رد  دنتسھ و 

. دنتسھ هدنھد  یرای  رایسب  یلماکت 

اھنآ  . دنتسھ اضف  تارک  نانابھگن  نارادھگن و  اھینیبانیب  یا . هرایس  نانابھگن   -2
تاطابترا عاونا  رامشیب و  یاھ  هدیدپ  یمامت  یارب  ار  نارگ  هراظن  مھم  فیاظو 

زا اھنآ   . دنھد یم  ماجنا  دنتسھ  مھم  ملاع  یعیبط  قوف  تادوجوم  یارب  هک 
. دننک یم  یرادساپ  هرایس  یحور  یئرمان  ملاع 

یدام تارک  یناسنا  تادوجوم  اب  هک  ییاھسامت  رد  یطابترا . یاھتیصخش   -3
، دنتفای لاقتنا  تاطابترا  نیا  وا  قیرط  زا  هک  یدرف  ریظن   ، دوش یم  رارقرب 
نایم تاطابترا  نیا  رد   . دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  ینیبانیب  تاقولخم  هشیمھ 

. دنشاب یم  یرورض  لماع  کی  اھنآ  یدام  یحور و  حوطس 

نایم رد  ، و  دنتسھ رت  یحور  ینیبانیب  تاقولخم  اھنیا  تفرشیپ . ناراکددم   -4
راک هرایس  رد  صوصخم  یاھھورگ  رد  هک  اھمیفارس  نوگانوگ  یاھ  هتسر 

. دنا هدش  میسقت  رایتسد  ناونع  هب  دننک  یم 

یاھ هدازومع  الاب و  رد  اھمیفارس  اب  طابترا  یارب  شیوخ  یاھییاناوت  رد  اھینیبانیب 
هیلوا یاھینیبانیب  یارب   ، لاثم ناونع  هب   . دننک یم  قرف  رایسب  نییاپ  رد  دوخ  یرشب 

رارقرب میقتسم  طابترا  یدام  یاھورین  اب  هک  تسا  لکشم  یا  هدنیازف  روط  هب 
ور نیا  زا  دنرتکیدزن و  هظحالم   لباق  روط  هب  هتشرف  دوجوم  عون  هب  اھنآ   . دنزاس
نانآ هب  هرایس  رد  نکاس  یحور  یاھورین  هب  تمدخ  اب و  راک  تیلوئسم  ًالومعم 
وجشناد تقوم  ناگدننک  تماقا  ینامسآ و  نارگرادید  یارب  اھنآ   . دوش یم  لوحم 
ًابیرقت هیوناث  تاقولخم  هک  نآ  لاح   ، دننک یم  لمع  امنھار  هارمھ و  تروص  هب 

. دنا هتفای  قاحلا  ملاع  یدام  تادوجوم  تمدخ  هب  ًارصحنم 

رد اھنآ   . دنراد لاغتشا  نیمز  رد  یمھم  یاھتیرومأم  هب  رادافو  ۀیوناث  ینیبانیب   1111
زا جراخ  طقف  اھنآ   . دنتسھ یدام  راکشآ  روط  هب  شیوخ  ۀیلوا  ناراکمھ  اب  هسیاقم 
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هک دنرادروخرب  یفاک  قابطنا  ۀرتسگ  نانچ  زا  دنراد و  رارق  ناسنا  دید  ۀزوح 
سامت دنمان  یم  یدام “ یاھزیچ   ” اھناسنا هک  هچنآ  اب  دوخ  لیم  هب  انب  دنناوت  یم 

یور یراکشآ  صخشم  یاھورین  زا  ریظن  یب  تاقولخم  نیا   . دنیامن رارقرب  یکیزیف 
ینثتسم نآ  ۀطیح  زا  زین  ملاع  نارادناج  ، و  دنرادروخرب ناکم  نامز و  یاھزیچ 

. دنتسین

طسوت دنا  هدش  بستنم  ناگتشرف  هب  هک  رت  یعقاو  یاھ  هدیدپ  زا  یرایسب 
میلاعت نیشیپ  ناراگزومآ  هک  یماگنھ   . دنا هتفرگ  تروص  هیوناث  ینیبانیب  تاقولخم 
کی  ، دندش هتخادنا  نادنز  هب  راگزور  نآ  یبھذم  نادان  ناربھر  طسوت  یسیع 

“. دروآ نوریب  ار  اھنآ  دومن و  زاب  ار  نادنز  یاھرد  هنابش  “ ” دنوادخ  ” یعقاو ۀتشرف “ ”
نیا  ، سیدوریھ روتسد  هب  بوقعی  ندش  هتشک  زا  دعب   ، سرطپ یدازآ  دروم  رد  اما 

هب تسا  هدش  هداد  تبسن  هتشرف  کی  هب  هک  ار  یراک  هک  دوب  هیوناث  ینیبانیب  کی 
. دیناسر ماجنا 

نادرم و نآ  یندیدان  ناراکمھ  نایم  یصخش  طابترا  یرارقرب  نانآ  یلصا  راک  هزورما 
راک  . دشاب یم  دنھد  یم  لیکشت  ار  یا  هرایس  تشونرس  ۀریخذ  هاپس  هک  ینانز 

هک دوب  هیلوا  هاپس  زا  یخرب  دنمناوت  تدعاسم  هارمھ  هب  هیوناث  هورگ  نیا 
ماجنارس دروآ و  مھارف  ایشنروی  رد  ار  یا  هژیو  طیارش  اھتیصخش و  یگنھامھ 

لمع هب  ار  ییاھتساوخرد  نآ  هک  تشاد  نآ  رب  ار  یا  هرایس  ینامسآ  ناتسرپرس 
ییاھیزاس راکشآ  زا  یرس  نیا  ۀئارا  هک  تشگ  ینیمارف  رودص  هب  رجنم  هک  دنروآ 

هک تخاس  نشور  دیاب  اما   . تخاس رسیم  ار  تسا  نآ  زا  یشخب  بلطم  نیا  هک 
“ حاورا راضحا   ” یلک ناونع  تحت  هک  یراب  تقر  لامعا  نآ  رد  ینیبانیب  تاقولخم 

، دنتسھ ایشنروی  رد  رضاح  لاح  رد  هک  ییاھینیبانیب   . دنتسین ریگرد  دریگ  یم  تروص 
“ حور راضحا   ” هب موسوم  ۀدیدپ  هب  دنرادروخرب و  یزیمآراختفا  هاگیاج  زا  یگمھ 
مزال ًاضعب  یاھتیلاعف  اھناسنا  هک  دنھد  یمن  هزاجا  ًالومعم  اھنآ  ؛ و  دنتسین طوبرم 
یرشب ساوح  طسوت  هک  روطنآ   ، یدام یایند  اب  ار  ناشرگید  یاھسامت  ای  یکیزیف 

. دننک هدھاشم  دوش  یم  تفایرد 

ایشنروی مئاد  نادنورھش  - 9

ریثک هورگ  یناسنا و  تاقولخم  ریظن  یلماکت  ناگدنبای  زارف  اب  هسیاقم  رد  اھینیبانیب 
نوگانوگ عاونا  رد  هک  یمئاد  نانکاس  هورگ  نیلوا  تروص  هب  دنناوت  یم  ناگتشرف 

رد مئاد  نادنورھش  نیا   . دندرگ هظحالم  دنوش  یم  تفای  اھناھج  رسارس  رد  تارک 
. دنریگ یم  رارق  هھجاوم  دروم  فلتخم  طاقن  رد  تشھب  هب  دوعص  لوط 

کی هب  تمدخ  ماجنا  یارب  هک  ینامسآ  تادوجوم  نوگانوگ  یاھ  هتسر  فالخرب 
. دننک یم  یگدنز  ینوکسم  ۀرک  کی  رد  اھینیبانیب   ، دنا هتفای  صیصخت  هرایس 
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یقاب دننام و  یم  یقاب  ینیبانیب  تاقولخم  اما   ، دنور یم  دنیآ و  یم  اھمیفارس 
یماظن ، و  دنتسھ هرایس  یموب  نامداخ  اھنآ  لاح  رھ  هب  هک  دنچ  رھ   ، دنام دنھاوخ 
ار فارس  ناگتشرف  ریثک  هورگ  ریغتم  یاھتیریدم  هک  دنزاس  یم  مھارف  رادیاپ 

. دنک یم  لصو  مھ  هب  هدومن و  گنھامھ 

هب هنادنواشیوخ  یا  هقالع  ایشنروی  یعقاو  نادنورھش  ناونع  هب  اھینیبانیب 
ۀرایس تفرشیپ  یارب  هک  دنتسھ  ممصم  ینمجنا  اھنآ   . دنراد هرک  نیا  تشونرس 

رادومن نانآ  ۀتسر  راعش  اب  اھنآ  مزع   . دننک یم  راک  هناتخسرس  شیوخ  یموب 
هب دحتم  یاھینیبانیب   ، دنریگ یم  هدھع  هب  دحتم  یاھینیبانیب  هک  ار  هچنآ  : ” تسا

“. دنناسر یم  ماجنا 

رھ یارب  ار  هرایس  زا  جورخ   ، یژرنا یاھرادم  ندومیپ  یارب  نانآ  ناوت  هچ  رگا 
شیپ ات  هک  دنا  هتخاس  دھعتم  ار  دوخ  یدرف  روط  هب  اھنآ   ، دزاس یم  نکمم  ینیبانیب 
. دننکن کرت  ار  هرایس  ناھج  نیلوئسم  طسوت  هدنیآ  رد  نانآ  نتخاس  صخرم  زا 
هب  . دنتسھ اجرباپ  هرایس  کی  رد  تایح  رون و  ۀتفای  رارقتسا  راصعا  ات  اھینیبانیب 

جراخ ایشنروی  زا  زگرھ  رادافو  ینیبانیب  تاقولخم  زا  کیچیھ   ، نیلوا یانثتسا 3-2-1 
. تسا هدشن 

زا سپ  یھاتوک  تدم   ، هیلوا ۀتسر  زا  درف  نیرت  لاسنھک   ، نیلوا  1-2-3
رد هتسجرب  ینیبانیب  نیا   . دیدرگ صخرم  یا  هرایس  یروف  فیاظو  زا  تساکیطنپ 

نادامآ نو و  رانک  رد  خسار  یمزع  اب  یا  هرایس  شروش  راب  بیصم  یاھزور  لوط 
سپ وا   . دوب زاسراک  وا  ۀتسر  تافلت  ندروآ  نییاپ  رد  یو  ۀناکاب  یب  یربھر  ، و  داتسیا
لمع ایشنروی  لک  رادنامرف  ناونع  هب  راب  کی  نونکات  تساکیطنپ  ماگنھ  زا  هک  نیا  زا 
تمدخ مسورج  رد  رواشم  راھچ  تسیب و  زا  یوضع  ناونع  هب  نونکا   ، تسا هدومن 

. دنک یم 

اب اھناسنا  هک  روط  نامھ  تسرد  اما   ، دننامب هرایس  رد  هک  دنتسھ  دیقم  اھینیبانیب 
یاھناکم نوماریپ  وحن  نیدب  دننک و  یم  تبحص  دنیآ  یم  رود  هار  زا  هک  ینارفاسم 
وگتفگ ینامسآ  نارفاسم  اب  زین  اھینیبانیب   ، دنزومآ یم  هرایس  رد  تسدرود 

، ناھج متسیس و  نیا  اب  اھنآ   . دنبای یھاگآ  ناھج  رود  یاھناکم  هب  عجار  ات  دننک  یم 
وحن نیدب  ، و  دنوش یم  انشآ  ناسنیدب  نآ  یاتمھ  یاھشنیرفآ  ناتناورا و  اب  یتح 
. دنزاس یم  هدامآ  هدش  هدیرفآ  دوجو  رتالاب  حوطس  رد  یدنورھش  یارب  ار  دوخ 

یا هرود  چیھ  ، و  دنداھن ماگ  دوجو  ملاع  هب  هتفای  دشر  ًالماک  اھینیبانیب  هک  یلاح  رد 
یبرجت ینالقع و  ظاحل  هب  نانآ  دشر  ، دندرکن هبرجت  غولب  مدع  زا  ار  ومن  دشر و  زا 

یاراد ، و  دنتسھ یلماکت  تاقولخم  اھناسنا  دننامھ  اھنآ   . دوش یمن  فقوتم  زگرھ 
هاپس نایم  رد   . تسا هناقداص  یلماکت  لین  کی  هک  دنشاب  یم  یگنھرف 

. دراد دوجو  یرایسب  دنمناوت  یاھحور  گرزب و  ناھذا  ایشنروی  یاھینیبانیب 
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ایشنروی و یاھناسنا  کرتشم  لوصحم  ایشنروی  ندمت   ، رتخارف هاگدید  رد 
، گنھرف زا  حطس  ود  نایم  ینونک  توافت  مغر  هب  ، و  تسا ایشنروی  یاھینیبانیب 

. دراد تقیقح  رما  نیا   ، دش دھاوخن  ناربج  تایح  رون و  راصعا  زا  شیپ  هک  یتوافت 

هب تبسن   ، تسا یا  هرایس  ریذپانانف  یدنورھش  کی  لوصحم  هک  ینیبانیب  گنھرف 
نوصم یا  هزادنا  ات  تسا  یرشب  ندمت  ریگنابیرگ  هک  ییارذگ  یاھبیشن  زارف و  نآ 

رطاخ هب  اھینیبانیب  هاپس  ؛  دننک یم  شومارف  ناسنا  یاھلسن   . دشاب یم 
کی گنھرف   . تسامش ینوکسم  ۀرک  یاھتنس  ۀنیجنگ   ، هظفاح نآ  ، و  دنراپس یم 
بسانم طیارش  رد  ، و  دنام یم  یقاب  هشیمھ  یارب  هرایس  نآ  رد  هنوگ  نیدب  هرایس 

، دنوش یم  هداد  رارق  سرتسد  رد  هتشذگ  یاھدادخر  جرا  رپ  یاھ  هرطاخ  نینچ 
هب ایشنروی  یاھینیبانیب  طسوت  هک  یسیع  میلاعت  یگدنز و  ناتساد  نوچمھ  یتح 

. تسا هدیدرگ  ادھا  مسج  رد  نانآ  یاھ  هدازومع 

یحور یدام و  روما  نیب  فاکش  نآ  هک  دنشاب  یم  تسد  هریچ  ینامداخ  اھینیبانیب 
اھنآ  . دنیامن یم  ناربج  دیدرگ  رادیدپ  اوح  مدآ و  گرم  لابند  هب  هک  ار  ایشنروی 
تیعضو هب  لین  یارب  ینالوط  راکیپ  نارای   ، دنتسھ امش  رتگرزب  ناردارب  نینچمھ 
شیامزآ شروش  اب  هورگ  کی  دحتم  یاھینیبانیب   . ایشنروی رد  تایح  رون و  رادیاپ 

ات  ، درک دنھاوخ  افیا  هنانمؤم  روط  هب  یا  هرایس  لماکت  رد  ار  دوخ  شقن  ، و  دنا هدش 
نیمز رد  حلص  عقاو  رد  هک  رود  زور  نآ  ات   ، دبای تسد  راصعا  فدھ  هب  هرک  نیا  هک  نیا 

. دوش یم  یراج  تین  نسح  اھناسنا  بولق  رد  تقیقح  رد  ددرگ و  یم  مکاح 

هجیتن نیا  هب  ام   ، دوش یم  ماجنا  اھینیبانیب  نیا  طسوت  هک  یدنمشزرا  راک  لیلد  هب 
اھورملق یحور  راتخاس  یتایح  یتسار  هب  شخب  کی  اھنآ  هک  میا  هدیسر 

اھنآ  ، تسا هدناسرن  بیسآ  هرایس  کی  روما  هب  شروش  هک  ییاج  رد  . و  دنشاب یم 
. دنشاب یم  اھمیفارس  هب  یرتگرزب  کمک  یواح  زاب 

راک هب  هناقاتشم   ، ینیبانیب نارای  ناگتشرف و  ریثک  هورگ   ، الاب حاورا  نامزاس  یمامت 
، لامک هب  یلماکت  یاھناسنا  لین  یجیردت و  دوعص  یارب  تشھب  حرط  دربشیپ 
یارب اقب  تمظع  اب  حرط  تسا —  هتفای  صیصخت   ، ناھج یلاعتم  یاھراک  زا  یکی 
دزن ناسنا  لمح  ، و  الاو تکراشم  یعون  قیرط  زا   ، ناسنا دزن  دنوادخ  ندروآ 
یارب ناسمھ  روط  هب  ینابر —  لین  یدبا و  تمدخ  هب  سپس  ، و  الاب هب  دنوادخ 

. ینیبانیب ناسنا و 

[. نادابن مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 78
مدآ ناراگزور  زا  دعب  شفنب  داژن 

رد اجنیا  مدآ  رابت  نامدرم   . دوب ندمت  دھم  لاس  رازھ  یس  ًابیرقت  یارب  مود  ندع 
، و دندومن مازعا  نیمز  طاقن  یصقا  هب  ار  دوخ  ناگداون  دنتفای و  رارقتسا  نیرھنلا  نیب 
. دنتفای ترھش  اھیدنآ  ناونع  هب   ، کیگنس یدون و  لیابق  اب  نتخیمآرد  زا  سپ  اھدعب 
ار یگنھرف  تفرشیپ  دندومن و  زاغآ  ار  یخیرات  مایا  یاھتیلاعف  هک  ینانز  نادرم و  نآ 
. دندرک تمیزع  هیحان  نیا  زا  دندیشخب  باتش  ایشنروی  رد  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب 

دودح رد  مدآ  یاطخ  زا  دعب  هلصافالب  هک  ار  شفنب  داژن  یا  هرایس  خیرات  هلاقم  نیا 
یدون و یاھداژن  اب  نآ  نتخیمآ  ات  ، و  تشگ زاغآ  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس   35٫000

حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 15٫000  رد  یدنآ  نامدرم  لیکشت  یارب  کیگنس 
لاس دودح 2000  رد  نیرھنلا  نیب  یاھنیمزرس  زا  نآ  ییاھن  وحم  ات  ، و  تفای دادتما 

. دراد یم  فیصوت  تفای  همادا  حیسم  دالیم  زا  شیپ 

یگنھرف یداژن و  یگدنکارپ  - 1

هب  ، دوب ینییاپ  حطس  رد  اھداژن  تایقالخا  ناھذا و  مدآ  دورو  ماگنھ  رد  هچ  رگا 
شیپ رییغت  نودب  ًالماک  یکیزیف  لماکت  ایشسگیلک  شروش  یرارطضا  عاضوا  ببس 
، راک رد  یئزج  یماکان  مغر  هب   ، اھداژن کیژولویب  تیعضو  هب  مدآ  کمک   . دوب هتفر 

. دیشخب اقترا  یا  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  ار  ایشنروی  مدرم 

عون ینالقع  ، و  یقالخا  ، یعامتجا تفرشیپ  یارب  هک  هچنآ  هب  نینچمھ  اوح  مدآ و 
ردق هب  ندمت  نانآ  دالوا  روضح  قیرط  زا   . دندومن یدایز  کمک  دوب  دنمشزرا  رشب 
زا شتیمامت  رد  ایند  شیپ  لاس  رازھ  جنپ  یس و  اما   . دیدرگ عیرست  یمیظع 

اما  ، دنتشاد دوجو  ندمت  زکارم  زا  یخرب  اجنآ  اجنیا و  رد   . دوب رادروخرب  یمک  گنھرف 
هب یگنھرف  یداژن و  عیزوت   . دز یم  اپ  تسد و  تیربرب  رد  ایشنروی  ۀدمع  شخب 

: دوب نیریز  تروص 

غاب رد  مدآ  رابت  گنھرف  یلصا  زکرم   . اھیناسمدآ اھیمدآ و  شفنب  — داژن   -1
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دھم عقاو  رد  نیا  ؛  دوب تارف  هلجد و  یاھ  هناخدور  ثلثم  رد  عقاو   ، مود
یزکرم داتس   ، شفنب داژن  یلامش  ای  مود  زکرم   . دوب دنھ  رتخاب و  یاھندمت 

تِپُک یاھھوک  کیدزن  رزخ  یایرد  یبونج  لحاس  قرش  رد  عقاو   ، اھیناسمدآ
هزات ناج  اھداژن  یمامت  هب  گنرد  یب  هک  یتایح  یامسالپ  گنھرف و   . دوب

. دیدرگ فارطا  یاھنیمزرس  مزاع  زکرم  ود  نیا  زا   ، دیشخب

، اھ هناخدور  ۀناھد  کیدزن   ، نیرھنلا نیب  رد  رگید . یاھیدون  نایرموس و  شیپ   -2
ندش یرپس  اب   . تشاد دوجو  زین  ایشیملد  ناراگزور  نھک  گنھرف  یایاقب 
ننس زگرھ  اما   ، تخیمآرد لامش  رد  مدآ  رابت  اب  ًامامت  هورگ  نیا   ، اھ هرازھ 

هک یدون  رگید  عونتم  یاھھورگ   . دادن تسد  زا  لماک  روط  هب  ار  شیوخ  یدون 
لاح رد  داژن  طسوت   ، یلک روط  هب   ، دندوب هتفای  ناکسا  کیدزن  رواخ  رد 

. دندش بذج  شفنب  یتآ  شرتسگ 

داتس قرش  لامش و  رد  ار  هنومن  ًاتبسن  هاگناکسا  شش  ای  جنپ  اھینادنا   -3
هدنکارپ ناتسکرت  رساترس  رد  نینچمھ  اھنآ   . دندومن ظفح  ناسمدآ  یزکرم 

 - اپورا رساترس  رد  نانآ  ۀداتفا  رود  عمجت  زکارم  زا  یخرب  هک  نآ  لاح   ، دندوب
زونھ نایموب  نیا   . تفای موادت  یناتسھوک  قطانم  رد  هژیو  هب   ، ایسآ

رد ار  دنلنیرگ  دنلسیا و  ۀوالع  هب   ، ایسآ اپورا -  ۀراق  یلامش  یاھنیمزرس 
اپورا و یاھتشد  زا  یبآ  ناسنا  طسوت  هک  دوب  اھتدم  اھنآ  اما   ، دنتشاد رایتخا 
هدش هدنار  نوریب  رود  یایسآ  یاھدور  هرد  زا  درز  شرتسگ  لاح  رد  داژن  طسوت 

. دندوب

نوریب ایسآ  زا  مدآ  دورو  زا  شیپ  لاس  رازھ  هاجنپ  زا  شیب  هک  خرس  ناسنا   -4
. دومن لاغشا  ار  اکیرمآ  ۀراق   ، دوب هدش  هدنار 

رارق ینیچ  نامدرم  ۀطلس  تحت  یبوخ  هب  یقرش  یایسآ  درز . داژن   -5
رد رصاعم  نیچ  یبرغ  لامش  رد  نانآ  یاھھاگناکسا  نیرت  هتفرشیپ   . تشاد

. دندوب هدش  عقاو  تبت  یزرم  یحاون 

رتھب زکارم  اما   ، دندوب هدنکارپ  اپورا  رسارس  رد  یبآ  یاھناسنا  یبآ . داژن   -6
لامش رد  هنارتیدم و  ۀزوح  زیخلصاح  ماگنھ  نآ  رد  یاھ  هرد  رد  نانآ  یگنھرف 
یدایز ۀزادنا  هب  لاتردنائن  ناسنا  رد  ندش  بذج   . دندوب هدش  عقاو  اپورا  یبرغ 
وا  ، نآ زا  اوس  اما   ، دوب هدش  یبآ  ناسنا  گنھرف  یگدنام  بقع  بجوم 

ایسآ اپورا -  یلماکت  نامدرم  مامت  نیرترگشواک  ، و  نیرتوجارجام  ، نیرت کاب  یب 
. دوب

هب  ، داژن رھ  هک  دنھ —  رد  اھداژن  ۀدیچیپ  طالتخا  دنھ . یاھ  یدیوارد  شیپ   -7
یمک یگنھرف  دریگ —  یم  رب  رد  نیمز  رد  ار  هایس  ، و  یجنران  ، زبس هژیو 
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. دومن ظفح  فارطا  یحاون  زا  رتالاب 

هک هچنآ  رد  یلین  داژن  رترب  رصانع  یاھھاگناکسا  نیرتورشیپ  ارحص . ندمت   -8
لماح هایس  یلین -  هورگ  نیا   . دنتشاد رارق  تسا  اقیرفآ  گرزب  یارحص  نونکا 

. دوب زبس  یجنران و  ۀتفر  نیب  زا  یاھداژن  زا  یا  هدرتسگ  یاھ  هگر 

ۀزوح نونکا  هک  ار  هچنآ  دنھ  زا  جراخ  داژن  نیرت  هتخیمآ  هنارتیدم . ۀزوح   -9
ارحص مدرم  لامش و  زا  یبآ  یاھناسنا  اجنیا  رد   . دومن لاغشا  تسا  هنارتیدم 

. دنتخیمآرد نانآ  اب  هدش و  انشآ  قرش  زا  اھیمدآ  اھیدون و  اب  بونج  زا 

تسیب و دودح  رد   ، شفنب داژن  میظع  یبای  شرتسگ  عورش  زا  شیپ  ایند  ریوصت  نیا 
نیرھنلا نیب  یاھ  هناخدور  نیب  مود  غاب  رد  هدنیآ  ندمت  دیما   . دوب شیپ  لاس  رازھ  جنپ 
، تشاد دوجو  گرزب  یندمت  لیسناتپ  ایسآ  یبرغ  بونج  رد  اجنیا   . دوب هتفھن 
مایا ایشیملد و  ناراگزور  زا  هک  ایند  هب  ییاھلآ  هدیا  اھ و  هشیدنا  ۀعاشا  لامتحا 

. دندوب هتفای  تاجن  ندع 

نارظان ، و  دندوب هدراذگ  یقاب  رس  تشپ  دالوا  اناوت  اما  دودحم  یدادعت  اوح  مدآ و 
رتخد رسپ و  ناگداون  نیا  دنبایرد  دندوب  رظتنم  هناقاتشم  ایشنروی  رد  ینامسآ 

. دننک یم  راتفر  هنوگچ  راکاطخ  لایرتام 

مود غاب  رد  مدآ  لسن  - 2

شالت هب  تسد  نیرھنلا  نیب  یاھ  هناخدور  دادتما  رد  مدآ  نارسپ  لاس  نارازھ  یارب 
ار دوخ  دنفادپ   ، دننک لح  بونج  رد  ار  شیوخ  لیس  لرتنک  یرایبآ و  تالضعم  ات  دندز 
لوا غاب  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  هوکشرپ  ننس  دننک  یعس  ، و  دنیامن لیمکت  لامش  رد 

. دننک ظفح 

زا یکی  ۀدنریگ  رب  رد  دش  هدراذگ  شیامن  هب  مود  غاب  یربھر  رد  هک  ییاھیروالد 
کانبات یاھناور  نیا   . تسا ایشنروی  خیرات  شخب  ماھلا  زیگنا و  تفگش  یاھ  هسامح 
اب هک  یلاح  رد  ور  نیا  زا  ، و  دنتفرگن رب  رظن  ًالماک  مدآ  تیرومأم  فدھ  زا  هاگچیھ 
ناونع هب  موادم  نایرج  کی  تروص  هب  ار  دوخ  نارتخد  نارسپ و  نیرتھب  تبغر  لیم و 
فارطا لیابق  تاریثأت  اب  هناعاجش  روط  هب   ، دنداتسرف یم  نیمز  یاھداژن  دزن  ریفس 
لیلحت ینطو  گنھرف  ربارب  رد  شرتسگ  نیا  تاقوا  یھاگ   . دندرک هزرابم  تسپ  و 

. دندرک یم  یزاسزاب  ار  دوخ  هشیمھ  رترب  نامدرم  نیا  اما   ، دوب هدنرب 

یاھداژن یلک  حطس  زا  رتالاب  رایسب  مدآ  لسن  یگنھرف  تیعضو  ، و  هعماج  ، ندمت
اھیناسمدآ نادامآ و  نو و  ِیمیدق  یاھھاگناکسا  نیب  رد  اھنت   . دوب ایشنروی  یلماکت 

راتخاس کی  مود  غاب  ندمت  اما   . تشاد دوجو  هسیاقم  لباق  لکش  رھ  هب  یندمت 
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هک نیا  ات   ، دوب لاوز  هب  موکحم  ور  نیا  زا  و  دوب —  هتفاین  لماکت  نآ  دوب  — یعونصم 
. دیسر یلماکت  یعیبط  حطس  کی  هب 

نیا اما   ، دراذگ یقاب  شرس  تشپ  ار  یونعم  ینالقع و  گرزب  گنھرف  کی  مدآ 
عبانم ۀطساو  هب  ندمت  رھ  اریز   ، دوبن هتفرشیپ  یکیناکم  لیاسو  ۀنیمز  رد  گنھرف 
رد قالخ  یھدزاب  نیمضت  یارب  یفاک  لاجم  ، و  یتاذ غوبن   ، یعیبط دوجوم 
راوتسا لوا  ندع  ننس  مدآ و  روضح  یور  شفنب  داژن  ندمت   . دراد رارق  تیدودحم 

، تفر لیلحت  اھ  هرازھ  تشذگ  اب  ننس  نیا  هک  جیردت  هب  مدآ و  گرم  زا  دعب   . دوب
تیعضو اب  هک  نیا  ات  دراذگ  لاوز  هب  ور  هتسویپ  روط  هب  مدآ  لسن  یگنھرف  حطس 

کی هب  شفنب  داژن  لماکت  لاح  رد  یگنھرف  یعیبط  یاھتیفرظ  فارطا و  نامدرم 
. دیسر لباقتم  نزاوت  تلاح 

، و حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 19٫000  رد   ، دوب یعقاو  تلم  کی  مدآ  لسن  اما 
ناگداون زا  نت  اھنویلیم  ماگنھ  نآ  ات  اھنآ  ، و  دوب رفن  نویلیم  مین  راھچ و  نانآ  دادعت 

. دندوب هتخیر  فارطا  نامدرم  نایم  هب  ار  دوخ 
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ریخأت هک   ، دومن ظفح  ار  ییوج  حلص  یندع  ننس  لاس  نارازھ  یارب  شفنب  داژن 
راشف زا  نانآ  هک  یتقو   . دزاس یم  نشور  ییاشگروشک  ۀنیمز  رد  ار  نانآ  ینالوط 
ندروآ تسد  هب  یارب  گنج  هب  ندرک  تردابم  یاج  هب   ، دندش لکشم  راچد  تیعمج 
مازعا رگید  یاھداژن  دزن  راگزومآ  ناونع  هب  ار  شیوخ  دازام  ِنانکاس   ، رتشیب نیمز 

ندش بذج  اما   ، دوبن رادیاپ  نیشیپ  یاھترجاھم  نیا  یگنھرف  ریثأت   . دندرک
ورین فارطا  نامدرم  یارب  کیژولویب  رظن  زا  مدآ  رابت  ناحایس  ، و  راجت  ، ناراگزومآ

. دوب شخب 

؛ دندرک رفس  لین  دور  ۀرد  هب  برغ  یوس  هب  ادتبا  نامھ  رد  مدآ  رابت  مدرم  زا  یخرب 
. دندوب تیلقا  کی  اھنیا  اما   ، دندرک هنخر  ایسآ  لخاد  هب  قرش  تمس  هب  نارگید 
یوس هب  اجنآ  زا  لامش و  یوس  هب  هدرتسگ  روط  هب  دعب  ناراگزور  نالک  تکرح 

. دوب لامش  یوس  هب  هفقو  یب  اما  یجیردت  شنار  کی  هدمع  روط  هب  نآ   . دوب برغ 
هب ار  رزخ  یایرد  سپس  هدومن و  یورشیپ  لامش  یوس  هب  نانآ  رتشیب  دادعت 

. دنتفای هار  اپورا  لخاد  هب  هدز و  رود  برغ  یوس 

هب مدآ  لسن  رت  لیصا  رصانع  زا  یرایسب  شیپ  لاس  رازھ  جنپ  تسیب و  دودح  رد 
لامش یوس  هب  هک  روطنیمھ  ، و  دندوب لامش  یوس  هب  یورشیپ  لوغشم  یبوخ 

لاغشا نامز  ات  هک  نیا  ات   ، دیدرگ رتمک  رتمک و  نانآ  یمدآ  تلاصا   ، دندرک هنخر 
. دنتخیمآرد لماک  روط  هب  اھیدون  هژیو  هب  رگید  یاھداژن  اب   ، نانآ طسوت  ناتسکرت 
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اپورا لخاد  هب  اھرود  ات  دنتسناوت  شفنب  صلاخ  ۀریت  نامدرم  زا  یکدنا  رایسب  دادعت 
. دننک هنخر  ایسآ  ای 

یداژن یاھطالتخا  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 10٫000  لاس  دودح 30٫000  زا 
قطانم نانکاس   . دوب نداد  خر  لاح  رد  ایسآ  یبرغ  بونج  رسارس  رد  یزاس  نارود 
شخب دنھ  یبرغ  لامش  رد   . دندوب دنمورین  یوق و  یمدرم  ناتسکرت  یناتسھوک 
لامش رد  هیلوا  یاھینادنا  یاھنیرتھب  زاب  . و  تفای موادت  نو  ناراگزور  گنھرف  ۀدمع 
گنھرف و ِرترب  یاھداژن  نیا  یود  رھ  . و  دندوب هدنام  ظوفحم  اھھاگناکسا  نیا 
نیا  . دندش بذج  دندوب  تکرح  رد  لامش  یوس  هب  هک  ییاھیمدآ  طسوت  رتکاراک 
ار ندمت  تفرشیپ  نآ   . درب هار  نیون  یاھ  هشیدنا  یرایسب  شریذپ  هب  طالتخا 

. درب ولج  رایسب  ار  یعامتجا  گنھرف  ، و  ملع  ، رنھ لحارم  ۀیلک  هدومن و  لیھست 

ۀیلوا یاھترجاھم  نارود  هک  جیردت  هب   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 15٫000  رد 
دادعت  ، نیرھنلا نیب  یتح   ، ایند طاقن  ریاس  اب  هسیاقم  رد   ، دیسر نایاپ  هب  مدآ  لسن 
یاھداژن  . دندوب رقتسم  شیپ  زا  یزکرم  یایسآ  اپورا و  رد  مدآ  ناگداون  زا  یرتشیب 

نونکا هک  ییاھنیمزرس   . دندوب هدش  عقاو  هنخر  دروم  یدایز  ۀزادنا  هب  ییاپورا  یبآ 
طسوت ناش  یبونج  یحاون  رساترس  رد  دنوش  یم  هدیمان  ناتسکرت  هیسور و 
درز خرس و  یاھکیگنس  ، و  اھینادنا  ، اھیدون اب  هک  مدآ  دالوا  زا  یمیظع  ریاخذ 

داژن طسوت  هنارتیدم  ۀیشاح  یبونج و  یاپورا   . دندوب هدش  لاغشا  دندوب  هتخیمآرد 
هارمھ هب  یلین —  ، و  زبس  ، یجنران کیگنس —  ینادنا و  نامدرم  زا  یطلتخم 
یزکرم یاھنیمزرس  ریغص و  یایسآ   . دوب هدش  لاغشا  مدآ  ۀریت  زا  یمک  رادقم 

. دندوب ینادنا  هدمع  روط  هب  هک  دندوب  یلیابق  طلست  تحت  اپورا  یقرش 

هب نیرھنلا  نیب  یاھدراو  هزات  اب  هک  اھگنر  زا  یطلتخم  داژن   ، ماگنھ نیا  رد  ًادودح 
نیشناج هک  دندش  هدامآ  هتفای و  رارقتسا  رصم  رد  دندوب  هدش  تیوقت  دایز  ۀزادنا 

یوس هب  رتشیب  هچ  رھ  هایس  نامدرم   . دندرگ تارف  ۀرد  یدوبان  لاح  رد  گنھرف 
رارق اوزنا  رد  ًالمع  خرس  داژن  دننامھ  ، و  دندوب تکرح  لاح  رد  اقیرفآ  رد  بونج 

. دنتشاد

لتخم لیس  لیلد  هب  هنارتیدم  ۀزوح  ندمت  یلاسکشخ و  ۀطساو  هب  ارحص  ندمت 
. دندوب ماکان  هتفرشیپ  گنھرف  کی  ندروآ  دوجو  هب  رد  زونھ  یبآ  یاھداژن   . دوب هدش 

. دندوب هدنکارپ  یزکرم  یایسآ  لامش و  بطق  فارطا  قطانم  رد  زونھ  اھینادنا 
تمس هب  یلین  داژن   . دندوب هدش  دوبان  بیترت  نیمھ  هب  یجنران  زبس و  یاھداژن 
موادم ینالوط و  اما  هتسھآ  لاوز  اجنآ  رد  ات  دوب  تکرح  لاح  رد  اقیرفآ  رد  بونج 

. دنک زاغآ  ار  دوخ  یداژن 

ناسنا  . دوب هداتسیا  زاب  تفرشیپ  زا  هک  یندمت  اب   ، دندوب هدنام  دکار  دنھ  نامدرم 
ناسنا  . دوب یزکرم  یایسآ  رد  شیوخ  یاپ  یاج  نتخاس  مکحتسم  لوغشم  درز 
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. دوب هدرکن  زاغآ  مارآ  سونایقا  رد  عقاو  کیدزن  ریازج  رد  ار  شیوخ  ندمت  زونھ  یا  هوھق 

یارب ار  یناھج  ۀنحص  یوج  ۀدرتسگ  تارییغت  هارمھ  هب  یداژن  تاعیذوت  نیا 
هد یارب  هیلوا  یاھترجاھم  نیا   . تخاس مھارف  ایشنروی  ندمت  ِیدنآ  رصع  شیاشگ 

. تفای همادا   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 15٫000  لاس  زا 25٫000   ، لاس رازھ 
دالیم زا  شیپ  لاس  ات 6000  لاس  دودح 15٫000  زا  یدنآ  ای  یدعب  یاھترجاھم 

. دیشک ازارد  هب  حیسم 

گنھرف هک  دیشک  لوط  مدآ  رابت  نیشیپ  جاوما  یارب  ردق  نآ  اپورا  ایسآ -  هب  روبع 
یفکم تعرس  اب  یدعب  یاھیدنآ  طقف   . تفر نیب  زا  دایز  ۀزادنا  هب  روبع  نیح  نانآ 

ظوفحم نیرھنلا  نیب  زا  دایز  ۀلصاف  رھ  ات  ار  یندع  گنھرف  دنتسناوت  هدومن و  تکرح 
. دنراد هاگن 
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نامدرم ۀوالع  هب  اھیدون  شفنب و  صلاخ  ۀریت  داژن  ۀیلوا  ۀتخیمآ  یدنآ  یاھداژن 
هک دنوش  هتفرگ  رظن  رد  تروص  نیا  هب  دیاب  اھیدنآ  یلک  روط  هب   . دندوب یلماکت 

. دنرادروخرب مدآ  نوخ  زا  یرتشیب  رایسب  دصرد  زا  یزورما  یاھداژن  هب  تبسن 
ثاریم هک  دور  یم  راک  هب  ینامدرم  نآ  ندومن  صخشم  یارب  یدنآ  ترابع  ًاتدمع 

یتح  ، ایشنروی یزورما  مدرم   . دوب شفنب  مشش  کی  ات  متشھ  کی  زا  نانآ  یداژن 
مدآ نوخ  زا  یرتمک  رایسب  دصرد  زا  هسیاقم  رد   ، دیفس یلامش  یاھداژن 

. دنرادروخرب

زا شیب   ، نیرھنلا نیب  ترواجم  رد  یقطانم  هب  یدنآ  نامدرم  نیرت  تمدقاب  أشنم 
اھیدون اھیمدآ و  زا  یطالتخا  لماش  ددرگ و  یم  زاب  شیپ  لاس  رازھ  جنپ  تسیب و 

هدش هطاحا  شفنب  ۀدنبای  شھاک  نوخ  زا  زکرم  مھ  یریاود  اب  مود  غاب   . دوش یم 
اھدعب  . تفای دلوت  یدنآ  داژن  هک  دوب  هداژن  دنچ  نیمزرس  نیا  نوماریپ  رد  ، و  دوب
زیخلصاح ماگنھ  نآ  رد  ِقطانم  هب  اھیدون  مدآ و  ترجاھم  لاح  رد  لسن  هک  یتقو 
یداژن طالتخا  هتخیمآرد و  اجنآ  رترب  نانکاس  اب  یدوز  هب   ، دندش دراو  ناتسکرت 

. دیدرگ لامش  یوس  هب  یدنآ  عون  شرتسگ  بجوم  هلصاح 

یرشب ۀریت  نیرتھب  اھیدنآ  هتفر  مھ  یور   ، شفنب صلاخ  ۀریت  نامدرم  ناراگزور  زا 
ۀتفای اقب  یایاقب  عاونا  نیرتالاب  ِرتشیب  اھنآ   . دنتشگ رادیدپ  ایشنروی  رد  هک  دندوب 

، و یبآ  ، درز یاھناسنا  یاھ  هگر  نیرتھب  زا  یخرب  اھدعب  ، و  یدون یمدآ و  یاھداژن 
. دنتفرگ یم  رب  رد  ار  زبس 

اھنآ ؛  دندوبن دیفس  اھنآ   . دندوب ییایرآ  شیپ  اھنآ  ؛  دندوبن ییایرآ  هیلوا  یاھیدنآ  نیا 
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یدنآ ثاریم  نیا  اما   . دندوب یقرش  هن  یبرغ و  یمدرم  هن  اھنآ   . دندوب دیفس  شیپ 
ار یلک  سناجت  نآ  دیفس  هب  موسوم  یاھداژن  ۀنابز  دنچ  طالتخا  هب  هک  تسا 

. تسا هدش  هدیمان  دیفس  داژن  هک  دھد  یم 

هک  ، دندوب هدرک  ظفح  ار  ییوج  حلص  ِیمدآ  تنس  شفنب  داژن  رت  صلاخ  یاھ  هگر 
یاھترجاھم تعیبط  رتشیب  یداژن  رت  نیشیپ  یاھتکرح  ارچ  دزاس  یم  نشور 

ماگنھ نیا  ات  هک   ، یدون یاھ  هریت  اب  مدآ  رابت  هک  جیردت  هب  اما   . دنتشاد ار  زیمآ  حلص 
رصع راگزور و  یارب  اھنآ  ِیدنآ  ناگداون   ، دندش دحتم   ، دندوب وج  هزیتس  یداژن 

ایشنروی رد  ماگنھ  نآ  ات  هک  دندش  ینایماظن  نیرتاناد  نیرترھام و   ، شیوخ
یماظن یا  هدنیازف  روط  هب  اھینیرھنلا  نیب  یاھتکرح  تلصخ  سپ  نآ  زا   . دنتسیز

. درک ادیپ  تھابش  ییاشگروشک  هب  ًالمع  رتشیب  هدش و 

ای کیگنس  ۀگر  شیازفا   . دنتشاد وج  هسرپ  یعبط  اھنآ  ؛  دندوب وجارجام  اھیدنآ  نیا 
نانآ یتآ  ناگداون   ، لاح نیا  اب  اما   . داد یم  قوس  تابث  تمس  هب  ار  اھنآ  ینادنا 
فشک ار  رود  ۀراق  نیرخآ  هدز و  رود  ار  نیمز  ۀرک  هک  نیا  ات  دنداتسیان  اپ  زا  زگرھ 

. دندومن
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زا شیپ  لاس  ات 15٫000  اما   ، تفای موادت  مود  غاب  گنھرف  لاس  رازھ  تسیب  یارب 
یرصع شیاشگ  بجوم  داسوُمآ  یربھر  ثیش و  تناھک  یایحا  هک  حیسم  دالیم 
رد اھدعب  هک  ندمت  میظع  جاوما   . دومن هبرجت  ار  تخاونکی  یلوفا   ، دیدرگ کانبات 
طلتخم یاھیدون  اب  مدآ  لسن  ۀدرتسگ  تلصو  لابند  هب  تفای  هعاشا  اپورا  ایسآ - 

. دروآ دوجو  هب  ار  اھیدنآ  هدومن و  لابند  گنرد  یب  ار  غاب  گرزب  سناسنر   ، فارطا

زاغآ اقیرفآ  لامش  اپورا و  ایسآ -  رساترس  رد  ار  ینیون  یاھتفرشیپ  اھیدنآ  نیا 
ترجاھم ، و  دوب طلسم  گنایک  نیس  رسارس  ات  نیرھنلا  نیب  زا  یدنآ  گنھرف   . دندومن
نزاوت ًاموادم  نیرھنلا  نیب  زا  دیدج  دارفا  دورو  ببس  هب  اپورا  یوس  هب  هفقو  یب 
حیحص  ، مدآ طلتخم  دالوا  ییاھن  یاھترجاھم  عورش  هب  کیدزن  ات  اما   . تفای یم 

نیا ات   . دوش هتفگ  نخس  نیرھنلا  نیب  دوخ  رد  یداژن  تروص  هب  اھیدنآ  زا  هک  تسین 
ار نانآ  دش  یمن  رگید  هک  دندوب  هتفای  طالتخا  ردقنآ  مود  غاب  یاھداژن  یتح  ماگنھ 

. دروآ باسح  هب  مدآ  لسن 

یدعب ناراکراوس  طسوت  هژیو  هب   ، نیرھنلا نیب  یاھدراو  هزات  طسوت  ناتسکرت  ندمت 
رد ییایرآ  یردام  هب  موسوم  نابز   . تفای یم  توارط  هتشگ و  ایحا  ًامئاد   ، یدنآ

یلحم نابز  زا  یطولخم  نآ   . دوب یبای  لکش  لاح  رد  ناتسکرت  یاھناتسھوک 
یزورما یاھنابز  زا  یرایسب   . دوب یتآ  یاھیدنآ  اھیناسمدآ و  نابز  اب  هیحان  نآ  ِینادنا 
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ییالاب یاھ  هنارک  ، و  دنھ  ، اپورا هک  یزکرم  یایسآ  لیابق  نیا  ۀیلوا  ِیرونخس  نیا  زا 
یمامت  ، یناتساب نابز  نیا   . دنا هدش  قتشم  دندرک  حتف  ار  نیرھنلا  نیب  یاھ  هگلج 

. دومن ادھا  یبرغ  یاھنابز  هب  دوش  یم  هدیمان  ییایرآ  هک  ار  یھباشت  نآ 

یاپورا نکاس  ایند  ِیدنآ  ۀریت  مراھچ  هس  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 12٫000 
هب نیرھنلا  نیب  زا  ییاھن  یدعب و  جورخ  هک  یماگنھ  ، و  دندوب یقرش  یلامش و 

. دندش اپورا  دراو  نارجاھم  جاوما  نیرخآ  نیا  دصرد  جنپ  تصش و   ، تسویپ عوقو 

هک نیا  نمض   ، دندومن ترجاھم  دنھ  نیچ و  لامش  هب  هکلب  اپورا  هب  اھنت  هن  اھیدنآ 
طاقن یصقا  هب  ناناگرزاب  ، و  ناراگزومآ  ، یبھذم نیغلبم  ناونع  هب  ددعتم  یاھھورگ 
لباق ردق  هب  ارحص  کیگنس  نامدرم  یلامش  یاھھورگ  هب  اھنآ   . دندرک هنخر  نیمز 
ناراگزومآ و زا  یکدنا  دادعت  اھنت  ماگنھ  نآ  ات  اما   . دندومن تدضاعم  یا  هظحالم 

. دندرک هنخر  لین  دور  ۀمشچرس  زا  رتارف  اقیرفآ  رد  بونج  رترود  طاقن  هب  ناناگرزاب 
رد ًالماک  ار  ود  رھ  اقیرفآ  برغ  قرش و  لحاوس  اھ  یرصم  طلتخم و  یاھیدنآ   ، اھدعب

. دندیسرن راکساگادام  هب  اما   ، دندومن لابند  نییاپ  هب  اوتسا  طخ  ریز 

روضح ؛ و  دندوب دنھ  یدعب  ییایرآ  ناحتاف  یدیوارد و  هب  موسوم  مدرم   ، اھیدنآ نیا 
دارفا زا  یرایسب   . دیشخب اقترا  دایز  ردق  هب  ار  نایناروت  ناکاین  یزکرم  یایسآ  رد  نانآ 

یاھتیفیک دندومن و  رفس  نیچ  هب  ود  رھ  تبت  گنایک و  نیس  قیرط  زا  داژن  نیا 
هب کچوک  یاھھورگ  یھاگھگ   . دندرک هفاضا  ینیچ  یتآ  یاھ  هریت  هب  یبولطم 

هچ رگ   ، دندومن یم  یورشیپ  نیچ  بونج  ، و  دنھ قرش  ریازج   ، ناویات  ، نپاژ لخاد 
. دندش دراو  نیچ  بونج  هب  یلحاس  ریسم  قیرط  زا  یکدنا  رایسب  دادعت 

کچوک یاھقیاق  زا  یناگوان  راوس  نپاژ  زا   ، داژن نیا  دارفا  زا  نت  ود  یس و  دصکی و 
، دنآ نایموب  اب  جاودزا  قیرط  زا  دندیسر و  یبونج  یاکیرمآ  هب  ماجنارس  هدش و 

رد فقوت  اب  هداس  لحارم  یط  اھنآ   . دندروآ دوجو  هب  ار  اھاکنیا  یتآ  نانارمکح  ناکاین 
ریازج  . دندومن روبع  مارآ  سونایقا  زا  دندرک  یم  ادیپ  هار  لوط  رد  هک  یرایسب  ریازج 
نیا ، و  دندوب رتگرزب  مھ  رت و  ناوارف  مھ  الاح  هب  تبسن  ماگنھ  نآ  رد  یزن  یلُپ  هورگ 

لاح رد  یموب  یاھھورگ   ، دندومن لابند  ار  نانآ  هک  یخرب  هارمھ  هب  یدنآ  نادرونایرد 
رد زکارم  زا  یرایسب  اھیدنآ  ۀنخر  ۀجیتن  رد   . دنداد رییغت  کیژولویب  ظاحل  هب  ار  روبع 

. دندومن دشر   ، هتفر ورف  بآ  ریز  رد  نونکا  یاھنیمزرس  نیا  رد  ندمت  ییافوکش  لاح 
. دوب هدشمگ  یاھھورگ  نیا  زا  یکی  یرادا  یبھذم و  زکرم  کی  اھتدم  رتسیا  ۀریزج 
یس دص و  کی  اھنت   ، دندرک یط  ار  لبق  اھتدم  ِمارآ  سونایقا  هک  ییاھیدنآ  نیب  زا  اما 

. دنسرب اکیرمآ  ۀراق  یلصا  نیمزرس  هب  دنتسناوت  رفن  ود  و 

ات لاس  زا 8000   ، نانآ ییاھن  یاھیگدنکارپ  ات  اھیدنآ  ۀنارگ  چوک  یاھییاشگروشک 
جراخ هب  نیرھنلا  نیب  زا  نانآ  هک  جیردت  هب   . تفای همادا   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس   6000

، دندومن تیوقت  راکشآ  یا  هنوگ  هب  ار  فارطا  نامدرم  هک  نیا  نمض   ، دندش هناور 
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نانآ . و  دنتخاس یھت  ار  شیوخ  یدادجا  ابآ و  یاھنیمزرس  کیژولویب  ریاخذ  ًاموادم 
، و یقیسوم  ، ییوجارجام  ، رنھ  ، یھاکف  ، دندرک رفس  هک  یتلم  رھ  نایم  هب 

ینازرواشک تاناویح و  تسد  هریچ  ناگدننک  یلھا  اھنآ   . دندومن ادھا  ار  نتخاس 
تاداع یبھذم و  تاداقتعا  ًالومعم  نانآ  روضح  نامز  نآ  رد  لقادح   . دندوب هربخ 

هب نیرھنلا  نیب  گنھرف  بیترت  نیدب  . و  دیشخب دوبھب  ار  رت  یمیدق  یاھداژن  یقالخا 
. تفای شرتسگ  یمارآ  هب  مارآ  سونایقا  ریازج  ، و  اقیرفآ لامش   ، نیچ  ، دنھ  ، اپورا
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زا حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  لاس و 6000  نیب 8000  اھیدنآ  رخآ  جوم  هس 
رد نیشن  هوک  لیابق  راشف  اب  گنھرف  ِگرزب  جوم  هس  نیا   . دندش جراخ  نیرھنلا  نیب 

جراخ نیرھنلا  نیب  زا  دندش  روبجم  برغ  یاھنیشن  تشد  تیذا  رازآ و  قرش و 
هب تھج  نیدنچ  زا  شیوخ  ییاھن  جورخ  رد  رواجم  ۀیحان  تارف و  ۀرد  نانکاس   . دنوش

: دندومن تمیزع  جراخ 

دیفس روھظون  یاھداژن  اب  طالتخا  ییاشگروشک و  یارب  دصرد  جنپ  تصش و 
یایرد ریسم  قیرط  زا  نیشیپ —  یاھیدنآ  یبآ و  یاھناسنا  زا  یا  هزیمآ  — 

. دندش اپورا  دراو  رزخ 

مالیا یاھناتسھوک  نایم  زا  ثیش  نانھاک  زا  گرزب  هورگ  کی  لماش   ، دصرد هد 
ناگداون زا  یرایسب   . دندرک تکرح  قرش  تمس  هب  ناتسکرت  ناریا و  تالف  هب 

هب لامش  تھج  رد  یقطانم  زا  شیوخ  ییایرآ  ناردارب  هارمھ  هب  اھدعب  اھنآ 
. دندش هدنار  دنھ  لخاد 

شخرچ قرش  یوس  هب  شیوخ  یلامش  رفس  رد  اھینیرھنلا  نیب  دصرد  هد 
. دنتخیمآرد درز  یدنآ  نانکاس  اب  اجنآ  رد  دندش و  گنایک  نیس  دراو  هدرک و 

دوبھب هب  هتشگ و  نیچ  دراو  اھدعب  یداژن  تلصو  نیا  یاناوت  دالوا  تیرثکا 
. دندومن کمک  رایسب  درز  داژن  یلامش  شخب  یروف 

هدوشگ ناتسبرع  یوس  نآ  هب  ار  دوخ  هار  زیرگ  لاح  رد  یاھیدنآ  نیا  دصرد  هد 
. دندش رصم  دراو  و 

شوح لوح و  رد  یلحاس  ۀقطنم  رترب  گنھرف  نامھ   ، اھیدنآ دصرد  جنپ 
هیاسمھ تسپ  نانیشن  هلیبق  اب  جاودزا  زا  ار  دوخ  هک  تارف  هلجد و  یاھ  هناھد 

نیا  . دندیزرو عانتما  شیوخ  یاھ  هناخ  ندومن  کرت  زا   ، دندوب هتشاد  هاگن  یربم 
. دوب مدآ  رابت  یدون و  رترب  یاھ  هریت  زا  یرایسب  یاقب  فرعم  هورگ 

هیلخت لماک  روط  هب  ًابیرقت  ار  هقطنم  نیا  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 6000  اھیدنآ 
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یایسآ یاھینادنا  فارطا و  کیگنس  یاھداژن  اب  هک  اھنآ  ناگداون  هچ  رگ   ، دندوب هدرک 
اب یرترید  رایسب  خیرات  رد  ات  دندنام  اجنآ  رد   ، دنتخیمآرد دایز  رادقم  هب  ریغص 

. دنزیخرب دربن  هب  یقرش  یلامش و  نامجاھم 

ندمت  . تفای همتاخ  فارطا  تسپ  یاھ  هریت  ۀدنیازف  ۀنخر  اب  مود  غاب  یگنھرف  رصع 
اھتدم هک  ییاج   ، دومن تکرح  هنارتیدم  ریازج  لین و  دور  تمس  هب  برغ  یوس  هب 

. و داد همادا  تفرشیپ  ییافوکش و  هب  نیرھنلا  نیب  رد  نآ  ۀمشچرس  لاوز  زا  سپ 
نیرھنلا نیب  یمامت  یتآ  حتف  یارب  ار  هار  تسپ  نامدرم  ۀفقو  نودب  موجھ  نیا 

راومھ دندنار  نوریب  ار  دنمناوت  ۀدنامیقاب  یاھلسن  هک  یلامش  یاھیربرب  طسوت 
نیا روضح  زا  زونھ  گنھرف  اب  مدرم  ۀدنامیقاب   ، دعب یاھلاس  رد  یتح   . دومن

. دندوب دونشخان  گنھرف  یب  نادان و  نامجاھم 
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نیا  . دندوب هتفرگ  وخ  صخشم  لوصف  رد  اھ  هناخدور  نایغط  هب  نانیشن  هناخدور 
تارییغت ۀجیتن  رد  اما   . دندوب هنالاس  یعیاقو  نانآ  یناگدنز  رد  بوانتم  یاھلیس 

. دومن یم  دیدھت  ار  نیرھنلا  نیب  ۀرد  یدیدج  تارطخ   ، لامش رد  کیژولوئژ  یجیردت 

یقرش لحاس  یلاوح  یاھھوک   ، لوا ندع  نتفر  بآ  ریز  زا  دعب  لاس  نارازھ  یارب 
همادا یوَرالاب  هب  نیرھنلا  نیب  یقرش  لامش  یبرغ و  لامش  یاھھوک  هنارتیدم و 
حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 5000  رد  اھناتسھوک  ندش  عفترم  نیا   . دنداد

رد یلامش  یاھھوک  رد  فرب  دایز  شزیر  هارمھ  هب   ، رما نیا  ، و  تفای باتش  رایسب 
نیا  . تشگ یم  تارف  دور  ۀرد  رسارس  رد  هقباس  یب  یاھلیس  بجوم  راھب  رھ 

ماجنارس هک  یروط  هب   ، دندش رتدیدش  یا  هدنیازف  روط  هب  یراھب  یاھلیس 
رازھ ًابیرقت  یارب   . دندش هدنار  یقرش  یاھناتسھوک  هب  هناخدور  یحاون  نانکاس 

هیلخت ًالمع  یدایز  یاھرھش  هدرتسگ  بیھم و  یاھبالیس  نیا  لیلد  هب  لاس 
. دندش

نیا ددص  رد  لباب  رد  ریسا  یناربع  نانھاک  هک  یتقو  دعب  لاس  رازھ  جنپ  ًابیرقت 
راچد ناتساد  ندومن  مھ  رس  رد   ، دنیامن لابند  مدآ  ات  ار  دوھی  موق  در  هک  دندمآرب 
شالت نیا  زا  هک  دومن  روطخ  نانآ  زا  یکی  نھذ  هب  اذل  ؛ و  دندش یگرزب  لکشم 

ریز رد  شیوخ  ترارش  رد  حون  لیس  ماگنھ  رد  ایند  مامت  دنراذگب  ، و  دنرادرب تسد 
نارسپ هس  زا  یکی  هب  میھاربا  در  ندومن  لابند  رد  بیترت  نیدب  ات   ، دوش قرغ  بآ 

. دنشاب یرتھب  تیعقوم  رد  حون  ۀتفای  تاجن 

زا یرایسب   . تسا یناھج  دیناشوپ  ار  نیمز  حطس  یمامت  بآ  هک  ینامز  تایاکح 
یاج دوخ  رد  ار  هتشذگ  راصعا  لوط  رد  ینامز   ، یناھج لیس  کی  ناتساد  اھداژن 
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نانھاک ۀتخاس   ، لیس ، و  یتشک  ، حون ۀرابرد  سدقم  باتک  ناتساد   . دنا هداد 
رارقرب ایشنروی  رد  تایح  هک  یماگنھ  زا   . تسا لباب  رد  تراسا  ماگنھ  رد  یناربع 

اب ًالماک  نیمز  حطس  هک  یتقو  اھنت   . تسا هدادن  خر  یناھج  لیس  کی  زگرھ   ، دیدرگ
عورش زا  شیپ  یسانش  نیمز  نیتسخن  راصعا  نآ  لوط  رد   ، دیدرگ هدیناشوپ  بآ 

. دوب نیمز  ندش  رھاظ 

هناخدور رانک  رد  یھاگناکسا   ، مارآ زاس  بارش  کی  وا   . درک یم  یگدنز  ًاعقاو  حون  اما 
راتشون تروص  هب  لاس  هب  لاس  ار  هناخدور  نایغط  یاھزور  وا   . دوب  ، کَرَا یکیدزن  رد 
هرد نییاپ  ات  الاب  زا  اریز  تشگ  دوخ  یارب  یرایسب  ۀکحضم  ببس  وا   . درک یم  تبث 
بوچ زا  قیاق  لکش  هب  دیاب  اھ  هناخ  یمامت  هک  درک  یم  غیلبت  نینچ  هدز و  مدق  دور 
لخاد هب  یگناخ  تاناویح  بش  رھ  لیس  لصف  ندش  کیدزن  اب  ، و  دنوش هتخاس 

نانآ هب  هتفر و  رواجم  ِیا  هناخدور  یاھھاگناکسا  هب  هلاس  رھ  وا   . دنوش هدروآ  قیاق 
هب هک  دمآ  یلاس  ماجنارس   . دمآ دھاوخ  لیس  رگید  زور  دنچ  ات  هک  داد  یم  رادشھ 

شیازفا دایز  ۀزادنا  هب  هنالاس  یاھبالیس  ناراب  نیگنس  هداعلا  قوف  شزیر  لیلد 
طقف ؛  درب نیب  زا  یلک  هب  ار  هدکھد  یمامت  اھبآ  یناھگان  نایغط  هک  یروط   ، تفای

. دنتفای تاجن  دوخ  یقیاق  ۀناخ  رد  وا  کیدزن  ۀداوناخ  حون و 

ۀرود نیا  نتفای  نایاپ  اب   . دندومن لیمکت  ار  یدنآ  ندمت  رد  لالتخا  اھبالیس  نیا 
اھیرموس نایم  رد  بونج و  رد  اھنت   . تشادن دوجو  رگید  مود  غاب   ، گرزب یاھبالیس 

. دوب یقاب  قباس  هوکش  زا  یناشن 

لامش رد  نیرھنلا و  نیب  قطانم  نیا  رد   ، اھندمت نیرت  یناتساب  زا  یکی   ، نیا یایاقب 
ناراگزور رت  یمیدق  راثآ  زونھ  اما   . دنوش یم  تفای  نآ  یبرغ  لامش  یقرش و 

یقرش ۀنایاپ  ریز  رد  لوا  ندع  ، و  دنراد دوجو  سراف  جیلخ  یاھبآ  ریز  رد  ایشیملد 
. تسا هتفھن  بآ  ریز  رد  هنارتیدم  یایرد 
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ار نیرھنلا  نیب  ندمت  کیژولویب  تارقف  نوتس  اھیدنآ  یگدنکارپ  نیرخآ  هک  یماگنھ 
کیدزن شیوخ  یدادجا  ابآ و  نیمزرس  رد  رترب  داژن  نیا  زا  کچوک  یتیلقا   ، تسکش

زا شیپ  لاس  ات 6000  ، و  دندوب اھیرموس  اھنیا   . دندنام یقاب  اھ  هناخدور  یاھ  هناھد 
تیھام هچ  رگ   ، دندوب هدش  یدنآ  هدمع  روط  هب  بسن  لصا و  رظن  زا  حیسم  دالیم 
رادافو ایشیملد  یناتساب  یاھتنس  هب  نانآ  ، و  دوب یدون  ًارصحنم  نانآ  یگنھرف 
نیرھنلا نیب  رد  اھیدنآ  نیرخآ  یلحاس  قطانم  یاھیرموس  نیا   ، لاح نیا  اب   . دندنام
رصع نیا  یاھروگ  رد  هدش  تفای  یاھ  همجمج  عاونا  رد  هک  روطنامھ  اما   . دندوب
مھ رد  یلک  هب  ریخا  خیرات  نیا  زا  شیپ  نیرھنلا  نیب  یاھداژن   ، تسا صخشم 

. دندوب هتخیمآ 
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رھش  . تفای قنور  یدایز  رایسب  ۀزادنا  هب  شوش  رھش  هک  دوب  لیس  مایا  لوط  رد 
ناونع هب  رتالاب  ای  مود  رھش  هک  یروط  هب   ، دیدرگ یگدز  لیس  راچد  رت  نییاپ  لوا و 
شھاک اب   . دش رت  نییاپ  رھش  نیشناج  زور  نآ  صاخ  یتسد  یاھرنھ  یلصا  زکرم 
رازھ تفھ  دودح  رد   . دیدرگ یرگلافس  تعنص  زکرم  روا  رھش   ، اھلیس نیا  یدعب 

ار نیمزرس  نیا  ماگنھ  نآ  زا  هناخدور  تابوسر  ، و  دوب سراف  جیلخ  رد  روا  شیپ  لاس 
لرتنک یاھراک  تلع  هب  اھھاگرارقتسا  نیا   . تسا هدرب  الاب  نآ  ینونک  تادحرس  ات 

. دندید بیسآ  لیس  زا  رتمک  اھ  هناخدور  یاھ  هناھد  ندش  رت  ضیرع  رتھب و  ۀدننک 

یناھگان تالمح  اب  اھتدم  تارف  هلجد و  یاھ  هرد  رد  تالغ  یوج  حلص  ناگدننایور 
موجھ نونکا  اما   . دنتفرگ یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ناریا  تالف  ناتسکرت و  یاھیربرب 

. و دیدرگ یناتسھوک  عتارم  ۀدنیازف  یلاسکشخ  بجوم  تارف  ۀرد  دض  رب  گنھامھ 
دادعت یاراد  فارطا  نایچراکش  ناراد و  هلگ  نیا  اریز  دوب  رت  یدج  رایسب  مجاھت  نیا 

یماظن تیزم  اھنآ  هب  هک  دوب  اھبسا  نتشاد   . دندوب مار  یاھبسا  یدایز 
یتدم رد  اھنآ   . داد یم  بونج  رد  نانآ  ینغ  ناگیاسمھ  هب  تبسن  یا  هداعلا  قوف 
رد هک  ار  گنھرف  جاوما  نیرخآ  دنتشاذگ و  اپ  ریز  ار  نیرھنلا  نیب  یمامت  هاتوک 

. دنداد قوس  ولج  هب   ، تفای شرتسگ  اقیرفآ  لامش  ، و  یبرغ یایسآ   ، اپورا رسارس 

یلامش طلتخم  یاھداژن  ِیدنآ  رتھب  یاھ  هریت  زا  یرایسب  نیرھنلا  نیب  ناحتاف  نیا 
لمح شیوخ  فوفص  رد  ار  ناسمدآ  یاھ  هریت  زا  یخرب  هلمج  زا  ناتسکرت 

لیم و اب  تعرس و  هب  یلامش  رتدنمناوت  اما  هتفرشیپ  رتمک  ِلیابق  نیا   . دندومن یم 
نآ تروص  هب  مک  یتدم  رد  هدومن و  بذج  ار  نیرھنلا  نیب  ندمت  ۀدنامیقاب  تبغر 

. دنوش یم  تفای  تارف  ۀرد  رد  یخیرات  عیاقو  زاغآ  رد  هک  دندمآرد  یطلتخم  نامدرم 
، و دندومن ایحا  ار  نیرھنلا  نیب  راذگ  لاح  رد  ندمت  بناوج  زا  یرایسب  تعرس  هب  اھنآ 

ددص رد  یتح  اھنآ   . دندش اریذپ  ار  اھیرموس  گنھرف  ِرتشیب  هرد و  لیابق  یاھرنھ 
یلم مان  ناونع  هب  ار  هملک  نیا  اھدعب  دنھن و  انب  ار  لباب  موس  جرب  هک  دندمآرب  نیا 

. دندیزگرب شیوخ 

دروم یقرش  لامش  زا  ار  تارف  ۀرد  یمامت  یربرب  ناراکراوس  نیا  هک  یماگنھ 
جیلخ رد  هناخدور  ۀناھد  یلاوح  رد  هک  ییاھیدنآ  یایاقب  رب   ، دنداد رارق  زات  تخات و 
، رترب شوھ  تلع  هب  اھیرموس  نیا   . دنتفاین الیتسا  دندرک  یم  یگدنز  سراف 

رب یا  همیمض  هک  شیوخ  یماظن  یاھلاناک  ۀدرتسگ  متسیس  ، و  رتھب یاھحالس 
. دننک عافد  دوخ  زا  دندوب  رداق   ، دوب نانآ  ۀتسویپ  مھ  هب  یاھ  هچضوح  یرایبآ  حرط 
اھتدم ور  نیا  زا   . دنتشاد ناسکی  ِیھورگ  بھذم  کی  اریز  دندوب  دحتم  یمدرم  اھنآ 
کچوک یوزنم و  یرھش  کلامم  هب  اھنآ  یبرغ  لامش  ناگیاسمھ  هک  نیا  زا  سپ 

زا کیچیھ   . دنیامن ظفح  ار  شیوخ  یلم  یداژن و  تیمامت  دندوب  رداق   ، دنوش هیزجت 
. دنوش هریچ  دحتم  یاھیرموس  رب  دنتسناوتن  یرھش  یاھھورگ  نیا 

دامتعا تسود  حلص  یاھیرموس  نیا  هب  دنتفرگ  دای  یدوز  هب  یلامش  نامجاھم  و 
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دروم رایسب  اھنآ   . دنھن جرا  دنمناوت  ناریدم  ناراگزومآ و  ناونع  هب  ار  نانآ  هدومن و 
قرش رد  دنھ  ات  برغ  رد  رصم  زا  لامش و  رد  نامدرم  یمامت  دندش و  عقاو  مارتحا 
هباثم هب  ، و  یناگرزاب ناریدم  ناونع  هب   ، تعنص رنھ و  ناراگزومآ  ناونع  هب  ار  نانآ 

. دندیبلط یم  یندم  نانارمکح 

طسوت دعب  نارود  یرھش  کلامم   ، یرموس نیزاغآ  ۀیداحتا  یشاپورف  زا  دعب 
نانھاک نیا  هک  ینامز  اھنت   . دندش عقاو  تموکح  دروم  ثیش  نانھاک  دترم  ناگداون 
نارود یرھش  ناھاشداپ   . دندیمان هاش  ار  دوخ   ، دندرک فرصت  ار  رواجم  یاھرھش 

نُگراس ناراگزور  زا  شیپ  دنتسناوتن  رگیدکی  یادخ  هب  تداسح  تلع  هب  دعب 
ۀیلک زا  وا  رھش  یادخ  دوب  دقتعم  رھش  رھ   . دنھد لیکشت  یدنمورین  یاھ  هیداحتا 
عانتما کرتشم  ربھر  کی  زا  یرادربنامرف  زا  اھنآ  ور  نیا  زا  ، و  تسا رترب  رگید  نایادخ 

. دندیزرو یم 

، شیک نھاک   ، نُگراس اب  یرھش  نانھاک  فیعض  تموکح  ِینالوط  تدم  نیا  نایاپ 
نیرھنلا و نیب  یمامت  فرصت  هب  عورش  دومن و  مالعا  هاشداپ  ار  دوخ  هک 

نیا یرھش و  کلامم  نیا   ، نارود نآ  یارب  . و  تفای همتاخ   ، درک رواجم  یاھنیمزرس 
یاراد دشاب و  هتشاد  رارق  نھاک  کی  یالیتسا  ییاورنامرف و  تحت  رھش  رھ  هک 

. تفای نایاپ  دشاب  شیوخ  موسر  نییآ و  یرھش و  یادخ 

نیا نایم  مئاد  گنج  کی  ینالوط  یتدم  یارب  شیک  ۀیداحتا  نیا  ۀیزجت  زا  سپ 
، دَکَا  ، رموس نیب  ینارمکح  . و  تشگ لصاح  تیمکاح  رس  رب  یا  هرد  یاھرھش 

. دوب رییغت  رد  نوگانوگ  روط  هب  شوش  ، و  روا  ، کِرِا  ، شیک

یاھیئوگ اھیئوس و  تسد  هب  اھیرموس   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 2500  رد 
اب هلباقم  یارب  هک  اھیرموس  تختیاپ   ، شاگال  . دنتفر ارقھق  هب  تدش  هب  یلامش 
دَکَا طوقس  زا  سپ  کِرِا   . دیدرگ نوگژاو  دوب  هدش  هتخاس  عفترم  ۀطقن  کی  رد  لیس 
هب اھیرموس   ، یبارومَح تموکح  رارقتسا  ماگنھ  ات   . دروآ ماود  لاس  یس  یارب 
زا ینیرھنلا  نیب  یاھیدنآ  ، و  دندوب هدش  بذج  یلامش  یاھیماس  فوفص  لخاد 

. دندوب هدش  جراخ  خیرات  تاحفص 

سونایقا یحاون  زا  نارگ  چوک   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 2000  لاس  زا 2500 
ناروف نیرخآ  ۀدنریگ  رب  رد  اھیرِن   . دندوب یزات  هکی  لاح  رد  مارآ  سونایقا  هب  سلطا 

. دندوب یدنآ  ینادنا و  طلتخم  یاھداژن  ِینیرھنلا  نیب  ناگداون  هب  قلعتم  یرزخ  هورگ 
بقاعتم تارییغت   ، دنراذگ ارجا  هب  نیرھنلا  نیب  یدوبان  رد  دنتسناوتن  اھیربرب  هک  هچنآ 

. دندناسر ماجنا  هب  ار  نآ  تیقفوم  اب  یوج 

نیب اھنآ  نیمزرس  تشونرس  مدآ و  ناراگزور  زا  سپ  شفنب  داژن  ناتساد  نیا  و 
جراخ و هب  رترب  نامدرم  ترجاھم  ببس  هب  اھنآ  یناتساب  ندمت   . تسا تارف  هلجد و 
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شیپ اھتدم  اما   . درک طوقس  ماجنارس  لخاد  هب  اھنآ  رت  تسپ  ناگیاسمھ  ترجاھم 
، اقیرفآ  ، ایسآ هب  غاب  گنھرف  رتشیب   ، دننک فرصت  ار  هرد  یربرب  ناراکراوس  هک  نیا  زا 

ایشنروی متسیب  نرق  ندمت  هب  هک  ار  ییاھرمخم  اجنآ  رد  تفای و  شرتسگ  اپورا  و 
. دومن داجیا  تسا  هدش  رجنم 

[. نادابن مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 79
رواخ رد  اھیدنآ  شرتسگ 

هراق نیا  یبونج  ۀریزج  هبش  کی  رد   . تسا یرشب  داژن  یدادجا  ابآ و  نیمزرس  ایسآ 
ناتسناغفا نونکا  هک  هچنآ  یاھراسھوک  رد   . دندش دلوتم  اتناف  نادنا و  هک  دوب 

مین زا  شیب  یارب  هک  ار  یگنھرف  یودب  زکرم  کی  نانُدَب  نانآ  ۀداون   ، دشاب یم 
، یرشب داژن  یقرش  نوناک  نیا  رد  اجنیا   . داھن ناینب  تفای  موادت  لاس  نویلیم 
نیلوا  ، نانآ ۀناخ  نیلوا  ایسآ  ، و  دندوب زیامتم  ینادنا  لسن  زا  کیگنس  نامدرم 

رد یپ  یاھندمت  دھاش  ایسآ  یبرغ  بونج   . دوب نانآ  هاگمزر  نیلوا  ، و  نانآ هاگراکش 
نیا زا  یزورما  ندمت  یاھلیسناتپ  ، و  دوب اھیدنآ  ، و  اھیمدآ  ، اھیدون  ، اھییایشیملد یپ 

. تفای شرتسگ  ایند  هب  قطانم 

ناتسکرت یاھیدنآ  - 1

، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  ًابیرقت 2000  ات   ، لاس رازھ  جنپ  تسیب و  زا  شیب  یارب 
یاھنیمزرس رد   . دوب یدنآ   ، هدنبای شھاک  روط  هب  هچ  رگ   ، ًابلاغ اپورا  ایسآ -  بلق 

لخاد هب  یزرم  نورد  یاھ  هچایرد  فارطا  رد  برغ  یوس  هب  اھیدنآ   ، ناتسکرت تسپ 
قرش یوس  هب  هیحان  نیا  یاھراسھوک  زا  هک  نیا  نمض   ، دندومن شدرگ  اپورا 
یاھ هزاورد   ، تبت یرتمک  دح  ات  و  گنایک ) نیس   ) یقرش ناتسکرت   . دندرک هنخر 

یاھنیمزرس یاھھوک  هب  نانآ  نایم  زا  نیرھنلا  نیب  نامدرم  نیا  هک  دندوب  یناتساب 
ناتسکرت یاھراسھوک  زا  دنھ  هب  اھیدنآ  ۀنخر   . دندرک ذوفن  درز  یاھناسنا  ِیلامش 
نیا  . تفر شیپ  ناتسچولب  قیرط  زا  ناریا  یاھھاگارچ  زا  باجنپ و  لخاد  هب 

لیابق موادم  تکرح  هکلب   ، دندوبن ییاشگروشک  هجو  چیھ  هب  نیشیپ  یاھترجاھم 
. دندوب نیچ  ناتسودنھ و  برغ  لخاد  هب  یدنآ 

رد میرات  دور  ۀزوح  رد  یدنآ  ۀتخیمآ  گنھرف  زکارم  لاس  رازھ  هدزناپ  ًابیرقت  یارب 
اھیدنآ هک  ییاج  ینعی   ، تبت یناتسھوک  یحاون  رد  بونج  یوس  هب  گنایک و  نیس 

، میرات ۀرد   . تفای موادت   ، دندوب هتخیمآ  مھ  رد  هدرتسگ  روط  هب  اھینادنا  و 
ار دوخ  یاھھاگرارقتسا  اجنیا  رد  اھنآ   . دوب یدنآ  یعقاو  گنھرف  هاگیاپ  نیرت  یقرش 
هب لامش  تمس  رد  اھینادنا  اب  قرش و  تمس  رد  یقرتم  یاھ  ینیچ  اب  دنتخاس و 
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؛ دوب زیخلصاح  نیمزرس  کی  میرات  ۀیحان  اھزور  نآ  رد   . دندش دراو  یناگرزاب  طباور 
نآ رد  هک  ییاج   ، دوب زاب  رازفلع  کی  یبُگ   ، قرش تمس  رد   . دوب ناوارف  یگدنراب 
هب یناراب  یاھداب  هک  یماگنھ   . دندروآ یم  ور  یزرواشک  هب  جیردت  هب  ناراد  هلگ 

، دوخ راگزور  رد  اما   ، تفر نیب  زا  ندمت  نیا  دنداد  تھج  رییغت  یقرش  بونج  یوس 
. درک یم  یدروامھ  نیرھنلا  نیب  ِدوخ  اب  نآ 

یحاون ۀدنیازف  یدنک  هب  ِیفلع  بآ و  یب  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 8000 
هناخدور و یناتحت  طاقن  هب  اھیدنآ  ندنار  هب  عورش  یزکرم  یایسآ  یناتسھوک 
یاھ هناخدور  یاھ  هرد  هب  ار  اھنآ  طقف  هن  هدنیازف  یکشخ  نیا   . دومن ایرد  لحاوس 
کی  . درک داجیا  یدنآ  ندمت  رد  دیدج  دادیور  کی  هکلب   ، دنار درز  ، و  دنس  ، تارف  ، لین
. دندومن ندش  رادیدپ  هب  عورش  دایز  دادعت  هب   ، ناناگرزاب  ، اھناسنا زا  دیدج  ۀقبط 

دنمدوسریغ ترجاھم  لاح  رد  یاھیدنآ  یارب  ار  راکش  یوج  طیارش  هک  یماگنھ 
لابند ندش  راد  هلگ  قیرط  زا  ار  رت  یمیدق  یاھداژن  یلماکت  ریسم  اھنآ   ، تخاس

، ناتسکرت نیرھنلا و  نیب  ات  رصم  زا   . دش رادیدپ  یرھش  یگدنز  یناگرزاب و   . دندومنن
دیلوت و صتخم  یاھرھش  رد  رت  ندمتم  رایسب  لیابق   ، دنھ نیچ و  یاھ  هناخدور  ات 
دابآ قشع  ینونک  رھش  یکیدزن  رد  هک  اینودآ   . دندومن عامتجا  هب  عورش  یناگرزاب 
رد تراجت   . دش لیدبت  یزکرم  یایسآ  یراجت  سیلوپورتم  هب   ، تسا هدش  عقاو 

. تفای باتش   ، ود رھ   ، بآ نیمز و  رد  یرگلافس  ، و  بوچ  ، زلف  ، گنس

زا اھیدنآ  میظع  جورخ  بجوم  جیردت  هب  هدنیازف  هتسویپ  یلاسکشخ  اما 
هب لامش  یوس  زا  ترجاھم  جوا   . دیدرگ رزخ  یایرد  قرش  بونج و  یاھنیمزرس 

لخاد هب  یلباب  ناراکراوس  ، و  دومن نداد  تھج  رییغت  هب  عورش  بونج  یوس 
. دندومن تکرح  هب  عورش  نیرھنلا  نیب 

ثعاب دش و  تیعمج  شھاک  ببس  رتشیب  یزکرم  یایسآ  رد  هدنیازف  یلاسکشخ 
شھاک یگدنراب  هک  یماگنھ  . و  دنوش بلط  گنج  رتمک  نامدرم  نیا  هک  دش  نیا 

، دیدرگ بونج  یوس  هب  درگنابایب  یاھینادنا  ندنار  بجوم  لامش  تمس  رد  هدنبای 
حالطصا هب  ِییاھن  تکرح  نیا   . تفرگ تروص  ناتسکرت  زا  اھیدنآ  میظع  جورخ 
ینالوط یگدنکارپ  نآ  بجوم  نآ   . تسا دنھ  کیدزن و  رواخ  لخاد  هب  اھییایرآ 

سونایقا ریازج  نامدرم  رتشیب  ییایسآ و  رھ  نآ  یط  رد  هک  دوب  مدآ  طلتخم  ناگداون 
. دنتفای دوبھب  یا  هزادنا  ات  رترب  یاھداژن  نیا  ۀلیسو  هب  مارآ 

زا  ، دندش هدنکارپ  یقرش  ۀرک  مین  رساترس  رد  اھیدنآ  هک  نیا  نمض  بیترت  نیدب 
نیا اریز   . دنتشگ مورحم  ناتسکرت  نیرھنلا و  نیب  رد  دوخ  یدادجا  ابآ و  یاھنیمزرس 
ار یزکرم  یایسآ  رد  اھیدنآ  دادعت  هک  دوب  بونج  یوس  هب  اھینادنا  ۀدرتسگ  تکرح 

. داد شھاک  یدوبان  ۀطقن  ًابیرقت  ات 
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روب وم  مدرم  عاونا  ۀلیسو  هب  هک  روطنامھ  حیسم  زا  دعب  متسیب  نرق  رد  یتح  اما 
نوخ زا  یراثآ   ، دوش یم  هدھاشم  دنوش  یم  تفای  یحاون  نیا  رد  تاقوا  یھاگ  هک 

دوجو ینیچ  ۀیلوا  عیاقو  حرش   . دراد دوجو  تبت  ناروت و  نامدرم  نایم  رد  یدنآ 
تبث درز  ۀناخدور  یوج  حلص  یاھھاگناکسا  لامش  رد  ار  زمرق  وم  نانیشنرداچ 

مھ روب و  وم  یاھیدنآ  دوجو  مھ  هک  تسا  هدنام  اج  هب  ییاھیشاقن  زونھ  ، و  دنک یم 
یتسرد هب  نیشیپ  رود  رایسب  یاھنامز  رد  میرات  دور  ۀزوح  رد  ار  هزبس  یلوغم  عاونا 

. دنک یم  تبث 

لاس 1200 رد  یزکرم  یایسآ  یاھیدنآ  یماظن  نیشیپ  ۀغبان  گرزب  یلجت  نیرخآ 
ناخ زیگنچ  یربھر  تحت  اھلوغم  هک  یماگنھ  ینعی   ، دوب حیسم  دالیم  زا  سپ 
نیا  ، میدق یاھیدنآ  لثم  . و  دندومن ایسآ  ۀراق  رتگرزب  تمسق  فرصت  هب  عورش 

سردوز یشاپورف   . دندومن مالعا  ار  نامسآ “ یادخ  هناگی   ” دوجو نایوجگنج 
ریخأت هب  ینالوط  یتدم  یارب  ار  رواخ  رتخاب و  نیب  یگنھرف  لدابت  نانآ  یروتارپما 
هجاوم یتساک  اب  دایز  ۀزادنا  هب  ایسآ  رد  ار  یتسرپاتکی  موھفم  دشر  تخادنا و 

. دومن

اھیدنآ طسوت  دنھ  ریخست  - 2

ماغدا مھ  رد  ایشنروی  یاھداژن  یمامت  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرس  اھنت  دنھ 
یبرغ لامش  یاھراسھوک  رد   . دومن هفاضا  ار  داژن  نیرخآ  اھیدنآ  مجاھت  ، و  دندش
یاھزور رد  داژن  رھ  یاضعا  انثتسا  نودب  ، و  دندمآ دوجو  هب  کیگنس  یاھداژن   ، دنھ

ار یداژن  طالتخا  نرت  نگمھان  ، و  دندومن هنخر  دنھ  ۀریزج  هبش  هب  دوخ  نیتسخن 
دنھ  . دندراذگ یقاب  ناشرس  تشپ  تسا  هتشاد  دوجو  ایشنروی  رد  نونکات  هک 
أدبم  . دومن یم  لمع  یتفایرد  ۀزوح  کی  ناونع  هب  رجاھم  یاھداژن  یارب  ناتساب 
یاتلد شخب  رتشیب  ، و  دوب لاح  نامز  زا  رتکیراب  یا  هزادنا  ات  ًاقباس  هریزج  هبش 

. تسا ریخا  لاس  رازھ  هاجنپ  راک  دنس  گنَگ و  یاھ  هناخدور 

اب درز  خرس و  رجاھم  یاھداژن  زا  یا  هتخیمآ  دنھ  رد  یداژن  یاھطالتخا  نیرت  نیزاغآ 
نامدرم رتشیب  تمسق  بذج  قیرط  زا  اھدعب  هورگ  نیا   . دندوب یموب  یاھینادنا 

قیرط زا  ، و  دش فیعضت  یجنران  داژن  زا  یدایز  دادعت  زین  زبس و  یقرش  ضرقنم 
رامش بذج  قیرط  زا  اما   ، تفای دوبھب  یکدنا  یبآ  ناسنا  اب  دودحم  یگتخیمآ 

حالطصا هب  اما   . تشگ نایز  لمحتم  هداعلا  قوف  روط  هب  یلین  داژن  زا  یدایز 
رت قیقد  نایب  هب  اھنآ   . دنتسھ هیلوا  مدرم  نیا  فرعم  یتخس  هب  دنھ  یاھیموب 
مھ ای  هیلوا  یاھیدنآ  ۀلیسو  هب  هک  دنتسھ  یقرش  یبونج و  تیلقا  نیرت  تسپ 
. دندشن بذج  لماک  روط  هب  زگرھ  دندش  رھاظ  اھدعب  هک  ناش  ییایرآ  ناداژن 

گنر مدآ  رابت  نوخ  اب  دنھ  برغ  تیعمج  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 20٫000 
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رد نینچ  ار  توافتم  داژن  نیدنچ  یمدرم  چیھ  ایشنروی  خیرات  رد  زگرھ  ، و  دوب هتفرگ 
نیا ، و  دنتفای الیتسا  کیگنس  ۀیوناث  یاھ  هریت  هک  دوب  روآ  فسأت  اما   . دوب هتخیماین 

طالتخا نیمزرس  نیا  زا  ود  رھ  خرس  یبآ و  ناسنا  هک  دوب  یعقاو  تبیصم  کی 
زا یرتشیب  شخب   . دندوب دوقفم  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  نیشیپ  رود  یاھنامز  یداژن 
یتح تسناوت  یم  هک  هچنآ  دوبھب  تھج  رد  دنتسناوت  یم  هیلوا  کیگنس  یاھ  هریت 
ناسنا  ، داتفا قافتا  هک  روطنامھ   . دننک کمک  دایز  ۀزادنا  هب  دشاب  رتگرزب  ندمت  کی 
رد اپورا  رد  یبآ  ناسنا   ، تخاس یم  دوبان  اکیرمآ  ۀراق  رد  ار  دوخ  تشاد  خرس 

، دنھ رد  هچ  دعب ) یاھناسنا  ِرتشیب  و   ) مدآ ۀیلوا  ناگداون  ، و  درب یم  رس  هب  یداش 
ناشن رت  گنر  هریت  نامدرم  اب  طالتخا  یارب  یکدنا  لیامت   ، رگید یاھاج  ای   ، اقیرفآ

. دنداد یم 

رسارس رد  تیعمج  ۀدنیازف  راشف  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 15٫000  رد 
دنھ یوس  هب  اھیدنآ  ۀدرتسگ  یتسار  هب  تکرح  نیلوا  بجوم  ناریا  ناتسکرت و 

ناتسچولب یاھراسھوک  قیرط  زا  رترب  نامدرم  نیا  نرق  هدزناپ  زا  شیب  یارب   . دیدرگ
هب مارآ  تکرح  اب  گنَگ و  دنس و  یاھ  هناخدور  یاھ  هرد  رسارس  رد  دندیدرگ و  هناور 
یبرغ لامش  زا  اھیدنآ  راشف  نیا   . دنتشگ هدنکارپ  نَکِد  تالف  لخاد  رد  بونج  یوس 
نیچ بونج  همرب و  لخاد  هب  ار  یقرش  یبونج و  رت  تسپ  یاھناسنا  زا  یرایسب 
. دھد تاجن  یداژن  یدوبان  زا  ار  نامجاھم  دناوتب  هک  یفاک  دح  رد  هن  اما   ، دنار

هب یدایز  ۀزادنا  هب  اپورا  ایسآ -  ِینومژھ  هب  یبایتسد  یارب  دنھ  تسکش 
هب طقف  ار  مدرم  تیرثکا  لامش  زا  تیعمج  راشف   . دوب طوبرم  ییایفارغج  یاھیگژیو 
ایرد طسوت  وس  همھ  زا  هک  نَکِد  لیلقت  لاح  رد  ۀقطنم  لخاد  رد  دنار و  بونج  تمس 
دوجو ترجاھم  یارب  یرواجم  یاھنیمزرس  رگا   . دومن داجیا  ماحدزا  دوب  هدش  هطاحا 
، و دندش یم  هجاوم  ماحدزا  اب  وس  همھ  زا  رت  تسپ  یاھناسنا  هاگنآ   ، تشاد یم 

. دنتفای یم  تسد  یرتالاب  ندمت  هب  رترب  یاھ  هریت 

یاھتیدودحم یرارقرب  قیرط  زا  یدنآ  ۀیلوا  نایاشگروشک  نیا   ، دش عقاو  هک  روطنآ 
شیازفا زا  تعنامم  شیوخ و  تیوھ  ظفح  یارب  یداژن  نیب  جاودزا  نوماریپ  تخس 

لاس ات 10٫000  اھیدنآ   ، دوجو نیا  اب   . دندز تسد  هنادیمون  یشالت  هب  یداژن  ۀطاحا 
نیا قیرط  زا  مدرم  ۀدوت  یمامت  اما   ، دندوب هدش  طالتخا  راچد  حیسم  دالیم  زا  شیپ 

. دندوب هتفای  دوبھب  راکشآ  یا  هنوگ  هب  بذج 

کمک یگنھرف  عونت  هب  هک  تھج  نیا  هب   ، تسا دنمدوس  هشیمھ  یداژن  طالتخا 
رصانع رگا  اما   ، دزاس یم  مھارف  هتفرشیپ  ندمت  کی  یارب  ار  طیارش  دنک و  یم 
دھاوخ هاتوک  ییاھدرواتسد  نینچ  رمع  دنشاب  طلسم  یداژن  یاھ  هریت  رت  تسپ 

رد رترب  یاھ  هریت  هک  دوش  ظفح  دناوت  یم  ینامز  طقف  هنابز  دنچ  گنھرف  کی   . دوب
دایدزا  . دنیامن لثم  دیلوت  دوخ  نایم  رد  رت  تسپ  ۀریت  زا  شیب  نانیمطا  لباق  یدح 

روط هب  رترب  یاھ  هریت  ۀدنبای  شھاک  لثم  دیلوت  اب  رت  تسپ  یاھ  هریت  ۀدشان  راھم 
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. تسا یراحتنا  یگنھرف  ندمت  کی  یارب  عطق 

کی نانآ  رگا  ای   ، دوب یم  دندوب  هک  هچنآ  ربارب  هس  یدنآ  نایاشگروشک  دادعت  رگا 
هدنار نوریب  ار  یلین  زبس -  یجنران -  ۀتخیمآ  مھ  رد  نانکاس  نیرت  بولطمان  زا  موس 
ایند یگنھرف  ندمت  ماگشیپ  زکارم  زا  یکی  دنھ  تروص  نآ  رد   ، دندرک یم  دوبان  ای 
لخاد هب  هک  ار  اھینیرھنلا  نیب  یتآ  جاوما  زا  یرتشیب  شخب  کش  نودب  دش و  یم 
. درک یم  بذج  دندش  ریزارس  اپورا  هب  لامش  یوس  هب  اج  نآ  زا  ناتسکرت و 
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هک یا  هتخیمآ  مدرم  نآ  هب  ًاتیاھن  یموب  ۀریت  اب  دنھ  یدنآ  نایاشگروشک  نتخیمآرد 
تفرشیپ یارب  رت  صلاخ  نیشیپ و  یاھیدیوارد   . دیماجنا دنا  هدش  هدیمان  یدیوارد 

اھنآ یدنآ  ثاریم  یجیردت  شھاک  اب  هک   ، دندوب رادروخرب  یدایز  تیفرظ  زا  یگنھرف 
ار دنھ  ییافوکش  لاح  رد  ندمت  هک  تسا  یزیچ  نیا  . و  تشگ یم  فیعضت  ًاموادم 
نوخ زا  مک  ردق  نیا  یتح  قیرزت  اما   . تخاس دوبان  شیپ  لاس  رازھ  هدزاود  رد  ًابیرقت 

طلتخم ۀریت  نیا   . دومن داجیا  یریگمشچ  باتش  یعامتجا  لماکت  رد   ، مدآ
. دومن داجیا  ًاروف  دندوب  نیمز  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  ار  یندمت  نیرت  عونتم 

یگنھرف یداژن و  طابترا  یدیوارد  یاھیدنآ   ، دنھ حتف  زا  سپ  دایز  نادنچ  هن  یتدم 
ییایرد و طوطخ  یدعب  شیاشگ  اما   ، دنداد تسد  زا  نیرھنلا  نیب  اب  ار  دوخ 

رازھ هد  فرظ  هاگچیھ  . و  دومن رارقرب  ًاددجم  ار  تاطابترا  نیا   ، یناوراک یاھریسم 
طابترا یب  لماک  روط  هب  قرش  رد  نیچ  برغ و  رد  نیرھنلا  نیب  اب  دنھ  هتشذگ  لاس 

لیھست دایز  ۀزادنا  هب  ار  برغ  اب  ۀدوارم  یناتسھوک  عناوم  هچ  رگ   ، تسا هدوبن 
. تخاس یم 

زاب اھیدیوارد  ۀطلس  ۀیلوا  مایا  هب  دنھ  نامدرم  یبھذم  تالیامت  رترب و  گنھرف  خیرات 
تامجاھت رد  ثیش  نانھاک  زا  یرایسب  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ًاشخب  ، و  ددرگ یم 
یتسرپاتکی ۀتشر  ور  نیا  زا   . دندش دنھ  دراو   ، ود رھ   ، اھییایرآ ِیدعب  اھیدنآ و  ۀیلوا 
یشان مود  غاب  رد  اھیمدآ  میلاعت  زا  تسا  یراج  دنھ  یبھذم  خیرات  رد  هک 

. دوش یم 

هب یثیش  نھاک  دصکی  زا  هورگ  کی  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 16٫000  رد 
هنابز دنچ  مدرم  نآ  یبرغ  ۀمین  یبھذم  یالیتسا  هب  ًابیرقت  دندش و  دراو  دنھ 
ثیلثت نیرتکد  لاس  رازھ  جنپ  فرظ   . درواین ماود  نانآ  بھذم  اما   . دنتفای تسد 

. دوب هتفای  لزنت  شتآ  یادخ  ۀناگ  هس  لبمس  هب  نانآ  یتشھب 

تیعضو  ، اھیدنآ یاھترجاھم  نارود  نایاپ  ات   ، لاس رازھ  تفھ  زا  شیب  یارب  اما 
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نیا یط  رد   . دوب لک  رد  ایند  یبھذم  تیعضو  زا  رتالاب  رایسب  دنھ  نانکاس  یبھذم 
ار ایند  یراجت  ، و  یفسلف  ، یبھذم  ، یگنھرف ماگشیپ  ندمت  تسناوت  دنھ  مایا 
نیا  ، بونج نامدرم  ۀلیسو  هب  اھیدنآ  لماک  دایقنا  نادقف  طیارش  رد  . و  دیامن داجیا 

. تفای یم  ققحت  ًالامتحا  تشونرس 

رد ، و  گنَگ دنس و  یاھ  هناخدور  ًاتدمع   ، اھدور هرد  رد  اھیدیوارد  یگنھرف  زکارم 
یراج ایرد  هب  تاگ  یقرش  یاھھوک  نایم  زا  هک  یگرزب  ۀناخدور  هس  دادتما  رد  نَکِد 
تاگ یبرغ  یاھھوک  یاھ  هنارک  رواجم  یاھھاگناکسا   . دندوب هدش  عقاو   ، تسا

. دندوب رموس  اب  یا  هنارک  طباور  نویدم  ار  شیوخ  تیمھا 

زا هتخادرپ و  یزاسرھش  هب  هک  دندوب  ینامدرم  نیرت  یناتساب  ۀرمز  رد  اھیدیوارد 
ات  . دندش تادراو  تارداص و  ۀدرتسگ  راک  کی  ریگرد   ، ود رھ   ، ایرد نیمز و  قیرط 

طاقن یصقا  هب  یبترم  یاھرفس  رتش  یاھناوراک  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس   7000
یوس نآ  هب  لحاس  دادتما  رد  اھیدیوارد  ییایرد  یاھرفس   . دندرک یم  نیرھنلا  نیب 
جیلخ یاھبآ  هب  تفر و  یم  شیپ  سراف  جیلخ  یرموس  یاھرھش  هب   ، یبرع یایرد 
رنھ هارمھ  هب  ابفلا  فورح  کی   . تفرگ یم  تروص  هرطاخم  اب  دنھ  قرش  ات  لاگنب 

. دش دراو  رموس  زا  راجت  نادرونایرد و  نیا  طسوت  نتشون 

دایز ۀزادنا  هب  یرھش  ناھج  گنھرف  کی  رتشیب  ندیشخب  عونت  هب  یراجت  طباور  نیا 
تایح تالمجت  یتح  تاحالصا و  زا  یرایسب  سردوز  روھظ  هب  ، و  دومن تدعاسم 
دراو دنھ  هب  دعب  نارود  رد  هتفای  روھظ  یاھییایرآ  هک  یماگنھ   . دش رجنم  یرھش 

کیگنس یاھداژن  رد  هک  ار  شیوخ  یدنآ  ناداژن  مھ   ، اھیدیوارد نایم  رد   ، دندش
هب اھیدیوارد   . دنتفای هتفرشیپ  رایسب  ندمت  کی  اما   ، دنتخانشن دندوب  هدش  هتخیمآ 

رساترس رد  ندمت  نیا   . دنداھن داینب  رترب  ندمت  کی  کیژولویب  یاھتیدودحم  مغر 
. تسا هتفای  اقب  نَکِد  رد  زورما  نارود  ات  دوب و  هتفای  هعاشا  یبوخ  هب  دنھ  یمامت 

دنھ هب  اھییایرآ  مجاھت  - 4

رد هلاس  دصناپ  ًابیرقت  ۀرود  کی  لوط  رد  اھییایرآ  مجاھت   ، دنھ هب  اھیدنآ  ۀنخر  نیمود 
زا ار  اھیدنآ  ییاھن  جورخ  ترجاھم  نیا   . دوب حیسم  زا  شیپ  موس  ۀرازھ  طسو 

. دومن ناشن  ناتسکرت  رد  ناشیاھنیمزرس 

. دندوب هدنکارپ   ، برغ لامش  رد  ًاتدمع   ، دنھ یلامش  ۀمین  رد  اھییایرآ  ۀیلوا  زکارم 
یھاتوک نیا  رد  ًابقاعتم  دندرکن و  لیمکت  ار  روشک  ریخست  زگرھ  نامجاھم  نیا 

طسوت بذج  هب  تبسن  ار  اھنآ  نانآ  رتمک  دادعت  اریز   ، دنتشگ یتسین  شوختسد 
یاھناتسا یانثتسا  هب  ار  هریزج  هبش  یمامت  ًابقاعتم  هک  بونج  یاھیدیوارد 

. دومن ریذپ  بیسآ   ، دندیدرونرد ایلامیھ  یاھھوک  هب  هتسباو 
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یقاب دنھ  یور  یکدنا  رایسب  یداژن  ریثأت  یلامش  یاھناتسا  رد  زج  هب  اھییایرآ 
رتشیب موادت   . دوب یبھذم  یگنھرف و   ، یداژن زا  شیب  نانآ  ریثأت  نکد  رد   . دندراذگ

قطانم نیا  رد  نانآ  روضح  ببس  هب  طقف  هن  دنھ  لامش  رد  ییایرآ  هب  موسوم  نوخ 
ۀلیسو هب  اھنآ  هک  دوب  تلع  نیا  هب  نینچمھ  هکلب   ، دوب رتشیب  ماقرا  رد 

ات تسرد   . دندش تیوقت  دعب  نارود  یبھذم  نیغلبم  ، و  ناناگرزاب  ، نایاشگروشک
تروص باجنپ  لخاد  هب  ییایرآ  نوخ  زا  موادم  یا  هنخر   ، حیسم زا  شیپ  نرق  نیلوا 

. دوب ناتساب  نانوی  نامدرم  یاھیشکرگشل  هب  طوبرم  موجھ  نیرخآ   . تفرگ یم 

یگنھرف دنتخیمآرد و  ماجنارس  اھیدیوارد  اھییایرآ و  گنگ  دور  یاھتشد  رد 
هک یقرش  لامش  زا  ییاھتدضاعم  اب  زکرم  نیا  اھدعب  ، و  دندروآ دوجو  هب  هتفرشیپ 

. دیدرگ تیوقت  دمآ  یم  نیچ  زا 

زا  ، دیدرگ یم  افوکش  یعامتجا  یاھنامزاس  عاونا  زا  یرایسب  هاگھگ  دنھ  رد 
یھاشداپ هنادبتسم و  لاکشا  ات  هتفرگ  اھییایرآ  کیتارکمد  همین  یاھمتسیس 

یعامتجا گرزب  یاھتساک  موادت  هعماج  صخشم  یگژیو  نیرتشیب  اما   . یتموکح
هدش داجیا  اھییایرآ  ۀلیسو  هب  یداژن  تیوھ  ندیشخب  موادت  یارب  شالت  رد  هک  دوب 

. تسا هدش  ظفح  لاح  نامز  ات  تساک  لیصفت  لوط و  رپ  متسیس  نیا   . دوب

دندش هداھن  داینب  هدوھیب  یشالت  رد  یلوا  زا  ریغ  هب  یگمھ   ، گرزب تساک  راھچ  زا 
هب تعنامم  شیوخ  رت  تسپ  نانامرف  ریز  اب  ییایرآ  نایاشگروشک  یداژن  طالتخا  زا  ات 

. تسا هتساخرب  اھیثیش  زا   ، راگزومآ نانھاک   ، یلصا تساک  اما   . دنروآ لمع 
مود غاب  نانھاک  یگنھرف  لصفالب  ناگداون  حیسم  زا  دعب  متسیب  نرق  یاھ  نمھرب 

توافتم دایز  ۀزادنا  هب  نانآ  ۀتسجرب  ناکاین  میلاعت  زا  اھنآ  میلاعت  هچ  رگ   ، دنتسھ
. تسا

یاھتنس رد  هک  تیھولا  زا  ار  دوخ  ۀدیا  دندش  دراو  دنھ  هب  اھییایرآ  هک  یماگنھ 
زگرھ نمھرب  نانھاک  اما   . دندروآ دوخ  اب  دوب  هدش  ظفح  مود  غاب  بھذم  ۀتفای  ماود 
اب یناھگان  سامت  ۀلیسو  هب  هک  ناتسرپ  تب  ۀدنیازف  یورین  ربارب  رد  دنتسناوتن 

زا  . دنروایب بات  دوب  هدمآ  دوجو  هب  اھییایرآ  یداژن  وحم  زا  دعب  نکد  رت  تسپ  بھاذم 
رارق رت  تسپ  بھاذم  زاس  هدرب  تافارخ  تراسا  رد  مدرم  میظع  تیرثکا  ور  نیا 
مایا رد  هک  ار  ییالاب  ندمت  تسناوتن  دنھ  هک  دش  نینچ  بیترت  نیدب  . و  دنتفرگ

. دیامن داجیا  دوب  هدنکفا  هیاس  نیشیپ 

زا شیپ  یتح  ، و  درواین ماود  دنھ  رد  حیسم  زا  شیپ  مشش  نرق  یونعم  یرادیب 
روھظ تسا  نکمم  یرتگرزب  یاماتواگ  کی  یزور  اما   . تفر نیب  زا  اھ  یدمحم  مجاھت 
ایند ماگنھ  نآ  رد  ، و  دنک یربھر  هدنز  یادخ  یارب  وجتسج  رد  ار  دنھ  یمامت  ات  دنک 
ذوفن تحت  تسا  ینالوط  یتدم  هک  ار  هرنھ  دنچ  مدرم  کی  یگنھرف  دادعتسا  ۀرمث 
دنرب یم  رس  هب  دیدش  یشوھیب  رد  هدنرب  بقع  یونعم  شنیب  کی  ۀدننک  تخرک 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. درک دھاوخ  هدھاشم 

تسناوتن ییاھنت  هب  تساک  اما   ، تسا هدش  انب  کیژولویب  ناینب  کی  یور  گنھرف 
نآ یرورض  عبنم   ، نیتسار بھذم   ، بھذم اریز   ، دشخب موادت  ار  ییایرآ  گنھرف 
یندمت یرشب  یردارب  یانبم  رب  دزاس  یم  راداو  ار  اھناسنا  هک  تسا  رتالاو  یژرنا 

. دنھن داینب  رترب 

درز ناسنا  خرس و  ناسنا  - 5

رد ییاھن  یوَر  ورف  اھیدنآ و  ییاشگروشک  ناتساد  دنھ  ناتساد  هک  یلاح  رد 
تیاور رت  حیحص  روط  هب  یقرش  یایسآ  تیاور   ، تسا رت  یناتساب  یلماکت  نامدرم 
روط هب  داژن  ود  نیا   . تسا درز  ناسنا  خرس و  ناسنا  هژیو  هب   ، هیلوا یاھکیگنس 
دایز ۀزادنا  هب  اپورا  رد  ار  یبآ  ناسنا  هک  لاتردنائن  تسپ  ۀریت  اب  طالتخا  زا  هدمع 

. دنتخیرگ دومن  ظفح  ار  کیگنس  ۀیلوا  عون  رترب  لیسناتپ  ور  نیا  زا  دنار و  بقع 

هدرتسگ اپورا  ایسآ -  ۀنھپ  رساترس  رد  لاتردنائن  ۀیلوا  یاھناسنا  هک  یلاح  رد 
عاونا نیا   . دوب هدش  هدولآ  رتشیب  یناویح  تسپ  یاھ  هریت  اب  یقرش  شخب   ، دندوب
نامھ  ، دندش هدنار  بونج  هب  یعیبط  لاچخی  نیمجنپ  ۀلیسو  هب  یرشب  نودام 
ینالوط یاھتدم  یارب  ایسآ  قرش  لخاد  هب  ار  اھکیگنس  ترجاھم  هک  یخی  ۀقرو 

فارطا رد  یقرش  لامش  هب  خرس  ناسنا  هک  یماگنھ  . و  دومن دودسم 
عاونا نیا  زا  یلاخ  ار  ایسآ  یقرش  لامش   ، داد ناکم  رییغت  دنھ  یاھراسھوک 

یا هلیبق  نامزاس  زا  رت  شیپ  خرس  یاھداژن  یا  هلیبق  نامزاس   . تفای یرشب  نودام 
هب اھکیگنس  هجوت  نوناک  زا  هک  دندوب  ییاھ  نیلوا  اھنآ  ، و  تفای لکش  نامدرم  ریاس 
درز رجاھم  لیابق  ۀلیسو  هب  لاتردنائن  تسپ  یاھ  هریت   . دندش رود  یزکرم  یایسآ 
خرس ناسنا  اما   . دندش هدنار  نوریب  یلصا  نیمزرس  زا  ای  هتشگ و  دوبان  دعب  نارود 
روط هب  یقرش  یایسآ  رد   ، درز لیابق  دورو  زا  شیپ  لاس  رازھ  دصکی  ًابیرقت  یارب 

. دوب هدومن  تموکح  لماک 

زا یلحاس  نارجاھم  ناونع  هب  درز  داژن  یلصا  ۀندب  شیپ  لاس  رازھ  دصیس  زا  شیب 
هنخر نیمزرس  نورد  هب  رتشیب  رتشیب و  اھنآ  هرازھ  رھ  رد   . دش دراو  نیچ  هب  بونج 
. دندرکن رارقرب  سامت  دوخ  یتبت  رجاھم  ناردارب  اب  ریخا  ًاتبسن  مایا  ات  اما   ، دندرک

لاح رد  لامش  یوس  هب  هک  درز  داژن  دش  بجوم  دشر  لاح  رد  تیعمج  راشف 
یطخت نیا   . دنک تکرح  هب  عورش  خرس  ناسنا  ِراکش  یاھنیمز  لخاد  هب  دوب  تکرح 
نیدب ، و  دش رجنم  هدنیازف  یاھتوادع  هب   ، یداژن یعیبط  مسینوگاتنآ  هارمھ  هب 

. دیدرگ زاغآ  رترود  یایسآ  زیخلصاح  یاھنیمز  یارب  یتایح  تازرابم  تروص 
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ایشنروی خیرات  ۀسامح  کی  درز  خرس و  یاھداژن  نیب  ینالوط  زیتس  نیا  ناتساد 
دیدش و یگنج  هب  لاس  رازھ  تسیود  زا  شیب  یارب  رترب  داژن  ود  نیا   . تسا

دندوب قفوم  یلک  روط  هب  هیلوا  یاھراکیپ  رد  خرس  یاھناسنا   . دندز تسد  هفقو  یب 
دراو درز  یاھھاگناکسا  هب  یمیظع  یناریو  اھنآ  ۀدنرب  شروی  یاھھورگ  و 

یدوز هب  دوب و  یشوھزیت  درگاش  یرواگنج  رنھ  رد  درز  ناسنا  اما   . دنتخاس یم 
اھ ینیچ   . داد ناشن  دوخ  نانھیم  مھ  اب  زیمآ  حلص  یگدنز  یارب  یریگمشچ  ییاناوت 

یاھداضت هب  خرس  لیابق   . تسا داحتا  رد  تردق  دنتفرگ  دای  هک  دندوب  ییاھنیلوا 
یاھ ینیچ  رگتخات  ناتسد  هب  مک  یتدم  رد  ، و  دنداد همادا  دوخ  ۀنارگناریو 

لمحتم دنداد  یم  همادا  لامش  یوس  هب  دوخ  ناما  یب  یورشیپ  هب  هک  تخسرس 
. دندش ررکم  یاھتسکش 

ِخی هب  تشپ  هک  نیا  نمض  خرس  داژن  ۀدش  عمق  علق و  لیابق  شیپ  لاس  رازھ  دصکی 
، و دندوب ندیگنج  لاح  رد   ، دنتشاد یعیبط  لاچخی  نیرخآ  ِینیشن  بقع  لاح  رد 
، تشگ روبع  لباق  گنیرب  ۀگنت  یور   ، برغ یوس  هب  ینیمز  هاگرذگ  هک  یماگنھ 

یماگنھ زا   . دندیزرون للعت  ایسآ  ۀراق  دعاسمان  یاھ  هنارک  ندرک  اھر  رد  لیابق  نیا 
لاس رازھ  جنپ  داتشھ و  دندش  جراخ  ایسآ  زا  صلاخ  خرس  یاھناسنا  نیرخآ  هک 

یقاب درز  دنمزوریپ  داژن  یور  ار  دوخ  یکیتنژ  رثا   ، ینالوط یالقت  اما   ، درذگ یم 
ۀریت ۀدمع  شخب  یربیس  ینادنا  مدرم  هارمھ  هب  نیچ  لامش  نامدرم   . دراذگ

. دندرب دوس  هار  نیا  زا  یا  هظحالم  لباق  ۀزادنا  هب  دندرک و  بذج  ار  خرس 

زا مدآ  ندمآ  زا  شیپ  لاس  رازھ  هاجنپ  دودح  رد  هک  یلامش  یاکیرمآ  ناتسوپ  خرس 
اوح مدآ و  یدنآ  ناگداون  اب  یتح   ، دندوب هتشگ  مورحم  دوخ  ییایسآ  یاھنیمزرس 
خرس صلاخ  یاھ  هریت  اھیدنآ  یاھترجاھم  نارود  لوط  رد   . دندرکن رارقرب  سامت  زگرھ 

، دندوب شرتسگ  لاح  رد  نیشنرداچ  لیابق  تروص  هب  یلامش  یاکیرمآ  رساترس  رد 
اھداژن و نیا   . دنتشاد لاغتشا  یزرواشک  هب  مک  نازیم  هب  هک  ینایچراکش 

رصع ۀرازھ  نیلوا  نایاپ  ات  اکیرمآ  ۀراق  هب  ناشدورو  ماگنھ  زا   ، یگنھرف یاھھورگ 
زا  ، دندش فشک  اپورا  دیفس  یاھداژن  ۀلیسو  هب  هک  یماگنھ  رد   ، تیحیسم

اھومیکسا ماگنھ  نآ  ات   . دندنام یقاب  یوزنم  لماک  روط  هب  ًابیرقت  ایند  ۀدنامیقاب 
خرس یاھناسنا  یلامش  لیابق  هک  دندوب  دیفس  یاھناسنا  هب  اھناسنا  نیرتکیدزن 

. دندوب هدید  نامز  نآ  ات 

نآ ات  اھیدنآ  یاھذوفن  زا  ادج  هک  دنتسھ  یرشب  یاھ  هریت  اھنت  درز  خرس و  یاھداژن 
ناتسوپخرس گنھرف  نیرت  یمیدق   . دنتفای تسد  ندمت  زا  ییالاب  ۀجرد  هب  ماگنھ 

دالیم زا  شیپ  لاس  ات 35٫000  اما   ، دوب اینرفیلاک  رد  نوتنالانومانُا  زکرم   ، ییاکیرمآ
رد ، و  یزکرم یاکیرمآ   ، کیزکم رد   . دوب هدش  وحم  گنھرف  نیا  هک  دوب  اھتدم  حیسم 
رد اما  خرس  ًابلاغ  داژن  کی  طسوت  رترادیاپ  دعب و  یاھندمت  یبونج  یاکیرمآ  یاھھوک 

. دندش هدنکفا  یپ  یبآ  ، و  یجنران  ، درز ۀظحالم  لباق  بیکرت  کی  ۀدنریگ  رب 
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یلماکت تالوصحم   ، دیسر ورپ  هب  یدنآ  نوخ  زا  یراثآ  هک  نیا  دوجو  اب  اھندمت  نیا 
زا یکدنا  دادعت  یلامش و  یاکیرمآ  رد  اھومیکسا  یانثتسا  هب   . دندوب اھکیگنس 

نیلوا نایاپ  ات  یبرغ  ۀرک  مین  نامدرم   ، یبونج یاکیرمآ  رد  ییایزن  یلپ  یاھیدنآ 
قداص کلم  ۀیلوا  حرط  رد   . دنتشادن ایند  ۀدنامیقاب  اب  یطابترا  حیسم  زا  دعب  ۀرازھ 
ۀریت ناگداون  زا  نت  نویلیم  کی  هک  دوب  هدش  حیرصت  ایشنروی  یاھداژن  دوبھب  یارب 

. دنھد اقترا  ار  اکیرمآ  ۀراق  خرس  یاھناسنا  دنورب و  دیاب  مدآ  صلاخ 

نیچ ندمت  زاغآرس  - 6

رد یاھ  ینیچ   ، یلامش یاکیرمآ  هب  وس  نآ  هب  خرس  ناسنا  ندنار  زا  دعب  یتدم 
هب ار  اھنآ  هدومن و  هیلخت  یقرش  یایسآ  یاھدور  هرد  زا  ار  اھینادنا  شرتسگ  لاح 
هب هک  ییاج   ، ناتسکرت لخاد  هب  برغ  یوس  هب  یربیس و  لخاد  هب  لامش  یوس 

. دندنار  ، دنتفرگ یم  رارق  اھیدنآ  رترب  گنھرف  اب  طابترا  رد  یدوز 

هدش و طولخم  نیچ  ناتسودنھ و  یاھگنھرف  نیچودنھ  ۀریزج  هبش  همرب و  رد 
ۀتفر نایم  زا  داژن  اجنیا  رد   . دننک داجیا  ار  یحاون  نآ  بقاعتم  یاھندمت  ات  دنتخیمآرد 

. تسا هتفای  اقب  یرتگرزب  داعبا  رد  ایند  رگید  ۀطقن  رھ  زا  شیب  زبس 

، یلک روط  هب   . دندرک لاغشا  ار  مارآ  سونایقا  ریازج  فلتخم  یاھداژن  زا  یرایسب 
زا ینیگنس  دصرد  هک  ینامدرم  ۀلیسو  هب  رتروانھپ  ماگنھ  نآ  رد  یبونج و  ریازج 

رایتخا رد  یلامش  ریازج   . دندش لاغشا  دندرک  یم  لمح  ار  یلین  زبس و  نوخ 
درز یاھ  هریت  زا  یگرزب  داعبا  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ییاھداژن  رایتخا  رد  اھدعب  ، و  اھینادنا
حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 12٫000  نپاژ  مدرم  ناکاین   . دنتشاد رارق  دندوب  خرس  و 

دنمورین شنار  کی  ۀلیسو  هب  اھنآ  ماگنھ  نآ  رد   . دندشن هدنار  یلصا  نیمزرس  زا 
ًاتدمع اھنآ  ییاھن  جورخ   . دندش هدنار  نوریب  نیچ  یلامش  لیابق  ِیبونج  یا  هنارک 
هب وا  هب  نانآ  هک  هلیبقرس  کی  راکتبا  تلع  هب  هکلب  تیعمج  راشف  ببس  هب  هن 

. تفرگ تروص  دنتسیرگن  یم  یھلا  تیصخش  کی  تروص 

زکارم نیرت  یمیدق   ، کیدزن رواخ  دنھ و  نامدرم  دننامھ  درز  ناسنا  دنمزوریپ  لیابق 
هب دعب  یاھلاس  رد   . دندرک یم  رارقرب  اھ  هناخدور  رانک  رد  لحاس و  دادتما  رد  ار  دوخ 

ار دوگ  نیمز  یاھرھش  اھ  هناخدور  ریسم  رییغت  هدنیازف و  یاھلیس  هک  جیردت 
قابطنا طیارش  اب  دنتسناوتن  یلحاس  یاھھاگناکسا   ، تخاس یم  ریذپان  لاغشا 

. دنبای

، یودب شناد  گنھرف و  یوق  زکرم  نیدنچ  اھ  ینیچ  ناکاین  شیپ  لاس  رازھ  تسیب 
نیا ماگنھ  نآ  رد  . و  دندوب هدروآ  دوجو  هب  زتگنای  درز و  ۀناخدور  دادتما  رد  هژیو  هب 
تبت گنایک و  نیس  زا  هتخیمآ  مھ  رد  ِرترب  موادم  نایرج  کی  دورو  ۀلیسو  هب  زکارم 
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لامش ۀزادنا  هب  زتگنای  ۀرد  هب  تبت  زا  ترجاھم   . دندومن ندش  تیوقت  هب  عورش 
هتفرشیپ دایز  میرات  ۀناخدور  ۀزوح  ۀزادنا  هب  مھ  یتبت  زکارم  ، و  دوبن هدرتسگ 

تمس هب  قرش  یوس  هب  یدنآ  نوخ  زا  یصخشم  ردق  شبنج  ود  رھ  اما   . دندوبن
. دندرک لمح  یا  هناخدور  یاھھاگناکسا 

: دوب گرزب  لماع  راھچ  ببس  هب  درز  یناتساب  داژن  یرترب 

اپورا رد  دوخ  یبآ  یاھ  هدازومع  فالخرب  ود  رھ  درز  خرس و  یاھداژن  کیتنژ .  -1
یاھ ینیچ   . دندوب هتخیرگ  دایز  ۀزادنا  هب  یرشب  تسپ  یاھ  هریت  اب  نتخیمآ  زا 
خرس و رترب  یاھ  هریت  زا  یمک  ریداقم  ۀلیسو  هب  ماگنھ  نآ  ات  هک  یلامش 

زا یا  هظحالم  لباق  قیرزت  طسوت  یدوز  هب  دوب  انب   ، دندوب هدش  تیوقت  ینادنا 
ناشدیاع یدوس  دایز  هطبار  نیا  رد  یبونج  یاھ  ینیچ   . دنرب دوس  یدنآ  نوخ 
تبیصم راچد  زبس  داژن  بذج  قیرط  زا  ینالوط  یاھتدم  یارب  اھنآ  ، و  دشن

هب هک  رت  تسپ  نامدرم  هوبنا  ۀنخر  ۀلیسو  هب  اھدعب  هک  یلاح  رد   ، دندوب هدش 
هب  ، دندش هدنار  نوریب  دنھ  زا  دایز  دادعت  هب  اھیدنآ  اھیدیوارد -  مجاھت  ۀلیسو 
یلامش و یاھداژن  نایم  نیچ  رد  هزورما  . و  دنتشگ فیعضت  رتشیب  روط 

. دراد دوجو  راکشآ  یتوافت  یبونج 

. دنتخومآ دوخ  نایم  رد  ار  حلص  شزرا  یدوز  هب  درز  داژن   . یعامتجا  -2
شرتسگ هک  دومن  کمک  تیعمج  شیازفا  هب  ردقنآ  اھنآ  یلخاد  ییوج  حلص 

لاس ات 5000  لاس  زا 25٫000   . درک نیمضت  نت  اھنویلیم  نایم  رد  ار  نانآ  ندمت 
نیچ لامش  زکرم و  رد  ایشنروی  رد  ندمت  زکرمت  نیرتالاب  حیسم  دالیم  زا  شیپ 

تسد یداژن  تدحو  کی  هب  هک  دوب  یناسنا  نیلوا  درز  ناسنا   . تفرگ تروص 
، یگنھرف ندمت  زا  هدرتسگ  نازیم  کی  هب  هک  یناسنا  نیلوا  دبای — 

. ددرگ لئان  یسایس  ، و  یعامتجا

. دندوب کاب  یب  ینایوجگنج  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  یاھ 15٫000  ینیچ 
هک اھنآ  ، و  دندوب هتشگن  فیعضت  هتشذگ  دح  زا  رتارف  میرکت  ۀلیسو  هب  اھنآ 
دندومن دقعنم  ینامیپ   ، دش یم  غلاب  رفن  نویلیم  هدزاود  زا  رتمک  هب  ناشدادعت 

هک یعقاو  تلم  کی  اھنآ  رصع  نیا  لوط  رد   . دننک ملکت  کرتشم  نابز  کی  اب  هک 
هب دوب  ناش  یخیرات  مایا  یسایس  یاھ  هیداحتا  زا  رت  نگمھ  رتدحتم و  رایسب 

. دندروآ دوجو 

نامدرم ۀرمز  رد  اھ  ینیچ   ، اھیدنآ یاھترجاھم  رصع  لوط  رد  یونعم .  -3
طسوت هک  تقیقح  کی  شتسرپ  هب  ینالوط  داقتعا   . دندوب نیمز  رت  یونعم 
هاگن رگید  یاھداژن  رتشیب  زا  رتولج  ار  اھنآ  دوب  هدش  مالعا  نوتگنالگنیس 

رد هدننک  نییعت  لماع  کی  بلغا  ورشیپ  یقرتم و  بھذم  کی  کرحم   . تشاد
تحت نیچ   ، تشگ یگدومخ  راچد  دنھ  هک  جیردت  هب   . تسا یگنھرف  ۀعسوت 
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جرا یلاعتم  تیھولا  ناونع  هب  تقیقح  نآ  رد  هک  بھذم  کی  شخبناج  کرحم 
. داھن ماگ  شیپ  هب  دوب  هدش  هداھن 

تعیبط و نیناوق  یاورپ  یب  فاشتکا  شھوژپ و  ِکرحم  تقیقح  ِشتسرپ  نیا 
زونھ شیپ  لاس  رازھ  شش  یتح  یاھ  ینیچ   . دوب رشب  عون  یاھلیسناتپ 
. دندوب تقیقح  یارب  شیوخ  یریگ  یپ  رد  کاب  یب  نیبزیت و  نایوجشناد 

قرش رد  مارآ  سونایقا  برغ و  رد  اھھوک  ۀلیسو  هب  نیچ  ییایفارغج .  -4
ناراگزور زا  ، و  تسا زاب  مجاھت  یارب  هار  لامش  رد  طقف   . دوش یم  تظفاحم 
داژن چیھ  طسوت  لامش   ، اھیدنآ یدعب  ناگداون  ندمآ  ات  خرس  ناسنا 

. دشن لاغشا  ییوج  هزیتس 

درز داژن   ، دوبن یونعم  گنھرف  رد  دعب  لوفا  یناتسھوک و  عناوم  رطاخ  هب  رگا  اما  و 
درک و یم  بذج  دوخ  هب  ار  ناتسکرت  زا  یدنآ  یاھترجاھم  رتگرزب  شخب  کش  نودب 

. داد یم  رارق  دوخ  ۀرطیس  تحت  تعرس  هب  ارچ  نوچ و  نودب  ار  ایند  ندمت 

دنوش یم  دراو  نیچ  هب  اھیدنآ  - 7

هاگرذگ زا  هظحالم  لباق  دادعت  هب  دنتشاد  اھیدنآ  شیپ  لاس  رازھ  هدزناپ  دودح  رد 
یاھھاگناکسا نایم  رد  درز  ۀناخدور  ییالاب  ۀرد  رساترس  رد  هدومن و  روبع  وات  یت 

تمس هب  قرش  یوس  هب  هاتوک  یتدم  رد  اھنآ   . دندش یم  شخپ  وسنَک  ینیچ 
. دندرک هنخر   ، دندوب هدش  عقاو  اھھاگناکسا  نیرت  هتفرشیپ  نآ  رد  هک  ییاج   ، نَنوھ

. دوب یدنآ  یمین  ینادنا و  یمین  ًادودح  برغ  یوس  زا  ۀنخر  نیا 

زا رت  هتفرشیپ  هشیمھ  درز  ۀناخدور  دادتما  رد  یلامش  یگنھرف  زکارم 
یتح دورو  زا  دعب  لاس  رازھ  دنچ  فرظ  رد   . دوب زتگنای  رد  یبونج  یاھھاگناکسا 
زا درز  ۀناخدور  رواجم  یاھھاگناکسا   ، رترب یاھناسنا  نیا  زا  یکدنا  دادعت 

بونج رد  اھنآ  ناردارب  زا  رت  هتفرشیپ  یتیعقوم  هب  هتفر و  رتولج  زتگنای  یاھ  هدکھد 
. تسا هدش  ظفح  نونکات  هک   ، دوب هتفای  تسد 

هکلب  ، دوب رترب  رایسب  اھنآ  گنھرف  هک  نیا  ای   ، دوب دایز  اھیدنآ  دادعت  هک  دوبن  روطنیا 
دح هب  ردقنآ  یلامش  یاھ  ینیچ   . دروآ دوجو  هب  رت  هرنھ  دنچ  ۀریت  کی  اھنآ  اب  طالتخا 

کرحت لادتعا  دح  رد  ناشیاناوت  ًاتاذ  ناھذا  هک  دندرک  تفایرد  یدنآ  ۀریت  زا  یفکم 
یگژیو هک  هنارگشھوژپ  رارق و  یب  یواکجنک  اب  هک  یفاک  ردقنآ  هن  اما   ، تفای

یثرا یگژیو  رتدودحم  قیرزت  نیا   . دنازیگنارب ار  اھنآ   ، دوب یلامش  دیفس  یاھداژن 
. دوب زیگنارب  لالخا  رتمک  کیگنس  عون  یتاذ  تابث  یارب  یدنآ 

؛ دندروآ دوخ  اب  ار  نیرھنلا  نیب  یگنھرف  یاھتفرشیپ  زا  یخرب  اھیدنآ  یدعب  جاوما 
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یاھدرکراک اھنآ   . دنک یم  قدص  برغ  زا  ترجاھم  جاوما  نیرخآ  دروم  رد  هژیو  هب  نیا 
رد ؛ و  دندیشخب دوبھب  دایز  ۀزادنا  هب  ار  یلامش  یاھ  ینیچ  یشزومآ  یداصتقا و 
یدعب یاھلسن   ، دوب تدم  هاتوک  درز  داژن  یبھذم  گنھرف  یور  اھنآ  ذوفن  هک  یلاح 
ییابیز ِیدنآ  تایاور  اما   . دندیزرو کمک  رایسب  یونعم  بقاعتم  یرادیب  کی  هب  اھنآ 
ینیچ یمیدق  یاھ  هناسفا  ؛  داد رارق  ریثأت  تحت  ار  ینیچ  تایاور  ایشیملد  ندع و 

. دنھد یم  رارق  برغ  رد  ار  نایادخ “ نیمزرس   ” ناکم

دعب ات   ، یدنآ یدعب  نارجاھم  دورو  ناتسکرت و  رد  یوج  تارییغت  لابند  هب  نیچ  مدرم 
. دندرکن الاک  دیلوت  رھش و  نتخاس  هب  عورش  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  زا 10٫000 
یاھ هریت  ۀتفھن  تالیامت  عیرس  رتشیب و  ۀعسوت  هب  هک  ردقنآ  دیدج  نوخ  نیا  قیرزت 

ات نَنوھ  زا   . درکن هفاضا  دایز  درز  ناسنا  ندمت  هب   ، دیشخب هزیگنا  ینیچ  رترب 
خیرات  . دندروآ یم  راب  هب  هرمث  دنتشاد  هتفرشیپ  ندمت  کی  یاھلیسناتپ  یسنِش 

. ددرگ یم  زاب  نارود  نیا  هب  یدیلوت  یاھرنھ  ۀیلک  یراکزلف و 

، نامز ۀبساحم  یارب  ینیرھنلا  نیب  ینیچ و  یمیدق  یاھشور  یخرب  نیب  تاھباشت 
هک دوب  زکرم  ود  نیا  نیب  یراجت  طباور  ببس  هب  یتلود  تیریدم  ، و  یسانش هراتس 

قیرط زا  اھیرموس  ناراگزور  رد  یتح  ینیچ  ناناگرزاب   . دنتشاد دایز  ۀلصاف  مھ  زا 
داد و نیا   . دندرک یم  رفس  نیرھنلا  نیب  هب  ینیمز  یاھریسم  یط  اب  ناتسکرت 
یا هظحالم  لباق  روط  هب  قیرط  نیدب  تارف  دور  ۀرد  دوبن —  زین  هفرط  کی  دتس 

اما  . دندرب دوس  وحن  نیدب  گنگ  ۀناخدور  یاھتشد  نامدرم  هک  روطنامھ   ، درب دوس 
داد و مجح  حیسم  زا  شیپ  موس  ۀرازھ  نانیشنرداچ  تامجاھت  یوج و  تارییغت 
ۀزادنا هب  تفرگ  یم  تروص  یزکرم  یایسآ  یناوراک  یاھریسم  یور  هک  ار  یدتس 

. داد شھاک  دایز 

نیچ یدعب  ندمت  - 8

عومجم رد   ، تشگ نایز  لمحتم  دح  زا  شیب  گنج  زا  خرس  ناسنا  هک  یلاح  رد 
درکراک قیرط  زا  اھ  ینیچ  نایم  رد  روشک  شیادیپ  هک  تسین  هابتشا  نیا  نتفگ 

زا میظع  لیسناتپ  کی  اھنآ   . داتفا قیوعت  هب  ایسآ  ریخست  رد  اھنآ  لامک  مامت و 
، دبای دشر  روخرد  روط  هب  تسناوتن  لیسناتپ  نیا  اما   ، دنتشاد یداژن  یگتسبمھ 

. تشادن دوجو  یجراخ  زواجت  ِدوجوم  هراومھ  ِرطخ  ۀکرحم  موادم  یورین  اریز 

مھ زا  جیردت  هب  یماظن  یناتساب  روشک   ، یقرش یایسآ  ریخست  لیمکت  اب 
داژن اب  یسامح  تازرابم  زا   . دندش شومارف  هتشذگ  یاھگنج  دش —  هدیشاپ 

. دنام یقاب  ریگنامک  نامدرم  اب  یناتساب  راکیپ  کی  زا  مھبم  یتیاور  طقف  خرس 
حلص تالیامت  هب  هک   ، دندروآ ور  یزرواشک  ۀفرح  راک و  هب  ناوا  نامھ  رد  اھ  ینیچ 

تبسن ریز  ًالماک  یتیعمج  هک  یلاح  رد   ، دومن کمک  رتشیب  هچ  رھ  اھنآ  ۀنایوج 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



روشک دشر  لاح  رد  ییوج  حلص  هب  رتشیب  مھ  زاب   ، یزرواشک یارب  ناسنا  نیمز - 
. دومن کمک 

هتفای شھاک  لاح  نامز  رد  یا  هزادنا  ات  هک   ) هتشذگ یاھدرواتسد  زا  یھاگآ 
هب یگداوناخ  یگدنز  کی  ، و  زرواشک هزادنا  یب  مدرم  کی  یراک  هظفاحم   ،( تسا

مسر هب  ، و  دوب ناکاین  ۀنارگشیاتس  مارتحا  دلوت  لداعم   ، هتفای هعسوت  یبوخ 
لاس دصناپ  دودح  یارب   . دش رجنم  شتسرپ  زرم  ات  هتشذگ  یاھناسنا  هب  مارتحا 
نایم رد  هباشم  رایسب  یدروخرب   ، یمور ینانوی -  ندمت  ندش  هکت  هکت  زا  دعب 

. تشگ بلاغ  اپورا  دیفس  یاھداژن 

دش هداد  شزومآ  نوتگنالگنیس  طسوت  هک  هناگی “ تقیقح   ” شتسرپ ، و  هب داقتعا 
رتالاو دیدج و  تقیقح  یارب  وجتسج   ، نامز تشذگ  اب  اما  ؛  درمن لماک  روط  هب  زگرھ 

شیپ زا  هک  هچنآ  هب  یراذگ  مارتحا  یارب  دشر  لاح  رد  لیامت  کی  عاعشلا  تحت 
بیقعت زا  ار  شیوخ  هجوت  یمارآ  هب  درز  داژن  ۀغبان   . تفرگ رارق  دوب  هدش  رارقرب 

هچنآ ندنام  دکار  لیلد  نیا  . و  تخاس فوطعم  هدش  هتخانش  ظفح  هب  هتخانشان 
. دشاب یم  دوب  ایند  تفرشیپ  لاح  رد  ندمت  نیرت  عیرس  هک 

درز داژن  یسایس  ددجم  داحتا  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  لاس و 500  نیب 4000 
تروص ماگنھ  نآ  ات  درز  ۀناخدور  زتگنای و  زکارم  یگنھرف  داحتا  اما   ، دیسر جوا  هب 

، دوبن داضت  نودب  یا  هلیبق  ِیدعب  یاھھورگ  ِیسایس  ددجم  داحتا  نیا   . دوب هتفریذپ 
یاھنابز  ، ناکاین شتسرپ   . دنام یقاب  نییاپ  حطس  رد  گنج  هب  هعماج  ۀدیقع  اما 

لاس رازھ  نارازھ  یارب  یماظن  لمع  یارب  ادن  ندادن  رس  ، و  دایدزا لاح  رد  یلحم 
. دوب هدرک  وج  حلص  هداعلا  قوف  ار  مدرم  نیا 

روشک کی  ۀعسوت  ۀدعو  هب  ندیناشوپ  لمع  ۀماج  رد  تسکش  مغر  هب  درز  داژن 
ورملق رد  هژیو  هب   ، ندمت یاھرنھ  نتخاس  ققحم  رد   ، تدم هاتوک  رد  هتفرشیپ 

ییورین بآ -  تالکشم   . دومن تکرح  ولج  هب  یجیردت  روط  هب   ، ینابغاب یزرواشک و 
هب ار  یھورگ  یراکمھ   ، دندوب هجاوم  نآ  اب  ننوھ  یسنِش و  رد  نازرواشک  هک 
هن رادقم  هب  کاخ  ظفح  یرایبآ و  تالکشم  نیا   . دومن یم  بلط  لح  هار  ناونع 

رد حلص  جیورت  بجوم  ًابقاعتم  دومن و  کمک  لباقتم  یگتسباو  داجیا  هب  مک  نادنچ 
. دش زرواشک  یاھھورگ  نایم 

هب شناد  ۀعاشا  هب   ، سرادم داجیا  هارمھ  هب   ، نتشون رد  تفرشیپ  یدوز  هب 
متسیس راوشد  تعیبط  اما   . دومن کمک   ، تشادن دوجو  نآ  زا  شیپ  هک  ینازیم 
دودحم ار  روشناد  تاقبط  دادعت   ، پاچ دوز  روھظ  مغر  هب  راگن  هشیدنا  نتشون 

یعامتجا و ندرک  هزیدرادناتسا  ۀسورپ   ، رگید یاھزیچ  ۀمھ  زا  رتارف  . و  تخاس
یبھذم ۀعسوت   . تفای همادا  تعرس  هب  یفسلف  یبھذم -  یشیدنا  کشخ 
شتسرپ هب  طوبرم  تافارخ  زا  یلیس  ۀلیسو  هب  ناکاین  هب  هنارگشیاتس  مارتحا 
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زا یعقاو  ۀدیا  کی  ۀتفای  موادت  یایاقب  اما   ، دش هدیچیپ  رتشیب  هچ  رھ  تعیبط 
. دنام یقاب  ظوفحم  یت  - گنَش ۀناھاش  شتسرپ  رد   ، دنوادخ

. دیامن یم  جیورت  ار  ییارقھق  ۀفسلف  کی  هک  تسا  نیا  ناکاین  شیاتس  گرزب  فعض 
کی نیا   ، دشاب هنادنمدرخ  هک  مھ  ردق  رھ  هتشذگ  زا  تمکح  شناد و  یروآدرگ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  تقیقح  یصاصتخا  عبنم  ناونع  هب  هتشذگ  هک  تسا  یدرخبان 
، دنک یم  یگدنز  لاح  نامز  رد  هشیمھ  نآ  ؛  تسا طسب  لاح  رد  یبسن و  تقیقح 

تسد ینیون  یلجت  هب  ناسنا —  رھ  یگدنز  رد  یتح  اھناسنا —  زا  لسن  رھ  رد  و 
. دبای یم 

هداوناخ یارب  یدروخرب  نینچ  هک  تسا  یشزرا  ناکاین  شیاتس  رد  گرزب  یورین 
ییالاو هاگیاج  دمایپ  کی   ، ینیچ گنھرف  روآ  تریح  یرادیاپ  تابث و   . دوش یم  لئاق 
رثؤم درکراک  هب  میقتسم  روط  هب  ندمت  اریز   ، دوش یم  هداد  هداوناخ  هب  هک  تسا 
کی یتح   ، یعامتجا تیمھا  کی  هب  هداوناخ  نیچ  رد  ؛ و  دراد یگتسب  هداوناخ 
. دندش کیدزن  نآ  هب  یرگید  نامدرم  کدنا  هک  تفای  تسد  یبھذم  تیمھا 

رد ۀقرف  ۀلیسو  هب  هک  یگداوناخ  یرادافو  یدنزرف و  ردام و  یدنزرف و  ردپ و  فقو 
یگداوناخ و رترب  طباور  یرارقرب  دوب  هبلاطم  دروم  ناکاین  شتسرپ  دشر  لاح 
ظفح رد  ار  نیریز  لماوع  ًامامت  نیا  ، و  دومن نیمضت  ار  یگداوناخ  رادیاپ  یاھھورگ 

: دومن لیھست  ندمت 

. تورث ییاراد و  ظفح  - 1

. لسن کی  زا  شیب  ۀبرجت  ماغدا  - 2

. هتشذگ مولع  اھرنھ و  رد  نادنزرف  رثؤم  شزومآ  - 3

شیازفا ، و  تایقالخا دوبھب   ، یسانش هفیظو  یوق  سح  کی  شیادیپ  - 4
. یقالخا تیساسح 

، هنارادرک کین  گرزب  یرادیب  ات   ، اھیدنآ ندمآ  اب  شیاشگ   ، نیچ ندمت  ۀدنزاس  ۀرود 
تایاور . و  دبای یم  همادا  حیسم  زا  شیپ  مشش  نرق  یبھذم  همین  ، و  یقالخا

ۀداوناخ زا  راذگ  ؛  تسا هدومن  ظفح  ار  یلماکت  ۀتشذگ  زا  مھبم  یا  هچخیرات  ینیچ 
هب اھنیا  یمامت  تعنص —  زاغآ   ، یرامعم ۀعسوت   ، یزرواشک یرارقرب   ، ردپ هب  ردام 
هباشم فیصوت  رھ  زا  یرتشیب  تقد  اب  ناتساد  نیا  . و  دنا هدش  لقن  یپ  رد  یپ  روط 

رد  . دراد یم  هضرع  تیربرب  حوطس  زا  ار  رترب  مدرم  کی  هوکشاب  دوعص  ریوصت   ، رگید
یعامتجا رتالاب  نامزاس  کی  هب  یزرواشک  یودب  ۀعماج  کی  زا  اھنآ  نامز  نیا  یط 

، نتشون  ، تلود  ، یراجت ۀلدابم   ، یراکزلف  ، یتعنص دیلوت   ، اھرھش ۀدنریگ  رب  رد  هک 
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. دندومن راذگ  دوب  پاچ  ، و  ملع  ، رنھ  ، تایضایر

لھچ ًابیرقت   . تسا هتفای  ماود  نورق  لوط  رد  درز  داژن  یناتساب  ندمت  بیترت  نیدب  و 
سپ هچ  رگ  ، و  درذگ یم  نیچ  گنھرف  رد  مھم  یاھتفرشیپ  نیلوا  زا  لاس  رازھ 
ریوصت کی  ندومن  هضرع  هب  ناھ  نارسپ  ندمت   ، دنا هتشاد  دوجو  یرایسب  یاھیور 

رتکیدزن همھ  زا  هتفای  همادا  متسیب  نرق  نارود  ات  هک  موادم  تفرشیپ  زا  لماک 
، دنا هدوب  ییالاب  تبترم  زا  دیفس  یاھداژن  یبھذم  یکیناکم و  یاھتفرشیپ   . تسا
زا زگرھ  اھنآ   ، یصخش تایقالخا  ای   ، یھورگ کین  رادرک   ، یگداوناخ یرادافو  رد  اما 

. دنا هتفرن  رتولج  اھ  ینیچ 

اھنویلیم  . تسا هدرک  تدضاعم  دایز  ۀزادنا  هب  رشب  یداش  هب  یناتساب  گنھرف  نیا 
تکرب نآ  یاھدرواتسد  زا  ، و  دنا هدرم  هدرک و  یگدنز  یرشب  تادوجوم  زا  نت 

اما  ، تسا هدوب  یکتم  هتشذگ  یزارفرس  هب  اھنرق  یارب  گرزب  ندمت  نیا   . دنا هتفای 
نیون یلکش  هب  یناسنا  دوجو  یلاعتم  فادھا  هک  تسا  هدننک  رادیب  نونکا  یتح 
هدز تسد  هفقو  یب  یشالت  هب  نایاپ  یب  تفرشیپ  یارب  رگید  راب  ، و  دوش مسجم 

. دوش

[. نادابن مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 80
رتخاب رد  اھیدنآ  شرتسگ 

، تفاین تسد  گنھرف  اب  گرزب  ندمت  کی  هب  ییاھنت  هب  ییاپورا  یبآ  ناسنا  هچ  رگا 
نامجاھم اب  نآ  یمدآ  رابت  یاھ  هگر  یتقو  هک  دومن  مھارف  ار  یکیژولویب  ناینب  نآ 

زا هک  ایوپ  یندمت  هب  لین  یارب  ار  اھ  هریت  نیرتاناوت  زا  یکی   ، دنتخیمآرد یتآ  یدنآ 
دوجو هب  دوب  هدش  رادیدپ  ایشنروی  رد  اھنآ  یدنآ  نانیشناج  شفنب و  داژن  مایا  ماگنھ 

. دروآ

کیگنس یاھداژن  اب  هک  ار  مدآ  لسن  ۀتفای  اقب  یاھ  هگر   ، یزورما دیفس  نامدرم 
رب رد  دندوب  یبآ  هژیو  روط  هب  رتشیب  اما   ، درز خرس و  یخرب  دندش و  طولخم 

ینادنا و ۀیلوا  ۀریت  زا  یا  هظحالم  لباق  دصرد  دیفس  یاھداژن  یمامت  رد   . دنریگ یم 
. دراد دوجو  یدون  ۀیلوا  یاھ  هگر  زا  یرتشیب  ردق  زاب 

دنوش یم  دراو  اپورا  هب  نایمدآ  - 1

هب اھنآ  ناردارب  زا  یرایسب   ، تارف دور  ۀرد  زا  اھیدنآ  نیرخآ  ندش  هدنار  نوریب  زا  شیپ 
لوط رد   . دندوب هدش  دراو  اپورا  هب  وجگنج  ، و  ناگرزاب  ، راگزومآ  ، وجارجام ناونع 
لپ قراطلا و  لبج  ۀگنت  ۀلیسو  هب  هنارتیدم  ۀکیراب  شفنب  داژن  ِرتشیپ  ناراگزور 
نیشیپ رایسب  ییایرد  یاھتراجت  زا  یخرب   . دش یم  تظفاحم  لیسیس  ینیمز 

زا یبآ  یاھناسنا  اجنآ  رد   . دندش رارقرب  یموب  نورد  یاھ  هچایرد  نیا  رد  ناسنا 
. دندرک رادید  قرش  زا  نایمدآ  اھیدون و  اب  بونج  زا  ارحص  مدرم  لامش و 

هدرک رارقرب  ار  دوخ  یاھگنھرف  نیرتریگارف  زا  یکی  اھیدون  هنارتیدم  یقرش  ۀکیراب  رد 
لخاد هب  هژیو  روط  هب  رتشیب  اما  اپورا  بونج  لخاد  هب  یا  هزادنا  ات  زکارم  نیا  زا  و 

ناوا نامھ  رد  ینادنا  یدون -  ِخارفرس  یاھیروس   . دندوب هدرک  هنخر  اقیرفآ  لامش 
، لین دور  ندمآ  الاب  لاح  رد  یمارآ  هب  یاتلد  رد  شیوخ  یاھھاگناکسا  اب  طابترا  رد 
ریاس ، و  واگ  ، زب  ، دنفسوگ نینچمھ  اھنآ   . دندومن هضرع  ار  یزرواشک  یرگلافس و 
. دندروآ ار  یراکزلف  ۀتفای  دوبھب  رایسب  یاھشور  دندرک و  دراو  ار  یلھا  تاناویح 

. دوب تعنص  نآ  زکرم  ماگنھ  نآ  رد  هیروس 
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رنھ و هک  ار  نیرھنلا  نیب  مدرم  زا  موادم  ینایرج  رصم  لاس  رازھ  یس  زا  شیب  یارب 
دنتخاس ینغ  ار  لین  دور  ۀرد  گنھرف  رنھ و  هدروآ و  هارمھ  هب  ار  شیوخ  گنھرف 

رواجم ۀیلوا  ندمت  تیفیک  زا  ارحص  نامدرم  زا  یھبانتم  دادعت  دورو  اما   . دومن تفایرد 
هب رصم  شیپ  لاس  رازھ  هدزناپ  دودح  رد  هک  یروط   ، تساک دایز  ۀزادنا  هب  لین  دور 

. دیسر دوخ  یگنھرف  حطس  نیرت  نییاپ 

دوجو برغ  یوس  هب  نایمدآ  ترجاھم  یارب  یمک  عنام  نیشیپ  مایا  لوط  رد  اما 
دح رد  نازرواشک  ناراد و  هلگ  یارب  هک  دوب  زاب  هاگارچ  کی  اقیرفآ  یارحص   . تشاد
زین زاسرھش  ، و  دندشن دیلوت  ریگرد  زگرھ  ارحص  نامدرم  نیا   . دوب هدرتسگ  دایز 

زا یاھداژن  زا  یعیسو  یاھ  هگر  هک  دندوب  گنر  هایس  یلین -  هورگ  کی  اھنآ   . دندوبن
نیمز یور  الاب  هک  نیا  زا  شیپ  اھنآ  اما   . دندرک یم  لمح  ار  یجنران  زبس و  ۀتفر  نیب 
ار وج  حلص  هافر و  رد  ندمت  نیا  یایاقب   ، بآ یواح  ِتھج  رییغت  لاح  رد  یاھداب  و 

. دندرک تفایرد  شفنب  ثاریم  زا  یدودحم  رایسب  رادقم   ، دزاس هدنکارپ 

زا شیب  یخرب  اما   ، تسا هدش  تمسق  یرشب  یاھداژن  رتشیب  اب  مدآ  نوخ 
یارب اقیرفآ  رت  هریت  نامدرم  دنھ و  طلتخم  یاھداژن   . دندرک بسک  ار  نآ  نارگید 

، داتفا یمن  ادج  دایز  ۀلصاف  هب  اکیرمآ  ۀراق  رد  خرس  ناسنا  رگا   . دندوبن باذج  نایمدآ 
، دندوب درز  ناسنا  یاریذپ  زیمآرھم  روط  هب  اھنآ   . دنتخیمآ یمرد  یو  اب  هنادازآ  نایمدآ 
هب اھنآ  هک  یماگنھ  ور  نیا  زا   . دوب لکشم  رود  یایسآ  رد  زین  یو  هب  یسرتسد  اما 
تارف دور  ۀرد  زا  هک  یتقو  ای   ، دندش هتخیگنارب  ییارگ  عونمھ  ای  ییوجارجام  ۀلیسو 

. دندیزگرب ار  اپورا  یبآ  یاھداژن  اب  تلصو  یعیبط  رایسب  روط  هب   ، دندش هدنار  نوریب 

هک یبھذم  یموسر  بادآ و   ، دندوب بلاغ  اپورا  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  یبآ  یاھناسنا 
شفنب و یاھداژن  نیب  ، و  دنتشادن دشاب  هتشاد  هعفاد  نیشیپ  رجاھم  نایمدآ  یارب 

راختفا ار  نیا  یبآ  یاھناسنا  نیرتھب   . تشاد دوجو  یدایز  یسنج  ۀبذاج  یبآ 
دنلب نیا  یبآ  ناسنا  رھ   . دنوش نایمدآ  اب  جاودزا  هب  زاجم  هک  دنتشادنپ  یم  یگرزب 
رابت نز  کی  زا  دناوتب  هک  ددرگ  دنمرنھ  رھام و  ردقنآ  هک  دنارورپ  یم  رس  رد  ار  یزاورپ 
رابت درم  کی  هجوت  هک  دوب  یبآ  رترب  نز  کی  یوزرآ  نیرتالاب  نیا  ، و  دنک ییابرلد  مدآ 

. دیامن بلج  ار  مدآ 

موسر هدرک و  تلصو  یبآ  داژن  رتالاب  عاونا  اب  جیردت  هب  ندع  رجاھم  نادنزرف  نیا 
لاتردنائن ۀریت  زا  هدنامیقاب  یاھ  هگر  هک  نیا  نمض   ، دندومن تیوقت  ار  اھنآ  یگنھرف 

فذح اب  قیفلت  رد   ، یداژن شزیمآ  کینکت  نیا   . دنتخاس نک  هشیر  یمحر  یب  اب  ار 
زا رت  هتفرشیپ  رتدنمورین و  یاھھورگ  زا  رتشیب  ای  نیجود  کی  رت  تسپ  یاھ  هگر 

دیا هدرک  یراذگمان  نوینامورک  ناسنا  ار  نانآ  زا  یکی  امش  هک  یبآ  رترب  یاھناسنا 
. دومن داجیا 

جاوما  ، دوبن ترجاھم  بولطم  یاھریسم  اھنآ  نیرتمک  هک  رگید  لیالد  تلع و  نیا  هب 
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نینچ . و  دندرب هار  اپورا  هب  درف  هب  رصحنم  روط  هب  ًابیرقت  ینیرھنلا  نیب  گنھرف  ۀیلوا 
. دومن نییعت  ار  اپورا  یزورما  ندمت  دنیآ  شیپ  هک  دوب  یطیارش 

کیژولوئژ یوج و  تارییغت  - 2

یوج و یناھگان  تارییغت  یخرب  ۀلیسو  هب  اپورا  لخاد  هب  شفنب  داژن  ۀیلوا  شرتسگ 
بآ یواح  یاھداب   ، یلامش یاھرازخی  ینیشن  بقع  اب   . دیسر نایاپ  هب  کیژولوئژ 

زاب میظع  یاھھاگارچ  جیردت  هب  دنداد و  تھج  رییغت  لامش  یوس  هب  برغ  زا 
مدرم یلاسکشخ  نیا   . دندومن لیدبت  عرزی  مل  یارحص  کی  هب  ار  اقیرفآ  یارحص 
یارحص گرزب  تالف  ۀدیشک  رس  اما  هریت  مشچ  نانکاس   ، هزبس رت  تماق  هاتوک 

. تخاس هدنکارپ  ار  اقیرفآ 

هب ات  هک  ییاج   ، اقیرفآ زکرم  یاھلگنج  هب  بونج  یوس  هب  یلین  رت  صلاخ  رصانع 
تھج هس  رد  رت  طلتخم  یاھھورگ   . دندرک تمیزع   ، دنا هدنام  یقاب  نآ  رد  زورما 
اپورا رواجم  یاھتمسق  هب  اجنآ  زا  ایناپسا و  هب  یبرغ  رترب  لیابق  دندش : شخپ 

ار دعب  نارود  یا  هنارتیدم  ۀدیشک  رس  ۀزبس  یاھداژن  ۀتسھ  ، و  دندرک ترجاھم 
هب اقیرفآ  یارحص  تالف  قرش  رد  ورشیپ  رتمک  همھ  زا  شخب   . دنداد لیکشت 
ترجاھم رود  یاکنالیرس  هب  دنھ  نیرھنلا و  نیب  لامش  قیرط  زا  اجنآ  زا  ناتسبرع و 
تمیزع نیطسلف  لخاد  هب  لین و  دور  ۀرد  هب  قرش  لامش و  هب  یزکرم  هورگ   . درک

. دومن

نایم رد  یدنواشیوخ  یصخشم  ۀجرد  زا  هک  تسا  هیوناث  کیگنس  داینب  نیا 
لحاس ود  رھ  دادتما  رد  ، و  نیرھنلا نیب   ، ناریا ات  نکد  تالف  زا  هک  یزورما  نامدرم 

. دنک یم  تیاکح  دندش  هدنکارپ  هنارتیدم  یایرد 

، و دش ادج  هراق  زا  ناتسلگنا   ، اقیرفآ رد  یوج  تارییغت  نیا  ماگنھ  رد  ًادودح 
یایرد یبرغ  ۀزوح  زا  هک  قراطلا  لبج  ۀگنت  هک  یلاح  رد   ، دمآ الاب  ایرد  زا  کرامناد 
نیا تعرس  هب  دش و  ادج  هزرل  نیمز  کی  ۀجیتن  رد  درک  یم  تظفاحم  هنارتیدم 

لپ هاتوک  یتدم  رد   . دروآ الاب  سلطا  سونایقا  حطس  هب  ار  یکشخ  رد  عقاو  ۀچایرد 
هدومن و داجیا  ار  هنارتیدم  ۀقطنم  یایرد  کی  تفر و  ورف  بآ  ریز  رد  لیسیس  ینیمز 

نیدنچ تعیبط  یناھگان  ینوگرگد  نیا   . درک لصو  سلطا  سونایقا  هب  ار  نآ 
هب یناسنا  تافلت  نیرتگرزب  بجوم  هدرک و  یگدز  لیس  راچد  ار  یرشب  هاگتنوکس 

. تشگ نیمز  ۀرک  خیرات  یمامت  رد  لیس  ۀلیسو 

رد  ، داد همتاخ  نایمدآ  یارب  ار  برغ  یوس  هب  تکرح  ًاروف  هنارتیدم  ۀزوح  ۀطاحا  نیا 
هار نتفای  ددصرد  اھنآ  دش  بجوم  اقیرفآ  یارحص  مدرم  میظع  موجھ  هک  یلاح 

هک جیردت  هب   . دنیآرب ندع  قرش  لامش و  یوس  هب  ناش  هدنیازف  دادعت  یارب  جورخ 
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عناوم اب   ، دندیدرون هر  لامش  یوس  هب  تارف  هلجد و  یاھ  هرد  زا  مدآ  ناگداون 
نیدنچ یارب  . و  دندش هجاوم  رزخ  ۀتفای  طسب  یایرد  ماگنھ  نآ  رد  یناتسھوک و 

ار دوخ  یاھھاگتنوکس  فارطا  نیمز  ، و  دندرک یراد  هلگ   ، دندرک راکش  نایمدآ   ، لسن
ار دوخ  یورملق  الاو  مدرم  نیا   . دندرک تشک  دوب  هدنکارپ  ناتسکرت  رساترس  رد  هک 
اپورا هب  قرش  زا  نایمدآ  ماگنھ  نیا  رد  اما   . دنداد شرتسگ  یمارآ  هب  اپورا  لخاد  هب 

ایسآ گنھرف  زا  رت  بقع  لاس  نارازھ  ار  یبآ  ناسنا  گنھرف  دنوش و  یم  دراو 
رارق نیرھنلا  نیب  سرتسد  زا  جراخ  لماک  روط  هب  ًابیرقت  هیحان  نیا  اریز   ، دنبای یم 

. تسا هتشاد 

نوینامورک یبآ  ناسنا  - 3

عقاو اپورا  یاھ  هناخدور  یمامت  دادتما  رد  یبآ  ناسنا  یگنھرف  یناتساب  زکارم 
مایا لوط  رد  هک  دراد  نایرج  یلاناک  نامھ  رد  مُس  دور  طقف  نونکا  اما   ، دندوب هدش 

. دومن یم  لابند  ار  نآ  یدورخی  زا  شیپ 

دوب یلوتسم  اپورا  ۀراق  رب  هک  یناسنا  ناونع  هب  یبآ  ناسنا  ۀرابرد  ام  هک  یلاح  رد 
رازھ جنپ  یس و  یتح   . دنتشاد دوجو  زین  رگید  داژن  عون  نیدنچ   ، مییوگ یم  نخس 
هک دندوب  هتخیمآ  مھ  رد  رایسب  یمدرم  شیپ  زا  ییاپورا  یبآ  یاھداژن  شیپ  لاس 

سونایقا لحاوس  رد  هک  یلاح  رد   ، دندرک یم  لمح  ار  درز  مھ  خرس و  یاھ  هگر  مھ 
بذج ار  ینادنا  نوخ  زا  یا  هظحالم  لباق  رادقم  یزورما  ۀیسور  یحاون  رد  سلطا و 
شالت اما   . دندوب سامت  رد  اقیرفآ  یارحص  نامدرم  اب  بونج  تمس  رد  دندوب و  هدرک 

. تسا رمث  یب  یداژن  ددعتم  یاھھورگ  ندرمشرب  یارب 

رنھ ناوت و  زا  ریظن  یب  ۀزیمآ  کی  مدآ  زا  سپ  نیزاغآ  ۀرود  نیا  ییاپورا  ندمت 
دنمناوت رایسب  یداژن  یبآ  یاھناسنا   . دوب نایمدآ  قالخ  عادبا  اب  یبآ  یاھناسنا 

نیا  . دنداد لزنت  شحاف  ۀزادنا  هب  ار  مدآ  لسن  یونعم  یگنھرف و  تیعضو  اما   ، دندوب
هک نوینامورک  یاھناسنا  یور  دوخ  بھذم  اب  هک  دوب  لکشم  رایسب  نایمدآ  یارب 

. دنراذگب ریثأت   ، دنتشاد لیامت  نارتخد  ندرب  رد  هب  هار  زا  بیرف و  هب  نانآ  زا  یرایسب 
کی رد  رصم  دنھ و  یاھتفرشیپ  اب  هسیاقم  رد  اپورا  رد  بھذم  لاس  رازھ  هد  یارب 

. تشاد رارق  نییاپ  ۀطقن 

یسنج یاھیدیلپ  زا  دندوب و  قداص  ًالماک  دوخ  تالماعم  یمامت  رد  یبآ  یاھناسنا 
، و دنتشاذگ یم  مارتحا  نارتخد  یگ  هرکاب  هب  اھنآ   . دندوب غراف  ًامامت  طلتخم  نایمدآ 

تسد یرسمھ  دنچ  هب  تشگ  یم  نادرم  دوبمک  بجوم  گنج  هک  یماگنھ  اھنت 
. دندز یم 

رثؤم متسیس  کی  اھنآ   . دندوب شیدنا  رود  ریلد و  داژن  کی  نوینامورک  نامدرم  نیا 
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، و دندرک یم  تکرش  اھراک  نیا  رد   ، ود رھ   ، ردام ردپ و   . دندرک ظفح  ار  کدوک  شرورپ 
تبقارم رد  دنزرف  رھ   . دش یم  هتفرگ  راک  هب  لماک  روط  هب  رت  نسم  نادنزرف  تامدخ 

نانز  . دش یم  هداد  شزومآ  تقد  اب  قامخچ  گنس  نتخاس  رد  ، و  رنھ رد   ، اھراغ زا 
، دندوب هدومزآ  یبوخ  هب  ییادتبا  یزرواشک  رد  یگناخ و  یاھرنھ  رد  نییاپ  نس  رد 

. دندوب روالد  ینایوجگنج  رھام و  ینایچراکش  نادرم  هک  یلاح  رد 

قیاق اھنآ  ؛  دندوب کاروخ  ۀدنروآ  درگ  ، و  ریگ یھام   ، یچراکش  ، یبآ یاھناسنا 
عطق ار  ناتخرد   ، دنتخاس یم  یگنس  یاھربت  اھنآ   . دندوب یرھام  نازاس 
تسوپ اب  هتشاد و  رارق  نیمز  ریز  رد  ًاشخب  هک  راولا  زا  ییاھ  هبلک   ، دندرک یم 

دوجو ینامدرم  یربیس  رد  . و  دندرک یم  اپرب   ، دندوب هدش  یراذگ  فقس  تاناویح 
ًالومعم نوینامورک  یبونج  یاھناسنا   . دنزاس یم  هباشم  ییاھ  هبلک  زونھ  هک  دنراد 

. دندرک یم  یگدنز  اھھوک  فاکش  اھراغ و  رد 

رد ناتسمز  دیدش  یامرس  لوط  رد  هک  دوبن  یداعریغ  نانآ  نانابھگن  یارب  نیا 
تماھش اھنآ   . دنریمب هدش و  دمجنم  دنتسیاب و  هنابش  یرادساپ  هب  اھراغ  لخدم 

هب ار  قالخ  یروآون  نایمدآ  طالتخا  ؛ و  دندوب دنمرنھ  اھنآ   ، همھ زا  رتارف  اما   ، دنتشاد
، دوب شیپ  لاس  رازھ  هدزناپ  دودح  رد  یبآ  ناسنا  رنھ  جوا   . دیشخب باتش  ناھگان 

لامش هب  ایناپسا  قیرط  زا  اقیرفآ  زا  رت  هریت  تسوپ  یاھداژن  هک  ییاھزور  زا  لبق 
. دندمآ

. دندوب شرتسگ  لاح  رد  ًاعیسو  پلآ  یاھلگنج  شیپ  لاس  رازھ  هدزناپ  دودح  رد 
زیگنارب یداش  یاھنیمزرس  هک  یوّج  رابجا  نامھ  قیرط  زا  ییاپورا  نایچراکش 

هدنار لاح  رد   ، دوب هتخاس  لیدبت  ریاب  کشخ و  یاھارحص  هب  ار  نیمز  ۀرک  راکش 
یوس هب  یناراب  یاھداب  هک  جیردت  هب   . دندوب اھایرد  لحاوس  اھدور و  هرد  هب  ندش 

. دندیدرگ هدیشوپ  اھلگنج  زا  اپورا  گرزب  ِزاب  یاھھاگارچ   ، دنداد تھج  رییغت  لامش 
زا تخاس  راچان  ار  اپورا  یاھداژن  یناھگان  ًاتبسن  یوّج و  میظع  تارییغت  نیا 

نیمز نارگتشک  ناریگیھام و  هب  یا  هزادنا  ات  ، و  ناراد هلگ  هب  زاب  یاضف  نایچراکش 
. دنوش لیدبت 

یاھیوَر سپ  یخرب   ، دیماجنا یگنھرف  یاھتفرشیپ  هب  هک  یلاح  رد  تارییغت  نیا 
رتالاب عاونا  اب  راکش  نیشیپ  رصع  لوط  رد  رترب  لیابق   . دومن داجیا  ار  کیژولویب 

دنتشادنپ یم  رت  تسپ  هک  ار  ییاھنآ  دندوب و  هدرک  یداژن  نیب  جاودزا  یگنج  ناریسا 
دندرک زاغآ  ار  اھھاگناکسا  یرارقرب  هک  جیردت  هب  اما   . دندوب هدرک  دوبان  انثتسا  نودب 
یلومعم ناریسا  زا  یرایسب  ظفح  هب  عورش   ، دندش یناگرزاب  یزرواشک و  ریگرد  و 
عون یمامت  ًابقاعتم  هک  دندوب  ناگدرب  نیا  دور  داز و  . و  دندومن هدرب  ناونع  هب 

همادا یگنھرف  یوَر  سپ  نیا   . دنتخادنا تیفیک  زا  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  ار  نوینامورک 
مجاھت ماگنھ  نآ  رد   . درک تفایرد  قرش  زا  هزات  ۀکرحم  یورین  کی  هک  نیا  ات  تفای 

عون و تعرس  هب  ، و  دیدرونرد ار  اپورا  رسارس  اھینیرھنلا  نیب  یعمج  هتسد  ییاھن و 
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. داھن ناینب  ار  دیفس  یاھداژن  ندمت  هدومن و  بذج  ار  نوینامورک  گنھرف 

اپورا هب  اھیدنآ  تامجاھت  - 4

تفھ  ، دندروآ موجھ  اپورا  لخاد  هب  موادم  نایرج  کی  لکش  هب  اھیدنآ  هک  یلاح  رد 
میظع جوم  هس  رد  اھبسا  تشپ  رب  اھدورو  نیرخآ  ، و  تفریذپ تروص  یلصا  مجاھت 

دراو اپورا  هب  بوناد  دور  ۀرد  یالاب  هژا و  یایرد  ریازج  قیرط  زا  یخرب   . دیسر ماجنا  هب 
نآ رد  یلامش  ریسم  قیرط  زا  رت  صلاخ  رتشیپ و  یاھ  هگر  تیرثکا  اما   ، دندش

. دندرک ترجاھم  اپورا  یبرغ  لامش  هب  نود  اگلو و  یاھھاگارچ  یوس 

یاھ هناخدور  قیرط  زا  هک  اھینادنا  زا  یھوبنا   ، مجاھت نیمراھچ  نیموس و  نیب 
هب اھنآ   . دندش دراو  اپورا  هب  لامش  زا  دندمآ  یم  یربیس  زا  کیتلاب  ۀقطنم  هیسور و 

. دندش بذج  ًاروف  یدنآ  یلامش  لیابق  ۀلیسو 

یاھشرتسگ زا  رت  هنایوج  حلص  اھراب  شفنب  رت  صلاخ  داژن  ۀیلوا  یاھشرتسگ 
وج حلص  نایمدآ   . دوب اھنآ  ییاشگروشک  رادتسود  وجگنج و  همین  یدنآ  ناگداون 

یاھداژن اب  اھدعب  هک  روطنآ   ، اھ هریت  نیا  تلصو   . دندوب ارگزیتس  اھیدون  ؛  دندوب
هب هک  دروآ  دوجو  هب  ار  کاب  یب  دنمناوت و  یاھیدنآ   ، دنتخیمآرد کیگنس 

. دندز تسد  یعقاو  یماظن  یاھییاشگروشک 

بسا  . دومن نییعت  رتخاب  رد  ار  اھیدنآ  یالیتسا  هک  دوب  یلماکت  لماع  نآ  بسا  اما 
یاھھورگ نیرخآ  ، و  داد ار  کرحت  دوجومان  ماگنھ  نآ  ات  تیزم  هدنکارپ  یاھیدنآ  هب 

هدومن و یورشیپ  تعرس  هب  رزخ  یایرد  فارطا  رد  تخاس  رداق  ار  یدنآ  راکراوس 
هدرک تکرح  یدنک  هب  ردقنآ  اھیدنآ  نیشیپ  جاوما  یمامت   . دندرونرد ار  اپورا  رسارس 
جاوما نیا  اما   . دنتشاد یشالت  هب  لیامت  نیرھنلا  نیب  زا  دایز  ۀلصاف  رھ  رد  هک  دندوب 
اپورا هب  مجسنم  یاھھورگ  تروص  هب  هک  دندرک  تکرح  تعرس  هب  ردقنآ  دعب  نارود 

. دندومن ظفح  ار  رتالاب  گنھرف  زا  ینیعم  ردق  لاح  نیع  رد  دندیسر و 

لاس رازھ  هد  یارب  تارف  دور  ۀیحان  نیچ و  زا  جراخ   ، ینوکسم یایند  یمامت 
ناراوس بسا  هک  نیا  ات   ، دوب هدرک  یدودحم  رایسب  یگنھرف  تفرشیپ 

. دندش رادیدپ  حیسم  زا  شیپ  متفھ  مشش و  ۀرازھ  رد  یدنآ  شوک  تخس 
، دندرک یم  تکرح  هیسور  یاھتشد  یوس  نآ  هب  برغ  یوس  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ 
هب  ، دندرک یم  دوبان  ار  اھ  نیرتدب  دندرک و  یم  بذج  ار  یبآ  یاھناسنا  یاھ  نیرتھب  و 
، کیدرون هب  موسوم  یاھداژن  ناکاین  اھنیا   . دندش ماغدا  مھ  رد  مدرم  کی  لکش 

. دندوب نوسکاسولگنا  ، و  یناملآ  ، یوانیدناکسا نامدرم  دادجا 

طسوت اپورا  لامش  رسارس  رد  یبآ  رترب  یاھ  هگر  هک  دیشکن  لوط  یدایز  تدم 
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( یناتیرب رد  یصخشم  دح  ات  و   ) دنلپال رد  اھنت   . دندش بذج  لماک  روط  هب  اھیدنآ 
. دندرک ظفح  ار  تیوھ  زا  یتھابش  یتح  رت  یمیدق  یاھینادنا 

اھیدنآ طسوت  اپورا  لامش  ریخست  - 5

یسور قطانم  زا  روبع  اب  نیرھنلا  نیب  نارجاھم  موادم  نایرج  اب  اپورا  لامش  لیابق 
یماگنھ ، و  دندش یم  هداد  اقترا  هدش و  تیوقت  هتسویپ  روط  هب  ناتسکرت  بونج 

ایند رگید  ۀطقن  رھ  زا  شیب   ، دندیدرونرد ار  اپورا  یدنآ  ناراکراوس  جاوما  نیرخآ  هک 
. دنتشاد دوجو  هیحان  نآ  رد  شیپ  زا  یدنآ  ثاریم  اب  یرتشیب  یاھناسنا 

هک روطنآ   . دوب کرامناد  رد  یلامش  یاھیدنآ  یماظن  داتس  لاس  رازھ  هس  یارب 
تحت نامدرم  اب  ینیرھنلا  نیب  نایاشگروشک  ییاھن  شزیمآ  دھاش  یدامتم  نورق 

روط هب  یدنآ و  هدنبای  شھاک  روط  هب  هک  ییاشگروشک  یلاوتم  جاوما   ، دوب هطلس 
. دندرک تمیزع  یزکرم  ۀطقن  نیا  زا  دندش  یم  دیفس  هدنیازف 

ناراکراوس میلست  ًاتیاھن  دوب و  هدش  بذج  لامش  رد  یبآ  ناسنا  هک  یلاح  رد 
طلتخم داژن  ِیورشیپ  لاح  رد  لیابق   ، دش دندرک  هنخر  بونج  هب  هک  مجاھم  دیفس 

اما  ، دندش هجاوم  نوینامورک  یاھناسنا  ینالوط  هناتخسرس و  تمواقم  اب  دیفس 
ار رت  یمیدق  داژن  تخاس  رداق  ار  اھنآ  کیژولویب  ۀدنیازف  هتسویپ  ریاخذ  رترب و  شوھ 

. دنزاس وحم  دوجو  ۀصرع  زا 

هدیگنج مُس  مور  ۀرد  رد  یبآ  ناسنا  دیفس و  ناسنا  نیب  زاس  تشونرس  تازرابم 
اب بونج  تمس  هب  تکرح  لاح  رد  یاھیدنآ  اب  یبآ  داژن  یاھ  هبخن   ، اجنیا رد   . دندش

یاھناسنا نیا  لاس  دصناپ  زا  شیب  یارب  ، و  دندز هزیتس  هب  تسد  تدش 
زا دیفس  نامجاھم  یماظن  رترب  یژتارتسا  هب  ندش  میلست  زا  شیپ  نوینامورک 

یاھشترا دنمزوریپ  ۀدنامرف   ، رُت  . دندرک عافد  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  دوخ  یاھنیمزرس 
طسوت اھدعب  دش و  دیفس  یلامش  لیابق  نامرھق   ، مُس ییاھن  دربن  رد  لامش 

. تفرگ رارق  سیدقت  مارتحا و  دروم  ادخ  ناونع  هب  نانآ  زا  یخرب 

هسنارف بونج  رد  دندروآ  ماود  رتشیب  همھ  زا  هک  یبآ  ناسنا  مکحتسم  یاھژد 
عقاو هبلغ  دروم  مُس  دور  دادتما  رد  یماظن  گرزب  تمواقم  نیرخآ  اما   ، دنتشاد رارق 

دادتما رد  تیعمج  راشف   ، یراجت ذوفن  ۀلیسو  هب  یدعب  ییاشگروشک   . دش
هارمھ هب   ، رترب یاھناسنا  اب  یداژن  نیب  موادم  جاودزا  ۀلیسو  هب  اھ و  هناخدور 

. تفر شیپ  رت  تسپ  یاھناسنا  ۀنامحر  یب  یزاسدوبان 

کی یگتسیاش  مدع  رب  ینبم  یمکح  یدنآ  ناگرزب  یا  هلیبق  یاروش  هک  یماگنھ 
نَمَش نانھاک  هب  لصفم  مسارم  کی  ۀلیسو  هب  یو   ، درک رداص  رت  تسپ  ریسا 
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هب دورو  مسارم  دندرک و  تروکسا  هناخدور  هب  ار  وا  زین  اھنآ   . دش هدرپس 
. دندرک ارجا  ار  هدننک —  کالھ  ندرب  بآ  ریز  راکش — “ داش  یاھنیمزرس  ”

فوفص رد  تعرس  هب  هک  ار  ییور  رد  ور  دروم  نامدرم  یمامت  اپورا  دیفس  نامجاھم 
ناسنا بیترت  نیدب  ، و  دنتخاس یم  دوبان  قیرط  نیدب  دندش  یمن  بذج  ناشدوخ 

. تفای ماجنا  تعرس  هب  راک  نیا  ، و  دیسر دوخ  تبقاع  نایاپ  هب  یبآ 

اپورا یزورما  یاھداژن  یارب  کیژولویب  ناینب  ۀدنریگ  رب  رد  نوینامورک  یبآ  ناسنا 
ابآ یاھنیمزرس  دنمتردق  یدعب و  نارگالیتسا  ۀلیسو  هب  هک  روطنآ  اھنت  اھنآ  اما   ، دوب
ددعتم و ماود  رپ  یاھیگژیو  یبآ  ۀگر   . دنا هتفای  اقب  دندش  بذج  شیوخ  یدادجا  و 
حازم و اما   ، تسا هتشاد  ینازرا  اپورا  دیفس  یاھداژن  هب  یدایز  یکیزیف  یورین 
نیا  . تسا هتفای  همشچرس  اھیدنآ  زا  ییاپورا  ۀتخیمآ  مھ  رد  نامدرم  لیخت  تردق 

، یروف یوَر  سپ  کی   ، دیماجنا دیفس  یلامش  یاھداژن  هب  هک  یبآ  یدنآ -  تلصو 
ناھنپ یرترب  ماجنارس   . دومن داجیا  یدنآ  ندمت  یارب   ، رذگدوز تعیبط  اب  ارقھق  کی 

. دش رجنم  اپورا  یزورما  ندمت  هب  تخاس و  نایامن  ار  دوخ  یلامش  یاھیربرب  نیا 

رساترس رد  دیفس  لماکت  لاح  رد  یاھداژن  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 5000 
هریچ ایناتیرب  ریازج  ، و  هسنارف لامش   ، ناملآ لامش  لماش   ، اپورا لامش  یمامت 
درِگ رس  یاھینادنا  یبآ و  ناسنا  ۀلیسو  هب  یتدم  یارب  یزکرم  یاپورا   . دندوب
ۀلیسو هب  زگرھ  دندوب و  رقتسم  بوناد  دور  ۀرد  رد  ًاتدمع  اھ  یمود   . دش یم  لرتنک 

. دندشن اج  هب  اج  لماک  روط  هب  اھیدنآ 

لین دور  رانک  یاھیدنآ  - 6

زکرم ، و  تفای لزنت  تارف  دور  ۀرد  رد  گنھرف   ، اھیدنآ ییاھن  یاھترجاھم  مایا  زا 
ناونع هب  نیرھنلا  نیب  نیشناج  رصم   . داد ناکم  رییغت  لین  دور  ۀرد  هب  ندمت  لصفالب 

. دش نیمز  ۀرک  رد  هورگ  نیرت  هتفرشیپ  یزکرم  رقم 

شوختسد اھبالیس  رثا  رد  نیرھنلا  نیب  یاھ  هرد  زا  شیپ  یھاتوک  تدم  لین  دور  ۀرد 
ۀلیسو هب  هیلوا  یوَر  سپ  نیا   . تشاد یرتھب  رایسب  ماجنارس  اما  دیدرگ  بیسآ 

اب رصم  گنھرف  هک  یروط   ، تشگ ناربج  دح  زا  شیب  یدنآ  نارجاھم  موادم  نایرج 
هب دیسر  یم  رظن  هب   ، دوب هتفای  همشچرس  تارف  دور  ۀیحان  زا  یتسار  هب  هک  نآ 
لیس ۀرود  لوط  رد  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  رد 5000  اما   . دور یم  شیپ  تعرس 
هک  ، دنتشاد دوجو  رصم  رد  یرشب  تادوجوم  زا  زراب  هورگ  تفھ   ، نیرھنلا نیب  رد 

. دندمآ نیرھنلا  نیب  زا  یکی  یانثتسا  هب  یگمھ 

هب یبایتسد  رد  رصم   ، تفرگ تروص  تارف  دور  ۀرد  زا  جورخ  نیرخآ  هک  یماگنھ 
یدنآ نارگتعنص  نیا   . دوب لابقا  شوخ  نارگتعنص  نادنمرنھ و  نیرترھام  زا  یرایسب 
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، نآ یاھلیس   ، یا هناخدور  یگدنز  اب  هک  ظاحل  نیدب   ، دنتفای نھیم  رد  ًالماک  ار  دوخ 
لین دور  ۀرد  نمیا  تیعقوم  زا  اھنآ   . دندوب انشآ  ًامامت  کشخ  لوصف  ، و  اھیرایبآ
ضرعم رد  رتمک  رایسب  تارف  دور  رانک  هب  تبسن  اجنآ  رد  اھنآ  ؛  دندش یم  دنم  هرھب 
ۀزادنا هب  نایرصم  یراکزلف  رنھ  هب  اھنآ  . و  دنتشاد رارق  هنامصخ  تالمح  اھشروی و 

زا هایس  یایرد  یحاون  یاج  هب  هک  نھآ  ندعم  گنس  اب  اجنیا  رد  اھنآ   . دندوزفا دایز 
. دندرک راک  دمآ  یم  انیس  هوک 

رپ یلم  متسیس  کی  لکش  هب  ار  شیوخ  یرھش  نایادخ  ناوا  نامھ  رد  نایرصم 
دوجو هب  عماج  تایھلا  کی  اھنآ   . دندومن ماغدا  مھ  رد  نایادخ  زا  لیصفت  لوط و 

ربھر نیدنچ   . دنتشاد تیلوئسمرپ  اما  عماج  تناھک  کی  تبسن  نامھ  هب  ، و  دندروآ
رمع اما   ، دندمآرب اھیثیش  یبھذم  ۀیلوا  یاھشزومآ  یایاقب  یایحا  ددصرد  نوگانوگ 

. دنتخاس رصم  رد  ار  یگنس  یاھنامتخاس  نیلوا  اھیدنآ   . دوب هاتوک  اھشالت  نیا 
هب هک   ، یدنآ یرامعم  ۀغبان  کی   ، پِتوھمیا طسوت  یگنس  مارھا  نیرت  یلاع  نیلوا و 

رجآ زا  نیشیپ  یاھنامتخاس   . دندش انب  درک  یم  تمدخ  ریزو  تسخن  ناونع 
رد یگنس  یاھنامتخاس  زا  یرایسب  هک  یلاح  رد  ، و  دندوب هدش  هتخاس 

زا نتخاس  رنھ  اما   . دوب رصم  رد  نیلوا  نیا   ، دندوب هدش  انب  ایند  فلتخم  یاھتمسق 
. درک لوفا  هتسویپ  روط  هب  گرزب  تکتیشرآ  نیا  ناراگزور 

هاتوک لین  دور  دادتما  رد  یلخاد  گنج  ۀطساو  هب  یگنھرف  کانبات  رصع  نیا  رمع 
زا رت  تسپ  لیابق  طسوت   ، داد یور  نیرھنلا  نیب  یارب  هک  روطنآ  روشک  ، و  دیدرگ

رارق زات  تخات و  دروم  یدوز  هب  بونج  زا  ناھایس  طسوت  زاون و  نامھمان  ِناتسبرع 
هتسویپ روط  هب  لاس  دصناپ  زا  شیب  یارب  یعامتجا  تفرشیپ   ، هجیتن رد   . تفرگ

. درک لوفا 

هنارتیدم ریازج  یاھیدنآ  - 7

یارب هنارتیدم  یقرش  ریازج  رد  رترب  ندمت  کی  نیرھنلا  نیب  رد  گنھرف  لوفا  لوط  رد 
. دروآ ماود  یتدم 

یدنآ دادعتسا  اب  شوھاب و  ۀلیبق  کی  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 12٫000  رد 
رایسب یرترب  هورگ  نینچ  ۀلیسو  هب  هک  دوب  یا  هریزج  اھنت  نیا   . درک ترجاھم  تِرک  هب 
ناگداون هک  نیا  زا  شیپ  لاس  رازھ  ود  ًابیرقت  رما  نیا  ، و  دش عقاو  ناکسا  دروم  دوز 

رس یاھیدنآ   ، هورگ نیا   . داد یور  دنوش  شخپ  هیاسمھ  ریازج  رد  نادرونایرد  نیا 
یداژن نیب  جاودزا  یلامش  یاھیدون  ِینَو  شخب  اب  هک  دندوب  تماق  کچوک  کیراب و 

رتگرزب و یاھاتمھ  ۀلیسو  هب  دنتشاد و  دق  توف  شش  ریز  یگمھ  اھنآ   . دندوب هدرک 
هب نارجاھم  نیا   . دندوب هدش  هدنار  نوریب  یلصا  نیمزرس  زا  ًالمع  شیوخ  رت  تسپ 

ناونع هب  گنس  زا  هدافتسا  ، و  یشک هلول   ، یرگلافس  ، تازلف  ، یجاسن رد  تِرک 
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ناونع هب  ، و  دندش نتشون  ریگرد  اھنآ   . دنتشاد تراھم  رایسب  ینامتخاس  ۀدام 
. دنداد یگدنز  ۀمادا  زرواشک  راد و  هلگ 

هار ناسمدآ  دق  دنلب  ناگداون  زا  هورگ  کی  تِرک  رارقتسا  زا  دعب  لاس  رازھ  ود  ًابیرقت 
میقتسم روط  هب  ًابیرقت  اھنآ   . دندوشگ نانوی  هب  یلامش  ریازج  زا  روبع  اب  ار  شیوخ 

اھینانوی ناکاین  نیا   . دندمآ یم  نیرھنلا  نیب  لامش  رد  شیوخ  یناتسھوک  هاگلزنم  زا 
. دندش تیادھ  برغ  یوس  هب   ، اتار ناسمدآ و  میقتسم  ۀداون  کی   ، وتاس طسوت 

زا نت  جنپ  داتفھ و  دصیس و  لماش   ، تفای رارقتسا  نانوی  رد  ماجنارس  هک  یھورگ 
نیا  . دوب ناسمدآ  لسن  ندمت  نیمود  نایاپ  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دوب  رترب  هدیزگرب و  مدرم 
نآ دیفس  یرادیدپ  لاح  رد  یاھداژن  یاھ  هگر  نیرتدنمشزرا  ناسمدآ  یتآ  نادنزرف 

یکیزیف رظن  زا  دندوب و  رکفنشور  رایسب  ۀتسر  کی  زا  اھنآ   . دندرک یم  لمح  ار  نامز 
. دندش یم  بوسحم  لوا  ندع  ناراگزور  زا  اھناسنا  نیرتابیز 

زکرم ناونع  هب  رصم  نیرھنلا و  نیب  نیشناج  هژا  یایرد  ۀیحان  ریازج  نانوی و  یدوز  هب 
هب  ، دش عقاو  رصم  رد  هک  نانچ  اما   . دندش گنھرف  ، و  رنھ  ، یناگرزاب یرتخاب 
ملع رنھ و  یمامت  رگید  راب  ًالمع  اھینانوی  ِیناسمدآ  ناکاین  ِگنھرف  یانثتسا 
رکذلاریخا مدرم  نیا  غوبن  رنھ و  یمامت   . تفای همشچرس  نیرھنلا  نیب  زا  هژا  یایند 

مود رسمھ  ، و  اوح مدآ و  رسپ  نیلوا   ، ناسمدآ ۀدنیآ  یاھلسن  میقتسم  ثاریم  کی 
صلاخ یدون  لنسرپ  زا  هتسسگان  طخ  کی  زا  هدمآرب  هک  یرتخد   ، یو ۀداعلا  قراخ 

یا هروطسا  یتایاکح  اھینانوی  هک  درادن  یبجعت   . دشاب یم   ، دوب ایشسگیلک  سنرپ 
دندمآرب یرشب  قوف  تادوجوم  نایادخ و  زا  ًامیقتسم  نانآ  هک  نیا  رب  ینبم 

. دنتشاد

رتمک یلبق  زا  کی  رھ  هک   ، دومن روبع  یگنھرف  زراب  ۀلحرم  جنپ  زا  هژا  یایرد  ۀیحان 
نزو ریز  رنھ  دنمھوکش  رصع  نیرخآ  دایز  نادنچ  هن  یتدم  رد  ، و  دوب یونعم 

ۀلیسو هب  هک  بوناد  ناگدرب  تیفیک  مک  شیازفا  لاح  رد  تعرس  هب  ۀدنیآ  یاھلسن 
. دیدرگ وحم  دندوب  هدش  دراو  اھینانوی  یدعب  یاھلسن 

دوب نئاق  ۀدنیآ  یاھلسن  هب  قلعتم  هک  ردام  ۀقرف  هک  دوب  تِرک  رد  رصع  نیا  لوط  رد 
اوح زا  گرزب “ ِردام   ” شتسرپ رد  هقرف  نیا   . تفای تسد  دوخ  تیبوبحم  نیرتشیب  هب 

رساترس رد  یمومع  هاگترایز  نارازھ   . دوب اج  همھ  رد  اوح  ریواصت   . درک یم  شیاتس 
، و تفای موادت  حیسم  مایا  ات  ردام  ۀقرف  نیا  . و  دوب هدش  اپرب  ریغص  یایسآ  تِرک و 
ردام  ، میرم شتسرپ  شیاتس و  ششوپ  تحت  تیحیسم  ۀیلوا  بھذم  رد  اھدعب 

. تخیمآرد  ، یسیع ینیمز 

هب یگرزب  لوفا  اھیدنآ  یونعم  ثاریم  رد  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ًادودح 6500  ات 
یاھداژن رد  هدش و  هدنکارپ  هدرتسگ  روط  هب  مدآ  ۀدنیآ  یاھلسن   . دوب هتسویپ  عوقو 
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یدنآ ندمت  لاوز  نیا  . و  دندوب هدش  ماغدا  ًالمع  یرشب  رت  تیعمجرپ  رت و  یناتساب 
ۀتفر لیلحت  یونعم  رظن  زا  یاھداژن   ، اھنآ یبھذم  یاھدرادناتسا  وحم  هارمھ  هب 

. داد رارق  یراب  تقر  طیارش  رد  ار  ایند 

، رموس رد  مدآ  ناگداون  ۀگر  نیرت  صلاخ  هس  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 5000 
نایرج ۀلیسو  هب  نیرھنلا  نیب  یمامت  تیفیک  زا   . دندوب نانوی  ، و  اپورا لامش 

یمارآ هب  تشاد  دندش  یم  لخاد  ناتسبرع  زا  هک  یرت  هریت  طلتخم و  یاھداژن 
کیژولویب و ۀدنامیقاب  یگدنکارپ  هب  رت  تسپ  نامدرم  نیا  ندمآ  . و  دش یم  هتساک 
لالھ رساترس  زا  رتوجارجام  نامدرم   . دومن کمک  رتشیب  جراخ  رد  اھیدنآ  یگنھرف 

تالغ و نارجاھم  نیا   . دندروآ موجھ  اھ  هریزج  هب  برغ  یوس  هب  زیخلصاح 
. دندروآ دوخ  اب  ار  یلھا  تاناویح  ، و  هدرک تشک  ار  ود  رھ  تاجیزبس 

یاھینیرھنلا نیب  زا  دنمورین  هورگ  کی  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 5000  رد 
رد ندمت  نیا   . دندش نکاس  سربق  ۀریزج  رد  هدش و  جراخ  تارف  ۀرد  زا  ورشیپ 

. دیدرگ دوبان  لامش  یاھیربرب  زا  یجوف  طسوت  دعب  لاس  رازھ  ود  دودح 

ژاتراک نیمزرس  یدعب  ناکم  یکیدزن  رد  هنارتیدم  ۀقطنم  رد  رگید  گرزب  ینلک 
دندش و دراو  ایناپسا  هب  اقیرفآ  لامش  زا  اھیدنآ  زا  یدایز  دادعت  . و  تفای رارقتسا 
رد دندوب  هدمآ  ایلاتیا  هب  هژا  یایرد  ریازج  زا  نآ  زا  شیپ  هک  ناشناردارب  اب  اھدعب 

. دنتخیمآرد سیوس 

زا یرایسب   ، دومن یور  هلابند  نیرھنلا  نیب  زا  یگنھرف  لوفا  رد  رصم  هک  یماگنھ 
زا ندمت  نیا  بیترت  نیدب  دنتخیرگ و  تِرک  هب  رت  هتفرشیپ  رتدنمناوت و  یاھ  هداوناخ 

رت تسپ  یاھھورگ  دورو  هک  یماگنھ  . و  دنداد اقترا  دایز  ۀزادنا  هب  ار  هتفرشیپ  شیپ 
هب رت  گنھرف  اب  یاھ  هداوناخ   ، داد رارق  دیدھت  ضرعم  رد  ار  تِرک  ندمت  اھدعب  رصم  زا 

. دندرک تمیزع  نانوی  هب  برغ  یوس 

ناناگرزاب و نیرتگرزب  هکلب   ، دندوب یگرزب  نادنمرنھ  ناراگزومآ و  طقف  هن  اھینانوی 
هک تراقح  یتسپ و  لیس  هب  نداھن  ندرگ  زا  شیپ  اھنآ   . دندوب ایند  نانیشن  چوک 
دایز رایسب  یاھھاگیاپ  داجیا  رد  نانچ   ، دومن هطاحا  ار  ناش  یناگرزاب  رنھ و  ًاتیاھن 
ۀیلوا ندمت  دایز  رایسب  یاھتفرشیپ  هک  دندش  قفوم  برغ  تمس  رد  یگنھرف 

نیا طلتخم  ناگداون  زا  یرایسب  ، و  تفای موادت  اپورا  بونج  یتآ  نامدرم  رد  نانوی 
. دندش ماغدا  رواجم  یلصا  یاھنیمزرس  لیابق  رد  اھیناسمدآ 

بوناد یاھینادنا  - 8

یاھناسنا اب  ات  دندرک  ترجاھم  اپورا  هب  لامش  یوس  هب  تارف  ۀرد  یدنآ  نامدرم 
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رد مدرم  یایاقب  اب  ات   ، هنارتیدم یحاون  لخاد  هب  برغ  یوس  هب  زین  دنزیمآرد و  یبآ 
داژن ۀخاش  ود  نیا  . و  دنبای طالتخا  یبونج  یبآ  یاھناسنا  ارحص و  ۀتخیمآ  مھ 

نیا رد  هک  ینادنا  نیشیپ  لیابق  نیشن  هوک  خارف  رس  ناگتفای  اقب  ۀلیسو  هب  دیفس 
. دنراد نونکا  هتشاد و  هلصاف  ًاعیسو  دنتشاد  تنوکس  اھتدم  یزکرم  یحاون 

اپورا یقرش  بونج  یزکرم و  یناتسھوک  یحاون  رتشیب  رد  نادنا  ناگداون  نیا 
اب ار  هیحان  نآ  هدمآ و  ریغص  یایسآ  زا  هک  یمدرم  طسوت  بلغا  اھنآ   . دندوب هدنکارپ 

یناتساب یاھ  یتّیھ   . دندوب هدش  تیوقت  دندرک  لاغشا  هظحالم  لباق  تردق 
یگژیو اھنآ  خارف  یاھرس  گنر و  مک  یاھتسوپ  ؛  دندمآرب ینادنا  ۀریت  زا  ًامیقتسم 
یگژیو یور  دوب و  هتفای  لاقتنا  میھاربا  بسن  لصا و  هب  هگر  نیا   . دوب داژن  نآ  زراب 

نمض ناگداون  نیا   . تشاذگ ریثأت  دایز  ۀزادنا  هب  وا  یدوھی  یتآ  ناگداون  تروص  رھاظ 
اب  ، دندوب رادروخرب  دوب  هتفای  همشچرس  اھیدنآ  زا  هک  یبھذم  گنھرف و  زا  هک  نیا 

. دوب ینادنا  زراب  روط  هب  اھنآ  نابز   . دندرک یم  تبحص  توافتم  رایسب  نابز  کی 

یور ناتخرد  ۀنت  زا  ییاھنوتس  ای  اھ  هپک  یور  هدش  انب  یاھ  هناخ  رد  هک  یلیابق 
لاح رد  یاھ  هیشاح   ، دندرک یم  یگدنز  اپورا  بونج  ، و  سیوس  ، ایلاتیا یاھ  هچایرد 

. دندوب یبوناد  هژیو  هب  رتشیب  ، و  یا هژا   ، ییاقیرفآ یاھترجاھم  شرتسگ 

هب ناکلاب  ۀریزج  هبش  قیرط  زا  هک  یناراد  هلگ  نازرواشک و   ، دندوب ینادنا  اھیبوناد 
تکرح لاح  رد  لامش  یوس  هب  یگتسھآ  هب  بوناد  ۀرد  قیرط  زا  هدش و  دراو  اپورا 

حیجرت ، و  دندرک یم  تشک  ار  نیمز   ، دنتخاس یم  یلافس  فورظ  اھنآ   . دندوب
کیژلب رد  ژِیل  رد  اھیبوناد  هاگتنوکس  نیرت  یلامش   . دننک یگدنز  اھ  هرد  رد  دنداد  یم 

هب دندش  یم  رود  دوخ  گنھرف  عبنم  زکرم و  زا  هک  روطنیمھ  لیابق  نیا   . تشاد رارق 
یاھھاگتنوکس لوصحم  یرگلافس  نیرتھب   . دنداد تسد  زا  ار  دوخ  تیفیک  تعرس 

. تسا نیشیپ 

اب اھدعب  لیابق  نیا   . دندش تسرپ  ردام  تِرک  یاھرنویسیم  راک  ۀجیتن  رد  اھیبوناد 
اھنآ دندمآ و  ریغص  یایسآ  لحاس  زا  قیاق  ۀلیسو  هب  هک  ینادنا  درونایرد  یاھھورگ 
طلتخم عاونا  نیا  ۀلیسو  هب  یزکرم  یاپورا  رتشیب   . دنتخیمآرد دندوب  تسرپ  ردام  زین 

ندنازوس یبھذم  موسر  بادآ و  یتسرپ و  ردام  هک  خارف  رس  دیفس  یاھداژن 
مسر نیا   . دیدرگ ینوکسم  وحن  نیدب  ناوا  نامھ  رد  دندرک  یم  ارجا  ار  ناگدرم 

. دننازوسب یگنس  یاھ  هبلک  رد  ار  دوخ  ناگدرم  هک  دوب  ردام  نایارگ  هقرف 

دیفس داژن  هس  - 9

تروص هب  اپورا  رد  یداژن  یاھطالتخا  اھیدنآ  یاھترجاھم  نارود  نایاپ  یکیدزن  رد 
: تفای تیمومع  نیریز  لکش  هب  دیفس  داژن  هس 
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ناسنا لماش  ًاتدمع  کیدرون  هب  موسوم  داژن  نیا  یلامش . دیفس  داژن   -1
لباق رادقم  ۀدنریگ  رب  رد  نینچمھ  اما   ، دش یم  یدنآ  ۀوالع  هب  یبآ 

درز خرس و  ِکیگنس  زا  یرتمک  ریداقم  هارمھ  هب  ینادنا  نوخ  زا  یا  هظحالم 
یرشب ۀریت  نیرت  بولطم  راھچ  نیا  یواح  دیفس  یلامش  داژن  ور  نیا  زا   . دوب

رس  ، کیدرون ۀیلوا  نیدامن  ناسنا   . دوب یبآ  ناسنا  زا  ثاریم  نیرتگرزب  اما   . دوب
یاھ هخاش  یمامت  اب  داژن  نیا  لبق  اھتدم  اما   . دوب ییالط  وم  ، و  دق دنلب   ، زارد

. دش طولخم  لماک  روط  هب  دیفس  نامدرم 

گنھرف کی   ، دندش هجاوم  نآ  اب  کیدرون  نامجاھم  هک  اپورا  یودب  گنھرف 
یاھگنھرف  . دندوب هتخیمآرد  یبآ  ناسنا  اب  هک  دوب  ارقھق  لاح  رد  یاھیبوناد 

انشآ مھ  اب  نیار  ۀناخدور  ۀیحان  رد  ینادنا  یبوناد -  یکرامناد و  کیدرون - 
رد یداژن  هورگ  ود  دوجو  ۀلیسو  هب  هزورما  هک  روطنامھ   ، دنتخیمآرد هدش و 

. دوش یم  هدھاشم  ناملآ 

اب رِنِرب  هاگرذگ  قیرط  زا  دنداد و  همادا  کیتلاب  لحاس  زا  ار  ربنع  تراجت  اھکیدرون 
سامت نیا   . دندومن داجیا  گرزب  یناگرزاب  کی  بوناد  ۀرد  یاھخارف  رس 

، دننز تسد  یتسرپ  ردام  هب  اھ  یلامش  نیا  دش  بجوم  اھیبوناد  اب  هدرتسگ 
ناگدرم ندنازوس  یوانیدناکسا  رسارس  رد  ًابیرقت  لاس  رازھ  نیدنچ  یارب  و 

هب دیفس  نیشیپ  یاھداژن  یایاقب  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  نیا   . دوب جیار 
طقف ، و  دنوش یمن  تفای  دنتسھ  نفد  اپورا  یاج  همھ  رد  هک  نیا  مغر 
نیا  . تسا نتفای  لباق  یلافس  یگنس و  یاھوتسب  رد  اھنآ  رتسکاخ 

اھراغ رد  زگرھ  اھنآ  ؛  دندز هناخ  نتخاس  هب  تسد  نینچمھ  دیفس  یاھناسنا 
یکدنا رایسب  یاھ  هناشن  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  نیا  زاب  . و  دندرکن یگدنز 

رد نوینامورک  نیشیپ  عون  هچ  رگ   ، دراد دوجو  دیفس  ناسنا  ۀیلوا  گنھرف  زا 
یبوخ هب   ، هدش موم  رھم و  ینمیا  رد  اھھوک  فاکش  اھراغ و  رد  هک  ییاج 

یودب گنھرف  کی  اپورا  لامش  رد  زور  کی   ، داد خر  هک  نانچ   . تسا هدش  ظفح 
گنھرف کی  دعب  زور  ، و  دراد دوجو  یبآ  یناسنا  ارقھق و  لاح  رد  یاھیبوناد  زا 

. دیفس ناسنا  رترب  ًاعیسو  روھظ و  لاح  رد  ناھگان  هب 

، یبآ زا  ییاھ  هگر  ۀدنریگ  رب  رد  هورگ  نیا  هک  یلاح  رد  دیفس . یزکرم  داژن   -2
هیس  ، خارف رس  نامدرم  نیا   . تسا ینادنا  ًاتدمع   ، دشاب یم  یدنآ  ، و  درز
یاھداژن نیب  دننام  مرھ  لکش  کی  دننامھ  اھنآ   . دنتسھ نھپ  هاتوک و  ، و  هدرچ

نآ سأر  هتفرگ و  رارق  ایسآ  رد  نآ  نھپ  علض  هک  دنتسھ  یا  هنارتیدم  کیدرون و 
. دنک یم  خوسر  هسنارف  قرش  ات 

یوس هب  رتشیب  رتشیب و  اھیدنآ  طسوت  اھینادنا  لاس  رازھ  تسیب  ًابیرقت  یارب 
حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 3000   . دندوب هدش  هدنار  یزکرم  یایسآ  لامش 
شنار نیا   . دنار یم  بقع  ناتسکرت  لخاد  هب  ار  اھینادنا  نیا  هدنیازف  یکشخ 
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ادج نمض  ، و  تفای همادا  لاس  رازھ  زا  شیب  یارب  بونج  یوس  هب  اھینادنا 
نیارکوا ناکلاب و  یاھروشک  قیرط  زا   ، هایس رزخ و  یاھایرد  فارطا  رد  ندش 

ناگداون ۀدنامیقاب  یاھھورگ  لماش  مجاھت  نیا   . درک هنخر  اپورا  هب  ود  رھ 
زا یا  هظحالم  لباق  دادعت  مجاھت  ۀرود  مود  ۀمین  لوط  رد  ، و  دوب ناسمدآ 
رب رد  دوخ  اب  ار  ثیش  نانھاک  ناگداون  زا  یرایسب  زین  یدنآ و  نایناریا 

. تفرگ یم 

اپورا هب  برغ  یوس  هب  اھینادنا  شنار  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 2500 
، نیرھنلا نیب  رساترس  هب  ناتسکرت  یاھ  هپت  یاھیربرب  موجھ  نیا  . و  دیسر

نیرترادیاپ نیرت و  یدج  ۀدنھد  لیکشت   ، بوناد ۀزوح  ، و  ریغص یایسآ 
تشرس نیقی  روط  هب  نامجاھم  نیا   . دوب نامز  نآ  ات  یگنھرف  یور  بقع 

یپلآ نآ  یگژیو  ماگنھ  نآ  زا  هک   ، دندرک ینادنا  ار  یزکرم  یاپورا  یاھداژن 
. تسا هدنام  یقاب 

زا یا  هزیمآ  لماش  یا  هنارتیدم  ۀزبس  داژن  نیا  دیفس . یبونج  داژن   -3
. دوب  ، لامش هب  تبسن  ینادنا  ۀگر  زا  یرتمک  رادقم  اب   ، یبآ یدنآ و  یاھناسنا 

قیرط زا  هیوناث  کیگنس  نوخ  زا  یا  هظحالم  لباق  رادقم  نینچمھ  هورگ  نیا 
هب هنارتیدم  قرش  زا  یدنآ  یوق  رصانع  دعب  مایا  رد   . دومن بذج  ارحص  نامدرم 

. دش قیرزت  دیفس  داژن  یبونج  شخب  نیا 

گرزب تامجاھت  مایا  ات  هنارتیدم  یا  هنارک  یاھنیمزرس   ، دوجو نیا  اب 
عقاو ذوفن  دروم  اھیدنآ  طسوت   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  رد 2500  نادرگنابایب 

هک یماگنھ   ، نورق نیا  لوط  رد  یناگرزاب  ینیمز و  دتس  داد و   . دشن
نیا  . دش فقوتم  ًابیرقت   ، دندرک مجاھت  هنارتیدم  یقرش  قطانم  هب  نادرگنابایب 

یناگرزاب دتس و  داد و  گرزب  شرتسگ  بجوم  ینیمز  دمآ  تفر و  رد  لالتخا 
رازھ و راھچ  دودح  رد  هنارتیدم  یایرد  رد  هتفای  دلوت  ِیناگرزاب   . دیدرگ ییایرد 
هب ییایرد  دتس  داد و  شیادیپ  نیا  . و  دیسر دوخ  جوا  هب  شیپ  لاس  دصناپ 
ۀزوح یلحاس  ۀیحان  یمامت  رساترس  رد  اھیدنآ  ناگداون  یناھگان  شرتسگ 

. تشگ رجنم  هنارتیدم 

، اھداژن نیرت  هتخیمآ   ، ییاپورا یبونج  داژن  یاھ  هدولاش  یداژن  یاھطالتخا  نیا 
روط هب   ، رتشیب طالتخا  تحت  زاب  داژن  نیا  ناراگزور  نیا  زا  . و  دنکفا یپ  ار 

داژن نیا   . تسا هتفرگ  رارق   ، ناتسبرع یدنآ  درز -  یبآ -  نامدرم  اب  صخشم 
تسا هتفای  طالتخا  هنادازآ  روط  هب  فارطا  نامدرم  اب  ردقنآ  عقاو  رد  یا  هنارتیدم 
روط هب  اما   ، تسا صیخشت  لباقریغ  هناگادج  عون  کی  ناونع  هب  ًالمع  هک 

. دنتسھ هزبس  ، و  زارد رس   ، هاتوک نآ  یاضعا  یلک 

رد اما   ، دندرب نیب  زا  ار  یبآ  یاھناسنا  جاودزا  گنج و  قیرط  زا  اھیدنآ  لامش  رد 
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رگنایامن رِبرِب  مدرم  کساب و  مدرم   . دنتفای اقب  یرتشیب  دادعت  هب  اھنآ  بونج 
روط هب  ارحص  مدرم  اب  نامدرم  نیا  یتح  اما   ، دنتسھ داژن  نیا  ۀخاش  ود  یاقب 

. دنا هتفای  طالتخا  لماک 

رد حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 3000  رد  هک  دوب  یداژن  طالتخا  ریوصت  نیا 
. دنتخیمآرد رتالاب  عاونا   ، مدآ یئزج  یاطخ  مغر  هب   . تفای زورب  یزکرم  یاپورا 

رد  . درک یم  لخادت  زنرب  روھظ  لاح  رد  رصع  اب  هک  دوب  رجح  نیون  رصع  مایا  نیا 
ایناپسا هسنارف و  بونج  رد   . دوب طوبرم  یتسرپ  ردام  هب  زنرب  رصع  یوانیدناکسا 
دباعم نتخاس  راگزور  نیا   . دوب طوبرم  دیشروخ  شتسرپ  اب  رجح  نیون  رصع 

ینازاس نامتخاس  ییاپورا  دیفس  یاھداژن   . دوب فقس  نودب  درِگ و  یدیشروخ 
دیشروخ هب  شکشیپ  ناونع  هب  گرزب  یاھگنس  نتشاذگ  راک  زا  دندوب و  یژرنارپ 

نینچ جنِھ  نوتسِا  رد  نانآ  یتآ  ناگداون  هک  روطنامھ  ًاتدمع   ، دندش یم  نامداش 
رد یزرواشک  گرزب  ۀرود  کی  نیا  هک  دھد  یم  ناشن  دیشروخ  شتسرپ  جاور   . دندرک

. دوب اپورا  بونج 

لمع رکفت و  شور  رد  نونکا  یتح  دیشروخ  شتسرپ  ِریخا  ًاتبسن  رصع  نیا  تافارخ 
دصناپ رازھ و  زا  شیب  یارب  هچ  رگ  یناتیرب  مدرم  نیا   . تسا اجرباپ  یناتیرب  مدرم 

یارب ار  رجح  نیون  رصع  ییوداج  تالآرویز  زونھ   ، دنا هدش  یحیسم  هک  تسا  لاس 
رد تظافح  روظنم  هب  ار  ردنت  یاھگنس  زونھ  اھنآ   . دنا هدرک  ظفح  دب  مشچ  ندرک  رود 

یاھکیدرون اب  زگرھ  یناتیرب  مدرم   . دنراد یم  هاگن  شکدود  رد  قرب  دعر و  ربارب 
یبرغ یاپورا  ینادنا  یلصا  نانکاس  ناگتفای  اقب  اھنآ   . دنتفاین طالتخا  یوانیدناکسا 

. دنا هتخیمآرد  یا  هنارتیدم  ۀریت  اب  هک  دنتسھ 

، کیدرون تروص  هب  دیاب  دیفس  نامدرم  دوش  روصت  هک  تسا  هابتشا  کی  نیا  اما 
هداد خر  یدایز  طالتخا  نانچ  عومجم  رد   . دنوش یدنب  هقبط  یا  هنارتیدم  ، و  یپلآ
شخب کی  ینامز  رد   . درمش زاجم  ار  یدنبھورگ  نینچ  کی  ناوت  یمن  هک  تسا 

نآ زا  اما   ، تشاد دوجو  یتاقبط  نینچ  لخاد  رد  دیفس  داژن  زا  صخشم  ًاتبسن 
نیا تسین  رسیم  رگید  ، و  تسا هتسویپ  عوقو  هب  یا  هدرتسگ  یگتخیمآرد  ماگنھ 

حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  رد 3000  یتح   . دومن نییعت  تیفافش  اب  ار  تازیامت 
هک دنتشاد  قلعت  صخشم  داژن  کی  هب  ردقنامھ  یعامتجا  یناتساب  یاھھورگ 

. دنراد یلامش  یاکیرمآ  ینونک  نانکاس 

همادا شزیمآ  هب  یا  هزادنا  ات  دشر و  هب  لاس  رازھ  جنپ  یارب  ییاپورا  گنھرف  نیا 
لوط رد   . درک تعنامم  رتخاب  نوگانوگ  للم  لماک  لباقتم  تکرح  زا  نابز  عنام  اما   . داد
ناھج تیعمج  رد  یگتخیمآرد  یارب  ار  دوخ  تصرف  نیرتھب  گنھرف  نیا  هتشذگ  نرق 

تیفیک ۀلیسو  هب  هراق  نآ  ۀدنیآ  ؛ و  تسا هدرک  هبرجت  یلامش  یاکیرمآ  یرھش 
دراو نآ  ۀدنیآ  ینونک و  یاھتیعمج  لخاد  رد  تفای  دنھاوخ  هزاجا  هک  یداژن  لماوع 
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دھاوخ نییعت  دوش  یم  ظفح  هک  یعامتجا  گنھرف  حطس  طسوت  زین  ، و  دنوش
. دش

[. نادابن مظعا  ۀتشرف  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 81
نردم ندمت  نیوکت 

رد هک  ایند  دوبھب  یاھحرط  رد  یماکان  زا  یشان  یاھبیشن  زارف و  مغر  هب 
ِکیناگرا یساسا  لماکت   ، دندوب هدش  ینیب  شیپ  مدآ  ایشسگیلک و  یاھتیرومأم 

ولج هب  ًاموادم  ار  اھداژن   ، یداژن نیوکت  یرشب و  تفرشیپ  سایقم  رد  رشب  عون 
. دوش فقوتم  دناوت  یمن  اما  دتفا  ریخأت  هب  دناوت  یم  لماکت   . داد قوس 

نانچ  ، دوب هدش  یزیر  همانرب  دح  زا  رتمک  یددع  رظن  زا  شفنب  داژن  ذوفن  هچ  رگا 
رد رشب  عون  تفرشیپ  زا  مدآ  ناراگزور  زا  هک  دومن  داجیا  ندمت  رد  یتفرشیپ 

. تسا هتفر  رتارف  رایسب  نآ  ۀلاس  نویلیم  کی  ًابیرقت  نیشیپ  دوجو  یمامت  رساترس 

ندمت ۀراوھگ  - 1

بونج رد  ندمت  ۀراوھگ   ، مدآ ناراگزور  زا  دعب  لاس  رازھ  جنپ  یس و  ًابیرقت  یارب 
نآ رد  لامش  یوس  هب  یکدنا  قرش و  یوس  هب  لین  دور  ۀرد  زا  هک  دوب  ایسآ  یبرغ 

دادتما ناتسکرت  لخاد  هب  ، و  نیرھنلا نیب  نایم  زا   ، ناتسبرع لامش  یوس 
. دوب اوھ  بآ و  هیحان  نآ  رد  ندمت  یرارقرب  رد  هدننک  نییعت  لماع  . و  تفای یم 

هب هک  دوب  ایسآ  برغ  اقیرفآ و  لامش  رد  هناسانش  نیمز  یوج و  میظع  تارییغت  نیا 
دورو هنارتیدم  ۀتفای  طسب  یایرد  ۀلیسو  هب  ، و  داد همتاخ  نایمدآ  ۀیلوا  یاھترجاھم 

لخاد هب  قرش  لامش و  رد  ار  ترجاھم  نایرج  دومن و  دودسم  اپورا  هب  ار  اھنآ 
تارییغت نیمز و  یاھنتفای  عافترا  نیا  لیمکت  ماگنھ  ات   . داد ریسم  رییغت  ناتسکرت 
کی هب  ندمت   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  دودح 15٫000  رد   ، هطوبرم یوج 
کیژولویب ریاخذ  یگنھرف و  یاھرمخم  زا  ریغ  هب   ، دوب هدیسر  یناھج  تسب  نب 

یاھلگنج ۀلیسو  هب  ایسآ و  رد  قرش  تمس  رد  اھھوک  ۀلیسو  هب  زونھ  هک  اھیدنآ 
. دندوب هدش  هطاحا  برغ  یوس  هب  اپورا  رد  شرتسگ  لاح  رد 

ماجنا هب  قفوم  رگید  یاھشالت  یمامت  هک  درک  ار  یراک  ماگنھ  نآ  رد  یوج  لماکت 
هب هک  تخاس  راچان  ار  ییایسآ  ییاپورا -  ناسنا  هک  دوب  نیا  نآ  ، و  دندشن نآ 
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اھر ار  راکش  یزرواشک  یراد و  هلگ  ِرت  هتفرشیپ  یاھراک  هب  ندز  تسد  روظنم 
. تسا رثؤم  رایسب  اما   ، دشاب دنک  تسا  نکمم  لماکت   . دزاس

هتفرگ راک  هب  نیشیپ  نارود  نازرواشک  ۀلیسو  هب  یلک  روط  هب  ناگدرب  نوچ 
زرواشک هب  ریقحت  ۀدید  هب  ود  رھ  راد  هلگ  یچراکش و  ًاقباس   ، دندش یم 

بوسحم تسپ  یراک  نیمز  ندرک  تشک  ینالوط  یاھتدم  یارب   . دنتسیرگن یم 
یشان اجنیا  زا  تسا  نیرفن  نعل و  رثا  رد  نیمز  تشک  راک  هک  هدیا  نیا   . دش یم 

نئاق و ناراگزور  رد  یتح   . تسا اھتکرب  نیرتگرزب  راک  نیا  هک  یلاح  رد   ، دوش یم 
یایادھ هب  تبسن  یرتشیب  مارتحا  اب  یناپوچ  یگدنز  یاھیناشفناج   ، لیباھ

. دش یم  عقاو  شرگن  دروم  یزرواشک 

زرواشک کی  هب  یچراکش  کی  زا  یناب  هلگ  رصع  زا  راذگ  اب  لومعم  لاور  هب  ناسنا 
رابجا تاقوا  رتشیب  اما   ، تشاد تحص  زین  اھیدنآ  اب  هطبار  رد  رما  نیا  ، و  تفای لماکت 
زا ًامیقتسم  اھ  هلیبق  یمامت  دوش  یم  بجوم  یوج  طیارش  ترورض  ِیلماکت 

هب راکش  زا  یروف  راذگ  ۀدیدپ  نیا  اما   . دننک راذگ  قفوم  نازرواشک  هب  نایچراکش 
شفنب ۀریت  اب  یداژن  طالتخا  زا  ییالاب  ۀجرد  هک  یقطانم  نآ  رد  طقف  یزرواشک 

. داد خر  تشاد  دوجو 

ییاھمخت ندییور  ۀدھاشم  قیرط  زا  اھ ) ینیچ  صخشم  روط  هب   ) یلماکت نامدرم 
اھربق رد  ناگدرم  یارب  کاروخ  ناونع  هب  ای  دندوب  هدش  سیخ  یفداصت  روط  هب  هک 

لوصحم عرز  تشک و  هب  دنراکب و  مخت  دنتفرگ  دای  یدوز  هب   ، دندوب هدش  هداھن 
اھ و هناخدور  زیخلصاح  فک  دادتما  رد   ، ایسآ یبرغ  بونج  رساترس  رد  اما   . دنزادرپب
هب دوخ  ناکاین  زا  هک  ار  یزرواشک  ۀتفای  دوبھب  یاھکینکت  اھیدنآ   ، رواجم یاھتشد 

تیلاعف ار  ینابغاب  یزرواشک و  اھیدنآ  ناکاین   . دندرب یم  راک  هب  دندوب  هدرب  ثرا 
. دندوب هتخاس  مود  غاب  ۀدودحم  رد  دوخ  یلصا 

رد دوب  هدش  هداد  دوبھب  غاب  رد  هک  ار  وج  مدنگ و  مدآ  ناگداون  لاس  نارازھ  یارب 
مدآ و ناگداون   . دندوب هدینایور  نیرھنلا  نیب  ییالاب  زرم  یاھراسھوک  رسارس 

. دندرک یم  ترشاعم  مھ  اب  ، و  هدومن دتس  داد و   ، هدرک رادید  اجنیا  رد  ناسمدآ 

زا یگرزب  شخب  نینچ  دش  بجوم  هک  دوب  یگدنز  طیارش  رد  یلیمحت  تارییغت  نیا 
ییاذغ داوم  بیکرت  . و  دوش راوخ  زیچ  همھ  ییاذغ  داوم  زا  هدافتسا  رد  یرشب  داژن 

رد ولج  هب  گرزب  ماگ  کی  رگناشن  هلگ  تاناویح  تشوگ  اب  تاجیزبس  ، و  جنرب  ، مدنگ
. دوب یناتساب  نامدرم  نیا  ۀینب  تمالس و 

ندمت رازبا  - 2
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رد ناسنا  هک  یرازبا  . و  تسا ندمت  رازبا  ندروآ  دوجو  هب  رب  ینتبم  گنھرف  دشر 
ار ناسنا  یورین  هک  دندوب  رثؤم  هزادنا  نآ  ات  طقف  تفرگ  راک  هب  تیودب  زا  دوخ  جورع 

. دنتخاس یم  دازآ  رتالاب  یاھراک  ماجنا  یارب 

زاغآ ییافوکش و  لاح  رد  گنھرف  ریخا  یاھ  هنحص  ۀحوبحب  رد  نونکا  هک  امش 
هفاضا تقو  یردق  عقاو  رد  هک  امش   ، دینک یم  یگدنز  یعامتجا  روما  رد  تفرشیپ 

هک دیراگنا  هدیدان  ار  تیعقاو  نیا  دیابن  دیراد  ندمت  هعماج و  نوماریپ  ندرک  رکف  یارب 
رکفت یشیدنا و  فرژ  هب  دناوتب  هک  یتغارف  تقو  چیھ  زا  امش  ۀیلوا  ناکاین 

یکدنا تقو  نآ  یارب  هک  نیا  ای  دندوبن  رادروخرب  دوش  هداد  صاصتخا  یعامتجا 
. دنتشاد

: زا دندوب  ترابع  یرشب  ندمت  رد  لوا  گرزب  تفرشیپ  راھچ 

. شتآ راھم  - 1

. تاناویح ندرک  یلھا  - 2

. ارسا یزاس  هدرب  - 3

. یصوصخ تیکلام  - 4

، دوشگ ار  ملع  یایند  یاھرد  ماجنارس   ، گرزب فاشتکا  نیلوا   ، شتآ هک  یلاح  رد 
لیالد شریذپ  زا  وا   . دوب رادروخرب  یکدنا  شزرا  زا  یودب  ناسنا  یارب  هطبار  نیا  رد 

. درک یم  عانتما  یداع  یاھ  هدیدپ  ریسفت  ناونع  هب  یعیبط 

گنس نادنا و  ۀداس  ناتساد   ، دمآ اجک  زا  شتآ  دش  هدیسرپ  وا  زا  هک  یماگنھ 
نامسآ زا  ار  نآ  سوئتِمورپ  هنوگچ  هک  هناسفا  نیا  نیزگیاج  یدوز  هب  قامخچ 

کرد ۀدودحم  رد  هک  یعیبط  یاھ  هدیدپ  ۀیلک  یارب  ناتساب  مدرم   . دیدرگ دیدزد 
یرایسب ، و  دندمآ یم  رب  یعیبط  قوف  حیجوت  کی  نتفای  ددص  رد  دوبن  نانآ  یصخش 

یارب تیصخش  ندشن  لئاق   . دنھد یم  همادا  راک  نیا  ماجنا  هب  زین  یزورما  مدرم  زا 
زین زونھ  ، و  تسا هتشاد  زاین  ینالوط  یاھنامز  هب  یعیبط  حالطصا  هب  یاھ  هدیدپ 
للع یارب  سرت  نودب  ، و  هناقداص  ، هدرپ یب  یوجتسج  اما   . تسا هدیسرن  مامتا  هب 
، یسانش هراتس  هب  ار  ینیب  علاط  نآ  دیماجنا : یزورما  ملع  دلوت  هب  یقیقح 

. دومن لیدبت  یکشزپ  هب  ار  وداج  رحس و  ، و  یمیش ملع  هب  ار  یرگایمیک 

ار نآ  دوخ  هک  نیا  نودب   ، ناسنا یارب  راک  ماجنا  هار  اھنت  نیشام  زا  شیپ  رصع  رد 
رد یا  هدنز  رازبا  تاناویح  ندرک  یلھا   . دوب ناویح  کی  زا  هدافتسا   ، دھد ماجنا 

لمح و یزرواشک و  یارب  ار  هار  نآ  ۀنادنمشوھ  ۀدافتسا  ، و  داد رارق  وا  ناتسد 
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تیعضو زا  تسناوت  یمن  ناسنا  تاناویح  نیا  نودب  . و  تخاس هدامآ   ، ود رھ   ، لقن
. دنک دوعص  بقاعتم  ندمت  حوطس  هب  شیوخ  یودب 

، دندش ادیپ  ایسآ  رد  دندوب  رتبسانم  همھ  زا  ندرک  یلھا  یارب  هک  یتاناویح  رتشیب 
ندمت هیحان  نآ  رد  هک  رما  نیا  لیلد  کی   . یبرغ بونج  ات  یزکرم  یحاون  رد  هژیو  هب 

نیا زا  یرایسب   . دوب نیا  تفر  شیپ  رتعیرس  ایند  رگید  یاھتمسق  هب  تبسن 
ًاددجم رگید  راب  اھیدنآ  رصع  رد  ، و  دندوب هدش  یلھا  راب  ود  نآ  زا  شیپ  تاناویح 
طسوت نیشیپ  رود  رایسب  یاھنامز  رد  گس  هک  یماگنھ  زا  اما   . دندش یلھا 

. دوب هدنام  یقاب  نایچراکش  اب  دش  هتفریذپ  یبآ  ناسنا 

نیا ، و  دندرک یلھا  ار  بسا  ًاعیسو  هک  دندوب  ینامدرم  نیلوا  ناتسکرت  یاھیدنآ 
یتدم یارب  اھنآ  گنھرف  ببس  هچ  هب  دھد  یم  ناشن  هک  تسا  یرگید  لیلد 

نازرواشک حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 5000   . دوب بلاغ  ینالوط  رایسب 
، اھواگ  ، اھزب  ، نادنفسوگ شرورپ  هب  عورش  نیچ  ، و  ناتسکرت  ، نیرھنلا نیب 

ناونع هب  ار  کای  ، و  بسا  ، رتش  ، رن واگ  اھنآ   . دندوب هدومن  اھلیف  ، و  ناغرم  ، اھرتش
کی  . دوب ربراب  رادناج  کی  یراگزور  دوخ  ناسنا   . دندرب یم  راک  هب  ربراب  یاپراھچ 

. دوب شیوخ  ناربراب  ۀرمعتسم  رد  درم  رازھ  دصکی  یاراد  یزور  یبآ  داژن  یاورنامرف 

درادناتسا یگدرب   . دندمآ یزرواشک  اب  نیمز  یصوصخ  تیکلام  یگدرب و  یاھداھن 
. دومن مھارف  یرتشیب  لاجم  یعامتجا  گنھرف  یارب  داد و  شیازفا  ار  بابرا  یگدنز 

یدازآ رشب  عون  هب  یمارآ  هب  یملع  ندمت  اما   ، تسا تعیبط  ۀدرب  یودب  ناسنا 
فشک عبانم  رگید  ، و  قرب  ، بآ  ، داب  ، شتآ  ، تاناویح قیرط  زا   . دنک یم  ادھا  هدنیازف 

هتخاس و اھر  اسرف  تقاط  راک  ناما  یب  ترورض  زا  ار  دوخ  ناسنا   ، یژرنا ۀدشان 
رابرپ عارتخا  رثا  رد  هک  ارذگ  یراوشد  زا  رظن  فرص   . تخاس دھاوخ  اھر  ًاموادم 
یشان یکیناکم  تاعارتخا  نیا  زا  هک  ییاھن  دیاوف  نآ   ، دش داجیا  تالآ  نیشام 

رارقرب یتح  ، و  ددرگ افوکش  دناوت  یمن  زگرھ  ندمت   . دنتسھ اھبنارگ  دنوش  یم 
یاھھار تشادنپ  ، و  یزیر همانرب   ، ندرک رکف  تصرف  زا  ناسنا  هک  نیا  رگم   ، دوش

. دشاب رادروخرب  اھراک  ماجنا  ِرتھب  دیدج و 

یگنس یاھغیتس  ریز  رد  وا   . دومن یم  بحاصت  ار  شھاگھانپ  ًافرص  ادتبا  رد  ناسنا 
بوچ و نوچمھ  یعیبط  داوم  وا  سپس   . درک یم  تنوکس  اھراغ  رد  ای  هدرک  یگدنز 
قالخ ۀلحرم  دراو  وا   ، نایاپ رد   . داد قیبطت  یگداوناخ  یاھ  هبلک  داجیا  یارب  ار  گنس 

. تفرگ ارف  ار  ینامتخاس  داوم  ریاس  رجآ و  دیلوت  ، و  دش یزاس  هناخ 

هک دندوب  رت  یزورما  یاھداژن  نامدرم  نیلوا  ناتسکرت  یاھراسھوک  نامدرم 
یبوچ یاھکنولآ  زا  هجو  چیھ  هب  هک  یلزانم   ، دنتخاس یم  بوچ  زا  ار  ناشیاھ  هناخ 

زا یرشب  لزانم  اھتشد  رساترس  رد   . دندوبن توافتم  ییاکیرمآ  زاتشیپ  نانیشن  چوک 
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. دندوب هدش  هتخاس  هتخوس  یاھرجآ  زا  اھدعب  رجآ و 

هب هک  یدنلب  یاھریت  اب  ار  دوخ  یاھ  هبلک   ، نیشن هناخدور  رت  یمیدق  یاھداژن 
یاھتمسق سپس  ؛  دنتخاس یم  دندرب  یم  ورف  نیمز  رد  لکش  یا  هریاد  تروص 

هب بوچراھچ  نیا  دعب  ، و  دندش یم  هتخاس  هبلک  بوچراھچ  لصو  قیرط  زا  یناقوف 
گرزب دبس  کی  هب  عادبا  نیا  یمامت   . دش یم  هتفاب  مھ  هب  یِن  اب  یضرع  روط 
هدیشوپ سر  کاخ  اب  تسناوت  یم  سپس  نامتخاس  نیا   . تشاد تھابش  هنوراو 

دض ۀدافتسا  لباق  رایسب  هاگتنوکس  کی  باتفآ  رد  ندش  کشخ  زا  دعب  هک   ، دوش
. دروآ یم  دوجو  هب  بآ 

لقتسم روط  هب  یفاب  دبس  هنوگ  همھ  ِبقاعتم  ۀدیا  هک  دوب  هیلوا  یاھ  هبلک  نیا  زا 
سر کاخ  ندیلام  تاریثأت  ۀدھاشم  قیرط  زا  هورگ  کی  نایم  رد   . تفای همشچرس 

فورظ ندرک  تخس  لاور   . دمآ دوجو  هب  یرگلافس  ۀدیا  اھکریت  نیا  رب  بوطرم 
یودب یاھ  هبلک  نیا  زا  یکی  هک  دش  فشک  یماگنھ  نتخپ  قیرط  زا  یلافس 

زا اھراب  نھک  ناراگزور  یاھرنھ   . تخوس یفداصت  روط  هب  سر  کاخ  اب  هدیشوپ 
. دنتفای همشچرس  نیشیپ  نامدرم  ۀرمزور  یگدنز  هب  طوبرم  یقافتا  یاھدادخر 
هب ًابیرقت  مدآ  ندمآ  ماگنھ  ات  رشب  عون  یلماکت  تفرشیپ  اب  هطبار  رد  رما  نیا  لقادح 

. دوب قداص  لماک  روط 

لنسرپ ۀلیسو  هب  ادتبا  رد  یرگلافس  شیپ  لاس  نویلیم  مین  دودح  رد  هک  یلاح  رد 
رازھ هاجنپ  دصکی و  زا  شیب  یارب  یلافس  فورظ  نتخاس   ، دوب هدش  هئارا  سنرپ 
هب جیلخ  لحاس  یرموس  شیپ  یاھیدون  اھنت   . دوب هدش  فقوتم  ًالمع  لاس 

نارود لوط  رد  یلافس  فورظ  نتخاس  رنھ   . دنداد همادا  یلافس  فورظ  نتخاس 
، ناتسبرع  ، اقیرفآ ینابایب  قطانم  طسب  اب  نراقم  رنھ  نیا  ۀعاشا   . دش دیدجت  مدآ 

ات نیرھنلا  نیب  زا  دوبھب  لاح  رد  کینکت  ِیلاوتم  جاوما  اب  ، و  دوب یزکرم  یایسآ  و 
. تفای شرتسگ  یقرش  ۀرکمین 

ای یرگلافس  لحارم  ۀلیسو  هب  دنناوت  یمن  هشیمھ  اھیدنآ  رصع  یاھندمت  نیا 
یاھمیژر ۀلیسو  هب  یرشب  لماکت  ِراومھ  ریسم   . دنوش یبایدر  ناشرگید  یاھرنھ 

رظن هب  روطنیا  بلغا   . تشگ هدیچیپ  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب   ، ود رھ   ، ندع ایشیملد و 
یدنآ رت  صلاخ  نامدرم  نیشیپ  تالوصحم  زا   ، دعب نارود  تالآ  اھنادلگ و  هک  دسر  یم 

. دنتسھ رت  تسپ 

یناگرزاب ، و  دیلوت  ، اھرھش - 3

دودح رد  هک  ناتسکرت  یاھھاگارچ  راکش و  زیخلصاح  زاب  یاھرازفلع  یّوج  یدوبان 
هک تخاس  راچان  ار  یحاون  نآ  یاھناسنا   ، دیدرگ زاغآ  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس   12٫000
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یاھ همر  شرورپ  هب  یخرب   . دنوش لسوتم  یودب  دیلوت  تعنص و  دیدج  لاکشا  هب 
دوجو هب  بآ  رد  هک  یکاروخ  داوم  ۀدنروآ  درگ  ای  زرواشک  نارگید   ، دندروآ ور  یلھا 

. دیزگرب ار  دیلوت  دتس و  داد و  رد  یریگرد  یدنآ  درخ  رتالاب  عون  اما   ، دندش دوب  هدمآ 
. دنیامنب اھنت  تعنص  کی  ۀعسوت  فقو  ار  دوخ  هک  دش  لیابق  یمامت  مسر  نیا  یتح 
رترب لیابق  یلصا  راک   ، درز ۀناخدور  ات  گنگ  ۀناخدور  زا  دنھ و  ِشوک  ات  لین  دور  ۀرد  زا 

. دیدرگ یبناج  ۀشیپ  کی  ناونع  هب  یناگرزاب  اب   ، کاخ عرز  تشک و 

نآ داجیا  رد  یناگرزاب  عونتم  مالقا  تروص  هب  ماخ  داوم  دیلوت  دتس و  داد و  شیازفا 
رثؤم رایسب  ندمت  یاھرنھ  گنھرف و  شرتسگ  رد  هک  وج  حلص  همین  هیلوا و  عماوج 

یاھھورگ یناھج  ۀدرتسگ  دتس  داد و  رصع  زا  شیپ   . تشاد ریثأت  ًامیقتسم  دندوب 
، دتس داد و   . دندوب یگداوناخ —  ۀتفای  طسب  یاھھورگ  یا —  هلیبق   ، یعامتجا
یروراب کی  هب  بیترت  نیدب  ، و  تخاس نیشنمھ  ار  یرشب  تادوجوم  فلتخم  عاونا 

. دومن کمک  یگنھرف  لباقتم  رت  عیرس 

. و دش یم  زاغآ  تشاد  لقتسم  یاھرھش  رصع  شیپ  لاس  رازھ  هدزاود  دودح  رد 
یزرواشک و قطانم  ۀلیسو  هب  هشیمھ  دیلوت  دتس و  داد و  یودب  یاھرھش  نیا 
هب تعنص  هک  دراد  تقیقح  نیا  هک  یلاح  رد   . دندوب هدش  هطاحا  ماشحا  شرورپ 

ِءوس چیھ  دیابن  امش   ، تفای یم  جاور  یگدنز  یاھدرادناتسا  ِءاقترا  ۀلیسو 
هیلوا یاھداژن   . دیشاب هتشاد  یرھش  ۀیلوا  یگدنز  یاھیزاسھب  نوماریپ  یمھافت 
حطس هلابز  کاخ و  فرص  تشابنا  ۀجیتن  رد  ، و  دندوبن بترم  هزیکاپ و  دح  زا  شیب 
یخرب  . تفر یم  الاب  توف  ود  ات  کی  زا  لاس  جنپ  تسیب و  رھ  هیلوا  طسوتم  عامتجا 
رس نوماریپ  نیمز  زارف  رب  عیرس  رایسب  زین  ناتساب  نارود  یاھرھش  نیا  زا 

دوب نیا  رب  مسر  ، و  دنتشاد یھاتوک  رمع  نانآ  ۀتخپن  یلِگ  یاھ  هبلک  اریز   ، دندروآرب
. دنوش هتخاس  یمیدق  لزانم  یاھ  هناریو  یور  ًامیقتسم  دیدج  یاھھاگتماقا  هک 

یتعنص و ۀیلوا  یاھرھش  ِرصع  نیا  یگژیو  کی  تازلف  زا  هدرتسگ  ۀدافتسا 
هک دیا  هدومن  ادیپ  ناتسکرت  رد  یغرفم  گنھرف  کی  نیا  زا  شیپ  امش   . دوب یناگرزاب 
نامھ رد  اھیدنآ  . و  ددرگ یم  زاب  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  زا 9000  لبق  هب  نآ  خیرات 
رت هتفرشیپ  زکارم  زا  رود  اما   . دننک راک  زین  سم  ، و  الط  ، نھآ اب  هک  دنتفرگ  دای  ناوا 
، و زنرب  ، رجح راصعا  ریظن  هناگادج  یاھ  هرود   . دندوب توافتم  رایسب  طیارش  ندمت 
دوجو توافتم  یاھنیمزرس  رد  نامز  کی  رد  هرود  هس  یمامت  ؛  دنتشادن دوجو  نھآ 

. دنتشاد

رد ، و  دوب ناسآ  نآ  اب  راک   . دمآرب نآ  نتفای  یپ  رد  ناسنا  هک  دوب  یزلف  نیلوا  الط 
راک هب  سم  سپس   . تفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  رویز  کی  ناونع  هب  طقف  ادتبا 

رت تخس  زنرب  ات  دیدرگ  هتخیمآ  علق  اب  هک  نیا  ات   ، هدرتسگ روط  هب  هن  اما   ، دش هتفرگ 
زا یکی  ۀلیسو  هب  زنرب  نتخاس  یارب  علق  سم و  نتخیمآ  فشک   . دوش هتخاس 
رد ناتسھوک  رد  یو  سم  ندعم  فداصت  بسح  رب  هک  ناتسکرت  یاھیناسمدآ 
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. تفرگ تروص  دوب  هدش  عقاو  علق  یبوسر  ۀیال  کی  ترواجم 

رد ریثأت  نیرتدنمورین  هب  تراجت  تعرس  هب   ، نیزاغآ تعنص  ییادتبا و  دیلوت  روھظ  اب 
نیمز و هار  زا  یناگرزاب  یاھلاناک  شیاشگ   . دش لیدبت  گنھرف  اب  ندمت  شرتسگ 

لیھست دایز  ۀزادنا  هب  ار  اھندمت  نتخیمآ  رد  زین  اھگنھرف و  طالتخا  ترفاسم و  ایرد 
ندمتم و یاھنیمزرس  رساترس  رد  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 5000   . تخاس
اھنت هن  دعب  نارود  یاھداژن  نیا   . دوب هدافتسا  دروم  یلک  روط  هب  بسا  ندمتم  همین 

رادروخرب اھ  هبارا  اھناجیلد و  نوگانوگ  عاونا  زا  نینچمھ  هکلب  هدش  یلھا  بسا  زا 
هک یا  هیلقن  لیاسو  نونکا  اما   ، دوب هدش  هدافتسا  خرچ  زا   ، لبق راصعا  رد   . دندوب
هدافتسا دروم  یمومع  تروص  هب  ود  رھ  گنج  رد  یناگرزاب و  رد  دندوب  زھجم  رایسب 

. دنتفرگ یم  رارق 

مامت زا  شیب  یخیرات  ندمت  دربشیپ  یارب  رایس  رگشواک  رفس و  لاح  رد  ناگرزاب 
هرمعتسم  ، یماظن یاھییاشگروشک   . دنداد ماجنا  راک  رگید  تاریثأت  هعومجم 

دنتفای جاور  دعب  نارود  بھاذم  ۀلیسو  هب  هک  یبھذم  یتاغیلبت  یاھراک  یزاس و 
یناگرزاب طباور  ربارب  رد  یگمھ  اھنیا  اما  ؛  دندوب گنھرف  شرتسگ  رد  یلماوع  زین 
هتسویپ روط  هب  یتعنص  ۀعسوت  لاح  رد  تعرس  هب  مولع  اھرنھ و  ۀلیسو  هب  هک 

. دنتشاد یوناث  شقن   ، دندش یم  هداد  باتش 

عیرست ار  ندمت  تفرشیپ  تعرس  اھنت  هن  یرشب  یاھداژن  لخاد  هب  مدآ  ۀریت  قیرزت 
هب فاشتکا  ییوجارجام و  تھج  رد  ار  نانآ  تاشیارگ  نینچمھ  هکلب   ، تخاس

طسوت اقیرفآ  لامش  اپورا و  ایسآ -  رتشیب  هک  یروط   ، دومن دیدشت  دایز  ۀزادنا 
. دیدرگ لاغشا  هاتوک  یتدم  رد  اھیدنآ  طلتخم  ِدایدزا  لاح  رد  تعرس  هب  ناگداون 

طلتخم یاھداژن  - 4

لامش  ، اپورا ایسآ -  یمامت   ، میوش یم  کیدزن  یخیرات  مایا  زاغآ  هب  هک  روطنیمھ 
نیا . و  ددرگ یم  هدیشوپ  رشب  عون  طلتخم  یاھداژن  زا  مارآ  سونایقا  ریازج  ، و  اقیرفآ

ایشنروی یرشب  نیداینب  ۀریت  جنپ  نتخیمآ  هرابود  نتخیمآ و  زا  یزورما  یاھداژن 
. دنا هدش  جتنم 

هتخانش یکیزیف  نیعم  یاھیگژیو  یخرب  ۀلیسو  هب  ایشنروی  یاھداژن  زا  کی  رھ 
کیگنس یاھداژن   . دندوب نھپ  رس  اھینادنا  ؛  دندوب زارد  رس  اھیدون  نایمدآ و   . دش یم 

یاھداژن  . دنتشاد لیامت  ینھپ  رس  هب  یبآ  درز و  یاھناسنا  ، و  دندوب طسوتم  رس 
نھپ رس  راکشآ  روط  هب   ، دنتخیمآ یم  رد  ینادنا  ۀریت  اب  هک  یماگنھ   ، یبآ

. دندوب زارد  رس  ات  طسوتم  رس  هیوناث  یاھکیگنس   . دندش یم 
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رد تلکسا   ، دنتسھ هدافتسا  لباق  یداژن  أدبم  فشک  رد  همجمج  داعبا  نیا  هچ  رگا 
رد  ، ایشنروی یاھداژن  ۀیلوا  شیادیپ  رد   . دشاب یم  اکتا  لباق  رتشیب  رایسب  عومجم 

: تشاد دوجو  تلکسا  نامتخاس  زراب  عون  جنپ  ادتبا 

. ایشنروی یاھیموب   ، ینادنا - 1

. یبآ ، و  درز  ، خرس  ، هیلوا کیگنس  - 2

. یلین ، و  زبس  ، یجنران  ، هیوناث کیگنس  - 3

. اھییایشیملد ناگداون   ، اھیدون - 4

. شفنب داژن   ، نایمدآ - 5

موادم طالتخا   ، دنتخیمآ رد  هدرتسگ  روط  هب  یداژن  گرزب  هورگ  جنپ  نیا  هک  جیردت  هب 
. دومن ادیپ  لیامت  کیگنس  یثرا  لماع  یگریچ  ۀلیسو  هب  ینادنا  عون  ندیناشوپ  هب 

. دنتسھ یبآ  کیگنس -  ینادنا و  یاھداژن  زا  یبیکرت  اھومیکسا  اھپال و 
اما  . تسا رتکیدزن  همھ  زا  ینادنا  یموب  عون  ظفح  هب  اھنآ  تلکسا  یاھنامتخاس 
ناونع هب  دنناوت  یم  طقف  هک  دنا  هدش  طولخم  رگید  یاھداژن  اب  ردقنآ  اھیدون  نایمدآ و 

. دنوش ییاسانش  تسوپ  دیفس  داژن  یلک  عون  کی 

زا هتشذگ  لاس  رازھ  تسیب  یرشب  یایاقب  هک  جیردت  هب   ، یلک روط  هب  ور  نیا  زا 
عون جنپ  راکشآ  روط  هب  هک  دوب  دھاوخ  نکممریغ   ، دنوش یم  هدروآ  نوریب  کاخ  ریز 
دھاوخ ناشن  یدنب  ناوختسا  یاھنامتخاس  نیا  ۀعلاطم   . دندرگ کیکفت  مھ  زا  هیلوا 

: تسا هدش  میسقت  هقبط  هس  ًابیرقت  هب  نونکا  رشب  عون  هک  داد 

هب نآ  رب  هوالع  هک  یمدآ  یدون و  یاھ  هریت  ِیدنآ  ۀتخیمآ  تسوپ . دیفس   -1
لباق ۀزیمآ  ۀلیسو  هب  کیگنس و  ۀیوناث  یردق )  ) هیلوا و یاھطالتخا  ۀلیسو 
یخرب هارمھ  هب   ، رتخاب دیفس  یاھداژن   . دنتفای رییغت  ینادنا  یا  هظحالم 

رد هدنھد  دنویپ  لماع   . دنتسھ لماش  هورگ  نیا  رد  یناروت  یدنھ و  نامدرم 
. تسا یدنآ  ثاریم  ِرتمک  ای  رتشیب  تبسن  شخب  نیا 

. یبآ ، و  درز  ، خرس ۀیلوا  یاھداژن  لماش   ، کیگنس ۀیلوا  عون  یلوغم .  -2
عون اپورا  رد   . دنراد قلعت  هورگ  نیا  هب  ییاکیرمآ  ناتسوپ  خرس  اھ و  ینیچ 

هب رتشیب  روط  هب  زاب  ، و  ینادنا هیوناث و  ِکیگنس  طالتخا  ۀلیسو  هب  یلوغم 
رد یزنودنا  مدرم  ریاس  ایالام و  مدرم   . تسا هتفای  رییغت  یدنآ  قیرزت  ۀلیسو 
اراد ار  هیوناث  کیگنس  نوخ  زا  ییالاب  دص  رد  هچ  رگ   ، دنراد رارق  یدنب  هقبط  نیا 

. دنشاب یم 
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، یجنران یاھداژن  لماش  ادتبا  رد  هک   ، هیوناث کیگنس  عون  تسوپ . هایس   -3
هایس ۀلیسو  هب  تروص  نیرتھب  هب  هک  تسا  یعون  نیا   . دش یم  یلین  ، و  زبس

یاھداژن هک  اج  رھ   ، یزنودنا ، و  دنھ  ، اقیرفآ رد  ، و  دوش یم  میسرت  ناتسوپ 
. دش دھاوخ  تفای   ، دنراد رارقتسا  هیوناث  کیگنس 

رواخ رد   . دراد دوجو  یلوغم  دیفس و  عاونا  زا  یصخشم  ۀزیمآ  نیچ  لامش  رد 
یاکیرمآ نوچمھ   ، دنھ رد   . دنا هتخیمآ  رد  ناتسوپ  هایس  ناتسوپ و  دیفس  کیدزن 

اپ زونھ  هتفای  اقب  ِعون  هس  تلکسا  یگژیو  . و  دنراد روضح  عون  هس  یمامت   ، یبونج
. دنک یم  کمک  یرشب  یزورما  یاھداژن  یتآ  رابت  ییاسانش  هب  تسا و  اج  رب 

گنھرف اب  ۀعماج  - 5

رد کیناگرا  لماکت  ؛  دنتسین موزلم  مزال و  ًاترورض  گنھرف  اب  ندمت  کیژولویب و  لماکت 
اما  . دور شیپ  عنام  نودب  یگنھرف  لاوز  نیح  رد  ًانیع  یتح  تسا  نکمم  رصع  رھ 

هدھاشم  ، دنریگ یم  رارق  یسررب  دروم  رشب  خیرات  ینالوط  راودا  هک  یماگنھ 
طوبرم مھ  هب  لولعم  تلع و  ناونع  هب  گنھرف  لماکت و  ماجنارس  هک  دش  دھاوخ 
گنھرف اب  ندمت  اما   ، دور شیپ  گنھرف  نادقف  رد  تسا  نکمم  لماکت   . دنوش یم 

چیھ اوح  مدآ و   . ددرگ یمن  افوکش  یداژن  مدقم  تفرشیپ  زا  یفکم  ۀنیمز  کی  نودب 
اما  ، دندرکن هئارا  دشاب  هناگیب  یرشب  ۀعماج  تفرشیپ  یارب  هک  ار  ندمت  زا  یرنھ 
یداصتقا و ۀعسوت  تعرس  داد و  شیازفا  ار  اھداژن  یتاذ  ناوت  مدآ  لسن  نوخ 

داد و دوبھب  ار  اھداژن  یزغم  یورین  مدآ  یاطعا   . دیشخب باتش  ار  یتعنص  تفرشیپ 
. دومن عیرست  دایز  ۀزادنا  هب  ار  یعیبط  لماکت  یاھدنیارف  هلیسو  نیدب 

زا  ، هتفای دوبھب  ِیرامعم  ، و  تاناویح ندرک  یلھا   ، یزرواشک قیرط  زا  رشب  عون 
یزیچ نتفای  یارب  تخیرگ و  جیردت  هب  یگدنز  یارب  هفقو  یب  یالقت  لکش  نیرتدب 
یارب شالت  زاغآ  نیا  ؛ و  دومن شواک  هب  عورش  دزاس  یم  نیریش  ار  یگدنز  دنور  هک 
قیرط زا  ناسنا   . دوب یدام  هافر  رتالاو  هتسویپ  رتالاب و  یاھدرادناتسا  هب  ندیسر 

شیازفا ار  یناسنا  یگدنز  شخب  ترسم  یاوتحم  جیردت  هب  تعنص  دیلوت و 
. دھد یم 

هک هدیسر  ثرا  هب  زایتما  یواح  ِدنمدوس  گرزب و  پولک  کی  گنھرف  اب  ۀعماج  اما 
، تسین دنیآ  ایند  هب  نآ  رد  لماک  تاواسم  یناجم و  تیوضع  اب  اھناسنا  یمامت 
طقف هک  تسا  نیمز  نارگراک  یورشیپ  لاح  رد  هتسویپ  هدوتس و  نمجنا  کی  هکلب 
ار ناھج  دننک  یم  شالت  هک  دریذپ  یم  دوخ  فوفص  رد  ار  یناشکتمحز  نآ  تلاصا 
نآ رد  دعب  راصعا  رد  دنناوتب  اھنآ  نادنزرف  ِنادنزرف  نادنزرف و  ات  دنزاس  رتھب  یناکم 
تاررقم  ، دبلط یم  ار  ینیگنس  ۀیدورو  ندمت  ِنمجنا  نیا  . و  دننک تفرشیپ  یگدنز و 

ناشیدنارگد یمامت  یارب  ینیگنس  یاھ  همیرج   ، دنک یم  رارقرب  ار  یدیدش  دیکا و 
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تازایتما ای  یصخش  لمع  یاھیدازآ  هک  یلاح  رد   ، دریگ یم  رظن  رد  ناراگزاسان  و 
یداع و تارطخ  ربارب  رد  نوزفا  تینما  هک  یتازایتما  زج  هب   ، دنک یم  ادھا  یکدنا 

. دننک داجیا  یداژن  تارطاخم 

دنا هتفرگ  دای  یرشب  تادوجوم  هک  تسا  اقب  ۀمیب  زا  لکش  کی  یعامتجا  ۀداورم 
تیدودحم یگتشذگ و  دوخ  زا  یاھب  نآ  دنلیام  دارفا  رتشیب  اذل  ؛  تسا دنمدوس 

دوخ یاضعا  زا  یھورگ  نوزفا  تظفاحم  نیا  یازا  هب  هعماج  هک  ار  یصخش  یدازآ 
ۀمیب ۀمانرب  کی   ، ینونک یعامتجا  مسیناکم   ، راصتخا هب   . دنزادرپب دبلط  یم 

رد تظافح  نانیمطا و  زا  یا  هجرد  هک  هدش  یحارط  نینچ  هک  تسا  اطخ  شیامزآ و 
یرشب داژن  ۀیلوا  براجت  هک  یعامتجا  دض  اسرف و  تقاط  طیارش  هب  تشگزاب  ربارب 

. دنک اطعا  دومن  یم  یگژیو  نییعت  ار 

زا یندم  یدازآ  ندروآ  تسد  هب  یارب  ینواعت  ماظن  کی  هب  هعماج  بیترت  نیدب 
زا یعامتجا  یدازآ   ، عارتخا هیامرس و  قیرط  زا  یداصتقا  یدازآ   ، اھداھن قیرط 

. دوش یم  لیدبت  یسیلپ  تاررقم  قیرط  زا  تنوشخ  زا  ییاھر  ، و  گنھرف قیرط 

رھ ۀدش  هتخانش  تیمسر  هب  ًامومع  قوقح  اما   ، دروآ یمن  دوجو  هب  یتسرد  تردق 
، یتسرد یتسار و  فیرعت  تلود  یلصا  تیرومأم  دنک . یم  لامعا  ار  یپایپ  لسن 

تموکح تحت  تصرف  ِیربارب  یارجا  ، و  یتاقبط تافالتخا  ۀنالداع  تسرد و  میظنت 
یھورگ زایتما  ؛  تسا طوبرم  یعامتجا  ۀفیظو  کی  هب  رشب  قح  رھ   . تسا نوناق 
دروم یاھب  لماک  تخادرپ  بلاط  هتسویپ  روط  هب  هک  تسا  همیب  مسیناکم  کی 
لماش هک   ، یدرف قوقح  زین  یھورگ و  قوقح  . و  تسا یھورگ  تمدخ  ۀبلاطم 

. دریگ رارق  تظفاحم  دروم  دیاب   ، دوش یم  زین  یسنج  شیارگ  رب  تراظن 

نودب ِیدازآ   . تسا یعامتجا  لماکت  عورشم  فدھ   ، یھورگ تاررقم  عبات  ِیدازآ 
. تسا یرشب  سوھلاوب  تابث و  یب  ناھذا  ۀنازادرپ  لایخ  چوپ و  یایور   ، تیدودحم

ندمت ظفح  - 6

رتشیب  ، تسا هتفر  شیپ  الاب  یوس  هب  هتسویپ  کیژولویب  لماکت  هک  یلاح  رد 
تشذگ اب  هک   ، دش یم  جراخ  تارف  دور  ۀرد  زا  جاوما  تروص  هب  یگنھرف  لماکت 

صلاخ ۀریت  یمامت  ماجنارس  هک  نیا  ات   ، تشگ یم  فیعضت  یلاوتم  روط  هب  نامز 
هب اھداژن   . دندرک تمیزع  اپورا  ایسآ و  یاھندمت  نتخاس  ینغ  یارب  مدآ  ناگداون 

. دنتفای طالتخا  یا  هظحالم  لباق  دح  ات  اھنآ  یاھندمت  اما   ، دنتخیماین رد  لماک  روط 
دوش و ظفح  دیاب  ندمت  نیا  . و  تفای شرتسگ  یدنک  هب  ایند  رساترس  رد  گنھرف 

یدنآ مدرم  چیھ   ، درادن دوجو  یگنھرف  نیون  عبنم  چیھ  هزورما  اریز   ، ددرگ افوکش 
. درادن دوجو  ندمت  لماکت  ۀتسھآ  تفرشیپ  نتخیگنارب  یشخبناج و  یارب 
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همشچرس نیریز  لماوع  زا  تسا  لماکت  لاح  رد  ایشنروی  رد  نونکا  هک  یندمت 
: تسا ینتبم  اھنآ  هب  هتفای و 

ۀلیسو هب  دایز  نازیم  هب  یدام  ندمت  کی  ۀنماد  تعیبط و  یعیبط . طیارش   -1
طیارش ، و  اوھ بآ و   ، یوج طیارش   . ددرگ یم  نییعت  دوجوم  یعیبط  عبانم 

. دنتسھ گنھرف  لماکت  رد  یلماوع   ، یکیزیف رامشیب 

زیخلصاح هدرتسگ و  ۀقطنم  ود  طقف  نیمز  ۀرک  یمامت  رد   ، یدنآ رصع  زاغآ  رد 
ناتسوپخرس زا  دوب و  یلامش  یاکیرمآ  رد  یکی   . تشاد دوجو  راکش  زاب 

ینادنا داژن  کی  طسوت  تشاد و  رارق  ناتسکرت  لامش  رد  یرگید  ؛  دوب هدیشوپ 
رترب گنھرف  کی  لماکت  رد  هدننک  نییعت  لماوع   . دوب هدش  لاغشا  ًاشخب  درز  - 

، دندوب گرزب  یمدرم  اھیدنآ   . دندوب یّوج  طیارش  داژن و   ، ایسآ یبرغ  بونج  رد 
، ناریا ۀدنیازف  یکشخ  اھنآ  ندمت  ریسم  نییعت  رد  یتایح  لماع  اما 

نیون و یاھشور  تخاس  روبجم  ار  نانآ  هک   ، دوب گنایک  نیس  ، و  ناتسکرت
لاح رد  اھنآ  یزیخلصاح  هک  ییاھنیمز  زا  ار  تشیعم  یبایتسد  ۀتفرشیپ 

. دننک داختا  عارتخا و  دوب  شھاک 

رایسب گنج  ای  حلص  نییعت  رد  نیمز  شیارآ  یاھتیعضو  ریاس  اھ و  هراق  بیترت 
یارب یبولطم  تصرف  نینچ  ایشنروی  زا  یکدنا  رایسب  مدرم   . دنتسھ رثؤم 

نآ زا  یلامش  یاکیرمآ  نامدرم  هک  روطنآ   ، تمحازم زا  غراف  موادم و  ۀعسوت 
همھ زا  ًالمع  یلامش  یاکیرمآ  نامدرم   . دنا هتشاد  نونکات   ، دنا هدوب  دنم  هرھب 

. دنوش یم  تظفاحم  روانھپ  یاھسونایقا  ۀلیسو  هب  وس 

شیاسآ ؛  دبای یمن  هعسوت  رقف  طیارش  تحت  زگرھ  گنھرف  هدمع . یالاک   -2
یقالخا و شزرا  یواح  ِیدرف  تریس   . تسا یرورض  ندمت  تفرشیپ  یارب 
اب ندمت  کی  اما   ، دوش بسک  یدام  تورث  نادقف  رد  تسا  نکمم  یونعم 
یزاورپ دنلب  اب  بیکرت  رد  ار  شیاسآ  هک  یدام  هافر  طیارش  نآ  زا  طقف  گنھرف 

. دوش یم  یشان  دھد  یم  جاور 

هب . و  دوب نیگنس  یدج و  راک  کی  ایشنروی  رد  یگدنز   ، یودب راودا  لوط  رد 
هب ًامئاد  رشب  عون  هک  دوب  ریذپان  نایاپ  هفقو و  یب  یالقت  نیا  زا  زیرگ  روظنم 

. تشاد لیامت  یریسمرگ  قطانم  روآ  یتسردنت  یاوھ  بآ و  یوس  هب  تکرح 
کی دوجو  یارب  دیدش  یالقت  زا  تنوکس  ِرتمرگ  قطانم  نیا  هک  یلاح  رد 

رب شیاسآ  ددص  رد  هنوگ  نیدب  هک  یلیابق  اھداژن و   ، دندرک یم  مھارف  هاگزیرگ 
راک هب  تردن  هب  ندمت  دربشیپ  یارب  ار  شیوخ  راوازسان  یگدوسآ   ، دندمآ یم 

اھ و هشیدنا  زا  ریذپان  رییغت  یا  هنوگ  هب  یعامتجا  تفرشیپ   . دندرب یم 
ۀنادنمشوھ تسرامم  ۀلیسو  هب  هک  تسا  هدمآرب  ییاھداژن  نآ  یاھحرط 

رارما نیمز  زا  راک  ِرت  هاتوک  یاھزور  رتمک و  شالت  اب  هنوگچ  هک  دنا  هتفرگ  دای  دوخ 
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بسک یبوخ  هب  شیاسآ  دح  کی  زا  دنا  هدوب  رداق  بیترت  نیدب  دننک و  شاعم 
. دندرگ دنم  هرھب  دنمدوس  هدش و 

یروآ عمج  رظتنم  دیاب  هشیمھ  ندمت  یدام  یاھ  هبنج  یملع . تخانش   -3
یریگراک هب  نامک و  ریت و  فشک  زا  دعب  اھتدم   . دننامب یقاب  یملع  تاعالطا 
راھم ار  بآ  داب و  هنوگچ  تخومآ  ناسنا  هک  دوب  ییورین  دصاقم  هب  تاناویح 
یمارآ هب  ندمت  رازبا  اما   . دندش هتفرگ  راک  هب  قرب  راخب و  نآ  زا  دعب  ، و  دیامن
هب یراکزلف  ، و  تاناویح ندرک  یلھا   ، یرگلافس  ، یگدنفاب  . دنتفای دوبھب 

. دندمآ پاچ  نتشون و  ۀرود  کی  لابند 

رد یگنھرف  ۀعسوت  رد  باتش  زا  شیپ  عارتخا  هشیمھ   . تسا تردق  شناد 
هاگتسد زا  همھ  زا  شیب  عارتخا  ملع و   . دریذپ یم  تروص  یناھج  سایقم  کی 
هنارکتبم یگنھرف و  یاھتیلاعف  نیا  یمامت  شنکاو  شنک و  ، و  درب دوس  پاچ 

. تسا هدیشخب  باتش  هداعلا  قوف  روط  هب  ار  یگنھرف  تفرشیپ  نازیم 

رد ار  وا  راکفا  دیوگ و  نخس  تایضایر  دیدج  نابز  اب  دزومآ  یم  ناسنا  هب  ملع 
قیرط زا  شناد  نینچمھ  . و  دھد یم  شرورپ  هنافاکشوم  قیقد  طوطخ  دادتما 

قیرط زا  ار  بھذم  هک  نیا  نمض   ، دنک یم  تیبثت  ار  هفسلف  هابتشا  فذح 
. دھد یم  شیالاپ  تافارخ  یدوبان 

رد  . تسا یرورض  ندمت  شرتسگ  یارب  یناسنا  یورین  یناسنا . عبانم   -4
زا  . دنبای یم  الیتسا  رتکچوک  داژن  کی  ندمت  رب  رامشیب  مدرم   ، یواسم طیارش 

ماجرف لماک  ققحت  زا   ، نیعم ۀطقن  کی  ات  دادعت  شیازفا  رد  تسکش  ور  نیا 
هک دسر  یم  ارف  یا  هطقن  تیعمج  شیازفا  رد  اما   ، دنک یم  تعنامم  یلم 
ِلامرن ِتبسن  ِبولطم  دح  زا  رتارف  دادعت  ِدایدزا   . تسا یراحتنا  رتشیب  دشر 

یروف شرتسگ  ای  یگدنز  یاھدرادناتسا  شھاک  ینعم  هب  ای   ، نیمز ناسنا - 
، یماظن ریخست  ۀلیسو  هب  ای  زیمآ  حلص  ذوفن  ۀلیسو  هب  ینیمز  تادحرس 

. دشاب یم   ، روز هب  لاغشا 

هب ترورض  دیاب  اما   ، دیوش یم  هکوش  گنج  یاھیرگناریو  زا  تاقوا  یھاگ  امش 
یارب یفکم  تصرف  نداد  روظنم  هب  اھناسنا  زا  یریثک  دادعت  ندروآ  دوجو 

هب یا  هرایس  شیاز  نینچ  کی  اب  ؛  دیسانشب ار  یقالخا  یعامتجا و  ۀعسوت 
ینوکسم تارک  رتشیب   . دھد یم  خر  تیعمج  دایدزا  یدج  لکشم  یدوز 

لومعم ۀزادنا  زا  یکدنا  دیاش  ؛  تسا طسوتم  ایشنروی   . دنتسھ کچوک 
زا درب و  یم  الاب  ار  گنھرف  یلم  تیعمج  تابث  دح  نیرت  بولطم   . تسا رتکچوک 

ار دشر  تقو  هچ  دناد  یم  دنمدرخ  تلم  کی  . و  دنک یم  یریگشیپ  گنج 
. دزاس فقوتم 
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همھ زا  یکیناکم  تالآ  نیرت  هتفرشیپ  یعیبط و  ریاخذ  رد  هک  یا  هراق  اما 
یکدنا تفرشیپ   ، دشاب لوفا  لاح  رد  شمدرم  تواکذ  رگا   ، تسا رت  ینغ 

یارب هک   ، درخ اما   ، دوش بسک  شزومآ  طسوت  دناوت  یم  شناد   . دومن دھاوخ 
نادرم طسوت  هبرجت و  قیرط  زا  دناوت  یم  طقف   ، تسا یرورض  یقیقح  گنھرف 
هبرجت زا  دنرداق  یمدرم  نینچ   . دیآ تسد  هب  دنتسھ  شوھاب  ًاتاذ  هک  ینانز  و 

. دنوش دنمدرخ  یتسار  هب  دنناوت  یم  اھنآ  ؛  دنزومایب

، یعیبط عبانم  دربراک  رد  هک  یدرخ  هب  ًاتدمع  نیا  یدام . عبانم  ییاراک   -5
تسا نایامن  یرشب  یاھلیسناتپ  ، و  هدمع یاھالاک   ، یملع تخانش 
ناداتسا طسوت  هک  دوب  ییورین  هیلوا  ندمت  رد  یلصا  لماع   . دراد یگتسب 

نارصع مھ  ۀلیسو  هب  ًالمع  ندمت   . دش یم  هتفرگ  راک  هب  یعامتجا  دنمدرخ 
هتفای و نامزاس  یبوخ  هب  یاھتیلقا   . دش لیمحت  یو  هب  یودب  ناسنا  رترب 

. دنا هدرک  تموکح  ایند  نیا  رب  ًاتدمع  رترب 

تسھ و خیرات  رد  هک  هچنآ  ببس  تردق  اما   ، تسین یتسرد  ۀناشن  تردق 
هک تسا  هدیسر  یا  هطقن  نآ  هب  ایشنروی  ًاریخا  طقف   . دشاب یم  تسا  هدوب 

. دنک هثحابم  یتسرد  تردق و  تایقالخا  دروم  رد  تسا  لیام  هعماج 

رد هدنز و  یاھنابز   . دنامب نابز  راظتنا  رد  دیاب  ندمت  شرتسگ  نابز . ییاراک   -6
رد  . دننک یم  نیمضت  ار  هناندمتم  یزیر  همانرب  هشیدنا و  شرتسگ  دشر  لاح 

زاین هزورما   . دنتفریذپ ماجنا  نابز  رد  یمھم  یاھتفرشیپ  هیلوا  راودا  لوط 
رد ۀشیدنا  نایب  لیھست  روظنم  هب  یسانش  نابز  رتشیب  ۀعسوت  یارب  یدایز 

. دراد دوجو  لماکت  لاح 

متسیس یلحم  هورگ  رھ   . دمآ دوجو  هب  یھورگ  تاطابترا  نایرج  رد  نابز 
، مئالع  ، هراشا امیا و  زا  روبع  اب  نابز   . دروآ دوجو  هب  ار  دوخ  یوغل  ۀلدابم 
ابفلا بقاعتم  فورح  نایب  یور  دیکأت  ، و  شیارس  ، یدیلقت یاھادص   ، اھدایرف
اما  ، دشاب یم  ناسنا  یرکف  رازبا  نیرتدیفم  نیرتگرزب و  نابز   . تفای لماکت 

. دنتفای تغارف  یردق  یعامتجا  یاھھورگ  هک  نیا  ات  دیدرگن  افوکش  زگرھ 
 — ینامدوخ نابز  دیدج —  تاغل  شیادیپ  بجوم  نابز  اب  یزاب  هب  لیامت 
نآ دربراک  تروص  نآ  رد   ، دنریذپب ار  ینامدوخ  نابز  تیرثکا  رگا   . دوش یم 

ۀلیسو هب  اھ  هجھل  أشنم   . دوش یم  نابز  ناونع  هب  نآ  شنیزگ  بجوم 
. دوش یم  هداد  ناشن  یگداوناخ  هورگ  کی  رد  هناکدوک “ ۀملاکم   ” رد یور  هدایز 

رب الیتسا   . دنا هدوب  حلص  جیورت  یارب  یلصا  عنام  هراومھ  ینابز  یاھتوافت 
رد ای  هراق  کی  رد   ، داژن کی  نایم  رد  گنھرف  کی  شرتسگ  زا  شیپ  دیاب  اھ  هجھل 

نیمضت  ، حلص جیورت  بجوم  یناھج  نابز  کی   . دبای تروص  هرک  کی  یمامت 
هب هرک  کی  یاھنابز  هک  یماگنھ  یتح   . دوش یم  یداش  شیازفا  گنھرف و 
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اب ِورشیپ  نامدرم  ۀلیسو  هب  اھنیا  رد  یگربخ   ، دنبای یم  شھاک  یکدنا  دادعت 
ریثأت دایز  ۀزادنا  هب  ایند  حطس  رد  یزورھب  حلص و  هب  یبایتسد  رد  گنھرف 

. دراذگ یم 

رایسب تفرشیپ  ایشنروی  رد  یللملا  نیب  نابز  کی  داجیا  تھج  رد  هک  یلاح  رد 
زیچ یراجت  یللملا  نیب  ۀلدابم  یرارقرب  قیرط  زا   ، تسا هتفرگ  تروص  یکدنا 
هک نیا  زا  معا   ، یللملا نیب  طباور  نیا  یمامت  . و  تسا هدمآ  تسد  هب  یدایز 
دیاب  ، دنشاب طوبرم  بھذم  ای   ، یتباقر یزاب   ، ملع  ، رنھ  ، یناگرزاب  ، نابز هب 

. دندرگ افوکش 

رد هعسوت و  هب  ًامیقتسم  ندمت  تفرشیپ  یکیناکم . یاھھاگتسد  ییاراک   -7
دوبھب رازبا   . دراد یگتسب  عیزوت  یاھلاناک  ، و  اھنیشام  ، رازبا نتشاد  رایتخا 

ار یدروامھ  لاح  رد  یاھھورگ  یاقب   ، دمآراک هناروآ و  عون  یاھنیشام   ، هتفای
. دزاس یم  نییعت  یورشیپ  لاح  رد  ندمت  ۀصرع  رد 

هتفرگ راک  هب  نیمز  عرز  تشک و  رد  هک  یژرنا  عون  اھنت   ، نیتسخن ناراگزور  رد 
نیشناج رن  ناواگ  هک  دوب  یگرزب  یالقت  نیا   . دوب یناسنا  یورین  دش  یم 

اھنیشام ًاریخا   . تشگ یم  اھناسنا  یراکیب  بجوم  راک  نیا  اریز  دنوش  اھناسنا 
یقرت هب  یتفرشیپ  نینچ  رھ  ، و  دنا هدرک  اھناسنا  ینیشناج  هب  عورش 

یاھراک ماجنا  یارب  ار  یناسنا  یورین  اریز   ، دنک یم  کمک  ًامیقتسم  هعماج 
. دزاس یم  دازآ  رتدنمشزرا 

ناسنا یعامتجا  گرزب  ۀدننک  اھر  دناوت  یم  درخ  ۀلیسو  هب  هدش  تیادھ  ملع 
رایسب نآ  ینالقع  حطس  هک  یتلم  یارب  طقف  یکیناکم  رصع  کی   . دوش
دیدج عاونا  عیرس  رایسب  عارتخا  لابند  هب  دناوتب  هک  دشاب  نآ  زا  رت  نییاپ 

یارذگ تالکشم  اب  زیمآ  تیقفوم  قیبطت  روظنم  هب   ، راک ۀدنھاک  ِتالآ  نیشام 
هنادنمدرخ و یاھشور  نآ   ، الاب ماقرا  رد  یلغش  یناھگان  تفا  زا  یشان 

. دشاب راب  هعجاف  دناوت  یم   ، دنک فشک  ار  تسرد  یاھکینکت 

یور هک  دزاس  یم  رداق  ار  ناسنا  یعامتجا  ثاریم  ناراد . لعشم  تریس   -8
شناد گنھرف و  عمج  هب  دنا و  هدمآ  یو  زا  شیپ  هک  یناسک  ۀیلک  یاھ  هناش 

هب یگنھرف  لعشم  لاقتنا  ِراک  نیا  رد   . دتسیاب دنا  هدرک  کمک  ینازیم  رھ  هب 
یگدنز یزاب و  نآ  زا  دعب   . دوب دھاوخ  نیداینب  داھن  هراومھ  هناخ   ، دعب لسن 

هتفای نامزاس  رایسب  هدیچیپ و  ۀعماج  کی  رد  هک  هسردم  رخآ  رد  ، و  یعامتجا
. دیآ یم  تسا  یرورض  هزادنا  نامھ  هب 

نیا  . دنیآ یم  ایند  هب  زھجم  هتفای و  شزومآ  لماک  روط  هب  یگدنز  یارب  تارشح 
نودب یناسنا  کدوک   . تسا یزیرغ  ًافرص  دودحم و  رایسب  دوجو  کی  عقاو  رد 
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زا هک  تسا  رادروخرب  یدنمناوت  نیا  زا  ناسنا  اذل  ؛  دیآ یم  ایند  هب  شزومآ 
ۀزادنا هب  ار  ندمت  یلماکت  ریسم   ، رتناوج لسن  تیبرت  میلعت و  لرتنک  قیرط 

. دھد رییغت  دایز 

کمک گنھرف  تفرشیپ  ندمت و  دربشیپ  هب  هک  متسیب  نرق  تاریثأت  نیرتگرزب 
رد هقباس  یب  یاھدوبھب  یناھج و  ترفاسم  رد  ریگمشچ  شیازفا   ، دندومن

شرتسگ لاح  رد  ِراتخاس  اب  شزومآ  رد  دوبھب  اما   . دنتسھ تاطابترا  یاھشور 
اب قباطت  رد  زین  تایقالخا  زا  هزورما  ینادردق  ؛  تسا هدوبن  ماگ  مھ  یعامتجا 
رد . و  تسا هتفاین  هعسوت  یملع  ینالقع و  رت  صلاخ  طوطخ  دادتما  رد  دشر 
رارق نوکس  کی  رد  نردم  ندمت   ، هداوناخ داھن  زا  تسارح  یونعم و  دشر  ۀنیمز 

. دراد

یارب ار  تشونرس  یاھلاناک  لسن  کی  یاھلآ  هدیا  یداژن . یاھلآ  هدیا   -9
هعماج ناراد  لعشم  تیفیک   . دننک یم  یکاکح  هدنیآ  لصفالب  یاھلسن 

، و اھاسیلک  ، لزانم  . تخاس دھاوخ  صخشم  ار  ندمت  درگ  بقع  ای  تفرشیپ 
. دنزاس یم  نییعت  شیپ  زا  ار  دعب  لسن  یتیصخش  دنور   ، لسن کی  سرادم 
نآ یگنھرف  تعرس  تلم  کی  ای  داژن  کی  ِیونعم  یقالخا و  ۀکرحم  یورین 

. دزاس یم  نییعت  دایز  ۀزادنا  هب  ار  ندمت 

زا رظن  فرص   ، ینایرج چیھ  . و  دنرب یم  الاب  ار  یعامتجا  نایرج  عبنم  اھلآ  هدیا 
دوخ عبنم  زا   ، دوش هتفرگ  راک  هب  راد  تھج  لرتنک  ای  راشف  کینکت  هچ  هک  نیا 
گنھرف اب  ندمت  کی  یاھ  هبنج  نیرت  یدام  یتح  ِکرحم  یورین   . دور یمن  رتالاب 
نکمم یدنمشوھ   . تسا دوجوم  هعماج  یدام  یاھدرواتسد  نیرتمک  رد 
تیادھ ار  نآ  تسا  نکمم  یدنمدرخ   ، دنک لرتنک  ار  ندمت  مسیناکم  تسا 
یرشب گنھرف  یتسار  هب  هک  تسا  یژرنا  نآ  یونعم  ییارگ  نامرآ  اما   ، دیامن

. دھد یم  قوس  ولج  هب  هداد و  اقترا  رگید  حطس  هب  یبایتسد  حطس  کی  زا  ار 

یگدنز صخاش  کی  یارب  نونکا  ؛  دوب دوجو  یارب  القت  کی  یگدنز  ادتبا  رد 
یرشب دوجو  ِینیمز  ِیتآ  فدھ  هک  هشیدنا  تیفیک  یارب  هدنیآ  رد  ؛  تسا

. دوب دھاوخ  تسا 

ۀلیسو هب  راک و  ۀیلوا  میسقت  ۀلیسو  هب  ندمت  ناصصختم . یگنھامھ   -10
ندمت  . تسا هتفر  شیپ  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  نآ  یصصخت  یدعب  دمایپ 
هعماج هک  جیردت  هب   . تسا هتسباو  ناصصختم  رثؤم  یگنھامھ  هب  نونکا 
رگیدکی هب  نوگانوگ  ناصصختم  نتخاس  کیدزن  شور  کی   ، دبای یم  شرتسگ 

. دوش تفای  دیاب 

دنھاوخ همادا  شیازفا  هب  یتعنص  ، و  یکینکت  ، یرنھ  ، یعامتجا ناصصختم 
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رثؤم ۀویش  رگا  . و  دش دھاوخ  هدوزفا  اھنآ  یتسد  هریچ  تراھم و  رب  داد و 
هباشت مدع  یدنمناوت و  عونت  نیا   ، دیاین دوجو  هب  یراکمھ  یگنھامھ و 

دھاوخ ورف  مھ  زا  دومن و  دھاوخ  فیعضت  ار  یرشب  ۀعماج  ماجنارس  یلغش 
دیاب دشاب  یصصخت  نینچ  یروآ و  عون  نینچ  هب  رداق  هک  یشوھ  اما   . دیشاپ

یمامت یارب  لیدعت  لرتنک و  یفکم  یاھشور  هک  دشاب  هتسیاش  ًالماک 
شرتسگ ۀتفای  باتش  تعرس  عارتخا و  عیرس  دشر  زا  هک  ار  یتالکشم 

. دیامن عادبا  دوش  یم  یشان  یگنھرف 

رتھب و یراکمھ  کی  رد  یعامتجا  ۀعسوت  ِیدعب  رصع  اج . نتفای  ریبادت   -11
مسجت شرتسگ  شیازفا و  لاح  رد  هتسویپ  ِیصصخت  یگنھامھ  رترثؤم و 

یارب یکینکت   ، دبای یم  عونت  رتشیب  رتشیب و  راک  هک  جیردت  هب  . و  تفای دھاوخ 
یارب تلع  اھنت  تالآ  نیشام   . دوش عادبا  دیاب  بسانم  راک  هب  دارفا  تیادھ 

یداصتقا و یگدیچیپ   . دنتسین ایشنروی  ندمتم  نامدرم  نایم  رد  یراکیب 
یبایراک تالکشم  هب  یا  هفرح  یتعنص و  ییارگ  صصخت  موادم  شیازفا 

. دیازفا یم 

دیاب نینچمھ  هدیچیپ  ۀعماج  کی  رد  ؛  تسین یفاک  راک  یارب  اھناسنا  شزومآ 
رد نادنورھش  شزومآ  زا  شیپ   . دوش مھارف  اج  نتفای  رثؤم  یاھشور 
یاھشور ای  شور  کی  رد  دیاب  اھنآ   ، شاعم رارما  یصصخت  رایسب  یاھکینکت 

رد یتقوم  یراکیب  ماگنھ  رد  هک  یلغاشم  ای  اھ  هفرح   ، یداع یاھراک  رتشیب 
چیھ  . دنوش هداد  شزومآ  دنوش  هتفرگ  راک  هب  دنناوت  یم  ناش  یصصخت  ۀتشر 

رد  . دبای اقب  راکیب  گرزب  تاقبط  هب  تدم  ینالوط  نداد  هانپ  اب  دناوت  یمن  یندمت 
یمومع ۀنازخ  زا  تیامح  شریذپ  اب  نادنورھش  نیرتھب  یتح   ، نامز لوط 

یارب هک  یماگنھ  یصوصخ  ۀناعا  یتح   . دنوش یم  هدنامرد  یداعریغ و 
. دوش یم  برخم  دوش  یم  هداد  دنمناوت  نادنورھش  هب  ینالوط  یتدم 

نامدرم یلادوئف  ینومک و  نیرید  موسر  یصصختم  رایسب  ۀعماج  نینچ 
زا یرایسب   ، تسا تسرد   . دوش یمن  اریذپ  ینابرھم  اب  ار  ناتساب  نارود 

اما  ، دنوش یعامتجا  دنمدوس  لوبق و  لباق  روط  هب  دنناوت  یم  یداع  تامدخ 
نیرتھب هب  دنناوت  یم  صصختم  قوف  هتفای و  شزومآ  رایسب  یرشب  تادوجوم 

. دنریگ رارق  تیریدم  تحت  هنادنمشوھ  یراکمھ  کینکت  کی  قیرط  زا  وحن 
رت و هنھک  یاھشور  هب  تبسن  هناردارب  تراظن  هدش و  نردم  ِیگنھامھ 
یراکمھ روز  رب  ینتبم  ِیتاررقم  ِیدادبتسا  یاھداھن  ای  مسینومک  رت  یودب 

. دروآ دنھاوخ  راب  یرت  تدم  ینالوط 

نیب داضت   ، یرشب ۀعماج  تفرشیپ  گرزب  عناوم  زا  یکی  یراکمھ . هب  لیم   -12
رتکچوک تاعامتجا  یرشب و  رت  یعامتجا  رتگرزب و  یاھھورگ  تداعس  عفانم و 
یعامتجا دض  ِدرجم  دارفا  دیاب  هک   ، رشب عون  ِیعامتجاریغ  ِشیدنا  توافتم  و 
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. دشاب یم   ، دومن هفاضا  نآ  هب  زین  ار  شیدنا 

یاھشور هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  ماود  ینالوط  یتدم  یارب  یلم  ندمت  چیھ 
یتسود نھیم  یالاو  ِعون  کی  شخب  ماھلا  نآ  یبھذم  یاھلآ  هدیا  یشزومآ و 
دنمشوھ یتسود  نھیم  زا  هنوگ  نیا  نودب   . دشاب یلم  یراکادف  دنمشوھ و 

عفانم یتیالو و  یاھتداسح  ۀجیتن  رد  اھتلم  یمامت   ، یگنھرف یگتسبمھ  و 
. دنبای یم  لیامت  یشالت  هب  یلحم  یصخش 

رد هنوگچ  دنریگ  یم  دای  هک  یرشب  تادوجوم  هب  ایند  حطس  رد  ندمت  ظفح 
، رثؤم یگنھامھ  نودب   . دراد یگتسب  دننک  یگدنز  رگیدکی  اب  یردارب  حلص و 
، یتخاونکی ینعی   ، ندش یصصخت  قوف  تارطخ  ۀلیسو  هب  یتعنص  ندمت 

هرطاخم ضرعم  رد   ، تداسح یدامتعا و  یب  ندرورپ  هب  لیامت  ، و  یرظن گنت 
. دریگ یم  رارق 

حور کی  هب   ، دایز رایسب   ، دایز زیچ   ، ندمت رد  هنادنمدرخ . اراک و  یربھر   -13
هد  ، نیگنس راب  کی  ندرک  دنلب  رد   . دراد یگتسب  ریذپ  تیلوئسم  رثؤم  روشرپ و 
اب یگمھ  هک  نیا  رگم   ، دنرادروخرب درف  کی  هب  تبسن  یرتمک  شزرا  زا  ناسنا 

یراکمھ یمیت —  راک  نینچ  . و  دننک دنلب  ار  راب  نامزمھ  روط  هب  مھ 
لاح هتشذگ و  گنھرف  اب  یاھندمت   . دراد یگتسب  یربھر  هب  یعامتجا — 

یقرتم دنمدرخ و  ناربھر  اب  نادنورھش  ۀنادنمشوھ  یراکمھ  رب  ینتبم 
ًاموادم ندمت   ، دبای لماکت  رتالاب  حوطس  هب  ناسنا  هک  ماگنھ  نآ  ات  ، و  دنا هدوب 

. دوب دھاوخ  یکتم  عطاق  دنمدرخ و  یربھر  هب 

شزرا  ، ینالقع یگرزب   ، یدام تورث  ۀنادنمدرخ  طابترا  زا  الاو  یاھندمت 
. دنا هدش  دلوتم  یناھیک  شنیب  ، و  یعامتجا یکریز   ، یقالخا

لماکت ۀدیدپ  کی  نآ  ؛  تسین یھلا  داھن  کی  هعماج  یعامتجا . تارییغت   -14
نآ داجیا  رد  شناربھر  هک  یماگنھ  تفرشیپ  لاح  رد  ندمت  ؛ و  تسا یجیردت 
نامز یملع  یاھ  هعسوت  اب  یماگمھ  رد  هک  یعامتجا  نامزاس  رد  تارییغت 
یمامت یازا  رد   . دتفا یم  ریخأت  هب  هشیمھ  دنشاب  یم  دنک  دنتسھ  یرورض 

زین هدیا  کی  ، و  دنوش عقاو  ترفن  دروم  ندوب  هنھک  فرص  هب  دیابن  اھزیچ   ، اھنیا
. دوش هتفریذپ  طرش  دیق و  نودب  ندوب  دیدج  روھظون و  فرص  هب  دیابن 

نیا اما   . دشاب هتشادن  سارھ  هعماج  یاھمسیناکم  ندومزآ  زا  دیاب  ناسنا 
لماک روط  هب  هک  ییاھنآ  ۀلیسو  هب  دیاب  هشیمھ  یگنھرف  میظنت  رد  اھارجام 
هشیمھ ناروآون  نیا  ؛ و  دنوش لرتنک  دنراد  ییانشآ  یعامتجا  لماکت  خیرات  اب 
یعامتجا ۀدش  عقاو  رکفت  دروم  ِشیامزآ  ۀطیح  رد  هک  ییاھنآ  درخ  طسوت  دیاب 
رییغت چیھ  هب  دیابن   . دنوش هداد  زردنا  دنا  هتشاد  یلمع  ۀبرجت  یداصتقا  ای 
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عاونا یمامت  یارب  تسد زد.  یناھگان  روط  هب  یداصتقا  ای  یعامتجا  میظع 
. تسا یرورض  نامز  یداصتقا —  ای   ، یعامتجا  ، یکیزیف یرشب —  تامیظنت 

یتح ، و  دنریگ تروص  هلجع  اب  دنناوت  یم  یونعم  یقالخا و  تامیظنت  طقف 
هب ناش  یعامتجا  یدام و  یاھدمایپ  لماک  ندیسر  رمث  هب  یارب  زین  اھنیا 

رد رگید  حطس  هب  حطس  کی  زا  ندمت  هک  یماگنھ   . دنراد زاین  نامز  تشذگ 
یلصا و نابیتشپ  یداژن  یاھلآ  هدیا   ، ینارحب مایا  لوط  رد   ، تسا راذگ  لاح 

. دنتسھ هدننک  مرگلد 

لوط رد  اطخ  شیامزآ و  ۀجیتن  هعماج  راذگ . نارود  یشاپورف  زا  یریگشیپ   -15
زاب تامیظنت و  زا  هک  تسا  یزیچ  نآ  هعماج   . تسا یپ  رد  یپ  راصعا 

حوطس زا  رشب  عون  تدم  ینالوط  دوعص  یلاوتم  لحارم  رد  یباختنا  تامیظنت 
گرزب رطخ   . تسا هتفای  اقب  یا  هرایس  تیعضو  ِیرشب  حوطس  هب  یناویح 

زا راذگ  نامز  لوط  رد  یشاپورف  دیدھت  هظحل —  رھ  رد  ندمت —  رھ  یارب 
ۀدومزآان اما   ، رتھب نیون و  یاھ  هویش  نآ  هب  هتشذگ  ۀدش  تیبثت  یاھشور 

. دشاب یم  هدنیآ 

موادت یارب  یرگن  هدنیآ  ، و  شنیب  ، درخ  . تسا یتایح  تفرشیپ  یارب  یربھر 
دریگ یمن  رارق  هرطاخم  دروم  هاگچیھ  عقاو  رد  ندمت   . دنتسھ یرورض  اھتلم 

یربھر نینچ  تیمک  . و  دنک ندش  لیاز  هب  عورش  اناوت  ِیربھر  هک  نیا  رگم 
. تسا هتفرن  رتارف  تیعمج  زا  دصرد  کی  زا  زگرھ  دنمدرخ 

درک دوعص  یھاگیاج  نآ  هب  ندمت  هک  دوب  یلماکت  نابدرن  رد  اھ  هلپ  نیا  ۀلیسو  هب  و 
هب متسیب  نرق  شرتسگ  لاح  رد  تعرس  هب  گنھرف  رد  هک  دنمورین  تاریثأت  نآ  هک 
نیا زا  یوریپ  ۀلیسو  هب  طقف  ناسنا  . و  ددرگ زاغآ  تسناوت  یم  تسا  هدیسر  جوا 

، دیامن ظفح  ار  دوخ  یزورما  یاھندمت  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یم  یتایح  لماوع 
. دنک یم  نیمأت  ار  اھنآ  یعطق  یاقب  موادم و  ۀعسوت  هک  نیا  نمض 

زا ندمت  یرارقرب  یارب  نیمز  ۀرک  نامدرم  ینالوط  ینالوط  یالقت  ۀدیکچ  نیا 
شیپ  . تسا وپاکترپ  لماکت  نیا  ییاھن  ۀجیتن  زورما  گنھرف   . تسا مدآ  راگزور  ماگنھ 

زا تسناوت  یمن  لسن  کی  اریز   ، دوب دنک  ًاتبسن  تفرشیپ   ، پاچ فشک  زا 
ۀعماج نونکا  اما   . ددرگ دنم  هرھب  تعرس  هب  نانچ  شیوخ  ناینیشیپ  یاھدرواتسد 
یط ندمت  هک  یراصعا  یمامت  ۀدش  هتشابنا  ۀدنیازف  باتش  یورین  تحت  یرشب 

. دنک یم  تکرح  ولج  یوس  هب   ، تسا هدرک  القت  اھنآ 

[. تسا نادابِن  مظعا  ۀتشرف  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 82
جاودزا لماکت 

دنمشنکاو میظنت  جاودزا   . تسا هناگود  تیسنج  زا  یشان  ییوشانز —  جاودزا — 
یگداوناخ یگدنز  هک  یلاح  رد   ، تسا هناگود  تیسنج  نینچ  هب  تبسن  ناسنا 

. تسا یقابطنا  یلماکت و  تامیظنت  نیا  ۀیلک  دنیآرب  هک  تسا  یعمج  لصاح 
لماکت لک  ناینب  اما   ، تسین کیژولویب  لماکت  ِیتاذ  نآ  ؛  تسا اپرید  جاودزا 

عون هب  جاودزا   . تسا یعطق  یلکش  هب  نآ  دوجو  رارمتسا  اذل  تسا و  یعامتجا 
ینالوط و یالقت  یمامت  هوکش  لگ  جات  هناخ  ، و  تسا هداد  هناشاک  هناخ و  رشب 

. تسا یلماکت  یاسرف  تقاط 

ندمت یاقب  یارب  یگمھ  یشزومآ  ، و  یعامتجا  ، یبھذم یاھداھن  هک  یلاح  رد 
رتشیب کدوک  کی   . تسا یلصا  ۀدننک  ندمتم  هداوناخ   ، دنتسھ یرورض  گنھرف  اب 

. دریگ یم  ارف  شناگیاسمھ  هداوناخ و  زا  ار  یگدنز  تایرورض 

، دندوبن رادروخرب  ینغ  رایسب  یعامتجا  ندمت  کی  زا  ناتساب  ناراگزور  یاھناسنا 
امش . و  دندرک لقتنم  دعب  لسن  هب  رثؤم  روط  هب  هناقداص و  دنتشاد  هک  ار  هچنآ  اما 
تاریثأت زا  فرص  لقادح  کی  اب  هتشذگ  یاھندمت  نیا  ِرتشیب  هک  دیھد  صیخشت  دیاب 
هزورما  . درک یم  لمع  رثؤم  روط  هب  هناخ  اریز   ، دنداد همادا  لماکت  هب  رگید  نیداینب 

نآ ، و  دنتسھ رادروخرب  ینغ  یگنھرف  یعامتجا و  ثاریم  کی  زا  یرشب  یاھداژن 
کی ناونع  هب  هداوناخ   . دبای لاقتنا  دعب  یاھلسن  هب  رثؤم  هنادنمدرخ و  روط  هب  دیاب 

. ددرگ ظفح  دیاب  یشزومآ  داھن 

ییوشانز ۀزیرغ  - 1

یفاک یسنج  دیدش  لیامت   ، اھنز اھدرم و  نیب  یتیصخش  قیمع  فاکش  مغر  هب 
نیا  . دنک نیمضت  رگیدکی  هب  ار  اھنآ  یکیدزن  عونمھ  لثم  دیلوت  روظنم  هب  هک  تسا 

، و یزرورھم  ، قشع اھدعب  هک  ار  هچنآ  ۀدمع  اھناسنا  هک  نیا  زا  شیپ  اھتدم  هزیرغ 
ییوشانز  . درک یم  لمع  رثؤم  روط  هب  دننک  هبرجت  دش  هدیمان  ییوشانز  یرادافو 

. تسا نآ  یعامتجا  لماکت  دمایپ  جاودزا  ، و  تسا یتاذ  شیارگ  کی 
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نیا ًافرص  اھنآ  ؛  دندوبن یودب  نامدرم  رد  هریچ  ِتاساسحا   ، یسنج ۀقالع  لیم و 
قالخ بات  بآ و  دقاف  لثم  دیلوت  ۀبرجت  یمامت   . دنتشادنپ یم  یداع  ار  تاساسحا 
ببس هب  ًاتدمع  رت  ندمتم  رایسب  نامدرم  یسنج  بذاج  رسارس  علو  یمامت   . دوب

تردق ۀلیسو  هب  یلماکت  تعیبط  هک  اجنآ  رد  هژیو  هب   ، تسا یداژن  یاھطالتخا 
هدش هتخیگنارب  دنتشاد  نایمدآ  اھیدون و  هک  ییابیز  زا  ینادردق  لایخ و  ۀطوبرم 
یلماکت یاھداژن  ۀلیسو  هب  یدودحم  ریداقم  نانچ  رد  یدنآ  ثاریم  نیا  اما   . تسا
ۀعیدو ۀلیسو  هب  هنوگ  نیدب  هک  یناویح  تاوھش  یارب  تسناوتن  هک  دش  بذج 

دندوب هدش  کیرحت  هتخیگنارب و  ییوشانز  رت  یوق  تالیامت  یسنج و  یھاگآ  رتزیت 
زا خرس  ناسنا   ، یلماکت یاھداژن  نایم  رد   . دزاس مھارف  یفکم  سفن  لرتنک 

. دوب رادروخرب  یسنج  تایقالخا  نیرتالاب 

: تسا نیریز  دراوم  ۀدنھد  ناشن  جاودزا  اب  هطبار  رد  سکس  میظنت 

هک تسا  هدومن  بلط  هدنیازف  روط  هب  ندمت   . ندمت یبسن  تفرشیپ  - 1
. دوش اضرا  یقالخا  موسر  قباطم  دیفم و  یاھلاناک  رد  سکس 

هب مھ  سکس  تعیبط  اھھورگ  نیا  نایم  رد   . مدرم رھ  رد  یدنآ  ۀریت  رادقم  - 2
. تسا هدش  لیدبت  یساسحا  یکیزیف و  زاربا  نیرت  نییاپ  مھ  نیرتالاب و 

یکدنا ینادردق  ای  لیخت  ۀوق  اما   ، دنتشاد یناویح  لامرن  توھش  کیگنس  یاھداژن 
هک هچنآ   . دنداد یم  ناشن  فلاخم  سنج  یکیزیف  تیباذج  ییابیز و  هب  تبسن 
بیاغ ًالمع  یزورما  یودب  یاھداژن  رد  یتح  دوش  یم  هدیمان  یسنج  ۀبذاج 

ۀبذاج اما  دنرادروخرب  ییوشانز  یعطق  ۀزیرغ  کی  زا  طلتخمریغ  نامدرم  نیا   . تسا
دشاب یعامتجا  لرتنک  دنمزاین  دنک و  داجیا  یدج  تالکشم  هک  یسنج  یفاک 

. دنرادن

. تسا یرشب  تادوجوم  یکیزیف  کرحم  ۀریچ  یاھورین  زا  یکی  ییوشانز  ۀزیرغ 
هاوخدوخ ناسنا  یدرف  یاضرا  ۀدنبیرف  رھاظ  تحت  هک  تسا  یساسحا  هناگی  نیا 
ار یداژن  موادت  تداعس و  هنالوئسم  هک  دھد  یم  بیرف  رثؤم  روط  هب  یروط  ار 

. دھد رارق  یصخش  یدازآ  یدرف و  شیاسآ  زا  رتارف  رایسب 

ِیعامتجا لماکت   ، زورما نارود  ات  نآ  نیتسخن  عورش  زا   ، داھن کی  ناونع  هب   ، جاودزا
لاح رد  ِرشب  عون  موادت   . دروآ یمرد  ریوصت  هب  ار  دوخ  موادت  یارب  کیژولویب  شیارگ 
یدیدش لیم   ، دوش یم  یعطق  ییوشانز  ِیداژن  لیم  نیا  دوجو  ۀلیسو  هب  لماکت 

یارب کیژولویب  دایز  لیم  نیا   . دوش یم  هدیمان  یسنج  ۀبذاج  یحطس  روط  هب  هک 
، ینالقع  ، یکیزیف اھدربراک —  ، و  تاساسحا  ، هطوبرم یاھ  هزیرغ  مسق  همھ 

. دوش یم  کرحت  نوناک  یعامتجا —  ، و  یقالخا
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هک یماگنھ  اما   ، دوب هدنھد  قوس  یا  هزیگنا  یودب  ناسنا  یارب  کاروخ  ۀتخودنا 
کی یسنج  دیدش  لیم  تاقوا  یرایسب   ، دنک یم  نیمضت  ار  ناوارف  کاروخ  ندمت 
رد  . دوش یم  یعامتجا  تاررقم  دنمزاین  هتسویپ  اذل  دوش و  یم  بلاغ  ۀزیگنا 

هک اجنآ  زا  اما   ، دنک یم  راھم  ار  یریگ  تفج  هب  لیم  یزیرغ  یبوانت  تلصخ  تاناویح 
رد سکس  هب  لیم   ، تسا هدننک  لرتنک  دوخ  دوجوم  کی  دایز  ۀزادنا  هب  ناسنا 

هب ار  سفن  لرتنک  هک  تسا  یرورض  هعماج  یارب  ور  نیا  زا   . تسین یبوانت  عومجم 
. دنک لیمحت  درف 

هدش یور  هدایز  هدشان و  راھم  هک  یماگنھ   ، یرشب ۀسوسو  ای  ساسحا  چیھ 
ناوارف هودنا  نایز و  بجوم  یسنج  دنمورین  لیم  نیا  ۀزادنا  هب  دناوت  یمن   ، دشاب
تیعقاو گرزب  نومزآ   ، هعماج تاررقم  هب  هسوسو  نیا  ۀنادنمشوھ  میلست   . دوش
ۀدنیازف هتسویپ  ۀبلاطم   ، رتشیب رتشیب و  ِدوخ  لرتنک   ، دوخ لرتنک   . تسا ندمت  رھ 
تسا نکمم  یراکایر  ، و  تقادص مدع   ، افتخا  . تسا یورشیپ  لاح  رد  ِتیرشب 

شیپ زین  ار  تایقالخا  ، و  دنک یمن  مھارف  لح  هار  اما   ، دناشوپب ار  یسنج  تالکشم 
. درب یمن 

هدننک دودحم  یاھوبات  - 2

یاھتیدودحم راشف  قیرط  زا  یسنج  لرتنک  خیرات  ًافرص  جاودزا  لماکت  ناتساد 
تیمسر هب  ار  دارفا  یتخس  هب  تعیبط   . تسا یندم  ، و  یبھذم  ، یعامتجا

روط هب  طقف و  نآ  ؛  درادن یتخانش  زین  تایقالخا  حالطصا  هب  زا  ؛ و  دسانش یم 
یور هدننک  لیمحت  روط  هب  تعیبط   . تسا دنمقالع  عاونا  لثم  دیلوت  هب  یراصحنا 

ار هدش  یشان  تالکشم  لح  توافت  یب  یا  هنوگ  هب  اما  دزرو  یم  رارصا  لثم  دیلوت 
هدمع دوجوم و  هتسویپ  لکشم  کی  بیترت  نیدب  ، و  دراذگ یم  یقاب  هعماج  یارب 
گنج زا  تسا  ترابع  یعامتجا  داضت  نیا   . دنک یم  داجیا  یلماکت  رشب  عون  یارب 

. لماکت لاح  رد  تایقالخا  نیداینب و  زیارغ  نایم  نایاپ  یب 

نیا ای  ، و  تشاد دوجو  اھسنج  طباور  یارب  یکدنا  تاررقم  هیلوا  یاھداژن  نایم  رد 
دوجو ییاشحف  چیھ   ، یسنج زاوج  نیا  لیلد  هب   . تشادن دوجو  یتاررقم  چیھ  هک 

یجاودزا داھن  چیھ  زا  هدنام  بقع  یاھھورگ  ریاس  اھیمگیپ و   ، هزورما  . تشادن
ۀلیسو هب  هک  ار  ییوشانز  ۀداس  موسر  نامدرم  نیا  ۀعلاطم   . دنتسین رادروخرب 
ناتساب نارود  نامدرم  ۀیلک  اما   . دزاس یم  راکشآ  دوش  یم  یوریپ  یودب  یاھداژن 

هعلاطم و دروم  دوخ  مایا  موسر  بادآ و  یقالخا  یاھصخاش  وترپ  رد  دیاب  هشیمھ 
. دنریگ رارق  تواضق 

ضحم تیربرب  نازیم  زا  رتھب  یتیعقوم  زگرھ  یقشع  دازآ  ۀطبار   ، دوجو نیا  اب 
لکش هب  عورش  یعامتجا  یاھھورگ  هک  یا  هظحل  رد  تسرد   . تسا هتشادن 
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شیادیپ هب  عورش  ییوشانز  یاھتیدودحم  جاودزا و  موسر  بادآ و   ، دندرک نتفرگ 
تیعضو کی  زا  ناوارف  تالوحت  رییغت و  زا  روبع  اب  ییوشانز  بیترت  نیدب   . دندومن

ًاتبسن تیدودحم  ِیمتسیب  نرق  یاھدرادناتسا  هب  سکس  یارب  لماک  زاوج  ًابیرقت 
. تسا هدرک  تفرشیپ  یسنج  لماک 

هدننک دودحم  یاھوبات  موسر و  بادآ و   ، یا هلیبق  ۀعسوت  لحارم  نیرت  نیزاغآ  رد 
یارب رما  نیا   . دنتشاد یم  هاگن  رود  مھ  زا  ار  اھسنج  اما   ، دندوب یودب  رایسب 

هدش عورش  هناخ  جاودزا و  ینالوط  لماکت  ؛ و  دوب بولطم  تعنص  ، و  مظن  ، شمارآ
یاھوبات نیا  رد  یبھذم  موسر  ، و  تالآ تنیز   ، سابل ِیسنج  یاھتنس  أشنم   . دوب
ماجنارس بیترت  نیدب  دومن و  فیرعت  ار  یسنج  یاھیدازآ  ۀنماد  هک  تسا  هیلوا 

یمامت هک  دوب  نیا  رب  مسر  اھتدم  اما   . دروآ دوجو  هب  ار  هانگ  ، و  مرج  ، یدیلپ میھافم 
قیلعت هب   ، راھب مایا  رد  هژیو  هب   ، رورس نشج و  یاھزور  جوا  رد  یسنج  تاررقم 

. دنیآرد

. دنا هتشاد  رارق  نادرم  هب  تبسن  یرت  هدننک  دودحم  یاھوبات  تحت  هشیمھ  نانز 
داد یم  هدرکن  جاودزا  نانز  هب  ار  یسنج  یدازآ  زا  هجرد  نامھ  هیلوا  موسر  بادآ و 

. دننامب رادافو  دوخ  نارھوش  هب  هک  دنا  هدوب  مزلم  هشیمھ  نانز  اما   ، نادرم هب  هک 
لمع یدازآ  اما   ، دادن شھاک  دایز  ۀزادنا  هب  ار  درم  یسنج  یاھیدازآ  یودب  جاودزا 

ییاھناشن یاراد  هشیمھ  جودزم  نانز   . درک عنم  رتشیب  هچ  رھ  نز  یارب  ار  یسنج 
شیارآ ریظن   ، تسا هدرک  کیکفت  هناگادج  ۀقبط  کی  ناونع  هب  ار  نانآ  هک  دنا  هدوب 

. اھ هقلح  ، و  تالآرویز  ، اوزنا  ، باجح  ، سابل  ، وم

جاودزا ۀیلوا  موسر  بادآ و  - 3

ِیکیژولویب دوجوم  هتسویپ  ششک  هب  یعامتجا  مسیناگرا  ۀنیداھن  خساپ  جاودزا 
همھ رد  ییوشانز   . دشاب یم  دوخ —  ریثکت  لثم —  دیلوت  هب  ناسنا  ۀفقو  یب  لیم 

، تفای لماکت  هدیچیپ  هب  هداس  زا  هعماج  هک  جیردت  هب  ، و  تسا یعیبط  ایند  یاج 
رد  . جاودزا داھن  شیادیپ  دومن : ادیپ  لماکت  نآ  قباطم  زین  ییوشانز  موسر  بادآ و 
، تسا هتفر  شیپ  موسر  بادآ و  شیادیپ  حطس  ات  یعامتجا  لماکت  هک  اج  رھ 

. دش دھاوخ  تفای  لماکت  لاح  رد  داھن  کی  ناونع  هب  جاودزا 

دھاوخ دوجو  هراومھ  تسا و  هتشاد  دوجو  جاودزا  زا  زراب  ۀطیح  ود  هشیمھ 
میظنت ار  ییوشانز  ینوریب  یاھ  هبنج  هک  ینیناوق   ، موسر بادآ و  تشاد :

ربارب رد  هشیمھ  درف   . نانز نادرم و  یصخش  یّرس و  طباور  یرگید  ، و  دننک یم 
نیا ؛ و  تسا هدوب  شکرس  دوش  یم  لیمحت  هعماج  ۀلیسو  هب  هک  یسنج  تاررقم 

ۀلیسو هب  اما   ، تسا یدرف  دوخ  ِظفح  تسا : یسنج  ینالوط  لکشم  نیا  لیلد 
یدرف کرحت  ۀلیسو  هب  اما   ، تسا یعامتجا  دوخ  ِموادت  ؛  دسر یم  ماجنا  هب  هورگ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دیآ یم  تسد  هب 

لیم لرتنک  راھم و  یارب   ، دنوش عقاو  مارتحا  دروم  موسر  بادآ و  هک  یماگنھ 
ناشن اھداژن  یمامت  نایم  رد  هک  روطنامھ   ، دنرادروخرب یفکم  یورین  زا  یسنج 
یورین ِیقیقح  رگناشن  کی  هشیمھ  جاودزا  یاھدرادناتسا   . تسا هدش  هداد 
موسر بادآ و  اما   . دنا هدوب  یندم  تلود  یاراک  ماکحتسا  موسر و  بادآ و  یراج 

ردپ و  . دندوب یودب  گنھامھان و  تاررقم  زا  یا  هعومجم  هیلوا  ییوشانز  یسنج و 
داضتم عفانم  جاودزا  تاررقم  رد  یگمھ  هعماج  ، و  نادنواشیوخ  ، نادنزرف  ، ردام

هب هدرمش و  هدوتس  ار  جاودزا  هک  ییاھداژن  نآ   ، اھنیا یمامت  مغر  هب  اما   . دنتشاد
. دنتفای اقب  هدنیازف  ماقرا  رد  دنتفای و  لماکت  رتالاب  حوطس  هب  ًاتعیبط   ، دندرب یم  راک 

کی رسمھ  کی  نتشاد  ؛  دوب یعامتجا  تیعقوم  یاھب  جاودزا  ناتساب  نارود  رد 
هب شدورو  ناشن  ناونع  هب  دوخ  یسورع  زور  هب  یودب  ناسنا   . دوب صّخشت  ناشن 

ۀفیظو کی  ناونع  هب  جاودزا  هب  یراگزور  رد   . تسیرگن یم  یگنادرم  تیلوئسم و 
ۀرود رد  زاب  ، و  یبھذم دھعت  کی  ناونع  هب  رگید  ۀرود  رد   . دش یم  هاگن  یعامتجا 

. روشک یارب  نادنورھش  نتخاس  مھارف  یارب  یسایس  مازلا  کی  ناونع  هب  رگید 

مزال جاودزا  طرش  ناونع  هب  ار  یدزد  یاھراکھاش  ماجنا  هیلوا  لیابق  زا  یرایسب 
نیشناج ار  یتباقر  یاھیزاب  یشزرو و  تاقباسم  دعب  نارود  نامدرم   . دنتسناد یم 
شنیزگ هزیاج —  نیلوا  تاقباسم  نیا  ناگدنرب  هب   . دندرک هناریگلفاغ  یاھتراغ  نیا 

ناوج درف  کی   ، رس نایچراکش  نایم  رد   . دش یم  هداد  لصف —  ناسورع 
نینچ هچ  رگ   ، دوش رس  کی  یاراد  لقادح  هک  نیا  ات  دنک  جاودزا  تسناوت  یمن 

لیلقت نارسمھ  ندیرخ  هک  جیردت  هب   . دندوب دیرخ  لباق  تاقوا  یھاگ  ییاھ  همجمج 
زا یرایسب  نایم  رد  زونھ  هک  یمسر   ، دندروآ ور  امعم  لح  تاقباسم  هب  اھنآ   ، تفای

. دراد موادت  هایس  ناسنا  یاھھورگ 

رد جاودزا  یارب  ار  درم  یرادیاپ  دیدش  یاھنومزآ  لیابق  یخرب   ، ندمت تفرشیپ  اب 
دروم ار  دوخ  ۀدیزگرب  نادرم  دندوب  رداق  هنوگ  نیدب  اھنآ   . دنداد رارق  نانز  ناتسد 

ناوت ، و  ندیگنج  ، راکش رد  تراھم  لماش  جاودزا  یاھنومزآ  نیا   . دنھد رارق  تافتلا 
کی یارب  لقادح  هک  دوب  مزلم  اھتدم  داماد   . دندوب هداوناخ  کی  یارب  ندرک  مھارف 
هک دیامن  تباث  دنک و  راک  یگدنز و  اجنآ  رد  هدش و  دراو  سورع  ۀداوناخ  هب  لاس 

. دشاب یم  یو  لابند  هب  هک  تسا  یرسمھ  قیال 

وا  . دوب نادنزرف  نداز  تخس و  راک  ماجنا  یارب  یو  ناوت   ، رسمھ کی  یاھتیحالص 
ماجنا هب  نیعم  نامز  کی  فرظ  رد  ار  یزرواشک  راک  زا  صخشم  رادقم  کی  دوب  مزلم 

ناوت ؛  دوب رتدنمشزرا  رایسب   ، دروآ یم  ایند  هب  دنزرف  کی  جاودزا  زا  شیپ  رگا  . و  دناسر
. دوب هدش  نیمضت  هنوگ  نیدب  وا  ندش  راد  هچب 
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یتح ای  گنن  ۀیام  ناونع  هب  ار  جاودزا  مدع  ناتساب  نارود  نامدرم  هک  تیعقاو  نیا 
درف هک  اریز   ، دزاس یم  نشور  ار  ناکدوک  جاودزا  أشنم   ، دنتسیرگن یم  هانگ 

هک دوب  یلک  داقتعا  کی  نینچمھ  نیا   . رتھب رتدوز  هچ  رھ  ، و  دنک جاودزا  یتسیاب 
ۀزیگنا کی  نیا  ، و  دنوش دراو  حاورا  نیمزرس  هب  دنناوت  یمن  هدرکن  جاودزا  صاخشا 

، دوب دلوت  زا  شیپ  تاقوا  یھاگ  دلوت و  ۀظحل  رد  یتح  ناکدوک  جاودزا  یارب  رتشیب 
ناگدرم یتح  هک  دنتشاد  داقتعا  ناتساب  نارود  مدرم   . دوب سکس  هب  طورشم  هک 
یارب ات  دندش  یم  هتفرگ  راک  هب  جاودزا  ۀیلوا  یاھ  هطساو   . دنشاب جودزم  دیاب  زین 

نیا هک  داد  یم  ار  نیا  بیترت  ردام  ای  ردپ  کی   . دننک هرکاذم  هدرم  دارفا  جاودزا 
ارجا دروم  هب  رگید  ۀداوناخ  ۀدرم  رتخد  کی  اب  ار  هدرم  رسپ  کی  جاودزا  اھ  هطساو 

. دروآرد

تبسن رد  نیا  اما   . دوب جاودزا  لوادتم  نس   ، غولب  ، دعب نارود  نامدرم  نایم  رد 
ماکحا یعامتجا  لماکت  ناوا  رد   . تسا هتفر  شیپ  ندمت  تفرشیپ  اب  میقتسم 

یدارفا ۀلیسو  هب  اھنآ   . دندمآ دوجو  هب   ، ود رھ   ، نانز نادرم و  ندنام  درجم  صاخ و 
. دندش ظفح  هدش و  زاغآ  دندوب  یسنج  لامرن  لیم  دقاف  شیب  مک و  هک 

هداد شرھوش  هب  سورع  هک  نیا  زا  شیپ  تسرد  دنداد  یم  هزاجا  لیابق  زا  یرایسب 
نادرم نیا  زا  کی  رھ   . دنشاب هتشاد  یسنج  طباور  وا  اب  مکاح  هورگ  یاضعا  دوش 
نایم رد   . دوب نداد  یسورع  ۀیدھ  مسر  أشنم  نیا  ، و  دنداد یم  یا  هیدھ  رتخد  هب 

هب یگتسیاش  رثا  رد  ار  دوخ  ۀیرھم  ناوج  نز  کی  هک  تفر  یم  راظتنا  اھھورگ  یخرب 
نلاس رد  وا  یسنج  سیورس  شاداپ  رد  هک  ییایادھ  زا  دوب  ترابع  هک   ، دروآ تسد 

. دوب هدش  تفایرد  سورع  شیامن 

دندروآ و یم  رد  رت  نسم  نانز  هویب و  نانز  جاودزا  هب  ار  ناوج  نادرم  لیابق  یخرب 
اب دنداد  یم  هزاجا  نانآ  هب   ، دندش یم  هویب  دوخ  ًابقاعتم  هک  یماگنھ  سپس 
دندرک یم  لصاح  نانیمطا  دوخ  ۀتفگ  هب  بیترت  نیدب  ، و  دننک جاودزا  ناوج  نارتخد 
ود هک  یتروص  رد  هک  دندرک  یم  روصت  اھنآ   . دنشابن نادان   ، ود رھ   ، ردام ردپ و  هک 
یاھھورگ هب  ار  ییوشانز  رگید  لیابق   . دوش یم  نینچ  دننک  جاودزا  دنبای  هزاجا  ناوج 

ینس یاھھورگ  یارب  جاودزا  تیدودحم   . دندرک یم  دودحم  هباشم  ینِس 
نونکا یتح  دنھ  رد   ) . دش مراحم  اب  یانز  یاھ  هدیا  أشنم  ادتبا  رد  هک  دوب  صخشم 

(. درادن دوجو  جاودزا  یارب  ینس  تیدودحم  چیھ 

. دش یم  عقاو  سرت  دروم  دایز  ۀزادنا  هب  یگویب  صخشم  یعامتجا  یاھتنس  تحت 
هب تسد  دوخ  نارھوش  یاھروگ  رد  دنتفای  یم  هزاجا  ای  دندش  یم  هتشک  ای  اھ  هویب 
هب دوخ  نارسمھ  هارمھ  هب  اھنآ  هک  دش  یم  هتشادنپ  نینچ  اریز   ، دننز یشکدوخ 

شرھوش گرم  یارب  انثتسا  نودب  ًابیرقت  هدنام  اج  هب  ۀویب   . دنور یم  حاورا  نیمزرس 
کی رگا   . دندنازوس یم  هدنز  هدنز  ار  اھنآ  لیابق  یخرب   . تفرگ یم  رارق  تمالم  دروم 

تیدودحم کی  موادم و  یرادازع  کی  وا  یگدنز   ، داد یم  همادا  یگدنز  هب  هویب 
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. دوبن شریذپ  دروم  یلک  روط  هب  ددجم  جاودزا  اریز   ، دوب یعامتجا  لمحت  لباقریغ 

دنوش یم  یقلت  یقالخاریغ  نونکا  هک  اھراک  زا  یرایسب  ماجنا  ناتساب  ناراگزور  رد 
نارھوش عورشمان  طباور  هب  ًاررکم  یودب  نارسمھ   . دنتفرگ یم  رارق  قیوشت  دروم 
یارب گرزب  عنام  کی  نارتخد  یارب  تباجن   . دندرک یم  تاھابم  رگید  نانز  اب  دوخ 

هب ار  رتخد  کی  ندوب  هاوخلد  دروم  جاودزا  زا  شیپ  دنزرف  کی  نتشاد   . دوب جاودزا 
ایاز رای  کی  نتشاد  زا  درم  اریز   ، داد یم  شیازفا  دایز  ۀزادنا  هب  رسمھ  کی  ناونع 

. درک یم  لصاح  نانیمطا 

هلماح نز  هک  نیا  ات  دندرمش  یم  زاجم  ار  یشیامزآ  جاودزا  یودب  لیابق  زا  یرایسب 
رگید یاھھورگ  نایم  رد   . دیسر یم  ماجنا  هب  جاودزا  لومعم  مسارم  هاگنآ   ، دوش

ازان نز  کی  رگا   . دش یم  دلوتم  لوا  دنزرف  هک  نیا  ات  تفای  یمن  ماجنا  جاودزا  نشج 
لطاب جاودزا  ، و  دش یم  دیرخزاب  دوخ  نیدلاو  ۀلیسو  هب  تسیاب  یم   ، دوب

. دوش دنزرف  بحاص  یجوز  رھ  هک  دیبلط  یم  نینچ  موسر  بادآ و   . تشگ یم 

ًافرص اھنآ  ؛  دندوب یرب  یمسر  لاکشا  ۀیلک  زا  یشیامزآ  یودب  یاھجاودزا  نیا 
ققحت ضحم  هب  تسرد  جاودزا  دادرارق  نیفرط   . دندوب یروراب  ۀناقداص  تاشیامزآ 
ۀنیمز نیا  اب  یزورما  یاھجوز  هک  یماگنھ   . دندرک یم  جاودزا  مئاد  روط  هب  یروراب 

یگدنز زا  لماک  تیاضر  مدع  تروص  رد  هک  دننز  یم  جاودزا  هب  تسد  یرکف 
جاودزا زا  لکش  کی  هب  عقاو  رد   ، دنریگ قالط  یناسآ  هب  دنناوت  یم  دوخ  ییوشانز 

تیعضو زا  رت  نییاپ  رایسب  هک  تسا  یجاودزا  نیا  دنوش و  یم  دراو  یشیامزآ 
. دشاب یم  اھنآ  ندمتم  رتمک  ناکاین  ۀناقداص  یاھییوجارجام 

تیکلام موسر  بادآ و  تحت  جاودزا  - 4

. تسا هدوب  طبترم   ، ود رھ   ، بھذم تیکلام و  اب  گنتاگنت  روط  هب  هشیمھ  جاودزا 
. تسا هدوب  هدننک  یقالخا   ، بھذم جاودزا و  ۀدننک  تیبثت   ، تیکلام

رما کی  رتشیب  نآ   . دوب یداصتقا  ۀلماعم  کی   ، یراذگ هیامرس  کی  یودب  جاودزا 
یھورگ شیاسآ  تعفنم و  یارب  اھ  یمیدق   . هنارگ هوشع  راک  کی  ات  دوب  یتراجت 

، اھرتگرزب اھنآ و  نیدلاو   ، هورگ ۀلیسو  هب  نانآ  یاھجاودزا  اذل  ؛  دندرک یم  جاودزا 
رد تیکلام  موسر  بادآ و  هک  نیا  . و  دندش یم  هداد  بیترت  هدش و  یزیر  همانرب 
جاودزا هک  دوش  یم  هداد  ناشن  تیعقاو  نیا  ۀلیسو  هب  دوب  رثؤم  جاودزا  داھن  تیبثت 

. دوب رت  ماوداب  یزورما  نامدرم  یرایسب  هب  تبسن  هیلوا  لیابق  نایم  رد 

بادآ و رد  یرتشیب  شریذپ  یصوصخ  تیکلام  تفر و  شیپ  ندمت  هک  جیردت  هب 
، یدزد زا  یلکش  کی  ناونع  هب  انز   . دش یگرزب  مرج  یدزد   ، دروآ تسد  هب  موسر 
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صخشم روط  هب  نآ  ور  نیا  زا   . دش هتخانش   ، رھوش تیکلام  قوقح  نتشاذگ  اپ  ریز 
ییاراد ناونع  هب  نز   . تسا هدشن  رکذ  نیشیپ  موسر  بادآ و  نیناوق و  هعومجم  رد 

زاغآ ار  یگدنز  دومن  یم  لقتنم  شرھوش  هب  ار  یو  تیکلام  دنس  هک  شردپ 
تیکلام ِدوجوم  شیپ  زا  ِقوقح  نیا  زا  یسنج  ینوناق  طباور  یمامت  ، و  درک یم 

؛ دنک یم  دروخرب  نانز  اب  ییاراد  زا  یلکش  ناونع  هب  قیتع  دھع   . تفای همشچرس 
کی هب  ار  شیوخ  رسمھ  تشاد  قح  درم   . دھد یم  شزومآ  ار  نانآ  ندوب  ریقح  نآرق 

. دراد دوجو  نامدرم  یخرب  نایم  رد  زونھ  مسر  نیا  ، و  دھد ضرق  نامھیم  ای  تسود 

لاح رد  موسر  بادآ و  زا  یلوصحم  نآ  ؛  تسین یتاذ  یزورما  ِیسنج  تداسح 
شیوخ ییاراد  زا  ًافرص  وا  ؛  دوبن رویغ  شیوخ  نز  یارب  یودب  ناسنا   . تسا لماکت 
تبسن رتدیدش  یسنج  یسرباسح  تحت  نز  نداد  رارق  لیلد   . درک یم  یرادساپ 

نایم هب  ار  ثاریم  ثرا و  یاپ  یو  ییوشانز  تنایخ  هک  دوب  نیا  رھوش  هب 
رد  . دش یم  یماندب  راچد  عورشمان  دنزرف   ، ندمت یورشیپ  لیاوا  رد   . دیناشک یم 
زین ار  یو  کیرش  هیبنت  موسر  بادآ و   ، اھدعب ؛  دش یم  هیبنت  انز  یارب  نز  طقف  ادتبا 

یماح ردپ  ای  هدش  عقاو  تناھا  دروم  ِرھوش  ینالوط  راودا  یارب  ، و  تشاد ررقم 
بادآ و نیا  یزورما  نامدرم   . دوب رادروخرب  لماک  قح  زا  زواجتم  درم  نتشک  یارب 

زاجم هدشن  هتشاگن  نوناق  تحت  ار  وربآ  ظفح  هب  موسوم  یاھمرج  هک  ار  موسر 
. دنا هدرک  ظفح  دنرامش  یم 

لماش ادتبا  رد   ، دوب تیکلام  ِموسر  بادآ و  زا  یا  هلحرم  رد  تباجن  یوبات  أشنم  نوچ 
رد  . درک یمن  قدص  هدرکن  جاودزا  نارتخد  هب  اما   ، دش یم  هدرک  جاودزا  نانز  لاح 
رتخد کی   . راگتساوخ ات  دش  یم  هبلاطم  ردپ  طسوت  ًاتدمع  تباجن   ، دعب یاھلاس 

هک جیردت  هب   . دروآ یم  یرتالاب  یاھب  وا  دوب —  یراجت  ۀیامرس  کی  ردپ  یارب  هرکاب 
ناونع هب  یغلبم  ردپ  هب  هک  دش  موسرم   ، تفرگ رارق  هبلاطم  دروم  رتشیب  تباجن 

یارب نمادکاپ  سورع  کی  حیحص  شرورپ  راک  نتخانش  تیمسر  هب  رد  سورع  یاھب 
زاغآ هرابکی  هب  هک  یماگنھ   ، رتخد ینمادکاپ  ۀدیا  نیا   . دوش تخادرپ  هدنیآ  رھوش 

سوبحم نارتخد  هک  دش  موسرم  ًالمع  هک  تفرگ  اپ  اھداژن  نایم  رد  نانچ   ، دیدرگ
لصاح نانیمطا  اھنآ  تراکب  رد  هک  دندرک  یم  ینادنز  اھلاس  ار  اھنآ  عقاو  رد   ، دنوش
أشنم کیتاموتا  روط  هب  تراکب  رتدیدج  تاشیامزآ  اھصخاش و  بیترت  نیدب  . و  دوش
نآ  ، دندوب هدش  دودرم  ناسورع  اھنآ   . دیدرگ نایپسور  یا  هفرح  تاقبط  شیادیپ 

. دندرب یم  یپ  نانآ  ندوبن  هرکاب  هب  اھداماد  ردام  هک  ینانز 

یرسمھ نورب  یرسمھ و  نورد  - 5

ار دعب  لسن  تیفیک  یداژن  طالتخا  هک  دومن  هدھاشم  یودب  ناسنا  ناوا  نامھ  رد 
اب هکلب   ، دوب دب  هشیمھ  دوخ  ۀقبط  مھ  اب  دلو  داز و  هک  دوبن  روطنیا   . دھد یم  دوبھب 

دودحم هب  موسر  بادآ و  ور  نیا  زا   . دوب رتھب  ًاتبسن  هشیمھ  دوخ  ۀقبط  زا  جراخ 
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شریذپ دروم  رما  نیا   . دش رجنم  کیدزن  ناشیوخ  نایم  رد  یسنج  طباور  نتخاس 
ینوگرگد یارب  ار  یباختنا  تصرف  دوخ  ۀقبط  زا  جراخ  اب  دلو  داز و  هک  دوب  هدش  عقاو 

زا جراخ  اب  هدرک  دلو  داز و  دارفا   . دھد یم  شیازفا  دایز  ۀزادنا  هب  تفرشیپ  یلماکت و 
یارب یرتشیب  ناوت  مصاختم  یایند  کی  رد  دندوب و  رت  فیرح  نف  همھ  یدوخ  تاقبط 

موسر بادآ و  هارمھ  هب   ، یدوخ تاقبط  اب  هدرک  دلو  داز و  یاھناسنا   . دنتشاد اقب 
یودب ناسنا  ؛  دوب یجیردت  دادخر  کی  ًامامت  نیا   . دندش دیدپان  جیردت  هب   ، دوخ

نارود ورشیپ  نامدرم  اما   . درک یمن  لالدتسا  هناھاگآ  روط  هب  تالکشم  نیا  نوماریپ 
تاقوا یھاگ  یلک  فعض  هک  دندرک  هدھاشم  نینچمھ  اھنآ  ، و  دندرک یم  نینچ  دعب 

. دوش یم  یشان  یدوخ  تاقبط  اب  دح  زا  شیب  دلو  داز و  زا 

رجنم یوق  لیابق  یانب  هب  تاقوا  یھاگ  بوخ  ۀریت  نورد  رد  دلو  داز و  هک  یلاح  رد 
ناھذا یثرا  صقان  دارفا  نایم  رد  دلو  داز و  ِدب  جیاتن  ِریگمشچ  دراوم   ، دش یم 

بادآ و هک  هجیتن  نیا  اب   ، داد یم  رارق  ریثأت  تحت  هدننک  عناق  روط  هب  ار  اھناسنا 
ناشیوخ نایم  رد  اھجاودزا  یمامت  دض  رب  ار  ییاھوبات  تفرشیپ  لاح  رد  موسر 

. درک یم  داجیا  هدنیازف  روط  هب  کیدزن 

. تسا هدوب  اھیجراخ  اب  جاودزا  هیلع  رب  رثؤم  عنام  کی  ینالوط  یتدم  یارب  بھذم 
نز  . دنا هدرک  عونمم  ار  ناشیک  مھ  ریغ  اب  جاودزا  یبھذم  یاھشزومآ  زا  یرایسب 
اب جاودزا  درم  ؛  تسا هتسیرگن  قفاوم  رظن  اب  اھیدوخ  اب  ِجاودزا  مسر  هب  ًالومعم 
ریثأت جاودزا  یور  هشیمھ  ییاراد   . تسا هتسناد  بولطم  ار  دوخ  ۀقبط  مھ  زا  جراخ 
بادآ  ، هلیبق کی  نورد  رد  ییاراد  ظفح  یارب  شالت  رد  تاقوا  یھاگ  ، و  تسا هتشاد 

لیابق نورد  رد  ینارھوش  دنا  هتخاس  راچان  ار  نانز  دنا و  هدمآ  دوجو  هب  موسر  و 
نادنواشیوخ اب  جاودزا  ناوارف  شیازفا  هب  عون  نیا  زا  یماکحا   . دننیزگرب ناشناردپ 

هب یرگتعنص  رارسا  ظفح  یارب  شالت  رد  نینچمھ  ناکیدزن  اب  جاودزا   . دنتشگ رجنم 
رد ار  شیوخ  تعنص  شناد  دندرک  یم  یعس  رھام  نارگتعنص   . دش یم  هتفرگ  راک 

. دنراد هاگن  هداوناخ  ۀدودحم 

مھ اب  ییوشانز  هب  هشیمھ  دنتفرگ  یم  رارق  اوزنا  رد  رترب  یاھھورگ  هک  یماگنھ 
لاس رازھ  هاجنپ  دصکی و  زا  شیب  یارب  اھیدون   . دندرک یم  تشگزاب  شیوخ  نارابت 
اب جاودزا  موسر  بادآ و   . دندوب ناکیدزن  اب  هدننک  جاودزا  گرزب  یاھھورگ  زا  یکی 

رارق شفنب  داژن  ننس  ریثأت  تحت  یدایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  دعب  نارود  رد  ناکیدزن 
نارود رد  . و  دوب یرابجا  رھاوخ  ردارب و  نیب  جاودزا  ادتبا  رد  نآ  بجوم  هب  ، و  تشاد
هب یزور  هک  ییاھنیمزرس  رساترس  رد  ، و  نیرھنلا نیب   ، هیروس  ، رصم رد  ناتساب 
رد نایرصم   . دوب یداع  رھاوخ  ردارب و  جاودزا   ، دندوب هدش  لاغشا  اھیدنآ  ۀلیسو 

ردارب و جاودزا  اھتدم  تنطلس  نادناخ  نوخ  نتشاد  هاگن  صلاخ  ظفح  یارب  شالت 
موادت ناریا  رد  رت  ینالوط  یتدم  یارب  یتح  هک  یمسر   ، دنداد یم  ماجنا  ار  رھاوخ 

اب جاودزا   ، میھاربا ناراگزور  زا  شیپ   ، نیرھنلا نیب  مدرم  نایم  رد   . تشاد
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زا رگیدکی  لابق  رد  اھومع  رتخد  اھومع و  رسپ   . دوب یرابجا  کیدزن  نادنواشیوخ 
جاودزا شیوخ  ینتان  رھاوخ  اب  دوخ  میھاربا   . دندوب رادروخرب  جاودزا  حجرا  قوقح 

. دندوبن زیاج  نایدوھی  یدعب  موسر  بادآ و  تحت  اھتلصو  نیا  اما   ، دومن

دنچ موسر  بادآ و  تحت  رھاوخ  ردارب و  جاودزا  زا  ندش  جراخ  یارب  تکرح  نیلوا 
ای رسمھ  رب  ینیب  گرزب  دوخ  اب  رسمھ  رھاوخ -  اریز   ، تفریذپ ماجنا  یرسمھ 
کی ۀویب  اب  جاودزا  یا  هلیبق  موسر  بادآ و  یخرب   . تشگ یم  بلاغ  رگید  نارسمھ 
ردارب یارب  هک  دنتشاد  یم  مزلم  ار  هدنز  ردارب  اما  دنتخاس  عونمم  ار  هدرک  توف  ردارب 

اب جاودزا  زا  یا  هجرد  رھ  هیلع  رب  کیژولویب  ۀزیرغ  چیھ   . دروایب دنزرف  شا  هدرک  تلحر 
. دنتسھ وبات  ًالماک  رما  کی  ییاھتیدودحم  نینچ  ؛  درادن دوجو  اھیدوخ 

. دوب نادرم  بولطم  هک  تشگ  بلاغ  ماجنارس  لیلد  نیا  هب  اھیدوخ  ریغ  اب  جاودزا 
. دوب ناشیوخ  موق و  تسد  زا  رتشیب  ییاھر  ۀدننک  نیمضت  جراخ  رد  رسمھ  نتفرگ 

باختنا رصنع  هک  روطنامھ  اذل  ؛  دوش یم  یرادنپ  کچوک  بجوم  دایز  ییانشآ 
زا یگدنز  کیرش  هک  دش  مسر  نینچ   ، دش هریچ  ییوشانز  رب  جیردت  هب  یدرف 

. ددرگ باختنا  هلیبق  زا  جراخ 

نارگید ؛  دنتخاس نغدق  ار  هلیبق  نورد  رد  جاودزا  تیاھن  رد  لیابق  یرایسب 
نز کی  اب  جاودزا  عنم   . دنتخاس دودحم  صخشم  یاھتساک  اب  جاودزا  هب  ار  ییوشانز 

اھدعب  . دیدرگ هیاسمھ  لیابق  زا  نانز  ندیدزد  تنس  قوشم  یدوخ  ۀلیبق  زا 
رد  . یدنواشیوخ اب  ات  دندش  یم  میظنت  یمیلقا  تیعقوم  اب  قباطم  رتشیب  اھجاودزا 

دوجو یرایسب  لحارم  اھیجراخ  اب  جاودزا  ِیزورما  لاور  هب  اھیدوخ  اب  جاودزا  لماکت 
ناخ  ، دیدرگ عنم  یداع  مدرم  یارب  اھیدوخ  اب  جاودزا  هک  نیا  زا  دعب  یتح   . دنتشاد

نوخ نتشاد  هاگن  صلاخ  نتخاس و  زکرمتم  روظنم  هب  ناھاشداپ  نارالاس و 
رد ًالومعم  موسر  بادآ و   . دننک جاودزا  کیدزن  نادنواشیوخ  اب  دنتفای  هزاجا  یتنطلس 

. تسا هدش  لئاق  یصخشم  لمع  یدازآ  ردتقم  نانارمکح  یارب  یسنج  روما 

کیگنس یاھداژن  لیامت  شیازفا  رد  یرثؤم  شقن  دعب  نارود  ِیدنآ  نامدرم  روضح 
ناکما اھیدوخ  زا  جراخ  اب  جاودزا  اما   . تشاد ناشلیابق  زا  جراخ  دارفا  اب  جاودزا  یارب 
حلص رد  رگیدکی  اب  دنتفرگ  دای  هیاسمھ  یاھھورگ  هک  نیا  ات  تشادن  ندش  جیار 

. دننک یگدنز  یبسن 

شھاک ار  اھتموصخ  لیابق  نیب  جاودزا   . دوب حلص  جّورم  کی  دوخ  اھیجراخ  اب  جاودزا 
رما نیا   . دیماجنا یماظن  تافالتئا  لیابق و  یگنھامھ  هب  اھیجراخ  اب  جاودزا   . داد
اب نینچمھ   . دوب زاس  تلم  کی  نآ  ؛  دومن یم  داجیا  هدوزفا  تردق  اریز  دش  بلاغ 

. دومن ادیپ  رادفرط  رایسب  اھیجراخ  اب  جاودزا   ، یناگرزاب تاطابترا  شیازفا 
یاھگنھرف یروراب  دومن و  کمک  جاودزا  یاھزرم  طسب  هب  فاشتکا  ییوجارجام و 

. تخاس لیھست  دایز  ۀزادنا  هب  ار  یداژن 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



هب ًاتدمع  جاودزا  ِیداژن  موسر  بادآ و  ِحیضوت  لباقریغ  تروص  نیا  ریغ  رد  ِتاضقانت 
لیابق زا  دیرخ  نآ و  هارمھ  یدزد  رسمھ  اب  اھیجراخ و  اب  جاودزا  تنس  نیا  ببس 

یا هلیبق  ۀناگادج  موسر  بادآ و  نتخیمآرد  هب  اھنیا  یمامت  ، و  دنشاب یم  یجراخ 
هناسانش هعماج  اھیدوخ  اب  جاودزا  هب  طوبرم  یاھوبات  نیا  هک  رما  نیا   . دیماجنا

هب نادنواشیوخ  اب  جاودزا  هب  طوبرم  یاھوبات  ۀلیسو  هب   ، کیژولویب هن  ، و  دندوب
ناشیوخ موق و  اب  طباور  تاجرد  زا  یرایسب  رما  نیا  ، و  دوش یم  هداد  ناشن  یبوخ 

. تفرگ یم  رب  رد  ار  دندوبن  ینوخ  ۀطبار  چیھ  رگنایامن  هک  یدراوم  و 

یداژن یاھطالتخا  - 6

نیزاغآ نیشیپ و  نیگنر  نامدرم   . درادن دوجو  نیمز  ۀرک  رد  یصلاخ  داژن  چیھ  هزورما 
درز و ناسنا   ، دنتسھ یقاب  نیمز  ۀرک  رد  زونھ  هک  دنراد  هدنیامن  داژن  ود  طقف 

نیگنر ضرقنم  نامدرم  اب  شیبامک  زین  داژن  ود  نیا  یتح  ؛ و  هایس ناسنا 
یبآ یناتساب  ناسنا  زا  ًاتدمع  دیفس  هب  موسوم  داژن  هک  یلاح  رد   . دنا هتخیمآرد 
، تسا هتخیمآرد  رگید  یاھداژن  یمامت  اب  شیب  مک و   ، تسا هتفای  همشچرس 

. تسا هتخیمآرد  اکیرمآ  ۀراق  خرس  ناسنا  هک  روطنامھ  ًابیرقت 

هچ رگا   . دندوب هیوناث  ات  هس  هیلوا و  ات  هس   ، کیگنس نیگنر  داژن  شش  نایم  زا 
هیوناث نامدرم  هس  زا  تاھج  یرایسب  زا  درز —  ، و  خرس  ، یبآ هیلوا —  یاھداژن 

تایصوصخ یرایسب  زا  هیوناث  یاھداژن  نیا  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب   ، دندوب رترب 
هب ار  هیلوا  نامدرم   ، ناشرتھب یاھ  هریت  بذج  تروص  رد  هک  دندوب  رادروخرب  بولطم 

. داد یم  دوبھب  یا  هظحالم  لباق  روط 

“ اھرابت هتخیمآ   ” “، و اھ هگر  ود   ” ،“ اھتساک همین   ” هیلع رب  یزورما  ۀنابصعتم  هاگدید 
تسپ رایسب  یاھ  هریت  نیب  ًاتدمع  هزورما  یداژن  یاھطالتخا  هک  تسا  نآ  زا  یشان 
داژن کی  طحنم  یاھ  هریت  هک  یماگنھ  نینچمھ   . دریگ یم  تروص  هطوبرم  یاھداژن 

. دیبای یم  تسد  بولطمان  نادنزرف  هب  امش   ، دننک یم  جاودزا  رگیدکی  اب 

یاھ هنومن  یاھ  هیال  نیرت  تسپ  تبیصم  زا  دنناوتب  ایشنروی  یزورما  یاھداژن  رگا 
کی اب  یکدنا  تفلاخم   ، دنبای ییاھر  ناشدورطم  ، و  ندوک  ، یعامتجا دض   ، بارخ
دنناوتب یداژن  یاھشزیمآ  نینچ  رگا  . و  تشاد دھاوخ  دوجو  دودحم  یداژن  طالتخا 

ماجنا یرتمک  تفلاخم  زاب   ، دندنویپ عوقو  هب  داژن  نیدنچ  عاونا  نیرتالاب  نایم 
. دریذپ یم 

. دشاب یم  رتدنمورب  نیون و  یاھ  هریت  شنیرفآ  زار   ، هباشمان رترب و  یاھ  هریت  طالتخا 
طالتخا  . دنک یم  قدص  یرشب  تادوجوم  ، و  تاناویح  ، ناھایگ اب  هطبار  رد  رما  نیا  و 
ِیداژن یاھشزیمآ   . دیازفا یم  یروراب  رب  دوش و  یم  ناوت  شیازفا  بجوم  یداژن 
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شیازفا دایز  ۀزادنا  هب  ار  یروآون  لیسناتپ  نوگانوگ  نامدرم  ِرترب  ای  طسوتم  یاھ  هیال 
نایامن یلامش  یاکیرمآ  ۀدحتم  تالایا  ینونک  تیعمج  رد  هک  روطنامھ   ، دھد یم 
تروص تسپ  ای  رت  نییاپ  یاھ  هیال  نیب  ییاھشزیمآ  نینچ  هک  یماگنھ   . تسا

بونج یزورما  نامدرم  طسوت  هک  روطنامھ   ، دبای یم  شھاک  تیقالخ   ، دریگ یم 
. تسا نایامن  دنھ 

. و دنک یم  کمک  دایز  ۀزادنا  هب  نیون  تایصوصخ  یناھگان  روھظ  هب  یداژن  شزیمآ 
زین نیون  یاھیگژیو  نیا  هاگنآ   ، دشاب رترب  یاھ  هریت  دنویپ   ، داژن ود  طالتخا  نیا  رگا 

. دوب دنھاوخ  رترب  صیاصخ 

لمح ار  طحنم  تسپ و  یاھ  هگر  نیگنس  راب  یزورما  یاھداژن  هک  یتقو  ات 
ِرتشیب اما   ، دشاب یم  شخبنایز  رایسب  گرزب  سایقم  رد  یداژن  شزیمآ   ، دننک یم 

ات تسا  یگنھرف  یعامتجا و  تابصعت  لیلد  هب  یتاشیامزآ  نینچ  هب  اھتفلاخم 
هب تبسن  بلغا  اھ  هگر  ود   ، تسپ یاھ  هریت  نیب  رد  یتح   . کیژولویب تاظحالم 
دوبھب هب  بلاغ  یاھنژ  شقن  تلع  هب  یداژن  طالتخا   . دنتسھ دوبھب  کی  ناشناکاین 
ۀریچ یاھنژ  زا  یرتشیب  دادعت  دوجو  لامتحا  یداژن  شزیمآ   . دبای یم  لیامت  عاونا 

. دھد یم  شیازفا  هگر  ود  دوجوم  رد  ار  بولطم 

نآ زا  شیپ  لاس  نارازھ  هب  تبسن  یرتشیب  یداژن  طالتخا  هتشذگ  لاس  دصکی  رد 
ندرک هگر  ود  ۀجیتن  رد  میظع  یاھینوزومان  رطخ   . تسا هداد  خر  ایشنروی  رد 

ود  ” یلصا تالکشم   . تسا هدوب  زیمآ  هغلابم  یدایز  ۀزادنا  هب  یرشب  یاھ  هریت 
. تسا یعامتجا  تابصعت  ببس  هب  اھ “ هگر 

بآ زا  بوخ  ًاتبسن  ییایزن  یلپ  دیفس و  یاھداژن  طالتخا  دروم  رد  نریاکتیپ  شیامزآ 
. دندوب یبوخ  ًاتبسن  یداژن  یاھ  هریت  زا  ییایزن  یلپ  نانز  دیفس و  نادرم  اریز   ، دمآرد

یرایسب شیادیپ  بجوم  ًاروف  درز  ، و  خرس  ، دیفس عاونا  نیرتالاب  نایم  طالتخا 
یاھداژن هب  نامدرم  هس  نیا   . دوش یم  رثؤم  کیژولویب  رظن  زا  نیون و  یاھیگژیو 

ۀجیتن یروف  روط  هب  هایس  دیفس و  یاھداژن  شزیمآ   . دنراد قلعت  کیگنس  ۀیلوا 
بصعت هک  روطنآ  زین  هایس  دیفس -  دالوا  نینچ  ، و  دروآ یمن  راب  هب  یبولطم  نانچ 

. دنتسین بولطمان  نانچ  تسا  نآ  نداد  هولج  دنیاشوخان  یپ  رد  یداژن  یعامتجا و 
ندوب نود  مغر  هب   ، هایس دیفس -  ۀگر  ود  یاھناسنا  نینچ   ، یکیزیف رظن  زا 

. دنتسھ تیرشب  یلاع  یاھ  هنومن   ، رگید یاھ  هنیمز  یخرب  رد  ناشکدنا 

یمود  ، دزیمآ یمرد  کیگنس  ۀیوناث  داژن  کی  اب  کیگنس  ۀیلوا  داژن  کی  هک  یماگنھ 
 — مک نازیم  هب  . و  دبای یم  دوبھب  یا  هظحالم  لباق  روط  هب  یلوا  نتفر  ردھ  یاھب  هب 

نتخاس رتھب  رد  هناراکادف  تدعاسم  نینچ  هب  نامز —  ینالوط  راودا  یط  رد 
تروص دناوت  یم  یکدنا  یدج  تفلاخم  هیلوا  یاھداژن  طسوت  یوناث  یاھھورگ 

رترب هیلوا  یاھداژن  زا  اھ  هبنج  یخرب  زا  کیژولویب  ظاحل  هب  هیوناث  یاھکیگنس   . دریگ
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. دندوب

یاھ هریت  ۀدشان  راھم  دایدزا  رد  دیاب  ار  یرشب  تادوجوم  یعقاو  رطخ   ، تیاھن رد 
یرھاظ رطخ  رھ  رد  ات   ، دومن وجتسج  ندمتم  نوگانوگ  نامدرم  طحنم  تسپ و 

. یداژن طالتخا 

[. ایشنروی نکاس  یاھمیفارس  سیئر  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 83
جاودزا داھن 

راب دنب و  یب  هزرھ و  یاھشزیمآ  زا  جاودزا   . تسا جاودزا  داھن  نیزاغآ  نارود  حرش  نیا 
هدرک تفرشیپ  ًاموادم  تالیدعت  تارییغت و  یرایسب  زا  روبع  اب  هدش و  زاغآ  ماوع 

دنویپ  ، اھجوز دنویپ  ققحت  هب  ًاتیاھن  هک  جاودزا  یاھصخاش  نآ  روھظ  ات  یتح   ، تسا
. دھن انب  ار  یعامتجا  تبترم  نیرتالاب  اب  یھاگلزنم  ات   ، دیماجنا نز  کی  درم و  کی 

تیکلام و زا  جاودزا  موسر  بادآ و  ، و  تسا هتفرگ  رارق  هرطاخم  دروم  اھراب  جاودزا 
یارب هک  یعقاو  ریثأت  اما   . تسا هدومن  تفایرد  ینایاش  کمک   ، ود رھ   ، بھذم

یتاذ هداس و  تیعقاو  نیا  دنک  یم  یرادساپ  هلصاح  ۀداوناخ  جاودزا و  زا  هشیمھ 
هچ  ، درک دنھاوخن  یگدنز  رگیدکی  نودب  ًاعطق  نانز  نادرم و  هک  تسا  یکیژولویب 

. اھناسنا نیرت  گنھرف  اب  ای  دنشاب  یربرب  یاھناسنا  نیرت  یودب  اھنآ 

یزیچ نتخاس  یوس  هب  هاوخدوخ  ناسنا  هک  تسا  یسنج  دیدش  لیامت  لیلد  هب 
دوخ هناھاوخدوخ و  ۀطبار   . دوش یم  هدیناشک  ناویح  کی  هب  تبسن  شیوخ  زا  رتھب 

شریذپ دراد و  لابند  هب  ار  یراکادف  زا  یصخشم  یاھدمایپ  یسنج  ۀدننک  اضرا 
عفن نآ  زا  اھداژن  هک  ار  یگناخ  رامشیب  یاھتیلوئسم  هناتسود و  عون  فیاظو 

هتفرگن رارق  ناعذا  دروم  ۀدننک  ندمتم  سکس  اجنیا  رد   . دیامن یم  نیمضت  دنرب  یم 
روط هب  سکس  ۀکرحم  یورین  نیمھ  اریز  ؛  تسا هدوب  یودب  ناسنا  روصت  لباقریغ  و 

تسود هب  ار  وا  ماجنارس  دراد و  یم  او  ندرک  رکف  هب  ار  ناسنا  نیقی  هب  کیتاموتا و 
. دنک یم  تیادھ  نتشاد 

یعامتجا داھن  کی  ناونع  هب  جاودزا  - 1

هک یرشب  ددعتم  طباور  نآ  لرتنک  میظنت و  یارب  هک  تسا  هعماج  مسیناکم  جاودزا 
ناونع هب   . تسا هدش  یحارط  دوش  یم  یشان  تیسنج  ود  یکیزیف  تیعقاو  زا 

: دنک یم  لمع  تھج  ود  رد  جاودزا   ، یداھن نینچ  کی 

. یسنج یصخش  طباور  میظنت  رد  - 1
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نیا هک   ، یعامتجا مظن  ، و  ینیشناج  ، تثارو  ، تیکلام لاقتنا  میظنت  رد  - 2
. دشاب یم  نآ  ۀیلوا  رت و  یمیدق  درکراک  یکی 

زین جاودزا و  داھن  ۀدننک  تیبثت  کی  دوخ   ، دبای یم  همشچرس  جاودزا  زا  هک   ، هداوناخ
، سفن تزع   ، جاودزا تیبثت  رد  رثؤم  لماوع  ریاس   . تسا تیکلام  موسر  بادآ و 
اما  . دنشاب یم  یبھذم  خسار  تاداقتعا  ، و  یسانش هفیظو   ، یدرمناوج  ، رورغ

، دنریگ رارق  دییأت  مدع  ای  دییأت  دروم  توکلم  رد  اھجاودزا  تسا  نکمم  هک  نیا  نمض 
کی  ، یناسنا ًاصخشم  داھن  کی  یرشب  ۀداوناخ   . دنوش یمن  ماجنا  تشھب  رد 
نامزاس زا  شخب  کی  هن   ، تسا هعماج  داھن  کی  جاودزا   . دشاب یم  یلماکت  دادخر 

هب دیابن  اما   ، دراذگب ریثأت  نآ  رب  دنمتردق  روط  هب  دیاب  بھذم   ، دراد تقیقح   . یبھذم
. دریگ هدھع  هب  ار  نآ  میظنت  لرتنک و  یراصحنا  روط 

رما کی  بلغا  زین  زورما  نارود  رد  یتح  ، و  دوب یتعنص  لوا  ۀجرد  رد  یودب  جاودزا 
بادآ و ۀجیتن  رد  یدنآ و  ۀریت  نتخیمآرد  ِریثأت  قیرط  زا   . تسا یتراجت  ای  یعامتجا 
، هناردام هناردپ و   ، کیتنامر  ، هفرط ود  دراد  یدنک  هب  جاودزا   ، ورشیپ ندمت  موسر 

ییوشانز رد   ، دوجو نیا  اب   . دوش یم  لآ  هدیا  یتح  ، و  یقالخا  ، یفطاع  ، هنارعاش
لوط رد   . تشاد رارق  دح  نیرتمک  رد  کیتنامر  قشع  حالطصا  هب  باختنا و   ، یودب
اب مھ  اذغ  تاقوا  بلغا  یتح  اھنآ  ؛  دندوبن مھ  اب  دایز  رھوش  نز و  ناتساب  نارود 

هب دایز  ۀزادنا  هب  یناسنا  ۀفطاع   ، ناتساب مدرم  نایم  رد  اما   . دندروخ یمن  رگیدمھ 
هب تبسن  مھ  اب  راک  یگدنز و  لیلد  هب  رتشیب  اھنآ  ؛  دوبن طبترم  یسنج  ۀبذاج 

. دندش یم  دنمقالع  رگیدکی 

یدزمان یراگتساوخ و  - 2

. دندش یم  یزیر  همانرب  رتخد  رسپ و  نیدلاو  ۀلیسو  هب  هشیمھ  یودب  یاھجاودزا 
لالد ای  جاودزا  ۀطساو  ۀلیسو  هب  دازآ  باختنا  نارود  مسر و  نیا  نیب  راذگ  ۀلحرم 

. دندوب نانھاک  اھدعب  نارگشیارآ و  ادتبا  رد  جاودزا  نالالد  نیا   . دش لاغشا  یا  هفرح 
کی نآ  ًاریخا  طقف  ؛  دوب یگداوناخ  ۀیضق  کی  سپس  یھورگ و  رما  کی  ًاودب  جاودزا 

. تسا هدش  یدرف  یارجام 

یاوزنا چیھ  نز  ناتساب  نارود  رد   . هبذاج هن  دوب و  رابجا  یور  زا  یودب  جاودزا 
هب  . دوب تسپ  یسنج  رظن  زا  موسر  بادآ و  تانیقلت  قباطم  طقف   ، تشادن یسنج 

جاودزا یاج  دادرارق  قیرط  زا  جاودزا   ، تفرگ ار  ندز  دربتسد  یاج  تراجت  هک  جیردت 
نیدب ات  دندرک  یم  یتسدمھ  تراسا  رد  نانز  یخرب   . تفرگ ار  تراسا  قیرط  زا 
ناتسد هب  دنداد  یم  حیجرت  اھنآ   . دنزیرگب دوخ  لیابق  رتریپ  نادرم  طلست  زا  هلیسو 

راذگ ۀلحرم   ، رادلد اب  نیغورد  رارف  نیا   . دنتفیب رگید  ۀلیبق  زا  دوخ  نس  مھ  نادرم 
. دوب ییابرلد  قیرط  زا  بقاعتم  یراگتساوخ  روز و  قیرط  زا  تراسا  نیب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



دوب رادلد  اب  رارف  نیرمت  زا  عون  کی   ، یگتخاس رارف   ، یسورع مسارم  ۀیلوا  عون  کی 
مسارم زا  یشخب  روآ  هکحضم  تراسا   ، اھدعب  . دوب جیار  مسر  کی  یراگزور  هک 

،“ تراسا  ” ربارب رد  تمواقم  هب  یزورما  رتخد  کی  رھاظت   . تشگ یسورع  لومعم 
. تسا نیشیپ  موسر  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  یگمھ   ، جاودزا هب  تبسن  ندوب  شوماخ 
رد هک   ، تسا یناتساب  موسر  زا  یدادعت  روآدای  هاگرد  یوس  نآ  هب  سورع  لمح 

. تسا رسمھ  ندوبر  ناراگزور  هب  طوبرم   ، نیریاس ۀرمز 

لماک یدازآ  زا  جاودزا  رد  شیوخ  تشونرس  نییعت  یارب  ینالوط  یاھتدم  یارب  نز 
ۀناکریز ندرب  راک  هب  قیرط  زا  دنا  هدوب  رداق  هشیمھ  رت  شوھاب  نانز  اما   ، دوب مورحم 
ماگشیپ یراگتساوخ  رد  ًالومعم  درم   . دننک زارتحا  تیدودحم  نیا  زا  شیوخ  تواکذ 
روط هب  زین  ، و  یمسر روط  هب  تاقوا  یھاگ  نز   . هشیمھ هن  اما   ، تسا هدوب 

ۀیلک رد  نانز   ، ندمت تفرشیپ  اب  جیردت  هب  . و  دھن یم  شیپ  یاپ  جاودزا  رد   ، هنایفخم
. دنا هتشاد  هدنیازف  یشقن  جاودزا  یراگتساوخ و  لحارم 

کی جاودزا  زا  شیپ  نارود  رد  یصخش  باختنا  ، و  یقشع ۀطبار   ، هدنیازف رھم 
لاح رد  بولطم  روط  هب  اھسنج  نیب  ۀطبار   . تسا ایند  یاھداژن  هب  یدنآ  تدضاعم 

ًاتبسن میھافم  جیردت  هب  تفرشیپ  لاح  رد  نامدرم  زا  یرایسب  ؛  تسا لماکت 
تیکلام هدیاف و  رت  یمیدق  یاھ  هزیگنا  نآ  نیشناج  ار  اھسنج  ۀبذاج  لآ  هدیا 

تابساحم نیشناج  دراد  یفطاع  تاساسحا  یسنج و  ۀکرحم  یورین   . دننک یم 
. دوش یم  یگدنز  کیرش  باختنا  رد  درس 

یسنج طباور  ناتساب  نارود  نامدرم  نایم  رد  ؛ و  دوب جاودزا  اب  ربارب  ادتبا  رد  یدزمان 
یدزمان و نیب  نامز  تدم  یارب  ریخا  مایا  رد   . دوب یداع  یدزمان  تدم  لوط  رد 

. تسا هدرک  داجیا  یسنج  یوبات  کی  بھذم   ، جاودزا

هیرھم دیرخ و  - 3

هک دندرک  یم  رکف  اھنآ  ؛  دنتشادن دامتعا  رارق  لوق و  قشع و  هب  اھ  یمیدق 
. دنوش تنامض   ، تیکلام  ، سمل لباق  نیمضت  کی  ۀلیسو  هب  دیاب  رادیاپ  یاھدنویپ 

هتفرگ رظن  رد  هقیثو  ای  ورگ  کی  تروص  هب  رسمھ  کی  دیرخ  تمیق   ، لیلد نیا  هب 
. دش یم  نآ  تخادرپ  هب  مزلم  رسمھ  کرت  ای  قالط  تروص  رد  رھوش  هک  دش  یم 

هزاجا لیابق  یرایسب   ، دش یم  هتخادرپ  سورع  کی  دیرخ  تمیق  هک  نیا  ضحم  هب 
دوخ نارسمھ  زونھ  اھییاقیرفآ   . دوش هدز  غاد  وا  یور  رسمھ  ناشن  هک  دنداد  یم 

ار تسوپ  دیفس  درم  کی  رسمھ  ای   ، یقشع رسمھ  کی  اھنآ   . دننک یم  یرادیرخ  ار 
. درادن یشزرا  چیھ  وا  اریز   ، دننک یم  هسیاقم  هبرگ  کی  اب 

یمومع شیامن  یارب  نارتخد  نتساریپ  نتسارآ و  یارب  یتصرف  سورع  تاشیامن 
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نوچمھ اھنآ  اما   . دنروآ یم  رسمھ  ناونع  هب  یرتالاب  تمیق  اھنآ  هک  هدیا  نیا  اب   ، دوب
لاقتنا لباق  یرسمھ  نینچ  دعب  لیابق  نایم  رد  دندش —  یمن  هتخورف  تاناویح 

دیرخ رد  ؛  دوبن تفوطع  زا  یرب  ِیلوپ  ۀلماعم  کی  ًافرص  هشیمھ  زین  یو  دیرخ   . دوبن
بولطم نآ  زا  اوس  ِدرم  کی  رگا   . دوب دقن  لوپ  اب  ربارب  سیورس  رسمھ  کی 

هب رتخد  ردپ  طسوت  تسناوت  یم   ، دزادرپب ار  شیوخ  رسمھ  یاھب  تسناوت  یمن 
درم کی  رگا  . و  دنک جاودزا  تسناوت  یم  سپس  دوش و  هتفریذپ  یگدناوخ  دنزرف 
هبلاطم قاتشم  ردپ  طسوت  هک  ار  ییاھب  تسناوت  یمن  دوب و  رسمھ  یایوج  ریقف 

هب هک  دنداد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  ردپ  بلغا  نادیفس  شیر   ، دنک تخادرپ  دش  یم 
هب تسد  قوشعم  اب  رتخد  تروص  نیا  ریغ  رد   ، دش یم  رجنم  وا  تابلاطم  لیدعت 

. دز یم  رارف 

، دنشورف یم  ار  دوخ  نارتخد  هک  دنیآ  رظن  هب  دندوبن  لیام  ناردپ   ، ندمت تفرشیپ  اب 
اھبنارگ یایادھ  نداد  مسر   ، سورع دیرخ  یاھب  شریذپ  ۀمادا  نمض   ، بیترت نیدب  و 

یدعب فقوت  لابند  هب  . و  دندومن زاغآ   ، دوب دیرخ  لوپ  اب  ربارب  ًادودح  هک  ار  جوز  هب 
. دندش سورع  ۀیرھم  ایادھ  نیا   ، سورع یاھب  تخادرپ 

نارود زا  نتسج  یرود   ، دیامن اقلا  ار  سورع  لالقتسا  رکف  هک  دوب  نیا  هیرھم  ۀدیا 
نز کی  تسناوت  یمن  درم  کی   . دیامن تیاکح  ار  هقلعتم  نارای  هدرب و  نارسمھ 
دزن لیابق  یخرب  نایم  رد   . دھد قالط  وا  ۀیرھم  لماک  تخادرپ  نودب  ار  راد  هیرھم 

زا کی  رھ  رگا  هک   ، دش یم  هدرپس  لباقتم  ۀعیدو  کی   ، ود رھ   ، داماد سورع و  نیدلاو 
. جاودزا هب  مازتلا  کی  عقاو  رد   ، دش یم  تخادرپ  دیاب  درک  یم  کرت  ار  یرگید  نیفرط 

ردپ هب  نادنزرف   ، دش یم  یرادیرخ  نز  رگا   ، هیرھم هب  دیرخ  زا  راذگ  ۀرود  لوط  رد 
. دندوب قلعتم  نز  ۀداوناخ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ؛  دنتشاد قلعت 

یسورع مسارم  - 4

طوبرم رما  کی  ادتبا  رد  جاودزا  هک  تفای  همشچرس  تیعقاو  نیا  زا  یسورع  مسارم 
کی مھ  هورگ و  هب  طوبرم  مھ  ییوشانز   . درف ود  میمصت  جوا  طقف  هن   ، دوب هعماج  هب 

. دوب یصخش  درکلمع 

هطاحا ار  ناتساب  نارود  مدرم  یگدنز  یمامت   ، موسر بادآ و  ، و  یبھذم نییآ   ، وداج
هب جاودزا  هک  جیردت  هب   ، ندمت تفرشیپ  اب   . دوبن انثتسا  کی  زین  جاودزا  ، و  دوب هدرک 

هنارھاظتم هدنیازف  روط  هب  یسورع  مسارم   ، دش عقاو  شرگن  دروم  رت  یدج  روط 
هزورما هک  روطنامھ  یتح   ، دوب تیکلام  عفانم  رد  یلماع  هیلوا  جاودزا   . دیدرگ

یعامتجا تیعضو  هک  نیا  نمض   ، دوب ینوناق  مسارم  کی  دنمزاین  اذل  ، و  دشاب یم 
دنس و چیھ  یودب  ناسنا   . دوب نکمم  غیلبت  نیرت  هدرتسگ  مزلتسم  یتآ  نادنزرف 

. دندوب یم  جاودزا  مسارم  دھاش  دیاب  یرایسب  صاخشا  ور  نیا  زا  ؛  تشادن یکردم 
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نتخاس علطم  لماش  طقف  ، و  دوب یدزمان  کی  عون  زا  رتشیب  جاودزا  مسارم  ادتبا  رد 
. دوب یمسر  روط  هب  مھ  اب  ندروخ  لماش  ًادعب  ؛  دوب رگیدکی  اب  یگدنز  دصق  زا  مدرم 

دراوم رد  ؛  دندرب یم  رھوش  دزن  ار  دوخ  رتخد  ًافرص  نیدلاو  لیابق  یخرب  نایم  رد 
هب ار  یو  سورع  ردپ  نآ  زا  دعب  هک   ، دوب ایادھ  یمسر  لدابت   ، مسارم اھنت   ، رگید

هک دوب  نیا  رب  مسر  کیدزن  رواخ  نامدرم  زا  یرایسب  نایم  رد   . درک یم  میدقت  داماد 
ناسنا  . ددرگ لماک  یسنج  طباور  اب  ، و  دیآرد ارجا  هب  یمسر  مسارم  اب  جاودزا 

. دومن عادبا  ار  یرت  لصفم  یسورع  نشج  هک  دوب  یناسنا  نیلوا  خرس 

حاورا ۀسیسد  هب  ندوب  ازان  نوچ  ، و  دش یم  عقاو  سرت  دروم  رایسب  ندوب  دنزرف  یب 
نتخاس طبترم  هب  نینچمھ  یروراب  نیمضت  یارب  شالت   ، دش یم  هداد  تبسن 
شالت نیا  رد  . و  دش رجنم  صخشم  یبھذم  نییآ  ای  ییوداج  مسارم  هب  جاودزا 
هتفرگ راک  هب  یرایسب  یاھ  مسلط  روراب  نامداش و  جاودزا  کی  نیمضت  یارب 

دلوت یاھ  هراتس  زا  ات  دنتفرگ  یم  رارق  تروشم  دروم  نانیب  علاط  یتح   . دندش یم 
تباث ۀبنج  کی  یناسنا  ینابرق  یراگزور   . دوش لصاح  نانیمطا  دادرارق  نیفرط 

. دوب دنمتورث  مدرم  نایم  رد  اھ  یسورع  ۀیلک 

، و دوب هجوت  دروم  رتشیب  همھ  زا  هبنشجنپ   ، دندش یم  لابند  هتسجخ  یاھزور 
هداعلا قوف  دنوش  هتفرگ  نشج  لماک  هام  رد  هک  ییاھ  یسورع  دش  یم  روصت 

هزات یور  هک  دوب  کیدزن  رواخ  نامدرم  زا  یرایسب  مسر  نیا   . دنتسھ دنمتداعس 
تسیاب یم  هک  دوب  ییوداج  نییآ  کی  نیا   . دنزیرب مدنگ  ۀناد  داماد  هزات  سورع و 
هدافتسا جنرب  زا  دوصقم  نیا  یارب  یقرش  نامدرم  یخرب   . دیامن نیمضت  ار  یروراب 

. دندرک یم 

ثیبخ حاورا  حابشا و  ربارب  رد  تمواقم  ۀلیسو  نیرتھب  ناونع  هب  هشیمھ  بآ  شتآ و 
ندناشفا زین  ، و  نشور یاھعمش  شتآ و  یاھبارحم  ور  نیا  زا   . دندش یم  هتشاگنا 

یارب  . دندروخ یم  مشچ  هب  اھ  یسورع  رد  ًالومعم  دیمعت  لسغ  یارب  سدقم  بآ 
هب سپس  دوش و  نییعت  یسورع  یبالق  زور  کی  هک  دوب  موسرم  ینالوط  یتدم 

هارمگ حاورا  حابشا و  هک  یروط   ، دوش هتخادنا  قیوعت  هب  مسارم  یناھگان  روط 
. دنوش

لسع هام  هب  هک  ییاھنآ  اب  یخوش  داماد و  هزات  سورع و  هزات  نتخادنا  تسد 
رد تسا  رتھب  دش  یم  روصت  هک  تسا  یرود  ناراگزور  نآ  راگدای  یگمھ  دنتفر  یم 

بانتجا اھنآ  تداسح  نتخیگنارب  زا  ات  دیسر  رظن  هب  هدز  تنحم  تخبدب و  حاورا  رظن 
تسا مزال  دش  یم  روصت  هک  تسا  یمایا  راگدای  یسورع  دنبور  ندیشوپ   . دوش
ییابیز هک  نیا  زین  دنسانشن و  ار  وا  حابشا  ات  دومن  ناھنپ  لدبم  سابل  اب  ار  سورع 

دیابن زگرھ  سورع  یاھاپ   . دنامب یفخم  دوسح  هاوخدب و  نآ  زا  اوس  حاورا  دید  زا  وا 
بادآ تحت  زونھ  متسیب  نرق  رد  یتح   . دننک سمل  ار  نیمز  مسارم  زا  شیپ  تسرد 
شرف اسیلک  بارحم  ات  هکسلاک  ناکلپ  یاپ  زا  هک  تسا  موسرم  یحیسم  موسر  و 
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. دوش هدرتسگ 

باوخ تخت  نھاک  کی  هک  دوب  نیا  یسورع  مسارم  لاکشا  نیرت  یمیدق  زا  یکی 
راک نیا   . دوش لصاح  نانیمطا  ییوشانز  دنویپ  یروراب  زا  ات  دھد  تکرب  ار  یسورع 
رد  . دش یم  ماجنا  دوش  هداھن  انب  یسورع  یمسر  نییآ  رھ  هک  نیا  زا  شیپ  اھتدم 
تفر یم  راظتنا  یسورع  نانامھیم  زا  جاودزا  موسر  بادآ و  لماکت  زا  هرود  نیا  لوط 
جاودزا ندش  لماک  بیترت  نیدب  ، و  دننک هیھت  شرازگ  باوخ  قاتا  زا  بش  ماگنھ  رد 

. دنھد یھاوگ  ًامسر  ار 

زا یخرب   ، جاودزا زا  شیپ  تاشیامزآ  یمامت  مغر  هب  هک  نیا   ، سناش رصنع 
جاودزا تسکش  ربارب  رد  یودب  ناسنا  دش  ببس   ، دمآ یم  رد  بآ  زا  دب  اھجاودزا 
نیا . و  دورب وداج  نانھاک و  لابند  هب  وا  هک  دش  رجنم  ؛  دوش ینمیا  ۀمیب  یایوج 
یتدم یارب  اما   . دیماجنا ییاسیلک  یزورما  یاھ  یسورع  هب  ًامیقتسم  شبنج 

 — دادرارق نیدلاو  تامیمصت  لماش  هک  هچنآ  ناونع  هب  یلک  روط  هب  جاودزا  ینالوط 
داھن هتشذگ  لاس  دصناپ  یارب  هک  یلاح  رد   ، دش یم  هتخانش  دوب  جوز —  دعب  و 

ار جاودزا  مکح  نونکا  دنا و  هتفرگ  هدھع  هب  ار  نآ  یقوقح  تیحالص  تلود  یبھذم و 
. دننک یم  رداص 

یعمج یاھجاودزا  - 5

کی  ، اھدعب  . دنتشاد قلعت  هلیبق  نادرم  هب  هدرکن  جاودزا  نانز  جاودزا  ۀیلوا  خیرات  رد 
ماگ نیلوا  نامز  کی  رد  درم  کی  ِمسر  نیا   . تشاد رھوش  کی  طقف  نامز  کی  رد  نز 
طقف نز  رھ  یارب  هک  یلاح  رد   . دوب ماوع  یسنج  یراب  دنب و  یب  زا  ندش  رود  یارب 
دوخ لیم  قباطم  ار  تقوم  طباور  نیا  تسناوت  یم  یو  رھوش   ، دوب زاجم  درم  کی 
هب ماگ  نیلوا  دنتشاد  رارق  تسس  دعاوق  تحت  هک  ییاھدنویپ  نیا  اما   . دنک عطق 
لماکت زا  هلحرم  نیا  رد   . دندوب هرفن  دنچ  یگدنز  اب  زیامت  رد  هرفن  ود  یگدنز  یوس 

. دنتشاد قلعت  ردام  هب  ًالومعم  نادنزرف  جاودزا 

رد دیاب  جاودزا  یکارتشا  زاف  نیا   . دوب یھورگ  جاودزا  ییوشانز  لماکت  رد  یدعب  ماگ 
ردقنآ زونھ  جاودزا  موسر  بادآ و  اریز  تسویپ  یم  عوقو  هب  یگداوناخ  یگدنز  روھظ 
ناردارب نارھاوخ و  جاودزا   . دنزاس یمئاد  ار  ییاتود  یاھدنویپ  هک  دندوبن  مکحتسم 
ۀداوناخ کی  زا  رھاوخ  جنپ  اب  هداوناخ  کی  زا  ردارب  جنپ  ؛  تشاد قلعت  هورگ  نیا  هب 

جیردت هب  یکارتشا  جاودزا  رترادیاپان  لاکشا  ایند  رسارس  رد   . دندرک یم  جاودزا  رگید 
هب ًاتدمع  یھورگ  یاھدنویپ  نیا  . و  تفای لماکت  یھورگ  جاودزا  نوگانوگ  عاونا  هب 
اب یدنک و  هب  یگداوناخ  یگدنز   . دندش یم  میظنت  یا  هلیبق  موسر  بادآ و  ۀلیسو 

دادعت یاقب  نیمضت  قیرط  زا  جاودزا  سکس و  دعاوق  اریز   ، تفای هعسوت  تیعطق 
. دومن یم  کمک  هلیبق  دوخ  یاقب  هب  نادنزرف  زا  یرتشیب 
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ینز و دنچ  یرسمھ —  دنچ  روھظ  لاح  رد  موسر  زا  شیپ  یھورگ  یاھجاودزا 
دنچ اما   . دنتفر نایم  زا  جیردت  هب  رت  هتفرشیپ  لیابق  نایم  رد  یرھوش —  دنچ 
دودحم دنمتورث  نانز  اھ و  هکلم  هب  ًالومعم  ، و  تفاین تیمومع  هاگچیھ  یرھوش 

دنچ یارب  نز  کی   ، دوب یگداوناخ  رما  کی  ًالومعم  راک  نیا   ، نآ رب  هوالع   . دش یم 
یرورض ار  نیا  تاقوا  یھاگ  یداصتقا  یاھتیدودحم  اھتساک و  تیدودحم   . ردارب

طقف نز   ، ماگنھ نآ  رد  یتح   . دنزاس عناق  نز  کی  هب  ار  دوخ  درم  دنچ  هک  تخاس  یم 
کرتشم باقعا  هب  طوبرم  یاھومع “  ” تروص هب  نارگید  ، و  درک یم  جاودزا  یکی  اب 

. دنتفرگ یم  رارق  ارادم  دروم  یحطس  روط  هب 

دور داز و  ندروآ  دوجو  هب   ” روظنم هب  تخاس  یم  مزلم  ار  درم  کی  هک  یدوھی  تنس 
زا یمین  زا  شیب  مسر   ، دنک جاودزا  دوخ  ۀدرک  توف  ردارب  ۀویب  اب  شردارب “ یارب 

ات دوب  یگداوناخ  رما  کی  رتشیب  جاودزا  هک  دوب  ینامز  ِراگدای  نیا   . دوب ناتساب  یایند 
. دشاب یدرف  دنویپ  کی  هک  نیا 

: تخانش یم  تیمسر  هب  ار  رسمھ  عون  راھچ  نوگانوگ  یاھنامز  رد  ینز  دنچ  تنس 

. ینوناق ای  یمسر  نارسمھ  - 1

. هزاجا هفطاع و  هب  قلعتم  نارسمھ  - 2

. یدادرارق  ، یا هغیص  نارسمھ  - 3

. هدرب نارسمھ  - 4

، و دنشاب رادروخرب  ناسکی  تبترم  زا  نانز  یمامت  نآ  قباطم  هک   ، یقیقح ینز  دنچ 
یاھجاودزا اب  یتح  ًالومعم   . تسا هدوب  ردان  رایسب  دنشاب  ربارب  نادنزرف  یمامت 

یسورع یتافیرشت  مسارم   . دوب مکاح  هناخ  رب   ، رای نیرت  جرارپ   ، یلصا نز   ، یعمج
یاراد ای  هدش  یرادیرخ  ِرسمھ  نینچ  نادنزرف  طقف  ، و  دش یم  رازگرب  وا  یارب  طقف 

نیرت جرارپ  اب  صاخ  رارق  اب  رگم   ، دنوش رادروخرب  ثرا  زا  دنتسناوت  یم  یا  هیرھم 
. رسمھ

رسمھ  . دوبن ًالومعم  ناتساب  نارود  رد  ؛  دوبن بوبحم  رسمھ  ًاموزل  جرارپ  رسمھ 
هب  ، تشگن رادیدپ  اھداژن  ۀظحالم  لباق  تفرشیپ  زا  شیپ  ات   ، هقوشعم ای   ، بوبحم

. نایمدآ اھیدون و  اب  یلماکت  لیابق  طالتخا  زا  دعب  هژیو 

یا هغیص  نز  موسر  بادآ و  ینوناق —  تبترم  زا  رادوخرب  رسمھ  کی  وبات —  رسمھ 
هتشاد نز  کی  طقف  تسناوت  یم  درم  کی  موسر  بادآ و  نیا  تحت   . دروآ دوجو  هب  ار 

. دشاب هتشاد  یسنج  طباور  یا  هغیص  نانز  زا  دادعت  رھ  اب  تسناوت  یم  اما   ، دشاب
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ینز دنچ  زا  یرود  یارب  تکرح  نیلوا   ، یرسمھ کت  یوس  هب  شرپ  گنس  هغیص 
رسمھ نازینک  بلغا  اھ  ینیچ  ، و  اھ یمور   ، نایدوھی یا  هغیص  نانز   . دوب هناقداص 

تروص هب  ینوناق  رسمھ  هب   ، دوب موسرم  نایدوھی  نایم  هک  روطنامھ   ، اھدعب  . دندوب
. دش یم  هاگن  دندوب  هدش  دلوتم  رھوش  یارب  هک  ینادنزرف  ۀیلک  ردام 

ۀزادنا هب  هدریش  ای  رادراب  رسمھ  کی  اب  یسنج  طباور  نوماریپ  یمیدق  یاھوبات 
راک اب  هک  ررکم  نامیاز  لیلد  هب  یودب  نانز   . دش ینز  دنچ  ییافوکش  بجوم  دایز 
نیا رطاخ  هب  طقف  رابنارگ  نارسمھ  نیا   ) . دندش یم  ریپ  دوز  یلیخ  دوب  مأوت  تخس 
کی یھام   ، دندوبن نیگنس  هچب  اب  هک  یماگنھ  هک  دننامب  هدنز  دنتسناوت  تیعقاو 

هتسخ نامیاز  زا  بلغا  یرسمھ  نینچ  ( . دندش یم  هتشاذگ  اوزنا  رد  هتفھ 
هک یرسمھ   ، دریگب یرتناوج  مود و  رسمھ  درک  یم  اضاقت  شرھوش  زا  دش و  یم 
اب ًالومعم  دیدج  نارسمھ  ور  نیا  زا   . دناسر یرای  یگناخ  راک  نامیاز و  رد  دناوتب 
فیدر رد  زیچ  چیھ  ؛  دندش یم  عقاو  رت  یمیدق  نارسمھ  دماشوخ  دروم  ینامداش 

. تشادن دوجو  یسنج  تداسح 

نادرم  . دش یم  دودحم  اھنآ  نیمأت  رد  درم  ناوت  ۀطساو  هب  طقف  نارسمھ  دادعت 
رایسب نادازون  ریم  گرم و  نوچ  ، و  دنتساوخ یم  دنزرف  یریثک  دادعت  اناوت  دنمتورث و 

. دنھد لیکشت  ار  گرزب  ۀداوناخ  کی  هک  دوب  زاین  نارسمھ  زا  یعامتجا  هب   ، دوب دایز 
. دندوب زینک  نارسمھ   ، فرص نارگراک   ، یعمج نارسمھ  نیا  زا  یرایسب 

کی ِنتخاس  ارسمرح  کی  زا  فدھ   . دنک یلیخ  اما   ، دبای یم  لماکت  یرشب  موسر 
. دوب یھاشداپ  تخت  زا  تیامح  یارب  نوخ  مھ  نارابت  مھ  زا  رامشیب  یوق و  ۀندب 
اب دیاب  هک  نیا  ، و  دشاب هتشاد  ارسمرح  دیابن  هک  دیدرگ  دعاقتم  یزور  سیئر  کی 
یضاران نارسمھ   . درک صخرم  ار  دوخ  یارسمرح  ًاروف  اذل  ؛  دشاب عناق  رسمھ  کی 

رو هلمح  سیئر  هب  مشخ  اب  نانآ  رطاخ  هدرزآ  نادنواشیوخ  ، و  دنتفر دوخ  لزانم  هب 
. دندروآرد یاپ  زا  ار  وا  اج  نامھ  رد  هظحل و  نامھ  رد  هدش و 

هرفن ود  جاودزا  یعقاو ―  یرسمھ  کت  - 6

تسد هدیدنسپ  تیعضو  نیا  هب  هک  یناسک  یارب  نآ  ؛  تسا راصحنا  یرسمھ  کت 
رظن زا  دنتسین  تخبشوخ  دایز  هک  یناسک  یارب  نکیل   ، تسا بوخ  دنبای  یم 

یور یرسمھ  کت  هک  یریثأت  زا  رظن  فرص  ًالماک  اما   . دروآ یم  یتخس  یکیژولویب 
. تسا تلاح  نیرتھب  نادنزرف  یارب  دیدرت  یب   ، دراد درف 

یرسمھ کت   . دوب  ، رقف  ، طیارش لیمحت  ببس  هب  یرسمھ  کت  نیرت  یمیدق 
ناسنا یارب  یعیبطریغ  ینعی   ، یعیبطریغ یعونصم و   ، یعامتجا یگنھرف و 

یمامت یارب  دوب و  یعیبط  ًالماک  رت  صلاخ  نایمدآ  اھیدون و  یارب  نآ   . تسا یلماکت 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. تسا هتشاد  یدایز  یگنھرف  شزرا  هتفرشیپ  یاھداژن 

رد شرسمھ  اب  جاودزا  زا  شیپ  نتسب  نامیپ  یارب  ار  نز  کی  قح  ینادلک  لیابق 
اھ و ینانوی   . دنتخانش یم  تیمسر  هب  یا  هغیص  رسمھ  ای  مود  رسمھ  کی  نتفرگن 
کت هشیمھ  ناکاین  شتسرپ   . دندوب هنارسمھ  کت  جاودزا  راتساوخ  ود  رھ  اھ  یمور 

هب جاودزا  هب  هک  تیحیسم  هابتشا  نیا  دننامھ   ، تسا هداد  جاور  ار  یرسمھ 
تباث روط  هب  یگدنز  صخاش  ِءاقترا  یتح   . تسا هتسیرگن  یبھذم  نییآ  کی  تروص 

ایشنروی رد  لیئاکیم  روھظ  ماگنھ  ات   . تسا هدرک  لمع  یعمج  نارسمھ  هیلع  رب 
نیا اما   . دوب هدیسر  کیروئت  یرسمھ  کت  حطس  هب  ندمتم  یایند  یمامت  ًالمع 
هرفن ود  یعقاو  جاودزا  راک  هب  رشب  عون  هک  دوبن  ینعم  نیا  هب  لعفنم  یرسمھ  کت 

. دوب هدرک  تداع 

عومجم رد  هک   ، هرفن ود  لآ  هدیا  جاودزا  ۀنارسمھ  کت  فدھ  ندرک  لابند  نمض 
ریغ تیعضو  دیابن  هعماج   ، تسا سنج  ود  ۀنارسمھ  کت  دنویپ  کی  زا  یزیچ 

نیون و مظن  نیا  رد  یناکم  دنناوت  یمن  هک  ار  لابقادب  نانز  نادرم و  نآ  زیگنا  کشر 
دوخ شالت  نیرتشیب  اھنآ  هک  هاگنآ  یتح   ، دراگنا هدیدان  دنبایب  یعامتجا  ۀتفای  دوبھب 

تسد هب  رد  تسکش   . دنروآ یم  لمع  هب  نآ  تاموزلم  هب  دورو  یراکمھ و  یارب  ار 
قئاف تالکشم  ببس  هب  تسا  نکمم  یعامتجا  تباقر  ۀصرع  رد  رای  ندروآ 

. دنا هدرک  لیمحت  لوادتم  موسر  بادآ و  هک  دشاب  یناوارف  یاھتیدودحم  ای  یندشن 
اما  ، تسا لآ  هدیا  دننز  یم  نآ  هب  تسد  هک  ییاھنآ  یارب  یرسمھ  کت  یتسار  هب 

ریذپان بانتجا  روط  هب  دیاب  دنا  هدش  کرت  اھنت  دوجو  یدرس  رد  هک  ییاھنآ  یارب 
. دنک داجیا  یدایز  یتخس 

بادآ و تحت  دنناوتب  تیرثکا  ات  دندرب  یم  جنر  دیاب  لابقادب  یکدنا  دادعت  هشیمھ 
ِتیرثکا هشیمھ  اما  ؛  دننک تفرشیپ  لماکت  لاح  رد  ندمت  ۀعسوت  لاح  رد  موسر 

هظحالم ینابرھم و  اب  دوخ  لابقا  شوخ  رتمک  ناعونمھ  هب  دیاب  تافتلا  دروم 
نآ فوفص  رد  تیوضع  هب  یبایتسد  رد  تسکش  یاھب  دیاب  هک  یناعونمھ   ، دنرگنب

شریذپ تحت  ار  کیژولویب  لایما  یمامت  یاضرا  هک  لآ  هدیا  یسنج  یاھتکارش 
. دنزادرپب دھد  یم  تفرشیپ  لاح  رد  ِیعامتجا  لماکت  ِموسر  بادآ و  نیرتالاب 

، و تسھ نونکا   ، هدوب یرشب  یسنج  لماکت  لآ  هدیا  فدھ  هشیمھ  یرسمھ  کت 
یگتشذگ دوخ  زا  مزلتسم  ییاتود  ِیعقاو  ِجاودزا  نامرآ  نیا   . دوب دھاوخ  دبا  ات 

ود رھ  ای  کی  هک   ، دروخ یم  تسکش  لیلد  نیا  هب  طقف  بلغا  ور  نیا  زا  ، و  تسا
دوبمک  ، راومھان ِدوخ  لرتنک   ، یرشب یاھیبوخ  یمامت  جوا  ۀطقن  نآ  رد  دادرارق  فرط 

. دنراد

لماکت زا  هک  روطنآ  ار  یعامتجا  ندمت  تفرشیپ  هک  تسا  یکالم  نآ  یرسمھ  کت 
ای کیژولویب  ًاموزل  یرسمھ  کت   . دریگ یم  هزادنا  تسا  زیامتم  کیژولویب  ًافرص 
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یرورض یعامتجا  ندمت  رتشیب  ۀعسوت  یروف و  ظفح  یارب  اما   ، تسین یعیبط 
دشر کی  ، و  یقالخا تریس  شیالاپ  کی   ، ساسحا تفاطل  کی  هب  نآ   . تسا

نز کی   . دنک یم  کمک  تسا  نکممریغ  یرسمھ  دنچ  رد  یلک  هب  هک  یونعم 
تباقر ریگرد  تسا  روبجم  هتسویپ  دوخ  رھوش  ۀفطاع  رھم و  یارب  هک  یماگنھ 

. دوش لآ  هدیا  ردام  کی  دناوت  یمن  زگرھ  دشاب 

، ردام ردپ و  ینامداش  یارب  هک  رثؤم  یراکمھ  هنامیمص و  مھف  نآ  هب  ییاتود  جاودزا 
افوکش ار  نآ  دنک و  یم  کمک  تسا  نیرتھب  یعامتجا  ییاراک  ، و  دنزرف هافر 

داھن کی  لکش  هب  جیردت  هب  دراد   ، دش زاغآ  نایرع  رابجا  رد  هک  جاودزا   . دزاس یم 
. دبای یم  لماکت  دوخ  موادت  ، و  دوخ زاربا   ، دوخ لرتنک   ، دوخ تیبرت  زا  یدنمھوکش 
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هک دوب  رادیاپان  دنویپ  کی  جاودزا   ، ییوشانز موسر  بادآ و  ۀیلوا  لماکت  رد 
ار ردام  هشیمھ  نادنزرف  ، و  دبای همتاخ  لیم  قباطم  هظحل  رھ  رد  تسناوت  یم 
ۀعسوت ۀلحرم  زا  رظن  فرص  تسا و  یتاذ  یدنزرف  یردام -  دنویپ   . دندرک یم  لابند 

. تسا هدرک  لمع  موسر  بادآ و 

. دندوب شخب  تیاضر  اھجاودزا  زا  یمین  دودح  رد  طقف  یودب  نامدرم  نایم  رد 
هتشاذگ نانز  ندرگ  هب  نآ  ریصقت  هشیمھ  هک   ، دوب ییازان  ییادج  تلع  نیرتررکم 

. دنوش یم  رام  حور  یایند  رد  دنزرف  نودب  نانز  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  ؛ و  دش یم 
نرق ات  اھکالم  نیا  ، و  تشاد قالط  قح  درم  اھنت   ، رت یودب  موسر  بادآ و  تحت 

. دنا هتفای  موادت  نامدرم  یخرب  نایم  رد  متسیب 

هب ار  جاودزا  زا  لکش  ود  لیابق  یخرب   ، دنتفای لماکت  موسر  بادآ و  هک  جیردت  هب 
هک یتناھک  جاودزا  ، و  درمش یم  زاجم  ار  قالط  هک   ، یلومعم جاودزا  دندروآ : دوجو 
ۀضرع قیرط  زا   ، رسمھ ۀیرھم  رسمھ و  دیرخ  نارود  زاغآ   . داد یمن  ییادج  ۀزاجا 
ماجنا ییادج  شھاک  یارب  یدایز  راک   ، جاودزا رد  تسکش  یارب  یلام  تازاجم  کی 
یلام یناتساب  لماع  نیا  قیرط  زا  یزورما  یاھدنویپ  زا  یرایسب  یتسار  هب  . و  داد

. دنا هتفای  تابث 

بادآ و اھوبات و  ظفح  رد  یلام  تازایتما  یعامتجا و  تیعقوم  ِیعامتجا  راشف 
موادم یتفرشیپ  جاودزا  راصعا  یط   . تسا هدوب  دنمتردق  هشیمھ  جاودزا  موسر 

زا هک  دنچ  رھ   ، دراد رارق  یا  هتفرشیپ  ۀیاپ  یور  یزورما  یایند  رد  تسا و  هتشاد 
یدازآ کی  یدرف —  باختنا  هک  ینامدرم  نآ  نایم  رد  هدرتسگ  یتیاضران  قیرط 

رد  . دریگ یم  رارق  مجاھت  دروم  زیمآدیدھت  روط  هب   ، تسا رواب  دروم  رایسب  دیدج — 
ۀتفای باتش  ناھگان  هب  ِلماکت  ۀجیتن  رد  یقیبطت  یاھینوگرگد  نیا  هک  یلاح 
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رتمک نامدرم  نایم  رد   ، دوش یم  رھاظ  رت  هتفرشیپ  یاھداژن  نایم  رد  یعامتجا 
دھد یم  همادا  ییافوکش  هب  جاودزا  رت  یمیدق  موسر  بادآ و  تیادھ  تحت  هتفرشیپ 

. دبای یم  دوبھب  یدنک  هب  و 

رد یقشع  ۀنایارگ  درف  رایسب  اما  رت  لآ  هدیا  ۀزیگنا  ِیناھگان  دیدج و  ینیشناج 
بجوم ریذپان  بانتجا  روط  هب  یلام  راد  هشیر  رت و  یمیدق  ۀزیگنا  یاج  هب  جاودزا 
یارب درم  یاھ  هزیگنا   . دوش تابث  یب  تقوم  روط  هب  جاودزا  داھن  هک  تسا  هدش 

مھدزون و نورق  رد  ، و  تسا هتفر  رتارف  جاودزا  یعقاو  تایقالخا  زا  هشیمھ  جاودزا 
لرتنک ًاشخب  اما  هناروحم  دوخ  یسنج  یاھ  هزیگنا  زا  جاودزا  یبرغ  لآ  هدیا  متسیب 
زا یدایز  دادعت  دوجو   . تسا هتفرگ  یشیپ  رایسب  یناھگان  روط  هب  اھداژن  ۀدش 
بادآ لوحت  ای  تقوم  یشاپورف  ۀدنھد  ناشن  هعماج  رھ  رد  هدرکن  جاودزا  صاخشا 

. دشاب یم  موسر  و 

مامت رد  هک  تسا  هدوب  موادم  تیمیمص  نآ  جاودزا  یعقاو  نومزآ  راصعا  یط 
رھ دنا  هتفرگ  دای  هک   ، رُنُن هدرورپ و  زان  ناوج  ود   . تسا ریذپانزیرگ  یگداوناخ  یگدنز 

هب  ، دنشاب هتشاد  راظتنا  ار  یھاوخدوخ  رورغ و  لماک  ِءاضرا  یور و  هدایز  هنوگ 
مامت تکارش  کی  هناشاک —  هناخ و  نتخاس  جاودزا و  رما  رد  دنناوت  یم  یتخس 
دنزرف تیبرت  هب  هناراکادف  فقو  ، و  یگتشذگ دوخ  زا   ، ارادم  ، ینتورف رب  ینتبم  رمع 

. دنشاب هتشاد  یدایز  تیقفوم  بسک  هب  دیما  — 

هدش یدزمان  نارود  دراو  هک  یقشع  یلایخ  ۀطبار  یزادرپ و  لایخ  یالاب  ۀجرد 
یبرغ یزورما  نامدرم  نایم  رد  قالط  لیامت  شیازفا  لوئسم  دایز  ۀزادنا  هب  تسا 
ۀتفای شیازفا  یدازآ  نز و  یصخش  رتشیب  یدازآ  ۀلیسو  هب  ًامامت  نیا  ، و  دشاب یم 
ۀجیتن هک  یماگنھ   ، ناسآ قالط   . تسا هدش  هدیچیپ  رتشیب  هچ  رھ  وا  ِیداصتقا 

هب ًامیقتسم  طقف   ، دشاب تیصخش  لامرن  لیدعت  رد  یناوتان  ای  دوخ  لرتنک  نادقف 
دایز رایسب  هودنا  رثا  رد  ناسنا  هک  دماجنا  یم  یعامتجا  ییادتبا  یاھ  هصرع  نآ 

. تسا هدمآ  نوریب  نآ  زا  یگزات  هب  یداژن  جنر  یصخش و 

شزومآ حیحص  روط  هب  ار  ناناوج  اھ و  هچب  دناوتن  هعماج  هک  ینامز  ات  تسرد  اما 
ار جاودزا  زا  شیپ  یفکم  شزومآ  دشابن  رداق  یعامتجا  مظن  هک  یماگنھ  ات   ، دھد

یجنایم یناوج  نارود  سران  هنادرخبان و  یزادرپ  لایخ  هک  ینامز  ات  ، و  دزاس مھارف 
ات . و  دنام دھاوخ  یقاب  جیار  قالط  هزادنا  نامھ  هب  تسرد   ، دشاب جاودزا  هب  دورو 

یھاتوک ناناوج  یارب  جاودزا  یگدامآ  ندومن  مھارف  رد  یعامتجا  هورگ  هک  ییاج 
لمع یعامتجا  نانیمطا  پاپوس  کی  ناونع  هب  دیاب  قالط  هزادنا  نامھ  هب   ، دیامن

یاھتیعضو زا  زاب  لماکت  لاح  رد  موسر  بادآ و  عیرس  دشر  راصعا  لوط  رد  هک  دیامن 
. دیامن یم  یریگولج  رتدب 

جاودزا هزورما  مدرم  یخرب  ۀزادنا  هب  ًابیرقت  ناتساب  نارود  مدرم  هک  دسر  یم  رظن  هب 
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هنالوجع و یاھجاودزا  زا  یرایسب  هک  دسر  یمن  رظن  هب  . و  دندرک یم  یقلت  یدج  ار 
نانز نادرم و  نتسناد  طیارش  دجاو  ِیناتساب  موسر  هب  تبسن  ریخا  مایا  قفومان 

ۀعماج گرزب  ضقانت   . دنوش بوسحم  یتفرشیپ  نادنچ  ییوشانز  یارب  ناوج 
نیا نمض   ، درمش یم  لآ  هدیا  ار  جاودزا  دیاتس و  یم  ار  قشع  هک  تسا  نیا  هزورما 

. دسانش یم  دودرم  ار  ود  رھ  لماک  یسررب  هک 
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داھن نیرت  هدوتس  یتسار  هب   ، دوش یم  رجنم  یگدنز  هناخ و  هب  هک  یجاودزا 
هدیمان ینید  مسر  کی  دیابن  زگرھ  نآ  ؛  تسا یرشب  ًاساسا  نآ  اما   ، تسا ناسنا 
یارب اما  ؛  دنتخاس یبھذم  نییآ  کی  ار  جاودزا  یثیش  نانھاک   . تسا هدش  یم 
یندم یعامتجا و  ًافرص  داھن  کی  ناونع  هب  ییوشانز   ، ندع زا  دعب  لاس  نارازھ 

. تفای موادت 

. تسا روآ  فسأت  رایسب  یھلا  یاھدنویپ  اب  یرشب  یاھدنویپ  نتشادنپ  دننامھ 
تارک یاھناسنا  یدام  درکراک  کی  هناخ  جاودزا -  ۀطبار  رد  نز  رھوش و  دنویپ 

نز رھوش و  یرشب  ۀناصلاخ  یاھشالت  لابند  هب   ، دراد تقیقح  نیا   . تسا یلماکت 
اما  ، دوش لصاح  یدایز  یونعم  تفرشیپ  تسا  نکمم  یتسار  هب   ، تفرشیپ یارب 
اب مزالم  یونعم  تفرشیپ   . تسا سدقم  ًاموزل  جاودزا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا 

. تسا یرشب  شالت  یاھریسم  ریاس  ۀناصلاخ  دربراک 

یردارب اب  ای  ناسنا و  اب  هدننک  میظنت  ۀطبار  اب  دناوت  یمن  یتسار  هب  زین  جاودزا 
هب هطقن  رھ  رد  یطباور  نینچ   . دوش هسیاقم  وا  یرشب  ناردارب  حیسم و  لیئاکیم 
روآ فسأت  رایسب  نیا  . و  دنتسھ هسیاقم  لباق  رسمھ  رھوش و  دنویپ  اب  یتخس 

تلزنم اب  هطبار  رد  یدایز  رایسب  ماھبا  طباور  نیا  زا  یرشب  مھف  ِءوس  هک  تسا 
. تسا هدروآ  دوجو  هب  جاودزا 

جاودزا زا  یناسنا  یاھھورگ  زا  یخرب  تشادرب  هک  تسا  روآ  فسأت  نینچمھ  نیا 
تاداقتعا نیا   . دوش یم  لیمکت  یھلا  لمع  ۀلیسو  هب  نآ  هک  تسا  نینچ 

ای طیارش  زا  رظن  فرص  جاودزا  تیعضو  یریذپان  لالحنا  موھفم  هب  ًامیقتسم 
دوخ جاودزا  لالحنا  تیعقاو  فرص  اما   . دماجنا یم  دادرارق  نیفرط  یاھ  هتساوخ 

هدننک لصو  فرط  کی  تیھولا  ییاھدنویپ  نینچ  یارب  هک  تسا  نیا  رگنایامن 
اھنآ  ، تسا هداد  دنویپ  مھ  هب  ار  صخش  ای  زیچ  ود  رھ  یزور  دنوادخ  رگا   . تسین
یھلا تساوخ  یزور  هک  نیا  ات  دنام  دنھاوخ  یقاب  مھ  اب  هدروخ  دنویپ  ِتروص  نیدب 
هچ  ، تسا یرشب  داھن  کی  هک   ، جاودزا اب  هطبار  رد  اما   . دراد ررقم  ار  اھنآ  ییادج 
ییاھنآ اب  هسیاقم  رد   ، ییاھجاودزا هچ  دیوگب  دریگ و  هدھع  هب  ار  یرواد  دیاب  یسک 
هب تسا  نکمم  هک  دنتسھ  ییاھدنویپ   ، دنراد یرشب  ًافرص  أشنم  تعیبط و  هک 
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؟ دنریگ رارق  دییأت  دروم  ناھج  ناتسرپرس  ۀلیسو 

رد  . دراد دوجو  جاودزا  زا  هنایارگ  نامرآ  یرادنپ  یتوکلم  تارک  رد   ، دوجو نیا  اب 
زا بولطم  لامک  جوا  دنوادخ  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  یلحم  متسیس  رھ  تختیاپ 
هب ار  دنزرف  تیبرت  لثم و  دیلوت  دوصقم  هب  ییوشانز و  یاھتلصو  رد  نز  درم و  دنویپ 

سدقم یرشب  رظن  زا  یناسنا  لآ  هدیا  جاودزا   ، رخآ مالک  رد   . دنراذگ یم  شیامن 
. تسا

رگا  . دشاب یم  زونھ  هدوب و  ناسنا  یارذگ  ینامرآ  یایور  نیرتالاب  هشیمھ  جاودزا 
لآ هدیا  کی  ناونع  هب   ، دبای یم  ققحت  شتیمامت  رد  تردن  هب  ابیز  یایور  نیا  هچ 

یرشب یداش  یارب  ار  تفرشیپ  لاح  رد  رشب  عون  ، و  دراد موادت  دنمھوکش 
نآ زا  شیپ   ، ناوج نانز  نادرم و  هب  اما   . دنک یم  بلج  رتشیب  یاھشالت  هب  هتسویپ 
ات دیاب   ، دنوش رو  هطوغ  یگداوناخ  یگدنز  لباقتم  طباور  نیگنس  تابلاطم  رد  هک 
اب دیاب  یناوج  ییارگ  نامرآ  ؛  دوش هداد  شزومآ  جاودزا  یاھتیعقاو  زا  یا  هزادنا 

. دبای ماکحتسا  جاودزا  زا  شیپ  ِییادز  مھوت  زا  یا  هجرد 

اھایور نیا  ؛  دوش تعنامم  دیابن  جاودزا  لوح  یناوج  ییارگ  نامرآ  زا  دوجو  نیا  اب 
هدننازیگنا و مھ  دروخرب  زرط  نیا   . دنتسھ یگداوناخ  یگدنز  ۀدنیآ  فدھ  مسجت 

یداع یلمع و  تامازلا  ققحت  هب  تبسن  هک  یطرش  هب   ، تسا هدننک  کمک  مھ 
. دنکن داجیا  تیساسح  مدع  کی  یگداوناخ  بقاعتم  یگدنز  جاودزا و 

نامدرم یخرب  نایم  رد   . دنا هتشاد  یدایز  تفرشیپ  ریخا  نارود  رد  جاودزا  یاھنامرآ 
، موھفم رد  لقادح   . تسا رادروخرب  دوخ  رھوش  اب  یربارب  قوقح  زا  ًالمع  نز 

دنزرف ندروآ  دوجو  هب  یارب  هنارادافو  تکراشم  کی  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  هداوناخ 
عون نیا  هک  تسین  یزاین  یتح  اما   . تسا مأوت  یسنج  ینمادکاپ  اب  هک   ، تسا

یمامت لباقتم  راصحنا  هک  دنک  شخرچ  یطارفا  دح  نانچ  هب  جاودزا  رتدیدج 
تکارش نآ  ؛  تسین یدرف  لآ  هدیا  کی  طقف  جاودزا   . دنک اطعا  ار  تیدرف  تیصخش و 
یراج موسر  بادآ و  تحت  هک  تسا  نز  کی  درم و  کی  لماکت  لاح  رد  یعامتجا 

نیناوق و ۀلیسو  هب  ، و  دوش یم  دودحم  اھوبات  طسوت   ، دنک یم  لمع  دراد و  دوجو 
. دوش یم  هدراذگ  ارجا  دروم  هب  هعماج  تاررقم 

ییالاب حطس  رد  هتشذگ  راصعا  یاھجاودزا  اب  هسیاقم  رد  متسیب  نرق  یاھجاودزا 
رما نیا   . دراد رارق  یدج  شیامزآ  کی  تحت  نونکا  هناخ  داھن  هک  دنچ  رھ   ، دنراد رارق 

، نز یاھیدازآ  زیمآ  باتش  شیازفا  ۀطساو  هب  هک  تسا  یتالکشم  ببس  هب 
وا زا  دیدم  یاھتدم  یارب  هتشذگ  یاھلسن  موسر  بادآ و  دنک  لماکت  رد  هک  یقوقح 

. تسا هدش  لیمحت  یعامتجا  نامزاس  هب  یناھگان  روط  هب   ، دوب هدش  غیرد 

[. ایشنروی نکاس  یاھمیفارس  سیئر  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 84
یگداوناخ یگدنز  جاودزا و 

اریذپ ار  نآ  بھذم   ، تسارآ ار  نآ  یسنج  لیم   ، دنکفا یپ  ار  جاودزا  یدام  ترورض 
هک یلاح  رد   ، دروآرد هدعاق  تحت  ار  نآ  دیدرگ و  نآ  راتساوخ  تلود   ، دوتس هدش و 

این و ناونع  هب  جاودزا  زا  دیجمت  هیجوت و  هب  عورش  لماکت  لاح  رد  قشع  دعب  مایا  رد 
نتخاس . و  تسا هدومن   ، هداوناخ نوناک   ، ندمت داھن  نیرتالاو  نیرتدیفم و  ۀدننیرفآ 

. دشاب یشزومآ  یاھشالت  یمامت  ساسا  زکرم و  دیاب  هداوناخ 

یدونشخ زا  ریغتم  تاجرد  اب  هک  تسا  شخب  موادت  دوخ  لمع  کی  ًافرص  ییوشانز 
هنارادھگن دوخ  رما  کی  ًاتدمع   ، هداوناخ نوناک  نتخاس   ، جاودزا  . تسا هارمھ  رطاخ 
یاھدحاو یعمج  راتخاس  دوخ  هعماج   . تسا هعماج  لماکت  ینعم  هب  ، و  تسا

رد دنتسھ —  ارذگ  رایسب  یا  هرایس  نارازگراک  ناونع  هب  دارفا   . تسا هداوناخ 
تسا یلاناک  هداوناخ   . دنتسھ راگدنام  یاھورین  اھ  هداوناخ  طقف  یعامتجا  لماکت 

. دبای یم  نایرج  رگید  لسن  هب  لسن  کی  زا  شناد  گنھرف و  ۀناخدور  نآ  قیرط  زا  هک 

دوخ و ظفح  رد  یراکمھ  زا  جاودزا   . تسا هناسانش  هعماج  داھن  کی  ًاساسا  هناخ 
یعرف ًاتدمع  رطاخ  یدونشخ  رصنع  نآ  رد  هک   ، دوخ هب  ندیشخب  موادت  رد  تکارش 
دوجو یساسا  درکراک  هس  یمامت  هناخ   ، دوجو نیا  اب   . تفای همشچرس   ، تسا

یرشب نیداینب  داھن  ار  نآ   ، تایح جیورت  هک  یلاح  رد   ، دریگ یم  رب  رد  ار  یرشب 
. دزاس یم  زیامتم  رگید  یعامتجا  یاھتیلاعف  ۀیلک  زا  ار  نآ  سکس  ، و  دزاس یم 

ییاتود یودب  یاھدنویپ  - 1

یودب ناسنا   . دوب نآ  وزج  یسنج  طباور  ؛  دشن هداھن  انب  یسنج  طباور  یور  جاودزا 
، رسمھ یاھتیلوئسم  اب  دوخ  ندرک  راتفرگ  نودب  یو   . تشادن زاین  جاودزا  هب 

. درک یم  طارفا  هنادازآ  دوخ  یسنج  علو  یاضرا  رد  هناخ  ، و  نادنزرف

درم اب  یراکمھ  هب   ، دوخ دنزرف  هب  یساسحا  یکیزیف و  یگتسبلد  لیلد  هب  نز 
لیم چیھ  اما   . دنک یم  راداو  جاودزا  ۀدننک  نمیا  ظفح  هب  ار  وا  نیا  ، و  تسا هتسباو 
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رد ار  وا  هک  دسر  هچ  ات  تخاسن —  نومنھر  جاودزا  هب  ار  ناسنا  کیژولویب  میقتسم 
یگنسرگ هکلب   ، دومن باذج  درم  یارب  ار  جاودزا  هک  دوبن  قشع   . دراد هاگن  نآ 

تمسق یو  نادنزرف  اب  هک  یودب  هاگھانپ  نز و  هب  ار  یودب  درم  ادتبا  رد  هک  ییاذغ 
. دومن بذج  دش  یم 

ناسنا  . تفریذپن ماجنا  یسنج  طباور  تامازلا  ۀناھاگآ  کرد  ۀلیسو  هب  یتح  جاودزا 
. دید یمن  هچب  کی  بقاعتم  دلوت  سکس و  رد  یور  هدایز  نایم  یطابترا  چیھ  یودب 

. دوش رادراب  دناوت  یم  هرکاب  کی  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  ناھج  رسارس  رد  ینامز 
هتخاس حور  نیمزرس  رد  نادازون  هک  درک  یم  روصت  نینچ  ادتبا  رد  یودب  ناسنا 

لاح رد  حبش  کی   ، حور کی  دورو  ۀجیتن  یگلماح  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا   . دنوش یم 
دناوت یم  زین  دب  مشچ  کاروخ و  هک  دوب  نیا  رب  رواب   . دشاب یم  نز  هب   ، یریگ لکش 

تاداقتعا هک  یلاح  رد   ، دوش یگلماح  بجوم  هدرکن  جاودزا  نز  ای  هرکاب  کی  رد 
. تخاس یم  طوبرم  دیشروخ  رون  هب  سَفَن و  هب  ار  تایح  زاغآرس  دعب  نارود 

اذل ؛  دنتخاس یم  طوبرم  ایرد  هب  ار  حابشا  ناتساب  نارود  نامدرم  زا  یرایسب 
مامح زا  ناوج  نانز   . دندوب دودحم  دایز  ۀزادنا  هب  ناشنتفرگ  مامح  راک  رد  اھ  هرکاب 

. یسنج طباور  نتشاد  ات  دندوب  رت  ناسرت  اھراب  دم  رزج و  ماگنھ  رد  ایرد  رد  نتفرگ 
مامح ۀجیتن  رد  هک  دندش  یم  روصت  یتاناویح  ۀچب  ناونع  هب  سران  ای  صقان  نادازون 

هتفای هار  نز  ندب  هب  یحور  ۀناراکبان  تیلاعف  قیرط  زا  ای  هناراگنا  لھس  نتفرگ 
زیچ دلوت  ۀظحل  رد  ار  ینادازون  نینچ  ندرک  هفخ  یربرب  یاھناسنا  هتبلا   . دندوب

. دنتشادنپ یمن  یمھم 

رادراب حبش  یارب  ار  هار  یسنج  طباور  هک  دمآ  داقتعا  نیا  اب  هنانیب  نشور  ماگ  نیلوا 
هک تسا  هدومن  فشک  ناسنا  ماگنھ  نآ  زا   . دنک یم  زاب  نز  هب  دورو  روظنم  هب  هدننک 

دنزرف ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هک  یثرا  ۀدنز  لماوع  یادھا  رد  ود  رھ  ردام  ردپ و 
نیدلاو زا  یرایسب  متسیب  نرق  رد  یتح  اما   . دنراد شقن  یواسم  روط  هب  دوش  یم 
شیبامک یرشب  تایح  أشنم  هب  تبسن  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دننک  یم  شالت  زونھ 

. دنراد هاگن  هاگآان 

یلسانت درکراک  هک  تفای  یم  نانیمطا  تیعقاو  نیا  ۀطساو  هب  هداس  ۀداوناخ  کی 
أشنم جاودزا  دننامھ  نآ  ؛  تسا یتاذ  یردام  رھم   . دراد یپ  رد  ار  دنزرف  ردام -  ۀطبار 
روای حاورا  یتاذ  ۀعیدو  ًامامت  نارادناتسپ  رد  یردام  رھم   . تشادن موسر  بادآ و  رد 
نارود تدم  لوط  اب  هشیمھ  یراکادف  ناوت و  رد  دشاب و  یم  یلحم  ناھج  ِنھذ 

. تسا بسانتم  میقتسم  روط  هب  تادوجوم  یدازون  یناوتان 

مزلم ار  یودب  نانز  ور  نیا  زا  ، و  تسا یتاذ  ، و  یوق  ، یعیبط دنزرف  ردام و  ۀطبار 
ار یرامشیب  یاھیتخس  دنھد و  رد  نت  بیجع  طیارش  یرایسب  هب  تخاس  یم 
تسا یا  هدنھد  رارق  انگنت  رد  ِساسحا  یردام  ۀدننک  رثأتم  قشع  نیا   . دننک لمحت 
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یدعاسمان ًادیدش  تیعضو  نانچ  رد  درم  اب  شیاھیریگرد  ۀیلک  رد  ار  نز  هشیمھ  هک 
نکمم نآ  ؛  تسین بلاغ  رشب  عون  رد  هناردام  ۀزیرغ   ، نآ رد  یتح   . تسا هداد  رارق 

. دوش یثنخ  یبھذم  خسار  داقتعا  ، و  یھاوخدوخ  ، یزاورپ دنلب  ۀلیسو  هب  تسا 

یا هتسھ   ، یگناخ هن  تسا و  ییوشانز  هن  یدنزرف  یردام -  دنویپ  هک  یلاح  رد 
جاودزا لماکت  رد  گرزب  تفرشیپ   . دنتفرگ همشچرس  نآ  زا  اھنیا  ود  رھ  هک  دوب 

ار هلصاح  دالوا  دنناوتب  هک  دندروآ  ماود  ردقنآ  تقوم  یاھتکارش  نیا  هک  دمآ  یماگنھ 
. دوب هداوناخ  نوناک  داجیا  نیا  ، و  دنروآ دوجو  هب 

، دنویپ یرادیاپان  مغر  هب   ، ناتساب نارود  یاھجوز  نیا  یاھداضت  زا  رظن  فرص 
کی  . تفای دوبھب  دایز  ۀزادنا  هب  نانز  نادرم و  تکارش  نیا  ۀطساو  هب  اقب  سناش 
یرایسب زا   ، دالوا هداوناخ و  زا  رظن  فرص  یتح   ، دننک یم  یراکمھ  هک  نز  کی  درم و 
ندش تفج  نیا   . دنرترب دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  نز  ود  ای  درم  ود  هب  تبسن  بناوج 
یور زا  راک  میسقت   . دوب یرشب  ۀعماج  زاغآ  تسرد  داد و  شیازفا  ار  اقب  اھسنج 

. دروآ دوجو  هب  هدوزفا  یداش  شیاسآ و  نینچمھ  تیسنج 

رالاس ردام  ۀیلوا  ۀداوناخ  - 2

نیا ادتبا  رد  نامیاز  ماگنھ  رد  وا  نوخ  رتارف  نداد  تسد  زا  نز و  یا  هرود  یزیر  نوخ 
أشنم دشاب و  یم  ناور ) هاگیاج  یتح   ) هچب قلاخ  نوخ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  روصت 

زا اھناسنا  نامدود  ناتساب  نارود  رد   . دیدرگ یرشب  طباور  ینوخ  دنویپ  ۀدیا  شیادیپ 
یقلت یعطق  ًامامت  هک  دوب  ثراوت  شخب  اھنت  نآ   . دش یم  بوسحم  نز  رابت 

. دیدرگ یم 

همشچرس دنزرف  ردام و  ِکیژولویب  یضیرغ  ینوخ  دنویپ  نورد  زا  هک  یودب  ۀداوناخ 
لیابق یرایسب  ؛ و  دوب رالاس  ردام  ۀداوناخ  کی  ریذپان  بانتجا  روط  هب   ، تفای یم 

زا نکمم  راذگ  اھنت  رالاس  ردام  ۀداوناخ   . دندنام یقاب  رادافو  قفاوت  نیا  هب  اھتدم 
یگناخ ۀتفای  دوبھب  یدعب و  یگدنز  هب  ماوع  نایم  رد  یھورگ  جاودزا  ۀلحرم 

رالاس ردام  ۀداوناخ   . دوب رالاس  ردپ  ۀرسمھ  کت  هرسمھ و  دنچ  یاھ  هداوناخ 
یسایس ، و  یداصتقا  ، یعامتجا رالاس  ردپ  ۀداوناخ  ؛  دوب کیژولویب  یعیبط و 

زا یکی  یلامش  یاکیرمآ  ناتسوپخرس  نایم  رد  رالاس  ردام  ۀداوناخ  موادت   . تسا
ۀتفرشیپ نآ  زا  اوس  لیابق  ببس  هچ  هب  دھد  یم  ناشن  هک  تسا  یلصا  لیالد 

. دندشن یعقاو  روشک  کی  زگرھ  اوکریا 

لماک ۀتیروتا  زا  لزنم  رد  ًالمع  نز  ردام  رالاس  ردام  ۀداوناخ  موسر  بادآ و  تحت 
رتلاعف رھوش  زا  هناخ  یتسرپرس  رد  ناشنارسپ  نز و  ناردارب  یتح  ؛  دوب رادروخرب 

. دندش یم  یراذگمان  ون  زا  ناشنادنزرف  مان  قباطم  بلغا  ناردپ   . دندوب
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تروص نیا  هب  هچب  هب  ، و  دندش یم  لئاق  ردپ  یارب  یکدنا  رابتعا  اھداژن  نیرت  یمیدق 
رثا رد  اھ  هچب  هک  دنتشاد  رواب  اھنآ   . تسا ردام  رابت  زا  عومجم  رد  هک  دندرک  یم  هاگن 
هک دنا “ هدش  ناشن   ” هنوگ نیدب  لیلد  نیا  هب  هک  نیا  ای  ، و  دنتسھ ردپ  هیبش  دنویپ 
ۀداوناخ زا  ضیوعت  هک  یماگنھ   ، اھدعب  . دنشاب ردپ  هیبش  هک  دوب  نیا  راتساوخ  ردام 
ًامامت هچب  رطاخ  هب  دیجمت  فیرعت و   ، تفای ماجنا  رالاس  ردپ  ۀداوناخ  هب  رالاس  ردام 
رھوش هب  ًابقاعتم  هلماح  نز  رب  هدش  لامعا  یاھوبات  زا  یرایسب  ، و  دش ردپ  بیصن 

تسد راک  زا  یتآ  ردپ  نامیاز  نامز  ندش  کیدزن  اب   . دنتفای میمعت  زین  یو 
، و تفر یم  باوخ  تخت  هب  رسمھ  هارمھ  هب  وا  هچب  دلوت  ماگنھ  رد  ، و  دیشک یم 

دزیخرب دعب  زور  دوب  نکمم  نز   . دنام یم  یقاب  تحارتسا  رد  زور  تشھ  ات  هس  یارب 
عقاو تینھت  دروم  ات  دنام  یم  یقاب  تخت  رد  رھوش  اما   ، دوش تخس  راک  ریگرد  و 
ردپ قح  تیبثت  روظنم  هب  هک  دوب  هیلوا  موسر  بادآ و  زا  یشخب  ًامامت  نیا   . دوش

. دوب هدش  یحارط  دنزرف  هب  تبسن 

نیا زا  سپ   ، دعب مایا  رد  اما   ، دورب شرسمھ  ناسک  دزن  درم  هک  دوب  مسر  ادتبا  رد 
تسناوت یم   ، دوب هدیسر  قفاوت  هب  نآ  یور  ای  هتخادرپ  ار  سورع  یاھب  درم  هک 

هب رالاس  ردام  ۀداوناخ  زا  راذگ   . دنادرگزاب دوخ  مدرم  دزن  ار  دوخ  نادنزرف  رسمھ و 
یاھجاودزا عاونا  زا  یخرب  ینعم  یب  نآ  زا  ریغ  یاھتیعونمم  رالاس  ردپ  ۀداوناخ 

هک رگید  یاھجاودزا  هک  یلاح  رد   ، دزاس یم  نشور  ار  اھومع  رتخد  اھومع و  رسپ 
. دنشاب یم  دییأت  دروم  دنتسھ  اھنآ  حطس  مھ  یدنواشیوخ  رظن  زا 

ناسنا هب  یراد  هلگ  هک  یتقو   ، یچراکش موسر  بادآ و  نارود  ندش  یرپس  اب 
همتاخ تعرس  هب  رالاس  ردام  ۀداوناخ  نارود   ، داد ار  کاروخ  ۀدمع  ۀریخذ  لرتنک 

ردپ رتدیدج  ۀداوناخ  اب  تسناوتن  هک  دروخ  تسکش  لیلد  نیا  هب  ًافرص  نآ   . تفای
نادنواشیوخ رد  هدش  هداد  یاج  تردق   . دیامن تباقر  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  رالاس 

اب نز   . دیامن تباقر  ردپ  رھوش -  رد  هدش  زکرمتم  تردق  اب  تسناوتن  ردام  ِدرم 
نزاوتم یگناخ  ۀدنیازف  تردق  موادم و  ۀتیروتا  لامعِا  نامیاز و  فیلاکت  ۀعومجم 

ردام ۀداوناخ  ندش  یرپس   ، رسمھ یدعب  دیرخ  رسمھ و  ندوبر  ندیسر  ارف   . دوبن
. درک عیرست  ار  رالاس 

نیرت لاکیدار  زا  یکی  رالاس  ردپ  ۀداوناخ  هب  رالاس  ردام  ۀداوناخ  زا  زیگنا  تفگش  رییغت 
هب یرشب  داژن  طسوت  نونکات  هک  تسا  یا  هدننک  نوگرگد  تالیدعت  نیرت  لماک  و 

ییوجارجام رتشیب و  یعامتجا  ۀولج  هب  هرابکی  هب  رییغت  نیا   . تسا هدیسر  ماجنا 
. دیماجنا یگداوناخ  ۀدنیازف 

ردپ ۀطلس  تحت  هداوناخ  - 3

اما  ، دشاب هتخاس  نومنھر  جاودزا  تمس  هب  ار  نز  یردام  ۀزیرغ  هک  تسا  نکمم 
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رد تخاس  روبجم  ار  نز  ًالمع  هک  دوب  موسر  بادآ و  ذوفن  هارمھ  هب  درم  رترب  تردق 
بادآ و زا  ینیون  متسیس  شیادیپ  هب  یناپوچ  یگدنز   . دنامب یقاب  ییوشانز  دنویپ 

تدحو ساسا  ؛ و  دوب لیامتم   ، یگداوناخ یگدنز  ۀنارالاس  ردپ  عون   ، موسر
ارچ و نوچ و  یب  ۀتیروتا   ، هیلوا یزرواشک  ناراد و  هلگ  موسر  بادآ و  تحت  یگداوناخ 

ۀلحرم نایم  زا  یگداوناخ  ای  یلم  حطس  رد  هچ   ، ًامامت هعماج   . دوب ردپ  قلطم 
. دومن روبع  یرالاس  ردپ  ماظن  کی  ِیدادبتسا  ۀتیروتا 

کی  ، دش یم  راثن  نز  سنج  هب  قیتع  دھع  نارود  یط  رد  هک  یکدنا  مارتحا 
راد هلگ  ًامامت  یناربع  نارالاس  ردپ   . تسا ناراد  هلگ  موسر  بادآ و  یقیقح  ساکعنا 
نم نابش  دنوادخ  : ” تسا هدھاشم  لباق  راتفگ  نیا  ۀلیسو  هب  هک  روطنامھ   ، دندوب

“. تسا

نز دوخ  زا  شیب  هتشذگ  راصعا  لوط  رد  نز  نتشادنپ  رادقم  یب  یارب  دیابن  درم  اما 
یعامتجا شریذپ  زا  یودب  نارود  لوط  رد  تسناوتن  وا   . دریگ رارق  تمالم  دروم 

ای هداعلا  قراخ  نامرھق  کی  وا  ؛  درکن لمع  یرارطضا  لکش  هب  اریز  دوش  رادروخرب 
؛ دوب دوجو  یارب  القت  رد  زراب  یناوتان  کی  یگلماح   . دوبن ینارحب  عقاوم  رد  نامرھق 

. تشاد یم  هاگن  تیدودحم  رد  هلیبق  زا  عافد  رد  ار  نانز  یردام  رھم 

هب درم  تردق  ییوج و  هزیتس  زا  شیاتس  نیسحت و  قیرط  زا  نینچمھ  یودب  نانز 
وجگنج زا  دیجمت  نیا   . دندروآ دوجو  هب  درم  هب  ار  دوخ  یگتسباو  هتساوخان  روط 

ار نز  سفن  تزع  تبسن  نامھ  هب  هک  یلاح  رد   ، درب یم  الاب  ار  درم  ینیبدوخ 
زونھ یماظن  مروفینوا  کی   . تخاس یم  رت  هتسباو  ار  وا  داد و  یم  شھاک 

. دزیگنا یمرب  تدش  هب  ار  هنانز  تاساسحا 

یوق یلیخ  ای  گرزب  یلیخ  نادرم  ۀزادنا  هب  نانز  رت  هتفرشیپ  یاھداژن  نایم  رد 
دای ناوا  نامھ  رد  وا   . دش رتریبدت  اب   ، دوب رتفیعض  دوجوم  هک  اجنآ  زا  نز   . دنتسین

زا رتراک  هظفاحم  رترایشوھ و  وا   . دنک هلماعم  دوخ  یسنج  ییابرلد  یور  هک  تفرگ 
نز زا  رترب  راکش  رد  گنج و  نادیم  رد  درم   . رتمک یکدنا  یافرژ  اب  هچ  رگ   ، دش درم 
هدرک یھدنامرف  رتھب  زین  اھدرم  نیرت  یودب  زا  یتح  ًالومعم  نز  هناخ  رد  اما  ؛  دوب

. تسا

نز ینابش  راصعا  نیا  لوط  رد  اما   ، تشاد رظن  شیوخ  ۀمر  هب  اقب  یارب  راد  هلگ 
نآ ؛  درک یم  یرود  کاخ  زا  یودب  ناسنا   . درک یم  مھارف  یھایگ  کاروخ  دیاب  زونھ 
کی نینچمھ   . دوب ییوجارجام  دقاف  رایسب  زیمآ و  حلص  یلیخ  عومجم  رد  وا  یارب 
ردام اھنآ  ؛  دننایورب یرتھب  ناھایگ  دنناوت  یم  نانز  هک  تشاد  دوجو  یمیدق  ۀفارخ 

نانز  ، دنزپ یم  تشوگ  نادرم   ، هدنام بقع  لیابق  یرایسب  رد  هزورما   . دندوب
، دنتسھ ناویح  راکش  لاح  رد  ایلارتسا  یودب  لیابق  هک  یماگنھ  ، و  تاجیزبس
ۀشیر ندروآرد  یارب  درم  کی  هک  نیا  نمض   ، دننک یمن  مجاھت  راکش  هب  زگرھ  نانز 
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. دوش یمن  مخ  هایگ 

ۀدننک دیلوت  کی  نز  زورما  مایا  ات  لقادح  ؛  تسا هدرک  یم  راک  دیاب  هشیمھ  نز 
رد یرباربان  نیا  ، و  تسا هدرک  باختنا  ار  رتناسآ  هار  ًالومعم  درم   . تسا هدوب  یعقاو 
؛ تسا هدوب  ربراب  هشیمھ  نز   . تسا هتشاد  دوجو  رشب  داژن  خیرات  یمامت  رسارس 
ار درم  ناتسد  بیترت  نیدب  ، و  دوب اھ  هچب  بقارم  درک و  یم  لمح  ار  هداوناخ  لاوما  وا 

. تشاذگ یم  دازآ  راکش  ای  ندیگنج  یارب 

تیاضر  ، دنک تشک  ار  کاخ  داد  تیاضر  درم  هک  دیسر  ارف  یماگنھ  نز  یدازآ  نیلوا 
هب گرزب  ماگ  کی  نیا   . دش یم  یقلت  نز  راک  ماگنھ  نآ  ات  هک  دھد  ماجنا  ار  هچنآ  داد 
هب رگزرب  ناونع  هب  هکلب  دندش  یمن  هتشک  رگید  درم  ناریسا  هک  یماگنھ  دوب  ولج 

دناوتب یو  هک  یروط   ، دروآ هارمھ  هب  ار  نز  ییاھر  نیا   . دندش یم  هتفرگ  یگدرب 
. دھد صاصتخا  هچب  شرورپ  شزومآ و  یراد و  هناخ  هب  یرتشیب  تقو 

ندروآ هب  اذل  ، و  دیماجنا نادازون  سردوز  نتفرگ  ریش  زا  هب  هچب  یارب  ریش  ۀیھت 
دوخ قباس  تقوم  ییازان  زا  هنوگ  نیدب  هک  یناردام  ۀلیسو  هب  رتشیب  یاھ  هچب 
زب ریش  واگ و  ریش  زا  هدافتسا  هک  نآ  لاح   ، تشگ یم  رجنم  دنتفای  یم  ییاھر 

، هعماج ِیراد  هلگ  ۀلحرم  زا  شیپ   . داد شھاک  دایز  ۀزادنا  هب  ار  نادازون  ریم  گرم و 
. دنداد یم  ریش  یگلاس  جنپ  راھچ و  نس  ات  ار  ناشناکدوک  ناردام 

ار تیسنج  ینبم  رب  راک  یاھشخب  نیب  یرباربان  یودب  یاھزیتس  گنج و  شھاک 
یلاح رد   ، دندرک یم  یعقاو  راک  تسیاب  یم  زونھ  نانز  اما   . داد لیلقت  دایز  ۀزادنا  هب 

یا هدکھد  ای  هاگودرا  چیھ   . دنداد یم  ماجنا  ار  نداد  کیشک  ۀفیظو  نادرم  هک 
زا زین  راک  نیا  یتح  اما   ، دنامب یقاب  نابھگن  یب  بش  ای  زور  یط  تسناوت  یمن 
تیعقوم رابتعا و  یزرواشک  ندمآ   ، لک رد   . تفای شھاک  گس  ندرک  یلھا  قیرط 

هب شدوخ  درم  هک  ینامز  ات  رما  نیا  لقادح  ؛  تسا هداد  شیازفا  ار  نز  یعامتجا 
دروم ار  نیمز  تشک  درم  هک  نیا  ضحم  هب  . و  تشاد تحص  دش  لیدبت  زرواشک  کی 

ات ، و  تشگ لصاح  یزرواشک  یاھشور  رد  یدایز  دوبھب  ًاروف   ، داد رارق  هجوت 
ارف ار  یھدنامزاس  شزرا  گنج  راکش و  یط  درم   . تفای همادا  یپایپ  یاھلسن 
شخب هک  یماگنھ  اھدعب  ، و  دومن هضرع  تعنص  هب  ار  اھکینکت  نیا  ، و  دوب هتفرگ 

دوبھب دایز  ۀزادنا  هب  ار  وا  یراک  یحطس  یاھشور   ، تفرگ هدھع  هب  ار  نز  راک  ۀدمع 
. دیشخب

هیلوا ۀعماج  رد  نز  تیعقوم  - 4

یارب بوخ  ًاتبسن  کالم  کی  نز  تیعقوم  رصع  رھ  لوط  رد   ، یلک راتفگ  کی  رد 
هک نیا  نمض   ، تسا یعامتجا  داھن  کی  ناونع  هب  جاودزا  یلماکت  تفرشیپ 
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ار یرشب  ندمت  یاھتفرشیپ  هک  تسا  قیقد  ًاتبسن  رایعم  کی  دوخ  جاودزا  تفرشیپ 
. دنک یم  تبث 

ریدم کی  هشیمھ  وا   . تسا هدوب  یعامتجا  سکداراپ  کی  هشیمھ  نز  تیعقوم 
دوخ عفانم  یارب  درم  یسنج  رتیوق  لیم  یور  هشیمھ  وا   . تسا هدوب  نادرم  کریز 
یور هنالیحم  ۀلدابم  قیرط  زا  وا   . تسا هدرک  یراذگ  هیامرس  دوخ  تفرشیپ  یارب  و 

، دنک لامعا  درم  یور  یا  هریچ  یورین  تسا  هدوب  رداق  بلغا   ، دوخ یسنج  ییابرلد 
. تسا هدش  یم  هتشاد  هاگن  زیگنا  تقر  یگدرب  رد  وا  طسوت  هک  یماگنھ  یتح 

، لام هکت  کی  هکلب   ، دوبن کیرش  ، و  هقوشعم  ، رای  ، تسود کی  درم  یارب  هیلوا  نز 
نیا اب   . دوب روآ  هچب  ، و  هچیزاب  ، یداصتقا کیرش  کی  اھدعب  ، و  دوب هدرب  ای  راکتمدخ 

ار یراکمھ  باختنا و  رصنع  هشیمھ  یسنج  شخب  تیاضر  حیحص و  طباور   ، دوجو
لباق ذوفن  شوھاب  نانز  هب  هتسویپ  نیا  ، و  تسا هتشاد  هارمھ  هب  نز  طسوت 
تیعضو زا  رظن  فرص   ، ناش یصخش  لصفالب و  تیعقوم  زا  رتارف  یا  هظحالم 

هراومھ نانز  هک  تیعقاو  نیا  اما   . تسا هداد   ، سنج کی  ناونع  هب  ناش  یعامتجا 
مدع هب   ، دنوش لسوتم  یکریز  هب  دوخ  یگدرب  شھاک  یارب  شالت  رد  دندوب  روبجم 

. درک یمن  کمک  درم  ینامگدب  دامتعا و 

لکشم ار  نز  کرد  درم   . دنا هتشاد  یگرزب  یراوشد  رگیدکی  مھف  رد  اھسنج 
، ناسارھ یگتفیش  هنالھاج و  یدامتعا  یب  زا  یبیجع  بیکرت  اب  وا  هب  ، و  تفای یم 

یداژن یا و  هلیبق  ننس  زا  یرایسب   . تسیرگن یم   ، ریقحت ینامگدب و  اب  هن  رگا 
تایاور نیا   . دنناد یم  نز  عون  زا  یرگید  ۀدنیامن  ای   ، ارُدناپ  ، اوح هجوتم  ار  یراتفرگ 
تبیصم بجوم  نز  هک  دنناسر  رظن  هب  نینچ  هک  دندش  یم  فیرحت  یروط  هشیمھ 

ناشن هتشذگ  رد  ار  نز  هب  تبسن  یناھج  یدامتعا  یب  ًامامت  نیا  ؛ و  دش درم 
، تسا هدش  رکذ  نز  یب  تناھک  کی  زا  تیامح  رد  هک  یلیالد  نایم  رد   . دھد یم 
نانز نارگوداج  حالطصا  هب  ِرتشیب  هک  تیعقاو  نیا   . دوب نز  یتسپ  یلصا  لیلد 

. دیشخبن دوبھب  ار  سنج  نیا  یناتساب  ترھش   ، دنا هدوب 

رامش هب  یعیبطریغ  یتح  بیجع و  یتادوجوم  ناونع  هب  ار  نانز  اھتدم  نادرم 
مان نتشاد  زا  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دنرادن حور  نانز  هک  دنا  هتشاد  رواب  یتح  اھنآ   . دنا هدروآ 
سرت نز  کی  اب  یسنج  ۀطبار  نیلوا  زا  ناتساب  نارود  لوط  رد   . دندش یم  مورحم 

ار هرکاب  رتخد  کی  اب  هیلوا  یسنج  شزیمآ  هک  دش  مسر  اذل  ؛  تشاد دوجو  یگرزب 
. دشاب یم  کانرطخ  زین  نز  کی  ۀیاس  هک  دش  یم  روصت  یتح   . دھد ماجنا  نھاک  کی 

کاپان کانرطخ و  ار  نز  ًامومع  نامیاز  هک  دش  یم  هتشادنپ  نینچ  یراگزور 
دیاب ردام  کی  هک  دنتشاد  یم  ررقم  یا  هلیبق  موسر  بادآ و  زا  یرایسب  . و  دزاس یم 
نآ نایم  رد  زج  هب   . دریگ رارق  یزاس  کاپ  لصفم  نییآ  تحت  هچب  کی  دلوت  لابند  هب 
دروم نتسبآ  ردام   ، درک یم  تکرش  نامیاز  ندیشک  زارد  رد  رھوش  هک  ییاھھورگ 
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زا یتح  ناتساب  نارود  مدرم   . تشگ یم  اھر  دوخ  لاح  هب  ، و  دش یم  عقاو  زارتحا 
رد دنتفای  هزاجا  ریپ  نانز  ماجنارس   . دندرک یم  بانتجا  هناخ  رد  هچب  ندروآ  ایند  هب 
لوط رد   . تشگ ییامام  ۀفرح  أشنم  راک  نیا  ، و  دننک یراتسرپ  ردام  زا  نامیاز  لوط 
نآ هب  هتفگ و  یدایز  کحضم  یاھزیچ  نامیاز  لیھست  یارب  شالت  رد   ، لمح عضو 

سدقم بآ  دازون  یور  حور  ۀلخادم  زا  تعنامم  یارب  دوب  مسر   . دش یم  لمع 
. دوش هدیشاپ 

ار تعاس  هس  ای  ود  اھنت  ، و  دوب ناسآ  ًاتبسن  نامیاز   ، طلتخمریغ لیابق  نایم  رد 
کی رگا   . تسا ناسآ  رایسب  تردن  هب  طلتخم  یاھداژن  نایم  رد  نیا  ؛  درک یم  لاغشا 
هک تفر  یم  رواب   ، اھولقود نامیاز  لوط  رد  هژیو  هب   ، درم یم  نامیاز  ماگنھ  رد  نز 
تروص هب  نامیاز  رد  گرم  هب  رتالاب  لیابق   ، اھدعب  . تسا حور  اب  یانز  هب  راکھانگ  یو 
هک دش  یم  هتسیرگن  روطنیا  یناردام  نینچ  هب   . دندرک یم  هاگن  یھلا  تساوخ 

. دنا هتخاب  ناج  الاو  فدھ  کی  یارب 

رارق دید  ضرعم  رد  اھنآ و  ششوپ  اب  هطبار  رد   ، نانز یایح  بجح و  حالطصا  هب 
. دوب هناھام  تداع  ماگنھ  رد  ندش  هدید  زا  طرفم  سرت  زا  یشان  صخش  نتفرگ 

بادآ و تحت   . دوب وبات  کی  زا  یطخت   ، شحاف هانگ  کی  هنوگ  نیدب  ندش  ییاسانش 
یارب هام  رھ  یروآ  هچب  ۀرود  نایاپ  ات  غولب  ماگنھ  زا   ، نز رھ   ، ناتساب نارود  موسر 
رھ  . تفرگ یم  رارق  یعامتجا  یگداوناخ و  لماک  ۀیطنرق  تحت  مامت  ۀتفھ  کی 
دیشک یم  زارد  نآ  یور  ای   ، تسشن یم  نآ  یور   ، درک یم  سمل  وا  هک  ار  یزیچ 

شالت رد   ، هناھام تداع  رھ  زا  دعب  ار  رتخد  کی  هک  دوب  موسرم  اھتدم   . دوب کاپان “ ”
یماگنھ اما   . دننز کتک  هنایشحو  روط  هب   ، شندب زا  ثیبخ  حور  نتخاس  جراخ  یارب 

روط هب  ًالومعم   ، تشاذگ یم  رس  تشپ  ار  یروآ  هچب  نس  نز  کی  هک 
. دش یم  هداد  وا  هب  یرتشیب  تازایتما  قوقح و  ، و  دش یم  راتفر  وا  اب  یرت  هظحالماب 

هتسیرگن ریقحت  ۀدید  اب  نانز  هب  هک  دوبن  بیجع  اھنیا  یمامت  نتفرگ  رظن  رد  اب 
یکاپان گرزب  لیالد  هس  زا  یکی  ار  هدش  هدعاق  نانز  اھینانوی  یتح   . دش یم 

. دندوب ریس  زایپ  کوخ و  تشوگ  رگید  یاتود   ، دنتشادنپ یم 

کین راک  بجوم  مھ  یردق   ، دندوب هنادرخبان  دنچ  رھ  ناتساب  نارود  تاروصت  نیا 
ِتحارتسا یارب   ، دندوب ناوج  هک  یماگنھ  لقادح   ، راک نوزف  نانز  هب  اریز   ، دندش

اھنآ بیترت  نیدب   . دنداد یم  تصرف  هتفھ  کی  هام  رھ   ، دنمدوس قمعت  منتغم و 
یارب دوخ  درم  نارای  اب  ناتسب  هدب و  یارب  ار  دوخ  تواکذ  شوھ و  دنتسناوت  یم 
یسنج یور  هدایز  زا  ار  نادرم  نینچمھ  نانز  ۀنیطنرق  نیا   . دننک زیت  تاقوا  یقاب 

دوخ لرتنک  شیازفا  هب  تیعمج و  نتخاس  دودحم  هب  قیرط  نیدب  ، و  درک یم  ظفح 
. درک یم  تدعاسم  میقتسمریغ  روط  هب 

تفرشیپ داد  تسد  زا  شلیم  قباطم  ار  شرسمھ  نتشک  قح  درم  کی  هک  هاگنآ 
کلام تسناوت  نز  کی  هک  یماگنھ   ، بیترت نیمھ  هب   . دیسر ماجنا  هب  یگرزب 
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ار ینوناق  قح  وا   ، اھدعب  . دش هتشادرب  ولج  هب  ماگ  کی  دوش  یسورع  یایادھ 
قح زا  وا  اما   ، دروآ تسد  هب  لام  فیلکت  نییعت  یتح  ، و  لرتنک  ، تیکلام یارب 

یدالیم متسیب  نرق  ات   . دوب مورحم  اھتدم  تلود  ای  اسیلک  رد  بصنم  ماقم و  نتشاد 
هدش راتفر  هقلعتم  کی  تروص  هب  شیب  مک و  هشیمھ  نز  اب   ، نرق نآ  یط  زین  و 

. تسا هتفاین  ییاھر  اوزنا  زا  نیمز  ۀرک  رسارس  رد  درم  لرتنک  تحت  زونھ  وا   . تسا
کی هشیمھ  نز  زا  تیامح  یارب  درم  شالت   ، هتفرشیپ نامدرم  نایم  رد  یتح 

. تسا هدوب  یرترب  یحیولت  حیرصت 

یارب یزوسلد  هب  تداع  ناش  هتفای  ییاھر  ًاریخا  نارھاوخ  هک  روطنآ   ، یودب نانز  اما 
یضار داش و  ًاتبسن  عومجم  رد  اھنآ   . دندرک یمن  یزوسلد  دوخ  یارب   ، دنراد دوخ 
. دننک مسجت  ار  دوجو  زا  یتوافتم  ای  رتھب  ۀویش  دنتشادن  تأرج  اھنآ  ؛  دندوب

لوحت لاح  رد  موسر  بادآ و  تحت  نز  - 5

رد  ، دوخ ظفح  رد  تکارش  رد  اما   ، تسا ربارب  درم  اب  دوخ  هب  ندیشخب  موادت  رد  نز 
یگلماح تیدودحم  نیا  ، و  دنز یم  شالت  هب  تسد  یدعاسمان  راکشآ  تیعضو  کی 
سح ۀلیسو  هب  ورشیپ و  ندمت  نشور  موسر  بادآ و  ۀلیسو  هب  طقف  یلیمحت 

. دوش ناربج  دناوت  یم  ناسنا  ۀدش  بسک  ِیدنمداد  ۀدنیازف 

تفر رتالاب  نانز  نایم  رد  یسنج  یاھدرادناتسا   ، تفای لماکت  هعماج  هک  روطنیمھ 
. دندرب یم  جنر  رتشیب  یسنج  موسر  بادآ و  زا  یطخت  یاھدمایپ  زا  اھنآ  اریز 
سح ۀجیتن  رد  نآ  ، و  دنبای یم  دوبھب  یدنک  هب  ًافرص  درم  یسنج  یاھدرادناتسا 
زیچ چیھ  فاصنا  زا  تعیبط   . دنک یم  هبلاطم  ندمت  هک  تسا  یفاصنا  نآ  ضحم 

لمحتم ار  نامیاز  دیدش  یاھدرد  ییاھنت  هب  دزاس  یم  راچان  ار  نز  دناد و  یمن 
. دوش

شرتسگ لاح  رد  ندمت  کی  ۀتسیاش  تسابیز و  یسنج  یربارب  یزورما  ۀدیا 
نز رب  درم   ، تسا راک  ۀیور  روز  هک  یماگنھ   . دوش یمن  تفای  تعیبط  رد  اما   ، تسا
نز  ، تسا امرفمکح  رتشیب  ِفاصنا  ، و  حلص  ، تلادع هک  یماگنھ   . دنک یم  یرورس 
اب یلک  روط  هب  نز  یعامتجا  تیعقوم   . دیآ یم  نوریب  یکیرات  یگدرب و  زا  جیردت  هب 

. تسا هدرک  رییغت  سوکعم  روط  هب  رصع  ای  تلم  رھ  رد  یرگ  یماظن  ۀجرد 

اب جیردت و  هب  دعب  هک  درکن  بصغ  ار  نز  قوقح  یدمع  ای  هناھاگآ  روط  هب  درم  اما 
ۀدشن یزیر  همانرب  هاگآدوخان و  دادخر  کی  ًامامت  نیا  ؛  دھد سپ  وا  هب  یلیم  یب 

زا هک  دیسر  ارف  یتسار  هب  نز  یارب  نامز  هک  یماگنھ   . دوب یعامتجا  لماکت 
مغر هب  ًامامت  نیا  ، و  دروآ تسد  هب  ار  اھنآ  وا   ، دربب تذل  دوخ  ۀدش  هفاضا  قوقح 
، دنبای یم  رییغت  تیعطق  اب  اما  یدنک  هب  موسر  بادآ و   . دوب درم  ۀناھاگآ  درکیور 
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دنتسھ ندمت  رمتسم  لماکت  زا  یشخب  هک  ار  یعامتجا  تالیدعت  نآ  هک  یروط 
نانز هب  تبسن  یرتھب  ۀدنیازف  راتفر  یدنک  هب  ورشیپ  موسر  بادآ و   . دنزاس مھارف 

. دنتفاین اقب  دندنام  یقاب  تواسق  رد  اھنآ  هب  تبسن  هک  یلیابق  نآ  ؛  دندرک مھارف 

هک ییاھھورگ  نآ  ، و  دنداد رارق  هدنیازف  ییاسانش  دروم  ار  نانز  اھیدون  نایمدآ و 
یبایریثأت هب  هعماج  رد  نز  یاج  اب  هطبار  رد  دنتفرگ  رارق  رجاھم  یاھیدنآ  ریثأت  تحت 

. دندوب لیامتم  یندع  میلاعت  زا 

راتفر نانز  اب  فارطا  نامدرم  رتشیب  زا  رتھب  ناتساب  نارود  یاھینانوی  اھ و  ینیچ 
برغ رد   . دندوب دامتعا  یب  هدنیازف  روط  هب  اھنآ  هب  تبسن  نایناربع  اما   . دندرک یم 
هتشاد راوشد  یتفرشیپ  نز   ، دیدرگ لصو  تیحیسم  هب  هک  سلوپ  نیرتکد  تحت 

درم یور  رتدیدش  یسنج  تامازلا  نداد  رارق  قیرط  زا  تیحیسم  هچ  رگ   ، تسا
رد هک  یبیرغ  بیجع و  یزاسراوخ  تحت  نز  تیعضو   . درب شیپ  ار  موسر  بادآ و 
نیدنچ میلاعت  تحت  ، و  تسا هنادیماان  زا  رتمک  یکدنا  دوش  یم  لصو  وا  هب  مالسا 

. دراد رتدب  یتیعضو  یتح  وا  رگید  یقرش  بھذم 

ار وا  هک  دوب  نردم  ۀناخراک  ؛  دیشخب ییاھر  نز  هب  یتسار  هب   ، بھذم هن   ، ملع
یتایح مازلا  کی  رگید  درم  یکیزیف  یاھییاناوت   . تخاس دازآ  هناخ  ۀدودحم  زا  ًاتدمع 

رگید هک  داد  رییغت  ار  یگدنز  طیارش  یروط  ملع   . دوبن دوخ  ظفح  دیدج  مسیناکم  رد 
. دوبن نز  یورین  زا  رترب  ردقنآ  درم  یورین 

بجوم نانچ  دنا و  هدوب  لیامتم  نز  ییاھر  تمس  هب  یگناخ  یگدرب  زا  تارییغت  نیا 
یسنج ۀدارا  یصخش و  یدازآ  زا  یا  هجرد  زا  نونکا  وا  هک  دنا  هدش  وا  تیعضو  رییغت 

. تسا رادروخرب  تسا  ربارب  درم  یسنج  ۀدارا  یصخش و  یدازآ  اب  ًالمع  هک 
عارتخا و اما   ، دوب کاروخ  دیلوت  رد  وا  ییاناوت  ۀدنریگ  رب  رد  نز  کی  شزرا  یراگزور 

درکراک نآ  رد  دناوتب  هک  دنک  قلخ  یدیدج  یایند  تسا  هتخاس  رداق  ار  وا  تورث 
هاگآدوخان ۀزرابم  رد  تعنص  بیترت  نیدب   . ییابرلد یزاّنط و  یایند  دشاب —  هتشاد 

هرابود . و  تسا هدش  زوریپ  نز  یداصتقا  یعامتجا و  ییاھر  یارب  دوخ  ۀتساوخان  و 
قفوم دھد  ماجنا  تسناوتن  ینامسآ  یزاسراکشآ  یتح  هک  هچنآ  ماجنا  رد  لماکت 

. تسا هدش 

رب هک  یا  هنالداعریغ  موسر  بادآ و  هب  تبسن  ریمض  نشور  نامدرم  شنکاو 
دح رد  لودناپ  تکرح  دننامھ  یتسار  هب  تسا  مکاح  هعماج  رد  نز  تیعقوم 
ار قوقح  یمامت  ًابیرقت  نز  یتعنص  یاھداژن  نایم  رد   . تسا هدوب  نآ  یطارفا 

رھ  . تسا فاعم   ، یماظن تمدخ  ریظن   ، فیاظو یرایسب  زا  تسا و  هدرک  تفایرد 
هب یتفرشیپ  رھ  زا  وا  ، و  تسا هدوزفا  نز  ییاھر  رب   ، دوجو یارب  القت  یزاس  ناسآ 
رد موسر  بادآ و  لیدعت  رھ  رد   . تسا هدرب  دوس  ًامیقتسم  یرسمھ  کت  یوس 

. دروآ یم  تسد  هب  بسانتمان  عفانم  هشیمھ  رتفیعض  درف   ، هعماج یجیردت  لماکت 
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، یربارب  ، لالقتسا  ، تمرح  ، ییاسانش ماجنارس  نز  هرفن  ود  جاودزا  یاھلآ  هدیا  رد 
نیا یمامت  قیال  هک  درک  دھاوخ  تباث  ایآ  اما  ؛  تسا هدرک  بسک  لیصحت  و 

گرزب درواتسد  نیا  هب  یزورما  نز  ایآ  ؟  دشاب یم  هقباس  یب  نیون و  یاھدرواتسد 
هب تنایخ  ، و  ندوب یھت   ، یتوافت یب   ، ندوب لطاب  لطاع و  اب  یعامتجا  ییاھر 

دوجو یتایح  نومزآ  تحت  نز   ، متسیب نرق  رد   ، هزورما ؟  تفگ دھاوخ  خساپ  رسمھ 
! دراد رارق  ایند  رد  دوخ  ینالوط 

یرادیدپ رد  هزادنا  نیمھ  هب  اذل   ، تسا یداژن  لثم  دیلوت  رد  درم  ربارب  کیرش  نز 
هب نانز  قوقح  ققحت  تھج  رد  لماکت  بیترت  نیمھ  هب  ؛  تسا مھم  یداژن  لماکت 

نز  . تسین نادرم  قوقح  هجو  چیھ  هب  نانز  قوقح  اما   . تسا هدرک  راک  هدنیازف  روط 
قوقح رب  انب  دناوت  یمن  درم  هک  روطنامھ   ، دوش بایماک  درم  قوقح  رب  انب  دناوت  یمن 

. دوش قفوم  نز 

ۀطیح رد  دوخ  قوقح  هارمھ  هب   ، دراد ار  دوخ  یدوجو  صخشم  ۀرتسگ  سنج  رھ 
، دشاب هتشاد  ار  درم  قوقح  یمامت  زا  یرادروخرب  یوزرآ  ًالمع  نز  رگا   . هرتسگ نآ 

ۀظحالم یرایع و  نآ  یاج  ًاعطق  ساسحا  یب  ناما و  یب  تباقر   ، دوز ای  رید  هاگنآ 
نادرم زا  یگزات  هب  ، و  دنتسھ دنم  هرھب  نآ  زا  نونکا  نانز  زا  یرایسب  هک  ار  صاخ 

. تفرگ دھاوخ   ، دنا هدرک  بسک 

هرود موسر  بادآ و   . دزاس وحم  ار  اھسنج  نیب  یراتفر  ۀلصاف  دناوت  یمن  زگرھ  ندمت 
دھاوخن هزاجا  زگرھ  یردام  یتاذ  ۀفطاع   . زگرھ هزیرغ  اما   ، دننک یم  رییغت  هرود  هب 

رد هشیمھ  یارب  سنج  رھ   . دوش تعنص  رد  درم  یدج  بیقر  هتفای  ییاھر  ِنز  داد 
یناسمھان ۀلیسو  هب  هک  ییاھورملق   ، دنام دھاوخ  یقاب  رتالاب  دوخ  ورملق 

. دنوش یم  نییعت  ینھذ  هباشت  مدع  ۀلیسو  هب  کیژولویب و 

هدرتسگ ود  هاگھگ  هچ  رگ   ، تشاد دھاوخ  ار  دوخ  صاخ  ۀرتسگ  هشیمھ  سنج  رھ 
ربارب طیارش  رد  نانز  نادرم و  یعامتجا  ۀنیمز  رد  طقف   . دومن دنھاوخ  لخادت  مھ  رد 

. درک دنھاوخ  تباقر 

نز درم و  تکارش  - 6

مھ دزن  هتسویپ  روط  هب  دوخ  یاقب  یارب  ار  نانز  نادرم و  لثم  دیلوت  هب  دیدش  لیم 
یراکمھ بوچراھچ  رد  رگیدکی  اب  ار  اھنآ  ندنام  یقاب   ، ییاھنت هب  اما   ، دروآ یم 

. دنک یمن  نیمضت   ، تسا هداوناخ  ناینب  هک   ، لباقتم

تھج رد  هک  ار  یصخش  تعفنم  هب  طوبرم  یاھمسینوگاتنآ  یرشب  قفوم  داھن  رھ 
انثتسا زین  یراد  هناخ  ، و  دریگ یم  رب  رد  دنا  هدش  میظنت  یراک  یلمع  یگنھامھ 
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یراکمھ نآ  رولبت  نیرتالاب   ، هداوناخ نوناک  نتخاس  ساسا   ، جاودزا  . تسین
یگژیو نییعت  ار  هعماج  تعیبط و  یاھسامت  بلغا  هک  تسا  یتسینوگاتنآ 

جاودزا اما   . تسا یعیبط  یرطف و  یبای  جوز   . تسا ریذپان  بانتجا  داضت   . دیامن یم 
نیمضت ار  نز  درم و  ندمآ  مھ  دزن  توھش   . تسا یعامتجا  ؛  تسین کیژولویب 

مھ اب  ار  اھنآ  یعامتجا  موسر  بادآ و  هناردام و  هناردپ و  رتفیعض  ۀزیرغ  اما   ، دنک یم 
. دراد یم  هاگن 

دنویپ رد  هک  دنوش  یم  بوسحم  عون  نامھ  ناسمھان  عون  ود  ًالمع  نز  درم و 
نانآ یگدنز  یاھشنکاو  یمامت  اھھاگدید و   . دننک یم  یگدنز  هنامیمص  کیدزن و 
مھف  . دنزجاع ًالماک  رگیدکی  یعقاو  لماک و  کرد  زا  اھنآ  ؛  تسا توافتم  ًاساسا 

. تسین ینتفای  تسد  اھسنج  نیب  لماک 

اما  ، دنرادروخرب نادرم  هب  تبسن  یرتشیب  یرگن  نورد  زا  نانز  دسر  یم  رظن  هب 
نز همھ  نیا  اب   . دنتسھ یقطنم  رتمک  یا  هزادنا  ات  دسر  یم  رظن  هب  نینچمھ 

هک یتسد   . تسا هدوب  رشب  عون  یونعم  ربھر  یقالخا و  صخاش  لماح  هشیمھ 
. دنک یم  رارقرب  یتسود  تشونرس  اب  زونھ  دنابنج  یم  ار  هراوھگ 

ینارگن زا  رود   ، نانز نادرم و  نیب  هشیدنا  ، و  هاگدید  ، شنکاو  ، تعیبط یاھتوافت 
رایسب رشب  عون  یارب  دیاب   ، یعمج روط  هب  مھ  یدرف و  روط  هب  مھ   ، یببس

یلجت ۀناگود  تالاح  رد  ناھج  تاقولخم  عاونا  زا  یرایسب   . دنوش یقلت  دنمدوس 
نیا  ، اھیتیانوسدیم لایرتام و  نادنزرف   ، اھناسنا نایم  رد   . دنا هدش  هدیرفآ  تیصخش 
، و نایبورک  ، اھمیفارس نایم  رد   . تسا هدش  فیصوت  نز  درم و  تروص  هب  توافت 
نینچ  . تسا هدش  یراذگمان  لعفنم  ای  یفنم  لاعف و  ای  تبثم  نآ   ، ایشناروم نارای 
هریچ یتاذ  یاھتیدودحم  رب  دیازفا و  یم  عونت  رب  یدایز  ۀزادنا  هب  هناگود  یاھدنویپ 
 - تشھب متسیس  رد  هناگ  هس  یاھدنویپ  یخرب  هک  روطنامھ  یتح   ، دوش یم 

. دننک یم  نینچ  انُواھ 

هب شیوخ  یناسنا  زین  ، و  یونعم ییایشناروم و  یناگدنز  نارود  رد  نانز  نادرم و 
زا رتارف  یتح   ، دبای یم  همادا  نز  درم و  نایم  یھاگدید  یاھتوافت   . دنراد زاین  رگیدکی 
، انواھ رد  یتح  . و  ناھجربا یلحم و  ناھج  یاھدوعص  رسارس  رد  لوا و  یناگدنز 

کمک رگیدکی  هب  یتشھب  دوعص  رد  زونھ  دندوب  نز  درم و  یراگزور  هک  ینادرونھر 
دش دھاوخن  نوگرگد  دح  نآ  ات  زگرھ  قولخم   ، تیدبا هاپس  رد  یتح   . درک دنھاوخ 

هشیمھ ؛  دزاس وحم  دنمان  یم  نز  درم و  اھناسنا  هک  ار  یتیصخش  یاھدنور  هک 
کمک ، و  قیوشت  ، نتخیگنارب  ، ندرک روحسم  هب  رشب  عون  یساسا  عونت  ود  نیا 
قئاف رد  ناھج و  جنرغب  تالکشم  لح  رد  اھنآ   . داد دنھاوخ  همادا  رگیدکی  هب  ندرک 

هتسباو لباقتم  یراکمھ  هب  هشیمھ  یناھیک  ۀدیچیپ  یاھیراوشد  رب  ندمآ 
. دوب دنھاوخ 
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، دنشاب هتشاد  دیما  رگیدکی  کرد  هب  ًالماک  دنناوت  یمن  زگرھ  اھسنج  هک  یلاح  رد 
مک و بلغا  دوخ  یراکمھ  هچ  رگ  ، و  دنتسھ رگیدکی  ۀدننک  لیمکت  رثؤم  روط  هب  اھنآ 

دیلوت زاب  نآ  رد  دنک و  ظفح  ار  هعماج  تسا  رداق   ، تسا یتسینوگاتنآ  ًاصخش  شیب 
یحارط یسنج  یاھتوافت  لصف  لح و  یارب  هک  تسا  یداھن  جاودزا   . دیامن داجیا 
نیمضت ار  ناسنا  لثم  دیلوت  هدش و  ندمت  موادت  بجوم  انثا  نیا  رد  ، و  تسا هدش 

. دیامن یم 

هداوناخ نداھن  ناینب  هب  ًامیقتسم  اریز   ، تسا یرشب  یاھداھن  یمامت  ردام  جاودزا 
هب هداوناخ   . دماجنا یم   ، تسا هعماج  یراتخاس  ساسا  هک   ، هداوناخ ظفح  و 
یداژن موادت  دیما  اھنت  نآ   . تسا لصتم  دوخ  ظفح  مسیناکم  هب  یتایح  یا  هنوگ 

هجو نیرترثؤم  هب  لاح  نیع  رد  هک  نیا  نمض   ، دشاب یم  ندمت  موسر  بادآ و  تحت 
هداوناخ  . دزاس یم  مھارف  ار  رطاخ  یاضر  شخب  تیاضر  رایسب  لاکشا  زا  یخرب 

اب ار  نز  درم و  کیژولویب  طباور  لماکت  هک  تسا  یرشب  صلاخ  درواتسد  نیرتگرزب 
. دیامن یم  بیکرت  نز  رھوش و  یعامتجا  طباور 

یگداوناخ یگدنز  یاھلآ  هدیا  - 7

بیترت نیدب  ، و  دنتسھ نآ  یعیبط  لصاح  نادنزرف  تسا و  یزیرغ  اھسنج  شزیمآ 
ای داژن  یاھ  هداوناخ  نوچمھ   . دراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  کیتاموتا  روط  هب  هداوناخ 

هب زین  هعماج   ، دنشاب بوخ  اھ  هداوناخ  رگا   . دیآ یم  دوجو  هب  زین  نآ  ۀعماج   ، تلم
رد ینیچ  یدوھی و  نامدرم  یگنھرف  گرزب  تابث   . تسا بوخ  بیترت  نیمھ 

. تسا هتفھن  نانآ  یگداوناخ  یاھھورگ  ماکحتسا 

دنمقالع فرط  وا  دش  بجوم  نادنزرف  زا  تبقارم  نتشاد و  تسود  یارب  نز  ۀزیرغ 
بادآ و راشف  قیرط  زا  طقف  درم   . دوش یگداوناخ  یودب  یگدنز  جاودزا و  جیورت  هب 
رد لیلد  نیا  هب  وا   . دش هداوناخ  نتخاس  هب  راچان  یعامتجا  ننس  یتآ و  موسر 
دمایپ چیھ  یسنج  لمع  هک  دوب  دنک  هداوناخ  جاودزا و  یرارقرب  هب  ندش  دنمقالع 

. دنک یمن  لیمحت  وا  هب  یکیژولویب 

ۀلیسو هب  هشیمھ  تسا و  یعامتجا  جاودزا  اما   ، تسا یعیبط  یسنج  طابترا 
کین ، و  یقالخا  ، یبھذم  ) موسر بادآ و   . تسا هدمآ  رد  هدعاق  تحت  موسر  بادآ و 
ار هداوناخ  جاودزا و  یاھداھن  یدرمناوج  نییآ  ، و  رورغ  ، تیکلام هارمھ  هب  یرادرک )

نوناک داھن  تابث   ، دنوش رییغت  شوختسد  موسر  بادآ و  هاگ  رھ   . دننک یم  تیبثت 
ۀلحرم زا  راذگ  لاح  رد  جاودزا  نونکا   . دوش یم  ناسون  راچد  زین  جاودزا  هداوناخ - 
تظفاحم نز  زا  تلع  نیا  هب  درم  ًاقباس   . تسا یصخش  ۀرود  هب  دورو  تیکلام و 

نیا  . دومن یم  تعاطا  وا  زا  لیلد  نیمھ  هب  نز  ، و  دوب وا  لاوما  وزج  نز  هک  درک  یم 
هب رگید  نز   ، نونکا  . درک یم  مھارف  تابث  نآ  ندوب  دب  ای  بوخ  زا  رظن  فرص  متسیس 
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هک دنتسھ  روھظ  لاح  رد  یدیدج  موسر  بادآ و  ، و  دوش یمن  یقلت  لام  تروص 
: دنا هدش  یحارط  هداوناخ  جاودزا -  داھن  تیبثت  یارب 

یرورض هناردام  هناردپ و  ۀبرجت  هک  شزومآ  نیا  بھذم —  دیدج  شقن  - 1
دلو داز و  زایتما  طیسب  مھف   ، یناھیک نادنورھش  ندروآ  دوجو  هب  ۀدیا   ، تسا

. ردپ هب  دنزرف  نداد  ندرک — 

هب طونم  هنابلطواد و  رتشیب  رتشیب و  دراد  لثم  دیلوت  شناد —  دیدج  شقن  - 2
رد ار  نادنزرف  یرادیدپ   ، مھف نادقف  ناتساب  نارود  رد   . دوش یم  ناسنا  لرتنک 

. درک یم  نیمضت  اھنآ  نتشاد  هب  لماک  لیامت  بایغ 

دراو یداژن  یاقب  هب  ار  دیدج  لماع  کی  نیا  تذل —  ییاریگ  دیدج  درکلمع  - 3
؛ دنریمب ات  درک  یم  اھر  ار  هتساوخان  نادنزرف  ناتساب  ناسنا  ؛  دنک یم 

. دنزرو یم  عانتما  اھنآ  نتشاد  زا  زورما  یاھناسنا 

یدارفا نآ  فذح  هب  لیامت  لسن  رھ  نونکا  هناردام —  هناردپ و  ۀزیرغ  دوبھب  - 4
یوق ردقنآ  هناردام  هناردپ و  ۀزیرغ  اھنآ  رد  هک  دراد  ار  یداژن  لثم  دیلوت  نایرج  زا 

. دیامن نیمضت  ار   ، دعب لسن  یتآ  نیدلاو   ، نادنزرف لثم  دیلوت  هک  تسین 

روط هب   ، نز کی  درم و  کی  نیب  تکارش  کی   ، داھن کی  ناونع  هب  هداوناخ  خیرات  اما 
. ددرگ یم  زاب   ، شیپ لاس  نویلیم  مین  دودح  رد   ، ایشیملد ناراگزور  هب  صخشم 

. دندوب هدش  کرت  نآ  زا  شیپ  اھتدم  وا  لصفالب  ناگداون  نادنا و  ۀنارسمھ  کت  موسر 
یزیچ یگداوناخ  یگدنز   ، دعب نارود  ِنایمدآ  اھیدون و  ناراگزور  زا  شیپ   ، دوجو نیا  اب 
رادیاپ یذوفن  رشب  عون  یمامت  یور  اوح  مدآ و   . درک تاھابم  نآ  هب  ناوتب  هک  دوبن 

رانک رد  نانز  نادرم و  دش  هدھاشم  نیمز  ۀرک  خیرات  رد  راب  نیلوا  یارب   . دندرک لامعا 
، نابغاب ناونع  هب  هداوناخ  دارفا  یمامت   ، یندع یاھلآ  هدیا   . دننک یم  راک  غاب  رد  مھ 

. دوب ایشنروی  رد  دیدج  ۀدیا  کی 

رب رد  دش  یم  زین  ناگدرب  لماش  هک  ار  یراک  ۀتسبمھ  هورگ  کی  هیلوا  ۀداوناخ 
یگدنز جاودزا و   . دندرک یم  یگدنز  هاگتماقا  کی  رد  یگمھ  هک   ، تفرگ یم 

مھ هب  گنتاگنت  روط  هب  ترورض  تلع  هب  اما   ، دنا هدوبن  ناسمھ  هشیمھ  یگداوناخ 
ماجنارس ، و  تساوخ یم  ار  دوخ  هب  صتخم  ۀداوناخ  هشیمھ  نز   . دنا هدوب  هتسباو 

. تفای تسد  دوخ  ۀتساوخ  هب  زین 

نارود نامدرم   . دراد یا  هژیو  شزرا  اقب  یارب  تسا و  یناھج  ًابیرقت  دنزرف  هب  قشع 
ومیکسا ردام  کی   . دندرک یم  دنزرف  یزورھب  یادف  ار  ردام  عفانم  هشیمھ  ناتساب 

یماگنھ طقف  یودب  ناردام  اما   . دسیل یم  نتسش  یاج  هب  ار  شدازون  زونھ  یتح 
تبقارم اھنآ  زا  دنداد و  یم  کاروخ  اھنآ  هب  دندوب  ناوج  یلیخ  ناشنادنزرف  هک 
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، دندش یم  گرزب  ناشنادنزرف  هک  نیا  ضحم  هب  تاناویح  دننامھ  اھنآ   . دندرک یم 
ۀفطاع یور  زگرھ  یرشب  موادم  رادیاپ و  یاھدنویپ   . دندرک یم  نوریب  ار  اھنآ 

 — ناسنا ؛  دنراد تسود  ار  دوخ  نادنزرف  تاناویح   . دنا هدشن  انب  فرص  کیژولویب 
رتالاو ندمت  هچ  رھ   . دراد تسود  ار  دوخ  یاھ  هچب  نادنزرف  ندمتم —  ناسنا 

بیترت نیدب  ؛ و  تسا رتشیب  اھ  هچب  تیقفوم  تفرشیپ و  رد  نیدلاو  یداش   ، دشاب
. دراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  مان  رورغ  رتالاو  نیون و  کرد 

نادنزرف  . دندوبن هفطاعرپ  ًاموزل  ناتساب  نارود  نامدرم  نایم  رد  گرزب  یاھ  هداوناخ 
: اریز  ، دندش یم  بلط  یدایز 

. دندوب دنمشزرا  رگراک  ناونع  هب  اھنآ  - 1

. دندوب یلاسنھک  نارود  نیمضت  اھنآ  - 2

. دندوب ینتخورف  نارتخد  - 3

. دوب مان  طسب  مزلتسم  یگداوناخ  رورغ  - 4

. دندش یم  عافد  ینمیا و  بجوم  نارسپ  - 5

. دش یم  ییاھنت  زا  سارھ  بجوم  حبش  زا  سرت  - 6

. دنتسناد یم  مزال  ار  دنزرف  نتشاد  بھاذم  یخرب  - 7

رمع مامت  یارب  تبیصم  نیرتالاب  ار  نارسپ  نتشاد  رد  یماکان  ناکاین  نارگشتسرپ 
رسپ دنلیام  تلع  نیا  هب  رگید  یاھزیچ  ۀمھ  زا  رتالاب  اھنآ   . دنرادنپ یم  تیدبا  و 

هب ار  نابصنم  بحاص  فیاظو  گرم  زا  سپ  یاھنشج  رد  نارسپ  هک  دنشاب  هتشاد 
. دننک ادھا  حاورا  نیمزرس  رد  حور  تفرشیپ  یارب  ار  مزال  یاھینابرق  دنناسر و  ماجنا 

؛ و دش زاغآ  دوز  رایسب  نادنزرف  طابضنا   ، ناتساب نارود  یودب  یاھناسنا  نایم  رد 
، دشاب یم  گرم  یتح  ای  یماکان  ینعم  هب  ینامرفان  هک  تفایرد  یدوز  هب  هچب 

یاھدمایپ لابق  رد  هچب  زا  ندمت  هک  یتیامح   . دوب نینچ  تاناویح  یارب  هک  روطنامھ 
کمک دایز  رایسب  یزورما  ینامرفان  هب  دروآ  یم  لمع  هب  هناھلبا  راتفر  یعیبط 

. دنک یم 

بایماک یکدنا  نانچنآ  حالصا  طابضنا و  اب  لیلد  نیا  هب  ًافرص  اھومیکسا  یاھ  هچب 
یاھ هچب   . دنتسھ یعیطم  کچوک  تاناویح  یعیبط  روط  هب  هک  دنوش  یم 

ییاھداژن رد  اما   . دنتسھ عیطم  ربارب  روط  هب  ًابیرقت   ، ود رھ   ، درز خرس و  یاھناسنا 
رت و لیخترپ  ناناوج  نیا  ؛  دنتسین هار  هب  رس  یلیخ  اھ  هچب   ، دنراد یدنآ  ثاریم  هک 
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شزومآ و یزورما  تالکشم   . دنراد زاین  یرتشیب  طابضنا  شزومآ و  هب  رتروسج 
: دنتسھ راوشد  هدنیازف  روط  هب  ریز  تاھج  هب  هچب  شرورپ 

. یداژن یگتخیمآ  دایز  ۀجرد  - 1

. یحطس یعنصت و  تالیصحت  - 2

رتشیب نیدلاو  نیدلاو —  زا  دیلقت  قیرط  زا  شزومآ  بسک  رد  هچب  یناوتان  - 3
. دنتسھ بیاغ  هداوناخ  ۀنحص  زا  تاقوا 

هک دندوب  کاردا  نیا  زا  یشان  ، و  دندوب کیژولویب  هداوناخ  طابضنا  یمیدق  یاھ  هدیا 
یگداوناخ یگدنز  ورشیپ  یاھنامرآ   . دنتسھ هچب  یتسھ  ۀدنروآ  دوجو  هب  نیدلاو 
یخرب یاطعا  یاج  هب   ، ایند هب  هچب  کی  ندروآ  هک  دنرب  یم  هار  موھفم  نیا  هب 

. تسا یرشب  دوجو  تیلوئسم  نیرتالاب  مزلتسم   ، هناردام هناردپ و  قوقح 

هب ار  قوقح  یمامت  ، و  دراذگ یم  نیدلاو  ۀدھع  هب  ار  اھتیلوئسم  یمامت  ندمت 
نیدلاو ۀفیظو  هب  یھاگآ  زا  یشان  شردام  ردپ و  هب  دنزرف  مارتحا   . دھد یم  دنزرف 
لذب ، و  شزومآ  ، هجوت ۀجیتن  رد  یعیبط  روط  هب  هکلب   ، تسین ندروآ  هچب  رد 
دربن رد  یزوریپ  یارب  هچب  هب  ندیناسر  یرای  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یتفوطع 
تمدخ کی  ریگرد  یعقاو  ردام  ردپ و   . دیآ یم  رد  شیامن  هب  ینابرھم  اب  یگدنز 

. دنک یم  یرازگساپس  ینادردق و  نآ  زا  لقاع  دنزرف  هک  دنتسھ  موادم  یناحور 

رد یداصتقا  نیون  طوطخ  دادتما  رد  جاودزا  داھن  ینونک  یرھش  یتعنص و  رصع  رد 
رد  ، تسا هدش  هنیزھرپ  رتشیب  رتشیب و  یگداوناخ  یگدنز   . تسا لماکت  لاح 

یداصتقا یاھتیلوئسم   ، دندوب هیامرس  کی  قباس  رد  هک   ، نادنزرف هک  یلاح 
یارب لسن  کی  دشر  لاح  رد  لیامت  هب  یکتم  زونھ  دوخ  ندمت  تینما  اما   . دنا هدش 
یارب یشالت  رھ  . و  دشاب یم  هدنیآ  یاھلسن  دعب و  لسن  هافر  رد  یراذگ  هیامرس 

تفرشیپ یزورھب و  یارب  یبھذم  نامزاس  ای  تلود  هب  نیدلاو  تیلوئسم  لاقتنا 
. دوب دھاوخ  یراحتنا  ندمت 

نیرتالاب ۀدننازیگنارب   ، یگداوناخ بقاعتم  یگدنز  اھ و  هچب  هارمھ  هب   ، جاودزا
نیا زاربا  یارب  ار  لآ  هدیا  ریسم  نامزمھ  روط  هب  تسا و  رشب  تعیبط  رد  اھلیسناتپ 

موادت هداوناخ   . دزاس یم  مھارف  یناسنا  تیصخش  ۀدش  هتخیگنارب  یاھیگژیو 
رد هک  تسا  یعامتجا  یعیبط  ۀنحص  هناخ   . دنک یم  نیمأت  ار  رشب  عون  کیژولویب 

. دوش بسک  دشر  لاح  رد  نادنزرف  ۀلیسو  هب  دناوت  یم  ینوخ  یردارب  ِتایقالخا  نآ 
سورد نآ  نادنزرف  نیدلاو و  نآ  رد  هک  تسا  یردارب  نیداینب  دحاو  هداوناخ 

نایم رد  یردارب  ققحت  یارب  هک  ار  تشذگ  ، و  ارادم  ، یتسود عون   ، ییابیکش
. دنریگ یم  ارف  دنتسھ  یرورض  رایسب  اھناسنا  یمامت 
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یگداوناخ ِیتروشم  یاھدرکراک  هب  یلک  روط  هب  رتشیب  ندمتم  یاھداژن  رگا 
ردپ لکش  اھنآ   . دبای یم  دوبھب  یدایز  ۀزادنا  هب  یرشب  ۀعماج   ، دننک تشگزاب  اھیدنآ 

هناردارب یلیخ  اھنآ   . دندرکن ظفح  ار  یگداوناخ  یتسرپرس  یدادبتسا  ای  هنارالاس 
هب طوبرم  تاررقم  داھنشیپ و  رھ  حیرص  هنادازآ و  روط  هب  ، و  دندوب هنارایمھ  و 
یتسرپرس هب  طوبرم  روما  ۀیلک  رد  اھنآ  دروخرب   . دنداد یم  رارق  ثحب  دروم  ار  هداوناخ 

یدنزرف و ۀفطاع  لآ  هدیا  ۀداوناخ  کی  رد   . دوب هناردارب  لآ  هدیا  روط  هب  ناش  هداوناخ 
. دوش یم  رت  یوق  هناردارب  یراکادف  قیرط  زا   ، ود رھ   ، یردام ردپ - 

هفیظو هب  یرادافو  یھاگآدوخ  رابت   ، یقیقح تایقالخا  یاین  یگداوناخ  یگدنز 
یرورض قیبطت  رد  رابجا  قیرط  زا  یگداوناخ  یگدنز  ِیلیمحت  یاھدنویپ   . دشاب یم 
ار نآ  دشر  دھد و  یم  تابث  ار  تیصخش   ، عونتم رگید و  یاھتیصخش  هب  تبسن 
 — بوخ ۀداوناخ  کی  یعقاو —  ۀداوناخ  کی   ، نآ رب  هوالع  یتح  اما   . دزیگنا یمرب 
راکشآ ردام  ردپ و  ناگدننک  لثم  دیلوت  هب  شنادنزرف  هب  تبسن  ار  هدننیرفآ  درکیور 

زا یزاسراکشآ  نیلوا  یعقاو  نیدلاو  نینچ  لاح  نامھ  رد  هک  نیا  نمض   ، دزاس یم 
یتشھب ردپ  رھم  نوماریپ  ار  هدنور  الاب  یاھیزاس  راکشآ  زا  ینالوط  ۀلسلس  کی 

. دنراذگ یم  شیامن  هب  ناشنادنزرف  هب  ناھج  نادنزرف  یمامت 

رطاخ یدونشخ  تارطاخم  - 8

، رطاخ یدونشخ  نیرفآ  میب  ۀدنور  الاب  جوم  یگداوناخ  یگدنز  هیلع  رب  گرزب  دیدھت 
ۀبذاج ؛  دوب یداصتقا  جاودزا  یارب  یلصا  ۀزیگنا   . تسا تذل  یزورما  ییادیش 

دوخ موادت  هب   ، تسا هدش  انب  دوخ  ظفح  رب  هک  جاودزا   . تشاد هیوناث  شقن  یسنج 
مھارف ار  رطاخ  یدونشخ  لاکشا  نیرتبولطم  زا  یکی  نامزمھ  روط  هب  دیماجنا و 
یارب ار  گرزب  ۀزیگنا  هس  یمامت  هک  تسا  یرشب  ۀعماج  داھن  اھنت  نآ   . تخاس

. دریگ یم  رب  رد  یگدنز 

داھن ناونع  هب  جاودزا  هک  یلاح  رد   ، دوب دوخ  ظفح  نیداینب  داھن  تیکلام   ، ادتبا رد 
هب  ، حازم یزاب و   ، کاروخ اب  یاضرا  هچ  رگا   . درک یم  لمع  دوخ  موادت  ریظن  یب 

تیعقاو کی  نیا   ، دندوب رطاخ  یدونشخ  رازبا  یسنج  هاگھگ  یور  هدایز  هارمھ 
رطاخ یدونشخ  زراب  داھن  چیھ  دنا  هتسناوتن  لماکت  لاح  رد  موسر  بادآ و  هک  تسا 
شخب ترسم  ۀژیو  یاھکینکت  نتخاس  رد  یماکان  نیا  ببس  هب  . و  دنروآ دوجو  هب  ار 

. دنتسھ یبلط  تذل  نیا  زا  هدنکآ  ًالماک  یرشب  یاھداھن  ۀیلک  هک  تسا  ندرب  تذل 
، دوش یم  رطاخ  یدونشخ  لاکشا  یمامت  شیازفا  یارب  یرازبا  دراد  لام  تشابنا 

هتسیرگن تذل  بسک  یارب  یا  هلیسو  ناونع  هب  طقف  بلغا  جاودزا  هب  هک  یلاح  رد 
نونکا  ، رتسگ اج  همھ  تذل  هب  تبسن  یگتفیش  نیا   ، یبلط نوزف  نیا  . و  دوش یم 
یگدنز یعامتجا  یلماکت  داھن  نونکات  هک  تسا  یدیدھت  نیرتگرزب  ۀدنریگ  رب  رد 

. تسا هداد  رارق  مجاھت  دروم  ار   ، هناخ  ، یگداوناخ
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رشب عون  ۀبرجت  هب  ار  هتفای  ققحت  صقان  روط  هب  ًافرص  نیون و  یگژیو  کی  شفنب  داژن 
رد یا  هزادنا  ات  هزیرغ  نیا   . حازم سح  هارمھ  هب  ندرک  یزاب  ۀزیرغ  دومن —  هضرع 
لکش هب  ار  یودب  شیارگ  نیا  یمدآ  ۀریت  اما   ، تشاد دوجو  اھینادنا  اھکیگنس و 
عون  . داد اقترا   ، رطاخ یدونشخ  ۀدش  شیاتس  نیون و  لکش  کی   ، تذل لیسناتپ 

، تسا یسنج  یاضرا   ، یگنسرگ ندناشن  ورف  زا  ادج   ، رطاخ یدونشخ  یساسا 
ۀزادنا هب  اھیدنآ  اھکیگنس و  یگتخیمآ  قیرط  زا  ینامسج  تذل  زا  لکش  نیا  و 

. دیسر جوا  هب  دایز  هداعلا  قوف 

رد یلایخ  یب  یبلط -  تذل  یگژیو  ، و  ییوجارجام  ، یواکجنک  ، یرارق یب  بیکرت  رد 
یاھتذل اب  دناوت  یمن  حور  رفاو  لیم   . دراد دوجو  یعقاو  یرطخ  یدنآ  زا  دعب  یاھداژن 
تذل ۀنادرخبان  درگیپ  قیرط  زا  نادنزرف  هداوناخ و  هب  قشع   . دوش اضرا  یکیزیف 
تنیز ، و  یقیسوم  ، متیر  ، ادص  ، گنر  ، رنھ عبانم  امش  دنچ  رھ   . دبای یمن  شیازفا 
اھنآ قیرط  زا  دیشاب  راودیما  دیناوت  یمن   ، دیناسر فرصم  هب  ًالماک  ار  صخش  نداد 

تمدخ رد  دنناوت  یمن  دم  سیف و   . دینک هیذغت  ار  حور  ای  دیشخب  یلاعت  ار  ناور 
رد یمشچمھ  مشچ و  رورغ و   . دنیآرد دنزرف  شرورپ  شزومآ و  هداوناخ و  نتخاس 

. دنتسھ ناوتان  هدنیآ  یاھلسن  یاقب  یاھتیفیک  دوبھب 

ناریدم تمدخ  تحارتسا و  زا  یگمھ  ینامسآ  تفرشیپ  لاح  رد  تادوجوم 
ملاس و حیرفت  ندروآ  مھارف  یارب  اھشالت  یمامت   . دنتسھ دنم  هرھب  تشگزاب 

، حیرفت  ، تحارتسا  ، زیگنا حور  باوخ   . دنتسھ تسرد  شخب  یلاعت  یزاب  رد  یریگرد 
دنمدوس دننک  یم  یریگشیپ  یتخاونکی  تلالم  زا  هک  ییاھیمرگرس  یمامت  و 
نکمم بوخ  یاذغ  معط  یتح  ، و  ییارس ناتساد   ، یتباقر یاھیزاب   . دنتسھ

امش هک  یماگنھ   ) . دنوش هتفرگ  راک  هب  رطاخ  یدونشخ  لاکشا  ناونع  هب  تسا 
هتشاد رظن  رد  دینک و  گنرد   ، دینک یم  هدافتسا  کمن  زا  کاروخ  هب  نداد  معط  یارب 

دوخ یاذغ  ندرک  ورف  قیرط  زا  طقف  ناسنا  لاس  نویلیم  کی  ًابیرقت  یارب  هک  دیشاب 
(. دروآ تسد  هب  کمن  تسناوت  یم  رتسکاخ  رد 

ار تذل  هار  کی  رازھ و  زا  یرشب  داژن  دیراذگب   . دربب تذل  دوخ  دوجو  زا  ناسنا  دیراذگب 
یاھ هویم   ، رطاخ یدونشخ  عورشم  لاکشا  ۀیلک  یلماکت  ِرشب  عون  دیراذگب   . دبایب
اھیداش و زا  یخرب  ناسنا   . دنک شواک  ار   ، کیژولویب یالاب  هب  ور  ینالوط  یالقت 
دصقم فدھ  هب  اما   . تسا هدرک  بسک  شالت  رثا  رد  ًالماک  ار  دوخ  یزورما  یاھتذل 
لیدبت دوخ  ظفح  داھن  هب  هک   ، تیکلام یدوبان  رد  اھتذل  رگا  دیرگنب ! یبوخ  هب  ییاھن 
رطاخ یدونشخ  رگا  ؛ و  دنتسھ یراحتنا  یتسار  هب   ، دنوش قفوم   ، تسا هدش 

درواتسد هک   ، هناخ یدوبان  یگداوناخ و  یگدنز  لاوز   ، جاودزا یشاپورف  بجوم 
کی یتسار  هب   ، دوشب  ، دشاب یم  ندمت  یاقب  دیما  اھنت  ناسنا و  یلماکت  یلاع 

. تسا هدرک  هنیزھ  ار  رابگرم  یاھب 

[. ایشنروی نکاس  یاھمیفارس  سیئر  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 85
شتسرپ أشنم 

أشنم کی   ، یحور تاریثأت  ۀیلک  زا  اوس  یقالخا و  یاھدنویپ  زا  ادج  یودب  بھذم 
مھوت اما  دنراد  سرت  رتالاب  تاناویح   . تشاد یلماکت  یعیبط  ۀعسوت  کی   ، کیژولویب

لیلد هب  ار  دوخ  یودب  بھاذم  ناسنا   . دنرادن یبھذم  چیھ  ور  نیا  زا  ، و  دنرادن
. دَرَوآ یم  دوجو  هب  شتامھوت  قیرط  زا  شیاھسرت و 

میھافم نیودت  هب  رداق  ناسنا  نھذ  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم   ، رشب عون  لماکت  رد 
، دنشاب ندش  هدیمان  بھذم  روخرد  هک  دشاب   ، هدنیآ رد  نونکا و   ، یگدنز رت  هدیچیپ 

ًالماک هیلوا  بھذم  تعیبط   . دوش یم  رھاظ  نآ  یودب  یاھیلجت  رد  شتسرپ 
یشتسرپ یاھزیچ   . دوب هنانیشنمھ  طیارش  رب  ینتبم  ًامامت  دوب و  ینالقع 

هک دندش  یم  تعیبط  هب  طوبرم  یاھزیچ  لماش  اھنآ   . دندوب هنارگماھلا  ًاعومجم 
گرزب یودب  نھذ  هداس  یاھییایشنروی  یداع  ۀبرجت  رد  ای  ، و  دندوب یسرتسد  لباق 

. دندومن یم  هولج 

ییاھ هشیر   ، تفای لماکت  تعیبط  شتسرپ  زا  رتارف  بھذم  هرابکی  هب  هک  یماگنھ 
یعامتجا طیحم  ریثأت  تحت  هشیمھ  دوجو  نیا  اب  اما   ، دروآ تسد  هب  یحور  أدبم  زا 

هک دومن  روصت  ناسنا   ، تفای هعسوت  تعیبط  شتسرپ  هک  روطنیمھ   . تفرگ یم  رارق 
، ناتخرد  ، اھ هچایرد  یارب  ؛  دوش یم  ماجنا  یناف  قوف  یایند  رد  راک  زا  یشخب 

. دنتشاد دوجو  تعیبط  یاھحور  رگید  ینیمز  یداع  ۀدیدپ  اھدص  ، و  ناراب  ، اھراشبآ

هدرک شتسرپ  نیمز  یور  رد  ار  زیچ  رھ  یناف  ناسنا  نوگانوگ  یاھنارود  یط 
ریز نامسآ و  رد  ار  روصت  لباق  زیچ  رھ  ًابیرقت  نینچمھ  وا   . شدوخ یتح   ، تسا

؛ دیسرت یم  تردق  یاھدومن  یمامت  زا  یودب  ناسنا   . تسا هدیتسرپ  نیمز  حطس 
یاھورین ۀدھاشم   . دیتسرپ یم  دمھفب  تسناوت  یمن  هک  ار  یعیبط  ۀدیدپ  رھ  وا 

، اھناشفشتآ  ، اھھوک شزیر   ، اھ هزرل  نیمز   ، اھلیس  ، اھنافوط ریظن  یعیبط  ناوترپ 
رارق ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  ار  ناسنا  ۀعسوت  لاح  رد  نھذ  امرس  ، و  ترارح  ، شتآ

تیشم  ” و دنوادخ “ لامعا   ” زونھ یگدنز  حیضوت  لباقریغ  یاھزیچ   . داد یم 
. دنوش یم  هدیمان  یھلا “ زیمآرارسا 
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اھ هپت  اھگنس و  شتسرپ  - 1

گنس کی  تفرگ  رارق  شتسرپ  دروم  لماکت  لاح  رد  ناسنا  طسوت  هک  یزیچ  نیلوا 
هک روطنامھ   ، دنتسرپ یم  ار  گنس  کی  زونھ  دنھ  بونج  ِیرتاک  مدرم  هزورما   . دوب
نآ اریز  دیباوخ  گنس  کی  یور  بوقعی   . دننک یم  نینچ  دنھ  لامش  رد  ددعتم  لیابق 

یاھگنس زا  یدادعت  لیحار   . درک حسم  ار  نآ  یتح  وا  ؛  تشادنپ یم  سدقم  ار 
. دومن ناھنپ  شیوخ  رداچ  رد  ار  سدقم 

روط هب  هاگارچ  ای  رازتشک  کی  حطس  یور  هک  یقیرط  ۀطساو  هب  اھگنس  ادتبا  رد 
یعیبطریغ زیچ  کی  تروص  هب  ار  هیلوا  ناسنا  دندش  یم  رھاظ  یناھگان  رایسب 

هب ار  کاخ  ندش  هنوراو  جیاتن  ای  شیاسرف  دنتسناوتن  اھناسنا   . دنتخاس یم  رثأتم 
نامدرم تاناویح  هب  ناشررکم  تھابش  لیلد  هب  نینچمھ  اھگنس   . دنروآ باسح 
لاکشا هب  ندمتم  ناسنا  هجوت   . دنداد یم  رارق  ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  ار  هیلوا 

رایسب تھابش  اھناسنا  یتح  تاناویح و  تروص  هب  هک  ییاھھوک  رد  یگنس  ددعتم 
لامعا ییاھگنس  باھش  قیرط  زا  ریثأت  نیرت  فرژ  اما   . دوش یم  بلج  دنراد  دایز 

نایم زا  بیھم  یا  هلعش  اب  دندرک  یم  هدھاشم  یودب  یاھناسنا  هک  دندش  یم 
وا ، و  دوب زیگنا  باجعا  هیلوا  ناسنا  یارب  باھش   . دننک یم  تکرح  ناباتش  رفسمتا 

ریسم رد  حور  کی  روبع  رگناشن  نازورف  راونا  نیا  هک  تشاد  یم  رواب  یناسآ  هب 
ییاھ هدیدپ  نینچ  شتسرپ  هب  اھناسنا  هک  تسین  بیجع   . تسا نیمز  هب  شتکرح 
نیا . و  دندومن فشک  ار  اھباھش  ًابقاعتم  هک  یماگنھ  هژیو  هب   ، دندش یم  هدیناشک 
باھش یرایسب  لاگنب  رد   . درب هار  رگید  یاھگنس  یمامت  یارب  رتشیب  سیدقت  هب 

. درک طوقس  نیمز  هب  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 1880  رد  هک  دنتسرپ  یم  ار  یگنس 

، و دنتشاد ار  شیوخ  سدقم  یاھگنس  ناتساب  نارود  یاھ  هفیاط  لیابق و  یمامت 
یا هجرد  ناشتارھاوج —  اھگنس —  صخشم  عاونا  یارب  یزورما  نامدرم  رتشیب 
میرکت دروم  دنھ  رد  گنس  جنپ  زا  لکشتم  یھورگ   . دنھد یم  ناشن  ار  شیاتس  زا 

یاھناسنا نایم  رد  ؛  دوب گنس  یس  زا  یا  هشوخ  نانوی  رد  نیا  ؛  دندش یم  عقاو 
لسوتم رتیپوژ  هب  هک  یماگنھ  اھیمور   . دوب اھگنس  زا  یا  هریاد  ًالومعم  نیا  خرس 

کی زورما  ات  یتح  دنھ  رد   . دندرک یم  باترپ  اوھ  هب  ار  یگنس  هشیمھ  دندش  یم 
کی اھنیمزرس  یخرب  رد   . دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دھاش  ناونع  هب  دناوت  یم  گنس 
هب دوش و  هتفرگ  راک  هب  نوناق  ییوداج  یورین  کی  ناونع  هب  تسا  نکمم  گنس 

یاھناسنا اما   . دوش هدرب  هاگداد  هب  روز  اب  دناوت  یم  فلختم  کی  شرابتعا  ۀطساو 
. دننک یمن  تیوھ  نییعت  یشتسرپ  مسارم  یش  کی  اب  ار  تیھولا  هشیمھ  هداس 

یشتسرپ یعقاو  زیچ  ِفرص  یاھلبمس  تاقوا  زا  یرایسب  ییاھ  هراو  تب  نینچ 
. دنتسھ

هتشادنپ  . دنتشاد اھگنس  خاروس  هب  یا  هژیو  هجوت  ناتساب  نارود  یاھناسنا 
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. دنرثؤم هداعلا  قوف  اھیرامیب  نامرد  رد  یراد  هنزور  یاھگنس  نینچ  هک  دش  یم 
هدراذگ گنس  اھنآ  رد  هکلب   ، دندرک یمن  خاروس  گنس  لمح  یارب  ار  اھشوگ 

یفارخ صاخشا  زورما  مایا  رد  یتح   . دنراد هاگن  زاب  ار  اھشوگ  خاروس  ات  دش  یم 
دوخ یگنس  یاھتب  رطاخ  هب  نایموب  اقیرفآ  رد   . دننک یم  خاروس  ار  اھ  هکس 

بقع نامدرم  لیابق و  یمامت  نایم  رد  عقاو  رد   . دنزادنا یم  هار  یدایز  یوھایھ 
گنس شتسرپ   . دنوش یم  هدرمش  سدقم  یفارخ  روط  هب  زونھ  اھگنس  هداتفا 
ریواصت و زا  هدنام  اج  هب  لبمس  کی  ربق  گنس   . تسا جیار  ایند  رد  نونکا  یتح 
رد هدرک  توف  ناعونمھ  حاورا  حابشا و  هب  داقتعا  اب  طابترا  رد  هک  تسا  ییاھتب 

. دندش یم  یکاکح  گنس 

رارق سیدقت  دروم  هک  ییاھ  هپت  نیلوا  ، و  دمآ گنس  شتسرپ  لابند  هب  هپت  شتسرپ 
نایادخ هک  تشگ  موسرم  داقتعا  نیا  یدوز  هب   . دندوب گرزب  یگنس  لاکشا  دنتفرگ 

هدیتسرپ هفاضا  لیلد  نیا  هب  عفترم  یاھنیمز  اذل   ، دنتسھ اھھوک  نکاس 
نیا زا  دندش و  طوبرم  نایادخ  یخرب  هب  اھھوک  یخرب  نامز  تشذگ  اب   . دندش یم 
هب  ، اھراغ هک  دنتشاد  رواب  یفارخ  نادان و  نایموب   . دندش یم  هدرمش  سدقم  ور 
اب اھھوک  سکع  هب  ، و  شیاھوید رورش و  حاورا  اب   ، دنرب یم  هار  ناگدرم  نیمزرس 

. دندش یم  تیوھ  نییعت  نایادخ  بوخ و  حاورا  ۀتفای  نیوکت  ًادعب  میھافم 

ناتخرد ناھایگ و  شتسرپ  - 2

سرت و دروم  ادتبا  رد  دش  یم  هتفرگ  اھنآ  زا  هک  یردخم  یاھدھش  لیلد  هب  ناھایگ 
ار درف  ندرک  ریدخت  هک  تشاد  رواب  یودب  ناسنا   . دندش عقاو  شتسرپ  دروم  سپس 

نوماریپ سدقم  یداعریغ و  یزیچ  هک  دش  یم  هتشادنپ  روطنیا   . دزاس یم  یھلا 
هتخانش حاورا “  ” نوچمھ لکلا  زورما  نارود  رد  یتح   . دراد دوجو  یا  هبرجت  نینچ 

. دوش یم 

سلوپ  . تسیرگن یم  یفارخ  سارھ  سرت و  اب  هدش  زبس  ۀناد  هب  هیلوا  ناسنا 
دریگب و یونعم  قیمع  یاھسرد  هدش  زبس  ۀناد  زا  هک  دوبن  یدرف  نیلوا  لوسر 

. دزاس نآ  رب  ینتبم  ار  یبھذم  تاداقتعا 

یمامت  . دنتسھ یبھذم  یاھھورگ  نیرت  یمیدق  ۀرمز  رد  تسرپ  تخرد  یاھ  هقرف 
هچب نانز  هک  یماگنھ  ، و  دندش یم  رازگرب  ناتخرد  ریز  هیلوا  یاھجاودزا 

ار طولب  دنمونت  تخرد  کی  دایز  ۀفطاع  اب  هک  یلاح  رد  تاقوا  یھاگ   ، دنتساوخ یم 
هب ناتخرد  ناھایگ و  زا  یرایسب   . دندش یم  ادیپ  دندوب  هتفرگ  شوغآ  رد  لگنج  رد 
ناسنا  . دندش یم  عقاو  تمرح  دروم  ناش  ییوراد  روصتم  ای  یعقاو  یاھورین  لیلد 

میقتسم تیلاعف  ببس  هب  ییایمیش  تاریثأت  یمامت  هک  تشاد  رواب  یودب 
. دنشاب یم  یعیبط  قوف  یاھورین 
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دایز ۀزادنا  هب  فلتخم  یاھداژن  لیابق و  نایم  رد  تخرد  حاورا  هب  طوبرم  یاھ  هدیا 
؛ دندش یم  عقاو  تنوکس  دروم  نابرھم  حاورا  طسوت  ناتخرد  یخرب   . دندرک یم  قرف 

دنتشاد داقتعا  اھیدنالنف   . دنداد یم  لزنم  ار  محر  یب  راکبیرف و  حاورا  رگید  ناتخرد 
هب اھتدم  سیئوس  مدرم   . دنا هدش  لاغشا  نابرھم  حاورا  طسوت  ناتخرد  رتشیب  هک 

راکم حاورا  ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ  هک  دنتشاد  داقتعا  دنتشادن و  دامتعا  ناتخرد 
. دنرادنپ یم  محر  یب  ار  ناتخرد  حاورا  هیسور  قرش  دنھ و  نانکاس   . دنشاب یم 
نینچ هیلوا  یاھیماس  هک  روطنامھ   ، دنتسرپ یم  ار  ناتخرد  زونھ  اینوگاتاپ  مدرم 

هب  ، دندیشک تسد  ناتخرد  شتسرپ  زا  نایناربع  هک  نیا  زا  دعب  اھتدم   . دندرک یم 
تخرد ۀقرف  یراگزور   . دنداد همادا  اھراز  هشیب  رد  دوخ  نوگانوگ  نایادخ  شیاتس 

. تشاد دوجو  ایند  رساترس  رد  نیچ  رد  زج  هب  تایح 

ریت کی  طسوت  دنناوت  یم  نیمز  حطس  ریز  یاھبنارگ  تازلف  ای  بآ  هک  داقتعا  نیا 
تخرد یناتساب  یاھ  هقرف  زا  یراگدای   ، دنوش فشک  بای  زلف  بای و  بآ  یبوچ 

زا یخرب   ، بوچ هب  ندز  هبرض  یفارخ  راک  ، و  سمسیرک تخرد   ، یِم ِریت   . دشاب یم 
موادت ار  دعب  نارود  تخرد  یاھ  هقرف  تخرد و  شتسرپ  یناتساب  موسر 

. دنشخب یم 

لماکت لاح  رد  یاھکینکت  اب  تعیبط  سیدقت  لاکشا  نیرت  نیزاغآ  نیا  زا  یرایسب 
لاعف نھذ  یرای  اب  هک  شتسرپ  عاونا  نیرت  نیزاغآ  اما   ، دنتخیمآرد شتسرپ  یتآ 
عون ِیرادیب  لاح  رد  یگزات  هب  ِیبھذم  ِتعیبط  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم   ، دنوش یم 
لمع  ، دھد ناشن  شنکاو  لماک  روط  هب  یونعم  تاریثأت  کرحم  هب  تبسن  رشب 

. دندرک یم 

تاناویح شتسرپ  - 3

وا ناکاین   . تشاد رتالاب  تاناویح  یارب  هنارایمھ  هژیو و  ساسحا  کی  یودب  ناسنا 
نیا رب  رواب  ادتبا  رد  ایسآ  بونج  رد   . دندوب هدرک  یریگ  تفج  یتح  یگدنز و  اھنآ  اب 

لاور یاقب  داقتعا  نیا   . دندرگ یم  زاب  نیمز  هب  ناویح  لکش  هب  اھناسنا  حاورا  هک  دوب 
. دوب تاناویح  شتسرپ  رت  یمیدق  مھ  زاب 

اھنآ  . دندرک یم  میرکت  ناشتراھم  تردق و  لیلد  هب  تاناویح  هب  هیلوا  یاھناسنا 
رگناشن تاقولخم  زا  یخرب  نیبزیت  نامشچ  زیت و  ییایوب  هک  دندرک  یم  روصت 
یاھداژن طسوت  تاناویح  مامت  فلتخم  نارود  یط   . تسا اھنآ  یحور  تیادھ 

دنتشاد دوجو  یتاقولخم  یشتسرپ  یاھزیچ  نایم  رد   . دنا هدش  هدیتسرپ  نوگانوگ 
یرپ راتنِس و  لثم   ، دندش یم  هدروآ  رامش  هب  ناویح  همین  ناسنا و  همین  هک 

. ییایرد
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طباور زونھ  اھودنھ  ، و  دندیتسرپ یم  رام  ایقزح  هاش  ناراگزور  ات  نایناربع 
کی اھ  ینیچ  طسوت  اھدژا  شتسرپ   . دنراد دوخ  یگناخ  یاھرام  اب  یا  هناتسود 

کی ناونع  هب  دوب و  ینانوی  بط  زا  یلبمس  رام  درخ   . دشاب یم  رام  یاھ  هقرف  یاقب 
زا رام  نوسفا  رنھ   . دوش یم  هتفرگ  راک  هب  زونھ  یزورما  ناکشزپ  طسوت  ناشن 
رام ۀجیتن  رد  اھنآ   . تسا هدیسر  زورما  هب  تسود  رام  ۀقرف  نز  نارگوداج  ناراگزور 
دندش یعقاو  ناداتعم  رھز  هب  تبسن  عقاو  رد  ، و  دندش نوصم  هنازور  یاھ  یگدیزگ 

. دنشاب هتشاد  یراگزاس  مھ  اب  دنتسناوت  یمن  مس  نیا  نودب  و 

نارود رد  ییالط  لصا  هابتشا  میھفت  ۀلیسو  هب  تاناویح  ریاس  تارشح و  شتسرپ 
 — دوش یم  امش  اب  هک  دینکب  ار  راک  نامھ  تایح ) زا  لکش  رھ   ) نارگید اب  دعب — 
ۀلیسو هب  اھداب  یمامت  هک  دنتشاد  داقتعا  ینامز  ناتساب  نارود  مدرم   . تفای جاور 

رادلاب تاقولخم  یمامت  زا  مھ   ، ور نیا  زا  دنوش و  یم  داجیا  ناگدنرپ  یاھلاب 
دندرک یم  روصت  یوانیدناکسا  ۀیلوا  مدرم   . دندیتسرپ یم  ار  اھنآ  مھ  دندیسرت و  یم 

هدیعلب ار  هام  ای  دیشروخ  زا  یتمسق  هک  یگرگ  ۀلیسو  هب  فوسک  فوسخ و  هک 
. دنھد یم  ناشن  بسا  رس  کی  اب  ار  ونشیو  بلغا  اھودنھ   . دوش یم  بجوم  تسا 

کی ای  هدش و  شومارف  یادخ  کی  رگنایامن  یناویح  لبمس  کی  تاقوا  یرایسب 
نیدامن ناویح  هرب  یلماکت  بھذم  رد  لیاوا  نامھ  زا   . دشاب یم  هتفر  نایم  زا  ۀقرف 

. دیدرگ قشع  حلص و  لبمس  رتوبک  ینابرق و 

لبمس هک  یدح  ات  تسرد   ، دشاب دب  ای  بوخ  تسا  نکمم  ییارگدامن   ، بھذم رد 
ِیتسرپ تب  اب  دیابن  ییارگدامن  . و  دوشن ای  دوش  یشتسرپ  ۀیلوا  ۀدیا  نیزگیاج 

، دوش یم  شتسرپ  لمع  رد  میقتسم و  روط  هب  یدام  یش  نآ  رد  هک  میقتسم 
. دوش هابتشا 

رصانع شتسرپ  - 4

یودب یاھداژن   . تسا هدرک  شتسرپ  ار  شتآ  ، و  بآ  ، اوھ  ، نیمز رشب  عون 
رد نونکا  یتح   . دندیتسرپ یم  ار  اھ  هناخدور  هدومن و  سیدقت  ار  اھ  همشچ 
لباب رد   . تسا ییافوکش  دشر و  لاح  رد  هناخدور  ذوفن  اب  ۀقرف  کی  ناتسلوغم 
ماجنا ار  هنالاس  مامح  نییآ  اھینانوی  ، و  دش یبھذم  مسارم  کی  دیمعت  لسغ 

یاھ همشچ  رد  حاورا  دننک  روصت  هک  دوب  ناسآ  ناتساب  مدرم  یارب  نیا   . دنداد یم 
یگدنز ناشورخ  یاھبالیس  ، و  یراج یاھ  هناخدور   ، ناشوج یاھناشفبآ   ، راوف
یشخب ناج  تاداقتعا  اب  ار  هداس  ناھذا  نیا  تکرح  لاح  رد  یاھبآ   . دننک یم 

تاقوا یھاگ   . دنداد یم  رارق  ریثأت  تحت  راکشآ  روط  هب  یعیبط  قوف  یورین  یحور و 
دونشخان زا  سرت  لیلد  هب   ، ندش قرغ  لاح  رد  ناسنا  کی  هب  ندیناسر  یرای  زا 

. دش یم  عانتما   ، هناخدور یادخ  کی  نتخاس 
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هب فلتخم  راصعا  رد  نوگانوگ  نامدرم  یارب  ددعتم  یاھدادیور  اھزیچ و  یرایسب 
لیابق زا  یرایسب  طسوت  نامک  نیگنر  زونھ   . دنا هدرک  لمع  یبھذم  کرحم  تروص 
روصت  ، ود رھ   ، اقیرفآ ناتسودنھ و  رد   . دوش یم  شتسرپ  ناتسودنھ  یاھ  هپت 
نایناربع و  . تسا ینامسآ  یاسآ  لوغ  رام  کی  نامک  نیگنر  هک  دوش  یم 

، بیترت نیمھ  هب   . دنرگن یم  دوعوم “ نامک  نیگنر   ” تروص هب  نآ  هب  نایحیسم 
رد تسا  نکمم  دنوش  یم  یقلت  دنمدوس  ایند  زا  یتمسق  رد  هک  یتاریثأت 

قرش داب  یبونج  یاکیرمآ  رد   . دنوش هدروآ  رامش  هب  هنارورش  رگید  یاھنیمزرس 
درگ و اریز   ، تسا نمیرھا  کی  دنھ  رد  نآ  ؛  دروآ یم  ناراب  اریز   ، دشاب یم  ادخ  کی 

رواب ناتساب  نارود  نادرگارحص   . دوش یم  یلاسکشخ  بجوم  دروآ و  یم  کاخ 
مایا رد  یتح  ، و  دنک یم  داجیا  تعیبط  حور  کی  ار  ینش  یاھدابدرگ  هک  دنتشاد 
یناربع تایھلا  رد  ار  اھنآ  موادت  هک  دوب  یوق  ردقنآ  تعیبط  حاورا  هب  داقتعا  یسوم 

. دومن نیمضت  اوھ  ، و  بآ  ، شتآ ناگتشرف  تروص  هب 

زا یرایسب  طسوت  ددعتم و  یودب  لیابق  طسوت  یگمھ  گرگت  ، و  ناراب  ، اھربا
اب اھدابدنت   . دنا هدش  عقاو  شتسرپ  سرت و  دروم  تسرپ  تعیبط  ۀیلوا  یاھ  هقرف 
نیا ریثأت  تحت  ردقنآ  وا   . دنتخاس یم  بوعرم  تخس  ار  هیلوا  ناسنا  قرب  دعر و 

نیگمشخ یادخ  کی  یادص  ار  دعر  هک  تفرگ  یم  رارق  یرصنع  تالالتخا 
نایم رد  دندوب و  طوبرم  مھ  هب  شخرذآ  زا  سرت  شتآ و  شتسرپ   . تشادنپ یم 

. دندوب جیار  هیلوا  یاھھورگ  زا  یرایسب 

کی  . دوب هتخیمآرد  وداج  رحس و  اب  شتآ  هدز  تشحو  یودب  یاھناسنا  ناھذا  رد 
ییوداج یاھلومرف  دربراک  رد  ار  تبثم  یفداصت  ۀجیتن  کی  یزاب  هدبعش  هاوخاوھ 

، یفنم جیاتن  زا  دروم  نیدنچ  هک  یلاح  رد   ، دروآ یم  رطاخ  هب  ینشور  هب  دوخ 
هب شتآ  سیدقت  ناریا  رد   . دنک یم  شومارف  ییانتعا  یب  اب  ار   ، راکشآ یاھتسکش 
هب ار  شتآ  لیابق  یخرب   . تشاد ماود  ینالوط  یتدم  یارب  اجنآ  رد  دیسر و  دوخ  جوا 

حور رو  هلعش  لبمس  ناونع  هب  ار  نآ  نارگید  ؛  دندیتسرپ یم  تیھولا  دوخ  ناونع 
اتسو ۀرکاب  نارتخد   . دندرک یم  میرکت  دوخ  سدقم  نایادخ  زاس  هزنم  هدننک و  هیکزت 
هب زونھ  اھعمش  متسیب  نرق  رد  ، و  دندوب سدقم  یاھشتآ  زا  تبقارم  لوئسم 

. دنزوس یم  یبھذم  مسارم  زا  یرایسب  نییآ  زا  یشخب  ناونع 

ینامسآ مارجا  شتسرپ  - 5

کانسارھ سیدقت  قیرط  زا  تاناویح  ، و  ناتخرد  ، اھ هپت   ، اھگنس هتخت  شتسرپ 
رد  . تفای لماکت  ناگراتس  ، و  هام  ، دیشروخ یزاسادخ  هب  یعیبط  روط  هب  رصانع 

یاھناسنا ۀتفای  لالج  یاھناور  تروص  هب  ناگراتس  رگید  یاھاج  ناتسودنھ و 
. دندوب هدرک  تمیزع  مسج  رد  یگدنز  زا  هک  دندش  یم  هدروآ  رامش  هب  یگرزب 

ردام ِنیمز  ردپ و  ِنامسآ  نادنزرف  ار  دوخ  تسرپ  هراتس  ِینادلک  نایارگ  هقرف 
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. دنتشاگنا یم 

رصع لوط  رد  هام  سیدقت   . دش ماجنا  دیشروخ  شتسرپ  زا  شیپ  هام  شتسرپ 
یبھذم یلصا  مسارم  دیشروخ  شتسرپ  هک  یلاح  رد   ، دوب دوخ  جوا  رد  راکش 

رد یا  هدرتسگ  ۀشیر  ادتبا  رد  دیشروخ  شتسرپ   . دیدرگ یزرواشک  بقاعتم  راصعا 
دیشروخ سیدقت  ناریا  رد   . دروآ ماود  تدم  نیرت  ینالوط  یارب  اجنآ  رد  ، و  تفرگ دنھ 

نامدرم زا  یرایسب  نایم  رد   . دیدرگ یتسرپ  ارتیم  یدعب  ۀقرف  روھظ  بجوم 
رد ار  دیشروخ  اھینادلک   . دش یم  یقلت  اھنآ  ناھاشداپ  یاین  تروص  هب  دیشروخ 

دیشروخ مان  نداد  قیرط  زا  یدعب  یاھندمت   . دنداد رارق  ناھج “ ۀریاد  تفھ   ” زکرم
. دنداھن جرا  ار  نآ  هتفھ  زور  نیلوا  هب 

ایند هب  هرکاب  زا  ِنارسپ  زیمآرارسا  ردپ  دیشروخ  یادخ  هک  دش  یم  هتشادنپ  نینچ 
هدیزگرب یاھداژن  رب  یجان  ناونع  هب  هاگھگ  اھنآ  روصت  هب  هک  تسا  تشونرس  ۀدمآ 

هب سدقم  ۀناخدور  کی  یور  هشیمھ  یعیبط  قوف  نادازون  نیا   . دنوش یم  اطعا 
زا دعب  ، و  دنوش هداد  تاجن  هداعلا  قراخ  یا  هقیرط  هب  ات  دندش  یم  اھر  روانش  تلاح 
. دنوش دوخ  نامدرم  ۀدنھد  تاجن  رگ و  هزجعم  یاھتیصخش  ات  دندش  یم  گرزب  نآ 

ناسنا شتسرپ  - 6

جرا رد  ناسنا   ، الاب نامسآ  رد  نیمز و  حطس  یور  رگید  زیچ  رھ  شتسرپ  زا  دعب 
ِیودب ناسنا   . تسا هدرکن  گنرد  یمارتحا  اب  هتخیمآ  قشع  نینچ  اب  دوخ  هب  نداھن 

. دوش یمن  لئاق  نایادخ  ، و  اھناسنا  ، نایاپراھچ نیب  ینشور  زیامت  چیھ  نھذ  هداس 

، و درک یم  یقلت  ناسناربا  تروص  هب  ار  یداعریغ  صاخشا  یمامت  هیلوا  ناسنا 
سیدقت اب  مأوت  سرت  اب  اھنآ  هب  هک  دیسرت  یم  یتادوجوم  نینچ  زا  ردقنآ 

اھولقود نتشاد  یتح   . درک یم  شتسرپ  ار  اھنآ  ًالمع  یا  هجرد  ات  وا   . تسیرگن یم 
، نونجم یاھمدآ   . دش یم  یقلت  دایز  یلابقادب  ای  دایز و  یتخبشوخ  تروص  هب 
لامرن نھذ  یاراد  هک  ناشناعونمھ  طسوت  اھ  هداتفا  بقع  ، و  عرص هب  نایالتبم 

، دننک یم  یگدنز  یداعریغ  تادوجوم  نیا  نورد  رد  نایادخ  دنتشاد  رواب  دندوب و 
؛ دندش یم  شتسرپ  ناربمایپ  ، و  ناھاشداپ  ، نانھاک  . دندش یم  شتسرپ  بلغا 

ماھلا نایادخ  طسوت  هک  یناسک  تروص  هب  ناتساب  نارود  سدقم  یاھناسنا 
. دندش یم  عقاو  شرگن  دروم  دنا  هتفای 

یاھناور  ، اھدعب دندش . یم  هدرمش  نایادخ  ۀرمز  رد  دندرم و  یم  لیابق  ناسیئر 
زگرھ هدشن  یرای  لماکت  دندش . یم  یقلت  سدقم  دندرک  یم  توف  هک  یا  هتسجرب 

لماکت ، و  هدوتس  ، هتفای لالج  حاورا  زا  رتالاب  هک  ینایادخ  ندمآ  دوجو  هب  بجوم 
دوجو هب  ار  دوخ  نایادخ  بھذم  هیلوا  لماکت  رد   . دشن دنشاب  هدرم  یاھناسنا  ۀتفای 
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بھذم  . دننک یم  هلومرف  ار  بھذم  نایادخ  یھلا  یزاسراکشآ  نایرج  رد   . دَرَوآ یم 
راکشآ بھذم   . دنک یم  قلخ  یناف  ناسنا  دننامھ  هیبش و  ار  دوخ  نایادخ  یلماکت 

یدننامھ تھابش و  هب  یناف  ناسنا  ینوگرگد  لماکت و  ددص  رد  یھلا  ۀدش 
. تسا دنوادخ 

تعیبط نایادخ  زا  دیاب   ، دنتسھ یرشب  أشنم  زا  دوش  یم  روصت  هک   ، یحور نایادخ 
حاورا دروآ —  دوجو  هب  ینوگانوگ  نایادخ  تعیبط  شتسرپ  اریز   ، دنوش هداد  زیمت 
رانک رد  تسرپ  تعیبط  یاھ  هقرف   . دندش هداد  اقترا  نایادخ  تیعقوم  هب  تعیبط 

مادک رھ  ، و  دنداد همادا  دوخ  دشر  هب  دنتفای  روھظ  اھدعب  هک  تسرپ  حور  یاھ  هقرف 
هناگود تشادرب  کی  یبھذم  یاھمتسیس  زا  یرایسب   . دنتشاذگ ریثأت  یرگید  یور 

یخرب رد   . یحور نایادخ  تعیبط و  هب  طوبرم  نایادخ   ، دندش اریذپ  تیھولا  زا  ار 
هک نانچ   ، دنا هدروخ  هرگ  مھ  رد  یا  هدننک  مگردرس  تروص  هب  میھافم  نیا  تایھلا 

. دوش یم  ریوصت   ، دوب زین  شخرذآ  ۀدننک  داجیا  هک  یحور  نامرھق  کی   ، رُت ۀلیسو  هب 

نانارمکح هک  دیسر  دوخ  جوا  هب  یماگنھ  ناسنا  طسوت  ناسنا  شتسرپ  اما 
ققحت یارب  ، و  دنداد نامرف  دوخ  ناگ  هطلس  ریز  هب  ار  یسیدقت  نینچ  یویند 

. دنا هدرک  لوزن  تیھولا  زا  هک  دندرک  اعدا  یمکح  نینچ  ندیشخب 

درخ شتسرپ و  ناروای  - 7

رد هتخیگنا  دوخ  یعیبط و  روط  هب  تعیبط  شتسرپ  هک  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم 
نیمھ رد  اما  ؛  تسا نینچ  ، و  تسا هدمآ  دوجو  هب  یودب  نانز  نادرم و  ناھذا 

هلحرم نیا  ۀدننک  تیادھ  ریثأت  کی  ناونع  هب  هک   ، روای حور  نیمشش   ، یودب ناھذا 
. درک یم  لمع  نارود  نیا  یمامت  رد   ، دوب هدش  اطعا  نامدرم  نیا  هب  رشب  لماکت  زا 

نآ یاھیلجت  نیلوا  هک  نآ  زا  رظن  فرص   ، رشب عون  رد  ار  شتسرپ  لیم  حور  نیا  و 
هک نیا  مغر  هب   ، شتسرپ حور   . تخیگنا یمرب  موادم  روط  هب   ، دندوب یم  یودب  ردقچ 

دربراک هک  نیا  ، و  دیدرگ یم  هنارگشتسرپ  زاربا  نتخیگنارب  بجوم  یناویح  سرت 
لیم شیادیپ  بجوم  ًاعطق   ، دوب زکرمتم  تعیبط  هب  طوبرم  ِءایشا  یور  نآ  ۀیلوا 

. دش شتسرپ  هب  یرشب 

هن  ، ساسحا یلماکت  ۀعسوت  لک  رد  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  امش 
یکدنا توافت  یودب  نھذ  یارب   . دوب هدننک  لرتنک  هدننک و  تیادھ  ریثأت   ، هشیدنا

. دراد دوجو  ندیتسرپ  ، و  نداھن جرا   ، ندرک بانتجا   ، ندیسرت نایم 

 — یبرجت هناشیدنا و  فرژ  رکفت  درخ —  قیرط  زا  شتسرپ  هب  لیم  هک  یماگنھ 
هب ندش  لوحتم  هب  عورش  ماگنھ  نآ  رد   ، دوش عقاو  نومنھر  دروم  هدش و  هداد  دنپ 
هب  ، درخ حور   ، روای حور  نیمتفھ  هک  یماگنھ   . دنک یم  یعقاو  بھذم  ۀدیدپ  یوس 
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هب عورش  شتسرپ  رد  ناسنا  ماگنھ  نآ  رد   ، دبای یم  تسد  یناحور  رثؤم  تمدخ 
ۀدننیرفآ تعیبط و  یادخ  هب  ندروآ  ور  یعیبط و  یاھزیچ  تعیبط و  زا  ینادرگیور 

. دنک یم  یعیبط  یاھزیچ  یمامت  نادواج 

[. نادابن رصع  کانبات  ۀراتس  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 86
بھذم ۀیلوا  لماکت 

هتسباو یھلا  یزاسراکشآ  هب  شتسرپ  هب  یودب  نیشیپ و  لیم  زا  بھذم  لماکت 
نیمتفھ نیمشش و  ۀدننک  تیادھ  ذوفن  تحت  رشب  نھذ  لامرن  درکراک   . تسین

نیمضت ار  ینیوکت  نینچ  هک  تسا  یفاک  ًالماک  یحور  یناھج  یاطعا  ِینھذ  روای 
. دیامن

، دش یھلا  ًاتیاھن  ، و  یحور  ، یصخش رشب  هاگآدوخ  ریمض  رد  تعیبط  هک  جیردت  هب 
یبھذم جیردت  هب  تعیبط  یاھورین  زا  ناسنا  بھذم  شیپ  سرت  نیرت  نیزاغآ 

رد ناھذا  یناور  کرحت  کیژولویب  یعیبط  دمایپ  کی  بھذم  یودب  عون  اذل   . تشگ
هعیبطلاءاروام میھافم  هرابکی  هب  یناھذا  نینچ  هک  نیا  زا  دعب   ، یناویح لماکت  لاح 

. دوب  ، دندوب هدنارورپ  رس  رد  ار 

یلابقا دب  یلابقا و  شوخ  سناش : - 1

رد یلماکت  ِنیزاغآ  بھذم  ۀیلوا  یاھ  هشیر   ، شتسرپ هب  یعیبط  لیم  زا  ادج 
. دندوب یداع —  یاھدادخر   ، لابقا حالطصا  هب  سناش —  نوماریپ  یرشب  براجت 
، و دشاب توافتم  هتسویپ  دیاب  راکش  جیاتن   . دوب کاروخ  یچراکش  کی  یودب  ناسنا 
دب یلابقا و  شوخ  ناونع  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  یبراجت  نآ  بجوم  ًاعطق  رما  نیا 

هک دوب  ینانز  نادرم و  یگدنز  رد  یگرزب  لماع  یرایبدب   . دنک یم  ریبعت  یلابقا 
. دندرک یم  یگدنز  هدمآ  هوتس  هب  هرطاخمرپ و  دوجو  کی  راومھان  ۀبل  رد  ًاموادم 

هک دنک  یم  زکرمتم  سناش  یور  ار  هجوت  نانچ  یودب  ناسنا  ِینالقع  دودحم  قفا 
یارب ایشنروی  یودب  مدرم   . دوش یم  اجرباپ  لماع  کی  یلابقا  شوخ  وا  یگدنز  رد 
دنتشاد یزیمآ  هرطاخم  یگدنز  اھنآ   . یگدنز حطس  یارب  هن   ، دندرک یم  القت  ندوب 
یایالب اھ و  هتخانشان  زا  مئاد  سرت   . درک یم  یزاب  یمھم  شقن  سناش  نآ  رد  هک 

رھ ، و  دوب قلعم  یودب  یاھناسنا  نیا  زارفرب  یدیمون  ربا  کی  تروص  هب  یندیدان 
یلابقا دب  هک  یراک  ماجنا  زا  اھنآ   . داد یم  رارق  عاعشلا  تحت  رثؤم  روط  هب  ار  یتذل 

عوقو زا  هشیمھ  یودب  یفارخ  یاھناسنا   . دندرک یم  یگدنز  مئاد  ۀرھلد  رد  دروایب 
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شیپ کی  تروص  هب  یتخب  کین  نیا  هب  اھنآ   . دنتشاد همھاو  یلابقا  شوخ  کی 
. دنتسیرگن یم  الب  یعطق  دمآرد 

دناوت یم  مدآ  هک  یتقو   . دوب هدننک  جلف  یلابقا  دب  زا  دوجوم  هتسویپ  سرت  نیا 
 — زیچ چیھ  یارب  یزیچ  دوش —  هجاوم  یلابقا  شوخ  اب  دنک و  تکرح  فدھ  یب 

یاھناسنا ؟  یزیچ یارب  زیچ  چیھ  دروآ —  یلابقا  دب  درک و  راک  تخس  دیاب  ارچ 
ار یلابقا  دب  اما  دنرادن —  ار  نآ  ردق  دننک —  یم  شومارف  ار  یلابقا  شوخ  رکف  یب 

. دنراپس یم  رطاخ  هب  روآدرد  روط  هب 

یگدنز یلابقا —  دب  سناش —  زا  مئاد  سرت  رد  نانیمطا و  مدع  رد  هیلوا  ناسنا 
رامق کی  یتسھ  ؛  دوب سناش  هب  هتسباو  زیگنا  ناجیھ  یزاب  کی  یگدنز   . درک یم 
دنراد و رواب  سناش  هب  زونھ  ندمتم  ًاشخب  مدرم  هک  تسین  بجعت  یاج   . دوب

یگتسبلد ود  نیب  یودب  ناسنا   . دنھد یم  ناشن  موادم  لیامت  رامق  هب  تبسن 
زیچ و چیھ  یازا  رد  یزیچ  بسک  هب  رفاو  قایتشا  درک : یم  ضوع  اج  ًابوانتم  یوق 

نیرتالاب یلصا و  ۀقالع   ، دوجو ِرامق  نیا  . و  یزیچ یازا  رد  زیچ  چیھ  بسک  زا  سرت 
. دوب هیلوا  یودب  نھذ  یگتفیش 

هک یلاح  رد   ، دنتشاد ار  لابقا  سناش و  یاھھاگدید  نامھ  دعب  نارود  ناراد  هلگ 
زا یزرواشک  تالوصحم  هک  دندوب  هاگآ  هدنیازف  روط  هب  دعب  مھ  زاب  نارود  نازرواشک 

ًاروف تشادن  ًالصا  ای  تشاد و  اھنآ  یور  یمک  لرتنک  ناسنا  هک  اھزیچ  یرایسب 
، نافوط  ، گرگت  ، لیس  ، یلاسکشخ ینابرق  ار  دوخ  زرواشک   . دنتفریذپ یم  ریثأت 
تاریثأت نیا  یمامت  نوچ  . و  تفای یم  امرس  امرگ و  زین  ، و  یھایگ یاھیرامیب  ، و  تفآ

دب ای  یلابقا  شوخ  تروص  هب  اھنآ  هب   ، دنتشاذگ یم  ریثأت  یدرف  یزورھب  رب  یعیبط 
. دش یم  هتسیرگن  یلابقا 

هیاس ًادیدش  ناتساب  نارود  نامدرم  یمامت  ۀفسلف  رب  لابقا  سناش و  روصت  نیا 
نم : ” تسا هدش  هتفگ  نامیلس  درخ  نوماریپ  ریخا  مایا  رد  یتح   . دوب هدنکفا 

زابرس نیرتیوق  ، و  دوش یمن  هدنرب  هدنود  نیرت  عیرس  هشیمھ  هک  مدید  متشگزاب و 
، و دوش یمن  ریس  ناشمکش  هشیمھ  اناد  صاخشا   . دوش یمن  زوریپ  گنج  رد 
تیانع دروم  هشیمھ  رھام  دارفا  ، و  دنسر یمن  تمعن  تورث و  هب  هشیمھ  نالقاع 
ناسنا اریز   . دراد یگتسب  سناش  تمسق و  هب  زیچ  همھ  هکلب  ؛  دنریگ یمن  رارق 

، و دنوش یم  راتفرگ  الب  روت  کی  رد  نایھام  هک  روطنامھ   . دناد یمن  ار  دوخ  ریدقت 
ماد رد  دنرادن  ار  شراظتنا  هک  یتقو  زین  ناسنا  نادنزرف   ، دنتفا یم  ماد  هب  ناگدنرپ 

“. دندرگ یم  راتفرگ  الب 

سناش نتفای  یلجت  - 2
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نانز نادرم و  هک  یماگنھ   . دوب یودب  ناسنا  نھذ  یعیبط  تیعضو  کی  بارطضا 
ناکاین یعیبط  تیعضو  هب  ًافرص  اھنآ   ، دنوش یم  دح  زا  هدایز  بارطضا  ینابرق 
کاندرد عقاو  رد  بارطضا  هک  یماگنھ  ؛ و  دننک یم  تشگزاب  دوخ  رود  رایسب 

یلماکت و تارییغت  بجوم  هتسویپ  روط  هب  دوش و  یم  تیلاعف  عنام   ، دوش یم 
. تسا یرورض  یجیردت  لماکت  یارب  جنر  درد و   . دوش یم  یکیژولویب  یاھیراگزاس 

رطاخ هب  یتح  هداتفا  بقع  لیابق  یخرب  هک  تسا  کاندرد  ردقنآ  یگدنز  یارب  القت 
ًاموادم یودب  ناسنا   . دننک یم  یراز  دنلان و  یم  زونھ  دیشروخ  دیدج  عولط  رھ 

درد یارب  یدام  عبنم  کی  نوچ  وا  ؟ “ دھد یم  هجنکش  ارم  یسک  هچ  : ” دیسرپ یم 
هب بیترت  نیدب  . و  درک یم  افتکا  یحور  حیضوت  کی  هب   ، تفای یمن  دوخ  جنر  و 

اھ هتخانشان  زا  سارھ  ، و  اھیندیدان زا  تشحو   ، زیمآرارسا یاھزیچ  زا  سرت  ۀطساو 
، تشگ دوجو  یارب  القت  رد  یلماع  تعیبط  زا  سرت  ور  نیا  زا   . تشگ دلوتم  بھذم 

. زیمآرارسا یاھزیچ  لیلد  هب  سپس  سناش و  لیلد  هب  ادتبا 

یکدنا یاھ  هدیا  زا  دنمشوھ  ینیشنمھ  یارب  اما  دوب  یقطنم  یودب  نھذ 
رگا  . دوب یگدیچیپ  دقاف  ًالماک  هدیدن و  شزومآ  یودب  ناسنا  نھذ   . دوب رادروخرب 

لولعم تلع و  ار  اھنآ  یودب  ناسنا   ، دمآ یم  یرگید  لابند  هب  یا  هثداح 
طقف یودب  ناسنا  رد   ، دراگنا یم  هفارخ  ندمتم  ناسنا  هک  هچنآ   . تشادنپ یم 
یا هطبار  چیھ  ًاموزل  هک  تسا  هتفرگ  ارف  یدنک  هب  رشب  عون   . دوب ضحم  ینادان 
کرد هب  عورش  یگزات  هب  طقف  یرشب  تادوجوم   . درادن دوجو  جیاتن  دصاقم و  نایم 

رادیدپ اھنآ  یاھدمایپ  لامعا و  نیب  دوجو  یاھشنکاو  هک  دنا  هدرک  رما  نیا 
ار یعازتنا  سوملمریغ و  زیچ  رھ  دنک  یم  شالت  یودب  ناسنا   . دنوش یم 

حاورا حابشا —  لکش  هب  ود  رھ  سناش  تعیبط و  بیترت  نیدب  ، و  دشخب تیمسج 
. دنبای یم  تیصخش  نایادخ  تروص  هب  اھدعب  و  — 

نیرتھب دوخ  یارب  هک  دنک  رواب  ار  یزیچ  نآ  تسا  لیامتم  یعیبط  روط  هب  ناسنا 
یصخش عفن  ؛  دناد یم  دوخ  عفن  هب  هدنیآ  رد  ای  ًاروف  هک  ار  یزیچ  نآ   ، درادنپ یم 
یاھناسنا ناھذا  نایم  توافت   . دھد یم  رارق  عاعشلا  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  ار  قطنم 

ات تسا  هجرد  رد  ، و  تعیبط ات  تسا  یوتحم  رد  رتشیب  ندمتم  یاھناسنا  یودب و 
. تیفیک

، یعیبط قوف  للع  هب  تسا  راوشد  اھنآ  کرد  هک  ییاھزیچ  موادم  نداد  تبسن  اما 
ینالقع تخس  راک  لاکشا  ۀیلک  زا  بانتجا  ِتحار  هنالبنت و  هار  کی  زا  رتمک  یزیچ 

رد حیضوت  لباقریغ  زیچ  ششوپ  یارب  هک  تسا  یا  هژاو  ًافرص  یلابقا  شوخ   . تسین
هداد صیصخت  ییاھ  هدیدپ  نآ  هب  ، و  تسا هدش  عادبا  یرشب  دوجو  زا  رصع  رھ 

هک تسا  یا  هژاو  سناش   . دنتسین نآ  مھف  هب  لیام  ای  رداق  اھناسنا  هک  دوش  یم 
صخشم ار  اھتلع  هک  تسا  نآ  زا  رتاسآ  نت  ای  رت  نادان  ناسنا  هک  تسا  نیا  رگناشن 
هب ای  هثداح  کی  تروص  هب  یماگنھ  طقف  ار  یعیبط  دادخر  کی  اھناسنا   . دزاس
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، دنتسھ لیخت  یواکجنک و  دقاف  هک  دنروآ  یم  رامش  هب  یلابقا  دب  کی  ناونع 
فاشتکا  . دنشاب یم  ییوجارجام  یمدقشیپ و  دقاف  اھداژن  هک  یماگنھ 

هب ، و  یلابقا شوخ   ، سناش هب  ار  ناسنا  داقتعا  دوز  ای  رید  یگدنز  یاھ  هدیدپ 
نآ رد  هک  مظنم  دنمنوناق و  ناھج  کی  ار  نآ  یاج  ، و  درب یم  نایم  زا  ثداوح  حالطصا 

بیترت نیدب   . دریگ یم  دنوش  یم  عقاو  مدقم  اھلولعم  یمامت  رب  نیعم  یاھتلع 
. دھد یم  یگدنز  تذل  هب  ار  دوخ  یاج  دوجو  زا  سرت 

، دراد رارق  یزیچ  ذوفن  تحت  ایوگ  هک  یروط   ، هدنز ار  تعیبط  یمامت  یودب  ناسنا 
رارق شھار  دس  هک  ناج  یب  ِءایشا  نآ  هب  زونھ  ندمتم  ناسنا   . تشاگنا یم 
ناسنا  . دنک یم  نیرفن  نعل و  دنز و  یم  دگل  دننک  یم  دروخرب  وا  هب  دنریگ و  یم 

. دوب یدمع  زیچ  همھ  هشیمھ  ؛  درک یمن  یقلت  یفداصت  ار  زیچ  چیھ  زگرھ  یودب 
هب تسرد   ، حور یایند   ، یلابقا شوخ  درکلمع   ، ریدقت ۀطیح  یودب  ناسنا  یارب 
شنکاو ناس  هب  یلابقا  شوخ  هب   . دوب یقافتا  هتفاین و  نامزاس  یودب  ۀعماج  ۀزادنا 

هتسیرگن نایادخ  حازم  تروص  هب  اھدعب  ، و  حور یایند  یمدمد  دولآ و  سوھ 
. دش یم 

هعیبطلاءاروام یاھتشادرب  ریاس   . دندماین دوجو  هب  یرواب  حور  زا  بھاذم  یمامت  اما 
تعیبط  . دندرب هار  شتسرپ  هب  نینچمھ  اھرواب  نیا  ، و  دندوب یرواب  حور  اب  نراقم 

. تسا بھذم  زا  هدمآرب  نآ  ؛  تسین بھذم  کی  یرواب 

حیضوت لباقریغ  زیچ  گرم ―  - 3

بیکرت نیرت  هدننک  توھبم   ، دوب لماکت  لاح  رد  ناسنا  یارب  یگرزب  کوش  گرم 
هب بیترت  نیدب  دش و  سرت  ببس  گرم  کوش  هکلب  تایح  سیدقت  هن   . زار سناش و 
گرم تلع  ًالومعم  یودب  نامدرم  نایم  رد   . تشگ بھذم  یروراب  بجوم  رثؤم  روط 
هب گرم   . تشگ زیمآرارسا  هدنیازف  روط  هب  تنوشخ  نودب  گرم  اذل   ، دوب تنوشخ 

، و دوبن راکشآ  یودب  مدرم  نھذ  یارب  تایح  ِراظتنا  لباق  یعیبط و  نایاپ  کی  ناونع 
. دبایرد ار  نآ  ندوب  ریذپان  بانتجا  ناسنا  ات  تسا  هدوب  یپایپ  راصعا  هب  زاین 

هب ار  گرم  هک  یلاح  رد   ، تفریذپ تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  یگدنز  یودب  ناسنا 
زا ییاھ  هناسفا  اھداژن  یمامت   . تشادنپ یم  ینامسآ  یالب  یعون  ناونع 

هب تبسن  هیلوا  دروخرب  زا  هدنامزاب  تایاور   ، دندرم یمن  هک  دنراد  ار  ناشیاھناسنا 
یحور ۀتفاین  نامزاس  نیعمان و  یایند  کی  زا  مھبم  یتشادرب  رشب  نھذ  رد   . گرم
یگدنز رد  حیضوت  لباقریغ  یاھزیچ  یمامت  هک  یا  هطیح   ، تشاد دوجو  شیپ  زا 

حیضوت لباقریغ  یاھ  هدیدپ  ینالوط  تسرھف  نیا  هب  گرم  ، و  دمآ یم  اجنآ  زا  یرشب 
. تشگ هفاضا 
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ذوفن یعیبط  گرم  یرشب و  یاھیرامیب  یمامت  تلع  هک  دوب  نیا  رب  رواب  ادتبا  رد 
یرامیب داجیا  ببس  ندمتم  یاھداژن  یخرب  رضاح  نامز  رد  یتح   . دشاب یم  حاورا 

. دنناد یم  یبھذم  مسارم  ماجنا  هب  طونم  ار  نتفای  افش  دنناد و  یم  نمشد “  ” ار
یحور یایند  لمع  هب  ار  گرم  ببس  زونھ  یھقف  یتآ  رت و  هدیچیپ  یاھمتسیس 
ناسنا طوقس  هیلوا و  هانگ  ریظن  یتاداقتعا  هب  اھنیا  یمامت  ، و  دنھد یم  تبسن 

. تسا هدیماجنا 

یرشب فعض  تخانش  هارمھ  هب   ، تعیبط دنمتردق  یاھورین  ربارب  رد  یناوتان  کرد 
قوف یایند  زا  هک  دومن  راداو  ار  یودب  ناسنا  هک  دوب  گرم  یرامیب و  زورب  اب  هطبار  رد 
یگدنز زیمآرارسا  یاھبیشن  زارف و  نیا  عبنم  ناونع  هب  ماھبا  اب  ار  نآ  یو  هک   ، یدام

. دیامن کمک  بلط   ، درک یم  مسجت 

گرم زا  سپ  اقب  موھفم  - 4

ًافرص هاگآدوخان و  طابترا  زا  یشان  یناسنا  تیصخش  یدام  قوف  ۀلحرم  کی  ۀدیا 
ندید باوخ   . دوب حبش  یایور  ۀفاضا  هب  یگدنز  ۀرمزور  یاھدادخر  ِیفداصت 

دیسر یم  رظن  هب  وا  ۀلیبق  وضع  نیدنچ  طسوت  یفوتم  سیئر  کی  نوماریپ  نامزمھ 
یلکش هب  ریپ  سیئر  یتسار  هب  هک  دوب  یا  هدننک  عناق  ۀناشن  ۀدنریگ  رب  رد 

، قرع دنت  یوب  اب  ییاھایور  نینچ  زا  هک  یودب  ناسنا  یارب  نیا   . تسا هتشگزاب 
. دوب یعقاو  رایسب  ًامامت  تشگ  یم  رادیب  باوخ  زا  دایرف  ، و  شزرل

رد یندیدان  یاھزیچ  روصت  ۀتسویپ  لیامت  هدنیآ  دوجو  کی  هب  داقتعا  ِییایور  أشنم 
دیدج موھفم  نیا  ماگنھ  نآ  رد  . و  دزاس یم  صخشم  ار  یندید  یاھزیچ  بوچراھچ 
ظفح کیژولویب  ۀزیرغ  هب  هک  ار  گرم  زا  سرت  درک  عورش  هدنیآ  ِتایح  حبش -  ایور - 

. دیامن جالع  رثؤم  روط  هب  دوب  طوبرم  دوخ 

بآ و رد  هژیو  هب   ، دوب شناھد  راخب  نارگن  دایز  ۀزادنا  هب  نینچمھ  هیلوا  ناسنا 
سفن  . دش یم  رھاظ  ربا  کی  لکش  هب  ندیمد  نوریب  ماگنھ  رد  هک  درس  یاوھ 

وا  . تخاس یم  زیامتم  هدرم  زا  ار  هدنز  هک  دش  یم  روصت  یا  هدیدپ  لکش  هب  تایح 
یاھزیچ ماسقا  عاونا و  ماجنا  ، و  دنک کرت  ار  ندب  دناوت  یم  سفن  هک  تسناد  یم 

کی نوماریپ  یدامریغ  یزیچ  هک  تخاس  دعاقتم  ار  وا  باوخ  رد  بیرغ  بیجع و 
متسیس زا   ، حبش  ، یرشب ناور  نوماریپ  هدیا  نیرت  یودب   . دراد دوجو  یرشب  دوجوم 

. تفرگ همشچرس  ایور  سفنت -  یداقتعا 

. دومن روصت  سفن —  ندب و  ییاتود —  تروص  هب  ار  دوخ  یودب  ناسنا  ماجنارس 
کی هک  نیا  نمض  حاورا  ای  حابشا   . دوب حبش  کی   ، حور کی  اب  ربارب  ندب  یاھنم  سفن 
نیا . و  دندش یم  یقلت  ناسناربا  تروص  هب   ، دنتشاد یرشب  یعطق  رایسب  أشنم 
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زیچ عوقو  هک  دیسر  یم  رظن  هب  هدش  اھر  مسج  زا  ِحاورا  دوجو  هب  داقتعا 
. دزاس نشور  ار  حیضوت  لباقریغ  ررکمریغ و   ، هداعلا قراخ   ، لومعمریغ

هک یتادوجوم   . دوبن یگنادواج  هب  داقتعا  کی  ًاموزل  گرم  زا  دعب  یاقب  یودب  نیرتکد 
زا دنتسناوت  یم  یتخس  هب   ، دنرامشب دنتسناوت  یمن  ار  تسیب  ددع  زا  رتارف 
رکف ررکم  یاھخسانت  هب  اھنآ  ضوع  رد  ؛  دنشاب هتشاد  یروصت  تیدبا  ینارکیب و 

. دندرک یم 

زا خسانت  ۀدیا  نیا   . تشاد داقتعا  دسجت  خسانت و  هب  ًاصوصخ  یجنران  داژن 
مسر  . دش یم  یشان  ناکاین  هب  دالوا  ِیا  هصیصخ  یثرا و  تھابش  ۀدھاشم 

ببس هب  ناکاین  ریاس  اھگرزب و  ردام  اھگرزب و  ردپ  مسا  قباطم  نادنزرف  ندیمان 
هس زا  ناسنا  هک  دنتشاد  رواب  دعب  نارود  یاھداژن  زا  یخرب   . دوب خسانت  هب  داقتعا 
)، و رصق تارک  نوماریپ  مدآ  میلاعت  زا  هدنامیقاب   ) داقتعا نیا   . دریم یم  راب  تفھ  ات 
زا اوس  تاداقتعا  نایم  رد  دناوت  یم   ، هدش راکشآ  بھذم  رگید  یایاقب  زا  یرایسب 

. دوش تفای  متسیب  نرق  یاھیربرب  چوپ  نآ 

هدنیآ یگدنز  هب  یودب  ناسنا   . تشادن رواب  هدنیآ  هیبنت  ای  منھج  هب  هیلوا  ناسنا 
اھدعب  . تسیرگن یم   ، اھیلابقا دب  یمامت  یاھنم   ، یگدنز نیا  لثم  تسرد 

روصتم منھج —  تشھب و  دب —  حاورا  بوخ و  حاورا  یارب  هناگادج  یتشونرس 
هب تسرد  ناسنا  هک  دنتشاد  رواب  یودب  یاھداژن  زا  یرایسب  نوچ  اما   . دیدرگ

ار ندش  توترف  ریپ و  ۀدیا   ، دوش یم  دراو  یدعب  یگدنز  هب  یگدنز  نیا  کرت  ضحم 
دنوش روجنر  دایز  هک  نآ  زا  شیپ  دنداد  یم  حیجرت  رتشیب  اھریپ   . دنتشادن تسود 

. دنوش هتشک 

. تشاد هنوگ  حبش  ناور  تشونرس  نوماریپ  یتوافتم  ۀدیا  یھورگ  رھ  ًابیرقت 
؛ دنشاب هتشاد  یفیعض  یاھناور  دیاب  فیعض  یاھناسنا  هک  دنتشاد  رواب  اھینانوی 

عارتخا ایوپان  یاھناور  نیا  شریذپ  یارب  بسانم  یناکم  ناونع  هب  ار  خزود  اذل 
. دنشاب هتشاد  یرت  هاتوک  یاھ  هیاس  دوب  انب  نینچمھ  فیعض  صاخشا  نیا   . دندرک

زاب یدادجا  ابآ و  یاھنیمزرس  هب  اھنآ  حاورا  هک  دندرک  یم  روصت  هیلوا  یاھیدنآ 
مھ اب  ندب  ناور و  هک  دنتشاد  داقتعا  یراگزور  اھ  یرصم  اھ و  ینیچ   . دندرگ یم 

ظفح یارب  شالت  ربق و  قیقد  نتخاس  هب  رواب  نیا  نایرصم  نایم  رد   . دننام یم  یقاب 
. دنیآ یمرب  هدرم  لاوز  زا  تعنامم  ددص  رد  یزورما  نامدرم  یتح   . درب هار  ندب 

؛ دور یم  لفسا  ملاع  هب  درف  یحور  دننامھ  ۀنومن  کی  هک  دندرک  یم  روصت  نایناربع 
نیرتکد رد  مھم  تفرشیپ  نآ  هب  اھنآ   . ددرگ زاب  ناگدنز  نیمزرس  هب  تسناوت  یمن  نآ 

. دندیسر ناور  لماکت 

هنوگ حبش  ناور  موھفم  - 5
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اھدعب ، و  لایخ  ، مھو  ، هیاس  ، حور  ، حبش نوگانوگ  قرط  هب  ناسنا  یدامریغ  شخب 
یاھ هبنج  زا  نآ  ؛  دوب هیلوا  ناسنا  ییایور  تفج  ناور   . تسا هدش  هدیمان  ناور 
شنکاو ندرک  سمل  هب  تبسن  هک  نیا  زج  هب   ، دوب ناسنا  دوخ  هیبش  ًاقیقد  فلتخم 
هک دیماجنا  روصت  نیا  هب  ًامیقتسم  ییایور  یاھاتمھ  هب  داقتعا   . داد یمن  ناشن 
نیا  . دنتسھ رادروخرب  ناور  زا  اھناسنا  زین  ناج و  یب  رادناج و  یاھزیچ  یمامت 
اھومیکسا  . تشاد تعیبط  حور  هب  داقتعا  نتخاس  یمئاد  هب  لیامت  اھتدم  موھفم 

. دراد حور  کی  زیچ  رھ  تعیبط  رد  هک  دننک  یم  روصت  زونھ 

. دوش سمل  تسناوت  یمن  اما   ، دوش هدید  هدینش و  تسناوت  یم  هنوگ  حبش  ناور 
رد یحور  یایند  نیا  یاھتیلاعف  ردقنآ  اھناسنا  یایور  رب  ینتبم  یگدنز  جیردت  هب 
“ حور نتخاس  اھر   ” تروص هب  گرم  ًاتیاھن  هک  داد  طسب  هعسوت و  ار  لماکت  لاح 

، دندوب تاناویح  زا  رتالاب  یکدنا  هک  ییاھنآ  زج  هب   ، یودب لیابق  ۀیلک   . دیدرگ یقلت 
نیا  ، دور یم  شیپ  ندمت  هک  جیردت  هب   . دنا هدروآ  دوجو  هب  ار  ناور  زا  ییاھتشادرب 
ناور زا  شدیدج  تشادرب  یارب  ناسنا  ، و  دور یم  نیب  زا  ناور  زا  یفارخ  تشادرب 
، نآ رد  نکاس  یھلا  حور  سانشادخ و  ناسنا  نھذ  کرتشم  شنیرفآ  ناونع  هب 

یبھذم یصخش  ۀبرجت  یھلا و  یزاسراکشآ  هب  لماک  روط  هب   ، رکف ۀدننک  میظنت 
. دوش یم  هتسباو 

ناور کی  نیزگ و  ینکس  حور  کی  میھافم  دنتسناوت  یمن  ًالومعم  هیلوا  یاھناسنا 
مگردرس نیا  زا  رایسب  یودب  ناسنا   . دنھد زیمت  مھ  زا  ار  یلماکت  تعیبط  یواح 

نادقف  . ندب قلعت  رد  یجراخ  ییورین  ای  تسا  ندب  یتاذ  هنوگ  حبش  ِناور  ایآ  هک  دوب 
ار یودب  ناسنا  شرگن  شحاف  تاضقانت   ، ماھبا دوجو  طیارش  رد  لالدتسا  اب  ۀشیدنا 

. دزاس یم  نشور  حاورا  ، و  حابشا  ، اھناور هب  تبسن 

ناتساب نارود  مدرم   . دش یم  روصت  لگ  اب  رطع  ۀطبار  دننامھ  ندب  اب  ناور  طابترا 
: لثم  ، دنک کرت  نوگانوگ  قرط  هب  ار  ندب  دناوت  یم  ناور  هک  دنتشاد  رواب 

. رذگدوز یلومعم و  ندرک  شغ  - 1

. یعیبط ندید  باوخ   ، ندیباوخ - 2

. حناوس یرامیب و  هب  طوبرم  یشوھیب  امغا و  - 3

. مئاد تمیزع   ، گرم - 4

ندب زا  رارف  یارب  ناور  قفومان  شالت  کی  تروص  هب  ندرک  هسطع  هب  یودب  ناسنا 
یثنخ رارف  یارب  ار  ناور  شالت  دوب  رداق  ندوب  بقارم  رادیب و  اب  ندب   . تسیرگن یم 

هب دنوادخ   ” دننامھ یبھذم  ترابع  کی  اب  هشیمھ  ندرک  هسطع   ، اھدعب  . دزاس
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! دش هارمھ  دھد “ تکرب  امش 

زا دناوت  یم  هنوگ  هبش  ناور  هک  رما  نیا  تابثا  تروص  هب  ندیباوخ  هب  لماکت  ناوا  رد 
درف ای  ندرک  تبحص  اب  هک  تفر  یم  رواب  ، و  دش یم  هتسیرگن  دشاب  بیاغ  ندب 
رگید لاکشا  رد   . دوش هدناوخ  ارف  دناوت  یم  ناور  ندز  ادص  دایرف  اب  ار  هتفر  باوخ 
دراد مئاد  رارف  یارب  شالت  اسب  هچ  ، و  تسا رترود  ناور  تفر  یم  روصت  یشوھیب 

هک نیا  نمض  باوخ  لوط  رد  ناور  براجت  تروص  هب  اھایور  هب   . عوقولا بیرغ  گرم  — 
شیاھایور هک  دراد  رواب  یودب  ناسنا   . دش یم  هاگن  تسا  بیاغ  ندب  زا  ًاتقوم 

ناتساب مدرم   . دنتسھ یعقاو  شیرادیب  ۀبرجت  زا  یشخب  رھ  ۀزادنا  هب  تسرد 
هب تشگزاب  تقو  ناور  ات  دننک  رادیب  جیردت  هب  ار  اھ  هتفر  باوخ  هک  دنتشاد  تداع 

. دشاب هتشاد  ار  ندب  لخاد 

، و دنا هدوب  تھب  میب و  رد  بش  ماگنھ  رد  حابشا  ندمآ  زا  اھناسنا  راصعا  رسارس  رد 
نیا هیلع  رب  یسوم  مکح  مغر  هب  اھنآ   . دندوبن ینثتسم  رما  نیا  زا  زین  نایناربع 
یسوم . و  دنز یم  فرح  اھنآ  اب  ایور  رد  دنوادخ  هک  دنتشاد  رواب  یتسار  هب   ، هدیقع

یاھتیصخش طسوت  هک  دنتسین  ییاھشور  یلومعم  یاھایور  اریز   ، تشاد قح 
راک هب   ، دنیآ یمرب  یدام  تادوجوم  اب  سامت  ددص  رد  هک  یماگنھ   ، یحور یایند 

. دنوش هتفرگ 

ِءایشا یتح  ای  تاناویح  دراو  دنناوت  یم  اھناور  هک  دنتشاد  رواب  ناتساب  مدرم 
کی  . دش رجنم  درم  گرگ  ۀدیا  هب  رواب  نیا  ناویح  تیوھ  نییعت  رد   . دنوش ناج  یب 

هک یماگنھ  اما   ، دشاب نوناق  عبات  دنورھش  کی  زور  لوط  رد  تسناوت  یم  صخش 
هدش و رگید  یناویح  ای  گرگ  کی  دراو  تسناوت  یم  شناور  تفر  یم  باوخ  هب 

. دزادرپب ینز  هسرپ  هب  یرگناریو  یارب  هاگنابش 

یاھیگژیو هک  نیا  ، و  دراد طابترا  سفن  اب  ناور  هک  دندرک  یم  روصت  یودب  یاھناسنا 
عاجش سیئر   . دوش لقتنم  ای  هدش  هداد  یرگید  هب  دناوت  یم  سفنت  قیرط  زا  نآ 
یاھ یحیسم  نایم  رد   . داد یم  تعاجش  وا  هب  هنوگ  نیدب  دیمد و  یم  دازون  یور 

ۀدنیارس  . دوب هارمھ  اھادیدناک  یور  ندیمد  اب  سدقلا  حور  یاطع  مسارم  هیلوا 
سفن اب  اھنآ  میظع  هورگ  دمآ و  دوجو  هب  کالفا  دنوادخ  نامرف  هب  : ” تفگ ریمازم 

لاح رد  ردپ  سفن  نیرخآ  دنک  یعس  دشرا  رسپ  هک  دوب  موسرم  اھتدم  “ . شناھد
. دریگب ار  دوخ  توف 

ساکعنا هب   . دش یم  عقاو  تمرح  سرت و  دروم  سفن  ۀزادنا  نامھ  هب  هیاس  اھدعب 
هب ، و  دش یم  هتسیرگن  درف  لدب  دوجو  لیلد  تروص  هب  تاقوا  یھاگ  زین  بآ  رد  درف 
زا یرایسب  نونکا  یتح   . دش یم  هاگن  مارتحا  اب  هتخیمآ  یفارخ و  یسرت  اب  اھ  هنیآ 
زا یخرب   . دنناخرچ یم  راوید  یوس  هب  ار  هنیآ  گرم  عوقو  تروص  رد  ندمتم  صاخشا 

ای  ، اھلدم  ، اھیشاقن  ، ریواصت ندرک  تسرد  هک  دندقتعم  زونھ  هدنام  بقع  لیابق 
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اھنیا ظاحل  نیدب  ؛  دزاس یم  جراخ  ندب  زا  ار  ناور  زا  یشخب  ای  یمامت   ، اھسیدنت
. دنتسھ عونمم 

نآ اما   ، دوش یم  تیوھ  نییعت  سفن  اب  ناور  هک  تفر  یم  روصت  یلک  روط  هب 
نییعت یبرچ  ، و  نوخ  ، رگج  ، بلق  ، وم  ، رس رد  نوگانوگ  نامدرم  ۀلیسو  هب  نینچمھ 
هب نیشیپ  داقتعا  رگنایامن  نیمز “ زا  لیباھ  نوخ  ندروآرب  دایرف   ” . دش یم  ناکم 

ندب یبرچ  رد  ناور  هک  دنداد  یم  شزومآ  نینچ  اھیماس   . تسا نوخ  رد  حبش  دوجو 
رس راکش   . دوب مارح  ناویح  یبرچ  ندروخ  یرایسب  نایم  رد  ، و  دنیزگ یم  تماقا 

رس تسوپ  ندنک  هک  روطنامھ   ، دوب نمشد  کی  ناور  ندروآ  تسد  هب  یارب  یشور 
. دنا هدش  یقلت  ناور  ۀرجنپ  تروص  هب  نامشچ  ریخا  نارود  رد   . دوب نینچ 

تسد زا  هک  دنتشاد  داقتعا   ، دنتشاد رواب  ناور  راھچ  ای  هس  نیرتکد  هب  هک  ییاھنآ 
گرم ینعم  هب  ات  هس  ، و  یرامیب ینعم  هب  ات  ود   ، یتحاران ینعم  هب  ناور  کی  نداد 

. بلق رد  یکی  ، و  وم رد  یکی   ، رس رد  یکی   ، درک یم  یگدنز  سفن  رد  ناور  کی   . دوب
یاھناور دنناوتب  هک  دیما  نیا  اب  دننز  هسرپ  دازآ  یاوھ  رد  دش  یم  هیصوت  نارامیب  هب 

رامیب ناور  دوب  انب  هلیبق  نامیکح  نیرتگرزب   . دنروآ تسد  هب  هرابود  ار  دوخ  نادرگرس 
“. نیون دلوت   ” ، دنیامن ضیوعت  دیدج  ناور  کی  اب  ار  رامیب  صخش  کی 

روصت یدون  ۀیلوا  یاھداژن   . هیاس سَفَن و   ، دندش ناور  ود  هب  دقتعم  نانودَب  نادنزرف 
دوجو ۀفسلف  نیا   . ندب ناور و   ، دشاب یم  صخش  ود  لماش  ناسنا  هک  دندرک  یم 
داقتعا ناور  هس  هب  دوخ  اھینانوی   . دش سکعنم  ینانوی  هاگدید  رد  اھدعب  یرشب 

رس رد  ینالقع  ناور  ، و  بلق رد  یناویح  ناور   ، مکش رد  یھایگ  ناور  ؛  دنتشاد
. مان ، و  ناور  ، ندب دراد : شخب  هس  ناسنا  هک  دندقتعم  اھومیکسا   . تشاد تماقا 

هنوگ حبش  حور  طیحم  - 6

، و دروآ تسد  هب  ار  یعامتجا  طیحم  کی   ، درب ثرا  هب  ار  یعیبط  طیحم  کی  ناسنا 
هناخ  ، وا یعیبط  طیحم  هب  ناسنا  شنکاو  تلود   . دومن روصت  ار  یحبش  طیحم  کی 

. تسا وا  یحبش  یلایخ  طیحم  هب  اسیلک  ، و  وا یعامتجا  طیحم  هب 

ناھج حطس  رد  حاورا  حابشا و  یلیخت  یایند  یاھتیعقاو  رشب  عون  خیرات  لیاوا  رد 
ورین کی  هب  یودب  ۀعماج  رد  یحور  یلایخ  دیدج  یایند  نیا  ، و  دندش عقاو  رواب  دروم 
دیدج لماع  نیا  یرادیدپ  اب  رشب  عون  یمامت  یقالخا  ینھذ و  یگدنز   . دش لیدبت 

. تشگ نوگرگد  هشیمھ  یارب  رشب  درکلمع  هشیدنا و  رد 

نامدرم بقاعتم  بھذم  تافارخ و  یمامت  رشب  سرت   ، ینادان لطاب و  لایخ  نیا  رد 
، و دوب ناسنا  بھذم  اھنت  نیا  یھلا  یزاسراکشآ  مایا  ات   . تسا هتشابنا  ار  یودب 
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. دنشاب یم  اراد  ار  یلماکت  یودب  بھذم  نیا  طقف  ایند  یاھداژن  زا  یرایسب  هزورما 

دب حاورا  اب  یلابقا  دب  بوخ و  حاورا  اب  یلابقا  شوخ   ، تفر شیپ  لماکت  هک  جیردت  هب 
دب تروص  هب  رییغت  لاح  رد  طیحم  کی  اب  یلیمحت  قابطنا  رسدرد   . دش طوبرم 

نایم زا  ار  بھذم  یودب  ناسنا   . یحور حابشا  یدونشخان   ، دش یم  یقلت  یلابقا 
ناسنا  . دروآ دوجو  هب  یدنک  هب  سناش  زا  شریبعت  ِءوس  شتسرپ و  هب  شیتاذ  لیم 

. دزاس یم  مھارف  همیب  یاھحرط  یسناش  یاھدادخر  نیا  رب  الیتسا  یارب  ندمتم 
تابساحم اب  یرگرامآ  کی  سوھلب  نایادخ  موھوم و  حاورا  یاج  هب  نردم  شناد 

. دھد یم  رارق  هدش  باسح  قیقد و  رایسب 

هک نیا  نمض   ، دنز یم  دنخبل  شناکاین  ۀنادرخبان  تافارخ  هب  راذگ  لاح  رد  لسن  رھ 
هدنیآ نشور  لسن  یتآ  دنخبل  بجوم  شتسرپ  هشیدنا و  تاھابتشا  نآ  ۀمادا  اب 

. دوش یم 

یضیرغ لایما  یمامت  زا  رترب  هک  یراکفا  اب  یودب  ناسنا  نھذ  ماجنارس  اما 
دوجو هب  یگدنز  رنھ  کی  تشاد  ناسنا  ماجنارس   . تشگ لوغشم  دوب  وا  کیژولویب 

کی زاغآرس   . دوب یدام  ۀزیگنا  هب  خساپ  زا  شیب  یزیچ  رب  ینتبم  هک  دروآ  یم 
قوف صخاش  کی   . دوب ندش  رادیدپ  لاح  رد  تایح  ِیفسلف  یودب  تسایس 

دب مشخ  رد  هنوگ  حبش  حور  رگا  هک  ارچ   ، دوب ندمآ  دوجو  هب  لاح  رد  یگدنز  یعیبط 
نآ قباطم  دیاب  یرشب  راتفر  سپ   ، دَرَوآ یم  یلابقا  شوخ  یداش  رد  یلابقا و 
اھتدم ًامامت  نیا  ؛ و  دوب هتفای  لکش  ماجنارس  طلغ  تسرد و  موھفم   . دوش میظنت 

. دوب هتفریذپ  تروص  نیمز  رد  یھلا  یزاسراکشآ  رھ  مایا  زا  شیپ 

هتسویپ حاورا  زا  تلامتسا  یارب  لصاح  یب  ینالوط و  یالقت   ، میھافم نیا  روھظ  اب 
ینالوط فالتا  نآ   ، یبھذم یلماکت  سرت  هب  تبسن  راو  هدرب  تراسا   ، دونشخان

کی نیا   . دیدرگ زاغآ  اھتناھک  ، و  اھندرک ینابرق   ، دباعم  ، اھربق یور  یرشب  شالت 
اریز  ، تشاد ار  نآ  ۀنیزھ  لک  شزرا  اما   ، دوب نتخادرپ  یارب  کانلوھ  تخس و  یاھب 
؛ دروآ تسد  هب  یبسن  طلغ  تسرد و  زا  یعیبط  یھاگآ  کی  اجنآ  رد  ناسنا 

! تفای دلوت  یرشب  تایقالخا 

یودب بھذم  درکلمع  - 7

یارب ار  شنیگنس  یاھب  ور  نیا  زا  ، و  دومن ساسحا  ار  همیب  هب  زاین  یودب  ناسنا 
ۀمیب نوماریپ  شتسایس  تھج  رد  نانھاک  هب  ییایادھ  ، و  هرھلد  ، هفارخ  ، سرت
هجو ًافرص  یودب  بھذم   . دومن تخادرپ  لیم  یور  زا  یلابقا  دب  ربارب  رد  زیمآرحس 
حناوس ربارب  رد  ندمتم  ناسنا   . دوب اھلگنج  تارطاخم  ربارب  رد  همیب  یاھب  تخادرپ 
. دزادرپ یم  یدام  یاھب  یگدنز  یزورما  یاھ  هویش  یتایح  تامازلا  یتعنص و 
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رارق ، و  بھذم نانھاک و  ۀدودحم  زا  همیب  راک  نتخاس  ادج  لاح  رد  یزورما  ۀعماج 
تایح ۀمیب  اب  ار  دوخ  هدنیازف  روط  هب  دراد  بھذم   . تسا داصتقا  ورملق  رد  نآ  نداد 

، دننک یم  رکف  هک  ییاھنآ  لقادح   ، یزورما یاھناسنا   . دزاس یم  ریگرد  روگ  یارو  رد 
اب هسیاقم  رد  بھذم   . دنزادرپ یمن  لابقا  لرتنک  یارب  لصاح  یب  ییاھب  رگید 

هب یدنک  هب  دراد  یلابقا  دب  ربارب  رد  همیب  حرط  کی  ناونع  هب  شنیشیپ  درکلمع 
. دبای یم  زارف  یفسلف  رتالاب  حوطس 

نت ردق  اضق و  هب  اھناسنا  هک  دش  نآ  زا  عنام  بھذم  یناتساب  یاھتشادنپ  نیا  اما 
ماجنا یراک  دنناوت  یم  لقادح  هک  دنتشاد  رواب  اھنآ   . دنوش نیبدب  هنادیمون  هداد و 
نیا اھناسنا  یور  حابشا  زا  سرت  بھذم   . دراذگب ریثأت  تشونرس  یور  هک  دنھد 
یدام قوف  ییایند  هک  نیا  ، و  دنشاب دوخ  راتفر  بقارم  دیاب  هک  تشاذگ  ار  ریثأت 

. دراد شیوخ  لرتنک  رد  ار  رشب  تشونرس  هک  دراد  دوجو 

ریسفت ناونع  هب  حبش  زا  سرت  زا  ندمآ  نوریب  لاح  رد  هزات  یزورما  ندمتم  یاھداژن 
زا ییاھر  هب  یبایتسد  لاح  رد  رشب  عون   . دنتسھ دوجو  لومعم  یاھیرباربان  لابقا و 
لاح رد  اھناسنا  هک  نیا  نمض  اما   . دشاب یم  یلابقا  دب  ِحبش  حور -  ریسفت  تراسا 
، دنتسھ یگدنز  یاھبیشن  زارف و  یارب  یحور  لیلد  نتشاگنا  ِطلغ  نیرتکد  کرت 

یمامت هک  زیمآ  اطخ  ناسکی  ًابیرقت  شزومآ  کی  شریذپ  رد  یزیگنا  تفگش  لیامت 
تباقر ، و  یعامتجا یتلادع  یب   ، یسایس قابطنا  مدع  هب  ار  یرشب  یاھیرباربان 
رشب  ، دیدج نیناوق  عضو  اما   . دنراذگ یم  شیامن  هب  دھد  یم  تبسن  یتعنص 

بوخ دوخ  یدوخ  هب  هچ  رگ   ، یتعنص رتشیب  نامزاس  دیدجت  ، و  هدنیازف یتسود 
کرد طقف   . درک دھاوخن  نامرد  ار  یگدنز  ثداوح  شیادیپ و  یاھتیعقاو   ، تسا

هچنآ دزاس  یم  رداق  ار  ناسنا  تعیبط  نیناوق  ۀدودحم  رد  هناربدم  طلست  اھتیعقاو و 
یملع تخانش   . دنک بانتجا  دھاوخ  یمن  هک  هچنآ  زا  دروآ و  تسد  هب  دھاوخ  یم  ار 

هبقرتمریغ یاھیرایبدب  حالطصا  هب  یارب  جالع  اھنت  دوش  رجنم  یملع  لمع  هب  هک 
. تسا

رد ناسنا  یعامتجا  لماکت  هب  شنکاو  رد  یندم  تلود  ، و  یگدرب  ، گنج  ، تعنص
هب تبسن  وا  شنکاو  رد  هباشم  روط  هب  بھذم   . دمآ دوجو  هب  شا  یعیبط  طیحم 

یلماکت ۀعسوت  کی  بھذم   . دمآ دوجو  هب  یحبش  یلایخ  یایند  ِیھاو  طیحم 
یقطنمریغ یلک  هب  هابتشا و  شموھفم  ادتبا  رد  هک  نیا  مغر  هب  ، و  دوب دوخ  ظفح 

. تسا هدوب  شخب  هجیتن   ، دوب

ار یرشب  نھذ  کاخ  بذاک  سرت  تھبا  رپ  دنمتردق و  یورین  قیرط  زا  یودب  بھذم 
میظنت  ، دراد هعیبطلاءاروام  أشنم  هک  تین  نسح  اب  یحور  یورین  کی  یاطعا  یارب 

هتسویپ روط  هب  ماگنھ  نآ  زا  یھلا  ناگدننک  میظنت  . و  تخاس هدامآ   ، رکف ۀدننک 
لماکت  . دنزاس نوگرگد  دنوادخ  هب  قشع  هب  ار  دنوادخ  زا  سرت  دنا  هدرک  شالت 

. تسا رثؤم  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  اما   ، دشاب دنک  تسا  نکمم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 87
حبش یشیاین  یاھ  نییآ 

دوجو هب  یلابقا  دب  تارطاخم  هب  تبسن  یا  هنزاوم  ناونع  هب  حبش  یشیاین  نییآ 
زا دح  زا  شیب  سرت  یلابقا و  دب  زا  بارطضا  لصاح  نآ  یبھذم  یودب  موسر  ؛  دمآ
مارتحا ای  تیھولا  تخانش  هب  یدایز  طبر  هیلوا  بھاذم  نیا  زا  کیچیھ   . دوب ناگدرم 

، زارتحا یارب  یفنم و  رتشیب  اھنآ  یاھ  نییآ  ؛  دنتشادن یرشب  قوف  تادوجوم  هب 
ای رتشیب  یزیچ  حبش  شیک   . دندوب هدش  یحارط  حابشا  بوکرس  ای   ، ندنار نوریب 

یھدزاب یارب  یراذگ  هیامرس  هب  یطبر  چیھ  نآ  ؛  دوبن الب  لباقم  رد  همیب  زا  رتمک 
. تشادن هدنیآ  رتالاب و 

رد زیچ  چیھ   . تسا هتشاد  حبش  شیک  نوماریپ  دیدش  ینالوط و  یشالت  ناسنا 
ناسنا زیگنا  تقر  یگدرب  ریوصت  نیا  زا  رتراب  فسأت  هک  هدشن  عادبا  رشب  خیرات 

یدوعص یریس  رشب  عون  سرت  نیمھ  دلوت  اب   . دشاب حور  حبش -  زا  سرت  هب  تبسن 
باترپ یدوخ  لحاوس  زا  یرشب  لیخت   . دومن عورش  یبھذم  لماکت  ریسم  رد  ار 

یادخ کی   ، نیتسار تیھولا  کی  موھفم  هب  هک  نیا  ات  دبای  یمن  یرگنل  رگید  دش و 
. دسرب  ، یعقاو
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ندب زا  رگید  حبش  کی  ییاھر  ینعم  هب  گرم  اریز  دش  یم  عقاو  سرت  دروم  گرم 
عنام هک  دندروآ  یم  لمع  هب  ار  دوخ  شالت  رثکادح  ناتساب  مدرم   . دوب نآ  یکیزیف 

اھنآ  . دنزرو بانتجا  دیدج  حبش  کی  اب  ندرک  هزیتس  لکشم  زا  ، و  دنوش گرم 
مزاع ، و  دنک کرت  ار  گرم  ۀنحص  هک  دنزاس  راداو  ار  حبش  دندوب  قاتشم  هشیمھ 
ۀرود حالطصا  هب  ماگنھ  رد  همھ  زا  شیب  حبش   . دوش ناگدرم  نیمزرس  هب  رفس 
یموھفم  ، حابشا هاگلزنم  هب  شدعب  تمیزع  گرم و  ۀظحل  رد  شروھظ  نیب  یلاقتنا 

. دوب سرت  دروم   ، یلایخ تشھب  زا  یودب  مھبم و 

ار اھنآ   ، تسناد یم  یعیبط  قوف  یاھورین  یاراد  ار  حابشا  یودب  ناسنا  هچ  رگا 
هب اھدرگش  اھدنفرت و  یرایسب   . درک یمن  یقلت  یعیبط  قوف  یدنمشوھ  یاراد 
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هب زونھ  ندمتم  ناسنا   . دننز لوگ  هداد و  بیرف  ار  حابشا  ات  دندش  یم  هتفرگ  راک 
کی یتح  یشنماسراپ  هب  یروص  رھاظت  کی  هک  ددنب  یم  دیما  رایسب  رواب  نیا 

. داد دھاوخ  بیرف  یوحن  هب  ار  زیچ  همھ  رب  ملاع  تیھولا 

یرامیب هک  دندرک  یم  هدھاشم  اریز  دندیسرت  یم  یرامیب  زا  یودب  یاھناسنا 
افش ار  التبم  درف  کی  تسناوت  یمن  هلیبق  میکح  رگا   . تسا گرم  دمآرد  شیپ  بلغا 

هدرب یرتکچوک  ۀبلک  هب  تشگ و  یم  ادج  یگداوناخ  ۀبلک  زا  ًالومعم  رامیب   ، دھد
رد گرم  هک  یا  هناخ   . دریمب ییاھنت  رد  ات  تشگ  یم  اھر  دازآ  یاوھ  رد  ای  دش و  یم 

یرود نآ  زا  هشیمھ   ، تروص نیا  ریغ  رد  ؛  تشگ یم  دوبان  ًالومعم  دوب  هداد  خر  نآ 
. دزاسب یا  هدمع  نکاسم  هیلوا  ناسنا  هک  دش  یم  نیا  عنام  سرت  نیا  . و  دش یم 

. درک یم  لمع  مئاد  یاھرھش  اھ و  هدکھد  داجیا  هیلع  رب  نینچمھ  نیا 

رادیب بش  لوط  یمامت  رد  یودب  یاھناسنا  درم  یم  هلیبق  زا  یوضع  هک  یماگنھ 
دسج کی  یکیدزن  رد  رگا  هک  دندیسرت  یم  اھنآ   . دندز یم  فرح  دنتسشن و  یم 

، و دوب دسج  زا  نتفرگ  ریگاو  لیلد  هب  هدرم  زا  سرت   . درم دنھاوخ  زین  اھنآ  دنور  باوخ 
یارب هک  ار  یلصفم  یزاس  کاپ  مسارم  نامدرم  یمامت  نوگانوگ  یاھنامز  یط 
مدرم  . دنا هتفرگ  راک  هب  دوب  هدش  یحارط  هدرم  اب  سامت  زا  دعب  درف  کی  ۀیکزت 

هداد هزاجا  زگرھ  ؛  دوش مھارف  رون  دیاب  دسج  کی  یارب  هک  دنتشاد  رواب  ناتساب 
اھعمش زونھ  متسیب  نرق  رد   . دنامب یقاب  یکیرات  رد  هدرم  کی  دسج  هک  دش  یمن 

. دننیشن یم  یرادیب  رد  ناگدرم  اب  اھناسنا  زونھ  ، و  دنتسھ نشور  ناگدرم  رالات  رد 
هب شیناگدنز  ۀفسلف  زا  ار  ناگدرم  داسجا  زا  سرت  زونھ  ندمتم  حالطصا  هب  ناسنا 

. تسا هدرکن  فذح  لماک  روط 

رگا  . دندمآ یمرب  حابشا  ندز  لوگ  ددص  رد  زونھ  اھناسنا   ، سرت همھ  نیا  مغر  هب  اما 
قیرط زا  زگرھ  هن  ، و  راوید رد  خاروس  کی  قیرط  زا  دسج   ، دش یمن  دوبان  گرم  ۀبلک 

زا ات   ، دندش یم  ماجنا  حبش  ندرک  مگردرس  یارب  تامادقا  نیا   . دش یم  جراخ   ، رد
. دوش لصاح  نانیمطا  نآ  تشگزاب  مدع  زا  ، و  دوش تعنامم  لحم  رد  نآ  ندنام 
ات دنتشگ  یمزاب  متخ  مسارم  کی  زا  یرگید  ریسم  قیرط  زا  نینچمھ  نارادازع 
، ددرگنزاب روگ  زا  حبش  هک  نیا  زا  نانیمطا  یارب   . دنک لابند  ار  اھنآ  حبش  ادابم 

هتفرگ راک  هب  رگید  یاھکیتکات  یرایسب  هدش و  هدومیپ  ریسم  زا  تشگزاب 
ار حبش  ات  دندرک  یم  ضوع  مھ  اب  ار  ناشیاھسابل  بلغا  نادرم  نانز و   . دندش یم 

هرھچ رییغت  ار  ناگدنامزاب  ات  دندش  یم  یحارط  یرادازع  یاھسابل   . دنھد بیرف 
دونشخ ار  حابشا  بیترت  نیدب  دنھد و  ناشن  مارتحا  هدرم  یارب   ، اھدعب ؛ و  دنھد

. دنزاس

حبش زا  ییوجلد  - 2
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روبجم تبثم  ۀمانرب  زا  شیپ  اھتدم  حبش  زا  ییوجلد  یفنم  ۀمانرب  بھذم  رد 
یعافد یاھ  هدیدپ  یرشب  شتسرپ  لامعا  نیلوا   . دمآ وا  زا  هثاغتسا  حور و  نتخاس 

دوخ شتآ  ربارب  رد  هک  درادنپ  یم  هنالقاع  ار  نیا  یزورما  ناسنا   . یتمرح هن   ، دندوب
رد هک  دید  یم  رت  هنادنمدرخ  ار  نیا  یودب  ناسنا  بیترت  نیمھ  هب   . دزاس همیب  ار 

اھکینکت و ینمیا  نیا  بسک  یارب  شالت   . دزاس مھارف  همیب  یلابقا  دب  ِحبش  ربارب 
. داد یم  لیکشت  ار  حبش  شیک  موسر 

هب  ” تعرس هب  هک  تسا  نیا  حبش  کی  گرزب  یوزرآ  هک  دش  یم  روصت  یراگزور 
رھ  . دور شیپ  ناگدرم  نیمزرس  هب  لالتخا  نودب  دناوتب  ات  دوش “ هدرپس  کاخ 

حبش ندرپس  کاخ  هب  نییآ  رد  هدنز  درف  طسوت  اھراک  فذح  ای  ماجنا  رد  یھابتشا 
هک تفر  یم  رواب   . تخادنا یم  ریخأت  هب  ًاعطق  حابشا  نیمزرس  هب  ار  نآ  تفرشیپ 

، الب عبنم  کی  ًارھاظ  نیگمشخ  حبش  کی  ، و  تسا هدننک  دونشخان  حبش  یارب  نیا 
. دوب یتخبدب  ، و  یلابقا دب 

هب حور  ناور -  نتخاس  روبجم  یارب  ناسنا  شالت  زا  متخ  مسارم  ۀمشچرس 
شزومآ یارب  ادتبا  رد  متخ  مسارم  ۀظعوم  ، و  دوب شا  هدنیآ  لزنم  هب  یراپسھر 

رفس یارب  هک  دوب  مسر   . دوب هدش  یحارط  اجنآ  هب  ندیسر  ۀوحن  رد  دیدج  حبش 
هداد رارق  نآ  یکیدزن  رد  ای  ربق  رد  مالقا  نیا   . دوش مھارف  کاشوپ  کاروخ و  حبش 

هک تسا  مزال  تقو  لاس  کی  ات  زور  هس  زا  هک  تشاد  رواب  یودب  ناسنا   . دندش یم 
زونھ اھومیکسا   . دوش هدنار  رود  ربق  ترواجم  زا  ینعی   ،“ دوش هدناباوخ  حبش  ”

. دنام یم  ندب  اب  زور  هس  ناور  هک  دنراد  داقتعا 

حبش ات  دش  یم  هدروآ  اج  هب  یراوگوس  ای  توکس  مسارم  گرم  کی  عوقو  زا  دعب 
لکش کی  ندرک —  یمخز  دوخ —  ۀجنکش   . دوشن بلج  هناخ  هب  تشگزاب  یارب 
فقوتم ار  راک  نیا  دندرک  یعس  هتفرشیپ  ناراگزومآ  زا  یرایسب   . دوب یرادازع  یداع 
ِیزاس مورحم  لاکشا  ریاس  نتفرگ و  هزور  هک  تفر  یم  روصت   . دنتسناوتن اما   ، دننک
ناش یعقاو  تمیزع  زا  شیپ  ندنام  ناھنپ  ِراذگ  ۀرود  لوط  رد  هک   ، حابشا یارب  دوخ 

هدننک دونشخ   ، دندوب ترسم  رد  اھ  هدنز  یتحاران  هب  تبسن  ناگدرم  یایند  هب 
. تسا

یارب گرزب  عناوم  زا  یکی  یرادازع  لوط  رد  تیلاعف  نادقف  ررکم  ینالوط و  راودا 
لصاح یب  یرادازع  نیا  رد  لاس  رھ  یاھھام  یتح  اھ و  هتفھ   . دوب ندمت  تفرشیپ 

عقاوم یارب  یا  هفرح  نارادازع  هک  تیعقاو  نیا   . دندش یم  فلت  ًالمع  هدوھیب  و 
، دوب نییآ  کی  یرادازع  هک  تسا  نیا  ۀدنھد  ناشن  دندش  یم  مادختسا  یرادازع 

ۀطساو هب  مارتحا و  لیلد  هب  تسا  نکمم  یزورما  یاھناسنا   . هودنا تمالع  کی  هن 
نیا سرت  لیلد  هب  ناتساب  نارود  مدرم  اما   ، دننک یرادازع  ناگدرم  یارب  یراوگوس 

. دنداد یم  ماجنا  ار  راک 
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فذح نابز  زا  بلغا  یتح  اھنآ  عقاو  رد   . دش یمن  هدروآ  بل  هب  زگرھ  ناگدرم  مان 
هدرب لیلحت  ًاموادم  اھنابز  بیترت  نیدب  ، و  دندش یم  وبات  اھمان  نیا   . دندش یم 

یلیثمت تاحالطصا  کیلبمس و  راتفگ  زا  یدایز  رامش  ماجنارس  رما  نیا   . دندش یم 
“. دنک یمن  رکذ  زگرھ  یسک  هک  یزور  مان و   ” لثم  ، دروآ دوجو  هب  ار 

رھ هک  دندوب  حبش  کی  تسد  زا  یصالخ  قاتشم  ردقنآ  ناتساب  نارود  نامدرم 
حابشا  . دندرک یم  میدقت  وا  هب  دوب  ندرک  وزرآ  لباق  یگدنز  نارود  یط  هک  ار  یزیچ 
ماگنھ رد  هک  تشاد  راظتنا  اراد  یودب  ناسنا  کی   . دنتساوخ یم  همدخ  رسمھ و 

هویب نز  کی  هک  دش  مسر  اھدعب   . دوش نفد  هدنز  هدرب  رسمھ  کی  لقادح  شگرم 
ای  ، همع  ، ردام  ، درم یم  یکدوک  هک  یماگنھ   . دنک یشکدوخ  شرھوش  روگ  یور 
ار کدوک  حبش  دناوتب  لاسگرزب  حبش  کی  ات  دندرک  یم  هفخ  بلغا  ار  گرزب  ردام 

دندرک یم  ادف  ار  دوخ  یگدنز  هنوگ  نیدب  هک  ییاھنآ  . و  دنک تبقارم  یھارمھ و 
هب موسر  فالخ  رب  اھنآ  رگا  یتسار  هب   . دنداد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  تیاضر  اب  ًالومعم 

یکدنا یاھتذل  نیا  زا  ار  یگدنز  حبش  ِمشخ  زا  اھنآ  سرت   ، دنداد یم  همادا  یگدنز 
. تخاس یم  یھت  دندوب  دنم  هرھب  نآ  زا  یودب  یاھناسنا  هک 

ار هدرم  سیئر  کی  ات  دنوش  هداتسرف  ناتسدریز  زا  یریثک  دادعت  هک  دوب  مسر 
رد ات  دندش  یم  هتشک  درم  یم  ناشبابرا  هک  یماگنھ  ناگدرب   . دننک یھارمھ 

کرادت ار  دصاق  هارمھ  کی  زونھ  وئنرُب  مدرم   . دننک تمدخ  وا  هب  حابشا  نیمزرس 
رفس هب  تسد  شا  هدرم  بابرا  اب  ات  دوش  یم  هتشک  هزین  اب  هدرب  کی   . دننیب یم 
حابشا هک  نیا  زا  هدیسر  لتق  هب  صاخشا  حابشا  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا   . دنز یحور 
هب ار  اھناسنا  داقتعا  نیا   . دننامداش دنشاب  هتشاد  هدرب  ناونع  هب  ار  ناشنالتاق 

. دومن بیغرت  رس  راکش 

یراوگوس یاھتفایض  رد  یکاروخ  تاریخ   . دندرب یم  تذل  اذغ  یوب  زا  ًارھاظ  حابشا 
دونشخ روظنم  هب  هک  دوب  نیا  ییوگرکش  یودب  شور   . دوب یناگمھ  ینامز 

اذغ یردق  ییوداج  لومرف  کی  ندروآ  بل  هب  نمض   ، ندروخ زا  شیپ   ، حاورا نتخاس 
. دوش هتخادنا  شتآ  لخاد  هب 

اھنآ هب  تایح  نارود  یط  هک  ییاھرازفا  گنج  رازبا و  ِحابشا  زا  ناگدرم  هک  دوب  انب 
نیدب ات  دوب  نآ “ نتشک   ” یارب الاک  کی  نتسکش   . دننک هدافتسا  دنتشاد  قلعت 
یاھینابرق  . ددرگ حابشا  نیمزرس  رد  تمدخ  راپسھر  دوش و  اھر  نآ  حبش  قیرط 

یراوگوس تافالتا   . دندش یم  ماجنا  ندرک  نفد  ای  ندنازوس  ۀلیسو  هب  زین  ییالاک 
تسرد یذغاک  یاھلدم  دعب  نارود  یاھداژن   . دندوب میظع  ناتساب  نارود  رد 

یعقاو صاخشا  ایشا و  نیشناج  ار  ریواصت  گرم  یاھینابرق  نیا  رد  دندرک و  یم 
یدنواشیوخ ثراوت  هک  یماگنھ  دش  لصاح  ندمت  رد  یگرزب  تفرشیپ   . دندرک یم 
تاحالصا اوکریا  ناتسوپخرس   . دش ییاراد  ندرک  نفد  ندنازوس و  نیشناج 

تخاس رداق  ار  اھنآ  ییاراد  ِظفح  نیا  . و  دنداد ماجنا  یراوگوس  فالتا  رد  یرایسب 
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انب یزورما  ناسنا   . دنوش رتدنمتردق  همھ  زا  خرس  یلامش  یاھناسنا  نایم  رد  هک 
رد یدایز  یویند  تورث  زونھ  ، و  تسا یوق  مسر  اما   ، دسرتب حابشا  زا  هک  تسین 

. دوش یم  فرصم  گرم  مسارم  یراوگوس و  یاھ  نییآ 

ناکاین شتسرپ  - 3

ۀقلح اریز  تخاس  ریذپان  بانتجا  ار  ناکاین  شتسرپ  حبش  تفرشیپ  لاح  رد  شیک 
نایادخ  . دیدرگ  ، لماکت لاح  رد  نایادخ   ، رتالاب حاورا  یلومعم و  حابشا  نیب  یطابترا 

. دندوب هدرک  توف  ۀتفای  لالج  یاھناسنا  ًافرص  هیلوا 

یتاداقتعا نینچ  اما   ، شتسرپ ات  دوب  سرت  لیلد  هب  رتشیب  ادتبا  رد  ناکاین  شتسرپ 
ناھاوخاوھ  . دومن کمک  نآ  شتسرپ  حبش و  زا  سرت  رتشیب  ۀعاشا  هب  ًاعطق 

، دندیسرت یم  ندیشک  هزایمخ  زا  یتح  ناکاین  حابشا  یشیاین  ۀیلوا  یاھ  نییآ 
. دوش نانآ  یاھندب  دراو  رورش  حبش  کی  یتقو  نینچ  رد  هک  نیا  ادابم 

هک دوب  تباب  نیا  زا  نانیمطا  بسک  لیلد  هب  نتفریذپ  یگدناوخ  دنزرف  هب  مسر 
رد یودب  ناسنا   . دھدب تاریخ  ناور  تفرشیپ  شمارآ و  یارب  گرم  زا  دعب  یسک 

فرص ار  دوخ  ۀفاضا  تقو  ، و  درک یم  یگدنز  شناعونمھ  حابشا  زا  سرت 
. درک یم  گرم  زا  دعب  شدوخ  حبش  نما  درکلمع  یارب  یزیر  همانرب 

. دندرک یم  ارجا  اھناور  یمامت  یارب  ینشج  راب  کی  یلاس  لقادح  لیابق  رتشیب 
فصن  . دنتشاد ار  نآ  هب  طوبرم  مسارم  حبش و  نشج  هدزاود  هلاس  رھ  اھ  یمور 
طوبرم یناتساب  یشیاین  یاھ  نییآ  نیا  هب  هک  مسارم  یعون  فقو  لاس  یاھزور 

یاھزور دادعت  نتساک  قیرط  زا  درک  یعس  یمور  روتارپما  کی   . دندش یم  دوب 
. دیامن حالصا  ار  موسر  نیا  راب  یلاس 135  هب  نشج 

ۀلحرم زا  حابشا  دش  یم  هتشاگنا  هک  روطنامھ   . دوب موادم  لماکت  رد  حبش  شیک 
هب ماجنارس  زین  یشیاین  نییآ   ، دننک یم  روبع  دوجو  رتالاب  ۀلحرم  هب  لماکان 

هب عونتم  تاداقتعا  زا  رظن  فرص  اما   . دنتشادرب ماگ  نایادخ  یتح  ، و  حاورا شتسرپ 
. دنتشاد داقتعا  حابشا  هب  یراگزور  اھداژن  لیابق و  یمامت   ، رت هتفرشیپ  حاورا 

دب بوخ و  یحور  حابشا  - 4

لیابق زا  یرایسب  اھتدم  یارب  ؛ و  دوب ایند  بھاذم  یمامت  ۀمشچرس  حبش  زا  سرت 
هک دنداد  یم  شزومآ  نینچ  اھنآ   . دنتشاد رواب  حابشا  زا  هقبط  کی  ِنھک  داقتعا  هب 
، و دوش یم  رادروخرب  یلابقا  شوخ  زا  ناسنا  دشاب  دونشخ  حبش  هک  یماگنھ 

. دروآ یم  یلابقا  دب  دشاب  نیگمشخ  هک  یماگنھ 
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دروم حاورا  رتالاب  عاونا   ، تفای شرتسگ  حبش  زا  سرت  یشیاین  نییآ  هک  جیردت  هب 
تیوھ نییعت  لباق  یرشب  درف  چیھ  اب  ًاعطق  هک  یحاورا   ، دندش عقاو  ییاسانش 
ۀزوح یوسارف  هک  دندوب  یا  هتفای  لالج  ای  هتخیھرف  حابشا  اھنآ   . دندوبن ندش 
. دندوب هدرک  یورشیپ  حور  نیمزرس  رتالاب  یاھورملق  هب  حابشا  نیمزرس 

نیا  . تشاد ایند  رساترس  رد  یعطق  یلو  دنک  یتفرشیپ  یحور  حبش  عون  ود  روصت 
روط هب  نآ  ؛  دبای هعاشا  هلیبق  هب  هلیبق  زا  دوبن  مزال  هناگود  دیدج  ییارگ  حور 

یور یراذگریثأت  رد   ، هدیقع کی  تردق   . تشگ رادیدپ  ایند  رساترس  رد  لقتسم 
رد هکلب   ، تسین نآ  ندوب  یقطنم  ای  ندوب  یعقاو  رد   ، یلماکت ۀعسوت  لاح  رد  ِنھذ 

. تسا نآ  ۀداس  هدامآ و  دربراک  ِتیمومع  نآ و  ندوب  نشور 

مسجت  ، ار ود  رھ   ، دب بوخ و  یعیبط  قوف  یاھورین  موھفم  ناسنا  لیخت  اھدعب  زاب 
ِییارگ حور  کت   . دنتفاین لماکت  بوخ  حاورا  حطس  هب  زگرھ  حابشا  زا  یخرب  ؛  دومن
کی  ، تفای یم  لماکت  هناگود  ییارگ  حور  هب  تشاد  جیردت  هب  حبش  زا  سرت  ۀیلوا 
یلابقا شوخ  هک  دش  روصت  نینچ  ماجنارس   . ینیمز روما  یندیدان  لرتنک  نیون  ۀدیا 
نایم زا  هک  تفر  یم  رواب  . و  دنراد ار  ناشدوخ  ۀطوبرم  ناگدننک  لرتنک  یلابقا  دب  و 

. تسا رترامش  یب  رت و  لاعف   ، دروآ یم  یلابقا  دب  هک  یھورگ   ، هقبط ود 

نیرت و جیار  هب   ، دیسر لامک  دح  هب  دب  بوخ و  حاورا  نیرتکد  ماجنارس  هک  یماگنھ 
ییارگود نیا   . تشگ لیدبت  یبھذم  تاداقتعا  یمامت  نایم  زا  داقتعا  نیرترادیاپ 

هک تخاس  رداق  ار  ناسنا  اریز   ، دوب یفسلف  یبھذم –  گرزب  تفرشیپ  کی  رگناشن 
لاح نامھ  رد  هک  نیا  نمض   ، دروآ باسح  هب  ار  یلابقا  دب  مھ  یلابقا و  شوخ  مھ 

روجکی ناشراتفر  رد  یا  هزادنا  ات  هک  دروایب  رواب  یناسنا  قوف  یتادوجوم  هب 
اھنآ هک  دش  یمن  روصت   . دنوش بوسحم  دب  ای  بوخ و  دنتسناوت  یم  حاورا   . دنتسھ
ًالماک دندوب  هدش  مسجت  بھاذم  نیرت  یودب  ِییارگ  حور  کت  ۀیلوا  حابشا  هک  روطنآ 
دنک مسجت  ار  یناسنا  قوف  ییاھورین  دش  رداق  ماجنارس  ناسنا   . دنشاب وخدنت 
رسارس رد  تقیقح  تافاشتکا  نیرت  مھم  زا  یکی  نیا  ، و  تسا روجکی  ناشراتفر  هک 

. دوب یرشب  ۀفسلف  ۀعسوت  رد  بھذم و  لماکت  خیرات 

هتخادرپ هناگود  ییارگ  حور  موھفم  یارب  یفازگ  یاھب  یلماکت  بھذم  دوجو  نیا  اب 
طقف رذگدوز  لابقا  یتابث  یب  اب  ار  یحور  تابث  دوب  رداق  ناسنا  ۀیلوا  ۀفسلف   . تسا
نیا نمض  . و  دھد یتشآ   ، دب یرگید  بوخ و  یکی   ، حور عون  ود  تشادنپ  قیرط  زا 
زا یتشادرب  اب  ار  سناش  یاھیناسرگد  هک  تخاس  رداق  ار  ناسنا  داقتعا  نیا  هک 

نآ نونکات  ماگنھ  نآ  زا  نیرتکد  نیا   ، دھد یتشآ  یناسنا  قوف  ریذپانرییغت  یاھورین 
هب  . دنشیدنایب یناھیک  تدحو  هب  هک  تسا  هتخاس  لکشم  نایارگ  بھذم  یارب  ار 

عقاو هلباقم  دروم  یکیرات  یاھورین  طسوت  یلماکت  بھذم  نایادخ  یلک  روط 
. دنا هدش 
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رد اھ  هدیا  نیا  هک  یماگنھ  هک  تسا  هتفھن  تیعقاو  نیا  رد  رما  نیا  یمامت  یدژارت 
رد یراگزاسان  ای  دب  حور  چیھ  یتسار  هب   ، دنا هدیناود  یم  هشیر  ناسنا  یودب  نھذ 

شروش زا  دعب  ات  یا  هتسجخان  تیعضو  نینچ   . تشادن دوجو  ایند  یمامت 
یکین و ۀدیا   . دروآ ماود  تساکیطنپ  ات  طقف  مھ  نآ  دماین و  دوجو  هب  ایشسگیلک 

یرشب ۀفسلف  رد  متسیب  نرق  رد  یتح   ، یناھیک یاھزارتمھ  ناونع  هب  ترارش 
قلعتم یگنھرف  دلوت  ناشن  نیا  زونھ  ایند  بھاذم  رتشیب   . تسا هدنز  دایز  رایسب 
لمح دوخ  اب  ار  حبش  ۀتشگ  رادیدپ  یاھ  هقرف  ۀدش  یرپس  نیرید  ناراگزور  هب 

. دننک یم 

حبش تفرشیپ  لاح  رد  شیک  - 5

ًابیرقت یقوقح  هک  درک  یم  هاگن  لکش  نیا  هب  حابشا  حاورا و  هب  یودب  ناسنا 
نینچ ناسنا  هب  حاورا  هک  دش  یم  روصت   . دنرادن یا  هفیظو  چیھ  یلو  دنراد  دودحمان 
هک تفر  یم  رواب   . درادن یقوقح  چیھ  اما  دراد  یا  هناگدنچ  فیاظو  هک  دنرگن  یم 
یونعم فیاظو  ماجنا  رد  ًامئاد  یو  اریز  دنرگن  یم  تراقح  ۀدید  هب  ناسنا  هب  حاورا 
یاھب ناونع  هب  حابشا  هک  دوب  نیا  رشب  عون  یلک  داقتعا   . دنک یم  یھاتوک  دوخ 
نیرتمک ، و  دننک یم  یھاوخ  جاب  ار  موادم  تمدخ  کی  یرشب  روما  رد  هلخادم  مدع 
هدیدان زا  ردقنآ  هیلوا  یاھناسنا   . دش یم  هداد  تبسن  حابشا  یاھتیلاعف  هب  یرایبدب 
ندرک ینابرق  زا  دعب  هک  دندیسرت  یم  تسا  نایادخ  راوازس  هک  یمارتحا  نتشاگنا 
“ هتخانشان نایادخ   ” یارب ندرک  ینابرق  هب   ، هدش هتخانش  حاورا  یمامت  یارب 

. دنشاب نوصم  ًالماک  ات  دنتخادرپ  یم 

 – حور شیک  ۀدیچیپ  ًاتبسن  رت و  هتفرشیپ  موسر  اب  حبش  ۀداس  شیک  نونکا  و 
لماکت ناسنا  یودب  لیخت  رد  نانآ  هک  روطنآ   ، رتالاب حاورا  شتسرپ  تمدخ و   ، حبش
یحور تفرشیپ  لماکت و  یاپ  هب  اپ  دیاب  یبھذم  نییآ   . تسا هدش  لابند   ، دنا هتفای 

اب هطبار  رد  هک  دوبن  دوخ  ظفح  رنھ  زج  یزیچ  هتفای  طسب  یشیاین  نییآ   . دور ولج 
هتسب راک  هب   ، یحور طیحم  اب  دوخ  قیبطت   ، یعیبط قوف  تادوجوم  هب  داقتعا 
یعامتجا یعیبط و  یاھطیحم  اب  قابطنا  یماظن  یتعنص و  یاھنامزاس   . دش یم 

دوجو هب  یتیسنج  ود  تابلاطم  هب  ییوگخساپ  یارب  جاودزا  هک  جیردت  هب  . و  دندوب
تادوجوم یحور و  رتالاب  یاھورین  هب  داقتعا  هب  خساپ  رد  زین  یبھذم  نامزاس   ، دمآ

زار هب  تبسن  شتامھوت  اب  ناسنا  قابطنا  رگناشن  بھذم   . تفای لماکت  یحور 
دب ربارب  رد  همیب  ناونع  هب  بقاعتم  شتسرپ  حور و  زا  سرت   . دشاب یم  سناش 

. دندش هتفریذپ   ، یتخبکین ریبادت  ناونع  هب   ، یلابقا

زیچ ، و  دنتسھ ناشدوخ  راک  لابند  بوخ  حاورا  هک  دنک  یم  روصت  یودب  ناسنا 
رد دیاب  هک  دنتسھ  دب  حاورا  حابشا و  نیا   . دنھاوخ یم  یرشب  تادوجوم  زا  یکدنا 

دب حابشا  هب  رتشیب  یودب  نامدرم   ، ور نیا  زا   . دنوش هتشاد  هاگن  بوخ  شنم 
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. ناشتنیط شوخ  حاورا  هب  ات  دندومن  هجوت  ناشتریس 

هدننک کیرحت  رورش  حاورا  تداسح  سح  یارب  ًاصوصخ  دوب  انب  یرشب  یزورھب 
قیرط زا  یرشب و  یورین  کی  قیرط  زا  هک  دوب  نیا  اھنآ  یماقتنا  شور  ، و  دشاب

هب هک  یشیاین  نییآ  ۀبنج  نآ   . دننز تسد  هنایوج  یفالت  ۀبرض  هب  دب  مشچ  کینکت 
ًابیرقت نآ  زا  سرت   . دوب دب  مشچ  یاھیراکبان  ریگرد  رایسب  دوب  طوبرم  یحور  بانتجا 
هاگن نوصم  دب  مشچ  زا  ار  دوخ  ات  دندز  یم  هرھچ  هب  باقن  ابیز  نانز   . تشگ یناھج 
ار لمع  ۀویش  نیا  دنوش  یقلت  ابیز  دندوب  لیام  هک  نانز  زا  یرایسب  ًابقاعتم   . دنراد
زا دعب  دنتفای  یم  هزاجا  تردن  هب  ناکدوک   ، دب حاورا  زا  سرت  نیا  لیلد  هب   . دنتفریذپ

ام : ” دش یم  تساوخرد  نیا  لماش  هشیمھ  هیلوا  یاھاعد  ، و  دنور نوریب  یکیرات 
“. هدب تاجن  دب  مشچ  زا  ار 

صیصخت ییوداج  یاھنوسفا  دب و  مشچ  هب  هک  تسا  لماک  لصف  کی  لماش  نآرق 
هتسباو یشیاین  نییآ  یمامت   . دنتشاد داقتعا  اھنآ  هب  ًالماک  نایدوھی  ، و  تسا هتفای 

دش یم  روصت   . دمآ دوجو  هب  دب  مشچ  دض  رب  یعافد  ناونع  هب  درم  یلسانت  تلآ  هب 
. دنزاس رثا  یب  ار  نآ  دنناوت  یم  هک  دنتسھ  ییوداج  اھنت  لثم  دیلوت  یاھناگرا  هک 

، ناکدوک نامیاز  زا  شیپ  تامالع  نوماریپ  تافارخ  نیلوا  شیادیپ  بجوم  دب  مشچ 
. دوب ریگملاع  ًابیرقت  یراگزور  یشیاین  نییآ  نیا  دوب و   ، یردام یاھناشن 

هب ار  نآ  یودب  ناسنا  ور  نیا  زا  ؛  تسا یرشب  راد  هقباس  یگژیو  کی  تداسح 
بیرف راک  هب  تسد  ناسنا  یراگزور  نوچ  . و  داد یم  تبسن  دوخ  نیزاغآ  نایادخ 

ییابیز هب  حاورا  رگا  : ” تفگ وا   . دومن حاورا  بیرف  هب  عورش  یدوز  هب   ، دوب هدز  حابشا 
نامتیقفوم نوماریپ  تخادنا و  میھاوخ  لکش  زا  ار  دوخ   ، دنزرو تداسح  ام  هافر  و 
یدنسپدوخ ندرمش  راوخ  هیلوا  ینتورف  ور  نیا  زا  “ . تفگ میھاوخ  نخس  کدنا 

. دوب دوسح  حاورا  نتفیرف  ندرک و  هارمگ  یارب  یشالت  ضوع  رد  هکلب   ، دوبن

هتفریذپ یرشب  هافر  هب  تبسن  یزرو  تداسح  زا  حاورا  نتشاد  زاب  یارب  هک  یشور 
ینتشاد تسود  رایسب  ای  لابقا  شوخ  صخش  ای  زیچ  کی  هب  هک  دوب  نیا  دوب  هدش 
ای درف  کی  زا  دیجمت  فیرعت و  ندرک  مک  مسر  أشنم   . دش یم  دیدش  یشاحف 
لماکت هناندمتم  تکازن  ، و  یرادنتشیوخ  ، ینتورف هب  ًاتیاھن  ، و  دوب نیا  هداوناخ 

ار حاورا  تداسح  ییابیز   . دش دم  ندش  تشز   ، هزیگنا نیا  یاتسار  رد   . تفای
مان کی  لابند  یودب  ناسنا   . دوب یرشب  دولآ  هانگ  رورغ  رگناشن  نآ  ؛  تخیگنا یمرب 

، و دوب رنھ  تفرشیپ  یارب  یگرزب  عنام  یشیاین  نییآ  ۀبنج  نیا   . تشگ یم  تشز 
. تشاد هاگن  تشز  هریت و  ار  ایند  اھتدم 

. یحور لرتنک  ۀجیتن   ، دوب رامق  کی  شلکش  نیرتھب  رد  یگدنز   ، حور شیک  تحت 
ذوفن یارب  اھنیا  هک  نیا  رگم   ، دوبن دادعتسا  ای   ، راکتشپ  ، شالت لصاح  رفن  کی  ۀدنیآ 
یراب ۀدنریگ  رب  رد  حاورا  نتخاس  دونشخ  نییآ   . دندش یم  هتفرگ  راک  هب  حاورا  یور 
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زا  . تخاس یم  لمحت  لباقریغ  ًالمع  هدننک و  هتسخ  ار  یگدنز  هک   ، دوب نیگنس 
قوف نیرتکد  نیا  دوبھب  یپ  رد  داژن  زا  دعب  داژن   ، لسن ات  لسن  زا  هرود و  هب  هرود 

. تسا هدرکن  ار  نآ  لماک  در  تأرج  نونکات  یلسن  چیھ  اما   ، هدمآرب حبش 

رارق هعلاطم  دروم  تامالع  ، و  ییوگشیپ  ، یریگلاف قیرط  زا  حاورا  ۀتساوخ  دصق و 
هانگ  ، وداج  ، ییوگشیپ  ، ییوگ بیغ  قیرط  زا  یحور  یاھمایپ  نیا  . و  تفرگ یم 
یارب هک  دوب  یریبدت  ًامامت  یشیاین  نییآ   . دندش یم  ریسفت  ینیب  علاط  ، و  نومزآ

هدش یحارط  ناھنپ  ۀوشر  نیا  قیرط  زا  حاورا  ندیرخ  ، و  نتخاس دنسرخ   ، ییوجلد
. دوب

لماش هک  دمآ  دوجو  هب  یناھج  ۀتفای  شرتسگ  نیون و  ۀفسلف  کی  بیترت  نیدب  و 
: دش یم  اھنیا 

ندومن فرط  یب  لقادح  ای  نتخاس  وسمھ  یارب  هک  ییاھراک  نآ  هفیظو  —  -1
. دنوش ماجنا  دیاب  حاورا 

هب درف  کی  عفانم  تھج  رد  ار  حاورا  هک  تسرد  مسارم  راتفر و  تسرد  —  -2
. دریگ راک  هب  لاعف  روط 

هب تبسن  اذل  حاورا و  هب  تبسن  تسرد  دروخرب  زرط  مھف و  تقیقح  —  -3
. گرم یگدنز و 

اھنآ ؛  دندوب هدنیآ  نتسناد  یپ  رد  ناتساب  مدرم  هک  دوبن  یواکجنک  لیلد  هب  ًافرص 
زا بانتجا  یارب  یشالت  ًافرص  ییوگ  بیغ   . دننک زارتحا  یلابقا  دب  زا  دنتساوخ  یم 
، دش یم  هتسیرگن  ییوگشیپ  تروص  هب  اھایور  هب  مایا  نیا  لوط  رد   . دوب یراتفرگ 

یاھداژن هزورما  یتح  . و  دش یم  یقلت  علاط  کی  لومعمریغ  زیچ  رھ  هک  نیا  نمض 
رد شیک  هب  قلعتم  یفارخ  یایاقب  ریاس  ، و  اھ هناشن   ، تامالع هب  داقتعا  اب  ندمتم 
زا هک  ار  ییاھشور  نآ  ناسنا   . دنا هدش  نیرفن  ناتساب  نارود  حبش  ِتفرشیپ  لاح 
، یدنک هب   ، درک دوعص  تایح  یلماکت  نابدرن  زا  روآدرد  روط  هب  جیردت و  هب  نآ  قیرط 

. دنک یم  کرت   ، دنک رایسب 

یریگ نج  رابجا و  - 6

رتشیب یبھذم  نییآ   ، دنتشاد داقتعا  حابشا  هب  طقف  اھناسنا  هک  یماگنھ 
یاھشور  ” یریگراک هب  رتالاب  حاورا  تخانش  اما   . دوب هتفای  نامزاس  رتمک  یصخش و 

، نداد دوبھب  یارب  شالت  نیا   . تخاس یم  یرورض  اھنآ  اب  دروخرب  رد  ار  یحور “ رتالاب 
رد یعافد  یاھمسیناکم  داجیا  هب  ًامیقتسم  حور  نتخاس  دونشخ  کینکت  نیودت  ای 
تایح رد  هک  راھم  لباقریغ  یاھورین  ربارب  رد  یتسار  هب  ناسنا   . دیماجنا حاورا  ربارب 
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ینیب کچوک  دوخ  ساسحا  ، و  درک یم  یگدنامرد  ساسحا  دندرک  یم  لمع  یویند 
یارب یکینکت   ، دبایب یا  هدننک  ناربج  لیدعت  دنک  شالت  تخاس  راچان  ار  یو  وا 
. ناھیک لباقم  رد  ناسنا  ۀبناج  کی  یالقت  رد  اھیرباربان  نتخاس  یواسم 

یور یراذگریثأت  یارب  ناسنا  یاھشالت   ، یشیاین نییآ  نیتسخن  یاھزور  رد 
یثنخ یارب  هوشر  قیرط  زا  ییاھشالت   ، دش یم  دودحم  ییوجلد  هب  حبش  درکلمع 
حاورا موھفم  تمس  هب  حبش  یشیاین  نییآ  لماکت  هک  جیردت  هب   . یلابقا دب  ندرک 
رت تبثم  تعیبط  اب  ییاھشالت  یوس  هب  مسارم  نیا   ، تفر شیپ  دب  زین  بوخ و 

هب رگید  ناسنا  بھذم   . یلابقا شوخ  بسک  یارب  ییاھششوک   ، دومن شخرچ 
فقوتم زین  یلابقا  شوخ  بسک  یارب  شالت  اب  نینچمھ   ، دوبن ارگ  یفنم  لماک  روط 

هب ار  حاورا  دناوتب  نآ  قیرط  زا  هک  دومن  یریبادت  عادبا  هب  عورش  یدوز  هب  وا   . دیدرگن
ِیحور تامھوت  ۀفقو  یب  تابلاطم  ربارب  رد  رگید  ارگ  بھذم   . دزاس روبجم  یراکمھ 

ییاھحالس عارتخا  هب  عورش  یودب  ناسنا   . دنام یمن  عافد  یب  هتخاس  دوخ 
. دزاس راچان  یرای  هب  دراد و  او  لمع  هب  ار  حور  دناوتب  اھنآ  اب  هک  دنک  یم 

اھ هدنز  راصعا  تشذگ  اب   . دش حابشا  هجوتم  ناسنا  یعفادت  یاھشالت  نیلوا 
یدایز یاھکینکت   . دندومن ناگدرم  ربارب  رد  تمواقم  یارب  ییاھشور  عادبا  هب  عورش 
اھنآ نایم  رد  هک   ، دندش هدروآ  دوجو  هب  اھنآ  نتخاس  رود  حابشا و  ندناسرت  یارب 

: دومن رکذ  ار  ریز  یاھکینکت  ناوت  یم 

. روگ رد  ندب  نتسب  رس و  ندرک  عطق  - 1

. گرم ۀناخ  ندرک  راسگنس  - 2

. دسج یاھاپ  نتسکش  ای  ندرک  هتخا  - 3

. یزورما ربق  گنس  أشنم  کی   ، اھگنس ریز  نتخاس  نوفدم  - 4

. حبش تمحازم  زا  یریگشیپ  یارب  دعب  نارود  عارتخا  کی   ، دسج ندنازوس  - 5

. ایرد نورد  هب  ندب  باترپ  - 6

. دوش هدروخ  یشحو  تاناویح  طسوت  ات  ندب  نداد  رارق  دید  ضرعم  رد  - 7

اھنآ اھلبط  ، و  اھگنز  ، ندز دایرف  ؛  دنسرتب هدش و  هتفشآ  ادص  رس و  اب  دوب  انب  حابشا 
یاھناکم  ” رد زونھ  ناتساب  نارود  یاھشور  نیا  ؛ و  دنداد یم  یرارف  ناگدنز  زا  ار 

ات دندش  یم  هتفرگ  راک  هب  نفعتم  تابیکرت   . دنتسھ جیار  ناگدرم  یارب  یراوگوس “
ماگنھ اھنآ  ات  دندش  یم  هتخاس  حاورا  هیرک  ریواصت   . دنزاس رود  ار  هتساوخان  حاورا 
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کیدزن هب  دنناوت  یم  اھگس  هک  تفر  یم  رواب   . دننک رارف  باتش  اب  دوخ  ۀدھاشم 
رگید ؛ و  دنھد یم  راطخا  ندیشک  هزوز  قیرط  زا  هک  نیا  ، و  دنربب یپ  حابشا  ندش 

رس وق  یلوقوق  یادص  ناسورخ  دنتسھ  کیدزن  اھنآ  هک  یماگنھ  هک  نیا 
. تسا هفارخ  نیا  موادت  رد  امنداب  کی  ناونع  هب  سورخ  کی  زا  ۀدافتسا   . دنھد یم 

یمامت زا  سدقم  بآ   . تسا حابشا  ربارب  رد  ظافح  نیرتھب  بآ  هک  دش  یم  روصت 
رواب  . دندوب هتسش  نآ  رد  ار  ناشیاھاپ  نانھاک  هک  یبآ   ، دوب رترب  رگید  لاکشا 
. دنتسھ روبع  لباقریغ  یعناوم  حابشا  یارب  ود  رھ  بآ  شتآ و  هک  تفر  یم 

هب سدقم  بآ  متسیب  نرق  رد   . دندنادرگ یم  دسج  رود  هب  ار  بآ  راب  هس  اھ  یمور 
. تسا یدوھی  نییآ  کی  زونھ  ناتسربق  رد  تسد  نتسش  ، و  دوش یم  هدیشاپ  ندب 

یودب ندرک  مامح  ؛  دوب دعب  نارود  هب  طوبرم  بآ  مسارم  زا  یا  هبنج  دیمعت  لسغ 
هدش یتشادھب  راک  کی  ندرک  مامح  ریخا  مایا  رد  طقف   . دوب یبھذم  مسارم  کی 

. تسا

نییآ قیرط  زا  یدوز  هب  وا   . دیدرگن فقوتم  حبش  نتخاس  روبجم  اب  ناسنا  اما 
هب یریگ  نج   . دزاس لمع  هب  روبجم  ار  حور  دومن  یعس  رگید  موسر  یبھذم و 
نینچمھ اھکیتکات  نیا  ، و  دوب رگید  حور  نتخاس  رود  ای  لرتنک  یارب  حور  کی  یریگراک 
ۀناگود ییارگ  حور  موھفم   . دندش یم  هتفرگ  راک  هب  حاورا  حابشا و  ندناسرت  یارب 

هب رگید  یورین  دض  رب  ار  ورین  کی  ات  داد  یفکم  تصرف  ناسنا  هب  دب  بوخ و  یاھورین 
، دھد تسکش  ار  رتفیعض  درف  کی  دناوتب  دنمورین  ناسنا  کی  رگا  اریز   ، دریگ راک 
یودب نیرفن  نعل و   . دوش قئاف  رت  تسپ  حبش  کی  رب  دناوت  یم  یوق  حور  کی  ًاعطق 

هدش یحارط  رت  نود  حاورا  نتخاس  بوعرم  یارب  هک  دوب  هنارگ  بوکرس  درکراک  کی 
. تفای میمعت  نانمشد  ندرک  نیرفن  نعل و  هب  مسر  نیا  اھدعب   . دوب

حاورا ناوت  یم  رت  نھک  موسر  بادآ و  یاھدربراک  هب  تعجر  اب  هک  تفر  یم  رواب  اھتدم 
نامھ هب  رصقم  زورما  ناسنا   . دومن راداو  بولطم  درکلمع  هب  ار  کچوک  نایادخ  و 

، دیھد یم  رارق  بطاخم  هرمزور  لومعم و  نابز  اب  ار  رگیدکی  امش   . تسا لمع  زرط 
هب کبس   ، رگید لسن  رت  نھک  ۀویش  هب   ، دیوش یم  اعد  لوغشم  هک  یماگنھ  اما 

. دیوش یم  لسوتم   ، یعرش حالطصا 

تعیبط کی  اب  ینییآ  یبھذم -  یاھتعجر  زا  یرایسب  نینچمھ  نیرتکد  نیا 
یودب موسر  هب  تشگزاب  نیا   . دزاس یم  نشور  ار  دبعم  رد  یاشحف  لثم   ، یسنج
نیا اب  . و  دندش یم  بوسحم  اھالب  زا  یرایسب  ربارب  رد  یمکحم  ینمیا  یاھرپس 
یزورما ناسنا  هک  هچنآ  زا  یراع  ًالماک  اھدرکلمع  نیا  یمامت  نھذ  هداس  نامدرم 

. دندوب دمان  یم  یسنج  یراب  دنب و  یب 

یبھذم و یاھنامیپ  اب  یدوز  هب  هک  دمآ  ینییآ  یاھدھع  درکراک  سپس 
صقان دوخ و  ۀجنکش  اب  اھدنگوس  نیا  رتشیب   . دش لابند  سدقم  یاھدنگوس 
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دوخ زا  ندرک  غیرد  نآ  زا  سپ   . دندوب هارمھ  اعد  نتفرگ و  هزور  اب  اھدعب  دوخ و  ندرک 
دروم رد  هژیو  هب  رما  نیا   . دش یم  عقاو  شرگن  دروم  نئمطم  بوکرس  کی  لکش  هب 

کی یدوز  هب  یودب  ناسنا  بیترت  نیدب  . و  درک یم  قدص  یسنج  یراددوخ 
ۀجنکش ریثأت  هب  یداقتعا   ، دروآ دوجو  هب  دوخ  یبھذم  موسر  رد  خسار  یریگتخس 
روبجم ار  ناھاوخان  حاورا  دنرداق  هک  ییاھ  نییآ  ناونع  هب  دوخ  زا  ندرک  غیرد  دوخ و 
ناشن بولطم  لمعلا  سکع  اھیزاس  مورحم  اھجنر و  نیا  یمامت  هب  تبسن  دنزاس 

. دنھد

هچ رگ   ، دزاس روبجم  ار  حاورا  دنک  یمن  شالت  راکشآ  روط  هب  رگید  یزورما  ناسنا 
، دروخ یم  دنگوس  زونھ  وا  . و  دھد یم  زورب  تیھولا  اب  ندز  هناچ  هب  یشیارگ  زونھ 
بآ ، و  دھد یم  رارق  مھ  یور  عطاقتم  تروص  هب  ار  شناتشگنا   ، دبوک یم  هتخت  یور 
. دنک یم  لابند  دوب  ییوداج  لومرف  کی  یراگزور  هک  لذتبم  ترابع  کی  اب  ار  ناھد 

ییارگ هقرف  تعیبط  - 7

تاشیارگ نتخیگنارب  ظفح و  یارب  اریز  تفای  موادت  یعامتجا  نامزاس  یا  هقرف  عون 
ننس زا  هقرف   . دومن مھارف  ییارگدامن  کی  یبھذم  یاھیرادافو  یقالخا و 

موادت هدش  تیبثت  داھن  کی  ناونع  هب  تفرگ و  همشچرس  یمیدق “ یاھ  هداوناخ  ”
کی لابند  هب  شخب  ماھلا  نامرآ  رھ   . دنراد هقرف  یعون  اھ  هداوناخ  یمامت   . تفای
یگنھرف یلجت  یارب  یکینکت  یوجتسج  رد  تسا —  شخب  موادت  مسیلوبمس 
قیرط زا  هقرف  و  دشاب —  یم  دھد  شیازفا  ار  کاردا  دیامن و  نیمضت  ار  اقب  هک 

. دبای یم  تسد  ماجنارس  نیا  هب  ساسحا  ندرک  اضرا  نتخیگنارب و 

کی یبھذم  تفرشیپ  ای  یعامتجا  گنھرف  رد  باذج  شبنج  رھ  ندمت  هاگپ  زا 
دشر کی  نییآ  نیا  رتشیب  هچ  رھ   . تسا هدروآ  دوجو  هب  نیدامن  مسارم  کی   ، نییآ

هتشاد هاگن  لرتنک  رد  رتیوق  روط  هب  ار  دوخ  ناھاوخاوھ   ، تسا هدوب  هناھاگآان 
یزاسزاب یارب  اما   ، درک اضرا  ار  ساسحا  دومن و  ظفح  ار  هدیقع  هقرف   . تسا

. تسا هدوب  عنام  نیرتگرزب  هشیمھ  یونعم  تفرشیپ  یعامتجا و 

روآ فسأت   ، تسا هدرک  دنک  هراومھ  ار  یعامتجا  تفرشیپ  هقرف  هک  نیا  مغر  هب 
یونعم یاھلآ  هدیا  یقالخا و  یاھصخاش  یزورما  نادنمرواب  زا  یرایسب  هک  تسا 
نآ هب  هک  یزیچ  چیھ  لباقتم —  تیامح  ۀقرف  چیھ  یفکم —  ییارگدامن  چیھ 

دیاب نآ  ؛  دوش هتخاس  دناوت  یمن  یبھذم  ۀقرف  کی  اما   . دنرادن  ، دنشاب هتشاد  قلعت 
یاھ نییآ  هک  نیا  رگم  دوب  دنھاوخن  ناسکی  هورگ  ود  زا  یا  هقرف  چیھ  . و  دنک دشر 

. ددرگ نوگمھ  هتیروتا  قیرط  زا  هاوخلد  روط  هب  اھنآ 

ات هک  دوب  ینییآ  نیرترادیاپ  ، و  نیرت باذج   ، نیرترثؤم هیلوا  یحیسم  یشیاین  نییآ 
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نآ شزرا  رتشیب  یملع  رصع  کی  رد  اما  ؛  دوب هدش  عادبا  ای  هدرورپ  رکف  رد  ماگنھ  نآ 
نییآ  . تسا هتفر  نیب  زا  نآ  ۀیلوا  نیداینب  لوصا  زا  یرایسب  یدوبان  قیرط  زا 

روش و زا  یساسا  دیاقع  زا  یرایسب  نتفر  تسد  زا  قیرط  زا  یحیسم  یشتسرپ 
. تسا هداتفا  توارط 

هدوب ارگ  شرتسگ  ییارگدامن  ریذپ و  فاطعنا  یشیاین  نییآ  هک  یماگنھ  هتشذگ  رد 
راشرس تقیقح   . تسا هتفای  طسب  هنادازآ  هدرک و  دشر  تعرس  هب  تقیقح  تسا 

. تسا هدرک  کمک  یعامتجا  تفرشیپ  تعرس  هب  ارگ  قیبطت  یشیاین  نییآ  کی  و 
هدرب هفسلف و  ینیزگیاج  رد  یعس  ینعم  یب  یشیاین  نییآ  کی  هک  یماگنھ 

هب یعقاو  ۀقرف  کی  دزاس و  یم  رابتعا  یب  ار  بھذم   ، دنک یم  لالدتسا  نتخاس 
. دیآ یم  دوجو 

یرادیدپ بجوم  تقیقح  نیون  یزاسراکشآ  رھ   ، اھییاسران اھیتساک و  زا  رظن  فرص 
کی دیاب  یسیع  بھذم  ۀرابود  نایب  یتح  ، و  تسا هدش  دیدج  ۀقرف  کی 

یفاک ییارگدامن  کی  دیاب  یزورما  ناسنا   . دروآ دوجو  هب  بسانم  نیون و  ییارگدامن 
لبمس نیا   . دبایب شیاھیرادافو  اھلآ و  هدیا   ، شرتسگ لاح  رد  ِدیدج  دیاقع  یارب 

نیا . و  دبای همشچرس  یونعم  ۀبرجت  یبھذم و  یگدنز  نورد  زا  دیاب  هتفای  دوبھب 
ولمم دنوادخ و  ندوب  ردپ  موھفم  رب  ینتبم  دیاب  رتالاو  ندمت  کی  رتالاب  مسیلوبمس 

. دشاب ناسنا  یردارب  دنمورین  لآ  هدیا  زا 

تبحم لصاح  دیاب  اھدیدج  ؛  دندوب نیب  روحم  دوخ  رایسب  نھک  یشیاین  یاھ  نییآ 
، دنارورپب ار  هفطاع  دیاب   ، نھک عون  دننامھ   ، دیدج یشیاین  نییآ   . دنشاب یلمع 
دیاب دھد : ماجنا  رتشیب  دیاب  اما  ؛  دھد جاور  ار  یرادافو  ، و  دزاس دونشخ  ار  ساسحا 

یاھشزرا  ، دھد شیازفا  ار  یناھیک  یناعم   ، دیامن لیھست  ار  یونعم  تفرشیپ 
یگدنز یالاو  عون  کی  ، و  دنک قیوشت  ار  یعامتجا  ۀعسوت   ، درب الاب  ار  یقالخا 

هک ار  یگدنز  یلاع  فادھا  دیاب  نیون  یشیاین  نییآ   . دزیگنارب ار  یبھذم  یصخش 
. دزاس مھارف  یونعم —  یعامتجا و  تسا —  هنادواج  مھ  ارذگ و  مھ 

لین یعامتجا و  ندمت  تفرشیپ  هب  دبای و  موادت  دناوت  یمن  یشیاین  نییآ  چیھ 
هعماج  ، کیژولویب موھفم  رب  ینتبم  هک  نیا  رگم   ، دناسر یرای  یدرف  یونعم 

رد هک  ار  هچنآ  دیاب  هدنبای  اقب  یشیاین  نییآ  کی   . دشاب هناخ  یبھذم  ، و  هناسانش
نایرج هک  ار  هچنآ  دیاب  ؛  دنک نیدامن  تسا  یمئاد  هفقو  نودب  رییغت  دوجو  طیارش 
یناعم دیاب   . دھد لالج  دزاس  یم  هناگی  یعامتجا  ینوگرگد  رییغت  لاح  رد  ًامئاد 

ار یعقاو  تمظع  کین  یاھشزرا  ، و  دیاتسب ار  ابیز  طباور   ، دسانشب ار  یقیقح 
. دھد لالج 

یاھناسنا هک  تسا  نیا  شخبتیاضر  نیون و  ییارگدامن  کی  نتفای  گرزب  لکشم  اما 
زارتحا تافارخ  زا   ، دنراد داقتعا  یملع  شور  هب   ، هورگ کی  تروص  هب   ، یزورما
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قاتشم یگمھ  یدرف  روط  هب  هک  یلاح  رد   ، دنرجزنم ینادان  زا  ، و  دننک یم 
نییآ چیھ   . دنرامش یم  مرتحم  ار  اھ  هتخانشان  دنتسھ و  زیمآرارسا  یاھزیچ 

تسد زیچ  کی  دشاب و  هنارھام  زار  کی  رگنایامن  هک  نیا  رگم  دبای  یمن  اقب  یشیاین 
مھم دیاب  هورگ  یارب  اھنت  هن  دیدج  ییارگدامن   ، زاب  . دزاس ناھنپ  ار  شزرا  اب  ینتفاین 
دیفم ییارگدامن  رھ  لاکشا   . دشاب ینعم  اب  درف  یارب  دیاب  نینچمھ  هکلب  دشاب 
، و دناسر ماجنا  هب  ار  نآ  دوخ  یمدقشیپ  اب  دناوتب  درف  هک  دشاب  ییاھنآ  دیاب 
دناوتب طقف  دیدج  یشیاین  نییآ  رگا   . درب تذل  نآ  زا  شناعونمھ  اب  دناوتب  نینچمھ 
یویند مھ   ، هدنزرا یزیچ  دناوتب  یتسار  هب  دیاش   ، دشاب کیمانید  نکاس  یاج  هب 

. دراد ینازرا  رشب  عون  تفرشیپ  هب   ، یونعم مھ  و 

ای  ، اھراعش  ، یشتسرپ یاھ  نییآ  زا  ییارگ  دامن  کی  یشیاین —  نییآ  کی  رگا  اما 
، دشاب اضاقت  دیاب  شیاین  یارب  . و  درک دھاوخن  راک  دشاب  هدیچیپ  رایسب  فادھا — 
دیدپ هدنزرا  ییارگدامن  کی  ریذپاناطخ  یا  هنوگ  هب  رثؤم  بھذم  رھ   . یرادافو خساپ 

کی هب  ینییآ  نینچ  ندش  رولبتم  زا  هک  دننک  یم  کین  یراک  نآ  ناراداوھ  ، و  دروآ یم 
دناوت یم  طقف  هک  یا  هشیلک  ۀدننک  هفخ  ، و  لکش دب   ، هدننک دودحم  مسارم 

دزادنا ریخأت  هب  هتخاس و  دودحم  ار  یونعم  ، و  یقالخا  ، یعامتجا تفرشیپ  یمامت 
دناوتن دزادنا و  ریخأت  هب  ار  یقالخا  دشر  هک  یشیاین  نییآ  چیھ   . دننک یریگولج 

بوچراچ یشیاین  نییآ   . دبای اقب  دناوت  یمن  دزاس  افوکش  ار  یونعم  تفرشیپ 
بھذم یونعم —  یصخش  ۀبرجت  کیمانید  هدنز و  ۀندب  هک  تسا  ینامتخاس 

. دنک یم  دشر  نآ  لوح  نیتسار — 

[. نادابن رصع  کانبات  ۀراتس  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 88
وداج ، و  اھ مسلط   ، اھ هراو  تب 

، یرشب دوجوم  کی  ای  ، و  ناویح کی   ، ناج یب  یش  کی  لخاد  هب  حور  کی  دورو  ۀدیا 
جاور بھذم  لماکت  زاغآ  زا  هک  تسا  مارتحا  لباق  یناتساب و  رایسب  داقتعا  کی 
هب داقتعا  زا  رتمک  ای  رتشیب  یزیچ  یحور  ریخست  نیرتکد  نیا   . تسا هتشاد 

روط هب  وا  ؛  دنک یمن  شتسرپ  ار  هراو  تب  ًاموزل  یودب  ناسنا   . تسین ییارگ  هراو  تب 
مرتحم هدرک و  شتسرپ  تسا  نکاس  نآ  نورد  رد  هک  ار  یحور  یقطنم  رایسب 

. درمش یم 

اھدعب ؛  تسا هدرم  ناسنا  کی  حبش  هراو  تب  کی  حور  هک  دوب  نیا  رب  رواب  ادتبا  رد 
ۀقرف ور  نیا  زا  . و  دنتسھ نکاس  اھ  هراو  تب  رد  رتالاب  حاورا  هک  تفر  یم  نامگ 

رد ار  یگدز  نج  ، و  حاورا  ، اھناور  ، حابشا یودب  یاھ  هدیا  یمامت  ماجنارس  هراو  تب 
. دومن ماغدا  مھ 

اھ هراو  تب  هب  داقتعا  - 1

؛ دنک لیدبت  هراو  تب  هب  ار  هداعلا  قوف  زیچ  رھ  تساوخ  یم  هشیمھ  یودب  ناسنا 
، تسا رامیب  یصخش   . دومن مھارف  یو  یارب  ار  یتیعقوم  نینچ  سناش  هب  رواب  اذل 

ترھش دروم  رد  زیچ  نیمھ   . دوش یم  بوخ  شلاح  ، و  دتفا یم  قافتا  یزیچ 
هک یئایشا   . دنک یم  قدص  یرامیب  نامرد  یسناش  یاھشور  اھوراد و  زا  یرایسب 
، اھناشفشتآ  . دنوش لیدبت  هراو  تب  هب  هک  تشاد  لامتحا  دندش  یم  هدید  باوخ  رد 

. ناگراتس هن  اما   ، راد هلابند  ناگراتس  روطنیمھ  ؛  دندش هراو  تب   ، اھھوک هن  اما 
ۀژیو حاورا  دورو  رگنایامن  اھباھش  هدنھج و  ِناگراتس  هک  درک  یم  روصت  هیلوا  ناسنا 

. دنتسھ نیمز  هب  رگرادید 

، دندوب هدش  یراذگ  تمالع  صاخ  روط  هب  هک  دندوب  ییاھ  هزیرگنس  اھ  هراو  تب  نیلوا 
ۀناد هتشر  کی   . تسا هدوب  سدقم “ یاھگنس   ” یوجتسج رد  هتسویپ  ناسنا  و 

ِءایشا زا  هتسد  کی   ، دوب سدقم  یاھگنس  زا  یا  هعومجم  یراگزور  حیبست 
اھنآ زا  یکدنا  دادعت  اما   ، دنتشاد یا  هراو  تب  یاھگنس  لیابق  زا  یرایسب   . ییوداج
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هیلوا یاھ  هراو  تب  ۀرمز  رد  زین  بآ  شتآ و   . نُکسِا گنس  هبعک و  لثم   ، دنا هتفای  اقب 
. دراد همادا  زونھ  سدقم  بآ  هب  داقتعا  هارمھ  هب   ، شتآ شتسرپ  ، و  دندوب

رارمتسا لیابق  یخرب  نایم  رد  اما   ، دندوب دعب  نارود  دادخر  کی  یتخرد  یاھ  هراو  تب 
نکاس اھنآ  رد  تعیبط  حور  یعون  هک  ییوداج  ِءایشا  هب  داقتعا  هب  تعیبط  شتسرپ 
مارح اھنآ  ندروخ   ، دندش هراو  تب  اھ  هویم  ناھایگ و  هک  یماگنھ   . دیماجنا تسا 
نآ ؛  تفرگ رارق  یدنب  هتسد  نیا  رد  هک  دوب  ییاھ  هویم  نیلوا  ۀرمز  رد  بیس   . دش

. دشن هدروخ  کیدزن  رواخ  نامدرم  طسوت  زگرھ 

ناویح قیرط  نیدب  گس   . دش یم  هراو  تب   ، دروخ یم  ار  ناسنا  تشوگ  یناویح  رگا 
نآ رد  مئاد  روط  هب  حبش  دشاب و  ناویح  کی  هراو  تب  رگا   . تشگ نایسراپ  سدقم 
. دبای شیارگ  خسانت  هب  ییارگ  هراو  تب  تسا  نکمم  تروص  نآ  رد   ، دوش نکاس 
اھنآ  . دندیزرو یم  تداسح  تاناویح  هب  تبسن  رایسب  قرط  هب  یودب  یاھناسنا 

ناشبوبحم تاناویح  یور  زا  بلغا  دندرک و  یمن  یرترب  ساسحا  نانآ  هب  تبسن 
. دندش یم  یراذگمان 

هراو تب  ناویح  تشوگ  ندروخ  لوح  ییاھوبات   ، دندش هراو  تب  تاناویح  هک  یماگنھ 
هب ناسنا  هب  تھابش  لیلد  هب  امن  ناسنا  یاھنومیم  اھنومیم و   . دندمآ دوجو  هب 
نیمھ هب  زین  اھزارگ  ، و  ناگدنرپ  ، اھرام اھدعب   . دنتشگ یا  هراو  تب  تاناویح  یدوز 
هک یلاح  رد   ، دوب وبات  شریش  هراو و  تب  کی  واگ  یراگزور   . دندش یقلت  وحن 

، دوب میرکت  دروم  نیطسلف  رد  رام   . دش یم  هدرمش  مرتحم  رایسب  شندب  تالوضف 
حاورا یوگنخس  ناونع  هب  ار  نآ  نایدوھی  هارمھ  هب  هک  اھ  یقینیف  طسوت  هژیو  هب 

یاھورین هب  یزورما  یاھناسنا  زا  یرایسب  یتح   . دندرک یم  یقلت  ثیبخ 
یوکُم ۀلیبق  رام  صقر  ات  دنھ  ات  ناتسبرع  زا   . دنراد رواب  ناگدنزخ  زیگنارحس 

. تسا هدش  سیدقت  رام   ، ناتسوپخرس

ددع سحن و  یزور  هعمج  اھتدم  یارب   . دندوب ییوداج  هتفھ  یاھزور  زا  یخرب 
یشان تفھ  هس و  نمی  شوخ  دادعا   . تسا هدش  یقلت  نوگشدب  یددع  هدزیس 

دوب و یودب  ناسنا  نمی  شوخ  ۀرامش  راھچ   . دندوب دعب  نارود  یاھیزاسراکشآ  زا 
یاھییاراد ای  نایاپراھچ  شرامش   . دوب امن  بطق  ۀطقن  راھچ  ۀیلوا  تخانش  زا  جتنم 

، یرامشرس فلاخم  هشیمھ  ناتساب  نارود  مدرم  ؛  دش یم  یقلت  نوگشدب  رگید 
. دندوب  ،“ مدرم شرامش  ”

لثم دیلوت  درکراک  ؛  تخاسن ییوداج  یاجیب  یورین  کی  سکس  زا  یودب  ناسنا 
هن  ، تشاد یعیبط  ینھذ  یودب  ناسنا   . دومن تفایرد  هجوت  یدودحم  رادقم  طقف 

. یناوھش ای  تشز 

دیلپ حاورا  صخش  کی  یور  ندرک  فت  اب   . دوب دنمتردق  یوداج  کی  ناھد  بآ 
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کی یور  ماقمالاو  ای  رتگرزب  صخش  کی  ندرک  فت   . دنوش هدنار  نوریب  دنتسناوت  یم 
تروص هب  ناسنا  ندب  یاھتمسق  زا  یخرب  هب   . دوب نیسحت  نیرتالاب  درف 

دنلب یاھنخان   . اھ نخان  وم و  هژیو  هب   ، دش یم  هتسیرگن  هوقلاب  یاھ  هراو  تب 
اھنآ ۀدش  هدیچ  یاھنخان  ، و  دندش یم  هدرمش  یمارگ  رایسب  هلیبق  ناسیئر 

رس راکش  یلصا  تلع  یا  همجمج  یاھ  هراو  تب  هب  داقتعا   . دندوب یدنمورین  ۀراو  تب 
؛ دوب دنمشزرا  رایسب  ۀراو  تب  کی  فان  بانط   . دزاس یم  نشور  دعب  نارود  رد  ار 
کی رشب  عون  یزاب  بابسا  نیلوا   . دنرگن یم  نینچ  نآ  هب  اقیرفآ  رد  هزورما  یتح 

هک روطنآ   ، دوب هدش  هتسارآ  دیراورم  اب  هک  یلاح  رد  نآ   . دوب هدش  ظفح  فان  بانط 
. دوب ناسنا  دنبندرگ  نیلوا   ، دش یم  ماجنا  بلغا 

هک تفر  یم  رواب   . دندش یم  یقلت  هراو  تب  تروص  هب  لولعم  رادزوق و  یاھ  هچب 
زیامت یگناوید  غوبن و  نیب  تسناوت  یمن  یودب  ناسنا   . دنتسھ نونجم  ناھیفس 

یاھتیصخش ناونع  هب  ای  دندز و  یم  کتک  گرم  دح  ات  ای  ار  هلبا  یاھمدآ   . دوش لئاق 
رب ندراذگ  هحص  بجوم  هدنیازف  روط  هب  یرتسیھ   . دندرک یم  میرکت  ییوداج 
میکح نھاک و  بلغا  عرص  هب  نایالتبم   . دیدرگ وداج  رحس و  هب  یناگمھ  داقتعا 

. دش یم  هتسیرگن  یحور  ریخست  زا  یلکش  ناونع  هب  یتسم  هب   . دندوب هلیبق 
گرب کی   ، دز یم  یبوکیاپ  ادص و  رس و  هب  تسد  یودب  ناسنا  کی  هک  یماگنھ 

. دنک یلاخ  هناش  تیلوئسم  زا  شلامعا  ربارب  رد  ات  داد  یم  رارق  شیاھوم  یوت 
رد اھنآ  تفر  یم  روصت  ؛  دندش ییدواج  ییاھورین  هدننک  ریدخت  داوم  اھرھز و 

. دنتسھ یحور  ریخست 

حور کی  طسوت  هک  ییوداج  یاھتیصخش  ناونع  هب  اھ  هغبان  هب  مدرم  زا  یرایسب 
دای یدوز  هب  دادعتسا  اب  یاھناسنا  نیا  . و  دنتسیرگن یم  دنا  هدش  ریخست  دنمدرخ 

لسوتم هلیح  یراکبیرف و  هب  شیوخ  ۀناھاوخدوخ  عفانم  دربشیپ  یارب  هک  دنتفرگ 
وا ؛  تسا رشب  زا  رتارف  ییوداج  تردق  اب  یناسنا  هک  دش  یم  هتشادنپ   . دنوش

، نانھاک  ، ناھاشداپ  ، هلیبق ناسیئر  بیترت  نیدب   . دوب اطخ  زا  یرب  یتح  یھلا و 
ۀتیروتا هدروآ و  تسد  هب  یدایز  تردق  ماجنارس  اسیلک  نانارمکح  ، و  ناربمایپ

. دندرک لامعا  یرصح  دح و  یب 

یرگوداج لماکت  - 2

نارود یط  هک  دننک  تنوکس  یئایشا  رد  دنھد  یم  حیجرت  حابشا  دش  یم  روصت 
یاھراگدای زا  یرایسب  ریثأت  داقتعا  نیا   . تشاد قلعت  نانآ  هب  مسج  رد  یگدنز 

یاھناوختسا هشیمھ  ناتساب  نارود  مدرم   . دزاس یم  نشور  ار  یزورما 
تلکسا یایاقب  اھناسنا  زا  یرایسب  زونھ  ، و  دندرک یم  میرکت  ار  ناشناربھر 

یتح  . دنرگن یم  مارتحا  سرت و  زا  یفارخ  یا  هزیمآ  اب  ار  نانامرھق  سدقم و  یاھمدآ 
. دنوش یم  ترایز  گرزب  یاھناسنا  یاھربق  هزورما 
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. تسا هراو  تب  یناتساب  نییآ  لصاح  هتشذگ  زا  هدنام  اج  هب  ِءایشا  هب  داقتعا 
یاھورین نداد  هولج  یقطنم  یارب  شالت  رگنایامن  هزورما  بھاذم  یاھراگدای 

رد تمرح  هوکش و  هاگیاج  هب  نآ  ِءاقترا  هنوگ  نیدب  یودب و  ناسنا  ییوداج 
زیمآرفک یرگوداج  اھ و  هراو  تب  هب  رواب   . دنشاب یم  زورما  یبھذم  یاھمتسیس 

. دنتسھ حیحص  ًالماک  تازجعم  اھراگدای و  شریذپ  ًارھاظ  اما  تسا 

دقارم و  . سدقم ناکم  کی   ، دش هراو  تب  کی  شیب  مک و  یراخب —  نادشتآ — 
یسوم  . دندوب نوفدم  اجنآ  رد  ناگدرم  اریز  دندوب  ییوداج  ییاھناکم  ادتبا  رد  دباعم 

نآ رد  هک  یموھفم   ، هراو تب  رَبَا  کی  هاگیاج  هک  یناکم  هب  ار  نایناربع  ییوداج  ۀبلک 
بیجع داقتعا  لیئارسا  ینب  موق  اما   . داد اقترا   ، دش یم  یقلت  دنوادخ  نوناق  ماگنھ 
ناونع هب  نم  هک  ار  یگنس  نیا  و  : ” دندرکن کرت  زگرھ  ار  یگنس  بارحم  هب  یناعنک 
هک دنتشاد  رواب  یتسار  هب  اھنآ  “ . دوب دھاوخ  دنوادخ  ۀناخ  ما  هدرک  انب  بارحم  کی 

نکاس  ، دندوب هراو  تب  عقاو  رد  هک   ، یگنس یاھبارحم  نینچ  رد  ناشیادخ  حور 
. تسا

؛ دندش هتخاس  یمان  ناگدرم  ۀرطاخ  هرھچ و  ظفح  یارب  اھ  همسجم  نیرت  نیزاغآ 
وداج مسلط و  هب  هدش  شیالاپ  داقتعا  کی  اھتب   . دندوب دوبدای  یانب  عقاو  رد  اھنآ 
بجوم کربت  سیدقت و  مسارم  کی  هک  دنتشاد  داقتعا  یودب  یاھناسنا   . دندوب

هک یماگنھ   ، لاونم نیمھ  هب   . دوش دراو  همسجم  لخاد  هب  حور  هک  دوش  یم 
. دندش یم  مسلط   ، دندش یم  هداد  تکرب  صخشم  ِءایشا 

، ایشیملد یناتساب  یقالخا  نیناوق  هب  نامرف  نیمود  ندومن  هفاضا  اب  یسوم 
نومنھر تقد  هب  وا   . دنک لرتنک  نایناربع  نایم  رد  ار  هراو  تب  شتسرپ  دومن  یعس 

هراو تب  کی  ناونع  هب  تسا  نکمم  هک  ار  یا  همسجم  هنوگ  چیھ  دیابن  نانآ  هک  داد 
ای هدش  یراک  هدنک  سیدنت  چیھ  : ” تفگ ًاحیرص  وا   . دنزاسب دوش  کربت  سیدقت و 

تسا نیمز  یاھبآ  رد  ای   ، نییاپ نیمز  رد  ای   ، الاب نامسآ  رد  هک  ار  یزیچ  رھ  هیبش 
نایم رد  یرنھ  راک  ندرک  دنک  رد  یدایز  ریثأت  نامرف  نیا  هک  یلاح  رد  “ . دیزاسن

دوب نآ  زا  رتدنمدرخ  یسوم  اما   . داد شھاک  ار  هراو  تب  شتسرپ   ، تشاد نایدوھی 
تیاضر اذل  ، و  دراذگب رانک  یناھگان  روط  هب  ار  یناتساب  یاھ  هراو  تب  دنک  شالت  هک 

هک یبھذم  حیرض  یگنج و  بارحم  زا  یبیکرت  رد  ار  یناتساب  یاھرواب  زا  یخرب  داد 
. دھد رارق  نوناق  رانک  رد  دوب  قودنص 

یاھمالک هک  ییاھنآ  رتشیب  هژیو  هب   ، دندش ییوداج  یورین  یاراد  تارابع  ًاتیاھن 
ییاھنادنز بھاذم  یرایسب  سدقم  یاھباتک  بیترت  نیدب   . دندش یم  یقلت  دنوادخ 

دض رب  یسوم  شالت   . دننک یم  سبح  ار  ناسنا  یونعم  لیخت  هک  دنا  هدش  ییوداج 
رنھ ات  دش  هتفرگ  راک  هب  وا  نامرف  اھدعب   . دیدرگ یلاع  ۀراو  تب  کی  دوخ  اھ  هراو  تب 

. دوش هدنار  بقع  ابیز  یاھزیچ  نیسحت  ندرب و  تذل  هدش و  هداد  هولج  چوپ 
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نیرت فوخم   ، دوب زیگنارب  سرت  نیرتکد  کی  هتیروتا  ییوداج  تغل  ناتساب  مایا  رد 
یداقتعا لوصا  زا  یشان  هک  یا  هراو  تب   . دزاس یم  هدرب  ار  اھناسنا  هک  یدبتسم 

، هفارخ  ، مسیتانف  ، بصعت یاھلاگنچ  لخاد  هب  دوخ  هب  تنایخ  رد  ار  ناسنا  دشاب 
مارتحا  . درک دھاوخ  تیادھ  یربرب  یاھتواسق  نیرت  هناملاظ  ، و  نارگید لمحت  مدع 

هب یزاس  هراو  تب  هب  لیامت  زا  هزات  یزیرگ  زج  یزیچ   ، تقیقح درخ و  یارب  هزورما 
یروآدرگ تاجتشون  اب  هطبار  رد   . تسین لالدتسا  یزرو و  هشیدنا  رتالاب  حوطس 

، دنشاب یم  اراد  سدقم  بتک  ناونع  هب  نوگانوگ  نایارگ  بھذم  هک  یا  هراو  تب  ۀدش 
رھ هک  نیا  هکلب   ، دراد تقیقح  تسا  باتک  رد  هک  هچنآ  هک  دور  یم  رواب  اھنت  هن 
دیوگب اضق  زا  سدقم  بتک  نیا  زا  یکی  رگا   . تسا هدش  هدیناجنگ  باتک  رد  یتقیقح 
تاھج زا  هک  ینانز  نادرم و  ینالوط  یاھلسن  یارب  هاگنآ   ، تسا حطسم  نیمز 
دنھاوخ عانتما  هرایس  ندوب  درگ  یارچ  نوچ و  یب  ۀناشن  شریذپ  زا  دنلقاع  رگید 

. دیزرو

رطس کی  هب  مشچ  ًافداصت  هک  نیا  یارب  سدقم  بتک  نیا  زا  یکی  ندرک  زاب  درکلمع 
یزیچ  ، دنوش نییعت  یگدنز  مھم  یاھ  هژورپ  ای  تامیمصت  نآ  لابند  هب  ات   ، دتفیب

کی هب  ندروخ  دنگوس   . تسین ضحم  یوداج  مسلط و  هب  داقتعا  زا  رتمک  ای  رتشیب 
زا یلکش  کی  دراد  الاو  تمرح  هک  یزیچ  هب  ندروخ  مسق  ای  سدقم “ باتک  ”

. تسا بان  ییارگ  هراو  تب 

کی تسد  ۀدش  هدیچ  یاھنخان  هب  تبسن  یا  هراو  تب  سرت  زا  ندومن  یورشیپ  اما 
، اھ هناسفا   ، نیناوق  ، اھ همان  زا  یلاع  یا  هعومجم  شتسرپ  هب  یودب  ۀلیبق  سیئر 
درخ ۀدننک  سکعنم  تیاھن  رد  هک  اھدادیور  ، و  راعشا  ، یلایخ یاھناتساد   ، اھلیثمت

ناونع هب  هک  یماگنھ  ات  لقادح   ، دشاب یم  رایسب  نورق  ۀدش  یجالح  ِیقالخا 
. تسا یلماکت  یعقاو  تفرشیپ  رگنایامن   ، دنا هدش  یروآدرگ  سدقم “ باتک   ” کی

هب لسوت  ، و  دندش یم  یقلت  هتفای  ماھلا  دیاب  دنوش  هراو  تب  هک  نیا  یارب  تاملک 
اسیلک تیعجرم  یرارقرب  هب  ًامیقتسم  یھلا  ۀتفای  ماھلا  حالطصا  هب  یاھراتشون 

. دش رجنم  تلود  تیعجرم  شیادیپ  هب  یندم  لاکشا  لماکت  هک  یلاح  رد   ، دیماجنا

ییارگ متوت  - 3

زا  ، دومن روبع  یشتسرپ  یودب  یاھ  نییآ  یمامت  نایم  زا  ییارگ  هراو  تب 
شتسرپ ، و  یراوخ مدآ   ، یتسرپ تب  ات   ، سدقم یاھگنس  هب  داقتعا  نیرت  یناتساب 

. ییارگ متوت  ات   ، تعیبط

روصت ادتبا  رد   . تسا یبھذم  یعامتجا و  موسر  زا  یا  هعومجم  ییارگ  متوت 
تسا رادروخرب  کیژولویب  أشنم  زا  ًارھاظ  هک  متوت  ناویح  هب  مارتحا  هک  دش  یم 
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لاح نیع  رد  هورگ و  یاھلبمس  یراگزور  اھمتوت   . دنک یم  نیمضت  ار  کاروخ  ۀتخودنا 
ۀلحرم کی  ییارگ  متوت   . دوب هتفای  تیصخش  ۀلیبق  ییادخ  نینچ   . دندوب اھنآ  یادخ 
هب ماجنارس  متوت   . دوب یصخش  بھذم  نآ  زا  اوس  ِندش  یعامتجا  رد  یعس 

. تفای لماکت  زورما  نوگانوگ  نامدرم  یلم  لبمس  ای   ، مچرپ

زا روھشم  یا  هعومجم  یواح  یا  هسیک   ، یکشزپ فیک  کی   ، ییوداج فیک  کی 
هک داد  یمن  هزاجا  زگرھ  ناتساب  نارود  ۀلیبق  رگوداج  ، و  دوب هتشغآ  حبش  اب  ِمالقا 

نرق رد  ندمتم  نامدرم   . دنک سمل  ار  نیمز   ، دوب شتردق  لبمس  هک   ، شفیک
زگرھ وحن  نیمھ  هب   ، ناش یلم  تریصب  دامن   ، ناشیاھمچرپ هک  دنبقارم  متسیب 

. دنکن سمل  ار  نیمز 

، و دندش یقلت  هراو  تب  تروص  هب  ماجنارس  هناھاش  هنانھاک و  دنسم  یاھناشن 
اھلیا زا   ، تسا هدومن  روبع  هعسوت  لحارم  یرایسب  نایم  زا  یلاع  تیعجرم  ۀراو  تب 
زا هراو  تب  ناھاشداپ   . اھمچرپ ات  اھمتوت  زا   ، لالقتسا ات  لادوئف  بابرا  زا   ، اھ هلیبق  ات 

دوجو یتلود  رگید  لاکشا  زا  یرایسب  ، و  دنا هدرک  تموکح  یھلا “ قح   ” قیرط
دیجمت و  ، دنا هتخاس  هراو  تب  کی  یسارکومد  زا  نینچمھ  اھناسنا   . دنا هتشاد 
هدیمان هماع “ رظن   ” یعمج تروص  هب  هک  یماگنھ  ناسنا  یداع  دیاقع  شتسرپ 

، دریگ یم  رارق  هظحالم  دروم  ییاھنت  هب  هک  یماگنھ   ، ناسنا کی  رظن   . دوش یم 
روط هب  رفن  نیدنچ  هک  یماگنھ  اما   ، دشاب هتشاد  ینادنچ  شزرا  دوش  یمن  روصت 

هداتفا اپ  شیپ  تواضق  نیمھ   ، دننک یم  لمع  یسارکومد  کی  تروص  هب  یعمج 
. دوش یم  هتشاگنا  قح  صخاش  تلادع و  مکح 

وداج رحس و  - 4

مجاھت یعقاو  طیحم  کی  تالکشم  هب  شیوخ  شناد  قیرط  زا  ندمتم  ناسنا 
ِیلایخ طیحم  کی  ِیعقاو  تالکشم  هک  درک  یم  شالت  یودب  ناسنا   . دنک یم 

طیحم ندروآ  رد  لرتنک  تحت  کینکت  وداج   . دنک لح  وداج  رحس و  قیرط  زا  ار  یحور 
نایاپ روط  هب  ار  حیضوت  لباقریغ  یاھراک  شیاھیراکبان  هک  دوب  یحور  نامگ  دروم 
مزلم یحور و  ۀنابلطواد  یراکمھ  بسک  رنھ  نآ   . تخاس یم  نشور  ریذپان 

رگید و حاورا  ای  اھ  هراو  تب  زا  هدافتسا  قیرط  زا  یحور  کمک  ۀنابلطوادریغ  نتخاس 
. دوب رتدنمتردق 

ود ناگدرم  اب  ییاعدا  طابترا  قیرط  زا  ینیب  هدنیآ  ، و  یرگوداج  ، نوسفا زا  روظنم 
: دوب زیچ 

. هدنیآ عیاقو  زا  نتفای  عالطا  - 1
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. طیحم یور  بولطم  یراذگریثأت  - 2

هب وداج  رحس و  زا  رشب  عون   . تسا ناسکی  وداج  رحس و  فادھا  اب  شناد  فادھا 
زا هکلب   ، لالدتسا ینافرع و  یشیدنا  فرژ  قیرط  زا  هن   ، دور یم  شیپ  ملع  یوس 

یوس هب  جیردت  هب  ناسنا   . روآدرد روط  هب  جیردت و  هب   ، ینالوط ۀبرجت  قیرط 
، و دنک یم  تفرشیپ  هابتشا  رد   ، دنک یم  عورش  هابتشا  رد   ، دراد یمرب  ماگ  تقیقح 

شیپ هب  یملع  شور  دورو  اب  طقف  وا   . دبای یم  تسد  تقیقح  ناتسآ  هب  ماجنارس 
کالھ ای  دز  یم  شیامزآ  هب  تسد  دیاب  ای  یودب  ناسنا  اما   . تسا هدرک  ور 

. تشگ یم 

تافارخ نیا  رد   . دوب دعب  یملع  یواکجنک  ردام  هیلوا  ۀفارخ  هب  تبسن  یگتفیش 
دوجو یواکجنک —  ۀوالع  هب  سرت  کیمانید —  ۀدنور  شیپ  ساسحا  یودب 

. تشاد دوجو  هدنور  شیپ  کرحم  یورین  ناتساب  نارود  یوداج  رحس و  رد   . تشاد
یا هرایس  طیحم  لرتنک  نتسناد و  هب  یرشب  لیامت  شیادیپ  رگنایامن  تافارخ  نیا 

. دندوب

یو اریز  دوب  هتخادنا  دنمورین  یا  هجنپ  یودب  ناسنا  یور  وداج  رحس و 
رد یدایز  راک  هیلوا  هانگ  یدعب  ۀدیا   . دنک کرد  ار  یعیبط  گرم  موھفم  تسناوت  یمن 
ار یعیبط  گرم  هک  هنوگ  نیدب   ، داد ماجنا  ناسنا  یور  وداج  رحس و  طلست  فیعضت 
لیلد هب  ار  هانگ  یب  مدآ  هد  هک  دوبن  یداعریغ  هجو  چیھ  هب  یراگزور   . دروآ باسح  هب 
دشر مدع  لیلد  کی  رما  نیا   . دنشکب رفن  کی  یعیبط  گرم  یارب  یلایخ  تیلوئسم 

اقیرفآ لیابق  یخرب  اب  هطبار  رد  زونھ  ، و  دوب ناتساب  نارود  رد  تیعمج  رتعیرس 
اب هک  یماگنھ  یتح   ، درک یم  فارتعا  هانگ  هب  ًالومعم  مھتم  درف   . دنک یم  قدص 

. دوب هجاوم  گرم 

عقاو رد  هک  دراد  رواب  وا   . تسا یعیبط  یودب  ناسنا  کی  یارب  وداج  رحس و 
ای یرتچ  یاھوم  یور  وداج  رحس و  دربراک  قیرط  زا  ار  نمشد  کی  ناوت  یم 
تبسن رگوداج  یوداج  هب  رام  شین  ندوب  کلھم   . تشک شا  هدش  هدیچ  یاھنخان 

دوش یم  یشان  تیعقاو  نیا  زا  وداج  رحس و  اب  ندیگنج  یراوشد   . دش یم  هداد 
وداج رحس و  زا  ردقنآ  یودب  نامدرم   . دوش گرم  بجوم  دناوت  یم  سرت  هک 

هک دندوب  یفاک  یجیاتن  نینچ  ، و  تشک یم  ار  اھنآ  سرت  عقاو  رد  هک  دندیسرت  یم 
لمتحم هیجوت  کی  هشیمھ   ، دش یمن  نینچ  رگا   . دننک تابثا  ار  اطخ  داقتعا  نیا 

. دوب رتشیب  یوداج  صقان  یوداج  جالع  ؛  تشاد دوجو 

زیمآرحس نوسفا  - 5

وداج نیرت  یمیدق   ، دوش هراو  تب  کی  تسناوت  یم  ندب  هب  طبترم  زیچ  رھ  هک  اجنآ  زا 
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دش یم  یشان  سرت  نیا  زا  ندب  یدوبان  رد  یراک  ناھنپ   . دوب طوبرم  اھنخان  وم و  هب 
رد دنک و  بحاصت  دوب  هدش  قتشم  ندب  زا  هک  ار  یزیچ  دوب  نکمم  ینمشد  هک 

نفد تقد  هب  ندب  تالوضف  یمامت  ور  نیا  زا   . دریگ راک  هب  روآ  نایز  ییوداج 
هک تفر  یم  نآ  میب  اریز   ، دش یم  بانتجا  مومع  راظنا  رد  ندرک  فت  زا   . دندش یم 

هدیناشوپ هشیمھ  فت   . دریگ رارق  هدافتسا  دروم  روآ  بیسآ  ییوداج  رد  ناھد  بآ 
. دنوش وداج  رازبا  دنتسناوت  یم  تالآرویز  ، و  کاشوپ  ، اذغ ۀدنام  سپ  یتح   . دش یم 

. و تشاذگ یمن  یقاب  زیم  یور  هاگچیھ  ار  دوخ  یاذغ  ۀدنام  سپ  یودب  ناسنا 
دوب نکمم  درف  کی  نانمشد  هک  دش  یم  ماجنا  سرت  نیا  لیلد  هب  اھراک  نیا  یمامت 

شزرا زا  ینادردق  لیلد  هب  هن   ، دنریگ راک  هب  ییوداج  نییآ  کی  رد  ار  اھزیچ  نیا 
. یتاداع نینچ  یتشادھب 

ندب تشوگ  دندش : یم  هتخاس  دایز  عونتم  یاھزیچ  زا  ییوداج  یاھمسلط 
یوم ، و  رام رھز   ، یمس ناھایگ  مخت   ، حاسمت یاھنادند   ، ربب یاھلاگنچ   ، ناسنا

اپدر کاخ  درگ و  یتح   . دندوب زیمآرحس  رایسب  ناگدرم  یاھناوختسا   . ناسنا
یاھمسلط هب  ناتساب  مدرم   . دریگ رارق  هدافتسا  دروم  وداج  رد  تسناوت  یم 

ریثأت دندوب  رداق  ندب  تاشوارت  لاکشا  ریاس  نوخ و   . دنتشاد رواب  رایسب  یقشع 
. دنیامن نیمضت  ار  قشع  ییوداج 

هتخاس ییاھکمدآ   . دنشاب رثؤم  وداج  رد  دنناوت  یم  اھ  همسجم  دش  یم  روصت 
رواب  ، دندش یم  هدروآرد  ملاس  ای  رامیب  لکش  هب  هک  یماگنھ  ، و  دندش یم 

رد یفارخ  صاخشا   . دنھد یم  خر  یعقاو  صخش  یور  تاریثأت  نامھ  هک  تفر  یم 
. دنزاس مرن  ار  هدنشورف  لد  ات  دندیوج  یم  ار  تخس  بوچ  یردق  دیرخ  ماگنھ 

ای اصع   . دندوب نینچ  زین  هایس  یاھ  هبرگ  ؛  دوب ییوداج  رایسب  هایس  واگ  کی  ریش 
ِءایشا یمامت   . روطنیمھ زین  اھ  هرِگ  ، و  اھگنز  ، اھلبط ؛  دوب ییوداج  یتسدبوچ 

لیلد هب  رتالاب  ای  دیدج  ندمت  کی  موسر  هب   . دندوب ییوداج  یاھمسلط  یناتساب 
اھتدم  . دش یم  هتسیرگن  دنسپان  ۀدید  اب  نآ  ینمیرھا  ییوداج  حالطصا  هب  تعیبط 

. دندش یم  یقلت  نینچ  ریواصت  ، و  راگن شقن و   ، راتشون

یاھمان هژیو  هب   ، درک دروخرب  مارتحا  اب  دیاب  اھمان  اب  هک  تشاد  رواب  یودب  ناسنا 
تیصخش زا  زیامتم  یریثأت   ، دش یم  یقلت  تیدوجوم  کی  ناونع  هب  مان   . نایادخ

کی ؛  دندش یم  ماو  ۀقیثو  اھمان   . تشاد تمرح  هیاس  ناور و  ۀزادنا  هب  نآ  ؛  یکیزیف
دیرخزاب ماو  تخادرپ  قیرط  زا  هک  نیا  ات  دنک  هدافتسا  دوخ  مان  زا  تسناوت  یمن  درف 
کی مان  یدوز  هب   . دنک یم  اضما  تشاددای  کی  رد  ار  دوخ  مان  درف  هزورما   . دش یم 

نآ زا  رت  سدقم  یو  مھم  مان  ؛  تشاد مان  ود  یودب  ناسنا   . تشگ مھم  وداج  رد  درف 
 — هرمزور ای  مود  مان  ور  نیا  زا   . دوش هدافتسا  یداع  عقاوم  رد  هک  دش  یم  یقلت 
هب ار  دوخ  یعقاو  مان  زگرھ  وا   . تفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ینامدوخ —  مان 
رییغت ار  دوخ  مان  وا  هک  دش  یم  بجوم  یداعریغ  ۀبرجت  رھ   . تفگ یمن  ناگناگیب 
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. دوب یلابقادب  ندرک  فقوتم  ای  یرامیب  نامرد  یارب  یشالت  نیا  تاقوا  یھاگ   . دھد
هب هلیبق  سیئر  زا  نآ  ندیرخ  قیرط  زا  یدیدج  مان  تسناوت  یم  یودب  ناسنا 

نایم رد  اما   . دننک یم  یراذگ  هیامرس  اھ  هجرد  باقلا و  رد  زونھ  اھناسنا   . دروآ تسد 
. دنرادن دوجو  درفنم  یاھمان   ، اقیرفآ نیشن  نابایب  یاھیموب  لثم   ، لیابق نیرت  یودب 

وداج دربراک  - 6

راک هب  اھ  یناوخ  درو  “، و  نوجعم  ” نییآ  ، اھ یتسدبوچ  زا  هدافتسا  قیرط  زا  وداج 
نارگوداج نایم  رد   . دنک راک  نایرع  روط  هب  رگافش  هک  دوب  مسر  . و  دش یم  هتفرگ 

زیچ ینعم  هب  نوجعم “  ” ، وداج رحس و  رد   . دوب رتشیب  نادرم  زا  نانز  دادعت  یودب 
وا  . درک یمن  تبابط  دوخ  یارب  هاگچیھ  یودب  ناسنا   . اوادم هن   ، تسا زیمآرارسا 

یاھرتکد . و  وداج ناصصختم  ۀیصوت  هب  رگم   ، درک یمن  هدافتسا  اھوراد  زا  زگرھ 
. دنتسھ ناتساب  نارود  نارگوداج  ۀنومن  متسیب  نرق  رد  ودوو 

هچنآ  . تشاد دوجو  وداج  یارب  یصوصخ  ۀلحرم  کی  زین  یمومع و  ۀلحرم  کی 
لک تداعس  یارب  دوب  انب   ، تفای یم  ماجنا  نھاک  ای   ، نَمَش  ، هلیبق رگوداج  طسوت 
ییوداج  ، یصوصخ یوداج  کی  نارگنوسفا  ، و  اھ هرحاس   ، نارگوداج  . دشاب هلیبق 

هب تکالف  ندروآ  یارب  هنارگ  بوکرس  یشور  ناونع  هب  هک  هناھاوخدوخ  یصخش و 
حاورا  ، هناگود ییارگ  حور  ۀدیا   . دندرک یم  ارجا  دش  یم  هتفرگ  راک  هب  درف  نانمشد 

. و دیدرگ هایس  دیفس و  یوداج  هب  یدعب  تاداقتعا  ندمآ  دیدپ  بجوم   ، دب بوخ و 
رد یحور  یاھدرکراک  هب  هک  دوب  یترابع  وداج   ، تفای لماکت  بھذم  هک  جیردت  هب 

رت یمیدق  تاداقتعا  هب  نینچمھ  ، و  دش یم  قالطا  درف  دوخ  ِیشیاین  نییآ  زا  جراخ 
. تشاد هراشا  حبش  هب 

زا یخرب   . دندوب زیمآرحس  رایسب   ، یناوخدرو یناوخ و  دورس  نییآ   ، یوغل تابیکرت 
راک هب  یدیلقت  یوداج  نآ  زا  دعب   . دنتفای لماکت  اعد  هب  ماجنارس  هیلوا  یاھیناوخدرو 

یاھاعد زج  یزیچ  ییوداج  یاھصقر   . دش هدروآرد  شیامن  هب  تاجانم  ؛  دش هتفرگ 
. دیدرگ وداج  نیشناج  جیردت  هب  ینابرق  یاپمھ  ناونع  هب  اعد   . دندوبن یشیامن 

رواب ، و  دوب رتزیمآرحس  رت و  سدقم   ، دوب ییوگ  نخس  زا  رت  یمیدق  هک   ، هراشا امیا و 
کی بلغا  خرس  یاھناسنا   . دراد یدایز  ییوداج  تردق  ندروآرد  ادا  هک  تفر  یم 

یزاب ار  ولافوب  شقن  نانآ  زا  یکی  نآ  یط  هک  دندروآ  یمرد  شیامن  هب  ار  ولافوب  صقر 
. درک یم  نیمضت  دوب  شیپ  رد  هک  ار  یراکش  تیقفوم   ، نداتفا ریگ  اب  ، و  درک یم 
تبسن ینیقلت  ییاریگ  کی   ، دندوب یدیلقت  یوداج  ًافرص  راھب  یسنج  یاھنشج 
مسلط کی  ناونع  هب  کسورع  ادتبا  رد   . یھایگ یایند  یسنج  تاساسحا  هب 

. دش هتفرگ  راک  هب  ازان  رسمھ  طسوت  ییوداج 
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رصع کی  ۀویم  ماجنارس  هک  دوب  بھذم  یلماکت  تخرد  یباعشنا  ۀخاش  وداج 
. دیماجنا یسانش  هراتس  شیادیپ  هب  ینیب  علاط  هب  داقتعا   . دروآ راب  ار  یملع 
هک یلاح  رد   ، دش رجنم  تازلف  رد  یداتسا  هب  فوسلیف  کی  گنس  هب  داقتعا 

. داھن ناینب  ار  تایضایر  شناد  ییوداج  دادعا  هب  داقتعا 

یاھیزاورپ دنلب  یمامت  یدوبان  رد  یدایز  ریثأت  وداج  رحس و  زا  رپ  ییایند  اما 
یقلت ییوداج  رتشیب  ِراکتشپ  ای  راک  لصاح  یاھ  هویم   . تشاد یروآون  یصخش و 
نکمم  ، تشاد هناد  دوخ  ۀیاسمھ  زا  شیب  شا  هعرزم  رد  یناسنا  رگا   . دندش یم 
ۀعرزم زا  رتشیب  ۀناد  نیا  نداد  بیرف  هب  دوش و  هدرب  هلیبق  سیئر  دزن  روز  هب  دوب 

دایز رایسب  ِیھاگآ  تیربرب  ناراگزور  رد  یتسار  هب   . دوش مھتم  اسآ  نت  ۀیاسمھ 
دوجو ندوب  ثیبخ  دنمرنھ  کی  مرج  هب  ندش  مادعا  لامتحا  هشیمھ  ؛  دوب کانرطخ 

. تشاد

شزومآ یزورما  یاھشور  رگا  اما   . دیادز یم  یگدنز  زا  ار  رامق  رصنع  شناد  جیردت  هب 
رحس هب  یودب  تاداقتعا  هب  یروف  تشگزاب  کی  ًابیرقت   ، دنروخب تسکش  شرورپ  و 

هب مدرم  زا  یرایسب  ناھذا  رد  زونھ  تافارخ  نیا   . دمآ دھاوخ  دوجو  هب  وداج  و 
هک تسا  یرایسب  یاھلیسف  لماش  نابز   . تسا هدنام  اج  هب  ندمتم  حالطصا 

یتارابع  . تسا هدوب  ییوداج  تافارخ  رد  هقرغ  اھتدم  ناسنا  دنھد  یم  یھاوگ 
، غوبن  ، یحور ییاج  هب  اج   ، ماھلا  ، یگدز نج   ، لابقا دب   ، هدش نوسفا  ریظن 

تادوجوم . و  دنتسھ نآ  یاھ  هنومن   ، هدز تھب  ، و  جاو جاھ و   ، هدننک روحسم 
. دنراد رواب  ینیب  علاط  ، و  دب مشچ   ، یلابقا شوخ  هب  زونھ  یرشب  شوھاب 

دوب ریذپان  بانتجا  دوخ  نامز  رد  هک  دوب  یزورما  شناد  ۀلیپ  ناتساب  نارود  یوداج 
ناھذا هنالھاج  ۀفارخ  ِتالایخ  مھو و  بیترت  نیدب  . و  تسین دیفم  رگید  نونکا  اما 

. دنوش دلوتم  دنتسناوت  یملع  میھافم  هک  نیا  ات   ، دومن کیرحت  ار  اھناسنا  یودب 
لابند هب  هناقاتشم  ایند  زا  یمین   . تسا ینالقع  لماکت  نیا  هاگپ  رد  ایشنروی  هزورما 
ناوزاب رد  رگید  ۀمین  هک  یلاح  رد   ، دشاب یم  یملع  فاشتکا  تایعقاو  تقیقح و  رون 
هدش هدرمژپ  هدش  ناھنپ  کدنا  یوداج  رحس و  نکیل  ناتساب و  نارود  تافارخ 

. تسا

[. نادابن رصع  کانبات  ۀراتس  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 89
هرافک ، و  ینابرق  ، هانگ

دیرخزاب جاتحم  ایوگ  هک  یروط   ، درک یم  یقلت  حاورا  نویدم  ار  دوخ  یودب  ناسنا 
یارجا اب  حاورا  دوب  نکمم   ، دنتسیرگن یم  نآ  هب  یودب  یاھناسنا  هک  روطنآ   . تسا
نیا نامز  تشذگ  اب   . دنیامن ضراع  نانآ  هب  یرتشیب  رایسب  یلابقادب  تلادع 

ناوات تحت  ناور  هک  دش  یم  روصت   . تفای لماکت  تاجن  هانگ و  نیرتکد  هب  تشادرب 
کی دیاب  ؛  دزادرپب ار  تاجن  یاھب  ناور  دیاب   . دوش یم  دراو  ایند  هب  هیلوا —  هانگ  — 

همجمج نییآ  موسر  یارجا  رب  هوالع  رس  یچراکش   . دوش مھارف  الب  رپس 
مھارف  ، یناسنا یالب  رپس  کی   ، دوخ ناج  یارب  ینیشناج  دوب  رداق   ، یتسرپ

. دزاس

، و جنر  ، تکالف ندید  زا  حاورا  هک  تشاد  رواب  رادنپ  نیا  هب  لیاوا  رد  یودب  ناسنا 
ناھانگ نارگن  طقف  ناسنا  ادتبا  رد   . دنوش یم  دونشخ  رایسب  ناسنا  ریقحت 

ینابرق بقاعتم  متسیس  . و  دیدرگ یزرو  روصق  هانگ  نارگن  اھدعب  اما   ، دوب یباکترا 
یرازگرب هب  دیدج  نییآ  نیا   . دومن دشر  تشادنپ  ود  نیا  شوح  لوح و  ًامامت  ندرک 

دیاب هژیو  یزیچ  تشاد  رواب  یودب  ناسنا   . دوب طوبرم  ینابرق  یتلامتسا  مسارم 
قلخ و اب  ییادخ  هتفرشیپ  ندمت  طقف   . دوش بلج  نایادخ  فطل  رظن  ات  دبای  ماجنا 

یلابقادب لباقم  رد  یا  همیب  ییوجلد   . دریذپ یم  ار  هاوخکین  لداعتم و  هتسویپ  یوخ 
، یریگ نج   ، زیھرپ یاھنییآ  . و  دوب هدنیآ  تداعس  رد  یراذگ  هیامرس  یاج  هب  یروف 

. دنوش یم  هتخیمآ  رگیدکی  رد  یگمھ  ییوجلد  ، و  یزاسریزگان

وبات - 1

دونشخان زا  زیھرپ   ، دوب یلابقادب  زا  زارتحا  یارب  ناسنا  شالت  وبات  کی  تاعارم  لیلد 
یبھذمریغ ادتبا  رد  اھوبات   . دوب یزیچ  زا  یرود  قیرط  زا  یحور  حابشا  نتخاس 

نیدب هک  یماگنھ  ، و  دندروآ تسد  هب  یحور  ای  یحبش  دییأت  یدوز  هب  اما   ، دندوب
ینییآ و یاھصخاش  عبنم  وبات   . دندش زاس  داھن  زاس و  نوناق   ، دندش تیوقت  هنوگ 

یارب یعامتجا و  یھد  مظن  لکش  نیرت  یمیدق  نآ   . تسا یودب  ِدوخ  لرتنک  رابت 
میظنت راتخاس  نیداینب  دحاو  کی  زونھ  نآ  ؛  دوب نآ  لکش  اھنت  ینالوط  یاھتدم 
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. تسا یعامتجا  ۀدننک 

سرت اب  دنداد  یم  نامرف  نآ  هب  یودب  ناسنا  نھذ  رد  اھتیعونمم  نیا  هک  یمارتحا 
لیلد هب  ادتبا  رد  اھوبات   . دوب ربارب  ًاقیقد  دننک  ارجا  ار  اھنآ  دوب  انب  هک  ییاھورین  زا  وا 

 — اھ نمش  ناسیئر و  طسوت  اھدعب  اھنآ   . دندمآ دوجو  هب  یلابقادب  یفداصت  ۀبرجت 
یتح  ، یحور حبش  کی  ۀلیسو  هب  دش  یم  اقلا  نانآ  هب  هک  یا  هراو  تب  یاھناسنا 

رد ردقنآ  حور  ماقتنا  زا  سرت   . دندش داھنشیپ  دنوش —  یم  تیادھ  ادخ  کی  طسوت 
زا تاقوا  یھاگ  وبات  کی  ضقن  زا  سپ  وا  هک  تسا  دایز  یودب  ناسنا  کی  نھذ 

هب ناگدنامزاب  ناھذا  رد  ار  وبات  موادت  کیتامارد  دادخر  نیا  ، و  دریم یم  سرت  تدش 
. دنک یم  تیوقت  هداعلا  قوف  روط 

. دوب اھتیعونمم  نیرت  نیزاغآ  ۀرمز  رد  اھییاراد  ریاس  نانز و  بحاصت  یور  تیدودحم 
زیچ  ، دومن وبات  لماکت  رد  یرتگرزب  شقن  یافیا  هب  عورش  بھذم  هک  جیردت  هب 

زا ولمم  نایناربع  یاھ  هتشون   . دیدرگ بوسحم  سدقمان  ًابقاعتم  کاپان و  عونمم 
رد نانآ  تاداقتعا  اما   ، تسا سدقمان  سدقم و   ، کاپان کاپ و  یاھزیچ  هب  هراشا 

تاداقتعا هب  تبسن  یرتمک  رایسب  لیصفت  یراوشد و  زا  طوطخ  نیا  دادتما 
. دوب رادروخرب  رگید  نامدرم  یرایسب 

، و دندوب یعطق  ییاھوبات   ، نایناربع نامرف  هد  زین  ، و  ندع ایشیملد و  نامرف  تفھ 
هدش نایب  ناتساب  نارود  یاھتیعونمم  رتشیب  ِیفنم  لکش  نامھ  هب  یگمھ 
ظاحل نیدب   ، دندوب شخب  ییاھر  یتسار  هب  نیناوق  دیدج  ۀعومجم  نیا  اما   . دندوب
دعب نیمارف  نیا   ، نیا زا  رتشیب  . و  دنتفرگ ار  دوجوم  شیپ  زا  یوبات  نارازھ  یاج  هک 

. دنداد یم  هدعو  یزیچ  هب  متح  روط  هب  یرادرب  نامرف  یازا  رد 

کوخ  . دنتشاد ییارگ  متوت  ییارگ و  هراو  تب  رد  أشنم  هیلوا  ۀدش  عنم  یاھیکاروخ 
تشوگ اب  هطبار  رد  یرصم  یوبات   . اھودنھ یارب  واگ  ، و  دوب سدقم  اھ  یقینیف  یارب 
یوبات زا  یلکش   . تسا هتفای  موادت  یمالسا  یناربع و  تاداقتعا  ۀلیسو  هب  کوخ 
صخشم یاذغ  کی  هب  ردقنآ  تسناوت  یم  هلماح  نز  کی  هک  دوب  رواب  نیا  یکاروخ 
نینچ  . دوب اذغ  نآ  ساکعنا   ، دمآ یم  ایند  هب  هک  یماگنھ   ، هچب هک  دنک  رکف 

. دندوب وبات  هچب  یارب  ییاھاذغ 

یناتساب و بادآ  یدابم  بیترت  نیدب  ، و  دندش وبات  یدوز  هب  ندروخ  یاھشور 
، یعامتجا حوطس  تساک و  یاھمتسیس   . دمآ دوجو  هب  زیم  یور  ندروخ  یزورما 

نداد نامزاس  رد  اھوبات   . دنتسھ ناتساب  نارود  یاھتیعونمم  زا  هدنامیقاب  راثآ 
یفنم متسیس   . دندوب محازم  کانتشحو  روط  هب  اما   ، دندوب رثؤم  رایسب  هعماج 
یاھوبات نینچمھ  هکلب  دومن  ظفح  ار  هدنزاس  دیفم و  یتاررقم  طقف  هن  تیعونمم 

. ار هدیاف  یب  ، و  هدوسرف  ، خوسنم
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هب  ، دنک داقتنا  یودب  ناسنا  هب  هک  درادن  دوجو  یندمتم  ۀعماج  چیھ  دوجو  نیا  اب 
هب رگم  تفای  یمن  موادت  هاگچیھ  وبات  ، و  عونتم هدنکارپ و  یاھوبات  نیا  ببس  هب  زج 

ناسنا لماکت  رد  نیداینب  لماوع  زا  یرایسب   . یودب بھذم  موادم  یاھدییأت  ببس 
ار یفازگ  یاھب  یگتشذگ  دوخ  زا  ، و  یناشفناج  ، شالت رد  ، و  دنا هدوب  نارگ  رایسب 

دندوب یعقاو  ییاھ  هلپ  یگتشذگ  دوخ  زا  یاھدرواتسد  نیا  اما   . دنا هدش  بجوم 
. تسا هتفر  الاب  ندمت  ۀنایارگزارف  نابدرن  زا  اھنآ  قیرط  زا  ناسنا  هک 

هانگ موھفم  - 2

بھذم عارتخا  یوس  هب  ار  ناسنا  یتسار  هب  یلابقادب  زا  سارھ  سناش و  زا  سرت 
عورش حابشا  وداج و  زا  بھذم   . دنار ایالب  نیا  ربارب  رد  یضرف  ۀمیب  ناونع  هب  یودب 
تخرد یودب  ۀلیبق  رھ   . تفای لماکت  اھوبات  هب  اھ  هراو  تب  حاورا و  زا  روبع  اب  هدومن و 
رب رد  یلیثمت  روط  هب  اما   ، بیس صخشم  روط  هب   ، تشاد ار  دوخ  ۀعونمم  ۀویم 

. و دندوب نازیوآ  نآ  زا  نیگنس  یاھوبات  ماسقا  عاونا و  هک  دوب  یا  هخاش  رازھ  ۀدنریگ 
“. دینکن ار  راک  نیا  : ” تفگ یم  هشیمھ  هعونمم  تخرد 

دب حاورا  مھ  بوخ و  حاورا  مھ  هک  تفای  لماکت  یا  هطقن  هب  یودب  نھذ  هک  جیردت  هب 
تفایرد ار  لماکت  لاح  رد  بھذم  یعرش  دییأت  وبات  هک  یماگنھ  ، و  تفرگ رظن  رد  ار 

هک نآ  زا  شیپ   . دیدرگ هدامآ  ًامامت  هانگ  زا  دیدج  تشادرب  روھظ  یارب  هصرع   ، دومن
تیبثت ایند  یاج  همھ  رد  هانگ  ۀدیا  دراذگب  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  هدش  راکشآ  بھذم 
یودب نھذ  یارب  یعیبط  گرم  هک  دوب  هانگ  موھفم  ۀطساو  هب  طقف   . دوب هدش 

. دوب هانگ  تازاجم  گرم  ، و  دوب وبات  زا  یطخت  هانگ   . دیدرگ یقطنم 

. و هشیدنا کی  هن   ، شنک کی  ؛  ینالقع زیچ  کی  هن   ، دوب موسر  هب  هتسباو  هانگ 
کی ناراگزور  نوملید و  رھش  زا  هدنامیقاب  تایاور  ۀلیسو  هب  هانگ  موھفم  نیا  یمامت 

رصع  ” یایور هب  زین  ندع  غاب  مدآ و  تیاور   . تفای جاور  نیمز  رد  کچوک  تشھب 
ۀدش نایب  تاداقتعا  ًامامت  نیا  . و  دیشخب هدام  اھداژن  زاغآرس  ِنیشیپ  ییالط “
نارود هک  نیا  ، و  دوب هژیو  شنیرفآ  کی  رد  ناسنا  أشنم  هک  ار  رواب  نیا  هب  دعب  نارود 

بجوم هانگ —  اھوبات —  زا  یطخت  هک  نیا  ، و  دومن زاغآ  لامک  رد  ار  شیگدنز 
. دومن دییأت   ، دیدرگ شیدعب  راب  فسأت  یراتفرگ  هب  وا  طوقس 

؛ تسناد مرج  ار  تشز  راک  یودب  نوناق  ؛  دیدرگ تشز  یراک  وبات  کی  راو  تداع  ضقن 
وبات کی  زا  یطخت  هیلوا  لیابق  نایم  رد   . دومن بوسحم  هانگ  کی  ار  نآ  بھذم 

هلیبق هانگ  یارب  یھیبنت  هشیمھ  هعماج  هب  هدراو  یالب   . دوب هانگ  مرج و  زا  یبیکرت 
موزلم مزال و  یراکتسرد  تداعس و  دنتشاد  رواب  هک  ییاھنآ  یارب   . دش یم  یقلت 
یرورض هک  دش  دایز  ینارگن  بجوم  ردقنآ  راکبان  مدآ  یرھاظ  تداعس   ، دنرگیدکی
یاھناکم نیا  دادعت  ؛  دنوش عارتخا  اھ  منھج  وبات  زا  ناگدننک  یطخت  هیبنت  یارب  دوب 
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. تسا هدرک  رییغت  جنپ  ات  کی  زا  هدنیآ  هیبنت 

یارب اھناسنا   . تشگ رادیدپ  یودب  بھذم  رد  ادتبا  رد  ششخب  فارتعا و  ۀدیا 
یمومع ییامھدرگ  کی  رد  دنتشاد  ار  نآ  باکترا  دصق  دعب  ۀتفھ  رد  هک  یناھانگ 

کی نینچمھ   ، دوب ششخب  نییآ  کی  ًافرص  فارتعا   . دندرک یم  ششخب  یاضاقت 
سپس کاپان !“  ، کاپان  ” ندروآرب دایرف  مسارم   ، تساجن نوماریپ  یمومع  دادھگآ 
ناتساب نارود  نامدرم  یمامت   . دندمآ نآ  لابند  هب  یزاسکاپ  ِینییآ  ریبادت  یمامت 

یتشادھب رھاظ  هب  موسر  زا  یرایسب   . دندرک یم  ارجا  ار  ینعم  یب  مسارم  نیا 
. دندوب یتافیرشت  ًاتدمع  هیلوا  لیابق 

ریقحت یشوپ و  مشچ  - 3

لمع کی  نتفرگ  هزور   . دمآ یبھذم  لماکت  رد  یدعب  ۀلحرم  ناونع  هب  یشوپ  مشچ 
عون زا  هژیو  هب   ، یکیزیف تذل  لاکشا  یرایسب  زا  هک  دش  مسر  یدوز  هب   . دوب جیار 
زا یرایسب  رد  یقیمع  ۀشیر  نتفرگ  هزور  نییآ   . دوش رظن  فرص   ، نآ یسنج 
یھقف یرکف  یزورما  یاھمتسیس  یمامت  هب  ًالمع  تشاد و  یناتساب  بھاذم 

. تسا هتفای  لاقتنا 

نفد ندنازوس و  ۀناراک  فارسا  درکلمع  زا  تشاد  یربرب  ناسنا  هک  یماگنھ  ًادودح 
یداصتقا راتخاس  هک  یماگنھ  تسرد   ، تفای یم  ییاھر  ناگدرم  اب  ییاراد  ندرک 
یشوپ مشچ  یبھذم  دیدج  نیرتکد  نیا   ، درک یم  یریگ  لکش  هب  عورش  اھداژن 

. دندومن رقف  بلط  هب  عورش  یمیمص  اشوک و  ناور  رازھ  اھھد  ، و  تشگ رادیدپ 
تارطاخم نوماریپ  تاروصت  نیا   . دیدرگ یقلت  یونعم  عنام  کی  ناونع  هب  ییاراد 

زا ، و  دندوب رواب  دروم  هدرتسگ  روط  هب  سلوپ  نولیف و  مایا  رد  یدام  ییاراد  ِیونعم 
. دنا هداد  رارق  ریثأت  تحت  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  ار  اپورا  ۀفسلف  ماگنھ  نآ 

اھ و هتشون  رد  هنافسأتم  هک  دوب  مسج  تضایر  نییآ  زا  یشخب  طقف  رقف 
هب رارقا  مسارم   . دیدرگ ماغدا   ، تیحیسم هژیو  هب   ، بھاذم زا  یرایسب  یاھشزومآ 

یمامت اما   . تسا یشوپ  مشچ  ۀناھلبا  بلغا  نییآ  نیا  یفنم  لکش  هبوت  هانگ و 
لماکت رد  دنمشزرا  تفرشیپ  کی  نآ  ، و  داد دای  ار  سفن  لرتنک  یودب  ناسنا  هب  اھنیا 

یاھدرواتسد نیرتگرزب  زا  ات  ود  سفن  لرتنک  یراد و  نتشیوخ   . دوب یعامتجا 
هب یگدنز  نیون  ۀفسلف  کی  سفن  لرتنک   . دندوب هیلوا  یلماکت  بھذم  یعامتجا 
جرخم شھاک  قیرط  زا  ار  یگدنز  یرسک  ددع  شیازفا  رنھ  نآ   . دومن اطعا  ناسنا 

وا هب  هناھاوخدوخ  یاضرا  تروص  ندوزفا  رد  مئاد  شالت  یاج  هب  یصخش  تابلاطم 
. داد شزومآ 

ار یکیزیف  ۀجنکش  ماسقا  عاونا و  ندز و  هنایزات   ، سفن طابضنا  ِیناتساب  دیاقع  نیا 
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جنر نسح  شزومآ  رد  صاخ  روط  هب  ردام  ۀقرف  نانھاک   . دیدرگ اریذپ  هناقاتشم 
نارگید قشمرس  ندش  هتخا  هب  نداھن  ندرگ  قیرط  زا  اھنآ   . دندوب لاعف  یکیزیف 
نیرتکد نیا  یعاس  یدج و  ناھاوخاوھ  اھییادوب  ، و  اھودنھ  ، نایناربع  . دندش یم 

. دندوب یکیزیف  ریقحت 

رد هفاضا  رابتعا  بسک  ددص  رد  راثیا  قیرط  زا  اھناسنا  ناتساب  نارود  رسارس  رد 
تحت ماگنھ  رد  هک  دوب  مسر  یراگزور   . دندمآ یمرب  شیوخ  نایادخ  باسح  رتفد 

نیا نامز  تشذگ  اب   . دوش هتسب  دوخ  ۀجنکش  راثیا و  نامیپ   ، ندوب یفطاع  راشف 
رگنایامن ظاحل  نیدب  ، و  دنتفرگ دوخ  هب  ار  نایادخ  اب  دادرارق  لکش  اھنامیپ  دھع و 
نیا یازا  رد  دندوب  فظوم  نایادخ  هک  ارچ   ، دندوب یلماکت  نیتسار  تفرشیپ 

مھ اھنامیپ  دھع و   . دنھد ماجنا  صخشم  یراک  ینامسج  تضایر  دوخ و  ۀجنکش 
هب هزورما  زیمآ  طارفا  روآ و  بیسآ  تعیبط  نیا  اب  ییاھنامیپ   . دندوب تبثم  مھ  یفنم و 

. دنوش یم  هدھاشم  ناتسودنھ  لیابق  یخرب  نایم  رد  هجو  نیرتھب 

. دنک هجوت  یسنج  یاضرا  هب  ریقحت  یشوپ و  مشچ  ۀقرف  هک  دوب  یعیبط  ًالماک  نیا 
دربن رد  یریگرد  زا  شیپ  نازابرس  نایم  رد  نییآ  کی  ناونع  هب  سکس  زا  زیھرپ  ۀقرف 

هقرف نیا   . دیدرگ سدقم “ یاھمدآ   ” درکلمع نیا  دعب  ناراگزور  رد   . دمآ دوجو  هب 
یرایسب  . درمش زیاج  تسا  انز  زا  رتمک  هک  ینمیرھا  یراک  ناونع  هب  طقف  ار  جاودزا 

اما  ، دنا هتفریذپ  ریثأت  یناتساب  ۀقرف  نیا  زا  یفنم  یا  هنوگ  هب  ایند  گرزب  بھاذم  زا 
سلوپ  . دنا هتفریذپن  ریثأت  نآ  زا  تیحیسم  زا  رتریگمشچ  یا  هنوگ  هب  مادکچیھ 

هک ییاھشزومآ  رد  وا  یصخش  یاھھاگدید  ، و  دوب هقرف  نیا  هاوخاوھ  کی  لوسر 
هک تسا  بوخ  درم  کی  یارب  : ” تسا سکعنم  درک  لصو  یحیسم  تایھلا  هب  یو 
هک ییاھنآ  هب  سپ  “ ” دندوب درجم  نم  لثم  نادرم  ۀمھ  شاک  “ ” . دنزن تسد  ینز  هب 

نم لثم  تسا  بوخ  ناشیارب  هک  میوگ  یم  نانز  هویب  هب  دنا و  هدرکن  جاودزا  زونھ 
میلاعت زا  یشخب  اھشزومآ  نیا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  سلوپ  “ . دننامب درجم 

هداد ناشن  هتفگ  نیا  ۀلیسو  هب  رما  نیا  اب  هطبار  رد  وا  ناعذا  ، و  دنتسین یسیع 
بجوم هقرف  نیا  اما  “ . نامرف ۀطساو  هب  هن  میوگ  یم  هزاجا  اب  ار  نیا  نم  : ” دوش یم 

یاھھاگدید هک  تسا  فسأت  یاج  . و  درگنب ریقحت  ۀدید  اب  نانز  هب  سلوپ  هک  دش 
هتشاذگ ریثأت  ایند  گرزب  بھذم  کی  یاھشزومآ  یور  هک  تساھتدم  وا  یصخش 
تعاطا دروم  یناگمھ  روط  هب  ًالمع و  زاسرداچ  راگزومآ  نآ  یاھزردنا  رگا   . تسا

هجاوم زیمآ  حاضتفا  یناھگان و  ینایاپ  اب  یرشب  داژن  تروص  نآ  رد   ، دنتفرگ یم  رارق 
ًامیقتسم یراددوخ  ِیناتساب  ۀقرف  اب  بھذم  کی  یریگرد   ، نیا رب  هوالع   . دش یم 

یا هیاپ  داھن  هعماج و  نیتسار  ناینب   ، هداوناخ لیکشت  جاودزا و  هیلع  رب  گنج  هب 
نینچ یمامت  هک  تسین  یتفگش  یاج  . و  درَب یم  هار   ، یرشب تفرشیپ 

نوگانوگ نامدرم  بھاذم  یرایسب  رد  ار  درجم  یاھتناھک  یبای  لکش  یتاداقتعا 
. دومن جیورت 
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، و یروخرپ نودب  هیذغت   ، زوجم نودب  یدازآ  زا  هنوگچ  هک  دریگ  دای  دیاب  ناسنا  یزور 
رتھب یرشب  تسایس  کی  سفن  لرتنک   . ددرگ دنم  هرھب  ینارتوھش  نودب  تذل 

نیا هاگچیھ  زین  یسیع   . دشاب یم  طرفم  یراد  نتشیوخ  هب  تبسن  راتفر  میظنت 
. دادن شزومآ  دوخ  ناوریپ  هب  ار  لوقعمان  یاھھاگدید 

ینابرق أشنم  - 4

یاھنییآ زا  یرایسب  دننامھ   ، یبھذم مسارم  ماجنا  زا  یشخب  ناونع  هب  ینابرق 
تردق و ربارب  رد  میظعت  هب  لیامت   . تشادن هناگی  هداس و  أشنم  کی   ، رگید یشیاین 

نداد ناکت  مد  زا  تیاکح   ، زار دوجو  طیارش  رد  یشیاین  شتسرپ  رد  درف  ۀدجس 
ندرک ینابرق  لمع  ات  شتسرپ  هب  لیم  زا  راک  نیا   . دنک یم  شبحاص  ربارب  رد  گس 
هک یدرد  قیرط  زا  ار  دوخ  ینابرق  شزرا  یودب  ناسنا   . دراد هلصاف  ماگ  کی  اھنت 
مسارم هب  ار  دوخ  ادتبا  رد  ینابرق  ۀدیا  هک  یماگنھ   . دیجنس یم  دش  یم  لمحتم 
نیلوا  . دش یمن  هتفرگ  رظن  رد  دوبن  روآدرد  هک  یا  هیدھ  چیھ   ، دومن لصو  یبھذم 
هبرض اب   ، ندب وضع  عطق   ، ندب تشوگ  ندیرب   ، وم ندنک  ریظن  یلامعا  اھینابرق 

نیا  ، ندمت تفرشیپ  اب   . دندوب تسد  ناتشگنا  ندیرب  ، و  ندروآرد اج  زا  ار  اھنادند 
، یشک تضایر   ، دوخ رب  ندرک  مارح  نییآ  حطس  هب  ندرک  ینابرق  یودب  میھافم 

لمحت  ، هبدن قیرط  زا  ریھطت  یحیسم  یدعب  نیرتکد  ، و  تیمورحم  ، نتفرگ هزور 
. دنتفای اقترا  مسج  یزاسراوخ  ، و  جنر

هک  ، ییادھا ینابرق  ۀدیا  تشاد : دوجو  ینابرق  موھفم  ود  بھذم  لماکت  یادتبا  رد 
. دوب تاجن  ۀدیا  لماش  هک   ، یضرق ینابرق  ، و  دوب یرازگرکش  ۀوحن  ۀدنریگ  رب  رد 

. دمآ دوجو  هب  یزاس  نیشناج  تشادرب  اھدعب 

ناونع هب  دناوت  یم  دشاب  هک  یعون  رھ  زا  وا  ینابرق  هک  دومن  روصت  اھدعب  ناسنا  زاب 
دننامھ دنوادخ  ینیب  خاروس  رد  دناوت  یم  نآ  ؛  دنک لمع  نایادخ  هب  یناسر  مایپ 

هب هک  دروآ  ار  ندرک  ینابرق  نییآ  یرنھ  لاکشا  ریاس  روخب و  نیا   . دشاب شوخ  ییوب 
نیذآرپ لصفم و  هدنیازف  روط  هب  نامز  تشذگ  اب  ، و  تفای هعسوت  ینابرق  یاھنشج 

. تشگ

تلامتسا و روظنم  هب  ندرک  ینابرق  مسارم   ، تفای لماکت  بھذم  هک  جیردت  هب 
. دیدرگ یریگ  نج  ، و  ییوجلد  ، زیھرپ رت  یمیدق  یاھشور  نیزگیاج   ، یزاس دونشخ 

هبلاطم ناکاین  حاورا  طسوت  هک  دوب  یفرط  یب  دروآرب  ۀدیا  ینابرق  ۀدیا  نیرت  یمیدق 
داقتعا زا  ناسنا  هک  جیردت  هب   . دمآ دوجو  هب  هرافک  ۀدیا  هک  دوب  اھدعب  اھنت   . دش یم 

سنرپ ناراگزور  تایاکح  هک  جیردت  هب   ، تفرگ هلصاف  یداژن  یلماکت  أشنم  هب 
أشنم هانگ و  موھفم   ، دومن روبع  نامز  رتلیف  نایم  زا  مدآ  تقوم  تماقا  یا و  هرایس 
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هب یصخش  یفداصت و  ِهانگ  ناربج  یارب  ینابرق  هک  یروط   ، دش ریگ  اج  همھ  هانگ 
کی ینابرق  ۀرافک   . تفای لماکت  اھناسنا  هانگ  ناربج  یارب  ینابرق  نیرتکد  لکش 

ار هتخانشان  یادخ  کی  تداسح  یدونشخان و  یتح  هک  دوب  همیب  ۀبناج  همھ  ریبدت 
. داد یم  رارق  ششوپ  تحت  زین 

اب  ، دوب هدش  هرصاحم  صیرح  نایادخ  ساسح و  حاورا  یرایسب  اب  هک  یودب  ناسنا 
، نییآ  ، نانھاک یمامت  هب  هک  دوب  ور  رد  ور  راکناتسب  یاھتیھولا  زا  یگرزب  هورگ  نانچ 

هدرب نوریب  یونعم  نیِد  زا  وا  هک  دوب  زاین  رمع  لوط  یمامت  رساترس  رد  اھینابرق  و 
یراکھدب رد  ار  صخش  رھ  عورش   ، یناسنا تیصعم  ای   ، هیلوا هانگ  نیرتکد   . دوش

. داد رارق  یحور  یاھورین  هب  یدج 

میدقت نایادخ  هب  هک  یماگنھ  اما  ؛  دنوش یم  هداد  اھناسنا  هب  اھ  هوشر  ایادھ و 
ای ، و  دنوش یم  فیصوت  هتفای  سیدقت  یفقو و  یاھزیچ  ناونع  هب   ، دنوش یم 
لکش ینابرق  ؛  دوب تلامتسا  یفنم  لکش  فارصنا   . دنوش یم  هدیمان  ینابرق 
یتح ، و  یسولپاچ  ، دیجمت  ، شیاتس لماش  تلامتسا  لمع   . دیدرگ تبثم 

ناتساب نارود  تلامتسا  ۀقرف  تبثم  یاھدرکراک  نیا  یایاقب  . و  دوب ندرک  مرگرس 
یزورما لاکشا   . دھد یم  لیکشت  ار  یھلا  شتسرپ  یزورما  لاکشا  هک  تسا 

هب قلعتم  ِینابرق  یناتساب  یاھکینکت  نیا  ندومن  لیدبت  نییآ  هب  ًافرص  شتسرپ 
. دنشاب یم  تبثم  ِتلامتسا 

یزورما یاھناسنا  یارب  دناوتب  هک  هچنآ  زا  رتشیب  رایسب  ناویح  ندرک  ینابرق 
یربرب یاھناسنا  نیا   . دوب راد  ینعم  یودب  ناسنا  یارب  دشاب  هتشاد  ینعم 

تشذگ اب   . دندرک یم  یقلت  دوخ  کیدزن  یعقاو و  ناشیوخ  ناونع  هب  ار  تاناویح 
تاناویح ندرک  ینابرق  زا  وا   . دش کریز  دوخ  ندرک  ینابرق  راک  رد  ناسنا   ، نامز

تاناویح هک   ، درک یم  ینابرق  ار  زیچ  رھ  نیرتھب  ادتبا  رد  وا   . دیشک تسد  دوخ  یراک 
. دندوب نآ  لماش  زین  شیلھا 

دروآ لمع  هب  یرصم  صخشم  نارمکح  کی  هک  دوبن  یلاخ  وت  ینز  فال  کی  نیا 
2756 ، قیاق  88 ، اپراھچ ناویح  سأر   493٫386 ، هدرب تفگ 113٫433  هک  یماگنھ 

، بارش ۀرمخ   228٫380 ، نغور لسع و  وتسب   331٫702 ، ییالط ۀمسجم 
یارب . و  تسا هدرک  ینابرق  ترذ  هسیک  ، و 5٫740٫352  نان صرق   6٫744٫428 ، زاغ  680٫714

هتسب تایلام  تدش  هب  ار  دوخ  ربجنر  نادنورھش  یتسیاب  ًامازلا  وا  راک  نیا  ماجنا 
. دشاب

تمسق هک  تخاس  روبجم  ار  یودب  همین  یاھناسنا  نیا  ماجنارس  ضحم  جایتحا 
. و دندش یم  دنم  هرھب  نآ  یحور  تمسق  زا  نایادخ   . دنروخب ار  دوخ  یاھینابرق  یدام 

تمدخ کی   ، دومن ادیپ  هیجوت  مسر  نیا  یناتساب  سدقم  کاروخ  ندروخ  ۀناھب  هب 
. نآ یزورما  ۀدافتسا  قباطم  یکارتشا 
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یراوخمدآ اھینابرق و  - 5

راک نیا   . دنتسھ هابتشا  ًالماک  هیلوا  یراوخمدآ  اب  هطبار  رد  یزورما  یاھ  هدیا 
یتنس روط  هب  یراوخمدآ  هک  یلاح  رد   . دوب هیلوا  ۀعماج  موسر  بادآ و  زا  یشخب 
یبھذم یعامتجا و  راتخاس  زا  یشخب  نآ   ، تسا کانتشحو  یزورما  ندمت  یارب 

قیرط زا  راک  نیا   . درک یم  مکح  ار  یراوخمدآ  لمع  یھورگ  عفانم   . دوب یودب  ۀعماج 
. تفای موادت  ینادان  تافارخ و  یگدرب  لیلد  هب  دومن و  دشر  ترورض  دیدش  ۀبلاطم 

. دوب یماظن  ، و  یبھذم  ، یداصتقا  ، یعامتجا مسر  کی  راک  نیا 

ور نیا  زا  ، و  درب یم  تذل  ناسنا  تشوگ  ندروخ  زا  وا  ؛  دوب راوخمدآ  کی  هیلوا  ناسنا 
. درک یم  هضرع  شیوخ  یودب  نایادخ  حاورا و  هب  یکاروخ  ۀیدھ  کی  ناونع  هب  ار  نآ 

کاروخ نوچ  ، و  دندوب هتفای  رییغت  یاھناسنا  ًافرص  هنوگ  حبش  حاورا  هک  اجنآ  زا 
حور کی  زاین  نیرتگرزب  کاروخ  دیاب  بیترت  نیمھ  هب  سپ   ، دوب ناسنا  زاین  نیرتگرزب 

. دشاب

. تشاد تیمومع  ًابیرقت  یراوخمدآ  لماکت  لاح  رد  یاھداژن  نایم  رد  یراگزور 
زین نایمدآ  اھیدون و  ، و  دندوبن اھینادنا  ادتبا  رد  اما   ، دندوب راوخمدآ  یگمھ  اھکیگنس 

طولخم ریگمشچ  روط  هب  یلماکت  یاھداژن  اب  هک  نیا  زا  دعب  ات  زین  اھیدنآ   . دندوبن
. دندوبن نینچ  دندش 

زا دعب  ناسنا  تشوگ  ندروخ   . دنک یم  دشر  یناسنا  تشوگ  ندروخ  یارب  هقئاذ 
راو تداع  یراوخمدآ  هب   ، یبھذم نییآ  ای   ، ماقتنا  ، یتسود  ، یگنسرگ زا  روبع 
تردن هب  نیا  هچ  رگ   ، تسا هدش  یشان  کاروخ  دوبمک  زا  یراوخمدآ   . دسر یم 

راوخمدآ تردن  هب  هیلوا  یاھینادنا  اھومیکسا و  دوجو  نیا  اب   . تسا هدوب  یلصا  لیلد 
راوخمدآ یزکرم  یاکیرمآ  رد  هژیو  هب  ناتسوپخرس   . یطحق نارود  رد  رگم   ، دندوب
ناشدوخ نادنزرف  هک  دوب  یودب  ناردام  یارب  ماع  درکلمع  کی  نیا  یراگزور   . دندوب

، دنبای زاب  دندوب  هداد  تسد  زا  نامیاز  ماگنھ  رد  هک  ار  ییورین  ات  دنروخب  دنشکب و  ار 
رد  . دوش یم  هدروخ  علو  اب  هتشک و  وحن  نیدب  ًاررکم  زونھ  هچب  نیلوا  دنلزنیوک  رد  و 

نتخادنا یارب   ، یگنج مادقا  کی  ناونع  هب  ییاقیرفآ  لیابق  زا  یرایسب  ریخا  مایا 
. دننز یم  تسد  یراوخمدآ  هب  ًادمع   ، ناگیاسمھ لد  رد  تشحو  سرت و  یعون 

نآ اما   ، دندوب رترب  یزور  هک  دوب  ییاھ  هریت  طاطحنا  زا  یشان  اھیراوخمدآ  زا  یخرب 
اھناسنا هک  ینامز  رد  یراوخمدآ   . دوب جیار  یلماکت  یاھداژن  نایم  رد  رتشیب 

ماجنا دندرک  یم  هبرجت  ناشنانمشد  اب  هطبار  رد  ار  خلت  دیدش و  یتاساسحا 
رواب  . دیدرگ ماقتنا  یعرش  مسارم  زا  یشخب  ناسنا  تشوگ  ندروخ   . دش یم 
حور اب  ای   ، دوش دوبان  تسناوت  یم  هنوگ  نیدب  نمشد  کی  حبش  هک  تفر  یم 

قیرط زا  نارگوداج  هک  دوب  جیار  داقتعا  کی  نیا  یراگزور   . دبای دنویپ  هدنروخ  صخش 
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. دنتفای یم  تسد  دوخ  یاھورین  هب  ناسنا  تشوگ  ندروخ 

کی  ، دندروخ یم  ار  دوخ  لیابق  یاضعا  طقف  ناراوخمدآ  زا  یصخشم  یاھھورگ 
اما  . دزاس دیدشت  ار  یا  هلیبق  یگتسبمھ  دوب  انب  ًارھاظ  هک  یناحور  بذاک  شزیمآ 

. دندروخ یم  ماقتنا  روظنم  هب  ار  نانمشد  دوخ  تردق  ندوزفا  ۀدیا  اب  نینچمھ  اھنآ 
شندب هک  دش  یم  بوسحم  راختفا  کی  یا  هلیبق  مھ  ای  تسود  کی  ناور  یارب  نیا 
هک دوبن  هیبنت  زا  رتشیب  یزیچ  اھنت  نمشد  کی  یارب  هک  یلاح  رد   ، دوش هدروخ 

. درک یمن  ماجسنا  هب  رھاظت  هاگچیھ  یودب  نھذ   . دوش هدروخ  علو  اب  هنوگ  نیدب 

ناشنادنزرف طسوت  دندرک  یم  تساوخرد  لاسنھک  نیدلاو  لیابق  یخرب  نایم  رد 
کیدزن نادنواشیوخ  ندروخ  زا  هک  دوب  مسر  رگید  یخرب  نایم  رد   . دنوش هدروخ 
هضواعم ناگناگیب  یاھندب  اب  ای  دندش  یم  هتخورف  اھنآ  یاھندب  ؛  دوش یراددوخ 
روظنم هب  هک  یناکدوک  نانز و  یارب  یا  هظحالم  لباق  دتس  داد و   . دندش یم 
گنج ای  یرامیب  هک  یماگنھ   . تشاد دوجو  دندوب  هدش  هبرف  یخالس 

هدروخ تافیرشت  نودب  تیعمج  دازام   ، دنک لرتنک  ار  تیعمج  دایدزا  تسناوت  یمن 
. دش یم 

: تسا هدوب  نتفر  نایم  زا  لاح  رد  جیردت  هب  نیریز  تاریثأت  لیلد  هب  یراوخمدآ 

تیلوئسم نتفرگ  هدھع  هب   ، دیدرگ یعمج  مسارم  کی  راک  نیا  تاقوا  یھاگ  - 1
یزیرنوخ هانگ   . یا هلیبق  مھ  کی  هب  گرم  تازاجم  ندومن  دراو  یارب  یعمج 

رگید  ، دریگ رارق  تکراشم  دروم   ، هعماج طسوت   ، یگمھ طسوت  هک  یماگنھ 
نامرجم ندروخ  ایسآ  رد  یراوخمدآ  نیرخآ   . دوش یمن  بوسحم  مرج  کی 

. دوب هدش  مادعا 

حبش زا  سرت  شیازفا  اما   ، دیدرگ یبھذم  نییآ  کی  راک  نیا  ناوا  نامھ  رد  - 2
. دش یمن  یراوخمدآ  شھاک  بجوم  هشیمھ 

یاضعا ای  اھتمسق  زا  یخرب  اھنت  هک  دیسر  یا  هطقن  هب  راک  نیا  ماجنارس  - 3
ای ناور  ۀدنریگ  رب  رد  رھاظ  هب  هک  ییاھتمسق  نآ   ، دندش یم  هدروخ  ندب 
ندرک طولخم  ، و  دیدرگ لوادتم  نوخ  ندیشون   . دندوب حور  زا  ییاھتمسق 

. دش موسرم  اھوراد  اب  ندب  یندروخ “  ” یاھتمسق

عونمم نانز  یارب  ناسنا  تشوگ  ندروخ  ؛  دش یم  نادرم  هب  دودحم  راک  نیا  - 4
. دوب

. دش دودحم  اھ  نمش  ، و  نانھاک  ، لیابق ناسیئر  هب  دعب  راک  نیا  - 5
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رد یراوخمدآ  تیعونمم   . تشگ وبات  رتالاب  لیابق  نایم  رد  راک  نیا  سپس  - 6
هب اھیدون   . تفای شرتسگ  ایند  رسارس  هب  یدنک  هب  دیدرگ و  زاغآ  ایشیملد 
اریز  ، دندرک یم  قیوشت  ار  داسجا  ندنازوس  یراوخمدآ  اب  هلباقم  روظنم 

. دوب یداع  درکلمع  کی  اھنآ  ندروخ  نیمز و  ریز  زا  داسجا  ندروآ  رد  یراگزور 

تشوگ  . دروآرد ادص  هب  ار  یراوخمدآ  گرم  سوقان  ناسنا  ندرک  ینابرق  - 7
یارب ماجنارس  دوب  هدش   ، لیابق ناسیئر   ، رترب یاھناسنا  کاروخ  هک  ناسنا 

یاھینابرق ندومن  هضرع  بیترت  نیدب  ؛ و  دیدرگ ظوفحم  رترب  مھ  زاب  حاورا 
نیرت تسپ  نایم  رد  زج  هب   ، داد همتاخ  یراوخمدآ  هب  رثؤم  روط  هب  یرشب 
، دیدرگ رارقرب  لماک  روط  هب  ناسنا  ندرک  ینابرق  هک  یماگنھ   . لیابق

طقف ناسنا  ؛  دوب نایادخ  کاروخ  طقف  ناسنا  تشوگ  ؛  تشگ وبات  یراوخمدآ 
. دروخب ار  ینابر  یاشع  نان   ، ینییآ یتافیرشت و  نان  هدرخ  کی  تسناوت  یم 

یمومع ۀدافتسا  دراو  ندرک  ینابرق  دوصقم  هب  یناویح  یاھنیشناج  ماجنارس 
ار یراوخمدآ  دایز  ۀزادنا  هب  یراوخگس  رت  هدنام  بقع  لیابق  نایم  رد  یتح  ، و  دندش

روظنم هب  مھ  روظنم و  نیا  هب  مھ  دوب و  یلھا  ناویح  نیلوا  گس   . داد شھاک 
. دش یم  هتشاد  یمارگ  کاروخ 

یرشب ینابرق  لماکت  - 6

مھارف  . دوب نآ  نامرد  زین  یراوخمدآ و  میقتسمریغ  ۀجیتن  کی  یرشب  ینابرق 
اریز  ، دیدرگ یراوخمدآ  شھاک  بجوم  زین  حور  یایند  هب  یحور  تروکسا  ندومن 

ینابرق راک  ماجنا  زا  یداژن  چیھ   . دوبن مسر  زگرھ  گرم  یاھینابرق  نیا  ندروخ 
هدوبن یراع  لماک  روط  هب  هداد  خر  ینامز  رد  یلکش و  هب  هک  ناسنا  نتخاس 
دایتعا یراوخمدآ  هب  دح  نیرتمک  رد  نایمدآ  ، و  اھیدون  ، اھینادنا هچرگ   ، تسا

. دنتشاد

یبھذم موسر  رد  راک  نیا   . تسا هدوب  ریگملاع  شیبامک  ناسنا  ندرک  ینابرق 
، و نایمور  ، ناینانوی  ، اھ ینیرھنلا  نیب   ، نایناربع  ، نایرصم  ، اھودنھ  ، اھ ینیچ 
ۀدنام بقع  لیابق  نایم  رد  ریخا  مایا  ات  یتح   ، تفای همادا  رگید  نامدرم  یرایسب 
یراوخمدآ زا  هک  دنتشاد  یندمت  دعب  نارود  ناتسوپخرس   . ییایلارتسا ییاقیرفآ و 

رد هژیو  هب   ، دوب هدش  قرغ  ناسنا  ندرک  ینابرق  رد   ، ور نیا  زا  ، و  دوب هدمآ  دوجو  هب 
ینابرق هک  دندوب  ینامدرم  نیلوا  ۀرمز  رد  ناینادلک   . یبونج یزکرم و  یاکیرمآ 

ار تاناویح  ندرک  ینابرق  ، و  دندرک کرت  ار  یداع  عقاوم  یارب  اھناسنا  ندرک 
ینپاژ فوئر  روتارپما  کی  شیپ  لاس  رازھ  ود  دودح  رد   . دندومن نآ  نیزگیاج 

اما  ، دومن هضرع  یناسنا  یاھینابرق  ینیزگیاج  یارب  ار  یلافس  یاھ  همسجم 
رد  . دندش خوسنم  اپورا  لامش  رد  اھینابرق  نیا  هک  دوب  شیپ  لاس  رازھ  زا  رتمک 
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نابلطواد ۀلیسو  هب  ناسنا  ندرک  ینابرق  زونھ  هدنام  بقع  لیابق  یخرب  نایم 
نمش کی   . تسا ینییآ  ای  یبھذم  یشکدوخ  عون  کی  راک  نیا   . دریگ یم  تروص 
دروم رایسب  هک  صخشم  ۀلیبق  کی  هب  قلعتم  لاسنھک  درم  کی  داد  روتسد  یزور 

. دندومن یچیپرس  راک  نیا  ماجنا  زا  دندرک و  شروش  مدرم   . دوش ینابرق  دوب  مارتحا 
ناتساب نارود  مدرم   . دشکب ار  وا  دومن  راداو  ار  شدوخ  رسپ  لاسنھک  درم  هجیتن  رد 

. دنتشاد رواب  مسر  نیا  هب  یتسار  هب 

حاتفی و یناربع  تیاور  زا  رتروآرثأت  رتزیگنا و  مغ  یا  هبرجت  چیھ  هدش  تبث  ِخیرات  رد 
نیب هدنھد  شارخلد  یاھزیتس  رگشیامن  هبرجت  نیا   . درادن دوجو  شرتخد  هناگی 

. دشاب یم  ورشیپ  ندمت  ِریاغم  تابلاطم  یبھذم و  راد  هشیر  یناتساب و  یاھتنس 
یادخ  ” اب وا   . دوب هدرک  هناھلبا  رذن  کی  تین  شوخ  درم  نیا   ، لومعم موسر  قباطم 

یصخشم یاھب  شنانمشد  ربارب  رد  یزوریپ  یازا  رد  هک  دوب  هتشاذگ  رارق  اھدربن “
هک یسک  نیلوا  زا  تشگزاب  شا  هناخ  هب  هک  یماگنھ  هک  دوب  نیا  اھب  نیا  . و  دزادرپب
یکی هک  درک  یم  روصت  حاتفی   . دزاسب ینابرق  کی  دش  جراخ  شلزنم  زا  وا  رادید  یارب 
بسح رب  اما   ، دور یم  وا  زاوشیپ  هب  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  شدامتعا  دروم  ناگدرب  زا 
یتح  ، بیترت نیدب  . و  دیوگب دماشوخ  وا  هب  ات  دش  جراخ  شدنزرف  اھنت  رتخد و  قافتا 
هیرگ هام  ود  زا  دعب  ابیز  رتخد  نیا   ، ندمتم رھاظ  هب  مدرم  نایم  رد  ریخا و  خیرات  نآ  رد 

کی ناونع  هب  شا  هلیبق  مدرم  دییأت  اب  شردپ و  طسوت  شماجرف  یارب  یراز  و 
عطاق نیمارف  دوجو  اب  ًامامت  راک  نیا  . و  دیدرگ ینابرق  عقاو  رد  یناسنا  ینابرق 
ماجنا هب  نانز  نادرم و  اما   . تفای ماجنا  یناسنا  ینابرق  ۀضرع  هیلع  رب  یسوم 

نینچ نیشیپ  یاھناسنا  ، و  دنتسھ داتعم  یرورضریغ  هناھلبا و  یاھرذن 
. دندروآ یم  رامش  هب  سدقم  رایسب  ار  ییاھنامیپ 

عورش مھم  هزادنا  رھ  دیدج  نامتخاس  کی  یانب  هک  یماگنھ  ناتساب  مایا  رد 
یزیر یپ  ینابرق   ” ناونع هب  ار  یرشب  دوجوم  کی  هک  دوب  موسرم   ، دش یم 

بقارم و هک  درک  یم  مھارف  ار  یحور  حبش  کی  راک  نیا   . دنشکب ینامتخاس “
هدامآ سوقان  کی  یزیر  بلاق  یارب  اھ  ینیچ  هک  یماگنھ   . دشاب نامتخاس  ظفاحم 
کی لقادح  سوقان  یادص  دوبھب  روظنم  هب  هک  درک  یم  مکح  تنس   ، دندش یم 
زلف لخاد  هب  هدنز  روط  هب  دش  یم  باختنا  هک  یرتخد   . دوش ینابرق  ناوج  رتخد 

. دیدرگ یم  باترپ  باذم 

یاھراوید لخاد  رد  هدنز  ار  ناگدرب  هک  دوب  مسر  اھھورگ  زا  یرایسب  یارب  اھتدم 
کی ۀیاس  نوماریپ  یزاسراوید  اپورا  لامش  لیابق  دعب  مایا  رد   . دننک یزاساج  مھم 

یاھنامتخاس یاھراوید  رد  هدنز  صاخشا  نداد  رارق  مسر  نیا  نیشناج  ار  رذگھر 
رد دندرم  یم  راوید  کی  نتخاس  نیح  هک  ار  ینارگراک  نآ  اھ  ینیچ   . دندومن دیدج 

. دندرک یم  نفد  راوید 

یزیر یپ   ” ، احیرا یاھراوید  نتخاس  ماگنھ  رد  نیطسلف  رد  تیمھا  مک  هاشداپ  کی 
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نیرت ناوج  ندب  اب  ار  نآ  یاھ  هزاورد  ، و  داد ماجنا   ، شدنزرف نیلوا   ، ماریبا ندب  اب  ار  نآ 
دوخ نادنزرف  زا  نت  ود  ردپ  نیا  اھنت  هن   ، ریخا خیرات  نآ  رد  “ . داھن انب  بوجس  شرسپ 

زین وا  لمع  هکلب   ، داد رارق  رھش  یاھ  هزاورد  یزیر  یپ  یاھخاروس  رد  هدنز  ار 
یارب ندرک  ینابرق  راک  نیا  یسوم   . تسا هدش  تبث  دنوادخ “ مالک  قباطم  ”

زا دعب  یھاتوک  تدم  لیئارسا  مدرم  اما   ، دوب هدرک  نغدق  ار  نامتخاس  یزیر  یپ 
نازرا و تالآرویز  نداھن  ِیمتسیب  نرق  مسارم   . دنتفرگ رس  زا  ار  راک  نیا  وا  گرم 

یاھندرک ینابرق  روآدای  دیدج  نامتخاس  کی  یانب  گنس  رد  یراگدای  یاھزیچ 
. دشاب یم  نامتخاس  یزیر  یپ  یودب 

حاورا فقو  ار  ناشیاھ  هویم  نیلوا  هک  دوب  مسر  نامدرم  زا  یرایسب  یارب  اھتدم 
زا هدنام  اج  هب  راثآ  ًامامت  دنتسھ  کیلبمس  شیب  مک و  نونکا  هک  موسر  نیا  . و  دننک

ندرک میدقت  ۀدیا   . دندوب طوبرم  یناسنا  ینابرق  هب  هک  دنشاب  یم  یا  هیلوا  موسر 
رد هژیو  هب   ، دوب جیار  ناتساب  نارود  مدرم  نایم  رد  ینابرق  کی  ناونع  هب  دنزرف  نیلوا 

ینابرق ماگنھ  رد   . دندرک کرت  ار  نآ  هک  دندوب  یناسک  نیرخآ  هک  اھ  یقینیف  نایم 
گرم ماگنھ  رد  امش  نونکا  یگدنز .“ یارب  یگدنز   ” ، دش یم  هتفگ  ندرک 

“. کاخ هب  کاخ  : ” دییوگ یم 

یارب هک  یلاح  رد   ، قاحسا شرسپ  ندرک  ینابرق  هب  میھاربا  مازلا  راب  تقر  ۀرظنم 
ۀدیا کی  ناراگزور  نآ  یاھناسنا  یارب   ، تسا هدننک  هکوش  ندمتم  تاساسحا 
راشف عقاوم  رد  ناردپ  هک  دوب  جیار  مسر  کی  نیا  اھتدم   . دوبن بیجع  ای  دیدج 
یتیاور نامدرم  زا  یرایسب   . دننک ینابرق  ار  دوخ  دشرا  نارسپ  دایز  یساسحا 

یناھج و یداقتعا  یراگزور  اریز   ، تسا هسیاقم  لباق  ناتساد  نیا  اب  هک  دنراد 
کی میدقت  لومعمریغ  ای  هداعلا  قراخ  زیچ  رھ  عوقو  ماگنھ  هک  تشاد  دوجو  قیمع 

. تسا یرورض  یناسنا  ینابرق 

ناسنا نتخاس  ینابرق  رد  تاحالصا  - 7

نایاپ ار  یناسنا  یاھینابرق  هیدف  ینیزگیاج  عورش  قیرط  زا  درک  شالت  یسوم 
نیرتدب زا  تخاس  رداق  ار  شمدرم  هک  دومن  داجیا  مظنم  یزیر  همانرب  کی  وا   . دھد
نادنزرف ، و  اھییاراد  ، اھنیمز  . دنزیرگب شیوخ  ۀناھلبا  هدزباتش و  یاھرذن  یاھدمایپ 

دندوب تخادرپ  لباق  نانھاک  هب  هک  یا  هدش  تیبثت  یاھتمیق  قبط  رب  دنتسناوت  یم 
دندرک فقوتم  ار  ناشنادنزرف  نیلوا  ندرک  ینابرق  هک  ییاھھورگ  نآ   . دنوش دیرخزاب 

زا دنداد  یم  همادا  هناملاظ  لامعا  نیا  هب  هک  هتفرشیپ  رتمک  ناگیاسمھ  هب  تبسن 
زا اب  اھنت  هن  هدنام  بقع  لیابق  نیا  زا  یرایسب   . دندوب رادروخرب  یرتشیب  تیزم 

ۀلسلس یتح  هکلب   ، دندش فیعضت  دایز  ۀزادنا  هب  ناشنارسپ  نداد  تسد 
. دش هتسکش  بلغا  ناشیربھر 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یور نوخ  ندیلام  مسر  دنزرف  ندرک  ینابرق  یرپس  هب  ور  لمع  دمایپ  کی 
رد بلغا  راک  نیا   . دوب دشرا  نادنزرف  زا  تظفاحم  یارب  هناخ  یدورو  رد  بوچراھچ 

رد یراگزور  مسارم  نیا  ، و  دش یم  ماجنا  لاس  سدقم  یاھنشج  زا  یکی  اب  هطبار 
. دوب جیار  رصم  ات  کیزکم  زا  ناھج  طاقن  رتشیب 

، دندوب هداد  نایاپ  ناکدوک  ینییآ  راتشک  هب  اھھورگ  رتشیب  هک  نیا  زا  دعب  یتح 
اھر دوخ  لاح  هب  بآ  یور  کچوک  قیاق  کی  رد  ای  نابایب و  رد  ار  دازون  دش  مسر 
زا تظافح  یارب  نایادخ  هک  دش  یم  روصت   ، تفای یم  تاجن  کدوک  رگا   . دنزاس

. سلومر ، و  شوروک  ، یسوم  ، نگرَس تایاور  دننامھ   ، دنا هدومن  هلخادم  کدوک 
هب دنبای  هزاجا  ات   ، دمآ ینابرق  ای  سدقم  ناونع  هب  دشرا  نارسپ  فقو  مسر  سپس 

. دوب ینیشن  چوک  أشنم  نیا  ؛  دنوش دیعبت  سپس  هدش و  گرزب  ندرم  یاج 
. دندنام رادافو  مسر  نیا  هب  دوخ  ینیشن  چوک  حرط  رد  اھ  یمور 

رد یودب  شتسرپ  اب  یسنج  یراب  دنب و  یب  ۀژیو  یاھدنویپ  زا  یرایسب  أشنم 
ار رس  نایچراکش  ینز  رگا   ، ناتساب مایا  رد   . دوب ناسنا  ندرک  ینابرق  اب  طابترا 
، اھدعب  . دھد تاجن  یسنج  میلست  قیرط  زا  ار  دوخ  ناج  تسناوت  یم  دید  یم 
قیرط زا  تسناوت  یم  دوب  هدش  نایادخ  فقو  ینابرق  ناونع  هب  هک  یناوج  رتخد 
ار دوخ  ناج  دبعم  رد  یسنج  سدقم  تمدخ  هب  دوخ  ندب  رمعلا  مادام  یادھا 

مدرم  . دروآ تسد  هب  ار  دوخ  دیرخزاب  لوپ  تسناوت  یم  هنوگ  نیدب  وا   . دیامن دیرخزاب 
ناج تاجن  ریگرد  هنوگ  نیدب  هک  ار  ینز  اب  یسنج  طباور  نتشاد  ناتساب  نارود 
نیا اب  ندرک  یھارمھ   . دندرک یم  یقلت  شخب  یلاعت  رایسب  دوب  هدش  شیوخ 

کی نییآ  نیا  مامت   ، نآ رب  هوالع  ، و  دوب یبھذم  موسر  بادآ و  کی  سدقم  نارتخد 
دوخ یکریز  عون  کی  نیا   . درک یم  مھارف  یسنج  لومعم  یاضرا  یارب  هجوم  رذع 

دونشخ رایسب  نآ  ماجنا  زا  اھنآ  نارشاعم  مھ  نارتخد و  مھ  هک  دوب  هنابیرف 
بقع رد  یدنک  هب  یقالخا  موسر  هشیمھ  ندمت  یلماکت  تفرشیپ  رد   . دندش یم 

یاھداژن رت  یودب  رت و  نیزاغآ  یسنج  لامعا  یارب  بیترت  نیدب  ، و  دننک یم  تکرح 
. دنزاس یم  مھارف  شریذپ  لماکت  لاح  رد 

یلوپ  . تفای شرتسگ  ایسآ  اپورا و  بونج  رسارس  رد  ماجنارس  دبعم  رد  یرگیپسور 
سدقم نامدرم  یمامت  نایم  رد  دش  یم  بسک  دبعم  نایپسور  طسوت  هک 

نانز عاونا  نیرتالاب   . نایادخ هب  میدقت  یارب  الاو  ۀیدھ  کی  تشگ —  یم  بوسحم 
عاونا و فقو  ار  دوخ  دمآرد  دندرک و  یم  رپ  تیعمج  زا  ار  دبعم  یسنج  یاھرازاب 

راشقا زا  یرایسب   . دندومن یم  هعفنملا  ماع  سدقم  یاھراک  تامدخ و  ماسقا 
، دندرک یم  عمج  دباعم  رد  یسنج  تقوم  تمدخ  قیرط  زا  ار  دوخ  ۀیرھم  نانز  یالاب 

. دنداد یم  حیجرت  رسمھ  ناونع  هب  ار  ینانز  نینچ  نادرم  رتشیب  و 

قاثیم یراگتسر و  - 8
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ینابرق رد  لیدعت  حرج و  عقاو  رد  دبعم  رد  یرگیپسور  ینابرق و  قیرط  زا  دیرخزاب 
لماش مسارم  نیا   . دمآ نارتخد  بذاک  ندرک  ینابرق  نآ  زا  دعب   . دوب ناسنا  ندرک 
هب یقالخا  شنکاو  کی  ، و  دش یم  رمعلا  مادام  تراکب  هب  فقو  زین  ، و  یزیرنوخ
تبقارم تمدخ  فقو  ار  دوخ  اھ  هرکاب  رتریخا  مایا  رد   . دوب دبعم  رت  یمیدق  یرگیپسور 

. دندومن دبعم  سدقم  یاھشتآ  زا 

دناوت یم  ندب  زا  تمسق  کی  میدقت  هک  دندیسر  تشادنپ  نیا  هب  ماجنارس  اھناسنا 
هب زین  ندب  وضع  کی  یکیزیف  عطق   . دریگب ار  یناسنا  لماک  رت و  یمیدق  ینابرق  یاج 

یتح ، و  نوخ  ، اھنخان  ، وم  . تشگ یم  یقلت  لوبق  لباق  نیشناج  کی  ناونع 
یناھج ًابیرقت  یدعب و  یناتساب  مسر   . دندش یم  ینابرق  اپ  تسد و  ناتشگنا 

چیھ  ، دوب ندرک  ینابرق  رما  کی  ًامامت  راک  نیا   . دوب صقان  ینابرق  ۀقرف  ۀجیتن  هنتخ 
ار ناشیاھشوگ  نانز  ؛  دندش یم  هنتخ  نادرم   . دوبن لصو  نآ  هب  یتشادھب  رکف 

. دندرک یم  خاروس 

ندیشارت  . دنوش هدز  هرگ  مھ  هب  اھنآ   ، ناتشگنا عطق  یاج  هب  هک  دش  مسر  ًابقاعتم 
کی ادتبا  رد  ندرک  هتخا   . دندوب یبھذم  فقو  لاکشا  زین  وم  ندرک  هاتوک  رس و 
ماجنا اقیرفآ  رد  زونھ  بل  ینیب و  ندرک  خاروس   . دوب یناسنا  ینابرق  ۀدیا  لیدعت 
نیشیپ نارود  رد  ندب  یودب  ندرک  یمخز  یرنھ  لماکت  کی  یبوک  لاخ  ، و  دوش یم 

. دشاب یم 

نامیپ ۀدیا  هب  تبقاع   ، تفرشیپ هب  ور  یاھشزومآ  ۀجیتن  رد   ، ندرک ینابرق  مسر 
اب یعقاو  یاھقفاوت  لخاد  هب  نایادخ  هک  دش  روصت  ماجنارس   . دش طوبرم  یبھذم 

، نامیپ کی   ، نوناق  . دوب بھذم  تیبثت  رد  هدمع  ماگ  کی  نیا  ؛ و  دنا هدش  دراو  ناسنا 
. دریگ یم  ار  هفارخ  ، و  سرت  ، یلابقا شوخ  یاج 

اب دادرارق  کی  لخاد  هب  هک  دنیبب  تسناوت  یمن  مھ  ار  نیا  باوخ  زگرھ  یتح  ناسنا 
نآ بسح  رب  هک  دیسر  یحطس  هب  دنوادخ  زا  وا  کرد  هک  نیا  ات   ، دوش دراو  تیھولا 

زا ناسنا  ۀیلوا  تشادرب  . و  دندش هتشادنپ  دامتعا  لباق  ناھج  ناگدننک  لرتنک 
رواب دامتعا  لباق  یتیھولا  هب  دوبن  رداق  یو  هک  دوب  هناراگنا  ناسنا  ردقنآ  دنوادخ 

. دیدرگ رادرک  کین  ، و  یقالخا  ، دامتعا لباق  ًاتبسن  دوخ  وا  هک  نیا  ات   ، دشاب هتشاد 

هب ماجنارس  یلماکت  ناسنا   . دیسر ارف  ًاتیاھن  نایادخ  اب  نتسب  نامیپ  ۀشیدنا  اما 
و دنز . هناچ  دوخ  نایادخ  اب  تفای  تأرج  هک  تفای  تسد  یقالخا  یگتسیاش  نانچ 

اب ناسنا  ِیفسلف  ندز  هناچ  یزاب  هب  جیردت  هب  ینابرق  میدقت  راک  بیترت  نیدب 
رد ندرک  همیب  یارب  دیدج  ریبدت  کی  رگنایامن  راک  نیا  مامت  . و  تفای لماکت  دنوادخ 

رت یمتح  دیرخ  یارب  هتفای  دوبھب  کینکت  کی   ، نآ یاج  هب   ، ای یلابقادب  لباقم 
یناجم ۀیدھ  کی  هیلوا  یاھینابرق  نیا  هک  دیریذپن  ار  هابتشا  ۀدیا  نیا   . دوب یتخبکین 

رگناشن اھنآ  ؛  دندوب یرازگرکش  ای  ساپس  ۀتخیگنا  دوخ  یاطع  کی   ، نایادخ هب 
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. دندوبن یقیقح  شتسرپ 

، نایادخ اب  لدج   ، حاورا اب  ندز  هناچ  زا  رتمک  ای  رتشیب  یزیچ  اعد  یودب  لاکشَا 
نیشناج یزاس  دعاقتم  سامتلا و  نآ  رد  هک  دوب  یاپایاپ  ۀلدابم  یعون  نیا   . دندوبن

داد و حور  اھداژن  ۀعسوت  لاح  رد  یناگرزاب   . دوب هدش  رتاھبنارگ  رت و  سوملم  یزیچ 
نیا نونکا  ؛ و  دوب هدروآ  دوجو  هب  ار  یاپایاپ  ۀلدابم  یکریز  هداد و  شرورپ  ار  دتس 
روطنامھ . و  دندومن ناسنا  یشتسرپ  یاھشور  رد  ندش  رادیدپ  هب  عورش  اھیگژیو 
بیترت نامھ  هب   ، دندوب یرتھب  ناناگرزاب  نیریاس  هب  تبسن  اھناسنا  زا  یخرب  هک 

ناسنا کی  یاعد   . دندش یم  بوسحم  یرتھب  نارگشیاین  نارگید  هب  تبسن  یخرب 
یمامت هک  دوب  یسک  راکتسرد  ناسنا  کی   . دوب رادروخرب  الاب  تمرح  زا  راکتسرد 

هب تبسن  ار  دوخ  ینییآ  ۀفیظو  رھ  ، و  هدومن هیوست  حاورا  اب  ار  دوخ  یاھباسح 
. دوب هدروآ  اج  هب  لماک  روط  هب  نایادخ 

یارب ندز  هناچ  اب  مأوت  تساوخرد  کی  نآ  ؛  دوب شتسرپ  یتخس  هب  هیلوا  یاعد 
رییغت راصعا  تشذگ  اب  اھاعد  تاھج  یرایسب  زا  . و  دوب یگدنز  ، و  تورث  ، یتمالس

تئارق یمسر  روط  هب   ، دنوش یم  هدناوخ  اھباتک  زا  زونھ  اھنآ   . دنا هدرکن  یدایز 
هتشون ناتخرد  زا  ندرک  نازیوآ  یارب  اھخرچ و  یور  نداد  رارق  یارب  ، و  دندرگ یم 

ندرک اوجن  یارب  یژرنا  فرص  رسدرد  زا  ار  ناسنا  اھداب  شزو  هک  ییاج   ، دنوش یم 
. تخاس دھاوخ  اھر 
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نینوخ لمع  زا   ، ایشنروی مدرم  یاھنییآ  لماکت  ریسم  لوط  رد   ، یناسنا ینابرق 
ینابرق ۀیلوا  یاھنییآ   . تسا هتفر  شیپ  رت  کیلبمس  رتالاب و  حوطس  هب  یراوخمدآ 

طقف رتریخا  مایا  رد   . دندومن داجیا  ار  یبھذم  کاروخ  ندروخ  یدعب  مسارم  ندرک 
، و دروخ یم  ار  ناسنا  نوخ  زا  هرطق  کی  ای  هناراوخمدآ  ینابرق  زا  یردق  شیشک 

، دیرخزاب  ، هیدف ۀیلوا  یاھ  هدیا  نیا   . دنروخ یم  ار  یناویح  نیشناج  یگمھ  سپس 
. و دنا هتفای  لماکت  دعب  نارود  رد  ینابر  یاشع  کاروخ  یاھسیورس  هب  اھقاثیم  و 

. تسا هدومن  لامعا  یزاس  یعامتجا  دنمورین  ریثأت  کی  ینییآ  لماکت  نیا  یمامت 

کیک و ینابر  کاروخ  کی   ، رگید یاھاج  کیزکم و  رد   ، دنوادخ ردام  ۀقرف  اب  هطبار  رد 
هب یرشب  رت  یمیدق  یاھینابرق  هب  قلعتم  نوخ  تشوگ و  یاج  هب  ماجنارس  بارش 
حسپ دیع  مسارم  زا  یتمسق  ناونع  هب  ار  نییآ  نیا  اھتدم  نایناربع   . دش هتفرگ  راک 
ینابر یاشع  نان  یحیسم  یدعب  عون  هک  دوب  نییآ  نیا  زا  ، و  دندرک یم  ارجا  دوخ 

. دمآ دوجو  هب 

. دوب هدش  انب  نوخ  ندیشون  نییآ  یور  ناتساب  نارود  یعامتجا  یاھیردارب  داینب 
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دیدج نییآ  کی  نتخاس  سلوپ   . دوب ینوخ  ینابرق  رما  کی  یدوھی  ۀیلوا  یردارب 
نکمم وا  هک  یلاح  رد  . و  دومن زاغآ  نادواج “ نامیپ  دھع و  نوخ   ” یور ار  یحیسم 
هار دس  ینابرق  نوخ و  نوماریپ  ییاھشزومآ  اب  یرورضریغ  یا  هنوگ  هب  تسا 
قیرط زا  تاجن  یاھنیرتکد  هب  هشیمھ  یارب  راب و  کی   ، دشاب هدش  تیحیسم 

هک دھد  یم  ناشن  وا  یھقف  یاھشزاس   . داد نایاپ  یناویح  ای  یرشب  یاھینابرق 
ۀتفگ هب   . دھد رد  نت  لماکت  یجیردت  لرتنک  هب  دیاب  زین  ینامسآ  یزاسراکشآ  یتح 
هب نونکا  ینامسآ  رواد   . دیدرگ یرشب  ینابرق  نیرت  لماک  نیرخآ و  حیسم   ، سلوپ

. تسا یضار  هشیمھ  یارب  لماک و  روط 

لماکت ینابر  یاشع  نان  نییآ  هب  ینابرق  نییآ  ینالوط  راصعا  زا  دعب   ، بیترت نیدب  و 
نآ عورشم  نانیشناج  یزورما  بھاذم  ینابر  یاشع  یاھنان  ور  نیا  زا   . تسا هتفای 

یراوخمدآ رت  یناتساب  یاھنییآ  زاب  یرشب و  ینابرق  نیشیپ  ۀدننک  هکوش  مسارم 
راک نیا  لقادح  اما   ، دنتسھ یکتم  نوخ  هب  تاجن  یارب  زونھ  یرایسب   . دنشاب یم 

. تسا هدش  زیمآرارسا  ، و  کیلبمس  ، یلیثمت

هانگ ششخب  - 10

تسد هب  دنوادخ  فطل  ینابرق  قیرط  زا  طقف  ناتساب  نارود  ناسنا  نھذ  رد 
هب تبسن  یھاگآ  دوخ  هب  یبایتسد  دیدج  یاھکینکت  دیاب  یزورما  ناسنا   . دمآ یم 
اما  ، تسا اجرباپ  ناسنا  نھذ  رد  هانگ  هب  تبسن  یھاگآ   . دروآ دوجو  هب  ار  تاجن 
زاین ِتیعقاو   . دنا هدش  هنھک  هدوسرف و  یراگتسر  نوماریپ  وا  یرکف  یاھوگلا 

یلست شمارآ و  بسک  نھک  یاھھار  ینالقع  تفرشیپ  اما   ، تسا اجرباپ  یونعم 
. تسا هتخاس  دوبان  ار  ناور  نھذ و  یارب 

یتاجرد دوش . فیرعت  ون  زا  تیھولا  هب  تبسن  یدمع  ینامیپدب  تروص  هب  دیاب  هانگ 
؛ داضتم ۀدش  میسقت  یرادافو  ؛  یلدود صقان  یرادافو  دراد : دوجو  ینامیپدب  زا 
ییادخ یب  یاھلآ  هدیا  هب  فقو  رد  هک  یرادافو  گرم  ؛ و  یتوافت یب  یاریم  یرادافو 

. دوش یم  هدراذگ  شیامن  هب 

نآ ؛  تسا یعامتجا  یاھتنس  ضقن  هب  تبسن  یھاگآ   ، هانگ ساسحا  ای  سح 
یعقاو هانگ  چیھ  تیھولا  هب  تبسن  هناھاگآ  یدھعدب  نادقف  رد   . تسین هانگ  ًاموزل 

. درادن دوجو 

هب ار  ناسنا  نآ   . تسا رشب  عون  یارب  لاعتم  زیامت  ناشن  هانگ  سح  تخانش  ناکما 
یاراد یقولخم  ناونع  هب  ار  وا  هکلب   ، دنک یمن  ناشن  شزرا  یب  یدوجوم  تروص 
یشزرا یب  سح  نیا   . دزاس یم  زیامتم  هدنور  الاب  ًامئاد  یزارفرس  هوقلاب و  یگرزب 
ینامیا یاھشیاشگ  نآ  هب  نانیمطا  اب  تعرس و  هب  دیاب  هک  تسا  یا  هیلوا  کرحم 
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، یقالخا یشنم  گرزب  دنمھوکش  حوطس  هب  ار  ناسنا  نھذ  هک  دوش  نومنھر 
یرشب دوجو  یناعم  یمامت   . دزاس یم  نوگرگد  یونعم  یگدنز  ، و  یناھیک تریصب 

یھلا هب  یرشب  زا  اھشزرا  یمامت  ، و  دننک یم  رییغت  هنادواج  هب  ارذگ  زا  قیرط  نیدب 
. دنبای یم  اقترا 

نیا یاھدمایپ  اما   ، تسا یدھعدب  ۀناعاجش  ندرمش  لطاب  هانگ  هب  فارتعا 
 — فارتعا اما   . دھد یمن  فیفخت  هجو  چیھ  هب  ناکم  نامز و  رد  ار  یدھعدب 

یرورض یونعم  تفرشیپ  یبھذم و  دشر  یارب  هانگ —  تشرس  ۀناقداص  تخانش 
. تسا

یھاگآ ۀرود  کی  لابند  هب  هنارادافو  طباور  یزاسزاب  تیھولا  طسوت  هانگ  ششخب 
هب دیابن   . تسا هناھاگآ  شروش  دمایپ  ناونع  هب  طباور  نیا  رد  نداتفا  هفقو  زا  یرشب 
نایم هنارادافو  طباور  ددجم  یرارقرب  زا  یھاگآ  ناونع  هب  هکلب   ، تفر ششخب  لابند 
رد دنوادخ  رادافو  نادنزرف  یمامت  . و  دومن تفایرد  ار  نآ  دیاب  طقف  راگدیرفآ  هدیرفآ و 

تفرشیپ لاح  رد  هتسویپ  ، و  تمدخ رادتسود   ، داش تشھب  هب  دوعص  ریسم 
. دنشاب یم 

[. نادابن رصع  کانبات  ۀراتس  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 90
نانھاک لیابق و  نامیکح  ییارگ ―  نمش 

، و هحلاصم  ، یزاس روبجم   ، یریگ نج   ، زیھرپ  ، ییوجلد زا  یبھذم  موسر  لماکت 
لاکشا زا  یبھذم  موسر  کینکت   . تفر شیپ  تاجن  ، و  هرافک  ، ینابرق هب  تلامتسا 

هب ؛ و  دومن روبع  تازجعم  وداج و  هب  سپس  اھ و  هراو  تب  هب  یشیاین  یودب  نییآ 
یاھورملق زا  ناسنا  ۀدیچیپ  هدنیازف  روط  هب  تشادرب  هب  خساپ  رد  نییآ  هک  جیردت 

، لیابق نامیکح  ۀطلس  تحت  ریذپان  بانتجا  روط  هب   ، دیدرگ رت  هدیچیپ  یدام  قوف 
. تفرگ رارق  نانھاک  ، و  اھ نمش 

هب تبسن  یحور  یایند  ماجنارس  یودب  ناسنا  تفرشیپ  لاح  رد  یاھتشادرب  رد 
یاھمدآ طقف  اھناسنا  نایم  رد   . دیدرگ یقلت  ریذپان  شنکاو  یلومعم  ناسنا 

نز ای  درم  هب  طقف  حاورا  ؛  دننک بلج  ار  نایادخ  هجوت  دنتسناوت  یم  ییانثتسا 
دیدج ۀلحرم  کی  دراو  بھذم  بیترت  نیدب   . دنداد یم  ارف  شوگ  هداعلا  قراخ 

کی هشیمھ   . دوش یم  مود  تسد  جیردت  هب  نآ  یط  هک  یا  هلحرم   ، دوش یم 
هلخادم شتسرپ  دروم  زیچ  ارگ و  بھذم  نیب  نھاک  کی  ای   ، نمش کی   ، هلیبق میکح 

رد ایشنروی  یبھذم  یداقتعا  ۀتفای  نامزاس  یاھمتسیس  رتشیب  هزورما  . و  دنک یم 
. دنتسھ یلماکت  ۀعسوت  زا  حطس  نیا  زا  روبع  لاح 

هک یسرت   ، دیآ یم  دوجو  هب  دنمتردق  رایسب  هداس و  سرت  کی  زا  یلماکت  بھذم 
رد مھف  لباقریغ  حیضوت و  لباقریغ  یاھزیچ   ، اھ هتخانشان  اب  ییور  رد  ور  ماگنھ 
رایسب قشع  کی  ۀداس  ًاقیمع  کرد  هب  ًاتیاھن  بھذم   . دنز یم  جوم  ناسنا  نھذ 
ردپ رصح  دح و  یب  رھم  هب  فوقو  ماگنھ  هک  یقشع   ، دبای یم  تسد  دنمورین 

. دریگ یم  ارف  تمواقم  لباقریغ  یا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  ناور  ناھج  نادنزرف  هب  یناھج 
دوخ هب  هک  دراد  رارق  اھ  نمش  ینالوط  راصعا   ، یبھذم لماکت  لیمکت  زاغآ و  نیب  اما 

. دنریگ رارق  یجنایم  ، و  رسفم  ، طبار ناونع  هب  دنوادخ  ناسنا و  نیب  دنھد  یم  هزاجا 

لیابق نامیکح  اھ ―  نمش  نیلوا  - 1

تیصخش ، و  یتافیرشت یا  هراو  تب  ناسنا   ، هلیبق ۀبتر  بحاص  ِمیکح  نمش 
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ۀبتر اھھورگ  زا  یرایسب  رد   . دوب یلماکت  بھذم  یاھدرکراک  یمامت  یارب  ینوناک 
تلود رب  اسیلک  ۀطلس  زاغآ  رگناشن  رما  نیا  ، و  دوب رتالاب  گنج  سیئر  ۀبتر  زا  نمش 
نھاک هاشداپ  کی  ناونع  هب  یتح  نھاک و  کی  ناونع  هب  تاقوا  یھاگ  نمش   . دوب

و نایوگ ) بیغ   ) نمش نیشیپ  نامیکح  زا  مھ  یتآ  لیابق  زا  یخرب   . درک یم  لمع 
دراوم یرایسب  رد  . و  دندوب رادروخرب  دندش  رھاظ  اھدعب  هک  نمش  نانھاک  زا  مھ 

. دیدرگ یثوروم  اھ  نمش  بصنم 

هداد تبسن  یحور  ریخست  هب  یداعریغ  زیچ  رھ  ناتساب  مایا  رد  هک  اجنآ  زا 
ۀدنھد ناشن  هجوت  لباق  یکیزیف  ای  ینھذ  ِیعیبطریغ  زیچ  رھ   ، دش یم 

نادرم نیا  زا  یرایسب   . دوب هلیبق  میکح  بصنم  یارب  یگتسیاش  زا  یرادروخرب 
شخب عون  ود  نیا  ، و  دندوب یرتسیھ  هب  التبم  نانز  زا  یرایسب  عرص و  هب  التبم 
لیکشت ار  یناطیش  ای  یحور  ریخست  زین  ناتساب و  نارود  یاھ  ماھلا  زا  یا  هدمع 

دنتشاد قلعت  یا  هقبط  هب  نانھاک  نیرت  نیزاغآ  نیا  زا  یھجوت  لباق  دادعت   . دنداد یم 
. دنا هتفای  مان  ییایوناراپ  ماگنھ  نآ  زا  هک 

بیرف هب  تسد  ییزج  دراوم  رد  دوب  نکمم  هک  نیا  نمض  اھ  نمش  میظع  تیرثکا 
هب ار  دوخ  دندوب  رداق  هک  ینانز   . دنتشاد داقتعا  دوخ  یحور  ریخست  تیعقاو  هب  دننز 

لیدبت یدنمتردق  یاھ  نمش  هب  دنربب  ورف  کیتپلاتاک  جنشت  کی  ای  هسلخ  کی 
کیتپلاتاک یاھ  هسلخ   . دندش یحور  ۀطساو  ربمایپ و  ینانز  نینچ  اھدعب   . دندش
زا یرایسب   . دوب ناگدرم  حابشا  اب  طابترا  یاعدا  ۀدنریگ  رب  رد  ًالومعم  نانآ 

. دندوب زین  یا  هفرح  ییاھ  هصاقر  نز  یاھ  نمش 

. دندوب ییاناوت  کریز و  نارگ  هلیح  یرایسب  ؛  دندوبن هتفیرف  دوخ  اھ  نمش  یگمھ  اما 
اب لاس  هد  یارب  تشاد  مازلا  راک  هزات  کی   ، تفای هعسوت  هفرح  نیا  هک  جیردت  هب 

. دبای تیحالص  هلیبق  میکح  کی  ناونع  هب  ات  دنک  یدرگاش  یناشفناج  یتخس و 
زیمآرارسا یراتفر  هب  رھاظت  دندروآ و  دوجو  هب  یا  هفرح  سابل  کبس  کی  اھ  نمش 

داجیا یکیزیف  صخشم  یاھتلاح  ردخم  داوم  نتفرگ  راک  هب  اب  ًاررکم  اھنآ   . دندومن یم 
یداع مدرم   . تخاس یم  توھبم  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  هلیبق  مدرم  هک  دندرک  یم 
یارب ینطب  راتفگ  ، و  دندرک یم  یقلت  هعیبطلاءاروام  ار  هنارھام  یاھیدنب  مشچ 

یاھ نمش  زا  یرایسب   . تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  رگ  هلیح  نانھاک  طسوت  راب  نیلوا 
زا نارگید  ؛  دنتفرگ یم  راک  هب  ار  مزیتونپیھ  یدمعریغ  یا  هنوگ  هب  ناتساب  نارود 

. دندرک یم  مزیتونپیھ  ار  دوخ  ناشفان  هب  ینالوط  ندش  هریخ  قیرط 

هب  ، دندش یم  لسوتم  اھبیرف  اھگنرین و  نیا  هب  یرایسب  هک  یلاح  رد  همھ  نیا  اب 
یماگنھ  . دنتفای یم  تسد  ترھش  هب  هقبط  کی  ناونع  هب  یرھاظ  تیقفوم  لیلد 

رواب یرذع  تسناوت  یمن  رگا   ، دروخ یم  تسکش  دوخ  یاھراک  رد  نمش  کی  هک 
بیترت نیدب   . دش یم  هتشک  ای  تفای و  یم  ماقم  لزنت   ، دھد هئارا  ار  یندرک 

هب ناج  رگ  هلیح  نارگیزاب  طقف  ؛  دندش یم  کالھ  لیاوا  نامھ  رد  قداص  یاھ  نمش 
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. دندرب یم  رد 

ناریپ و ناتسد  زا  ار  هلیبق  روما  یراصحنا  یوس  تمس و  هک  دوب  ییارگ  نمش 
رارق شیدنارود  ، و  کریز  ، رگ هلیح  دارفا  ناتسد  رد  ار  نآ  هتخاس و  جراخ  نادنمتردق 

. داد

هنایارگ نمش  یاھدرکراک  - 2

اب هک  دوب  هدیچیپ  رایسب  قیقد و  یلیخ  ۀویش  کی  وداج  قیرط  زا  حور  راضحا 
هسیاقم لباق  دوش  یم  ارجا  یناتساب  نابز  کی  اب  هک  ییاسیلک  یزورما  یاھنییآ 
، یرشب قوف  یرای  لابند  هب  راکشآ  روط  هب  ناوا  نامھ  زا  رشب  داژن   . تسا
نینچ عقاو  رد  اھ  نمش  هک  دنتشاد  رواب  اھناسنا  ؛ و  دوب یھلا  یزاسراکشآ 

ار نیقلت  میظع  یورین  اھ  نمش  هک  یلاح  رد   . دننک یم  تفایرد  ار  ییاھیزاسراکشآ 
. دوب یفنم  نیقلت  ریذپانرییغت  روط  هب  ًابیرقت  راک  نیا   ، دنتفرگ یم  راک  هب  ناشراک  رد 
اھ نمش   . تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  تبثم  نیقلت  کینکت  ریخا  رایسب  نارود  رد  اھنت 

یافش  ، یزاس ناراب  نوچمھ  یلغاشم  رد  ناش  هفرح  ندمآ  دوجو  هب  یادتبا  رد 
یلصا درکراک  دوجو  نیا  اب   . دندومن ندش  هربخ  هب  عورش  مرج  فشک  ، و  یرامیب
تارطاخم لرتنک  نتسناد و  هکلب   ، دوبن اھیرامیب  یافش  هلیبق  ِینمش  میکح  کی 

. دوب یگدنز 

، نانھاک طسوت   ، ود رھ   ، رالوکس یبھذم و   ، ناتساب هایس  رنھ  هک  یماگنھ 
هدیمان دیفس  رنھ  دش  یم  هتفرگ  راک  هب  لیابق  نامیکح  ای   ، اھ نمش   ، نایوگشیپ

، رگنوسفا  ، رگوداج  ، رگ مسلط   ، زاب هدبعش   ، رحاس هایس  رنھ  ناروراک   . دش یم 
نیا یمامت   ، نامز تشذگ  اب   . دنا هدش  هدیمان  نیب  علاط  ، و  دنب مشچ   ، نیب هدنیآ 
اھ نمش  دنفرت  ای  یرگوداج و  تروص  هب  هعیبطلاءاروام  اب  ییاعدا  تاطابترا 

. تسا هدش  یدنب  هقبط 

هدعاق و یب  نیشیپ  حاورا  طسوت  هک  دوب  ییوداج  رحس و  ۀدنریگ  رب  رد  یرگوداج 
حاورا طسوت  هک  دوب  یتازجعم  لماش  اھ  نمش  دنفرت   . دش یم  ماجنا  هتخانشان 
هب رگوداج  دعب  مایا  رد   . تفای یم  ماجنا  هلیبق  نایادخ  ۀدش  هتخانش  هدعاقاب و 
ریخا ًاتبسن  تاشیامن  یرایسب  یارب  هنحص  بیترت  نیدب  ، و  دش هداد  طبر  نمیرھا 

. دوب بھذم  کی  یرگوداج  یودب  لیابق  زا  یرایسب  یارب   . دش هدیچ  یبھذم  بصعت 

داقتعا ًاقیمع  حاورا  تساوخ  ۀدننک  راکشآ  ناونع  هب  سناش  درکراک  هب  اھ  نمش 
نیا یزورما  یاقب   . دندرک یم  یشک  هعرق  یریگ  میمصت  یارب  ًاررکم  اھنآ  ؛  دنتشاد

رد نینچمھ  هکلب   ، یسناش یاھیزاب  زا  یرایسب  رد  اھنت  هن  یشک  هعرق  هب  شیارگ 
شرامش رد  هک  یصخش  یراگزور   . تسا نایامن  شرامش “  ” روھشم یاھ  هیفاق 
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. تسا هدش  وا  طقف  هناکدوک  یزاب  کی  رد  یو  نونکا   . درم یم  دیاب  داتفا  یم  جراخ 
یقاب یزورما  کدوک  یمرگرس  ناونع  هب  دوب  یدج  راک  یودب  ناسنا  یارب  هک  هچنآ 

. تسا هدنام 

یادص هک  یماگنھ   ” لثم  ، دنتشاد داقتعا  رایسب  لاف  تمالع و  هب  لیابق  نامیکح 
رد “ . نک تکرح  تعرس  هب  تقو  نآ   ، یدینش توت  ناتخرد  کون  رد  ار  شخ  شخ 

ینیب علاط   . دندومن ناگراتس  هجوتم  ار  دوخ  هجوت  اھ  نمش  رشب  خیرات  یادتبا 
یمامت یدوز  هب   . تفای جاور  زین  باوخ  ریبعت  ؛  دوب یناھج  فرع  رواب و  کی  یودب 

ناگدرم حاورا  اب  دنرداق  دندرک  یم  اعدا  هک  نز  جازم  دنت  یاھ  نمش  نآ  روھظ  اب  اھنیا 
. دیدرگ لابند  دننک  رارقرب  طابترا 

یط ًالماک   ، دنتشاد یناتساب  أشنم  هچ  رگ  اوھ  بآ و  یاھ  نمش  ای  نازاس  ناراب 
. دوب هیلوا  نازرواشک  گرم  ینعم  هب  دیدش  یلاسکشخ  کی   . دنا هتفای  اقب  راصعا 

زونھ اوھ  بآ و   . دوب ناتساب  نارود  یاھوداج  زا  یرایسب  فدھ  اوھ  بآ و  لرتنک 
هب یگمھ  ناتساب  نارود  نامدرم   . تسا ندمتم  ناسنا  یوگتفگ  لومعم  عوضوم 

شراک رد  یو  هک  یماگنھ  اما   . دنتشاد رواب  زاس  ناراب  کی  ناونع  هب  نمش  تردق 
رواب رذع  کی  تسناوت  یم  وا  هک  نیا  رگم   ، دنشکب ار  وا  دوب  موسرم  دش  یمن  قفوم 

. دھد هئارا  دوخ  تیقفوم  مدع  یارب  یندرک 

یمومع داقتعا  لیلد  هب  هراومھ  اھنآ  اما   ، دندومن دیعبت  ار  اھنیب  علاط  اھراب  اھرصیق 
نرق رد  یتح  ، و  دنوش هدنار  نوریب  دنتسناوت  یمن  اھنآ   . دنتشگ یم  زاب  ناشتردق  هب 

ینیب علاط  یماح  یبرغ  یاھتلود  اھاسیلک و  ناریدم  حیسم  زا  دعب  مھدزناش 
تحت تسا  نکمم  درف  هک  دنراد  داقتعا  زونھ  شوھاب  رھاظ  هب  مدرم  نارازھ   . دندوب
مارجا نتفرگ  رارق  هک  نیا  ؛ و  دیایب ایند  هب  یتخبدب  ای  یتخبشوخ  ۀراتس  کی  ۀطلس 

. دزاس یم  نییعت  ار  ایند  نیا  نوگانوگ  یاھارجام  ماجرف  مھ  رانک  رد  یوامس 
. دنتسھ ناریگلاف  یمئاد  یرتشم  زونھ  حول  هداس  یاھناسنا 

یارب وداج  رحس و  زا  اھ  ینیچ   . دنتشاد داقتعا  هنوگ  یحو  ِدنپ  ریثأت  هب  اھ  ینانوی 
افوکش ناتسودنھ  رد  ییارگ  نمش   . دندرک یم  هدافتسا  اھوید  لباقم  رد  تظفاحم 
یگزات هب  اھنت  راک  نیا   . دراد موادت  یزکرم  یایسآ  رد  راکشآ  روط  هب  زونھ  ، و  دیدرگ

. تسا هدش  کرت  ایند  طاقن  رتشیب  رد 

ار ییارگ  نمش  ات  دنتساوخ  یم  رب  نیتسار  یناراگزومآ  ناربمایپ و   ، هاگ هب  هاگ 
رد تسا  یدیدپان  لاح  رد  هک  خرس  ناسنا  یتح   . دنزاس اشفا  هدرمش و  دودرم 
هک  ، اواتاو کسنِت  یناش   ، تسا هتشاد  یربمایپ  نینچ  هتشذگ  لاس  دص  لوط 
ار دیفس  ناسنا  یاھیدیلپ  درک و  ییوگشیپ  لاس 1806  رد  ار  دیشروخ  فوسک 

رد نیتسار  ناراگزومآ  یرایسب  لماکت  ِخیرات  ینالوط  راصعا  لوط  رد   . دومن موکحم 
همادا روھظ  هب  هراومھ  نانآ  . و  دنا هدرک  روھظ  نوگانوگ  یاھداژن  لیابق و  نایم 
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یمومع لیصحت  فلاخم  هک  ار  یرصع  رھ  نانھاک  ای  اھ  نمش  ات  داد  دنھاوخ 
. دنبلطب شلاچ  هب  دننک  یم  شالت  یملع  تفرشیپ  ندرک  یثنخ  یارب  دنتسھ و 

ناونع هب  هنارگ  هلیح  یاھشور  اب  رایسب و  قرط  هب  ناتساب  نارود  یاھ  نمش 
. دندومن تیبثت  ار  شیوخ  ترھش  یھلا  تیشم  ناگدنراد  هاگن  دنوادخ و  یاھادص 
ار نارسپ  اھنآ   . دندرک یم  ادھا  مان  نانآ  هب  دندیشاپ و  یم  نادازون  یور  هب  بآ  اھنآ 
دورو دنتشاد و  هدھع  هب  ار  نفد  مسارم  یمامت  یتسرپرس  اھنآ   . دندرک یم  هنتخ 

. دندرک یم  مالعا  حاورا  نیمزرس  هب  ار  ناگدرم  نما 

هب هک  ناشنوگانوگ  یاھدزمتسد  تشابنا  قیرط  زا  لیابق  نامیکح  نمش و  نانھاک 
کی تاقوا  یرایسب   . دندش یم  دنمتورث  رایسب  بلغا  دش  یم  حاورا  میدقت  رھاظ 
گرم لابند  هب   . درک یم  یروآ  عمج  ار  دوخ  ۀلیبق  یدام  تورث  یمامت  ًالمع  نمش 

هاگنب کی  نمش و  نایم  یواسم  روط  هب  وا  ییاراد  هک  دوب  موسرم  دنمتورث  مدآ  کی 
اجرباپ زونھ  تبت  یاھتمسق  یخرب  رد  مسر  نیا   . دوش میسقت  هیریخ  ای  یمومع 

. دراد قلعت  دلومریغ  ۀقبط  نیا  هب  نادرم  تیعمج  زا  یمین  اجنآ  رد   . تسا

اھنآ  . دنتشاد رسمھ  نیدنچ  ًالومعم  دندیشوپ و  یم  سابل  یبوخ  هب  اھ  نمش 
اھنآ  . دندوب فاعم  یا  هلیبق  یاھتیدودحم  یمامت  زا  ، و  دندوب هیلوا  تیفارشا  ۀقبط 
ای رگوداج  قیرط  زا  اھنآ   . دندوب رادروخرب  نییاپ  ۀجرد  تایقالخا  نھذ و  زا  بلغا 
یتیعقوم نانچ  هب  تاّرک  هب  دندرک و  یم  بوکرس  ار  اھنآ  دوخ  یابقر  ندیمان  رحاس 

تحت ار  ناھاشداپ  ای  هلیبق  ناسیئر  دندوب  رداق  هک  دندرک  یم  یقرت  تردق  ذوفن و  زا 
. دنھد رارق  دوخ  ۀطلس 

یو زا  وا   . درک یم  یقلت  یرورض  ینمیرھا  دوجو  کی  ار  نمش  یودب  ناسنا 
وا ؛  تشاذگ یم  مارتحا  شناد  هب  هیلوا  ناسنا   . تشادن تسود  ار  وا  اما  دیسرت  یم 
اما  ، دوب راکبیرف  ًاتدمع  نمش   . داد یم  شاداپ  نآ  یارب  درمش و  یم  مرتحم  ار  درخ 

رشب لماکت  رد  درخ  هک  تسا  یجرا  رگنایامن  یبوخ  هب  ییارگ  نمش  هب  مارتحا 
. تسا هتشاد 

گرم یرامیب و  ۀنایارگ  نمش  یروئت  - 3

یاھسوھ اوھ و  هب  تبسن  ار  دوخ  یدام  طیحم  دوخ و  ناتساب  ناسنا  هک  اجنآ  زا 
هک تسین  بیجع   ، درک یم  یقلت  وگخساپ  ًامیقتسم  حاورا  تاروصت  حابشا و 
ناسنا  . دوب یم  یدام  روما  ریگرد  یراصحنا  رایسب  روط  هب  تسیاب  یم  وا  بھذم 

قیدصت وا   . دنک یم  مجاھت  دوخ  یدام  تالکشم  هب  میقتسم  روط  هب  یزورما 
هب یودب  ناسنا   . تسا وگخساپ  نھذ  دنمشوھ  لرتنک  هب  تبسن  هدام  هک  دنک  یم 

یتح هداد و  رییغت  ار  یکیزیف  ورملق  یاھیژرنا  یگدنز و  دوب  لیام  بیترت  نیمھ 
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تخاس یم  نومنھر  رواب  نیا  هب  ار  وا  ناھیک  زا  وا  دودحم  کرد  نوچ  ؛ و  دنک لرتنک 
یگدنز تایئزج  لرتنک  ریگرد  لصفالب  روط  هب  ًاصخش و  نایادخ  ، و  حاورا  ، حابشا هک 

یاھورین نیا  تیامح  فطل و  بلج  هب  ار  دوخ  یاھشالت  ًاقطنم   ، دنتسھ هدام  و 
. دومن یم  فوطعم  یرشب  قوف 

نارود یاھ  هقرف  رد  لوقعمان  حیضوت و  لباقریغ  یاھزیچ  رتشیب  شرگن  نیا  اب 
لرتنک یارب  یودب  ناسنا  شالت  هقرف  موسر  بادآ و   . دنتسھ مھف  لباق  ناتساب 

فدھ هب  وا  یاھشالت  زا  یرایسب  . و  تفای یم  نآ  رد  ار  دوخ  وا  هک  دوب  یدام  یایند 
یمامت هک  اجنآ  زا   . دندش یم  فوطعم  یتمالس  نیمضت  یگدنز و  ندرک  ینالوط 

دوب ریذپان  بانتجا   ، دندش یم  یقلت  یحور  یاھ  هدیدپ  ادتبا  رد  گرم  دوخ  اھیرامیب و 
هب  ، دندرک یم  لمع  نھاک  هلیبق و  میکح  ناونع  هب  هک  نآ  دوجو  اب  اھ  نمش  هک 

. دننک راک  زین  حارج  کشزپ و  ناونع 

همھ نیا  اب  اما   ، دشاب هدنامرد  اھتیعقاو  نادقف  ۀطساو  هب  تسا  نکمم  یودب  نھذ 
هدھاشم ار  گرم  یرامیب و  دنمشیدنا  یاھناسنا  هک  یماگنھ   . تسا یقطنم 

نادنمشناد اھ و  نمش  ، و  دنیآ یم  رب  ایالب  نیا  للع  نتفای  ددص  رد   ، دننک یم 
: دنا هداد  هئارا  بئاصم  نیا  یارب  ار  نیریز  یاھیروئت  دوخ  مھف  قباطم 

حیضوت رد  هک  یا  هیضرف  نیرت  یمیدق   . یحور میقتسم  تاریثأت  حابشا  —  -1
زا ار  ناور  نداد  بیرف  قیرط  زا  حاورا  هک  دوب  نیا  دیدرگ  هئارا  گرم  یرامیب و 
ندب هب  تسناوت  یمن  ناور  رگا   . دنوش یم  یرامیب  بجوم  هتخاس و  جراخ  ندب 
حابشا ۀناھاوخدب  لمع  زا  ردقنآ  ناتساب  مدرم   . دش یم  ضراع  گرم   ، ددرگزاب

هب بآ  ای  کاروخ  نودب  یتح  بلغا  شوخان  دارفا  هک  دندیسرت  یم  زاس  یرامیب 
نیا  ، تاداقتعا نیا  ۀنوگاطخ  یانبم  زا  رظن  فرص   . دندش یم  اھر  دوخ  لاح 
شرتسگ عنام  تشاد و  یم  هاگن  هنیطنرق  رد  رثؤم  روط  هب  ار  التبم  دارفا  اھراک 

. دش یم  رادریگاو  یاھیرامیب 

ردقنآ اھگرم  حناوس و  زا  یخرب  للع  نییعت   . یھیدب للع  تنوشخ  —  -2
جراخ حابشا  درکلمع  یدنب  هقبط  زا  للع  نیا  ادتبا  نامھ  رد  هک  دوب  ناسآ 

اب زیتس   ، دندش یم  ضراع  گنج  ۀجیتن  رد  هک  ییاھمخز  تافلت و   . دندش
یعیبط یاھدادخر  ناونع  هب  صیخشت  لباق  ًاروف  لماوع  ریاس  ، و  تاناویح

ای مایتلا  ریخأت  لوئسم  زونھ  حاورا  هک  دوب  نیا  رب  رواب  اھتدم  اما   . دندش یقلت 
لماع چیھ  رگا   . دنتسھ هدش  داجیا  یعیبط “  ” روط هب  یتح  یاھمخز  تنوفع 

زونھ یحور  حابشا   ، دوش فشک  تسناوت  یمن  هدھاشم  لباق  یعیبط 
. دندش یم  بوسحم  گرم  یرامیب و  لوئسم 

هک دنوش  تفای  یودب  ینامدرم  تسا  نکمم  رگید  یاھاج  اقیرفآ و  رد  هزورما 
اھنآ لیابق  نامیکح   . دنشکب ار  یسک  زیمآ  تنونشخریغ  گرم  رھ  عوقو  اب 
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هچب  ، دریمب نامیاز  ماگنھ  رد  یردام  رگا   . دننک یم  صخشم  ار  مرجم  یاھفرط 
. ناج یارب  ناج  دوش —  یم  هفخ  هلصافالب 

رحس و اھیرامیب  ۀدمع  تلع  دش  یم  روصت   . نانمشد ریثأت  وداج  — رحس و   -3
اب یراگزور   . تسا ییوداج  رگ  هراشا  نامک  ، و  ندز دب  مشچ  لمع   ، وداج

ندرک هراشا  زونھ  ؛ و  دوب کانرطخ  یتسار  هب  ندرک  هراشا  یسک  هب  تشگنا 
کوکشم ِگرم  یرامیب و  دراوم  رد   . دوش یم  بوسحم  یبدا  یب  تشگنا  اب 
یفاکش دبلاک   ، دندروآ یم  لمع  هب  یمسر  یگدیسر  کی  ناتساب  مدرم 

رد ؛  دندیسر یم  قفاوت  هب  گرم  تلع  ناونع  هب  هتفای  کی  یور  ، و  دندرک یم 
ار یرگوداج  مادعا  اذل  ، و  دش یم  یفرعم  گرم  ببسم  وداج  تروص  نیا  ریغ 

نتفای یارب  یناتساب  تاقیقحت  نیا   . تخاس یم  یرورض  دوب  نآ  لوئسم  هک 
یخرب نایم  رد   . داد تاجن  ار  نارگوداج  زا  یرایسب  ناج  کوکشم  گرم  تلع 

، دریمب دوخ  یرگوداج  ۀجیتن  رد  تسناوت  یم  هلیبق  کی  وضع  هک  تفر  یم  رواب 
. دش یمن  مھتم  سکچیھ  تروص  نیا  رد  هک 

هک تسا  هدوب  نیا  رب  رواب  ریخا  ًاتبسن  مایا  رد   . وبات زا  یطخت  هیبنت  هانگ  —  -4
نیا هک  ینامدرم  نایم  رد   . تسا یداژن  ای  یصخش  هانگ  یارب  یھیبنت  یرامیب 

سکچیھ هک  تسا  نیا  بلاغ  یروئت  دنا  هدرک  یط  ار  لماکت  زا  حطس 
یقلت  . دشاب هدرک  ضقن  ار  وبات  کی  هک  نیا  رگم  دوش  التبا  راچد  دناوت  یمن 

نینچ ۀنومن  ناشندب “ رد  قلطم  رداق  یاھریت   ” ناونع هب  جنر  یرامیب و  ندرک 
لمع ۀجیتن  ار  یرامیب  اھتدم  اھ  ینیرھنلا  نیب  اھ و  ینیچ   . تسا یتاداقتعا 
ناونع هب  ناگراتس  هب  زین  اھینادلک  هچ  رگ   ، دندرک یم  یقلت  ثیبخ  یاھوید 
یھلا مشخ  دمایپ  ناونع  هب  یرامیب  یروئت  نیا   . دنتسیرگن یم  التبا  تلع 
جیار ایشنروی  مدرم  ندمتم  رھاظ  هب  یاھھورگ  زا  یرایسب  نایم  رد  زونھ 

. تسا

تلع و لباقتم  ۀطبار  ِیدام  یاھزار  نتفرگ  ارف  رد  رشب  عون  یعیبط . تلع   -5
. تسا هدوب  دنک  رایسب  تایح  ، و  هدام  ، یژرنا یکیزیف  یاھورملق  رد  لولعم 
ۀرمز رد  دندوب  هدرک  ظفح  ار  ناسمدآ  یاھشزومآ  تایاور  هک  ناتساب  یاھینانوی 
یعیبط للع  ۀجیتن  اھیرامیب  یمامت  دنھد  صیخشت  هک  دندوب  یناسک  نیلوا 

دوبان لاح  رد  تیمتح  اب  یدنک و  هب  یملع  رصع  کی  شیاشگ   . دنتسھ
زا یکی  بت   . تسا گرم  یرامیب و  نوماریپ  ناسنا  ۀنھک  یاھیروئت  نتخاس 
جراخ یعیبط  قوف  تالالتخا  یدنب  هقبط  زا  هک  دوب  یرشب  یاھیرامیب  نیلوا 
ینالوط یاھتدم  یارب  هک  ار  ینادان  یاھریجنز  لغ و  ملع  رصع  ًاجیردت  ، و  دش

تیارس نس و  تلوھک  ِمھف   . تسا هتسکش  دومن  سبح  ار  رشب  نھذ 
هب نایادخ  ، و  حاورا  ، حابشا زا  ناسنا  سرت  ندودز  لاح  رد  ًاجیردت  یشوخان 

. دشاب یم  یناسنا  جنر  یرشب و  یتخبدب  یصخش  نیلماع  ناونع 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



اھ و هتخانشان  زا  یفارخ  سرت  نآ  دبای : یم  تسد  دوخ  دوصقم  هب  لماکت  دیدرت  یب 
اقلا ناسنا  هب  تسا  دنوادخ  زا  تشادرب  تسب  بوچ  هک  ار  اھیندیدان  زا  تشحو 

گنھامھ لمع  قیرط  زا  هک  نیا  زا  سپ  لماکت  کینکت  نیمھ  . و  دنک یم 
نآ دیدرت  یب   ، داد یھاوگ  تیھولا  زا  هتفرشیپ  کرد  کی  دلوت  هب  یھلا  یزاسراکشآ 

شدوصقم هب  هک  ار  ییاھتسب  بوچ  هک  دروآ  یمرد  تکرح  هب  ار  یرکف  یاھورین 
. دزاس یم  وحم  ناما  یب  روط  هب  دنا  هدرک  تمدخ 
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روط هب  اھنآ  بھذم   . دوب یرامیب  زورب  عنام  ناتساب  یاھناسنا  یگدنز  رسارس 
یاھیروئت زا  رظن  فرص  اھنآ  . و  دوب یرامیب  زا  یریگشیپ  یارب  یکینکت  سوسحم 

ینامرد یاھشور  هب  تبسن  اھنآ   . دندوب قداص  نآ  نتسب  راک  هب  رد   ، ناشھابتشا
. تسا دنمورین  جالع  کی  دوخ  ۀطساو  هب  رما  نیا  ، و  دنتشاد نارکیب  ینامیا  دوخ 

یاھ نمش  نیا  زا  یکی  ۀناھلبا  تامدخ  تحت  یدوبھب  یارب  مزال  نامیا   ، همھ نیا  اب 
ناتسد هب  افش  ندومن  هبرجت  یارب  مزال  نامیا  زا  توافتم  یدام  روط  هب  ناتساب 

دنوش یم  یرامیب  یملعریغ  نامرد  ریگرد  هک  وا  دعب  نارود  نانیشناج  زا  یخرب 
. تسین

هب ینالوط  راصعا  یارب  اھنآ  ، و  دندیسرت یم  نارامیب  زا  دایز  ۀزادنا  هب  رت  یودب  لیابق 
رارق تلفغ  دروم  یروآ  تلجخ  روط  هب  دندش و  یم  عقاو  زارتحا  دروم  تقد 

دنفرت ِلماکت  هک  یماگنھ  دوب  یتسود  عون  رد  گرزب  تفرشیپ  کی  نیا   . دنتفرگ یم 
نامرد ار  یرامیب  دنداد  تیاضر  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  ینامیکح  نانھاک و  اھ  نمش 

ار نمش  ات  دننک  عمجت  رامیب  قاتا  رد  هلیبق  یمامت  هک  دش  موسرم  سپس   . دننک
هک دوبن  یداعریغ  نیا   . دننک یرای  ندیشک  هرعن  اب  یرامیب  حابشا  ندنار  نوریب  رد 

هجلاعم رب  درم  کی  هک  نیا  نمض   ، دشاب یرامیب  ۀدنھد  صیخشت  ِنمش   ، نز کی 
ناویح کی  ۀدور  لد و  ۀنیاعم  یرامیب  صیخشت  لومعم  شور   . دشاب هتشاد  تراظن 

. دوب

سفن  ، نتشاذگ درف  یور  تسد   ، ندیشک هزوز   ، نداد راعش  قیرط  زا  یرامیب 
لسوت دعب  مایا  رد   . دش یم  نامرد  رگید  یاھکینکت  یرایسب  ، و  رامیب یور  ندیشک 
. دیدرگ جیار   ، داد یم  خر  یبایافش  رھاظ  هب  نآ  یط  هک   ، دبعم رد  ندیباوخ  هب 
تردابم یعقاو  یحارج  هب  دبعم  رد  ندیباوخ  اب  طابترا  رد  ماجنارس  لیابق  نامیکح 

دبای هزاجا  درد  رس  حور  ات  دوب  همجمج  ندرک  خاروس  اھلمع  نیلوا  ۀرمز  رد   . دندیزرو
ار ناوختسا  یاھ  ییاج  هب  اج  اھ و  یگتسکش  دنتفرگ  دای  درم  یاھ  نمش   . دزیرگب

. دنتفای تراھم  یگلباق  رد  نز  یاھ  نمش  ؛ و  دننک زاب  ار  اھلمد  اھکروک و   ، دننک نامرد 
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بیسآ ای  ینوفع  ۀطقن  یور  ییوداج  یزیچ  هک  دوب  نامرد  لومعم  شور  کی  نیا 
هبرجت نامرد  کی  رھاظ  هب  ، و  دوش هتخیر  رود  مسلط   ، دوش هدیلام  ندب  یور  هدید 
رواب  ، تشاد یمرب  ار  هدش  هتخیر  رود  مسلط  فداصت  بسح  رب  یسک  رگا   . دوش

ناھایگ ات  دیشک  لوط  اھتدم   . دش یم  بیسآ  ای  تنوفع  راچد  ًاروف  هک  تفر  یم 
ندیلام  ، وداج اب  طابترا  رد  ژاسام   . دندیدرگ هئارا  رگید  یعقاو  یاھوراد  ای  ییوراد 

هدیلام ندب  یور  وراد  دش  یم  شالت  نآ  زا  شیپ   . دیدرگ داجیا   ، حور جورخ  یارب  ندب 
روصت  . دننک یلام  نغور  ندب  یور  دننک  یم  شالت  اھیزورما  هک  روطنامھ   ، دوش

روظنم هب  یریگ  نوخ  هارمھ  هب  هدید  بیسآ  یاھتمسق  ندیکم  یشکداب و  دش  یم 
. تسا دنمشزرا  زاس  یرامیب  حور  کی  تسد  زا  یصالخ 

هتفرگ راک  هب  اھیرامیب  زا  یرایسب  نامرد  رد   ، دوب دنمورین  مسلط  کی  بآ  هک  اجنآ  زا 
ببس هک  ار  یحور  ناوت  یم  یزیر  قرع  قیرط  زا  هک  تفر  یم  رواب  اھتدم   . دش یم 

یاھ همشچ  ؛  دندوب هجوت  دروم  رایسب  راخب  یاھمامح   . درب نیب  زا  دوش  یم  یرامیب 
ناسنا  . دندومن ادیپ  قنور  یتمالس  یودب  ۀراچ  ناونع  هب  یدوز  هب  یعیبط  غاد 

، باتفآ رون  زا  وا  ؛  دوش یم  درد  ندناشن  ورف  بجوم  ترارح  هک  درک  فشک  هیلوا 
زا یرایسب  ، و  درک یم  هدافتسا  غاد  یاھگنس  ، و  غاد لِگ   ، ناویح ندب  ۀزات  یاضعا 

حاورا یور  یراذگ  ریثأت  یارب  شالت  رد   . دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  زونھ  اھشور  نیا 
. دوب یناھج  راک  کی  ندز  لبط  ؛  دش یم  هتخاون  نوزوم  گنھآ 

نیب هنارورش  یتسدمھ  کی  ۀجیتن  یرامیب  دش  یم  روصت  مدرم  یخرب  نایم  رد 
ناویح ِیرامیب  رھ  یارب  هک  دش  داقتعا  نیا  بجوم  رما  نیا   . تسا تاناویح  حاورا و 
جالع یروئت  هب  هژیو  هب  ناتسوپخرس   . دراد دوجو  یھایگ  دیفم  جالع  کی  هتخاس 

زا اب  هک  یخاروس  رد  هشیمھ  اھنآ   . دنتشاد داقتعا  ًاقیمع  زیچ  همھ  یارب  یھایگ 
. دنتخادنا یم  نوخ  هرطق  کی  دنام  یم  اج  رب  هشیر  زا  هایگ  ندنک  اج 

هدافتسا دروم  ینامرد  ریبادت  ناونع  هب  بلغا  اھکرحم  دض  ، و  ییاذغ میژر   ، هزور
هجوت دروم  رایسب   ، دندوب زیگنارحس  ًاعطق  هک   ، یناسنا تاشوارت   . دنتفرگ یم  رارق 
یدوز هب  دندوب و  اھوراد  نیرت  یمیدق  ۀرمز  رد  راردا  نوخ و  ور  نیا  زا   . دندش یم  عقاو 

حاورا هک  دنتشاد  رواب  اھ  نمش   . دندیدرگ تیوقت  نوگانوگ  یاھکمن  اھ و  هشیر  اب 
ناوا نامھ  رد   . دنار نوریب  ندب  زا  هزمدب  وبدب و  یاھوراد  قیرط  زا  ناوت  یم  ار  یرامیب 
ۀرمز رد  هنگ  هنگ  ماخ و  یوئاکاک  یاھشزرا  ، و  دیدرگ یداع  نامرد  کی  یزاسکاپ 

. دوب ییوراد  تافاشتکا  نیرت  نیزاغآ 

هب ار  یرامیب  نامرد  یقطنم  یتسار  هب  یاھشور  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  اھینانوی 
تارف ۀناخدور  ۀرد  زا  ار  دوخ  یکشزپ  شناد  ود  رھ  اھیرصم  اھینانوی و   . دندروآ دوجو 

. دندوب اھمخز  نامرد  یارب  یمیدق  رایسب  یوراد  کی  بارش  نغور و   . دندرک بسک 
زا یرایسب   . دنتفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اھیرموس  طسوت  کایرت  کچرک و  نغور 
دوخ یورین  دندش  هتخانش  هک  یماگنھ  رثؤم  یناتساب و  زیمآرارسا  یاھنامرد  نیا 
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یراکناھن هشیمھ  هفارخ  یراکبیرف و  زیمآ  تیقفوم  دربراک  رد   . دنداد تسد  زا  ار 
دنتسھ و کاردا  لماک  رون  راتساوخ  قیاقح  اھتیعقاو و  طقف   . تسا هدوب  یرورض 

. دننک یم  یداش  یملع  شھوژپ  زا  یشان  داشرا  یرگنشور و  یارب 
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اب یودب  یاھناسنا  نایم  رد  دیاب  نآ   . تسا نآ  یارجا  ندیناسر  لامک  هب  نییآ  رھوج 
مسارم دوش  ارجا  حیحص  روط  هب  نییآ  هک  یماگنھ  طقف   . دسر ماجنا  هب  لماک  تقد 
بجوم اھنت   ، دشاب صقان  نییآ  رگا   . دوش یم  رادروخرب  حاورا  یور  اریگ  ییورین  زا 
لاح رد  یدنک  هب  نھذ  هک  اجنآ  زا  ور  نیا  زا   . دوش یم  نایادخ  شجنر  مشخ و 

، تسا نآ  ریثأت  رد  زاس  تشونرس  یلماع  نییآ  کینکت  هک  درک  کرد  ناسنا  لماکت 
یارجا تیادھ  رد  هک  یتناھک  هب  دوز  ای  رید  هیلوا  یاھ  نمش  هک  دوب  ریذپان  بانتجا 

لاس رازھ  اھھد  یارب  نیاربانب  . و  دنبای لماکت  دوب  هتفای  شزومآ  نییآ  قیقد  رایسب 
، و هدش ندمت  یارب  یتبیصم   ، هدومن داجیا  لالتخا  هعماج  رد  نایاپ  یب  یاھ  نییآ 

. دنا هدوب  ریذپان  لمحت  یراب  یناسنا  دھعت  رھ  یگدنز و  لمع  رھ  یارب 

موادت ار  اھنآ  دنیرفآ و  یم  ار  ریطاسا  نییآ   . تسا موسر  ِسیدقت  ِکینکت  نییآ 
نییآ دوخ   ، زاب  . دنک یم  کمک  یبھذم  یعامتجا و  موسر  ظفح  هب  زین  ، و  دشخب یم 
، دنتسھ یعامتجا  ادتبا  رد  بلغا  اھ  نییآ   . تسا هدش  هداھن  انب  ریطاسا  طسوت 
هب ار  یبھذم  مسارم  تمرح  سدقت و  ماجنارس  دنوش و  یم  یداصتقا  اھدعب 

، دشاب ود —  رھ  ای  یھورگ —  ای  یدرف  تسا  نکمم  نییآ  یارجا   . دنروآ یم  تسد 
. دوش یم  هداد  ناشن  شیامن  ، و  ندیصقر  ، ندرک اعد  طسوت  هک  روطنامھ 

نیمآ و نوچمھ  یتارابع  زا  هدافتسا  ریظن   ، دنوش یم  نییآ  زا  یشخب  تاملک 
ِرارکت ِیزاس  رادقم  یب  رگنایامن  ییوگازسان  ندروخ و  دنگوس  تداع   . داب کرابتم 

رایسب نییآ  کی  سدقم  یاھمرح  ترایز   . تسا سدقم  یاھمان  ِقباس  ِینییآ 
دشر سیدقت  ، و  یزاسکاپ  ، ریھطت لصفم  مسارم  هب  سپس  نییآ   . تسا یناتساب 
یبھذم بادآ  کی  عقاو  رد  یودب  یا  هلیبق  یفخم  عماوج  رد  تیوضع  مسارم   . تفای
یارجا کی  اھنت  ناتساب  نارود  زومرم  یاھ  هقرف  یشتسرپ  کینکت   . دوب ییادتبا 
یزورما عاونا  لکش  هب  ماجنارس  نییآ   . دوب یبھذم  ۀدش  یروآدرگ  نییآ  ینالوط 
ندناوخ  ، زاوآ  ، اعد ۀدنریگ  رب  رد  تامدخ   ، یبھذم شتسرپ  یعامتجا و  مسارم 

. تفای هعسوت  یھورگ  یدرف و  یونعم  یاھاعد  ریاس  ، و  هناقاتشم

ناگدنھد رییغت   ، ناصاقر  ، ناناوخ زاوآ   ، ناریگلاف  ، نایوگ بیغ  ات  اھ  نمش  زا  نانھاک 
هب  ، اھدادخر نایوگشیپ  ، و  دبعم ناتسرپرس   ، یبھذم راثآ  نانابھاگن   ، اوھ بآ و 
نیا ماجنارس   . دنتفای لماکت  یبھذم  شتسرپ  یعقاو  ناگدننک  تیادھ  تلزنم 

. دمآ دوجو  هب  یتناھک  موادم  تساک  کی  ؛  دیدرگ یثرا  ماقم 
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تالیامت ای  یرطف  یاھدادعتسا  قباطم  نانھاک   ، تفای لماکت  بھذم  هک  جیردت  هب 
زاب ، و  وگاعد نارگید   ، ناوخ زاوآ  یخرب   . دندومن یبای  صصخت  هب  عورش  هژیو  یتاذ 

یماگنھ . و  دندمآ ناظعاو —  نازادرپ —  نخس  اھدعب   . دندش رگ  ینابرق  نیریاس 
“ تشھب یاھدیلک  نتشاد  تسد  رد   ” هب اعدا  نانھاک  نیا   ، دش هنیداھن  بھذم  هک 

. دندومن

یداع مدرم  نتشاد  هاگن  تریح  رد  یراذگ و  ریثأت  ددص  رد  هشیمھ  نانھاک 
هب یناتساب و  نابز  کی  هب  یبھذم  نییآ  ماجنا  قیرط  زا  ار  راک  نیا  اھنآ   . دنا هدمآرب 
هدومن و ناریح  ار  نارگشتسرپ  هک  یروط  نوگانوگ  زیگنارحس  یاھاوتف  ۀلیسو 
رد گرزب  رطخ   . دنداد یم  ماجنا  دھد  شیازفا  ار  ناشدوخ  رادتقا  یشنم و  اسراپ 

. دوش لیدبت  بھذم  یارب  ینیشناج  هب  نییآ  هک  تسا  نیا  اھنیا  یمامت 

راک یونعم  تفرشیپ  زا  تعنامم  یملع و  ۀعسوت  نتخادنا  ریخأت  هب  رد  اھتناھک 
کمک گنھرف  زا  یصخشم  عاونا  ندرب  الاب  ندمت و  تیبثت  هب  اما   ، دنا هدرک  یدایز 
نییآ ناگدننک  تیادھ  ناونع  هب  رگید  یزورما  نانھاک  زا  یرایسب  نکیل   . دنا هدومن 
شالت تایھلا —  یوس  هب  ار  دوخ  هجوت  اھنآ   . دننک یمن  لمع  دنوادخ  شتسرپ 

. دنا هتخاس  فوطعم  دنوادخ —  فیرعت  یارب 

اما  ، دنا هدوب  اھناسنا  شود  یور  ینیگنس  راب  نانھاک  هک  تسین  یراکنا  نیا  رد 
رتھب رتالاو و  یاھتیعقاو  یوس  هب  هار  نداد  ناشن  رد  یبھذم  نیتسار  ناربھر 

. دنا هدوب  اھبنارگ  هداعلا  قوف 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 91
اعد لماکت 

نیشیپ یبھذمریغ  ۀرفن  ود  هرفن و  کی  تانایب  زا   ، بھذم درکراک  کی  ناونع  هب   ، اعد
رگید ریذپان  بانتجا  دمایپ   ، یودب ناسنا  طسوت  یھاگآ  دوخ  هب  لین  اب   . تفای لماکت 

. تسویپ عوقو  هب   ، دنوادخ تخانش  یعامتجا و  خساپ  ۀناگود  لیسناتپ   ، یھاگآ – 

رایسب تانایب  نیا   . دنتفرگ یمن  تروص  تیھولا  هب  باطخ  اعد  لاکشا  نیرت  نیزاغآ 
دییوگ یم  تسود  کی  هب  مھم  راک  کی  هب  ندز  تسد  ماگنھ  امش  هک  هچنآ  هیبش 

، لابقا ؛  دوب وداج  ۀدرب  یودب  ناسنا  “ . نک تیقفوم  یوزرآ  نم  یارب   ” لثم  ، دندوب
لابقا یاھتساوخرد  نیا   ، ادتبا رد   . دش یم  دراو  یگدنز  روما  یمامت  هب   ، دب بوخ و 

مداخ طسوت  رکف  ندروآ  نابز  هب  عون  کی  طقف  دندوب —  هرفن  کی  یاھتبحص 
تساوخرد ناشیاھ  هداوناخ  ناتسود و  زا  لابقا  هب  نادقتعم  نیا  سپس   . ییوداج
یمامت ۀدنریگ  رب  رد  هک  دش  ارجا  مسارم  زا  یلکش  یدوز  هب  ، و  دومن تیامح 

. دش یم  هلیبق  ای  هفیاط 

هب باطخ  اھتساوخرد  نیا   ، تفای لماکت  حاورا  حابشا و  میھافم  هک  یماگنھ 
حوطس هب  تانایب  نیا   ، نایادخ زا  یھاگآ  اب  ، و  دنتفرگ تروص  یرشب  قوف  تادوجوم 
خیرات ییایلارتسا  لیابق  یخرب  نایم  رد   ، لاثم ناونع  هب   . دندیسر نیتسار  یاعد 
یرشب قوف  یاھتیصخش  حاورا و  هب  اھنآ  داقتعا  زا  شیپ  هب  یبھذم  یودب  یاھاعد 

. ددرگ یمرب 

یصاخ درف  چیھ  هب  تبسن  ار  ییوگاعد  مسر  نیا  نونکا  ناتسودنھ  رد  ادوت  ۀلیبق 
یبھذم یھاگآ  نارود  زا  شیپ  هیلوا  نامدرم  هک  روطنامھ  تسرد   ، دروآ یمن  اج  هب 

هب ور  بھذم  زا  درگ  بقع  کی  رگنایامن  نیا  اھ  ییادوت  نایم  رد  طقف   . دندرک یم  نینچ 
تاینبل نانھاک  یزورما  یاھ  نییآ   . دشاب یم  یودب  حطس  نیا  هب  نانآ  طاطحنا 

یاھاعد نیا  اریز  دنتسین  یبھذم  مسارم  کی  رگنایامن  ییادوت  شورف 
ای  ، یقالخا  ، یعامتجا شزرا  هنوگ  رھ  شیازفا  ای  ظفح  هب  یزیچ  یصخشریغ 

. دنک یمن  کمک  یونعم 

ِیادوا دیاقع   ، یزنالِم مدرم  ِیانام  موسر  زا  یشخب   ، بھذم شیپ  یاھاعد 
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. دندوب یلامش  یاکیرمآ  ناتسوپخرس  ِیوتینام  تافارخ  ، و  اقیرفآ یاھ  یمگیپ 
اھناسنا  . دنا هدمآ  نوریب  اعد  یانام  حطس  زا  یگزات  هب  اھنت  اقیرفآ  رد  ادناگاب  لیابق 
، اھ هراو  تب  هب   ، یلم یلحم و  ِنایادخ  هب  یلماکت  ۀیلوا  یمگردرس  نیا  رد 

. دننک یم  اعد  یداع  مدرم  هب  ، و  نایاورنامرف  ، حابشا  ، اھ مسلط 

یودب یاعد  - 1

، یعامتجا یساسا  یاھشزرا  نآ  تیوقت  ظفح و  یلماکت  ۀیلوا  بھذم  درکراک 
نیا  . دنشاب یم  نتفرگ  لکش  لاح  رد  یدنک  هب  هک  تسا  یونعم  ، و  یقالخا

زا ًاتدمع  اما   ، دوش یمن  هدھاشم  هناھاگآ  روط  هب  رشب  عون  طسوت  بھذم  تلاسر 
نیا اب  اما   ، یدمعریغ شالت  رگنایامن  اعد  ماجنا   . ددرگ یم  داجیا  اعد  درکراک  قیرط 

ظفح نیا  نتخاس ) یلمع   ) هب لین  یارب  هورگ  رھ  یعمج  یصخش و  دوجو 
هب سدقم  یاھزور  یمامت   ، اعد زا  یرادساپ  یارب  اما   . دشاب یم  رتالاو  یاھشزرا 

. دندرگ یم  زاب  ضحم  تالیطعت  تیعضو  هب  تعرس 

مھ ییاھشزرا  نآ  اب  طقف   ، تسا اعد  اھنآ  نیرت  هدمع  هک   ، نآ یاھدرکراک  بھذم و 
زا  . دنرادروخرب  ، یھورگ دییأت   ، یعامتجا یمومع  ییاسانش  زا  هک  دنتسھ  نامیپ 

اضرا ار  دوخ  رت  تسپ  تاساسحا  دومن  شالت  یودب  ناسنا  هک  یماگنھ  ور  نیا 
یلست زا   ، دبای تسد  دوخ  ۀناھاوخدوخ  رایع  مامت  یاھیزاورپدنلب  هب  ای  دیامن 

یعامتجادض راک  رھ  ماجنا  ددصرد  درف  رگا   . دیدرگ مورحم  اعد  یرای  بھذم و 
نارحاس هب   ، دورب یبھذمریغ  یوداج  رحس و  یرای  لابند  هب  دوب  روبجم   ، دمآ یمرب 

نامھ رد  اعد  ور  نیا  زا   . ددرگ مورحم  اعد  تدعاسم  زا  بیترت  نیدب  ، و  دوش لسوتم 
یونعم لین  ، و  یقالخا تفرشیپ   ، یعامتجا لماکت  دنمورین  ۀدننک  جیورت  کی  لیاوا 

. دیدرگ

هک دندرک  یمن  کرد  هیلوا  یاھناسنا   . تسدکی هن  دوب و  یقطنم  هن  یودب  نھذ  اما 
لالدتسا نینچ  نھذ  هداس  یاھناور  نیا   . دنتسین اعد  ورملق  رد  یدام  یاھزیچ 

یدام یاھالاک  ریاس  ، و  یراکش روناج   ، ناراب  ، هاگھانپ  ، کاروخ هک  دندرک  یم 
یکیزیف یاھتکرب  نیا  یارب  ور  نیا  زا  ، و  دنوش یم  یعامتجا  هافر  شیازفا  بجوم 
قوشم  ، دیناشک یم  فارحنا  هب  ار  اعد  راک  نیا  هک  دنچ  رھ   . دندومن اعد  هب  عورش 

. دوب یقالخا  یعامتجا و  لامعا  قیرط  زا  یدام  فادھا  نیا  ققحت  یارب  شالت 
نییاپ ار  مدرم  کی  یونعم  یاھشزرا  هک  نیا  نمض   ، اعد یزاس  رادقم  یب  نینچ 

روط هب  ار  اھنآ  یقالخا  ، و  یعامتجا  ، یداصتقا موسر  بادآ و  لاح  نیا  اب   ، دروآ یم 
. درُب یم  الاب  میقتسم 

، و دوش یم  گولاید  کی  یدوز  هب  نآ   . تسا وگ  کت  نھذ  عون  نیرت  یودب  رد  طقف  اعد 
هک تسا  نیا  زا  یکاح  اعد   . دبای یم  طسب  یھورگ  شتسرپ  حطس  هب  تعرس  هب 
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نھذ هک  دنا  هتفای  لماکت  یحطس  نآ  هب  یودب  بھذم  ِییوداج  شیپ  یاھنوسفا 
ار یعامتجا  یاھشزرا  دنرداق  هک  ار  یراکوکین  تادوجوم  ای  اھورین  تیعقاو  ناسنا 
، نآ رب  هوالع  ، و  دسانش یم  دنیامن  تیوقت  ار  یقالخا  یاھلآ  هدیا  هداد و  شیازفا 
وا یناسنا  ناعونمھ  هاگآ و  دوخ  ِناسنا  ِیدنسپدوخ  زا  دنرشب و  قوف  تاریثأت  نیا 

تمدخ یورین  هک  نیا  ات  ددرگ  یمن  رادیدپ  نیتسار  یاعد  ور  نیا  زا   . دنتسھ ازجم 
. دبای مسجت  یصخش  تروص  هب  یبھذم 

تسا نکمم  یتاداقتعا  نینچ  اما   ، تسا طوبرم  ییارگ  حور  هب  یکدنا  ۀزادنا  هب  اعد 
ییارگ حور  بھذم و  اھراب   . دنشاب هتشاد  دوجو  یبھذم  روھظون  تاشیارگ  رانک  رد 

. دنا هتشاد  یا  هناگادج  ًالماک  أدبم 

دوجو یعقاو  یرطخ   ، دنا هتفاین  ییاھر  سرت  یودب  تراسا  زا  هک  ییاھناسنا  نآ  اب 
هب تبسن  اجیب  نیقی   ، هانگ دب  ساسحا  کی  هب  اھاعد  یمامت  تسا  نکمم  هک  دراد 

ردقنآ یرایسب  هک  تسین  لمتحم  هزورما  اما   . دربب هار   ، یلایخ ای  یعقاو   ، ریصقت
راکھانگ ای  ندوب  شزرا  یب  شخب  نایز  ۀشیدنا  نیا  هب  هک  دننک  اعد  فرص  تقو 
، تافارخ  ، ینادان لماش  اعد  فارحنا  فیرحت و  تارطخ   . دنسرب ناشندوب 
. دشاب یم  مزیتانف  ، و  مسیلایرتام  ، توارط روش و  شھاک   ، یریذپانرییغت

لماکت لاح  رد  یاعد  - 2

اعد  . دندوب هناقداص  تالیامت  نایب   ، هدش هدروآ  نابز  هب  یاھوزرآ  ًافرص  اھاعد  نیلوا 
رتالاب درکلمع  هب  سپس  . و  دیدرگ یحور  یراکمھ  هب  یبایتسد  کینکت  کی  سپس 

. دیسر هدنزرا  یاھشزرا  یمامت  ظفح  رد  بھذم  هب  ندیناسر  یرای 

طیحم هب  تبسن  ناسنا  ریذپ  قابطنا  یاھشنکاو  ۀجیتن  رد  ود  رھ  وداج  اعد و 
کرتشم هجو  یلک  ۀطبار  نیا  زا  رظن  فرص  اھنآ  اما   . دندمآ دوجو  هب  ییایشنروی 

هدوب نک  اعد  نتشیوخ  طسوت  تبثم  لمع  رگناشن  هشیمھ  اعد   . دنراد یکدنا 
ًالومعم وداج   . تسا هدوب  یونعم  تاقوا  یھاگ  یناور و  هشیمھ  نآ  ؛  تسا

، هدننک لرتنک  ریمض  یور  یراذگریثأت  نودب  تیعقاو  لرتنک  یارب  شالت  کی  رگنایامن 
لحارم رد  بلغا  ناشلقتسم  أشنم  مغر  هب  اعد  وداج و   . تسا هدوب   ، وداج رَوراک 

فدھ ِءاقترا  قیرط  زا  تاقوا  یھاگ  وداج   . دنا هدوب  طبترم  مھ  هب  دوخ  ۀعسوت  یدعب 
. تسا هتفای  زارف  نیتسار  یاعد  ۀناتسآ  هب  اھ  مسلط  اھ و  نییآ  زا  روبع  اب  اھلومرف  زا 

ِییوداج بذاک  کینکت  حطس  هب  هک  تسا  هدش  یدام  ردقنآ  تاقوا  یھاگ  اعد 
تسا یرورض  ییایشنروی  تالکشم  لح  یارب  هک  یشالت  نآ  ۀنیزھ  زا  بانتجا 

. تسا هدرک  طوقس 

رتشیب هاگنآ   ، دزاس ریزگان  ار  نایادخ  دناوت  یمن  اعد  تفرگ  دای  ناسنا  هک  یماگنھ 
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کی عقاو  رد  اعد  نیرت  یقیقح  اما   . دش لیدبت   ، فطل بلط   ، تساوخرد کی  هب 
. تسا وا  ۀدننیرفآ  ناسنا و  نایم  یناحور  تکراشم 

یقیقح یاعد  رتالاب  ریثأت  زا  متح  روط  هب  یبھذم  رھ  رد  ینابرق  ۀدیقع  روھظ 
یدام یاھییاراد  میدقت  ندومن  ضیوعت  لابند  هب  اھناسنا  هک  ظاحل  نیدب   ، دھاک یم 

. دنور یم  دنوادخ  تساوخ  ماجنا  هب  دوخ  ۀدش  سیدقت  تساوخ  میدقت  اب 

هب نآ  یاھاعد   ، ددرگ یم  مورحم  یصخش  یادخ  کی  زا  بھذم  هک  یماگنھ 
کی تشادرب  نیرتالاب  هک  یماگنھ   . دنبای یم  لکش  رییغت  هفسلف  تایھلا و  حوطس 

ِمسیلآ هدیا  رد  هک  هچنآ  دننامھ   ، تسا یصخشریغ  تیھولا  کی  دنوادخ  زا  بھذم 
ار یناحور  زیمآرارسا  تکراشم  لاکشا  یخرب  ۀیاپ  هچ  رگ   ، تسا هنایارگادخ  همھ 

تکراشم رگناشن  هراومھ  هک  یقیقح  یاعد  یدنمناوت  یارب   ، دروآ یم  دوجو  هب 
. تسا کلھم  دشاب  یم  قوفام  یصخش و  دوجوم  کی  اب  ناسنا  یناحور 

ناسنا ۀنازور  ۀبرجت  رد   ، رضاح نامز  رد  یتح  یداژن و  لماکت  ِنیشیپ  مایا  لوط  رد 
شدوخ هاگآدوخ  همین  ریمض  اب  ناسنا  ۀطبار  ۀدیدپ  کی  ًاتدمع  اعد   ، یداع

ینالقع ظاحل  هب  ِدرف  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  اعد  ورملق  کی  نینچمھ  اما   . دشاب یم 
هاگآ قوف  حوطس  اب  رتمک  ای  رتشیب  یطابترا  هب  ورشیپ  یونعم  رظن  زا  رایشوھ و 

رب هوالع   . دبای یم  تسد   ، درف رد  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  ورملق   ، یرشب نھذ 
تخانش تفایرد و  هک  دراد  دوجو  یقیقح  یاعد  یونعم  یمتح  ۀلحرم  کی   ، نآ

یرشب و تاطابترا  مامت  زا  ، و  دزاس یم  طوبرم  ناھج  یحور  یاھورین  هب  ار  دوخ 
. تسا ازجم  ًالماک  ینالقع 

کمک دایز  ۀزادنا  هب  یرشب  لماکت  لاح  رد  نھذ  کی  یبھذم  لیامت  ۀعسوت  هب  اعد 
راک تیصخش  یاوزنا  زا  یریگشیپ  یارب  هک  تسا  دنمورین  ریثأت  کی  نآ   . دنک یم 

. دنک یم 

هک تسا  طوبرم  یداژن  لماکت  یعیبط  بھاذم  هب  هک  تسا  یکینکت  رگنایامن  اعد 
بھاذم  ، یقالخا یلاعت  رتالاو  بھاذم  یبرجت  یاھشزرا  زا  یشخب  نینچمھ 

. دھد یم  لکش  ار  یھلا  ۀدش  راکشآ 

رگید دوخ  اعد و  - 3

دنراد لیامت  نیا  هب  دنریگ  یم  ارف  ار  نابز  زا  هدافتسا  ادتبا  رد  هک  یماگنھ  ناکدوک 
یتح  ، دننک نایب  تاملک  اب  ار  دوخ  راکفا  هک  نیا  هب   ، دنروآ نابز  هب  ار  دوخ  ۀشیدنا  هک 

اب هرواحم  هب  قالخ  لیخت  زاغآ  اب  اھنآ   . دشابن رضاح  اھنآ  ندینش  یارب  سکچیھ  رگا 
رد یریگ  لکش  لاح  رد  ِدوخ  کی  قیرط  نیدب   . دنھد یم  ناشن  لیامت  یلیخت  نارای 
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ادتبا رد  کینکت  نیا  قیرط  زا  کدوک   . دیآ یم  رب  یلایخ  رگید  دوخ  کی  اب  طابترا  ددص 
رد هک  یا  هرفن  ود  یگتخاس  یوگتفگ  هب  ار  دوخ  ۀرفن  کی  تاملاکم  هک  دریگ  یم  دای 

. دزاس لیدبت  دھد  یم  خساپ  وا  ۀتساوخ  نایب  یظفل و  رکف  هب  وا  رگید  ِدوخ  نآ 
. دوش یم  ماجنا  ینھذ  ۀرواحم  لکش  هب  لاسگرزب  درف  کی  ندرک  رکف  ۀدمع  شخب 

ادوت یزورما  ۀلیبق  ِییوداج  همین  ِیناوخ  رب  زا  هیبش  رایسب  اعد  یودب  هیلوا و  لکش 
یاھکینکت نیا  اما   . دش یمن  ماجنا  یصاخ  سک  چیھ  هب  باطخ  هک  ییاھاعد   ، دوب

رگید دوخ  ۀدیا  یرادیدپ  قیرط  زا  یطابترا  ۀرفن  ود  یوگتفگ  عون  یوس  هب  ندرک  اعد 
تمرح رترب  تیعضو  کی  هب  دوخ  عقوم  هب  رگید  ِدوخ  موھفم   . دنراد لماکت  هب  لیامت 
عون نیا   . ددرگ یم  رادیدپ  بھذم  درکراک  کی  ناونع  هب  اعد  ، و  دبای یم  اقترا  یھلا 

اب اعد  یقالخا  یتسار  هب  دنمشوھ و  حطس  هب  ندیسر  زا  شیپ  ندرک  اعد  یودب 
. دراد ریدقت  رد  ار  نتفای  لماکت  ینالوط  راصعا  یط  رایسب و  لحارم  زا  روبع 

هدھاشم هدننک  اعد  یاھناسنا  زا  یلاوتم  یاھلسن  طسوت  هک  روطنآ   ، رگید دوخ 
هدرب و هار  هناگدنچ  نایادخ  هب  حاورا  ، و  اھ هراو  تب   ، حابشا زا  روبع  اب   ، دوش یم 
نیرتالاو ۀدنریگ  رب  رد  هک  یھلا  یدوجوم   ، دبای یم  لماکت  هناگی  یادخ  هب  ماجنارس 

هب اعد  بیترت  نیدب  . و  تسا هدننک  اعد  ریمض  یاھوزرآ  نیرت  هبترمدنلب  اھلآ و  هدیا 
ییاھنآ یاھلآ  هدیا  اھشزرا و  نیرتالاو  ظفح  رد  بھذم  درکراک  نیرتدنمورین  تروص 

کی موھفم  روھظ  ات  رگید  دوخ  کی  شیادیپ  ۀظحل  زا   . دنک یم  لمع  دننک  یم  اعد  هک 
، و هدننک یقالخا   ، هدننک یعامتجا  شنک  کی  هشیمھ  اعد  ینامسآ  یھلا و  ردپ 

. تسا هدننک  یونعم 

هب هک  تسا  یرشب  ۀبرجت  رد  دنمورین  لماکت  کی  هاوگ  نامیا  رب  ینتبم  ۀداس  یاعد 
هب یودب  بھذم  ِرگید  دوخ  موھوم  لبمس  اب  یناتساب  یاھوگتفگ  نآ  ۀلیسو 
نادواج یادخ  تیعقاو  نیتسار  تخانش  نارکیب و  حور  اب  یناحور  تکراشم  حطس 

. تسا هتفای  یلاعت  دنمشوھ  شنیرفآ  یمامت  ینامسآ  ردپ  و 

درپس رطاخ  هب  دیاب   ، تسا دوخ  زا  رتارف  ندرک  اعد  ۀبرجت  رد  هک  هچنآ  یمامت  زا  اوس 
یارب دوخ  تیوقت  درف و  ریمض  یاقترا  یارب  هوکشاب  ۀقیرط  کی  یقالخا  یاعد  هک 
یارب دزاس  یم  روبجم  ار  یرشب  ریمض  اعد   . دشاب یم  رتالاب  تلیضف  رتھب و  یگدنز 
ۀبرجت هاگآ  دوخ  همین  نزخم  هب  یدام  تدعاسم  یارب  درگنب : وس  ود  رھ  هب  کمک 

، یونعم اب  یدام  زیچ  طابترا  هاگآ  قوف  یاھزرم  هب  تیادھ  ماھلا و  یارب  ، و  یناسنا
. زیمآرارسا حصان  اب 

ۀیور کی  دوب : دھاوخ  هتسویپ  هدوب و  یرشب  ۀناگود  ۀبرجت  کی  هراومھ  اعد 
زگرھ اعد  درکلمع  ود  نیا  . و  تسا طوبرم  یناحور  کینکت  کی  هب  هک  هناسانشناور 

. دنوش ادج  مھ  زا  لماک  روط  هب  دنناوت  یمن 
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هکلب دسانشب  ار  یصخش  ینوریب و  یادخ  کی  دیاب  اھنت  هن  هنالدنشور  یاعد 
مھ یور   . درف رد  نکاس  ۀدننک  میظنت   ، یصخشریغ ینورد و  تیھولا  کی  نینچمھ 
ردپ موھفم  دنک  شالت   ، دنک یم  اعد  هک  یماگنھ   ، ناسنا هک  تسا  بسانم  هتفر 
دھاوخ نیا  نآ  لکش  نیرت  یلمع  رد  رترثؤم  کینکت  اما  ؛  دمھفب ار  تشھب  رد  یناھج 

یودب نھذ  هک  روطنامھ   ، دوش عوجر  رگید  دوخ  سرتسد  رد  موھفم  هب  هک  دوب 
اب رگید  دوخ  نیا  ۀدیا  هک  دوش  هداد  صیخشت  سپس  ، و  تشاد نآ  ماجنا  هب  تداع 
رد دنوادخ  تنوکس  تقیقح  هب  فرص  ۀناسفا  کی  زا  هدننک  میظنت  یعقاو  روضح 
ِرگید دوخ  کی  اب  دناوتب  ًالمع  ناسنا  هک  یروط   ، تسا هتفای  لماکت  یناف  ناسنا 

، هدنز یادخ  رھوج  روضح و  نیع  دراد و  تنوکس  وا  رد  هک  یھلا  نیتسار و  یعقاو و 
. دنک تبحص  ور  رد  ور  روط  هب   ، تسا یناھج  ردپ 

یقالخا ندرک  اعد  - 4

هب تبسن  هناھاوخدوخ  یرترب  بسک  ددص  رد  هدننک  تساوخرد  هک  یماگنھ 
هناھاوخدوخ و یاعد   . دشاب یقالخا  دناوت  یمن  ییاعد  چیھ  دیآ  یمرب  شناعونمھ 

یھلا یھاوخدوخ و  زا  یراع  یرھم  رب  ینتبم  هک  یقالخا  بھاذم  اب  هنایارگ  یدام 
یوداج یودب  حوطس  هب  ًامامت  یقالخاریغ  یاعد  نینچ   . تسا راگزاسان  دنتسھ 

. تسین نیب  نشور  بھاذم  تفرشیپ و  لاح  رد  یاھندمت  روخرد  ددرگ و  یمزاب  بذاک 
هدش انب  زیمآرھم  تلادع  یور  هک  یتایقالخا  یمامت  حور  زا  هناھاوخدوخ  یاعد 

. دنک یم  یطخت  تسا 

یاھاعد  . ددرگ لمع  یارب  ینیشناج  هک  دوش  رادقم  یب  ردقنآ  دیابن  زگرھ  اعد 
یارب هدنورشیپ  ششوک  یارب  ییامنھار  لمع و  یارب  یکرحم  ًامامت  یقالخا 

. تسا دوخ  قوف  هب  یبایتسد  ۀنایارگ  نامرآ  فادھا 

یرادبناج دنوادخ  دیشاب  هتشادن  راظتنا  ؛  دیشاب فصنم  دوخ  یاھاعد  یمامت  رد 
یتح ، و  ناگیاسمھ  ، ناتسود  ، شرگید نادنزرف  زا  رتشیب  ار  امش   ، دھد ناشن 

هک روطنآ   ، هتفای لماکت  ای  یعیبط  بھاذم  یاعد  اما   . درادب تسود  امش  نانمشد 
یمامت  . تسین یقالخا  ادتبا  رد   ، تسھ دعب  نارود  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھاذم  رد 

نیدب  . دنشاب هناتسود  عون  ای  هناھاوخدوخ  تسا  نکمم  یعمج  ای  یدرف  هچ  اھاعد 
هک یماگنھ   . دشاب زکرمتم  نارگید  لوح  ای  دوخ  لوح  تسا  نکمم  اعد  هک  ینعم 
نیا تروص  نآ  رد   ، تسین وا  ناعونمھ  یارب  ای  هدننک  اعد  یارب  یزیچ  لابند  هب  اعد 

یاھاعد  . دنوش یم  لیامتم  نیتسار  شتسرپ  حوطس  هب  ناور  یاھدرکیور 
اضاقت لماش  بلغا  دنتسھ و  اھتساوخرد  تافارتعا و  ۀدنریگ  رب  رد  هناھاوخدوخ 

لابند هب  دزادرپ و  یم  ششخب  هب  هک  یماگنھ  اعد   . دنوش یم  یدام  فاطلا  یارب 
. تسا رت  یقالخا  یا  هزادنا  ات  تسا  هدنیازف  ِدوخ  لرتنک  یارب  درخ 
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جیردت هب   ، تسا هدنھد  یلست  شخبورین و  اعد  ۀناھاوخدوخ  ریغ  عون  هک  یلاح  رد 
ناھج کی  رد  ناسنا  هک  دنھد  یم  ناشن  یملع  تفرشیپ  لاح  رد  تافاشتکا  هک 
یدیماان بجوم  ماجنارس  یدام  یاعد   ، دنک یم  یگدنز  مظنم  دنمنوناق و  یکیزیف 
، یودب ندرک  اعد  اب  داژن  کی  ای  درف  کی  یکدوک  نارود   . دوش یم  یدرسلد  و 
نینچ یمامت   ، یصخشم دح  ات  . و  دوش یم  یگژیو  نییعت  یدام  ، و  هناھاوخدوخ
نآ هب  ریذپانرییغت  روط  هب  هک  ظاحل  نیدب   ، دنشاب یم  شخبرمث  ییاھتساوخرد 
ییاھاعد نینچ  یاھخساپ  هب  یبایتسد  هب  هک  دنرب  یم  هار  ییاھالقت  اھشالت و 
کینکت تیوقت  هب  هشیمھ  نامیا  رب  ینتبم  ِیعقاو  یاعد   . دنتسھ هدننک  کمک 
ییاسانش راوازس  ییاھتساوخرد  نینچ  رگا  یتح   ، دنک یم  کمک  ندرک  یگدنز 

ندرک درسلد  یارب  شالت  رد  هتفرشیپ  یونعم  رظن  زا  ِصخش  اما   . دنشابن یونعم 
. دھد جرخ  هب  یدایز  طایتحا  دیاب  ییاھاعد  نینچ  نوماریپ  غلابان  ای  یودب  نھذ 

تارییغت تاقوا  رتشیب   ، دھدن رییغت  ار  دنوادخ  اعد  رگا  یتح   ، دیشاب هتشاد  رطاخ  هب 
دوجو هب  دنک  یم  اعد  نئمطم  راظتنا  نامیا و  اب  هک  یسک  رد  یرادیاپ  گرزب و 

، تعاجش  ، شمارآ  ، یگدنزرس  ، رطاخ یگدوسآ  یاین  دایز  روط  هب  اعد   . دروآ یم 
. تسا هدوب  لماکت  لاح  رد  یاھداژن  نانز  نادرم و  رد  فاصنا  ، و  سفن رب  طلست 

اعد یعامتجا  تارثا  - 5

ناونع هب   ، اعد اما   . درب یم  هار  ناکاین  یاھنامرآ  شرورپ  هب  اعد   ، این شتسرپ  رد 
اریز دور  یم  رتارف  رگید  یاھدرکراک  نینچ  یمامت  زا   ، تیھولا شتسرپ  زا  یا  هبنج 

یلاعتم و اعد  ِرگید  دوخ  موھفم  هک  جیردت  هب   . درب یم  هار  یھلا  یاھنامرآ  شرورپ  هب 
یوس هب  فرص  یناسنا  حطس  زا  نآ  قباطم  زین  ناسنا  یاھلآ  هدیا   ، دوش یم  یھلا 

تیوقت ییاھاعد  نینچ  یمامت  ۀجیتن  ، و  دنبای یم  اقترا  یھلا  ینامسآ و  حوطس 
. تسا یرشب  تیصخش  فرژ  یگناگی  یناسنا و  رتکاراک 

یعمج هتسد  ای  یھورگ  یاعد   . دشاب یدرف  هشیمھ  اعد  هک  درادن  یموزل  اما 
. تسا هدننک  یعامتجا  رایسب  نآ  تارثا  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا رثؤم  رایسب 
یعمج یاعد  هب  یونعم  یاقترا  یقالخا و  تیوقت  یارب  هورگ  کی  هک  یماگنھ 
دنشاب یم  هورگ  ۀدنھد  لیکشت  هک  یدارفا  یور  ییاھشیاین  نینچ   ، دزادرپ یم 

کی یمامت  یتح   . دنوش یم  رتھب  تکراشم  لیلد  هب  یگمھ  اھنآ  ؛  دنراذگ یم  ریثأت 
تدعاسم دروم  یشیاین  یاھاعد  نینچ  قیرط  زا  دنناوت  یم  تلم  کی  مامت  ای  رھش 
هب ار  اھداژن  یمامت  ، و  اھتلم  ، اھرھش  ، دارفا اعد  ، و  هبوت  ، فارتعا  . دنوش عقاو 

نومنھر هناروھتم  تیقفوم  ۀناعاجش  لامعا  تاحالصا و  دنمورین  یاھشالت 
. دنا هدش 

، دیوش قئاف  یتسود  هب  ندرک  داقتنا  تداع  رب  دیلیام  یتسار  هب  امش  رگا 
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هک تسا  نیا  یدروخرب  زرط  رییغت  نینچ  هب  یبایتسد  هار  نیرت  نئمطم  نیرت و  عیرس 
یعامتجا تارثا  اما   . دینک اعد  صخش  نآ  یارب  ناتیگدنز  زا  زور  رھ  دینک  تداع 

: دنراد یگتسب  طرش  ود  هب  هدمع  روط  هب  ییاھاعد  نینچ 

. دوش یم  اعد  وا  یارب  هک  دنادب  دیاب  دوش  یم  اعد  شیارب  هک  یصخش  - 1

هک یصخش  اب  یعامتجا  ۀنامیمص  سامت  رد  دیاب  دنک  یم  اعد  هک  یصخش  - 2
. دشاب دنک  یم  اعد  شیارب 

. و دوش یم  هنیداھن  یبھذم  رھ   ، دوز ای  رید   ، نآ ۀلیسو  هب  هک  تسا  یکینکت  اعد 
دیفم و یخرب  هک   ، دوش یم  طوبرم  هیوناث  رامشیب  لماوع  هب  اعد   ، دوخ ِعقوم  هب 
، سدقم یاھباتک   ، نانھاک ریظن   ، دنتسھ شخبنایز  دایز  رادقم  هب  رگید  یخرب 

. مسارم ، و  یشتسرپ یاھ  نییآ 

یرت هرھب  مک  یاھدرخ  نآ  هب  تبسن  دیاب  دنرت  نشور  یونعم  رظن  زا  هک  یناھذا  اما 
دنتسھ مزیلبمس  ناھاوخ  دوخ  یونعم  فیعض  شنیب  هب  ندیشخب  کرحت  یارب  هک 
هک یناسک  نآ   . درگنب فیعض  هب  ریقحت  ۀدید  اب  دیابن  یوق   . دنشاب ارادم  روبص و 
یناسک نآ  زا  ار  لبمس  ۀدنبیز  تمدخ  دیابن  دنتسھ  سانشادخ  مزیلبمس  نودب 

لکش و نودب  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح هب  ندراذگ  مارتحا  تیھولا و  شتسرپ  هک 
اھناسنا رتشیب   ، اعد اب  مأوت  شتسرپ  رد   . دنراد غیرد  تسا  لکشم  ناشیارب  نییآ 

. دننک یم  مسجت  ار  دوخ  تاشیاین  ِفدھ  دوصقم و  زا  یلبمس 

اعد ورملق  - 6

یدام ناریدم  یحور و  یصخش  یاھورین  لامعا  تساوخ و  اب  طابترا  رد  رگا  اعد 
درف یکیزیف  طیحم  یور  یمیقتسم  ریثأت  چیھ  دناوت  یمن   ، دشابن هرتسگ  کی 

یاھتساوخرد ورملق  رد  یصخشم  رایسب  تیدودحم  هک  یلاح  رد   . دشاب هتشاد 
اعد هک  ییاھنآ  نامیا  لماش  یواسم  روط  هب  ییاھتیدودحم  نینچ   ، دراد دوجو  اعد 

. دوش یمن  دننک  یم 

رادروخرب هب  اما   ، تسین کیناگرا  یعقاو و  یاھیرامیب  نامرد  یارب  یکینکت  اعد 
، و یساسحا  ، یناور رامشیب  یاھیشوخان  نامرد  هب  دایز و  یتمالس  زا  ندش 
اعد  ، یبرکیم یعقاو  یاھیرامیب  رد  یتح  . و  تسا هدومن  کمک  هداعلا  قوف  یبصع 

زا یرایسب  اعد   . تسا هدومن  هفاضا  رگید  ینامرد  یاھشور  ریثأت  هب  اھراب 
ار اھنآ  هداد و  رییغت  یرابدرب  زا  یقشمرس  هب  ار  روجنر  یکاش  وخدنت و  یاھناسنا 

. تسا هدومن  لیدبت  یرشب  رگید  ناربجنر  یمامت  یارب  یماھلا  هب 

لیم اب  اعد  ریثأت  نوماریپ  یملع  یاھکش  نداد  یتشآ  ردقچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



زگرھ  ، دشاب لکشم  یھلا  عبانم  زا  تیادھ  کمک و  ندیبلط  یارب  دوجوم  هتسویپ 
جیورت یارب  یمیظع  یورین  نامیا  رب  ینتبم  ۀناقداص  یاعد  هک  دینکن  شومارف 

لین ، و  یقالخا تفرشیپ   ، یعامتجا نزاوت   ، یدرف دوخ  لرتنک   ، یصخش یداش 
. تسا یونعم 

رب رد   ، درف ِرگید  ِدوخ  اب  ییوگتفگ   ، یرشب ضحم  درکراک  کی  ناونع  هب  یتح   ، اعد
یرشب تعیبط  ۀریخذ  یاھورین  نآ  ققحت  هب  یکیدزن  کینکت  نیرترثؤم  ۀدنریگ 
اعد  . دنا هدش  ظفح  هریخذ و  یرشب  نھذ  هاگآدوخ  ریغ  ۀرتسگ  رد  هک  تسا 

نئمطم نیرمت  کی   ، نآ یونعم  تیمھا  نآ و  یبھذم  یاھدمایپ  زا  هتشذگ 
رگا  ، صاخشا رتشیب  هک  تسا  یرشب  ۀبرجت  زا  یتیعقاو  اعد   . تسا هناسانشناور 

دنھاوخ اعد  یقیرط  هب  کمک  زا  یعبنم  هب   ، دنریگ رارق  راشف  تحت  یفکم  ردق  هب 
. درک

نمض اما   ، دیشابن تسس  ردقنآ  ناتتالکشم  لح  یارب  دنوادخ  زا  تساوخرد  رد 
دینک یم  مجاھت  دوجوم  تالکشم  هب  تماھش  اب  خسار و  یمزع  اب  دوخ  هک  نیا 
یونعم یورین  درخ و  یاضاقت  وا  زا  یرادیاپ  تیادھ و  یارب  هک  دینکن  گنرد  زگرھ 

. دینک

رد ، و  تسا هدوب  یبھذم  ندمت  ظفح  تفرشیپ و  رد  یرورض  لماع  کی  اعد 
یدنمورین یاھتدعاسم  زونھ  هعماج  رتشیب  ندیشخب  تیونعم  یزاسھب و 

وترپ رد  طقف  دننک  یم  اعد  هک  ییاھنآ  هک  نیا  رب  طورشم   ، دیامنب دناوت  یم 
. دننک اعد  یونعم  نامیا  ، و  هنارکفنشور تقادص   ، یفسلف درخ   ، یملع یاھتیعقاو 

نودب  ، هناقداص دینک —  اعد  داد  شزومآ  دوخ  نویراوح  هب  یسیع  هک  روطنآ 
. ندرک دیدرت  نودب  ، و  هنافصنم  ، یھاوخدوخ

هب هجو  چیھ  هب  دنک  یم  اعد  هک  یسک  ِیونعم  ِیصخش  ۀبرجت  رد  اعد  ریثأت  اما 
ریاس ای   ، یگنھرف تبترم   ، یعامتجا حطس   ، یفسلف یشوھزیت   ، ینالقع مھف 
یناور و یاھ  همیمض   . تسین هتسباو  یرگشیاین  نینچ  یناسنا  یاھتلیضف 
کینکت چیھ   . دنتسھ یبرجت  ، و  یصخش  ، یروف  ، نامیا رب  ینتبم  یاعد  یونعم 

یاھدرواتسد یمامت  زا  رظن  فرص   ، یناسنا رھ  نآ  قیرط  زا  هک  درادن  دوجو  یرگید 
دوش کیدزن  یملاع  نآ  ناتسآ  هب  یروف  رثؤم و  رایسب  روط  هب  دناوتب   ، یناسنا رگید 
اب  ، هدننیرفآ تیعقاو  اب  قولخم  هک  ییاج   ، دنک وگتفگ  شا  هدننیرفآ  اب  دناوتب  نآ  رد  هک 

. دنک یم  رارقرب  طابترا  درف  رد  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت 

ماھلا ، و  هسلخ  ، نافرع - 7

شیاتس لباق  عومجم  رد   ، دنوادخ روضح  زا  یھاگآ  شرورپ  کینکت  ناونع  هب  نافرع 
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هب دنماجنا و  یم  یعامتجا  یاوزنا  هب  ییاھدرکراک  نینچ  هک  یماگنھ  اما   ، تسا
هتفر مھ  یور   . دنتسھ شنزرس  راوازس  ًامامت   ، دنوش یم  رجنم  یبھذم  مزیتانف 
دنک یم  دروآرب  یھلا  ماھلا  ناونع  هب  هدز  ناجیھ  فراع  هک  هچنآ  تاقوا  بلغا 

نکاس ۀدننک  میظنت  اب  یناسنا  نھذ  سامت   . تسا وا  دوخ  فرژ  نھذ  زا  هتساخرب 
، دوش یم  لیھست  هدش  فقو  ِیشیدنا  فرژ  قیرط  زا  بلغا  هک  نیا  نمض   ، نآ رد 

ۀناھاوخدوخ ریغ  تدضاعم  رد  زیمآرھم  لد و  ناج و  اب  تمدخ  قیرط  زا  تاقوا  رتشیب 
. دبای یم  شیاشگ  عونمھ  تاقولخم  هب  یناحور 

. دندوبن ارگ  نافرع  دح  زا  شیب  هتشذگ  راصعا  ناربمایپ  یبھذم و  گرزب  ناراگزومآ 
ریغ تمدخ  قیرط  زا  هجو  نیرتھب  هب  هک  دندوب  یسانشادخ  نانز  نادرم و  اھنآ 
یسیع  . دندرک یم  تمدخ  ناشیادخ  هب  دوخ  یناسنا  ناعونمھ  هب  هناھاوخدوخ 
فرژ هب  ات  درب  یم  یرانک  هب  دوخ  اب  هاتوک  تاقوا  یارب  ار  دوخ  نویراوح  بلغا 

هاگن اھ  هدوت  اب  هنامداخ  سامت  رد  ار  اھنآ  ًاتدمع  وا  اما   ، دنزادرپب اعد  یشیدنا و 
. دراد زاین  یونعم  ۀیذغت  زین  یونعم و  نیرمت  هب  ناسنا  ناور   . تشاد یم 

اما  ، دوش یشان  هنادنمدرخ  ۀنیشیپ  زا  هک  تسا  زاجم  یماگنھ  یبھذم  ۀسلخ 
تاقوا بلغا  دنشاب  یونعم  قیمع  رتکاراک  زا  یا  هولج  هک  نآ  زا  شیب  تانیرمت  نیا 
یھاگآ شیپ  رھ  دیابن  یبھذم  صاخشا   . دنتسھ یساسحا  ضحم  تاریثأت  ۀجیتن 

ای یھلا  یزاسراکشآ  کی  ناونع  هب  ار  یساسحا  دیدش  ۀبرجت  رھ  یناور و  راکشآ 
دایز شمارآ  هب  ًالومعم  یونعم  نیتسار  ۀسلخ   . دننک یقلت  یحور  طابترا  کی 
هنایوگشیپ یقیقح  دید  اما   . تسا طوبرم  یساسحا  لماک  ًابیرقت  لرتنک  ینوریب و 

، و دنتسین بذاک  تامھوت  ییاھدید  نینچ   . تسا یناور  قوف  یھاگآ  شیپ  کی 
. دنتسین زین  هنوگ  هسلخ  تالاح 

یماگنھ  ، دوش یم  هدیمان  ماھلا  هک  هچنآ  هب  شنکاو  رد  تسا  نکمم  یرشب  نھذ 
ساسح هاگآ  قوف  ریمض  کیرحت  ای  هاگآدوخ  همین  ریمض  یاھشزیخ  هب  تبسن  هک 
یاھتیوقت نینچ  هک  دسر  یم  رظن  هب  درف  یارب  تلاح  رھ  رد   . دنک افیا  شقن   ، تسا

هدشان و راھم  ۀنوگزار  قایتشا   . دنتسھ یجراخ  شیبامک  هاگآدوخ  ریمض  یاوتحم 
، یھلا ۀمانرابتعا  حالطصا  هب   ، ماھلا تیدنس  یبھذم  رصح  دح و  یب  ۀسلخ 

. دنتسین

نیا ماھلا  ، و  هسلخ  ، هنوگ نافرع  یبھذم  بیجع  براجت  نیا  یمامت  یلمع  نومزآ 
: درف دنوش  یم  بجوم  اھ  هدیدپ  نیا  ایآ  دوش  هدھاشم  هک  تسا 

. ددرگ دنم  هرھب  یرت  لماک  رتھب و  یکیزیف  تمالس  زا  - 1

. دنک لمع  دوخ  ینھذ  یگدنز  رد  رت  یلمع  رترثؤم و  روط  هب  - 2
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راک هب  عامتجا  رد  ار  دوخ  یبھذم  ۀبرجت  رت  شخب  ترسم  رت و  لماک  روط  هب  - 3
. ددنب

فیاظو هک  نیا  نمض   ، دشخب تیونعم  ار  دوخ  ۀنازور  یگدنز  رت  لماک  روط  هب  - 4
. دناسر یم  ماجنا  هب  هناقداص  روط  هب  ار  دوخ  یناسنا  یداع  دوجو  لومعم 

. دھد شیازفا  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح یارب  ار  دوخ  ینادردق  رھم و  - 5

ار یراج  یونعم  ، و  یقالخا  ، ینادجو  ، یعامتجا ۀدش  هتخانش  یاھشزرا  - 6
. دیامن ظفح 

. دھد شیازفا  ار  دوخ  یسانشادخ —  یونعم —  شنیب  - 7

هک یماگنھ   . درادن یبھذم  ییانثتسا  براجت  نیا  اب  یعقاو  طابترا  چیھ  اعد  اما 
طونم یراصحنا  روط  هب  ًابیرقت  هک  یماگنھ   ، دوش یم  تسرپ  ابیز  دح  زا  هدایز  اعد 
ریثأت ۀدمع  شخب  دوش  یم  یتشھب  تیھولا  نوماریپ  نامداش  ابیز و  قمعت  هب 
ناھاوخاوھ یاوزنا  نافرع و  یوس  هب  دھد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ۀدننک  یعامتجا 

، و تسا کانرطخ  ًاعطق  دح  زا  هدایز  یصوصخ  یاعد   . دوش یم  لیامتم  دوخ 
یریگولج نآ  زا  هدش و  حیحصت   ، یعمج شیاین   ، یھورگ یاعد  قیرط  زا  دناوت  یم 

. دوش

یصخش ۀبرجت  کی  ناونع  هب  ندرک  اعد  - 8

نآ زا  شیپ  اھتدم  یودب  ناسنا  هک  ارچ   ، دراد هتخیگنا  دوخ  یتسار  هب  یا  هبنج  اعد 
. تفای ندرک  اعد  لاح  رد  ار  دوخ  دشاب  هتشاد  ادخ  کی  زا  نشور  یتشادرب  هک 

، مربم زاین  ماگنھ  رد  وا  تفرگ : وخ  ندرک  اعد  هب  توافتم  تیعضو  ود  رد  هیلوا  ناسنا 
راھظا رد   ، رفاو یداش  ماگنھ  رد  ؛ و  درک یم  هبرجت  ار  کمک  یارب  وجتسج  ۀزیگنا 

. درک یم  یور  هدایز  یناھگان  ترسم 

وداج  . دندمآ دوجو  هب  لقتسم  روط  هب  اھنآ  زا  کی  رھ  ؛  تسین وداج  لماکت  کی  اعد 
قبطنم یارب  یششوک  اعد   . دوب طیارش  اب  تیھولا  نتخاس  قبطنم  یارب  یشالت 

مھ یقالخا و  مھ  یقیقح  یاعد   . تسا تیھولا  تساوخ  اب  تیصخش  نتخاس 
. تسین مادکچیھ  وداج  ؛  تسا یبھذم 

نارگید اریز  دننک  یم  اعد  یرایسب  ؛  دوش هدش  تیبثت  مسر  کی  تسا  نکمم  اعد 
هب تسد  ًابترم  رگا  هک  دنسرت  یم  اریز  دننک  یم  اعد  نارگید  زاب   . دننک یم  نینچ 

. دھد خر  تسا  نکمم  کانلوھ  یزیچ  دننزن  هثاغتسا 
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یھورگ نایب  کی   ، نارگید یارب  ؛  تسا ساپس  مارآ  زاربا  اعد  دارفا  یخرب  یارب 
رگید سک  بھذم  دیلقت  نآ  تاقوا  یھاگ   . تسا یعامتجا  یاھشیاین   ، شیاتس
تعیبط نئمطم  هناقداص و  طابترا  نآ  یقیقح  ندرک  اعد  رد  هک  یلاح  رد   ، تسا

. تسا هدننیرفآ  حور  رضاح  اج  همھ  دوجو  اب  قولخم  یونعم 

ینعم یب  رکذ  کی  ای  هناسانشادخ  ۀتخیگنا  دوخ  زاربا  کی  تسا  نکمم  اعد 
ناور کی  زیگناروش  شیاتس  تسا  نکمم  نآ   . دشاب تایھلا  هب  طوبرم  یاھلومرف 
نایب تاقوا  یھاگ  نآ   . دشاب سرت  راتفرگ  ناسنا  کی  راو  هدرب  شنرک  ای  سانشادخ 

تارابع ۀناشارخشوگ  دایرف  تاقوا  یخرب  تسا و  یناحور  قایتشا  زیگنا  تقر 
هناعضاوتم یاضاقت  کی  ای  شخب  یداش  شیاتس  تسا  نکمم  اعد   . تسا هنادھاز 

. دشاب ششخب  یارب 

یارب لماک  یاعدتسا  ای  نکممریغ  یزیچ  یارب  هناکدوک  یاضاقت  تسا  نکمم  اعد 
هنازور نان  یارب  تسا  نکمم  تساوخرد  کی   . دشاب یونعم  یورین  یقالخا و  دشر 
نآ  . دشاب وا  تساوخ  ماجنا  دنوادخ و  نتفای  یارب  یبلق  یوزرآ  کی  ۀدنریگ  رب  رد  ای 

یقیقح و ۀراشا  امیا و  کی  ای  هناھاوخدوخ  ًالماک  یاضاقت  کی  تسا  نکمم 
. دشاب یھاوخدوخ  زا  یراع  یردارب  ققحت  یوس  هب  دنمھوکش 

یارب هدنشخب  تطاسو  کی  ای  ماقتنا  یارب  کانمشخ  دایرف  کی  تسا  نکمم  اعد 
دنمورین کینکت  ای  دنوادخ  رییغت  هب  دیما  زاربا  تسا  نکمم  نآ   . دشاب درف  نانمشد 

راکھانگ کی  ۀدننک  راوخ  دوخ  یاضاقت  تسا  نکمم  نآ   . دشاب درف  دوخ  رییغت 
دنزرف کی  زیگنا  رورس  نایب  ای  ریگ  تخس  یضاق  حالطصا  هب  کی  هاگشیپ  رد  فرحنم 

. دشاب ینامسآ  ۀدنشخب  هدنز و  ردپ  ۀتفای  ییاھر 

ًافرص زرط  کی  هب  دنوادخ  اب  اھزیچ  هب  عجار  ندرک  تبحص  رکف  زا  یزورما  ناسنا 
طقف اھنآ   . دنا هدرک  کرت  ار  بترم  روط  هب  ندرک  اعد  یرایسب   . تسا توھبم  یصخش 
. یرارطضا عقاوم  رد  دننک —  یم  اعد  دنتسھ  یداعریغ  راشف  تحت  هک  یماگنھ 

دعاقتم راک  یناحور  دنزرف  کی  اھنت  اما   ، دسرتب دنوادخ  اب  ندز  فرح  زا  دیابن  ناسنا 
. دریگ یم  هدھع  هب  ار  دنوادخ  نداد  رییغت  ضرف  ای  ندرک 

تانایرج هک  یماگنھ  یتح   . دبای یم  تسد  تیعقاو  هب  ًامتح  یعقاو  ندرک  اعد  اما 
اعد  . هدرتسگ یاھلاب  اب  رگم  دریگ  جوا  دناوت  یمن  یا  هدنرپ  چیھ   ، دنور یم  الاب  اوھ 
تانایرج یریگراک  هب  قیرط  زا  تفرشیپ  کینکت  کی  نآ  اریز  دھد  یم  زارف  ار  ناسنا 

. تسا ناھج  یونعم  ۀدنور  الاب 

نآ بجوم  ، و  دنک یم  حالصا  ار  اھراتفر   ، دیازفا یم  یونعم  دشر  هب  نیتسار  یاعد 
دوخ ناروف  کی  نآ   . دیآ یم  تینابر  اب  یناحور  تکراشم  زا  هک  دوش  یم  یتیاضر 

. تسا هناسانشادخ  ۀتخیگنا 
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دایز ینادردق  کی   ، تقیقح ۀتفای  شیازفا  یزاسراکشآ  کی  یاطعا  قیرط  زا  دنوادخ 
. دھد یم  خساپ  وا  یاعد  هب  ناسنا  هب  یکین  ۀدش  تیوقت  تشادرب  کی  ، و  ییابیز

یونعم حوطس  رد  ینیع  دنمورین  یاھتیعقاو  اب  اما   ، تسا ینھذ  ۀراشا  کی  اعد 
هب یبایتسد  یارب  رشب  راد  ینعم  شالت  کی  نآ  ؛  دراد طابترا  یرشب  ۀبرجت 
. تسا یونعم  دشر  کرحم  نیرت  یوق  نآ   . تسا یرشب  قوف  یاھشزرا 

ۀناخدور هک  دنتسھ  ینالقع  یلاناک  ًافرص  اھنآ  ؛  دنرادن اعد  هب  یطبر  تاملک 
کی یمالک  شزرا   . دبایب دناوت  یم  ار  نآ  رد  ندش  یراج  سناش  یونعم  ۀثاغتسا 

یھورگ یاھشیاین  رد  ریذپ و  ماھلا  دوخ -  ًالماک  یصوصخ  یاھشیاین  رد  اعد 
هب هن   ، دھد یم  خساپ  ناور  شیارگ  هب  دنوادخ   . تسا ریذپ  ماھلا  یعامتجا - 

. تاملک

طیارش نیع  رد  دشر  یارب  یکرحم  هکلب   ، تسین داضت  زا  زیرگ  کینکت  کی  اعد 
هن  ، دشر یارب  ؛  اھزیچ یارب  هن   ، دینک اعد  اھشزرا  یارب  اھنت   . تسا داضت  دوجو 

. رطاخ یاضر  یارب 

رثؤم یاعد  طیارش  - 9

رطاخ هب  ار  لوادتم  یاھتساوخرد  نیناوق  دیاب   ، دیزادرپ یم  رثؤم  یاعد  هب  امش  رگا 
: دیشاب هتشاد 

یعقاو ناھج  تالکشم  اب  هناریلد  هناقداص و  ییورایور  قیرط  زا  دیاب  امش  - 1
یناھیک تماقتسا  زا  دیاب  امش   . دینک بسک  ار  یوق  ۀدننک  اعد  کی  تیحالص 

. دیشاب رادروخرب 

رخآ هب  ات  ار  یناسنا  قیبطت  یارب  یرشب  تیفرظ  هناقداص  روط  هب  دیاب  امش  - 2
. دیشاب هدوب  اشوک  دیاب  امش   . دیشاب هدرک  فرصم 

ۀدننک نوگرگد  ۀطاحا  هب  ار  ناور  قایتشا  رھ  نھذ و  یوزرآ  رھ  دیاب  امش  - 3
اھشزرا یاقترا  کی  یناعم و  تیوقت  کی  دیاب  امش   . دینک میلست  یونعم  دشر 

. دیشاب هدرک  هبرجت  ار 

زکرم دیاب  امش   . دییامن باختنا  لد  ناج و  اب  ار  یھلا  تساوخ  دیاب  امش  - 4
. دییامن وحم  ار  یمیمصت  یب  ۀدرم 

باختنا ار  نآ  ماجنا  دیھد و  یم  صیخشت  ار  ردپ  تساوخ  امش  اھنت  هن  - 5
تساوخ یعقاو  ماجنا  هب  ایوپ  صیصخت  کی  لماک و  فقو  کی  هکلب   ، دینک یم 

. دیا هدناسر  ماجنا  هب  ار  ردپ 
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تالکشم لح  یارب  یھلا  درخ  فوطعم  یراصحنا  روط  هب  دیاب  امش  یاعد  - 6
هب لین  دوش —  دیوش  یم  هجاوم  اھنآ  اب  یتشھب  دوعص  رد  هک  یرشب  ۀژیو 

. یھلا لامک 

. هدنز نامیا  دیشاب —  هتشاد  نامیا  دیاب  امش  و  - 7

[. ایشنروی یاھینیبانیب  سیئر  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 92
بھذم یدعب  لماکت 

ماجنا ایشنروی  رد  یھلا  کیتامتسیس  یزاسراکشآ  هنوگ  رھ  هک  نآ  زا  شیپ  اھتدم 
یعیبط أشنم  اب  یبھذم  زا  دوخ  یلماکت  ۀبرجت  زا  یشخب  ناونع  هب  ناسنا  دوش 
قوف یایاطع  لوصحم  دوخ  یعیبط  أشنم  یاراد  ِبھذم  نیا  اما   . دوب رادروخرب 

زا رشب  عون  ِیبرجت  نارود  یاھ  هرازھ  یط  یلماکت  بھذم   . دوب ناسنا  یناویح 
لمع ندمتم  ، و  یربرب  ، یودب ناسنا  نورد  رد  هک  نیریز  تاریثأت  درکراک  قیرط 

: دمآ دوجو  هب  یدنک  هب  دنتشاد  ذوفن  وا  یور  دندرک و  یم 

یناویح هاگآ  ریمض  رد  یناویح  قوف  یاھلیسناتپ  روھظ  شتسرپ —  روای   -1
هدیمان تیھولا  یارب  یرشب  نیتسخن  ۀزیرغ  دناوت  یم  نیا   . تیعقاو کرد  یارب 

. دوش

رد نآ  تاشیاین  نداد  تھج  هب  ارگ  شتسرپ  نھذ  رد  لیامت  زورب  درخ  — روای   -2
زا هدنبای  شرتسگ  هتسویپ  یاھتشادرب  یوس  هب  زاربا و  رتالاب  یاھلاناک 

. تیھولا تیعقاو 

رد هتسویپ  روط  هب  ، و  تسا نھذ  قوف  نیزاغآ  یاطعا  نیا  سدقلا  — حور   -3
تمدخ نیا   . دوش یم  رادیدپ  یرشب  تین  نسح  اب  یاھتیصخش  یمامت 

یاقب لصا  کرد  تیفرظ  درخ  بلاط  شتسرپ و  قاتشم  نھذ  کی  هب  یحور 
ینیع یعقاو و  ۀبرجت  کی  ناونع  هب  مھ  تایھلا و  موھفم  رد  مھ   ، ار یرشب 

. دنک یم  داجیا   ، یتیصخش

دشر ندیشخب  ققحت  ندومن و  زاغآ  یارب  یھلا  تمدخ  هس  نیا  گنھامھ  درکراک 
ناگدننک میظنت  قیرط  زا  اھدعب  تاریثأت  نیا   . تسا یفاک  ًالماک  یلماکت  بھذم 
باتش ار  یبھذم  ۀعسوت  نازیم  ًامامت  هک   ، تقیقح حور  ، و  اھمیفارس  ، رکف

ات ، و  دنا هدرک  لمع  ایشنروی  رد  اھتدم  اھورین  نیا   . دنوش یم  تیوقت  دنشخب  یم 
همادا اجنیا  رد  دوخ  راک  هب  دنامب  یقاب  ینوکسم  ۀرک  کی  هرایس  نیا  هک  ینامز 
یارب یتصرف  چیھ  زونھ  یھلا  یاھورین  نیا  لیسناتپ  ۀدمع  شخب   . داد دنھاوخ 
یوس هب   ، حطس هب  حطس   ، یناسنا بھذم  هک  جیردت  هب   . دنا هتشادن  یلجت 
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رد ًاتدمع  اھنآ  دبای  یم  زارف  یحور  تقیقح  ایشناروم و  شزرا  ینامسآ  یاھیدنلب 
. دش دنھاوخ  راکشآ  هدنیآ  راصعا 

بھذم یلماکت  تعیبط  - 1

رد هک  یلماکت  یپ  رد  یپ  لحارم  یرایسب  ات  حابشا  هیلوا و  سرت  زا  بھذم  لماکت 
حاورا زا  تلامتسا  سپس  یزاسریزگان و  یارب  هیلوا  یاھشالت  نآ  لماش  ادتبا 

یا هلیبق  نایادخ  اھمتوت و  هب  یا  هلیبق  یاھ  هراو  تب   . تسا هدش  یبایدر  دش  یم 
کی ادتبا  رد  هک  هنتخ   . دندش یزورما  یاھاعد  ییوداج  یاھلومرف   . دندومن دشر 

. دیدرگ یتشادھب  شور  کی  دوب  ینابرق 

حبش و شتسرپ  ات  یتسرپ  تعیبط  زا  اھداژن  یکدوک  یودب  نارود  یط  رد  بھذم 
رت کیلبمس  رت و  هنوگ  زار  دیاقع  رشب  داژن  ندمت  زاغآ  اب   . تفر شیپ  ییارگ  هراو  تب  ات 
رشب عون   ، تیارد لقع و  نارود  ندش  کیدزن  اب   ، نونکا هک  یلاح  رد   ، دیدرگ اریذپ  ار 

دوخ یزاسراکشآ  زا  یزاغآ  یتح  ، و  یعقاو بھذم  زا  ینادردق  هب  ندیسر  لاح  رد 
. تسا تقیقح 

هب طیحم  یونعم و  دیاقع  هب  تبسن  نھذ  کیژولویب  شنکاو  کی  تروص  هب  بھذم 
رییغت ای  دوش  یم  دوبان  داژن  کی  رد  هک  تسا  یزیچ  نیرخآ  نآ  ؛  دیآ یم  دوجو 

هک تسا  یزیچ  نآ  هب  تبسن  هعماج  میظنت   ، یرصع رھ  رد   ، بھذم  . دبای یم 
، اھلبمس  ، موسر ۀدنریگ  رب  رد  یعامتجا  داھن  کی  ناونع  هب  نآ   . تسا زیمآرارسا 

هتسباو راثآ   ، سدقم بآ   . تسا دباعم  ، و  اھھاگترایز  ، اھبارحم  ، سدقم نوتم   ، اھنییآ
، و اھلبط  ، اھگنز  ، نانھاک یمسر  سابل   ، اھمسلط  ، اھ هراو  تب   ، ناسدقم هب 
بھذم هک  تسا  نکممریغ  ًالماک  . و  دنکرتشم بھاذم  یمامت  نایم  رد  اھتناھک 

. دومن ادج  یرگنوسفا  ای  وداج  رحس و  زا  ار  هتفای  لماکت  ًافرص 

یبھذم و تاساسحا  نتخیگنارب  بجوم  هشیمھ  تردق  زیمآرارسا و  یاھزیچ 
دنمورین لماع  کی  ناونع  هب  هتسویپ  تاساسحا  هک  یلاح  رد   ، دنا هدش  سرت 

هدوب یبھذم  نیداینب  کرحم  هشیمھ  سرت   . دنا هدرک  لمع  اھنآ  ۀعسوت  رد  یطرش 
یودب نارادنامیا  یبھذم  نییآ  دزاس و  یم  ار  یلماکت  بھذم  ِنایادخ  سرت   . تسا
یلدمھ ، و  مارتحا  ، نیسحت  ، میرکت هب  سرت   ، ندمت تفرشیپ  اب   . دزیگنا یم  رب  ار 
. دبای یم  لیدعت  رتشیب  هبوت  ینامیشپ و  اب  سپس  دھد و  یم  لکش  رییغت 

لصاح نیا  “ . تسا گرزب  سرت  کی  دنوادخ   ” هک دنداد  یم  شزومآ  ایسآ  مدرم  کی 
مالعا  ، یبھذم یناگدنز  عون  نیرتالاب  رولبت   ، یسیع  . تسا ضحم  یلماکت  بھذم 

“. تسا تبحم  دنوادخ   ” هک دومن 
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موسر بادآ و  بھذم و  - 2

هب تبسن  اما   ، تسا یرشب  داھن  نیرتریذپان  فاطعنا  نیرت و  ریگتخس  بھذم 
سکعنم ماجنارس  یلماکت  بھذم   . دبای یم  قابطنا  یدنک  هب  رییغت  لاح  رد  ۀعماج 
زا تسا  نکمم  دوخ  هبون  هب  نآ  ، و  دوش یم  رییغت  لاح  رد  موسر  بادآ و  ۀدننک 
اب  ، یدنک هب  شتسرپ )  ) بھذم  . دشاب هتفریذپ  ریثأت  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم 

یبرجت لالدتسا  طسوت  هک  یشناد  درخ —  ۀجیتن  رد   ، هارکا اب  اما   ، نانیمطا
لابند هب  دبای —  یم  ییانشور  یھلا  یزاسراکشآ  قیرط  زا  دوش و  یم  تیادھ 

. دیآ یم 

حالطصا هب  یناتساب و   ، دوب هک  یزیچ  نآ  ؛  دبسچ یم  موسر  بادآ و  هب  بھذم 
غرفم و رصع  یط  اھتدم  یگنس  رازفا   ، رگید لیلد  هن  لیلد و  نیا  هب   . تسا سدقم 

یھاوخ یم  رگا  و  : ” تسا یخیرات  تاشراگن  زا  هتفگ  کی  نیا   . دندنام یقاب  نھآ 
رگا اریز   ، یزاسب هدیرب  گنس  زا  ار  نآ  دیابن   ، یزاسب یگنس  بارحم  کی  نم  یارب 
، هزورما یتح  “ . یا هدرک  هدولآ  ار  نآ   ، ینک هدافتسا  ترازبا  زا  نآ  نتخاس  رد 

نشور شتآ  ِیودب  ۀتم  کی  زا  هدافتسا  قیرط  زا  ار  دوخ  بارحم  شتآ  اھودنھ 
تاسدقم هب  نیھوت  هشیمھ  یروھظون  یلماکت  بھذم  تکرح  ریسم  رد   . دننک یم 

هدش هتخاس  دیدج و  کاروخ  هن  تسیاب  یم  یبھذم  کاروخ   . تسا هدش  یقلت 
ریطف نان  شتآ و  یور  هدش  نایرب  تشوگ  : ” دشاب اھکاروخ  نیرت  یودب  لماش  هکلب 

یاھشور یتح  یعامتجا و  دربراک  عاونا  “ . دوش ورس  خلت  یا  هیودا  ناھایگ  اب  هک 
. دننام یم  رادافو  یمیدق  لاکشا  هب  ًامامت  ینوناق 

بھاذم سدقم  نوتم  رد  دایز  یاھزیچ  ۀئارا  رطاخ  هب  یزورما  ناسنا  هک  یماگنھ 
گنرد دیاب   ، دوش یم  هدز  تفگش  دنوش  یقلت  تشز  تسا  نکمم  هک  نوگانوگ 

سدقم ناشناکاین  هک  هچنآ  فذح  زا  یدامتم  یاھلسن  هک  دریگ  رظن  رد  ار  نیا  دنک و 
لسن کی  هک  هچنآ  زا  یدایز  رادقم   . دنا هتشاد  میب  دنتشادنپ  یم  میرکت  روخرد  و 
موسر بادآ و  زا  یشخب  ناونع  هب  نیشیپ  یاھلسن   ، درادنپ تشز  تسا  نکمم 

. دنا هدرک  یقلت  یبھذم  دییأت  دروم  یاھنییآ  ناونع  هب  یتح  ، و  دوخ ۀدش  هتفریذپ 
نداد یتشآ  نایاپ  یب  یاھشالت  اب  یبھذم  یاھثحب  رج و  زا  یا  هظحالم  لباق  نازیم 

ات  ، تسا هدوب  هارمھ  ریخا  ۀتفرشیپ  تالالدتسا  اب  دنسپان  یلو  نھک  لامعا 
ادیپ هنھک  یناتساب و  یاھتنس  یتدیقع  موادت  هیجوت  رد  یلمتحم  یاھیروئت 

. دنوش

. تسا یدرخبان  طقف  یبھذم  یناھگان  رایسب  دشر  هب  نداد  باتش  رد  شالت  اما 
اب هک  دنک  بذج  دناوت  یم  ار  هتفرشیپ  بھذم  رھ  زا  یزیچ  نآ  طقف  تلم  ای  داژن  کی 

یارب نآ  رب  هوالع  ، و  دشاب ناسمھ  راگزاس و  ًاتبسن  نآ  ینونک  یلماکت  تیعضو 
یداصتقا ، و  یسایس  ، ییاوھ بآ و   ، یعامتجا طیارش   . دشاب دعتسم  قیبطت 
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تایقالخا  . دنتسھ راذگریثأت  یبھذم  لماکت  تفرشیپ  ریسم و  نییعت  رد  ًامامت 
هکلب ؛  دنوش یمن  نییعت   ، یلماکت بھذم  طسوت  ینعی   ، بھذم طسوت  یعامتجا 

. دنوش یم  هتکید  یداژن  تایقالخا  طسوت  بھذم  لاکشَا 

. دنریذپ یم  ار  دیدج  بیجع و  بھذم  کی  یحطس  روط  هب  طقف  اھناسنا  یاھداژن 
لیدعت دوخ  رواب  یمیدق  یاھ  هویش  موسر و  بادآ و  قباطم  ار  نآ  عقاو  رد  اھنآ 
نشور ون  دنالز  زا  یصخشم  ۀلیبق  ۀنومن  ۀلیسو  هب  یبوخ  هب  رما  نیا   . دننک یم 

هک دندومن  اعدا  تیحیسم  یرھاظ  شریذپ  زا  دعب  هلیبق  نیا  نانھاک   . دوش یم 
هب هک  تروص  نیدب   . دنا هدومن  تفایرد  لیئربج  زا  یمیقتسم  یاھیزاسراکشآ 
نیا رب  انب  هک  نیا  دنا و  هدش  ادخ  ۀدیزگرب  مدرم  هلیبق  نیمھ  ًانیع  نآ  ۀطساو 

یسنج و دح  زا  هدایز  راب و  دنب و  یب  طباور  هب  هنادازآ  روط  هب  دنا  هتفای  هزاجا  دومنھر 
یمامت هلصافالب  . و  دننز تسد  دوخ  دنسپان  نیشیپ و  رامشیب  موسر  ریاس 
ۀناریگتخس رتمک  دیدج و  تشادرب  نیا  هب  هدش  یحیسم  یگزات  هب  صاخشا 

. دندروآ ور  تیحیسم 

زاجم ار  راگزاسان  ریاغم و  یاھراتفر  ماسقا  عاونا و  نوگانوگ  یاھنامز  رد  بھذم 
هناراکھانگ ای  یقالخاریغ  نونکا  هک  ار  هچنآ  یمامت  ًالمع  ینامز  ، و  تسا هدرمش 

سرد هبرجت  زا  رگا   ، نطاب ریمض   . تسا هداد  رارق  دییأت  دروم  دوش  یم  بوسحم 
نما و یامنھار  کی  زگرھ   ، دشاب هتفرگن  کمک  لالدتسا  زا  دشاب و  هتفرگن 
یادص کی  نطاب  ریمض   . دشاب دناوت  یمن  هدوبن و  یرشب  راتفر  یارب  ریذپاناطخ 

یقالخا و یاوتحم  لک  عمج  ًافرص  نآ   . دنک تبحص  ناسنا  ناور  اب  هک  تسین  یھلا 
رگنایامن طقف  نآ   . دشاب یم  دوجو  یراج  ۀلحرم  رھ  موسر  بادآ و  ینادجو 

. تسا طیارش  هعومجم  رھ  رد  یرشب  دنمشنکاو  ۀدش  رادنپ  یاھلآ  هدیا 

یلماکت بھذم  تعیبط  - 3

هتشذگ راصعا  لیسف  یواح  یعامتجا  یاھ  هیال  یسررب  یرشب  بھذم  ۀعلاطم 
ییاھناسنا تایقالخا  ۀناقداص  ساکعنا  ناسنا  هیبش  ِنایادخ  ِموسر  بادآ و   . تسا

یناتساب و بھاذم   . دندنارورپ رکف  رد  ار  ییاھتیھولا  نینچ  ادتبا  رد  هک  تسا 
دنروآ یم  رد  ریوصت  هب  ار  ینامدرم  ننس  تاداقتعا و  ربتعم  روط  هب  ریطاسا  ۀناسفا 
یا هقرف  موسر  نیا   . دنا هتشگ  وحم  یمانمگ  رد  هک  تساھتدم  ماگنھ  نآ  زا  هک 

، و دنبای یم  همادا  یعامتجا  یاھلماکت  یداصتقا و  رتدیدج  موسر  دادتما  رد  نھک 
زا یقیقح  یریوصت  هقرف  یایاقب   . دنسر یم  رظن  هب  ضقانتم  دایز  ۀزادنا  هب  هتبلا 
هک دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هشیمھ   . دنراد یم  هضرع  هتشذگ  یداژن  بھاذم 

. دنبای یم  لکش  ناشدیاقع  جیورت  یارب  هکلب   ، تقیقح فشک  یارب  هن  اھ  هقرف 

هدوب تابصعت  ، و  مسارم  ، موسر  ، اھنییآ  ، رئاعش لوح  یرما  ًاتدمع  هشیمھ  بھذم 
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هدش ثولم   ، هدیزگرب مدرم  مھوت   ، زیگنا هنتف  ًاموادم  یاطخ  نآ  اب  ًالومعم  نآ   . تسا
، هبوت  ، تلامتسا  ، یحو  ، ماھلا  ، درو نوماریپ  یبھذم  یساسا  دیاقع   . تسا
یاشع نان   ، گرم زا  دعب  یاقب   ، شتسرپ  ، فارتعا  ، اعد  ، ینابرق  ، تطاسو  ، هرافک

هیلوا هانگ   ، ییوگشیپ  ، ریھطت  ، یکاپان  ، نامیپ  ، دیرخ زاب   ، تاجن  ، هیدف  ، نییآ  ، ینابر
. دندرگ یم  زاب  حبش  زا  سرت  ۀیلوا  مایا  هب  یگمھ  — 

رد یارب  هک  تسین  یدام  دوجو  یارب  القت  زا  رتمک  ای  رتشیب  زیچ  چیھ  یودب  بھذم 
رگنایامن یداقتعا  نینچ  موسر   . تسا هتفای  دادتما  روگ  زا  رتارف  دوجو  نتفرگ  رب 

. تسا یحور  یحبش -  ِیلیخت  یایند  کی  ورملق  لخاد  هب  دوخ  ظفح  یالقت  موادت 
. دیشاب بقارم   ، دینک داقتنا  یلماکت  بھذم  زا  دیوش  یم  هسوسو  هک  یماگنھ  اما 

تیعقاو کی  نیا  ؛  تسویپ عوقو  هب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا   ، دیشاب هتشاد  رطاخ  هب 
ای تیمتح  رد  هن  یا  هدیقع  رھ  یورین  هک  دیروآ  دای  هب  نآ  رب  هوالع  . و  تسا یخیرات 

. تسا هتفھن  نآ  یرشب  ۀبذاج  ینشور  رد  هکلب   ، نآ تقیقح 

نآ  ، شناد ِسکعرب   . دنیب یمن  یرگنزاب  ای  رییغت  یارب  یکرادت  چیھ  یلماکت  بھذم 
مارتحا روتسد  هتفای  لماکت  بھذم   . دنیب یمن  کرادت  دوخ  یجیردت  حیحصت  یارب 

هب هک  یماگنھ  داقتعا   ” . تسا تقیقح  نآ  هک  دنراد  رواب  نآ  ناوریپ  اریز  دھد  یم 
. دشاب ریذپاناطخ  مھ  ییاھن و  مھ  دیاب  یروئت  رد   ،“ دوش یم  هداد  لیوحت  ناسدقم 

ار هقرف  دوخ  ًاعطق  یعقاو  تفرشیپ  اریز  دنک  یم  تمواقم  هعسوت  ربارب  رد  هقرف 
. دوش لیمحت  نآ  هب  رظن  دیدجت  دیاب  هشیمھ  اذل  ؛  تخاس دھاوخ  دوبان  ای  هداد  رییغت 

راشف دشخب : اقترا  هداد و  رییغت  ار  یعیبط  بھذم  تابصعت  دناوت  یم  ریثأت  ود  طقف 
یزاسراکشآ بوانتم  یرگنشور  تفرشیپ و  لاح  رد  یدنک  هب  ِموسر  بادآ و 

ای ورشیپ  ناتساب  ناراگزور  رد   . دوب دنک  تفرشیپ  هک  تسین  بیجع  نیا  . و  یا هرود 
اھلسن و یاھ  هرود  رد  هقرف   . دوب رحاس  ندش  هتشک  ینعم  هب  ندوب  رکتبم 
داقتعا  . دور یم  شیپ  ًاعطق  اما   . دور یم  شیپ  یدنک  هب  تدم  ینالوط  یاھلکیس 
ماجنارس نیا  ، و  دنکفا یپ  ار  هدش  راکشآ  بھذم  ۀفسلف  داینب  حابشا  هب  یلماکت 

. تخاس دھاوخ  دوبان  ار  نآ  یفارخ  أشنم 

چیھ بھذم  نودب  اما   ، تسا هدش  یعامتجا  ۀعسوت  عنام  رایسب  قرط  هب  بھذم 
بھذم  . تشاد یمن  دوجو  یشزرااب  ندمت  چیھ  رادیاپ و  یرادرک  کین  ای  تایقالخا 

، یزاس تب  رد  یزاس  همسجم  أشنم  دوب : یدایز  یبھذمریغ  یاھگنھرف  ردام 
یناوخ دورس  رد  یقیسوم   ، یناوخ درو  رد  رعش   ، یزاسدبعم رد  یرامعم 
رد ندیصقر  ، و  یحور تیادھ  یارب  شقن  یافیا  رد  شیامن   ، یشتسرپ

. دوب یشتسرپ  یمسوم  یاھ  هراونشج 

یرورض ندمت  ظفح  هعسوت و  یارب  بھذم  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  بلج  نمض  اما 
راچد ندرک و  جلف  یارب  نینچمھ  یعیبط  بھذم  هک  دوش  هتشاگن  دیاب   ، دوب
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یدایز راک  دومن  ظفح  افوکش و  ار  نآ  نیا  زا  اوس  هک  یندمت  نامھ  ندرک  ییاسران 
هدرک لتخم  ار  یداصتقا  ۀعسوت  یتعنص و  یاھتیلاعف  بھذم   . تسا هداد  ماجنا 
یارب هشیمھ  نآ  ؛  تسا هداد  ردھ  ار  هیامرس  هداد و  زرھ  هب  ار  راک  نآ  ؛  تسا
حلص و ییافوکش  بجوم  یفکم  ردق  هب  نآ  ؛  تسا هدوبن  دنمدوس  هداوناخ 

هدیزرو و تلفغ  شرورپ  شزومآ و  زا  تاقوا  یھاگ  نآ  ؛  تسا هدشن  یھاوخریخ 
یرھاظ نتخاس  ینغ  یارب  ار  یگدنز  تھج  یب  نآ  ؛  تسا هتخادنا  بقع  هب  ار  ملع 
یمامت یارب  یتسار  هب   ، یرشب بھذم   ، یلماکت بھذم   . تسا هدرب  لیلحت  گرم 

؛ تسا هدوب  رصقم  گرزب  تاھابتشا  ، و  اھشزغل  ، رتشیب یاھاطخ  یرایسب  اھنیا و 
یگتسویپ مھ  هب  ، و  ندمتم یرادرک  کین   ، یگنھرف تایقالخا  لاح  نیا  اب 

یھلا ۀدش  راکشآ  بھذم  هک  تخاس  رسیم  ار  نیا  ، و  دومن ظفح  ار  یعامتجا 
. دیامنب ار  یلماکت  یاھیتساک  نیا  زا  یرایسب  ناربج  دعب  نارود 

هدوب ناسنا  داھن  نیرترثؤم  هسیاقم  لباقریغ  روط  هب  اما  نیرت  نارگ  یلماکت  بھذم 
هیجوت لباق  دناوت  یم  یلماکت  ندمت  نتفرگ  رظن  رد  اب  طقف  یرشب  بھذم   . تسا

ریسم نینچ  تروص  نآ  رد   ، دوبن ناویح  لماکت  ۀدنبای  زارف  لوصحم  ناسنا  رگا   . دشاب
. دنام یم  هیجوت  نودب  یبھذم  ۀعسوت 

نانھاک تغارف  ؛  داد جاور  ار  اھراک  یخرب  ؛  دومن لیھست  ار  هیامرس  تشابنا  بھذم 
هیلوا تاھابتشا  نیا  یمامت  ۀجیتن  رد  نایاپ  رد  رشب   . دش شناد  رنھ و  جیورت  فرص 
هزادنا یب   ، قداصان قداص و   ، اھ نمش   . دروآ تسد  هب  یدایز  زیچ  یقالخا  کینکت  رد 
دوخ هدش و  هتخومآ  یاھ  هفرح   . دنتشاد ار  نآ  یاھب  یمامت  شزرا  اما   ، دندوب نارگ 

بجوم دومن و  جیورت  ار  ندمت  بھذم   . دندمآ دوجو  هب  راو  لگنا  یاھتناھک  زا  ملع 
. تسا هدوب  نارود  یمامت  یسیلپ  یقالخا  یورین  نآ  ؛  دیدرگ یعامتجا  ماجسنا 

. دومن مھارف  تخاس  نکمم  ار  درخ  هک  ار  یدوخ  لرتنک  یرشب و  طابضنا  نآ  بھذم 
یعیبط تیعضو  زا  ار  ربجنر  تسس و  تیرشب  هک  تسا  لماکت  رثؤم  ۀنایزات  بھذم 
یمحر یب  اب  درخ  لالدتسا و  رتالاب  حوطس  هب  الاب  هب  ولج و  هب  نآ  ینالقع  نوکس 

. دنار یم 

قیرط زا  هراومھ  دیاب   ، یلماکت بھذم   ، یناویح دوعص  سدقم  ثاریم  نیا  و 
نیتسار شناد  نیشتآ  رونت  قیرط  زا  یھلا و  ۀدش  راکشآ  بھذم  موادم  روسناس 

. دھد همادا  ندش  هزنم  بیذھت و  هب 

یھلا یزاسراکشآ  ۀیدھ  - 4

کی خیرات  راصعا  یط   . تسا یجیردت  هشیمھ  اما   ، یلماکت  ، یھلا یزاسراکشآ 
یپ رد  یپ  روط  هب  هدنبای و  شرتسگ  هتسویپ  بھذم  یاھیزاسراکشآ   ، هرک

لماکت یلاوتم  بھاذم  هک  تسا  نیا  یھلا  یزاسراکشآ  تیرومأم   . دنرت هنارگنشور 
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ار لماکت  بھاذم  یھلا  یزاسراکشآ  تسانب  رگا  اما   . دیامن راھم  یدنب و  هتسد  ار 
دنشاب ییاھشزومآ  رگنایامن  یھلا  یاھرادید  نیا  دیاب  سپ   ، دھد اقترا  هدرب و  الاب 

. دنشابن رود  دایز  دنوش  یم  هئارا  نآ  رد  هک  یرصع  یاھشنکاو  هشیدنا و  زا  هک 
. دشاب یم  هدوب و  ماگمھ  لماکت  اب  دیاب  هشیمھ  یھلا  یزاسراکشآ  بیترت  نیدب 

شریذپ تیفرظ  ۀطساو  هب  هشیمھ  دیاب  یھلا  یزاسراکشآ  رب  ینتبم  بھذم 
. دشاب دودحم  ناسنا 

قاقتشا ای  راکشآ  طابترا  زا  رظن  فرص  یھلا  یزاسراکشآ  رب  ینتبم  بھاذم  اما 
یاقب زا  یتشادرب  ییاھن و  شزرا  یاراد  یتیھولا  هب  داقتعا  قیرط  زا  هشیمھ 

. دنوش یم  یگژیو  نییعت  گرم  زا  دعب  تیصخش  تیوھ 

هب تبسن  ناسنا  شنکاو  نآ   . یقطنم هن   ، تسا یتاساسحا  یلماکت  بھذم 
هک یرشب  یداقتعا  شنکاو   ، تسا یحور  یحبش -  یضرف  یایند  کی  هب  داقتعا 
زا یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم   . دوش یم  هتخیگنارب  اھ  هتخانشان  زا  سرت  کرد و  اب 
هب ینالقع  قوف  ناھیک  خساپ  نآ  ؛  دوش یم  حرطم  یحور  یعقاو  یایند  قیرط 

بھذم  . تسا یناھج  یاھتیھولا  هب  یگتسباو  داقتعا و  هب  ناسنا  قایتشا 
بھذم  . تسا تقیقح  یارب  تیرشب  مخ  چیپ و  رپ  یوجتسج  رگنایامن  یلماکت 

. تسا تقیقح  نامھ  یزاسراکشآ  رب  ینتبم 

زا ات  جنپ  طقف  اما   ، دنا هتسویپ  عوقو  هب  یرایسب  یبھذم  یھلا  یاھیزاسراکشآ 
: زا دندوب  ترابع  اھنیا   . دندوب رادروخرب  یخیرات  تیمھا 

طسوت ادتبا  رد  زکرم  عبنم و  نیلوا  زا  یقیقح  تشادرب  ایشیملد . میلاعت   -1
نیا  . دش جیورت  ایشنروی  رد  ایشسگیلک  سنرپ  لنسرپ  یدام  وضع  دصکی 

شیپ لاس  رازھ  دصیس  زا  شیب  یارب  تیھولا  ۀدنبای  شرتسگ  ِیزاسراکشآ 
هب یشزومآ  ماظن  ندش  لتخم  یا و  هرایس  یبلط  ییادج  اب  هک  نیا  ات  تفر 

یزاسراکشآ ریثأت   ، نَو راک  دروم  رد  زج  هب   . تفای همتاخ  یناھگان  روط 
دورو نامز  ات  اھیدون  یتح   . تفر تسد  زا  ایند  یمامت  رد  ًالمع  ییایشیملد 

هک یناسک  یمامت  نایم  رد   . دندوب هدرک  شومارف  ار  تقیقح  نیا  مدآ 
نیرت ینالوط  یارب  خرس  یاھناسنا   ، دندرک تفایرد  ار  رفن  دصکی  یاھشزومآ 

ناتسوپخرس بھذم  رد  گرزب  حور  ۀدیا  اما   ، دندومن ظفح  ار  اھنآ  تدم 
تیحیسم اب  سامت  هک  نیا  ات   ، دوبن مھبم  تشادرب  کی  زج  یزیچ  ییاکیرمآ 

. دیشخب توق  هتخاس و  نشور  ار  نآ  دایز  ردق  هب 

نامدرم یارب  ار  همھ  ردپ  موھفم  رگید  راب  اوح  مدآ و  ندع . غاب  میلاعت   -2
ار مدآ  یزاسراکشآ  ریسم  لوا  ندع  غاب  رد  لالتخا   . دندومن فیصوت  یلماکت 

فقوتم یاھشزومآ  اما   . دومن فقوتم  دوش  زاغآ  لماک  روط  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
هب زگرھ  قیاقح  نیا  زا  یخرب  ، و  دنتفای همادا  یثیش  نانھاک  طسوت  مدآ  ۀدش 
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زا کیدزن  رواخ  یبھذم  لماکت  لماک  دنور   . دنا هتفرن  تسد  زا  ایند  رد  لماک  روط 
زا شیپ  لاس  ات 2500  رشب  عون  اما   . دیدرگ حالصا  اھ  یثیش  یاھشزومآ  قیرط 

ًاتدمع دندش  هئارا  ندع  ناراگزور  رد  هک  ار  ییاھیزاسراکشآ  حیسم  دالیم 
. دوب هدرک  شومارف 

یزاسراکشآ نیموس  نادابن  یرارطضا  رسپ  نیا  میلاس . قداص  کلم   -3
نانیمطا و وا  یاھشزومآ  یلصا  ماکحا   . دومن حاتتفا  ایشنروی  رد  ار  تقیقح 

مالعا داد و  شزومآ  ار  دنوادخ  قلطم  ششخب  هب  نانیمطا  وا   . دندوب نامیا 
هب نآ  ۀطساو  هب  ار  دنوادخ  فطل  اھناسنا  هک  تسا  یدرکراک  نامیا  هک  دومن 

نوگانوگ بھاذم  موسر  دیاقع و  اب  جیردت  هب  وا  یاھشزومآ   . دنروآ یم  تسد 
هک هناسانشادخ  یاھمتسیس  نآ  لکش  هب  ماجنارس  دنتخیمآرد و  یلماکت 
. دنتفای هعسوت  دندوب  دوجوم  ایشنروی  رد  حیسم  زا  دعب  ۀرازھ  نیلوا  زاغآ  رد 

هب دنوادخ  موھفم  راب  نیمراھچ  یارب  حیسم  لیئاکیم  یرصان . یسیع   -4
زا یلک  روط  هب  وا  یاھشزومآ  ، و  دومن هئارا  ایشنروی  هب  ار  یناھج  ردپ  ناونع 

شتسرپ  ، دوب تمدخ  تبحم و  وا  شزومآ  رھوج   . دنا هدنام  یقاب  ماگنھ  نآ 
زیمآرھم تمدخ  هب  خساپ  ییاسانش و  رد  قولخم  دنزرف  کی  هک  یا  هناقشاع 
هک یا  هنابلطواد  تمدخ   ، دنک یم  ادھا  هنابلطواد  روط  هب   ، دنوادخ  ، شردپ

اب زین  اھنآ  هک  زیمآرورس  کرد  نیا  اب   ، دوخ ناردارب  هب  یقولخم  نادنزرف  نینچ 
. دنراد یم  ینازرا   ، دننک یم  تمدخ  ردپ  دنوادخ  هب  تمدخ  نیا 

نیرت هزات  ۀدنریگ  رب  رد   ، تساھنآ زا  یکی  نیا  هک  یتالاقم  ایشنروی . تالاقم   -5
یمامت زا  تالاقم  نیا   . تسا ایشنروی  یاھناسنا  هب  تقیقح  ۀئارا 

ناھج دحاو  تیصخش  کی  راک  اھنآ  اریز   ، دنتوافتم نیشیپ  یاھیزاسراکشآ 
چیھ اما   . دنشاب یم  رایسب  تادوجوم  طسوت  بکرم  ۀئارا  کی  هکلب   ، دنتسین
دناوت یمن  هاگچیھ  دشاب  یناھج  ردپ  هب  یبایتسد  زا  رتمک  هک  یزاسراکشآ 
ارذگ یئزج و  زا  شیب  یزیچ  رگید  ینامسآ  تامدخ  یمامت   . دشاب لماک 

یلاح رد   . دنا هتفای  قابطنا  ناکم  نامز و  رد  یلحم  طیارش  اب  ًالمع  ، و  دنتسین
یمامت لصفالب  تیعجرم  ناوت و  زا  ًالامتحا  تسا  نکمم  یتافارتعا  نینچ  هک 
هب انب  هک  تسا  هدیسر  ارف  ایشنروی  رد  نآ  نامز   ، دنھاکب اھیزاسراکشآ 

فیعضت کسیر  شریذپ  اب  یتح   ، دنوش زاربا  یحیرص  تاراھظا  نینچ  تحلصم 
هب تقیقح  یزاسراکشآ  نیرتدیدج  نیا  تیعجرم  هدنیآ و  ریثأت  ندومن 

. ایشنروی یناسنا  یاھداژن 

یبھذم گرزب  ناربھر  - 5

بھذم رد  ؛  دنتسھ ناسنا  هیبش  نایادخ  هک  دوش  یم  روصت   ، یلماکت بھذم  رد 
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دنوادخ نادنزرف  اھنآ  هک  دوش  یم  هداد  شزومآ  اھناسنا  هب   ، یھلا ۀدش  راکشآ 
یبیکرت تاداقتعا  رد   . دنا هدش  هتخاس  تینابر  یھانتم  لکش  هب  یتح  دنتسھ — 
دوجو هب  لماکت  تالوصحم  یھلا و  یزاسراکشآ  یاھشزومآ  نتخیمآ  مھ  رد  زا  هک 

: زا تسا  یبیکرت  دنوادخ  موھفم   ، دنا هدمآ 

. یلماکت یاھ  هقرف  دوجوم  شیپ  زا  دیاقع  - 1

. یھلا ۀدش  راکشآ  بھذم  یالاو  یاھنامرآ  - 2

عون ناراگزومآ  ناربمایپ و   ، یبھذم گرزب  ناربھر  یصخش  یاھھاگدید  - 3
. رشب

زاغآ هتسجرب  یاھتیصخش  یاھشزومآ  یگدنز و  طسوت  یبھذم  گرزب  راودا  رتشیب 
. و دنا هدرک  زاغآ  ار  خیرات  یقالخا  دنمشزرا  یاھشبنج  تیرثکا  ناربھر   . دنا هدش 

یاھب هب  یتح   ، دنا هدوب  ربھر  مارتحا  میرکت و  هب  لیامتم  هشیمھ  اھناسنا 
زا اب  یتح   ، دننک یم  شیاتس  ار  وا  تیصخش  اھنآ   . وا یاھشزومآ  زا  یشوپ  مشچ 
رد ؛  تسین لیلد  نودب  نیا  . و  دومن مالعا  یو  هک  یقیاقح  نتشاد  هاگن  رود  رظن 
نآ یاروام  الاب و  زا  کمک  تفایرد  یارب  یتاذ  قایتشا  کی  یلماکت  ناسنا  بلق 
لایرتام نادنزرف  یا و  هرایس  سنرپ  روھظ  ینیب  شیپ  یارب  قایتشا  نیا   . دراد دوجو 

ناربھر و نیا  زا  ناسنا  ایشنروی  رد   . تسا هدش  یحارط  نیمز  ۀرک  رد  دعب  نارود 
تسا نیا  لابند  هب  ًامئاد  وا  ور  نیا  زا  ، و  تسا هدوب  مورحم  یرشب  قوف  نایاورنامرف 
یرشب ناربھر  هب  یا  هروطسا  یاھ  هناسفا  نداد  تبسن  قیرط  زا  ار  نادقف  نیا  هک 

. دنک ناربج  اھنآ  یاسآ  هزجعم  یگدنز  نارود  یعیبط و  قوف  أدبم  اب  هطبار  رد  دوخ 

نارود  . دنا هدرک  روصت  هرکاب  نارتخد  زا  هدش  هدیئاز  ار  ناشناربھر  اھداژن  زا  یرایسب 
طوبرم یاھھورگ  ، و  تسا هتخیمآ  اسآ  هزجعم  یاھدادیور  زا  یرایسب  اب  اھنآ  یگدنز 
نانیشن هلیبق  یزکرم  یایسآ  رد   . دنتسھ اھنآ  تشگزاب  راظتنا  رد  هشیمھ  نانآ  هب 
ادوب یو  دنھ  ، و  نیچ  ، تبت رد  ؛  دنتسھ ناخزیگنچ  تشگزاب  راظتنا  رد  زونھ 

نینانوسِح وا  ناتسوپخرس  نایم  رد  ؛  تسا دمحم  وا  مالسا  رد  ؛  دشاب یم 
کی ناونع  هب  مدآ  تشگزاب  یلک  روط  هب  وا   ، نایناربع اب  هطبار  رد   . دوب نوتنالانومانُا 
رسپ ۀدیا   ، دوب مدآ  ۀروطسا  موادت  کی  ادخ  ِکودرم  لباب  رد   . دوب یدام  یاورنامرف 
ۀرک رد  مدآ  روھظ  لابند  هب   . دنوادخ ناسنا و  نیب  هدنھد  لاصتا  ۀقلح   ، دنوادخ

. دندوب جیار  ایند  یاھداژن  نایم  رد  دنوادخ  نارسپ  حالطصا  هب   ، نیمز

دوجو نانآ  هب  تبسن  بلغا  هک  یفارخ  یمارتحا  اب  هتخیمآ  سرت  زا  رظن  فرص  اما 
تقوم یاھ  نیھاش  ناراگزومآ  نیا  هک  دنام  یم  یقاب  تیعقاو  کی  نیا   ، تشاد
تفرشیپ یارب  هدش  راکشآ  تقیقح  یاھمرھا  هک  دندوب  ییاھوزارت  یتیصخش 

. دندوب هتسباو  نانآ  هب  رشب  عون  بھذم  ، و  هفسلف  ، تایقالخا
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ات راگانُا  زا  ایشنروی  یرشب  خیرات  لاس  نویلیم  کی  رد  یبھذم  ربھر  اھدص  اھدص و 
رد یرایسب  یاھدم  رزج و  نارود  نیا  لوط  رد   . دنا هتشاد  دوجو  کانان  یدنھ  دشرم 

بھذم سناسنر  رھ  ، و  تسا هتشاد  دوجو  یونعم  نامیا  یبھذم و  تقیقح  جاوما 
هدش هتخانش  یبھذم  ربھر  کی  یاھشزومآ  یگدنز و  اب  هتشذگ  رد  ییایشنروی 
هب اھنآ  هک  دشاب  دنمدوس  تسا  نکمم   ، ریخا مایا  ناراگزومآ  یسررب  رد   . تسا

: دنوش یدنبھورگ  ایشنروی  رد  مدآ  زا  دعب  رصع  یبھذم  یلصا  ۀرود  تفھ 

ایحا داسومآ  یربھر  تحت  هک  روطنآ   ، یثیش نانھاک  اھ . یثیش  ۀرود   -1
رساترس رد  اھنآ   . دنتشگ مدآ  نارود  زا  دعب  گرزب  ناراگزومآ   ، دندش

، و اھیرموس  ، اھینانوی نایم  رد  اھنآ  ریثأت  ، و  دندرک یم  لمع  اھیدنآ  یاھنیمزرس 
ناونع هب  اھنآ  رخآ  هورگ  نایم  رد   . دروآ ماود  رتشیب  همھ  زا  اھودنھ 

ناوریپ اھ و  یثیش   . دنا هتشاد  موادت  رضاح  نامز  ات  ودنھ  شیک  یاھ  نمھرب 
تسد زا  لماک  روط  هب  زگرھ  دش  راکشآ  مدآ  طسوت  هک  ار  ثیلثت  موھفم  اھنآ 

. دندادن

قیرط زا  دایز  ردق  هب  ایشنروی  بھذم  قداص . کلم  یاھرنویسیم  رصع   -2
هدرامگ راک  هب  قداص  کلم  اتنو  یکام  طسوت  هک  یناراگزومآ  نآ  یاھشالت 

یگدنز میلاس  رد  حیسم  زا  شیپ  لاس  رازھ  ود  ًابیرقت  وا  هک  یماگنھ   ، دندش
یاھب ناونع  هب  ار  نامیا  اھرنویسیم  نیا   . دیدرگ ایحا   ، داد یم  شزومآ  هدرک و 

ًاروف هک  یبھذم  رھ  یارب  هچرگ  ناشیاھشزومآ  ، و  دندومن مالعا  دنوادخ  فطل 
ناراگزومآ هک  داد  لکش  ار  ییاھداینب  لاح  نیا  اب   ، دوب لصاح  یب  دش  رھاظ 

. دنتخاس ار  ایشنروی  بھاذم  اھنآ  یور  تقیقح  یتآ 

هرود نیا  رد  ود  رھ  نوتانخیا  پومنمآ و  هچ  رگا  قداص . کلم  زا  دعب  رصع   -3
کی ربھر  قداص  کلم  زا  دعب  رصع  یبھذم  ۀتسجرب  ۀغبان   ، دنداد یم  شزومآ 

. دوب  ، یسوم  ، یناربع بھذم  راذگناینب  کیدزن و  رواخ  نانیشن  نابایب  زا  هورگ 
دنوادخ  ، ونشب لیئارسا  یا  : ” تفگ وا   . داد شزومآ  ار  یتسرپاتکی  یسوم 

دوجو وا  زا  ریغ  سکچیھ   . تسادخ وا   ، دنوادخ “ ” . تسا دحاو  یادخ  ام  یادخ 
یشیاین نییآ  یایاقب  نتخاس  نک  هشیر  ددص  رد  یتخسرس  اب  وا  “ . درادن
لمع نآ  هب  هک  یناسک  یارب  یتح  ، و  دمآرب دوخ  مدرم  نایم  رد  حبش 
نانیشناج طسوت  یسوم  یتسرپاتکی   . دومن نییعت  گرم  تازاجم  دندرک  یم 
یاھشزومآ زا  یرایسب  هب  اھنآ  دعب  مایا  رد  اما   ، تفرگ رارق  یراکتسد  دروم  وا 

. تسا هتفھن  وا  تواکذ  درخ و  رد  یسوم  یگرزب   . دندومن تشگزاب  وا 
یناسنا چیھ  اما   ، دنا هتشاد  دنوادخ  زا  یرتگرزب  یاھتشادرب  رگید  یاھناسنا 

تاداقتعا نینچ  شریذپ  یارب  مدرم  زا  یدایز  دادعت  نتشاد  او  رد  هاگچیھ 
. دوبن قفوم  روطنآ  یا  هتفرشیپ 

ار تقیقح  ات  دنتساخرب  یرایسب  یاھناسنا  حیسم . زا  شیپ  مشش  نرق   -4
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دروم یبھذم  یرادیب  نورق  نیرتگرزب  زا  یکی  ماگنھ  نآ  ات  هک   ، نرق نیا  رد 
، سویسوفنک  ، اماتوگ اھنیا  نایم  رد   . دنراد مالعا   ، دوب ایشنروی  رد  هدھاشم 

یاھشزومآ  . دنوش هتشاگن  دیاب  ارگ  نیج  ناراگزومآ  ، و  تشترز  ، هستوئال
دروم ادوب  ناونع  هب  نت  اھنویلیم  طسوت  وا  ، و  دنا هدش  جیار  ایسآ  رد  اماتوگ 

نوطالفا هک  دوب  یزیچ  سویسوفنک  ینیچ  تایقالخا  یارب   . تسا مارتحا 
یاھدمایپ ود  رھ  یاھشزومآ  یارب  هک  یلاح  رد  ، و  دوب ینانوی  ۀفسلف  یارب 
یبھذم راگزومآ  کی  مادکچیھ   ، قیقد شیوگ  اب   ، تشاد دوجو  یبھذم 

، و تیناسنا رد  ار  دنوادخ  هک  سویسوفنک  اب  هسیاقم  رد  هستوئال   . دندوبن
وئات رد  ار  دنوادخ  رتشیب   ، درک یم  روصت  مسیلآ  هدیا  رد  ار  دنوادخ  هک  نوطالفا 
جیار تشادرب  ریثأت  تحت  رایسب  هک  نیا  نمض  تشترز   . دومن یم  مسجم 
تیھولا کی  ۀدیا  نیقی  روط  هب  لاح  نامھ  رد   ، دوب دب  کین و   ، هناگود ییارگ  حور 

. دومن شیاتس  ار  یکیرات  رب  رون  ییاغ  یزوریپ  نادواج و 

اب یبھذم  راگزومآ  کی  ناونع  هب  یرصان  یسیع  حیسم . زا  دعب  لوا  نرق   -5
اب ، و  دومن عورش  دوب  هدش  رارقرب  هدنھد  دیمعت  ییحی  طسوت  هک  یا  هقرف 
زا ادج   . تفر شیپ  تسناوت  هک  ییاج  ات  لاکشَا  هزور و  زا  نتفرگ  هلصاف 

رصع نیا  ناراگزومآ  نیرتگرزب  یناردنکسا  نولیف  سوسرط و  سلوپ   ، یسیع
مان هک  یشیک  نآ  لماکت  رد  یزراب  شقن  بھذم  زا  اھنآ  یاھتشادرب   . دندوب

. تسا هدرک  یزاب  دنک  یم  لمح  دوخ  اب  ار  حیسم 

یرایسب زا  هک  داھن  ناینب  ار  یبھذم  دمحم  حیسم . زا  دعب  مشش  نرق   -6
ِیعامتجا تابلاطم  هیلع  رب  یضارتعا  وا  بھذم   . دوب رترب  شنامز  تاداقتعا 

شدوخ مدرم  یبھذم  یگدنز  ماجسنا  مدع  هیلع  رب  ناگناگیب و  تاداقتعا 
. دوب

: دوب یبھذم  شبنج  ود  دھاش  هرود  نیا  حیسم . زا  دعب  مھدزناپ  نرق   -7
رد  . رواخ رد  دیدج  بھذم  کی  شیادیپ  رتخاب و  رد  تیحیسم  تدحو  رد  لالتخا 

هتفای تسد  یریذپان  فاطعنا  زا  هجرد  نآ  هب  هدش و  هنیداھن  تیحیسم  اپورا 
عومجم رواخ  رد   . دوب هتخاس  راگزاسان  تدحو  اب  ار  نآ  رتشیب  دشر  هک  دوب 

نییآ هب  وا  ناوریپ  کانان و  طسوت  مسیئادوب  ، و  مسیاودنھ  ، مالسا یاھشزومآ 
. دندش لیدبت   ، ایسآ بھاذم  نیرت  هتفرشیپ  زا  یکی   ، کیس

دنوادخ ندوب  ردپ  یبھذم —  تقیقح  ناراگزومآ  روھظ  اب  کش  نودب  ایشنروی  ۀدنیآ 
هک تسا  نیا  رب  دیما  اما   . دش دھاوخ  یگژیو  نییعت  تاقولخم —  یمامت  یردارب  و 

بھاذم نیب  عناوم  تیوقت  هب  رتمک  هدنیآ  ناربمایپ  نیا  ۀناقداص  رمتسم و  یاھشالت 
زا یرایسب  نایم  رد  یونعم  شتسرپ  یواح  ِیبھذم  یردارب  شیازفا  هب  رتشیب  و 

یگژیو نییعت  نانچ  ار  ایناتِس  یایشنروی  هک  ینالقع  نوگانوگ  تایھلا  ناوریپ 
. دنوش فوطعم  دنک  یم 
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یبیکرت بھاذم  - 6

کرحم ِیعامتجا  لماکت  زا  یبلاج  ۀعلاطم  ایشنروی  یمتسیب  نرق  بھاذم 
یشیاین نییآ  ناراگزور  زا  نایدا  زا  یرایسب   . دنھد یم  هئارا  ار  ناسنا  یشتسرپ 

کی ناونع  هب  اقیرفآ  تماق  هاتوک  یاھداژن   . دنا هدرک  یکدنا  رایسب  تفرشیپ  حبش 
یحور طیحم  کی  هب  نانآ  زا  یخرب  هچ  رگ   ، دنرادن یبھذم  شنکاو  چیھ  هقبط 

ماگنھ رد  یودب  ناسنا  هک  دنتسھ  ییاج  رد  تسرد  هزورما  اھنآ   . دنراد رواب  یکدنا 
گرم زا  دعب  تاجن  یودب  بھذم  نیداینب  داقتعا   . تشاد رارق  بھذم  لماکت  زاغآ 

، یلماکت ۀتفرشیپ  ۀعسوت  ۀدنھد  ناشن  یصخش  یادخ  کی  شتسرپ  ۀدیا   . دوب
موسر نیرت  یودب  طقف  اھکَیاد   . تسا یھلا  یزاسراکشآ  ۀلحرم  نیلوا  یتح 
ریخا ًاتبسن  نارود  ِناتسوپخرس  اھومیکسا و   . دنا هداد  لماکت  ار  یبھذم 

کی دنتشاد و  داقتعا  حابشا  هب  اھنآ   . دنتشاد دنوادخ  زا  یزیچان  رایسب  یاھتشادرب 
یموب یاھ  ییایلارتسا   . دنتشاد گرم  زا  دعب  یاقب  یعون  زا  صخشمان  ۀدیا 

زیمآ شیاتس  مارتحا  کی  ، و  یکیرات زا  تشحو   ، حبش زا  سرت  کی  طقف  یزورما 
بھذم کی  ندروآ  دوجو  هب  لاح  رد  هزات  اھولوز   . دنراد ناکاین  هب  تبسن  ییادتبا 

راک قیرط  زا  زج  هب   ، ییاقیرفآ لیابق  زا  یرایسب   . دنتسھ ینابرق  حبش و  زا  سرت 
رتارف یبھذم  لماکت  یا  هراو  تب  ۀلحرم  زا  زونھ   ، ناناملسم نایحیسم و  یتراشب 
لثم  ، دنا هدنام  رادافو  یتسرپاتکی  ۀدیقع  هب  اھتدم  اھھورگ  زا  یخرب  اما   . دنا هتفرن 

. دنتشاد داقتعا  ییاریمان  هب  نینچمھ  هک  میدق  راگزور  یاھیسارت 

شیپ ولھپ  هب  ولھپ  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم  یلماکت و  بھذم   ، ایشنروی رد 
رد دوجوم  ۀناسانشادخ  نوگانوگ  یاھمتسیس  لکش  هب  هک  نیا  نمض   ، دنور یم 

، بھاذم نیا  . دنوش یم  ماغدا  هتخیمآ و  مھ  رد   ، تالاقم نیا  ریرحت  ماگنھ  رد   ، ایند
: درمشرب نیریز  تروص  هب  ناوت  یم   ، ار ایشنروی  متسیب  نرق  بھاذم 

. نیرت یناتساب  مسیئودنھ —  - 1

. یناربع بھذم  - 2

. مسیئادوب - 3

. سویسوفنک میلاعت  - 4

. مسیئوئات دیاقع  - 5

. تشترز نید  - 6

. وتنیش - 7

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. ییارگ نیج  - 8

. تیحیسم - 9

. مالسا - 10

. نیرتدیدج کیس —  نییآ  - 11

هب کی  رھ  ، و  دندوب مسیئودنھ  تیدوھی و  ناتساب  نارود  بھاذم  نیرت  هتفرشیپ 
. دنا هتشاذگ  ریثأت  دایز  ۀزادنا  هب  رتخاب  رواخ و  رد  یبھذم  ۀعسوت  دنور  یور  بیترت 
یھلا روط  هب  هتفای و  ماھلا  اھنآ  بھاذم  هک  دنتشاد  رواب  ود  رھ  نایناربع  اھودنھ و 
هناگی طاطحنا  هب  ور  لاکشا  یگمھ  نیریاس  هک  دنتشاد  رواب  زین  ، و  دنا هدش  راکشآ 

. دنتسھ یقیقح  نید 

هدش میسقت  اھ  ینیج  ، و  ناناملسم  ، اھکیس  ، اھودنھ نایم  رد  ناتسودنھ 
نوگانوگ لاکشا  هب  اھنیا  هک  روطنآ  ار  ناھج  ، و  ناسنا  ، دنوادخ کی  رھ  ، و  تسا

یوریپ سویسوفنک  تسیئوئات و  میلاعت  زا  نیچ   . دیامن یم  میسرت  دنوش  یم  کرد 
. تسا شیاتس  مارتحا و  دروم  نپاژ  رد  وتنیش   . دنک یم 

یمالسا ، و  یحیسم  ، ییادوب  ، یناربع یداژن  نیب  یللملا و  نیب  ِگرزب  نایدا 
نآ  . دبای یم  دادتما  نپاژ  ات  نیچ و  تبت و  ات  همرب  نالیس و  زا  مسیئادوب   . دنتسھ
طقف هک  تسا  هداد  ناشن  یقابطنا  نامدرم  یرایسب  موسر  بادآ و  هب  تبسن 

. تسا هدرک  یربارب  نآ  اب  تیحیسم 

نآ  . دریگ یم  رب  رد  ار  یتسرپاتکی  ات  ییادخ  دنچ  زا  یفسلف  راذگ  یناربع  بھذم 
. تسا یھلا  ۀدش  راکشآ  بھاذم  لماکت و  بھاذم  نیب  یلماکت  ۀقلح  کی 

ات ًامیقتسم  ار  دوخ  یلماکت  ۀیلوا  نایادخ  هک  دندوب  یبرغ  مدرم  اھنت  نایناربع 
هب زگرھ  ایعشا  ناراگزور  ات  تقیقح  نیا  اما   . دندومن لابند  یھلا  ۀدش  راکشآ  یادخ 

یداژن تیھولا  کی  ۀتخیمآ  مھ  رد  ۀدیا  رگید  راب  ایعشا   . دشن هتفریذپ  هدرتسگ  روط 
وت  ، لیئارسا یادخ   ، نامدرم یادخ  یا   ” . دومن بیکرت  یناھج  ۀدننیرفآ  کی  اب  ار 
یاقب دیما  یراگزور  “ . یا هدیرفآ  ار  نیمز  نامسآ و  وت   . ییاھنت هب  وت  یتح   ، یدنوادخ
نوماریپ ینانوی  ۀتفرشیپ  میھافم  یکین و  یناربع  یلاعتم  میھافم  رد  رتخاب  ندمت 

. دوب هتفھن  ییابیز 

یور هک  تسا  حیسم  یاھشزومآ  یگدنز و  ۀرابرد  یبھذم  یحیسم  بھذم 
یتشترز و یاھشزومآ  یخرب  بذج  قیرط  زا   ، هدش یزیر  هیاپ  تیدوھی  تایھلا 
، و سرطپ  ، نولیف  ، نت هس  طسوت  ًاساسا  ، و  هتفای رییغت  رتشیب  نانوی  ۀفسلف 
یرایسب یلماکت  لحارم  نایم  زا  سلوپ  نامز  زا  نآ   . تسا هدش  یدنب  لومرف  سلوپ 
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نامدرم زا  یرایسب  هک  تسا  هدش  یبرغ  لماک  روط  هب  ردقنآ  تسا و  هدومن  روبع 
یزاسراکشآ کی  ناونع  هب  تیحیسم  هب  یعیبط  رایسب  روط  هب  ییاپورا  ریغ 

. دنرگن یم  بیجع  یمدرم  یارب  بیجع و  یادخ  کی  زا  بیجع 

ایسآ یقرش  بونج  ، و  کیدزن رواخ   ، اقیرفآ لامش  یگنھرف  یبھذم -  طبار  مالسا 
ار مالسا  هک  دوب  یحیسم  یدعب  یاھشزومآ  اب  طابترا  رد  یدوھی  تایھلا   . تسا
جاو جاھ و  ثیلثت  ۀتفرشیپ  یاھشزومآ  ربارب  رد  دمحم  ناوریپ   . تخاس هناتسرپاتکی 
کرد ار  تیھولا  کی  یھلا و  تیصخش  هس  نیرتکد  دنتسناوت  یمن  اھنآ   . دندنام یم 

یناھگان روط  هب  هک  تشاد  او  ار  یلماکت  ناھذا  تسا  لکشم  هشیمھ   . دننک
تسا یلماکت  قولخم  کی  ناسنا   . دنریذپب ار  یھلا  ۀدش  راکشآ  ۀتفرشیپ  تقیقح 

. دروآ تسد  هب  یلماکت  یاھکینکت  قیرط  زا  ار  دوخ  بھذم  دیاب  ًاساسا  و 

، دوب یبھذم  لماکت  رد  یعطق  تفرشیپ  کی  ۀدنریگ  رب  رد  ناکاین  شتسرپ  یراگزور 
، نپاژ  ، نیچ رد  یودب  موھفم  نیا  هک  تسا  روآ  فسأت  مھ  زیگنا و  تریح  مھ  نیا  اما 

ًاتبسن هک  مسیئودنھ  مسیئادوب و  نوچمھ  بھاذم  زا  یرایسب  نایم  رد  دنھ  و 
نایادخ شیاتس  لکش  هب  ناکاین  شتسرپ   ، رتخاب رد   . دراد موادت  دنرت  هتفرشیپ 
ِیلم بھذم  نیا  متسیب  نرق  رد   . دمآرد یداژن  نانامرھق  یارب  مارتحا  یلم و 

اھداژن زا  یرایسب  هک  یلم  یداژن و  نوگانوگ  یاھمسیرالوکس  رد  نامرھق  شیاتس 
دروخرب زرط  نیمھ   . دوش یم  رادیدپ  دیامن  یم  یگژیو  نییعت  ار  رتخاب  یاھتلم  و 

نامدرم یتعنص  رتگرزب  تاعامتجا  گرزب و  یاھھاگشناد  رد  دایز  روط  هب  نینچمھ 
نیا میھافم  نیا  زا  رت  توافتم  یلیخ  هن  یا  هدیا   . دوش یم  تفای  نابز  یسیلگنا 

. دشاب یم  کین “ یگدنز  یارب  یکارتشا  یوجتسج  کی   ” طقف بھذم  هک  تسا 
هب مور و  روتارپما  ۀیلوا  شتسرپ  هب  تشگزاب  کی  زا  رتشیب  یزیچ  یلم “ بھاذم  ”

. دنتسین دبای —  یم  مسجت  یتنطلس  ۀداوناخ  رد  هک  روشک  شتسرپ  وتنیش — 

بھذم رتشیب  لماکت  - 7

تسا نکمم  یتسار  هب  هفسلف   . دوش یملع  تیعقاو  کی  دناوت  یمن  زگرھ  بھذم 
روط هب  ای  یلماکت  هشیمھ  یارب  بھذم  اما   ، دشاب هتفرگ  رارق  یملع  ۀیاپ  کی  یور 

هک روطنآ   ، دنام دھاوخ  یقاب  ود  رھ  زا  یلمتحم  بیکرت  ای   ، هدش راکشآ  یھلا 
. تسا نینچ  ایند  رد  هزورما 

روط هب  ناھگان  ای  ، و  دنبای یم  لماکت  ای  اھنآ   . دنوش عارتخا  دنناوت  یمن  دیدج  بھاذم 
لاح رد  تانایب  ًافرص  یلماکت  دیدج  بھاذم  یمامت  دنوش . یم  راکشآ  یھلا 

. دور یمن  نیب  زا  هنھک   . دنتسھ دیدج  تالیدعت  ، و  تاقابطنا  ، هنھک دیاقع  تفرشیپ 
لاکشا کاخ و  زا  کیس  نییآ  هک  روطنآ  یتح   ، دوش یم  ماغدا  دیدج  اب  ًافرص  نآ 

هفوکش هدز و  هناوج  رصاعم  یاھ  شیک  ریاس  ، و  مالسا  ، مسیئادوب  ، مسیئودنھ
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ضرق ای  نتفرگ  ضرق  رد  یودب  ناسنا   . دوب کیتارکمد  رایسب  یودب  بھذم   . درک
اب طقف  یسانشادخ  هب  هتسباو  بصعتم  هنادبتسم و  ینیبدوخ   . دوب عیرس  نداد 

. تشگ رادیدپ  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم 

ادخ یوس  هب  ار  ناسنا  هک  دنتسھ  بوخ  دح  نآ  ات  یگمھ  ایشنروی  ددعتم  بھاذم 
نیا نایارگ  بھذم  زا  هورگ  رھ  یارب   . دنھد هئارا  ناسنا  هب  ار  ردپ  کرد  هداد و  قوس 
رتشیب ییاھدروخرب  زرط  نینچ   . دنادب ضحم  تقیقح  ار  دوخ  نید  هک  تسا  هابتشا 

یبھذم چیھ  ایشنروی  رد   . نید رد  نیقی  ات  تسا  تایھلا  رد  ینیبدوخ  زا  یکاح 
تسا لماش  یرگید  نید  رھ  رد  هک  ار  یقیاقح  یاھ  نیرتھب  دناوتن  هک  درادن  دوجو 

تقیقح ۀدنریگ  رب  رد  یگمھ  اھنآ  اریز   ، دیامن بذج  هعلاطم و  دنمدوس  روط  هب 
هب تافارخ  رد  دوجوم  یاھ  نیرتدب  ندرک  موکحم  یاج  هب  رگا  نایارگ  بھذم   . دنتسھ

ۀدنز شیک  رد  دوجوم  یاھ  نیرتھب  ناشناگیاسمھ  ۀنھک  یاھنییآ  هدنام و  اج 
. درک دنھاوخ  لمع  رتھب  دنیامن  ضرق  ار  اھنآ  یونعم 

یونعم یامنھار  هب  ناسنا  ینالقع  ریغتم  خساپ  ۀجیتن  رد  بھاذم  نیا  یمامت 
رد هک  دنشاب  هتشاد  دیما  دنناوت  یمن  زگرھ  اھنآ   . دنا هدمآ  دوجو  هب  وا  ناسکی 

؛ دنتسھ ینالقع  اھنیا  دنبای —  تسد  یگناگی  کی  هب  اھنییآ  ، و  تابصعت  ، تاداقتعا
هب یگمھ  ردپ  یقیقح  شتسرپ  رد  تسناوت  دنھاوخ  یزور  دنناوت و  یم  اھنآ  اما 

یمامت هک  دراد  تقیقح  دبا  ات  نیا  ، و  تسا یونعم  نیا  اریز   ، دنسرب یگناگی 
. دنربارب حور  رد  اھناسنا 

یاھشزرا ندمت  اما   ، دوب یدام  شزرا  زا  یھاگآدوخ  کی  ًاتدمع  یودب  بھذم 
یاھشزرا راک  فقو  ار  درف  نیتسار  بھذم  هک  ارچ   ، دھد یم  اقترا  ار  یبھذم 

یرادرک کین  ۀفسلف  هب  تایقالخا   ، بھذم لماکت  اب   . دنک یم  یلاعتم  ینعمرپ و 
یاھشزرا یناعم و  نیرتالاو  یاھصخاش  قیرط  زا  یرادرک  کین  ، و  دوش یم  لیدبت 

. و دوش یم  لیدبت  درف  لمعلاروتسد  هب  یونعم —  یھلا و  یاھلآ  هدیا  یلاعتم — 
، تبحم یرادافو  ۀدنز  ۀبرجت   ، عیدب هتخیگنا و  دوخ  فقو  کی  بھذم  بیترت  نیدب 

. دوش یم 

: دوش یم  نایامن  ریز  قرط  هب  بھذم  کی  تیفیک 

. اھیرادافو اھشزرا —  حطس  - 1

نیرتالاو نیا  زا  لآ  هدیا  ینادردق  هب  درف  نتخاس  ساسح  یناعم —  قمع  - 2
. اھشزرا

. یھلا یاھشزرا  نیا  هب  فقو  ۀجرد  فقو —  تدش  - 3
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ینامرآ یگدنز  ِیناھیک  ریسم  نیا  رد  تیصخش  ِتیدودحم  نودب  ِتفرشیپ  - 4
رد نایاپ  یب  یجیردت  یدنورھش  دنوادخ و  هب  تبسن  یدنزرف  کرد   ، یونعم

. ناھج

هب دوخ  نیدلاو  زا  قلطم  تردق  نوماریپ  ار  دوخ  یاھ  هدیا  کدوک  هک  یماگنھ 
. و دننک یم  تفرشیپ  یھاگآدوخ  رد  یبھذم  یناعم  دھد  یم  لاقتنا  دنوادخ 
ایآ هک  دراد  یگتسب  نیا  هب  دایز  ۀزادنا  هب  یکدوک  نینچ  یبھذم  ۀبرجت  یمامت 

رد هشیمھ  ناگدرب   . تسا هدش  امرفمکح  یدنزرف  هدلاو –  ۀطبار  رب  تبحم  ای  سرت 
هبرجت ار  یگرزب  یراوشد  دنوادخ  تبحم  میھافم  اب  بابرا  زا  ناشسرت  ینیزگیاج 

هک ییاھسرت  نآ  زا  ار  رشب  عون  دیاب  هتفرشیپ  بھاذم  ، و  شناد  ، ندمت  . دنا هدرک 
نیمھ هب  . و  دنشخب ییاھر  دنتسھ  یعیبط  یاھ  هدیدپ  زا  تشحو  زا  یشان 

هب اھ  یگتسباو  یمامت  زا  ار  هتفای  شزومآ  یاھناسنا  دیاب  رتشیب  ِیرگنشور  بیترت 
. دزاس اھر  تیھولا  اب  یونعم  طابترا  رد  اھ  هطساو 

یندید دوجوم  رشب و  زا  شیاتس  لاقتنا  رد  هناتسرپ  تب  گنرد  ینیبانیب  لحارم  نیا 
هب تبسن  یھاگآ  قیرط  زا  اما   ، دنتسھ ریذپان  بانتجا  یندیدان  یھلا و  دوجوم  هب 
نیا اب   . دنوش هاتوک  دیاب  ناسنا  رد  نکاس  یھلا  حور  ۀدننک  لیھست  یونعم  تمدخ 
تحت فرژ  یا  هنوگ  هب  تیھولا  زا  شیاھتشادرب  ۀطساو  هب  طقف  هن  ناسنا   ، دوجو
مرتحم یارب  هک  ینانامرھق  تریس  طسوت  نینچمھ  هکلب   ، تسا هتفرگ  رارق  ریثأت 

یھلا و حیسم  هک  ییاھنآ  هک  تسا  روآ  فسأت  رایسب   . تسا هدیزگرب  ناشندرمش 
عشوی عاجش —  نامرھق  روالد و  درم  زا  دننک  یم  شیاتس  ار  گرم  زا  هتساخرب 

. دنا هدرک  یشوپ  مشچ  فسوی —  دنزرف 

موسر اما   ، تسا هاگآدوخ  بھذم  هب  تبسن  یفکم  روط  هب  یزورما  ناسنا 
یعامتجا و ۀدز  باتش  ینوگرگد  قیرط  زا  دنتسھ و  شوشغم  وا  یشتسرپ 

دنمشیدنا نانز  نادرم و   . دنا هدش  رابتعا  یب  وا  یملع  ۀقباس  یب  یاھتفرشیپ 
دھاوخ روبجم  ار  بھذم  تساوخرد  نیا  ، و  دنتسھ بھذم  ۀرابود  فیرعت  ناھاوخ 

. دنک یبایزرا  ون  زا  ار  دوخ  هک  تخاس 

یرشب یاھشزرا  رد  رتشیب  تالیدعت  ماجنا  ۀفیظو  اب  لسن  کی  رد  یزورما  ناسنا 
ۀوحن یور  ًامامت  نیا  . و  تسا هجاوم  هدش  ماجنا  لاس  رازھ  ود  رد  هچنآ  هب  تبسن 
یگدنز ۀقیرط  کی  بھذم  اریز   ، دراذگ یم  ریثأت  بھذم  هب  تبسن  یعامتجا  دروخرب 

. تسا ندرک  رکف  کینکت  کی  زین  ندرک و 

یمامت یامنھار  ۀراتس  یدبا و  ناینب   ، نامز رھ  رد   ، هراومھ دیاب  نیتسار  بھذم 
. دشاب رادیاپ  یاھندمت 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 93
قداص کلم  اتنو  یکام 

زا هتشر  کی  رد  هک  اریز   ، دنفورعم یرارطضا  نارسپ  هب  ًامومع  اھقداص  کلم 
هک هاگ  رھ   . دنوش یم  ریگرد  یلحم  ناھج  کی  تارک  رد  زیگنا  تفگش  یاھتیلاعف 

یداعریغ یزیچ  هب  تسانب  هک  یتقو  ای   ، دیآ یم  شیپ  یا  هداعلا  قراخ  لکشم 
. دریگ یم  هدھع  هب  ار  تیرومأم  نیا  هک  تسا  قداص  کلم  کی  ًابلاغ   ، دوش تردابم 

رایسب حوطس  رد  یرارطضا و  عقاوم  رد  لمع  یارب  قداص  کلم  نارسپ  ییاناوت 
اھنآ ۀتسر  ۀژیو   ، تیصخش نتخاس  نایامن  یکیزیف  حطس  رد  یتح   ، ناھج عونتم 

درکراک زا  ریذپ  نوگرگد  ۀتشر  نیا  رد  یتاجرد  هب  تایح  نیلماح  طقف   . تسا
. دنتسھ میھس  یتیصخش 

کی  . تسا هدوب  لاعف  ایشنروی  رد  دایز  دح  هب  ناھج  یدنزرف  قداص  کلم  ۀتسر 
هدزاود هورگ  کی   . دندرک تمدخ  تایح  نیلماح  اب  هطبار  رد  نانآ  ۀرفن  هدزاود  تئیھ 

ات دندش و  امش  ۀرک  ناتسرپرس  ایشسگیلک  یوَر  ادج  زا  دعب  یمک  یدعب  ۀرفن 
لابند هب  قداص  کلم  هدزاود  نیا   . دندنام یقاب  تردق  عضوم  رد  اوح  مدآ و  نامز 
یرصان یسیع  هک  یزور  ات  سپ  نآ  زا  ، و  دنتشگزاب ایشنروی  هب  اوح  مدآ و  یاطخ 
ناونع هب  دیدرگ  ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  ناونع  بحاص  ناسنا  دنزرف  ناونع  هب 

. دنداد تیلوئسم  ۀمادا  یا  هرایس  ناتسرپرس 

اتنو یکام  روھظ  - 1

راکشآ تقیقح   ، ایشنروی رد  مدآ  تیرومأم  قیفوت  مدع  زا  دعب  یاھ  هرازھ  لوط  رد 
ینالقع ظاحل  هب  یرشب  یاھداژن  هچ  رگا   . تفرگ رارق  یدوبان  رطخ  رد  هدش 

دودح رد   . دندوب لوفا  لاح  رد  ًاجیردت  یونعم  رظن  زا   ، دندرک یم  تفرشیپ  دنتشاد 
هدش مھبم  رایسب  اھناسنا  ناھذا  رد  دنوادخ  موھفم  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس   3000

. دوب

ناش هرایس  رد  لیئاکیم  عوقولا  بیرق  یاطعا  زا  قداص  کلم  تسرپرس  هدزاود 
تروص هب  ور  نیا  زا   . دھد یم  خر  ماگنھ  هچ  دنتسناد  یمن  یلو  دنتشاد  عالطا 
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هک دندومن  تساوخرد  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  زا  هداد و  هسلج  لیکشت  یمسر 
مکح نیا  اب  تساوخرد  نیا   . دوش هداد  یتابیترت  ایشنروی  رد  تقیقح  رون  ظفح  یارب 
کلم ناتسرپرس  ناتسد  رد  ًالماک  ایناتِس  ِشش  دصشش و  رد  روما  تیادھ   ” هک

قداص کلم  ردپ  هب  کمک  یارب  سپس  ناتسرپرس   . دش در  دراد “ رارق  قداص 
کی ندیسر  نامز  ات   ” دیاب هک  دندومن  تفایرد  ار  مایپ  نیا  طقف  اما  دندش  لسوتم 
دھاوخ تاجن  نانیمطا  مدع  نتفای و  ردھ  زا  ار  یا  هرایس  نیوانع  هک  ییاطعا  رسپ 

. دنھد همادا  تقیقح  ظفح  هب  ناشدوخ  یباختنا  ۀقیرط  هب  داد “

، قداص کلم  اتنو  یکام  هک  دوب  ناشدوخ  عبانم  هب  لماک  ندش  هدنکفا  ۀجیتن  رد  و 
خیرات یمامت  رد  هک  ار  هچنآ  ات  دش  بلطواد   ، یا هرایس  تسرپرس  هدزاود  زا  یکی 
کی تروص  هب  نیمز  ۀرک  رد  دھد : ماجنا  دوب  هدش  ماجنا  راب  شش  طقف  نادابن 
یارب یرارطضا  رسپ  کی  تروص  هب  ار  دوخ  ، و  هتفای روھظ  یتسھ  تقوم  ناسنا 
نوتگنیولس نیلوئسم  فرط  زا  ارجام  نیا  یارب   . دیامن اطعا  ایند  رد  یونعم  تمدخ 

رھش دوب  انب  هچنآ  کیدزن  قداص  کلم  اتنو  یکام  یعقاو  روھظ  ، و  دش رداص  هزاجا 
کلم رسپ  نیا  یزاسرادیدپ  لمع  یمامت   . تفای ققحت  دوش  نیطسلف  رد  میلاس 

زا یخرب   ، تایح نیلماح  یراکمھ  اب  یا  هرایس  ناتسرپرس  طسوت  قداص 
لماک ایشنروی  نکاس  رگید  ینامسآ  یاھتیصخش  ، و  یکیزیف داتسا  نارگلرتنک 

. دیدرگ

میلاس میکح  - 2

اطعا ایشنروی  یرشب  یاھداژن  هب  اتنو  یکام  هک  دوب  یسیع  دلوت  زا  شیپ  لاس   1973
. دشن هدید  ناسنا  نامشچ  طسوت  وا  ندش  رادیدپ   . دوبن یشیامن  وا  ندمآ   . دیدرگ

لخاد  ، یرموس بسن  لصا و  اب  ینادلک  راد  هلگ  کی   ، نادمَا رداچ  هب  هک  هاگنآ  وا 
نالعا . و  دیدرگ هدھاشم  هثداحرپ  زور  نآ  رد  یناف  ناسنا  طسوت  راب  نیلوا  یارب  دش 

نم : ” دوب هدیجنگ  تشاد  راھظا  ناپوچ  نیا  هب  وا  هک  هداس  ۀتفگ  کی  رد  وا  تیرومأم 
“. هناگی اتکی و  یادخ  اھنت   ، هبترمالاو  ، نویلا لِا  نھاک   ، متسھ قداص  کلم 

اب ار  هبیرغ  درف  نیا  هک  نیا  زا  سپ  دمآ و  دوخ  هب  یتفگش  زا  راد  هلگ  هک  یتقو 
وا اب  ار  ماش  ات  درک  تساوخرد  قداص  کلم  زا  دومن  چیپ  لاؤس  رایسب  یاھشسرپ 
اتنو یکام  هک  دوب  یراب  نیلوا  نیا  شیناھج  ینالوط  یناگدنز  لوط  رد  . و  دنک فرص 

راھچ دون و  یگدنز  یط  رد  ار  وا  دوب  انب  هک  یکاروخ   ، دروخ یم  یدام  یاذغ 
. دھد توق  یدام  دوجوم  کی  ناونع  هب  شا  هلاس 

تیرومأم قداص  کلم   ، دندرک یم  تبحص  ناگراتس  ریز  رد  هک  یلاح  رد   ، بش نآ  و 
تکرح اب  هک  هاگنآ   ، درک زاغآ  ار  دنوادخ  تیعقاو  تقیقح  یزاسراکشآ  رب  ینبم  دوخ 

ناگراتس یھلا  ۀدننیرفآ   ، هبترمالاو  ، نویلا لا  : ” تفگ هدرک و  ور  نادمَا  هب  شیوزاب 
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نینچمھ ، و  دشاب یم  مینک  یم  یگدنز  نآ  یور  ام  هک  نیمز  نیمھ  یتح  نامسآ و 
“. تسا تشھب  یلاعتم  یادخ  وا 

هک ار  ینارادنامیا  ، و  نویراوح  ، نادرگاش زا  هورگ  کی  قداص  کلم  لاس  دنچ  فرظ 
رد یدوز  هب  وا   . دروآ درگ  دوخ  رود  هب  دنداد  لکش  ار  میلاس  ۀدنیآ  عامتجا  ۀتسھ 
هتخانش میلاس  میکح  ، و  هبترمالاو  ، نویلا لا  نھاک  ناونع  هب  نیطسلف  رساترس 
میلاس هاشداپ  ای  خیش  ناونع  هب  یھاگ  وا  فارطا  لیابق  زا  یخرب  نایم  رد   . دش

قداص کلم  ندش  دیدپان  زا  دعب  هک  دوب  یناکم  میلاس   . تفرگ یم  رارق  هراشا  دروم 
. دش یم  هدیمان  میلشروا  نآ  زا  دعب  ، و  سوبج رھش 

یدون و ۀتخیمآ  ماگنھ  نآ  رد  نامدرم  هب  قداص  کلم   ، یصخش یامیس  رد 
. راو هدنامرف  ۀبذج  کی  یاراد  یتوف و  شش  ًابیرقت  دق  اب   ، تشاد تھابش  یرموس 

دننامھ رتشیب  وا   . درک یم  ملکت  رگید  یاھنابز  نیجود  مین  ینادلک و  نابز  هب  وا 
زا یناشن  کی  شا  هنیس  یور  هک  نیا  زج  هب   ، دیشوپ یم  سابل  یناعنک  نانھاک 

لوط رد   . درک یم  بصن  ار  ایناتِس  ِیتشھب  ثیلثت  ناشن   ، زکرم مھ  ۀریاد  هس 
سدقم ردقنآ  وا  ناوریپ  طسوت  زکرم  مھ  ۀریاد  هس  تمالع  نیا  شیناحور  تمدخ 

یرپس اب  یدوز  هب  ، و  دندرکن ادیپ  ار  نآ  زا  هدافتسا  تأرج  زگرھ  هک  دش  یم  هدرمش 
. دیدرگ شومارف  لسن  دنچ  ندش 

زگرھ اھنت  هن   ، درک یم  یگدنز  نارود  نآ  یاھناسنا  موسر  قباطم  اتنو  یکام  هچ  رگا 
یکیزیف ندب   . دراذگب اج  هب  نیمز  رد  یدالوا  دوخ  زا  تسناوت  یمن  هکلب  درکن  جاودزا 
یاھندب نآ  عون  زا  عقاو  رد  تشاد  تھابش  رکذم  ناسنا  ندب  هب  هک  یلاح  رد  وا 

ۀدش رادیدپ  ۀرفن  دصکی  لنسرپ  یاضعا  طسوت  هک  دوب  یصوصخم  ۀدش  هتخاس 
زا کیچیھ  ِتایح  یامسالپ  هک  نیا  زج  هب   ، دش یم  هدافتسا  ایشسگیلک  سنرپ 

. دوبن دوجوم  ایشنروی  رد  مھ  تایح  تخرد   . تشادن هارمھ  هب  ار  یرشب  یاھداژن 
وا یکیزیف  مسیناکم   ، دنام یم  یقاب  نیمز  رد  ینالوط  ۀرود  رھ  یارب  اتنو  یکام  رگا 
ار دوخ  ییاطعا  تیرومأم  وا   ، دوجوم طیارش  نآ  رد   . دراذگ یم  لاوز  هب  ور  جیردت  هب 
راھچ دون و  رد  دیامن  یشالت  هب  عورش  وا  یدام  ندب  هک  نیا  زا  شیپ  یلیوط  تدم 

. دیناسر نایاپ  هب  لاس 

رظان ناونع  هب  هک   ، دومن تفایرد  رکف  ۀدننک  میظنت  کی  هتفای  روھظ  قداص  کلم  نیا 
هبرجت و نآ  ات   ، دیزگ یم  تماقا  شیرشب  قوف  تیصخش  رد  مسج  حصان  نامز و 
روھظ رسپ  کی  رد  ندیزگ  تماقا  کینکت  ییایشنروی و  تالکشم  هب  یلمع  دورو 
تعاجش اب  هک  تخاس  یم  رداق  ار  ردپ  ِحور  نیا  راک  نیا  ، و  دروآ تسد  هب  ار  هتفای 

یناف مسج  دننامھ  هک  هاگنآ   ، لیئاکیم  ، دنوادخ یتآ  رسپ  یرشب  نھذ  رد  رایسب 
ماگنھ نآ  ات  هک  تسا  رکف  ۀدننک  میظنت  اھنت  نیا  . و  دنک لمع  دیدرگ  رادیدپ  نیمز  رد 

. دندوب یرشب  مھ  یھلا و  مھ  نھذ  ود  رھ  اما   ، دومن لمع  ایشنروی  رد  نھذ  ود  رد 
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یا هرایس  ناتسرپرس  ۀرفن  هدزای  هورگ  اب  اتنو  یکام   ، مسج رد  تماقا  لوط  رد 
ینامسآ یاھتیصخش  رگید  یاھ  هتسر  اب  وا  اما   ، دوب لماک  سامت  رد  دوخ  رایمھ 

دوجوم کی  ریظن  وا   ، قداص کلم  ناتسرپرس  زج  هب   . دنک رارقرب  طابترا  تسناوت  یمن 
. تشادن یسامت  چیھ  یرشب  قوف  دنمشوھ  تادوجوم  اب  یرشب 

قداص کلم  میلاعت  - 3

زا ار  اھنآ  داد و  نامزاس  میلاس  رد  ار  دوخ  سرادم  قداص  کلم   ، هھد کی  تشذگ  اب 
هدروآ دوجو  هب  مود  ندع  ِیثیش  ۀیلوا  نانھاک  طسوت  هک  نیشیپ  متسیس  یور 
رییغت طسوت  هک  نداد  کی  هد -  متسیس  ۀدیا  یتح   . دومن یرادربوگلا  دوب  هدش 

ۀدش لوادتم  ریخأت  اب  یاھتنس  زا  زین  دیدرگ  موسرم   ، میھاربا  ، وا یتآ  ۀداد  شیک 
. دوب هدش  قتشم  ناتساب  نارود  یاھ  یثیش  یاھشور 

تشاذگ اما   ، داد شزومآ  ار  یناھج  تیھولا  کی   ، اتکی یادخ  موھفم  قداص  کلم 
 — هبترمالاو نویلا —  لا  وا  هک  کدایشالرن  ۀبکوک  ردپ  اب  ار  شزومآ  نیا  مدرم  هک 
رد روما  عاضوا  رفیسول و  تیعضو  دروم  رد  قداص  کلم   . دنزاس طبترم  دیمان  یم 
مامتا زا  دعب  ات  متسیس  یاورنامرف   ، جروفانال  . درک رایتخا  توکس  ًالماک  مسورج 
نایوجشناد تیرثکا  یارب   . تشاد راک  رس و  ایشنروی  اب  یکدنا  ردق  لیئاکیم  یاطعا 

. دوب ادخ  هبترمالاو  دوب و  تشھب  ایشندیا   ، میلاس

ناشن ناونع  هب  قداص  کلم  هک  ار  زکرم  مھ  ۀریاد  هس  لبمس   ، مدرم تیرثکا 
ریسفت دنوادخ  ، و  ناگتشرف  ، اھناسنا یھاشداپ  هس  هب  دوب  هتفریذپ  دوخ  یاطعا 
یکدنا رایسب  دادعت   . دنھد همادا  داقتعا  نیا  هب  نانآ  هک  دش  هتشاذگ  . و  دندرک یم 
، و یگنادواج  ، ینارکیب زا  یناشن  هریاد  هس  نیا  هک  دنتسناد  یم  وا  ناوریپ  زا 
نیا میھاربا  یتح   . دنتسھ تیادھ  یھلا و  یاقب  ِیتشھب  ثیلثت  ندوب  یناھج 
شزومآ وا  هب  هک  نانچ   ، تشادنپ یم  ایشندیا  ۀبترمالاو  هس  هباثم  هب  ار  لبمس 

کلم هک  یدح  ات   . دننک یم  لمع  یکی  تروص  هب  هبترمالاو  هس  هک  دوب  هدش  هداد 
ًالومعم  ، داد یم  شزومآ  دش  یم  هزیلبمس  شناشن  رد  هک  ار  ثیلثت  موھفم  قداص 

. داد یم  طبر  کدایشالرن  ۀبکوک  ِکدادنارُو  یاورنامرف  هس  هب  ار  نآ 

تیمکاح تیعقاو  زا  رتارف  یشزومآ  شا  هماع  ناوریپ  هب  درکن  یعس  وا 
هب قداص  کلم  اما   . دنک هضرع  ار  ایشنروی —  نایادخ  ایشندیا —  یاھ  هبترمالاو 

یلحم ناھج  نامزاس  درکراک و  لماش  هک   ، تخومآ ار  هتفرشیپ  تقیقح  یخرب 
نایوجشناد هورگ  یناعنک و  نادرون  شا  هغبان  دیرم  هب  هک  یلاح  رد   ، دش یم 

. تخومآ ار  انُواھ  یتح  ناھجربا و  قیاقح  شقاتشم 

درک یگدنز  لاس  یس  زا  شیب  نانآ  اب  قداص  کلم  هک  ورتاک  ۀداوناخ  یاضعا 
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رد ار  اھنآ  دیدم  یاھتدم  یارب  دنتسناد و  یم  ار  رتالاب  قیاقح  نیا  زا  یرایسب 
هک  ، یسوم ناش  یمان  ۀداون  ناراگزور  ات  یتح   ، دندیشخب موادت  دوخ  ۀداوناخ 
وا و یردپ  تمس  زا  رما  نیا  نوماریپ  قداص  کلم  ناراگزور  زا  عزانمالب  یتیاور 
هدیسر شتسد  هب  ناس  نیدب  وا  یردام  تمس  زا  رگید  عبانم  قیرط  زا  نینچمھ 

. دوب

شزومآ دنتشاد  شریذپ  تفایرد و  تیفرظ  هک  ییاج  ات  شناوریپ  هب  قداص  کلم 
، ناسنا  ، نیمز تشھب و  ۀرابرد  نردم  یبھذم  یاھ  هدیا  زا  یرایسب  یتح   . داد یم 

راگزومآ نیا  اما   . دنتسین رود  نادنچ  قداص  کلم  تامیلعت  نیا  زا   ، ناگتشرف ، و  ادخ
راگدیرفآ کی   ، یناھج تیھولا  کی   ، اتکی یادخ  نیرتکد  عبات  ار  زیچ  همھ  گرزب 

هک دش  دیکأت  روظنم  نیا  هب  شزومآ  نیا  یور   . دروآرد یھلا  ردپ  کی  ، و  ینامسآ
ناونع هب  لیئاکیم  بقاعتم  روھظ  یارب  ار  هار  دشاب و  باذج  ناسنا  شیاین  یارب 

. دزاس هدامآ  یناھج  ردپ  نامھ  رسپ 

هدمآ وا  هک  روطنآ  دنوادخ  رگید  رسپ  کی  هدنیآ  رد  ینامز  هک  تخومآ  یم  قداص  کلم 
نیا هب  ؛ و  دمآ دھاوخ  ایند  هب  نز  کی  زا  وا  هک  نیا  اما   . دمآ دھاوخ  مسج  رد   ، دوب
کی یسیع  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  یتآ  ناراگزومآ  زا  یرایسب  هک  تسا  رطاخ 

. تسا قداص “ کلم  ۀبتر  مھ  هشیمھ  یارب   ” یناحور مداخ  ای  نھاک 

ار ایند  شیارگ  ۀناتسرپاتکی  ۀصرع  تخاس و  ایھم  ار  هار  قداص  کلم  بیترت  نیدب  و 
هک یدنوادخ   ، تخاس مھارف  هناگی  دنوادخ  یتشھب  یعقاو  رسپ  کی  یاطعا  یارب 

هب ار  ناسنا  هک  ییادخ  ناونع  هب  دومن و  ریوصت  حوضو  هب  همھ  ردپ  ناونع  هب  وا 
هک یماگنھ  . و  تشاد هضرع  میھاربا  هب  دریذپ  یم  یصخش  نامیا  ۀداس  طرش 
ردپ اب  هطبار  رد  قداص  کلم  هک  ار  هچنآ  یمامت   ، دیدرگ رھاظ  نیمز  رد  لیئاکیم 

. درک دییأت  دوب  هداد  شزومآ  یتشھب 

میلاس بھذم  - 4

یلافس ۀحول  یاھراموط  هک  سک  رھ   . دندوب هداس  رایسب  میلاس  یشتسرپ  نییآ 
رطاخ هب  ار  داقتعا  نیا   ، درک یم  یراذگ  تمالع  ای  اضما  ار  قداص  کلم  یاسیلک 

: دراذگ یم  هحص  نآ  رب  درپس و  یم 

اھزیچ ۀمھ  ۀدننیرفآ  یناھج و  ردپ  هناگی   ، هبترمالاو یادخ   ، نویلا لا  هب  نم  - 1
. مراد نامیا 

منامیا ببس  هب  ار  دنوادخ  فطل  هک  هبترمالاو  اب  ار  قداص  کلم  نامیپ  نم  - 2
. مریذپ یم   ، ینتخوس یایادھ  اھینابرق و  ببس  هب  هن   ، دراد یم  اطع 
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نیا ۀدژم  منک و  تعاطا  قداص  کلم  نامرف  تفھ  زا  هک  منک  یم  دھع  نم  - 3
. مھدب اھناسنا  ۀمھ  هب  ار  هبترمالاو  اب  نامیپ 

نامیا ۀداس  هاتوک و  زاربا  نینچ  یتح  اما   . دوب میلاس  دابآون  شیک  یمامت  نیا  و 
ترابع هب   . دوب هتفرشیپ  رایسب  دح و  زا  هدایز  ًاعومجم  ناراگزور  نآ  یاھناسنا  یارب 

ار نامیا —  طقف  زیچ —  چیھ  یازا  رد  یھلا  فطل  تفایرد  ۀدیا  نانآ  هداس 
ناسنا هک  دنتشاد  داقتعا  هاگدید  نیا  هب  ًاقیمع  نانآ   . دننک کرد  دنتسناوت  یمن 

اب ینالوط و  یاھتدم  یارب   . تسا هدمآ  ایند  هب  نایادخ  هب  ناوات  تخادرپ  تحت 
هک دندوب  لوغشم  نانھاک  هب  ایادھ  میدقت  ندرک و  ینابرق  راک  هب  ردقنآ  دایز  قایتشا 
دوب یناسک  یمامت  هب  ناگیار  ۀیدھ  کی   ، یھلا فطل   ، تاجن هک  تراشب  نیا  کرد  زا 
نامیا یلدود  اب  میھاربا  اما   . دندوب ناوتان  دندروآ  یم  نامیا  قداص  کلم  نامیپ  هب  هک 

“. دیدرگ بوسحم  وا  یرادنید  ناونع  هب   ” نیا یتح  ، و  دروآ

یلاع نوناق  طوطخ  دادتما  رد  دیدرگ  مالعا  قداص  کلم  طسوت  هک  ینامرف  تفھ 
دوب ینامرف  تفھ  هیبش  دایز  رایسب  دوب و  هدش  یرادربوگلا  ییایشیملد  یناتساب 
نیا زا  میلاس  بھذم  نامرف  تفھ  نیا   . دش یم  هداد  شزومآ  مود  لوا و  ندع  رد  هک 

: دندوب رارق 

. دینکن تمدخ  نیمز  تشھب و  ۀبترمالاو  ۀدننیرفآ  زا  ریغ  هب  ار  ییادخ  چیھ  - 1

. دشاب یم  یدبا  تاجن  یارب  طرش  اھنت  نامیا  هک  دیشاب  هتشادن  دیدرت  - 2

. دیھدن غورد  تداھش  - 3

. دینکن لتق  - 4

. دینکن یدزد  - 5

. دینکن انز  - 6

. دینکن یمارتحا  یب  ناتنارتگرزب  نیدلاو و  هب  - 7

یبوخ هب  قداص  کلم   ، دوبن زاجم  ندرک  ینابرق  دابآون  لخاد  رد  هک  یلاح  رد 
دشاب و یم  لکشم  ردقچ  نیرید  یاھتنس  یناھگان  ندرک  خوسنم  هک  تسناد  یم 

ینابرق یاج  هب  ار  بارش  نان و  ینید  نییآ  ینیشناج  هنالقاع  یا  هنوگ  هب  ور  نیا  زا 
کلم  ” هک تسا  هدمآ  تاشراگن  رد   . دومن هضرع  نوخ  مسج و  رت  یمیدق  ندرک 
ًاعومجم هناطاتحم  یروآون  نیا  یتح  اما  “ . دروآ بارش  نان و  میلاس  هاشداپ  قداص 

رد هک  میلاس  ۀموح  رد  ار  ینیعم  زکارم  یگمھ  نوگانوگ  لیابق  ؛  دوبن زیمآ  تیقفوم 
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دعب میھاربا  یتح   . دندومن ظفح  دندرک  یم  میدقت  ینتخوس  یایادھ  ینابرق و  نآ 
یتقو ات  وا  هداس  ترابع  هب   . دروآ یور  یربرب  مسر  نیا  هب  رمعالرُدِک  رب  شیزوریپ  زا 
قداص کلم  . و  دوبن رطاخ  هدوسآ  ًالماک  دوب  هدرکن  میدقت  ار  موسرم  ینابرق  کی  هک 

یبھذم موسر  زا  ندرک  ینابرق  هب  تسردان  لیامت  نیا  لماک  ندرک  نک  هشیر  رد 
. تفاین تسد  تیقفوم  هب  زگرھ   ، میھاربا یتح   ، شناوریپ

ار دوخ  ییاطعا  تیرومأم  ندیناسر  ماجنا  هب  ًادیکا  یسیع  دننامھ  قداص  کلم 
یتح ، و  ایند تاداع  رد  رییغت   ، موسر بادآ و  رد  مرفر  داجیا  هب  وا   . داد رارق  هجوت  دروم 
ود ات  دمآ  وا   . دیزرون تردابم  یملع  قیاقح  ای  یتشادھب  ۀتفرشیپ  یاھشور  جیورت 
ار هار  دراد و  هاگن  هدنز  نیمز  یور  ار  اتکی  یادخ  تقیقح  دناسر : ماجنا  هب  ار  هفیظو 
. دزاس راومھ  یناھج  ردپ  نامھ  یتشھب  رسپ  کی  یناسنا  بقاعتم  یاطعا  یارب 

لاس راھچ  دون و  یارب  میلاس  رد  ار  ییادتبا  ۀدش  راکشآ  تقیقح  قداص  کلم 
روضح میلاس  ۀسردم  رد  فلتخم  راب  هس  میھاربا  تدم  نیا  یط  دومن و  سیردت 
نیرت هتسجرب  زا  یکی  هداد و  شیک  رییغت  میلاس  میلاعت  هب  ماجنارس  وا   . تفای

. دیدرگ قداص  کلم  یلصا  نایماح  نادرگاش و 

میھاربا شنیزگ  - 5

هک تسین  هابتشا   ، دشاب تسردان  هدیزگرب “ مدرم   ” زا تبحص  تسا  نکمم  هچ  رگا 
تیلوئسم قداص  کلم   . دریگ رارق  هراشا  دروم  هدیزگرب  درف  کی  ناونع  هب  میھاربا 

یعمج نایادخ  هب  جیار  داقتعا  زا  هک  روطنآ  ار  اتکی  یادخ  تقیقح  نتشاد  هاگن  هدنز 
. دراذگ میھاربا  ۀدھع  هب  دش  یم  هداد  زیمت 

هب لیامت  هب  ینتبم  ًاشخب  اتنو  یکام  یاھتیلاعف  ناکم  ناونع  هب  نیطسلف  باختنا 
. دشاب رادروخرب  یربھر  یاھلیسناتپ  زا  هک  دوب  یرشب  یا  هداوناخ  اب  هطبار  یرارقرب 

هب تسرد  هک  دندوب  نیمز  رد  یرایسب  یاھ  هداوناخ  قداص  کلم  روھظ  نامز  رد 
نامھ هب   . دندوب هدامآ  میلاس  دیاقع  لوصا  تفایرد  یارب  میھاربا  ۀداوناخ  ۀزادنا 

یتآ یاھلسن  ، و  درز یاھناسنا   ، خرس یاھناسنا  نیب  دعتسم  یاھ  هداوناخ  دادعت 
قطانم نیا  زا  کیچیھ  ًاددجم  اما   . دندوب دوجوم  لامش  برغ و  یوس  هب  اھیدنآ 

هب نیمز  رد  لیئاکیم  بقاعتم  روھظ  یارب  هنارتیدم  یایرد  یقرش  لحاس  نوچمھ 
نیطسلف و رد  قداص  کلم  تیرومأم   . دندوب هدشن  عقاو  بولطم  نانچ  یا  هنوگ 
نییعت ایفارغج  طسوت  هجو  چیھ  هب  یناربع  مدرم  نایم  رد  لیئاکیم  بقاعتم  روھظ 

یناگرزاب ، اب  هطبار  رد  نیطسلف  هک  دوب  تیعقاو  نیا  رب  ینتبم  هکلب   ، دوب هدشن 
. دوب هدش  عقاو  یزکرم  یتروص  هب  ناھج  زور  نآ  دوجوم  ندمت  ، و  رفس

رطاخ اب  ، و  دندوب هدرک  هراظن  ار  میھاربا  دادجا  قداص  کلم  ناتسرپرس  یتدم  یارب 
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، راکتبا  ، شوھ ۀژیو  تافص  اب  ینیعم  لسن  رد  نانآ  دالوا  هک  دنتشاد  راظتنا  یعمج 
اھ هنیمز  یمامت  رد   ، میھاربا ردپ   ، حرات نادنزرف   . دنوش صخشم  صولخ  ، و  تسارف

یاج هب  میلاس  رد  اتنو  یکام  روھظ  ۀدمع  تلع   . دنتشاد قباطت  تاراظتنا  نیا  اب 
نیا اب  سامت  لامتحا  نیا  رطاخ  هب   ، یلامش لیابق  نایم  رد  ای   ، دنھ  ، نیچ  ، رصم

. دوب حرات  دعتسم  نادنزرف 

رد هک  دندوب  میلاس  بھذم  هب  یلد  ود  ناگدنروآ  نامیا  وا  ۀداوناخ  یمامت  حرات و 
لوصا هک  یقینیف  راگزومآ  کی   ، دیوُا ۀظعوم  قیرط  زا  نانآ   . دوب هدش  هظعوم  هدلک 

کرت ار  روا  نانآ   . دندش علطم  قداص  کلم  ۀرابرد  داد  یم  ادن  روا  رد  ار  میلاس  دیاقع 
، میھاربا ردارب  روحان  اما   ، دنورب میلاس  هب  ًامیقتسم  اجنآ  زا  دنتشاد  دصق  دندرک و 

نارَح رد  ًاتقوم  ات  درک  عناق  ار  نانآ  دوب و  هقالع  مک   ، دوب هدیدن  ار  قداص  کلم  هک 
ندرک دوبان  هب  لیم  نانآ  هک  دوب  نیطسلف  هب  دورو  زا  دعب  ینالوط  یتدم  . و  دننامب
یرایسب کرت  رد  نانآ   . دنداد ناشن  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  ار  یگناخ  نایادخ  یمامت 

. دندیزرو یم  للعت  میلاس  یادخ  هناگی  رطاخ  هب  نیرھنلا  نیب  نایادخ  زا 

مارَج  ، شنادرگاش زا  یکی  قداص  کلم   ، حرات  ، میھاربا ردپ  گرم  زا  دعب  هتفھ  دنچ 
هب : ” دروآ لمع  هب  ود  رھ  روحان  میھاربا و  زا  ار  توعد  نیا  ات  داتسرف  ار  یتَیَح 
دیھاوخ ار  نادواج  ۀدننیرفآ  تقیقح  ۀرابرد  ام  تامیلعت  هک  ییاج   ، دییایب میلاس 

لاح “ . تفای دھاوخ  تکرب  ایند  یمامت  ردارب  ود  امش  هاگآ  دالوا  قیرط  زا  دینش و 
 - رھش کی  دنام و  یقاب  بقع  وا   ، دوب هتفریذپن  ار  قداص  کلم  تراشب  ًالماک  روحان 

ۀدازردارب  ، طول اما  ؛  تخاس دوب  هدش  یراذگمان  شدوخ  مان  هب  هک  راوتسا  کلمیام 
. دورب میلاس  هب  دوخ  یومع  اب  تفرگ  میمصت   ، میھاربا

یکیدزن رد  ار  یناتسھوک  ۀعلق  کی  طول  میھاربا و   ، میلاس هب  ندیسر  ضحم  هب 
نامجاھم ۀدننک  ریگلفاغ  تالمح  زا  یرایسب  لباقم  رد  اجنآ  زا  دنناوتب  هک  رھش 

، اھیروشآ  ، اھ یتَیَح  نامز  نیا  رد   . دندرک باختنا  دننک  عافد  دوخ  زا  یلامش 
هلمح نیطسلف  یبونج  یزکرم و  لیابق  هب  ًامئاد  رگید  یاھھورگ  ، و  اھ ینیطسلف 
هب یررکم  یترایز  یاھرفس  اھ  هپت  رد  ناشرگنس  زا  طول  میھاربا و   . دندرک یم 

. دنداد ماجنا  میلاس 

رقتسم میلاس  کیدزن  ار  دوخ  طول  میھاربا و  هک  نیا  زا  سپ  دایز  نادنچ  هن  یتدم 
لین دور  ۀرد  هب  ییاذغ  داوم  ۀیھت  یارب  دوب  یلاسکشخ  نیطسلف  رد  نوچ   ، دندرک
رد ار  رود  دنواشیوخ  کی  رصم  رد  شھاتوک  تماقا  لوط  رد  میھاربا   . دندرک رفس 

یمازعا نایرکشل  زا  ات  ود  ۀدنامرف  ناونع  هب  دومن و  ادیپ  رصم  یتنطلس  هاگتسد 
رانک رد  شتقوم  تماقا  نارود  رخاوا  یط   . درک تمدخ  هاشداپ  نیا  هب  قفوم  رایسب 
کرت ماگنھ  ، و  دندرک یم  یگدنز  یتنطلس  خاک  رد  اراس  شرسمھ  وا و   ، لین دور 

. دش هداد  وا  هب  شیماظن  تایلمع  یگنج  میانغ  زا  یمھس  رصم 
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هدرک تشپ  رصم  تنطلس  رابرد  ماقم  هاج و  هب  میھاربا  ات  دوب  زاین  خسار  یمزع  هب 
قداص کلم  اما   . ددرگ زاب  دوب  هدش  اپرب  اتنو  یکام  طسوت  هک  یرت  یناحور  راک  هب  و 
حرطم نوعرف  یارب  لماک  ناتساد  هک  یماگنھ  ، و  دوب مارتحا  دروم  رصم  رد  یتح 
فادھا یارب  دوخ  نامیپ  دھع و  ماجنا  هب  هک  دومن  رارصا  ًایوق  میھاربا  هب  وا   ، دیدرگ

. ددرگزاب میلاس 

یارب دوخ  حرط  رصم  زا  تشگزاب  هار  رد  تشاد و  هناھاش  یاھیزاورپدنلب  میھاربا 
طول یارب  ار  میلاس  ییاورنامرف  تحت  شمدرم  ندروآ  ناعنک و  یمامت  رب  الیتسا 

یدعب فالتخا  کی  لابند  هب  اذل  ؛  تشاد لیامت  تراجت  هب  رتشیب  طول   . تخاس حرطم 
یماظن یگدنز  کی  زا  هن  طول   . دزادرپب یرورپماد  دتس و  داد و  هب  ات  تفر  مودس  هب 

. یناپوچ هن  دمآ و  یم  ششوخ 

لیمکت هب  عورش   ، میلاس هب  شا  هداوناخ  هارمھ  هب  تشگزاب  ضحم  هب  میھاربا 
میلاس نیمزرس  یندم  نارمکح  ناونع  هب  یدوز  هب  وا   . دومن شیماظن  یاھ  هژورپ 

. تخاس دحتم  دوخ  یربھر  تحت  ار  رواجم  ۀلیبق  تفھ  دش و  هتخانش  تیمسر  هب 
روش زا  هک  ار  میھاربا  یولج  قداص  کلم  هک  دوب  رایسب  یراوشد  اب  عقاو  رد 

ات دوب —  هدش  هتخورفا  ریشمش  برض  هب  هیاسمھ  لیابق  یروآدرگ  یورشیپ و 
. تفرگ دنوش —  علطم  میلاس  قیاقح  زا  رت  عیرس  نانآ  هکلب 

وجگنج وا   . دومن ظفح  فارطا  لیابق  یمامت  اب  یزیمآ  تملاسم  طباور  قداص  کلم 
دندرک یم  ینیشن  بقع  مجاھت و  هک  یماگنھ  اھشترا  زا  کیچیھ  طسوت  دوبن و 

کی میلاس  یارب  میھاربا  هک  دوب  نیا  ناھاوخ  ًالماک  وا   . دشن عقاو  هلمح  دروم  زگرھ 
وا اما   ، دمآرد ارجا  هب  روط  نیا  ًابقاعتم  هک  نانچ  نآ   ، دنک نیودت  یعفادت  تسایس 
کی اذل  ؛  درک یمن  دییأت  ییاشگروشک  یارب  ار  شدرگاش  ۀنازاورپ  دنلب  یاھحرط 

تختیاپ یرارقرب  یارب  میھاربا  هدمآ و  دیدپ  نانآ  ۀطبار  رد  هناتسود  فالتخا 
. تفر نوربح  هب  شیماظن 

هب تبسن  یدایز  تیزم  زا  یمان  قداص  کلم  اب  شکیدزن  ۀطبار  رطاخ  هب  میھاربا 
مارتحا قداص  کلم  هب  یگمھ  اھنآ   . دوب رادروخرب  فارطا  تردق  مک  ناھاش 

دوب علطم  سرت  نیا  زا  میھاربا   . دندیسرت یم  دح  زا  شیب  میھاربا  زا  دنتشاذگ و  یم 
هناھب نیا  ، و  دنک هلمح  دوخ  ناگیاسمھ  هب  ات  دوب  یبسانم  تصرف  رظتنم  طقف  و 

کلِم هب  دنداد  تأرج  دوخ  هب  ماکح  نیا  زا  یخرب  هک  دمآ  تسد  هب  ینامز 
نیا ندینش  ضحم  هب   . دننک مجاھت  تشاد  تماقا  مودَس  رد  هک  طول  شا  هدازردارب 

ناظفاحم 318  . درب شروی  نمشد  هب  شقفتم  ۀلیبق  تفھ  سأر  رد  میھاربا  عوضوم 
هتفرگ هدھع  هب  دوب  رفن  زا 4000  شیب  ناشدادعت  هک  ار  یشترا  یھدنامرف  وا  یرفن 

. دندرک هلمح  ماگنھ  نیا  رد  و 

ار وا  ات  تشگ  هناور  دینش  ار  میھاربا  گنج  نالعا  ربخ  قداص  کلم  هک  یتقو 
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زا هنادنمزوریپ  وا  هک  دیسر  دوخ  قبسا  درگاش  هب  یتقو  طقف  اما  دزاس  فرصنم 
ربارب رد  وا  هب  میلاس  یادخ  هک  تشاد  رارصا  میھاربا   . تشگ یم  زاب  دربن 

میلاس ۀنازخ  هب  شیگنج  میانغ  مھد  کی  نداد  رد  تسا و  هداد  یزوریپ  شنانمشد 
. داد لاقتنا  نوربَح  رد  دوخ  تختیاپ  هب  ار  هیقب  دصرد  دون  وا   . دومن یراشفاپ 

هن دش و  هلیبق  هدزای  زا  یمود  فالتئا  کی  ربھر  میھاربا   ، میّدس دربن  نیا  زا  دعب 
رد رگید  ناسک  ۀیلک  ات  داد  یبیترت  هکلب  درک  تخادرپ  قداص  کلم  هب  کی  هد -  طقف 
مودَس هاشداپ  اب  وا  کیتاملپید  یاھدروخرب   . دنھد ماجنا  ار  راک  نامھ  زین  هموح  نآ 

مودَس و هاشداپ  هک  دش  بجوم  دوب  دوجوم  ًالک  وا  هب  تبسن  هک  یسرت  هارمھ  هب 
کی سیسأت  هار  رد  ًالماک  میھاربا   . دنوش قحلم  نوربَح  یماظن  فالتئا  هب  نارگید 

. تشاد رارق  نیطسلف  رد  دنمورین  روشک 

میھاربا اب  قداص  کلم  نامیپ  - 6

تیعقاو نیا  رطاخ  هب  طقف  وا  مزع   . تشاد رظن  رد  ار  ناعنک  یمامت  حتف  میھاربا 
میمصت ًابیرقت  میھاربا  اما   . درک یمن  دییأت  ار  راک  نیا  قداص  کلم  هک  دیدرگ  فیعضت 

دومن وا  نتخاس  نارگن  هب  عورش  رکف  نیا  هک  دوب  هتفرگ  ریطخ  رما  نیا  هب  تردابم  هب 
وا نیشناج  رظن  دروم  یھاشداپ  نیا  یاورنامرف  ناونع  هب  هک  درادن  یرسپ  وا  هک 
دوب هبحاصم  نیا  لوط  رد  ؛ و  داد بیترت  قداص  کلم  اب  ار  یرگید  یوگتفگ  وا   . ددرگ

شحرط هک  تخاس  دعاقتم  ار  میھاربا   ، دنوادخ یئرم  رسپ   ، میلاس نھاک  هک 
ینامسآ یھاشداپ  یناحور  موھفم  عفن  هب  ار  ارذگ  ییاورنامرف  یدام و  حتف  یارب 

. دزاس اھر 

اما  . داد حیضوت  میھاربا  یارب  ار  اھ  یروما  فالتئا  اب  هزیتس  یگدیاف  یب  قداص  کلم 
دوخ ۀناقمحا  لامعا  اب  هدنام  بقع  لیابق  نیا  هک  تخاس  نشور  هزادنا  نامھ  هب 
ردق نآ  لسن  دنچ  ۀلصاف  هب  هک  یروط  هب   ، دننز یم  یشکدوخ  هب  تسد  ًاعطق 
هدوزفا ناشدادعت  رب  رایسب  انثا  نیا  رد  هک  میھاربا  یاھ  هداون  هک  هدش  فیعضت 

. دنیامن هبلغ  نانآ  رب  دنناوت  یم  یناسآ  هب  دوب  هدش 

میھاربا هب  وا   . دومن دقعنم  میلاس  رد  میھاربا  اب  یمسر  نامیپ  کی  قداص  کلم  و 
زین وت  دالوا  ؛  رامشب ار  ناگراتس  یناوت  یم  رگا  رگنب و  نامسآ  هب  نونکا  : ” تفگ
ناونع هب  نیا  و   ” ، دومن رواب  ار  قداص  کلم  میھاربا  و  “ . دوب دنھاوخ  رامشیب  نینچ 
ناعنک ۀدنیآ  لاغشا  ناتساد  قداص  کلم  سپس  و  “ . دیدرگ بوسحم  وا  یرادنید 

. تفگ میھاربا  هب  ار  رصم  رد  ناشتقوم  تماقا  زا  دعب  وا  دالوا  طسوت 

تینابر و نایم  ییایشنروی  گرزب  قفاوت  رگنایامن  میھاربا  اب  قداص  کلم  نامیپ  نیا 
طقف ناسنا  ، و  دنک یم  تقفاوم  زیچ  رھ  ماجنا  هب  دنوادخ  هک  دشاب  یم  تیرشب 
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. دیامن یوریپ  وا  تاروتسد  زا  دروآ و  نامیا  دنوادخ  یاھ  هدعو  هب  هک  دنک  یم  تقفاوم 
 — ایادھ اھینابرق و  لامعا —  طسوت  طقف  تاجن  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  نیا  زا  شیپ 
هک دروآ  ایشنروی  هب  ار  تراشب  نیا  هرابود  قداص  کلم  نونکا  ؛  دوش یم  نیمأت 

هداس نامیا  تراشب  نیا  اما   . دیآ یم  تسد  هب  نامیا  قیرط  زا   ، دنوادخ فطل   ، تاجن
هب دنداد  حیجرت  ًابقاعتم  یماس  نانیشن  هلیبق   . دوب هتفرشیپ  رایسب  دنوادخ  هب 

. دننک تشگزاب  نوخ  نتخیر  قیرط  زا  هانگ  یارب  هرافک  نداد  نیشیپ و  یاھینابرق 

، قداص کلم  ۀدعو  قباطم  هک  دوب  نامیپ  نیا  یرارقرب  زا  سپ  دایز  نادنچ  هن  یتدم 
اب هطبار  رد  میھاربا   ، قاحسا دلوت  زا  دعب   . دمآ ایند  هب  میھاربا  رسپ  قاحسا 

ار نآ  هتفر و  میلاس  هب  ، و  دومن ذاختا  یدج  رایسب  یا  هیور  قداص  کلم  اب  شنامیپ 
شمان وا  هک  دوب  نامیپ  یمسر  ینلع و  شریذپ  نیا  رد   . درک نایب  هتشون  تروص  هب 

. داد رییغت  میھاربا  هب  ماربا  زا  ار 

طسوت زگرھ  راک  نیا  هچ  رگ   ، دندوب هداد  ماجنا  ار  هنتخ  میلاس  نارادنامیا  رتشیب 
تفلاخم هنتخ  اب  ردقنآ  میھاربا  هشیمھ  لاح   . دوب هدشن  یرابجا  قداص  کلم 

هب نییآ  نیا  یمسر  شریذپ  قیرط  زا  تفرگ  میمصت  تصرف  نیا  رد  هک  دوب  هدیزرو 
. دشخب تیمسر  دادیور  نیا  هب  میلاس  نامیپ  داقعنا  ناشن 

رطاخ هب  شیصخش  یاھیزاورپدنلب  ینلع  یعقاو و  رظن  فرص  نیا  لابند  هب 
رد یرمَم  یاھتشد  رد  ینامسآ  دوجوم  هس  هک  دوب  قداص  کلم  رتگرزب  یاھحرط 
یتآ یگتخاس  تایاکح  اب  هعقاو  نیا  نتخاس  طوبرم  مغر  هب   . دندش رھاظ  وا  ربارب 

نیا . و  دوب یعقاو  روھظ  کی  نیا   ، هرومَع مودَس و  یعیبط  یبارخ  اب  هطبار  رد 
یقالخا و لوصا  هک  تسا  نیا  ۀدنھد  ناشن  ناراگزور  نآ  یاھدادخر  یاھ  هناسفا 

. تسا هدوب  هداتفا  بقع  ردقچ  یریخا  نارود  نینچ  یتح  ناگرادرک 

. دیدرگ لماک  قداص  کلم  میھاربا و  نیب  یتشآ   ، یمسر نامیپ  لیمکت  ضحم  هب 
یواح شجوا  ۀطقن  رد  هک  ار  میلاس  دابآون  یماظن  یندم و  یربھر  ًاددجم  میھاربا 
دوب قداص  کلم  یردارب  یاھراموط  رد  مظنم  ۀدنھد  کی  هد -  رازھ  دصکی  زا  شیب 
هسردم یمامت  یارب  داد و  دوبھب  رایسب  ار  میلاس  دبعم  میھاربا   . تفرگ هدھع  هب 
هکلب داد  هعسوت  ار  نداد  کی  هد -  متسیس  اھنت  هن  وا   . دومن مھارف  ون  یاھرداچ 

رب هوالع  ، و  داھن انب  ار  هسردم  روما  ۀرادا  ۀتفرشیپ  یاھشور  زا  یرایسب  نینچمھ 
وا  . دومن ینایاش  کمک  ناگدنھد  تراشب  تاغیلبت  نامتراپد  رتھب  ۀرادا  هب  نآ 
یزاس تاینبل  یاھ  هژورپ  نداد  نامزاس  ون  زا  اھ و  هلگ  یدوبھب  یارب  نینچمھ 

راگزور یارب  ، و  دمآراک شوھاب و  ناگرزاب  کی  میھاربا   . داد ماجنا  یدایز  راک  میلاس 
هب ، و  دوب قداص  ًالماک  اما   ، دوبن دھاز  دح  زا  هدایز  وا   . دوب دنمتورث  درم  کی  شدوخ 

. تشاد نامیا  قداص  کلم  اتنو  یکام  هب  یتسار 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



قداص کلم  یاھرنویسیم  - 7

ار میلاس  یاھرنویسیم  شزومآ  شنادرگاش و  میلعت  لاس  دنچ  یارب  قداص  کلم 
هنخر ریغص  یایسآ  ، و  نیرھنلا نیب   ، رصم هب  ًاصوصخ  فارطا  لیابق  یمامت  هب  هک 

زا رترود  رترود و  هب  ناراگزومآ  نیا  لاس  اھھد  تشذگ  اب  . و  داد همادا  دندوب  هدرک 
دوخ اب  ار  دنوادخ  هب  نامیا  داقتعا و  رب  ینبم  اتنو  یکام  تراشب  هدرک و  رفس  میلاس 

. دندرک لمح 

ناگدنونش دندوب  هدز  هقلح  نَو  ۀچایرد  لحاوس  رود  ات  رود  هک  ناسمدآ  ناگداون 
یراگزور هک  هطقن  نیا  زا   . دندوب میلاس  شیک  یتَیَح  ناراگزومآ  یارب  یناھاوخ 

. دندش مازعا  ود  رھ  ایسآ  اپورا و  تسدرود  قطانم  هب  یناراگزومآ  دوب  اھیدنآ  زکرم 
کی  . دندرک هنخر  ناتسلگنا  ریازج  هب  یتح  اپورا  یمامت  هب  میلاس  یاھرنویسیم 
روبع اب  یرگید  هک  یلاح  رد   ، تفر دنلسیا  یاھینادنا  دزن  وراف  ۀریزج  قیرط  زا  هورگ 
هب هک  ینانز  نادرم و  براجت  یگدنز و   . دیسر یقرش  ریازج  یاھ  ینپاژ  هب  نیچ  زا 
زا زیمآ  هرطاخم  یرفس  هب  مادقا  یقرش  ۀرک  مین  لیابق  هب  نداد  یھاگآ  روظنم 

رشب داژن  ۀچخیرات  رد  ار  هنانامرھق  یلصف  دندومن  نَو  ۀچایرد  ، و  نیرھنلا نیب   ، میلاس
. دراد یم  هضرع 

مولعمان مھبم و  جیاتن  هک  دندوب  هداتفا  بقع  ردقنآ  لیابق  دایز و  ردقنآ  راک  یلو 
اما  ، تفای یم  یھاگلزنم  اجنآ  اجنیا و  میلاس  تراشب  یرگید  ات  لسن  کی  زا   . دندوب
داژن ای  هلیبق  کی  موادم  تیعبت  تسناوتن  اتکی  یادخ  ۀدیا  زگرھ   ، نیطسلف رد  زج  هب 
ۀیلوا یاھرنویسیم  تامیلعت   ، یسیع ندمآ  زا  شیپ  اھتدم   . دروآ تسد  هب  ار  لماک 

تراشب  . دندوب هدش  ناھنپ  رت  یلک  رت و  یمیدق  تافارخ  دیاقع و  رد  ًامومع  میلاس 
نییآ ، و  دیشروخ  ، ریبک ردام  هب  داقتعا  رد  لماک  روط  هب  ًابیرقت  قداص  کلم  ۀیلوا 

. دوب هدش  بذج  رگید  یناتساب  یشیاین 

جیورت هک  دیمھف  یم  یمک  دیتسھ  رادروخرب  پاچ  رنھ  دیاوف  زا  هزورما  هک  امش 
نیرتکد کی  ندرک  شومارف  ؛ و  دوب لکشم  ردقچ  نیشیپ  مایا  نیا  یط  تقیقح 

هک تشاد  دوجو  لیامت  نیا  هشیمھ   . دوب ناسآ  هچ  یرگید  ات  لسن  کی  زا  دیدج 
وداج رحس و  دربراک  رت و  یمیدق  یبھذم  تامیلعت  هعومجم  لخاد  هب  دیدج  نیرتکد 
رت یمیدق  یلماکت  تاداقتعا  طسوت  هشیمھ  دیدج  یزاسراکشآ  کی   . دوش بذج 

. ددرگ یم  هدولآ 
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تفرگ میمصت  اتنو  یکام  هک  دوب  هرومع  مودس و  یبارخ  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
نایاپ یارب  اتنو  یکام  میمصت   . دھد نایاپ  ایشنروی  هب  ار  شیوخ  یرارطضا  یاطعا 
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لیامت نآ  نیرتمھم  هک  دوب  یددعتم  طیارش  زا  رثأتم  مسج  رد  شتقوم  رفس  نداد 
هب وا  هب  نتسیرگن  هب  شدوخ  کیدزن  نارایتسد  یتح  فارطا و  لیابق  دشر  لاح  رد 

یدوجوم تروص  هب  وا  هب  ندرک  هاگن   ، ناسنا همین  ادخ -  همین  یدوجوم  ناونع 
ار وا  تھج  یب  دندرک  عورش  نانآ  یلو  ؛  دوب یم  دوب  عقاو  رد  هک   ، یعیبط قوفام 
قداص کلم   ، لیالد نیا  رب  هوالع   . یفارخ رایسب  یسرت  اب  مھ  نآ  دننک و  میرکت 
ینیمز یاھتیلاعف  ۀنحص  میھاربا  گرم  زا  شیپ  یفاک  ینامز  تدم  تساوخ  یم 
شناوریپ ناھذا  رد  هناگی  اتکی و  یادخ  تقیقح  رثؤم  تیبثت  زا  ات  دنک  کرت  ار  دوخ 

نارای زا  یظفاحادخ  زا  سپ  بش  کی  اتنو  یکام  ور  نیا  زا   . دنک لصاح  نانیمطا 
نانآ دادماب  ماگنھ  رد  هک  هاگنآ  ، و  تفرگ هرانک  میلاس  رد  دوخ  رداچ  رد  شیناسنا 

. دندوب هدرب  ار  وا  شنارایمھ  هک  ارچ   ، دوبن اجنآ  وا   ، دنتفر وا  ندز  ادص  یارب 
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یارب یگرزب  نومزآ  دش  دیدپان  یناھگان  رایسب  روط  هب  قداص  کلم  هک  یتقو 
هک روطنامھ  هک  دوب  هتخاس  هاگآ  ًالماک  ار  شناوریپ  وا  هچ  رگا   . دمآ دوجو  هب  میھاربا 

. دندوبن یضار  دوخ  زیگنا  تفگش  ربھر  نادقف  زا  نانآ   ، دورب ینامز  دیاب  هدمآ 
ننس هچ  رگ   ، دیدرگ دیدپان  ًابیرقت  دوب  هدش  هتخاس  میلاس  رد  هک  یگرزب  نامزاس 
رصم زا  جراخ  هب  ار  یناربع  ناگدرب  داھن و  انب  نآ  یور  یسوم  هک  دوب  ناراگزور  نیا 

. درک تیادھ 

هبلغ ًالماک  نآ  رب  زگرھ  هک  درک  داجیا  یمغ  میھاربا  بلق  رد  قداص  کلم  نادقف 
نوربَح دومن  اھر  ار  یدام  یھاشداپ  کی  نتخاس  یاھیزاورپدنلب  هک  هاگنآ  وا   . تفاین

نتخاس رد  دوخ  کیرش  نداد  تسد  زا  لابند  هب  نونکا  ؛ و  دوب هدرک  کرت  ار 
شا هقالع  دروم  یاج  رد  یگدنز  یارب   ، هدومن تمیزع  میلاس  زا   ، یونعم یھاشداپ 

. تفر رارِج  رد  بونج  هب 

لابند هب  وا   . دیدرگ کانمیب  ناسرت و  قداص  کلم  یدیدپان  زا  دعب  هلصافالب  میھاربا 
کِلِمیبا هک  یروط   ، دیزرو یراددوخ  شتیوھ  نتخاس  المرب  زا  رارِج  هب  ندیسر 

کی  ، اراس اب  شجاودزا  زا  دعب  یھاتوک  تدم   ) . تشادرب دوخ  یارب  ار  وا  رسمھ 
نیا  . دوب هدینش  ار  شا  هتسجرب  رسمھ  نتفرگ  دوخ و  نتشک  ۀئطوت  میھاربا  بش 

رد وا   . دش لیدبت  تماھش  اب  ریلد و  نآ  زا  اوس  ربھر  یارب  یدایز  سرت  هب  میب 
روط هب  ار  وا  اراس  هب  یبایتسد  یارب  یسک  هک  تشاد  میب  نیا  زا  شیگدنز  یمامت 

هناگادج تیعقوم  هس  رد  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  نیا  . و  دناسر لتق  هب  هنایفخم 
(. داد ناشن  یعقاو  یلدزب  دوخ  زا  ریلد  درم  نیا 

. داتسیان زاب  یدایز  تدم  قداص  کلم  نیشناج  ناونع  هب  شتیرومأم  رد  میھاربا  اما 
اب  ، دروآ دوجو  هب  ینارادنامیا  هزات  کِلِمیبا  مدرم  اھ و  ینیطسلف  نایم  رد  یدوز  هب  وا 
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مسر هژیو  هب  نانآ  تافارخ  زا  یرایسب  هب  دوخ  ۀبون  هب  ، و  درک داقعنا  دادرارق  نانآ 
میھاربا بیترت  نیدب   . دیدرگ هدولآ  رسپ  نادنزرف  نیلوا  ندرک  ینابرق  رب  ینبم  نانآ 

دروم اھھورگ  یمامت  طسوت  وا   . دش لیدبت  نیطسلف  رد  گرزب  یربھر  هب  ًاددجم 
یناحور ربھر  وا   . دش یم  هدرمش  مرتحم  ناھاشداپ  یمامت  طسوت  دوب و  تمرح 

لوط رد   . تفای همادا  شگرم  زا  دعب  یتدم  ات  وا  ذوفن  ، و  دوب فارطا  لیابق  یمامت 
شنیشیپ و یاھتیلاعف  ۀنحص   ، نوربَح هب  رگید  راب  وا  شرمع  ینایاپ  یاھلاس 
میھاربا راک  نیرخآ   . دومن تعجارم  دوب  هدرک  راک  قداص  کلم  اب  طابترا  رد  هک  یناکم 
هب  ، نیرھنلا نیب  زرم  رد   ، روحان شردارب  رھش  هب  دامتعا  دروم  نامداخ  نداتسرف 

. دوب قاحسا  شرسپ  یارب  دوخ  مدرم  نیب  زا  رسمھ  ناونع  هب  ینز  نتفرگ  روظنم 
میھاربا . و  دننک جاودزا  دوخ  یاھ  هدازومع  اب  هک  دوب  مسر  میھاربا  مدرم  نیب  اھتدم 
کلم زا  میلاس  ۀدش  دیدپان  سرادم  رد  وا  هک  دنوادخ  هب  نامیا  نآ  زا  نانیمطا  اب 

. تشذگرد دوب  هتخومآ  قداص 

یرایسب لاس  دصناپ  فرظ   . دوب لکشم  قداص  کلم  ناتساد  کرد  دعب  لسن  یارب 
بوخ ًاتبسن  شردپ  تامیلعت  رد  قاحسا   . دنتشادنپ هناسفا  کی  ار  تیاور  یمامت 

تیمھا کرد  بوقعی  یارب  اما   ، دومن تیوقت  ار  میلاس  دابآون  تراشب  دنام و  رادیاپ 
هب رتشیب  تشاد و  خسار  نامیا  قداص  کلم  هب  فسوی   . دوب رت  لکشم  تایاور  نیا 
تزع  . دش یم  هتشادنپ  نیب  باوخ  کی  ناونع  هب  شناردارب  طسوت  هک  دوب  رطاخ  نیا 

یھدنامرف فسوی  هب   . دوب میھاربا  شدجردپ  ۀرطاخ  لیلد  هب  ًاتدمع  رصم  رد  فسوی 
تایاور هب  شخسار  نامیا  رطاخ  هب  وا  اما   ، دش داھنشیپ  رصم  یاھشترا  یماظن 
یارب هک  داقتعا  نیا  یانبم  رب   ، قاحسا میھاربا و  یدعب  تامیلعت  قداص و  کلم 
هب تمدخ   ، دنک شالت  دناوت  یم  رتھب  وحن  نیدب  ینامسآ  یھاشداپ  تفرشیپ 

. دیزگرب ار  یندم  تسرپرس  کی  ناونع 

نیا ۀدش  هتشاگن  یاھدادخر  اما   ، دوب راشرس  لماک و  قداص  کلم  شزومآ 
هچ رگ   ، دندیسر یم  یلایخ  نکممریغ و  رظن  هب  یناربع  یتآ  نانھاک  یارب  ناراگزور 

نیا یردق   ، لباب رد  قیتع  دھع  تاشراگن  یلک  فیرحت  نارود  ات  ًالقا  یرایسب 
. دندرک یم  کرد  ار  اھدادخر 

فیصوت دنوادخ  میھاربا و  نیب  تارواحم  ناونع  هب  قیتع  دھع  تاشراگن  هک  هچنآ 
یتآ ناگدنراگن   . دندوب قداص  کلم  میھاربا و  نایم  یاھوگتفگ  عقاو  رد  دننک  یم 

باسح هب  دنوادخ  اب  فدارتم  ار  قداص  کلم  ترابع  تاروت  یطخ  یاھ  هخسن 
هب دنوادخ “ ۀتشرف   ” اب اراس  میھاربا و  یاھتاقالم  زا  یرایسب  تبث   . دندروآ

. دراد هراشا  قداص  کلم  اب  نانآ  ناوارف  یاھرادید 

ۀرابرد تایاکح  نآ  زا  رتربتعم  رایسب  فسوی  ، و  بوقعی  ، قاحسا یناربع  تایاکح 
رد هک  یتارییغت   ، قیاقح تافیرحت  زا  یرایسب  زین  نانآ  هچ  رگ   ، دنشاب یم  میھاربا 
روط هب  لباب  رد  تراسا  لوط  رد  یناربع  نانھاک  طسوت  تاشراگن  نیا  فیلأت  نامز 
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رسمھ کی  هروطق   . دنوش یم  لماش  زین  ار  هتفرگ  تروص  یدمعریغ  یدمع و 
ییاراد یمامت   . دوب یا  هغیص  نز  کی  ًافرص  رجاھ  دننامھ  زین  وا  ؛  دوبن میھاربا 

هک روطنآ  میھاربا   . تفای قلعت  یمسر  رسمھ   ، اراس رسپ   ، قاحسا هب  میھاربا 
. دوب رت  ناوج  رایسب  شرسمھ  ، و  دوبن لاسنھک  دایز  دھد  یم  ناشن  عیاقو  شراگن 

قاحسا بقاعتم  یاسآ  هزجعم  رھاظ  هب  دلوت  ات  دندش  هداد  رییغت  ًادمعت  نینس  نیا 
. دنھد ناشن  ار 

رد نانآ   . دیدرگ ناشیرپ  تدش  هب  لباب  رد  تراسا  اب  نایدوھی  یلم  ریمض 
یداژن یلم و  ییاتسدوخ  رگید  طارفا  هب  یلم  تراقح  لباقم  رد  ناشلمعلا  سکع 

هب تبسن  ناشدوخ  نتشادنپ  رترب  هاگدید  اب  ار  ناشتایاور  نآ  رد  هک  دندرک  شخرچ 
؛ دنداد هولج  هنوگژاو  هدومن و  فیرحت  دنوادخ  ۀدیزگرب  مدرم  ناونع  هب  اھداژن  یمامت 

زا رتارف  ناش  یلم  ناربھر  ریاس  میھاربا و  ندرب  الاب  روظنم  هب  نانآ  ور  نیا  زا  و 
یمامت قداص  کلم  دوخ  نتخاس  ینثتسم  نودب  رگید  ناسک  یمامت 

حرش رھ  یناربع  ناگدنراگن  بیترت  نیدب   . دنداد رییغت  تقد  هب  ار  ناش  هچخیرات 
رادید تیاور  طقف  ، و  دندرک دوبان  دنبایب  دنتسناوت  هک  ار  تیمھا  اب  مایا  نیا  عیاقو 
یارب ار  گرزب  یراختفا  دنتشادنپ  هک  ار  میّدس  دربن  زا  دعب  قداص  کلم  میھاربا و 

. دندومن ظفح  دزاس  یم  سکعنم  میھاربا 

نوماریپ یرارطضا  رسپ  نیا  شزومآ   ، قداص کلم  یشومارف  اب  نانآ  ناسنیدب  و 
نیا تعیبط  زا  ، و  دندرک شومارف  زین  ار  ییاطعا  دوعوم  رسپ  ِیونعم  تیرومأم 
ناشدالوا زا  یکدنا  رایسب  دادعت  هک  دنتفرگرب  مشچ  ًالماک  ًامامت و  ردقنآ  تیرومأم 

اتنو یکام  ییوگشیپ  قباطم  هک  یماگنھ  ار  لیئاکیم  هک  دندوب  لیام  ای  دندوب  رداق 
. دنریذپب هتخانش و  دیدرگ  رھاظ  مسج  رد  نیمز و  رد 

هک ارچ   ، درک کرد  ار  قداص  کلم  تیرومأم  نایناربع  باتک  ناگدنسیون  زا  یکی  اما 
نینچمھ  ، هبترمالاو نھاک   ، قداص کلم  نیا  : ” تسا هدش  هتشون  نینچ 

یارب ینامز  هک   ، نامدود نودب   ، ردام نودب   ، ردپ نودب  ؛  دوب وج  حلص  یھاشداپ 
هدیرفآ دنوادخ  رسپ  کی  هیبش  هکلب  تشادن  دوجو  شیگدنز  نایاپ  ای  اھزور  عورش 

هباثم هب  ار  قداص  کلم  هدنسیون  نیا  “ . دنام یم  یقاب  یگشیمھ  ینھاک  ، و  دش
ینھاک  ” یسیع هک  دنک  یم  حیرصت  هدومن و  نیعم  لیئاکیم  یتآ  یاطعا  زا  یعون 
بوخ ًاعومجم  هسیاقم  نیا  هک  یلاح  رد   . دوب قداص “ کلم  ۀیاپمھ  یگشیمھ 

کلم تسرپرس  هدزاود  تاروتسد  قباطم   ” حیسم هک  تشاد  تقیقح  ًاقیقد   ، دوبن
ار ایشنروی  رد  تقوم  ناونع  دندوب  لوئسم  شیناھج  یاطعا  نامز  رد  هک  قداص “

. دومن تفایرد 

قداص کلم  اتنو  یکام  ینونک  تیعضو  - 10
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تروص هب  ایشنروی  قداص  کلم  ناتسرپرس   ، اتنو یکام  روھظ  یاھلاس  لوط  رد 
هب شتیرومأم  هک  تشادنپ  اتنو  یکام  هک  یماگنھ   . دندرک یم  لمع  هرفن  هدزای 
تمالع شراکمھ  هدزای  هب  ار  تیعقاو  نیا   ، هتفای نایاپ  یرارطضا  رسپ  کی  ناونع 

هب هدش و  اھر  مسج  زا  دیاب  وا  نآ  قیرط  زا  هک  ار  یکینکت  هلصافالب  نانآ  ، و  داد
وا . و  دنتخاس مھارف  دوش  هدنادرگزاب  تمالس  هب  شنیزاغآ  قداص  کلم  تیعقوم 

هب هک  شرایمھ  هدزای  نایم  رد   ، میلاس زا  شندش  دیدپان  زا  سپ  موس  زور  رد 
هب ار  شراک  ۀتفای  هفقو  ریس  تشگ و  رھاظ  دندوب  هدش  هدرامگ  ایشنروی  تیرومأم 

. تفرگ رس  زا  ایناتِس  ِشش  دصشش و  یا  هرایس  ناتسرپرس  زا  یکی  ناونع 

تیروف نامھ  اب  تسرد  نوخ  مسج و  قولخم  کی  ناونع  هب  ار  شیاطعا  اتنو  یکام 
اب مادکچیھ  وا  تمیزع  روھظ و   . داد همتاخ  دوب  هدرک  زاغآ  هک  تافیرشت  نادقف  و 
نداد نایاپ  هن  یزیخاتسر و  ناوخارف  هن   . دوبن هارمھ  یداعریغ  یشیامن  ای  مالعا 

یاطعا کی  وا  یاطعا  ؛  درکن ناشن  ایشنروی  رد  ار  وا  روھظ  یا  هرایس  یاطعا 
نایاپ یرشب  تادوجوم  مسج  رد  ار  دوخ  تقوم  رفس  اتنو  یکام  اما   . دوب یرارطضا 
عالطا دیدرگ و  صخرم  قداص  کلم  ردپ  طسوت  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  هک  نیا  ات  دادن 
نادابن ییارجا  سیئر   ، نوتگنیولس لیئربج  تقفاوم  وا  یرارطضا  یاطعا  هک  تفای 

. تسا هدرک  تفایرد  ار 

هب هک  ار  ییاھناسنا  نآ  دالوا  روما  یرایسب  ۀقالع  اب  قداص  کلم  اتنو  یکام 
دالوا اما   . دومن لابند  دندوب  هدروآ  نامیا  وا  ندوب  مسج  رد  ماگنھ  رد  شتامیلعت 

دندوب یا  هریت  اھنت  دندوب  هدرک  جاودزا  اھ  ینیق  اب  هک  روطنآ  قاحسا  قیرط  زا  میھاربا 
. دنداد همادا  میلاس  تامیلعت  زا  ینشور  موھفم  رھ  تیوقت  هب  اھتدم  هک 

زا یرایسب  اب  یعاسم  کیرشت  هب  دعب  نرق  هدزون  رسارس  رد  قداص  کلم  نیمھ 
میلاس قیاقح  نتشاد  هاگن  هدنز  رد  بیترت  نیدب  داد و  همادا  نایوگشیپ  ناربمایپ و 

. دومن شالت  نیمز  رد  لیئاکیم  روھظ  دعوم  لیمکت  ات 

یا هرایس  تسرپرس  کی  ناونع  هب  ایشنروی  رد  لیئاکیم  یزوریپ  مایا  ات  اتنو  یکام 
تمدخ هب  هرفن  راھچ  تسیب و  ناریدم  زا  یکی  ناونع  هب  وا  ًابقاعتم   . داد همادا 
ریفس ماقم  هب  یگزات  هب  ًافرص  وا  نکیل   . دیدرگ قحلم  مسورج  رد  ایشنروی 

یا هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق  ناونع  تحت  مسورج  رد  هدننیرفآ  رسپ  یصخش 
ایشنروی هک  ینامز  ات  هک  تسا  نیا  رب  ام  داقتعا   . تسا هتفای  اقترا  ایشنروی 

ۀتسر فیاظو  هب  ًالماک  قداص  کلم  اتنو  یکام   ، دنامب یقاب  ینوکسم  یا  هرایس 
مداخ کی  هشیمھ  یارب  ینامز  ترابع  هب  هکلب  تشگ  دھاوخن  زاب  دوخ  یدنزرف 

. دنام دھاوخ  یقاب  حیسم  لیئاکیم  ۀدنیامن  یا و  هرایس 

صخشم رما  ۀچخیرات  یور  زا   ، دوب ایشنروی  رد  یرارطضا  یاطعا  کی  نیا  هک  روطنآ 
قداص کلم  تئیھ  هک  دیآ  شیپ  نینچ  دیاش   . دشاب هچ  اتنو  یکام  ۀدنیآ  هک  تسین 
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هک یریخا  ماکحا   . ددرگ لمحتم  ار  دوخ  تارفن  زا  یکی  یمئاد  نداد  تسد  زا  نادابن 
اسرووی یاھمایا  یامدق  طسوت  ًادعب  هدیدرگ و  رداص  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  فرط  زا 
نیا ییاطعا  قداص  کلم  نیا  تشونرس  هک  دراد  هراشا  نیا  رب  ًایوق   ، هدش دییأت 
تایسدح رگا   . دریگب ار   ، ایشسگیلک  ، هدش طقاس  یا  هرایس  سنرپ  یاج  هک  تسا 
کلم اتنو  یکام  هک  تسا  نکمم  هتفر  مھ  یور   ، دنشاب تسرد  هطبار  نیا  رد  ام 

یا هتفای  لیدعت  ۀقیرط  هب  دوش و  رھاظ  صخش  تروص  هب  ایشنروی  رد  هرابود  قداص 
ات دوش  رھاظ  نیمز  یور  هک  نیا  ای   ، دریگ هدھع  هب  ار  لوزعم  یا  هرایس  سنرپ  شقن 
رد نونکا  هک  حیسم  لیئاکیم  یگدنیامن  هب  یا  هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق  ناونع  هب 
یارب هک  یلاح  رد   . دنک لمع  دشاب  یم  اراد  ار  ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  ناونع  عقاو 
نیا اب   ، دوب دھاوخ  هچ  اتنو  یکام  تشونرس  هک  تسین  صخشم  هجو  چیھ  هب  ام 
هتفگ شیپ  تایسدح  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  ًایوق  هداد  خر  ًاریخا  هک  یعیاقو   ، دوجو

. دنتسین تقیقح  زا  رود  ًالامتحا 

نیشناج ایشنروی  رد  شیزوریپ  اب  لیئاکیم  روطچ  هک  مینک  یم  کرد  یبوخ  هب  ام 
. و دش مود  مدآ  حلص و  یا  هرایس  سنرپ  روطچ  ؛  دیدرگ ود  رھ  مدآ  ایشسگیلک و 
قداص کلم  نیا  هب  ار  ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق  ناونع  یراذگاو  ام  نونکا 

دھاوخ بوصنم  زین  ایشنروی  لایرتام  رسپ  یماقم  مئاق  هب  وا  ایآ   . مینک یم  هراظن 
هب تشگزاب   ، هقباس یب  هرظتنمریغ و  یدادخر  دراد  لامتحا  هک  نیا  ای  ؟  دیدرگ
نیوانع اب  لیئاکیم  ناگدنیامن  ناونع  هب  نانآ  زا  یصاخ  دالوا  ای  اوح  مدآ و  ۀرایس 

؟ ددنویپ عوقو  هب   ، هدنیآ رد  ایشنروی  مود  مدآ  ناماقم  مئاق 

راگزومآ لایرتسیجم و  نارسپ  ۀدنیآ  روھظ  تیعطق  هب  طوبرم  تایضرف  نیا  یمامت  و 
ایشنروی تشگ  دھاوخ  زاب  ینامز  هک  هدننیرفآ  رسپ  نشور  ۀدعو  اب  طابترا  رد  ثیلثت 
رد تارک  نیرتروآ  تفگش  نیرت و  بلاج  زا  یکی  مولعمان و  یا  هدنیآ  اب  یا  هرایس  ار 
هدنیآ رصع  کی  رد  هک  تسا  نکمم  هتفر  مھ  یور   . دزاس یم  نادابن  ناھج  یمامت 
ییاھن مکح  هک  نیا  زا  دعب   ، دوش یم  کیدزن  تایح  رون و  رصع  هب  ایشنروی  هک  هاگنآ 

دیدرگ رداص  ایشسگیلک  یبلط  هیزجت  رفیسول و  شروش  هب  طوبرم  روما  اب  هطبار  رد 
رسپ کی  زین  ، و  حیسم لیئاکیم  ، و  اوح  ، مدآ  ، اتنو یکام  نامزمھ  روضح  دھاش  ام 

. میشاب ایشنروی  رد  ثیلثت  راگزومآ  نارسپ  یتح  ای  ، و  لایرتسیجم

ناریدم تئیھ  رد  اتنو  یکام  روضح  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  ۀتسر  ۀدیقع  اھتدم 
نیا رب  ندراذگ  هحص  یارب  یفاک  هاوگ   ، رواشم راھچ  تسیب و   ، مسورج رد  ایشنروی 
حرط قیرط  زا  ایشنروی  یناف  یاھناسنا  ندومن  لابند  یو  ریدقت  هک  تسا  داقتعا 
هک میناد  یم  ام   . تسا تشھب  تیاھن  هاپس  هب  یتح  دوعص  تفرشیپ و  یناھج 

، تشھب یارجام  رد  دوخ  ینیمز  نارای  یھارمھ  ناشتشونرس  ور  نیا  زا  اوح  مدآ و 
. دشاب یم  تسا  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  ایشنروی  هک  هاگنآ 

میلاس میکح  ینامز  هک   ، قداص کلم  اتنو  یکام  نیمھ  شیپ  لاس  رازھکی  زا  رتمک 
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ناونع هب  تشاد و  روضح  ایشنروی  رد  یئرمان  روط  هب  لاس  دصکی  تدم  یارب   ، دوب
روما دربشیپ  ینونک  متسیس  رگا  ؛ و  درک یم  لمع  هرایس  میقم  لک  رادنامرف 

دھاوخ زاب  رگید  لاس  رازھکی  زا  شیب  یمک  ماقم  نامھ  رد  وا   ، دبای همادا  یا  هرایس 
. تشگ

هک اھتیصخش  نیرتریظن  یب  زا  یکی   ، تسا قداص  کلم  اتنو  یکام  تیاور  نیا 
یافیا شریدقت  تسا  نکمم  هک  یتیصخش  هدش و  لصو  ایشنروی  خیرات  هب  نونکات 

. دشاب امش  لومعمریغ  هدعاق و  یب  یایند  ۀدنیآ  ۀبرجت  رد  مھم  یشقن 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 94
رواخ رد  قداص  کلم  میلاعت 

هنخر اپورا  ایسآ -  اقیرفآ و  لیابق  نیرت  تسدرود  هب  میلاس  بھذم  ۀیلوا  ناراگزومآ 
یادخ هناگی  هب  ناسنا  داقتعا  نامیا و  رب  ینبم  اتنو  یکام  تراشب  هراومھ  ، و  دندرک

کلم نامیپ   . دندرک هظعوم  ار  یھلا  فطل  بسک  یاھب  اھنت  ناونع  هب  یناھج 
زکارم میلاس و  زا  هک  دوب  یا  هیلوا  تاغیلبت  یمامت  یارب  ییوگلا  میھاربا  اب  قداص 
یبھذم رھ  زا  رتکاب  یب  رت و  قاتشم  ییاھرنویسیم  ایشنروی   . تفر جراخ  هب  رگید 
ۀرکمین رسارس  هب  ار  قداص  کلم  میلاعت  هک  الاو  نانز  نادرم و  نیا  هب  تبسن 

اھداژن نامدرم و  یرایسب  زا  اھرنویسیم  نیا   . تسا هتشادن  زگرھ  دندرب  یقرش 
شخپ یموب  ناشیکون  قیرط  زا  ًاتدمع  ار  دوخ  یاھشزومآ  ، و  دندش یریگوضع 

اجنآ رد  دندومن و  سیسأت  یشزومآ  زکارم  ایند  فلتخم  یاھتمسق  رد  اھنآ   . دندرک
تیرومأم نادرگاش  نیا  هب  سپس  ، و  دنداد شزومآ  نایموب  هب  ار  میلاس  بھذم 

. دننک لمع  راگزومآ  تروص  هب  ناشدوخ  مدرم  نایم  رد  هک  دنداد 

ییادو دنھ  رد  میلاس  میلاعت  - 1

تحت یگزات  هب  هک  دوب  یللملا  نیب  روشک  کی  دنھ   ، قداص کلم  ناراگزور  رد 
هتفرگ رارق  برغ  لامش و  زا  یدنآ  ییایرآ -  نامجاھم  یبھذم  یسایس و  یالیتسا 

هب اھییایرآ  طسوت  هریزج  هبش  یبرغ  یلامش و  یاھتمسق  اھنت  ماگنھ  نیا  رد   . دوب
ددعتم نایادخ  ییادِو  یاھدراو  هزات  نیا   . دوب هدش  عقاو  هنخر  دروم  هدرتسگ  روط 
نانآ یشتسرپ  یبھذم  لاکشا   . دندوب هدروآ  دوخ  هارمھ  هب  ار  شیوخ  یا  هلیبق 
نیدب  ، دومن یم  لابند  کیدزن  زا  ار  اھنآ  یدنآ  نیشیپ  ناکاین  موسرم  یاھ  هویش 

، و درک یم  لمع  نز  نھاک  ناونع  هب  ردام  درم و  نھاک  ناونع  هب  زونھ  ردپ  هک  ظاحل 
. تفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  بارحم  کی  ناونع  هب  زونھ  یگداوناخ  ۀدکشتآ 

هب هک   ، راگزومآ نانھاک  ینمھرب  تساک  تیادھ  تحت  ییادو  ۀقرف  راگزور  نآ  رد 
لاح رد   ، دنتفرگ یم  تسد  رد  ار  شتسرپ  شرتسگ  لاح  رد  نییآ  یور  لرتنک  جیردت 
شیپ یبوخ  هب  ییایرآ  نیشیپ  تیھولا  هس  یس و  طالتخا   . دوب ینوگرگد  دشر و 

. دندرک هنخر  دنھ  لامش  هب  میلاس  یاھرنویسیم  هک  تفر  یم 
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هب هک  دوب  اھنآ  نیشیپ  یتسرپ  اتکی  طاطحنا  رگنایامن  اھییایرآ  نیا  یتسرپ  ادخ  دنچ 
یادخ هلیبق  رھ  نآ  یط  هک  یا  هلیبق  یاھدحاو  تروص  هب  اھنآ  یگتسسگ  ببس 

نیزاغآ و یتسرپاتکی  زا  ییارگ  بقع  نیا   . تفای ماجنا  تشاد  ار  دوخ  تمرح  دروم 
لکش لاح  رد  حیسم  زا  شیپ  مود  ۀرازھ  نیزاغآ  نورق  رد  یدنآ  نیرھنلا  نیب  ثیلثت 
نامزاس لکش  نیدب  یعمج  یادخ  کی  تروص  هب  رایسب  نایادخ   . دوب ددجم  یبای 
ناشورخ یادخ   ، اردنیا ؛  نامسآ یادخ   ، راتیپ سوید  ۀناگ  هس  یربھر  تحت  دنتفای :

کی زا  هدنامیقاب  یلبمس  نیمز و  یادخ   ، شتآ رس  هس  یادخ   ، ینگآ ؛ و  رفسمتا
. ثیلثت زا  نیشیپ  تشادرب 

کی یارب  ار  هار  ددعتم  نایادخ  زا  یکی  شتسرپ  هب  طوبرم  صخشم  یاھدادخر 
هب بلغا   ، تیھولا نیرت  یناتساب   ، ینگآ  . درک یم  راومھ  هتفای  لماکت  یتسرپاتکی 
هک هناردپ  تیھولا  لصا   . دش یم  عقاو  شیاتس  دروم  نایادخ  ۀیلک  رورس  ناونع 
یدربن رد   ، تفرگ یم  مان  امھرب  یھاگ  ، و  دش یم  هدیمان  یتاپاجارپ  تاقوا  یخرب 

ناراگزومآ اب  اھدعب  نمھرب  نانھاک  نآ  یط  هک  دش  یم  رو  هطوغ  هناسانش  ادخ 
عقاو رادنپ  دروم  یژرنا  تیھولا  لصا  نآ  تروص  هب  نمھرب   . دندیگنج یم  میلاس 

. درک یم  لاعف  ار  ییادو  نایادخ  یمامت  هک  دش  یم 

هظعوم ار  نامسآ  ۀبترمالاو   ، قداص کلم  ۀناگی  یادخ  میلاس  یاھرنویسیم 
ناونع هب  ردپ  یامھرب  یرادیدپ  لاح  رد  موھفم  اب  عومجم  رد  فیصوت  نیا   . دندرک یم 

زا دوب و  تافیرشت  نییآ و  دقاف  میلاس  نیرتکد  اما   ، دوبن راگزاسان  نایادخ  ۀیلک  عبنم 
لباقت رد  ًامیقتسم  نمھرب  تناھک  میلاعت  ، و  اھتنس  ، هنابصعتم تایرظن  اب  ور  نیا 
دروم  ، نامیا قیرط  زا  تاجن  نوماریپ  میلاس  شزومآ  نمھرب  نانھاک   . تفرگ رارق 

ار ینابرق  یاھنییآ  یتافیرشت و  مسارم  یرازگرب  زا  ادج  ندش  عقاو  دناودخ  فطل 
. دنتفریذپ یمن  زگرھ 

رگناشن نامیا  قیرط  زا  تاجن  دنوادخ و  هب  دامتعا  رب  ینبم  قداص  کلم  تراشب  در 
نداد تسد  زا  هب  میلاس  یاھرنویسیم   . دوب دنھ  یارب  یتایح  فطع  ۀطقن  کی 

اما  ، دندوب هدرک  ینایاش  کمک  ییادو  یناتساب  نایادخ  یمامت  هب  تبسن  نامیا 
هناگی و یادخ  نوماریپ  قداص  کلم  شزومآ  شریذپ  زا   ، ییارگ ادو  نانھاک   ، ناربھر

. دندیزرو یم  عانتما  هداس  نامیا  کی 

ار دوخ  راگزور  سدقم  نوتم  میلاس  ناراگزومآ  اب  هزرابم  یارب  شالت  رد  اھنمھرب 
هب  ، تفرگ رارق  یسیونزاب  دروم  اھدعب  هک  روطنآ   ، یروآدرگ نیا  ، و  دندرک نیچتسد 
هتفای لاقتنا  ریخا  نارود  هب   ، سدقم یاھباتک  نیرت  یناتساب  زا  یکی   ، ادو گیر  ناونع 

ار دوخ  ینابرق  شتسرپ و  نییآ  هک  دندمآرب  ددص  رد  اھنمھرب  هک  روطنیمھ  . و  تسا
، مود یاھادو   ، دننک ررقم  ناراگزور  نآ  نامدرم  رب  ، و  دنشخب تیمسر   ، دنھد لکش 

ۀعومجم رھ  اب  تلاح  نیرتھب  رد  تاجتشون  نیا   . دندمآ نآ  لابند  هب  مراھچ  ، و  موس
فرژ ِتقیقح  موھفم و  ِییابیز  رد  دشاب  رادروخرب  هباشم  تشرس  زا  هک  یرگید 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



، تافارخ رازھ  نارازھ  اب  رترب  بھذم  نیا  هک  روطنیمھ  اما   . دنتسھ ربارب  یرگن 
نیرت عونتم  لکش  هب  جیردت  هب   ، دیدرگ هدولآ  دنھ  بونج  یشیاین  یاھنییآ  ، و  اھ هقرف 

نوگرگد هدمآ  دوجو  هب  یناف  ناسنا  طسوت  نونکات  هک  یسانش  نادزی  متسیس 
زا ار  میھافم  نیرت  تسپ  زا  یخرب  نیرتالاو و  زا  یخرب  اھادو  یسررب   . تشگ

. تخاس دھاوخ  راکشآ  هدش  عقاو  رادنپ  دروم  نونکات  هک  تیھولا 

مسینمھرب - 2

نکد یدیوارد  تالف  لخاد  هب  بونج  یوس  هب  میلاس  یاھرنویسیم  هک  جیردت  هب 
یارب اھییایرآ  حرط  نیا   . دندش هجاوم  تساک  ۀدنیازف  متسیس  کی  اب   ، دندرک هنخر 
نامدرم ییافوکش  جوم  نتشارفا  رب  رس  طیارش  رد  یداژن  تیوھ  تفا  زا  تعنامم 

، دوب متسیس  نیا  رھوج  ًانیع  نمھرب  تناھک  تساک  هک  اجنآ  زا   . دوب کیگنس  ۀیوناث 
نیا  . دومن دنک  دایز  ۀزادنا  هب  ار  میلاس  ناراگزومآ  تفرشیپ  یعامتجا  مظن  نیا 

ندیشخب موادت  رد  اما   ، دھد تاجن  ار  ییایرآ  داژن  تسناوتن  تساک  متسیس 
ظفح دنھ  رد  لاح  نامز  ات  ار  شیوخ  یبھذم  ینومژھ  دوخ  ۀبون  هب  هک  اھنمھرب 

. دش قفوم  دنا  هدومن 

ضرعم رد  رتالاب  تقیقح  در  قیرط  زا  اھییایرآ  شیک   ، ییارگ ادو  فیعضت  اب  نونکا  و 
جوم زا  تعنامم  یارب  هناحوبذم  شالت  کی  رد   . تفرگ رارق  نکد  زا  هدنیازف  یاھشروی 
زا رتالاو  ار  دوخ  هک  دمآرب  ددص  رد  نمھرب  تساک   ، یبھذم یدوبان  یداژن و  ضارقنا 

ییاھنت هب  دوخ  تیھولا  یارب  نداد  ینابرق  هک  دنداد  یم  شزومآ  اھنآ   . دراگنا همھ 
اھنآ  . تسا شخب  ریثأت  رایسب  راک  نیا  یدنمناوت  هک  نیا  ، و  تسا شخب  رمث  ًامامت 

تیھولا یکی   ، ناھج یھلا  نیداینب  لوصا  زا  ات  ود  نایم  زا  هک  دندرک  یم  اعدا 
ایشنروی رگید  نامدرم  زا  کیچیھ  نایم  رد   . تسا نمھرب  تناھک  یرگید  نمھرب و 

دوخ یارب  ار  یتمرح  اھنآ  ؛  دنتشادنپن شیوخ  نایادخ  زا  رتالاب  یتح  ار  دوخ  نانھاک 
دح نآ  ات  هناخاتسگ  یاھاعدا  نیا  اب  اھنآ  اما   . دوب ناشنایادخ  روخرد  هک  دندوب  لئاق 
زا هک  یتسپ  یاھ  هقرف  ربارب  رد  لزلزتم  متسیس  یمامت  هک  دنتفر  شیپ  کحضم 

میظع تناھک   . تخیر ورف  دندش  یم  ریزارس  هتفرشیپ  رتمک  فارطا و  یاھندمت 
تراسج هک  ینیبدب  توخر و  هایس  لیس  ریز  تشگ و  یناماسبان  راچد  دوخ  ییادو 

. تفر ورف  دوب  هدروآ  دنھ  یمامت  رس  رب  شا  هنادرخبان  هناھاوخدوخ و 

رد دوخ  ِیلماکتریغ  ِیشخب  موادت  زا  سرت  کی  هب  ًاعطق  دوخ  یور  بسانمان  زکرمت 
هزرھ فلع  ای   ، روناج  ، ناسنا لکش  هب  یپایپ  یاھخسانت  زا  نایاپ  یب  رود  کی 

یزیچ نآ  هب  دنتسناوت  یم  هک  یا  هدننک  هدولآ  تاداقتعا  یمامت  نایم  زا  . و  دیماجنا
کیچیھ  ، دشاب روھظ  لاح  رد  یتسرپاتکی  کی  دوب  نکمم  هک  دنوش  لصو 

زا هک  مسج —  رد  حاورا  روھظ  نیرتکد  خسانت —  هب  داقتعا  نیا  زا  رت  هناقمحا 
زا تخاونکی  هدننک و  هتسخ  رود  هب  داقتعا  نیا   . دوبن دمآ  نکد  تالف  یاھیدیوارد 
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هب ناش  ینالوط  ۀیامنارگ  دیما  زا  ار  وپاکت  لاح  رد  یاھناسنا   ، ررکم یاھخسانت 
ییادو نیشیپ  داقتعا  زا  یشخب  هک  گرم  رد  یونعم  تفرشیپ  ییاھر و  نآ  نتفای 

. تخاس یم  مورحم  دوب 

هب دوخ  زا  یدبا  زیرگ  نیرتکد  عارتخا  اب  یدوز  هب   ، یفسلف ۀدننک  نوبز  شزومآ  نیا 
حور ربا   ، نمھرب اب  قلطم  یگناگی  ِیناھج  شیاسآ  شمارآ و  رد  یرو  هطوغ  ۀلیسو 
یا هنوگ  هب  یرشب  یزاورپ  دنلب  یناسنا و  قایتشا   . دش لابند   ، شنیرفآ یمامت 

دنھ رتھب  ناھذا  لاس  رازھ  ود  زا  شیب  یارب   . تشگ دوبان  ًالمع  دش و  هدوبر  رد  رثؤم 
اھ و هقرف  نآ  دورو  یارب  اذل  ، و  دنزیرگب لایما  یمامت  زا  هک  دنا  هدمآرب  نیا  یپ  رد 

یاھریجنز رد  ار  ودنھ  نامدرم  زا  یرایسب  یاھناور  ًالمع  هک  یتآ  یاھشزومآ 
، اھندمت یمامت  نایم  زا   . دش هدوشگ  ًالماک  رد  دنا  هتشاد  هاگن  یونعم  یدیماان 

. دنتخادرپ میلاس  تراشب  در  یارب  ار  اھب  نیرت  تخس  ییادو  یاھییایرآ 

، دشخب موادت  ار  ییایرآ  یگنھرف  یبھذم -  متسیس  تسناوتن  ییاھنت  هب  تساک 
سأی زا  یرصع   ، دندومن هنخر  لامش  هب  نکد  تالف  ۀیاپ  نود  بھاذم  هک  جیردت  هب  و 

ندربن نیب  زا  ۀقرف  هک  دوب  کیرات  ناراگزور  نیا  لوط  رد   . دمآ دوجو  هب  یدیمون  و 
یاھ هقرف  زا  یرایسب  عقاو  رد   . تسا هدروآ  ماود  ماگنھ  نیا  ات  ، و  دمآ دوجو  هب  تایح 

یبایتسد لباق  هک  روطنآ   ، یتاجن نینچ  هک  دندرک  یم  اعدا  ، و  دندوب تسیئتآ  دیدج 
لوط رد  اما   . دبای یم  ققحت  ناسنا  دوخ  ۀدشن  یرای  یاھشالت  ۀطساو  هب  طقف   ، دوب

میلاعت ۀدش  فیرحت  یایاقب   ، تخب نوگن  ۀفسلف  نیا  یمامت  زا  یا  هدمع  شخب 
. دنوش یبایدر  دنناوت  یم  مدآ  یتح  قداص و  کلم 

. دندوب اھداشیناپوا  ، و  اھ هنمھارب   ، ودنھ شیک  یتآ  نوتم  یروآدرگ  مایا  اھنیا 
یصخش ۀبرجت  قیرط  زا  یصخش  بھذم  یاھشزومآ  در  لابند  هب  ینمھرب  تناھک 

یاھشیک اھ و  هقرف  زا  یلیس  اب  ندش  هدولآ  لابند  هب  ، و  هناگی یادخ  هب  داقتعا 
، ناشیاھخسانت اھمزیفروموپورتنآ و  اب   ، نکد تالف  زا  هدننک  نوبز  هدننک و  راوخ 
یعطق یشالت  ؛  دومن هبرجت  ار  هدننک  هارمگ  دیاقع  نیا  هیلع  رب  دیدش  یشنکاو 

ات دندمآرب  ددص  رد  اھنمھرب   . تشاد دوجو  نیتسار  تیعقاو  نتفای  وجتسج و  یارب 
اما  ، دنوشن لئاق  تیھولا  یارب  یناسنا  یاھیگژیو  تیھولا  زا  یدنھ  تشادرب  رد 

رد دنوادخ  موھفم  ندرک  یصخشریغ  شحاف  یاطخ  ۀطرو  هب  راک  نیا  ماجنا  رد  اھنآ 
رود و ۀدیا  کی  اب  هکلب   ، یتشھب ردپ  زا  یونعم  الاو و  رادنپ  کی  اب  هن  اھنآ  ، و  دندیتلغ

. دندمآ نوریب  هدنریگ  رب  رد  ًامامت  ِقلطم  کی  زا  یکیزیفاتم 

هتفریذپن ار  قداص  کلم  یاتکی  یادخ  دوخ  ظفح  یارب  ناشیاھشالت  رد  اھنمھرب 
صخشمان و دوخ  نآ   ، دنتفای لدمھ  نمھرب  ۀیضرف  اب  ار  ناشدوخ  نونکا  ، و  دندوب
نرق ات  لابقادب  راگزور  نآ  زا  هک  ناوتان  یصخشریغ و  دوجوم  نآ   ، یفسلف یلایخ 

. تسا هتشاد  هاگن  لیلذ  هدنامرد و  ار  دنھ  یونعم  تایح  متسیب 
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هب اما   . تشارفارب رس  دنھ  رد  مسیئادوب  هک  دوب  اھداشیناپوا  نتشون  مایا  لوط  رد 
تباقر دعب  نارود  مسیئودنھ  اب  تسناوتن   ، شا هلاس  رازھ  کی  یاھتیقفوم  مغر 
مسیئودنھ ریوصت  زا  یتح  ادخ  زا  نآ  ۀیلوا  ریوصت   ، رتالاب تایقالخا  کی  مغر  هب   . دنک

. دوب حضاو  رتمک  درک  یم  مھارف  ار  یصخش  رتکچوک و  یاھتیھولا  هک  ادخ  زا 
تشادرب اب  هدنمزر  مالسا  کی  شروی  ربارب  رد  دنھ  لامش  رد  مسیئادوب  ماجنارس 

. دیدرگ میلست  ناھج  لاعتم  یادخ  ناونع  هب  هللا  زا  شحیرص  نشور و 

ینمھرب ۀفسلف  - 3

یکی یتسار  هب   ، دوب بھذم  کی  یتخس  هب  مسینمھرب  زاف  نیرتالاب  هک  یلاح  رد 
هفسلف و یاھورملق  هب  یسرتسد  یارب  یناسنا  نھذ  یاھشالت  نیرتالاو  زا 
درکن فقوت  ییاھن  تیعقاو  فشک  ندومن  زاغآ  لابند  هب  یدنھ  نھذ   . دوب کیزیفاتم 

موھفم زج  هب   ، دومن یزادرپ  نامگ  تایھلا  زا  زاف  رھ  ًابیرقت  نوماریپ  هک  نیا  ات 
ۀبرجت ِتیعقاو  ناھج و  تاقولخم  ۀیلک  ِیناھج  ردپ  دوجو  بھذم : ۀناگود  یساسا 
نادواج ردپ  هب  یبایتسد  یپ  رد  هک  روطنآ   ، تاقولخم نیمھ  ِناھج  رد  هنایارگزارف 

وا هک  روطنآ  یتح   ، دنشاب لماک  تسا  هداد  نامرف  نانآ  هب  هک  یردپ   ، دنیآ یمرب 
. تسا لماک 

ریگارف ًامامت  قلطم  کی  ۀدیا  یتسار  هب  ناراگزور  نآ  ناھذا   ، ینمھرب تشادرب  رد 
قالخ و یژرنا  تروص  هب  لاح  نامھ  رد  هیضرف  نیا  هک  ارچ   ، دندومن یم  کرد  ار 

یمامت زا  رتارف  نمھرب  هک  دش  یم  روصت   . دیدرگ یم  صخشم  یناھیک  شنکاو 
یھانتم یاھتیفیک  ۀیلک  بقاعتم  یفن  ۀلیسو  هب  طقف  ، و  دشاب یم  تافیرعت 
دوجوم کی  یتح   ، قلطم کی  هب  داقتعا  کی  ًاعطق  نیا   . دوش کرد  دناوت  یم 

اذل دوب و  یتیصخش  یاھیگژیو  دقاف  دایز  ۀزادنا  هب  تشادرب  نیا  اما   ، دوب یھانتمان 
. دوبن هبرجت  لباق  نایارگ  بھذم  درف  درف  طسوت 

ِتسھ هدوب و  وا  تروص  هب   ، دوش یم  روصت  قلطم  تروص  هب  انایاران  نمھرب - 
یارگدوجو دوخ -  ِدوجو  کی   ، هوقلاب ِناھیک  ِرگشنیرفآ  نیزاغآ  یدنمناوت   ، نارکیب

نافوسلیف رگا   . دراد دوجو  تیدبا  رساترس  رد  هوقلاب  نکاس و  تروص  هب  هک  یناھج 
رگا  ، دنھد تروص  ار  یدعب  یورشیپ  تیھولا  تشادنپ  رد  دندوب  رداق  ناراگزور  نآ 
هک یتیصخش  تروص  هب   ، قالخ طبترم و  تروص  هب  ار  نمھرب  دندش  یم  رداق 
رظن رد  تسا  یسرتسد  لباق  لماکت  لاح  رد  هدش و  هدیرفآ  ِتادوجوم  طسوت 

زا یزاس  ریوصت  نیرت  هتفرشیپ  یشزومآ  نینچ  دوب  نکمم  تروص  نآ  رد   ، دنریگ
تیھولا درکراک  لک  لوا  حطس  جنپ  ۀدنریگ  رب  رد  نآ  اریز   ، دوش ایشنروی  رد  تیھولا 

. دریگ رظن  رد  زین  ار  هدنامیقاب  یاتود  دوب  نکمم  ًالامتحا  دش و  یم 

عمج لصاح  تیمامت  ناونع  هب  یناھج  حور  ربا  هناگی  موھفم  اھ  هبنج  یخرب  رد 
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کیدزن رایسب  لاعتم  دزیا  تقیقح  هب  ار  یدنھ  نافوسلیف   ، تاقولخم دوجو  یمامت 
چیھ دنتسناوتن  اھنآ  اریز  تشادن  یا  هدیاف  چیھ  نانآ  یارب  تقیقح  نیا  اما   ، تخاس

ۀناتسرپاتکی کیروئت  فدھ  یبایتسد  رد  ار  ینالقع  ای  یقطنم  یصخش  ۀویش 
. دنھد لکش  انایاران  نمھرب -  هب  شیوخ 

اضف نامز و  لامعا  ۀیلک  ِزتنس  ِدمایپ  ِتقیقح  هب   ، تیلع موادت  یامراک  لصا   ، ًاددجم
ِیبایتسد یارب  هیضرف  نیا  اما  ؛  تسا کیدزن  رایسب  لاعتم  ینابر  روضح  رد 

طقف هکلب   ، دیدن کرادت  زگرھ  ارگ  بھذم  درف  طسوت  تیھولا  ِیصخش  ِگنھامھ 
. یناھج حور  ربا  طسوت  اھتیصخش  یمامت  ِیئاغ  ۀطاحا  یارب 

رایسب درف  رد  رکف  ۀدننک  میظنت  تنوکس  کرد  هب  نینچمھ  مسینمھرب  ۀفسلف 
رگا  . دش هدیشک  یھارمگ  هب  تقیقح  طلغ  کرد  قیرط  زا  هک  نیا  ات   ، تشگ کیدزن 
رد یناھج  یاتکی  دوجوم  ِتنوکس  نیا  زا  ادج  هک  داقتعا  نیا  ۀطساو  هب  موھفم  نیا 
نیا  ، دش یمن  یھارمگ  راچد  لماک  روط  هب  درادن  دوجو  یرشب  تیدرف  چیھ  ناسنا 
راومھ هتفرشیپ  بھذم  کی  یارب  ار  هار  تسا  نمھرب  تماقا  ناکم  ناور  هک  شزومآ 

. درک یم 

یزیچ یاقب  دنتسناوتن  دنھ  تایھلا  ناداتسا   ، حور ربا  رد  درف  ناور  ماغدا  نیرتکد  رد 
زا یشان  هک  یزیچ   ، ریظن یب  دیدج و  یزیچ   ، دنریگ رظن  رد  ار  دشاب  یرشب  هک 
هب ناور  تشگزاب  شزومآ  نیا   . تسا دنوادخ  تساوخ  ناسنا و  تساوخ  دنویپ 
کیدزن رایسب  یناھج  ردپ  شوغآ  هب  هدننک  میظنت  تشگزاب  تقیقح  هب  نمھرب 

یاتمھ  ، دبای یم  اقب  نینچمھ  هک  دراد  دوجو  هدننک  میظنت  زا  زراب  یزیچ  اما   ، تسا
هب ینمھرب  ۀفسلف  زا  یتایح  موھفم  نیا  . و  یناسنا تیصخش  ییایشناروم 

. دوب بیاغ  کلھم  یا  هنوگ 

کیدزن یناھیک  رامشیب  قیاقح  هب  ناھج و  تایعقاو  زا  یرایسب  هب  ینمھرب  ۀفسلف 
نیدنچ نایم  هتسناوتن  هک  تسا  هدش  اطخ  نیا  ینابرق  بلغا  اما   ، تسا هدش 
هتسناوتن نآ   . دوش لئاق  زیامت   ، یھانتم ، و  یلاعتم  ، قلطم لثم   ، تیعقاو زا  حطس 

قلطم حطس  رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ  هک  دروآ  باسح  هب  ار  رما  نیا  تسا 
. و دشاب یعقاو  ًاقلطم  یھانتم  حطس  رد  تسا  نکمم  دشاب  یلایخ  یھانتم - 

دودحم ۀبرجت  زا  حوطس  ۀیلک  رد  هک   ، ار یناھج  ردپ  نیداینب  تیصخش  نینچمھ 
ردپ اب  هطبار  رد  نادواج  رسپ  دودحمان  ۀبرجت  ات  دنوادخ  اب  هطبار  رد  یلماکت  قولخم 

. تسا هتفرگن  رظن  رد   ، تسا سامت  لباق  ًاصخش  یتشھب 

ودنھ بھذم  - 4

قیرط زا  هک  روطنآ   ، اھادو یناتساب  یاھنییآ  هب  ناگمھ   ، دنھ رد  اھنرق  تشذگ  اب 
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لکش ینمھرب  یتآ  تناھک  طسوت  هتفای و  رییغت  قداص  کلم  یاھرنویسیم  میلاعت 
نیرت و یناتساب  هک  بھذم  نیا   . دندومن تشگزاب  یا  هزادنا  ات   ، دندوب هتفای 
تاریثأت ییارگ و  نیج  مسیئادوب و  هب  شنکاو  رد  تسا  ایند  بھذم  نیرت  یناھج 

اما  . تسا هدش  یرتشیب  تارییغت  شوختسد  تیحیسم  مالسا و  یتآ  ۀتفای  روھظ 
کی هک  دوب  هدش  یبرغ  ردقنآ  شیپ  زا   ، یسیع میلاعت  ندیسر  هار  زا  ماگنھ  ات 

. دوب هناگیب  بیرغ و  ودنھ  نھذ  یارب  اذل  ، و  دوب هدش  دیفس “ ناسنا  بھذم  ”

شیامن هب  ار  تینابر  تیھولا و  ۀدنبای  دورف  حطس  راھچ  ودنھ  تایھلا  رضاح  لاح  رد 
: دراذگ یم 

. تسھ هدوب و  وا   ، نارکیب قلطم و  دوجوم   ، نمھرب  -1

هتشادنپ نینچ   ، طابترا نیا  رد   . مسیئودنھ یلاعتم  ثیلثت   ، یترومیرت  -2
دوخ ۀطساو  هب  ینارکیب —  نمھرب — نایم  زا   ، لوا وضع   ، امھرب هک  دوش  یم 
دنچ ِنارکیب  یاتکی  اب  کیدزن  تیوھ  نییعت  رطاخ  هب  رگا   . تسا هدش  هدیرفآ 

رب رد  ار  یناھج  ردپ  زا  تشادرب  کی  داینب  تسناوت  یم  امھرب   ، دوبن هنایارگ  ادخ 
. دوش یم  یگژیو  نییعت  تشونرس  اب  نینچمھ  امھرب   . دریگ

هب حیسم  زا  دعب  لوا  ۀرازھ  رد   ، ونشیو اویس و   ، موس مود و  وضع  شتسرپ 
. تسا یدوبان  رورس  ، و  یروراب یادخ   ، گرم تایح و  دزیا  اویس   . دمآ دوجو 

رھاظ مسج  رد  یناسنا  لکش  رد  هاگھگ  هک  داقتعا  نیا  ببس  هب  ونشیو 
اھیدنھ تاروصت  رد  قیرط  نیدب  ونشیو   . تسا بوبحم  ًادیدش  دوش  یم 

هب همھ  زا  رترب  یخرب  طسوت  کی  رھ  ونشیو  اویس و   . دوش یم  هدنز  یعقاو و 
. دنوش یم  هدروآ  رامش 

، اھییایرآ یناتساب  نایادخ  زا  یرایسب  ییادو . سپ  ییادو و  یاھتیھولا   -3
هب یوناث  تروص  هب  یترومیرت  وضع  هس  زا  دعب   ، اموس  ، اردنیا  ، ینگآ نوچمھ 

رامشیب نایادخ  ییادو  ِدنھ  یناتساب  ناراگزور  زا   . دنا هداد  همادا  دوخ  دوجو 
. دنا هدش  ماغدا  ودنھ  ۀناگدنچ  نایادخ  رد  زین  اھنیا  ، و  دنا هتساخرب  یرگید 

، اھوید  ، یا هناسفا  نانامرھق   ، نایادخ همین   ، نادرم ربا  نایادخ : همین   -4
. دعب راگزور  یاھ  هقرف  ناسدقم  ، و  اھلآ  ، اھلوغ  ، نایرپ  ، ینمیرھا حاورا   ، حابشا

، دیامن ایحا  ار  دنھ  مدرم  تسا  هتسناوتن  هک  تساھتدم  مسیئودنھ  هک  یلاح  رد 
نیا رد  نآ  توق  گرزب  ۀطقن   . تسا هدوب  رابدرب  بھذم  کی  ًالومعم  لاح  نامھ  رد 
نیرت لکش  یب  نیرتریذپ و  قابطنا  تسا  هدومن  تابثا  هک  تسا  هتفھن  تیعقاو 
رییغت هب  رداق  ًابیرقت  نآ   . تسا هتشگ  رادیدپ  ایشنروی  رد  هک  تسا  هدوب  یبھذم 

زا  ، تسا رادروخرب  ریذپ  فاطعنا  تالیدعت  زا  یداعریغ  یا  هتشر  زا  تسا و  دودحمان 
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ییارگ هراو  تب  ات  رکفنشور  یاھنمھرب  ۀناتسرپ  اتکی  همین  الاو و  یاھیزادرپ  نامگ 
. نادان نادنمرواب  زا  فیعض  هیام و  نود  تاقبط  یا  هقرف  یودب  موسر  ضحم و 

زا ریذپان  ییادج  یشخب  ًاساسا  هک  تسا  هتفای  اقب  لیلد  نیا  هب  مسیئودنھ 
دناوتب هک  یگرزب  بتارم  هلسلس  چیھ  نآ   . تسا دنھ  یعامتجا  نیداینب  راتخاس 
نآ  . تسا هتخیمآرد  مدرم  یگدنز  یوگلا  رد  نآ  ؛  درادن ددرگ  دوبان  ای  دوش  لتخم 
ۀیلک زا  هک  تسا  رادروخرب  یریذپ  قابطنا  کی  زا  رییغت  لاح  رد  طیارش  هب  تبسن 
رپ درکیور  کی  رگید  بھاذم  زا  یرایسب  هب  تبسن  ، و  تسا رترب  رگید  یاھشیک 

ادوب و اماتوگ  دنک  یم  اعدا  هک  یروط   ، دراذگ یم  شیامن  هب  ار  هنارگشریذپ  یارادم 
. دنشاب یم  مسج  رد  ونشیو  روھظ  حیسم  دوخ  یتح 

دنوادخ و ندوب  ردپ   ، هنوگ یسیع  تراشب  فیصوت  یارب  گرزب  زاین   ، دنھ رد  هزورما 
سیورس زیمآرھم و  تمدخ  رد  هک   ، تسا اھناسنا  ۀیلک  بقاعتم  یردارب  یدنزرف و 

، تسا دوجوم  یفسلف  بوچراھچ  دنھ  رد   . دبای یم  ققحت  ًاصخش  یعامتجا 
رھم شخب  تایح  ۀقرج  تسا  مزال  هک  یزیچ  اھنت  ؛  دراد روضح  یشیاین  گنھرف 

تابصعت زا  ، و  دمآرد ریوصت  هب  ناسنا  دنزرف  ۀیلوا  تراشب  رد  هک  تسا  یکیمانید 
ناشن دیفس  ناسنا  کی  بھذم  ار  لیئاکیم  تایح  یاطعا  هک  ییاھنیرتکد  یبرغ و 

. تسا یھت  دنا  هداد 

نیچ رد  تقیقح  یارب  القت  - 5

یادخ نیرتکد  ، و  هدومن روبع  ایسآ  نایم  زا  میلاس  یاھرنویسیم  هک  روطنیمھ 
هفسلف و ۀدمع  شخب   ، دنداد یم  شرتسگ  ار  نامیا  قیرط  زا  تاجن  هبترمالاو و 

. دندومن بذج  دندرک  یم  روبع  اھنآ  زا  هک  ار  ینوگانوگ  یاھروشک  یبھذم  ۀشیدنا 
رد دنتفای  یم  تیرومأم  وا  نانیشناج  قداص و  کلم  طسوت  هک  یناراگزومآ  اما 

رد ، و  دندرک هنخر  ایسآ  اپورا -  ۀراق  نامدرم  ۀیلک  هب  اھنآ  ؛  دندرکن اطخ  ناشتناما 
یارب اھ  یمیلاس   . دندش دراو  نیچ  هب  اھنآ  هک  دوب  حیسم  زا  شیپ  مود  ۀرازھ  طسو 

اجنآ رد  ، و  دندومن ظفح  چاف  یس  رد  ار  دوخ  یزکرم  داتس  لاس  دصکی  زا  شیب 
درز داژن  یاھورملق  یمامت  رساترس  رد  زین  اھنآ  دنداد و  شزومآ  ار  ینیچ  ناراگزومآ 

. دندز شزومآ  هب  تسد 

هب نیچ  رد  مسیئوئات  لکش  نیرت  نیزاغآ  هک  دوب  شزومآ  نیا  میقتسم  ۀجیتن  رد 
. دشاب یم  مان  نیا  لماح  نونکا  هک  یبھذم  زا  توافتم  رایسب  یبھذم   ، دمآ دوجو 

: دوب نیریز  لماوع  زا  یبیکرت  تسخن  ای  نیزاغآ  مسیئوئات 

یادخ  ، یت گناش  موھفم  رد  هک   ، نوتگنالگنیس زا  هدنام  اج  هب  میلاعت  - 1
؛ دندش تسرپ  اتکی  ًالمع  نیچ  مدرم  نوتگنالگنیس  مایا  رد   . تفای اقب   ، نامسآ

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ناونع هب  اھدعب  هک   ، دندرک زکرمتم  هناگی  تقیقح  یور  ار  دوخ  شتسرپ  اھنآ 
نیزاغآ تشادرب  نیا  درز  داژن  . و  دش هتخانش   ، ناھج یاورنامرف   ، نامسآ حور 
یرایسب دعب  نورق  رد  هچ  رگ   ، دادن تسد  زا  لماک  روط  هب  زگرھ  ار  تیھولا  زا 

. دندیزخ بھذم  نیا  لخاد  هب  زیمآ  گنرین  روط  هب  هیاپ  نود  حاورا  نایادخ و  زا 

ناسنا نامیا  هب  خساپ  رد  هک  هدننیرفآ  ۀبترمالاو  تیھولا  کی  ِمیلاس  بھذم  - 2
تقیقح رایسب  ًامامت  رما  نیا  اما   . دھد یم  رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  رشب  عون 

هنخر درز  داژن  یاھنیمزرس  هب  قداص  کلم  یاھرنویسیم  هک  یتقو  ات  هک  دراد 
اتنو یکام  ناراگزور  رد  میلاس  ۀداس  تادقتعم  زا  ناشنیزاغآ  مایپ   ، دندوب هدرک 

. دوب هتفای  رییغت  هظحالم  لباق  روط  هب 

زا زیرگ  هب  قایتشا  اب  دنویپ  رد   ، یدنھ نافوسلیف  قلطم  نمھرب -  تشادرب  - 3
بھذم یقرش  شرتسگ  رد  ینوریب  ریثأت  نیرتگرزب  دیاش   . اھترارش یمامت 
نمھرب زا  ار  دوخ  تشادنپ  هک  ییادو  شیک  یدنھ  ناراگزومآ  قیرط  زا  میلاس 

. دیدرگ لامعا  دنتخیمآرد  اھ  یمیلاس  ۀنایارگ  تاجن  ۀشیدنا  رد  قلطم —  — 

کی ناونع  هب  یا  هوھق  درز و  یاھداژن  یاھنیمزرس  رساترس  رد  طلتخم  داقتعا  نیا 
مسیئوئات نیا  نپاژ  رد   . تفای شرتسگ  یفسلف  یبھذم -  ۀشیدنا  رد  نیداینب  ریثأت 
ِمیلاس زا  رایسب  هک   ، روشک نیا  رد  ، و  دش هتخانش  وتنیش  ناونع  هب  نیزاغآ 

رد هک   ، مسج رد  قداص  کلم  اتنو  یکام  روھظ  زا  نامدرم   ، تسا رود  نیطسلف 
. دندش علطم   ، دوشن شومارف  رشب  عون  طسوت  دنوادخ  مان  ات  دومن  یگدنز  نیمز 

ناکاین شتسرپ  دشر  لاح  رد  هتسویپ  ۀقرف  اب  اھدعب  تاداقتعا  نیا  یمامت  نیچ  رد 
ناماد هب  زگرھ  اھ  ینیچ  نوتگنالگنیس  ماگنھ  زا  اما   . دنتخیمآرد هدش و  شوشغم 

تراسا زا  هک  دوب  یداژن  نیلوا  درز  داژن   . دنا هداتفین  ییارگ  تناھک  ِنوبز  یگدرب 
اب هطبار  رد  هک  دوب  یداژن  نیلوا  اریز   ، تفای هار  مظنم  ندمت  هب  هدمآ و  نوریب  یربرب 

یاھداژن هک  روطنآ  ناگدرم  حابشا  زا  سرت  یتح  هن  ، و  نایادخ زا  زیگنا  تقر  سرت 
دوخ تسکش  اب  نیچ   . تفای تسد  یدازآ  یردق  هب   ، دندیسرت یم  اھنآ  زا  رگید 

ۀطرو هب  وا  ؛  دور شیپ  نانھاک  زا  شنیزاغآ  ییاھر  زا  رتارف  تسناوتن  اریز  دش  هجاوم 
. درک طوقس   ، ناکاین شتسرپ   ، زیگنا فسا  ربارب  ًابیرقت  یاطخ  کی 

نافوسلیف هک  دوب  اھنآ  تراشب  یاھداینب  یور   . دوبن هدوھیب  اھ  یمیلاس  شالت  اما 
تاشیارگ یقالخا و  رفسمتا   . دنداھن انب  ار  دوخ  میلاعت  مشش  نرق  ِنیچ  گرزب 

ِمیلاس یاھرنویسیم  یاھشزومآ  زا  یشان  سویسوفنک  هستوئال و  مایا  یونعم 
. دوب نیشیپ  رصع  کی 

سویسوفنک هستوئال و  - 6
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نآ زا  سپ  اھتدم   ، قداص کلم  یارب   ، لیئاکیم دورو  زا  شیپ  لاس  دصشش  دودح  رد 
نیمز رد  شیاھشزومآ  صولخ  هک  دمآ  رظن  هب  نینچ   ، دوب هدرک  تمیزع  مسج  زا  هک 
هرطاخم دروم  دح  زا  شیب  تشاد  ایشنروی  رت  یمیدق  دیاقع  هب  یلک  بذج  قیرط  زا 
لوارق شیپ  کی  ناونع  هب  وا  تیرومأم  هک  دیسر  یم  رظن  هب  یتدم   . تفرگ یم  رارق 
زا شیپ  مشش  نرق  رد  . و  دریگ رارق  تسکش  رطخ  رد  تسا  نکمم  لیئاکیم 
اھنآ یمامت  هک   ، یحور یاھورین  لومعمریغ  یگنھامھ  کی  قیرط  زا   ، حیسم

دھاش ایشنروی   ، دنوش یمن  مھف  زین  یا  هرایس  ناتسرپرس  طسوت  یتح 
نیدنچ تیلاعف  قیرط  زا   . دیدرگ یبھذم  ۀناگدنچ  تقیقح  ۀضرع  نیرت  یداعریغ 
نآ رد  هک  روطنآ  ، و  دیدرگ ایحا  هدش و  ییوگزاب  میلاس  تراشب  یرشب  راگزومآ 

. تسا هتفای  ماود  هتشون  نیا  مایا  ات  نآ  ۀدمع  شخب   ، دش هضرع  ماگنھ 

، و یقالخا  ، یبھذم گرزب  ناراگزومآ  اب  یونعم  تفرشیپ  ریظن  یب  نرق  نیا 
راگزومآ ود   ، نیچ رد   . دیدرگ یگژیو  نییعت  ندمتم  یایند  رساترس  رد  یفسلف 

. دندوب سویسوفنک  هستوئال و  هتسجرب 

دومن مالعا  هک  هاگنآ  داھن  انب  میلاس  یاھتنس  میھافم  یور  ًامیقتسم  هستوئال 
گرزب شرگن  اب  یدرم  وئال   . دشاب یم  شنیرفآ  یمامت  تسخن  تلع  هناگی  وئات 

، وئات اب  یدبا  یگناگی   ” ناسنا ۀنادواج  تشونرس  هک  داد  یم  شزومآ  وا   . دوب یونعم 
هنامیھف رایسب  یئاغ  تیلع  زا  وا  کرد   . دشاب یم  یناھج “ هاشداپ  لاعتم و  یادخ 

زا یناھیک  یگناگود  ، و  تسا قلطم  یوئات  زا  یشان  یگناگی  : ” تشون اریز   ، دوب
، دراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  ثیلثت   ، یگناگود نینچ  زا  ، و  دوش یم  رادیدپ  یگناگی 
اھلیسناتپ و نایم  تیعقاو  یمامت  “ ” . تسا تیعقاو  یمامت  نیزاغآ  عبنم  ثیلثت  و 

یارب تینابر  حور  طسوت  اھنیا  ، و  تسا نزاوتم  هتسویپ  روط  هب  ناھیک  یاھتیعقاو 
“. دنوش یم  گنھامھ  دبا 

ار یکین  اب  یدب  نداد  خساپ  دیاقع  لوصا  نیرت  نیزاغآ  زا  یکی  نینچمھ  هستوئال 
بوخ یتسار  هب  هک  یسک  یارب  اما   ، دوش یم  یکین  بجوم  یکین  : ” دومن هضرع 

“. دوش یم  یکین  ثعاب  زین  یدب   ، تسا

کی یرادیدپ  تروص  هب  ار  یگدنز  داد و  شزومآ  ار  هدننیرفآ  هب  قولخم  تشگزاب  وا 
تشگزاب دننامھ  گرم  هک  یلاح  رد   ، دومن ریوصت  یناھیک  یاھلیسناتپ  زا  تیصخش 
لومعمریغ نیتسار  نامیا  زا  وا  تشادرب   . دوب هناخ  هب  هدش  هدیرفآ  تیصخش  نیا 

. دومن هیبشت  کچوک “ کدوک  کی  درکیور   ” هب ار  نآ  زین  وا  ، و  دوب

القت قلطم  تیھولا  : ” تفگ هک  اریز   ، دوب نشور  دنوادخ  ۀنادواج  دوصقم  زا  وا  مھف 
هکلب دزاس  یمن  روبجم  ار  رشب  عون  وا  ؛  تسا دنمزوریپ  هشیمھ  هکلب  دنک  یمن 
رد دنوادخ  تساوخ  ؛  دھد خساپ  نانآ  یقیقح  لایما  هب  تسا  هدامآ  هشیمھ 
نیا نایب  رد  و  “ . تسا یدبا   ، نآ زاربا  ِیریذپان  بانتجا  رد  هنادواج و   ، ییابیکش
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یارگ بھذم  اب  هطبار  رد   ، دینک تفایرد  ات  دیھدب  هک  تسا  رت  هدنخرف  هک  تقیقح 
هاگن دوخ  یارب  ار  تقیقح  هک  تسین  نیا  لابند  هب  بوخ  ناسنا  : ” تفگ نیتسار 
ققحت نیا  اریز   ، دنک هیدھ  دوخ  ناعونمھ  هب  ار  اھتورث  نیا  دنک  یم  شالت  هکلب  دراد 
دوبان زگرھ   ، تسا دنمدوس  هشیمھ  قلطم  ِدنوادخ  تساوخ   . تسا تقیقح 

زگرھ یلو  دنک  لمع  هک  تسا  نیا  هشیمھ  نیتسار  رادنامیا  فدھ  ؛  دزاس یمن 
“. دزاس یمن  روبجم 

یزاس روبجم  لمع و  نیب  وا  هک  یزیامت  تمواقم و  مدع  اب  هطبار  رد  وئال  شزومآ 
فیرحت ندرکن “ رادنپ  ، و  ندادن ماجنا   ، ندیدن  ” دیاقع تروص  هب  اھدعب  دش  لئاق 

اب هطبار  رد  وا  شزومآ  نیا  هچ  رگ   ، دادن شزومآ  ار  ییاطخ  نینچ  زگرھ  وئال  اما   . دش
هدوب نیچ  نامدرم  لعفنم  یتاذ  لیامت  رتشیب  ۀعسوت  رد  یلماع  تمواقم  مدع 

. تسا

یناھیک یاھتشادرب  الاو و  تاساسحا  اب  ایشنروی  متسیب  نرق  جیار  ییارگوئات  اما 
رایسب کرتشم  هجو  داد  یم  شزومآ  دوخ  کرد  هب  انب  ار  تقیقح  هک  نھک  فوسلیف 
یھلا یژرنا  نآ  عبنم  قلطم  یادخ  هب  نامیا  هک  دوب  نیا  وا  شزومآ   . دراد یکدنا 

اب یونعم  دنویپ  هب  نآ  قیرط  زا  ناسنا  ، و  درک دھاوخ  یزاسزاب  ار  ایند  هک  تسا 
. دبای یم  زارف   ، اھناھج قلطم  راگدیرفآ  نادواج و  تیھولا   ، وئات

. دوب مشش  نرق  نیچ  رد  وئال  رتناوج  رصع  مھ  کی  هست ) وف - گناک  سویسوفنک (
درز داژن  ینالوط  خیرات  یقالخا  رتھب  تایاور  یور  ار  دوخ  دیاقع  لوصا  سویسوفنک 
رارق میلاس  یاھرنویسیم  ۀتفای  اقب  تایاور  ریثأت  تحت  یا  هزادنا  ات  زین  وا  ، و  داھن انب 
ناتساب نارود  نافوسلیف  ۀنامیکح  یاھراتفگ  یروآدرگ  لماش  وا  ۀدمع  راک   . تفرگ
یاھشزومآ تاجتشون و  اما   ، دوبن لوبق  دروم  راگزومآ  کی  دوخ  تایح  لوط  رد  وا   . دوب
سویسوفنک  . تسا هدومن  لامعا  نپاژ  نیچ و  رد  گرزب  ریثأت  کی  هتسویپ  روط  هب  وا 

هب ار  تایقالخا  وا  هک  ظاحل  نیدب   ، دومن نییعت  ینیون  گنھآ  اھ  نمش  تکرح  یارب 
کی مظن  زا  وا  ؛  تخاس بوخ  رایسب  ییانب  وا  اما   . داد رارق  وداج  رحس و  یاج 

نیا ماگنھ  رد  هک  دومن  رارقرب  یتمرح  ناکاین  درکیور  یارب  تخاس و  دیدج  ۀراو  تب 
. تسا شیاتس  دروم  اھ  ینیچ  طسوت  زونھ  هتشون 

یویند هار  هک  دوب  یروئت  نیا  رب  ینتبم  تایقالخا  نوماریپ  سویسوفنک  ۀظعوم 
باتزاب ارذگ  ندمت  نیتسار  یوگلا  هک  ؛  تسا ینامسآ  هار  ۀدش  فیرحت  ۀیاس 

زا هوقلاب  تشادرب  ییارگ  سویسوفنک  رد   . تسا تشھب  ۀنادواج  مظن  راو  هنیآ 
، ینامسآ هار  یور  هک  دوب  یدیکأت  یالیتسا  تحت  لماک  روط  هب  ًابیرقت  دنوادخ 

. دش یم  ماجنا   ، یناھیک یوگلا 

تسد زا  یگمھ  یارب  وئال  یاھشزومآ  قرش  رد  کدنا  یدادعت  یارب  زج  هب 
دوپ رات و  ساسا  ۀدنریگ  رب  رد  ماگنھ  نآ  زا  سویسوفنک  تاجتشون  اما   ، دنا هتفر 
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لوصا نیا   . تسا هدوب  ایشنروی  مدرم  موس  کی  ًابیرقت  گنھرف  یقالخا 
یا هزادنا  ات   ، دندیشخب موادت  ار  هتشذگ  یاھنیرتھب  هک  نیا  نمض   ، یسویسوفنک
دروم رایسب  هک  ار  ییاھدرواتسد  نآ  هک  دندوب  یشھوژپ  ِینیچ  حور  اب  ریاغم  ًانیع 

یتنطلس یاھشالت  قیرط  زا  دیاقع  نیا  ذوفن   . دوب هدروآ  دوجو  هب  دندوب  سیدقت 
هن ِیردارب  کی  هک   ، ود رھ   ، یت وم  یاھشزومآ  قیرط  زا  یت و  ناوھ  یش  نیچ 
هب  ، دندرک یم  مالعا  ار  دنوادخ  رھم  رب  ینتبم  هکلب  یقالخا  ۀفیظو  رب  ینتبم 
یناتساب یوجتسج  هک  دمآرب  ددص  رد  وا   . دش عقاو  هلباقم  دروم  قفومان  یا  هنوگ 
دنمورین تفلاخم  ربارب  رد  وا  یاھشزومآ  اما   ، دزورفارب ون  زا  ار  دیدج  تقیقح  یارب 

. دیماجنا تسکش  هب  سویسوفنک  ناوریپ 

تسیئوئات شیک  فیرحت  لوفا و  نایم  ۀلصاف  رد  هک  نیچ  یونعم  کیرات  راصعا  نآ  رد 
یونعم ناراگزومآ  زا  یرایسب  لثم   ، دش رارقرب  دنھ  زا  ییادوب  یاھرنویسیم  ندمآ  و 
رد ناشناوریپ  طسوت  ماجنارس  ود  رھ  هستوئال  سویسوفنک و   ، رگید یقالخا  و 
هب درز  داژن  بھذم  یونعم  طحنم  نورق  نیا  لوط  رد   . دندش هدرمش  نایادخ  ۀرمز 

حاورا ، و  نیطایش  ، نانمیرھا زا  یھوبنا  نآ  رد  هک  دومن  لزنت  زیگنا  تقر  یتایھلا 
یناسنا هاگآان  نھذ  یاھسرت  تشگزاب  رگناشن  یگمھ  ، و  دنتشگ رادیدپ  رورش 

ۀعماج کرات  رد  هتفرشیپ  بھذم  کی  نتشاد  لیلد  هب  یراگزور  هک   ، نیچ . و  دندوب
ادخ نآ  ۀعسوت  نیتسار  ریسم  رد  یورشیپ  رد  تقوم  یماکان  لیلد  هب   ، دوب یرشب 

هکلب  ، تسا یرورض  یناسنا  درف  طقف  هن   ، ِیقیقح تفرشیپ  یارب  هک  یھاگآ 
کی رد  ار  هعماج  گنھرف و  تفرشیپ  هک  یا  هدیچیپ  جنرغب و  یاھندمت  نینچمھ 

. داتفا بقع  نارود  نآ  رد   ، دننک یم  یگژیو  نییعت  اضف  نامز و  یلماکت  ۀرایس 

اترادیس اماتوگ  - 7

دوب سویسوفنک  هستوئال و  رصع  مھ  نیچ  رد  هک  تقیقح  رگید  گرزب  راگزومآ  کی 
ناتسا رد  حیسم  زا  شیپ  مشش  نرق  رد  اترادیس  اماتوگ   . تشگ رادیدپ  دنھ  رد 

کی رسپ  وا  هک  دندرک  دومناو  نانچ  اھدعب  وا  ناوریپ   . دمآ ایند  هب  دنھ  لامش  رد  لاپن 
کی تخت  جات و  یرھاظ  ثراو  وا   ، تقیقح رد  اما   ، دوب دنمتورث  هداعلا  قوف  یاورنامرف 

یاھھوک بونج  رد  هوک  ۀداتفا  رود  کچوک و  ۀرد  کی  رد  هک  دوب  هیاپ  نود  ۀلیبقرس 
. درک یم  تموکح  نامکاح  ۀزاجا  اب  ایلامیھ 

هب اگوی  ۀدوھیب  دربراک  لاس  شش  زا  دعب  هک  دومن  نیودت  ار  ییاھیروئت  نآ  اماتوگ 
هیلع رب  لصاح  یب  اما  ممصم  یراکیپ  اترادیس   . دندش لیدبت  مسیئادوب  ۀفسلف 
ریظن یب  یراکادف  کی  الاو و  یتقادص   . داد تروص  تساک  دشر  لاح  رد  متسیس 
ناراگزور نآ  یاھناسنا  یارب  هک  تشاد  دوجو  ربمایپ  ناوج  ۀدازھاش  نیا  نوماریپ 
جنر قیرط  زا  یدرف  تاجن  یارب  وجتسج  مسر  ۀولج  وا   . دوب اریگ  دایز  ۀزادنا  هب 
دومن بیغرت  قیوشت و  ار  دوخ  ناوریپ  وا  . و  داد شھاک  ار  یصخش  درد  یکیزیف و 
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. دنربب ایند  یمامت  هب  ار  وا  تراشب  هک 

رت و هنادنمدرخ  یاھشزومآ   ، دنھ یا  هقرف  یطارفا  موسر  یمگردرس و  ۀحوبحب  رد 
وا  . دندیسر یم  رظن  هب  شخب  توارط  نیکست  کی  تروص  هب  اماتوگ  رت  لدتعم 
تیصخش تسناوتن  زین  وا  اما   ، درمش دودرم  ار  نانآ  یاھینابرق  ، و  نانھاک  ، نایادخ
یرشب یدرف  یاھناور  دوجو  هب  یروابان  اب  اماتوگ  هتبلا   . دنک کرد  ار  یناھج  یاتکی 
هزرابم هناروالد  روط  هب  دوب  تمرح  دروم  ینامز  هک  حور  خسانت  هب  داقتعا  هیلع  رب 
، و دھد ییاھر  سرت  زا  ار  اھناسنا  ات  داد  تروص  هناشنمالاو  یشالت  وا   . دومن

هناخ و رد  دننک  ساسحا  دننک و  یتحار  ساسحا  گرزب  ناھج  رد  اھنآ  دوش  بجوم 
یعقاو و هاگلزنم  نآ  هب  ندیسر  ریسم  تسناوتن  وا  اما   ، دنتسھ دوخ  ۀناشاک 
هنادواج دوجو  ۀدنبای  طسب  تمدخ  و  تشھب —  هدنبای —  زارف  یاھناسنا  ینامسآ 

. دھد ناشن  اھنآ  هب  ار 

نکمم  ، درک یم  انتعا  ریگ  هشوگ  ِدادُگ  شزومآ  هب  رگا  ، و  دوب یعقاو  ربمایپ  کی  اماتوگ 
بجوم نامیا  قیرط  زا  تاجن  رب  ینبم  میلاس  تراشب  یایحا  ِماھلا  قیرط  زا  دوب 

تایاور زگرھ  هک  دمآرب  یا  هداوناخ  زا  دادُگ   . دوش دنھ  یمامت  نتخیگنارب 
. دوب هدادن  تسد  زا  ار  قداص  کلم  یاھرنویسیم 

کی هک  دوب  نآ  مود  لاس  لوط  رد  ، و  دومن سیسأت  سرانِب  رد  ار  دوخ  ۀسردم  اماتوگ 
اب قداص  کلم  نامیپ  نوماریپ  ار  میلاس  یاھرنویسیم  تایاور  ناتوب  مان  هب  درگاش 
زا نشور  رایسب  تشادرب  کی  اترادیس  هک  یلاح  رد  ؛ و  داد دوخ  راگزومآ  هب  میھاربا 

 — هداس داقتعا  نامیا —  قیرط  زا  تاجن  اب  هطبار  رد   ، تشادن یناھج  ردپ 
شناوریپ هب  ار  دوخ  یاھھاگدید  وا  بیترت  نیدب   . دومن ذاختا  هتفرشیپ  یعضوم 

جراخ هب  هرفن  تصش  یاھھورگ  رد  شنایوجشناد  نداتسرف  هب  عورش  دومن و  مالعا 
هک نیا  ؛ و  دننک مالعا  دنھ  مدرم  هب  ار  یناجم “ تاجن  ۀدننک  دونشخ  ربخ   ” ات دومن 
تلادع یراکتسرد و  هب  نامیا  قیرط  زا  دنناوت  یم   ، هیاپ نود  الاو و   ، اھناسنا ۀیلک  ”

“. دنبای تسد  نادواج  تداعس  هب 

اھ هبھار  زا  هتسر  کی  راذگناینب  تشاد و  رواب  شرھوش  تراشب  هب  اماتوگ  رسمھ 
دیدج ۀدیا  وا  ؛  داد طسب  دایز  ۀزادنا  هب  ار  شیک  نیا  دش و  وا  نیشناج  وا  رسپ   . دوب
اب هطبار  رد  دوخ  ِیگدنز  یتآ  یاھلاس  رد  اما  دومن  کرد  ار  نامیا  قیرط  زا  تاجن 
رد ، و  داتفا دیدرت  هب  اھنت  ِنامیا  قیرط  زا  یھلا  فطل  نوماریپ  میلاس  تراشب 
ققحت دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  تاجن  : ” دوب نیا  گرم  ماگنھ  رد  وا  مالک  یلاسنھک 

“. شخب

، نانھاک ، و  نییآ  ، هجنکش  ، ینابرق زا  یراع   ، یناھج تاجن  نوماریپ  اماتوگ  تراشب 
یبالقنا نیرتکد  کی  دوخ  راگزور  یارب   ، دیدرگ مالعا  شتلاح  نیرتھب  رد  هک  یماگنھ 
کیدزن زیگنا  تفگش  یا  هنوگ  هب  میلاس  تراشب  ندومن  ایحا  هب  ، و  دوب زیگنا  تریح  و 
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بیجع فیرحت  مغر  هب  ، و  دوب شخب  یرای  هدز  تنحم  ناور  اھنویلیم  یارب  نآ   . دیدرگ
موادت یرشب  دوجوم  اھنویلیم  دیما  تروص  هب  زونھ  دعب  نورق  لوط  رد  نآ  بیرغ  و 

. دراد

اقب وا  مان  یواح  یزورما  یاھ  هقرف  رد  هک  ار  هچنآ  زا  رتارف  اھراب  یقیاقح  اترادیس 
اترادیس اماتوگ  یاھشزومآ  ردقنامھ  یزورما  مسیئادوب   . داد شزومآ  تسا  هتفای 

. تسا یرصان  یسیع  میلاعت  تیحیسم  هک  تسا 

ییادوب شیک  - 8

نامیا هب  رارقا  ینلع  روط  هب  ندرب  هانپ  رکذ  قیرط  زا  ًافرص  درف   ، ندش ییادوب  یارب 
یردارب هب  نم  ؛  مروآ یم  هانپ  دیاقع  نیا  هب  نم  ؛  مروآ یم  هانپ  ادوب  هب  نم  : ” درک یم 

“. مرب یم  هانپ 

ار وا  اماتوگ  ناوریپ   . هناسفا کی  رد  هن   ، دوب یخیرات  صخش  کی  رد  مسیئادوب  أشنم 
یارب وا  هک  یلاح  رد   . تسا راگزومآ  ای  داتسا  ینعم  هب  هک   ، دندیمان یم  اتساس 

زاغآ نامھ  رد  وا  نادیرم   ، دومنن یرشب  قوف  یاعدا  چیھ  شیاھشزومآ  ای  شدوخ 
. ادوب ینومایکاس   ، اھدعب ؛ و  دنمانب  ، ادوب  ، ریمض نشور  ار  وا  دندرک  عورش 

: دوب الاو  تقیقح  راھچ  رب  ینتبم  اماتوگ  نیزاغآ  تراشب 

. یربجنر یالاو  قیاقح  - 1

. یربجنر أشنم  - 2

. یربجنر یدوبان  - 3

. یربجنر یدوبان  هار  - 4

: دوب طبترم  کیدزن  زا  نآ  زا  زیرگ  ندرب و  جنر  نیرتکد  هب  هناگ  تشھ  هار  ۀفسلف 
هشیدنا رد   ، شالت  ، شاعم رارما  ۀلیسو   ، رادرک  ، راتفگ  ، اھنامرآ  ، تسرد یاھھاگدید 
دوش یعس  جنر  زا  زیرگ  رد  هک  دوبن  نیا  اماتوگ  روظنم   . یشیدنا فرژ  ، و  نتشاد

هدش حرط  نینچ  وا  یاھشزومآ  هکلب  ؛  دنورب نیب  زا  اھوزرآ  ، و  لایما  ، اھشالت یمامت 
ارذگ و فادھا  یور  ًامامت  ار  اھوزرآ  اھدیما و  یمامت  نداد  رارق  یگدوھیب  هک  دوب 
یزرو رھم  زا  دیاب  هک  دوبن  روطنیا  دایز   . دھد ناشن  یناف  ناسنا  هب  یدام  دصاقم 
یوسارف رد  دیاب  نیتسار  رادنامیا  هک  نیا  هکلب  دوش  بانتجا  ناعونمھ  هب  تبسن 

. دنکفا رظن  زین  نادواج  ۀدنیآ  تایعقاو  یوس  هب  یدام  یایند  نیا  یاھترشاعم 
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: دوب ددع  جنپ  اماتوگ  ۀظعوم  یقالخا  نیمارف  دادعت 

. دینکن لتق  - 1

. دینکن یدزد  - 2

. دیشابن بیجنان  - 3

. دییوگن غورد  - 4

. دیشونن هدننک  تسم  یاھ  هباشون  - 5

نارادنامیا طسوت  اھنآ  تیاعر  هک  دنتشاد  دوجو  زین  یوناث  ای  هفاضا  نامرف  نیدنچ 
. دوب یرایتخا 

وا ۀفسلف  ؛  تشاد داقتعا  یرشب  تیصخش  یگنادواج  هب  یتخس  هب  اترادیس 
فیرعت نشور  روط  هب  زگرھ  وا   . درک یم  مھارف  ار  هنارگشنک  موادت  عون  کی  طقف 

لوط رد  نآ  هک  تیعقاو  نیا   . دناجنگب تساوخ  یم  هچ  اناورین  نیرتکد  رد  هک  درکن 
نیا هک  داد  یم  ناشن  دوش  هبرجت  کیروئت  روط  هب  تسناوت  یم  یناسنا  دوجو 
تلاح کی  ینعم  هب  نآ   . دوبن رظن  دروم  لماک  یدوبان  تلاح  کی  تروص  هب  شرگن 
ناسنا هک  ییاھریجنز  لق و  ۀیلک  نآ  رد  هک  دوب  ینامسآ  تداعس  لاعتم و  یھاگآ 
تایح لایما  زا  ییاھر  ؛  دندوب هدش  هتسکش  دندرک  یم  لصو  یدام  یایند  هب  ار 

. تشاد دوجو  ددجم  خسانت  ندومن  هبرجت  ِتارطاخم  ۀیلک  زا  یصالخ  یناسنا و 

یھلا کمک  زا  ادج   ، یرشب شالت  قیرط  زا  تاجن   ، اماتوگ ۀیلوا  یاھشزومآ  قبط  رب 
قوف یاھورین  هب  اعد  ای  هدنھد  تاجن  نامیا  یارب  ییاج  چیھ  ؛  دیآ یم  تسد  هب 

، دنھ تافارخ  ندیناسر  لقادح  هب  یارب  ششالت  رد  اماتوگ   . درادن دوجو  یرشب 
رد وا  . و  دزاس رود  زیمآرحس  تاجن  راکشآ  یاھاعدا  زا  ار  اھناسنا  دومن  ششوک 
ریبعت ءوس  ار  وا  شزومآ  ات  دراذگ  زاب  ًالماک  شنانیشناج  یارب  ار  رد   ، شالت نیا  ماجنا 

کاندرد راوگان و  تفرشیپ  یارب  یرشب  یاھشالت  ۀیلک  هک  دننک  مالعا  دننک و 
هب ینامداش  نیرتالاب  هک  دندومن  یشوپ  مشچ  تیعقاو  نیا  زا  وا  ناوریپ   . دنتسھ

نینچ هک  نیا  ، و  تسا طبترم  دنمشزرا  فادھا  روشرپ  هنادنمشوھ و  یریگیپ 
یناھیک ییافوکش  دوخ  رد  یقیقح  تفرشیپ  ۀدنریگ  رب  رد  ییاھدرواتسد 

. دنشاب یم 

قلطم تلادع  یواح  ناھج  کی  رب  ینبم  وا  مالعا  اترادیس  شزومآ  گرزب  تقیقح 
هدش عارتخا  یناف  ناسنا  طسوت  نونکات  هک  ار  ادخ  یب  ۀفسلف  نیرتھب  وا   . دوب

، تافارخ یارب  اھ  هنیمز  یمامت  دوب و  لآ  هدیا  مسیناموا  کی  نیا  ؛  داد شزومآ  تسا 
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. درب نیب  زا  وحن  نیرترثؤم  هب  ار  نانمیرھا  ای  حابشا  زا  سرت  ، و  ییوداج نییآ 

زا یراع  بھذم  کی  هک  دوب  نیا  مسیئادوب  ۀیلوا  تراشب  رد  گرزب  فعض 
یارب ییادوب  یردارب   . درکن داجیا  دشاب  یعامتجا  تمدخ  قلعت  رد  هک  یھاوخدوخ 

ناراگزومآ زا  یعامتجا  کی  هکلب  دوبن  نارادنامیا  یردارب  کی  ینالوط  یتدم 
ددص رد  قیرط  نیا  زا  دومن و  نغدق  اھنآ  یارب  ار  لوپ  تفایرد  اماتوگ   . دوب وجشناد 

رایسب دوخ  اماتوگ   . ددرگ بتارم  هلسلس  داجیا  تالیامت  دشر  عنام  هک  دمآرب 
. دوب شا  هظعوم  زا  رتگرزب  رایسب  یتسار  هب  وا  یگدنز  ؛  دوب یعامتجا 
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ار تاجن   ، ریمض نشور  یادوب  هب  رواب  قیرط  زا  اریز  دیدرگ  نافوکش  مسیئادوب 
یبھذم متسیس  رھ  ات  دوب  قداص  کلم  قیاقح  رگنایامن  رتشیب  نآ   . دومن هضرع 

هب مسیئادوب  اما   . دوش تفای  یقرش  یایسآ  رساترس  رد  تسا  نکمم  هک  یرگید 
نود تساک  هب  قلعتم  هاشداپ  طسوت  هک  نیا  ات  تفاین  شرتسگ  بھذم  کی  ناونع 

نایاورنامرف نیرت  هداعلا  قراخ  زا  یکی  رصم  رد  نوتانخیا  رانک  رد  هک   ، اکوشآ  ، هیاپ
دروم شدوخ  ظفح  روظنم  هب   ، دوب لیئاکیم  قداص و  کلم  ۀرود  نیب  یندم 

کی دوخ  ییادوب  یاھرنویسیم  تاغیلبت  قیرط  زا  اکوشآ   . دش عقاو  ینابیتشپ 
زا شیب  هلاس  جنپ  تسیب و  ۀرود  کی  لوط  رد  وا   . داھن انب  ار  یدنھ  گرزب  یروتارپما 

یایند یمامت  تادحرس  نیرترود  هب  هداد و  شزومآ  ار  رنویسیم  رازھ  هدفھ 
ایند زا  یمین  بلاغ  بھذم  ار  مسیئادوب  لسن  کی  رد  وا   . دومن مازعا  هدش  هتخانش 
، و نیچ  ، هرک  ، مایس  ، هواج  ، همرب  ، نالیس  ، ریمشک  ، تبت رد  یدوز  هب  نآ   . تخاس
رترب دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  هک  دوب  یبھذم  نآ   ، یلک یشیوگ  اب  . و  دیدرگ تیبثت  نپاژ 

. داد اقترا  ار  اھنآ  ای  دیدرگ  ناشنیشناج  هک  دوب  ییاھنآ  زا 

یاھناتساد زا  یکی  ایسآ  یمامت  هب  دنھ  رد  شھاگلزنم  زا  مسیئادوب  شرتسگ 
. تسا قداص  نایارگ  بھذم  یرنویسیم  تماقتسا  یونعم و  فقو  زیگنا  ناجیھ 

هلباقم اھناوراک  ینیمز  یاھریسم  تارطاخم  اب  اھنت  هن  اماتوگ  تراشب  ناراگزومآ 
دندومن یم  لابند  ار  شیوخ  تیرومأم  ایسآ  ۀراق  یور  هک  روطنیمھ  هکلب  دندرک  یم 

ور هب  ور  نیچ  یاھایرد  تارطخ  اب  دندروآ  یم  نامدرم  یمامت  هب  ار  دوخ  شیک  مایپ  و 
تراشب نآ  ؛  دوبن اماتوگ  ۀداس  نیرتکد  هاگچیھ  رگید  مسیئادوب  نیا  اما   . دندش یم 
هاگلزنم زا  مسیئادوب  رتشیب  هچ  رھ  . و  تخاس ادخ  کی  ار  وا  هک  دوب  ییاسآ  هزجعم 

اماتوگ یاھشزومآ  اب  ریاغم  رتشیب   ، تفای شرتسگ  دنھ  رد  دوخ  یناتسھوک 
. تشگ نوگرگد  دش  یم  ناشنیشناج  هک  یبھاذم  تروص  هب  رتشیب  ، و  دیدرگ

تبت رد  تیحیسم  ، و  نپاژ رد  وتنیش   ، نیچ رد  مسیئوئات  طسوت  مسیئادوب  اھدعب 
دنھ رد  یگداس  هب  مسیئادوب  لاس  رازھ  زا  دعب   . تفرگ رارق  ریثأت  تحت  رایسب 
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هب زیگنا  تقر  یا  هنوگ  هب  اھدعب  دش و  ینمھرب  نآ   . تفای همتاخ  هدش و  هدرمژپ 
هب رواخ  ۀدنامیقاب  ۀدمع  شخب  رساترس  رد  هک  یلاح  رد   ، دیدرگ میلست  مالسا 

. تخانش یمن  تیمسر  هب  زگرھ  اترادیس  اماتوگ  هک  تفای  لزنت  ینییآ  تروص 

هبش ، و  همرب  ، نالیس رد  اترادیس  ۀنایارگداینب  یا  هشیلک  یاھشزومآ  بونج  رد 
نیرتکد هب  هک  تسا  مسیئادوب  ِیانایانیھ  شخب  نیا   . تفای موادت  نیچودنھ  ۀریزج 

. تسا هدنام  رادافو  یعامتجاریغ  ای  نیزاغآ 

هب دنھ  لامش  نیچ و  رد  اماتوگ  وریپ  یاھھورگ   ، دنھ رد  طوقس  زا  شیپ  یتح  اما 
اب داضت  رد  ار  تاجن  یوس  هب  گرزب “ ۀداج   ” ِییانایاھام شزومآ  ندروآ  دوجو 

هدرک عورش  دنتشاد  داقتعا  رتکچوک “ ۀداج   ” ای انایانیھ  هب  هک  بونج  نایارگداینب 
رب رظن  ییادوب  نیرتکد  یتاذ  یعامتجا  یاھتیدودحم  زا  اھتسینایاھام  نیا  . و  دندوب

لماکت هب  نپاژ  نیچ و  رد  مسیئادوب  یلامش  شخب  نیا  ماگنھ  نآ  زا  ، و  دندنکفا
. تسا هداد  همادا 

زا یرایسب  ظفح  رد  اریز  تسا  دشر  لاح  رد  هدنز و  بھذم  کی  مسیئادوب  هزورما 
ار سفن  لرتنک  تناتم و  نآ   . تسا قفوم  شناوریپ  یقالخا  یاھشزرا  نیرتالاب 
یراوگوس هودنا و  زا  تعنامم  یارب  ، و  دیازفا یم  یداش  شمارآ و  رب   ، دنک یم  جیورت 

نآ زا  یرایسب  زا  دنراد  رواب  هفسلف  نیا  هب  هک  ییاھنآ   . دھد یم  ماجنا  یدایز  راک 
. دننک یم  یگدنز  رتھب  دنرادن  هک  ییاھنآ 
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، مسیئودنھ  ، مسیئادوب اب  بیکرت  رد  قداص  کلم  میلاعت  طابترا  نیرت  بیجع 
یاھرنویسیم هک  یماگنھ   . دنوش تفای  تبت  رد  دنناوت  یم  تیحیسم  ، و  مسیئوئات

اب هک  دندش  هجاوم  یودب  تیربرب  تیعضو  کی  اب   ، دندش دراو  تبت  هب  ییادوب 
دنتفای اپورا  یلامش  لیابق  نایم  رد  یحیسم  ۀیلوا  یاھرنویسیم  هک  یتیعضو 

. دوب هباشم  رایسب 

اھر لماک  روط  هب  ار  شیوخ  یناتساب  یوداج  رحس و  نھذ  هداس  یاھ  یتبت  نیا 
دح زا  شیب  یردارب  کی  اھ  یتبت  یزورما  نییآ  یبھذم  مسارم  یسررب   . دندرک یمن 
هک ار  یلصفم  نییآ  هک  دزاس  یم  راکشآ  ار  هدیشارت  یاھرس  اب  نانھاک  ۀتفای  دشر 
، اھسیدنت  ، اھحیبست  ، یعمج یاھتکرح   ، روخب  ، اھشیارس  ، اھگنز ۀدنریگ  رب  رد 

قرب قرز و  رپ  رک  یاھھورگ  ، و  ابیز یاھ  هماج   ، سدقم بآ   ، ریواصت  ، اھمسلط
، هتفای لکش  تاداقتعا  کشخ و  یمزج  لوصا  اھنآ   . دنھد یم  ماجنا  دشاب  یم 
، نابھار لماش  اھنآ  بتارم  هلسلس   . دنراد هژیو  یاھ  هزور  هنافراع و  مسارم 

، نیسودق  ، ناگتشرف هب  اھنآ   . دشاب یم  گرزب  یامال  ، و  هعموص نارس   ، اھ هبھار 
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راک هب  ار  ناھانگ  هب  فارتعا  اھنآ   . دننک یم  اعد  نایادخ  ، و  سدقم ردام  کی 
گرزب یاھھاگتدابع  روانھپ و  اھنآ  یاھ  هعموص   . دنراد داقتعا  خزود  هب  دندنب و  یم 

رواب دنروآ و  یم  اج  هب  ار  سدقم  یاھنییآ  زا  ینایاپ  یب  رارکت  اھنآ   . تسا للجم  اھنآ 
بصن خرچ  کی  هب  اھاعد   . دوش یم  تاجن  یاطع  بجوم  مسارم  نیا  هک  دنراد 

رد  . دنوش یم  عقاو  رثؤم  اھتساوخرد  هک  دنراد  رواب  نآ  ندناخرچ  اب  اھنآ  ، و  دنوش یم 
زا یلیصفت  لوط و  رپ  نییآ  نینچ  ماجنا  زورما  نارود  زا  یرگید  مدرم  چیھ  نایم 
نییآ نینچ  هک  تسا  ریذپان  بانتجا  رما  نیا  ؛ و  دوش یمن  تفای  رایسب  بھاذم 

قاش اسرف  ناوت  یا  هنوگ  هب  ریگ و  اپ  تسد و  دح  زا  شیب  روط  هب  بکرم  یشیاین 
. دوش

تراشب ۀداس  میلاعت  زج  هب  دنراد  یزیچ  ایند  ۀدمع  بھاذم  ۀیلک  زا  اھ  یتبت 
زارف هتسویپ  یدنورھش  ، و  ناسنا اب  یردارب   ، دنوادخ اب  یدنزرف  هنوگ : یسیع 

. نادواج ناھج  رد  هدنبای 

ییادوب ۀفسلف  - 11

داژن یبھذم  موسر  رد  ، و  دش دراو  نیچ  هب  حیسم  زا  دعب  لوا  ۀرازھ  رد  مسیئادوب 
هدرک اعد  ناگدرم  هب  اھتدم  ناکاین  شتسرپ  رد  اھنآ   . تفرگ یاج  یبوخ  هب  درز 

یدوز هب  مسیئادوب   . دننک اعد  نانآ  یارب  دنتسناوت  یم  نینچمھ  اھنآ  نونکا  ؛  دندوب
دیدج بھذم  نیا   . تخیمآرد یشالت  لاح  رد  ِمسیئوئات  ِینییآ  ۀدنام  اج  هب  موسر  اب 
هب دیاقع  یدوز  هب  شیبھذم  صخشم  موسر  بادآ و  یشتسرپ و  دباعم  اب  یبیکرت 

. دیدرگ نپاژ  ، و  هرک  ، نیچ نامدرم  یشیاین  ۀدش  هتفریذپ  یلک  روط 

تفاین جاور  ایند  رد  مسیئادوب  هک  تسا  فسأت  ۀیام  اھ  هبنج  یخرب  زا  هک  یلاح  رد 
ار وا  هک  دندومن  فیرحت  نانچ  ار  هقرف  یاھشزومآ  تایاور و  اماتوگ  ناوریپ  هک  نیا  ات 
رد هک  وا  یرشب  یگدنز  ۀناسفا  نیا  دوجو  نیا  اب   ، دندرک لیدبت  یھلا  دوجوم  کی  هب 

تراشب ناگدنونش  یارب   ، تفای بات  بآ و  هزجعم  نیدنچ  ماجنا  اب  شلکش  نآ 
. دوب باذج  رایسب  مسیئادوب  یانایاھام  ای  یلامش 

کی تروص  هب  ادوب  ینومایکاس  حور  هک  دنداد  یم  میلعت  وا  یتآ  ناوریپ  زا  یخرب 
موادت کی  یارب  ار  هار  بیترت  نیدب  ، و  ددرگ یم  زاب  نیمز  هب  ًابترم  هدنز  یادوب 

زاب یبالق  ۀدنز “ یاھادوب   ” ، و یشیاین نییآ   ، دباعم  ، ادوب یاھسیدنت  صخشمریغ 
لغ و رد  ار  دوخ  ماجنارس  یدنھ  گرزب  ضرتعم  بھذم  بیترت  نیدب   . دندرک یم 
رب دایز  یکاب  یب  اب  وا  هک  دبای  یم  یناوخ  درو  نییآ  موسر و  بادآ و  نامھ  ریجنز 

. درمش دودرم  ار  اھنآ  رایسب  تعاجش  اب  ، و  دیگنج اھنآ  هیلع 

قیاقح یمامت  تیبسن  زا  نآ  کرد  لماش  ییادوب  ۀفسلف  رد  گرزب  تفرشیپ 
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ینورد یاھیناسرگد  دنا  هدوب  رداق  اھ  ییادوب  هیضرف  نیا  مسیناکم  قیرط  زا   . تسا
ار نارگید  زا  یرایسب  ناشدوخ و  نایم  یاھتوافت  زین  ناشدوخ و  یبھذم  نوتم 
هک دش  یم  هداد  شزومآ  نینچ   . دنزاس هتسبمھ  مھ  اب  ار  اھنآ  هدومن و  فرطرب 
. تسا گرزب  ناھذا  یارب  گرزب  تقیقح  کچوک و  ناھذا  یارب  کچوک  تقیقح 

اھناسنا یمامت  رد  ادوب  ِیھلا )  ) تعیبط هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  نینچمھ  هفسلف  نیا 
نیا کرد  هب  دناوت  یم  شدوخ  یاھشالت  قیرط  زا  ناسنا  هک  نیا  ؛ و  تسا نکاس 

تقیقح یاھ  هضرع  نیرت  نشور  زا  یکی  شزومآ  نیا  . و  دبای تسد  نورد  تینابر 
ییایشنروی بھذم  کی  طسوت  نونکات  هک  تسا  نیزگ  ینکس  ناگدننک  میظنت 

. تسا هتفای  ماجنا 

شناوریپ طسوت  هک  روطنآ   ، اترادیس ۀیلوا  تراشب  رد  گرزب  تیدودحم  کی  اما 
ینیع تیعقاو  زا  درف  نتخاس  یوزنم  کینکت  قیرط  زا  هک  دوب  نیا   ، دش یم  ریسفت 

. دیزرو تردابم  یناسنا  تعیبط  یاھتیدودحم  ۀیلک  زا  یرشب  سفن  لماک  ییاھر  هب 
اب یناھیک و  تیعقاو  اب  تیوھ  نییعت  زا  یشان  یناھیک  نیتسار  ییافوکش  دوخ 

طسوت هدش و  دودحم  اضف  طسوت  هک  تسا  حور  ، و  نھذ  ، یژرنا یھانتم  ناھیک 
. ددرگ یم  لیدعت  نامز 

نآ هب  هک  ییاھنیمزرس  یاھنییآ  اب  مسیئادوب  ِنایامن  یاھنییآ  مسارم و  هچرگ  اما 
یفسلف تایح  رد  عومجم  رد  طاطحنا  نیا   ، دیدرگ هدولآ  شحاف  ۀزادنا  هب  درک  رفس 
دندش اریذپ  ار  یداقتعا  یرکف و  متسیس  نیا  هاگھگ  هک  یگرزب  نادنمشیدنا 

یور ایسآ  ناھذا  نیرتھب  زا  یرایسب   ، لاس رازھ  ود  زا  شیب  یط   . درک یمن  قدص 
. دنا هدومن  زکرمت  قلطم  تیعقاو  قلطم و  تقیقح  ندومن  تابثا  لکشم 

هب هشیدنا و  یاھلاناک  زا  یرایسب  قیرط  زا  قلطم  زا  الاو  تشادرب  کی  لماکت 
ِنیرتکد نیا  یالاب  هب  ور  دوعص   . دمآ تسد  هب  لالدتسا  تسردان  یاھریسم  ۀلیسو 
فیرعت حضاو  روط  هب  ردقنآ  یناربع  تایھلا  رد  ادخ  موھفم  لماکت  نوچمھ  ینارکیب 

ناھذا هک  دنتشاد  دوجو  یصخشم  ۀدرتسگ  حوطس  دوجو  نیا  اب   . دوب هدشن 
عبنم مسجت  هب  ناشریسم  رد  ، و  دندنام اھنآ  رد   ، دنتفای تسد  اھنآ  هب  اھ  ییادوب 

: دندومن روبع  اھنآ  زا  اھناھج  نیزاغآ 

میلاعت یگدنز و  یخیرات  تیعقاو  تشادرب  نیا  ۀیاپ  رد  اماتوگ . ۀناسفا   -1
نآ هب  تکرح  اب  نورق و  یط   . تشاد رارق   ، دنھ ربمایپ  ۀدازھاش   ، اترادیس
تشگ هدوزفا  هناسفا  نیا  یزادرپ  هروطسا  رب  ایسآ  خارف  یاھنیمزرس  یوس 
تفر و رتارف  ریمض  نشور  درف  ناونع  هب  اماتوگ  ۀدیا  تیعضو  زا  هک  نیا  ات 

. دومن هفاضا  یاھیگژیو  بسک  هب  عورش 

دنھ نامدرم  دزن  اماتوگ  رگا  هک  دش  یم  لالدتسا  نینچ  رایسب . یاھادوب   -2
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ریاس زا  دیاب  رشب  عون  یاھداژن   ، رود ۀدنیآ  رد  رود و  ۀتشذگ  رد  سپ   ، دوب هدمآ 
بجوم رما  نیا   . دنبای یم  کش  نودب  دنتفای و  یم  تکرب  زین  تقیقح  ناراگزومآ 
دودحمان و دادعت  کی   ، دنتشاد دوجو  رایسب  یاھادوب  هک  دش  شزومآ  نیا 
هب دوش —  ادوب  کی  هک  دنک  وزرآ  دناوت  یم  سک  رھ  هک  نیا  یتح   ، تیاھن یب 

. دبای تسد  ادوب  کی  تینابر 

تیاھن یب  هب  یکیدزن  لاح  رد  اھادوب  دادعت  هک  یماگنھ  ات  قلطم . یادوب   -3
ریگ اپ  تسد و  تشادرب  نیا  هک  تشگ  یرورض  ناراگزور  نآ  ناھذا  یارب   ، دوب
یزیچ اھادوب  ۀیلک  هک  دش  عورش  شزومآ  نیا  ور  نیا  زا   . دنزاس هناگی  ون  زا  ار 

، لماک نارکیب و  نادواج  یاتکی  دوجو  کی   ، دنتسین رتالاو  رھوج  کی  یلجت  زج 
، مسیئادوب ینابر  موھفم   ، دعب هب  اجنیا  زا   . اھتیعقاو یمامت  قلطم  عبنم  کی 
زا دوش و  یم  ادج  اترادیس  اماتوگ  یرشب  صخش  زا   ، شلکش نیرتالاب  رد 

نیا  . دنیزگ یم  یرود  تسا  هدرک  راھم  ار  نآ  هک  یکیفروموپورتنآ  یاھتیدودحم 
یھاگ یتح   ، قلطم ناونع  هب  دناوت  یم  هنادواج  یادوب  زا  ییاھن  تشادنپ 

. دوش صخشم  یبوخ  هب   ، نارکیب ِمتسھ  نم  تروص  هب  تاقوا 

رارق ایسآ  نامدرم  دنسپ  دروم  دایز  زگرھ  قلطم  تیھولا  ۀدیا  نیا  هک  یلاح  رد 
ار شیوخ  ۀفسلف  هک  تخاس  رداق  ار  اھنیمزرس  نیا  نارکفنشور  ًاعطق   ، تفرگن
هاگھگ قلطم  یادوب  موھفم   . دنشخب نزاوت  ار  دوخ  یسانش  ناھیک  دنزاس و  هناگی 

نارکیب یورین  کی  یتح  یصخشریغ —  ًالماک  تاقوا  یھاگ  ، و  یصخش همین 
یارب  ، دنتسھ دنمدوس  هفسلف  یارب  هچ  رگ   ، یمیھافم نینچ   . تسا قالخ — 
کی هب  تبسن  کیفوموپورتنآ  ِهوھی  کی  یتح   . دنتسین یتایح  یبھذم  ۀعسوت 
رادروخرب یرتشیب  یبھذم  شزرا  زا  مسینمھرب  ای  مسیئادوب  رود  تیاھن  یب  قلطم 

. تسا

روصحم نارکیب  ِمتسھ  نم  رد  هک  یدوجوم  تروص  هب  یتح  قلطم  تاقوا  یھاگ 
یا هنسرگ  یاھ  هدوت  یارب  اھیزادرپ  نامگ  نیا  اما   . دش یم  عقاو  روصت  دروم  تسا 

هک  ، دندوب میلاس  ۀداس  تراشب  ندینش   ، یراتفگ یاھ  هدعو  ندینش  قاتشم  هک 
نازرل ینیکست   ، تسا هنادواج  یاقب  یھلا و  فطل  ۀدننک  نیمضت  دنوادخ  هب  نامیا 

. دندوب

دنوادخ زا  مسیئادوب  تشادرب  - 12

زا یرایسب  اب  نآ  یگدولآ  دوب : هناگود  مسیئادوب  یسانش  ناھیک  رد  گرزب  فعض 
نشور درف  ناونع  هب  ادتبا  رد   ، اماتوگ نتخاس  یلاعتم  ، و  نیچ دنھ و  تافارخ 

قیرط زا  تیحیسم  هک  روطنامھ  تسرد   . هنادواج یادوب  ناونع  هب  سپس  ، و  ریمض
، تسا هدش  رییغت  شوختسد  یرشب  زیمآ  اطخ  یاھ  هفسلف  زا  یرایسب  بذج 
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لوط رد  اماتوگ  میلاعت  اما   . دشاب یم  اراد  ار  دوخ  یرشب  دلوت  ناشن  زین  مسیئادوب 
نشور ییادوب  کی  یارب   . تسا هدوب  لماکت  لاح  رد  ًاموادم  هتشذگ  ۀرازھ  مین  ود و 
کی یارب  هک  تسا  ربارب  اماتوگ  یرشب  تیصخش  اب  ردقنامھ  ادوب  موھفم  ریمض 

تّلق  . تسا ربارب  بیروح  هوک  ینمیرھا  حور  اب  هوھی  موھفم  ریمض  نشور  یحیسم 
مھف رد  یناوتان  بجوم  بلغا   ، یناتساب یماسا  یفطاع  ظفح  هارمھ  هب   ، ناگژاو

. تسا یبھذم  میھافم  لماکت  نیتسار  تیمھا 

رد ندش  رادیدپ  هب  عورش   ، قلطم اب  هسیاقم  رد   ، دنوادخ موھفم  جیردت  هب 
رتکچوک و ریسم  ناوریپ  کیکفت  نیا  ۀیلوا  ناراگزور  هب  نآ  عبانم   . دومن مسیئادوب 
هناگود کرد  هک  دوب  مسیئادوب  ِنیسپاو  شخب  نایم  رد   . دندرگ یم  زاب  رتگرزب  ریسم 
هب نرق  ماگ و  هب  ماگ  دنوادخ  موھفم   . دیسر غولب  هب  ماجنارس  قلطم  دنوادخ و  زا 
رد نارنیش  ، و  نینوش نِنوھ   ، نینویر میلاعت  اب  هک  نیا  ات   ، تسا هتفای  لماکت  نرق 

. دیسر هجیتن  هب  ادوب  ادیمآ  هب  داقتعا  اب  ماجنارس  موھفم  نیا   ، نپاژ

ندومن هبرجت  لابند  هب  ناور  هک  دوش  یم  هداد  شزومآ  نینچ  نادنمرواب  نیا  نایم  رد 
تقوم تماقا  زا  یدنم  هرھب   ، دوجو تیاغ   ، اناورین هب  دورو  زا  شیپ  تسا  نکمم  گرم 
نامیا قیرط  زا  دیدج  تاجن  نیا  هک  تسا  هدش  مالعا  روطنیا   . دنیزگرب ار  تشھب  رد 
تسد هب   ، برغ رد  تشھب  یادخ   ، ادیمآ زیمآرھم  هجوت  یھلا و  یاھششخب  هب 

هک دنراد  داقتعا  نارکیب  تیعقاو  کی  هب  شیوخ  ۀفسلف  رد  نایارگ  ادیمآ   . دیآ یم 
یادیمآ هب  نامیا  هب  ناشبھذم  رد  اھنآ   . تسا یرشب  یھانتم  کرد  یمامت  زا  رتارف 

یتح دھد  یمن  هزاجا  هک  دراد  تسود  ار  ایند  ردقنآ  هک  دنراد  رواب  یا  هدنشخب  ًامامت 
یبایتسد رد  دھد  رد  ادن  ار  وا  مان  کاپ  بلق  کی  نیتسار و  نامیا  اب  هک  ناسنا  کی 

. ددرگ ماکان  تشھب  ینامسآ  یداش  هب 

ار بھاذم  ۀیلک  قیاقح  دندازآ  شناوریپ  هک  تسا  نیا  مسیئادوب  گرزب  توق  ۀطقن 
یگژیو نییعت  ار  ایشنروی  شیک  کی  تردن  هب  باختنا  یدازآ  نیا   . دنیامن باختنا 

یاھھورگ نیرت  یقرتم  زا  یکی  نپاژ  زا  نیش  ۀقرف  تھج  نیا  زا   . تسا هدومن 
ایحا ار  اماتوگ  ناوریپ  یرنویسیم  یناتساب  حور  نآ   . تسا هدش  ایند  رد  یبھذم 
نیا  . دیامن مازعا  نامدرم  ریاس  هب  یناراگزومآ  تسا  هدرک  عورش  تسا و  هدومن 
لباق شیارگ  کی  یتسار  هب  عبانم  یمامت  عبنم و  رھ  زا  تقیقح  بسک  هب  لیامت 

نادنمرواب نایم  رد  حیسم  زا  دعب  متسیب  نرق  لوا  ۀمین  لوط  رد  هک  تسا  شیاتس 
. تسا هتشگ  رادیدپ  یبھذم 

قیرط زا   ، دوش یم  یمتسیب  نرق  سناسنر  کی  شوختسد  دراد  دوخ  مسیئادوب 
. دنا هدش  تیوقت  دایز  ۀزادنا  هب  مسیئادوب  یعامتجا  یاھ  هبنج   ، تیحیسم اب  سامت 
رد ، و  تسا هدش  هتخورفا  ون  زا  یریگدای  هب  قایتشا  یردارب  ِبھار  نانھاک  بولق  رد 

لماکت رد  دیدج  یاھتفرشیپ  ۀزیگنا  ًاعطق  شزومآ  شرتسگ  شیک  نیا  رساترس 
. دوب دھاوخ  یبھذم 
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ایآ  . تسا هتسب  دیما  مسیئادوب  هب  ایسآ  ۀدمع  شخب   ، نتم نیا  شراگن  ماگنھ  رد 
همادا دوخ  یاقب  هب  رایسب  تعاجش  اب  هتشذگ  کیرات  راصعا  یط  هک  الاو  شیک  نیا 
هک روطنآ  یتح   ، ار یناھیک  ۀتفای  طسب  تایعقاو  تقیقح  رگید  راب   ، تسا هداد 

شوگ نیون  تقیقح  ۀنیمز  رد  وا  نالعا  هب  یراگزور  دنھ  رد  گرزب  راگزومآ  نآ  نادیرم 
کرحم هب  رگید  راب  یناتساب  شیک  نیا  ایآ  ؟  درک دھاوخ  تفایرد   ، دنداد یم 

رد دیدم  یاھتدم  یارب  هک  قلطم  دنوادخ و  نوماریپ  دیدج  میھافم  ۀضرع  شخبناج 
؟ داد دھاوخ  خساپ  تسا  هدوب  نآ  یوجتسج 

قیرط زا  هک   ، تسا لیئاکیم  ۀدننک  هتسراو  مایپ  نالعا  راظتنا  رد  ایشنروی  یمامت 
أشنم یواح  بھاذم  اب  سامت  نرق  هدزون  ۀدش  هتشابنا  تابصعت  اھنیرتکد و 
تراشب یونعم  هدنز و  تیعقاو  ۀضرع  تعاس   . تسا هدشن  لتخم  یلماکت 
هب  ، تیحیسم هب   ، مسیئادوب هب   ، یسیع ۀرابرد  یتراشب  هن   ، یسیع

. تسا هدیسر  ارف  تاداقتعا  ۀیلک  نامدرم  هب  یتح  ، و  مسیئودنھ

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 95
کیدزن رواخ  رد  قداص  کلم  میلاعت 

یقرش یایسآ  یاھ  هفسلف  بھاذم و  زا  یرایسب  ۀمشچرس  دنھ  هک  روطنامھ 
زا میلاس  یاھرنویسیم   . دوب یرتخاب  یایند  تاداقتعا  هاگلزنم  زین  کیدزن  رواخ   ، دوب

یبرغ بونج  رساترس  رد  ناتسبرع  ، و  ناریا  ، رصم  ، نیرھنلا نیب   ، نیطسلف قیرط 
مالعا ار  قداص  کلم  اتنو  یکام  تراشب  ۀدژم  اج  همھ  رد  دندش و  شخپ  ایسآ 

رگید یخرب  رد  ؛  تشاد هرمث  نانآ  یاھشزومآ  اھنیمزرس  نیا  زا  یخرب  رد   . دندومن
تلع هب  نانآ  یاھتسکش  تاقوا  یخرب   . دنتشگ هجاوم  ریغتم  تیقفوم  اب  اھنآ 

. تفرگ یم  تروص  نانآ  لرتنک  زا  جراخ  طیارش  ببس  هب  یھاگ  تیارد و  نادقف 

نیرھنلا نیب  رد  میلاس  بھذم  - 1

ار اھ  یثیش  میلاعت  ًابیرقت  نیرھنلا  نیب  بھاذم  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 2000 
: دنتشاد رارق  نامجاھم  زا  هورگ  ود  یودب  دیاقع  ریثأت  تحت  ًاتدمع  هداد و  تسد  زا 
زا هک  یربرب  ناراکراوس  دندوب و  هدش  لخاد  یبرغ  نابایب  زا  هک  درگارحص  یاھیماس 

. دندوب هدمآ  نییاپ  هب  لامش 

رد زگرھ  هتفھ  زور  نیمتفھ  تشادیمارگ  رد  مدآ  رابت  ۀیلوا  نامدرم  مسر  اما 
هب متفھ  زور  قداص  کلم  نارود  رد  طقف   . دیدرگن وحم  لماک  روط  هب  نیرھنلا  نیب 

هتسیرگن مارح  تروص  هب  نآ  هب  ، و  دش یم  بوسحم  زور  نیرت  نمیدب  تروص 
متفھ ِینمیرھا  زور  رد  شتآ  نتخورفارب  ای   ، نتخپ اذغ   ، نتفر رفس  هب   . دش یم 
یلباب تیاعر  رد  هک  ار  ینیرھنلا  نیب  یاھوبات  زا  یرایسب  نایدوھی   . دوب ینوناقریغ 

. دندرب نیطسلف  هب  دوخ  اب  دندوب  هتفای   ، موتاباش  ، متفھ زور 

یدایز راک  نیرھنلا  نیب  بھاذم  ِءاقترا  شیالاپ و  یارب  میلاس  ناراگزومآ  هچ  رگا 
اتکی یادخ  یمئاد  تخانش  هب  نوگانوگ  نامدرم  نتخاس  نومنھر  رد   ، دنداد ماجنا 
سپس دوب و  جیار  لاس  هاجنپ  دصکی و  زا  شیب  یارب  یمیلعت  نینچ   . دندشن بایماک 

. تفرگ رارق  نایادخ  ددعت  هب  نیشیپ  داقتعا  ۀرطیس  تحت  جیردت  هب 
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ینامز ، و  دنداد شھاک  دایز  ۀزادنا  هب  ار  نیرھنلا  نیب  نایادخ  دادعت  میلاس  ناراگزومآ 
، ایِا  ، ونَا  ، وبَن  ، شَمَش  ، لِب دنداد : لزنت  ددع  تفھ  هب  ار  یلصا  نایادخ  دادعت 
ۀیلک زا  رترب  ار  نایادخ  نیا  زا  ات  هس  اھنآ   ، دیدج شزومآ  جوا  رد   . نیس ، و  کودرَم

، و ایرد  ، نیمز نایادخ   ، ونَا ، و  ایِا  ، لِب ِیلباب  ۀناگ  هس  نایادخ   ، دنداد رارق  رگید  نایادخ 
هک  ، دندروآرب رس  فلتخم  یاھنیمزرس  رد  رگید  ۀناگ  هس  نایادخ  مھ  زاب   . نامسآ

اھ یمیلاس  داقتعا  رب  ینتبم  هدوب و  اھیرموس  اھیدنآ و  ثیلثت  میلاعت  روآدای  یگمھ 
. دندوب قداص  کلم  ۀریاد  هس  ناشن  هب 

هب  ، یسنج یروراب  حور  نایادخ و  ردام   ، راتشا تیبوبحم  رب  زگرھ  میلاس  ناراگزومآ 
ار هھلا  نیا  شتسرپ  هک  دندرک  شالت  رایسب  یارب  اھنآ   . دندماین قئاف  لماک  روط 

شتسرپ ۀتفای  رییغت  لاکشَا  رب  نانآ  ناگیاسمھ  اھیلباب و  اما   ، دنیامن حالصا 
نیرھنلا نیب  رسارس  رد   . دندوب هدشن  هریچ  لماک  روط  هب  زگرھ  شیوخ  تیسنج 

هب یگدنز  لیاوا  رد  راب  کی  ًالقا  هک  دوب  هدش  یناگمھ  مسر  کی  نیا  نانز  ۀمھ  یارب 
دوخ زا  کی  راک  نیا  هک  دش  یم  روصت  نینچ   . دنھد رد  نت  ناگناگیب  شوغآ  رد  نتفر 
هک دوب  نیا  رب  داقتعا  ، و  تسا هتخاس  روآ  مازلا  ار  نآ  راتشا  هک  تسا  یگتشذگ 

. دراد یگتسب  یسنج  راثیا  نیا  هب  یدایز  نازیم  هب  یگدنیاز 

ربھر  ، دادوبَن هک  نیا  ات  دوب  شخبتیاضر  رایسب  قداص  کلم  شزومآ  ۀیلوا  تفرشیپ 
دبعم رد  یرگیپسور  جیار  موسر  هیلع  رب  تفرگ  میمصت  شیک  رد  عقاو  ۀسردم 
شیوخ شالت  رد  میلاس  یاھرنویسیم  اما   . دنزب گنھامھ  شروی  کی  هب  تسد 
نیا زا  لصاح  یھابت  رد  ، و  دندروخ تسکش  یعامتجا  مرفر  نیا  داجیا  یارب 

. دیدرگ وربور  یماکان  اب  نانآ  یفسلف  یونعم و  رتمھم  میلاعت  ۀیلک  تسکش 

ًاروف ار  راتشا  یشیاین  نییآ  دیدش  دشر  میلاس  یتدیقع  یاھشزومآ  تسکش  نیا 
ار رصم   ، توراتشع ناونع  تحت  ار  نیطسلف  نآ  زا  شیپ  هک  ینیئآ   ، تشاد لابند  هب 

ناونع اب  ار  یلامش  لیابق  ، و  تیدورفآ مان  اب  ار  نانوی   ، سیسیآ ناونع  تحت 
هک دوب  راتشا  شتسرپ  یایحا  نیا  اب  هطبار  رد  . و  دوب هداد  رارق  مجاھت  دروم  تراتسَا 

تایح دیدجت  نیرخآ  ینیب  علاط  ؛  دندروآ یور  یرگن  هراتس  هب  ون  زا  یلباب  نانھاک 
تناھک اھنرق  یارب  ، و  تفای جاور  یریگلاف   ، دومن هبرجت  ار  دوخ  ِینیرھنلا  نیب  گرزب 

. دراذگ تماخو  هب  ور  هدنیازف  روط  هب 

ردپ و  ، هناگی یادخ  هب  عجار  هک  دوب  هداد  رادشھ  دوخ  ناوریپ  هب  قداص  کلم 
ار اھنت  نامیا  قیرط  زا  یھلا  فطل  تراشب  طقف  دنھد و  شزومآ   ، همھ ۀدننیرفآ 
تسد هک  تسا  هدوب  نیا  بلغا  دیدج  تقیقح  ناراگزومآ  هابتشا  اما   . دننک هظعوم 
لماکت نیشناج  ار  یناھگان  بالقنا  هک  دننک  یعس  دننز و  دح  زا  شیب  شالت  هب 

هب یقالخا  یدرادناتسا  نیرھنلا  نیب  رد  قداص  کلم  یاھرنویسیم   . دننک هتسھآ 
تسد دح  زا  شیب  یشالت  هب  اھنآ   . دوب الاب  دح  زا  شیب  مدرم  یارب  هک  دندروآ  دوجو 
کی هک  دندوب  هتفای  تیرومأم  اھنآ   . دیماجنا تسکش  هب  نانآ  یالاو  نامرآ  دندز و 
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رد اما   ، دنیامن مالعا  ار  یناھج  ردپ  تیعقاو  ِتقیقح   ، دننک هظعوم  ار  نیعم  تراشب 
بیترت نیدب  ، و  دندش راتفرگ  یعامتجا  ننس  رد  مرفر  داجیا  دنمشزرا  ًارھاظ  ِنامرآ 

. تفر نیب  زا  یشومارف  یگدنامرد و  رد  ًالمع  تفر و  هھاریب  هب  نانآ  گرزب  تیرومأم 

یادخ هب  داقتعا  غیلبت  ، و  تشگ دوبان  شیک  رد  میلاس  یزکرم  رقم  لسن  کی  رد 
اجرب اپ  میلاس  سرادم  یایاقب  اما   . دیدرگ فقوتم  نیرھنلا  نیب  رسارس  رد  ًالمع  اتکی 

هب دوخ  داقتعا  هب  دندوب  هدنکارپ  اجنآ  اجنیا و  رد  هک  یکچوک  یاھھورگ   . دندنام یقاب 
نانھاک یقالخا  داسف  یتسرپ و  تب  هیلع  رب  دنداد و  همادا  اتکی  ۀدننیرفآ 

. دندز هزرابم  هب  تسد  ینیرھنلا  نیب 

ریمازم زا  یرایسب  هک  دندوب  نانآ  میلاعت  در  زا  دعب  ۀرود  ِمیلاس  یاھرنویسیم  نیا 
نانھاک هک  ییاج   ، دندرک یکاکح  گنس  یور  ار  اھنآ  هتشون و  ار  قیتع  دھع 

یاھدورس ۀعومجم  رد  ًابقاعتم  هتفای و  تراسا  لوط  رد  ار  اھنآ  دعب  نارود  یناربع 
زا ابیز  ریمازم  نیا   . دندومن ماغدا  هدیدرگ  بستنم  نایدوھی  هب  نآ  فیلأت  هک  یشیاین 

نیشیپ یاھرنویسیم  ناگداون  راک  اھنآ   . دندشن هتشون  کودرَم  لِب –  دباعم  رد  لباب 
یریگمشچ تیفیک  زا  لباب  نانھاک  ییوداج  نوجعم  اب  هسیاقم  رد  ، و  دندوب میلاس 

شیک و رد  میلاس  ۀسردم  میلاعت  زا  یبوخ  ًاتبسن  ساکعنا  بویا  باتک   . دنرادروخرب
. دشاب یم  نیرھنلا  نیب  رسارس  رد 

هب رصم  هار  زا  نوتانخیا  پومِنِمآ و  راک  قیرط  زا  نیرھنلا  نیب  یبھذم  گنھرف  رتشیب 
هب ار  یعامتجا  دھعت  میلاعت  نایرصم   . تفای هار  نایناربع  یشیاین  نییآ  تایبدا و 

نیشیپ یاھ  ینیرھنلا  نیب  زا  اھشزومآ  نیا   . دندومن ظفح  یا  هظحالم  لباق  روط 
ار تارف  دور  ۀرد  هک  دعب  مایا  یاھیلباب  طسوت  دندوب و  هتفرگ  همشچرس  یدنآ 

. دنتفر تسد  زا  هدرتسگ  روط  هب  دندرک  لاغشا 

یرصم ۀیلوا  بھذم  - 2

دندیناود و رصم  رد  ار  دوخ  ۀشیر  نیرت  قیمع  عقاو  رد  قداص  کلم  ۀیلوا  یاھشزومآ 
دورو قیرط  زا  لین  دور  ۀرد  یلماکت  بھذم   . دنتفای شرتسگ  اپورا  هب  ًابقاعتم  اجنآ  زا 
ًابترم تارف  دور  ۀرد  هب  قلعتم  ِیدنآ  یدعب  نامدرم  ، و  مدآ رابت   ، یدون رترب  یاھ  هریت 

یرموس رصم  یندم  ناتسرپرس  زا  یرایسب   ، رابکی هاگ  دنچ  رھ   . تفای یم  اقترا 
ایند یاھداژن  طالتخا  نیرتالاب  ۀدنریگ  رب  رد  ناراگزور  نیا  رد  دنھ  هک  روطنامھ   . دندوب
دوب یبھذم  ۀفسلف  ۀتخیمآ  مھ  رد  ۀنومن  نیرت  لماک  ۀدنھد  شرورپ  زین  رصم   ، دوب

شخپ ایند  طاقن  زا  یرایسب  هب  لین  دور  ۀرد  زا  ، و  دش یم  تفای  ایشنروی  رد  هک 
تفایرد اھیلباب  زا  ار  ایند  شنیرفآ  نوماریپ  دوخ  ۀدیا  ۀدمع  شخب  نایدوھی   . دیدرگ

. دنتفرگ نایرصم  زا  ار  یھلا  تیشم  ۀرابرد  دوخ  تشادرب  اما   ، دندرک
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میلاعت یارب  هک  دش  بجوم   ، یبھذم ای  یفسلف  هن   ، یقالخا یسایس و  تالیامت 
گنج و زا  دعب  رصم  رد  هلیبق  رھ  ربھر   . دشاب رتبسانم  نیرھنلا  نیب  زا  رصم  میلاس 
هیلوا و یادخ  وا  ۀلیبق  یادخ  هک  نیا  مالعا  اب   ، تخت جات و  هب  یبای  هار  زیتس و 
موادت ار  دوخ  ۀلسلس  هک  دمآ  یمرب  نیا  ددص  رد   ، تسا رگید  نایادخ  ۀیلک  ۀدننیرفآ 
کی  ، دنتفرگ وخ  قوفام  یادخ  کی  ۀدیا  هب  جیردت  هب  نایرصم  بیترت  نیدب   . دشخب

یتسرپاتکی ۀدیا   . هدننیرفآ یناھج  یادخ  کی  یدعب  میلاعت  یوس  هب  شرپ  یوکس 
اتکی یادخ  هب  داقتعا  ، و  دوب ناسون  رد  شیپ  سپ و  هب  رصم  رد  رایسب  یاھنرق  یارب 

شتسرپ لماکت  لاح  رد  میھافم  رب  هاگچیھ  یلو  درک  یم  تفرشیپ  هشیمھ 
. تشگ یمن  یلوتسم  ًالماک  ددعتم  نایادخ 

، دندوب هداد  نت  تعیبط  نایادخ  شتسرپ  هب  دیدم  یاھتدم  یارب  رصم  نامدرم 
، دندوب رادروخرب  یھورگ  ۀژیو  یادخ  کی  زا  هناگادج  ۀلیبق  لھچ  زا  کی  رھ  ًاصوصخ 

نآ زا  رتشیپ  زاب   . هریغ ، و  چوق یموس   ، ریش یرگید   ، دیتسرپ یم  ار  رن  واگ  یکی 
. ناتسوپخرس هیبش  دایز  رایسب   ، دندوب متوت  لیابق 

رجآ نودب  یاھروگ  رد  هک  هدرم  یاھندب  هک  دندرک  هدھاشم  نایرصم  نامز  رورم  هب 
ظوفحم ندش  دساف  زا  میدس  تانبرک  اب  هتشغآ  نش  لمع  اب   ، دنوش یم  هدراذگ 
یرجآ یاھ  هربقم  رد  هک  ییاھنآ  هک  نآ  لاح  دنوش —  یم  ییایموم  دننام —  یم 

هک دش  رجنم  یتاشیامزآ  نآ  هب  تادھاشم  نیا   . دنور یم  نیب  زا  دنوش  یم  نفد 
ظفح هک  دندوب  دقتعم  نایرصم   . دیماجنا ناگدرم  ندرک  ییایموم  لمع  هب  اھدعب 

رد صخش  کی  هک  نیا  یارب  اھنآ   . دنک یم  لیھست  هدنیآ  یگدنز  هب  ار  درف  روبع   ، ندب
ۀمسجم کی   ، دوش ییاسانش  یتسرد  هب  شندب  ندش  یشالتم  زا  دعب  رود  ۀدنیآ 
یکاکح توبات  یور  ار  درف  ریوصت  دنداد و  یم  رارق  روگ  رد  دسج  رانک  رد  ار  ینیفدت 

رنھ رد  یگرزب  تفرشیپ  هب  رجنم  ینیفدت  یاھ  همسجم  نیا  نتخاس   . دندرک یم 
. دیدرگ نایرصم 

تاجن هب  ندب و  نانابھاگن  ناونع  هب  اھ  هربقم  هب  ار  دوخ  نامیا  نایرصم  اھنرق  یارب 
، هنارگوداج یاھراک  یدعب  لماکت   . دندوب هتسب  گرم  زا  دعب  شخب  ترسم  بقاعتم 
زا ار  اھنآ  وحن  نیرترثؤم  هب   ، دوب رابنارگ  یگدنز  یارب  روگ  ات  هراوھگ  زا  هک  یلاح  رد 

هک دندرک  یم  کح  ییوداج  ینوتم  اھتوبات  یور  نانھاک   . داد تاجن  اھ  هربقم  بھذم 
“ دوش ادج  وا  زا  یناتحت  یایند  رد  شبلق  هک  نیا  زا  ار  درف   ” نانآ داقتعا  رب  انب 

ییوداج نوتم  نیا  زا  ینویسکلک  یھاتوک  تدم  زا  دعب   . دومن یم  تظافح 
هب لین  دور  ۀرد  رد  اما   . دیدرگ ظوفحم  ناگدرم  باتک  تروص  هب  هدش و  یروآ  عمج 
نآ نییآ  اب  بلغا  هک   ، دیدرگ ریگرد  رتکاراک  روعش و  ۀطیح  اب  یرگوداج  نییآ  یدوز 

شقنرپ و یاھ  هربقم  یاج  هب  ًابقاعتم  . و  دوبن یبایتسد  لباق  یا  هجرد  ات  ناراگزور 
. دش هدیزرو  اکتا  تاجن  یارب  یرادرک  یقالخا و  یاھلآ  هدیا  نیا  هب   ، راگن

هدنھد افش  لماع  کی  ناونع  هب  ناھد  بآ  ریثأت  هب  یلک  داقتعا  اب  مایا  نیا  تافارخ 
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هب اجنآ  زا  دوب و  رصم  رد  نآ  أشنم  هک  یا  هدیقع   ، دوش یم  هداد  ناشن  یبوخ  هب 
یادخ  ، تِس اب  سورُھ  یا  هناسفا  دربن  رد   . تفای هعاشا  نیرھنلا  نیب  ناتسبرع و 

وا مشچ   ، دروخ تسکش  تِس  هک  نیا  زا  دعب  اما   ، داد تسد  زا  ار  شمشچ  ناوج 
تسخن تلاح  هب   ، داد افش  ار  نآ  هدرک و  فت  مخز  رب  هک   ، تات  ، درخ یادخ  طسوت 

. دمآرد

کمشچ بش  نامسآ  رد  هک  یناگراتس  هک  دنتشاد  داقتعا  اھتدم  نایرصم 
هک دندرک  یم  روصت  اھنآ   . دنتسھ هتسیاش  ناگدرم  یاھناور  تاجن  رگنایامن  دننز  یم 

شیاتس  ، صخشم ۀرود  کی  یط  رد   . دنا هدش  دیشروخ  بذج  ناگتفای  اقب  ریاس 
مرھ راد  بیش  یدورو  ربعم   . تشگ لیدبت  ناکاین  شتسرپ  عون  کی  هب  دیشروخ 
ناور ات   ، دوب هدش  یریگ  تھج  یبطق  ۀراتس  تمس  هب  ًامیقتسم  رصم  گرزب 

اتسیا و بکاوک  یوس  هب  ًامیقتسم  روگ  زا  ندمآ  نوریب  ماگنھ  دناوتب  هاشداپ 
. دورب ناھاشداپ  یضرف  ناکم   ، تباث ناگراتس  ۀتفای  رارقتسا 

نیمز هب  هنخر  لاح  رد  اھربا  رد  یا  هنزور  نایم  زا  دیشروخ  بروم  راونا  هک  یتقو 
ناکلپ کی  ندمآ  دورف  هاوگ  اھنآ  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا   ، دندش یم  هدھاشم 

هاش  ” . دنور الاب  نآ  یور  زا  دنناوتب  رگید  یاسراپ  یاھناور  هاشداپ و  هک  دنا  ینامسآ 
زا ات  تسا  هدراذگ  نییاپ  شیوخ  یاپ  ریز  ناکلپ  کی  تروص  هب  ار  دوخ  شبات  یپِپ 

“. دنک دوعص  شردام  دزن  نآ  یور 

هک دندوب  یبھذم  یاراد  نایرصم   ، تشگ رھاظ  مسج  رد  قداص  کلم  هک  یماگنھ 
اھر ناور  کی  رگا  هک  دندوب  دقتعم  اھنآ   . دوب رترب  رایسب  فارطا  نامدرم  بھذم  زا 
زا دناوت  یم  دوش  زھجم  ییوداج  یاھلومرف  هب  یحیحص  روط  هب  مسج  زا  هدش 

تواضق رالات  یوس  هب  ار  دوخ  هار  هتخیرگ و  وج  هلخادم  ِینمیرھا  حاورا  تسد 
، و یدزد  ، انز  ، غورد  ، ینزھار  ، لتق  ” زا اجنآ  رد  رگا  ، و  دیاشگب سیریزوا 

. دوش یم  هتفریذپ  دیواج  تداعس  یاھورملق  هب   ، دشاب هانگ  زا  یرب  یھاوخدوخ “
ماک هب   ، منھج هب   ، دوش هتخانش  رصقم  هدش و  هدیجنس  نازیم  رد  ناور  نیا  رگا 
نامدرم زا  یرایسب  تاداقتعا  اب  هسیاقم  رد  نیا  . و  دش دھاوخ  میلست   ، هدننک دوبان 

. دوب هدنیآ  یگدنز  کی  زا  هتفرشیپ  موھفم  کی  ًاتبسن   ، فارطا

مسج رد  ندوب  ماگنھ  درف  کی  یگدنز  ناھانگ  یارب  ترخآ  رد  یھلا  یرواد  موھفم 
یناربع باتک  یمامت  رد   . تفای هار  یناربع  تایھلا  لخاد  هب  رصم  زا   ، نیمز رد 

کی طسوت  صاخ  رومزم  نآ  ، و  دوش یم  رھاظ  رابکی  اھنت  یھلا  یرواد  ۀژاو  ریمازم 
. تسا هدش  هتشون  یرصم 

یقالخا میھافم  لماکت  - 3
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هب دوب و  هدش  قتشم  یدنآ  ِنیرھنلا  نیب  زا  ًاتدمع  رصم  بھذم  گنھرف و  هچ  رگا 
، ِرتشیب  ، تفای لاقتنا  بقاعتم  یاھندمت  هب  ناینانوی  نایناربع و  قیرط  زا  دایز  ۀزادنا 

دادیور کی  تروص  هب  نایرصم  یقالخا  یعامتجا و  ییارگ  نامرآ  ِرتشیب  رایسب  ردق 
دورو مغر  هب   ، لیئاکیم یاطعا  زا  شیپ   . دمآ دوجو  هب  لین  دور  ۀرد  رد  یلماکت  ًافرص 

یقالخا گنھرف  کی  رتشیب  رصم  رد   ، أشنم یدنآ  گنھرف  تقیقح و  ۀدمع  شخب 
رد هک  هباشم  یعیبط  یاھکینکت  اب  هسیاقم  رد   ، یرشب ًافرص  دادیور  کی  تروص  هب 

. دمآ دوجو  هب   ، تشگ رادیدپ  رگید  دودحم  ۀیحان  رھ 

یالاو میھافم   . تسین هتسباو  یھلا  یزاسراکشآ  هب  ًالماک  یقالخا  لماکت 
زا دناوت  یم  یتح  ناسنا   . دنبای همشچرس  ناسنا  دوخ  ۀبرجت  زا  دنناوت  یم  یقالخا 

شنیب هب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یونعم  یاھشزرا  شیوخ  ِیبرجت  ِیصخش  ِیناگدنز 
یاھلماکت نینچ   . تسا نکاس  وا  رد  یھلا  حور  کی  اریز   ، دبای تسد  یناھیک 

تیوقت تقیقح  ناراگزومآ  یا  هرود  دورو  اب  نینچمھ  نطاب  ریمض  تریس و  ِیعیبط 
رد قداص  کلم  یزکرم  رقم  زا  اھدعب  ، و  مود ندع  زا  ناتساب  نارود  رد   ، دندش یم 

. میلاس

یقالخا ناربھر   ، دننک هنخر  رصم  رد  میلاس  تامیلعت  هک  نیا  زا  شیپ  لاس  نارازھ 
لاس رازھ  هس   . دنداد یم  شزومآ  ار  یراکعمط  زا  بانتجا  ، و  فاصنا  ، تلادع  ، نآ

هک یناسنا  : ” دوب نیا  نایرصم  راعش   ، یناربع سدقم  نوتم  ندش  هتشون  زا  شیپ 
اھنآ “ . تسا اجرباپ   ، دنک یم  تکرح  نآ  تقیرط  قباطم  تسا و  یراکتسرد  وا  رایعم 
نیا گرزب  ناراگزومآ  زا  یکی  مایپ   . دنداد یم  شزومآ  ار  تریصب  ، و  لادتعا  ، عضاوت
ۀناگ هس  راعش  “ . دینک راتفر  تلادع  اب  همھ  اب  دیشاب و  راکتسرد  : ” دوب نینچ  هرود 

بھاذم ۀیلک  نایم  زا   . یراکتسرد تلادع -  تقیقح -  دوب : نیا  رصع  نیا  یرصم 
تمظع یعامتجا و  یاھلآ  هدیا  زا  اھنآ  زا  کیچیھ  زگرھ  ایشنروی  ِیرشب  ًافرص 

. دنتفرگن یشیپ  لین  دور  ۀرد  نیشیپ  مسیناموا  نیا  یقالخا 

اقب میلاعت   ، لماکت لاح  رد  یقالخا  یاھلآ  هدیا  هنارادرک و  کین  دیاقع  نیا  ِکاخ  رد 
داقتعا هک  یمدرم  بولق  رد  دب  بوخ و  میھافم   . دندش افوکش  میلاس  بھذم  ۀتفای 
یسک وج  حلص   ” ،“ دش دھاوخ  ادھا  راکھانگ  هب  گرم  وج و  حلص  هب  تایح   ” دنتشاد
تسا یسک  راکھانگ  ؛  دھد یم  ماجنا  تسا  ینتشاد  تسود  ار  هچنآ  هک  تسا 

. دنتفای هدامآ  یخساپ   ،“ دناسر یم  ماجنا  هب  تسا  زیگنا  ترفن  هک  ار  هچنآ  هک 
ار دب  بوخ و  ، و  طلغ تسرد و  یدعب  میھافم  هک  نیا  زا  شیپ  لین  دور  ۀرد  نانکاس 

یعامتجا یقالخا و  روھظ  لاح  رد  یاھرایعم  نیا  اب  اھنرق  یارب  دننارورپب  رس  رد 
. دندوب هدرک  یگدنز 

رازھ شش  ضرع  رد   . دوبن یونعم  دح  زا  شیب  اما  دوب  یقالخا  رکفنشور و  رصم 
پومِنِمآ زا  یتدم  یارب  اھنآ   . تساخرب نایرصم  نایم  رد  گرزب  ربمایپ  راھچ  اھنت  لاس 

یلد و ود  اب  اما  دنتفریذپ  ار  نوتانخیا  ؛  دندناسر لتق  هب  ار  نابخُا  ؛  دندومن یوریپ 
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هن دوب  یسایس  ِطیارش  نیا   ، ًاددجم  . دنتفریذپن ار  یسوم  ؛  هاتوک لسن  کی  یارب 
زا هک  تخاس  ناسآ  ار  رما  نیا  فسوی  یارب  اھدعب  میھاربا و  یارب  هک   ، یبھذم
رصم رسارس  رد  ار  یدایز  ذوفن  اتکی  یادخ  دوجو  رب  ینبم  میلاس  میلاعت  یوس 

اب  ، دندش رصم  دراو  ادتبا  رد  میلاس  یاھرنویسیم  هک  یماگنھ  اما   . دننادرگ لامعا 
نارجاھم یقالخا  ۀتفای  لیدعت  یاھرایعم  اب  هک  یلماکت  یقالخا  رایسب  گنھرف  نیا 
لین دور  ۀرد  ۀیلوا  ناراگزومآ  نیا   . دندش هجاوم  دوب  هدش  طولخم  ینیرھنلا  نیب 

، راگدرورپ یادص   ، ادخ نامرف  ناونع  هب  ار  نطاب  ریمض  هک  دندوب  یناسک  نیلوا 
. دندومن مالعا 

پومنمآ میلاعت  - 4

و ناسنا “ دنزرف   ” یرایسب طسوت  هک  تساخرب  یراگزومآ  رصم  رد  بسانم  دعوم  رد 
جوا ۀطقن  ات  ار  نطاب  ریمض  ربمایپ  نیا   . دش یم  هدیمان  پومنمآ  نارگید  طسوت 

تاجن ، و  داد میلعت  ار  هانگ  یارب  تازاجم   ، دیشخب یلاعت  طلغ  تسرد و  نیب  یرواد 
. دومن مالعا  ار  دیشروخ  ۀھلا  ندناوخ  ارف  قیرط  زا 

موھفم نیا  ، و  تسا دنوادخ  ۀیدھ  تورث  ییاراد و  هک  داد  یم  شزومآ  پومنمآ 
راگزومآ نیا   . داد رارق  ریثأت  تحت  ًالماک  دیدرگ  رادیدپ  اھدعب  هک  ار  یناربع  ۀفسلف 

؛ و تسا لامعا  ۀیلک  رد  هدننک  نییعت  لماع  یھاگآ  ادخ  هک  تشاد  رواب  شنمالاو 
تیلوئسم ساسحا  دنوادخ و  روضح  رد  ندوب  ِکرد  اب  دیاب  یگدنز  ۀظحل  رھ  هک  نیا 

دندش و همجرت  یناربع  نابز  هب  ًابقاعتم  میکح  نیا  میلاعت   . دوش یرپس  وا  ربارب  رد 
مدرم نآ  ِسدقم  باتک   ، دیآ رد  هتشون  لکش  هب  قیتع  دھع  هک  نیا  زا  شیپ  اھتدم 

یراکتسرد و نوماریپ  شرسپ  شزومآ  هب  کین  ناسنا  نیا  ۀدمع  ۀظعوم   . دندش
شیپ اھتدم  ِلیصا  دیاقع  نیا  . و  دش یم  طوبرم  یتلود  لوئسم  لغاشم  رد  تقادص 

. تسا یزورما  درمتلود  رھ  راختفا  ۀیام 

اھرود هب  دروآ و  یم  رد  لاب  دوخ  یارب  تورث   ” هک تخومآ  یم  لین  دور  یاناد  درم  نیا 
وا گرزب  یاعد   . دنرادیاپان یویند  یاھزیچ  یمامت  هک  نیا  ینعی  دنک — “ یم  زاورپ 
“ اھناسنا نانخس   ” زا هک  درک  یم  بیغرت  ار  همھ  وا   . دوب سرت “ زا  ییاھر   ” یارب

: داد یم  شزومآ  نینچ  وا  اوتحم  رد   . دنروآ یور  دنوادخ “ لامعا   “ هب دننیزگ و  یرود 
هب هک  یماگنھ  وا  میلاعت   . دنک یم  لصف  لح و  دنوادخ  اما  دنک  یم  داھنشیپ  ناسنا 

نییعت ار  قیتع  دھع  ِنامیلس  لاثما  باتک  ۀفسلف   ، دندش همجرت  یناربع  نابز 
یبھذم ۀفسلف  یمامت   ، دندش همجرت  ینانوی  نابز  هب  هک  یماگنھ  اھنآ   . دندومن

دعب نارود  رد   ، نولیف  ، هیردنکسا فوسلیف   . دنداد رارق  ریثأت  تحت  ار  نانوی  یدعب 
. تشاد رایتخا  رد  ار  درخ  باتک  زا  یا  هخسن 

رد دومن و  ظفح  ار  یھلا  یزاسراکشآ  یقالخا  لوصا  لماکت و  تایقالخا  پومنمآ 
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نایم زا  وا   . داد لاقتنا  ود  رھ  ناینانوی  هب  نایناربع و  هب  ار  اھنآ  دوخ  تاجتشون 
ظاحل نیدب   ، دوب اھنآ  نیرتذوفنرپ  اما   ، دوبن اھنآ  نیرتگرزب  رصع  نیا  یبھذم  ناراگزومآ 
 — داد رارق  ریثأت  تحت  ار  رتخاب  ندمت  دشر  رد  یتایح  ۀقلح  ود  بقاعتم  ۀشیدنا  هک 

، ناینانوی ، و  تفای نیوکت  نانآ  نایم  رد  رتخاب  یبھذم  نامیا  جوا  ۀطقن  هک   ، نایناربع
. دنداد هعسوت  نآ  ییاپورا  یالاب  طاقن  نیرتگرزب  ات  ار  یصلاخ  یفسلف  ۀشیدنا  هک 

تسیب و لصف  ، و  تسیب  ، هدفھ  ، هدزناپ یاھلصف   ، نامیلس لاثما  ِیناربع  باتک  رد 
زا هملک  هب  هملک  ًابیرقت   ، ود تسیب و  ۀیآ   ، راھچ تسیب و  لصف  ات   ، هدفھ ۀیآ   ، ود
پومنمآ طسوت  ریمازم  یناربع  باتک  ِروبز  نیلوا   . دنا هدش  هتفرگ  پومنمآ  درخ  باتک 

. دشاب یم  نوتانخیا  میلاعت  بُل  دش و  هتشون 

هداعلا قراخ  نوتانخیا  - 5

تسد زا  نایرصم  نھذ  رد  ار  دوخ  ریثأت  دنتشاد  جیردت  هب  پومنمآ  یاھشزومآ 
یتنطلس ۀداوناخ  زا  ینز  کی   ، میلاس لھا  کشزپ  کی  ذوفن  قیرط  زا  هک  دنداد  یم 
نوعرف  ، نوتانخیا  ، دوخ رسپ  نز  نیا   . تساخرب قداص  کلم  میلاعت  زا  یرادفرط  هب 

. دریذپب ار  هناگی  یادخ  هب  طوبرم  میلاعت  نیا  هک  درک  عناق  ار   ، رصم

نوچمھ یرشب  دوجوم  چیھ   ، مسج رد  قداص  کلم  ندش  دیدپان  ماگنھ  زا 
راکشآ بھذم  زا  یحضاو  ۀدننک  توھبم  تشادرب  نینچ  زا  نامز  نآ  ات  نوتانخیا 

زا یکی  یرصم  ناوج  هاشداپ  نیا  تاھج  یخرب  زا   . دوبن رادروخرب  میلاس  ۀدش 
ۀدنیازف دوکر  ۀرود  نیا  لوط  رد   . تسا رشب  خیرات  رد  صاخشا  نیرت  هداعلا  قراخ 

هاگن هدنز  رصم  رد  ار   ، هناگی یادخ   ، نویلِا لِا  هب  داقتعا  وا   ، نیرھنلا نیب  رد  یونعم 
نآ رد  ِیبھذم  ۀنیمز  یارب  هک  ار  یتسرپاتکی  یفسلف  لاناک  بیترت  نیدب  ، و  تشاد
نیا تخانش  اب  هطبار  رد  . و  دومن ظفح   ، دوب یتایح  لیئاکیم  ۀدنیآ  یاطعا  ماگنھ 
ییاج  ، دش هدرب  رصم  هب  یکدوک  رد  یسیع  هک  دوب  رگید  لیالد  ۀرمز  رد  درواتسد 

تیرومأم بناوج  زا  یخرب  هدید و  ار  وا  نوتانخیا  یناحور  نانیشناج  زا  یخرب  هک 
. دندرک کرد  یتاجرد  هب  ایشنروی  رد  ار  وا  یھلا 

هب یکرتشم  ۀیدھ   ، یسیع قداص و  کلم  نیب  تیصخش  نیرتگرزب   ، یسوم
دادعتسا زا  نوتانخیا  رگا  ؛ و  دوب رصم  یتنطلس  ۀداوناخ  یناربع و  داژن  یایند 

دننامھ یسایس  غوبن  دوخ  زا  رگا  ، و  دوب یم  رادروخرب  یسوم  ناوت  هناگدنچ و 
نآ گرزب  تسرپاتکی  تلم  رصم  هاگنآ   ، داد یم  ناشن  شیبھذم  فرگش  یربھر 
هک تشاد  دوجو  کدنا  لامتحا  نیا   ، دوب هداد  خر  رما  نیا  رگا  ؛ و  دش یم  رصع 

. درک یم  یگدنز  رصم  رد  ار  شیوخ  یناسنا  تایح  رتگرزب  شخب  یسیع 

نینچ یا  هنوگ  هب  ییانثتسا  نوتانخیا  نیا  لثم  یھاشداپ  چیھ  زگرھ  خیرات  مامت  رد 
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. تسا هدادن  شخرچ  یتسرپاتکی  هب  ییادخ  دنچ  نییآ  زا  ار  تلم  کی  لک  کیدتم 
هتشذگ اب  ار  شدنویپ  خسار  یمزع  نیرت  هدننک  توھبم  اب  ناوج  مکاح  نیا 

ون ًالماک  رھش  کی   ، دومن کرت  ار  دوخ  تختیاپ   ، داد رییغت  ار  شمان   ، تسسگ
یلیخ وا  اما   . دروآ دوجو  هب  نیون  یتایبدا  رنھ و  تلم  کی  یمامت  یارب  ، و  تخاس
وا نتفر  زا  سپ  دناوتب  هک  ینآ  زا  شیب   ، تخاس دایز  یلیخ  وا  ؛  درک لمع  عیرس 

؛ و دیامن نیمأت  ار  شیوخ  مدرم  هافر  یدام و  تابث  تسناوتن  وا   ، هرابود  . دروآ ماود 
یمامت  ، تفرگ ارف  ار  نایرصم  متس  تقشم و  بقاعتم  یاھبالیس  هک  یماگنھ 

. دندومن لمع  وا  یبھذم  میلاعت  دض  رب  دعاسمان  یا  هنوگ  هب  اھنیا 

یسایس تسارف  زا  ممصم  هداعلا  قوف  نیب و  نشور  ِفرگش  ناسنا  نیا  رگا 
رد ار  تقیقح  یزاسراکشآ  بھذم و  لماکت  خیرات  یمامت   ، دوب رادروخرب  یسوم 

هک ار  ینانھاک  یاھتیلاعف  شیگدنز  لوط  رد  تسناوت  وا   . داد یم  رییغت  رتخاب  یایند 
رد ار  شیوخ  یاھ  هقرف  اھنآ  اما   ، دروآرد لرتنک  تحت  تخاس  یم  رابتعا  یب  ًالومعم 

ۀنحص رد  تفر  رانک  تردق  زا  ناوج  هاشداپ  هک  نیا  درجم  هب  هدومن و  ظفح  افتخا 
اب رصم  یدعب  تالکشم  یمامت  نتخاس  طبترم  رد  نانآ  ؛ و  دندش رادیدپ  لمع 

. دندیزرون گنرد  وا  تموکح  لوط  رد  یتسرپاتکی  یرارقرب 

یرارقرب ددصرد  دیشروخ  یادخ  ۀفافل  رد  هنادنمدرخ  رایسب  یا  هنوگ  هب  نوتانخیا 
بذج قیرط  زا  یناھج  ردپ  شتسرپ  داھنشیپ  یارب  میمصت  نیا   . دمآرب یتسرپاتکی 

. دوب میلاس  کشزپ  دومنھر  لیلد  هب  دیشروخ  شتسرپ  رد  نایادخ  ۀیلک  ماغدا  و 
ردام ندوب و  ردپ  اب  هطبار  رد  ار  نوتآ  شیک  ِدوجوم  ماگنھ  نآ  رد  ِیلک  میلاعت  نوتانخیا 
نایم یشتسرپ  ۀنامیمص  ۀطبار  کی  هک  دومن  داجیا  یبھذم  تفرگ و  تیھولا  ندوب 

. تخانش یم  تیمسر  هب  ار  ادخ  ناسنا و 

راگدیرفآ  ، هناگی یادخ  شتسرپ  یامن  رد  ار  دوخ  نارشاعم  هک  نیا  نمض  نوتانخیا 
، دیشروخ یادخ   ، نوتآ یرھاظ  شتسرپ  درک  یم  تیادھ   ، همھ یلاعتم  ردپ  نوتآ و 

رابرپ یا  هدنسیون  ناوج  هاشداپ  راگزومآ -  نیا   . دومن ظفح  هنادنمدرخ  یا  هنوگ  هب  ار 
کی یس و  باتک  کی  هناگی “ یادخ   ” ناونع اب  یلیصفت  حرش  کی  فلؤم  وا   . دوب
. دندرک دوبان  ار  نآ  یلک  هب  تردق  هب  تشگزاب  زا  سپ  نانھاک  هک  دوب   ، یلصف

شراگن هک   ، تشون یشیاین  دورس  تفھ  یس و  دصکی و  نینچمھ  نوتانخیا 
هب  ، دنا هدش  ظفح  قیتع  دھع  ِنامیلس  لاثما  باتک  رد  نونکا  هک  نانآ  زا  ددع  هدزاود 

. تسا هدش  هداد  تبسن  یناربع  ناگدنسیون 

ۀدیا وا  ، و  دوب یراکتسرد “  ” هرمزور یگدنز  رد  نوتانخیا  بھذم  یلاعتم  نخس 
رب رد  ار  یلم  زین  یللملا و  نیب  تایقالخا  ات  داد  طسب  تعرس  هب  ار  یراکتسرد 

نادرم و نایم  رد  دوب و  یصخش  ۀدننک  توھبم  یشنماسراپ  اب  یلسن  نیا   . دریگ
یگژیو نییعت  دنوادخ  تخانش  نتفای و  یارب  یقیقح  یوزرآ  کی  اب  رتدنمشوھ  نانز 
ۀدید زا  ار  یرصم  درف  چیھ   ، تورث ای  یعامتجا  تیعقوم  ناراگزور  نآ  رد   . دش یم 
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ِءاقترا نتشاد و  هاگن  ظوفحم  یارب  رصم  یگداوناخ  یگدنز   . تخاس یمن  رترب  نوناق 
یگداوناخ یلاع  یگدنز  یارب  اھدعب  داد و  ماجنا  یدایز  راک  یقالخا  گنھرف 

. دوب شخب  ماھلا  نیطسلف  رد  نایدوھی 

اھنت هن  نوتآ  هک  میلعت  نیا   ، دوب نآ  تقیقح  نیرتگرزب  نوتانخیا  دیاقع  کلھم  فعض 
، هناگیب یاھنیمزرس  یمامت  ، و  تاناویح ناسنا و   ، ایند مامت   ” هکلب رصم  ۀدننیرفآ 
یاج رد  ار  زیچ  همھ  وا   ” . دوب رصم “ نیمزرس  نیا  رب  هوالع   ، شوک هیروس و  یتح 
تیھولا میھافم  نیا  “ . دزاس یم  فرطرب  ار  همھ  یاھیدنمزاین  دھد و  یم  رارق  دوخ 
بھذم رد  هنایارگ  ناھج  تالیامت  نیا   . دندوبن هنایارگ  یلم  اما   ، دندوب هدوتس  الاو و 

یاھ هبرح  هک  یلاح  رد   ، دنھد اقترا  دربن  نادیم  رد  ار  رصم  شترا  ۀیحور  دنتسناوتن 
مھارف وا  دیدج  بھذم  ناوج و  هاشداپ  هیلع  رب  نانھاک  ۀدافتسا  یارب  یرثؤم 

، دوب رترب  رایسب  یتآ  نایناربع  تشادرب  زا  هک  تشاد  تیھولا  زا  یا  هدیا  وا   . دندومن
. دوب هتفرشیپ  دح  زا  هدایز  زاس  تلم  ِدرف  کی  فادھا  هب  تمدخ  یارب  نآ  اما 

یادخ ۀدیا   ، دش دوکر  شوختسد  نوتانخیا  تشذگرد  اب  یتسرپاتکی  نامرآ  هچ  رگا 
هارمھ نانھاک  اب  نوتانخیا  داماد   . تفای ماود  اھھورگ  زا  یرایسب  ناھذا  رد  اتکی 

رییغت نِماخ  ناتوت  هب  ار  شمان  ، و  دومن تشگزاب  نیشیپ  نایادخ  شتسرپ  هب   ، دش
، و دنتشگ لومتم  رایسب  نیمزرس  نیا  رد  نانھاک  تشگزاب و  زِبیت  هب  تختیاپ   . داد

نیمھ زا  یکی  مک  یتدم  رد  هدرک و  بحاصت  ار  رصم  مامت  متفھ  کی  ماجنارس 
. دروآ تسد  هب  روز  هب  ار  یتنطلس  جات  هناروسج  نانھاک  زا  هتسر 

روط هب  اھنآ   . دنوش هریچ  یتسرپاتکی  جوم  رب  لماک  روط  هب  دنتسناوتن  نانھاک  اما 
ۀداوناخ ؛  دنھد دنویپ  مھ  هب  هدومن و  قیفلت  ار  شیوخ  نایادخ  دندش  ریزگان  هدنیازف 
هب ار  کالفا  رو  هلعش  صرق  نوتانخیا   . دندش ماغدا  مھ  رد  رتشیب  هچ  رھ  نایادخ 
نیا  ، ناوج بلط  حالصا  توف  زا  سپ  اھتدم  ، و  دوب هتخاس  طوبرم  هدننیرفآ  یادخ 

یتسرپاتکی موھفم   . دوب رو  هلعش  هتسویپ   ، نانھاک یتح   ، اھناسنا بولق  رد  هدیا 
رسپ دورو  نامز  ات  یتح  نآ   . تفرن نیب  زا  ایند  رد  رصم و  رد  اھناسنا  بولق  رد  زگرھ 

شتسرپ یارب  نوتانخیا  هک  یدحاو  یادخ   ، تفای موادت  یھلا  ردپ  نامھ  ۀدننیرفآ 
. دوب هدومن  مالعا  هنارویغ  رایسب  روط  هب  رصم  یمامت 

یا هتفرشیپ  بھذم  نانچ  وا  هک  دوب  هتفھن  تیعقاو  نیا  رد  نوتانخیا  نیرتکد  فعض 
هب ار  وا  یاھشزومآ  دنتسناوت  یم  هدرک  لیصحت  نایرصم  طقف  هک  دومن  داھنشیپ 

کرد یتسرد  هب  زگرھ  ار  وا  ۀدیقع  نارگزرب  ۀماع  ۀقبط   . دننک کرد  لماک  روط 
سیسیآ و نیشیپ  شتسرپ  هب  نانھاک  هارمھ  هب  دندوب  هدامآ  ور  نیا  زا  ، و  دندرکن
هب هنامحر  یب  یگرم  لابند  هب  اسآ  هزجعم  یا  هنوگ  هب  ًارھاظ  هک  سیریزوا  وا  ۀجوز 

. دنیامن تشگزاب  دش  هدنز   ، ترارش یکیرات و  یادخ   ، تِس ناتسد 

هب طقف   . دوب هتفرشیپ  رایسب  نایرصم  یارب  اھناسنا  یمامت  یریذپانانف  میلعت 
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رد اھنآ  ور  نیا  زا   . دوب هدش  هداد  گرم  زا  نتساخرب  ۀدعو  نادنمتورث  ناھاشداپ و 
ییایموم دایز  تقد  اب  اھ  هربقم  رد  ار  شیوخ  یاھندب  یھلا  یرواد  زور  یارب  یگدامآ 

نوتانخیا طسوت  هک  روطنآ   ، زیخاتسر تاجن و  ِیسارکمد  اما   . دندومن یم  ظفح  و 
هب اھدعب  نایرصم  هک  دح  نآ  ات  یتح   ، دمآ قئاف  ماجنارس  دش  یم  هداد  شزومآ 

. دندرک ادیپ  داقتعا  زین  روعش  یب  تاناویح  تاجن 

شتسرپ ندنالوبق  یارب  یرصم  یاورنامرف  نیا  شالت  دیسر  یم  رظن  هب  هچ  رگا 
راک یاھدمایپ  هک  دوش  هتشاگن  دیاب   ، دیماجنا تسکش  هب  شمدرم  هب  اتکی  یادخ 

نیدب هک  نیا  ، و  دنام یقاب  اجرباپ  نانوی  رد  مھ  نیطسلف و  رد  مھ  اھنرق  یارب  وا 
ۀدش راکشآ  بھذم  لین و  دور  یلماکت  گنھرف  عومجم  لاقتنا  لماع  رصم  بیترت 

. دیدرگ رتخاب  یدعب  نامدرم  یمامت  هب  تارف  دور 

رصع نیا  هوکش   ، دوب عورش  لاح  رد  نایناربع  یلم  یگدنز  هک  یماگنھ  ًادودح 
یرپس تشاد  تعرس  هب  لین  دور  ۀرد  رد  یونعم  دشر  یقالخا و  تفرشیپ  ِگرزب 
میلاعت نیا  رتشیب  رصم  هب  دوخ  تقوم  رفس  لابند  هب  نانیشن  ارحص  نیا  ، و  دش یم 

موادت دوخ  یداژن  بھذم  رد  ار  نوتانخیا  میلاعت  زا  یرایسب  دندرب و  دوخ  اب  ار 
. دندیشخب

ناریا رد  میلاس  میلاعت  - 6

تالف هب  نیرھنلا  نیب  زا  روبع  اب  نیطسلف  زا  قداص  کلم  یاھرنویسیم  زا  یخرب 
تفرشیپ ناریا  رد  میلاس  ناراگزومآ  لاس  دصناپ  زا  شیب  یارب   . دنتفر ناریا  گرزب 

هب هک  درک  یم  شخرچ  قداص  کلم  بھذم  هب  تشاد  تلم  یمامت  ، و  دندرک یم 
ًالمع هک  دش  خلت  یرازآ  تیذا و  بجوم  تعرس  هب  نانارمکح  رییغت  هاگان 

ًالمع میھاربا  قاثیم  لوصا   . دیشخب نایاپ  ار  میلاس  بتکم  ۀناتسرپاتکی  یاھشزومآ 
مشش نرق   ، یقالخا سناسنر  گرزب  نرق  نآ  رد  هک  دوب  هتشگ  خوسنم  ناریا  رد 

ایحا ار  میلاس  تراشب  زوس  همین  رگخا  درک و  روھظ  تشترز   ، حیسم دالیم  زا  شیپ 
. دومن

هب شلوا  یترایز  رفس  رد  هک   ، دوب کاب  یب  اناوت و  یناوج  دیدج  بھذم  راذگناینب  نیا 
شروش ایشسگیلک و  تایاور  زا  تایاور  یرایسب  رب  هوالع  نیرھنلا  نیب  رد  روا 

یوق یا  هبذاج  یو  یبھذم  تعیبط  یارب  اھنیا  یمامت  ، و  دوب هتفای  عالطا  رفیسول 
میمصت ایور  کی  ۀجیتن  رد  دوب  روا  رد  هک  یلاح  رد   ، ور نیا  زا   . دوب هدروآ  دوجو  هب 

هدھع هب  ار  شمدرم  بھذم  یزاسزاب  هتشگزاب و  دوخ  یلامش  ۀناخ  هب  تفرگ 
هدرک بذج  ار  تینابر  زا  یسوم  تشادرب   ، لداع یادخ  کی  یناربع  ۀدیا  وا   . دریگ

ۀرمز رد  ار  رگید  نایادخ  ۀیلک  وا  ، و  دوب نشور  وا  نھذ  رد  لاعتم  یادخ  کی  ۀدیا   . دوب
نانآ هب  عجار  نیرھنلا  نیب  رد  هک  ثیبخ  حاورا  فوفص  رد  ار  نانآ  هدرمش و  نانمیرھا 
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روا رد  نآ  تیاور  هک  روطنآ   ، داتسا حور  تفھ  ناتساد  زا  وا   . داد رارق  دوب  هدینش 
هک لاعتم  یادخ  تفھ  زا  یناشکھک  ور  نیا  زا  ، و  دوب هدش  علطم   ، تفای موادت 
یزاس لآ  هدیا  هب  ار  رت  نییاپ  نایادخ  نیا  وا   . دروآ دیدپ  دوب  نآ  سأر  رد  ادزم  اروھا 

یگنادواج ، و  یتمالس  ، سدقم تریس   ، العا تلود   ، کین رادنپ   ، تسرد نوناق 
. تخاس طوبرم 

یادخ  . یشیاین نییآ  اعد و  هن  راک —  دوب —  لمع  بھذم  کی  دیدج  بھذم  نیا  و 
دوب یبھذم  ۀدنمزر  ۀفسلف  کی  نآ   . دوب ندمت  یماح  قوفام و  درخ  اب  یدوجوم  نآ 

. دومن یم  راکیپ  ارقھق  ، و  یلمع یب   ، نمیرھا اب  هناروھتم  هک 

هب ار  شتآ  ۀلعش  هک  دمآرب  نیا  ددصرد  اما   ، دادن شزومآ  ار  شتآ  شتسرپ  تشترز 
رادروخرب یلاع  یناھج و  یالیتسا  زا  هک  دنمدرخ  کاپ و  یحور  لبمس  ناونع 
شتآ نیا  اھدعب  وا  ناوریپ  هک  دراد  تقیقح  ًامامت  زین  نیا   ) . ددنب راک  هب  تسا 

نید رییغت  لابند  هب  ماجنارس  ( . دندومن یم  شتسرپ  مھ  سیدقت و  مھ  ار  کیلبمس 
تشترز . و  تفای شرتسگ  ریشمش  روز  اب  دیدج  بھذم  نیا   ، یناریا ۀدازھاش  کی 
ناج دربن  رد  هنانامرھق  دوب  رون “ یادخ  تقیقح   ” شداقتعا رب  انب  هک  هچنآ  یارب 

. تخاب

ۀرابرد ار  ندع  ایشیملد و  میلاعت  هک  تسا  ییایشنروی  شیک  اھنت  تشترز  نید 
ثیلثت موھفم  نتفکش  رد  هک  یلاح  رد  نید  نیا   . دشخب یم  موادت  داتسا  حور  تفھ 

یتشترز ۀیلوا  نید   . دیدرگ کیدزن  هناگتفھ  یادخ  موھفم  هب  یتھج  زا   ، دنام ماکان 
زارتمھ تروص  هب  ار  نمیرھا  نآ  ۀیلوا  میلاعت  هچ  رگا   . دوبن فرص  یگناگود  کی 

. دوب یکین  ِیئاغ  ِتیعقاو  رد  هتفھن  ِتیدبا  ًاعطق  نآ   ، دومن یم  ریوصت  یکین  ینامز 
رابتعا دنزیتس  رد  ناسکی  طیارش  تحت  یدب  یکین و  هک  داقتعا  نیا  دعب  مایا  رد  اھنت 

. تفای

سدقم نوتم  رد  هک  روطنآ   ، نانمیرھا هب  داقتعا  منھج و  تشھب و  یدوھی  تایاور 
نوماریپ هدنام  اج  هب  تایاور  یور  هک  نیا  نیح   ، تسا هدش  هتشاگن  یناربع 

تحت نایدوھی  هک  ینارود  لوط  رد   ، تسا هدش  هداھن  داینب  ایشسگیلک  رفیسول و 
هدش هتفرگ  نایتشترز  زا  ًاساسا  دندوب  نایناریا  یگنھرف  یسایس و  ۀرطیس 
نیا وا  اما   ، داد شزومآ  ار  دنوادخ “ یرواد  زور   ” نایرصم دننامھ   ، تشترز  . تسا

. تخاس طوبرم  ایند  نایاپ  هب  ار  هعقاو 

زا هظحالم  لباق  روط  هب   ، دیدرگ تشترز  نید  نیشناج  ناریا  رد  هک  یبھذم  یتح 
تشترز میلاعت  نتخادنارب  ددصرد  یناریا  نانھاک  هک  یتقو   . تفریذپ ریثأت  نآ 

رواخ رساترس  رد  یتسرپ  ارتیم  . و  دندومن ایحا  ار  ارتیم  یناتساب  شتسرپ   ، دندمآرب
تیحیسم تیدوھی و  اب  ینارود  یارب  تفای و  شرتسگ  هنارتیدم  قطانم  کیدزن و 

یپ روط  هب  ار  گرزب  بھذم  هس  تشترز  میلاعت  بیترت  نیدب   . دوب رصع  مھ  ود  رھ 
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. مالسا  ، اھنآ قیرط  زا  ، و  تیحیسم  ، تیدوھی داد : رارق  ریثأت  تحت  یپ  رد 

تافیرحت زا  رود  رایسب  تشترز  یالاو  یشیاین  یاھشیارس  یلاعتم و  میلاعت  اما 
تافیرحت نیا   . دیسر ماجنا  هب  نایسراپ  طسوت  ریخا  نارود  رد  هک  دندوب  یو  تراشب 
زگرھ تشترز  هک  دوب  مأوت  هطسفس  هب  داقتعا  ناگدرم و  زا  نانآ  دایز  سرت  اب 

. دراذگن هحص  نآ  رب  دشن و  نآ  میلست 

زا شیپ  مشش  نرق  رد  هک  دوب  ریظن  یب  هورگ  نآ  یاھناسنا  زا  یکی  گرزب  درم  نیا 
، ددرگ میلاس  رون  نآ  ییاھن  لماک و  یشوماخ  عنام  ات  درک  روھظ  حیسم  دالیم 
هب هک  ار  رون  ریسم  ناسنا  کیرات  یایند  رد  ات  تخوس  یم  ییوس  مک  اب  هک  یرون 

. دھد ناشن  وا  هب  درب  یم  هار  دیواج  یگدنز 

ناتسبرع رد  میلاس  میلاعت  - 7

یبرع یارحص  رد  یریخا  ًاتبسن  خیرات  رد  اتکی  یادخ  نوماریپ  قداص  کلم  میلاعت 
کلم یاھدومنھر  زا  ناشمھف  مدع  لیلد  هب  میلاس  یاھرنویسیم   . دندش تیبثت 
ماکان ناتسبرع  رد   ، نانوی رد  نوچمھ   ، دح زا  شیب  یھدنامزاس  اب  هطبار  رد  قداص 
یارب اھشالت  ۀیلک  اب  تفلاخم  رب  ینبم  یو  زردنا  زا  ناشریبعت  اب  اھنآ  اما   . دندنام

زاب تکرح  زا  هنوگ  نیدب  یندم  راشف  ای  یماظن  یورین  قیرط  زا  نامرآ  نیا  دربشیپ 
. دندشن هتشاد 

دوخ هک  ییارحص  ۀیحان  نیا  زا  رتشیب  قداص  کلم  میلاعت  زین  مور  نیچ و  رد  یتح 
زا سپ  اھتدم   . دندشن یھتنم  تسکش  هب  لماک  روط  هب  دوب  میلاس  کیدزن  رایسب 
، دندوب هدش  یحیسم  ییادوب و  بیترت  هب  برغ  قرش و  نامدرم  تیرثکا  هک  نیا 

هلیبق رھ   . داد همادا  نانچمھ  هتشذگ  لاور  هب  لاس  نارازھ  یارب  یبرع  یارحص 
یگناخ نایادخ  اھ  هداوناخ  کت  کت  زا  یرایسب  ، و  دیتسرپ یم  ار  شیوخ  یمیدق  تب 

ردپ ، و  یناریا یاروھا   ، یناربع هوھی   ، یلباب راتشا  نیب  اھتدم  یارب   . دنتشاد ار  دوخ 
موھفم کی  زگرھ   . تفای همادا  هزرابم  حیسم  یسیع  راگدنوادخ  ِیحیسم 

. ددرگ رگید  میھافم  نیشناج  لماک  روط  هب  تسناوتن 

یادخ مھبم  ۀدیا  هک  دندوب  یلیابق  اھ و  هداوناخ  ناتسبرع  رسارس  رد  اجنآ  اجنیا و 
تشترز ، و  یسوم  ، میھاربا  ، قداص کلم  تایاور  اھھورگ  نیا   . دندومن ظفح  ار  اتکی 
طوبرم تراشب  هب  تبسن  دوب  نکمم  هک  دندوب  یددعتم  زکارم   . دندرمش یمارگ  ار 

یاھنیمزرس یحیسم  یاھرنویسیم  اما   ، دنھد ناشن  تبثم  شنکاو  یسیع  هب 
ناونع هب  هنارتیدم  یاھروشک  رد  هک  یناروآون  نارگارادم و  اب  هسیاقم  رد  ارحص 

ناوریپ رگا   . دندوب فاطعنا  لباقریغ  ریگتخس و  هورگ  کی  دندومن  یم  لمع  رنویسیم 
“ دینک هظعوم  ار  لیجنا  دیورب و  ایند  رسارس  هب  : ” تفگ هک  ار  وا  نامرف  یسیع 
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رد هدوب و  نیتم  رتشیب  شیوخ  یاھ  هظعوم  رد  اھنآ  رگا  ، و  دنتفرگ یم  یدج  رتشیب 
هاگنآ  ، دندوب ریگتخس  رتمک  دوب  ناشدوخ  ۀتخاس  هک  یبناج  یعامتجا  تامازلا 

دنتفریذپ و یم  یدنسرخ  اب  ار  راجن  رسپ  ۀداس  تراشب  اھنیمزرس  زا  یرایسب 
. دوب یم  نانآ  ۀرمز  رد  مھ  ناتسبرع 

رد دنتسناوتن  کیدزن  رواخ  گرزب  یاھ  یتسرپاتکی  هک  تیعقاو  نیا  مغر  هب 
رگ هک  دنک  داجیا  یبھذم  دوب  رداق  ییارحص  نیمزرس  نیا   ، دنناود هشیر  ناتسبرع 

دوجو نیا  اب   ، دوب رادروخرب  یرتمک  ۀبلاطم  زا  نآ  یعامتجا  تامازلا  رد  هچ 
. دوب هناتسرپاتکی 

دیاقع نوماریپ  دوب  رادروخرب  یلم  ای   ، یداژن  ، یا هلیبق  تعیبط  زا  هک  لماع  کی  اھنت 
هک دوب  یلک  صاخ و  یمارتحا  نآ  ، و  تشاد دوجو  ارحص  ۀتفای  نامزاسریغ  یودب و 
رد گنر  هایس  یگنس  صخشم  تب  کی  هب  دندوب  لیام  یبرع  لیابق  یمامت  ًابیرقت 

سیدقت سامت و  ۀطقن  نیا   . دنراد فوطعم  هکم  رد  صخشم  هاگشتسرپ  کی 
حور  ، هوھی هک  هچنآ   . دش یھتنم  مالسا  بھذم  یرارقرب  هب  ًابقاعتم  کرتشم 

اھنآ برع  یاھیداژن  مھ  یارب  هبعک  گنس   ، دوب یدوھی  یاھیماس  یارب   ، ناشفشتآ
. دش

هدوب هناگی  اتکی و  یادخ  ناونع  هب  هللا  حضاو  نشور و  ۀضرع   ، مالسا توق  ۀطقن 
نز ریقحت  زین  نآ و  جیورت  هب  یماظن  یورین  نتخاس  طوبرم   ، نآ فعض  ۀطقن   . تسا

یندیدان یندید و  زا   ” هک همھ  ِیناھج  یادخ  هناگی  ۀضرع  هب  مالسا  اما   . دشاب یم 
هب “ ” . تسا نابرھم  هدنشخب و  وا   ” . تسا هدنام  رادیاپ  یمدق  تباث  اب  تسا “ هاگآ 
هک یماگنھ  و  “ ” . تسا یبوخ  زا  راشرس  اھناسنا  ۀمھ  هب  تبسن  دنوادخ  یتسار 

مھ اب  رفن  هس  هاگرھ  اریز  “ ” . دھد یم  افش  ارم  هک  تسوا   ، متسھ رامیب  نم 
نیلوا و  ” وا ایآ  اریز   ،“ تسا رضاح  یمراھچ  تروص  هب  دنوادخ   ، دننک یم  تبحص 

؟ تسین ناھنپ “ یندید و  زین  ، و  نیرخآ

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 96
نایناربع یادخ  هوھی ―

یمامت سپس   ، دروآ یم  رامش  هب  ار  نایادخ  ۀیلک  ادتبا  تیھولا  تشادنپ  رد  ناسنا 
ار همھ  ًاتیاھن  ، و  دھد یم  رارق  دوخ  یا  هلیبق  یادخ  ۀرطیس  تحت  ار  هناگیب  نایادخ 

نایدوھی  . دنک یم  درط  تسا  رادروخرب  یلاع  ییاغ و  شزرا  زا  هک  ادخ  کی  زا  ریغ  هب 
ماغدا لیئارسا  یادخ   ، راگدرورپ زا  شیوخ  رتالاو  موھفم  رد  ار  نایادخ  یمامت 

ادِو گیر -  رد  هک  نایادخ “ تیونعم  کی   ” رد ار  دوخ  ددعتم  نایادخ  زین  اھودنھ   . دندرک
حطس هب  ار  دوخ  نایادخ  اھینیرھنلا  نیب  هک  نآ  لاح   ، دندومن قیفلت  هدش  فیصوت 
زا سپ  ینالوط  نادنچ  هن  یتدم   . دنداد لیلقت  کودرم  لِب -  ِرتزکرمتم  تشادرب 

رد یتسرپاتکی  یاھ  هدیا  نیا   ، نیطسلف رد  میلاس  رد  قداص  کلم  اتنو  یکام  روھظ 
یتھابش تیھولا  زا  قداص  کلم  تشادرب  اما   . دیسر غولب  دح  هب  ایند  یاج  همھ 

تردق ۀیاپ  یور  ًارصحنم  نآ  ؛  تشادن درط  ، و  هرطیس  ، شرامش ِیلماکت  ۀفسلف  هب 
، نیرھنلا نیب  رد  تیھولا  میھافم  نیرتالاب  رب  یدوز  هب  دوب و  هدش  هداھن  انب  قالخ 

. تشاذگ ریثأت  رصم  ، و  دنھ

تنس کی  تروص  هب  رگید  یناعنک  ۀلیبق  نیدنچ  اھ و  ینیق  طسوت  میلاس  بھذم 
کی هک  دوب : مسج  رد  قداص  کلم  روھظ  فادھا  زا  یکی  نیا  . و  دوب مارتحا  دروم 
رسپ کی  ینیمز  یاطعا  یارب  ار  هار  هک  دبای  جاور  نانچ  نآ  ییادخ  کت  بھذم 

دیایب ایشنروی  هب  تسناوت  یم  یتخس  هب  لیئاکیم   . دزاس ایھم  اتکی  یادخ  نامھ 
رھاظ نانآ  نایم  رد  تسناوت  یم  وا  هک  یناھج  ردپ  هب  دقتعم  یمدرم  هک  نیا  رگم 

. دنتشاد یم  دوجو  دوش 

بھذم نیا  ، و  تفای موادت  نیطسلف  رد  اھ  ینیق  شیک  تروص  هب  میلاس  بھذم 
یقالخا میلاعت  طسوت  ادتبا  رد   ، دش هتفریذپ  نایناربع  طسوت  اھدعب  هک  روطنآ 

طسوت ماجنارس  ، و  اھیلباب ۀناسانش  نادزی  ۀشیدنا  ۀلیسو  هب  سپس   ، نایرصم
هطقن زا  یناربع  بھذم   . تفرگ رارق  ریثأت  تحت  ینمیرھا  وکین و  یناریا  میھافم 
یلماکت رظن  زا  ؛  تسا قداص  کلم  اتنو  یکام  اب  میھاربا  نامیپ  رب  ینتبم  ینیع  رظن 
زا نآ  یگنھرف  رظن  زا  اما  ؛  تسا یطیحم  ریظن  یب  طیارش  یرایسب  لصاح  نآ 

زا  . تسا هتفرگ  تیراع  هب  هنادازآ  کیدزن  رواخ  یمامت  ۀفسلف  ، و  تایقالخا  ، بھذم
، رصم یبھذم  ۀشیدنا  تایقالخا و  ۀدمع  شخب  هک  تسا  یناربع  بھذم  قیرط 
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. تفای لاقتنا  رتخاب  نامدرم  هب  ناریا  ، و  نیرھنلا نیب 

اھیماس نیب  رد  تیھولا  میھافم  - 1

حاورا  . تسا نکاس  حور  کی  زیچ  رھ  رد  هک  دندرک  یم  روصت  هیلوا  یاھیماس 
حاورا ؛  یرادراب یادخ   ، هنالاس حاورا  ؛  دنتشاد دوجو  یھایگ  یناویح و  یاھایند 
هدیتسرپ دندوب و  سرت  دروم  هک  یحاورا  زا  یعقاو  یا  هعومجم  ؛  اوھ ، و  بآ  ، شتآ

نیا هب  داقتعا  یناھج  راگدیرفآ  کی  اب  هطبار  رد  قداص  کلم  شزومآ  . و  دندش یم 
. دربن نیب  زا  لماک  روط  هب  هاگچیھ  ار  تعیبط  نایادخ  ای  هیاپ  نود  حاورا 

دوجو راکنا  نودب  ادخ  کی  شتسرپ  زا  راذگ  اب  یتسرپ  ادخ  دنچ  زا  نایناربع  تفرشیپ 
لماکت رد  اھنآ   . دوبن موادم  هفقو و  یب  ِیرظن  دشر  کی   ، یتسرپاتکی هب  رگید  نایادخ 

هک نیا  نمض   ، دندومن هبرجت  ار  یرایسب  یاھارقھق  تیھولا  زا  شیوخ  یاھتشادرب 
یریغتم یاھ  هدیا  یماس  نارادنامیا  فلتخم  یاھھورگ  نایم  رد  هرود  رھ  لوط  رد 

یاھتشادرب هب  یددعتم  تارابع  رابکی  هاگ  دنچ  رھ   . دنتشاد دوجو  دنوادخ  ۀرابرد 
نیوانع نیا   ، یمگردرس زا  یریگولج  یارب  ؛ و  دش یم  قالطا  دنوادخ  زا  نانآ 

، دوش یم  طوبرم  نایدوھی  یسانشادخ  لماکت  هب  هک  ییاج  ات  تیھولا  نوگانوگ 
. دش دنھاوخ  فیرعت 

هب ار  دنوادخ  زا  تشادرب  نیا  هک   ، دوب نیطسلف  یبونج  لیابق  یادخ  هَوَُھی   -1
زا یکی  ًافرص  هوھی   . دنتخاس یم  طوبرم   ، انیس ناشفشتآ  هوک   ، بیروح هوک 
بلج ار  یماس  نامدرم  لیابق و  هجوت  هک  دوب  تعیبط  نایادخ  نارازھ  اھدص و 

. دوب هتخاس  دوخ  نآ  زا  ار  یو  شتسرپ  هدومن و 

وا نیرتکد   ، میلاس رد  قداص  کلم  تقوم  تماقا  زا  دعب  اھنرق  یارب  نویلِا . لِا   -2
ترابع اب  یلک  روط  هب  اما  دروآ  ماود  نوگانوگ  لاکشا  هب  تیھولا  نوماریپ 

زا یرایسب   . تفرگ یم  رارق  هراشا  دروم   ، نامسآ ۀبترمالاو  یادخ   ، نویلا لا 
نویلا لا  هوھی و  فلتخم  نارود  رد   ، میھاربا لصفالب  ناگداون  هلمج  زا   ، اھیماس

. دندرک یم  شتسرپ  ار  ود  رھ 

یگدنیامن ار  زیچ  هچ  یادش  لا  هک  داد  حیضوت  تسا  لکشم  یادَش . لِا   -3
درخ باتک  میلاعت  زا  هک  دوب  دیاقع  زا  یبیکرت  دنوادخ  زا  هدیا  نیا   . درک یم 

رییغت و نوتآ  نوماریپ  نوتانخیا  نیرتکد  طسوت   ، هتفای همشچرس  پومنمآ 
نویلا لا  موھفم  رد  هک  قداص  کلم  میلاعت  زا  رتشیب  ردق  هب  ، و  هتفای لیدبت 

نھذ رب  یادش  لا  موھفم  هک  جیردت  هب  اما   . دوب هتفریذپ  ریثأت  دوب  هدش  هدیجنگ 
هوھی ۀرابرد  نانیشنارحص  دیاقع  زا  لماک  روط  هب   ، درک ذوفن  یناربع  مدرم 

. دیدرگ رثأتم 
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نیا  ، دوب یھلا  ریدقت  ِیرصم  موھفم   ، رصع نیا  بھذم  بلاغ  یاھ  هدیا  زا  یکی 
. دشاب یم  یادش  لا  هب  تمدخ  یارب  یشاداپ  یدام  هافر  هک  میلعت 

، موھفم ماھبا  هناسانش و  هژاو  یمگردرس  نیا  یمامت  ۀحوبحب  رد  لِا .  -4
نیا یمامت  هک  دندرک  یم  شالت  هناقداص  شنماسراپ  نارادنامیا  زا  یرایسب 
هب هراشا  مسر  اجنآ  رد  ، و  دننک شتسرپ  ار  تینابر  لماکت  لاح  رد  یاھ  هدیا 
نایادخ ریاس  مھ  زاب  ترابع  نیا  . و  دومن دشر  لِا  ناونع  هب  بکرم  تیھولا  نیا 

. تفرگ یم  رب  رد  ار  نانیشنارحص  تعیبط 

هس یادخ  موھفم  هک  ینادلک  یرموس -  یاھھورگ  روا  شیک و  رد  میھولِا .  -5
تایاور یور  موھفم  نیا   . دندروآ ماود  اھتدم  دنداد  یم  شزومآ  ار  کی  رد -  - 

، دش هداد  لاقتنا  رصم  هب  دیاقع  نیا   . دوب هدش  انب  قداص  کلم  مدآ و  ناراگزور 
هدیتسرپ  ، آولِا  ، درفم تروص  هب  ای  میھولِا  مان  تحت  ثیلثت  نیا  هک  ییاج 

یربع رابت  زا  هک  هیردنکسا  یدعب  ناراگزومآ  رصم و  یفسلف  لفاحم   . دش یم 
زا یرایسب  ، و  دنداد یم  شزومآ  ار  یعمج  نایادخ  یگناگی  نیا  دندوب 
داقتعا ثیلثت  نیا  هب  رصم  زا  دوھی  موق  جورخ  ماگنھ  رد  یسوم  نارواشم 
دنتفرگ رارق  اھیلباب  یسایس  ذوفن  تحت  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  ات  اما   . دنتشاد

. دشن یناربع  تایھلا  زا  یعقاو  یشخب  هاگچیھ  هناگ  هس  ِمیھولا  موھفم 

نابز هب  ار  شیوخ  تیھولا  مان  دنتشادن  تسود  اھیماس  هقرفتم . یاھمان   -6
، راگدرورپ  ، دنوادخ حور  ریظن  نوگانوگ  یاھمان  هب  هاگ  هب  هاگ  ور  نیا  زا  ، و  دنروآ

، اھمایالا میدق   ، یانودآ  ، هبترمالاو  ، سوّدق  ، قلطم رداق   ، دنوادخ ۀتشرف 
یادخ  ، هَی  ، سویریاک  ، نیمز نامسآ و  ۀدننیرفآ   ، لیئارسا یادخ  راگدرورپ 

. دندروآ یم  یور  ینامسآ  ردپ  ، و  نایرکشل

لماک موھفم  ات  تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  ریخا  مایا  رد  هک  تسا  یترابع  اوُھِج 
مان اما   . دزاس نییعت  تفای  نیوکت  نایناربع  ینالوط  ۀبرجت  رد  ًاتیاھن  هک  ار  هَوُھَی 
. تفرگن رارق  هدافتسا  دروم  یسیع  مایا  زا  دعب  لاس  دصناپ  رازھ و  ات  اوُھِج 

تروص هب  بوانتم  روط  هب  انیس  هوک  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازھ  ود  دودح  ات 
یاھناروف یھاگھگ  لیئارسا  موق  تقوم  تماقا  نامز  ات  ، و  دوب لاعف  ناشفشتآ  کی 

تاراجفنا هارمھ  هب   ، دود شتآ و   . دنداد یم  خر  هیحان  نیا  رد  یناشفشتآ 
ًامامت  ، دندوب طوبرم  یناشفشتآ  هوک  نیا  یاھناروف  هب  هک  ییاسآدعر 

نانآ یتفگش  سرت و  بجوم  هتخاس و  رثأتم  ار  فارطا  قطانم  نانیشنارحص 
اھدعب بیروح  هوک  ِحور  نیا   . دنسرتب رایسب  هوھی  زا  هک  دندوب  نآ  ببس  دندش و  یم 

ۀیلک زا  وا  هک  دنتفای  داقتعا  ماجنارس  اھنآ  ، و  دیدرگ یناربع  یاھیماس  یادخ 
. تسا رترب  رگید  نایادخ 
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هچ رگ  ، و  دندوب هداد  رارق  سیدقت  میرکت و  دروم  ار  هوھی  اھتدم  یارب  اھ  یناعنک 
نامیا شیب  مک و   ، میلاس بھذم  یادخربا   ، نویلِا لِا  هب  اھ  ینیق  زا  یرایسب 

رادیاپان روط  هب  نیشیپ  یا  هلیبق  نایادخ  شتسرپ  هب  اھ  یناعنک  تیرثکا   ، دنتشاد
کی عفن  هب  ار  شیوخ  یلم  نایادخ  هک  دندوب  لیام  یتخس  هب  اھنآ   . دنداد همادا 
کی اھنآ   . یا هرایس  نایم  یادخ  کی  هب  دسر  هچ   ، دننک کرت  یللملا  نیب  یادخ 

هوھی و رب  هوالع  لیابق  نیا  ور  نیا  زا  ، و  دنتشادن تیھولا  هب  تبسن  یناھج  شرگن 
حور زا  نیشنارحص  یاھناب  هلگ  تشادرب  رھظم  هک  ییالط  یا و  هرقن  یاھ  هلاسوگ 

. دنداد همادا  شیوخ  یا  هلیبق  نایادخ  شتسرپ  هب   ، دوب انیس  ناشفشتآ  هوک 

نایناربع ۀوھی  هب  نینچمھ   ، دندیتسرپ یم  ار  شیوخ  نایادخ  هک  یلاح  رد  اھیروس 
: دنتفگ هیروس  هاشداپ  هب  اھنآ  ناربمایپ  هک  دوب  لیلد  نیا  هب   . دنتشاد داقتعا 
دیراذگب نکیل  ؛  دندوب رتیوق  ام  زا  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دنتسھ اھ  هپت  نایادخ  نانآ  نایادخ  ”
“. دوب میھاوخ  رتدنمورین  اھنآ  زا  ام  ًاعطق  ، و  میگنجب اھنآ  هیلع  رب  تشد  یور 

یادخ کی  روھقم  رتکچوک  نایادخ   ، دنک یم  تفرشیپ  ناسنا  گنھرف  هک  جیردت  هب 
. دبای یم  موادت  یتفگش  زاربا  روظنم  هب  طقف  گرزب  رتیپوژ  ؛  دنوش یم  یلاعتم 

، نایرپ  ، ریدقت یاھ  هھلا   ، ناوید  ، حاورا حطس  رد  ار  دوخ  ۀیاپ  نود  نایادخ  ناتسرپاتکی 
نایناربع  . دنراد یم  هگن  دب  مشچ  ، و  اھ یشنَب   ، اھ هچمدآ   ، یا هوھق  یاھنج   ، هنجا

اھتدم یارب  دندرک و  روبع   ، رگید نایادخ  دوجو  راکنا  نودب   ، ادخ کی  هب  داقتعا  نایم  زا 
رواب نیا  رب  هدنیازف  روط  هب  اما   ، دنتشاد رواب  هوھی  زا  اوس  رگید  نایادخ  دوجو  هب 
یادخ  ، شومَک تیعقاو  هب  اھنآ   . دنرت نییاپ  هوھی  زا  هناگیب  نایادخ  نیا  هک  دندوب 

. تسا رت  نییاپ  هوھی  زا  وا  هک  دندوب  دقتعم  یلو  دنتشاد  ناعذا   ، نایروما

نوماریپ یناسنا  یاھیروئت  ۀیلک  نایم  زا  نیوکت  نیرتشیب  شوختسد  هوھی  ۀدیا 
رد ادوب  موھفم  ینوگرگد  اب  دناوت  یم  اھنت  نآ  یجیردت  لماکت   . تسا هدش  دنوادخ 
هک روطنیمھ  یتح   ، یناھج قلطم  موھفم  هب  نایاپ  رد  هک   ، ددرگ هسیاقم  ایسآ 
کی ناونع  هب  اما   . دیدرگ نومنھر   ، درب هار  یناھج  ردپ  ۀدیا  هب  ًاتیاھن  هوھی  موھفم 
عجار ار  دوخ  یاھھاگدید  نایدوھی  هک  یلاح  رد  هک  دوش  مھف  دیاب  یخیرات  تیعقاو 

ۀدنشخب تبحم و  اب  ۀدننیرفآ  ردپ  هب  بیروح  هوک  یا  هلیبق  یادخ  زا  تیھولا  هب 
نیا مایا  نیا  یط  اھنآ   . دندادن رییغت  ار  وا  مان   ، دنداد رییغت  وحن  نیدب  دعب  نارود 

. دنا هدیمان  هوھی  هراومھ  ار  تیھولا  لماکت  لاح  رد  موھفم 
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یا هدش  یربھر  یبوخ  هب  هتفای و  نامزاس  یبوخ  هب  ناراکراوس  رواخ  یاھیماس 
اب اجنآ  رد  دنداد و  رارق  مجاھت  دروم  ار  زیخلصاح  لالھ  یقرش  یحاون  هک  دندوب 

یاھیماس نیرت  هتفرشیپ  ۀرمز  رد  روا  هب  کیدزن  یاھینادلک   . دندرک تلصو  اھیلباب 
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یاھیماس ۀتفای  نامزاس  یبوخ  هب  رترب و  هورگ  کی  اھ  یقینیف   . دندوب یقرش 
رایتخا رد  ار  هنارتیدم  لحاس  دادتما  رد  نیطسلف  یبرغ  شخب  هک  دندوب  طلتخم 

، و دندوب ایشنروی  نامدرم  نیرت  هتخیمآ  ۀرمز  رد  اھیماس   ، یداژن رظن  زا   . دنتشاد
. دندوب ایند  داژن  هُن  یمامت  ًابیرقت  یثرا  لماوع  یواح 

دوعوم نیمزرس  یوس  هب  ار  دوخ  هار  گنج  قیرط  زا  اھراب  اھراب و  برع  یاھیماس 
تسرد اھنآ  اما   ،“ دوب یراج  لسع  ریش و   ” نآ رد  هک  ینیمزرس   ، دندوشگ یلامش 
هتفای و نامزاس  رتھب  ِیلامش  یاھ  یتیح  اھ و  یماس  طسوت  هزادنا  نامھ  هب 

، دیدش هداعلا  قوف  یطحق  کی  یط   ، اھدعب  . دندش هدنار  نوریب  رت  ندمتم  رایسب 
ناونع هب  رصم  یمومع  یاھراک  یارب  نز  هسرپ  نادرگارحص  نیا  زا  یریثک  دادعت 
راک رد  یگدرب  خلت  ۀبرجت  شوختسد  نکیل   ، دندش رصم  دراو  یدادرارق  نارگراک 

. دندش لین  دور  ۀرد  ۀدیدمتس  یماع و  نارگراک  ۀنازور  یاسرف  تقاط  تخس و 

لیابق زا  یخرب  هک  دوب  میھاربا  قداص و  کلم  اتنو  یکام  ناراگزور  زا  دعب  اھنت 
، نایناربع اھدعب  لیئارسا و  نادنزرف   ، دوخ یبھذم  ۀژیو  تاداقتعا  تلع  هب   ، یماس

نایناربع یمامت  یداژن  ردپ  میھاربا   . دندش هدیمان  هدیزگرب “ مدرم   ” ، و نایدوھی
هتشاد هاگن  تراسا  رد  رصم  رد  هک  نیشنارحص  نایماس  یمامت  دج  یتح  وا   . دوبن

موق ۀتسھ   ، دندش جراخ  رصم  زا  هک  وا  ناگداون   ، تسا تسرد   . دوبن زین  دندوب  هدش 
لیئارسا لیابق  رد  هک  ینانز  نادرم و  میظع  تیرثکا  اما   ، دنداد لیکشت  ار  دوھی  یتآ 
ییاتمھ نانیشنرداچ  ًافرص  اھنآ   . دندوب هدرکن  تماقا  رصم  رد  زگرھ  دندش  ماغدا 

لامش هار  زا  رصم  زا  اھنآ  یماس  نارای  میھاربا و  نادنزرف  هک  روطنیمھ  هک  دندوب 
. دندیزگرب ار  یسوم  یربھر  ندومن  لابند   ، دندرک یم  رفس  ناتسبرع 

قیرط زا  یھلا  فطل  قاثیم  ، و  هبترمالاو  ، نویلا لا  اب  هطبار  رد  قداص  کلم  شزومآ 
یناربع تلم  یھاتوک  نامز  رد  هک  رصم  رد  یماس  نامدرم  یگدرب  نامز  ات   ، نامیا

، تراسا ۀرود  نیا  یط  رد  اما   . دوب هدش  شومارف  یدایز  ۀزادنا  هب   ، دنداد لیکشت  ار 
یداژن تیھولا  ناونع  هب  هوھی  هب  موادم  یتنس  داقتعا  کی  برع  نانیشنارحص  نیا 

. دندومن ظفح  ار  شیوخ 

رثا زج  هب  ، و  دش یم  شتسرپ  برع  ۀناگادج  ۀلیبق  دصکی  زا  شیب  طسوت  هوھی 
رت هدرک  لیصحت  تاقبط  نیب  رد  هک  نویلا  لا  نوماریپ  قداص  کلم  موھفم  فیفخ 

ۀماع ۀقبط  بھذم   ، تفای ماود   ، یرصم یناربع و  طلتخم  یاھ  هریت  ۀوالع  هب   ، رصم
یارب ینابرق  وداج و  نیشیپ  نییآ  زا  هتفای  رییغت  تشادرب  کی  یناربع  ریسا  ناگدرب 

. دوب هوھی 
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نارود هب  لاعتم  ۀدننیرفآ  کی  زا  یناربع  یاھلآ  هدیا  میھافم و  لماکت  زاغآ  خیرات 
، گرزب هدنامزاس  ، و  راگزومآ  ، ربھر نآ  یربھر  تحت  رصم  زا  اھ  یماس  جورخ 

طبار رسفا  کی  وا  ردپ  ؛  دوب رصم  یتنطلس  ۀداوناخ  زا  وا  ردام   . ددرگ یم  زاب   ، یسوم
ییاھتیفیک زا  بیترت  نیدب  یسوم   . دوب نیشنارحص  یارسا  تلود و  نیب  یماس 

نانچ وا  بسن  لصا و   . تفای یم  همشچرس  یداژن  رترب  عبانم  زا  هک  دوب  رادروخرب 
یدنب هقبط  یداژن  هورگ  کی  رھ  رد  ار  وا  تسا  نکممریغ  هک  دوب  هتخیمآ  مھ  رد  دایز 

تیلباق هناگدنچ و  دادعتسا  نآ  زگرھ   ، دوبن هتخیمآ  عون  نیا  زا  وا  رگا   . دومن
ار دیآرب  نوگانوگ  ۀدوت  نآ  ۀدھع  زا  تخاس  رداق  ار  وا  هک  یریذپ  قابطنا  ۀداعلا  قراخ 

تحت هک  نیشنارحص  یاھیماس  نآ  اب  ماجنارس  هک  یا  هدوت   ، تخاس یمن  راکشآ 
. دندش طوبرم  دنتخیرگ  یبرع  یارحص  هب  رصم  زا  وا  یربھر 

تخب هک  دیزگرب  نینچ  یسوم   ، لین دور  یھاشداپ  گنھرف  یاھ  هسوسو  مغر  هب 
ار دوخ  یاھحرط  گرزب  هدنامزاس  نیا  هک  ینامز  رد   . دیامزایب شردپ  مدرم  اب  ار  دوخ 

هب نیشنارحص  یارسا   ، درک یم  نیودت  شردپ  مدرم  ییاھن  نتخاس  دازآ  یارب 
ًالمع اھنآ  ؛  دشاب هتشاد  ار  نآ  مان  شزرا  هک  دندوب  رادروخرب  یبھذم  زا  یتخس 

. دنتشادن ایند  رد  یدیما  هدوب و  دنوادخ  زا  نیتسار  تشادرب  کی  دقاف 

، رت نوزحم   ، رت هدنامرد  یھورگ  ِءاقترا  حالصا و  تیلوئسم  یربھر  چیھ  زگرھ 
ناگدرب نیا  اما   . دوب هتفرگن  هدھع  هب  ار  یرشب  تادوجوم  زا  رت  نادان  ، و  رت سویأم 
یدادعت ، و  دندرک یم  لمح  دوخ  یثرا  یاھ  هگر  رد  ار  تفرشیپ  زا  هتفھن  یتاناکما 

لیکشت ار  دمآراک  ناگدنھد  نامزاس  زا  هورگ  کی  هک  هتفای  شزومآ  ناربھر  زا  یفکم 
یارب شروی  نایغط و  زور  یارب  یگدامآ  روظنم  هب  اھنآ  ، و  دنتشاد دوجو  دنداد  یم 
ناتسرپرس ناونع  هب  رترب  یاھناسنا  نیا   . دندوب هتفای  میلعت  یسوم  طسوت  یدازآ 
نایم رد  یسوم  ذوفن  تلع  هب  اھنآ   . دندوب هدش  هتفرگ  راک  هب  ناشمدرم  یموب 

. دندوب هتفای  شزومآ  یا  هزادنا  ات  رصم  نانارمکح 

هرکاذم کیتاملپید  روط  هب  دوخ  یاتمھ  یاھیماس  یدازآ  یارب  درک  شالت  یسوم 
اھنآ نآ  بجوم  هب  هک   ، دندش رصم  هاشداپ  اب  هدھاعم  کی  دراو  شردارب  وا و   . دنک
کرت زیمآ  تملاسم  روط  هب  یبرع  یارحص  دصقم  هب  ار  لین  دور  ۀرد  دنتفای  هزاجا 

لوپ و زا  زیچان  غلبم  کی  رصم  رد  شیوخ  ینالوط  تمدخ  ۀناشن  هب  دوب  انب  اھنآ   . دننک
اب یا  هناتسود  طباور  هک  دندرک  تقفاوم  دوخ  مھس  هب  نایناربع   . دننک تفایرد  الاک 

هاشداپ اما   . دنوشن قحلم  رصم  هیلع  رب  یفالتئا  چیھ  هب  هدومن و  ظفح  اھنوعرف 
هک دروآ  هناھب  نینچ  لیلد  ناونع  هب  ، و  دزاس یغلم  ار  نامیپ  نیا  هک  دید  حالص  ًادعب 
هک درک  اعدا  وا   . دنا هدرک  تنایخ  فشک  نیشنارحص  یارسا  نایم  رد  شناسوساج 
رب ار  نانیشنرداچ  ات  دنورب  ارحص  هب  هک  دنتسھ  یدازآ  ددصرد  روظنم  نیا  هب  اھنآ 

. دنھد نامزاس  رصم  دض 

یماگنھ لاس  کی  زا  رتمک  فرظ  ، و  دوب تصرف  رظتنم  وا  ؛  دشن درسلد  یسوم  اما 
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نامزمھ ۀلمح  ربارب  رد  تمواقم  مرگرس  لماک  روط  هب  رصم  یماظن  یاھورین  هک 
فرط زا  ینانوی  ییایرد  مجاھت  کی  بونج و  یوس  زا  ییایبیل  یوق  یورشیپ  کی 
ۀداعلا قراخ  رارف  کی  رد  ار  دوخ  نانطومھ  روسج  هدنامزاس  نیا   ، دندوب لامش 
تقد هب  یدازآ  یارب  ناباتش  تکرح  نیا   . درک تیادھ  رصم  زا  جراخ  هب  هنابش 
طسوت هک  نیا  مغر  هب  اھنآ  . و  دش هتشاذگ  ارجا  هب  تراھم  اب  هدش و  یحارط 

دنتفرگ رارق  بیقعت  دروم  هتفشآرب  یا  هنوگ  هب  نایرصم  زا  کچوک  هورگ  کی  نوعرف و 
تسکش نایرارف  یعافد  طخ  ربارب  رد  یگمھ  نایرصم   . دنتفای تسد  تیقفوم  هب 
ًامامت یریگ  تمینغ  نیا  ، و  دنتشاذگ اج  هب  دوخ  زا  یدایز  یگنج  میانغ  دندروخ و 

یوس هب  هک  یلاح  رد  یرارف  یارسا  یورشیپ  لاح  رد  رکشل  تراغ  طسوت 
. تفای تدش  دنتفر  یم  شیپ  دوخ  ناکاین  ینابایب  نیمزرس 
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، تسا هتشاذگ  ریثأت  ایند  یمامت  زا  یمین  رب  ًابیرقت  یسوم  شزومآ  ِءاقترا  لماکت و 
ِیبھذم ۀفسلف  یسوم  هک  یلاح  رد   . تسا نینچ  زونھ  متسیب  نرق  رد  یتح  و 
عالطا یتامیلعت  نینچ  زا  نیشنارحص  ناگدرب   ، درک یم  کرد  ار  رصم  رت  هتفرشیپ 
دندوب هدیمان  هوھی  نانآ  ناکاین  هک  ار  بیروح  هوک  یادخ  اھنآ  اما   ، دنتشاد یمک 

. دندوب هدرکن  شومارف  لماک  روط  هب  هاگچیھ 

. دوب هدینش  قداص  کلم  اتنو  یکام  میلاعت  هب  عجار  ود  رھ  شردام  ردپ و  زا  یسوم 
نوخ زا  نز  کی  نیب  لومعمریغ  تلصو  نّیبم  نانآ  یبھذم  داقتعا  کارتشا  هجو 
ِینیق رگشتسرپ  کی  یسوم  نز  ردپ   . دوب ریسا  داژن  کی  زا  درم  کی  هناھاش و 
بیترت نیدب   . دنتشاد داقتعا  یادش  لا  هب  هدنھد  تاجن  نیدلاو  اما   ، دوب نویلا  لا 

کی وا  دوخ  نز  ردپ  ذوفن  قیرط  زا  ؛  تفای میلعت  تسیدش  لا  کی  تروص  هب  یسوم 
زا دعب  انیس  هوک  شوح  لوح و  رد  نایناربع  رارقتسا  نامز  ات  ؛ و  دش تسینویلا  لا 

تاداقتعا یمامت  زا  هک   ) تیھولا زا  طوسبم  دیدج و  یا  هدیا  وا   ، رصم زا  رارف 
هنادنمدرخ یا  هقیرط  هب  ، و  دوب هدرک  نیودت  تفرگ ) یم  همشچرس  شا  هتشذگ 

یا هلیبق  یناتساب  یادخ  زا  هتفای  طسب  موھفم  کی  تروص  هب  ار  نآ  تفرگ  میمصت 
. دیامن مالعا  دوخ  مدرم  هب   ، هوھی  ، اھنآ

اما  ، دھد میلعت  نانیشنارحص  نیا  هب  ار  نویلا  لا  ۀدیا  هک  دوب  هدرک  شالت  یسوم 
کرد ار  نیرتکد  نیا  لماک  روط  هب  زگرھ  اھنآ  هک  دوب  هدش  عناق  رصم  کرت  زا  شیپ 
یادخ هدش و  اریذپ  ار  هناراکشزاس  یلح  هار  ًادمعت  وا  ور  نیا  زا   . درک دنھاوخن 

. دومن نییعت  شناوریپ  ۀناگی  دحاو و  یادخ  ناونع  هب  ار  نانآ  یا  هلیبق  یارحص 
رگید یاھتلم  نامدرم و  تسین  نکمم  هک  دادن  شزومآ  صخشم  روط  هب  یسوم 
هوھی هک  درک  یگداتسیا  رواب  نیا  رب  هناممصم  اما   ، دنشاب هتشاد  یرگید  نایادخ 

ششالت رد  وا  اما   . نایناربع یارب  هژیو  هب   ، تسا رگید  نایادخ  ۀیلک  زا  رترب  رتالاب و 
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تحت نادان  ناگدرب  نیا  هب  تیھولا  زا  دوخ  رتالاو  دیدج و  ۀدیا  نتخاس  هضرع  یارب 
لیابق ییالط  ۀلاسوگ  لبمس  اب  هشیمھ  هک   ، هوھی یناتساب  ترابع  ششوپ 

. دوب روجان  یانگنت  کی  راتفرگ  هشیمھ   ، دش یم  صخشم  نیشنارحص 

نانآ ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  دوب  زیرگ  لاح  رد  ِنایناربع  یادخ  هوھی  هک  تیعقاو  نیا 
ارچ ، و  دندرب رس  هب  راظتنا  رد  انیس  سدقم  هوک  لباقم  رد  ینالوط  تدم  نینچ  یارب 

تفایرد اجنآ  رد  دومن  مالعا   ، بیروح یادخ   ، هوھی مان  هب  یسوم  هک  ار  نامرف  هد 
یگزات هب  ِیبھذم  یاھنییآ  انیس  هوک  لباقم  رد  ینالوط  تماقا  نیا  لوط  رد   . دندرک

. دندش لیمکت  رتشیب  یناربع  شتسرپ  ِلماکت  لاح  رد 

موس ۀتفھ  یط  رد  بیروح  هوک  دیدش  ناروف  رطاخ  هب  رگا  هک  دسر  یمن  رظن  هب 
ۀتفرشیپ ًاتبسن  نییآ  یرارقرب  رد  یسوم   ، دوبن نآ  ۀیاپ  رد  نانآ  یشتسرپ  تماقا 

نآ ات  نرق  عبر  کی  یارب  شیوخ  ناوریپ  تساک  مک و  یب  ظفح  رد  شیوخ و  یشیاین 
دود ، و  تخوس یم  شتآ  رد  هوھی  هوک   ” . تفای یم  تسد  تیقفوم  هب  ماگنھ 

نیا هب  رظن  “ . دیزرل یم  تدش  هب  هوک  مامت  ، و  تفر یم  الاب  هروک  کی  دود  نوچمھ 
هب تسناوت  یسوم  هک  تسین  روآ  تفگش   ، نیمز حطس  یناھگان  ینوگرگد 

دوبان شتآ  کی   ، فوخم  ، ناوترپ  ” نانآ یادخ  هک  دنک  اقلا  ار  شزومآ  نیا  دوخ  ناردارب 
. تسا دنمورین “ ًامامت  ، و  کانسرت  ، هدننک

هب ار  نایناربع  تسا و  لیئارسا  یادخ   ، راگدرورپ هوھی  هک  دومن  مالعا  یسوم 
دیدج موق  کی  نتخاس  لاح  رد  وا   . تسا هدرک  باختنا  دوخ  ۀدیزگرب  مدرم  ناونع 
تفگ دوخ  ناوریپ  هب  ، و  درک یلم  ار  دوخ  یبھذم  میلاعت  هنالقاع  یزرط  هب  ، و  دوب
وا دوجو  نیا  اب  اما   . تسا رویغ “ یادخ   ” کی ریگتخس و  یامرفراک  کی  هوھی  هک 
نانآ هب  هک  یماگنھ   ، دھد طسب  تیھولا  زا  ار  نانآ  تشادرب  هک  دمآرب  نیا  ددصرد 
یادخ : ” تفگ هک  هاگنآ  “، و  تساھناسنا یمامت  حاورا  یادخ   ” هوھی هک  داد  میلعت 
میلعت یسوم  “ . دنراد رارق  یدبا  ناوزاب  امش  ریز  رد  ، و  تسامش هاگھانپ  نادواج 
دھاوخن شومارف  ار  امش  وا  هک  نیا  ؛  تسا دھع  شوخ  یادخ  کی  هوھی  هک  داد  یم 
اریز  ، درب دھاوخن  رطاخ  زا  ار  امش  ناردپ  قاثیم   ، درک دھاوخن  دوبان  ار  امش   ، درک
دای زا  دروخ  امش  ناردپ  یارب  هک  ار  یدنگوس  دراد و  تسود  ار  امش  دنوادخ 

“. درب دھاوخن 

یادخ کی  تمرح  حطس  هب  ار  هوھی  ات  دروآ  لمع  هب  هنانامرھق  یشالت  یسوم 
، و یتلادع یب  دقاف  تقیقح و  یادخ   ” تروص هب  ار  وا  هک  هاگنآ   ، دھد اقترا  یلاعتم 

میلعت نیا  مغر  هب  لاح  نیا  اب  . و  دومن هضرع  وکین “ لداع و  شیاھ  هویش  یمامت  رد 
هک یدوجوم  تروص  هب  ادخ  زا  هک  تخاس  مزال  ار  نیا  شناوریپ  دودحم  مھف   ، الاو
، و دشاب یم  یدنت  ، و  مشخ  ، یبصع تالمح  ضرعم  رد  تسا و  ناسنا  هیبش 

، دریگ یم  رارق  ناسنا  راتفر  ریثأت  تحت  یناسآ  هب  تسا و  ریگ  ماقتنا  وا  هک  نیا  یتح 
. دیوگ نخس 
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لیئارسا یادخ  دنوادخ   ، هوھی  ، تعیبط ِیا  هلیبق  یادخ  نیا  یسوم  میلاعت  تحت 
، دومن یم  لابند  دیعبت  یوت  یتح  توھرب و  نابایب  رد  ار  اھنآ  هک  ییادخ  ؛  دیدرگ

تراسا  . دش هتشادنپ  نامدرم  یمامت  یادخ  تروص  هب  مک  یتدم  رد  هک  ییاج 
هوھی لماکت  لاح  رد  موھفم  ماجنارس  دروآرد  یگدرب  هب  لباب  رد  ار  نایدوھی  هک  یدعب 

. دریگ هدھع  هب  ار  اھتلم  یمامت  یادخ  ۀناتسرپاتکی  شقن  ات  تخاس  دازآ  ار 

لماکت نیا  هب  نایناربع  یبھذم  خیرات  ۀصخشم  نیرتزیگنا  تفگش  نیرتریظن و  یب 
یپایپ یونعم  ناربھر  میلاعت  هب  بیروح  هوک  یودب  یادخ  زا  تیھولا  موھفم  موادم 

ادیوھ اھایعشا  تیھولا  دیاقع  لوصا  رد  هک  تفرشیپ  یالاب  حطس  هب  سپس  نانآ و 
هدننیرفآ ۀدنشخب  تبحم و  اب  ردپ  دنمھوکش  موھفم  نآ  هک  دوش  یم  طوبرم  تسا 

. دندومن مالعا  ار 
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راگزومآ ، و  یعامتجا هدنامزاس   ، یماظن ربھر  ۀداعلا  قراخ  بیکرت  کی  یسوم 
اتنو و یکام  مایا  نیب  ایند  یاتمھ  یب  ربھر  راگزومآ و  نیرتمھم  وا   . دوب یبھذم 
هک دنک  هضرع  لیئارسا  رد  یرایسب  یاھمرفر  درک  یعس  یسوم   . دوب یسیع 
دنچ مدرم  هوبنا  وا   ، ناسنا کی  تایح  تدم  رد   . تسین یقاب  اھنآ  زا  یدنس  چیھ 
، تخاس جراخ  هناندمتمریغ  ینز  هسرپ  یگدرب و  زا  ار  یناربع  هب  موسوم  ۀنابز 

. دومن یزیر  یپ  ار  داژن  کی  هب  ندیشخب  موادت  تلم و  کی  بقاعتم  دلوت  هک  نیا  نمض 

ماگنھ رد  نایناربع  اریز   ، تسا یقاب  یمک  رایسب  ۀتشون  یسوم  گرزب  راک  زا 
زا یسوم  یاھراک  مایا و  شراگن   . دنتشادن یراتشون  نابز  چیھ  رصم  زا  جورخ 
هدمآرب دوب  دوجوم  گرزب  ربھر  نآ  گرم  زا  سپ  لاس  رازھ  کی  زا  شیب  هک  یتایاور 

. تسا

لیابق نایرصم و  بھذم  زا  رتالاب  رتارف و  یسوم  هک  ییاھتفرشیپ  زا  یرایسب 
کلم نارود  زا  اھ  ینیق  تایاور  ببس  هب  دیزای  تسد  اھنآ  هب  کیدزن  رواخ  فارطا 

رد نایناربع   ، یو نارصع  مھ  میھاربا و  هب  اتنو  یکام  میلعت  نودب   . دندوب قداص 
ۀدنامیقاب  ، نورتَی  ، وا نز  ردپ  یسوم و   . دندش یم  جراخ  رصم  زا  هنادیمون  یکیرات 

شزومآ ۀفاضا  هب  تامیلعت  نیا  ، و  هدومن یروآ  عمج  ار  قداص  کلم  ناراگزور  تایاور 
ییامنھار لیئارسا  موق  ۀتفای  دوبھب  نییآ  بھذم و  شنیرفآ  رد  ار  یسوم   ، نایرصم

رصم و موسر  بادآ و  بھذم و  یاھنیرتھب  وا  ؛  دوب هدنامزاس  کی  یسوم   . دومن
طوبرم قداص  کلم  میلاعت  تایاور  اب  ار  لامعا  نیا  دومن و  باختنا  ار  نیطسلف 

. داد نامزاس  ار  یناربع  شتسرپ  نییآ  متسیس  تخاس و 

لین و دور  یعیبط  قوف  لرتنک  اب  هطبار  رد  وا   . تشاد داقتعا  ریدقت  هب  یسوم 
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شنیب وا   . دوب هتفریذپ  ریثأت  رصم  تامیلعت  زا  لماک  روط  هب  تعیبط  رگید  رصانع 
نایناربع هب  هک  هاگنآ   ، دوب قداص  ًالماک  وا  اما   ، تشاد دنوادخ  زا  یا  هداعلا  قوف 
دھاوخ تسود  ار  امش  وا   ” ، دننک تعاطا  دنوادخ  زا  اھنآ  رگا  هک  داد  یم  میلعت 

امش و لسن  وا   . دوزفا دھاوخ  امش  دادعت  رب  ، و  داد دھاوخ  تکرب  امش  هب   ، تشاد
دھاوخ دایز  ار  امش —  یاھ  هلگ  ، و  نغور  ، بارش  ، ترذ امش —  نیمزرس  ۀرمث 
امش یادخ  راگدرورپ  ، و  دش دیھاوخ  دنمتداعس  مدرم  ۀمھ  زا  رتارف  امش   . درک

رب ار  رصم  ینمیرھا  ضارما  زا  کیچیھ  درک و  دھاوخ  رود  امش  زا  ار  اھیرامیب  یمامت 
هتشاد رطاخ  هب  ار  ناتیادخ   ، راگدرورپ : ” تفگ یتح  وا  “ . درک دھاوخن  دراو  امش 

هب امش  “ ” . دیوش ییاراد  بحاص  ات  دھد  یم  تّوق  امش  هب  هک  تسوا  اریز   ، دیشاب
للم یرایسب  رب  امش   . درک دیھاوخن  ضرق  اما   ، داد دیھاوخ  ضرق  للم  یرایسب 

“. درک دنھاوخن  تموکح  امش  رب  اھنآ  اما   ، درک دیھاوخ  تموکح 

تشاد یعس  هک  ار  یسوم  گرزب  ۀشیدنا  نیا  هک  دوب  زیگنا  تقر  یتسار  هب  نیا  اما 
نادان و نایناربع  مھف  حطس  هب  ار   ، هبترمالاو  ، نویلا لا  زا  دوخ  یالاو  موھفم 

: تفگ نانک  شرغ  شیوخ  ناربھر  عمج  رد  وا   . درک هراظن  دھد  قابطنا  داوس  یب 
یلاح رد  “؛  تسین وا  زا  ریغ  سکچیھ   ، تسا دحاو  یادخ  امش  یادخ   ، راگدرورپ ”
دننامھ یسک  هچ  نایادخ  یمامت  نایم  رد  : ” دومن مالعا  مدرم  طلتخم  ۀدوت  هب  هک 

اھتب ربارب  رد  زیمآ  تیقفوم  ًاشخب  هناعاجش و  یعضوم  یسوم  ؟ “ تسامش یادخ 
امش یادخ  هک  ار  زور  نآ  ریظن  امش  : ” درک مالعا  نینچ  دومن و  ذاختا  یتسرپ  تب  و 

نینچمھ وا  “ . دیا هدیدن  درک  یم  تبحص  امش  اب  شتآ  نایم  زا  بیروح  هوک  رد 
. درک عونمم  ار  همسجم  هنوگ  رھ  نتخاس 

دوخ مدرم  داد  یم  حیجرت  وا   . دنک مالعا  ار  هوھی  شیاشخب  هک  دیسرت  یم  یسوم 
یادخ راگدرورپ  : ” تفگ یم  وا   . دیامن مارتحا  اورپ و  راچد  دنوادخ  تلادع  زا  میب  اب  ار 
ناوترپ و ییادخ   ، گرزب ییادخ   ، تسا نارورس  رورس  نایادخ و  یادخ   ، امش

لیابق هک  دمآرب  نیا  ددصرد  وا  ًاددجم  “ . دریگ یمن  ار  یسک  فرط  هک   ، بیھم
وا زا  هک  یتقو  امش  یادخ  : ” دومن مالعا  هک  هاگنآ   ، دروآرد لرتنک  تحت  ار  شکرس 
دھد و یم  افش   ، دینک تعاطا  وا  زا  هک  یماگنھ  ؛  دزاس یم  دوبان   ، دینک ینامرفان 

هب طقف  نانآ  هک  داد  یم  شزومآ  لیابق  نیا  هب  یسوم  اما  “ . دنک یم  اطع  تایح 
مدرم دننک “ تعاطا  وا  نیناوق  زا  دنروآ و  اج  هب  ار  وا  نیمارف  یمامت   ” هک یطرش 

. دنوش یم  دنوادخ  ۀدیزگرب 

هداد شزومآ  نایناربع  هب  دنوادخ  یگدنشخب  زا  یکدنا  ردق  نیتسخن  ِمایا  نیا  رد 
کی دنوادخ   ” هک نیا  ؛ و  دنتخانش یم  قلطم “ رداق   ” تروص هب  ار  دنوادخ  اھنآ   . دش
ار شنانمشد  هک   ، فرگش تردق  یاراد   ، اھدربن یادخ   ، تسا یگنج  ناسنا 

ار امش  ات  دور  یم  هار  هاگودرا  نایم  رد  امش  یادخ  راگدرورپ  “ ” . دزاس یم  یشالتم 
ار اھنآ  هک  دنتشادنپ  یم  یسک  تروص  هب  ار  ناشیادخ  لیئارسا  موق  “ . دھد تاجن 
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ار ناشنانمشد   ” و دزاس “ یم  تخس  ار  نوعرف  لد   ” نینچمھ یلو   ، دراد تسود 
“. دنک یم  نیرفن 

هدنشخب یناھج و  تیھولا  کی  زا  ارذگ  یلامجا و  یریواصت  یسوم  هک  یلاح  رد 
هب عومجم  رد  هوھی  زا  اھنآ  ۀرمزور  تشادرب   ، درک یم  هضرع  لیئارسا  نادنزرف  هب 
رتھب یکدنا  اھنت  فارطا  نامدرم  یا  هلیبق  نایادخ  هب  تبسن  هک  دوب  ییادخ  تروص 

یسوم یتقو   . دوب هناراگنا  ناسنا  ، و  ماخ  ، ییادتبا دنوادخ  زا  اھنآ  کرد   . دوب
زا شیوخ  یودب  همین  یاھتشادرب  هب  تعرس  هب  نیشنارحص  لیابق  نیا   ، تشذگرد
زا رت  یلاعتم  طیسب و  شنیب   . دندومن تشگزاب  ارحص  بیروح و  یناتساب  نایادخ 
رظن زا  یدوز  هب  دومن  یم  هضرع  دوخ  ناربھر  هب  یھاگ  دنچ  رھ  یسوم  هک  دنوادخ 

ییالط یا  هلاسوگ  یاھتب  شتسرپ  هب  مدرم  رتشیب  هک  نیا  نمض   ، دیدرگ وحم 
. دندروآ یور   ، هوھی زا  ینیطسلف  نابش  لبمس   ، شیوخ

زا نت  نارازھ  وا   ، دراپسب عشوی  هب  ار  نایناربع  یھدنامرف  یسوم  هک  نآ  زا  شیپ 
هدومن و یروآدرگ  ار  دنواشیوخ  لیابق  ریاس  ، و  طول  ، روحان  ، میھاربا ناکاین  مھ 

راتخم دوخ  ًاشخب  افکدوخ و  نابش  نایوجگنج  زا  یتلم  تروص  هب  ار  اھنآ  ًاعیرس 
. دوب هدومن  لیدبت 

یسوم تشذگرد  زا  سپ  دنوادخ  زا  تشادرب  - 6

. تشاذگ لاوز  هب  ور  تعرس  هب  هوھی  زا  وا  یالاو  ۀدیا   ، یسوم تشذگرد  لابند  هب 
، اناد ًامامت  یادخ  رب  ینبم  یسوم  هب  هتسباو  تایاور  لیئارسا  ناربھر  عشوی و 
نیشیپ ۀدیا  هب  ًاعیرس  یماع  مدرم  اما   ، دندیشخب موادت  ار  دنمتردق  ، و  هدنیاشخب
تحت تیھولا  موھفم  زا  ییارقھق  تکرح  نیا  . و  دندومن تشگزاب  هوھی  زا  ارحص 

هدنیازف روط  هب  نارواد  هب  موسوم  یا  هلیبق  نوگانوگ  یاھخیش  یپ  رد  یپ  تیمکاح 
. تفای همادا 

زا طیسب  هدنیازف  روط  هب  موھفم  کی  ِءاقلا  یسوم  ۀداعلا  قراخ  تیصخش  ۀبذاج 
هرابکی هب  اھنآ  هک  یماگنھ  اما  ؛  دوب هتشاد  هاگن  هدنز  شناوریپ  بولق  رد  ار  دنوادخ 

هب درگنابایب  نانابش  زا  تعرس  هب   ، دندیسر نیطسلف  زیخلصاح  یاھنیمزرس  هب 
لماکت نیا  . و  دندرک ادیپ  لماکت  رقوم  یا  هزادنا  ات  هتفای و  ناماس  رس و  نازرواشک 
تیھام رد  یلماک  رییغت  شیب  مک و   ، یبھذم هاگدید  رییغت  یگدنز و  یاھ  هویش 
عورش مایا  لوط  رد   . دومن یم  بلط  ار   ، هوھی  ، ناشیادخ تعیبط  زا  نانآ  کاردا 
هب انیس  یارحص  یاسآدعر  ، و  ریگتخس  ، نشخ  ، کشخ یادخ  یسیدرگد 
نایناربع  ، دیدرگ رادیدپ  اھدعب  هک  هدنشخب  ، و  لداع  ، نابرھم یادخ  کی  تشادرب 
موھفم لماک  نداد  تسد  زا  هب  اھنآ   . دنتفرگرب رظن  یسوم  یالاو  میلاعت  زا  ًابیرقت 

هب ندش  لیدبت  یارب  ار  دوخ  تصرف  دوب  کیدزن  اھنآ  ؛  دندش کیدزن  یتسرپاتکی 
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ایشنروی یونعم  لماکت  رد  یتایح  ۀقلح  کی  ناونع  هب  تسیاب  یم  هک  یمدرم 
ار قداص  کلم  شزومآ  تسیاب  یم  هک  یھورگ   ، دنھدب تسد  زا  دننک  تمدخ 
هاگن ظوفحم  همھ  ِردپ  نامھ  ییاطعا  رسپ  کی  روھظ  مایا  ات  اتکی  یادخ  نوماریپ 

. تشاد یم 

ناھذا رد  ار  لاعتم  ۀوھی  کی  موھفم  هک  دمآرب  نیا  ددصرد  یبات  یب  اب  عشوی 
یسوم اب  هک  روطنامھ  : ” دوش هداد  ادن  دش  بجوم  ، و  دیامن ظفح  نانیشن  هلیبق 

“. درک مھاوخن  کرت  تشاذگ و  مھاوخن  ماکان  ار  وت  نم  ؛  دوب مھاوخ  زین  وت  اب   ، مدوب
هک یمدرم   ، دنک هظعوم  دوخ  روابان  مدرم  هب  هناریگتخس  ینامرآ  دید  مزال  عشوی 

یورشیپ یارب  اما  دنیامن  رواب  ار  دوخ  یموب  یمیدق و  بھذم  دندوب  لیام  رایسب  ًالک 
: دوب نیا  رد  عشوی  میلعت  راب   . دنتشادن یتبغر  یشنماسراپ  نامیا و  بھذم  رد 

ناھانگ نایصع و  وا  ؛  تسا رویغ  یادخ  کی  وا  ؛  تسا سدقم  یادخ  کی  هوھی  ”
یادخ  ” کی تروص  هب  ار  هوھی  رصع  نیا  موھفم  نیرتالاب  “ . دیشخب دھاوخن  ار  امش 

. دومن یم  ریوصت  تلادع “ ، و  تواضق  ، تردق

هتساخرب و درفنم  راگزومآ  کی  یھاگ  دنچ  رھ   ، کیرات رصع  نیا  رد  یتح  اما 
ترارش نادنزرف  امش  : ” دومن یم  مالعا  ار  تینابر  زا  هنوگ  یسوم  یتشادرب 

ناسنا ایآ  “ ” تسا سدقم  یادخ  کی  وا  اریز   ، دییامن تمدخ  دنوادخ  هب  دیناوت  یمن 
اب ایآ  “ ” ؟ تسا رت  کاپ  شا  هدننیرفآ  زا  ناسنا  ایآ  ؟  تسا رت  لداع  دنوادخ  زا  یناف 
یپ قلطم  رداق  هب  لماک  دح  ات  دیناوت  یم  ایآ  ؟  دیبایب ار  دنوادخ  دیناوت  یم  وجتسج 

سمل ار  قلطم  رداق   . میسانش یمن  ار  وا  ام  تسا و  گرزب  دنوادخ   ، ناھ ؟  دیربب
“. میبای یمنرد  ار  وا   ، هدرک

بویا باتک  ریمازم و  - 7

رقتسم نیطسلف  رد  رادیاپان  روط  هب  ناشنانھاک  خویش و  یربھر  تحت  نایناربع 
موسر هب  هتفر و  ارقھق  هب  ارحص  ۀنالھاج  دیاقع  رد  یدوز  هب  اھنآ  اما   . دندش

، دندش راب  دنب و  یب  تسرپ و  تب  اھنآ   . دندش هدولآ  یناعنک  ۀتفرشیپ  رتمک  ِیبھذم 
یرصم و میھافم  زا  رت  نییاپ  رایسب  یحطس  هب  تیھولا  ۀرابرد  نانآ  تشادرب  و 

دوب و هدش  ظفح  میلاس  ۀتفای  اقب  یاھھورگ  یخرب  طسوت  هک  دنوادخ  ِینیرھنلا  نیب 
. دومن لزنت   ، تسا هدش  تبث  بویا  هب  موسوم  باتک  رد  ریمازم و  زا  یخرب  رد 

یرصم ناراگزومآ  طسوت  اھنآ  زا  یرایسب   . تسا هدنسیون  تسیب  دودح  راک  ریمازم 
نایادخ کیدزن  رواخ  هک  یماگنھ  مایا  نیا  لوط  رد   . دندش هتشون  ینیرھنلا  نیب  و 

، هبترمالاو  ، نویلا لا  یرترب  هب  هک  دندوب  یریثک  دادعت  زونھ   ، دیتسرپ یم  ار  تعیبط 
. دنتشاد داقتعا 
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شیاین نینچ  رگنایب  ریمازم  باتک  نوچمھ  یبھذم  تاجتشون  زا  یا  هعومجم  چیھ 
رگا دوب  دھاوخ  دیفم  رایسب  . و  دشاب یمن  دنوادخ  نوماریپ  شخب  ماھلا  دیاقع  ینغ و 
دورس رھ  یرامشھاگ  ذخأم و   ، یشیاین تایبدا  زیگنا  تفگش  ۀعومجم  نیا  رورم  رد 
هک تشاد  رطاخ  هب  دیاب  ، و  دریگ رارق  هظحالم  دروم  یشتسرپ  یشیاین و  ۀناگادج 

باتک نیا   . دناشوپ یمن  ار  ینامز  گرزب  ۀرود  نینچ  رگید  درفنم  ۀعومجم  چیھ 
رد میلاس  بھذم  هب  نارادنامیا  هک  تسا  دنوادخ  ریغتم  میھافم  رگناشن  ریمازم 
رب رد  ار  ایعشا  ات  پومنمآ  نارود  لک  دندنارورپ و  یم  رس  رد  کیدزن  رواخ  رسارس 

زا  ، تسا هدمآرد  شیامن  هب  تشادنپ  ِلحارم  ۀیلک  رد  دنوادخ   ، ریمازم رد   . دریگ یم 
دعب نارود  نایناربع  ۀتفای  طسب  رایسب  لآ  هدیا  ات  یا  هلیبق  یادخ  کی  ییادتبا  ۀدیا 

هدمآرد ریوصت  هب  هدنشخب  ردپ  تبحم و  اب  نارمکح  کی  تروص  هب  هوھی  نآ  رد  هک 
. تسا

نیرتدنمشزرا و  ، دنریگ رارق  رظن  دم  هنوگ  نیدب  ریمازم  زا  هورگ  نیا  هک  یماگنھ  و 
ناسنا طسوت  متسیب  نرق  مایا  ات  هک  ار  یشیاین  فطاوع  ۀعومجم  نیرتدیفم 
یاھدورس ۀعومجم  نیا  یشتسرپ  حور   . دنریگ یم  رب  رد  تسا  هدش  یروآدرگ 

. دشاب یم  ایند  رگید  سدقم  بتک  ۀیلک  یشتسرپ  حور  زا  رتارف  یشیاین 

زا شیب  راک  لوصحم  تسا  هدش  هضرع  بویا  باتک  رد  هک  تیھولا  عونتم  ریوصت 
زا شیب  ًابیرقت  ینامز  ۀلصاف  هک  دوب  نیرھنلا  نیب  یبھذم  ناراگزومآ  زا  نت  تسیب 

رد هک  ار  تینابر  یالاو  موھفم  امش  هک  یماگنھ  . و  تفرگ یم  رب  رد  ار  لاس  دصیس 
داد دیھاوخ  صیخشت   ، دیناوخ یم  دوش  یم  تفای  ینیرھنلا  نیب  دیاقع  ۀموظنم  نیا 
رد کیرات  ناراگزور  رد  یعقاو  یادخ  کی  ۀدیا  هک  دوب  هدلک  ِروا  یگیاسمھ  رد  هک 

. دنام ظوفحم  وحن  نیرتھب  هب  نیطسلف 

تبحم و یلو  دش  یم  کرد  بلغا  دنوادخ  لماک  یریگارف  درخ و  نیطسلف  رد 
رب ات  دتسرف  یم  ثیبخ  حاورا   ” مایا نیا  ۀوھی   . دوب مھف  لباق  تردن  هب  وا  یگدنشخب 

نادنزرف دنتسھ و  وا  نآ  زا  هک  ار  ییاھنآ  وا  “ . دنوش هریچ  شنانمشد  یاھناور 
دنک و یم  نیرفن  ار  نیریاس  ۀیلک  هک  یلاح  رد   ، دزاس یم  دنمتداعس  ار  دوخ  عیطم 

هجاوم تسکش  اب  ار  ناراکم  یاھدنفرت  وا   ” . دھد یم  رارق  نیگمھس  تازاجم  دروم 
“. دزاس یم  ریگلفاغ  ناشدوخ  بیرف  رد  ار  ناراکبیرف  وا   . دنک یم 

دنوادخ دزن  وا  : ” دیامن مالعا  ار  دنوادخ  یگدنشخب  ات  تساخرب  ییادن  روا  رد  طقف 
، دید دھاوخ  یداش  اب  ار  وا  یور  ، و  دش دھاوخ  عقاو  وا  فطل  دروم  درک و  دھاوخ  اعد 
، تاجن روا  زا  بیترت  نیدب  “ . درک دھاوخ  اطع  یھلا  یتلادع  ناسنا  هب  دنوادخ  اریز 

نابرھم راک  هبوت  درف  هب  تبسن  وا  : ” دوش یم  هظعوم   ، نامیا قیرط  زا  یھلا  فطل 
‘. ما هتفای  یا  هیدف  نم  اریز   ، هد تاجن  خزود  رعق  هب  نتفر  زا  ار  وا  : ’ دیوگ یم  تسا و 
، و ما هدناشک  یھابت  هب  تسا  وکین  ار  هچنآ  ما و  هدرک  هانگ  نم  : ’ دیوگب یسک  رگا 
تاجن خزود  نورد  هب  نتفر  زا  ار  وا  ناور  دنوادخ   ،‘ تشادن یدوس  نم  یارب  راک  نیا 
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نینچ کیدزن  رواخ  یایند   ، قداص کلم  مایا  زا  “ . دید دھاوخ  ار  رون  وا  ، و  داد دھاوخ 
شزومآ نیا  نوچمھ  یرشب  تاجن  زا  یشخب  یداش  نکفا و  نینط  مایپ 
ۀدنامیقاب ینعی   ، میلاس نارادنامیا  نھاک  روا و  ربمایپ   ، وھیلا ۀداعلا  قراخ 

. دوب هدینشن  ار  نیرھنلا  نیب  رد  قداص  کلم  قباس  هاگرارقتسا 

رد ار  تقیقح  رون  نیرھنلا  نیب  رد  میلاس  ناگدنھد  تراشب  یایاقب  بیترت  نیدب  و 
نیلوا هک  نیا  ات   ، دندومن ظفح  یناربع  نامدرم  یگتفای  نامزاس  مدع  نارود  لوط 
نمض هک  یناراگزومآ   ، دومن روھظ  لیئارسا  ناراگزومآ  ینالوط  ۀلسلس  نآ  زا  درف 
جوا ۀطقن  هب  هک  نیا  ات   ، دندیشکن راک  زا  تسد  زگرھ  فلتخم  میھافم  نتخاس 

. دندیزای تسد  همھ  ۀدننیرفآ  یناھج و  ردپ  نامرآ  کرد  ینعی  هوھی  موھفم  لماکت 

[. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 97
نایناربع نایم  رد  دنوادخ  موھفم  لماکت 

اھنآ زا  شیپ  سکچیھ  ماگنھ  نآ  ات  هک  دنداد  ماجنا  ار  یراک  نایناربع  یونعم  ناربھر 
ادخ زا  ناشتشادرب  رد  ار  یناسنا  یاھیگژیو  اھنآ  دوب ― هدشن  قفوم  شماجنا  رد 

نافوسلیف یارب  طقف  هک  یعازتنا  تیھولا  کی  هب  ار  نآ  هک  نآ  نودب   ، دندرک فذح 
لماکت تشادرب  هک  دندوب  رداق  زین  یداع  مدرم  یتح   . دننک لیدبت  دشاب  مھف  لباق 

، درف اب  هطبار  رد  هن  رگا   ، دنھد رارق  هظحالم  دروم  ار  ردپ  کی  ناونع  هب  هوھی  زا  هتفای 
. داژن اب  هطبار  رد  لقادح 

رد ینشور  هب  دنوادخ  تیصخش  موھفم  قداص  کلم  ناراگزور  رد  هک  یلاح  رد 
هب خساپ  رد  ، و  دوب گنگ  مھبم و  رصم  زا  رارف  ماگنھ  رد   ، دش یم  سیردت  میلاس 
لماکت جیردت  هب  طقف  لسن  هب  لسن  زا  یناربع  نھذ  رد   ، یونعم ناربھر  شزومآ 

زا یرایسب  هب  تبسن  شا  یجیردت  لماکت  رد  هوھی  تیصخش  زا  طابنتسا   . تفای
دشر کی  یکالَم  ات  یسوم  زا   . تشاد موادت  رتشیب  رایسب  تیھولا  رگید  یاھیگژیو 

عوقو هب  یناربع  نھذ  رد  دنوادخ  تیصخش  زا  هنازادرپ  هشیدنا  ۀفقو  یب  ًابیرقت 
ردپ نوماریپ  یسیع  یاھشزومآ  قیرط  زا  ماجنارس  موھفم  نیا  ، و  تسویپ

. تفای لالج  تفرگ و  جوا  ینامسآ 

یناربع ربمایپ  نیتسخن  لیئومس – 

تخومآ یناربع  یاھخیش  هب  یدوز  هب  نیطسلف  رد  فارطا  نامدرم  ۀنامصخ  راشف 
ار دوخ  یا  هلیبق  یاھنامزاس  هک  نیا  رگم  دنشاب  هتشاد  اقب  هب  دیما  دنناوت  یمن  هک 

هب ندیشخب  تیزکرم  نیا  . و  دنزاس دحتم  هتفای  تیزکرم  تلود  کی  تروص  هب 
کی تروص  هب  هک  درک  مھارف  لیئومس  یارب  یرتھب  تصرف  یتموکح  تیعجرم 

. دنک راک  بلط  حالصا  راگزومآ و 

قیاقح ظفح  هب  هک  دوب  هتساخرب  میلاس  ناراگزومآ  زا  ینالوط  ۀریت  کی  زا  لیئومس 
نیا  . دنتشاد رارصا  دوخ  یشتسرپ  لاکشا  زا  یشخب  ناونع  هب  قداص  کلم 

تابث هارمھ  هب  وا  گرزب  یناشفناج  طقف   . دوب ممصم  دنمتردق و  درم  کی  راگزومآ 
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یمامت درک  شالت  هک  یماگنھ  هک  تخاس  رداق  ار  یو  شا  هداعلا  قراخ  مزع 
اب ییورایور  رد  دنادرگزاب  یسوم  ناراگزور  لاعتم  ِهوھی  شتسرپ  هب  ار  لیئارسا 
ًاشخب طقف  زین  ماگنھ  نآ  رد  یتح  . و  دنک یگداتسیا  یرسارس  ًابیرقت  تفلاخم 

بلج هوھی  رتالاب  موھفم  تمدخ  هب  ار  نایناربع  رت  شوھاب  ۀمین  طقف  وا  ؛  دوب قفوم 
هوھی رت  نود  طابنتسا  هب  نیمزرس و  یا  هلیبق  نایادخ  شتسرپ  هب  رگید  ۀمین  ؛ و  دومن

. دنداد همادا 

هک یلمع  بلط  حالصا  کی   ، دوب هدامآ  تخسرس و  درم  عون  کی  لیئومس 
ار لعب  یاھناکم  زا  ددع  نیدنچ  دور و  نوریب  شنارایتسد  اب  زور  کی  رد  تسناوت  یم 
وا ؛  دوب ضحم  روز  یورین  قیرط  زا  دروآ  تسد  هب  هک  یتفرشیپ   . دزاس نوگنرس 
ازھتسا ار  لعب  نھاک  زور  کی   . درک لمع  اما   ، داد شزومآ  رتمک  درک و  یکدنا  ۀظعوم 
هناگی یادخ  هب  هناقداص  وا   . درک یم  هکت  هکت  ار  ریسا  هاشداپ  کی  دعب  زور   ، درک یم 

نامسآ و ۀدننیرفآ  ناونع  هب  هناگی  یادخ  زا  ینشور  تشادرب  کی  وا  ، و  تشاد رواب 
انب نآ  یور  ار  ایند  وا  ، و  دنتسھ دنوادخ  هب  قلعتم  نیمز  یاھنوتس  : ” تشاد نیمز 

“. تسا هدومن 

زادنا نینط  مالعا  نیا  درک  تیھولا  موھفم  ۀعسوت  هب  لیئومس  هک  یگرزب  کمک  اما 
ریذپاناطخ و لامک  مسجت  نامھ  دبا  یارب  ، و  تسا ریذپانرییغت  هوھی  هک  دوب  وا 

دوسح و جازم  یمدمد  یادخ  کی  تروص  هب  هوھی  ناراگزور  نیا  رد   . تسا تینابر 
دوب هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  راک و  نیا  هک  نیا  زا  هشیمھ  هک   ، دش یم  روصت  زابسوھ 
هب نایناربع  هک  یماگنھ  زا  راب  نیتسخن  یارب  نونکا  اما  ؛  تشگ یم  نامیشپ 
لیئارسا تردق  : ” دندینش ار  هدنھد  ناکت  تارابع  نیا   ، دندش جراخ  رصم  زا  ناھگان 

“. دنک هبوت  هک  تسین  ناسنا  کی  وا  اریز   ، درک دھاوخن  زین  هبوت  تفگ و  دھاوخن  غورد 
میھاربا اب  ار  قداص  کلم  نامیپ  لیئومس   . دیدرگ مالعا  تینابر  اب  دروخرب  رد  تابث 

، و تابث  ، تقیقح یمامت  عبنم  لیئارسا  یادخ  دنوادخ  هک  درک  مالعا  دومن و  رارکت 
کی  ، درمربا کی   ، درم کی  تروص  هب  دوخ  یادخ  هب  هشیمھ  نایناربع   . تسا موادت 
هک دندینش  اھنآ  نونکا  اما  ؛  دنتسیرگن یم  هتخانشان  أشنم  یاراد  ۀتفای  لالج  حور 

لامک ۀدننیرفآ  ریذپانرییغت  یادخ  کی  تروص  هب  بیروح  هوک  نیشیپ  راگزور  حور 
هب لماکت  لاح  رد  یادخ  تشادرب  هک  درک  یم  کمک  لیئومس   . تسا هتفای  لالج 

. دبای زارف  یناسنا  دوجو  یاھیتابث  یب  اھناسنا و  ناھذا  ریذپرییغت  تلاح  زارفرب  یللق 
ار یا  هلیبق  نایادخ  ۀتسر  رد  هدیا  کی  زا  نتفای  زارف  نایناربع  یادخ   ، وا شزومآ  تحت 
زاغآ شنیرفآ  یمامت  تسرپرس  ریذپانرییغت و  دنمتردق و  ًامامت  ۀدننیرفآ  کی  رادنپ  هب 

. دومن

ون زا  ار  وا  ِیرادھاگن  نامیپ  ِندوب  نانیمطا  لباق   ، دنوادخ تیمیمص  ناتساد  وا  و 
وا “ ” . درک دھاوخن  شومارف  ار  شمدرم  دنوادخ  : ” تفگ لیئومس   . درک هظعوم 

و “  . تسا مكحتسم   و  هتسارآ   زیچ  همھ   رد  هك    ، تسا هتسب  ام  اب  هنادواج  ینامیپ 
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لاعتم ِهوھی  شتسرپ  یارب  ددجم  ناوخارف  نیطسلف  رساترس  رد   ، بیترت نیدب 
وت  ، دنوادخ راگدرورپ  یا   ” . درک یم  مالعا  هراومھ  یژرنا  اب  ِراگزومآ  نیا   . دیدرگ مالعا 

“. تسین ییادخ  چیھ  وت  زا  ریغ  هب  ، و  تسین وت  دننام  سکچیھ  هک  ارچ   ، یگرزب

. دندوب هتفرگ  رظن  رد  یدام  هافر  تروص  هب  ًاتدمع  ار  هوھی  فطل  ماگنھ  نآ  ات  نایناربع 
مامت لیئومس  ناج  تمیق  هب  ًابیرقت  ، و  دوب گرزب  کوش  کی  لیئارسا  یارب  نیا 

وا ؛  دزاس یم  ریقف  دنک و  یم  ینغ  دنوادخ  : ” دنک مالعا  درک  تأرج  هک  هاگنآ   ، دش
اقترا ار  نانیكسم  دزارفا و  یمرب  كاخ  زا  ار  ریقف   . دشخب یم  یلاعت  دنک و  یم  ریقح 

زا “ . دنادرگ لالج  یسرك  ثراو  ار  ناشیا  دناشنب و  ناریما  اب  ار  ناشیا  ات  دھد  یم 
شوخ رتمک  اون و  یب  دارفا  یارب  یا  هدنھد  شمارآ  یاھ  هدعو  نینچ  یسوم  نامز 
دندومن یراودیما  هب  عورش  ارقف  نایم  رد  دیمون  نارازھ  ، و  دوب هدشن  مالعا  لابقا 

. دنشخب دوبھب  ار  دوخ  یونعم  تیعضو  دنناوت  یم  هک 

ار یا  هوھی  وا   . تفرن شیپ  یلیخ  یا  هلیبق  یادخ  کی  تشادرب  زا  رتارف  لیئومس  اما 
مدرم  ، نایناربع اب  ًاتدمع  یلو  هدروآ  دوجو  هب  ار  اھناسنا  یمامت  هک  دومن  مالعا 

راب کی   ، یسوم ناراگزور  نوچمھ  زین  هنوگ  نیدب  یتح   . دوب لوغشم   ، دوخ ۀدیزگرب 
. تسا راکتسرد  سدقم و  هک  دومن  ریوصت  ار  یتیھولا  دنوادخ  موھفم  رگید 
دنوادخ نیا  اب  دناوت  یم  یسک  هچ   . تسین سدقم  دنوادخ  نوچمھ  سکچیھ  ”

؟“ دوش هسیاقم  سدقم  یادخ 

مالعا اریز   ، دومن تفرشیپ  ادخ  مھف  رد  دیفس  وم  لاسنھک  ربھر   ، اھلاس تشذگ  اب 
دنوادخ  . دوش یم  هدیجنس  وا  طسوت  لامعا  ، و  تسا اناد  یادخ  کی  دنوادخ  : ” درک
دھاوخ ناشن  ششخب  اھ  هدنشخب  هب  وا   . درک دھاوخ  یرواد  نیمز  یاھ  هنارک  رب 
ششخب ِهاگپ  زین  اجنیا  یتح  “ . دوب دھاوخ  شنم  کین  زین  راکتسرد  درم  اب  ، و  داد

رتارف ماگ  کی  وا  اھدعب   . تسا دودحم  دنا  هدنشخب  هک  ییاھنآ  هب  هچرگ   ، تسا
هب نونکا  دیراذگب  : ” داد زردنا  ناشتاقشم  ماگنھ  رد  شمدرم  هب  هک  هاگنآ   ، تفر
چیھ دنوادخ  یارب  “ ” . تسا میظع  سب  شیاھتمحر  اریز   ، میتفیب ادخ  ناتسد 

“. درادن دوجو  لیلق  ای  ریثک  دارفا  نداد  تاجن  رد  یعنام 

نانیشناج یناحور  تمدخ  تحت  هوھی  تیصخش  موھفم  ِیجیردت  ۀعسوت  نیا  و 
راد هاگن  نامیپ  ییادخ  تروص  هب  ار  هوھی  دندرک  شالت  اھنآ   . تفای همادا  لیئومس 

یتخس هب  دوب  هدش  نییعت  لیئومس  طسوت  هک  ار  یتکرح  گنھآ  اما  دننک  هئارا 
لیئومس هک  هنوگ  نادب  ار  دنوادخ  ششخب  ۀدیا  دنتسناوتن  اھنآ   . دندومن ظفح 

زا رتالاب  هوھی  هک  شرگن  نیا  ظفح  مغر  هب   . دنھد هعسوت  داد  نیوکت  ار  نآ  اھدعب 
. دمآ دوجو  هب  رگید  نایادخ  ییاسانش  یوس  هب  موادم  درگبقع  کی   ، تسا همھ 
“. یتسھ لاعتم  رس  نوچ  ناگمھ  رب  وت  ، و  تسوت ِنآ  زا  یھاشداپ  دنوادخ  یا  ”

هظعوم ار  یبھذم  رصع  نیا  ناربمایپ  ؛  دوب یھلا  یورین  هرود  نیا  یدیلک  عوضوم 
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هدش یحارط  یناربع  یتنطلس  تخت  یور  رب  هاشداپ  ندناشن  یارب  هک  دندرک  یم 
. تسوت ِنآ  زا  یھاشداپ  یزوریپ و  لالج و  تردق و  تمظع و   ، دنوادخ یا   ” . دوب

همھ هب  یزاس و  گرزب  ار  همھ  یرداق  وت  ، و  تسوت تسد  رد  ییاناوت  تردق و 
نانیشناج لیئومس و  راگزور  لوط  رد  ادخ  موھفم  تیعضو  نیا  و  “ . یشخب تردق 

. دوب وا  لصفالب 

عشیلا ایلیا و  - 2

رد  . دش میسقت  یھاشداپ  ود  هب  یناربع  تلم  حیسم  دالیم  زا  شیپ  مھد  نرق  رد 
جوم هک  دندرک  شالت  تقیقح  ناراگزومآ  یرایسب  یسایس  یاھشخب  نیا  یود  رھ 

هب ییادج  گنج  زا  دعب  ، و  دوب هدش  داجیا  هک  ار  یونعم  طاطحنا  ۀنایارگسپاو 
بھذم دربشیپ  یارب  اھشالت  نیا  اما   . دننک راھم  تفای  همادا  راب  هعجاف  یا  هنوگ 
یارب کاب  یب  ممصم و  یوجگنج  نآ  هک  نیا  ات  دیماجناین  تیقفوم  هب  یناربع 

هب ار  دنوادخ  زا  یتشادرب  ایلیا   . دومن زاغآ  ار  دوخ  نداد  شزومآ   ، ایلیا  ، یراکتسرد
دوب داقتعا  دروم  لیئومس  ناراگزور  رد  هک  نآ  اب  هک  دنادرگزاب  یلامش  یھاشداپ 
ادخ زا  هتفرشیپ  تشادرب  کی  ۀئارا  یارب  یکدنا  تصرف  ایلیا   . تسا هسیاقم  لباق 

یاھتب ندرک  مدھنم  لعب و  یاھبارحم  نتخاس  نوگنرس  اب  ار  دوخ  وا  ؛  تشاد
نینچ وا  زا  شیپ  لیئومس  هک  روطنامھ   ، تشاد هاگن  لوغشم  نیغورد  نایادخ 
شیپ تسرپ  تب  هاشداپ  کی  تفلاخم  طیارش  رد  ار  دوخ  تاحالصا  وا  . و  دوب هدرک 

. تشگ وربور  نآ  اب  لیئومس  هک  دوب  نآ  زا  رتراوشد  رت و  میظع  یتح  وا  راک  ؛  درب

شراک  ، وا رادافو  راکمھ   ، عشیلا  ، دش هدناوخ  ارف  رگید  یوس  هب  ایلیا  هک  نیا  زا  سپ 
رون  ، دوب هدش  هتخانش  یکدنا  هک  ایاکیم  شزرارپ  یرای  اب  ، و  تفرگ هدھع  هب  ار 

. تشاد هاگن  هدنز  نیطسلف  رد  ار  تقیقح 

نامرآ هب  یتح  نایناربع   . دندوبن تیھولا  تشادرب  رد  تفرشیپ  ناراگزور  اھنیا  اما 
هب هک  یرتھب  تاقبط  اب  عشیلا  ایلیا و  رصع   . دندوب هتفاین  زارف  زونھ  زین  یسوم 

ۀدننیرفآ ۀدیا  میمرت  دھاش  تفای و  نایاپ  دنتشگ  یم  زاب  لاعتم  هوھی  شتسرپ 
. دوب  ، تشاذگ یقاب  ار  نآ  لیئومس  هک  یناکم  نآ  ًابیرقت  هب   ، یناھج

لعب هوھی و  - 3

رد توافت  کی  هک  نآ  زا  شیب  لعب  ناوریپ  هوھی و  هب  نادنمرواب  نایم  ینالوط  ۀثحابم 
اھیژولوئدیا نایم  یداصتقا  هناسانش و  هعماج  دروخرب  کی  دشاب  یبھذم  تاداقتعا 

. دوب

توافت نیمز  یصوصخ  تیکلام  هب  تبسن  ناشدرکیور  رد  نیطسلف  نانکاس 
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کی تروص  هب  نیمز  هب  هوھی ) نارادفرط   ) یبرع نادرگرس  ای  یبونج  لیابق   . دنتشاد
. دنتسیرگن یم  هلیبق ―  هب  تیھولا  ۀیدھ  کی  ناونع  هب  یندشن ―  بلس  قح 

هوھی  ” . دوش هداد  نھر  ای  هتخورف  دناوت  یمن  نیمز  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  اھنآ 
‘“ . تسا نم  هب  قلعتم  نیمز  اریز   ، دوش هتخورف  دیابن  نیمز  : ’ تفگ وا   ، تفگ نخس 

هنادازآ ار  دوخ  یاھنیمز  لعب ) نارادفرط   ) هدش تیبثت  رتشیب  یلامش و  نایناعنک 
. دشاب یم  کلام  ینعم  هب  لعب  تغل   . دنداد یم  نھر  ، و  دنتخورف یم   ، دندیرخ یم 
، کلم ۀلدابم  دییأت   ، لوا دش : هداھن  داینب  یلصا  نیرتکد  ود  یانبم  رب  لعب  ۀقرف 

ناراب دوب  فظوم  لعب   ، مود  . نیمز شورف  دیرخ و  قح  اھنامیپ ―  ، و  اھدادرارق
یگتسب لعب  فطل  هب  بوخ  تالوصحم   . دوب کاخ  یروراب  یادخ  کی  وا  دتسرفب ― 

. دوب یروراب  نآ و  تیکلام   ، نیمز ریگرد  ًاتدمع  هقرف  نیا   . دنتشاد

ناراد نیمز  اھنآ   . دندوب ناگدرب  ، و  اھنیمز  ، لزانم کلام  لعب  نارادفرط   ، لک رد 
کی  ، سدقم ناکم  کی  لعب  رھ   . دندرک یم  یگدنز  اھرھش  رد  دندوب و  تارکوتسیرآ 

. تشاد  ، ینییآ نایپسور   ،“ سدقم نانز   ” ، و تناھک

، یعامتجا خلت  یاھمسینوگاتنآ  نآ   ، نیمز هب  هجوت  رد  نیداینب  توافت  نیا  نورد  زا 
نایناعنک و طسوت  هک  دمآ  دوجو  هب  یبھذم  یاھدرکیور  ، و  یقالخا  ، یداصتقا
ات یداصتقا  یعامتجا –  ۀشقانم  نیا   . دش یم  هتشاذگ  شیامن  هب  نایناربع 

، کاب یب  ربمایپ  نیا  ناراگزور  زا   . دشن یبھذم  یعطق  ۀلئسم  کی  ایلیا  ناراگزور 
راکیپ دروم  لعب ―  ربارب  رد  هوھی  یبھذم ―  ًارصحنم  طوطخ  یور  رتشیب  عوضوم 

یتسرپاتکی یوس  هب  بقاعتم  یورشیپ  هوھی و  یزوریپ  اب  نآ  ، و  تفرگ یم  رارق 
. تفای نایاپ 

یناربع یاھیژولوئدیا  ِیبھذم  ۀبنج  هب  نیمز  عوضوم  زا  ار  لعب  هوھی –  ۀثحابم  ایلیا 
لتق هب  یا  هسیسد  یط  ار  اھتوبان  باخَا  هک  یماگنھ   . داد تھج  رییغت  یناعنک  و 
کی نیمز  یناتساب  موسر  بادآ و  زا  ایلیا   ، دنک بحاصت  ار  ناشنیمز  ات  دناسر 

. دومن زاغآ  ار  لعب  نارادفرط  هیلع  رب  شدیدش  راکیپ  درک و  تسرد  یقالخا  ۀلئسم 
ًاتدمع  . دوب اھرھش  مدرم  یالیتسا  دضرب  رھش  نورب  مدرم  گنج  کی  نینچمھ  نیا 
کی ناونع  هب  ربمایپ  نیا   . دش لیدبت  میھولا  هب  هوھی  هک  دوب  ایلیا  یربھر  تحت 

، دندوب رایسب  اھلعب   . داد نایاپ  تیھولا  ندوتس  اب  درک و  زاغآ  یضرا  بلط  حالصا 
. دش زوریپ  یتسرپ  ادخدنچ  اب  گنج  رد  یتسرپاتکی  دوب ―  یکی  هوھی 

عشوھ سوماع و  - 4

اب ینالوط  یتدم  یارب  هک  ییادخ  یا ―  هلیبق  یادخ  زا  راذگ  رد  گرزب  ماگ  کی 
هب نیشیپ ―  نایناربع  ِهوھی   ، دوب هدش  عقاو  تمدخ  دروم  موسر  بادآ و  اھینابرق و 
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، درک یم  هیبنت  شدوخ  مدرم  نایم  رد  یتح  ار  یقالخا  شزغل  مرج و  هک  ییادخ 
ات تشگ  رادیدپ  یبونج  یاھ  هپت  نایم  زا  وا   . دش هتشادرب  سوماع  طسوت 

زا  . دنک موکحم  ار  یلامش  لیابق  یقالخا  شزغل  ، و  یرگمتس  ، یتسم  ، یراکھبت
. دوب هدشن  مالعا  نیطسلف  رد  یزادنا  نینط  قیاقح  نینچ  یسوم  ناراگزور  ماگنھ 

نیون میھافم  فشاک  کی  وا  ؛  دوبن بلط  حالصا  ای  هدننک  میمرت  کی  ًافرص  سوماع 
وا ناینیشیپ  طسوت  هک  درک  مالعا  ادخ  ۀرابرد  ار  یدایز  یاھزیچ  وا   . دوب تیھولا 
هب مدرم  نایم  رد  هانگ  هک  یھلا  دوجوم  کی  هب  یدنمرواب  هب  دوب و  هدش  مالعا 

زا راب  نیتسخن  یارب   . درک هلمح  تماھش  اب  دنک  یم  دییأت  ار  دوخ  ۀدیزگرب  حالطصا 
یلم و یرواد  ۀناگود  درادناتسا  شھوکن  ناسنا  یاھشوگ  قداص  کلم  ناراگزور 
هک دینش  ناشخیرات  رد  راب  نیتسخن  یارب  نایناربع  شوگ   . دینش ار  یقالخا  لوصا 
رھ نایم  رد  نوچمھ  ناشیگدنز  رد  ار  هانگ  مرج و  رگید   ، هوھی  ، ناشدوخ یادخ 

رد ار  ایلیا  لیئومس و  لداع  ریگتخس و  یادخ  سوماع   . دنک یمن  لمحت  رگید  مدرم 
یراکاطخ هیبنت  اب  هطبار  رد  هک  دید  ار  ییادخ  نینچمھ  اما   ، دومن مسجت  نھذ 

هب میقتسم  ۀلمح  کی  نیا   . تسناد یمن  رگید  تلم  رھ  زا  توافتم  ار  نایناربع 
نآ زا  ناراگزور  نآ  نایناربع  زا  یرایسب  ، و  دوب هدیزگرب “ مدرم   ” ۀناھاوخ دوخ  نیرتکد 

. دندوب رطاخ  هدرزآ  ًادیدش 

هراتس و تفھ  هک   ، دیرفآ ار  داب  داد و  لکش  ار  اھھوک  هک  سک  نآ  : ” تفگ سوماع 
دزاس و یم  لیدبت  دادماب  هب  ار  گرم  ۀیاس  هک  سک  نآ  ، و  داد لکش  ار  یچراکش 

نانطومھ شھوکن  رد  وا  و  “ . دییوجب هانپ  وا  هب   ، دنک یم  کیرات  بش  نوچمھ  ار  زور 
دمآرب نیا  ددص  رد  دوخ  یقالخاریغ  تاقوا  یھاگ  ، و  بلط تصرف   ، یبھذم همین 
اب هطبار  رد  هک  هاگنآ   ، دنک فیصوت  ار  ریذپانرییغت  ِهوھی  کی  ۀنامحریب  تلادع  هک 

مھاوخ نوریب  اجنآ  زا  ار  اھنآ   ، دنوش ورف  خزود  هب  رگا  یتح  : ” تفگ ناراکترارش 
و “ ” . دروآ مھاوخ  ریز  هب  ار  اھنآ  اجنآ  زا   ، دننک دوعص  نامسآ  هب  رگا  یتح  ؛  دیشک
مھاوخ نامرف  تلادع  ریشمش  هب  اجنآ   ، دنور تراسا  هب  ناشنانمشد  دزن  رگا  یتح 

، تخاس ریحتم  رتشیب  ار  دوخ  ناگدنونش  سوماع  “ . تشک دھاوخ  ار  ناشیا  ، و  داد
هوھی مان  هب  تفرگ و  هناشن  نانآ  یوس  هب  ار  ماھتا  تمالم و  تشگنا  هک  هاگنآ 

و “ ” . درک مھاوخن  شومارف  زگرھ  ار  امش  یاھراک  زا  کیچیھ  ًانیقی  : ” درک مالعا 
لابرغ رد  هلغ  هک  نانچ   ، درک مھاوخ  کَلَا  اھتلم  ۀمھ  نایم  رد  ار  لیئارسا  نادناخ 

“. دوش کَلَا 

داد رادشھ  لیئارسا  موق  هب  درک و  مالعا  اھتلم “ یمامت  یادخ   ” ار هوھی  سوماع 
اب ِراگزومآ  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  . و  دریگب ار  یراکتسرد  یاج  دیابن  یبھذم  نییآ  هک 
هک دومن  شخپ  ار  تقیقح  ۀیام  ریمخ  ردقنآ   ، دوش هتشک  راسگنس و  تماھش 
ار قداص  کلم  یزاسراکشآ  ِرتشیب  لماکت  وا  ؛  داد تاجن  ار  لاعتم  هوھی  نیرتکد 

. دوب هدومن  نیمضت 
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هدنز قیرط  زا  ار  لداع  یناھج  یادخ  کی  رب  ینبم  وا  نیرتکد  سوماع و   ، عَشوھ
زا ششخب  عشوھ   . دومن لابند  تبحم  اب  یادخ  کی  ۀنوگ  یسوم  تشادرب  نتخاس 
زیمآرھم و ینابرھم  تراشب  کی  وا   . ینابرق قیرط  زا  هن   ، درک هظعوم  ار  هبوت  قیرط 
؛ تخاس مھاوخ  دوخ  دزمان  دبا  هب  ات  ار  وت  : ” تفگ درک و  مالعا  ار  یھلا  ششخب 

دوخ دزمان  تمحر  رد  زیمآرھم و  تبحم  رد  تلادع و  یراکتسرد و  رد  ار  وت   ، یرآ
ار ناشیا  نم  “ ” . تخاس مھاوخ  دوخ  دزمان  یرادافو  رد  یتح  ار  وت   . تخاس مھاوخ 

“. تسا هتشگرب  نم  بضغ  اریز   ، تشاد مھاوخ  تسود  ناگیار  هب 

ادخ اب  هطبار  رد  ، و  داد همادا  هنارادافو  ار  سوماع  یقالخا  یاھرادشھ  عشوھ 
نخس نیا  لیئارسا  موق  اما  “ . منک هیبنت  ار  اھنآ  هک  تسا  نیا  نم  تساوخ  : ” تفگ
هب نم  : ” تفگ یو  هک  هاگنآ   ، دندروآ رامش  هب  تنایخ  زرم  رد  یلدگنس و  ار  وا 
اھنآ ‘؛ و  دیتسھ نم  مدرم  امش   ’ ، تفگ مھاوخ  دندوبن  نم  مدرم  هک  ییاھنآ 

، و داد همادا  ششخب  هبوت و  ۀظعوم  هب  وا  ‘“ . یتسھ ام  یادخ  وت   ’ ، تفگ دنھاوخ 
تسود ناگیار  هب  ار  ناشیا  نم  ؛  داد مھاوخ  افش  ار  ناشیا  دادترا  نم  : ” تفگ

دیما و هشیمھ  عشوھ  “ . تسا هتشگرب  ناشیا  زا  نم  مشخ  اریز   ، تشاد مھاوخ 
مدرم یارب  نم  : ” دوب نیا  هراومھ  وا  مایپ  یلصا  عوضوم   . دومن مالعا  ار  ششخب 

اریز  ، تسناد دنھاوخن  ار  ییادخ  نم  زا  ریغ  هب  اھنآ   . تشاد مھاوخ  ششخب  دوخ 
“. درادن دوجو  یا  هدنھد  تاجن  چیھ  نم  زج  هب 

شزغل و زا  هوھی  هک  تخیگنارب  تخانش  نیا  هب  ار  نایناربع  یلم  نادجو  سوماع 
رد  ، دنا هدیزگرب  مدرم  ًارھاظ  ناشیا  اریز   ، دنک یمن  یشوپ  مشچ  اھنآ  نایم  رد  هانگ 
تبحم یھلا و  محر  ۀدنیاشخب  یتآ  یاھرات  رد  نیزاغآ  یاھادص  عشوھ  هک  یلاح 

. تخاون ار  دش  هدناوخ  عیدب  یا  هنوگ  هب  شنارایتسد  ایعشا و  طسوت  هک  زیمآرھم 
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شزغل یصخش و  ناھانگ  دض  رب  هیبنت  تادیدھت  یخرب  هک  دندوب  یناراگزور  اھنیا 
رد الب  نارگید  هک  یلاح  رد   ، دندرک یم  مالعا  یلامش  لیابق  نایم  رد  ار  یلم 

نیا ۀجیتن  رد   . دندرک یم  ینیب  شیپ  ار  یبونج  یھاشداپ  یاھ  یطخت  یارب  تازاجم 
شروھظ ایعشا  نیلوا  هک  دوب  یناربع  یاھتلم  رد  یھاگآدوخ  نادجو و  یگتخیگنارب 

. دیناسر ماجنا  هب  ار 

نانیمطا تیلباق  ِریذپانرییغت  لامک  ، و  وا نارکیب  درخ   ، دنوادخ نادواج  تعیبط  ایعشا 
نینچمھ نم  : ” درک یگدنیامن  ار  لیئارسا  یادخ  راتفگ  نیا  اب  وا   . درک هظعوم  ار  وا 

وت دنوادخ  “ ” . تخاس مھاوخ  نآ  لوقاش  ار  تلادع  یریگ و  هزادنا  نامسیر  ار  فاصنا 
هتفرگ رارق  نآ  رد  ناسنا  هک  اسرف  تقاط  یگدنب  زا  وت و  سرت  زا  وت و  هودنا  زا  ار 

هک  ، دینش دنھاوخ  یزاوآ  ترس  تشپ  زا  وت  یاھشوگ  و  “ ” . دیشخب دھاوخ  ییاھر 
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؛ تسا نم  ۀدنھد  تاجن  دنوادخ  رگنب  ‘“ ” . رادرب ماگ  نآ  رد   ، تسا نیا  هار   ’ دیوگ یم 
“. تسا نم  زاوآ  نم و  تردق  دنوادخ  اریز   ، دیسرت مھاوخن  هدرک و  لکوت  وا  رب 

امش ناھانگ  هچ  رگا   . مینک لالدتسا  مھ  اب  راذگب  ایب و  نونکا   ’ ، دیامرف یم  دنوادخ  ”
خرس زمرق  نوچمھ  هچ  رگ  ؛  دش دھاوخ  دیفس  فرب  نوچمھ   ، دشاب ناوغرا  نوچ 

‘“ . دش دھاوخ  مشپ  دننام   ، دشاب

اریز  ، شخردب زیخرب و  : ” تفگ درک و  ور  حور  ۀنشت  کانمیب و  ِنایناربع  هب  ربمایپ  نیا 
نم رب  دنوادخ  حور  “ ” . تسا هدرک  عولط  وت  رب  دنوادخ  لالج  ، و  تسا هدمآ  وت  رون 
هداتسرف ارم  وا  ؛  مھد تراشب  ار  نانتورف  ات  تسا  هدرک  حسم  ارم  نم  وا  اریز   ، تسا

هب ار  نادنز  زا  ییاھر  ناریسا و  هب  ار  یدازآ  ، و  مشخب مایتلا  ار  ناگتسکشلد  ات 
ناج ، و  درک مھاوخ  رایسب  یداش  دنوادخ  رد  “ ” . منک مالعا  دنسوبحم  هک  ییاھنآ 
هتخاس و سبلم  تاجن  ۀماج  هب  ارم  وا  اریز   ، دوب دھاوخ  نامداش  میادخ  رد  نم 

زین وا   ، ناشیا یاھجنر  یمامت  رد  “ ” . تسا هدیناشوپ  نم  هب  ار  دوخ  ییاسراپ  یادر 
شیوخ تشذگ  تبحم و  رد   . داد تاجن  ار  ناشیا  یو  روضح  ۀتشرف  ، و  دیشک جنر 

“. دومن تخادرپ  ار  ناشیا  ۀیدف 

دندومن و دییأت  ار  وا  یازفا  حور  تراشب  اھنآ   . دندمآ ایعشا  نیا  زا  دعب  ایدبوع  هاکیم و 
هب دوب  نانھاک  ۀطلس  ریز  هک  ار  نایناربع  نییآ  عاجش  ربمایپ  ود  نیا  . و  دندوزفا نآ  رب 

ییاورپ یب  اب  ندرک  ینابرق  متسیس  یمامت  هب  دندرمش و  دودرم  کاب  یب  یا  هنوگ 
. دندرب شروی 

دزم یارب  هک  ار  ینانھاک  دننک و  یم  یرواد  شاداپ  یارب  هک  ار  ینانارمکح   ” هاکیم
. درک شھوکن  دننک “ یم  ییوگشیپ  لوپ  یارب  هک  ار  یناربمایپ  دنھد و  یم  شزومآ 
ریز سک  رھ  اما  : ” تفگ داد و  شزومآ  ار  یرگ  تناھک  تافارخ و  زا  ییاھر  ِزور  کی  وا 

اھموق ۀمھ  اریز   ، دناسرت دھاوخن  ار  وا  سک  چیھ  ، و  تسشن دھاوخ  دوخ  کات 
“. ادخ زا  شیوخ  مھف  قباطم  کی  رھ   ، درک دنھاوخ  یگدنز 

روضح هب  ینتخوس  یاھینابرق  اب  ایآ  : ” دوب نیا  هراومھ  هاکیم  مایپ  یلصا  عوضوم 
رھن رازھ  هد  اب  ای  دش  دھاوخ  دونشخ  چوق  رازھ  کی  اب  دنوادخ  ایآ  ؟  میایب دنوادخ 

هانگ یارب  ار  شیوخ  ندب  ۀرمث   ، مھدب مھانگ  تھج  هب  ار  ما  هداز  تسخن  ایآ  ؟  نغور
هچ وت  زا  دنوادخ  ؛ و  تسا هداد  ناشن  نم  هب  تسوکین  ار  هچنآ  وا   ، درم یا  ؟  مناج
اب ینتورف  اب  یرادب و  تسود  ار  تبحم  یرآ و  اج  هب  ار  فاصنا  هکنآ  زج   ، دبلط یم 

ناراگزور یتسار  هب  اھنیا  ؛  دوب گرزب  رصع  کی  نیا  و  ؟ “ یرادرب ماگ  تیادخ 
نینچ شیپ  لاس  دصناپ  رازھ و  ود  زا  شیب  یناف  ناسنا  هک   ، دندوب یزیگنا  ناجیھ 
رطاخ هب  رگا  . و  دندرک رواب  ار  اھنآ  یتح  یخرب  ، و  دینش یشخب  ییاھر  یاھمایپ 
یناربع موسر  نینوخ  نییآ  یمامت  ناراگزومآ  نیا   ، دوبن نانھاک  ۀناجوجل  تمواقم 

. دندرک یم  نوگژاو  ار  شتسرپ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



کاب یب  یایمرا  - 6

یارب راک  نیا   ، دنداد همادا  ایعشا  تراشب  ریسفت  هب  راگزومآ  نیدنچ  هک  یلاح  رد 
یادخ  ، هوھی نتخاس  یللملا  نیب  رد  ار  دعب  ۀناعاجش  ماگ  هک  دنام  یقاب  ایمرا 

. درادرب  ، نایناربع

رگید یاھتلم  اب  نایناربع  یماظن  یاھراکیپ  رد  هوھی  هک  درک  مالعا  یکاب  یب  اب  ایمرا 
اھتلم و یمامت   ، نیمز یمامت  یادخ  هوھی  هک  درک  دیکأت  وا   . تسین اھنآ  یوس  رد 

یللملا نیب  ۀدنورالاب  جوم  جوا  ۀطقن  ایمرا  یاھشزومآ   . تسا نامدرم  یمامت 
مالعا روسج  رونخس  نیا  هشیمھ  یارب  ماجنارس و  ؛  دوب لیئارسا  یادخ  نتخاس 
لِب  ، نایرصم یارب  سیریسوا  هک  نیا  ، و  تساھتلم یمامت  یادخ  هوھی  هک  درک 
نیدب . و  تسین ناینیطسلف  یارب  ناگاد  ای   ، اھیروشآ یارب  روشآ   ، اھیلباب یارب 

رد ًادودح   ، ایند رساترس  رد  یتسرپاتکی  سناسنر  نآ  رد  نایناربع  بھذم  بیترت 
کی حطس  هب  هوھی  موھفم  ماجنارس  ؛  دیدرگ میھس   ، نآ لابند  هب  ماگنھ و  نیا 
ناراکمھ زا  یرایسب  اما   . دوب هتفای  زارف  یناھیک  تمرح  یتح  یا و  هرایس  تیھولا 

. دننک روصت  یناربع  تلم  زا  ادج  ار  هوھی  هک  دنتفای  لکشم  ار  نیا  ایمرا 

دوب هدرک  فیصوت  ایعشا  هک  تبحم  اب  لداع و  یادخ  اب  هطبار  رد  نینچمھ  ایمرا 
ور نیا  زا  ؛  ما هدیزرو  رھم  وت  هب  هنادواج  یرھم  اب   ، یرآ : ” درک مالعا  وا   . دومن هظعوم 
هب ار  اھناسنا  نادنزرف  تسین  لیام  وا  اریز  “ ” . ما هدرک  بذج  زیمآرھم  یتبحم  اب  ار  وت 

“. دزاس راچد  هودنا  تبیصم و 

راک رد  گرزب و  ریبدت  رد  وا   ، تسا راکتسرد  ام  یادخ  : ” تفگ کاب  یب  ربمایپ  نیا 
. تسا زاب  اھناسنا  نادنزرف  یمامت  یاھھار  یمامت  یور  شنامشچ   . تسا دنمناوت 

کی نیا  اما  “ . دنک یم  اطع  شلامعا  ۀویم  رب  انب  شیاھھار و  قباطم  سک  رھ  هب  وا 
نونکا و  : ” تفگ میلشروا  ۀرصاحم  لوط  رد  هک  هاگنآ   ، دش یم  یقلت  زیمآرفک  تنایخ 

و “ . ما هدرپس  لباب  هاشداپ   ، رصندکوبن  ، دوخ رازگتمدخ  تسد  هب  ار  اھنیمزرس  نیا 
وا یندم  نانارمکح  نانھاک و   ، درک هیصوت  ار  رھش  ندش  میلست  ایمرا  هک  یماگنھ 

. دنتخادنا کیرات  ۀمخد  کی  ِدولآ  لگ  لادوگ  لخاد  هب  ار 
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رد اھنآ  تراسا  یدوبان و   ، دوبن یناربع  تلم  تناھک  ممصم  شنک  رطاخ  هب  رگا 
اھنآ تلم   . دوب یم  دنمدوس  رایسب  اھنآ  شرتسگ  لاح  رد  تایھلا  یارب  نیرھنلا  نیب 
یاھ هظعوم  زا  اھنآ  یارگ  یلم  ِهوھی  ، و  دوب هدرک  طوقس  لباب  یاھشترا  ربارب  رد 

نداد تسد  زا  هب  تبسن  یدونشخان   . دوب هدید  بیسآ  یناحور  ناربھر  یللملا  نیب 
ندنادرگزاب یارب  شالت  رد  یدوھی  نانھاک  دش  بجوم  هک  دوب  اھنآ  یلم  یادخ 
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یادخ کی  ۀتفای  طسب  دیدج و  ۀدیا  یتح  ۀدیزگرب  مدرم  تبترم  هب  نایدوھی 
ًارھاظ یاھدادخر  دایدزا  اھ و  هناسفا  عادبا  رد   ، اھتلم یمامت  ۀدش  یللملا  نیب 

. دننکن راذگورف  یمادقا  چیھ  زا  یناربع  خیرات  رد  اسآ  هزجعم 

، دنتفرگ رارق  یلباب  یاھ  هناسفا  تایاور و  ریثأت  تحت  رایسب  تراسا  لوط  رد  نایدوھی 
یاھناتساد یناحور  تیمھا  یقالخا و  یاون  اھنآ  هک  دوش  هتشاگن  دیاب  هچ  رگ 

روط هب  اھنآ  دوجو  نیا  اب   ، دنداد دوبھب  غیرد  یب  روط  هب  دنتفریذپ  هک  ار  ینادلک 
راختفا و لیئارسا  خیرات  ناکاین و  یارب  ات  دندرک  فیرحت  ار  اھ  هناسفا  نیا  تخاونکی 

. دنھد ناشن  لالج 

نآ ، و  دنتشاد هدیا  کی  اھنت  دوخ  ناھذا  رد  یناربع  ناگدنسیون  نانھاک و  نیا 
. دوب اھنآ  یداژن  خیرات  یزاسالاو  ، و  یناربع تایاور  زا  دیجمت   ، یدوھی تلم  یزاسزاب 
زا یگرزب  شخب  نینچ  هب  ار  دوخ  ۀنوگاطخ  یاھ  هدیا  نانھاک  نیا  هک  تیعقاو  نیا  رگا 
هک دوش  هدروآ  رطاخ  هب  دیاب   ، تسا یدونشخان  بجوم  دندرک  لصو  رتخاب  یایند 
اھنآ ؛  دنسیون یم  ماھلا  قیرط  زا  هک  دندرکن  اعدا  اھنآ  ؛  دندرکن ار  راک  نیا  ًادمع  اھنآ 
یباتک ندرک  هدامآ  لاح  رد  ًافرص  اھنآ   . دنا هتشاگن  سدقم  باتک  کی  هک  دندرکن  اعدا 

هدش یحارط  تراسا  رد  ناشناعونمھ  ۀتفای  شھاک  ۀیحور  تیوقت  یارب  هک  دندوب 
هداد رارق  فدھ  ار  ناشنانطومھ  ۀیحور  یلم و  ۀیحور  دوبھب  عطق  روط  هب  اھنآ   . دوب
اھ و هتشون  نیا  هک  دنام  یقاب  دعب  ناراگزور  یاھناسنا  یارب  راک  نیا   . دندوب
ریذپاناطخ حالصا  هب  یاھشزومآ  یامنھار  باتک  کی  تروص  هب  ار  رگید  تاجتشون 

. دننک یروآدرگ 

اھنآ اما   ، درک هدافتسا  رفاو  روط  هب  تاجتشون  نیا  زا  تراسا  زا  دعب  یدوھی  تناھک 
یادخ هب  هک   ، مود ِءایعشا   ، ریذپان هطلس  ناوج و  ربمایپ  کی  روضح  ۀطساو  هب 
شیک رییغت  لماک  روط  هب  دشرا  ِءایعشا  ۀدنشخب  ، و  راکتسرد  ، تبحم اب   ، لداع

. دندش هتشاد  زاب  دایز  ۀزادنا  هب  دوخ  عونمھ  ناریسا  یور  ذوفن  لامعا  رد  دوب  هداد 
وا  . دوب هدش  اھتلم  یمامت  یادخ  هوھی  هک  تشاد  رواب  ایمرا  هارمھ  هب  نینچمھ  وا 

نامھ هب  هک  دومن  هظعوم  ییایوگ  ریثأت  نانچ  اب  ار  دنوادخ  تعیبط  یاھیروئت  نیا 
نیا . و  دروآ دوجو  هب  یناشیکون  اھنآ  ناگدننک  ریسا  نایدوھی و  نایم  رد  هزادنا 
مصاخم و نانھاک  هک  تشاگن  یروط  ار  دوخ  یاھشزومآ  ناوج  رگ  هظعوم 

هچ رگ   ، دننک عطق  وا  اب  ار  دوخ  تاطابترا  یمامت  هک  دندمآرب  ددص  رد  تشذگ  یب 
تاجتشون هب  اھنآ  ندرک  همیمض  هب  اھنآ  هوکش  ییابیز و  یارب  ضحم  مارتحا 

رد ار  مود  ِءایعشا  نیا  تاجتشون  ناوت  یم  ور  نیا  زا  . و  تشگ رجنم  نیشیپ  ِءایعشا 
. دومن ادیپ  دشاب  یم  جنپ  هاجنپ و  ات  لھچ  یاھلصف  لماش  هک  مان  نآ  اب  یباتک 

ییادخ یالاو  کرد  هب  یسیع  راگزور  ات  اتنو  یکام  زا  یبھذم  راگزومآ  ای  ربمایپ  چیھ 
هک ییادخ   . تفاین تسد  دومن  مالعا  تراسا  ناراگزور  نیا  لوط  رد  مود  ِءایعشا  هک 
وا رگنب   ” . دوبن ناسنا  تخاس  ، و  هنوگ ناسنا   ، کچوک دومن  مالعا  یناحور  ربھر  نیا 
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نیمز زا  اھنامسآ  هک  روطنامھ  و  “ ” . دریگ یمرب  درَگ  کی  نوچمھ  ار  اھ  هریزج 
امش راکفا  زا  نم  یاھ  هشیدنا  رتدنلب و  امش  یاھھار  زا  زین  نم  یاھھار   ، دنرتدنلب

“. تسا رتدنلب 

یادخ کی  هک  درک  هراظن  ار  یرشب  یناراگزومآ  قداص  کلم  اتنو  یکام  ماجنارس 
کی لوا  ِءایعشا  نوچمھ  ربھر  نیا   . دنداد یم  ناشن  یناف  ناسنا  هب  ار  یعقاو 

ار ناسنا  ما و  هتخاس  ار  نیمز  نم   ” . دومن هظعوم  ار  ناھج  یماح  شنیرفآ و  یادخ 
رپ هنکس  زا  ات  مداد  لکش  ار  نآ  نم  ؛  ما هدیرفاین  هدوھیب  ار  نآ  نم   . ما هداھن  نآ  یور 
زا دیدج  ربمایپ  نیا  “ . درادن دوجو  نم  زج  ییادخ  چیھ  ؛  مرخآ لوا و  نم  “ ” . ددرگ
دیدپان اھنامسآ  تسا  نکمم  : ” تفگ نخس  نینچ  لیئارسا  یادخ  دنوادخ  یوس 
لسن ات  لسن  زا  نم  تاجن  دبا و  ات  نم  یراکتسرد  اما   ، دوش هنھک  نیمز  دنوش و 

نم اریز   ، شابم ناسارھ  ؛  متسھ وت  اب  نم  اریز   ، شابم ناسرت  “ ” . دوب دھاوخ  رادیاپ 
تاجن کی  لداع و  ییادخ  درادن ―  دوجو  نم  زج  ییادخ  “ ” . متسھ وت  یادخ 

“. هدنھد

ماگنھ نآ  زا  هک  روطنامھ   ، داد یم  یلست  ار  یدوھی  یارسا  نانخس  نیا  ندینش  و 
، ما هدیرفآ  ار  وت  نم  : ’ دیامرف یم  دنوادخ  : ” تسا هدیشخب  شمارآ  ار  نت  رازھ  نارازھ 

‘“ . یتسھ نم  هب  قلعتم  وت  ؛  ما هدناوخ  تمان  اب  ار  وت   ، ما هداد  ار  وت  ۀیدف  نم 
اھبنارگ نم  ۀدید  رد  وت  اریز   ، دوب مھاوخ  وت  اب   ، یرذگب اھبآ  زا  هک  یماگنھ  ”

یارب دنک و  شومارف  ار  دوخ  راوخریش  کدوک  دناوت  یم  نز  کی  ایآ  “ ” . یتسھ
ار منادنزرف  نم  یلو   ، دنک شومارف  تسا  نکمم   ، یرآ ؟  دنکن یزوسلد  شرسپ 
نم  . ما هدرک  شقن  مناتسد  فک  رب  ار  اھنآ  نم  رگنب  سپ   ، درک مھاوخن  شومارف 

ار دوخ  یاھھار  ریرش  راذگب  “ ” . ما هدناشوپ  شیوخ  ناتسد  ۀیاس  اب  ار  اھنآ  یتح 
وا ، و  ددرگزاب دنوادخ  یوس  هب  راذگب  ، و  ار شیوخ  راکفا  راکدب  صخش  دیوگ و  کرت 
دھاوخ وفع  یناوارف  هب  وا  اریز   ، دیایب نامیادخ  یوس  هب  ، و  درک دھاوخ  محر  یو  هب 

“. درک

وا : ” دیھد ارف  شوگ  میلاس  یادخ  ِدیدج  یزاسراکشآ  نیا  تراشب  هب  رگید  راب 
درگ شناوزاب  رد  ار  اھ  هرب  وا  ؛  دینارچ دھاوخ  ار  شنادنفسوگ  نابش  کی  نوچمھ 

ورین ار  نافیعض  وا   . درک دھاوخ  لمح  دوخ  شوغآ  رد  ار  اھنآ  دروآ و  دھاوخ 
ییاھنآ  . دنک یم  اطع  رتشیب  توق  دنرادن  یتردق  چیھ  هک  ییاھنآ  هب  ، و  دشخب یم 

ییاھلاب اب  اھنآ  ؛  تفای دنھاوخ  هزات  یورین  دنشک  یم  راظتنا  دنوادخ  یارب  هک 
اھنآ ؛  دش دنھاوخن  هتسخ  دیود و  دنھاوخ  اھنآ  ؛  تفرگ دنھاوخ  جوا  اھباقع  نوچمھ 

“. تفر دنھاوخن  لاح  زا  تفر و  دنھاوخ  هار 

لاعتم هوھی  کی  طیسب  موھفم  ۀدیقع  نوماریپ  یا  هدرتسگ  تاغیلبت  هب  ایعشا  نیا 
یناھج ۀدننیرفآ  ناونع  هب  لیئارسا  یادخ  دنوادخ  یاویش  فیصوت  رد  وا   . دز تسد 
هنارعاش یناھج  ردپ  نارکیب  یاھیگژیو  زا  دوخ  فیصوت  رد  وا   . دومن تباقر  یسوم  اب 
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هدشن ماجنا  ینامسآ  ردپ  نوماریپ  ییابیز  نایب  چیھ  نونکات  ماگنھ  نآ  زا   . دوب
نیرت یقیقح  نیرتالاو و  ۀرمز  رد   ، ریمازم دننامھ  ایعشا  یاھ  هتشون   . تسا

هب لیئاکیم  دورو  زا  شیپ  ات  هک  دنتسھ  دنوادخ  زا  یونعم  کرد  نوماریپ  تافیصوت 
شوگ تیھولا  زا  وا  فیصوت  هب   . دنا هدیسر  یناف  ناسنا  یاھشوگ  هب  ایشنروی 

لوا و نم  “ ” . تسا نکاس  تیدبا  رد  هک  متسھ  هبترمالاو  لاعتم و  نآ  نم  : ” دیھد
هک تسین  هاتوک  دنوادخ  تسد  و  “ ” . درادن دوجو  نم  زج  یرگید  یادخ  چیھ   . مرخآ

کی نیا  و  “ . دونشب دناوتن  هک  تسین  نیگنس  زین  وا  شوگ  ، و  دھد تاجن  دناوتن 
ۀظعوم هب  راو  هدنامرف  یلو  نابرھم  ربمایپ  نیا  هک  هاگنآ  دوب  تیدوھی  رد  نیون  نیرتکد 

شومارف دنوادخ   ” هک درک  مالعا  وا   . دیزرو رارصا   ، دنوادخ یرادافو   ، یھلا تابث 
“. دنک یمن  کرت   ، دنک یمن 

دنوادخ هب  گنتاگنت  رایسب  یا  هنوگ  هب  ناسنا  هک  دومن  مالعا  تأرج  رپ  راگزومآ  نیا 
لالج یارب  دوش  یم  هدناوخ  نم  مان  هب  هک  ار  سک  رھ  : ” تفگ وا   . تسا هتسباو 
متسھ نآ   ، نم یرآ   ، نم  . دروآ دنھاوخ  اج  هب  ارم  شیاتس  اھنآ  ، و  ما هدیرفآ  شیوخ 
رطاخ هب  ار  اھنآ  ناھانگ  مزاس و  یم  وحم  نتشیوخ  رطاخ  هب  ار  اھنآ  یاھیطخت  هک 

“. دروآ مھاوخن 

رد  ، درب یم  نایم  زا  ار  یلم  یادخ  کی  تشادرب  گرزب  یناربع  نیا  هک  دیونشب 
: دیوگ یم  وا  نوماریپ  دراد و  یم  مالعا  لالج  رد  ار  یناھج  ردپ  تینابر  هک  یلاح 
دوجو نیا  اب  و  “ . میاپ ریز  ِیسرک  نیمز  ، و  تسا نم  یھاشداپ  تخت  اھنامسآ  ”
ِهوھی موھفم   . دوب وجتسج  لباقریغ  ، و  لداع  ، تمظع اب   ، سدقم ایعشا  یادخ 

“. تسا هتفر  نایم  زا  ًابیرقت  ینابایب  نانیشنرداچ  ِدوسح  ، و  وج ماقتنا   ، نیگمشخ
تسا هتشگ  رادیدپ  یناف  ناسنا  نھذ  رد  یناھج  لاعتم و  ِهوھی  زا  دیدج  کرد  کی 

رحس و یدوبان  یھلا  تلادع  کرد   . دور یمن  تسد  زا  یرشب  شرگن  رد  زگرھ  هک 
ناھج کی  هب  ناسنا  ماجنارس   . تسا هدرک  زاغآ  ار  کیژولویب  سرت  یودب و  یوداج 

ییاھن نانیمطا و  لباق  یاھیگژیو  اب  یناھج  یادخ  کی  هب  مظنم و  دنمنوناق و 
. دوش یم  یفرعم 

فقوتم زگرھ  تبحم  یادخ  نیا  مالعا  یارب  ینامسآ  یادخ  کی  ِرگ  هظعوم  نیا  و 
نتورف راک و  هبوت  حور  کی  هک  نآ  اب  زین  ، و  منکاس سدقم  عیفر و  ناکم  رد  نم   ” . دشن

ۀدنھد شمارآ  نانخس  زاب  دوخ  یاھرصع  مھ  اب  گرزب  راگزومآ  نیا  و  “ . دراد
ار امش  ناور  درک و  دھاوخ  تیادھ  ار  امش  هتسویپ  دنوادخ  و  : ” تفگ یرتشیب 

دننامھ دوب و  دیھاوخ  باریس  یغاب  دننامھ  امش   . تخاس دھاوخ  دونشخ 
حور  ، دیایب لیس  کی  لثم  نمشد  رگا  . و  دوش یمن  مک  نآ  یاھبآ  هک  یا  همشچ 

 - سرت مالک  رگید  راب  و  “ . تشارفا دھاوخرب  یعفادت  راوید  کی  وا  لباقم  رد  دنوادخ 
عون نداد  تکرب  یارب  میلاس  شخب  نانیمطا  بھذم  قداص و  کلم  ۀدننک  دوبان 

. دیشخرد رشب 
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قلطم تردق  تمظع و  زا  شیلاعتم  فیصوت  قیرط  زا  ریلد  رگن و  هدنیآ  یایعشا 
عون یمامت  تفوطعرپ  ردپ  ، و  ناھج یاورنامرف   ، تبحم یادخ   ، لاعتم ِهوھی  ِیناھج 

ناراگزور نآ  ماگنھ  زا   . داد رارق  عاعشلا  تحت  رثؤم  یا  هنوگ  هب  ار  ارگ  یلم  ِهوھی   ، رشب
، و یھلا ششخب   ، یناھج تلادع   ، رتخاب رد  دنوادخ  تشادرب  نیرتالاب  دادیوررپ 

ییابیز اب  یلاع و  نابز  اب  گرزب  راگزومآ  نیا   . تسا هتفریذپ  ار  هنادواج  یراکتسرد 
. دومن فیصوت  تبحم  اب  ًامامت  ردپ  ناونع  هب  ار  دنمتردق  ًامامت  راگدیرفآ  دننام  یب 

رد دندوب  نوگانوگ  یاھتلم  زا  هک  ییاھنآ  هب  شمدرم و  هب  تراسا  نارود  ِربمایپ  نیا 
یایعشا نیا  . و  دومن هظعوم  دنداد  یم  شوگ  لباب  رد  هناخدور  رانک  رد  هک  یلاح 
هناتسرپدوخ یداژن  رظن  زا  تسردان و  میھافم  یرایسب  ندرک  یثنخ  یارب  مود 

روط هب  شالت  نیا  رد  وا  اما   . داد ماجنا  یدایز  راک  دوعوم  حیسم  تیرومأم  نوماریپ 
تسردان ِییارگ  یلم  کی  نتخاس  راک  فقو  ار  دوخ  نانھاک  رگا   . دوبن قفوم  لماک 

دوعوم حیسم  شریذپ  تخانش و  یارب  ار  هار  ایعشا  ود  یاھشزومآ   ، دندرک یمن 
. تخاس یم  هدامآ 

یبھذمریغ سدقم و  خیرات  - 8

هب شرگن  سدقم و  خیرات  ناونع  هب  نایناربع  براجت  ۀچخیرات  هب  شرگن  مسر 
ۀدمع شخب  لوئسم   ، یبھذمریغ خیرات  ناونع  هب  ایند  ۀدنامیقاب  یاھدادخر 

هب یراوشد  نیا  . و  تسا خیرات  ریسفت  نوماریپ  یرشب  نھذ  رد  دوجوم  یمگردرس 
هک نیا  زا  دعب   . درادن دوجو  نایدوھی  نوماریپ  رالوکس  خیرات  چیھ  هک  تسا  ببس  نیا 

ًارھاظ یاھدروخرب  نوماریپ  دوخ  دیدج  یاھ  هتشاگن  لباب  رد  هدش  دیعبت  نانھاک 
دھع رد  هک  روطنآ  لیئارسا  سدقم  خیرات  ینعی   ، نایناربع اب  دنوادخ  یاسآ  هزجعم 

 ― نایناربع روما  نوماریپ  دوجوم  یاھ  هتشاگن   ، دندرک هدامآ  ار  هدش  فیصوت  قیتع 
هب ادوھی “ ناھاشداپ  یاھراک   ” و لیئارسا “ ناھاشداپ  یاھراک   ” یاھباتک لثم 
لماک روط  هب  تقد و  اب  ار  یناربع  خیرات  رگید  قیقد  شیبامک  دانسا  نیدنچ  هارمھ 

. دندرک دوبان 

رالوکس خیرات  زیرگ  لباقریغ  رابجا  هدننک و  ناریو  راشف  هنوگچ  هک  نیا  مھف  یارب 
اھنآ هک  تخاس  هدزتشحو  ار  هدش  ینارمکح  هناگیب  طسوت  ریسا و  نایدوھی  نانچ 

ۀچخیرات دیاب   ، دندرک تردابم  دوخ  خیرات  ددجم  نداد  لکش  لماک و  یسیونزاب  هب 
هدروآ رطاخ  هب  دیاب   . مینک رورم  هصالخ  روط  هب  ار  اھنآ  یلم  ۀدننک  توھبم  ۀبرجت 

ار یگدنز  نوماریپ  یبھذمریغ  یفاک  ۀفسلف  کی  دنتسناوتن  نایدوھی  هک  دوش 
یارب یھلا  یاھشاداپ  زا  دوخ  یرصم  نیزاغآ و  تشادرب  اب  اھنآ   . دنھد لکش 

بویا یارجام   . دندرک القت  هانگ  یارب  نیگمھس  یاھ  هیبنت  ۀوالع  هب  یراکتسرد 
شنکاو کی  هعماج  باتک  راکشآ  ِینیبدب   . دوب زیمآاطخ  ۀفسلف  نیا  دض  رب  یضارتعا 
یھلا تیشم  هب  هنانیبشوخ  دح  زا  شیب  تاداقتعا  نیا  هب  هنادنمدرخ  ۀنایارگایند 
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. دوب

رابدرب ابیکش و  نایدوھی  یارب  یتح  هناگیب  نانارمکح  تیمکاح  لاس  دصناپ  اما 
یا  ، یک ات  : ” دندرک ندیشک  دایرف  هب  عورش  نانھاک  ناربمایپ و   . دوب دایز  یلیخ 

، درک یم  وجتسج  ار  سدقم  نوتم  قداص  یدوھی  هک  روطنیمھ  ؟ “ یک ات   ، دنوادخ
اھنآ زا  ادخ  هک  داد  هدعو  قیتع  دھع  ربمایپ  کی   . دش یم  رتدب  وا  یمگردرس 

دوب هدرک  دیدھت  سوماع   . دھد یم  تاجن  ار  شا “ هدیزگرب  مدرم   ” دنک و یم  تظفاحم 
یارب دوخ  یاھصخاش  اھنآ  هک  نیا  رگم  دنک  یم  کرت  ار  لیئارسا  ادخ  هک 

نیب یزیچ  ار  گرزب  باختنا  هینثت  باتک  ۀدنسیون   . دنھن انب  ون  زا  ار  یلم  یراکتسرد 
ۀدنھد تاجن  هاشداپ  کی  لوا  ِءایعشا   . دوب هدرک  ریوصت   ، تنعل تکرب و   ، دب بوخ و 

هک ار  ینامیپ  ینورد ―  یراکتسرد  رصع  کی  ایمرا   . دوب هدرک  هظعوم  ار  راکوکین 
نوماریپ مود  یایعشا   . دوب هدرک  مالعا  دوب ―  هدش  هتشون  بلق  یاھ  هحول  یور 
تمدخ قیرط  زا  تاجن  لایقزح   . دوب هدرک  تبحص  هیدف  ینابرق و  قیرط  زا  تاجن 

هداد هدعو  ار  نوناق  زا  یوریپ  قیرط  زا  یزورھب  ارزع  ، و  دوب هدرک  مالعا  ار  هناراکادف 
. داتفا قیوعت  هب  تاجن  ، و  دندنام یقاب  تراسا  رد  اھنآ  اھنیا  یمامت  مغر  هب  اما   . دوب

گرزب و تب  ندیبوک  مھ  رد   ― عوقو فرش  رد  ِنارحب “ ” شیامن لایناد  سپس 
هئارا ار  هنوگ ―  حیسم  یھاشداپ   ، یراکتسرد ۀنادواج  تموکح  یروف  یرارقرب 

. دومن

رجنم یداژن  لاصیتسا  یدیماان و  زا  یا  هجرد  نانچ  هب  بذاک  دیما  نیا  یمامت  و 
تمدخ تیرومأم و  دنتسناوتن  هک  دندش  مگردرس  نانچ  نایدوھی  ناربھر  هک  تشگ 
یدوز هب  یناسنا  مسج  لکش  رد  هک  یماگنھ  ار  تشھب  یھلا  رسپ  کی  یناحور 

. دنریذپب ار  نآ  دنسانشب و  تفای ―  روھظ  ناسنا  دنزرف  تروص  هب  دمآ ―  اھنآ  دزن 

راودا زا  یخرب  یارب  اسآ  هزجعم  ریسفت  یارب  شالت  رد  یزورما  بھاذم  یمامت 
دراد تقیقح  رما  نیا  هک  یلاح  رد   . دنا هدش  اطخ  بکترم  یدج  روط  هب  یرشب  خیرات 
هدرک دراو  یرشب  روما  نایرج  هب  اھراب  ار  یھلا  ۀلخادم  ۀناردپ  تسد  کی  دنوادخ  هک 

ناونع هب  ار  یبھذم  تافارخ  یمزج و  دیاقع  لوصا  هک  تساطخ  نیا   ، تسا
رادیدپ اسآ  هزجعم  لمع  اب  یرشب  خیرات  رابیوج  نیا  رد  هک  یعیبط  قوف  یبوسر 

تموکح اھناسنا  یاھیھاشداپ  رد  اھ  هبترمالاو   ” هک تیعقاو  نیا   . دومن یقلت  هتشگ 
. دھد یمن  رییغت  سدقم  حالطصا  هب  خیرات  هب  ار  رالوکس  خیرات  دننک “ یم 

یاھشالت قیرط  زا  دعب  نارود  یحیسم  ناگدنسیون  دیدج و  دھع  ناگدنسیون 
رتشیب ار  یناربع  خیرات  فیرحت  یدوھی  ناربمایپ  نتخاس  لاعتم  یارب  دوخ  ۀناقداص 

، یحیسم یدوھی و  ناگدنسیون  طسوت  یناربع  خیرات  بیترت  نیدب   . دندرک هدیچیپ 
رالوکس خیرات   . تسا هدش  عقاو  هدافتسا  ءوس  دروم  راب  هعجاف  یا  هنوگ  هب   ، ود رھ 
لیدبت سدقم  خیرات  ۀناسفا  کی  هب  نآ   . تسا هدش  هزیتامگد  لماک  روط  هب  یناربع 

هب یحیسم  یاھتلم  حالطصا  هب  ِیبھذم  یاھشزومآ  یقالخا و  میھافم  اب  هدش و 
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. تسا هدش  هتخیمآ  مگردرس  یا  هنوگ 

هنوگچ هک  تخاس  دھاوخ  نشور  یناربع  خیرات  رد  عیفر  طاقن  هاتوک  ییوگزاب  کی 
خیرات هک  دندش  هداد  رییغت  لباب  رد  یدوھی  نانھاک  طسوت  نانچ  یخیرات  تایعقاو 

. دنزاس لیدبت  سدقم  موھوم و  خیرات  کی  تروص  هب  ار  ناشمدرم  رالوکس  ۀرمزور 

یناربع خیرات  - 9

نیطسلف رد  هلیبق  راھچ  ای  هس  طقف  دندوبن ―  هلیبق  هدزاود  هاگچیھ  لیئارسا  موق 
هب نایناعنک  لیئارسا و  موق  حالطصا  هب  داحتا  ۀجیتن  رد  یناربع  تلم   . دندش نکاس 
هب ار  اھنآ  نارتخد  . و  دندش نکاس  نایناعنک  نایم  رد  لیئارسا  نادنزرف  و   ” . دمآ دوجو 

زگرھ نایناربع  “ . دنداد نایناعنک  نارسپ  هب  ار  ناشنارتخد  دنتفرگ و  یرسمھ 
نیا نوماریپ  نانھاک  یاھ  هتشون  هچ  رگا   ، دندنارن نوریب  نیطسلف  زا  ار  نایناعنک 

. دندرک نینچ  اھنآ  هک  دندرک  مالعا  گنردالب  اھزیچ 

دعب نارود  یھاگآ  ؛  تشاد میارفا  یا  هپت  نیمزرس  رد  أشنم  یلیئارسا  یھاگآ 
هب هشیمھ  اھ ) ییادوھی   ) نایدوھی  . تفای أشنم  ادوھی  یبونج  ۀلیبق  رد  یدوھی 

دننک و ماندب  ار  اھ ) یمیارفا   ) یلامش یاھ  یلیئارسا  ۀچخیرات  هک  دندوب  نیا  لابند 
. دنھد هولج  هایس 

یلامش لیابق  نایم  زا  لوئاش  طسوت  نوشق  یروآدرگ  اب  یناربع  ۀنارھاظتم  خیرات 
، دوخ یاھیا  هلیبق  مھ  هیلعرب  ناینومع  ۀلمح  کی  ربارب  رد  یگداتسیا  یارب 

رازھ هس  زا  شیب  یکدنا  یشترا  اب  وا   . دوش یم  زاغآ  ندرا ―  قرش  نایداعلج ― 
ار وا  هپت  لیابق  دش  بجوم  هک  دوب  درواتسد  نیا  ، و  داد تسکش  ار  نمشد  نت 

، دندرک یسیونزاب  ار  ناتساد  نیا  هدش  دیعبت  نانھاک  هک  یماگنھ   . دننک هاشداپ 
هب ار  ادوھی “  ” دنداد و شیازفا  رفن  هب 330٫000  ار  لوئاش  شترا  تارفن  دادعت 

. دندوزفا دندرک  تکرش  دربن  رد  هک  یلیابق  تسرھف 

طسوت یمومع  تاباختنا  قیرط  زا  لوئاش   ، ناینومع تسکش  زا  دعب  هلصافالب 
اما  . درکن تکرش  رما  نیا  رد  یربمایپ  ای  نھاک  چیھ   . دش هاشداپ  شنازابرس 

یاھدومنھر قباطم  لیئومس  ربمایپ  هک  دندرک  تبث  اھ  هتشاگن  رد  اھدعب  نانھاک 
ماجنا ار  راک  نیا  تلع  نیا  هب  اھنآ   . تسا هداھن  لوئاش  رس  رب  یھاشداپ  جات  یھلا 
. دننک داجیا  یرابت “ یھلا  طخ   ” کی دوواد  ِییادوھی  یھاشداپ  یارب  هک  دنداد 

یزوریپ زا  دعب   . تسا هتفای  ماجنا  دوواد  اب  هطبار  رد  یدوھی  خیرات  فیرحت  نیرتگرزب 
رطخ ساسحا  ناینیطسلف  داد ) تبسن  هوھی  هب  وا  هک   ) ناینومع ربارب  رد  لوئاش 

زگرھ لوئاش  دوواد و   . دندومن زاغآ  ار  یلامش  لیابق  هب  تالمح  دندرک و 
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اب داحتا  کی  دراو  درم  دصشش  اب  دوواد   . دنسرب قفاوت  هب  دنتسناوت  یمن 
ناینیطسلف  . دومن یورشیپ  لیعرزی  یوس  هب  لحاس  دادتما  رد  دش و  ناینیطسلف 

نکمم هک  دندیسرت  یم  اھنآ  ؛  دوش جراخ  هقطنم  زا  دنداد  روتسد  دوواد  هب  تَج  رد 
دندرک و هلمح  ناینیطسلف  ؛  درک ینیشن  بقع  دوواد   . ددنویپب لوئاش  هب  وا  تسا 

اھنآ دوب  هدنام  رادافو  لیئارسا  هب  دوواد  رگا   . دنداد تسکش  ار  لوئاش 
زا هتخیمآ  یدنب  هقبط  کی  دوواد  شترا   . دنھد ماجنا  ار  راک  نیا  دنتسناوت  یمن 

. دوب هدش  لیکشت  تلادع  زا  نایرارف  روجان و  دارفا  زا  ًاتدمع  هک   ، دوب نایضاران 

رد نایادخ  نایم  رد  ار  هوھی  ناینیطسلف  طسوت  عوبلج  رد  لوئاش  رابگوس  تسکش 
تسکش لومعم  بسح  رب   . دروآ نییاپ  ۀطقن  کی  هب  فارطا  نایناعنک  نامشچ 
نارگشیاریو راب  نیا  اما   ، دش یم  هداد  تبسن  هوھی  یوس  زا  دادترا  هب  دیاب  لوئاش 

لیئومس لوئاش و  تیاور  هب  اھنآ   . دنداد تبسن  ینییآ  یاھاطخ  هب  ار  نآ  ییادوھی 
. دنتشاد زاین  دوواد  یھاشداپ  یارب  یا  هنیمز  ناونع  هب 

رارقرب نوربح  یناربعریغ  رھش  رد  ار  دوخ  یزکرم  داتس  شکچوک  شترا  اب  دوواد 
ادوھی  . دندرک مالعا  ادوھی  دیدج  یھاشداپ  هاشداپ  ار  وا  ًاروف  وا  نانطو  مھ   . تخاس

نایناعنک ریاس  ، و  نایسوبی  ، نایبیلاک  ، ناینیق یناربعریغ ―  رصانع  زا  ًاتدمع 
ۀدیا فقو  ور  نیا  زا  ، و  دندوب نابش ―  نیشنرداچ ―  اھنآ   . دوب هدش  لیکشت 
. دنتشاد ار  ینابایب  لیابق  یاھیژولوئدیا  اھنآ   . دندوب نیمز  تیکلام  یناربع 

اب هطبار  رد  توافتم  ناتساد  ود  قیرط  زا  یبھذمریغ  سدقم و  خیرات  نایم  توافت 
هدش فیصوت  یبوخ  هب  دوش  یم  تفای  قیتع  دھع  رد  هک  روطنآ  دوواد  ندرک  هاشداپ 
وا وا ) شترا   ) وا لصفالب  ناوریپ  هنوگچ  هک  نیا  زا  رالوکس  ناتساد  زا  یشخب   . تسا

خیرات ۀدمآ  رد  رثن  هب  ینالوط و  تیاور  ًابقاعتم  هک  ینانھاک  طسوت  دندرک  هاشداپ  ار 
رد  . دش هتشاذگ  یقاب  اھ  هتشاگن  رد  یدمعریغ  یا  هنوگ  هب  دندرک  هدامآ  ار  سدقم 
ار دوواد  یھلا  دومنھر  اب  لیئومس  ربمایپ  هنوگچ  هک  هدش  هداد  حرش  ناتساد  نیا 
هب یعرش  لصفم و  نییآ  اب  یمسر و  روط  هب  ار  وا  درک و  باختنا  شناردارب  نایم  زا 
. درک مالعا  لوئاش  نیشناج  ار  وا  سپس  ، و  دومن حسم  نایناربع  هاشداپ  ناونع 

یاھدروخرب نوماریپ  دوخ  یگتخاس  تایاکح  نتخاس  هدامآ  زا  دعب  نانھاک 
ار یدنتسم  راکشآ و  یاھ  هتفگ  دنتسناوتن  اھراب  لیئارسا  اب  دنوادخ  یاسآ  هزجعم 

. دننک فذح  لماک  روط  هب  دوب  اھ  هتشاگن  رد  شیپ  زا  هک 

، لابان ۀویب  سپس   ، لوئاش رتخد  اب  جاودزا  قیرط  زا  ادتبا  هک  دوب  نیا  لابند  هب  دوواد 
یسایس ظاحل  هب  ار  دوخ   ، روشِج هاشداپ   ، یاملت رتخد  سپس  ، و  دنمتورث ِیمودَا 

، عَبِشتَب هب  دیاب  نینچمھ   . تفرگ رسمھ  شش  سوبِی  نانز  نایم  زا  وا   . دھد اقترا 
. درک هراشا  زین  یتیح  درم  رسمھ 
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کی ۀناسفا  دوواد  هک  دوب  یمدرم  نینچ  نایم  زا  اھشور و  نینچ  قیرط  زا  و 
لاح رد  یھاشداپ  یاھتنس  ثاریم و  نیشناج  ناونع  هب  ار  ادوھی  یھلا  یھاشداپ 
یادوھی ِیرھش  ناھج  ۀلیبق   . دروآ دوجو  هب  یمیارفا  ِلیئارسا  ِیلامش  ندش  دیدپان 
دندمآ میارفا  ۀدیدمتس  ناگرزب  دوجو  نیا  اب  ؛  یدوھی ات  دوب  یدوھیریغ  رتشیب  دوواد 

، یماظن دیدھت  کی  زا  دعب  هاگنآ  “ . دندرک حسم  لیئارسا  رب  یھاشداپ  هب   ” ار وا  و 
سوبی رد  ار  دوخ  ۀدحتم  یھاشداپ  تختیاپ  تسب و  نامیپ  کی  نایسوبی  اب  دوواد 
نایم هار  ۀمین  رد  مکحتسم  یاھراوید  اب  یرھش  سوبی   . درک رارقرب  میلشروا ) )

اھنآ  . دندرک هلمح  دوواد  هب  ًاروف  دندش و  کیرحت  ناینیطسلف   . دوب لیئارسا  ادوھی و 
یادخ دنوادخ   ” ناونع هب  هوھی  رگید  راب  ، و  دندروخ تسکش  دیدش  دربن  کی  زا  دعب 

. دش تیبثت  اھرکشل “

اریز  ، درک یم  تمسق  یناعنک  نایادخ  اب  ار  لالج  نیا  زا  یشخب  دیاب  ًامازلا  هوھی  اما 
نیا امش  یاھ  هتشاگن  رد  ور  نیا  زا  . و  دندوب یناربعریغ  دوواد  شترا  ۀدمع  شخب 

رادیدپ هدش ) هتفرگ  هدیدان  ییادوھی  نارگشیاریو  طسوت  هک   ) هدننک المرب  ۀینایب 
وا ور  نیا  زا   . تسا هتسکش  مھ  رد  ار  منانمشد  نم  یور  شیپ  هوھی  : ” دوش یم 
هک دنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  تلع  نیا  هب  اھنآ  و  “ . دیمان میصارِف  لَعَب  ار  ناکم  نآ  مان 

. دندوب لَعَب  ناھاوخاوھ  زا  دوواد  نازابرس  زا  دصرد  داتشھ 

هک داد  حیضوت  رما  نیا  هب  هراشا  قیرط  زا  ار  عوبلج  رد  لوئاش  تسکش  دوواد 
حلص دادرارق  اھیمیارفا  اب  شمدرم  هک   ، نوعبج  ، یناعنک رھش  کی  هب  لوئاش 
نامز رد  یتح  دوواد   . درک کرت  ار  وا  هوھی  لیلد  نیا  هب   . دوب هدرک  هلمح  دنتشاد 
سپس ، و  دوب هدرک  عافد  ناینیطسلف  ربارب  رد  هلیعق  یناعنک  رھش  زا  لوئاش 
تسایس ظفح  رد  دوواد   . دوب هدرک  رارقرب  یناعنک  رھش  کی  رد  ار  دوخ  تختیاپ 

هتخیوآ راد  هب  ات  داد  ناینوعبج  هب  ار  لوئاش  ناگداون  زا  نت  تفھ  نایناعنک  اب  شزاس 
. دنوش

ار نآ   ، دروآ تسد  هب  ار  هوھی “ قودنص   ” تیکلام ناینیطسلف  تسکش  زا  دعب  دوواد 
وا سپس   . دومن یمسر  دوخ  یھاشداپ  یارب  ار  هوھی  شتسرپ  ، و  دروآ میلشروا  هب 

نیگنس تایلام  اھیروس ―  ، و  ناینومع  ، نایبآوم  ، نایمودَا هیاسمھ ―  لیابق  هب 
. تسب

هب عورش  یناربع  موسر  بادآ و  زا  یطخت  رد  دوواد  یسایس  دساف  نیشام 
ًاقباس هک  ار  ییاھناوراک  ۀفرعت  لرتنک  ًاروف  دومن و  لامش  رد  نیمز  یصخش  بحاصت 
زا یرس  کی  سپس  . و  تفرگ تسد  هب  دش  یم  یروآ  عمج  ناینیطسلف  طسوت 

یاھفانیتسا یمامت   . تسویپ عوقو  هب  دیسر  جوا  هب  ایروا  لتق  اب  هک  اھتواسق 
دنتسناوت یمن  ناگرزب “  ” رگید ؛  دنتفرگ یم  رارق  یرواد  تحت  میلشروا  رد  ییاضق 

تسا نکمم  زورما   . داد خر  شروش  هک  تسین  روآ  تفگش   . دنروآ اج  هب  ار  تلادع 
تخت یارب   . دوب یناعنک  کی  وا  ردام  ؛  دوش هدیمان  بیرف  ماوع  کی  مولاشبا 
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. دنتشاد دوجو  فیرح  نیجود  مین  نامیلس ―  عبشتب ―  رسپ  رب  هوالع  یھاشداپ 

یلامش یاھذوفن  یمامت  زا  ار  یسایس  نیشام  دوواد  گرم  زا  دعب  نامیلس 
نامیلس  . داد همادا  شردپ  میژر  نتسب  تایلام  یرگدادیب و  مامت  هب  اما  درک  هیفصت 

ار تلم  شلصفم  یزاس  نامتخاس  ۀمانرب  لیلد  هب  دوخ و  جرخلو  هاگراب  ۀطساو  هب 
، و هاشداپ رصق   ، هوھی دبعم   ، نوعرف رتخد  رصق   ، نانبل رالات   . درک هتسکشرو 
یورین کی  نامیلس   . دندوب اھنآ  ۀرمز  رد  اھرھش  زا  یرایسب  یاھراوید  یزاسزاب 
هتفرگ راک  هب  یروس  نادرونایرد  طسوت  هک  دروآ  دوجو  هب  یناربع  میظع  ییایرد 

رازھ هب  ًابیرقت  وا  یارسمرح  نانز  دادعت   . دوب دتس  داد و  رد  ایند  یمامت  اب  دش و  یم 
. دش یم  غلاب  نت 

رد تلم  شتسرپ  یمامت  ، و  دوب هدش  رابتعا  یب  هولیش  رد  هوھی  دبعم  ماگنھ  نیا  ات 
رتشیب یلامش  یھاشداپ   . دوب هدش  زکرمتم  یتنطلس  للجم  هاگشیاین  رد  سوبی 
اھدعب هک   ، دندوب رادروخرب  اھنوعرف  فطل  زا  اھنآ   . دومن تشگزاب  میھولِا  شتسرپ  هب 
. دنداد رارق  تایلام  تحت  ار  یبونج  یھاشداپ  ، و  دندناشک یگدرب  هب  ار  ادوھی 

راھچ زا  دعب   . ادوھی لیئارسا و  نایم  ییاھگنج  دنتشاد ―  دوجو  ییاھبیشن  زارف و 
دبتسم نامکاح  ییاورمکح  تحت  لیئارسا   ، هلسلس هس  یلخاد و  گنج  لاس 

یرمُع هاش  یتح   . دندرک نیمزرس  رد  دتس  داد و  هب  عورش  هک  تفرگ  رارق  یرھش 
تفرگ میمصت  موس  رَسانملَش  هک  یماگنھ  اما   . درخب ار  رَماس  نیمز  هک  درک  شالت 

ِباخَا هاش   . دیسر ارف  راک  نایاپ  تعرس  هب   ، دنک لرتنک  ار  هنارتیدم  لحاس  هک 
فرط  . دوب یواسم  دربن  ؛  دومن تمواقم  رَکرَک  رد  دروآ و  درگ  ار  رگید  هورگ  هد  میارفا 
گرزب گنج  نیا   . دندش ینیگنس  تافلت  لمحتم  نادحتم  اما  دش  فقوتم  یروشآ 

. تسا هدشن  زین  رکذ  یتح  قیتع  دھع  بتک  رد 

زاغآ یدیدج  یراتفرگ   ، درخب نیمز  توبان  زا  دومن  شالت  باخَا  هاش  هک  یماگنھ 
نامرف هک  دومن  لعج  ییاھذغاک  یور  ار  باخَا  مان  وا  یقینیف  رسمھ   . تشگ

میھولا و  ” یاھمان هب  وا  هک  تلع  نیا  هب   ، دوش هرداصم  توبان  نیمز  داد  یم 
هناعطاق ایلیا   . دندش مادعا  ًاروف  شنارسپ  وا و   . تسا هدرک  یمارتحا  یب  هاشداپ “

، ایلیا بیترت  نیدب   . درک موکحم  اھ  توبان  لتق  یارب  ار  باخَا  تشگ و  رھاظ  هنحص  رد 
موسر بادآ و  عفادم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  شزومآ   ، ناربمایپ نیرتگرزب  زا  یکی 

اھرھش شالت  دضرب  لعب ، و  نارادفرط  یشورف  نیمز  درکیور  دضرب   ، نیمز یمیدق 
، یروشک راد  نیمز  هک  نیا  ات   ، دوبن قفوم  مرفر  اما   . درک زاغآ   ، روشک رب  طلست  یارب 

ِناربمایپ ات  تخاس  دحتم   ، بادانوھی  ، نانیشنرداچ ۀلیبقرس  اب  ار  شیاھورین   ، وھییا
. دننک دوبان  هرماس  رد  ار  نیمز ) نارازگراک   ) لعب

دنداد تاجن  شنانمشد  تسد  زا  ار  لیئارسا  ماعبُری  شرسپ  زاخَاوھی و  هک  جیردت  هب 
هک هتسجرب  راکھبت  ۀتسد  کی  ماگنھ  نیا  ات  اما   . تشگ رادیدپ  ینیون  یگدنز 
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هرماس رد  درک  یم  یربارب  نھک  ناراگزور  یدوواد  نامدود  لواپچ  اب  ناشلواپچ 
ار عشوھ  ، و  سوماع  ، ایلیا نایب  یدازآ  بوکرس  یارب  شالت   . دندرک یم  تموکح 

یاھباتک یعقاو  عورش  نیا  ، و  دننک زاغآ  ار  دوخ  ۀنایفخم  شراگن  هک  تشاد  نآرب 
. دوب یحیسم  یدوھی و  سدقم 

هاشداپ اب  لیئارسا  هاشداپ  هک  نیا  ات  تشگن  وحم  خیرات  زا  یلامش  یھاشداپ  اما 
ۀرصاحم سپس   . دیزرو عانتما  روشآ  هب  رتشیب  تایلام  نتخادرپ  زا  درک و  ینابت  رصم 
نیدب  . دمآ نآ  یپ  زا  یلامش  یھاشداپ  لماک  یگدنکارپ  دش و  زاغآ  هلاس  هس 

“ ― لیئارسا ۀدنامیقاب   ” ، نایدوھی ادوھی ―   . دیدرگ وحم  لیئارسا )  ) میارفا بیترت 
: تفگ ایعشا  هک  روطنآ  ، و  دندومن یکدنا  دادعت  ناتسد  رد  نیمز  زکرمت  هب  عورش 
رد لعب  دبعم  کی  ماگنھ  نآ  رد  “ . دندوزفا نآ  رب  هعرزم  هب  هعرزم  هناخ و  هب  هناخ  ”

شروش کی  اب  رورت  تموکح  نیا   . تشاد دوجو  میلشروا  رد  هوھی  دبعم  رانک 
یس و وا   . تفای نایاپ  دش  یم  یربھر  رسپ  ِهاشداپ   ، شآوی طسوت  هک  هناتسرپاتکی 

. درک تدھاجم  هوھی  یارب  لاس  جنپ 

لکشم اھنآ  ناگیاسمھ  رگشروش و  ۀدنھد  تایلام  ِنایمودَا  اب   ، ایصَمَا  ، دعب هاشداپ 
دوخ یلامش  ناگیاسمھ  هب  ات  تشگزاب  وا  ریگمشچ  یزوریپ  کی  زا  دعب   . تشاد

نانیشناتسور سپس   . دروخ تسکش  ریگمشچ  ردقنامھ  یا  هنوگ  هب  دنک و  هلمح 
تخت رب  ار  وا  ۀلاس  هدزناش  رسپ  دندناسر و  لتق  هب  ار  هاشداپ  اھنآ   . دندرک شروش 

دب زا  اھزیچ  ایزُع  زا  دعب   . دیمان ایزُع  ار  وا  ایعشا  هک  دوب  ایرَزَع  نیا   . دندناشن تنطلس 
یارب روشآ  ناھاشداپ  هب  تایلام  نتخادرپ  قیرط  زا  ادوھی  ، و  دندش لیدبت  رتدب  هب 

، دوب هوھی  رھش  هک   ، میلشروا هک  تفگ  اھنآ  هب  لوا  یایعشا   . دروآ ماود  لاس  دصکی 
. درکن گنرد  نآ  طوقس  مالعا  رد  ایمرا  اما   . دنک یمن  طوقس  زگرھ 

هک ینارادمتسایس  زا  دنمتورث  دساف و  ۀقلح  کی  قیرط  زا  ادوھی  یعقاو  یدوبان 
. دیسر ماجنا  هب  دندرک  یم  لمع   ، یسنم  ، رسپ ِهاشداپ  کی  ییاورنامرف  تحت 
نآ نیمز  یصوصخ  تالماعم  هک  ار  لعب  شتسرپ  ِتشگزاب   ، رییغت لاح  رد  ِداصتقا 
یتدم یارب  رصم  ۀطلس  روشآ و  طوقس   . دومن لیھست  دوب  هوھی  یژولوئدیا  دضرب 
تحت اھنآ   . دنتفرگ تسد  هب  ار  تموکح  اتسور  مدرم  ، و  دروآ ییاھر  ادوھی  یارب 

. دندرک دوبان  ار  میلشروا  دساف  نارادمتسایس  ۀقلح  ایشوی  تموکح 

یارب هک  هوکن  دنمتردق  شترا  اب  دور و  نوریب  ات  دومن  تراسج  ایشوی  هک  هاگنآ  اما 
ییور رد  ور  درک  یم  تکرح  رصم  زا  لحاس  دادتما  رد  لباب  هیلع  رب  روشآ  هب  کمک 
تحت ادوھی  ، و  دش رام  رات و  وا   . تفای نایاپ  روآ  هعجاف  یا  هنوگ  هب  رصع  نیا  دنک 

، و تشگزاب تردق  هب  میلشروا  رد  لعب  یسایس  بزح   . تفرگ رارق  رصم  تایلام 
هک دمآ  لابند  هب  یا  هرود  سپس   . دیدرگ زاغآ  یرصم  یعقاو  تراسا  بیترت  نیدب 

. دندرک لرتنک  ار  تناھک  مھ  اھھاگداد و  مھ  لعب  رادفرط  نارادمتسایس  نآ  یط 
زین تیکلام و  قوقح  هب  هک  دوب  یعامتجا  یداصتقا و  متسیس  کی  لعب  شتسرپ 
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. دوب طوبرم  نیمز  یروراب 

هد تفرگ و  رارق  لباب  ییاورمکح  تحت  ادوھی   ، رصندکوبن طسوت  هوکن  ینوگنرس  اب 
هک یماگنھ   . درک شروش  یدوز  هب  اما   ، دش فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  لاس 
نوچمھ  ، یعامتجا تاحالصا  اھ  ییادوھی   ، دش لمع  دراو  اھنآ  هیلع  رب  رصندکوبن 

لباب شترا  هک  یماگنھ   . دندرک زاغآ  ار  هوھی  یور  ذوفن  روظنم  هب  ناگدرب  ندرک  دازآ 
هک دنتشادنپ  نینچ  دندرک و  یداش  نایناربع   ، درک ینیشن  بقع  تقوم  روط  هب 
ایمرا هک  دوب  هرود  نیا  لوط  رد   . تسا هداد  تاجن  ار  نانآ  اھنآ  ِمرفر  یوداج  رحس و 
ًاروف ، و  تفگ نخس  نانآ  اب  دوب  عوقو  فرش  رد  هک  یموش  تشونرس  اب  هطبار  رد 

. تشگزاب رصندکوبن 

هب مدرم  ، و  دش دوبان  رھش   . دیسر ارف  یناھگان  روط  هب  ادوھی  نایاپ  بیترت  نیدب  و 
تراسا . و  تفای نایاپ  تراسا  اب  لعب  هوھی –  شکمشک   . دندش لقتنم  لباب 

. تخاس دراو  یتسرپاتکی  هب  دومن و  هکوش  ار  لیئارسا  ۀدنامیقاب 

رد کچوک  هورگ  کی  تروص  هب  دنناوت  یمن  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  لباب  رد  نایدوھی 
هتشاد ار  دوخ  یداصتقا  یعامتجا و  ۀژیو  موسر   ، دنشاب هتشاد  دوجو  نیطسلف 
شیک رییغت  ار  نایدوھیریغ  دیاب  دوخ  یژولوئدیا  ِییاجرباپ  یارب  هک  نیا  ، و  دنشاب

هک هدیا  نیا  تشگ ―  زاغآ  تشونرس  زا  نانآ  دیدج  تشادرب  بیترت  نیدب   . دنھد
یتسار هب  قیتع  دھع  یدوھی  بھذم   . دنوش هوھی  ۀدیزگرب  نامداخ  دیاب  نایدوھی 

. تفای لماکت  لباب  رد  تراسا  یط 

ۀدیا هک  دندرک  یم  روصت  نایدوھی   . تفای لکش  لباب  رد  زین  یریذپانانف  نیرتکد 
شھاک ار  یعامتجا  تلادع  نوماریپ  نانآ  تراشب  یور  دیکأت  هدنیآ  یگدنز 

. دش داصتقا  یسانش و  هعماج  نیزگیاج  تایھلا  راب  نیتسخن  یارب  لاح   . دھد یم 
تفرگ یم  لکش  تشاد  یرشب  درکیور  تشادنپ و  متسیس  کی  ناونع  هب  بھذم 

. دریگ هلصاف  داصتقا  ، و  یسانش هعماج   ، تسایس زا  رتشیب  رتشیب و  ات 

زا یا  هدمع  شخب  هک  دھد  یم  ناشن  یدوھی  مدرم  نوماریپ  تقیقح  بیترت  نیدب  و 
دادیور زا  شیب  یکدنا  طقف  تسا  هدش  هتشادنپ  سدقم  خیرات  تروص  هب  هک  هچنآ 
نآ زا  تیحیسم  هک  دوب  یکاخ  تیدوھی   . تسا یبھذمریغ  لومعم  خیرات  یراگن 

. دندوبن اسآ  هزجعم  یمدرم  نایدوھی  اما   ، دییور

یناربع بھذم  - 10

، دنتسھ هدیزگرب  یمدرم  اھنآ  هک  دندوب  هداد  شزومآ  لیئارسا  موق  هب  نانآ  ناربھر 
تقیقح ندناسر  ۀژیو  تمدخ  یارب  هکلب   ، یھلا فطل  راصحنا  هژیو و  زایتما  یارب  هن 
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نیا اھنآ  هک  دندوب  هداد  هدعو  نایدوھی  هب  اھنآ  . و  یتلم رھ  هب  ناگمھ  ۀناگی  یادخ 
نامدرم یمامت  یونعم  ناربھر  اھنآ   ، دناسر دنھاوخ  ققحت  هب  ار  تشونرس 

حلص ۀدازھاش  ناونع  هب  ایند  مامت  اھنآ و  رب  یتآ  حیسم  هک  نیا  ، و  دش دنھاوخ 
. درک دھاوخ  تموکح 

دنتشگزاب و نیطسلف  هب   ، دندش دازآ  نایسراپ  طسوت  نایدوھی  هک  نیا  زا  سپ 
. و دندمآرد ناشدوخ  ۀدز  نھاک  نییآ  ، و  اھینابرق  ، نیناوق فرع  تراسا  هب  ماجنارس 

راتفگ رد  هک  ار  دنوادخ  روآ  تفگش  ناتساد  یناربع  لیابق  هک  هنوگ  نامھ  هب 
، دندرک در  دوب  هدش  هئارا  هرافک  ینابرق و  موسر  بادآ و  یارب  یسوم  یظفاحادخ 

، نیناوق یارب  مود  یایعشا  دنمھوکش  تشادرب  زین  یناربع  تلم  یایاقب  نیا 
. دندومن در  ار  دوخ  دشر  لاح  رد  تناھک  نییآ  ، و  تاررقم

تراسا و ، و  هدش ریبعت  ِءوس  ِدوعوم  حیسم  کی  هب  بذاک  نامیا   ، یلم ییاتسدوخ 
، لایناد زج  هب   ) یونعم ناربھر  یاھادص  هشیمھ  یارب  تناھک  ۀدنیازف  دادبتسا 

ییحی ماگنھ  ات  راگزور  نآ  زا  ؛ و  تخاس شوماخ  ار  یکالَم ) ، و  یّجح  ، لایقزح
اما  . دومن هبرجت  ار  یونعم  ۀدنیازف  درگ  بقع  کی  لیئارسا  یمامت  هدنھد  دیمعت 

زا دعب  متسیب  نرق  ات  یتح  ؛  دندادن تسد  زا  ار  یناھج  ردپ  موھفم  زگرھ  نایدوھی 
. دنا هداد  همادا  تیھولا  تشادرب  نیا  ندومن  لابند  هب  اھنآ   ، حیسم

لعشم هک  رادافو  ناراگزومآ  زا  دتمم  طخ  کی  هدنھد  دیمعت  ییحی  ات  یسوم  زا 
هک نیا  نمض   ، تفای دادتما  دندرک  لقتنم  یرگید  هب  لسن  کی  زا  ار  رون  یتسرپاتکی 
ار وجدوس  نانھاک   ، دندومن شھوکن  هفقو  یب  روط  هب  ار  نادجو  یب  نانارمکح  اھنآ 
، لاعتم هوھی  شتسرپ  هب  هک  دندومن  بیغرت  ار  مدرم  هتسویپ  ، و  دندرک موکحم 

. دننامب رادافو   ، لیئارسا یادخ  دنوادخ 

اما  ، دنداد تسد  زا  ار  دوخ  یسایس  تیوھ  ماجنارس  تلم  کی  ناونع  هب  نایدوھی 
نایدیعبت بولق  رد  یناھج  هناگی و  یادخ  هب  هناقداص  یدنمرواب  ِیناربع  بھذم 

یا هنوگ  هب  اریز  دبای  یم  اقب  بھذم  نیا  . و  دھد یم  همادا  یگدنز  هب  هدش  هدنکارپ 
یدوھی بھذم   . دیامن ظفح  ار  شناوریپ  یاھشزرا  نیرتالاو  ات  تسا  هدرک  لمع  رثؤم 
دزاس و افوکش  ار  تفرشیپ  تسناوتن  اما   ، دومن ظفح  ار  مدرم  کی  یاھلآ  هدیا 
یدوھی بھذم   . دیامن قیوشت  تقیقح  یاھورملق  رد  ار  قالخ  یفسلف  فاشتکا 

رنھ و یاھتیفیک  دقاف  ًابیرقت  تشاد و  دوبمک  هفسلف  رد  تشاد ―  یرایسب  صیاقن 
هوھی  . تفای موادت  ور  نیا  زا  ؛  دومن ظفح  ار  یقالخا  یاھشزرا  اما  دوب ―  ییابیز 

، نشور  ، دوش یم  هسیاقم  تیھولا  رگید  یاھتشادرب  اب  هک  هنوگ  نادب   ، لاعتم
. دوب یقالخا  ، و  یصخش  ، حضاو

هک هنوگ  نامھ   ، دندوب یراکتسرد  ، و  تقیقح  ، درخ  ، تلادع قشاع  نایدوھی 
هب ینالقع و  کرد  هب  نامدرم  یمامت  زا  رتمک  اھنآ  اما   ، دندوب نینچ  یکدنا  نامدرم 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



زا یناربع  تایھلا  هچ  رگا   . دندومن کمک  یھلا  یاھتیفیک  نیا  یونعم  مھف 
تیحیسم و  ، ایند رگید  بھذم  ود  ۀعسوت  رد  یمھم  مھس   ، درک عانتما  شرتسگ 

. دومن افیا   ، مالسا

راوشد بھذم  یارب   . تفای موادت  دوخ  یاھداھن  تلع  هب  نینچمھ  یدوھی  بھذم 
یاطخ هراومھ  نیا   . دبای اقب  یوزنم  دارفا  یصوصخ  شنک  ناونع  هب  هک  تسا 

هب  ، هدش هنیداھن  بھذم  یاھترارش  ندید  اب  اھنآ  تسا : هدوب  یبھذم  ناربھر 
یمامت یدوبان  یاج  هب  رگا  اھنآ   . دنتسھ یھورگ  درکلمع  کینکت  یدوبان  لابند 

زا رتدنمدرخ  لایقزح   ، هطبار نیا  رد   . دننک یم  لمع  رتھب  دننک  حالصا  ار  نآ   ، اھنییآ
یصخش تیلوئسم  یور  ندیزرو  رارصا  رد  وا  هچ  رگا  ؛  دوب دوخ  یاھرصع  مھ 

هدش صلاخ  رترب و  نییآ  کی  ۀناقداص  یرازگرب  تیبثت  یارب   ، تسویپ اھنآ  هب  یقالخا 
. دومن مادقا  زین 

یبھذم لماکت  رد  ار  یراک  نیرتگرزب  لیئارسا  یپ  رد  یپ  ناراگزومآ  بیترت  نیدب  و 
اما یجیردت  ینوگرگد  دندناسر : ماجنا  هب  هدمآ  دوجو  هب  ایشنروی  رد  نونکات  هک 
لدگنس دوسح و  ِیحور  یادخ   ، ینمیرھا ِیشحو  ِهوھی  ِیربرب  تشادرب  موادم 
، لاعتم ِهوھی  ِینامسآ  الاو و  یدعب  تشادرب  هب   ، انیس ناشورخ  ناشفشتآ 
تشادرب نیا  . و  رشب عون  یمامت  ۀدنشخب  تبحم و  اب  ردپ  اھزیچ و  یمامت  ۀدننیرفآ 
هک هاگنآ   ، ماگنھ نآ  ات  یناھج  ردپ  زا  یرشب  مسجت  نیرتالاب  دنوادخ  زا  یناربع 

رتشیب  ، نادابن لیئاکیم   ، شرسپ یگدنز  ۀنومن  یصخش و  یاھشزومآ  طسوت 
. دوب دش  هداد  طسب  عیدب  رایسب  یا  هنوگ  هب  دش و  هداد  حیضوت 

] نادابِن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 98
رتخاب رد  قداص  کلم  میلاعت 

اھنآ اما   ، دندش دراو  اپورا  هب  یرایسب  یاھھار  دادتما  رد  قداص  کلم  یاھشزومآ 
اھدعب دندش و  ینلھ  لماک  روط  هب  هک  نیا  زا  دعب  دندمآ و  رصم  هار  زا  ًاتدمع 

ًاساسا برغ  یایند  یاھنامرآ   . دندش هدناجنگ  یبرغ  ۀفسلف  رد   ، دندش یحیسم 
هک هنوگ  نادب   ، دش یسیع  ۀفسلف  نآ  یدعب  یبھذم  ۀفسلف  ، و  دندوب یطارقس 
قفاوت دروم  تفای و  رییغت  یبرغ  لماکت  لاح  رد  ِبھذم  هفسلف و  اب  سامت  قیرط  زا 

. دیسر جوا  هب  یحیسم  یاسیلک  رد  نآ  یمامت  ، و  تفرگ رارق 

، دنداد همادا  اپورا  رد  دوخ  یاھتیلاعف  هب  ینالوط  یتدم  یارب  میلاس  یاھرنویسیم 
دوجو هب  هاگھگ  هک  ینییآ  یاھھورگ  اھ و  هقرف  زا  یرایسب  بذج  جیردت  هب  و 

لکش نیرت  صلاخ  رد  ار  میلاس  یاھشزومآ  هک  ییاھنآ  نایم  رد   . دندش دندمآ  یم 
دنوادخ هب  نانیمطا  نامیا و  ِنارگ  هظعوم  نیا   . درب مان  نویبلک  زا  دیاب  دندومن  ظفح 

رد اھدعب  ، و  دندرک یم  راک  یمور  یاپورا  رد  حیسم  دالیم  زا  دعب  لوا  نرق  رد  زونھ 
. دندش ماغدا  یحیسم  یریگ  لکش  لاح  رد  یگزات  هب  ِبھذم 

زا یرایسب  رد  هک  یدوھی  ریگبدزم  نازابرس  قیرط  زا  میلاس  نیرتکد  ۀدمع  شخب 
ناتساب ناراگزور  رد   . تفای شرتسگ  اپورا  رد  دندیگنج  یبرغ  یماظن  یاھراکیپ 
یاھیگژیو یارب  هک  دنتشاد  ترھش  یماظن  یاھتداشر  یارب  ردقنامھ  نایدوھی 

. دنتشاد تایھلا  شناد 

ًاساسا یحیسم  تایقالخا  ، و  یدوھی تایھلا   ، ینانوی ۀفسلف  نیداینب  یاھنیرتکد 
. دندوب قداص  کلم  نیشیپ  یاھشزومآ  یاھدمایپ 

ناینانوی نایم  رد  میلاس  بھذم 

دوبن میلاس  یاھرنویسیم  ندش  بوصنم  دنگوس  ۀناریگتخس  ریسفت  رطاخ  هب  رگا 
هک ینامیپ   . دنزاسب ناینانوی  نایم  رد  یبھذم  گرزب  راتخاس  کی  اھنآ  دوب  نکمم 

یراصحنا یاھییامھدرگ  یھدنامزاس  دوب  هدش  لیمحت  اتنِو  یکام  طسوت 
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هب زگرھ  هک  دومن  یم  مزلتسم  ار  راگزومآ  رھ  ، و  تخاس یم  عونمم  ار  یشتسرپ 
، درادن تفایرد  دزمتسد  یبھذم  تمدخ  یارب  زگرھ  ، و  دنکن لمع  نھاک  کی  ناونع 

هب قداص  کلم  نارگشزومآ  هک  یماگنھ   . هاگھانپ ، و  کاشوپ  ، کاروخ طقف  هکلب 
ناسمدآ و یاھتنس  زونھ  هک  دندرک  ادیپ  ار  یمدرم   ، دندرک ذوفن  ینلھ  شیپ  ِنانوی 

هوبنا یاھرواب  اھتشادنپ و  اب  اھشزومآ  نیا  اما   ، دندرک یم  جیورت  ار  اھیدنآ  ناراگزور 
ۀزادنا هب  دندوب  هدش  هدروآ  نانوی  لحاوس  هب  هدنیازف  دادعت  رد  هک  تسپ  ناگدرب 

اب یودب  ییارگ  حور  کی  هب  تشگزاب  اھیراکتسد  نیا   . دندوب هدش  یراکتسد  دایز 
ناراکتیانج مادعا  زا  یتح  رت  نییاپ  تاقبط  ، و  دومن داجیا  ار  نینوخ  یمسارم 

. دندروآ یم  دوجو  هب  مسارم  هدش  موکحم 

یبونج یاپورا  زا  اھییایرآ  مجاھت  حالطصا  هب  قیرط  زا  میلاس  ناراگزومآ  نیزاغآ  ذوفن 
زا یا  هناراگنا  ناسنا  یاھتشادرب  ینلھ  نامجاھم  نیا   . دش دوبان  ًابیرقت  قرش  و 
دنھ هب  ناش  ییایرآ  ناعونمھ  هک  دوب  ییاھنآ  هباشم  هک  دندروآ  دوخ  اب  ار  دنوادخ 

. دوب اھ  هھلا  نایادخ و  ینانوی  ۀداوناخ  لماکت  زاغآرس  یزاسدراو  نیا   . دندوب هدرب 
اما  ، دوب ینلھ  یاھیربرب  ِندمآ  لاح  رد  یاھ  هقرف  رب  ینتبم  ًاشخب  دیدج  بھذم  نیا 

. دوب میھس  نانوی  رت  یمیدق  نانکاس  یاھ  هناسفا  رد  نینچمھ 

ردام ۀقرف  یالیتسا  تحت  ًاتدمع  هک  دنتفای  ار  یا  هنارتیدم  ییایند  ینلھ  ناینانوی 
ییادخ  ، دندرک لیمحت  نامدرم  نیا  رب  ار  سوئز  ساید   ، دوخ درم  یادخ  اھنآ  ، و  دوب
نایادخ یمامت  رالاس  شیپ  زا   ، یتسیئتونھ یاھیماس  نایم  رد  هوھی  دننامھ  هک 

لرتنک ظفح  رد  زج  هب   ، سوئز زا  تشادرب  رد  ناینانوی  . و  دوب هدش  ینانوی  ۀبترم  نود 
تسد نیتسار  یتسرپاتکی  کی  هب  دنتسناوت  یم  ماجنارس   ، تشونرس ریگارف 
تشونرس ۀدننیرفآ  ماجرف و  مکاح  دوخ  دیاب  ییاھن  شزرا  یواح  یادخ  کی   . دنبای

. دشاب

نایادخ هب  یناگمھ  داقتعا  کی  یدوز  هب   ، یبھذم لماکت  رد  لماوع  نیا  ۀجیتن  رد 
دندوب یناسنا  رتشیب  هک  ینایادخ   ، دمآ دوجو  هب  سوپمیلُا  هوک  ِلابقا  شوخ  داش و 
نیا اھنآ   . دنتفرگ یمن  یدج  یلیخ  زگرھ  شوھاب  ناینانوی  هک  ینایادخ  ، و  یھلا ات 

دایز اھنآ  زا  هن  دنتشاد و  تسود  دایز  هن  ار  ناشدوخ  ۀتخاس  یاھتیھولا 
همین ۀداوناخ  سوئز و  یارب  یداژن  هناتسرپ و  نطو  ساسحا  کی  اھنآ   . دندیسرت یم 
ای دنتشاذگ  یم  مارتحا  اھنآ  هب  یتخس  هب  اما   ، دنتشاد وا  ییادخ  همین  یناسنا و 

. دندیتسرپ یم  ار  اھنآ 

هتشغآ میلاس  نیشیپ  ناراگزومآ  یارگ  تناھک  دض  یاھنیرتکد  اب  ردقنآ  اھ  ینلھ 
یتح  . دماین دوجو  هب  نانوی  رد  یتیمھا  اب  تناھک  چیھ  زگرھ  هک  دندوب  هدش 

. یشتسرپ رما  کی  ات  دش  یرنھ  راک  کی  رتشیب  نایادخ  یارب  اھ  همسجم  نتخاس 

اما  . دنھد یم  ناشن  ار  تیھولا  یارب  رشب  لومعم  یراگنا  ناسنا  ییایپملُا  نایادخ 
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دنمدوس ظاحل  نیدب  ینانوی  بھذم   . یقالخا ات  دوب  یرنھ  رتشیب  ینانوی  ۀروطسا 
رد شیامن  هب  دش  یم  ینارمکح  نایادخ  زا  هورگ  کی  طسوت  هک  ار  یناھج  هک  دوب 
هب هاتوک  یتدم  رد   ، ینانوی ۀفسلف  ، و  یسانش رادرک   ، تایقالخا اما   . دروآ یم 

ینالقع و دشر  نایم  نزاوت  مدع  نیا  ، و  تفر شیپ  دنوادخ  موھفم  زا  رتارف  بتارم 
. تسا هدوب  دنھ  رد  هدش  تابثا  هک  دوب  کانرطخ  نانوی  یارب  ردقنامھ  یونعم 

ینانوی یفسلف  ۀشیدنا 

، دروآ ماود  دناوت  یمن  دشاب  یحطس  دشاب و  مارتحا  دروم  کدنا  ردق  هب  هک  یبھذم 
بولق ندرک  رپ  یارب  نآ و  لاکشا  جیورت  یارب  یتناھک  هک  یماگنھ  هژیو  هب 

، و دادن تاجن  ۀدعو  ییایپملُا  بھذم   . دشاب هتشادن  تریح  سرت و  زا  ناھاوخاوھ 
نآ  . دوب انف  هب  موکحم  ور  نیا  زا  ؛  دناشنن ورف  زین  ار  شنادنمرواب  یونعم  یگنشت 
یلم بھذم  کی  دقاف  ناینانوی  ، و  دوب هتفر  نیب  زا  ًابیرقت  شزاغآ  زا  هرازھ  کی  فرظ 

. دنداد تسد  زا  رتھب  ناھذا  یور  ار  دوخ  لرتنک  سوپمیلُا  نایادخ   . دندوب

قرشم و  ، حیسم دالیم  زا  شیپ  مشش  نرق  لوط  رد  هک  دوب  هنوگ  نیدب  تیعضو 
تخانش هب  تبسن  نیون  یرادیب  کی  یناحور و  یھاگآ  یایحا  کی  کیدزن  رواخ 

اپورا و ؛  دیدرگن میھس  دیدج  دادخر  نیا  رد  رتخاب  اما   . دومن هبرجت  ار  یتسرپاتکی 
نیا اب   . دندرکن تکرش  عیسو  روط  هب  یبھذم  سناسنر  نیا  رد  زین  اقیرفآ  لامش 
هب عورش  اھنآ   . دندش ینالقع  دنمھوکش  تفرشیپ  کی  ریگرد  ناینانوی  دوجو 
بھذم لابند  هب  نآ  یورادشون  کی  ناونع  هب  رگید  دندوب و  هدومن  سرت  رب  طلست 
قیوشت  ، ناور یگنسرگ  جالع  نیتسار  بھذم  هک  دندرکن  کرد  اھنآ  اما   ، دنتفرن
کیزیفاتم هفسلف و  هشیدنا ―  یافرژ  رد  اھنآ   . تسا یقالخا  یدرسلد  ، و  یحور

هب تاجن ―  شیوخ ―  ظفح  یور  قمعت  زا  اھنآ   . دندوب ناور  نیکست  لابند  هب  ― 
. دندرک شخرچ  نتشیوخ  مھف  ییافوکش و  دوخ 

هب هک  تینما  زا  یھاگآ  نآ  هب  دندرک  شالت  هنافاکشوم  ۀشیدنا  قیرط  زا  ناینانوی 
تسکش یلک  هب  اما   ، دنبای تسد  درک  یم  لمع  اقب  هب  رواب  یارب  ینیشناج  ناونع 
نیا دنتسناوت  ینلھ  نامدرم  رتالاب  تاقبط  نایم  رد  اھرت  شوھاب  اھنت   . دندروخ

چیھ نیشیپ  یاھلسن  ناگدرب  ناگداون  ِیداع  مدرم  ؛  دننک کرد  ار  دیدج  شزومآ 
. دنتشادن بھذم  دیدج  نیشناج  نیا  شریذپ  یارب  یتیفرظ 

میلاس نیرتکد  هب  رواب  زا  یا  هنیشیپ  یگمھ  ًالمع  هک  نیا  مغر  هب  نافوسلیف 
یا هنوگ  هب  ار  گرزب “ عبنم   ” “، و دنوادخ ۀدیا   ” ،“ ناھج یدنمشوھ   ” رب ینبم 

ات  . دنتسیرگن یم  ریقحت  ۀدید  اب  شتسرپ  لاکشا  ۀیلک  هب   ، دندومن ظفح  یحطس 
تیمسر هب  ار  یھانتمربا  یھلا و  دوجوم  ینانوی  نافوسلیف  هک  ییاج 

نایادخ و ناشکھک  یمامت  اھنآ  ؛  دندوب تسرپاتکی  هناقداص   ، دنتخانش یم 
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. دنتخانش یم  تیمسر  هب  کدنا  نازیم  هب  ار  ییایپملا  یاھ  هھلا 

حالصا یارب   ، رادنیپ ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  ، و  مشش مجنپ و  نورق  ِینانوی  نارعاش 
اھنآ اما   ، دنداد اقترا  ار  نآ  یاھنامرآ  اھنآ   . دندز شالت  هب  تسد  ینانوی  بھذم 

ظفح ییافوکش و  یارب  یکینکت  دنتسناوتن  اھنآ   . ارگ بھذم  ات  دندوب  دنمرنھ  رتشیب 
. دنروآ دوجو  هب  یلاعتم  یاھشزرا 

یتسیئتناپ نآ  زا  شیب  وا  تیھولا  تشادرب  اما   ، داد شزومآ  ار  هناگی  یادخ  نافونز 
تسیناکم کی  اروگازگانآ   . دشاب یصخش  ِردپ  کی  یناف  ناسنا  یارب  دناوتب  هک  دوب 

. تخانش یم  تیمسر  هب  ار  هیلوا  نھذ  کی   ، نیزاغآ تلع  کی  هک  نیا  زج  هب   ، دوب
شناد تلیضف  هک  دنداد  شزومآ   ، وطسرا نوطالفا و   ، وا نانیشناج  طارقس و 

دربب جنر  یتلادع  یب  زا  درف  تسا  رتھب  هک  نیا  ؛ و  تسا ناور  تمالس  یکین  ؛  تسا
نداد ترارش  اب  ار  ترارش  خساپ  هک  نیا  ، و  دشاب راکھانگ  نآ  هب  هک  نیا  ات 

اھنیا اھنآ  نیداینب  یاھتلیضف   . دنتسھ کین  دنمدرخ و  نایادخ  هک  نیا  ، و  تساطخ
. تلادع ، و  لادتعا  ، تماھش  ، درخ دندوب :

زا یا  هسیاقم  ریوصت  کی  یناربع  ینلھ و  نامدرم  نایم  رد  یبھذم  ۀفسلف  لماکت 
رد  . دھد یم  یگنھرف  تفرشیپ  هب  نداد  لکش  رد  داھن  کی  ناونع  هب  اسیلک  درکراک 

تیادھ سدقم  نوتم  اب  دوب و  نانھاک  لرتنک  تحت  نانچ  یرشب  ۀشیدنا  نیطسلف 
رد  . دندش رو  هطوغ  تایقالخا  بھذم و  رد  ًالماک  یسانشابیز  هفسلف و  هک  دش  یم 
زا جراخ  دازآ و  ار  یرشب  نھذ  سدقم “ نوتم   ” نانھاک و لماک  نادقف  ًابیرقت   ، نانوی

رجنم هشیدنا  یافرژ  رد  زیگنا  تفگش  دادخر  کی  هب  ، و  تشاد هاگن  ریجنز  لغ و 
ینالقع یاھشواک  اب  تسناوتن  یصخش  ۀبرجت  کی  ناونع  هب  بھذم  اما   . تشگ

. دنامب ماگمھ  ناھیک  ِتیعقاو  تعیبط و  رد 

ندرک رکف   ، نیطسلف رد  ؛  تفرگ رارق  هشیدنا  یالیتسا  تحت  ندروآ  نامیا   ، نانوی رد 
ببس هب  تیحیسم  تردق  ۀدمع  شخب   . دش هتشاد  هاگن  ندروآ  نامیا  هب  طونم 
. تسا ود  رھ  ینانوی  ۀشیدنا  یناربع و  تایقالخا  زا  نآ  نیگنس  ندرک  ضرق 

رطخ هب  ار  نآ  رتشیب  دشر  هک  تفرگ  لکش  نانچ  یبھذم  مگد   ، نیطسلف رد 
کی هب  دنوادخ  موھفم  هک  دش  یعازتنا  ردقنآ  یرشب  ۀشیدنا   ، نانوی رد   . تخادنا

ِینارکیب زا  توافتم  هجو  چیھ  هب  هک  یتسیئتناپ  نامگ  سدح و  زا  دولآ  هم  راخب 
. دش لیدبت  دوبن  نمھرب  نافوسلیف  ِیصخشریغ 

ییافوکش و دوخ  ِینانوی  ۀفسلف  دنتسناوتن  ناراگزور  نیا  یلومعم  یاھناسنا  اما 
اھنآ ضوع  رد  ؛  دنتشادن مھ  هقالع  دایز  نآ  هب  ، و  دننک کرد  ار  یعازتنا  تیھولا  کی 
اھنآ یاھاعد  تسناوت  یم  هک  یصخش  یادخ  کی  زین  تاجن و  یاھ  هدعو  قاتشم 
رازآ تیذا و  ار  میلاس  ۀقرف  یایاقب   ، دندرک دیعبت  ار  نافوسلیف  اھنآ   . دندوب دونشب  ار 
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ِیرو هطوغ  نآ  یارب  ، و  دندش هتخیمآ  مھ  رد  رایسب  نیرتکد  ود  رھ  ، و  دندومن
رد هک  دندش  هدامآ  یزیمآرارسا  یاھ  هقرف  یاھیدرخبان  رد  هناتسمرس  ِکانتشحو 
رد سیسولا  رارسا   . دنتفای یم  شرتسگ  یا  هنارتیدم  یاھنیمزرس  رد  ماگنھ  نآ 

؛ درک دشر   ، یروراب شتسرپ  ِینانوی  تشادرب  کی   ، ییایپملا ددعتم  نایادخ  ۀطیح 
هک دوب  سوئفرا  ِیردارب  هقرف  نیرتھب  ؛  دیسر جوا  هب  تعیبط  ِسوزینوید  شتسرپ 

. تشاد یدایز  ۀبذاج  یرایسب  یارب  نآ  تاجن  یاھ  هدعو  یقالخا و  یاھ  هظعوم 

یساسحا و مسارم  نیا   ، تاجن هب  لین  دیدج  یاھشور  نیا  ریگرد  نانوی  یمامت 
نینچ رد  یرنھ  ۀفسلف  زا  ییاھ  هلق  نینچ  هب  هاگچیھ  یتلم  چیھ   . دیدرگ نیشتآ 
زا یا  هتفرشیپ  متسیس  نینچ  زگرھ  سکچیھ  ؛  تفاین تسد  یھاتوک  تدم 
چیھ ؛  یرشب تاجن  ۀدعو  دقاف  ًالماک  تیھولا و  نودب  ًالمع   ، دیرفاین ار  تایقالخا 

یاھ هقرف  ۀنادرخبان  بادرگ  هب  ار  دوخ  هک  هاگنآ   ، ینانوی نامدرم  نیا  نوچمھ  یتلم 
دوکر قامعا  نیا  هب  ًادیدش  ، و  ًاقیمع  ، تعرس نیا  اب  زگرھ   ، دندنکفا زیمآرارسا 

. تفرن ورف  یونعم  رقف  ، و  یقالخا فارحنا   ، ینالقع

یاھ هفسلف  اما   ، دنا هدروآ  ماود  ینالوط  یاھتدم  یفسلف  تیامح  نودب  بھاذم 
اقب ینالوط  یاھتدم  بھذم  اب  تیوھ  نییعت  یعون  نودب   ، اھنیا نوچمھ   ، یکدنا

لآ هدیا  تیعضو  اما   . تسا لمع  یارب  تشادنپ  لثم  بھذم  یارب  هفسلف   . دنا هتفای 
، و نامیا  ، درخ ِماوت  لمع  قیرط  زا  شناد  ، و  بھذم  ، هفسلف هک  تسا  نآ  یرشب 

. دنروخ یم  شوج  نآ  رد  ینعمرپ  تدحو  کی  تروص  هب   ، هبرجت

مور رد  قداص  کلم  یاھشزومآ  - 3

ۀداوناخ شتسرپ  ِیبھذم  نیشیپ  لاکشا  زا  هک  نیا  زا  سپ  اھنیتال  یدعب  بھذم 
، دش دراو  گنج  یادخ   ، خیرم یارب  یا  هلیبق  سیدقت  هب  دش و  جراخ  نایادخ 
بھاذم ای  اھنمھرب  ناینانوی و  ِینالقع  یاھمتسیس  هب  تبسن  هک  دوب  یعیبط 

. دوش یسایس  مسر  کی  رتشیب   ، رگید نامدرم  نیدنچ  ِیونعم 

شیپ مشش  نرق  لوط  رد  قداص  کلم  یاھشزومآ  ۀناتسرپاتکی  گرزب  سناسنر  رد 
هنخر ایلاتیا  هب  میلاس  یاھرنویسیم  زا  یکدنا  رایسب  دادعت   ، حیسم دالیم  زا 
ِشرتسگ لاح  رد  تعرس  هب  تناھک  ریثأت  رب  دنتسناوتن  دندرک  هک  ییاھنآ  ، و  دندرک
یتموکح بھذم  رد  یگمھ  هک   ، نآ دباعم  نایادخ و  دیدج  ناشکھک  اب  ناکسورتِا 
ناینانوی بھذم  نوچمھ  نیتال  لیابق  ِبھذم  نیا   . دنوش هریچ   ، دنتفای نامزاس  مور 
هناملاظ ریگتخس و  زین  نایناربع  بھذم  نوچمھ  ، و  دوبن یندش  عیمطت  زیچان و 
. دوب اھوبات  ، و  اھنامیپ  ، ضحم لاکشا  موسر  ۀدنریگ  رب  رد  ًاتدمع  نآ  ؛  دوبن

. دوب نانوی  زا  یگنھرف  ۀدرتسگ  تادراو  ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  مور  بھذم 
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اھنآ رد  هتفای و  دنویپ  نیتال  ددعتم  نایادخ  رد  ییایپملا  نایادخ  رتشیب  ماجنارس 
. دندرک یم  شتسرپ  ار  یگداوناخ  نادشتآ  ِشتآ  اھتدم  ناینانوی   . دندش ماغدا 

؛ دش یرتشم  سوئز   . دوب هناخ  ِیمور  ۀھلا  اتسِو  ؛  دوب نادشتآ  ۀرکاب  ۀھلا  ایتسِھ 
. ییایپملا نایادخ  یرایسب  ات  بیترت  نیمھ  هب  ؛ و  دیدرگ هرھز   ، تیدورفآ

هب هنامیمص  سیدقت  مسارم  تصرف  یمور  ناناوج  یبھذم  تیوضع  مسارم 
یبھذم مسارم  عقاو  رد  یدنورھش  هب  شریذپ  دنگوس و   . دوب تموکح  تمدخ 

کی ماگنھ  رد  ، و  دندوب اھھاگترایز  ، و  اھبارحم  ، دباعم یاراد  نیتال  نامدرم   . دندوب
اھدعب نانامرھق و  یاھناوختسا  اھنآ   . دندرک یم  تروشم  نایوگشیپ  اب  نارحب 

. دندرک یم  ظفح  ار  یحیسم  سدقم  یاھمدآ  یاھناوختسا 

هب موکحم  یبھذم  هبش  ِیتسرپ  نطو  زا  یساسحاریغ  یمسر و  لکش  نیا 
ناینانوی ۀنادنمرنھ  ینالقع و  رایسب  شتسرپ  هک  روطنآ  یتح  ، و  دوب یشاپورف 

. دننک طوقس  زیمآرارسا  یاھ  هقرف  یساسحا  ًاقیمع  ترارحرپ و  شتسرپ  زا  شیپ 
زکرم هک   ، دوب ادخ  ردام  ۀقرف  ِزیمآرارسا  بھذم  هدننک  ناریو  یاھ  هقرف  نیا  ِنیرتگرزب 

. دوب مور  رد  سرطپ  نس  ینونک  یاسیلک  قیقد  ناکم  رد  ناراگزور  نآ  رد  نآ 

، اھ هقرف  طسوت  دوخ  ۀبون  هب  اما  درک  حتف  یسایس  روط  هب  مور  ِروھظ  لاح  رد  روشک 
دروم دنوادخ  زا  کیدزن  رواخ  ، و  نانوی  ، رصم یاھتشادرب  ، و  یرس یاھھورگ   ، نییآ
روشک رساترس  رد  سوتسوگآ  نامز  ات  یتادراو  یاھ  هقرف  نیا   . دش عقاو  الیتسا 
یندم یسایس و  لیالد  هب  ًافرص  سوتسوگآ   . دنداد همادا  ییافوکش  هب  مور 

دزاس و دوبان  ار  یرس  یاھھورگ  ات  داد  تروص  قفوم  یردق  هنانامرھق و  یشالت 
. دنک ایحا  ار  یسایس  رت  یمیدق  بھذم 

میلاس ناراگزومآ  نیشیپ  یاھشالت  اب  هطبار  رد  یتلود  بھذم  نانھاک  زا  یکی 
یمامت یتسرپرس  هک  ییاھن  تیھولا  کی   ، هناگی یادخ  نیرتکد  شرتسگ  یارب 
هدیا نیا  ؛ و  درک تبحص  سوتسوگآ  اب   ، دراد هدھع  هب  ار  یعیبط  قوف  تادوجوم 

اھنآ  ، تخاس یرایسب  دباعم  یو  هک  تشاذگ  ریثأت  روتارپما  یور  یدج  روط  هب  نانچ 
، دومن نامزاس  دیدجت  ار  یتلود  تناھک   ، درک رپ  ًالماک  ابیز  یاھ  همسجم  زا  ار 

همھ ِمظعا  نھاک  لیفک  ناونع  هب  ار  دوخ   ، درک رارقرب  ون  زا  ار  یتلود  بھذم 
. دنک مالعا  لاعتم  یادخ  ار  دوخ  هک  درکن  گنرد  روتارپما  ناونع  هب  ، و  دومن بوصنم 

رد شتایح  نارود  یط  تفای و  قنور  سوتسوگا  ِشتسرپ  ِدیدج  بھذم  نیا 
. و دش عقاو  یوریپ  دروم   ، نایدوھی هاگلزنم   ، نیطسلف رد  زج  هب  یروتارپما  رساترس 

غلاب یتسرھف  یمور  یمسر  ۀقرف  هک  نیا  ات  تفای  همادا  یرشب  نایادخ  رصع  نیا 
دلوت یاعدا  یگمھ  هک   ، تشاد یرشب  ۀتفای  اقترا  دوخ -  تیھولا  لھچ  زا  شیب  رب 

. دندرک یم  ار  یرشب  قوف  یاھیگژیو  ریاس  اسآ و  هزجعم 
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زا اشوک  هورگ  کی  طسوت  میلاس  نارادنامیا  شھاک  هب  ور  هورگ  یگداتسیا  نیرخآ 
یودب و نییآ  دندرک  بیغرت  ار  نایمور  هک  تفرگ  تروص   ، نویبلک  ، نارگ هظعوم 

رگنایامن هک  شتسرپ  زا  لکش  کی  هب  دننک و  کرت  ار  دوخ  یبھذم  ینعم  یب 
ۀفسلف اب  سامت  قیرط  زا  هک  یشتسرپ   ، دندرگزاب دوب  قداص  کلم  یاھشزومآ 

اھنآ ؛  دنتفریذپن ار  نویبلک  مدرم  رتشیب  اما   . دوب هدش  هدولآ  هتفای و  رییغت  ناینانوی 
دیما اھنت  هن  نییآ  نیا   . دنوش رو  هطوغ  زیمآرارسا  یاھھورگ  نییآ  رد  هک  دنداد  حیجرت 
حیرفت ، و  ناجیھ  ، یمرگرس هب  قایتشا  هکلب  دنداد  یم  هئارا  ار  یصخش  تاجن  هب 

. دندرک یم  اضرا  ار 

زیمآرارسا یاھ  هقرف  - 4

ار دوخ  یتلود  یگداوناخ و  یودب  بھاذم  هک  یمور  ینانوی –  یایند  رد  مدرم  رثکا 
هجوت  ، دننک کرد  ار  ینانوی  ۀفسلف  ینعم  دندوبن  لیام  ای  رداق  دندوب و  هداد  تسد  زا 

کیدزن رواخ  رصم و  زا  یساسحا  ییاشامت و  زیمآرارسا  یاھ  هقرف  هب  ار  دوخ 
یبھذم یلست  دندوب ―  تاجن  یاھ  هدعو  قاتشم  یداع  مدرم   . دندومن فوطعم 

. گرم زا  دعب  یریذپانانف  یارب  دیما  هب  نانیمطا  زورما و  یارب 

: دندوب اھنیا  دندش  رادفرطرپ  رتشیب  همھ  زا  هک  زیمآرارسا  ۀقرف  هس 

. هیجیرف زا  سیتآ  شرسپ  یلبیس و  ۀقرف  - 1

. سیسیآ شردام  سیریزوا و  یرصم  ۀقرف  - 2

رشب عون  ۀدننک  راگتسر  هدنھد و  تاجن  ناونع  هب  ارتیم  شتسرپ  ِیناریا  ۀقرف 
. راکھانگ

بیترت هب   ) یھلا رسپ  هک  دنداد  یم  شزومآ  رصم  هیجیرف و  زیمآرارسا  یاھھورگ 
هدش هدنز  یھلا  یورین  قیرط  زا  دندوب و  هدرک  هبرجت  ار  گرم  سیریزوا ) سیتآ و 

هدش زیمآرارسا  هورگ  وضع  حیحص  روط  هب  هک  ییاھنآ  یمامت  نآ  رب  هوالع  ، و  دندوب
رد قیرط  نآ  زا  دنتفرگ  یم  نشج  مارتحا  اب  ار  ادخ  ندش  هدنز  گرم و  زورلاس  و 

. دنوش یم  میھس  وا  یریذپانانف  یھلا و  تعیبط 

ناشن اھنآ  نینوخ  یاھ  هراونشج  ؛  دندوب هدننک  ریقحت  یلو  هوکشاب  هیجیرف  مسارم 
. دندوب هدش  یودب  هارمگ و  ردقچ  کیدزن  رواخ  زیمآرارسا  یاھھورگ  نیا  هک  دھد  یم 

ۀدننک داجیا  دوخ  گرم  تشادگرزب   ،“ نوخ زور   ” ، دوب هایس  ۀعمج  زور  نیرت  سدقم 
وا ندش  هدنز  راختفا  هب  سیتآ  ِگرم  ینابرق و  ِنشج  زور  هس  زا  دعب   . سیتآ

. دش یم  لیدبت  یداش  هب  لاویتسف 
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رت و قیقد  هیجیرف  ۀقرف  شتسرپ  مسارم  زا  سیریزوا  سیسیآ و  شتسرپ  نییآ 
هتخاس ناتساب  راگزور  ِلین  یادخ  ۀناسفا  لوح  یرصم  نییآ  نیا   . دوب رتدنمھوکش 
دشر فقوت  ۀدھاشم  زا  یشان  موھفم  نیا   . دش هدنز  درم و  هک  ییادخ   ، دوب هدش 

هدنز ناھایگ  یمامت  ِیراھب  تشگزاب  اب  داد و  یم  خر  هنالاس  روط  هب  هک  دوب  ناھایگ 
دنب و یب  زیمآرارسا و  یاھ  هقرف  نیا  ۀدھاشم  یگدیروش   . دش یم  لابند  تایح  هب 

تاقوا یھاگ   ، دربب هار  تینابر  کرد  قوش “ روش و   ” هب دوب  انب  هک  اھنآ  مسارم  یراب 
. دوب هدننک  رجزنم  رایسب 

ارتیم ۀقرف 

، زیمآرارسا ۀقرف  نیرتگرزب  هب  ماجنارس  رصم  هیجیرف و  زیمآرارسا  یاھھورگ 
یرشب تعیبط  زا  یا  هدرتسگ  فیط  یارب  ارتیم  ۀقرف   . دندرب هار   ، ارتیم شتسرپ 
غیلبت قیرط  زا  مسیئارتیم   . دش نآ  یاین  ود  رھ  نیزگیاج  جیردت  هب  دوب و  باذج 
مور یروتارپما  رد  دندوب  هدش  یریگوضع  کیدزن  رواخ  رد  هک  مور  نایرگشل 

هک اج  رھ  اھنآ  اریز   ، تشاد تیبوبحم  کیدزن  رواخ  رد  بھذم  نیا   . تفای شرتسگ 
گرزب دوبھب  کی  یبھذم  دیدج  نییآ  نیا  . و  دندرب یم  دوخ  اب  ار  هدیقع  نیا  دنتفر  یم 

. دوب نیشیپ  زیمآرارسا  یاھ  هقرف  هب  تبسن 

تشترز ناوریپ  ۀنایوج  هزیتس  تفلاخم  مغر  هب  دمآ و  دوجو  هب  ناریا  رد  ارتیم  ۀقرف 
مور هب  مسیئارتیم  هک  یماگنھ  ات  اما   . دروآ ماود  شھاگلزنم  رد  ینالوط  یتدم 
هتفای دوبھب  دایز  ۀزادنا  هب  تشترز  یاھشزومآ  زا  یرایسب  بذج  قیرط  زا   ، دیسر
اھدعب هک  تیحیسم  یور  تشترز  بھذم  هک  دوب  ارتیم  ۀقرف  قیرط  زا  ًاتدمع   . دوب

. تشاذگ ریثأت  تشگ  رادیدپ 

أشنم گرزب  ۀرخص  کی  رد  هک  دومن  ریوصت  ار  وج  هزیتس  یادخ  کی  ارتیم  ۀقرف 
یا هرخص  زا  هک  دش  یم  بجوم  ، و  دوب هناعاجش  یاھیرادرب  هرھب  ریگرد  ، و  تشاد
یدرم داد و  خر  یلیس   . دھج نوریب  بآ  دوب  هدش  عقاو  تباصا  دروم  شیاھریت  اب  هک 
هک تشاد  دوجو  یرخآ  ماش  ، و  دومن رارف  نآ  زا  هدش  هتخاس  ۀژیو  قیاق  کی  رد 

. تفرگ نشج  ار  نآ  دیشروخ  یادخ  اب  دنک  دوعص  اھنامسآ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ارتیم 
اروھا تیھولا  موھفم  لزنت  کی  ریذپان  تسکش  دیشروخ  ای  دیشروخ  یادخ  نیا 
رد دیشروخ  یادخ  ۀتفای  اقب  نامرھق  تروص  هب  ارتیم   . دوب تشترز  نید  زا  ادزم 

یا هروطسا  واگ  نتشک  زا  ینادردق  رد  . و  دش یم  روصت  یکیرات  یادخ  اب  شا  هزرابم 
ۀبترم هب  هبترمالاو  نایادخ  نایم  رد  ، و  دش ریذپانانف  ارتیم   ، وا تسد  هب  سدقم 

. تفای یلاعت  رشب  داژن  یارب  یجنایم 

یاھدورس  ، دندرک یم  شتسرپ  رگید  یّرس  یاھناکم  اھراغ و  رد  هقرف  نیا  ناوریپ 
ار ینابرق  تاناویح  تشوگ   ، دندرک یم  همزمز  وداج  رحس و   ، دندناوخ یم  یشیاین 
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اب  ، دندرک یم  شتسرپ  راب  هس  یزور  اھنآ   . دندیشون یم  نوخ  ، و  دندروخ یم 
نشج رد  مسارم  نیرت  لصفم  اب  دیشروخ و  یادخ  زور  رد  یگتفھ  ۀژیو  مسارم 
سدقم نان  ندروخ  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا   . ربماسد جنپ  تسیب و  رد  ارتیم  ۀنالاس 

ار ارتیم  شوغآ  هب  یروف  روبع  گرم  زا  سپ  ، و  درک یم  نیمضت  ار  نادواج  یگدنز 
هدرب رس  هب  راظتنا  رد  یماکداش  رد  اجنآ  رد  یرواد  زور  ات  ، و  تخاس یم  یلمع 

یارب ار  تشھب  یاھ  هزاورد  لفق  تشھب  ییارتیم  یاھدیلک  یرواد  زور  رد   . دش یم 
لسغ ناگدرم  ناگدنز و  یمامت  ماگنھ  نآ  رد  ، و  دومن یم  زاب  نارادنامیا  شریذپ 
هداد شزومآ   . دندش یم  دوبان  نیمز  هب  ارتیم  تشگزاب  لابند  هب  هدشن  دیمعت 

، و تفر یم  ارتیم  هاگشیپ  هب  یرواد  یارب  درم  یم  درم  کی  هک  یماگنھ  هک  دش  یم 
دروم ات  دناوخ  یم  ارف  ناشیاھربق  زا  ار  ناگدرم  یمامت  ارتیم  ایند  نایاپ  رد  هک  نیا 

اب دبا  ات  ناراکتسرد  ، و  دنوش یم  دوبان  شتآ  اب  ناریرش   . دنریگ رارق  یرواد  نیرخآ 
. دننک یم  تموکح  ارتیم 

هک تشاد  دوجو  نوگانوگ  ۀبتر  تفھ  ، و  دوب نادرم  یارب  طقف  یبھذم  نیا  ادتبا  رد 
نارتخد نارسمھ و  اھدعب   . دنوش هتفریذپ  نآ  رد  ًابقاعتم  دنتسناوت  یم  نارادنامیا 

ۀقرف  . دندش هتفریذپ  دندوب  لصتم  ارتیم  دباعم  هب  هک  گرزب  ِردام  دباعم  هب  نارادنامیا 
. دوب  ، سیتآ ِردام   ، هیجیرف ِیلبیس  ۀقرف  مسارم  ییارتیم و  نییآ  زا  یطولخم  نانز 

تیحیسم مسیئارتیم و  - 6

یاھنیمزرس رد  یصخش  بھذم   ، تیحیسم زیمآرارسا و  یاھ  هقرف  ندمآ  زا  شیپ 
؛ دمآ دوجو  هب  لقتسم  داھن  کی  تروص  هب  یتخس  هب  اپورا  اقیرفآ و  لامش  ندمتم 

. دوب یتنطلس  ، و  یسایس  ، یروشک یرھش –   ، یگداوناخ رما  کی  رتشیب  نآ 
نییآ  . دندرواین دوجو  هب  ار  شتسرپ  زکرمتم  متسیس  کی  زگرھ  ینلھ  ناینانوی 

یاھداھن  . دنتشادن یسدقم “ باتک   ” تناھک و چیھ  اھنآ  ؛  دوب یلحم  یشیاین 
ظفح یارب  کرحم  دنمتردق  یورین  کی  دقاف  اھیمور  دننامھ  رتشیب  اھنآ  یبھذم 
هنیداھن هک  دراد  تقیقح  هک  یلاح  رد   . دندوب یونعم  یقالخا و  رتالاو  یاھشزرا 
کی نیا  نینچمھ   ، تسا هتساک  نآ  یونعم  تیفیک  زا  ًالومعم  بھذم  ندش 

زا رتمک  ای  رتشیب  یا  هجرد  کمک  نودب  نونکات  یبھذم  چیھ  هک  تسا  تیعقاو 
. تسا هدوبن  قفوم  شیاقب  رد  نیداینب  نامزاس 

نویقاور ، و  نایروکیپا  ، نویبلک  ، ناشیدنا کش  ناراگزور  ات  یبرغ  بھذم  ور  نیا  زا 
مسیئارتیم و نایم  گرزب  تباقر  ناراگزور  ات   ، رتمھم همھ  زا  اما   ، دیدرگ فیعض 

. سلوپ تیحیسم  دیدج  بھذم 

رد مھ  یحیسم  ییارتیم و  یاھاسیلک   ، حیسم دالیم  زا  دعب  موس  نرق  لوط  رد 
نیا رثکا   . دندوب مھ  هیبش  رایسب  دوخ  یشیاین  نیئآ  تشرس  رد  مھ  رھاظ و 
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هک دندوب  ییاھبارحم  لماش  ود  رھ  ، و  دندوب ینیمزریز  یشتسرپ  یاھناکم 
یرشب ۀدش  نعل  هانگ  هب  داژن  یارب  هک  ار  یا  هدنھد  تاجن  جنر  درد و  نآ  یاھامنرود 

. دنتشاذگ یم  شیامن  هب  نوگانوگ  روط  هب  دوب  هدروآ  تاجن 

ار دوخ  ناتشگنا  هک  دوب  نیا  دبعم  هب  دورو  رد  ییارتیم  نارگشتسرپ  ۀویش  هشیمھ 
هک دنتشاد  دوجو  یناسک  یحاون  یخرب  رد  نوچ  . و  دنرب ورف  سدقم  بآ  رد 

یاھاسیلک رثکا  هب  ار  مسر  نیا   ، دنتشاد قلعت  بھذم  ود  رھ  هب  یراگزور 
راک هب  ار  دیمعت  لسغ  بھذم  ود  رھ   . دندرک هضرع  مور  یکیدزن  رد  یحیسم 

مسیئارتیم و نایم  گرزب  توافت  کی   . دندروخ یم  ار  ینییآ  بارش  نان و  دنتفرگ و  یم 
مسیراتیلیم قوشم  یکی  هک  دوب  نیا   ، یسیع ارتیم و  رتکاراک  زا  ادج   ، تیحیسم
یارب مسیئارتیم  یرابدرب   . دوب وج  حلص  دایز  دح  هب  یرگید  هک  یلاح  رد   ، دوب

لماع اما   . دیماجنا نآ  ییاھن  یدوبان  هب  دعب ) نارود  تیحیسم  زج  هب   ) رگید بھاذم 
یناحور لماک  یرایمھ  لخاد  هب  نانز  شریذپ  ود  نآ  نایم  هزرابم  رد  هدننک  نییعت 

. دوب یحیسم  داقتعا 

میھافم ینانوی  ۀفسلف   . تشگ طلسم  رتخاب  رب  یحیسم  یرھاظ  داقتعا  نایاپ  رد 
؛ دروآ دوجو  هب  ار  شتسرپ  یرازگرب  نییآ  مسیئارتیم  ؛  دومن نیمأت  ار  یقالخا  شزرا 

مھارف ار  یعامتجا  یقالخا و  یاھشزرا  ظفح  کینکت   ، هنوگ نیدب   ، تیحیسم و 
. تخاس

یحیسم بھذم  - 7

تیرشب هب  ار  دوخ  تشگن و  رادیدپ  یناسنا  مسج  لکش  رد  هدننیرفآ  رسپ  کی 
نیا هب  هکلب   ، دوش نیگمشخ  یادخ  کی  اب  یتشآ  ببس  هک  دومنن  اطعا  ایشنروی 
بلج دنوادخ  اب  یدنزرف  کرد  ردپ و  رھم  تخانش  هب  ار  رشب  عون  یمامت  هک  تلع 

کرد ار  تقیقح  نیا  زا  یزیچ  هرافک  نیرتکد  گرزب  رادفرط  یتح   ، هتفر مھ  یور   . دنک
“. دھد یتشآ  دوخ  اب  ار  ایند  ات  دوب  حیسم  رد  دنوادخ   ” هک درک  مالعا  اریز   ، درک

یفاک  . دزادرپب یحیسم  بھذم  ۀعاشا  أشنم و  هب  هک  تسین  هلاقم  نیا  ۀطیح  رد 
ناسنا  ، تسا هدش  هتخاس  یرصان  یسیع  صخش  نوماریپ  نآ  هک  مییوگب  تسا 
ناونع هب  ایشنروی  یارب  هک   ، نادابن زا  لیئاکیم  عون  رسپ   ، هتفای روھظ  مسج  رد 

یلیلج نیا  ناوریپ  قیرط  زا  تیحیسم   . تسا هدش  هتخانش   ، هدش حسم   ، حیسم
اب اھنآ  ۀنایارگ  تراشب  قایتشا  ، و  تفای شرتسگ  رتخاب  کیدزن و  رواخ  رساترس  رد 

ممصم نارصاعم  قایتشا  زین  ، و  اھ یمیلاس  اھیثیش و   ، اھنآ یمان  ناکاین  قایتشا 
. درک یم  یربارب   ، ییادوب ناراگزومآ   ، اھنآ

بیکرت قیرط  زا   ، ییایشنروی یداقتعا  متسیس  کی  ناونع  هب   ، یحیسم بھذم 
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دوجو هب  نیریز  یدرف  یصخش  یاھشرگن  ، و  اھ هقرف   ، اھرواب  ، تاریثأت  ، اھشزومآ
: دمآ

لماع کی  قرش  برغ و  بھاذم  ۀیلک  رد  هک   ، قداص کلم  یاھشزومآ  - 1
. دنا هدمآ  دوجو  هب  هتشذگ  لاس  رازھ  راھچ  رد  هک  دنتسھ  نیداینب 

تیشم هب  داقتعا  ، و  تایھلا  ، تایقالخا  ، یرادرک کین  یناربع  متسیس  - 2
. ود رھ   ، لاعتم هوھی  یھلا و 

ریثأت شیپ  زا  هک   ، یناھیک ترارش  یکین و  نایم  هزرابم  زا  یتشترز  تشادنپ  - 3
یاھنیرتکد  . دوب هتشاذگ  اج  هب  ود  رھ  مسیئارتیم  تیدوھی و  یور  ار  دوخ 
نایم تازرابم  یور  هک  تدم  ینالوط  سامت  قیرط  زا  یناریا  ربمایپ 

تایھلا رثا  نییعت  رد  دنمتردق  لماع  کی  تشاد  دوجو  تیحیسم  مسیئارتیم و 
ینلھ یاھتشادرب  ِیسانش  ناھیک  ، و  لوصا  ، دیاقع راتخاس  هفسلف و  و 

. دیدرگ یسیع  یاھشزومآ  ۀدش  نیتال  هدش و 

گرزب ِردام  شتسرپ  نینچمھ  اما  مسیئارتیم  هژیو  هب   ، زیمآرارسا یاھ  هقرف  - 4
تشادرب اب  ایشنروی  رد  یسیع  دلوت  یاھ  هناسفا  یتح   . هیجیرف ۀقرف  رد 

، تفرگ گنر   ، ارتیم  ، یناریا نامرھق  هدنھد و  تاجن  یاسآ  هزجعم  دلوت  ِیمور 
هیدھ لماح  نانابش  زا  یدودعم  دادعت  طسوت  طقف  نیمز  رد  شدلوت  دوب  انب  هک 

هدھاشم دندوب  هدش  علطم  عوقولا  بیرق  دادخر  نیا  زا  ناگتشرف  طسوت  هک 
. دوش

یسیع تیعقاو   ، فسوی دنزرف  عشوی   یرشب  یگدنز  ِیخیرات  تیعقاو  - 5
. دنوادخ رسپ   ، هتفای لالج  حیسم  ناونع  هب  یرصان 

لوط رد  هک  دوش  هتشاگن  دیاب  . و  سوسرط سلوپ  یصخش  هاگدید  - 6
مھ ار  نآ  باوخ  سلوپ   . دوب سوسرط  ِمکاح  بھذم  مسیئارتیم  وا  یناوجون 

طسوت یراگزور  شناشیکون  هب  وا  تین  نسح  اب  یاھ  همان  هک  دید  یمن 
ناراگزومآ نینچ   . دوش یقلت  دنوادخ “ مالک   ” ناونع هب  دعب  نارود  نایحیسم 

دعب ناراگزور  نانیشناج  طسوت  اھنآ  تاجتشون  ۀدافتسا  یارب  دیابن  هاوخ  کین 
. دنوش هتشادنپ  لوئسم 

زوکاریس نانوی و  ات  هیکاطنا  هیردنکسا و  زا   ، ینلھ نامدرم  ِیفسلف  ۀشیدنا  - 7
اب رگید  یبھذم  یراج  متسیس  رھ  هب  تبسن  ناینانوی  ۀفسلف   . مور و 

رد یمھم  لماع  تشاد و  یگنھامھ  رتشیب  تیحیسم  زا  سلوپ  تشادرب 
سلوپ تایھلا  هارمھ  هب  ینانوی  ۀفسلف   . دش رتخاب  رد  تیحیسم  تیقفوم 

. دھد یم  لیکشت  ار  ییاپورا  تایقالخا  ساسا  زونھ 
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دندش و یبرغ   ، دندرک هنخر  برغ  رد  یسیع  نیزاغآ  یاھشزومآ  هک  جیردت  هب 
یارب ناشیناھج  هوقلاب  ۀبذاج  نداد  تسد  زا  هب  عورش   ، دندش یبرغ  هک  روطنیمھ 
هک تسا  هدش  یبھذم  تیحیسم  هزورما   . دندومن اھناسنا  عاونا  اھداژن و  یمامت 
هب دیفس  یاھداژن  یسایس  ، و  یداصتقا  ، یعامتجا موسر  بادآ و  هب  تبسن 

هچ رگ   ، تسین یسیع  بھذم  رگید  هک  تساھتدم  نآ   . تسا هتفای  قابطنا  یبوخ 
نآ یاھشزومآ  ریسم  ندرک  لابند  ددصرد  هناقداص  هک  یدارفا  نینچ  یارب  زونھ 
نآ  . دشک یم  ریوصت  هب  هناعاجش  ار  یسیع  ۀرابرد  ابیز  بھذم  کی  دنتسھ 
لالج  ، دنوادخ یوس  زا  هدنھد  تاجن  ۀدش  حسم   ، حیسم ناونع  هب  ار  یسیع 

: تسا هدرک  شومارف  دایز  ۀزادنا  هب  ار  داتسا  یصخش  یاھشزومآ  اما   ، تسا هداد 
. اھناسنا ۀیلک  یناھج  یردارب  دنوادخ و  ندوب  ردپ 

ًابیرقت  . تسا ایشنروی  رد  قداص  کلم  اتنو  یکام  یاھشزومآ  ینالوط  ناتساد  نیا  و 
اطع ایشنروی  هب  ار  دوخ  نادابن  یرارطضا  دنزرف  نیا  هک  تسا  لاس  رازھ  راھچ 
یمامت هب  هبترمالاو “ یادخ   ، نویلِا لِا  نھاک   ” یاھشزومآ تدم  نیا  رد  ، و  دومن
یاطعا فدھ  هب  یبایتسد  رد  اتنو  یکام  . و  دنا هدرک  هنخر  نامدرم  اھداژن و 

، دش هدامآ  ایشنروی  رد  روھظ  یارب  لیئاکیم  هک  یماگنھ   . دوب قفوم  شلومعمریغ 
زونھ هک  ییادخ  موھفم  نامھ   ، تشاد دوجو  نانز  نادرم و  بولق  رد  دنوادخ  موھفم 

ۀدننک روحسم  یناگدنز  هک  یناھج  ردپ  ددعتم  نادنزرف  یونعم  ۀدنز  ۀبرجت  رد 
هدش رو  هلعش  رگید  راب  دننک  یم  یگدنز  اضف  ناخرچ  تارایس  رد  ار  دوخ  تقوم 

. تسا

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 99
بھذم یعامتجا  تالکشم 

نیرتالاب هب  دراد  هعماج  رالوکس  یاھداھن  اب  ار  طابترا  نیرتمک  هک  هاگنآ  بھذم 
تاحالصا هک  یماگنھ  زا   ، هتشذگ راصعا  رد   . دبای یم  تسد  شیعامتجا  تمدخ 

درکیور بھذم  هک  دوبن  زاین   ، دش دودحم  یقالخا  ورملق  هب  دایز  ۀزادنا  هب  یعامتجا 
. دیامن میظنت  یسایس  یداصتقا و  یاھمتسیس  رد  هدرتسگ  تارییغت  اب  ار  دوخ 
رد ترارش  یاج  هب  یکین  نتخاس  نیزگیاج  یارب  شالت  بھذم  یلصا  لکشم 
بھذم ور  نیا  زا   . دوب یداصتقا  یسایس و  گنھرف  ِیعامتجا  دوجوم  مظن  ۀطیح 

عون ظفح  ندروآ  راب  یارب  هعماج  ۀدش  تیبثت  مظن  موادت  هب  میقتسمریغ  روط  هب 
. دوب لیامتم  ندمت  دوجوم 

میقتسم روط  هب  نھک  مظن  ظفح  اب  ای  یعامتجا  نیون  مظن  داجیا  اب  دیابن  بھذم  اما 
اب ًاعطق  یعامتجا  لماکت  کینکت  کی  ناونع  هب  نیتسار  بھذم   . دشاب ریگرد 

قابطنا یارب  هعماج  ۀنادنمشوھ  یاھشالت  اب  اما   ، تسا فلاخم  تنوشخ 
یگنھرف تاموزلم  یداصتقا و  دیدج  طیارش  اب  شیاھداھن  میظنت  شیاھدربراک و 

. تسین فلاخم 

اما  ، دومن دییأت  ًاعطق  ار  هتشذگ  نورق  ِیعامتجا  هاگ  هب  هاگ  تاحالصا  بھذم 
لیدعت موادم  هدرتسگ و  یزاسزاب  هب  تبسن  متسیب  نرق  رد  هک  تسا  یرورض 

هب دیاب  نیداینب  تارییغت  هک  دبای  یم  رییغت  عیرس  نانچ  یگدنز  طیارش   . دریگ تروص 
لاح رد  هتسویپ  نیون و  مظن  نیا  اب  شقابطنا  دیاب  بھذم  ، و  دبای باتش  دایز  ۀزادنا 

. دنک عیرست  نآ  اب  بسانتم  ار  یعامتجا  رییغت 

یعامتجا یزاسزاب  بھذم و  - 1

زا بانتجا  یارب  ؛  دنتسھ ندمت  ِرییغت  لاح  رد  شناد  ۀعاشا  یکیناکم و  تاعارتخا 
نیا  . تسا یرورض  یعامتجا  تارییغت  یداصتقا و  تامیظنت  یخرب  یگنھرف  ۀعجاف 

لصف لح و  هنادنسپدوخ  یا  هنوگ  هب  هرازھ  کی  یارب  یعامتجا  یتآ  نیون و  مظن 
، و تامیظنت  ، تارییغت هلسلس  هب  تبسن  دیاب  یرشب  داژن   . دش دھاوخن 
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ۀدشن راکشآ  نیون و  تشونرس  کی  یوس  هب  رشب  عون   . دبای قیبطت  تامیظنتزاب 
. تسا تکرح  لاح  رد  یا  هرایس 

رد هک  دوش  یونعم  تفرشیپ  یقالخا و  تابث  یارب  دنمورین  ریثأت  کی  دیاب  بھذم 
روط هب  یداصتقا  نایاپ  یب  تامیظنت  هدنبای و  رییغت  هتسویپ  طیارش  نیا  ۀحوبحب 

. دنک یم  لمع  کیمانید 

هتشاد تابث  هب  دیما  هتشذگ  راصعا  نوچمھ  دناوت  یمن  زگرھ  ایشنروی  ۀعماج 
تسا و هدش  جراخ  هدش  تیبثت  یاھتنس  نما  جیلخ  زا  یعامتجا  یتشک   . دشاب

ناور ؛ و  تسا هدرک  زاغآ  یلماکت  تشونرس  دنلب  یاھایرد  یور  ار  دوخ  رفس 
یاھ هشقن  دراد  زاین   ، تسا هدوبن  ایند  خیرات  رد  زگرھ  هک  هنوگ  نادب   ، ناسنا

شالت اب  ار  یبھذم  تیادھ  یامن  بطق  دنک و  یفاکشوم  تقد  اب  ار  دوخ  یقالخا 
نیا یعامتجا  ریثأت  کی  ناونع  هب  بھذم  تیرومأم  نیرتمھم   . دیامن هدھاشم  دایز 
کی زا   ، یرگید هب  ندمت  زاف  کی  زا  راذگ  کانرطخ  ناراگزور  نیا  لوط  رد  هک  تسا 

. دنک تیبثت  ار  رشب  عون  یاھنامرآ   ، یرگید هب  گنھرف  حطس 

هتساوخ نآ  زا  هنارصم  اما   ، درادن نداد  ماجنا  یارب  یدیدج  فیاظو  چیھ  بھذم 
هب یرشب  رییغت  لاح  رد  تعرس  هب  دیدج و  یاھتیعضو  نیا  ۀیلک  رد  هک  تسا  هدش 

رتشیب دراد  هعماج   . دیامن لمع  هبرجتاب  رواشم  دنمدرخ و  یامنھار  کی  ناونع 
روط هب  یتایح  یا  هنوگ  هب  رتشیب  ، و  هدیچیپ رتشیب   ، مکارتم رتشیب   ، یکیناکم
ای نتفر  ارقھق  زا  ات  دنزب  لمع  هب  تسد  دیاب  بھذم   . دوش یم  هتسباو  لباقتم 
بھذم  . دنک یریگشیپ  هنامیمص  دیدج و  یاھیگتسباو  نیا  لباقتم  بیرخت  یتح 

ندمت ِیگنھرف  معط  نتخاس  دوبان  زا  هک  دنک  لمع  یناھیک  کمن  نآ  تروص  هب  دیاب 
یعامتجا و دیدج  طباور  نیا   . دنک یم  یریگشیپ  تفرشیپ  یاھرمخم  تسد  هب 

رادیاپ یردارب  هب  دنناوت  یم  بھذم  درکراک  قیرط  زا  اھنت  یداصتقا  یاھینوگرگد 
. دنماجنایب

اما  ، تسا هناشنمالاو  تکرح  کی   ، یرشب ظاحل  هب   ، ادخ یب  ِیتسود  ناسنا  کی 
یعامتجا هورگ  کی  ِیدنمشنکاو  دناوت  یم  هک  تسا  یتردق  اھنت  نیتسار  بھذم 

رد  . دھد شیازفا  رادیاپ  یا  هنوگ  هب  رگید  یاھھورگ  یاھجنر  اھزاین و  هب  تبسن  ار 
راشقا هک  یلاح  رد  دنامب  یقاب  لعفنم  تسناوت  یم  نیداھن  بھذم   ، هتشذگ

توافت یب  هدنامرد  یناتحت  راشقا  یگدیدمتس  اھجنر و  هب  تبسن  هعماج  یناقوف 
روط هب  نانچ  رگید  یعامتجا  رت  نییاپ  تاقبط  نیا  زورما  ناراگزور  رد  اما   ، دندوب

. دنتسین هدنامرد  نانچ  یسایس  ظاحل  هب  دنتسین و  نادان  هناریقح 

دیدجت یعامتجا و  یزاسزاب  رالوکس  راک  ریگرد  کیناگرا  روط  هب  دیابن  بھذم 
یقالخا و نیمارف  ۀناعطاق  حضاو و  رارکت  قیرط  زا  دیاب  اما   . دوش یداصتقا  نامزاس 

یاقب یرشب و  یگدنز  نوماریپ  ار  دوخ  یقرتم  ۀفسلف   ، دوخ یونعم  لوصا 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



حور  . دراد هاگن  ماگمھ  لاعف  یا  هنوگ  هب  ندمت  یاھتفرشیپ  نیا  ۀیلک  اب   ، هنایارگزارف
دوش یم  ینیبزاب  یرشب  نابز  تغل  گنھرف  هک  راب  رھ  اما   ، تسا هنادواج  بھذم 

. ددرگ رارکت  دیاب  نآ  نایب  لکش 

نیداھن بھذم  فعض  - 2

دیدجت یناھج و  یعامتجا  عوقولا  بیرق  یزاسزاب  نیا  رد  دناوت  یمن  نیداھن  بھذم 
مک و هنافسأتم  اریز  دنک  مھارف  یربھر  دشاب و  شخب  ماھلا  یداصتقا  نامزاس 
هک تسا  هدش  یداصتقا  متسیس  یعامتجا و  مظن  زا  کیناگرا  شخب  کی  شیب 

یصخش ۀبرجت  یواح  هک  یعقاو  بھذم  طقف   . تسا یزاسزاب  شتشونرس 
لمع قالخ  دنمدوس و  یا  هنوگ  هب  ندمت  ینونک  نارحب  رد  دناوت  یم  تسا  یونعم 

. دیامن

نودب نآ   . تسا هدش  راتفرگ  اسرفناج  رود  کی  تسب  نب  رد  نونکا  نیداھن  بھذم 
ًاتدمع نوچ  ؛ و  دنک یزاسزاب  ار  هعماج  دناوت  یمن  دنک  یزاسزاب  ار  دوخ  ادتبا  هک  نیا 
دنک یزاسزاب  ار  دوخ  دناوت  یمن   ، تسا هدش  تیبثت  مظن  زا  ریذپان  ییادج  یشخب 

. دشاب هدش  یزاسزاب  یا  هشیر  یا  هنوگ  هب  هعماج  هک  نیا  ات 

لمع یدرف  تروص  هب  تسایس  رد  ، و  تعنص رد   ، هعماج رد  دیاب  نایارگ  بھذم 
هزاجا دوخ  هب  هک  یبھذم  هورگ  کی   . اھداھن ای   ، بازحا  ، اھھورگ تروص  هب  هن   ، دننک

بزح کی  ًاروف   ، یبھذم یاھتیلاعف  زا  ادج   ، دنک لمع  تروص  نیدب  دھد  یم 
ییارگ عمج   . دوش یم  یعامتجا  داھن  کی  ای   ، یداصتقا نامزاس  کی   ، یسایس

. دزاس دودحم  یبھذم  یاھنامرآ  دربشیپ  هب  ار  دوخ  یاھشالت  دیاب  یبھذم 

شزرا اھ  یبھذمریغ  هب  تبسن  یعامتجا  یزاسزاب  یاھراک  رد  نایارگ  بھذم 
ۀتفای شیازفا  یرگن  هدنیآ  اھنآ  هب  نانآ  بھذم  هک  اج  نآ  ات  زج  هب   ، دنرادن یرتشیب 
یشان هک  تسا  هدرک  اطع  ار  یعامتجا  رترب  درخ  نآ  اھنآ  هب  تسا و  هداد  یناھیک 
ناسنا رھ  هب  ندیزرو  رھم  دنوادخ و  رفاو  نتشاد  تسود  یارب  هناقداص  قایتشا  زا 
تسا نآ  لآ  هدیا  یعامتجا  مظن  کی   . تسا ینامسآ  توکلم  رد  ردارب  کی  ناونع  هب 
تسود دراد  تسود  ار  شدوخ  هک  هنوگ  نامھ  هب  ار  دوخ  ۀیاسمھ  ناسنا  رھ  هک 

. درادب

دیجمت قیرط  زا  هدش  هنیداھن  یاسیلک  هتشذگ  رد  هک  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم 
، تسا هدرک  تمدخ  هعماج  هب  هدش  تیبثت  یداصتقا  یسایس و  یاھماظن  ندرک 

درکیور اھنت   . درادرب یشنک  نینچ  زا  تسد  ًاروف  دیاب  دبای  اقب  دھاوخ  یم  رگا  نآ  اما 
یاج هب  زیمآ  حلص  لماکت  نیرتکد   ، تنوشخ مدع  شزومآ  ۀدنریگ  رب  رد  نآ  حیحص 

یمامت نایم  رد  کین  تساوخ  نیمز و  رد  حلص  تسا —  زیمآ  تنوشخ  بالقنا 
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. اھناسنا

هب تبسن  ار  دوخ  درکیور  هک  دبای  یم  راوشد  ار  نیا  لیلد  نیدب  طقف  یزورما  بھذم 
هداد هزاجا  دوخ  هب  هک   ، دنک میظنت  یعامتجا  ِینوگرگد  لاح  رد  تعرس  هب  تارییغت 

چیھ هدنز  ۀبرجت  ِبھذم   . دوش هنیداھن  ، و  شیدنا کشخ   ، یتنس ًالماک  تسا 
یاھینوگرگد یعامتجا و  یاھدادخر  نیا  یمامت  زا  ندنام  ولج  رد  یلکشم 

، یقالخا ۀدننک  تیبثت  کی  ناونع  هب  هتسویپ  هک  نیا  نیح   ، دبای یمن  یداصتقا 
گنھرف نیتسار  بھذم   . دنک یم  لمع  یونعم  ماگشیپ  ، و  یعامتجا یامنھار 

دننامھ یارب  شالت  دنوادخ و  تخانش  ۀبرجت  زا  یشان  هک  ار  یدرخ  نآ  دنمشزرا و 
. دنک یم  لقتنم  رگید  رصع  هب  رصع  کی  زا  تسا  ندوب  وا 

ارگ بھذم  بھذم و  - 3

، و یعامتجا تادھعت   ، یندم یاھیراتفرگ  یمامت  زا  غراف  ًالماک  نیزاغآ  ِتیحیسم 
زا کیناگرا  شخب  کی  هدش  هنیداھن  ِتیحیسم  اھدعب  طقف   . دوب یداصتقا  یاھنامیپ 

. دیدرگ یبرغ  ندمت  ِیعامتجا  یسایس و  راتخاس 

یردارب کی  نآ  ؛  یداصتقا هن  تسا و  یعامتجا  مظن  کی  هن  ینامسآ  توکلم 
هب یردارب  نینچ   ، دراد تقیقح  نیا   . تسا سانشادخ  دارفا  یونعم  ًارصحنم 

توھبم یاھدمایپ  اب  هک  تسا  یعامتجا  روآ  تفگش  نیون و  ۀدیدپ  کی  دوخ  ۀطساو 
. تسا مأوت  یداصتقا  یسایس و  ۀدننک 

هب تبسن   ، تسین یزوسلد  دقاف  یعامتجا  جنر  درد و  هب  تبسن  ارگ  بھذم 
تبسن ، و  تسین یوزنم  یداصتقا  ۀشیدنا  زا   ، تسین انتعا  یب  یندم  یتلادع  یب 

یعامتجا یزاسزاب  رب  بھذم   . تسین توافت  یب  زین  یسایس  دادبتسا  هب 
ارگ نامرآ  دشخب و  یم  تیونعم  ار  دنورھش  درف  اریز  دراذگ  یم  ریثأت  ًامیقتسم 

یاھھورگ ذوفناب  لاعف و  یاضعا  ارگ  بھذم  دارفا  نیا  هک  جیردت  هب   . دزاس یم 
هب یگنھرف  ندمت  دنوش  یم  یسایس  ، و  یداصتقا  ، یقالخا  ، یعامتجا نوگانوگ 

. دریگ یم  رارق  ریثأت  تحت  اھنآ  درکیور  طسوت  میقتسمریغ  روط 

سپس ، و  دنورھش لآ  هدیا  عون  ادتبا  یگنھرف  یالاب  ندمت  کی  هب  یبایتسد 
ینادنورھش نینچ  هک  دنک  یم  هبلاطم  ار  یعامتجا  یفکم  لآ و  هدیا  یاھمسیناکم 

ار یرشب  ۀتفرشیپ  ۀعماج  نینچ  ِیسایس  یداصتقا و  یاھداھن  دنناوت  یم  نآ  اب 
. دننک لرتنک 

تمدخ اھتدم  لابقا  دب  زایتما و  مک  دارفا  هب   ، بذاک طرفم  ساسحا  لیلد  هب  اسیلک 
موادت هب  ساسحا  نیمھ  اما   ، تسا هدوب  بوخ  ًامامت  نیا  ، و  تسا هدرک 
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هب ار  ندمت  تفرشیپ  هک  تسا  هدیماجنا  طحنم  یداژن  رظن  زا  یاھ  هریت  ۀنادنمدرخان 
. دنا هدرب  بقع  هب  دایز  رایسب  ۀزادنا 

ار هدش  هنیداھن  بھذم  هک  نیا  نمض  یعامتجا  یارگ  ناماسون  دارفا  زا  یرایسب 
هب ناش  یعامتجا  تاحالصا  جیورت  رد   ، هتفر مھ  یور   ، دنا هدرمش  دودرم  ًادیدش 
، یبھذم ۀزیگنا  هک  تسا  هنوگ  نیدب  . و  دنتسھ یبھذم  هنابصعتم  یا  هنوگ 

یزاسزاب ِیزورما  ۀمانرب  رد   ، هدشن هتخانش  تیمسر  هب  شیب  مک و  یصخش و 
. دنک یم  افیا  یگرزب  شقن  یعامتجا 

تیلاعف ۀناھاگآان  هدشن و  هتخانش  تیمسر  هب  ِعون  نیا  یمامت  گرزب  فعض 
نآ قیرط  زا  درب و  دوس  یبھذم  راکشآ  داقتنا  زا  تسین  رداق  هک  تسا  نیا  یبھذم 

بھذم هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا   . دبای تسد  دوخ  حیحصت  دنمدوس  حوطس  هب 
هفسلف قیرط  زا   ، دبای طابضنا  هدنزاس  داقتنا  قیرط  زا  هک  نیا  ات  دنک  یمن  دشر 

شرورپ هنارادافو  تکراشم  قیرط  زا  ، و  دوش صلاخ  شناد  قیرط  زا   ، ددرگ تیوقت 
. دبای

فیرحت و تسردان  فادھا  یریگیپ  اب  بھذم  هک  دراد  دوجو  گرزب  رطخ  نیا  هشیمھ 
اب ار  شبھذم  گنج  لاح  رد  ِتلم  رھ  گنج  ناراگزور  رد  هک  روطنامھ   ، دوش فرحنم 

بھذم یارب  هشیمھ  رھم  یب  بصعت   . دزاس یم  شزرا  یب  تسپ و  یماظن  تاغیلبت 
یعون یبایتسد  هب  ار  بھذم  یاھتیلاعف  رازآ  تیذا و  هک  یلاح  رد   ، تسا رضم 

. دزاس یم  فرحنم  تایھلا  ای  هناسانش  هعماج  راکیپ 

هاگن رالوکس  سدقمان  تافالتئا  زا  یراع  دناوت  یم  ریز  یاھھار  زا  طقف  بھذم 
: دوش هتشاد 

. هدننک حیحصت  ًادج  ۀفسلف  کی  - 1

. یسایس ، و  یداصتقا  ، یعامتجا تافالتئا  ۀیلک  زا  ییاھر  - 2

. رھم ۀدنھد  طسب  ، و  هدنھد نیکست   ، قالخ یاھتکراشم  - 3

. یناھیک یاھشزرا  زا  ینادردق  یونعم و  شنیب  یجیردت  شیازفا  - 4

. ینھذ یملع  درکیور  یاھشاداپ  قیرط  زا  یرگ  یطارفا  زا  یریگشیپ  - 5

هجوت بھذم  زا  ریغ  هب  زیچ  چیھ  هب  دیابن  زگرھ   ، هورگ کی  ناونع  هب   ، نایارگ بھذم 
دنورھش کی  ناونع  هب   ، نایارگ بھذم  نیا  زا  کی  رھ  هچ  رگ   ، دنشاب هتشاد 

ای  ، یداصتقا  ، یعامتجا یزاسزاب  شبنج  کی  ۀتسجرب  ربھر  دناوت  یم   ، هناگادج
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. دوش یسایس 

رھ رد  یناھیک  یرادافو  نانچ  هب  ندیشخب  ماھلا  ، و  ظفح  ، شنیرفآ بھذم  راک 
تامدخ نیا  یمامت  دربشیپ  رد  تیقفوم  هب  یبایتسد  هب  ار  وا  هک  تسا  دنورھش 

. دنک تیادھ  یعامتجا  بولطم  اما  راوشد 

راذگ یاھیراوشد  - 4

یمدمھ رد  دزاس و  یم  رطعم  یعامتجا  رظن  زا  ار  ارگ  بھذم  نیتسار  بھذم 
نامھ یبھذم  یاھھورگ  نتفای  تیمسر  اما   . دنک یم  داجیا  تریصب  یرشب 
دوبان اھراب  تفای  نامزاس  ناشیارب  هورگ  اھنآ  جیورت  یارب  هک  ار  ییاھشزرا 

هب دنتسھ و  دنمدوس  لباقتم  روط  هب  یھلا  بھذم  یرشب و  یتسود   . دزاس یم 
نوزوم ربارب و  کی  رھ  رد  دشر  هک  نیا  هب  طورشم   ، دنرگنشور ریگمشچ  یا  هنوگ 
، اھ هداوناخ  یھورگ —  یاھدنویپ  ۀیلک  هب  ار  یدیدج  یناعم  بھذم   . دوش

دھد و یم  یمرگرس  هب  ینیون  یاھشزرا  بھذم   . دھد یم  اھپولک —  ، و  سرادم
. دیاتس یم  ار  نیتسار  حازم  یمامت 

دوش یم  عنام  بھذم  ؛  دوش یم  نوگرگد  یونعم  شنیب  قیرط  زا  یعامتجا  یربھر 
اب هارمھ   . دننکفارب رظن  ناشنیتسار  فادھا  زا  یعمج  یاھشبنج  یمامت  هک 

هک نیا  هب  طورشم   ، تسا یگداوناخ  یگدنز  گرزب  ۀدننک  دحتم  بھذم   ، نادنزرف
نادنزرف نودب  دناوت  یمن  یگداوناخ  یگدنز   . دشاب دشر  لاح  رد  هدنز و  نامیا  کی 
یتیدودحم نینچ  اما   ، دوش یگدنز  بھذم  نودب  دناوت  یم  نآ  ؛  دشاب هتشاد  دوجو 

شیازفا دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  ار  یرشب  ۀنامیمص  ۀطبار  نیا  یاھیراوشد 
ۀبرجت زا  دعب   ، یگداوناخ یگدنز   ، متسیب نرق  نیزاغآ  یاھ  هھد  لوط  رد   . دھد یم 
نھک یاھیرادافو  زا  راذگ  دمایپ  هک  یطاطحنا  زا  همھ  زا  شیب   ، یبھذم یصخش 

. درب یم  جنر  تسا  نیون  یرادیدپ  لاح  رد  یاھشزرا  یناعم و  هب  یبھذم 

لومعم تایعقاو  اب  کیمانید  ِیور  رد  ور  ِیگدنز  ینعمرپ  هار  کی  نیتسار  بھذم 
ار تشرس  ۀناگادج  ِلماکت  بھذم  هک  تسانب  رگا  اما   . تسا هرمزور  یگدنز 
تسانب رگا   . دوش درادناتسا  دیابن   ، دھد شیازفا  ار  تیصخش  یگچراپکی  دزیگنارب و 
دیابن  ، دیامن لمع  شزرا  ۀدننک  اوغا  تروص  هب  دزیگنارب و  ار  هبرجت  یبایشزرا  هک 
دیابن  ، دنک جیورت  ار  یلاع  یاھیرادافو  بھذم  هک  تسانب  رگا   . دشاب یا  هشیلک 

. دوش یمسر 

مأوت ندمت  ِیداصتقا  یعامتجا و  دشر  اب  ییاھینوگرگد  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
، تقیقح تیمکاح  هک  ار  یا  هبرجت  هک  تسا  دنمشزرا  نیتسار و  یبھذم   ، دشاب

موھفم اریز   ، دزاس یم  افوکش  درف  رد  دبای  یم  الیتسا  نآ  رد  یکین  ییابیز و 
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هب نیا  شتسرپ  قشع و  قیرط  زا  . و  تسا نینچ  یلاعتم  ِتیعقاو  ِیونعم  نیتسار 
. دوش یم  ینعمرپ  دنوادخ  اب  یدنزرف  ناسنا و  اب  یناحور  یرایمھ  تروص 

دزاس و یم  نییعت  ار  درکیور  هک  نتسناد  هن  تسا و  درف  نامیا  نیا   ، تیاھن رد 
ریثأت یعقاو  ًافرص  ِشناد   . دھد یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  یصخش  یاھدرکراک 

لاعف یساسحا  یا  هنوگ  هب  هک  نیا  رگم  دراد  یلومعم  ناسنا  یور  یکدنا  رایسب 
ۀبرجت یمامت  هک  تسا  یساسحا  قوف  یرما  بھذم  ندش  لاعف  اما   . ددرگ

لاعتم حوطس  رد  اھنآ  نتخاس  اھر  یونعم و  یاھیژرنا  اب  سامت  قیرط  زا  ار  یرشب 
. دزاس یم  هناگی  ناسنا  یگدنز  رد 

، یداصتقا یاھینوگرگد  ۀحوبحب  رد   ، متسیب نرق  ِیناور  ِیتابث  یب  ِناراگزور  لوط  رد 
رصع کی  ۀدنفوت  تالوحت  ِیعامتجا  ۀدنفاکش  جاوما  ، و  یقالخا یاھیراگزاسان 
، برطضم اھنآ  ؛  دنا هدش  لتخم  یرشب  رظن  زا  نز  درم و  رازھ  نارازھ   ، یملع

رد نآ  زا  شیپ  زگرھ  هک  یا  هنوگ  هب  اھنآ  ؛  دنتابث یب  ، و  نئمطمان  ، کانمیب  ، رارق یب 
رد  . دنراد زاین  نیتسار  بھذم  تابث  یلست و  هب  تسا  هتشادن  دوجو  ایند  خیرات 

یونعم و دوکر   ، یکیناکم یاھتفرشیپ  یملع و  ۀقباس  یب  یاھدرواتسد  طیارش 
. دراد دوجو  یفسلف  جرم  جرھ و 

ۀبرجت کی  یصوصخ —  رما  کی  رتشیب  رتشیب و  بھذم  هک  نیا  رد  یرطخ  چیھ 
تمدخ یارب  ار  دوخ  ۀزیگنا  هک  نیا  هب  طورشم   ، درادن دوجو  دوش  یصخش — 

هیوناث تاریثأت  یرایسب  زا  بھذم   . دھدن تسد  زا  یعامتجا  زیمآرھم  هناراکادف و 
ۀتیروتا شھاک   ، تاداقتعا طالتخا   ، اھگنھرف یناھگان  یگتخیمآ  تسا : هدرب  جنر 

. ندش هزیناکم  ندش و  یرھش  هارمھ  هب   ، یگداوناخ یگدنز  رییغت   ، اسیلک

: تسا مامتان  دشر  یانگنت   ، یئزج تفرشیپ  لماش  ناسنا  یونعم  رطخ  نیرتگرزب 
. قشع ِیا  هفشاکم  بھذم  یروف  کرد  نودب  سرت  ِیلماکت  بھاذم  ندرک  کرت 
هک تسا  هدرک  فیعض  ار  یبھاذم  نآ  طقف   ، یسانشناور هژیو  هب   ، یزورما شناد 

. دنا هتسباو  تاساسحا  ، و  تافارخ  ، سرت هب  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب 

دوجو یبھذم  یایند  رد  یکدنا  شمارآ  ، و  تسا مأوت  یمگردرس  اب  هشیمھ  راذگ 
بھذم ِزیتس  لاح  رد  ۀفسلف  هس  نایم  گرزب  تازرابم  هک  نیا  ات   ، تشاد دھاوخ 

: دبای نایاپ 

. ددعتم بھاذم  ِیھلا ) تیھولا  کی  هب   ) یحور داقتعا  - 1

. رایسب یاھ  هفسلف  ۀنایارگ  نامرآ  یرشب و  داقتعا  - 2

. رایسب مولع  ۀنایارگ  تعیبط  یتسیناکم و  یاھشنیب  - 3
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یزاسراکشآ ۀئارا  اب  ماجنارس  دیاب  ناھیک  تیعقاو  هب  یئزج  یبایتسد  هس  نیا  و 
دوجو یزاسراکشآ  نیا   . دوش گنھامھ  یسانش  ناھیک  ، و  هفسلف  ، بھذم یھلا 

ِیگناگی هب  دور و  یم  شیپ  تشھب  ثیلثت  زا  هک  ار  یژرنا  ، و  نھذ  ، حور ۀناگ  هس 
. دروآ یم  رد  ریوصت  هب  دبای  یم  تسد  لاعتم  تیھولا  ۀطیح  رد  اضف  نامز و 

بھذم یعامتجا  یاھ  هبنج  - 5

دنوادخ نتسناد  تسا —  یونعم  یصخش  ۀبرجت  کی  ًارصحنم  بھذم  هک  یلاح  رد 
کی ناونع  هب  ناسنا  نتسناد  هبرجت —  نیا  یقطنم  دمایپ  ردپ —  کی  ناونع  هب 
ای یعامتجا  ۀبنج  نآ  ، و  تسا رگید  یاھدوخ  اب  دوخ  میظنت  مزلتسم  ردارب — 
یصخش ای  ینورد  میظنت  کی  ادتبا  بھذم   . درادرب رد  ار  یبھذم  یگدنز  ِیھورگ 
ِتیعقاو  . دوش یم  یھورگ  میظنت  ای  یعامتجا  تمدخ  رما  کی  سپس  ، و  تسا
دوجو هب  هک  دزاس  یم  نییعت  ار  یبھذم  یاھھورگ  نآ  ناسنا  ِیعامتجا  ِرابجا 

هب دایز  ۀزادنا  هب  دھد  یم  خر  یبھذم  یاھھورگ  نیا  یارب  هک  هچنآ   . دمآ دنھاوخ 
زا هشیمھ  یبھذم  هورگ  یودب  ۀعماج  رد   . دراد یگتسب  دنمشوھ  یربھر 

ظفاح کی  هشیمھ  بھذم   . تسین توافتم  رایسب  یسایس  ای  یداصتقا  یاھھورگ 
زا یرایسب  ریاغم  شزومآ  مغر  هب  . و  تسا هدوب  هعماج  ۀدنھد  تابث  کی  تایقالخا و 

. دراد تقیقح  زونھ  نیا   ، یزورما یاھتسیناموا  اھتسیلایسوس و 

ناونع هب  دنوادخ  تخانش  نیتسار  بھذم  دیشاب : هتشاد  رطاخ  هب  ار  نیا  هشیمھ 
هب راو  هدرب  رواب  کی  بھذم   . تسامش ردارب  ناونع  هب  ناسنا  تخانش  امش و  ردپ 

. تسین هدنیآ  ینافرع  یاھشاداپ  زیگنارحس  یاھ  هدعو  ای  هیبنت  تادیدھت 

. تسا هدرک  لاعف  نونکات  ار  یرشب  داژن  هک  تسا  یریثأت  نیرتایوپ  یسیع  بھذم 
هب لین  هب  ار  رشب  عون  ، و  تخاس دوبان  ار  بصعت   ، درک یشالتم  ار  تنس  یسیع 
هک هنوگ  نادب  یتح   ، ندوب لماک  دناوخ : ارف  تیدبا  نامز و  رد  شیاھنامرآ  نیرتالاو 

. تسا لماک  تشھب  رد  ردپ 

ۀیلک زا  یبھذم  هورگ  هک  نیا  رگم   ، دراد شنک  یارب  یکدنا  سناش  بھذم 
. ینامسآ توکلم  ِیناحور  ِتیوضع  ِیعامتجا  دنویپ  دوش —  ادج  رگید  یاھھورگ 

یاھدمایپ داجیا  یارب  بھذم  لیسناتپ  ۀدمع  شخب  ناسنا  لماک  فارحنا  نیرتکد 
دوبان ار  دشاب  شخب  ماھلا  شزرا  هدنھد و  اقترا  تعیبط  کی  یواح  هک  یعامتجا 
دومن مالعا  هک  هاگنآ   ، دمآرب ناسنا  تمرح  ندنادرگ  زاب  ددص  رد  یسیع   . تخاس

. دنتسھ دنوادخ  نادنزرف  اھناسنا  یمامت 

یگدنز رد  ًاعطق  دشاب  رثؤم  رادنامیا  نتخاس  یونعم  رد  هک  یبھذم  داقتعا  رھ 
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رد یبھذم  ۀبرجت   . تشاد دھاوخ  یدنمتردق  تارثا  ارگ  بھذم  درف  نینچ  یعامتجا 
هب یحور “ یاھ  هویم   ” رادیاپ یا  هنوگ  هب  هدش  تیادھ  حور  اب  ِناسنا  ۀنازور  یگدنز 

. دروآ یم  راب 

، دنراذگ یم  نایم  رد  ار  دوخ  یبھذم  تاداقتعا  اھناسنا  هک  تیعطق  نامھ  اب  تسرد 
دوجو هب  کرتشم  فادھا  ماجنارس  هک  دننک  یم  داجیا  یبھذم  هورگ  یعون 

دننک شالت  هک  نیا  یاج  هب  دمآ و  دنھاوخ  ارف  مھ  درگ  نایارگ  بھذم  یزور   . دروآ یم 
رب عقاو  رد  دننز  یراکمھ  هب  تسد  یھقف  تاداقتعا  یناور و  یاھھاگدید  یانبم  رب 
دیاب فادھا   ، تاداقتعا یاج  هب   . درک دنھاوخ  نینچ  فادھا  اھنامرآ و  تدحو  یانبم 

یصخش ۀبرجت  رما  کی  نیتسار  بھذم  هک  اجنآ  زا   . دزاس دحتم  ار  نایارگ  بھذم 
یصخش ریسفت  دیاب  ارگ  بھذم  درف  رھ  هک  تسا  ریذپان  بانتجا   ، تسا یناحور 
یدنبلومرف یاج  هب  دیھد  هزاجا   . دشاب هتشاد  یناحور  ۀبرجت  نآ  کرد  زا  ار  دوخ 
درکیور کی  ناونع  هب  دنا  هدش  رداق  اھناسنا  یاھھورگ  زا  یخرب  هک  یداقتعا 

دنوادخ اب  درف  ۀطبار  یارب  نامیا “  ” ترابع دننک  قفاوت  نآ  یور  یبھذم  کرتشم 
“. دیشاب هتشاد  ناتدوخ  یارب  سپ  ؟  دیراد نامیا  ایآ   ” . دریگ رارق 

فیرعت نیا  طسوت  تسا  طوبرم  هنایارگ  نامرآ  یاھشزرا  کرد  هب  طقف  نامیا  هک  نیا 
تسا ییاھزیچ  ۀدام  نامیا  دراد  یم  مالعا  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  دیدج  دھع 

. دنتسین یندید  هک  تسا  ییاھزیچ  دھاوش  دراد و  دوجو  دیما  نآ  هب  هک 

ار دوخ  یبھذم  خسار  تاداقتعا  هک  دروآ  یم  لمع  هب  یکدنا  شالت  یودب  ناسنا 
هداد ناشن  صقر  اب  دریگ  رارق  هشیدنا  دروم  هک  نیا  یاج  هب  وا  بھذم   . دروآ نابز  هب 

یاھنومزآ دنا و  هدرک  هشیدنا  یرایسب  یاھرواب  هب  یزورما  یاھناسنا   . دش یم 
قباطم دیاب  هدنیآ  نایارگ  بھذم   . دنا هدروآ  دوجو  هب  یبھذم  نامیا  زا  یرایسب 

. دننک ناسنا  یردارب  هب  تمدخ  فقو  لد  ناج و  اب  ار  دوخ   ، دننک یگدنز  دوخ  بھذم 
نانچ هک  دشاب  هتشاد  یبھذم  ۀبرجت  نانچ  ناسنا  هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  نامز 
تسا نآ  زا  رت  قیمع  هک  یتاساسحا   ” قیرط زا  طقف  هک  دشاب  یلاعتم  یصخش و 

. دبای ققحت  دناوتب  دوش “ نایب  هک 

ار تارابع  زا  یلکش  دنیآ و  درگ  ًابترم  دیاب  هک  تشادن  مزلم  ار  دوخ  ناوریپ  یسیع 
دیاب هک  تشاد  ررقم  طقف  وا   . دننک وگزاب  دشاب  ناشکرتشم  تاداقتعا  ۀناشن  هک 

هک یکرتشم  ماش  رد  ینعی  دنھد  — ماجنا  یراک  عقاو  رد  دنوش و  عمج  مھ  رود 
. دنوش میھس  دوب  ایشنروی  رد  وا  ییاطعا  تایح  روآدای 

یلاعتم نامرآ  ناونع  هب  حیسم  ۀئارا  رد  هک  تسا  یھابتشا  هچ  نایحیسم  یارب 
یربھر هک  دنھاوخب  سانشادخ  نانز  نادرم و  زا  دننک  تأرج  یناحور  یربھر 

رد اھنآ  یداژن  ای  یلم  صاخ  ینیب  نشور  هب  هک  ار  یسانشادخ  نادرم  یخیرات 
. دننک در  دنا  هدرک  تدعاسم  هتشذگ  راصعا  لوط 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نیداھن بھذم  - 6

تشرس ِیگدرب  مسیتامگد  ، و  تسا نیداھن  بھذم  یرامیب  کی  ییارگ  هقرف 
ات دیشاب  هتشاد  اسیلک  کی  نودب  یبھذم  هک  تسا  رتھب  بتارم  هب   . تسا یونعم 

هاوگ دوخ  یدوخ  هب  متسیب  نرق  یبھذم  یگتفشآ   . بھذم نودب  ییاسیلک 
. یدوبان زا  شیپ  زین  دیآ و  یم  دشر  زا  شیپ  یمگردرس   . تسین یونعم  طاطحنا 

یاھتیلاعف فدھ   . دراد دوجو  یعقاو  فدھ  کی  بھذم  نتخاس  یعامتجا  رد 
؛ دراذگب شیامن  هب  ار  بھذم  هب  تبسن  یرادافو  هک  تسا  نیا  یبھذم  یھورگ 
ار یلاعتم  یاھشزرا  یاھ  هبذاج  ؛  دیامن گرزب  ار  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح ِییاریگ 

یاھلیسناتپ زا  ؛  دھد شیازفا  ار  یھاوخدوخ  زا  یراع  ِیمدمھ  تمدخ  ؛  دنک جیورت 
هنادنمدرخ و دومنھر  ؛  دنک جیورت  ار  یبھذم  شزومآ  ؛  دنک دیجمت  یگداوناخ  یگدنز 

ۀیلک . و  دیامن قیوشت  ار  یھورگ  شتسرپ  ؛ و  دزاس مھارف  ار  یونعم  تیادھ 
، دننک یم  ظفح  ار  تایقالخا   ، دننک یم  قیوشت  ار  یرشب  یتسود  هدنز  بھاذم 

ناش هطوبرم  یاھمایپ  یرورض  مالک  شرتسگ  ، و  دننک یم  جیورت  ار  هلحم  هافر 
. دنزاس یم  لیھست  ار  هنادواج  یاقب  نوماریپ 

هتساک یکین  یارب  نآ  تردق  زا   ، دوش یم  هنیداھن  بھذم  هک  جیردت  هب  اما 
. دبای یم  شیازفا  دایز  ۀزادنا  هب  ترارش  یارب  نآ  تالامتحا  هک  نیا  نمض   ، دوش یم 

ندش رولبتم  اھرواب و  تیبثت  دنتسھ : اھنیا  هدش  یمسر  بھذم  تارطخ 
هب لیامت  ؛  ندش رالوکس  شیازفا  اب  یصخش  عفانم  ندش  هتشابنا  ؛  تاساسحا
هب ندرک  تمدخ  زا  بھذم  فارحنا  ؛  تقیقح نتخاس  رجحتم  ندرک و  درادناتسا 
مداخ یاج  هب  ندش  ریدم  هب  ناربھر  لیامت  ؛  اسیلک هب  ندرک  تمدخ  هب  دنوادخ 
تیعجرم رارقتسا  ؛  هنایوج تباقر  تامیسقت  اھ و  هقرف  نداد  لکش  هب  لیامت  ؛  ندش

دیاقع جیورت  “؛  هدیزگرب مدرم   ” ِیفارشا درکیور  داجیا  ؛  ییاسیلک ۀنارگمتس 
؛ شتسرپ نتخاس  رجحتم  بھذم و  ندرک  هرمزور  ؛  سدقت زیمآ  قارغا  تسردان و 

تابلاطم نتفرگ  هدیدان  نمض  هتشذگ  هب  نتشاذگ  مارتحا  ندوتس و  هب  لیامت 
یاھدرکراک رد  ندش  راتفرگ  ؛  بھذم یزورما  ریسافت  داجیا  رد  تسکش  ؛  هزورما

؛ دنک یم  داجیا  یبھذم  یاھتساک  زیمآ  ترارش  تاضیعبت  راک  نیا  ؛  رالوکس یاھداھن 
ناناوج تعفنم  دناوت  یمن  نآ  ؛  دوش یم  ینییآ  تسرد  رد  رابدربان  یضاق  کی  نیا 

زا جیردت  هب  ار  هنادواج  یاقب  نوماریپ  مالک  شخب  تاجن  مایپ  دنک و  ظفح  ار  وجارجام 
. دھد یم  تسد 

ناگدنزاس ناونع  هب  عیفر  تمدخ  زا  ار  اھناسنا  هک  نیا  یاج  هب  یمسر  بھذم 
. دراد یم  زاب  ناشیونعم  یصخش  یاھتیلاعف  زا  ار  اھنآ   ، دزاس اھر  دنوادخ  توکلم 
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رالوکس یاھتیلاعف  یمامت  زا  دیاب  رگید  یبھذم  یاھھورگ  ۀیلک  اھاسیلک و  هچ  رگا 
یعامتجا یگنھامھ  هک  دھد  ماجنا  یراک  دیابن  بھذم  لاح  نامھ  رد   ، دنریگ هرانک 

ندوب دنمفدھ  رد  دشر  هب  دیاب  یگدنز   . دزاس دنک  ای  دراد و  زاب  ار  یرشب  یاھداھن 
. دھد همادا  شبھذم  شیالاپ  شا و  هفسلف  حالصا  هب  دیاب  ناسنا  ؛  دھد همادا 

زا دزومآ و  یم  یعامتجا  مولع  زا  هک  ییاھکینکت  قیرط  زا  دیاب  یسایس  شناد 
بجوم دوش  یم  مھارف  یبھذم  یگدنز  قیرط  زا  هک  ییاھ  هزیگنا  اھشنیب و  قیرط 
یارب بھذم  یعامتجا  یاھیزاسزاب  یمامت  رد   . دوش تعنص  داصتقا و  یزاسزاب 
زارفرب رتارف و  هدننک  راوتسا  فدھ  کی  هدنھد و  تابث  یرادافو  کی  الاو  فدھ  کی 

کی یاھ  یمگردرس  ۀحوبحب  رد  یناف  ناسنا   . دزاس یم  مھارف  ارذگ  یروف و  فدھ 
زاین یناھیک  ۀدرتسگ  یامنرود  کی  یرادھگن  هب  رییغت  لاح  رد  تعرس  هب  طیحم 

. دراد

یگدنز نیمز  یور  یداش  اب  تماھش و  اب  هک  دھد  یم  ماھلا  ناسنا  هب  بھذم 
، تردق هب  ار  یزوسلد   ، تریغ هب  ار  شنیب   ، قایتشا روش و  هب  ار  ییابیکش  نآ  ؛  دنک

. دھد یم  دنویپ  یژرنا  هب  ار  اھنامرآ  و 

دریگب میمصت  هنادنمدرخ  یا  هنوگ  هب  ارذگ  لئاسم  نوماریپ  دناوت  یمن  زگرھ  ناسنا 
تیمکاح روضح  رد  هک  نیا  رگم   ، دور رتارف  یصخش  عفانم  یاھیھاوخدوخ  زا  ای  و 

هب ار  یونعم  یاھشزرا  یھلا و  یناعم  تایعقاو  دنک و  یشیدنا  فرژ  دنوادخ 
. دروآ باسح 

دھاوخ رجنم  یردارب  هب  تیاھن  رد  یعامتجا  توخا  یداصتقا و  لباقتم  یگتسباو 
ار وا  یا  هنوگ  هب  دراد  شناد  اما   ، تسا زادرپایور  کی  یعیبط  روط  هب  ناسنا   . دش
ًاروف یاھشنکاو  ۀنیمز  رد  رتمک  رایسب  رطخ  اب  دناوتب  بھذم  هک  دروآ  یم  لقع  رس 

هب ار  ناسنا  یداصتقا  یاھزاین   . دزاس لاعف  ًاروف  ار  وا  کیتانف  ۀدنھد  طوقس 
تایعقاو اب  ار  ناسنا  نیمھ  یبھذم  یصخش  ۀبرجت  ، و  دنک یم  لفق  تیعقاو 

ور هب  ور  یناھیک  ۀدنور  شیپ  هدنبای و  شرتسگ  ًامئاد  یدنورھش  کی  نادواج 
. دزاس یم 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 100
یرشب ۀبرجت  رد  بھذم 

ارگ نامرآ  ییورین  اب  یتیصخش  هب  ار  هیام  نایم  درف  یبھذم  یایوپ  یگدنز  ۀبرجت 
همھ تفرشیپ  هب  درف  رھ  تفرشیپ  ییافوکش  قیرط  زا  بھذم   . دزاس یم  نوگرگد 

. دبای یم  شیازفا  همھ  تفرشیپ  قیرط  زا  درف  رھ  تفرشیپ  ، و  دنک یم  کمک 

لباقتم روط  هب  رگید  نایارگ  بھذم  اب  هنامیمص  ینیشنمھ  قیرط  زا  یونعم  دشر 
کی دزاس —  یم  مھارف  ار  کاخ  یبھذم  دشر  یارب  تبحم   . دوش یم  هتخیگنارب 
یلاع یدونشوخ  بجوم  لاح  نیا  اب  و  ینھذ —  ِیدنماضر  یاج  هب  ینیع  ِییاریگ 

لئاق تمرح  هنازور  یگدنز  لومعم  ِیرب  جنر  یارب  بھذم  . و  دوش یم  ینھذ 
. دوش یم 

یبھذم دشر  - 1

هک یماگنھ   ، دنک یم  داجیا  ار  اھشزرا  ءاقترا  یناعم و  دشر  بھذم  هک  یلاح  رد 
داجیا ترارش  هشیمھ  دنور  یم  الاب  قلطم  حوطس  هب  یصخش  ًافرص  یاھیبایزرا 

لقع و ؛  دنک یم  یبایشزرا  ار  هبرجت  تذل  یاوتحم  قباطم  کدوک  کی   . دوش یم 
یتح  ، تسا بسانتم  یصخش  تذل  یاج  هب  رتالاو  یناعم  ِینیزگیاج  اب  تیارد 

. یناھیک طباور  یگدنز و  نوگانوگ  یاھتیعضو  ِمیھافم  نیرتالاب  هب  یرادافو 

زا دننک و  دشر  دنناوتب  هک  دنا  هتخاس  لوغشم  ار  دوخ  نآ  زا  شیب  صاخشا  زا  یخرب 
رد میھافم  دشر  یارب   . دنراد رارق  یونعم  دشر  فقوت  یدج  رطخ  ضرعم  رد  ور  نیا 
دیاب ورشیپ  ندمت  راذگ  لاح  رد  لحارم  رد  ، و  یلاوتم یاھگنھرف  رد   ، فلتخم نینس 

. دنتسھ ینادان  بصعت و  دشر  یلصا  عناوم   . دوش داختا  یبیترت 

؛ دروآ دوجو  هب  ار  شدوخ  یبھذم  ۀبرجت  هک  دیھد  تصرف  دشر  لاح  رد  کدوک  رھ  هب 
دیشاب هتشاد  رطاخ  هب   . دینکن لیمحت  وا  هب  ار  هنالاسگرزب  ۀدامآ  رضاح و  ۀبرجت  کی 
هب ًاموزل  یشزومآ  ۀدش  تیبثت  ماظن  کی  قیرط  زا  لاس  هب  لاس  ِتفرشیپ  هک 

تغل گنھرف  شرتسگ   . یونعم دشر  دسر  هچ  ات   ، تسین ینالقع  تفرشیپ  ینعم 
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هداد ناشن  فرص  تارمث  قیرط  زا  یتسار  هب  دشر   . تسین رتکاراک  دشر  رگناشن 
نتفر الاب  قیرط  زا  یشزومآ  یعقاو  دشر   . تفرشیپ قیرط  زا  هکلب   ، دوش یمن 

یرادافو ، و  اھشزرا نیون  یناعم   ، اھشزرا زا  هتفای  شیازفا  ینادردق   ، اھلآ هدیا 
. دوش یم  هداد  ناشن  یلاعتم  یاھشزرا  هب  تبسن  هتفای  شیازفا 

ریثأت تحت  مئاد  روط  هب  ناشلاسگرزب  نارشاعم  یرادافو  قیرط  زا  طقف  ناکدوک 
رادافو صاخشا   . تسین رثؤم  رادیاپ  یا  هنوگ  هب  هنومن  یتح  ای  زردنا   . دنوش یم  عقاو 
شخب ماھلا  زیگنا و  نیسحت  تیعقاو  کی  دشر  ، و  دنتسھ دشر  لاح  رد  صاخشا 
تبقارم دوخ  زا  ادرف  و  دینک —  دشر  دینک —  یگدنز  یرادافو  اب  ار  زورما   . تسا

دوش لیدبت  هغابروق  کی  هب  غزو  هچب  کی  هک  نیا  یارب  هار  نیرتعیرس   . درک دھاوخ 
. دنک یگدنز  غزو  هچب  کی  تروص  هب  یرادافو  اب  ار  هظحل  رھ  هک  تسا  نیا 

، ییافوکش دوخ  ِیجیردت  یگدنز  کی  ضرف  شیپ  یبھذم  دشر  یارب  یرورض  کاخ 
ییوجارجام زا  ندرب  تذل  یواکجنک و  ندرب  راک  هب   ، یعیبط تاشیارگ  یگنھامھ 

هجوت و یارب  سرت  کرحم  درکراک   ، یدنسرخ تاساسحا  ندومن  هبرجت   ، یقطنم
، یکچوک هب  تبسن  لامرن  یھاگآدوخ  کی  ، و  ندوب یتفگش  رد  ِییاریگ   ، یرایشھ

 — دوخ زا  داقتنا  اب  هک  تسا  دوخ  فشک  رب  ینتبم  نینچمھ  دشر   . تسا  ، ینتورف
طسوت دوخ  زا  داقتنا  یتسار  هب  یھاگآ  دوخ  اریز   ، تسا هارمھ  یھاگآ —  دوخ 

. دشاب یم   ، یصخش یاھنامرآ   ، درف دوخ  ۀنادنمشزرا  تاداع 

هب یعامتجا  طیحم  ، و  یثرا یوخ  قلخ و   ، یکیزیف تمالس  طسوت  یبھذم  ۀبرجت 
یناور قیرط  زا  تقوم  طیارش  نیا  اما   . دوش یم  عقاو  ریثأت  تحت  ریگمشچ  یا  هنوگ 

ینورد یونعم  تفرشیپ  عنام  تسا  ینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  فقو  هک 
تھج رد  یصخشم  یتاذ  یاھ  هزیگنا  لامرن  یناف  یاھناسنا  ۀیلک  رد   . دوش یمن 
راک دنوشن  یرادزاب  صخشم  روط  هب  رگا  هک  دنراد  دوجو  ییافوکش  دوخ  دشر و 

دشر لیسناتپ  ِنیداینب  ۀیطع  نیا  نتخاس  افوکش  صخشم  کینکت   . دننک یم 
ظفح یلاعتم  یاھشزرا  هب  لد  ناج و  اب  فقو  ِدرکیور  کی  هک  تسا  نیا  یونعم 

. ددرگ

زا ای   ، دوش هتفرگ  ارف   ، دوش هداد  ضرق   ، دوش تفایرد   ، ددرگ اطع  دناوت  یمن  بھذم 
دشر لاح  رد  یوجتسج  اب  بسانتم  هک  تسا  یصخش  ۀبرجت  کی  نیا   . دورب تسد 
یناعم و تشابنا  اب  یناھیک  دشر  ور  نیا  زا   . دنک یم  دشر  ییاھن  یاھشزرا  یارب 

هشیمھ یشنم  کین  دوخ  اما   . تسا مأوت  اھشزرا  شرتسگ  لاح  رد  هتسویپ  ءاقترا 
. تسا هاگآدوخان  دشر  کی 

کمک یونعم  دشر  درکراک  هب  ندرک  لمع  ندرک و  هشیدنا  ِیبھذم  تاداع 
بولطم شنکاو  تھج  رد  یبھذم  تالیامت  تسا  نکمم  درف  کی  رد   . دننک یم 

. یونعم طورشم  شنکاو  یا  هنوگ   ، دیآ دوجو  هب  یونعم  یاھکرحم  هب  تبسن 
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: دنتسھ اھنیا  ۀدنریگ  رب  رد  دنزاس  یم  لیھست  ار  یبھذم  دشر  هک  یتاداع 
یبھذم یگدنز  زا  ینادردق   ، یھلا یاھشزرا  هب  تبسن  هدش  هدرورپ  ِتیساسح 

، شتسرپ اب  هلئسم  لح   ، یناھیک یناعم  یور  هنادنمشیدنا  قمعت   ، نارگید رد 
زا عانتما   ، یھاوخدوخ زا  بانتجا   ، درف نارایمھ  اب  یونعم  یگدنز  ندرک  تمسق 
دنوادخ روضح  رد  ایوگ  هک  یا  هنوگ  هب  ندرک  یگدنز   ، یھلا ششخب  نتشادنپ  زرحم 
هب دشر  دوخ  اما   ، دنشاب یدمع  تسا  نکمم  یبھذم  دشر  لماوع   . دیتسھ

. تسا هاگآدوخان  رادیاپ  یا  هنوگ 

یتیلاعف هک  تسین  نیا  رگناشن  یبھذم  دشر  هاگآدوخان  تعیبط   ، دوجو نیا  اب 
هکلب ؛  دنک یم  راک  یرشب  درخ  هاگآ  دوخ  همین  حالطصا  هب  یاھورملق  رد  هک  تسا 
ۀبرجت  . تسا یناف  ناسنا  نھذ  رایشھ  قوف  حوطس  رد  قالخ  یاھتیلاعف  رگناشن 
قوف ۀنایارگ  شنک  دوجو  ِیعطق  لیلد  کی  یبھذم  هاگآدوخان  دشر  ِتیعقاو  کرد 

. تسا یھاگآ 
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یونعم نیتسار  یاھورین  اب  یونعم  ۀدنز  طابترا  کی  ظفح  هب  لوا  یونعم  دشر 
ناعونمھ هب  تمدخ  ۀئارا  یحور : ۀویم  موادم  نداد  هرمث  هب   ، مود ؛ و  دراد یگتسب 

رب ینتبم  یونعم  تفرشیپ   . تسا هدش  تفایرد  درف  یونعم  ناراکوکین  زا  هک  درف 
، لامک یارب  قایتشا  ِیھاگآ  دوخ  ۀوالع  هب  یحور  رقف  زا  ینالقع  تخانش 

یارب لد  ناج و  اب  میمصت   ، تسا ندش  وا  دننامھ  دنوادخ و  تخانش  یارب  قایتشا 
. ینامسآ ردپ  تساوخ  ماجنا 

، و یناعم صیخشت  کی  سپس   ، تسا اھزاین  یارب  یرادیب  کی  لوا  یونعم  دشر 
کی ندراذگ  شیامن  هب  لماش  یونعم  نیتسار  دشر  هاوگ   . اھشزرا فشک  کی  دعب 

زا یراع  ِتمدخ  اب   ، تسا هدش  هتخیگنارب  یزرورھم  اب  هک  تسا  یرشب  تیصخش 
یاھلآ هدیا  ِلد  ناج و  اب  شتسرپ  یالیتسا  تحت  ، و  تسا هدش  لاعف  یھاوخدوخ 
بھذم تیعقاو  ۀدنریگ  رب  رد  هبرجت  نیا  یمامت  . و  تسا هتفرگ  رارق  ینابر  لامک 

. دوش یم  هداد  ناشن  فرص  یھلا  تاداقتعا  اب  شتوافت  هک  تسا 

کینکت کی  نآ  ۀطساو  هب  هک  دنک  تفرشیپ  هبرجت  زا  حطس  نآ  هب  دناوت  یم  بھذم 
بھذم نینچ   . دوش ناھج  هب  تبسن  یونعم  شنکاو  زا  هنادنمدرخ  هنانیب و  نشور 

، ینالقع دنک : لمع  یرشب  تیصخش  زا  حطس  هس  رد  دناوت  یم  یا  هتفای  لالج 
. درف رد  نکاس  حور  اب  ، و  لماکت لاح  رد  ناور  رد   ، نھذ رد  ؛  یونعم ، و  ییایشناروم

یارب درف  ندوب  دیفم  سایقم  دنوادخ و  هب  درف  یکیدزن  ناشن  هراب  کی  هب  تیونعم 
شیازفا ار  اھزیچ  رد  ییابیز  فشک  ناوت  تیونعم   . دوش یم  عونمھ  تادوجوم 
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. دنک یم  فشک  ار  اھشزرا  رد  یکین  ، و  دسانش یم  یناعم  رد  ار  تقیقح   ، دھد یم 
یاھتیفیک فذح  اب  دوش و  یم  نییعت  نآ  یارب  تیفرظ  قیرط  زا  یونعم  دشر 

. تسا بسانتم  ًامیقتسم  تبحم  ۀناھاوخدوخ 

هدننک میظنت  اب  یگنھامھ   ، تیھولا هب  یبایتسد  سایقم   ، یونعم یعقاو  تیعضو 
رثکادح  ، تیعقاو رثکادح  هب  یبایتسد  اب  ربارب  تیونعم  تیاھن  هب  یبایتسد   . تسا

. تسا نارکیب  یاھشزرا  یارب  نایاپ  یب  یوجتسج  نادواج  تایح   . تسا یگنوگادخ 

هک ییاھتیعقاو  اھنت   . یدام هن   ، دشاب یونعم  دیاب  ناسنا  ییافوکش  دوخ  فدھ 
یدنم هرھب  قح  یناف  ناسنا   . دنتسھ هنادواج  ، و  یونعم  ، یھلا دنراد  وپاکت  شزرا 
هب تبسن  یرادافو  زا  وا  ؛  دراد ار  یرشب  یاھتفوطع  یاضرا  یکیزیف و  یاھتذل  زا 

یا هنادواج  یاھداینب  اھنیا  اما  ؛  تسا هدرب  دوس  ارذگ  یاھداھن  یرشب و  یاھدنویپ 
، و دبای الیتسا  نامز  رب   ، دور رتارف  اضف  زا  دیاب  هک  یریذپانانف  تیصخش  هک  دنتسین 

انب نآ  یور  دبای  تسد  هدنھد  نایاپ  تمدخ  یھلا و  لامک  نادواج  تشونرس  هب 
. دوش یم 

کی یارب  : ” تفگ هک  هاگنآ   ، دومن ریوصت  ار  سانشادخ  ناسنا  فرژ  نانیمطا  یسیع 
یمامت رگا  دراد  یتیمھا  هچ   ، دنوادخ توکلم  هب  دنمرواب  ِسانشادخ  ناسنا 
یاھنانیمطا اما   ، دنتسھ ریذپ  بیسآ  ارذگ  یاھتینما  ؟ “ دنشاپورف یویند  یاھزیچ 

، یھاوخدوخ  ، یرشب عیاجف  لیس  جاوما  هک  یماگنھ   . دنریذپان بیسآ  یونعم 
دیناوت یم   ، دبای یم  هبلغ  یرشب  ناور  رب  تداسح  ، و  یزوت هنیک   ، ترفن  ، ملظ

ریذپان شروی  ًاقلطم  هک  دراد  دوجو   ، حور ۀعلق   ، ینورد ژد  کی  هک  دیشاب  نئمطم 
ناور یوریپ  هک  دراد  تحص  یرشب  دوجوم  رھ  اب  هطبار  رد  رما  نیا  لقادح  ؛  تسا

. تسا هدرک  تسا  نکاس  وا  رد  هک  هنادواج  یادخ  حور  فقو  ار  دوخ 

نارحب ای  دشاب و  هدمآ  تسد  هب  یجیردت  دشر  قیرط  زا  هچ   ، یونعم لین  نیا  زا  دعب 
نیون صخاش  کی  ندمآ  دوجو  هب  زین  یتیصخش و  دیدج  ِیریگ  تھج  کی   ، صخشم
ون زا  یگدنز  رد  نانچ  هدش  هداز  حور  زا  دارفا  نیا   . ددنویپ یم  عوقو  هب  اھشزرا  زا 

نیب زا  اھنآ  یاھیزاورپدنلب  نیرتردقنارگ  هک  یلاح  رد  هک  دنوش  یم  هتخیگنارب 
رانک رد  یمارآ  هب  دنناوت  یم  دنشاپ  یم  ورف  اھنآ  یاھدیما  نیرت  یلاع  دنور و  یم 

دیدج یاھیبای  تھج  طقف  عیاجف  نیا  هک  دنناد  یم  تیعطق  اب  اھنآ   . دنتسیاب
عوقو هب  زا  شیپ  ار  درف  کی  ِتقوم  یاھشنیرفآ  هک  دنتسھ  یرگناریو  یاھدادیور 

تفرشیپ رتالاو  نیون و  حطس  کی  زا  رترادیاپ  رت و  یلاعتم  یاھتیعقاو  نتسویپ 
. دنرب یم  نیب  زا  یناھج 

یلاعتم شزرا  یواح  میھافم  - 3
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نآ ؛  تسین نھذ  نامداش  نکاس و  شمارآ  کی  هب  لین  یارب  یکینکت  بھذم 
زا نتفرگ  هرھب  نآ   . تسا کیمانید  تمدخ  یارب  ناور  یھدنامزاس  یارب  یا  هزیگنا 

بھذم  . تسا ناسنا  هب  تمدخ  رھمرپ و  یادخ  ۀنارادافو  تمدخ  رد  تیدرف  عمج 
کی  . دزادرپ یم  ار   ، نادواج شاداپ   ، یلاعتم فدھ  هب  لین  یارب  یرورض  یاھب  رھ 

. تسا الاو  هداعلا  قوف  هک  دراد  دوجو  یبھذم  یرادافو  رد  هدش  سیدقت  ندوب  لماک 
. دنتسھ یقرتم  یونعم  رظن  زا  دنرثؤم و  یعامتجا  رظن  زا  اھیرادافو  نیا  و 

تیعقاو هب  یکیدزن  رگناشن  هک  دوش  یم  یلبمس  دنوادخ  تغل  ارگ  بھذم  یارب 
یاھنتشادن تسود  اھنتشاد و  تسود   . تسا یھلا  شزرا  تخانش  یلاعتم و 

ققحت زا  یشان  یقالخا  یاھشزرا  ؛  دنک یمن  نییعت  ار  ترارش  یکین و  ناسنا 
. دنتسین یساسحا  یماکان  ای  اھوزرآ 

هک هچنآ  تسھ و  شزرا  هک  هچنآ  نایم  دیاب  اھشزرا  نوماریپ  یشیدنا  فرژ  رد 
قیفلت شخب و  تذل  یاھتیلاعف  نایم  هطبار  دیاب  امش   . دیوش لئاق  زیامت  دراد  شزرا 

ۀبرجت رتالاب  هدنورشیپ و  هتسویپ  حوطس  رد  هتفای  شیازفا  کرد  اھنآ و  ینعمرپ 
. دیسانشب ار  یرشب 

هناسانشردق یھاگآ  نیا  ؛  دیازفا یم  شزرا  هب  هبرجت  هک  تسا  یزیچ  ینعم 
هب تسا  نکمم  هناھاوخدوخ  ًافرص  درفنم و  تذل  کی   . تسا اھشزرا  هب  تبسن 
یبسن ترارش  زرم  رد  هک  ینعم  یب  تذل  کی   ، اھشزرا یعقاو  شھاک  کی  ینعم 

طوبرم مھ  هب  ینھذ  روط  هب  دنشاب و  ینعمرپ  اھتیعقاو  هک  یماگنھ   . دشاب تسا 
عقاو ینادردق  دروم  هدش و  هتخانش  نھذ  طسوت  طباور  نیا  هک  هاگنآ   ، دنشاب

. دنوش یم  یبرجت  اھشزرا   ، دنوش یم 

رییغت  . تسا دشر  رییغت و  رگناشن  تیعقاو  ؛  دنشاب نکاس  دنناوت  یمن  زگرھ  اھشزرا 
هوقلاب ترارش  تسا —  شزرا  یب   ، شزرا زا  شیاتس  ینعم و  طسب   ، دشر نودب 

ینعم زا  یا  هبرجت  رھ   ، دشاب رتگرزب  یناھیک  قابطنا  تیفیک  هچرھ   . تسا
، دنتسھ یعقاو  اھنآ  ؛  دنتسین ینھذ  مھوت  اھشزرا   . دوش یم  رادروخرب  یرتشیب 
مھ یعقاو و  مھ  هشیمھ  اھشزرا   . دنراد یگتسب  طباور  تیعقاو  هب  هشیمھ  اما 

. دشاب دیاب  تسھ و  هک  هچنآ  هکلب   ، دوب هک  هچنآ  هن  دنتسھ —  هوقلاب 

دشر اما   . اھشزرا یبرجت  کرد   ، تسا دشر  اب  ربارب  هوقلاب  یاھزیچ  اھتیعقاو و  دنویپ 
ًاتبسن دشر  نودب  اما   ، تسا ینعمرپ  هشیمھ  تفرشیپ   . تسین فرص  تفرشیپ 
رد تفرشیپ   ، اھشزرا دشر  لماش  رشب  یگدنز  یلاع  شزرا   . تسا شزرا  یب 

اب یا  هبرجت  نینچ  . و  تسا براجت  نیا  ود  رھ  ِیناھیک  لباقتم  ۀطبار  کرد  ، و  یناعم
هب  ، تسین یعیبط  قوف  هک  نیا  نمض   ، یناسنا نینچ   . تسا ربارب  یھاگآ  ادخ 

. تسا یریگ  لکش  لاح  رد  نادواج  ناور  کی  ؛  دوش یم  رشبربا  یتسار 
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. دزاس مھارف  ار  بولطم  طیارش  دناوت  یم  اما   ، دوش دشر  بجوم  دناوت  یمن  ناسنا 
نیا زا   . یونعم ای   ، ینالقع هچ   ، دشاب یکیزیف  هچ   ، تسا هاگآدوخان  هشیمھ  دشر 

یرادیرخ ای   ، دوش هتخاس   ، دوش داجیا  دناوت  یمن  نآ  ؛  دنک یم  دشر  قشع  ور 
یعامتجا دشر   . تسا دشر  یناھیک  کینکت  کی  لماکت   . دنک دشر  دیاب  نآ  ؛  ددرگ
تیریدم قیرط  زا  یقالخا  دشر  ، و  دیآ تسد  هب  یراذگنوناق  قیرط  زا  دناوت  یمن 

شزرا اما   ، دزاسب ار  نیشام  کی  دناوت  یم  ناسنا   . دیآ یمن  تسد  هب  هتفای  دوبھب 
کمک اھنت   . دوش قتشم  یصخش  ینادردق  یرشب و  گنھرف  زا  دیاب  نآ  یعقاو 

. تسا هدنز —  نامیا  وا —  تیصخش  یاھورین  یمامت  جیسب  دشر  هب  ناسنا 

دشر یاھیراوشد  - 4

قالخ یگدنز  هدش  فقو  یگدنز  ، و  تسا هدش  فقو  یگدنز  یبھذم  یگدنز 
ییاھداضت زا  یشان  نیون  یبھذم  یاھشنیب   . هتخیگنادوخ نیزاغآ و   ، تسا

یشنکاو یاھوگلا  یاج  هب  رتھب  دیدج و  یشنکاو  تاداع  باختنا  هک  دنتسھ 
رادیدپ داضت  ۀحوبحب  رد  طقف  دیدج  یناعم   . دننک یم  زاغآ  ار  رت  تسپ  رت و  هنھک 

دبای یم  ماود  رتالاب  یاھشزرا  شریذپ  زا  عانتما  طیارش  رد  طقف  داضت  ؛ و  دنوش یم 
. تسا هدش  هدناجنگ  رترب  یناعم  رد  هک 

یحور یگتفشآ  یناور و  داضت  نودب   ، دنریذپان بانتجا  یبھذم  یاھیمگردرس 
یگدنز ِیفسلف  ِصخاش  کی  ِیھدنامزاس   . دشاب هتشاد  دوجو  یدشر  دناوت  یمن 
زا اھیرادافو   . تسا نھذ  یفسلف  یاھورملق  رد  هظحالم  لباق  بوشآ  مزلتسم 

. دنوش یمن  لامعا  القت  کی  نودب  یلاعتم  ، و  نیتسار  ، کین  ، گرزب زیچ  کی  یوس 
درخ . و  تسا یناھیک  شنیب  شیازفا  یونعم و  شنیب  نتخاس  نشور  مزالم  شالت 

ضارتعا ارذگ  دوجو  ِیونعمریغ  یاھیژرنا  یانبم  رب  نتسیز  ِکرت  هیلع  رب  یرشب 
تالکشم لح  اب  هزرابم  یارب  مزال  شالت  ربارب  رد  یناویح  لبنت  نھذ   . دنک یم 

. دنک یم  شروش  یناھیک 

ِناور یاھورین  نتخاس  دحتم  راک  لماش  یبھذم  یگدنز  گرزب  لکشم  اما 
ینامداش ، و  ینھذ ییاراک   ، یتمالس  . تسا قشع  یالیتسا  قیرط  زا  تیصخش 

یاھمتسیس ، و  ینھذ یاھمتسیس   ، یکیزیف یاھمتسیس  دنویپ  زا  یشان 
اما  ، دمھف یم  ناور  تمالس  تشادھب و  نوماریپ  یدایز  زیچ  ناسنا   . تسا یحور 

نیرتالاب  . تسا هدرک  کرد  یکدنا  رایسب  ردق  یتسار  هب  یلاحشوخ  اب  هطبار  رد 
یونعم دشر   . تسا طوبرم  یونعم  تفرشیپ  هب  رادیاپ  یا  هنوگ  هب  ینامداش 

. تسا اھ  مھف  یمامت  زا  رتارف  هک  یشمارآ   ، دروآ یم  راب  هب  یگشیمھ  ینامداش 

یناعم تیعقاو  نھذ  ؛  دنیوگ یم  نخس  اھزیچ  دوجو  زا  اھسح  یکیزیف  یگدنز  رد 
راکشآ درف  یارب  ار  یگدنز  نیتسار  یاھشزرا  یونعم  ۀبرجت  اما  ؛  دنک یم  فشک  ار 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



قشع رد  دنوادخ و  یلاعتم  قشع  رد  یرشب  یگدنز  یالاب  حوطس  نیا   . دزاس یم 
تسود ار  دوخ  ناعونمھ  امش  رگا   . دیآ یم  تسد  هب  ناسنا  یھاوخدوخ  زا  یراع 
دایز رایسب  ار  اھناسنا  یسیع   . دیا هدرک  فشک  ار  اھنآ  یاھشزرا  ًامتح   ، دیراد
قیرط زا  دیناوت  یم  امش   . دوب لئاق  ییالاب  شزرا  اھنآ  یارب  اریز   ، تشاد تسود 

. دینک فشک  ار  اھنآ  یاھشزرا  تروص  نیرتھب  هب  دوخ  نارایمھ  یاھ  هزیگنا  فشک 
، دنک یم  داجیا  امش  رد  شجنر  تاساسحا  ، و  دزاس یم  هدرزآ  ار  امش  یسک  رگا 

راتفر نینچ  یارب  وا  لیالد  وا و  رظن  هطقن  مھف  ددصرد  هنازوسلد  یا  هنوگ  هب  دیاب 
دیھاوخ ابیکش   ، دیمھفب ار  دوخ  ۀیاسمھ  هرابکی  هب  امش  رگا   . دییآرب دنیاشوخان 

راب هب  قشع  تروص  هب  درک و  دھاوخ  دشر  یتسود  هب  ییابیکش  نیا  ، و  دش
. تسشن دھاوخ 

ینیشنراغ ناراگزور  هب  قلعتم  نات  یودب  ناکاین  زا  یکی  زا  یریوصت   ، نھذ مشچ  رد 
، روغی  ، هدیلوژ  ، فیثک  ، هداتفا لکش  زا   ، تماق هاتوک  ناسنا  کی   ، دیروایب نھذ  هب  ار 

ناما یب  هک  روطنیمھ  هک   ، هتشارفارب قامچ   ، زاب یاھاپ  اب   ، نداتسیا لاح  رد 
هب یریوصت  نینچ   . دشک یم  سفن  تموصخ  ترفن و  اب   ، درگن یم  ولج  هب  تسرد 
ار ریوصت  دیھد  هزاجا  ام  هب  اما   . دزاس یم  راکشآ  ار  ناسنا  یھلا  تمرح  یتخس 
ار دوخ  نادند  ریشمش  ربب  کی  هدمآ  رد  ریوصت  هب  ِناسنا  نیا  یولج  رد   . مینک گرزب 

. دنراد رارق  کدوک  ود  نز و  کی   ، درم تشپ   . تسا هدش  شرپ  ۀدامآ  هدرک و  عمج 
هک تسا  یدایز  زیچ  زاغآ  رگنایامن  یریوصت  نینچ  هک  دیھد  یم  صیخشت  امش  ًاروف 
. تسا یکی  سکع  ود  رھ  رد  درم  نیا  اما   . تسا دنمھوکش  بوخ و  یرشب  داژن  رد 

امش  . تسا هدش  لیھست  رت  هدرتسگ  قفا  کی  اب  امش  مھف  مود  ریوصت  رد  طقف 
لباق وا  درکیور   . دیھد یم  صیخشت  اجنآ  رد  ار  لماکت  لاح  رد  ناسنا  نیا  ۀزیگنا 
یاھ هزیگنا  دیتسناوت  یم  طقف  رگا   . دیمھف یم  ار  وا  اریز   ، دوش یم  شیاتس 

طقف دیتسناوت  یم  رگا   . دیدیمھف یم  ار  اھنآ  رتھب  ردقچ   ، دینک کرد  ار  دوخ  نارشاعم 
. دیدش یم  اھنآ  قشاع  ماجنارس   ، دیسانشب ار  دوخ  ناعونمھ 

ار دوخ  ناعونمھ  یدارا  فرص  لمع  کی  قیرط  زا  دیناوت  یمن  یتسار  هب  امش 
ۀیاسمھ تاساسحا  اھ و  هزیگنا  لماک  مھف  قیرط  زا  طقف  یزرورھم   . دیرادب تسود 
تسود زورما  ار  اھناسنا  یمامت  هک  تسین  مھم  نانچ  ردقنآ   . دیآ یم  دوجو  هب  امش 

. دیرادب تسود  ار  رتشیب  یرشب  دوجوم  کی  دیریگب  دای  زور  رھ  هک  نیا  هکلب  دیرادب 
نیا رگا  ، و  دیبای تسد  دوخ  رتشیب  عونمھ  کی  کرد  هب  امش  هتفھ  رھ  ای  زور  رھ  رگا 

یتسار هب  یعامتجا و  ار  دوخ  تیصخش  امش  ًاعطق  سپ   ، دشاب امش  ییاناوت  دح 
یرشب یزرورھم  هک  یماگنھ  ، و  تسا رادریگاو  یزرورھم   . دینک یم  یونعم 

طقف اما   . دوش یم  اریگ  رفنت  زا  شیب  قشع   ، دشاب هنادنمدرخ  هنادنمشوھ و 
ناسنا رھ  رگا   . تسا رادریگاو  یتسار  هب  یھاوخدوخ  زا  یراع  نیتسار و  قشع 

هب یزرورھم  میالم  سوریو  نیا   ، دوش ایوپ  تفوطع  نوناک  کی  تسناوت  یم  طقف 
هک تشگ  یم  هریچ  تیرشب  یساسحا  یفطاع  نایرج  رب  یدح  نانچ  هب  یدوز 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



اھناسنا یردارب  ققحت  نیا  ، و  دندش یم  هطاحا  یزرورھم  اب  اھندمت  یمامت 
. دش یم 

نافرع شیک و  رییغت  - 5

هکلب  ، نآ کیژولوئت  موھفم  هب  هن  مگردرس   ، تسا مگردرس  یاھناور  زا  ولمم  ایند 
ۀدنامرد رصع  کی  یاھ  هقرف  اھمسیا و  نایم  رد  هک   ، راد تھج  ِینعم  هب  مگردرس 
کی هنوگچ  هک  دنا  هتفرگ  دای  یکدنا  دادعت   . دننادرگرس یمگردرس  رد  یفسلف 
یعامتجا ِبھذم  یاھدامن   ) . دنھد رارق  یبھذم  ۀتیروتا  یاج  هب  ار  یگدنز  ۀفسلف 
رتسب هک  نیا  وگ   ، دنوش عقاو  ترفن  دروم  دشر  یاھلاناک  ناونع  هب  دیابن  هدش 

(. تسین هناخدور   ، هناخدور

هب تینما  مدع  زا   ، یگنھامھ هب  نوکس  زا  داضت  قیرط  زا  یبھذم  دشر  تفرشیپ 
فدھ زا   ، یتیصخش یگناگی  هب  یناھیک  یھاگآ  ِیمگردرس  زا   ، ریذپان لزلزت  نامیا 

. درب یم  هار  یھلا  ِیدنزرف  یدازآ  هب  سرت  تراسا  زا   ، نادواج هب  ارذگ 

، یناور ِیھاگآ  یلاعتم —  یاھنامرآ  هب  یرادافو  تافارتعا  هک  دوش  نشور  دیاب 
یعیبط و دشر  کی  تسا  نکمم  یھاگآ —  ادخ  هب  تبسن  یونعم  ، و  یساسحا
رد ًالثم   ، دوش هبرجت  صخشم  ینامز  عطاقم  رد  تاقوا  یھاگ  ای  دشاب  یجیردت 
نینچ تسرد   ، قشمد ۀداج  رد  دادیوررپ  زور  نآ  رد  لوسر  سلوپ   . نارحب کی  ماگنھ 
اھنت هک  یبش  رد  اترادیس  اماتوگ   . دومن هبرجت  ار  یدنمھوکش  یناھگان و  ینوگرگد 

یھباشم ۀبرجت  دنک  هنخر  ییاغ  تقیقح  زار  هب  هک  دمآرب  ددص  رد  تسشن و 
نادنمرواب زا  یرایسب  ، و  دنا هتشاد  یناسمھ  براجت  نارگید  زا  یرایسب   . تشاد

. دنا هدرک  تفرشیپ  حور  رد  یناھگان  ینوگرگد  نودب  تقیقح 

یبھذم حالطصا  هب  یاھینوگرگد  هب  هک  هداعلا  قوف  یاھ  هدیدپ  ۀدمع  شخب 
هک دنھد  یم  خر  یبراجت  هاگھگ  اما   ، دنراد هناسانشناور  تعیبط  ًالماک  دنطوبرم 

زا حطس  رھ  رد  ینھذ  کرحت  هک  یماگنھ   . دنراد یونعم  أشنم  نینچمھ 
ۀزیگنا هک  یماگنھ   ، دشاب لماک  ًاقلطم  یحور  لین  یوس  هب  یناور  یبایتسد 
کرد کی  بلغا  ماگنھ  نآ  رد   ، دشاب لماک  یھلا  نامرآ  هب  یرادافو  رد  یرشب 
سیدقت هتفای و  زکرمت  دوصقم  اب  هک  دھد  یم  خر  نیزگ  ینکس  حور  زا  یناھگان 

زا یبراجت  نینچ  . و  دوش یم  گنھامھ  دنمرواب  ناسنا  ِهاگآ  قوف  نھذ  ۀدش 
، دروآ یم  دوجو  هب  ار  ینوگرگد  هک  تسا  یونعم  ینالقع و  ۀدش  هناگی  یاھ  هدیدپ 

. دنتسھ هناسانشناور  ًافرص  یریگرد  زا  رتالاب  رتارف و  یلماوع  لماش  هک 

ساسحا زین  نامیا و  دیاب  درف  ؛  تسا بذاک  ینوگرگد  کی  ییاھنت  هب  ساسحا  اما 
نیا هک  یا  هزادنا  ات  ، و  دشاب یمسق  یناور  کرحت  نیا  هک  یدح  ات   . دشاب هتشاد 
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تیعقاو کی  ینوگرگد  ۀبرجت   ، دح نآ  ات   ، دشاب لماکان  یرشب  یرادافو  ۀزیگنا 
. دوب دھاوخ  یونعم  ، و  یساسحا  ، ینالقع ۀتخیمآ 

ِیگدنز رد  ار  هاگآ  دوخ  همین  ِیضرف  نھذ  کی  هک  دشاب  هتشاد  لیامت  نیا  هب  درف  رگا 
تیمسر هب  دمآراک  یلمع  ۀیضرف  کی  ناونع  هب  ینالقع  ۀدش  هناگی  نآ  زا  اوس 

ناوخمھ هباشم و  ورملق  کی  دیاب  درف   ، دشاب مجسنم  هک  نیا  یارب  سپ   ، دسانشب
اب یروف  سامت  ۀیحان   ، هاگآ قوف  حطس  ناونع  هب  ار  ینالقع  ۀنایارگزارف  تیلاعف  زا 

یمامت رد  گرزب  رطخ   . درادنپ یھیدب   ، رکف ۀدننک  میظنت   ، یحور نیزگ  ینکس  دوجو 
حالطصا هب  براجت  اھایور و  هک  تسا  نیا  یعیبط  یاروام  یاھیزادرپ  نامگ  نیا 
تاطابترا ناونع  هب  تسا  نکمم   ، هداعلا قراخ  یاھایور  هارمھ  هب   ، رگید ینافرع 

هب ار  دوخ  یھلا  تادوجوم  هتشذگ  ناراگزور  رد   . دنوش یقلت  یرشب  نھذ  اب  یھلا 
ای ینافرع  یاھ  هسلخ  لیلد  هب  هن   ، دنا هتخاس  راکشآ  سانش  ادخ  صاخشا  یخرب 

. اھ هدیدپ  نیا  یمامت  مغر  هب  هکلب   ، اھنآ نیگمھس  یاھایور 

ِییایشناروم یاھ  هیحان  هب  تبسن  رتھب  درکیور   ، یبلط ینوگرگد  اب  هسیاقم  رد 
یاعد  ، هناقداص شتسرپ  هدنز و  نامیا  قیرط  زا  رکف  ۀدننک  میظنت  اب  لمتحم  سامت 

جوم ۀدمع  شخب  عومجم  رد   . دشاب یم   ، یھاوخدوخ زا  یراع  لد و  ناج و  اب 
یاھیربھار یھلا و  یاھیزاسراکشآ  اب  یرشب  نھذ  هاگآدوخان  حوطس  تارطاخ 

. تسا هدش  هتفرگ  هابتشا  یحور 

نکمم ؛  دراد دوجو  یبھذم  یزادرپایور  ِیگشیمھ  شنک  اب  هطبار  رد  یگرزب  رطخ 
نآ تاقوا  یھاگ  هچرگ   ، دوش تیعقاو  زا  بانتجا  کینکت  کی  ییارگ  نافرع  تسا 
زا یھاتوک  نارود  تسا  نکمم   . تسا هدوب  یونعم  نیتسار  یمدمھ  زا  یرازبا 

اما  ، دشابن کانرطخ  یدج  یا  هنوگ  هب  یگدنز  ۀلغشمرپ  یاھ  هنحص  زا  یریگ  هرانک 
تلاح یطیارش  چیھ  تحت   . تسا بولطمان  رایسب  تیصخش  ینالوط  یاوزنا 

. دوش هدرورپ  یبھذم  ۀبرجت  کی  ناونع  هب  دیابن  هنانیب  ایور  یرایشھ  ۀنوگ  هسلخ 

ینوناک هجوت  راکشآ  یاھ  هھوبنا  اب  یھاگآدوخ  ۀعاشا  ینافرع  تلاح  یاھیگژیو 
نیا یاج  هب  راک  نیا  یمامت   . دننک یم  لمع  لعفنم  ًاتبسن  درخ  کی  رد  هک  دنتسھ 
هب ار  نآ  دھد  شیارگ   ، هاگآ قوف   ، یحور سامت  ۀیحان  تمس  هب  ار  یھاگآدوخ  هک 

یگتسسگ نایارگ  نافرع  زا  یرایسب   . دھد یم  شیارگ  هاگآدوخ  همین  تمس 
. دنا هدرب  شیپ  ینھذ  لامرنریغ  یاھیلجت  حطس  هب  ار  شیوخ  ینھذ 

یاعد رد  هنادنمشیدنا و  شتسرپ  رد  دیاب  یونعم  یشیدنا  فرژ  ِرتملاس  درکیور 
، درف یرکف  ۀدننک  میظنت  اب  یونعم  میقتسم  یمدمھ   . دوش تفای  یرازگرکش 
نیا اب  دیابن   ، داد خر  مسج  رد  یسیع  یگدنز  یدعب  یاھلاس  رد  هک  هنوگ  نادب 
یمدمھ ندومن  زاغآ  هب  هک  یلماوع   . دوش هتفرگ  هابتشا  ینافرع  حالصا  هب  براجت 
ینافرع تیعضو   . دنتسھ یناور  تالاح  نیا  رطخ  رگناشن  دننک  یم  کمک  ینافرع 
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، یناور یگتسسگ   ، هزور  ، یکیزیف یگتسخ  دوش : یم  لیھست  اھزیچ  نیا  اب 
مشخ  ، بارطضا  ، سرت  ، یسنج راکشآ  یاھ  هسوسو   ، یرنھ قیمع  براجت 
یتامدقم یگدامآ  نینچ  زا  هک  یبلطم  ۀدمع  شخب   . زیمآ ناجیھ  صقر  ، و  دیدش

. دراد هاگآدوخ  همین  نھذ  رد  أشنم  دوش  یم  یشان 

دوش مھف  ًالماک  دیاب   ، دنشاب هدوب  بولطم  ینافرع  یاھ  هدیدپ  یارب  طیارش  ردق  رھ 
تسد یتشھب  ردپ  اب  ینابر  تکراشم  یاھشور  نیا  هب  زگرھ  یرصان  یسیع  هک 

. تشادن هاگآ  قوف  چوپ  رادنپ  ای  هاگآدوخ  همین  مھوت  چیھ  یسیع   . دزن

یبھذم یگدنز  یاھ  هناشن  - 6

یا هنوگ  هب  شور  رد  تسا  نکمم  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھاذم  یلماکت و  بھاذم 
کی بھذم   . دراد دوجو  یدایز  تھابش  هزیگنا  رد  اما   ، دنشاب توافتم  ریگمشچ 

بھذم  . تسا ندرک  یگدنز  ۀویش  کی  هکلب  ؛  تسین یگدنز  صخشم  درکراک 
عون یمامت  دوخ و  یارب  ارگ  بھذم  هک  تسا  یتیعقاو  هب  لد  ناج و  اب  فقو  نیتسار 

اھنیا بھاذم  یمامت  ۀتسجرب  یاھیگژیو  . و  درادنپ یم  یلاعتم  شزرا  رشب 
فقو نیا   . لاعتم یاھشزرا  هب  لد  ناج و  اب  فقو  ارچ و  نوچ و  یب  یرادافو  دنتسھ :

رد شدنزرف و  اب  یبھذمریغ  ردام  حالطصا  هب  ۀطبار  رد  لاعتم  یاھشزرا  هب  یبھذم 
هداد ناشن  یرادفرط  دروم  نامرآ  کی  هب  نایارگ  بھذمریغ  ِقایتشارپ  یرادافو 

. دوش یم 

نیغورد یتح  ای  تسپ  تسا  نکمم  ارگ  بھذم  ِیلاعتم  ۀدش  هتفریذپ  شزرا 
تسا نیتسار  یدح  ات  تسرد  بھذم  کی   . تسا یبھذم  دوجو  نیا  اب  اما   ، دشاب
یواح یناھیک و  تیعقاو  کی  یتسار  هب  دوش  یم  هتسیرگن  لاعتم  هک  یشزرا  هک 

. دشاب یونعم  نیتسار  شزرا 

یشنم و گرزب  یاھتیفیک  لماش  یبھذم  ۀزیگنا  هب  یرشب  شنکاو  یاھ  هناشن 
زا تسا و  هاگآ  ناھج  یدنورھش  هب  تبسن  قداص  یارگ  بھذم   . تسا تباجن 

قلعت زا  نانیمطا  اب  وا   . تسا ربخاب  یرشب  قوف  یورین  عبانم  اب  سامت  داجیا 
. تسا یژرنارپ  هدز و  ناجیھ  دنوادخ  نادنزرف  اب  الاو  رترب و  یمدمھ  کی  هب  نتشاد 

نیرتالاو یارب  وجتسج  کرحم  قیرط  زا  نتشیوخ  شزرا  هب  تبسن  یھاگآدوخ 
. تسا هدش  تیوقت  یلاعتم —  فادھا  ناھج —  فادھا 

هک تسا  هدش  میلست  هدنریگ  رب  رد  ًامامت  ۀزیگنا  کی  ۀدنزیگنا  ِکرحم  هب  نتشیوخ 
شھاک ار  یساسحا  داضت   ، دراد یم  لیمحت  ار  دوخ  رب  هدش  دیدشت  طابضنا 

ار ندرک  یگدنز  شزرا  یتسار  هب  یناسنا  تایح  هک  دوش  یم  بجوم  ، و  دھد یم 
زا یعیبط  یھاگآ  هب  یرشب  یاھتیدودحم  نیگمھس  تخانش   . دشاب هتشاد 
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یارب یونعم  نامرآ  یقالخا و  خسار  مزع  هب  ، و  دبای یم  رییغت  یناسنا  یاھیتساک 
یارب دیدش  شالت  نیا  . و  تسا طوبرم  ناھجربا  ناھج و  فادھا  نیرتالاب  هب  ندیسر 

، هدنیازف ییابیکش  قیرط  زا  هشیمھ  یرشب  قوف  یاھلآ  هدیا  هب  یبایتسد 
. دوش یم  یگژیو  نییعت  تقاط  ، و  هناتخسرس یرادیاپ   ، تشذگ

ادج  . تسا تمدخ  یواح  یگدنز  کی  هدنز و  قشع  کی  نیتسار  بھذم  اما 
یاوزنا هب  زگرھ  تسا  زیچان  ارذگ و  ًافرص  هک  هچنآ  ۀدمع  زا  ارگ  بھذم  یگدش 

چیھ نیتسار  بھذم   . دزاس دوبان  ار  حازم  سح  دیابن  نیا  ، و  درب یمن  هار  یعامتجا 
یمامت هب  یدیدج  یناعم  ًاعطق  هکلب   ، دزاس یمن  ادج  یرشب  دوجو  زا  ار  زیچ 

تماھش ، و  قایتشا  ، قوش روش و  زا  یدیدج  عاونا  نآ  ؛  دنک یم  هفاضا  یگدنز 
شنیب اب  رگا  هک   ، دروآ دوجو  هب  زرابم  حور  تسا  نکمم  یتح  نآ   . دنک یم  داجیا 
یرشب یاھیرادافو  ِیعامتجا  لومعم  فیاظو  هب  هنارادافو  یناشفناج  یونعم و 

. تسا کانرطخ  رایسب  دوشن  لرتنک 

یلاعتم ایوپ و  شمارآ  نآ  یبھذم  یگدنز  یاھ  هناشن  نیزیگنا  تفگش  زا  یکی 
هک یناھیک  شمارآ  نآ   ، دور یم  رتارف  یرشب  مھف  یمامت  زا  هک  یشمارآ  نآ   ، تسا

تابث زا  یحوطس  نینچ   . تسا اھ  یگتفشآ  اھدیدرت و  یمامت  نادقف  ۀناشن 
لوسر سلوپ  لثم  نایارگ  بھذم  نیا   . دنتسھ نوصم  یدیماان  هب  تبسن  یونعم 
هن  ، ناگتشرف هن   ، تایح هن   ، گرم هن  هک  مناد  یم  نیقی  : ” تفگ هک   ، دنتسھ

هن ، و  افرژ هن   ، یدنلب هن   ، هدنیآ یاھزیچ  هن   ، لاح یاھزیچ  هن   ، اھتردق هن   ، ناریما
“. دزاس ادج  دنوادخ  تبحم  زا  ار  ام  هک  تسناوت  دھاوخن  رگید  زیچ  چیھ 

یئاغ فدھ  ، و  تسا هدرک  کرد  ار  لاعتم  تیعقاو  هک  ارگ  بھذم  هاگآدوخ  ریمض  رد 
ماوت یزوریپ  دنمھوکش  کرد  اب  هک   ، دراد دوجو  تینما  سح  کی   ، دنک یم  لابند  ار 

. تسا

ۀبرجت کی  اریز  تساھنیا  یمامت   ، هوکش یرادافو و  رد  یلماکت  بھذم  یتح 
. تسا نیتسار  زین  یلاع و   ، یھلا ۀدش  راکشآ  بھذم  اما   . تسا نیتسار 

زا یدیدج  حوطس  دنتسھ  هتفای  طسب  یونعم  شرگن  یواح  هک  نیون  یاھیرادافو 
نیا یمامت  ؛ و  دننیرفآ یم  یناحور  تکراشم  تمدخ و   ، یناشفناج رھم و 

دنوادخ و ندوب  ردپ  زا  هتفای  طسب  یھاگآ  کی  یعامتجا  ۀتفای  دوبھب  ِزادنا  مشچ 
. دنک یم  داجیا  اھناسنا  یردارب 

تیفیک کی  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم  یلماکت و  بھذم  نایم  صخشم  توافت 
نیا اما   . دوش یم  هفاضا  یرشب  یبرجت  ًافرص  درخ  هب  هک  تسا  یھلا  درخ  زا  نیون 

زا بقاعتم  شریذپ  یارب  تیفرظ  هک  تسا  اھنآ  اب  یرشب و  بھاذم  رد  هبرجت 
. دروآ یم  دوجو  هب  ار  یناھیک  شنیب  یھلا و  درخ  ۀتفای  شیازفا  یاھاطعا 
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یالاب لامک  هب  هک  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یمن  ایشنروی  یلومعم  ناسنا  هچ  رگا 
، دسرب دروآ  تسد  هب  مسج  رد  تقوم  تماقا  نمض  یرصان  یسیع  هک  یرتکاراک 

هناگی یوق و  تیصخش  کی  هک  تسا  رسیم  رادنامیا  ناسنا  رھ  یارب  عومجم  رد 
ریظن یب  ۀبنج   . دروآ دوجو  هب  یسیع  تیصخش  ۀدش  لماک  طوطخ  دادتما  رد  هدش 
نزاوتم عیدب و  یگچراپکی   ، نآ بسانت  هکلب   ، دوبن نآ  لامک  ردقنآ  داتسا  تیصخش 

هب هراشا  نیح  هک  دوب  یسک  زا  نیریز  ۀنومن  لماش  یسیع  یفرعم  نیرترثؤم   . نآ
!“ دیرگنب درم  نیا  هب  : ” تفگ دوب  هداتسیا  شناگدننک  مھتم  لباقم  رد  هک  داتسا 

ۀناریلد تردق  اما   ، درک یم  سمل  ار  اھناسنا  بلق  یسیع  غیرد  یب  ینابرھم 
؛ دوب قداص  یتسار  هب  وا   . تخاس یم  هدز  تفگش  ار  شناوریپ  وا  تیصخش 
هب هشیمھ  وا   . دوب رھاظت  زا  یراع  وا   . تشادن دوجو  وا  رد  یراکایر  هنوگچیھ 

، و درواین دورف  رس  ییاتسدوخ  هب  زگرھ  وا   . دوب لیصا  شخب  توارط  رایسب  یا  هنوگ 
هنوگ نادب  یتح   ، درک یگدنز  تقیقح  قباطم  وا   . دشن لسوتم  یراکبیرف  هب  زگرھ 
شخب تاجن  تقیقح  هک  دوب  مزلم  وا   . دوب تقیقح  دوخ  وا   . داد یم  شزومآ  ار  نآ  هک 

. دش یم  درد  بجوم  تاقوا  یھاگ  تقادص  نیا  هچ  رگ   ، دراد مالعا  دوخ  لسن  هب  ار 
. دوب رادافو  تقیقح  یمامت  هب  ارچ  نوچ و  نودب  وا 

شیاھدرکراک یمامت  رد  وا   . دوب ینتفای  تسد  رایسب  یقطنم و  رایسب  داتسا  اما 
نییعت یسدقم  درخ  نینچ  اب  وا  یاھحرط  یمامت  هک  نیا  نمض   ، دوب نیب  عقاو 

، و فدھ یب   ، هنازابسوھ تالیامت  یمامت  زا  یراع  ًالماک  وا   . دش یم  یگژیو 
یمامت رد   . دوبن یرتسیھ  راچد  ای   ، سوھلب  ، جازم یمدمد  زگرھ  وا   . دوب یداعریغ 

دوجو عیدب  یجنس  هتکن  کی  هشیمھ  داد  یم  ماجنا  هک  هچ  رھ  رد  وا و  یاھشزومآ 
. دوب هارمھ  تکازن  بدا و  ۀداعلا  قراخ  سح  کی  اب  هک  تشاد 

وا یارب  شنانمشد  یتح   . دوب لداعتم  ًالماک  تیصخش  کی  هشیمھ  ناسنا  دنزرف 
کانمیب یسیع   . دندیسرت یم  وا  روضح  زا  یتح  اھنآ  ؛  دنتشاد لماک  مارتحا  کی 

ظاحل هب  وا   . دشن بصعتم  زگرھ  وا  اما   ، دوب یھلا  قوش  روش و  زا  راشرس  وا   . دوبن
هشیمھ اما  دوب  تیقالخ  ۀوق  یاراد  وا   . دوبن یمدمد  زگرھ  اما  دوب  لاعف  یساسحا 
زا یراع  زگرھ  اما   ، دش یم  وربور  ًاحیرص  یگدنز  یاھتیعقاو  اب  وا   . دوب نیب  عقاو 

اب وا  ؛  دوبن هظحالم  یب  زگرھ  اما  دوب  تماھش  اب  وا   . دوبن لیخت  زا  یراع  ای  ساسحا 
دوب اتمھ  یب  وا  ؛  دوبن یتاساسحا  اما  دوب  زوسلد  وا   . دوبن لدزب  زگرھ  اما  دوب  طایتحا 
هب اریز  دوب  تناتم  اب  ًالماک  وا  . و  دوبن امن  سدقم  اما  دوب  اسراپ  وا   . دوبن فراعتمان  اما 

. دوب هناگی  لماک  روط 

یگدرب ۀطساو  هب  دوبن و  تنس  هب  دیقم  وا   . دوب یندرکن  شوماخ  یسیع  تلاصا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نخس دیدرت  یب  نانیمطا  اب  وا   . تشادن رارق  تیدودحم  رد  زین  هنارظن  گنت  فرع  هب 
بجوم وا  دنمھوکش  تلاصا  اما   . داد یم  شزومآ  قلطم  ۀتیروتا  اب  تفگ و  یم 

دوخ نارصع  مھ  ناینیشیپ و  یاھشزومآ  رد  تقیقح  یاھرھوگ  زا  هک  دش  یمن 
سرت یاج  هب  ششخب  رھم و  یور  دیکأت  وا  شزومآ  نیرت  لیصا  . و  دنک یشوپ  مشچ 

. دوب ینابرق  و 

تراشب هک  درک  یم  بیغرت  ار  دوخ  ناوریپ  وا   . دوب هدرتسگ  رایسب  یسیع  شرگن 
. دوب اھیرکف  هتوک  یمامت  زا  یراع  وا   . دننک هظعوم  نامدرم  یگمھ  هب  ار  دنوادخ 
وا توعد   . ناھج کی  یتح   ، تفرگ یم  رب  رد  ار  رشب  عون  یمامت  وا  زوسلد  بلق 

“. دیایب تسا  لیام  هک  سک  رھ  دیراذگب  : ” دوب نیا  هشیمھ 

ناونع هب  “ . تشاد دامتعا  ادخ  هب  وا  : ” دش هتفگ  یتسار  هب  یسیع  اب  هطبار  رد 
وا  . تشاد دامتعا  ینامسآ  ردپ  هب  وحن  نیرتالاو  هب  وا   ، اھناسنا نایم  رد  ناسنا  کی 

هب دراد  دامتعا  دوخ  ینیمز  ردام  ردپ و  هب  کچوک  کدوک  کی  هک  هنوگ  نامھ  هب 
زا رظن  فرص   . دوبن هنازادرپ  نامگ  زگرھ  اما  دوب  لماک  وا  نامیا   . تشاد دامتعا  شردپ 

یزورھب هب  تبسن  ای  دسر  رظن  هب  محر  یب  ردقچ  تسا  نکمم  تعیبط  هک  نیا 
ناشن لزلزت  شنامیا  رد  زگرھ  یسیع   ، دشاب توافت  یب  ردقچ  نیمز  رد  ناسنا 

هب وا   . دوب مواقم  رازآ  تیذا و  هب  تبسن  دوب و  نوصم  یدیماان  هب  تبسن  وا   . دادن
. دوب ریذپان  بیسآ  یرھاظ  تسکش  ۀطساو 

هک داد  یم  صیخشت  لاح  نامھ  رد  ، و  تشاد تسود  ردارب  نوچمھ  ار  اھناسنا  وا 
ماجنا لابند  هب  وا   ” . دنتوافتم یباستکا  یاھتیفیک  یتاذ و  یایاطع  رد  اھنآ  ردقچ 

“. تفر یم  کین  لمع 

یب روک و  نیبشوخ  کی  وا  نکیل   ، دوب شاشب  هزادنا  زا  شیب  یصخش  یسیع 
لیلد هب  وا  “ . دیشاب نامداش  هراومھ  : ” دوب نیا  وا  زیمآدنپ  مئاد  مالک   . دوبن قطنم 
اھناسنا هب  شریذپان  نوگرگد  دامتعا  لیلد  هب  دنوادخ و  هب  شریذپان  لزلزت  نانیمطا 
هدننک رثأتم  یا  هنوگ  هب  هشیمھ  وا   . دنک ظفح  ار  نئمطم  درکیور  نیا  تسناوت  یم 

رواب اھنآ  هب  تشاد و  تسود  ار  اھنآ  اریز   ، دوب هظحالماب  اھناسنا  یمامت  هب  تبسن 
تشاد و خسار  ینامیا  شتاداقتعا  هب  تبسن  هشیمھ  وا  دوجو  نیا  اب   . تشاد
رادیاپ دنمھوکش  یا  هنوگ  هب  شردپ  تساوخ  ماجنا  هب  شرادیاپ  یرادافو  هب  تبسن 

. دوب

زا نداد  : ” دش یمن  هتسخ  نیا  نتفگ  زا  زگرھ  وا   . دوب دنمتواخس  هشیمھ  داتسا 
مھ ناگیار  هب   ، دیا هتفای  ناگیار  هب  : ” تفگ وا  “ . تسا رت  تکربرپ  ندرک  تفایرد 
زگرھ وا   ، شرصح دح و  یب  یدنمتواخس  یمامت  اب   ، دوجو نیا  اب  و  “ . دیھدب

ار تاجن  ات  دیشاب  هتشاد  نامیا  دیاب  هک  داد  یم  شزومآ  وا   . دوبن جرخلو  ای  راکفارسا 
“. درک دھاوخ  تفایرد  دنک  بلط  هک  سک  رھ  اریز   ” . دیراد تفایرد 
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“. متفگ یم  امش  هب   ، دوبن نینچ  رگا  : ” تفگ وا   . دوب نابرھم  هشیمھ  اما   ، دوب کر  وا 
شرفنت رد  ناراکھانگ و  یارب  شرھم  رد  وا   . دوب هناتسود  هشیمھ  اما   ، دوب حیرص  وا 
هب وا  روآ  تفگش  تحارص  نیا  یمامت  رساترس  رد  اما   . دوب هدرپ  یب  هانگ  یارب 

. دوب فاصنا  اب  ریذپاناطخ  یا  هنوگ 

هب یرشب  هودنا  ناجنف  زا  یھاگ  وا  دوجو  نیا  اب   ، دوب شاشب  موادم  روط  هب  یسیع 
اب  ، تشگ یم  وربور  دوجو  یاھتیعقاو  اب  یکاب  یب  اب  وا   . دیشون یم  قیمع  یا  هنوگ 

وا اما   . دوب قایتشا  زا  راشرس  دنوادخ  یھاشداپ  تراشب  یارب  وا  دوجو  نیا 
ییاورپ یب  اب  وا   . درکن لرتنک  ار  وا  زگرھ  قایتشا  نیا   . درک یم  لرتنک  ار  دوخ  قایتشا 

وا یناحورریغ  ناردارب  هک  تشگ  یم  بجوم  یھلا  قایتشا  نیا   . دوب ردپ “ راک   ” فقو
یناور و تمالس  لدم  ناونع  هب  ار  وا  رظان  ِناھج  اما   ، تسا هتفشآ  وا  دننک  رکف 

یبایزرا یونعم  یگدنز  یالاو  یاھصخاش  هب  یقالخا  لاعتم  یناشفناج  یوگلا 
نارگید هک  دندوب  مزلم  وا  نارایتسد   . دوب رادریگاو  وا  ۀدش  لرتنک  قایتشا  . و  درک یم 

. دنزاس دنم  هرھب  وا  یھلا  ینیب  شوخ  زا  ار 

هشیمھ وا   . دوب نامداش  ناور  کی  وا  ؛  دوبن نوزحم  درم  کی  لیلج  درم  نیا 
هفیظو هک  یماگنھ  اما  “ . دیشاب رورسم  هزادنا  زا  شیب  دیشاب و  داش  : ” تفگ یم 

وا  . درادرب ماگ  گرم “ ۀیاس  ۀرد   ” رد تماھش  اب  هک  دوب  یضار  وا   ، دومن یم  باجیا 
. دوب نتورف  لاح  نامھ  رد  اما  دوب  شاشب 

رارق راشف  تحت  وا  هک  یماگنھ   . درک یم  یربارب  وا  ییابیکش  اب  طقف  وا  تماھش 
ارف زونھ  نم  تقو  : ” داد یم  خساپ  طقف   ، دنک لمع  سردوز  روط  هب  هک  تفرگ  یم 

رد بلغا  وا  اما   . دوب الاو  وا  یراد  نتشیوخ  ؛  تشادن هلجع  زگرھ  وا  “ . تسا هدیسرن 
هک هچنآ  ربارب  رد  بلغا  وا   . تشادن ار  هانگ  لمحت  دش و  یم  هتفشآرب  ترارش  ربارب 

. درک یم  تمواقم  دنمتردق  یا  هنوگ  هب  دوب  نیمز  رد  شنادنزرف  یزورھب  ریاغم 

“. دیسرتن : ” دوب نیا  وا  راعش   . دوبن رکف  یب  زگرھ  وا  اما   ، دوب دنمھوکش  وا  تماھش 
دوب ماوت  تیارد  اب  وا  تماھش  اما   . دوب هنانامرھق  بلغا  وا  تماھش  عیفر و  وا  یریلد 

هن  ، دوب نامیا  زا  یشان  هک  دوب  یتماھش  نیا   . دش یم  لرتنک  قطنم  اب  و 
. دوبن هظحالم  یب  زگرھ  اما  دوب  ریلد  یتسار  هب  وا   . هناروکروک تراسج  ِییاورپ  یب 

ام ردپ  یا  : ” دش یم  زاغآ  نینچ  وا  یناوج  یاعد  یتح   . دوب عضاوت  زا  ییوگلا  داتسا 
شناعونمھ زیمآاطخ  شتسرپ  هب  یتح  وا  “ . داب سدقم  وت  مان   ، ینامسآ رد  هک 

یاھاطخ ای  یبھذم  یاھتنس  هب  مجاھت  زا  ار  وا  رما  نیا  اما   . تشاذگ یم  مارتحا 
، دوب عضاوتم  نیتسار  سدقت  هب  تبسن  وا   . تشاد یمن  زاب  یرشب  تاداقتعا  دیدش 

، و دنک یھاوخ  شھوژپ  شناعونمھ  زا  یتسرد  هب  تسناوت  یم  دوجو  نیا  اب  و 
؟“ دسانش یم  هانگ  هب  مرجم  ارم  یسک  هچ  امش  نایم  رد  : ” دیوگب
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. درک یم  یتسود  کچوک  ناکدوک  اب  دوجو  نیا  اب  ، و  دوب کین  اریز  دوب  گرزب  یسیع 
لماک ناسنا  وا  دوجو  نیا  اب  ، و  دوب نتورف  شیصخش  یگدنز  رد  دوب و  نابرھم  وا 

. دندیمان یم  هتساوخان  ِداتسا  ار  وا  شنارشاعم   . دوب ناھج  کی  ۀدش 

هب وا   ، لیلج رد  نوچمھ   ، زورما . و  دوب یرشب  ۀدش  هناگی  ًالماک  تیصخش  یسیع 
. دھد یم  همادا  یرشب  یاھشالت  یگنھامھ  یناف و  ناسنا  ۀبرجت  نتخاس  هناگی 

هداس ار  هبرجت  ، و  دشخب یم  یلاعت  ار  تیصخش   ، دزاس یم  هناگی  ار  یگدنز  وا 
، و دزاس نوگرگد   ، دھد اقترا  ار  نآ  ات  دوش  یم  دراو  یرشب  نھذ  هب  وا   . دنک یم 

یسیع یناسنا  رھ  نورد  رد  رگا  : ” دراد تقیقح  ًالمع  نیا   . دھد لکش  رییغت 
یرپس هنھک  یاھزیچ   . تسا یا  هزات  ۀدیرفآ   ، دشاب هتشاد  دوجو  حیسم 

“. دوش یم  ون  زیچ  همھ   ، دیرگنب ؛  دنوش یم 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 101
بھذم یعقاو  تعیبط 

ِیشحو ناسنا  ِیودب  سرت  ِیگدرب  زا  یا  هنماد  یرشب  ۀبرجت  کی  ناونع  هب  بھذم 
هک ار  یندمتم  یاھناسنا  نآ  دنمھوکش  یلاعتم و  نامیا  ِیدازآ  ات  لماکت  لاح  رد 

. دریگ یم  رب  رد  دنراد  یھاگآ  یلاع  یا  هنوگ  هب  هنادواج  یادخ  یدنزرف  هب  تبسن 

. تسا یعامتجا  یجیردت  لماکت  ۀتفرشیپ  تایقالخا  یرادرک و  کین  یاین  بھذم 
ینوریب یاھیلجت  هچ  رگ   ، تسین یقالخا  شبنج  کی  ًافرص   ، هنوگ نیدب   ، بھذم اما 
ۀناشنم کین  یقالخا و  باتش  ریثأت  تحت  دنمورین  یا  هنوگ  هب  بھذم  یعامتجا  و 
ناسنا لماکت  لاح  رد  تشرس  ماھلا  هشیمھ  بھذم   . دراد رارق  یرشب  ۀعماج 

. تسین لماکت  نآ  زار  اما   ، تسا

ِیحطس ضقانتم  قطنم  رب  دناوت  یم  هشیمھ   ، تیصخش نامیا  داقتعا –   ، بھذم
کی یتسار  هب   . دوش زوریپ  دیآ  یم  دوجو  هب  یدام  نامیا  یب  نھذ  رد  هک  یدیمون 

هک ار  یناسنا  رھ  هک  یقیقح  رون   ” نآ  ، دراد دوجو  ینورد  نیتسار  یقیقح و  یادص 
یقالخا یگتخیگنارب  زا  یحور  یربھار  نیا  و  “ . دزاس یم  ینارون  دیآ  یم  ایند  هب 
کی زا  شیب  یبھذم  نانیمطا  ساسحا   . تسا زیامتم  یرشب  یھاگآ  دوخ 

، دور یم  رتارف  نھذ  لالدتسا  تردق  زا  بھذم  نانیمطا   . تسا یفطاع  ساسحا 
. تسا نانیمطا  ، و  دامتعا  ، نامیا نامھ  بھذم   . هفسلف قطنم  زا  یتح 

نیتسار بھذم  - 1

دوش عقاو  لالدتسا  دروم  دناوتب  هک  یفسلف  داقتعا  متسیس  کی  نیتسار  بھذم 
ییوداج زیمآرحس و  ۀبرجت  کی  زین  ، و  تسین ددرگ  تابثا  یعیبط  لیالد  قیرط  زا  و 

ناھاوخاوھ طسوت  طقف  دناوتب  هک  هناتسمرس  ریذپان  فیصوت  تاساسحا  زا 
لوصحم بھذم   . تسین مھ  دوش  عقاو  یرو  هرھب  دروم  ییارگ  نافرع  کیتنامر 
لالدتسا لباق  ًاعومجم  دوش  عقاو  شرگن  دروم  نورد  زا  رگا  اما   ، تسین لالدتسا 

کی ناونع  هب  اما   ، تسا هدشن  یشان  یرشب  ۀفسلف  قطنم  زا  بھذم   . تسا
دوخ رد  تینابر  ندومن  هبرجت  بھذم   . تسا یقطنم  ًاعومجم  یناسنا  ۀبرجت 
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ۀبرجت رگایامن  نآ  ؛  دراد یلماکت  أشنم  هک  تسا  یقالخا  دوجوم  کی  ِیھاگآ 
نمض  ، یونعم یاھیدنسرخ  ققحت   ، تسا نامز  رد  هنادواج  یاھتیعقاو  اب  نیتسار 

. مسج رد  ندوب 

؛ دبای تسد  دوخ  زاربا  هب  نآ  قیرط  زا  هک  درادن  یا  هژیو  مسیناکم  رکف  ۀدننک  میظنت 
دوجو یبھذم  تاساسحا  زاربا  ای  تفایرد  یارب  یبھذم  زیمآرحس  سح  چیھ 

بیصن یعیبط  روط  هب  هک  یناف  نھذ  مسیناکم  قیرط  زا  براجت  نیا   . درادن
یرارقرب رد  هدننک  میظنت  یراوشد  حیضوت  کی  اجنآ  رد  . و  دنوش یم  مھارف  دوش  یم 
هتفھن دنیزگ  یم  ینکس  نآ  رد  ًامئاد  هک  یدرف  ِیدام  نھذ  اب  میقتسم  سامت 

. تسا

نیرتالاو و ۀطیح  رد  هکلب   ، ناجیھ روش و  ای  تاساسحا  قیرط  زا  هن  یھلا  حور 
نیا  . دنک یم  رارقرب  سامت  یناف  ناسنا  اب  یزادرپ  هشیدنا  نیرت  هتفای  تیونعم 
دنوادخ یوس  هب  ار  امش  هک   ، امش تاساسحا  هن   ، تسا امش  یاھ  هشیدنا 

اما  . ددرگ هدھاشم  دناوت  یم  نھذ  نامشچ  اب  طقف  یھلا  تعیبط   . دنک یم  تیادھ 
ار نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  دھد و  یم  صیخشت  ار  دنوادخ  یتسار  هب  هک  ینھذ 

دناوت یمن  یناسنا  چیھ  ندوب  سدقم  نودب   ” . تسا صلاخ  نھذ   ، دونش یم 
هدیمان یونعم  شنیب  یناحور  ینورد و  یاھ  یمدمھ  نیا  یمامت  “ . دنیبب ار  دنوادخ 

ۀعومجم طسوت  هک  تسا  یریثأت  زا  یشان  یبھذم  براجت  نینچ   . دوش یم 
، اھنامرآ  ، اھ هدیا  یور  هحوبحب و  رد  هک  تقیقح  حور  هدننک و  میظنت  یاھدرکراک 
نھذ یور  دننک  یم  راک  دنوادخ  لماکت  لاح  رد  نادنزرف  ِیحور  یاھشالت  ، و  اھشنیب

. دوش یم  هتشاذگ  ناسنا 

هدنز تریصب  نامیا و  قیرط  زا  هکلب   ، ساسحا شرگن و  قیرط  زا  هن  بھذم  ور  نیا  زا 
ۀبرجت کی  نتفای  ای  دیدج  تایعقاو  فشک  هب  طونم  نآ   . دوش یم  نافوکش  تسا و 

یارب شیپ  زا  هک  یتایعقاو  رد  یونعم  نیون و  یناعم  فشک  هکلب   ، تسین اتمھ  یب 
ِنیشیپ لامعا  هب  یبھذم  ۀبرجت  نیرتالاو   . تسا هدش  هتخانش  یبوخ  هب  رشب  عون 
یلاعتم و تاساسحا  ۀداز  بھذم  ؛ و  تسین هتسباو  هتیروتا  ، و  تنس  ، داقتعا
زا یعقاو  فرژ و  رایسب  ۀبرجت  کی  هکلب   ، تسین زین  ینافرع  ًافرص  یاھیدنمروش 
ات ، و  دننکاس یرشب  نھذ  نورد  رد  هک  تسا  یحور  تاریثأت  اب  یونعم  یمدمھ 

ۀبرجت ًافرص   ، دشاب فیرعت  لباق  یسانشناور  ظاحل  زا  یا  هبرجت  نینچ  هک  ییاج 
ًافرص ۀبرجت  نینچ  ِتیعقاو  ناونع  هب  دنوادخ  هب  نامیا  ِتیعقاو  ِندومن  هبرجت 

. تسا یصخش 

، تسین یدام  یسانش  ناھیک  کی  یقطنم  تاروصت  لوصحم  بھذم  هک  یلاح  رد 
ناسنا نھذ  ۀبرجت  رد  هک  تسا  یقطنم  ًالماک  تریصب  کی  ِشنیرفآ   ، دوجو نیا  اب 
فرژ هن  تسا و  ینافرع  یاھ  هسلخ  زا  یشان  هن  بھذم   . دراد همشچرس 

رظن زا  تسا و  زیمآرارسا  هتسویپ  شیب  ای  مک  همھ  نیا  اب   . یوزنم یاھ  یشیدنا 
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لباقریغ فیرعت و  لباقریغ  هشیمھ  یفسلف  ِقطنم  ینالقع و  ًافرص  ِلالدتسا 
یھاگآ دوخ  ورملق  رد  نیتسار  بھذم  یاھزاغآرس  ۀمشچرس   . تسا حیضوت 

، دنوش یم  راکشآ  ناسنا  یونعم  شنیب  دشر  رد  اھنآ  ، و  دشاب یم  ناسنا  یقالخا 
ۀدننک راکشآ  ِیرکف  ۀدننک  میظنت  روضح  ۀجیتن  رد  هک  یرشب  تیصخش  سح  نآ 

. دوش یم  لصاح  یناف  ناسنا  ۀنشت  ادخ –  نھذ  رد  دنوادخ 

زا سح  ، و  دھد یم  دنویپ  اھشزرا  ۀنافاکشوم  صیخشت  اب  ار  یقالخا  شنیب  نامیا 
ۀبرجت  . دزاس یم  لماک  ار  نیتسار  بھذم  یاین  هفیظو  ِیلماکت  ِدوجوم  شیپ 

دیدرت یب  نانیمطا  هب  دنوادخ و  هب  تبسن  یعطق  یھاگآ  دوخ  هب  ماجنارس  بھذم 
. دوش یم  رجنم  رادنامیا  تیصخش  یاقب  هب  تبسن 

دیدش تالیامت  یبھذم و  دیدش  یاھقایتشا  دوش  هدید  هک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا 
دنوادخ هب  نامیا  تساوخ  هب  ار  اھناسنا  ًافرص  هک  دنتسین  یتعیبط  یواح  یونعم 
ًاقیمع اھناسنا  هک  دنرادروخرب  ییورین  تعیبط و  نانچ  زا  هکلب   ، دنوش نومنھر 

. دنشاب هتشاد  نامیا  ادخ  هب  دیاب  هک  دنریگ  یم  رارق  خسار  داقتعا  نیا  ریثأت  تحت 
نانچ دیآ  یم  یھلا  یزاسراکشآ  رون  لابند  هب  هک  یفیاظو  یلماکت و  ۀفیظو  سح 
تیعقوم نآ  هب  ماجنارس  هک  دراذگ  یم  ناسنا  یقالخا  تعیبط  یور  یقیمع  ریثأت 

هب هک  درادن  یقح  چیھ  وا  دریگ  یم  هجیتن  هک  دسر  یم  ناور  درکیور  نآ  ینھذ و 
طابضنا اب  نشور و  دارفا  نینچ  یفسلف  قوف  رتالاب و  درخ  دشاب . هتشادن  رواب  ادخ 

وا یکین  هب  نتشادن  رواب  ای  دنوادخ  هب  ندرک  کش  هک  دزومآ  یم  اھنآ  هب  ماجنارس 
نھذ و رد  زیچ  نیرت  قیمع  نیرت و  یعقاو  هب  تبسن  ندوب  یعقاوریغ  ِندومن  تابثا 

. تسا یھلا —  ۀدننک  میظنت  یرشب —  ناور 

بھذم تیعقاو  - 2

یقطنم و یرشب  تادوجوم  ِیبھذم  ۀبرجت  لماش  لماک  روط  هب  بھذم  تیعقاو 
یملع هراومھ  نآ  رد  دناوت  یم  بھذم  هک  تسا  یموھفم  اھنت  نیا  . و  تسا یداع 

تسا هفشاکم  یزاسراکشآ  هک  نیا  تابثا   . ددرگ یقلت  هناسانشناور  یتح  ای 
مولع ًارھاظ  یزاسراکشآ  هک  تیعقاو  نیا  تسا : یرشب  ۀبرجت  تیعقاو  نیمھ 
ِیقطنم مجسنم و  ۀفسلف  کی  لکش  هب  ار  بھذم  تایھلا  تعیبط و  نوگمھان 

، بھذم شناد و  زا  موادم  هدش و  گنھامھ  حیضوت  کی   ، دنک یم  داھن  مھ  ناھج 
ۀبرجت رد  هک  دنک  یم  داجیا  ار  حور  یدونشخ  نھذ و  نزاوت  کی  بیترت  نیدب  ، و  ود رھ 

قاتشم ًادیدش  هک  دھد  یم  خساپ  یناف  ناسنا  نھذ  یاھشسرپ  نآ  هب  یرشب 
حور رد  ، و  ناھذا اب   ، هدام رد  ار  دوخ  یاھحرط  تساوخ و  نارکیب  هنوگچ  دنادب  تسا 

. دناسر یم  ماجنا  هب 

دروم کینکت  قطنم  ؛  تسا بھذم  شور  نامیا  ؛  تسا شناد  شور  لالدتسا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



کی نتخاس  مھارف  قیرط  زا  یزاسراکشآ   . تسا هفسلف  ۀدش  عقاو  تردابم 
قیرط زا  حور  هدام و  طباور  تیعقاو و  کرد  رد  یگناگی  هب  یبایتسد  یارب  کینکت 

یزاسراکشآ . و  دزاس یم  ناربج  ار  ییایشناروم  هاگدید  نادقف  نھذ  ِیرگیجنایم 
یقطنمریغ ار  هفسلف  ای   ، لوقعمان ار  بھذم   ، یعیبطریغ ار  شناد  زگرھ  نیتسار 

. دھد یمن  هولج 

نیزاغآ تلع  کی  هب  تعیبط  هار  زا  لالدتسا  تسا  نکمم   ، شناد ۀعلاطم  قیرط  زا 
تاجن یادخ  کی  هب  شناد  نیزاغآ  تلع  ات  تسا  زاین  یبھذم  نامیا  هب  اما   ، دربب هار 
زاب یونعم  تریصب  نینچ  نامیا و  نینچ  دییأت  یارب  ؛ و  دبای لکش  رییغت  هدنھد 

. تسا زاین  یھلا  یزاسراکشآ  هب  رتشیب 

نیداینب لیلد  ود  دروآ  یم  راب  هب  ار  یرشب  تاجن  هک  یدنوادخ  هب  نتشاد  رواب  یارب 
. دراد دوجو 

تبث یا  هنوگ  هب  هک  یدامتعا  دیما و   ، یصخش نانیمطا   ، یرشب ۀبرجت  - 1
. دوش یم  زاغآ  درف  رد  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  طسوت  هدش و 

حور یصخش  میقتسم  درکراک  قیرط  زا  هچ   ، تقیقح یزاسراکشآ  - 2
قیرط زا  ای   ، تارک هب  یھلا  نادنزرف  یاطعا  ۀلیسو  هب  هچ   ، تقیقح

. هدش هتشاگن  راتفگ  یاھیزاسراکشآ 

نایاپ هب  نیزاغآ  تلع  کی  ۀیضرف  رد  ار  دوخ  یلالدتسا  یوجتسج  شناد 
یادخ کی  هب  هک  نیا  ات  دوش  یمن  فقوتم  شنامیا  زاورپ  رد  بھذم   . دناسر یم 

تیعقاو و یقطنم  روط  هب  شناد  ۀنافاکشوم  ۀعلاطم   . دبای نانیمطا  هدنھد  تاجن 
تاجن هک  ییادخ  تیعقاو  دوجو و  هب  بھذم   . دنک یم  باجیا  ار  قلطم  کی  دوجو 

رد یلک  هب  کیزیفاتم  هک  هچنآ   . دراد رواب  اورپ  یب  کر و  دروآ  یم  راب  هب  ار  تیصخش 
، تسا ناوتان  شماجنا  رد  ًاشخب  هفسلف  یتح  هک  هچنآ  ، و  تسا ناوتان  شماجنا 

تلع نیا  دنک  یم  دییأت  هک  ینعم  نیدب  ؛  دناسر یم  ماجنا  هب  یھلا  یزاسراکشآ 
. تسا ناسکی  هناگی و  تیھولا  نامھ  بھذم  ۀدنھد  تاجن  یادخ  شناد و  نیزاغآ 

هفسلف لیلد  قطنم   ، تسا بھذم  هاوگ  نامیا   ، تسا شناد  لیلد  لالدتسا 
شناد  . دوش یم  تابثا  یرشب  ۀبرجت  طسوت  طقف  یھلا  یزاسراکشآ  اما   ، تسا
بجوم هفسلف  ؛  دوش یم  ینامداش  بجوم  بھذم  ؛  دوش یم  تخانش  بجوم 
تیعقاو اب  هناگ  هس  دروخرب  نیا  یبرجت  نزاوت  یھلا  یزاسراکشآ  ؛  دوش یم  تدحو 

. دنک یم  دییأت  ار  یناھج 

تکرح یادخ  کی   ، تعیبط یادخ  کی  دناوت  یم  طقف  تعیبط  نوماریپ  یشیدنا  فرژ 
شیامن هب  ار  تایح —  تسیز —  ، و  تکرح  ، هدام طقف  تعیبط   . دزاس راکشآ  ار 
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هدنز لاکشا  تروص  هب   ، صخشم طیارش  تحت   ، یژرنا ۀوالع  هب  هدام   . دراذگ یم 
هنوگ نیدب  هدیدپ  کی  تروص  هب  یعیبط  یگدنز  هک  یلاح  رد  اما   ، دبای یم  یلجت 
داقتعا یارب  یا  هنیمز  تعیبط   . تسا ارذگ  ًالماک  اھتیدرف  یارب   ، تسا موادم  ًاتبسن 

ار ادخ  هک  یبھذم  ِناسنا   . دزاس یمن  مھارف  یرشب  تیصخش  یاقب  هب  یقطنم 
شدوخ ناور  رد  ار  یصخش  یادخ  نیمھ  ادتبا  رد  شیپ و  زا  دنک  یم  ادیپ  تعیبط  رد 

. تسا هتفای 

یارب ینیشناج   ، یھلا یزاسراکشآ   . دزاس یم  راکشآ  ناور  رد  ار  دنوادخ  نامیا 
رد ار  ادخ  نیمھ  هک  دزاس  یم  رداق  ار  ناسنا   ، یلماکت ۀرک  کی  رد  ایشناروم  تریصب 

یزاسراکشآ ور  نیا  زا   . دراذگ یم  شیامن  هب  وا  ناور  رد  نامیا  هک  دنیبب  یتعیبط 
نایم یتح   ، دنک یم  رپ  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  ار  یونعم  یدام و  نایم  فاکش  یھلا 

. ادخ ناسنا و  نایم   ، هدننیرفآ هدیرفآ و 

تیادھ زا  یکاح  یقطنم  یا  هنوگ  هب  ًاعطق  تعیبط  نوماریپ  یشیدنا  فرژ 
کی شخب  تیاضر  ۀقیرط  چیھ  هب  اما   ، دشاب یم  هدنز  یتسرپرس  یتح   ، دنمشوھ

ناشن ار  زیچ  چیھ  تعیبط   ، رگید یوس  زا   . دزاس یمن  راکشآ  ار  یصخش  یادخ 
. دوش بھذم  یادخ  راک  تروص  هب  ناھج  ندش  هتسیرگن  عنام  هک  دھد  یمن 

نیا زا  سپ  رگید  تھج  زا  اما   ، دوش تفای  تعیبط  قیرط  زا  طقف  دناوت  یمن  دنوادخ 
ناھج زا  رت  یناحور  رتالاب و  ریسفت  کی  اب  تعیبط  ۀعلاطم   ، درک ادیپ  ار  وا  ناسنا  هک 

. دوش یم  راگزاس  ًالماک 

کی ناونع  هب  ؛  تسا بوانتم   ، یا هرود  ۀدیدپ  کی  ناونع  هب  یھلا  یزاسراکشآ 
هب  ، ردپ ۀدننک  میظنت  ۀیدھ  ناونع  هب  تینابر   . تسا موادم   ، یرشب یصخش  ۀبرجت 

یناسنا تیصخش  رد   ، ناھج حور  ِسدقلا  حور  ناونع  هب  ، و  رسپ ِتقیقح  حور  ناونع 
هب رشب  یبرجت  لماکت  رد  یناسنا  قوف  ۀیطع  هس  نیا  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  راک 

. دنتسھ هناگی  لاعتم  درکراک  ناونع 

یھاگآ دوخ  یاراد  ِرادنامیا  دنزرف   ، تسا تیعقاو  رد  یشنیب  نیتسار  بھذم 
یاھنیرتکد زا  یا  هعومجم  رھ  هب  تبسن  فرص  ینالقع  قفاوت  کی  هن  ، و  یقالخا

تداھش ام  حور  اب  حور  دوخ   ” هک تسا  یا  هبرجت  لماش  نیتسار  بھذم   . ارگ بصعت 
کیژولوئت تاداھنشیپ  لماش  بھذم  “ . میتسھ دنوادخ  نادنزرف  ام  هک  دھد  یم 

. تسا ناور  دامتعا  ِیدنمجرا  یونعم و  شنیب  هکلب   ، تسین

یگنسرگ کی  امش  نورد  رد  یھلا —  ۀدننک  میظنت  امش —  تشرس  نیرت  قیمع 
. یھلا لامک  یارب  یعطق  قایتشا  کی   ، دنک یم  داجیا  یراکتسرد  یارب  یگنشت  و 
؛ و تسا یھلا  لامک  یارب  ینورد  دیدش  لیم  نیا  تخانش  ۀنانمؤم  شنک  بھذم 
نآ هب  تبسن  تاجن  هار  ناونع  هب  امش  هک  ناور  نانیمطا  دامتعا و  نآ  بیترت  نیدب 
هک ییاھشزرا  نآ  ۀیلک  تیصخش و  یاقب  کینکت   ، دوش یم  لصاح  دیوش  یم  هاگآ 
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. دیا هتشادنپ  کین  یقیقح و  یاھزیچ  تروص  هب  امش 

هاگچیھ هدوبن و  هتسباو  زگرھ  هنارھام  قطنم  ای  دایز  یریگدای  هب  بھذم  کرد 
زا یخرب  ارچ  هک  تسا  نآ  لیلد  تسرد  ، و  تسا یونعم  ِشنیب  نیا   . دوب دھاوخن 

رایسب ردق  زا  تاقوا  یھاگ   ، ناربمایپ یتح   ، ایند یبھذم  ناراگزومآ  نیرتگرزب 
نامیا هتخوماین  هتخومآ و  شناد  دارفا  یارب   . دندوب رادروخرب  ایند  درخ  زا  یکدنا 

. تسا دوجوم  ناسکی  یا  هنوگ  هب  یبھذم 

دروم نوریب  زا  دناوت  یمن  زگرھ  نآ  ؛  دشاب دوخ  رواد  دقتنم و  هراومھ  دیاب  بھذم 
امش نانیمطا  اھنت   . دوش عقاو  مھف  دروم  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات   ، دریگ رارق  شھوژپ 
، و ناتداقتعا نوماریپ  ناتدوخ  شنیب  ۀدنریگ  رب  رد  یصخش  یادخ  کی  اب  هطبار  رد 

هک امش  نارایمھ  یمامت  یارب   . دشاب یم  یونعم  یاھزیچ  لوح  نات  هبرجت 
دنوادخ تیعقاو  ای  تیصخش  نوماریپ  یلالدتسا  چیھ   ، دنا هتشاد  هباشم  یا  هبرجت 

اب هطبار  رد  هنوگ  نیدب  هک  رگید  یاھناسنا  ۀیلک  یارب  هک  نآ  لاح   ، تسین یرورض 
عناق یتسار  هب  دناوت  یمن  زگرھ  ینکمم  لالدتسا  چیھ  دنتسین  نئمطم  دنوادخ 

. دشاب هدننک 

یبھذم یاھشنکاو  یاھ  هدیدپ  ۀعلاطم  هب  یسانشناور  تسا  نکمم  عقاو  رد 
دشاب هتشاد  دیما  دناوت  یمن  زگرھ  اما   ، دزرو تردابم  یعامتجا  طیحم  هب  تبسن 

، یژولوئت طقف   . دنک هنخر  بھذم  ینورد  یعقاو و  یاھدرکراک  اھ و  هزیگنا  هب  هک 
ۀنادنمشوھ تخانش  هنوگ  رھ  دناوت  یم  یھلا  یزاسراکشآ  کینکت  نامیا و  ۀطیح 

. دھد هئارا  ار  یبھذم  ۀبرجت  یاوتحم  تعیبط و 

بھذم یاھیگژیو  - 3

مغر هب  نآ   . دبای یم  موادت  یریگدای  نادقف  رد  هک  تسا  یتایح  ردقنآ  بھذم 
نآ ؛  دروآ یم  ماود  نیغورد  یاھ  هفسلف  زیمآاطخ و  یاھیسانش  ناھیک  اب  شیگدولآ 

ِیخیرات یاھیتابث  یب  یمامت  یط   . دبای یم  اقب  زین  کیزیفاتم  یمگردرس  زا  یتح 
، دبای یم  اقب  هتسویپ  تسا  یرورض  رشب  یاقب  تفرشیپ و  یارب  هک  هچنآ  بھذم 

. یرادرک کین  ریمض  یقالخا و  یھاگآدوخ  ینعی :

میظنت اب  طابترا  رد  یناھیک  نھذ  ۀیطع   ، یونعم ینیب  نورد  ای   ، شنیب نامیا – 
یدنمشوھ  ، یونعم لالدتسا   . دشاب یم  ناسنا  هب  ردپ  ۀیدھ  هک  تسا  رکف  ۀدننک 

، یونعم ۀفسلف   . تسا ناسنا  هب  رگشنیرفآ  حور  ۀیدھ   ، سدقلا حور  ۀیطع   ، ناور
هب ییاطعا  نارسپ  ۀیدھ  هعومجم   ، تقیقح حور  ۀیطع   ، یحور تایعقاو  ِیدنمدرخ 

یارب یحور  یایاطع  نیا  لباقتم  طابترا  یگنھامھ و  . و  تسا اھناسنا  نادنزرف 
. تسا هوقلاب  تشونرس  رد  یحور  تیصخش  کی  ۀدنریگ  رب  رد  ناسنا 
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هک تسا  هدننک  میظنت  ِییاراد   ، نیزاغآ یودب و  لکش  رد  یحور  تیصخش  نیمھ 
یحور أشنم  یاراد  هک  یبیکرت  دوجو  نیا   . دبای یم  اقب  مسج  رد  یعیبط  گرم  زا 
نارسپ طسوت  هک  هدنز  هار  قیرط  زا  تسا  رداق  یرشب  ۀبرجت  اب  طابترا  رد  تسا 

میظنت یرادھاگن  رد  هک   ) هدام نھذ و  یدام  ِدوخ  لاوز  زا  تسا  هدش  مھارف  یھلا 
یارذگ تکارش  نیا  هک  دھد  یم  خر  هظحل  نآ  رد  رما  نیا   . دبای اقب  تسا ) هدننک 

. دبای یم  نایاپ  یتایح  تکرح  فقوت  قیرط  زا  یحور  یدام و 

ِتینابر لیسناتپ  دزاس و  یم  راکشآ  ار  دوخ  یبھذم  نامیا  قیرط  زا  ناسنا  ناور 
ناسنا تیصخش  هک  یا  هژیو  ۀویش  قیرط  زا  ار  دوخ  ندش  رادیدپ  لاح  رد  ِتعیبط 
ِیشیامزآ ینالقع و  ۀنایارگ  نومزآ  صخشم  یاھتیعضو  هب  هک  دراد  یم  او  ار  یناف 

یھاگآ دوخ   ) یونعم نیتسار  نامیا   . دھد یم  ناشن  دھد  ناشن  شنکاو  یعامتجا 
: هک دوش  یم  راکشآ  هنوگ  نیدب  یقالخا ) نیتسار 

ریاغم یتاذ و  تالیامت  مغر  هب  اھیرادرک  کین  تایقالخا و  دوش  یم  بجوم  - 1
. دنک تفرشیپ  یناویح 

هب یلاعتم  دامتعا  کی  هدننک  درخ  تسکش  یدیماان و  طیارش  رد  یتح  - 2
. دنک یم  داجیا  دنوادخ  یکین 

سفن هب  دامتعا  تماھش و   ، یکیزیف تکالف  یعیبط و  تامیالمان  مغر  هب  - 3
. دنک یم  داجیا  قیمع 

نزاوت  ، یکیزیف داح  جنر  درد و  یتح  هدننک و  لتخم  یاھیرامیب  مغر  هب  - 4
. دراذگ یم  شیامن  هب  رادیاپ  شمارآ  حیضوت و  لباقریغ 

کی زیمآرارسا و  لداعت  کی   ، ضحم یتلادع  یب  یراتفردب و  طیارش  رد  - 5
. دنک یم  ظفح  ار  تیصخش  یراد  نتشیوخ 

ِلماک ِیرھاظ  یتوافت  یب  ناھنپ و  ًارھاظ  تشونرس  یاھیراکمتس  مغر  هب  - 6
یزوریپ هب  یھلا  دامتعا  کی  یرشب  یزورھب  هب  تبسن  یعیبط  یاھورین 

. دنک یم  ظفح  ار  یئاغ 

دنوادخ هب  ریذپانرییغت  داقتعا  هب   ، قطنم ریاغم  یاھناشن  یمامت  مغر  هب  - 7
روط هب  ینالقع  رگید  زیمآ  بیرف  تالالدتسا  یمامت  ربارب  رد  دزرو و  یم  رارصا 

. دنک یم  یگداتسیا  زیمآ  تیقفوم 

عناق تامھوت  نیغورد و  شناد  ۀدنبیرف  یاھشزومآ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  - 8
همادا حور  یاقب  هب  نامیا  یاورپ  یب  شیامن  هب  تسردان  ۀفسلف  ۀدننک 
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. دھد یم 

ناراگزور ِیئزج  هدیچیپ و  یاھندمت  ۀدننک  درخ  ِیرابنارگ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  - 9
. دوش یم  زوریپ  دنک و  یم  یگدنز  نیون 

یاھ عمط   ، یعامتجا یاھمسینوگاتنآ   ، یرشب یتسرپدوخ  مغر  هب  - 10
تدعاسم یتسود  عون  موادم  یاقب  هب   ، یسایس یاھیراگزاسان  ، و  یتعنص

. دنک یم 

هب الاو  داقتعا  هب   ، هانگ ترارش و  ۀدننک  توھبم  روضح  نتفرگ  رظن  رد  نودب  - 11
. دراد داقتعا  یمدق  تباث  اب  یھلا  تیادھ  ناھج و  یگناگی 

اب  . دزادرپ یم  دنوادخ  شتسرپ  هب  تسار  کی  زیچ  همھ  زیچ و  رھ  مغر  هب  - 12
“. درک مھاوخ  تمدخ  وا  هب   ، دشکب ارم  رگا  یتح  : ” دنک یم  مالعا  تأرج 

ای یھلا  حور  کی  یاراد  ناسنا  هک  میناد  یم  هدیدپ  هس  ۀطساو  هب  ام  ور  نیا  زا 
 — یصخش ۀبرجت  قیرط  زا   ، لوا دننک : یم  یگدنز  وا  نورد  رد  هک  تسا  یحاورا 

، موس ؛ و  یموق یصخش و  یھلا —  یزاسراکشآ  قیرط  زا   ، مود ؛  یبھذم نامیا 
طیحم هب  یعیبطریغ  هداعلا و  قراخ  یاھشنکاو  نیا  روآ  تفگش  شیامن  قیرط  زا 
روضح رد  دننام  حور  درکراک  هدزاود  ۀدش  رکذ  حرش  طسوت  هک  هنوگ  نادب  شیدام 

. تسا هدش  هداد  ناشن  یرشب  یعقاو  ۀبرجت  ِزیگنارب  شیامزآ  یعقاو و  یاھتیعضو 
. دنراد دوجو  یرگید  یاھدرکراک  زاب  و 

هک تسا  بھذم  ورملق  رد  نامیا  زا  یدنمورین  یتایح و  درکراک  نینچ  تسرد  و 
ۀیطع نآ  ِیحور  تیعقاو  یصخش و  ییاراد  هک  دزاس  یم  قحم  ار  یناف  ناسنا 

. دنک دییأت  ار  یبھذم  ۀبرجت   ، یرشب تعیبط  یالاو 

یھلا یزاس  راکشآ  یاھتیدودحم  - 4

ًامومع یکیزیف  یاھزاغآرس  یتح   ، اھزاغآرس هب  تبسن  امش  ۀرک  هک  اجنآ  زا 
ناھیک رد  یدومنھر  هاگ  هب  هاگ  هک  تسا  هدیسر  هنادنمدرخ  رظن  هب   ، تسا هاگآان 

. تسا هدرک  یزاس  لکشم  هدنیآ  یارب  رما  نیا  هشیمھ  . و  دوش مھارف  یسانش 
ای هدشن  بسک  شناد  ِنداد  ِتیعونمم  نیا  ۀطساو  هب  یزاسراکشآ  نیناوق 

هب هک  یسانش  ناھیک  هنوگ  رھ   . دننک یم  داجیا  عنام  ام  یارب  دایز  ۀزادنا  هب  سردوز 
هک تسا  نیا  شماجنارس  دوش  هئارا  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم  زا  یشخب  ناونع 

نینچ ۀدنیآ  نایوجشناد  ور  نیا  زا   . دوش هنھک  هاتوک  رایسب  یتدم  یط 
ار یبھذم  نیتسار  تقیقح  زا  یرصنع  رھ  هک  دش  دنھاوخ  هسوسو  یزاسراکشآ 

ناھیک یامن  رد  اھنآ  اریز  دنزیرب  رود  دشاب  هدش  هدناجنگ  نآ  رد  تسا  نکمم  هک 
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. درک دنھاوخ  فشک  ییاھاطخ  دوش  یم  هضرع  نآ  رد  هک  هطوبرم  یاھیسانش 

هب مینک  یم  تکرش  تقیقح  یزاسراکشآ  رد  هک  ام  هک  دمھفب  دیاب  رشب  عون 
رارق تیدودحم  رد  دیدش  رایسب  یا  هنوگ  هب  دوخ  ناقوفام  یاھدومنھر  ۀطساو 
نآ دعوم  زا  شیپ  ار  لاس  رازھ  کی  یملع  تایفشک  هک  میتسین  دازآ  ام   . میراد

نامرف زا  یشخب  هک  ییاھدومنھر  قباطم  دیاب  یھلا  ناگدننک  راکشآ   . مینک راکشآ 
نیا رب  ندمآ  قئاف  یارب  یھار  چیھ  ام   . دننک لمع  دھد  یم  لکش  ار  یزاسراکشآ 

هک میناد  یم  ًالماک  ام   . هدنیآ رد  نامز  رھ  ای  رضاح و  لاح  رد  هچ   ، مینیب یمن  لکشم 
ۀدش هئارا  بلاطم  زا  یرس  نیا  یبھذم  قیاقح  یخیرات و  یاھتیعقاو  هک  یلاح  رد 
دنچ فرظ   ، دنام دھاوخ  یقاب  رادیاپ  دوخ  ۀوق  هب  هدنیآ  راصعا  تاشراگن  رد  یھلا 
زا یرایسب  دیدج  تافاشتکا  هفاضا و  یملع  یاھتفرشیپ  ۀجیتن  رد   ، هاتوک لاس 

یتح ام   . تشاد دنھاوخ  یرگنزاب  هب  زاین  یکیزیف  مولع  نوماریپ  ام  یاھ  هتفگ 
هک تسا  نغدق  ام  یارب  اما   ، مینک یم  ینیب  شیپ  ار  دیدج  یاھتفرشیپ  نیا  نونکا 
ۀدش راکشآ  تاشراگن  رد  دنا  هدشن  فشک  اھناسنا  طسوت  هک  ار  ییاھتیعقاو  نیا 

هتفای ماھلا  ًاموزل  اھیزاسراکشآ  هک  دوش  نشور  دیھد  هزاجا   . میناجنگب یھلا 
ۀطساو هب  نآ  تسین . هتفای  ماھلا  اھیزاسراکشآ  نیا  یسانش  ناھیک   . دنتسین

رد  . دراد رارق  تیدودحم  رد  یزورما  شناد  یدنب  هقبط  یگنھامھ و  یارب  ام  ۀزاجا 
. دبای لماکت  دیاب  یرشب  درخ   ، تسا هیدھ  کی  یونعم  ای  یھلا  شنیب  هک  یلاح 

، دوخ هب  دوخ  ِیزاسراکشآ  تسا : یھلا  یزاسراکشآ  کی  هشیمھ  تقیقح 
؛ دوش یم  رادیدپ  نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  راک  ۀجیتن  رد  هک  یماگنھ 
تیصخش ای   ، هورگ  ، ورین درکراک  ۀطساو  هب  هک  یماگنھ   ، یراودا یزاسراکشآ 

. دوش یم  هئارا  رگید  ینامسآ 

، دریگ رارق  یرواد  دروم  شیاھ  هویم  ۀطساو  هب  دیاب  بھذم   ، ییاھن لیلحت  رد 
. دراذگ یم  شیامن  هب  ار  شدوخ  یھلا  یتاذ و  لامک  هک  یا  هرتسگ  هویش و  قباطم 

هب یزاسراکشآ  هچ  رگ   ، دشاب هتفای  ماھلا  یا  هزادنا  ات  تسا  نکمم  تقیقح 
ناھیک اب  هطبار  رد  اھراتفگ  هک  یلاح  رد   . تسا یونعم  ۀدیدپ  کی  تباث  یا  هنوگ 
یمیظع شزرا  زا  اھیزاسراکشآ  هنوگ  نیا   ، دنتسین هتفای  ماھلا  زگرھ  یسانش 

نیریز دراوم  ۀطساو  هب  ارذگ  روط  هب  ار  شناد  لقادح  هک  ظاحل  نیدب   ، دنرادروخرب
: دنزاس یم  نشور 

. هابتشا ۀدش  قیدصت  فذح  قیرط  زا  یمگردرس  شھاک  - 1

هتخانش ۀناتسآ  رد  ای  هدش  هتخانش  تادھاشم  اھتیعقاو و  یگنھامھ  - 2
. ندش
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. رود ۀتشذگ  رد  یا  هرود  عیاقو  نوماریپ  هدش  مگ  شناد  مھم  ریداقم  میمرت  - 3

زا ِشناد  رد  هدش  دوقفم  یتایح  یاھفاکش  هک  یتاعالطا  نتخاس  مھارف  - 4
. تخاس دھاوخ  رپ  ار  هدش  بسک  رگید  تاھج 

رد هک  ار  یونعم  یاھشزومآ  هک  یا  هنوگ  هب  یناھیک  تاعالطا  ندومن  هئارا  - 5
. دزاس نازورف  تسا  لماش  هارمھ  ِیزاسراکشآ 

یزاسراکشآ قیرط  زا  هتفای  طسب  بھذم  - 5

یرورض راک  رد  نامز  یپ  رد  یپ  راصعا  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یکینکت  یزاسراکشآ 
ییاھر یحور  لین  قیاقح  زا  لماکت  یاھاطخ  ندومن  لابرغ  ندرک و  کیکفت 

. دنبای یم 

قیرط زا  نھذ   . دزادرپ یم  اھشزرا  هب  طقف  بھذم  ؛  دراد راک  رس و  اھ  تیعقاو  اب  ملع 
، و دراد اھشزرا  مھ  اھتیعقاو و  مھ  ِیناعم  نتخاس  هناگی  رد  شالت  رگنشور  ۀفسلف 

شناد هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب   . دسر یم  لماک  تیعقاو  تشادرب  هب  قیرط  نیدب 
اب اما   . تسا نامیا  ۀبرجت  ۀرتسگ  بھذم  ، و  درخ ورملق  هفسلف   ، تخانش ورملق 

: دراد یم  هئارا  ار  یلجت  زا  زاف  ود  بھذم   ، دوجو نیا 

قتشم نھذ  کی  زا  هک  یبھذم   ، یودب شتسرپ  ۀبرجت   . یلماکت بھذم  - 1
. تسا هدش 

؛ تسا یحور  ۀدمآرف  کی  هک  ناھج  درکیور   . یھلا ۀدش  راکشآ  بھذم  - 2
یبایتسد ، و  تیصخش یاقب   ، هنادواج یاھتیعقاو  ظفح  هب  داقتعا  نانیمطا و 
هتخاس نکمم  ار  اھنیا  یمامت  شدوصقم  هک   ، یناھیک تیھولا  هب  ییاھن 

یلماکت بھذم   ، دوز ای  رید  هک  تسا  ناھج  حرط  زا  یشخب  نیا   . تسا
. تسا یھلا  یزاسراکشآ  ِیحور  طسب  تفایرد  شماجنارس 

یارب هدش  هتفریذپ  ًامومع  یاھداینب  یخرب  تشادنپ  اب  ود  رھ  بھذم  ملع و 
اب ار  دوخ  نارود  دیاب  زین  هفسلف  ور  نیا  زا   . دننک یم  زاغآ  یقطنم  یاھتشادرب 

: دنک زاغآ  زیچ  هس  تیعقاو  تشادنپ 

. یدام ندب  - 1

. نیزگ ینکس  حور  یتح  ای  ناور   ، یرشب دوجوم  یدام  قوف  زاف  - 2

، هدام حور و  نایم  لباقتم  دنویپ  لباقتم و  طابترا  مسیناکم   ، یرشب نھذ  - 3
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. یحور یدام و  نایم 

یگنھامھ ار  اھ  هدیا  نافوسلیف   ، دننک یم  یروآ  عمج  ار  تایعقاو  نادنمشناد 
هفطاع ساسحا و   . دنشخب یم  یلاعت  ار  اھنامرآ  ناربمایپ  هک  یلاح  رد   ، دننک یم 
تسا نکمم  بھذم   . دنتسین بھذم  اما   ، دنتسھ بھذم  ریذپانرییغت  ناھارمھ 
هیجوت  ) قطنم هن   . تسا ساسحا  ۀبرجت  یتخس  هب  اما   ، دشاب هبرجت  ساسحا 

هچ رگ   ، دنتسین یبھذم  ۀبرجت  زا  یشخب  ًاترورض  ساسحا )  ) هفطاع هن  یقطنم )
قباطم ًامامت   ، تیعقاو یوس  هب  یونعم  تریصب  دربشیپ  رد  تسا  نکمم  ود  رھ 
طوبرم نامیا  ِیریگراک  هب  اب  نوگانوگ  روط  هب  درف  نھذ  تشرس  لیامت  تیعضو و 

. دنشاب

شنیرفآ تیلوئسم  هک  تسا  یلحم  ناھج  نھذ  روای  ۀیطع  لصاح  یلماکت  بھذم 
نیا  . دراد هدھع  هب  ار  لماکت  لاح  رد  ناسنا  رد  شتسرپ  یگژیو  ییافوکش  و 

، یرشب ۀفیظو  سح   ، یرادرک کین  تایقالخا و  ریگرد  ًامیقتسم  یودب  بھاذم 
یاھندمت تابث  هب  دنتسھ و  نادجو  زا  نانیمطا  رب  ینتبم  بھاذم  نیا   . دنتسھ

. دنوش یم  رجنم  یقالخا  ًاتبسن 

تشھب ثیلثت  صخش  هس  هک  ییاطعا  حاورا  طسوت  هدش  راکشآ  ًاصخش  بھاذم 
. دنشاب یم  تقیقح  طسب  ریگرد  صاخ  روط  هب  دنا و  هدش  اپرب  دننک  یم  یگدنیامن  ار 

ۀدش راکشآ  بھذم  ؛  دناسر یم  درف  هب  ار  یصخش  ۀفیظو  ۀدیا  یلماکت  بھذم 
. دراد  ، ییالط ۀدعاق   ، یزرورھم یور  هدنیازف  دیکأت  یھلا 

نانیمطا یھلا  یزاسراکشآ   . تسا هدش  انب  نامیا  یور  ًالماک  هتفای  لماکت  بھذم 
تداھش زاب  تیعقاو و  تینابر و  ِقیاقح  نوماریپ  نآ  ۀتفای  طسب  ۀضرع  ۀفاضا 

ِنامیا ۀنایارگ  شنک  یلمع  دنویپ  لابند  هب  هک  دراد  ار  یعقاو  ۀبرجت  رتدنمشزرا 
نامیا ِیراک  دنویپ  نینچ   . دوش یم  هشابنا  یھلا  یزاسراکشآ  تقیقح  یلماکت و 
ریسم رد  ًالماک  هک  تسا  یرتکاراک  ندوب  اراد  ۀدنریگ  رب  رد  یھلا  تقیقح  یرشب و 

. تسا هتفرگ  رارق  ییایشناروم  تیصخش  کی  هب  لین 

بھذم ؛  دراد یم  مھارف  ار  نادجو  دییأت  نامیا و  ِیمرگلد  طقف  یلماکت  بھذم 
تایعقاو رد  هدنز  ۀبرجت  کی  ِتقیقح  ۀوالع  هب  نامیا  ِیمرگلد  یھلا  ۀدش  راکشآ 

زا زاف  نیموس  ای   ، بھذم رد  ماگ  نیموس   . دزاس یم  مھارف  ار  یھلا  یزاسراکشآ 
قیاقح  . تسا طوبرم  اتوم  رت  خسار  کرد   ، ایشناروم تیعضو  هب  بھذم  ۀبرجت 
هداد طسب  ایشناروم  تفرشیپ  رد  هدنیازف  روط  هب  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم 

، یھلا یاھ  یکین   ، یلاعتم یاھشزرا  تقیقح  رتشیب  رتشیب و  امش   . دنا هدش 
. تخانش دیھاوخ  ار  یئاغ  یاھتشونرس  ، و  هنادواج تایعقاو   ، یناھج طباور 

نیزگیاج هدنیازف  روط  هب  تقیقح  یمرگلد  ایشناروم  تفرشیپ  رساترس  رد 
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ارف یحور  یعقاو  یایند  هب  ماجنارس  امش  هک  یماگنھ   . دوش یم  نامیا  یمرگلد 
نامیا و یاج  هب  یحور  صلاخ  تریصب  یاھیمرگلد  هاگنآ   ، دیوش یم  هدناوخ 
یمرگلد نیشیپ  یاھکینکت  نیا  اب  قابطنا  قیفلت و  رد   ، رگید ترابع  هب  ای   ، تقیقح

. درک دنھاوخ  لمع  یتیصخش 

یبھذم ۀدنورشیپ  ۀبرجت  - 6

قایتشا ، و  تسا طوبرم  اقب  ۀبرجت  هب  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم  ِییایشناروم  زاف 
دراد دوجو  شتسرپ  رتالاو  قایتشا  نینچمھ   . تسا یحور  لامک  هب  لین  نآ  گرزب 
. تسا طوبرم  یقالخا  ۀتفای  شیازفا  تمدخ  هب  هدننازیگنا  یناوخارف  کی  هب  هک 

، و لاعتم  ، هناگتفھ ۀدنبای  طسب  هتسویپ  یھاگآدوخ  کی  مزلتسم  ایشناروم  شنیب 
. تسا یئاغ  یتح 

لین تقو  ات  یدام  حطس  رد  نآ  شیادیپ  نیرت  نیزاغآ  زا   ، یبھذم ۀبرجت  رساترس  رد 
لاعتم دوجو  تیعقاو  زا  یصخش  کرد  زار  هدننک  میظنت   ، یحور لماک  تبترم  هب 

یبایتسد رد  ار  امش  نامیا  رارسا  نینچمھ  هدننک  میظنت  نیمھ  ؛ و  تسا
اب هک   ، لماکت لاح  رد  ناسنا  ِیبرجت  تیصخش   . دراد یم  هگن  یئاغ  هب  هنایارگزارف 

ۀوقلاب لیمکت  ۀدنریگ  رب  رد   ، تسا هدش  هناگی  ارگدوجو  یادخ  ۀدننک  میظنت  تاذ 
. تسا ارگزارف  تیصخش  ِیھانتمربا  ۀدش  جتنم  ساسا  ًاتاذ  تسا و  لاعتم  دوجو 

هدش لالدتسا  شناد  رب  ینتبم  هک  تسا  یتامیمصت  لماش  یقالخا  تساوخ 
. تسا هدش  دییأت  یبھذم  نامیا  طسوت  هدش و  تیوقت  درخ  طسوت  هک   ، تسا

تیصخش دوجو  رگناشن  دنتسھ و  یقالخا  تعیبط  یاھشنک  ییاھباختنا  نینچ 
یحور نیتسار  تبترم  ماجنارس  ایشناروم و  تیصخش  ماگشیپ   ، یقالخا

. دنشاب یم 

نیا ؛  تسین هظفاح  ِیمسالپوتورپ  ۀدام  تشابنا  زج  یزیچ  شناد  ِیلماکت  عون 
زا هک  تسا  ییاھ  هدیا  لماش  درخ   . تسا قولخم  یھاگآدوخ  لکش  نیرت  یودب 

یدنبلومرف دراد  رارق  ددجم  بیکرت  طابترا و  ۀسورپ  رد  هک  یمسالپوتورپ  ۀظفاح 
زیامتم یناویح  ًافرص  نھذ  زا  ار  رشب  نھذ  ییاھ  هدیدپ  نینچ  ، و  تسا هدش 

. تسا رادروخرب  درخ  تیفرظ  زا  ناسنا  طقف  اما   ، دنراد تخانش  تاناویح   . دزاس یم 
میظنت  ، نارسپ ردپ و  حاورا  یاطعا  قیرط  زا  هدش  ادھا  درخ -  ِدرف  یارب  تقیقح 

. دوش یم  یسرتسد  لباق  ینھذ  نینچ  هب   ، تقیقح حور  رکف و  ۀدننک 

تحت شدیمعت  لسغ  نامز  ات  دش  اطعا  ایشنروی  هب  حیسم  لیئاکیم  هک  یماگنھ 
بولصم دادخر  ماگنھ  ات  هظحل  نآ  زا   . درک یگدنز  یلماکت  بھذم  تیمکاح 

بھذم یلماکت و  بھذم  تیادھ  عومجم  قیرط  زا  ار  دوخ  راک   ، نآ یط  ، و  شندش
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ۀناگدنچ یاھزاف   ، شجارعم ات  شزیخاتسر  دادماب  زا  وا   . درب شیپ  هدش  راکشآ 
زا دعب  لیئاکیم   . دومیپ ار  حور  ۀرک  هب  هدام  ۀرک  زا  یناسنا  راذگ  ییایشناروم  تایح 
رد یصخش  اھنت  هک  اجنآ  زا  ؛ و  دیدرگ  ، لاعتم کرد   ، تیلاعت ۀبرجت  داتسا  شجارعم 
، دوب رادروخرب  لاعتم  تیعقاو  ندومن  هبرجت  یارب  دودحمان  تیفرظ  زا  هک  دوب  نادابن 

. تفای تسد  نآ  یارب  شیلحم و  ناھج  رد  تیلاعت  تیمکاح  تیعضو  هب  ًاروف 

 — درف رد  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  اب  هلصاح  یگناگی  ییاھن و  دنویپ   ، ناسنا اب 
زا هدنز  یشخب  هوقلاب  روط  هب  ار  وا  دنوادخ —  رھوج  ناسنا و  تیصخش  بیکرت 

ِتمدخ ِتیاھن  ِنایاپ  یب  ندومن  لابند  ِنادواج  ۀقح  قوقح  ، و  دزاس یم  لاعتم 
نیمضت دوب  یناف  یراگزور  هک  یدوجوم  نینچ  یارب  ار  وا  اب  لاعتم و  یارب  یناھج 

. دنک یم 

نینچ هک  نیا  یارب  هک  دھد  یم  شزومآ  یناف  ناسنا  هب  یھلا  یزاسراکشآ 
زاغآ نامز  تفرشیپ  قیرط  زا  اضف و  نایم  رد  ار  یا  هدننک  هریخ  دنمھوکش و  یارجام 
؛ دنک زاغآ  یریبدت  تامیمصت  لکش  هب  یھاگآ  نداد  نامزاس  قیرط  زا  دیاب   ، دیامن
یصخش یاھنامرآ  نتخاس  نوگرگد  رد  شیلاعتم  راک  رد  درخ  هک  دراد  ررقم   ، سپس

هناریگیپ یا  هنوگ  هب  یلاعتم  لاح  نیا  اب  اما  یلمع  هدنیازف  روط  هب  یاھنامرآ  هب 
هب دنتسھ و  لوقعم  نانچ  اھ  هدیا  ناونع  هب  هک  یمیھافم  نآ  یتح   ، دنک شالت 
یروط ار  اھنآ  دنک  تأرج  هدننک  میظنت  هک  دنتسھ  یقطنم  نانچ  اھلآ  هدیا  ناونع 
مھارف یھانتم  نھذ  رد  یدنویپ  نینچ  یارب  ار  اھنآ  هک   ، دزاس یحور  دنک و  بیکرت 
یارب وحن  نیدب  هک  دزاسب  یناسنا  یعقاو  لمکم  ار  اھنآ  هک  یا  هنوگ  هب   ، دزاس
تقیقح تشھب —  تقیقح  یاضف  نامز و  یاھیلجت   ، نارسپ ِتقیقح  حور  لمع 

، و یقطنم یاھلآ  هدیا   ، یریبدت تامیمصت  یگنھامھ   . دنوش هدامآ  یناھج — 
ناسنا شریذپ  طرش  شیپ   ، راکتسرد رتکاراک  کی  زا  ندش  رادروخرب   ، یھلا تقیقح 

ار ایشناروم  تارک  یونعم  هدنیازف  روط  هب  هدنبای و  طسب  هتسویپ  تایعقاو  هب  یناف 
. دھد یم  لیکشت 

کی نانچ  هک  دوب  ییایشنروی  بھذم  نیلوا  ۀدنریگ  رب  رد  یسیع  یاھشزومآ 
رب رد  لماک  روط  هب  ار  قشع  ، و  تقیقح  ، نامیا  ، درخ  ، شناد زا  نزاوتم  یگنھامھ 

تابث  ، یقالخا یرگنشور   ، ینالقع نانیمطا   ، نامیا  ، ارذگ شمارآ  هک  تفرگ 
یصخش یاقب  زا  یعطق  نانیمطا  ، و  یھاگآ ادخ   ، یقالخا تیساسح   ، یفسلف
هب  ، یرشب تاجن  ماجنارس  یوس  هب  ار  ریسم  یسیع  نامیا   . دزاس مھارف  ار 

: دومن نیمأت  ار  نیریز  دراوم  اریز   ، داد ناشن  یناھج  یقالخا  لین  تیاغ  یوس 

هک دنوادخ  اب  یدنزرف  زا  یصخش  کرد  رد  یدام  یاھریجنز  لغ و  زا  تاجن  - 1
. تسا حور 

ار وا  تقیقح  ، و  تسناد دھاوخ  ار  تقیقح  ناسنا  ینالقع : تراسا  زا  تاجن  - 2
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. تخاس دھاوخ  دازآ 

یناسنا و تادوجوم  یردارب  زا  یرشب  کرد   ، یونعم ییانیبان  زا  تاجن  - 3
یفاشتکا تمدخ  ؛  ناھج تاقولخم  یمامت  یردارب  زا  ییایشناروم  یھاگآ 

. یحور یاھشزرا  ِیکین  یزاسراکشآ  درکراک  یونعم و  تیعقاو 

کرد قیرط  زا  ناھج و  ِیحور  حوطس  هب  لین  قیرط  زا  دوخ  ِیلماکان  زا  تاجن  - 4
. تشھب لامک  انواھ و  نزاوت  ییاھن 

حوطس هب  لین  قیرط  زا  یھاگآ  دوخ  یاھتیدودحم  زا  ییاھر   ، دوخ زا  تاجن  - 5
دوخ تادوجوم  یمامت  لیاضف  اب  یگنھامھ  قیرط  زا  لاعتم و  نھذ  ِیناھیک 

. رگید هاگآ 

نایاپ یب  تفرشیپ  یواح  هک  نادواج  تایح  کی  هب  یبایتسد   ، نامز زا  تاجن  - 6
. تسا دنوادخ  هب  تمدخ  دنوادخ و  تخانش  رد 

قیرط زا  لاعتم و  رد  تیھولا  اب  هتفای  لامک  یگناگی   ، ندوب یھانتم  زا  تاجن  - 7
زا دعب  حوطس  رد  یئاغ  ۀنایارگزارف  فاشتکا  هب  قولخم  نآ  ۀطساو  هب  هک  وا 

. دزرو یم  تردابم  تیانوسبا  ۀدنھد  نایاپ 

. و تسا یناھج  ردپ  ِیئاغ  ۀبرجت  کرد  لامک  لیمکت و  اب  ربارب  هناگتفھ  تاجن  نینچ 
هتفھن بھذم  ِیرشب  ۀبرجت  ِنامیا  تیعقاو  نورد  رد  هوقلاب  روط  هب  رما  نیا  یمامت 

قیرط زا  یتح  یسیع  نامیا  اریز  دوش  هتفھن  نینچ  دناوت  یم  نیا  . و  تسا
هب یسیع  نامیا  ؛  دوب نآ  ۀدننک  راکشآ  تفای و  شرورپ  یئاغ  زا  رتارف  یتایعقاو 

اضف نامز و  ِلماکت  لاح  رد  ِناھیک  رد  نآ  یلجت  هک  اجنآ  ات   ، ناھج قلطم  کی  تبترم 
. تشگ کیدزن   ، دشاب رسیم 

ار تیدبا  تایعقاو  یسیع  نامیا  زا  ندش  رادروخرب  قیرط  زا  دناوت  یم  یناف  ناسنا 
دومن و فشک  یرشب  ۀبرجت  رد  ار  ییاھن  ردپ  یسیع   . دنک هزم  شیپ  نامز  رد 

ار وا  ردپ  فشک  ۀبرجت  نیمھ  دادتما  رد  دنناوت  یم  یناف  تایح  ِمسج  رد  وا  ناردارب 
نیا رد  تیاضر  نامھ  دنتسھ  هک  هنوگ  نامھ  هب  دنناوت  یم  یتح  اھنآ   . دنیامن لابند 

بسک  ، درک بسک   ، دوب هک  روطنامھ   ، یسیع هک  هنوگ  نامھ  هب  ار  ردپ  اب  ۀبرجت 
تیعقاو نادابن  ناھج  رد  دیدج  یاھلیسناتپ  لیئاکیم  ییاھن  یاطعا  لابند  هب   . دننک
هار همھ  ردپ  هب  هک  دوب  تیدبا  ریسم  نیون  ندش  نشور  اھنیا  زا  یکی  ، و  دنتفای

رد یدام  نوخ  مسج و  یواح  یناف  یاھناسنا  قیرط  زا  دناوت  یم  یتح  ، و  دبای یم 
دوب و یا  هدنز  دیدج و  هار  یسیع   . دوش هدومیپ  اضف  تارایس  رد  نیزاغآ  تایح 
هتشاد ررقم  ردپ  هک  دسرب  یھلا  ۀیثرا  هب  دناوت  یم  ناسنا  نآ  قیرط  زا  هک  تسھ 
مھ یسیع  رد   . دوب دھاوخ  وا  هب  قلعتم  ندرک  تساوخرد  قیرط  زا  طقف  تسا 
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رفاو روط  هب  یھلا  تیرشب  نامیا  یتح   ، تیرشب نامیا  ۀبرجت  یاھنایاپ  مھ  اھزاغآ و 
. دوش یم  هداد  ناشن 

بھذم یصخش  ۀفسلف  کی  - 7

یعطق میمصت  کی  هک  یلاح  رد   ، تسا لمع  یارب  کیروئت  حرط  کی  طقف  هدیا  کی 
دییأت نودب  هک  تسا  لمع  حرط  کی  هشیلک  کی   . تسا لمع  ۀدش  دییأت  حرط  کی 
بھذم ِیصخش  ۀفسلف  کی  نآ  نورد  زا  هک  یبلاطم   . تسا هدش  هتفریذپ  ندش 

. دبای یم  همشچرس  ود  رھ  درف  یطیحم  ینورد و  ۀبرجت  زا  دوش  یم  هتخاس 
، یقالخا تاشیارگ   ، یشزومآ یاھتصرف   ، یداصتقا طیارش   ، یعامتجا تبترم 
نامز ِیبھذم  یاھشزومآ  ، و  یداژن تالیامت   ، یسایس یاھدادخر   ، نیداھن تاریثأت 
. دنوش یم  بھذم  یصخش  ۀفسلف  کی  نیودت  رد  یلماوع  یگمھ  درف  ناکم  و 
یا هنوگ  هب  ار  یبھذم  ۀفسلف  یوگلا  ینالقع  شیارگ  یتاذ و  یوخ  قلخ و  یتح 

لماکت یور  یگمھ  نادنواشیوخ  ، و  جاودزا  ، هفرح  . دزاس یم  نییعت  ریگمشچ 
. دنراذگ یم  ریثأت  درف  یگدنز  یصخش  یاھصخاش 

، یبرجت یگدنز  ۀوالع  هب  اھ  هدیا  نیداینب  دشر  کی  نورد  زا  بھذم  ۀفسلف  کی 
لکش  ، دنبای یم  رییغت  نارشاعم  دیلقت  هب  لیامت  قیرط  زا  ود  رھ  هک  هنوگ  نادب 
، و هناقداص  ، هناقاتشم ندرک  هشیدنا  هب  یفسلف  جیاتن  یتسرد   . دبای یم 

یگتسباھیبایزرا یتسرد  یناعم و  هب  تبسن  تیساسح  اب  طابترا  رد  هنافاکشوم 
؛ دنبای یمن  تسد  یفسلف  ۀشیدنا  یالاب  حوطس  هب  زگرھ  یقالخا  نالدزب   . دراد

ۀتخانشان یاھورملق  فاشتکا  یارب  شالت  هبرجت و  نیون  حوطس  هب  مجاھت  یارب 
. تسا زاین  تماھش  هب  ینالقع  یگدنز 

؛ دنراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  اھشزرا  نیون  یاھمتسیس  رضاح  لاح  رد 
ییاھنامرآ تاداع و  ؛  دنیآ یم  تسد  هب  اھصخاش  لوصا و  زا  یدیدج  یاھیدنبلومرف 

اب هک   ، دیآ یم  تسد  هب  یصخش  یادخ  کی  زا  یا  هدیا  ؛  دنریگ یم  لکش  هرابود 
. دوش یم  لابند  نآ  طباور  زا  یا  هدنبای  شرتسگ  میھافم 

تشرس و لماش  یگدنز  یبھذمریغ  یبھذم و  ۀفسلف  کی  نایم  گرزب  توافت 
ۀفسلف لماکت  رد   . تسا اھیرادافو  فدھ  رد  هدش و  هتخانش  یاھشزرا  حطس 

، دوش یقابطنا  ًافرص  تسا  نکمم  یا  هبرجت  نینچ  دراد : دوجو  زاف  راھچ  یبھذم 
اب تسا  نکمم  ای   . دشاب هدش  راذگاو  تیعجرم  تنس و  هب  میلست  هب  هک 

، و دھد تابث  ار  هنازور  یگدنز  هک  یفکم  ردقنآ   ، دشاب دونشخ  کدنا  یاھیبایتسد 
ییاھناسنا نینچ   . ددرگ فقوتم  یقافتا  حطس  نینچ  رد  ناوا  نامھ  رد  بیترت  نیدب 

موس هورگ  کی   . دنراذگ یقاب  دنتسھ  هک  هنوگ  نامھ  هب  ار  اھزیچ  دیاب  هک  دنراد  رواب 
اجنآ رد  یگنھرف  تراسا  ۀجیتن  رد  اما   ، دور یم  شیپ  یقطنم  تینالقع  حطس  ات 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ۀناملاظ لاگنچ  ۀطیح  رد  هک  دنمدرخ  گرزب  یاھناسنا  ندرک  هراظن   . دنام یم  دکار 
. تسا راب  تقر  یتسار  هب  دنا  هدش  هتشاد  هاگن  مکحتسم  نانچ  یگنھرف  تراسا 

ملع کی  ِیدام  یاھریجنز  لغ و  اب  ار  دوخ  یگنھرف  تراسا  هک  ییاھنآ  ۀدھاشم 
. تسا زیگنا  رثأت  هزادنا  نیمھ  هب  دننک  یم  هلدابم  هدش  هدیمان  نینچ  اطخ  هب  هک 

تسد یتنس  فراعتم و  یاھتیدودحم  ۀیلک  زا  ییاھر  هب  هفسلف  مراھچ  حطس 
اب  ، یرادافو اب   ، تقادص اب  ، و  دنک لمع   ، دنک هشیدنا  دنک  یم  تأرج  دبای و  یم 

. دنک یگدنز  یراکتسرد  ، و  ییاورپ یب 

تایعقاو نایم  ایآ  هک  تسا  نیا  لماش  یبھذم  ۀفسلف  رھ  یارب  یدیسا  تست 
یگناگی هظحل  نامھ  رد  هک  یلاح  رد   ، هن ای  دراذگ  یم  قرف  یحور  یدام و  یاھایند 
کی  . دسانش یم  تیمسر  هب  یعامتجا  تمدخ  رد  ینالقع و  شالت  رد  ار  اھنآ 

رصیق هب  طوبرم  یاھزیچ  اب  ار  دنوادخ  هب  طوبرم  یاھزیچ  یبھذم  تسرد  ۀفسلف 
ینیشناج ناونع  هب  زین  ار  ضحم  یتفگش  ِییابیز  رنھ و  ۀقرف  ، و  دزیمآ یمن  مھ  رد 

. دسانش یمن  تیمسر  هب  بھذم  یارب 

لکش هب  دوب  نادجو  زا  نیغورد  ۀناسفا  کی  ًاتدمع  هک  ار  یودب  بھذم  نآ  هفسلف 
. دزاس یم  نوگرگد  یناھیک  تیعقاو  ۀنایارگزارف  یاھشزرا  رد  هدنز  ۀبرجت  کی 
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دھد یم  هزیگنا  یگدنز  هب  هک  تسا  هتفای  تسد  نامیا  حطس  هب  یماگنھ  داقتعا 
نامیا تقیقح  ناونع  هب  شزومآ  کی  شریذپ   . دھد یم  لکش  ار  یناگدنز  ۀویش  و 
کی  . تسین نامیا  زین  خسار  داقتعا  ای  نانیمطا   . تسا فرص  داقتعا  نآ  ؛  تسین
ۀویش رب  عقاو  رد  هک  دبای  یم  تسد  نامیا  حوطس  هب  یماگنھ  اھنت  ینھذ  تلاح 
یصخش نیتسار  ۀبرجت  یواح  ۀدنز  یگژیو  کی  نامیا   . دوش یم  طلسم  یناگدنز 
یکین هب  ، و  دنک یم  شیاتس  ار  ییابیز   ، دراد رواب  تقیقح  هب  درف   . تسا یبھذم 
تاجن ِنامیا  زا  یدرکیور  نینچ  ؛  دنک یمن  شتسرپ  ار  اھنآ  اما   ، دراذگ یم  مارتحا 
تیاھن یب  اھنیا و  یمامت  مسجت  هک   ، تسا زکرمتم  دنوادخ  یور  اھنت  هدنھد 

. تسا رتشیب 

اھر هدنھد و  طسب  نامیا  ؛  تسا هدننک  دیقم  هدننک و  دودحم  هشیمھ  داقتعا 
ۀدنز نامیا  اما   . دزاس یم  اھر  نامیا   ، دنک یم  داجیا  ییاتسیا  داقتعا   . تسا هدننک 
شیاتس متسیس  کی  زا  شیب  نآ  ؛  تسا یلاعتم  تاداقتعا  ۀطبار  زا  شیب  یبھذم 

یاھنامرآ  ، یونعم یناعم  هب  هک  تسا  هدنز  ۀبرجت  کی  نآ  ؛  تسا یفسلف  ۀدش 
. تسا ناسنا  مداخ  سانش و  ادخ  نآ  ؛  تسا طوبرم  یلاعتم  یاھشزرا  ، و  یھلا
. دشاب یصخش  دیاب  نامیا  اما   ، دنوش یھورگ  تاقلعتم  تسا  نکمم  تاداقتعا 
بلق رد  طقف  نامیا  اما   ، دنوش داھنشیپ  هورگ  کی  هب  دنناوت  یم  کیژولوئت  تاداقتعا 
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. دوش هدیمد  دناوت  یم  ارگ  بھذم  درف 

شناھاوخاوھ هب  دنک و  راکنا  ار  تایعقاو  دھد  یم  هزاجا  دوخ  هب  نامیا  هک  یماگنھ 
نامیا هک  یماگنھ   . تسا هدرک  شودخم  ار  شدامتعا  دراد  اطعا  هدش  ضرف  شناد 
هب تبسن  یرادافو  دنک و  یم  جیورت  ار  ینالقع  تمرح  هب  تبسن  یزرو  تنایخ 

زا نامیا   . تسا نئاخ  کی  درادنپ  یم  کچوک  ار  یھلا  یاھنامرآ  لاعتم و  یاھشزرا 
، بصعت هدنز  نامیا   . دنک یمن  زارتحا  زگرھ  یناسنا  یناگدنز  تالکشم  لح  ۀفیظو 

. دنک یمن  جیورت  ار  یرابدربان  ای   ، رازآ تیذا و 

قیقحت تافاشتکا  هب  تبسن  ، و  دراد یمن  هاگن  ریجنز  لغ و  رد  ار  قالخ  لیخت  نامیا 
دشخب و یم  تایح  بھذم  هب  نامیا   . درادن یقطنمریغ  بصعت  کی  زین  یملع 

یگدنز ییالط  ۀدعاق  قباطم  هنانامرھق  روط  هب  هک  دراد  یم  مزلم  ار  ارگ  بھذم 
شمارآ دمآرد  شیپ  نآ  یاھشالت  ، و  تسا تخانش  قباطم  نامیا  تریغ   . دنک

. تسا یلاعتم 
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دناوتن رگا  دوش  یقلت  ربتعم  دناوت  یمن  بھذم  ۀدش  ناعذا  یزاسراکشآ  چیھ 
هدش داجیا  نیشیپ  یلماکت  بھذم  طسوت  هک  ار  یقالخا  دھعت  ِیا  هفیظو  تابلاطم 

بھذم یقالخا  قفا  یھلا  یزاسراکشآ   . دسانشب تیمسر  هب  دنا  هدش  جیورت  و 
نامزمھ و روط  هب  هک  نیا  نمض   ، دھد یم  هعسوت  غیرد  یب  روط  هب  ار  هتفای  لماکت 

طسب ار  نیشیپ  یاھیزاسراکشآ  ۀیلک  یقالخا  تادھعت  غیرد  یب  یا  هنوگ  هب 
. دھد یم 

ای  ) ناسنا یودب  بھذم  نوماریپ  هک  دیھد  یم  هزاجا  دوخ  هب  امش  هک  یماگنھ 
دیشاب هتشاد  دای  هب  دیاب   ، دینیشنب یدج  تواضق  هب  یودب ) ناسنا  بھذم  نوماریپ 

دینک و یرواد  اھنآ  ینادجو  تیعضو  یھاگآ و  قباطم  ار  یودب  یاھناسنا  نینچ  هک 
ۀطساو هب  هک  دیوشن  اطخ  نیا  بکترم   . دییامن یبایزرا  ار  اھنآ  یبھذم  ۀبرجت 

رارق تواضق  دروم  ار  رگید  صخش  بھذم  ناتدوخ  تقیقح  تخانش و  یاھصخاش 
. دیھد

یا هنوگ  هب  هک  تسا  ناور  نورد  رد  فرژ  یلاعتم و  خسار  داقتعا  نآ  نیتسار  بھذم 
تایعقاو نآ  هب  هک  تساطخ  وا  یارب  هک  دھد  یم  رادشھ  ناسنا  هب  اریگ 

نیرتالاو وا و  ینادجو  یقالخا و  میھافم  نیرتالاو  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ییایشناروم 
رواب دنتسھ  ناھج  تایعقاو  نیرت  قیمع  یگدنز و  یاھشزرا  نیرتگرزب  زا  وا  ریسفت 
تبسن ینالقع  یرادافو  ندروآ  راب  هب  ۀبرجت  ًافرص  یبھذم  نینچ  . و  دشاب هتشادن 

. تسا یونعم  ریمض  نیمارف  نیرتالاو  هب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ات دشاب و  یقالخا  هک  تسا  بھذم  زا  یشخب  ییاج  ات  اھنت  ییابیز  یارب  وجتسج 
تسا یبھذم  یماگنھ  طقف  رنھ   . دزاس یم  ینغ  ار  تایقالخا  موھفم  هک  یدح 

. دوش یم  شخپ  تسا  یونعم  یالاو  ۀزیگنا  زا  یشان  هک  یفدھ  اب  هک 

رھ اب  ای  ینالقع  صاخ  داقتعا  کی  اب  ندمتم  ناسنا  یونعم  ۀدش  نشور  ریمض 
کینکت  ، یگدنز تقیقح  فشک  اب  هکلب   ، تسین ریگرد  نادنچ  یگدنز  صاخ  ۀویش 
یھاگآدوخ  . یناسنا دوجو  یرارکت  هتسویپ  یاھتیعضو  هب  شنکاو  تسرد  بوخ و 

یاھشزرا نآ  زا  یرشب  یھاگآ  تخانش و  هب  هک  تسا  مان  کی  طقف  یقالخا 
هبلاطم هفیظو  هک  دوش  یم  قالطا  ییایشناروم  یرادیدپ  لاح  رد  یقالخا و 

. دنامب رادیاپ  اھنآ  هب  تبسن  راتفر  ۀنازور  تیادھ  لرتنک و  رد  ناسنا  هک  دراد  یم 

زا یلمع  یلجت  ود  لقادح   ، تسا لماکان  بھذم  هک  دومن  ناعذا  دیاب  هچ  رگا 
: دراد دوجو  نآ  درکراک  تشرس و 

دوش بجوم  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  بھذم  یفسلف  راشف  یونعم و  قایتشا  - 1
هب نوریب  یوس  هب  ًامیقتسم  یقالخا  یاھشزرا  نوماریپ  ار  شرظن  ناسنا 

. بھذم یقالخا  شنکاو  دنکفا —  ارف  شناعونمھ  روما 

یھلا تیعقاو  زا  هتفای  تیونعم  ریمض  کی  یرشب  نھذ  یارب  بھذم  - 2
قیرط زا  تسا و  یقالخا  یاھشزرا  نیشیپ  میھافم  رب  ینتبم  هک  دنیرفآ  یم 
یونعم یاھشزرا  ۀدش  هدوزفا  میھافم  اب  ، و  تسا هدش  یشان  نآ  زا  نامیا 

یناسنا روما  ۀدننک  راھم  کی  قیرط  نیدب  بھذم   . تسا هدش  گنھامھ 
، تیعقاو هب  نانیمطا  یقالخا و  ۀتفای  لالج  دامتعا  زا  یلکش   ، دوش یم 

. تیدبا رترادیاپ  تایعقاو  نامز و  ۀتفای  دوبھب  یاھتیعقاو 

. دوش یم  رادیاپ  تیعقاو  ِیونعم  موھفم  یقالخا و  یھاگآدوخ  نایم  ۀطبار  نامیا 
زیرگ ریسم   ، ییایشناروم یجیردت  ینوگرگد   ، تاجن کینکت  قیرط  زا  بھذم 
یایند یلاعتم  تایعقاو  هب  یعیبط  ارذگ و  یایند  یدام  یاھتیدودحم  زا  ناسنا 

. دوش یم  یونعم  هنادواج و 

ناسنا ۀدننک  دازآ  ناونع  هب  بھذم  - 10

هب وا  ؛  یدام ناھج  زا  یشخب   ، تسا تعیبط  دنزرف  کی  هک  دناد  یم  شوھاب  ناسنا 
قیقد و حطس  یاھشنت  اھتکرح و  رد  ار  درف  تیصخش  یاقب  چیھ  بیترت  نیمھ 
دناوت یمن  هاگچیھ  زین  ناسنا  . و  دھد یمن  صیخشت  یژرنا  ِناھج  ۀدش  باسح 
. دھد صیخشت  یکیزیف  تاریثأت  للع و  یسررب  قیرط  زا  ار  یونعم  تیعقاو 

، تسا زادرپ  هشیدنا  ناھیک  زا  یشخب  هک  تسا  هاگآ  نینچمھ  یرشب  دوجوم  کی 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



زیچ چیھ   ، دروآ ماود  ناسنا  کی  تایح  لوط  زا  رتارف  موھفم  تسا  نکمم  هچرگ  اما 
. دھد ناشن  ار  دنمشیدنا  تیصخش  ِیصخش  یاقب  هک  درادن  دوجو  موھفم  رد  یتاذ 

یاقب ِنادواج  تقیقح  هاگچیھ  زین  لالدتسا  قطنم و  تالامتحا  ندناسر  مامتا  هب 
. دزاس یمن  راکشآ  رگلالدتسا  درف  یارب  ای  ناد  قطنم  درف  یارب  ار  تیصخش 

لولعم ِریذپان  نایاپ  شنکاو   ، دزاس یم  مھارف  موادت  تیلع  یارب  نوناق  یدام  حطس 
یزادرپ هشیدنا  موادت  ِیگنادواج  رگناشن  ینھذ  حطس  ؛  نیشیپ لمع  هب  تبسن 

اما  . دوجوم شیپ  زا  یاھتشادنپ  زا  یموھفم  یگوقلاب  ریذپان  نایاپ  نایرج   ، تسا
زا تبترم و  ِندوب  لماکان  زا  رگشھوژپ  ِناسنا  یارب  ناھج  حوطس  نیا  زا  کیچیھ 

شاف ار  ریزگ  زا  یریسم   ، ناھج رد  ندوب  ارذگ  تیعقاو  کی  ِریذپان  لمحت  قیلعت 
دودحم یاھیژرنا  ندناسر  مامتا  هب  لابند  هب  هک  ارذگ  تیصخش  کی   ، دزاس یمن 

. تسا یدوبان  هب  موکحم  تایح 

هک تسا  درب  یم  هار  یونعم  شنیب  هب  هک  ییایشناروم  ریسم  قیرط  زا  طقف 
ناھج رد  شیناسنا  تیعضو  یتاذ  هک  ار  ییاھریجنز  لغ و  دناوت  یم  هراومھ  ناسنا 
هن اما   ، دنرب یم  هار  تیھولا  تشھب و  هب  ًاعطق  نھذ  یژرنا و   . دنکشب دنتسھ 
شیپ تشھب  تیھولا  نینچ  زا  ًامیقتسم  ناسنا  ینھذ  ۀیطع  هن  یژرنا و  ۀیطع 

دراد تقیقح  نیا  . و  تسا دنوادخ  دنزرف  کی  یونعم  رظن  زا  طقف  ناسنا   . دنور یمن 
دروم یتشھب  ردپ  قیرط  زا  رضاح  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  یونعم  رظن  زا  طقف  اریز 

، دنک فشک  ار  تینابر  دناوت  یمن  زگرھ  رشب  عون   . تسا هدش  عقاو  ینکس  اطعا و 
شریذپ  . نیتسار نامیا  دربراک  قیرط  زا  یبھذم و  ۀبرجت  ریسم  قیرط  زا  زج  هب 

یاھتیدودحم زا  هک  دزاس  یم  رداق  ار  ناسنا  نامیا  یور  زا  دنوادخ  ِتقیقح 
هب یبایتسد  ِیقطنم  دیما  کی  وا  هب  دزیرگب و  یدام  یاھتیدودحم  ۀدش  یدنبزرم 

یگدنز نآ  رد  هک  یحور  ورملق  هب  تسا  گرم  نآ  رد  هک  یدام  ورملق  زا  نما  راذگ 
. دھدب تسا  هنادواج 

ینالقع تابث  نداد  هکلب   ، تسین دنوادخ  نوماریپ  یواکجنک  یاضرا  بھذم  دوصقم 
زا ناسنا  یگدنز  نتخاس  ینغ  ندیشخب و  ماکحتسا  روظنم  هب  یفسلف  تینما  و 
قیرط زا   . تسا ادخ  اب  ناسنا   ، لماک اب  لماکان   ، یھلا اب  یناسنا  نتخیمآ  رد  قیرط 

تیعقاو زا  ییارگنامرآ  نوماریپ  ناسنا  یاھتشادرب  هک  تسا  یبھذم  ۀبرجت 
. دنوش یم  دنم  هرھب 

. دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  زگرھ  تینابر  نوماریپ  یقطنم  ای  یملع  لیالد 
. دزاس تابثا  ار  یبھذم  ۀبرجت  ِیکین  اھشزرا و  دناوت  یمن  زگرھ  ییاھنت  هب  لالدتسا 

دنوادخ تساوخ  دشاب  لیام  هک  سک  رھ  تشاد : دھاوخ  تقیقح  هشیمھ  نیا  اما 
دروخرب نیرتکیدزن  نیا   . درک دھاوخ  کرد  ار  یونعم  یاھشزرا  ِیتسرد  دھد  ماجنا  ار 
ۀبرجت تیعقاو  یارب  لیلد  ۀئارا  هب  تبسن  یناسنا  حطس  رد  دناوت  یم  هک  تسا 

زا یدام و  یایند  یکیناکم  لاگنچ  زا  زیرگ  اھنت  ینامیا  نینچ   . دبای تروص  یبھذم 
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لح هار  اھنت  نیا  ؛  دراد یم  هئارا  ار  ینالقع  یایند  ندوب  لماکان  یاطخ  فیرحت 
تیصخش موادم  یاقب  اب  هطبار  رد  یناسنا  ۀشیدنا  رد  تسب  نب  یارب  هدش  فشک 

رد تایح  یگنادواج  یارب  تیعقاو و  لیمکت  یارب  اشگ  لگشم  اھنت  نیا   . تسا درف 
. تسا تیھولا  هب  یجیردت  لین  ، و  یگناگی  ، نوناق  ، قشع یناھج  شنیرفآ  کی 

رثؤم یا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  یونعم  ییاھنت  ای  هنایارگ  نامرآ  یاوزنا  سح  بھذم 
کی دنورھش  کی   ، دنوادخ دنزرف  کی  ناونع  هب  ار  رادنامیا  بھذم   . دنک یم  نامرد 

هک دھد  یم  نانیمطا  ناسنا  هب  بھذم   . دزاس یم  دنم  هرھب  دنمفدھ  نیون و  ناھج 
قیرط نیدب   ، تسا صیخشت  لباق  شناور  رد  هک  یراکتسرد  شبات  ندومن  لابند  رد 

هدازآ ناور  نینچ   . دنک یم  تیوھ  نییعت  نادواج  دوصقم  نارکیب و  حرط  اب  ار  دوخ 
لزنم رد  دنک  ساسحا  دنک  یم  عورش  ًاروف   ، وا ناھج   ، نیون ناھج  نیا  رد  یا  هدش 

. تسا شدوخ 

راو هدرب  یشخب  رگید   ، دینک یم  هبرجت  ار  نامیا  ینوگرگد  نینچ  امش  هک  یماگنھ 
ردپ ۀدش  اھر  ۀدارا  بحاص  دنزرف  کی  هکلب   ، دیتسین هدش  باسح  قیقد و  ناھیک  زا 

دوجو ۀمتاخ  محر  یب  تشونرس  هیلع  رب  یا  هدش  اھر  دنزرف  نینچ  رگید   . یناھج
وا هیلع  رب  هنادیمون  یا  هنوگ  هب  طیارش  هک  یلاح  رد  وا  ؛  دنگنج یمن  ییاھنت  هب  ارذگ 

هدننک جلف  سرت  نیا  ۀطساو  هب  وا  ؛  دنک یمن  دربن  تعیبط  یمامت  اب  رگید  دنتسھ 
لایخ یاطخ  کی  هب  ای  تسا  هدیزرو  دامتعا  هدننک  دیمون  مھوت  کی  هب  دیاش  هک 

. دوش یمن  همیسارس  رگید  تسا  هتسب  نامیا  هنازادرپ 

رب تیعقاو  یزوریپ  دربن  ندیگنج  رد  دنوادخ  نادنزرف   ، رت قیقد  نایب  هب   ، نونکا
نیا زا  تاقولخم  یمامت  ماجنارس   . دنا هدرک  مان  تبث  مھ  اب  دوجو  لماکان  یاھ  هیاس 

تایح و ِیگنادواج  هب  یبایتسد  یارب  یلاعتم  یالقت  رد  هک  دنوش  یم  هاگآ  تیعقاو 
رد دودحمان  ًابیرقت  ناھج  کی  ِیھلا  هوبنا  یاھھورگ  ۀیلک  دنوادخ و   ، تبترم ِتینابر 
ًاعطق نامز  یاھالقت  رد  یا  هدش  اھر  رادنامیا  نادنزرف  نینچ   . دنتسھ نانآ  تمس 
یتح ؛  دنا هدرک  مان  تبث  تیدبا  ِیھلا  یاھتیصخش  لاعتم و  یاھورین  تمس  رد 

زا اھنآ  ماجنارس  ؛  دننک یم  دربن  اھنآ  یارب  نونکا  مھ  ناشتکرح  ریسم  رد  ناگراتس 
یاھدیدرت زا  زیچ  همھ  ، و  دنزود یم  مشچ  ناھج  هب   ، دنوادخ هاگدید  زا   ، نورد

دوخ یتح   . دوش یم  نوگرگد  یونعم  ۀنادواج  تفرشیپ  یاھتیعطق  هب  یدام  یاوزنا 
رد ششوپ  رب  تشھب  تایعقاو  طسوت  هک  دوش  یم  تیدبا  زا  یا  هیاس  ًافرص  نامز 

. تسا هدش  هدنکفا  اضف  تکرح  لاح 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 102
یبھذم داقتعا  یاھداینب 

وا یاھدیما   . تسا یلماکت  دادخر  کی  ًافرص  ناسنا   ، نامیا یب  تسیلایرتام  یارب 
، اھقشع  ، اھسرت ؛  تسا هدش  هتخیوآ  یناسنا  لیخت  کی  زا  یمھوت  یور  اقب  یارب 

یخرب یقافتا  نتفرگ  رارق  هب  تبسن  شنکاو  زج  یزیچ  وا  تاداقتعا  ، و  اھقایتشا
دامتعا زاربا  ای  یژرنا  شیامن  چیھ   . دنتسین مھ  رانک  رد  هدام  ناج  یب  یاھمتا 
زیگنارب ماھلا  غوبن  هناشفناج و  یاھراک   . دنک لمح  روگ  زا  رتارف  ار  وا  دناوت  یمن 

یدبا و یشومارف  ِروآ  یگنتلد  ینالوط و  ِبش   ، گرم ۀطساو  هب  اھناسنا  نیرتھب 
شاداپ اھنت  فیصوت  لباق  ریغ  ِیدیمون   . دنتسھ یشوماخ  هب  موکحم   ، ناور یدوبان 

زا زور  رھ   . تسا یناسنا  دوجو  تقوم  دیشروخ  ریز  شالت  یگدنز و  یارب  ناسنا 
کی هک  دنک  یم  مکحم  ار  محر  یب  یانف  کی  لاگنچ  تیعطق  اب  یمارآ و  هب  یگدنز 

قایتشا رد  زیچ  رھ  هب  نیھوت  جوا  هتشاد  ررقم  هدام  رارق  یب  مصاختم و  ناھج 
. تسا کین  ، و  الاو  ، دنمجرا  ، ابیز هک  دشاب  یرشب 

دایرف زج  یزیچ  یشرگن  نینچ  ؛  تسین ناسنا  نادواج  تشونرس  نایاپ و  نیا  اما 
هدش مگ  یونعم  یکیرات  رد  هک  نادرگرس  ناور  کی  طسوت  هک  تسین  یدیمون 

کی ِیتسیناکم  یاھ  هطسفس  دوجو  طیارش  رد  ، و  دوش یم  هدروآرب  گناب  تسا 
اب تسا  هدش  روک  جنرغب  یریگدای  کی  ِفیرحت  یمگردرس و  اب  هک  یدام  ۀفسلف 

نیا یمامت  یکیرات و  ِیتسین  نیا  یمامت  . و  دھد یم  همادا  القت  هب  تعاجش 
نیرت و نتورف  یوس  زا  نامیا  ۀناعاجش  ۀرتسگ  کی  طسوت  هنادیمون  تشونرس 

. دوش یم  لیاز  هشیمھ  یارب  نیمز  رد  دنوادخ  نادنزرف  نیرت  هتخوماین  شناد 

یقالخا ریمض  هک  دوش  یم  دلوتم  ناسنا  بلق  رد  یماگنھ  هدنھد  تاجن  نامیا  نیا 
هب یدام  زا  یناسنا  ۀبرجت  رد  دنناوت  یم  یرشب  یاھشزرا  دنک  یم  کرد  ناسنا 

. دنوش لیدبت  تیدبا  هب  نامز  زا  ، و  یھلا هب  یناسنا  زا   ، یونعم

نامیا یاھنانیمطا  - 1

هب هفیظو  یلماکت  یودب و  سح  لیدبت  حیضوت  ۀدنریگ  رب  رد  رکف  ۀدننک  میظنت  راک 
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بلق رد   . تسا یھلا  یزاسراکشآ  ۀنادواج  تایعقاو  رد  رت  یعطق  رتالاب و  نامیا 
هب نامیا  یاھریسم  مھف  تیفرظ  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  لامک  قایتشا  دیاب  ناسنا 
ار دنوادخ  تساوخ  هک  دنیزگرب  یناسنا  رھ  رگا   . دیامن نیمضت  ار  یلاعتم  لامک 

یاھزیچ : ” دراد تقیقح  ًالمع  نیا   . تسناد دھاوخ  ار  تقیقح  هار   ، دھد ماجنا 
دروم دیاب  یھلا  یاھزیچ  اما   ، دنوش عقاو  رھم  دروم  ات  دنوش  هتخانش  دیاب  یرشب 
هنامیمص یاھشسرپ  هناقداص و  یاھکش  اما  “ . دنوش هتخانش  ات  دنوش  عقاو  رھم 

لامک هب  لین  یوس  هب  هدنورشیپ  رفس  رد  ًافرص  ییاھدرکیور  نینچ  ؛  دنتسین هانگ 
ار یتشھب  زارف  توکلم  هب  ناسنا  دورو  هناکدوک  دامتعا   . دننک یم  داجیا  ریخأت 
یوق و نامیا  ۀناعطاق  دربراک  هب  لماک  روط  هب  تفرشیپ  اما   ، دنک یم  نیمضت 

. دراد یگتسب  غلاب  ًالماک  ناسنا  نئمطم 

زا بھذم  ِنامیا  ؛  تسا نامز  ۀدھاشم  لباق  تایعقاو  رب  ینتبم  ملع  لالدتسا 
یارب دنناوت  یمن  لالدتسا  شناد و  هک  هچنآ   . دنک یم  لالدتسا  تیدبا  ِیحور  ۀمانرب 

قیرط زا  نامیا  میھد  هزاجا  دھد  یم  زردنا  ام  هب  نیتسار  درخ   ، دنھد ماجنا  ام 
. دناسر ماجنا  هب  یونعم  ینوگرگد  یبھذم و  تریصب 

اب بلغا  ًامامت  ایشنروی  رد  تقیقح  یزاسراکشآ   ، شروش زا  یشان  یاوزنا  لیلد  هب 
هب لسن  تقیقح   . تسا هدش  طولخم  ارذگ  یئزج و  یاھیسانش  ناھیک  تانایب 

یکیزیف یایند  ۀرابرد  هطوبرم  یاھشزومآ  اما   ، دنام یم  یقاب  هتفاین  رییغت  لسن 
هتشادنپ زیچان  دیابن  نادواج  تقیقح   . دننک یم  رییغت  لاس  هب  لاس  زور و  هب  زور 

یدام یایند  نوماریپ  خوسنم  یاھ  هدیا  اب  یھارمھ  رد  قافتا  بسح  رب  اریز  دوش 
دیناوت یم  رتمک   ، دیشاب هتشاد  یھاگآ  رتشیب  ملع  زا  هچ  رھ  امش   . دوش یم  تفای 

. دیتسھ رت  نئمطم   ، دیشاب اراد  بھذم  زا  رتشیب  هچ  رھ  ؛  دیشاب نئمطم 

نامھ زا  یشان  بھذم  یاھنیقی  ؛  دنور یم  شیپ  درخ  زا  ًالماک  ملع  یاھتیعطق 
یارب بھذم  ؛  دراد ییاریگ  نھذ  مھف  یارب  ملع   . دنتسھ تیصخش  مامت  یاھداینب 

. دراد ییاریگ  تیصخش  مامت  یارب  یتح   ، حور ، و  نھذ  ، ندب فقو  یرادافو و 

هب شیامن  ای  تابثا  ِیدام  ناشن  چیھ  هک  تسا  قلطم  یعقاو و  ًامامت  ردقنآ  دنوادخ 
ار وا  هشیمھ  ام   . دوش هئارا  وا  تیعقاو  تداھش  رد  دناوت  یمن  هزجعم  حالطصا 
تکرش رب  ینتبم  ًالماک  وا  هب  ام  داقتعا  ، و  میراد دامتعا  وا  هب  اریز  تخانش  میھاوخ 

. تسا وا  نارکیب  تیعقاو  یھلا  یلجت  رد  ام  یصخش 

لامک یارب  هنارگ  وجتسج  نیتسار و  قایتشا  کی  نیزگ  ینکس  یرکف  ۀدننک  میظنت 
اھنت هک  دنک  یم  داجیا  ناسنا  ناور  رد  غیرد  یب  یا  هنوگ  هب  فرژ  یواکجنک  کی  زین  و 
هب  ، هدننک میظنت  نآ  یھلا  عبنم   ، دنوادخ اب  یناحور  یمدمھ  قیرط  زا  دناوت  یم 

زا رتمک  یزیچ  هب  تبسن  یدونشخ  زا  ناسنا  ۀنسرگ  ناور   . دوش اضرا  یفکم  ردق 
الاو تیصخش  کی  زا  دنوادخ  هچ  رھ   . دزرو یم  عانتما  هدنز  یادخ  زا  یصخش  کرد 
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یزیچ ام  یھانتم  هنسرگ و  کرد  رد  دناوت  یمن   ، دشاب رتشیب  یقالخا  لماک  و 
. دشاب رتمک 

تیعقاو بھذم و  - 2

ار نآ  هک  دنسانش  یم  ار  بھذم  یماگنھ  فاکشوم  یاھناور  رگ و  هدھاشم  ناھذا 
یگمھ ام  ؛  درادن زاین  یفیرعت  چیھ  هب  بھذم   . دنبای یم  ناشناعونمھ  یگدنز  رد 

ًامامت نیا  . و  میسانش یم  ار  نآ  یونعم  ، و  یقالخا  ، ینالقع  ، یعامتجا یاھ  هویم 
دنزرف کی  نآ  ؛  تسا یرشب  داژن  ییاراد  بھذم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یشان 

ور نیا  زا  تسا و  یرشب  زونھ  بھذم  زا  درف  کرد   ، تسا تسرد   . تسین گنھرف 
تامھوت ، و  هطسفس یاھیراکبیرف   ، تافارخ یگدرب   ، ینادان تراسا  ضرعم  رد 

. تسا نیغورد  ۀفسلف 

مغر هب  هک  تسا  نیا  یبھذم  نیتسار  نانیمطا  صخشم  یاھیگژیو  زا  یکی 
نزاوتم و نانچ  نآ  نایب  حور   ، نآ درکیور  ندوب  راوتسا  نآ و  تادیکأت  ندوب  قلطم 
ار هناتسرپدوخ  شیاتس  ای  دوجو  زاربا  زا  یناشن  نیرتمک  زگرھ  هک  تسا  لداعتم 
هک ظاحل  نیدب   ، تسا سکوداراپ  کی  لثم  یزیچ  یبھذم  ۀبرجت  ِدرخ   . دناسر یمن 

یورین  . تسا هدننک  میظنت  زا  هدش  قتشم  مھ  نیزاغآ و  یناسنا  رظن  زا  مھ 
تکرش لصاح   ، ضوع رد  اما  تسین  درف  یصخش  تازایتما  لوصحم  یبھذم 
یاھشنک تاملک و  ور  نیا  زا   . تسا اھدرخ  یمامت  نادواج  عبنم  ناسنا و  یلاعتم 

یا هنوگ  هب  ریمض  نشور  یاھناسنا  یمامت  یارب  هدشن  هدولآ  نیتسار و  بھذم 
. دوش یم  نانیمطا  لباق  اریگ 

اما  ، دومن لیلحت  هیزجت و  صخشم و  ار  یبھذم  ۀبرجت  کی  لماوع  هک  تسا  لکشم 
یگدنز یا  هنوگ  هب  یبھذم  ناروراک  نینچ  مییامن  هدھاشم  هک  تسین  لکشم 
نارادنامیا  . دنراد رارق  نادواج  روضح  رد  شیپ  زا  ایوگ  هک  دنھد  یم  همادا  دننک و  یم 
یگنادواج شیپ  زا  ایوگ  هک  دنھد  یم  ناشن  شنکاو  ارذگ  تایح  نیا  هب  یا  هنوگ  هب 

ربتعم و تلاصا  کی  اھناسنا  نیا  یگدنز  رد   . تسا هدوب  نانآ  یسرتسد  ۀطیح  رد 
هک ناشناعونمھ  نآ  زا  ار  اھنآ  هشیمھ  یارب  هک  دراد  دوجو  هتخیگنا  دوخ  نایب  کی 
نایارگ بھذم  هک  دسر  یم  رظن  هب   . دزاس یم  ادج  دنا  هدرک  تفایرد  ار  ایند  درخ  طقف 
یتاذ یاھیتابث  یب  ِروآدرد  سرتسا  هدنروآ و  هوتس  ِیگدزباتش  زا  رثؤم  ییاھر  رد 

شمارآ کی  تیصخش و  تابث  کی  اھنآ  ؛  دننک یم  یگدنز  نامز  یارذگ  تانایرج 
هداد حیضوت  یسانش  هعماج  ، و  یسانشناور  ، یژولویزیف نیناوق  اب  هک  ار  رتکاراک 

. دنراذگ یم  شیامن  هب  دوش  یمن 

ار دوخ  یایاطع  بھذم  ؛  تسا شناد  هب  یبایتسد  رد  ریذپانرییغت  رصنع  کی  نامز 
رد یعطق  تفرشیپ   ، یراتفر کین  رد  دشر  مھم  لماع  هچرگ   ، دزاس یم  مھارف  ًاروف 
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امش ؛  تسا یدبا  یوجتسج  کی  شناد   . تسا یبھذم  ۀبرجت  یاھزاف  ۀیلک 
زا لماک  یھاگآ  هب  دیناوت  یمن  زگرھ  امش  اما   ، دیتسھ یریگدای  لاح  رد  هشیمھ 
دناوت یمن  قلطم  تیعطق  زگرھ   ، ییاھنت هب  شناد  رد   . دیبای تسد  قلطم  تقیقح 

ِیبھذم ناور  اما  ؛  دراد دوجو  بیرقت  ۀدنیازف  لامتحا  طقف   ، دشاب هتشاد  دوجو 
فرژ و نیقی  نیا  دوجو  نیا  اب  . و  دناد یم  نونکا  ، و  دناد یم  یونعم  یھاگآ  یواح 
زارف و رد  هک  دوش  یمن  نومنھر  ییاج  هب  ار  یقطنم  یارگ  بھذم  نینچ   ، یعطق

ِشناد یاھتفرشیپ  اب  دوخ  یدام  فدھ  رد  هک  یرشب  درخ  تفرشیپ  یاھبیشن 
. دھد ناشن  یرتمک  ۀقالع  دراد  رارق  تیدودحم  رد  وردنک 

هک نیا  ات  دنتسین  یعقاو  یتسار  هب  یرشب  ۀبرجت  ریمض  رد  شناد  تایفشک  یتح 
زا عقاو  رد  اھنآ  ۀطوبرم  تایعقاو  هک  نیا  ات   ، دندرگ طبترم  مھ  هب  دنوش و  ییاشگ  هرگ 

یناف ناسنا   . دنوش لیدبت  ینعم  هب  نھذ  یرکف  تانایرج  رد  نتفرگ  رارق  قیرط 
، نآ ۀناسانشناور  تبث  هاگدید  زا   ، ینھذ حطس  زا  دوخ  یکیزیف  طیحم  هب  یتح 
تبسن هدش  هناگی  رایسب  ریسفت  کی  ناسنا  هک  تسین  بیجع  ور  نیا  زا   . درگن یم 

اب دوخ  شناد  زا  ار  یژرنا  یگناگی  نیا  هک  دیآرب  ددص  رد  سپس  دزاسب و  ناھج  هب 
ریمض ؛  تسا یگناگی  نھذ   . دنک تیوھ  نییعت  شیبھذم  ۀبرجت  ِیحور  یگناگی 
نامشچ قیرط  زا  ار  یناھج  تایعقاو  دنک و  یم  یگدنز  نھذ  حطس  رد  یناسنا 

، تیعقاو عبنم  ۀنایارگدوجو  تدحو  نھذ  شرگن   . دنک یم  هدھاشم  نھذ  ۀیطع 
، نھذ  ، یژرنا یبرجت  بیکرت  دناوت  یم  اما   ، داد دھاوخن  ناشن  ار   ، زکرم عبنم و  نیلوا 

نینچ یھاگ  دروآرد و  ریوصت  هب  ناسنا  یارب  وا  ناونع  هب  لاعتم و  دزیا  رد  ار  حور  و 
رگم دوش  قفوم  تیعقاو  ِعونت  ِیگناگی  نیا  رد  دناوت  یمن  زگرھ  نھذ  اما   . درک دھاوخ 
هب یونعم  یاھشزرا  ، و  ینالقع یناعم   ، یدام یاھزیچ  زا  ینھذ  نینچ  هک  نیا 

یگناگی ارگ  شنک  ِتیعقاو  ِیگناگ  هس  ِنزاوت  رد  طقف  ؛  دوش هاگآ  راوتسا  یا  هنوگ 
یناھیک ِیراگزاس  تابث و  کرد  هب  تبسن  هک  تسا  یگناگی  رد  طقف  ، و  دراد دوجو 

. دراد دوجو  تیصخش  ءاضرا 

رد . و  دوش یم  تفای  هفسلف  قیرط  زا  یرشب  ۀبرجت  رد  لکش  نیرتھب  هب  یگناگی 
هدش انب  یدام  تایعقاو  یور  هتسویپ  روط  هب  دیاب  یفسلف  ۀشیدنا  عمج  هک  یلاح 

. تسا یناسنا  یونعم  شنیب   ، یفسلف نیتسار  ِییایوپ  ِیژرنا  تشرس و   ، دشاب

وا یگدنز  ۀبرجت  رد   . درادن تسود  ار  تخس  راک  یعیبط  روط  هب  یلماکت  ناسنا 
رد ۀبرجت  کی  ۀدننک  ریزگان  دیدش  تالیامت  هدننک و  راداو  تابلاطم  اب  ندش  ماگمھ 
، ینالقع طسب   ، یونعم دشر  رد  هفقو  یب  تیلاعف  ینعم  هب  یبھذم  دشر  لاح 
چیھ لاعف  رایسب  تیصخش  کی  زا  ادج   . تسا یعامتجا  تمدخ  ، و  یعقاو ۀعسوت 
زا یا  هنوگ  طسوت  بلغا  رتاسآ  نت  یاھناسنا  ور  نیا  زا   . درادن دوجو  یعقاو  بھذم 

هاگھانپ کی  رد  ییوج  تولخ  کی  هب  نتسج  لسوت  قیرط  زا  بیرف  دوخ  ناروآون 
یاھیتخس زا  زیرگ  ددص  رد  یبھذم  یا  هشیلک  تابصعت  اھنیرتکد و  نیغورد 
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ِیبای لکش   . تسا هدنز  نیتسار  بھذم  اما   . دنیآ یمرب  یبھذم  نیتسار  یاھتیلاعف 
ار بھذم  دیناوت  یمن  امش   . تسا یونعم  گرم  اب  ربارب  یبھذم  میھافم  ِینالقع 

هدیا کی  هب  طقف  هرابکی  هب  بھذم  هک  یماگنھ  اما   ، دیریگب رظن  رد  اھ  هدیا  نودب 
هدش یرشب  ۀفسلف  زا  عون  کی  ًافرص  نآ  ؛  تسین بھذم  رگید   ، دبای یم  لزنت 

. تسا

زا هک  دنراد  دوجو  طبضنم  یفاکان  ردق  هب  تابث و  یب  یاھناور  زا  یرگید  عاونا  زاب 
یگدنز ۀدنھد  رازآ  تابلاطم  زا  زیرگ  ریسم  کی  تروص  هب  بھذم  ِیفطاع  یاھ  هدیا 

زا دننک  یم  شالت  وسرت  ددرم و  یاھناسنا  یخرب  هک  یماگنھ   . دننک یم  هدافتسا 
کرد ار  نآ  اھنآ  هک  هنوگ  نادب   ، بھذم  ، دنزیرگب یلماکت  یگدنز  ۀفقو  یب  راشف 

. دراد یم  هضرع  ار  زیرگ  هار  نیرتھب   ، هاگھانپ نیرتکیدزن  دسر  یم  رظن  هب   ، دننک یم 
یاھبیشن زارف و  اب  هھجاوم  یارب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  بھذم  تیرومأم  اما 

ۀیطع بھذم   . دزاس هدامآ   ، هنانامرھق یا  هنوگ  هب  یتح   ، تعاجش اب  یگدنز 
دھد و همادا  هک  دزاس  یم  رداق  ار  وا  هک  یزیچ  اھنت   ، تسا یلماکت  ناسنا  یلاعتم 
، دوجو نیا  اب  “ . دنیب یم  تسا  یندیدان  هک  ار  وا  ایوگ  هک   ، دنک یرادیاپ  یا  هنوگ  هب  ”

زا هک  تسا  ییاھناسنا  نآ  طسوت  یگدنز  زا  زیرگ  یا  هنوگ  بلغا  ییارگ  نافرع 
طباور هعماج و  زاب  یاھ  هصرع  رد  یبھذم  یگدنز  کی  ِنتسیز  ِرتراوشد  یاھتیلاعف 

ۀجیتن یماگنھ  راتفر  دنک . لمع  دیاب  نیتسار  بھذم   . دنرب یمن  تذل  یرشب 
رت قیقد  نایب  هب  ای   ، دشاب یم  اراد  ار  نآ  عقاو  رد  ناسنا  هک  دوب  دھاوخ  بھذم 

. دوش یلوتسم  ناسنا  رب  هک  دبای  یم  هزاجا  یتسار  هب  بھذم  هک  یماگنھ 
. دوب دھاوخن  دنسرخ  شنک  نودب  ساسحا  ای  فرص  ۀشیدنا  اب  زگرھ  بھذم 

یتح  ، هنادرخبان بلغا  بھذم  هک  میریگ  یمن  هدیدان  ار  تیعقاو  نیا  ام 
تیذا و هب  یبھذم  داقتعا  تافارحنا  دنک . یم  لمع  اما   ، دنک یم  لمعیبھذمریغ 

ماجنا یراک  هتسویپ  هشیمھ و  بھذم  اما   ، تسا هدرب  هار  نینوخ  یاھرازآ 
! تسا کیمانید  نآ  ؛  دھد یم 

تریصب ، و  درخ  ، شناد - 3

ریذپان بانتجا  یا  هنوگ  هب  ار  یبھذم  رتالاب  لین  یشزومآ  رقف  ای  ینالقع  دوبمک 
زا ار  بھذم   ، یونعم تشرس  ۀدز  رقف  طیحم  نینچ  اریز   ، دنک یم  ییاسران  راچد 

. دزاس یم  مورحم  یملع  تخانش  یایند  اب  نآ  یفسلف  سامت  یلصا  لاناک 
یھاگ زین  اھنآ  دح  زا  شیب  ۀعسوت  اما   ، دنتسھ مھم  بھذم  ینالقع  یاھرایعم 

ترورض کی  تحت  دیاب  بھذم   . تسا روآ  تلجخ  هدننک و  اسران  رایسب  تاقوا 
رد هک  نیا  نمض  هشیدنا  زا  رثؤم  ۀدافتسا  ِترورض  دنک : شالت  ًاموادم  ضقانتم 

. دریگن رارق  رواب  دروم  یزادرپ  هشیدنا  هنوگ  همھ  ِیونعم  ِندوب  دیفم  لاح  نامھ 
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نامگ ؛  تسا شخبنایز  هشیمھ  اما  تسا  ریذپان  بانتجا  یبھذم  یزادرپ  نامگ 
هب یزادرپ  نامگ   . دزاس یم  شودخم  ار  دوخ  دوصقم  ریذپان  رییغت  یا  هنوگ  هب  یزادرپ 
نیا زا  ، و  دزاس لیدبت  هنایارگ  ناسنا  ای  یدام  یزیچ  هب  ار  بھذم  هک  دراد  لیامت  نیا 
هب  ، دنک یم  هلخادم  میقتسم  روط  هب  یقطنم  ۀشیدنا  ِتیفافش  رد  هک  یلاح  رد  ور 
هب ارذگ  یایند  درکراک  کی  تروص  هب  بھذم  هک  دوش  یم  بجوم  میقتسمریغ  روط 
بھذم ور  نیا  زا   . دشاب نآ  ریاغم  یدبا  یا  هنوگ  هب  دیاب  هک  ییایند  نامھ   ، دسر رظن 

زا یشان  هک  ییاھسکوداراپ   ، دش دھاوخ  یگژیو  نییعت  اھسکوداراپ  اب  هشیمھ 
یاتوم دنتسھ —  ناھج  یحور  یدام و  حوطس  نایم  یبرجت  طابترا  نادقف 

. یگناگی کرد  تقیقح و  تخانش  یارب  یفسلف  قوف  تیساسح   ، ایشناروم

یاھشنک  ، یدام یاھدرکراک  هب  ًامیقتسم   ، یرشب فطاوع   ، یدام تاساسحا 
هب ًامیقتسم   ، یونعم یاھ  هزیگنا   ، یبھذم یاھشنیب   . دنرب یم  هار  هناھاوخدوخ 
یھاوخ کین  یعامتجا و  تمدخ  ۀناھاوخدوخریغ  یاھشنک   ، یبھذم یاھدرکراک 

. دنرب یم  هار  هناتسود  عون 

کرد یبھذم  ۀبرجت   . تسا یھلا  تیعقاو  یارب  شھوژپ  قایتشا   ، یبھذم لیم 
ادیپ ار  ادخ  ًاعطق  یرشب  دوجوم  کی  هک  یماگنھ  . و  تسا دنوادخ  نتفای  زا  یھاگآ 

فاشتکا رد  یزوریپ  زا  یریذپان  فیصوت  یرارق  یب  نانچ  دوجوم  نآ  ناور  رد   ، دنک یم 
ناعونمھ اب  زیمآرھم  ۀنامداخ  سامت  ددصرد  دوش  یم  راداو  وا  هک  دوش  یم  هبرجت 
هکلب  ، تسا هدرک  ادیپ  ار  ادخ  دزاس  شاف  هک  نیا  یارب  هن   ، دیآرب دوخ  هاگآ  رتمک 
شدوخ ناور  نورد  رد  نادواج  یکین  ناروف  نایغط  دھد  هزاجا  هک  روظنم  نیدب 

شیازفا تمدخ  هب  یعقاو  بھذم   . دزاس یلاعتم  دشخب و  توارط  ار  شناعونمھ 
. درب یم  هار  یعامتجا  ۀتفای 

زا یھاگآ  هب   ، هبرجت  ، بھذم ؛  درب یم  هار  تیعقاو  زا  یھاگآ  هب   ، تخانش  ، شناد
یزاسراکشآ  ، درب یم  هار  یھاگآ  یگنھامھ  هب   ، درخ  ، هفسلف ؛  درب یم  هار  شزرا 

رد ؛  درب یم  هار  نیتسار  تیعقاو  زا  یھاگآ  هب  ایشناروم ) یاتوم  نیشناج   ) یھلا
ۀدنریگ رب  رد  نیتسار  تیعقاو  ، و  شزرا  ، تیعقاو زا  یھاگآ  یگنھامھ  هک  یلاح 
نامھ یاقب  لامتحا  هب  داقتعا  زین  ، و  ندوب ِرثکادح   ، تیصخش تیعقاو  زا  یھاگآ 

. دشاب یم   ، تیصخش

. درب یم  هار  نیزاغآ  یاھتساک  یعامتجا و  تاقبط  رد  اھناسنا  نداد  رارق  هب  شناد 
عون تایقالخا و  ور  نیا  زا  ، و  دوش یم  نومنھر  اھناسنا  هب  ندرک  تمدخ  هب  بھذم 
درف ناعونمھ  اھ و  هدیا  رتھب  رتالاو و  تکراشم  هب  درخ   . دنک یم  داجیا  ار  یتسود 

هب ار  اھنآ  دزاس و  یم  اھر  ار  اھناسنا  یھلا  یزاسراکشآ   . درب یم  هار  ود  رھ 
. دزاس یم  نومنھر  هنادواج  یارجام  شیامیپ 

یتح  ، دزرو یم  رھم  اھناسنا  هب  بھذم  ؛  دنک یم  یدنب  هقبط  ار  اھناسنا  شناد 
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اما ؛  دراذگ یم  ارجا  هب  ار  تلادع  نوگانوگ  یاھناسنا  یارب  درخ  ؛  ناتدوخ نوچمھ 
دنوادخ اب  یراکمھ  یارب  وا  تیفرظ  دھد و  یم  لالج  ار  اھناسنا  یھلا  یزاسراکشآ 

. دزاس یم  راکشآ  ار 

بھذم ؛  دنک داجیا  ار  گنھرف  یردارب  هک  دنک  یم  شالت  هدوھیب  یا  هنوگ  هب  شناد 
؛ دنک یم  شالت  درخ  یردارب  یارب  هفسلف   . دروآ یم  دوجو  هب  ار  حور  یردارب 

. دنک یم  فیصوت  ار  تیاھن  یتشھب  هاپس   ، هنادواج یردارب  یھلا  یزاسراکشآ 

ینعم زا  یھاگآ  درخ  ؛  دوش یم  رورغ  بجوم  تیصخش  تیعقاو  رد  تخانش 
یزاسراکشآ ؛  تسا تیصخش  شزرا  زا  تخانش  ۀبرجت  بھذم  ؛  تسا تیصخش 

. تسا تیصخش  یاقب  زا  نانیمطا  یھلا 

میسقت تاعطق  یدنب  هقبط  ، و  لیلحت هیزجت و   ، تیوھ نییعت  یوجتسج  رد  شناد 
. دنک یم  کرد  ار  ناھیک  یمامت   ، لک ۀدیا  بھذم   . تسا دودحمان  ِناھیک  ۀدش 
لک یونعم  شنیب  موھفم  اب  شناد  ِیدام  یازجا  تیوھ  نییعت  رد  شالت  هفسلف 

قفوم یھلا  یزاسراکشآ   ، تسا ماکان  شالت  نیا  رد  هفسلف  هک  ییاج   . دراد
نارکیب ، و  قلطم  ، هنادواج  ، یناھج  ، یناھیک ۀریاد  هک  دنک  یم  دییأت  ، و  تسا

لومش مامت  ، و  دودحمان  ، نایاپ یب   ، نارکیب ِمتسھ  نم  ِناھیک  نیا  ور  نیا  زا   . تسا
نم هک  میھد  یم  تداھش  ام  . و  تسا لماک —  ، و  ناکم نودب   ، نامز نودب  — 

. تسا یرشب  تاجن  یادخ  نادابن و  لیئاکیم  ردپ  نینچمھ  نارکیب  ِمتسھ 

ار قلطم  کی  ۀدیا  هفسلف  ؛  دھد یم  ناشن  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  تیھولا  شناد 
مسجت تبحماب  یحور  تیصخش  کی  تروص  هب  ار  ادخ  بھذم  ؛  دنک یم  هئارا 

تیصخش ، و  قلطم ۀدیا   ، تیھولا تیعقاو  ِیگناگی  یھلا  یزاسراکشآ   . دنک یم 
 — ام ردپ  تروص  هب  ار  موھفم  نیا   ، نآ رب  هوالع  ، و  دنک یم  دییأت  ار  دنوادخ  یونعم 

. دنک یم  هضرع  یگدنز —  نارکیب  حور  ، و  نھذ ۀنادواج  ۀدیا   ، دوجو ِیناھج  تیعقاو 

هفسلف درخ  یارب  وجتسج  ؛  تسا شناد  ۀدنریگ  رب  رد  تخانش  ندومن  لابند 
کی ًاعطق  تقیقح  یارب  قایتشا  ؛  تسا بھذم  دنوادخ  یارب  قشع  ؛  تسا

هک تسا  یرکف  نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  نیا  اما   . تسا یھلا  یزاسراکشآ 
. دنک یم  لصو  ناھیک  هب  ار  ناسنا  یونعم  شنیب  هب  تبسن  تیعقاو  ساسحا 

زاربا رب  مدقم  کرد  ۀبرجت   ، بھذم رد  ؛  تسا نآ  کرد  زاربا  رب  مدقم  هدیا   ، شناد رد 
، ریمض نشور  لالدتسا  لصاح  نتشاد و  رواب  یارب  یلماکت  ۀدارا  نایم   . تسا هدیا 

توافت دنک  — یم  رواب  هک  یا  هدارا  یھلا  — یزاسراکشآ  ، و  یبھذم شنیب 
. دراد دوجو  یمیظع 

؛ درب یم  هار  دنوادخ  زا  ناسنا  یاھتشادرب  داجیا  هب  بلغا  بھذم   ، لماکت رد 
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، دروآ یم  رد  شیامن  هب  ار  ادخ  ِلماکت  لاح  رد  ِناسنا  ِدوخ  ۀدیدپ  یھلا  یزاسراکشآ 
یزاسراکشآ ۀدیدپ  رگ  هراظن  ام  حیسم  لیئاکیم  ینیمز  یگدنز  رد  هک  یلاح  رد 

هب هیبش  ار  دنوادخ  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  لماکت   . میتسھ ناسنا  هب  دنوادخ  دوخ 
. دزاس هنوگادخ  ار  ناسنا  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  یھلا  یزاسراکشآ  ؛  دزاسب ناسنا 

تدحو اب  هفسلف  ، و  یلاعتم تیصخش  اب  بھذم   ، اھتلع نیلوا  اب  طقف  شناد 
، و دنتسھ یکی  هس  نیا  هک  دنک  یم  دییأت  یھلا  یزاسراکشآ   . ددرگ یم  دونشخ 

تامھوت هن  تسا و  ناھج  ِیکین  نادواج  ِیعقاو   . دنتسھ کین  یگمھ  هک  نیا 
تقیقح نیا  هشیمھ   ، اھتیصخش یمامت  ِیونعم  ۀبرجت  رد   . ناکم ترارش  ِینامز 

. تسا یعقاو  کین  تسا و  کین  یعقاو  هک  دراد 

هبرجت تیعقاو  - 4

زار کی  امش  یارب  رگید  نیا   ، امش ناھذا  رد  رکف  ۀدننک  میظنت  روضح  لیلد  هب 
نھذ رھ  تخانش  زا  یھاگآ  زا  نتفای  نانیمطا  زا  شیب  ار  دنوادخ  نھذ  هک  تسین 
نیا رد  یعامتجا  یھاگآ  بھذم و   . دیسانشب  ، یرشب قوف  ای   ، یرشب  ، رگید

هک یکینکت   . دنتسھ رگید  یاھتینھذ  زا  یھاگآ  رب  ینتبم  اھنآ  دنتسھ : کرتشم 
نامھ دیریذپب  دوخ  ۀدیقع  ناونع  هب  ار  یرگید  درف  ۀدیقع  دیناوتب  نآ  ۀطساو  هب 

رد نینچمھ  دوب  حیسم  رد  هک  ینھذ  دیراذگب   ” دیناوت یم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا 
“. دشاب امش 

لاعف و ِدوخ  کی  نایم  لباقتم  ریثأت  رھ  هداس  نایب  هب  نآ  ؟  تسیچ یرشب  ۀبرجت 
قمع طسوت  هبرجت  تشابنا   . تسا رگید  یجراخ  لاعف و  تیعقاو  رھ  رگشسرپ و 
ربارب هبرجت  تکرح   . دوش یم  نییعت  جراخ  تیعقاو  تخانش  عمج  ۀوالع  هب  موھفم 
ِیجراخ یاھتیفیک  ِیسح  فاشتکا  قایتشا  ۀوالع  هب  راظتنا  مشچ  ِلیخت  یورین  اب 

ۀوالع هب  یھاگآ  دوخ  رد  هبرجت  تیعقاو   . تسا هدش  هتفرگ  سامت  ِتیعقاو 
تفای رگید —  ندوب  حور  ، و  رگید تینھذ   ، رگید ِندوب  زیچ  رگید —  یاھدوجو 

. دوش یم 

ِطیحم رد   . تسین اھنت  ناھج  رد  ای  هرک  رد  هک  دبای  یم  یھاگآ  ناوا  نامھ  رد  ناسنا 
. دیآ یم  دوجو  هب  رگید  تینھذ  زا  هتخیگنا  دوخ  یعیبط  یھاگآ  دوخ  کی  تیدرف 

، عبنم تیعقاو —  ناونع  هب  دنوادخ  تخانش   ، بھذم هب  ار  یعیبط  ۀبرجت  نیا  نامیا 
زا یتخانش  نینچ  اما   . دنک یم  لیدبت  رگید  — تینھذ  تشونرس  ، و  تشرس
کی دنوادخ  رگا   . تسا یصخش  ۀبرجت  تیعقاو  کی  هشیمھ  هراومھ و  دنوادخ 
کی یبھذم  یعقاو  ۀبرجت  زا  هدنز  شخب  کی  تسناوت  یمن   ، دوبن تیصخش 

. دوش یرشب  تیصخش 
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یمسیلایرتام یاوتحم  اب  تسا  دوجوم  یرشب  یبھذم  ۀبرجت  رد  هک  اطخ  رصنع 
. تسا بسانتم  ًامیقتسم  دزاس  یم  هدولآ  ار  یناھج  ردپ  زا  یحور  تشادرب  هک 

نیا زا  شنتخاس  یھت  ۀبرجت  لماش  ناھج  رد  ناسنا  ِیحور  شیپ  تفرشیپ 
. تسا نیتسار  صلاخ و  حور  تیعقاو  دنوادخ و  تعیبط  نوماریپ  زیمآاطخ  یاھ  هدیا 

ناسنا یارب  نکمم  درکیور  اھنت  یحور  دروخرب  اما   ، تسا حور  زا  شیب  تیھولا 
. تسا ارگزارف 

هب یزورما  بھاذم  طسوت  اما   ، تسا یبھذم  ۀبرجت  زا  یشخب  یتسار  هب  اعد 
زا ندیزرو  تلفغ  یاھب  هب  ًاتدمع   ، تسا هدش  عقاو  دیکأت  دروم  اطخ  یا  هنوگ 
شتسرپ قیرط  زا  نھذ  دنمشیدنا  یاھورین   . شتسرپ ِرت  یرورض  یناحور  یمدمھ 
شتسرپ اما   ، دزاس ینغ  ار  یگدنز  تسا  نکمم  اعد   . دنبای یم  شرتسگ  افرژ و 

. دزاس یم  نشور  ار  تشونرس 

یزاسراکشآ  . تسا یرشب  دوجو  ۀدننک  هناگی  رصنع  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم 
، کیزیف  ، یسانش هراتس   ، یسانش نیمز  ، و  دزاس یم  هناگی  ار  خیرات  یھلا 
ۀبرجت  . دنک یم  گنھامھ  ار  یسانشناور  ، و  یسانش هعماج   ، یژولویب  ، یمیش

. تسا ناسنا  ِناھیک  ِیعقاو  ِناور  یونعم 

دنمفدھ لیسناتپ  یرترب  - 5

ربارب تسا  رواب  دروم  هک  هچنآ  ِتیعقاو  ِیرارقرب  اب  داقتعا  ِتیعقاو  ِیرارقرب  هچ  رگا 
، تیصخش تبترم  هب  هداس  یگدنز  ِیلماکت  تفرشیپ   ، دوجو نیا  اب   ، تسین

یاھناھج رد  . و  دراذگ یم  شیامن  هب  زاغآ  زا  ار  تیصخش  ِیگوقلاب  ِدوجو  ِتیعقاو 
یگوقلاب لماکت  لاح  رد  ناھیک  رد   . دراد یرترب  تیعقاو  رب  هشیمھ  یگوقلاب   ، نامز
دنمفدھ نیمارف  ِندش  راکشآ  دوب  دھاوخ  هک  هچنآ  ، و  دوب دھاوخ  هک  تسا  نآ 

. تسا تیھولا 

هاگنآ  ، دوش یم  هداد  ناشن  نھذ  ِیزادرپ  هشیدنا  لماکت  رد  دنمفدھ  یرترب  نیمھ 
هب دنوادخ و  یارب  هدنوش  قیمع  ًاموادم  سیدقت  هب  ناویح  یودب  سرت  هک 
سرت رتشیب  یودب  ناسنا   . دوش یم  لیدبت  ناھج  هب  تبسن  هدنیازف  یتفگش 

نھذ یاھتیعقاو  هب  تبسن  یحور  یاھلیسناتپ  یرترب  ، و  نامیا ات  تشاد  یبھذم 
یاھتیعقاو رد  هدنز  نامیا  هب  هنالدزب  سرت  نیا  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  هاگنآ 

. دوش یم  لیدبت  یونعم 

ۀبرجت ِبھذم  هن  اما  دینک  یناور  لیلحت  هیزجت و  ار  یلماکت  بھذم  دیناوت  یم  امش 
ار اھشزرا  تسا  نکمم  یرشب  تایقالخا   . دراد یونعم  أشنم  هک  ار  یصخش 
تیونعم ، و  درب الاب   ، دنک ظفح  ار  اھشزرا  نیا  دناوت  یم  بھذم  طقف  اما   ، دسانشب
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زیمآ تاساسحا  تایقالخا  زا  شیب  یزیچ  بھذم   ، اھشنک نیا  مغر  هب  اما   . دشخب
هب تبسن  قشع  هک  تسا  هنوگ  نامھ  هب  تایقالخا  یارب  بھذم   . تسا هدش 

، دشاب یم  یرابجا  تمدخ  هب  تبسن  یدنزرف  هک  هنوگ  نامھ  هب   ، دشاب یم  هفیظو 
دنمتردق ۀدننک  لرتنک  کی  تایقالخا   . تسا هدام  هب  تبسن  رھوج  هک  هنوگ  نامھ  و 

ردپ کی  بھذم  ؛  دوش عقاو  تمدخ  دروم  دیاب  هک  تیھولا  کی   ، دزاس یم  راکشآ  ار 
عقاو یزرورھم  شتسرپ و  دروم  دیاب  هک  ییادخ   ، دزاس یم  راکشآ  ار  تبحمرپ  ًامامت 

ۀفیظو تیعقاو  رب  بھذم  ِیونعم  ِیگوقلاب  هک  تسا  لیلد  نیدب  نیا   ، زاب . و  دوش
. دراد الیتسا  لماکت  تایقالخا 

یبھذم نامیا  تیعطق  - 6

نایادخ ِیریذپانف  هب  شناد  ۀفقو  یب  تفرشیپ  یبھذم و  سرت  ِیفسلف  فذح 
یاھتیھولا تافلت  نیا  تسا  نکمم  هچ  رگ  ؛ و  دیازفا یم  دایز  ۀزادنا  هب  نیغورد 

ار یتافارخ  ینادان و  نآ   ، دنزاس مھبم  ار  یونعم  شنیب  مد  کی  رد  هتخاس  ناسنا 
ماجنارس دوب  هتخاس  ناھنپ  ار  هنادواج  رھم  ۀدنز  یادخ  ینالوط  یاھتدم  یارب  هک 
نامیا کی   ، تسا هدنز  ۀبرجت  کی  هدننیرفآ  هدیرفآ و  نایم  هطبار   . دنزاس یم  دوبان 
یشخب ِنتخاس  یوزنم   . درادن رارق  قیقد  فیرعت  ضرعم  رد  هک   ، یبھذم کیمانید 
نتخاس فرحنم  یگدنز و  نتخاس  یشالتم   ، نآ ندیمان  بھذم  یگدنز و  زا 

دھع راتساوخ  شتسرپ  یادخ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  تسرد  . و  تسا بھذم 
. زیچ چیھ  ای  تسا و  لماک 

هدوبن ناشدوخ  یاھ  هیاس  زا  شیب  یزیچ  تسا  نکمم  یودب  یاھناسنا  نایادخ 
یاھ هیاس  ۀدنریگ  رب  رد  نآ  یاھندش  عطق  هک  تسا  یھلا  رون  هدنز  یادخ  ؛  دنشاب

. دشاب یم  اضف  یمامت  شنیرفآ 

، دراد نامیا  یصخش  تاجن  ِیصخش  یادخ  کی  هب  یفسلف  لین  یارگ  بھذم 
ۀسورپ کی   ، یبایتسد زا  حطس  کی   ، شزرا کی   ، تیعقاو کی  زا  شیب  یزیچ 

ِیبای تیصخش   ، یزادرپ هشیدنا  کی   ، اضف نامز و  تیاغ   ، یسیدرگد کی   ، یلاعتم
یشِکزارف  ، نتشیوخ ِییارگ  نامرآ   ، یرشب ریوصت  کی   ، هبذاج دوجو   ، یژرنا

ارگ بھذم   . یلاعتم ۀیضرف  کی  ای   ، لماکت ِورشیپ  تکرح   ، یکین هب  لیامت   ، تعیبط
رترب ندمت  ۀمشچرس  بھذم و  رھوج  یزرورھم   . دراد نامیا  تبحم  اب  یادخ  کی  هب 

. تسا

ۀبرجت رد  تیعطق  ۀدنھد  تاجن  یادخ  هب  ار  تالامتحا  یفسلف  یادخ  نامیا 
هب ار  تایھلا  یاھیروئت  تسا  نکمم  ییارگ  کش   . دنک یم  لیدبت  یبھذم  یصخش 
ار داقتعا  نآ  ِتقیقح   ، یصخش ۀبرجت  ندوب  اکتا  لباق  هب  نانیمطا  اما   ، دریگ شلاچ 

. دنک یم  دییأت  تسا  هدرک  دشر  نامیا  هب  هک 
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هب دنوادخ  اب  هطبار  رد  خسار  تاداقتعا  هنادنمدرخ  لالدتسا  قیرط  زا  تسا  نکمم 
سانشادخ  ، یصخش ۀبرجت  قیرط  زا   ، نامیا قیرط  زا  طقف  درف  اما   ، دنیآ تسد 

باسح هب  دیاب  تالامتحا   ، تسا طوبرم  یگدنز  هب  هک  هچنآ  ِرتشیب  رد   . دوش یم 
یماگنھ تسا  نکمم   ، یناھیک تیعقاو  هب  ندیسر  ماگنھ  اما   ، دنوش هدروآ 

. دنیآ تسد  هب  هدنز  نامیا  قیرط  زا  اھشزرا  یناعم و  نیا  هک  دوش  هبرجت  تیعطق 
نیا هک  یماگنھ  یتح   ،“ مناد یم  نم  : ” دیوگب هک  دراد  تأرج  سانشادخ  ناور 
دروم دنک  یم  راکنا  ار  تیعطق  نیا  هک  ینامیا  یب  درف  طسوت  دنوادخ  زا  یھاگآ 

. دوش یمن  دییأت  ینالقع  قطنم  طسوت  ًالماک  نآ  اریز   ، دوش یم  عقاو  شسرپ 
نم هک  یناد  یم  روطچ  : ” دھد یم  خساپ  طقف  یا  هدننک  کش  نینچ  رھ  هب  رادنامیا 

؟“ مناد یمن 

نامیا  ، دھد رارق  شسرپ  دروم  ار  نامیا  دناوت  یم  هشیمھ  لالدتسا  هچ  رگا 
ار یلامتحا  لالدتسا   . دشاب ود  رھ  قطنم  لالدتسا و  لمکم  دناوت  یم  هشیمھ 

یونعم ۀبرجت  کی  یتح   ، یقالخا تیعطق  هب  دناوت  یم  نامیا  هک  دنک  یم  داجیا 
یمامت ور  نیا  زا  ؛  تسا تیعقاو  نیرخآ  تقیقح و  نیتسخن  دنوادخ   . دزاس لیدبت 

. دنراد دوجو  وا  اب  هطبار  رد  تایعقاو  یمامت  هک  نیا  نمض   ، دنراد وا  رد  أشنم  قیاقح 
تقیقح تروص  هب  ار  دنوادخ  تسا  نکمم  درف   . تسا قلطم  تقیقح  دنوادخ 

شواک ار  اھناھج  ناھج  تیعقاو  دیاب  درف   ، دنوادخ فیصوت  مھف و  یارب  اما   ، دسانشب
دنوادخ تیعقاو  زا  یھاگآ  مدع  دنوادخ و  تقیقح  ۀبرجت  نایم  میظع  ۀلصاف   . دنک

نایم دناوت  یمن  ییاھنت  هب  لالدتسا   . دوش رپ  هدنز  نامیا  ۀلیسو  هب  دناوت  یم  طقف 
. دنک داجیا  نزاوت  یناھج  تیعقاو  نارکیب و  تقیقح 

یگداتسیا سرت  ربارب  رد  دنک و  تمواقم  کش  ربارب  رد  دناوتن  تسا  نکمم  داقتعا 
هدنز مھ  تبثم و  مھ  نامیا  اریز   ، تسا زوریپ  کش  رب  هشیمھ  نامیا  اما   ، دنک

رب هبرجت   ، اطخ رب  تقیقح  روطنیمھ  ، و  دراد یرترب  یفنم  رب  هشیمھ  تبثم   . تسا
نیا ۀدننک  دعاقتم  دھاوش   . اضف نامز و  درفنم  تایعقاو  رب  یونعم  تایعقاو   ، یروئت
، نادنمرواب نیا  هک  دنتسھ  یحور  یعامتجا  یاھ  هویم  لماش  یونعم  تیعطق 
رگا : ” تفگ یسیع   . دنھد یم  رمث  یونعم  نیتسار  ۀبرجت  نیا  ۀجیتن  رد   ، نارادنامیا
ۀمھ  ، دیرادب تسود  ما  هتشاد  تسود  ار  امش  نم  هک  هنوگ  نادب  ار  دوخ  ناعونمھ 

“. دیتسھ نم  نادرگاش  هک  تسناد  دنھاوخ  اھناسنا 

هاوخلد تساوخ  کی  یسانشناور  یارب   ، تسا ناکما  کی  ملع  یارب  دنوادخ 
ِتیعقاو کی   ، تیعطق کی  بھذم  یارب   ، تسا لامتحا  کی  هفسلف  یارب   ، تسا

دناوت یمن  هک  یا  هفسلف  هک  تسا  نیا  راتساوخ  لالدتسا   . تسا یبھذم  ۀبرجت 
تیعطق یادخ  دناوت  یم  هک  یبھذم  نامیا  نآ  هب  دیاب  دنک  ادیپ  ار  تالامتحا  یادخ 
ساسا رب  ار  یبھذم  ۀبرجت  دیابن  زین  ملع   . دراذگب مارتحا  رایسب   ، دبای یم  دبایب و  ار 
دزرو یم  رارصا  روصت  نیا  هب  هک  یماگنھ  ات  هن   ، درمشب لمتحمریغ  یرواب  شوخ 
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یایاطع هک  دوش  یم  صخشم  دوش  تشگزاب  هتشذگ  هب  رتشیب  هچ  رھ  هک 
، و دندش رادیدپ  رتمک  هدنیازف  روط  هب  یاھیدنمشوھ  زا  ناسنا  یفسلف  ینالقع و 
هشیدنا و هنوگ  رھ  دقاف  یلک  هب  هک  دنتفای  همشچرس  یودب  یتایح  زا  تیاھن  رد 

. دوب ساسحا 

ِیبھذم ِیگدنز  ِیونعم  ۀبرجت  ِتیعطق  ِتیعقاو  ِتقیقح  دض  رب  دیابن  لماکت  تایعقاو 
لثم ندرک  لالدتسا  دیاب  شوھاب  یاھناسنا   . دننک ییارآ  فص  سانشادخ  ناسنا 

هدافتسا یلاسگرزب  ۀچراپکی  قطنم  زا  دننک  شالت  دیاب  دننک و  فقوتم  ار  ناکدوک 
زیاج ار  تیعقاو  ۀدھاشم  دادتما  رد  تقیقح  تشادرب  هک  یقطنم   ، دننک

طیارش رد  هک  تسا  هدش  هتسکشرو  یماگنھ  یملع  مسیلایرتام   . درامش یم 
رتالاب نآ  فارتعا  هب  هک  هچنآ  ِنتخاس  طوبرم  قیرط  زا  ناھج  ۀدنوش  رارکت  ۀدیدپ  رھ 

ینونک یاھتفلاخم  تخادرپزاب  هب  تسا  رت  نییاپ  نآ  فارتعا  هب  هک  هچنآ  هب  تسا 
کی یاھتیلاعف  ِنتخانش  تیمسر  هب   ، لالدتسا رد  ماجسنا   . دزرو یم  رارصا  دوخ 

. دنک یم  هبلاطم  ار  دنمفدھ  ۀدننیرفآ 

هک تسا  یتقیقح  یجیردت  ای  دنمفدھ  لماکت  ؛  تسا تیعقاو  کی  کیناگرا  لماکت 
ار لماکت  ۀدنبای  زارف  هتسویپ  یاھدرواتسد  ِضقانتم  رگید  تھج  زا  یاھ  هدیدپ 
تفرشیپ رتشیب  دوخ  یباختنا  شناد  رد  دنمشناد  کی  هچ  رھ   . دزاس یم  مجسنم 
نھذ یالیتسا  ِیناھیک  تقیقح  عفن  هب  ار  یسیلایرتام  تیعقاو  یاھیروئت   ، دنک

فیفخ راوخ و  ار  یرشب  یگدنز  مسیلایرتام   . درک دھاوخ  کرت  رتشیب  لاعتم 
هب درب و  یم  الاب  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  ار  ناسنا  رھ  یسیع  تراشب  ؛  دزاس یم 
دوش مسجم  هنوگ  نیدب  دیاب  یرشب  دوجو   . دشخب یم  یلاعت  ینامسآ  یا  هنوگ 
هب ور  ِیسرتسد  ِیقالت  ِتیعقاو  کرد  ۀدننک  بوذجم  هدنزیگنا و  ۀبرجت  لماش  هک 

. تسا شخب  تاجن  یھلا و  ِنییاپ  هب  ور  ِیسرتسد  یرشب و  یالاب 
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وا ؛  تسا هدننک  فیصوت  دوخ - نینچمھ   ، تسا دوجوم  دوخ - یناھج  ردپ  هک  اجنآ  زا 
رد دیناوت  یمن  امش  اما   . دنک یم  یگدنز  یرشب  یقطنم  دوجوم  رھ  رد  عقاو  رد 
اھنت یدنزرف  ؛  دیسانشب ار  وا  هک  نیا  رگم  دیشاب  هتشاد  نانیمطا  دنوادخ  اب  هطبار 

شوختسد اج  همھ  رد  ناھج   . دزاس یم  یعطق  ار  ندوب  ردپ  هک  تسا  یا  هبرجت 
یشنیرفآ نینچ  ؛  تسا هتسباو  ناھج  کی  رییغت  لاح  رد  ناھج  کی   . تسا رییغت 

قلطم یئاغ و  هب  ًالماک  یھانتم  ناھج  کی   . دشاب قلطم  ای  ییاھن  دناوت  یمن 
یرگید ، و  تسا تلع  یکی   ، دنتسین ناسکی  دنوادخ  ناھج و   . تسا هتسباو 

اضف و نامز –   ، لولعم ؛  تسا ریذپانرییغت  ، و  نادواج  ، نارکیب  ، قلطم  ، تلع  . لولعم
. تسا دشر  لاح  رد  هشیمھ  ، و  رییغت لاح  رد  هتسویپ  اما  ارگزارف 
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، و یحارط  ، مظن زار  وا   . تسا ناھج  رد  لولعم  دوخ - تیعقاو  اھنت  هناگی و   ، دنوادخ
قیرط زا  ریذپرییغت  اج  همھ  ِناھج   . تسا تادوجوم  اھزیچ و  ِشنیرفآ  یمامت  فدھ 
. دبای یم  تابث  مظن و   ، ریذپانرییغت یادخ  کی  تاداع   ، ریذپانرییغت ًاقلطم  نیناوق 
اب وا  ۀطبار   ، دنوادخ تقیقح  ؛  تسا ریذپانرییغت   ، یھلا نوناق   ، دنوادخ تیعقاو 
لماکت لاح  رد  ًامئاد  ناھج  اب  هتسویپ  هک  تسا  یبسن  یزاسراکشآ  کی   ، ناھج

. تسا قابطنا  لباق 

ۀویم هک  دنتسھ  ییاھنآ  دننامھ  دننک  یم  عارتخا  ادخ  نودب  یبھذم  هک  ییاھنآ 
دیناوت یمن  امش   . دنراد نیدلاو  نودب  نادنزرف  ، و  دننک یم  یروآ  عمج  تخرد  نودب 
تیعقاو  . تسا تلع  نودب  متسھ  نم  طقف  ؛  دیشاب هتشاد  تلع  نودب  لولعم 

کی دیاب  یصخش  ۀبرجت  یادخ  نینچ  ، و  دراد دنوادخ  دوجو  رب  تلالد  یبھذم  ۀبرجت 
هب  ، دینک اعد  ییایمیش  لومرف  کی  هب  دیناوت  یمن  امش   . دشاب یصخش  تیھولا 

یوگتفگ مکح  کی  اب   ، دیتسرپب ار  هیضرف  کی   ، دینک هثاغتسا  یضایر  ۀلداعم  کی 
ای  ، دینک تمدخ  عازتنا  کی  هب   ، دینک یونعم  یمدمھ  هسورپ  کی  اب   ، دینک هنامرحم 

. دیشاب هتشاد  زیمآرھم  تکراشم  نوناق  کی  اب 

زا یشان  دنناوت  یم  یبھذم  ًارھاظ  یاھیگژیو  زا  یرایسب   ، تسا تسرد 
دنوادخ رکنم  ینالقع  ظاحل  هب  دناوت  یم  ناسنا   . دنشاب یبھذمریغ  یاھ  هشیر 

یردام و ردپ –  ۀطبار  یاراد   ، رادافو  ، کین یقالخا  رظن  زا  دوجو  نیا  اب  ، و  دوش
یاھ هخاش  یرایسب  تسا  نکمم  ناسنا   . دشاب ارگ  نامرآ  یتح  ، و  قداص  ، یدنزرف

بیترت نیدب  دنز و  دنویپ  شیوخ  یونعم  نیداینب  تعیبط  هب  ار  هنایارگ  ناسنا  ًافرص 
یا هبرجت  نینچ  اما   ، دیامن تابثا  ًارھاظ  ادخ  یب  بھذم  کی  بناج  زا  ار  دوخ  یاھثحب 

ۀبرجت نینچ  رد   . تسا ادخ  یوس  هب  زارف  یسانشادخ و   ، اقب یاھشزرا  دقاف 
هویم تعیبط   ، دنویپ  . یونعم هن   ، دنبای یم  هرمث  یعامتجا  یاھ  هویم  طقف  یناسنا 
نھذ ِیھلا  نیزاغآ  ۀیطع  یاھ  هشیر  زا  یشان  هدنز  ۀیذغت  هچرگ   ، دنک یم  نییعت  ار 

. تسا ود  رھ  حور  و 

؛ تسا ماجسنا  نآ  یفسلف  یگژیو  ؛  تسا نانیمطا  بھذم  ِینالقع  ۀصخشم 
. دنتسھ تمدخ  قشع و  نآ  یعامتجا  یاھ  هویم 

هب تبسن  ای  دشاب  انیبان  اھیراوشد  هب  تبسن  هک  تسین  یسک  سانشادخ  درف 
ریسم رد  زورما  ناراگزور  یدام  تالیامت  ، و  تنس  ، هفارخ ِهار  چیپ  رد  هک  یعناوم 
وربور اھ  هدنرادزاب  نیا  یمامت  اب  وا   . دشاب هجوت  یب  دنریگ  یم  رارق  دنوادخ  نتفای 

، و تسا هدش  هریچ  اھنآ  رب  هدنز  نامیا  اب   ، تسا هدش  زوریپ  اھنآ  رب  تسا و  هدش 
هک دراد  تقیقح  نیا  اما   . تسا هتفای  تسد  یونعم  ۀبرجت  یاھ  هلق  هب  اھنآ  مغر  هب 
هب هک  ییاھنآ  یکریز  ترثک و  لیلد  هب  دنراد  نانیمطا  ادخ  هب  نورد  زا  هک  یرایسب 
زا  ، دنھد یم  هولج  گرزب  ار  نآ  یاھیراوشد  دننک و  یم  ضارتعا  دنوادخ  هب  نامیا 
تسین زاین  یدایز  ینالقع  یافرژ  هب   . دنراد همھاو  نانیمطا  تاساسحا  نیا  مالعا 
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ماجنا تفلاخم  زاربا  ای   ، دنوش هدیسرپ  اھشسرپ   ، دنوش هداد  ناشن  صیاقن  هک 
نیا دوش و  هداد  خساپ  اھشسرپ  نیا  هب  ات  تسا  زاین  رھام  نھذ  کی  هب  اما   . دوش
نیا یمامت  اب  دروخرب  یارب  کینکت  نیرتگرزب  ًاعطق  نامیا  ؛  دنوش لح  اھیراوشد 

. تسا یحطس  یاھثحب 

ناربمایپ اب  هثحابم  رد  هک  دنک  تأرج  یسانش  هعماج  ای   ، هفسلف  ، شناد رگا 
نیا هب  دیاب  سانشادخ  یاھناسنا  سپ   ، دوش کیتامگد  نیتسار  بھذم 

یصخش ۀبرجت  ِتیعطق  ِرت  هنارگن  ۀدنیآ  مسیتامگد  نآ  اب  هجومان  یاھمسیتامگد 
نم دنزرف  کی  نم  اریز  ما  هدرک  هبرجت  هچ  مناد  یم  نم   ” ، دنھد خساپ  یونعم 

شلاچ دروم  بصعت  قیرط  زا  رادنامیا  کی  ِیصخش  ۀبرجت  رگا  “ . مشاب یم  متسھ 
نآ اب  تسا  نکمم  یندرک  هبرجت  ِردپ  ۀتفای  دلوت  نامیا  رد  ِدنزرف  نیا  سپ   ، دوش عقاو 

. دھد خساپ   ، یناھج ردپ  اب  وا  یعقاو  یدنزرف  ۀینایب   ، ریذپان شلاچ  بصعت 

ریگ یپ  یا  هنوگ  هب  دنک  تأرج  دناوت  یم   ، قلطم کی   ، لماک تیعقاو  کی  طقف 
، دنتسھ ریگ  یپ  رگا   ، دنتسھ کیتامگد  دنرادنپ  یم  هک  ییاھنآ   . دشاب کیتامگد 

هدنار نارکیب  تبحم  ، و  یناھج تقیقح   ، یژرنا ِقلطم  ناوزاب  هب  دوز  ای  رید  دیاب 
. دنوش

رب دنھد  هزاجا  دوخ  هب  یناھیک  تیعقاو  هب  تبسن  یبھذمریغ  یاھدروخرب  رگا 
هبرجت سپ   ، دنبلطب شلاچ  هب  ار  نامیا  تیعطق  نآ  ۀدشن  تابثا  تیعضو  ساسا 

شناد و تایعقاو  ِکیتامگد  شلاچ  هب  هنوگ  نیمھ  هب  دنناوت  یم  زین  یحور  ناگدننک 
؛ دنوش لسوتم  دنتسھ  هدشن  تابثا  زین  اھنآ  هک  ساسا  نیا  رب  هفسلف  تاداقتعا 

. دنتسھ فوسلیف  ای  دنمشناد  هاگآدوخ  ریمض  رد  یبراجت  زین  اھنآ 

ِنیرت یعقاو   ، اھدوجو یمامت  ِنیرتریذپانزیرگ  وا   ، تفگ دیاب  دنوادخ  اب  هطبار  رد 
، و اھتسود یمامت  نیرت  تبحماب   ، اھتقیقح یمامت  نیرت  هدنز   ، اھتیعقاو یمامت 
ناھج براجت  یمامت  نایم  زا  هک  میراد  قح  ام   . تسا اھشزرا  یمامت  نیرت  یھلا 

. میشاب هتشاد  ار  نانیمطا  نیرتالاب  هبرجت  نیا  هب  تبسن 

بھذم دھاوش  - 8

ترابع هب  ؛  تسا یرشب  ۀبرجت  تیعقاو  لماش  بھذم  ریثأت  تیعقاو و  هاوگ  نیرتالاب 
زا یتاذ  روط  هب  ، و  تسا کاکش  ناسرت و  یعیبط  روط  هب  ناسنا  هک  اجنآ  زا   ، رگید

رادروخرب گرم  زا  دعب  اقب  یارب  قایتشا  دوخ و  ظفح  دنمتردق  ۀزیرغ  کی  ۀیطع 
یرادھاگن و هب  ار  شیوخ  ۀدنیآ  لاح و  عفانم  نیرت  قیمع  هک  تسا  لیام   ، تسا
لماک روط  هب  تسا  هتفای  مان  دنوادخ  شنامیا  طسوت  هک  یصخش  ورین و  نآ  تیادھ 
نآ هک  نیا  اب  هطبار  رد   . تسا بھاذم  یمامت  یزکرم  تقیقح  هناگی  نیا   . دراپسب
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چیھ  ، دبلط یم  هچ  ناسنا  زا  ییاھن  تاجن  تبقارم و  نیا  شاداپ  رد  صخش  ای  ورین 
. دنفلاخم مھ  اب  شیب  ای  مک  اھنآ  عقاو  رد  ؛  دنرادن قفاوت  مھ  اب  یبھذم  ود 

زا دناوت  یم  وحن  نیرتھب  هب  نآ   ، یلماکت سایقم  رد  بھذم  رھ  تیعضو  اب  هطبار  رد 
رھ  . دریگ رارق  تواضق  دروم  نآ  ۀنارادرک  کین  یاھصخاش  یقالخا و  یاھیرواد  قیرط 
کین گنھرف  یعامتجا و  تایقالخا  کی  ۀطساو  هب   ، دشاب رتالاب  بھذم  رھ  عون  هچ 

. دوش یم  عقاو  قیوشت  دروم  دنک و  یم  قیوشت  رتشیب  دوبھب  لاح  رد  امئاد  ۀنارادرک 
؛ میھد رارق  تواضق  دروم  نآ  هارمھ  ندمت  تیعضو  قیرط  زا  ار  بھذم  میناوت  یمن  ام 
نآ یعقاو  تعیبط  زا  یرتھب  نیمخت  ندمت  کی  ِبھذم  تلاصا  صولخ و  قیرط  زا  ام 
دقاف ًالمع  ایند  یبھذم  ناراگزومآ  نیرت  هتسجرب  زا  یرایسب   . میروآ یم  تسد  هب 
، هنادواج تایعقاو  رد  هدنھد  تاجن  نامیا  نتسب  راک  هب  یارب   . دنا هدوب  شناد 

. تسین یرورض  ایند  یدنمدرخ 

تیعقاو و زا  ناسنا  کرد  رد  توافت  هب  ًالماک  نوگانوگ  راصعا  بھاذم  رد  توافت 
یحور تایعقاو  ، و  هنارادرک کین  طباور   ، یقالخا یاھشزرا  زا  وا  توافتم  تخانش 

. دراد یگتسب 

رگید تھج  زا  ِتفرشیپ  هک  تسا  یداژن  ای  یعامتجا  ِینوریب  ۀنیآ  تایقالخا 
هنارادافو روط  هب  ار  یبھذم  یونعم و  یلخاد  یاھدادیور  ۀدھاشم  لباقریغ 

هتسناد یم  هک  یتروص  نیرتھب  هب  ار  دنوادخ  هشیمھ  ناسنا   . دزاس یم  سکعنم 
یتح  . تسا هدرک  روصت  شیاھنامرآ  نیرتالاو  اھ و  هدیا  نیرت  فرژ  لکش  هب   ، تسا

نیرتالاو نایم  زا  ار  دنوادخ  نوماریپ  دوخ  یاھتشادنپ  هشیمھ  یخیرات  بھذم 
هب ار  دنوادخ  مان  دنمشوھ  قولخم  رھ   . تسا هدیرفآ  دوخ  ۀدش  هتخانش  یاھشزرا 

. دھد یم  دناد  یم  هک  یزیچ  نیرتالاو  نیرتھب و 

، دبای یم  لزنت  ینالقع  تانایب  یلالدتسا و  تارابع  هب  هک  یماگنھ   ، بھذم
اب هک  هنوگ  نادب   ، یلماکت تفرشیپ  ندمت و  زا  هک  تسا  هدرک  تأرج  هشیمھ 
عقاو یرواد  دروم  شدوخ  یقالخا  تفرشیپ  هنارادرک و  کین  گنھرف  یاھصخاش 

. دزرو داقتنا   ، دوش یم 

هدمآ دوجو  هب  یرشب  تایقالخا  لماکت  زا  شیپ  یصخش  بھذم  هک  یلاح  رد 
تباث روط  هب  نیداھن  بھذم  هک  تسا  هدش  هتشاگن  نینچ  هنافسأتم   ، تسا

. تسا هدرک  تکرح  یرشب  یاھداژن  رییغت  لاح  رد  یمارآ  هب  یاھتنس  زا  رت  بقع 
هدوب دنک  هناراک  هظفاحم  یا  هنوگ  هب  هک  تسا  هدرک  تابثا  هتفای  نامزاس  بھذم 
تایھلا ناملاع  ؛  دنا هدرک  تیادھ  یبھذم  لماکت  رد  ار  مدرم  ًالومعم  ناربمایپ   . تسا
ای ینورد  ۀبرجت  رما  کی  بھذم  هک  اجنآ  زا   . دنا هتشاد  هاگن  بقع  ار  اھنآ  ًالومعم 

هعسوت اھداژن  ِینالقع  لماکت  زا  رتولج  یلیخ  دناوت  یمن  زگرھ   ، تسا یصخش 
. دبای
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. دبای یمن  اقترا  هتفای  مان  هزجعم  هک  هچنآ  هب  لسوت  قیرط  زا  زگرھ  بھذم  اما 
بھذم  . تسا وداج  رحس و  یودب  بھاذم  هب  تشگزاب  کی  تازجعم  یارب  وجتسج 
زین یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم  ، و  درادن ییاعدا  تازجعم  هب  یطبر  چیھ  نیتسار 

روط هب  بھذم   . دنک یمن  هراشا  تازجعم  هب  دوخ  تیعجرم  تابثا  یارب  زگرھ 
، امش بھذم  نیرتالاو  . و  دراد یصخش  ۀبرجت  رد  داینب  هشیر و  هشیمھ  هتسویپ و 
رد هک   ، یناف ناسنا   ، ناسنا دوب : یصخش  ۀبرجت  نینچ  تسرد   ، یسیع یگدنز 

، دومن ادیپ  لماک  روط  هب  مسج  رد  هاتوک  یگدنز  کی  یط  ار  وا  دوب و  ادخ  یوجتسج 
یوجتسج هب  ات  تشگ  رادیدپ  دنوادخ   ، یرشب ۀبرجت  نامھ  رد  هک  نیا  نمض 

نآ . و  دیامن ادیپ  نارکیب  تیلاعت  ِرایع  مامت  ناور  لماک  ءاضرا  اب  ار  وا  دزادرپب و  ناسنا 
تسا هدش  راکشآ  نادابِن  ناھج  رد  نونکات  هک  یعون  نیرتالاب  یتح   ، تسا بھذم 

. یرصان یسیع  ِینیمز  یگدنز  — 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 103
یبھذم ۀبرجت  تیعقاو 

شتسرپ روای  نیزاغآ  درکراک  طسوت  ناسنا  یبھذم  یتسار  هب  یاھشنکاو  ۀیلک 
، ناسنا نھذربا  ۀیطع  نیتسخن   . ددرگ یم  راھم  درخ  روای  طسوت  دوش و  یم  هئارا 
؛ تسا ناھج  رگشنیرفآ  حور  ِسدقم  حور   ۀرتسگ  رد  وا  تیصخش  نتفرگ  رارق  ۀیطع 

ریثأت نیا   ، ناگدننک میظنت  یناھج  یاطعا  ای  یھلا  نارسپ  یاطعا  زا  شیپ  اھتدم  و 
راک تیونعم  ، و  بھذم  ، تایقالخا نوماریپ  ناسنا  هاگدید  ِنداد  شرتسگ  یارب 
شرتسگ یارب  تقیقح  ۀدش  دازآ  حور   ، تشھب نارسپ  یاطعا  لابند  هب   . دنک یم 

. دناسر یم  ماجنا  هب  یدنمورین  یاھکمک  یبھذم  قیاقح  کرد  رد  یرشب  تیفرظ 
رد رکف  ناگدننک  میظنت   ، دور یم  شیپ  ینوکسم  ۀرک  کی  رد  لماکت  هک  جیردت  هب 
میظنت  . دننک یم  تکرش  هدنیازف  روط  هب  ناسنا  یبھذم  شنیب  رتالاب  عاونا  ۀعسوت 
نامیا یور  زا  یھانتم  قولخم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یناھیک  ۀرجنپ  رکف  ۀدننک 
یھاگن  ، یناھج ردپ   ، نایاپ یب  ِتیھولا  ِیھلا  یاھورین  اھتیعطق و  هب  دناوت  یم 

. دنکفیب یلامجا 

دنبای یم  یلجت  اج  همھ  رد  اھنآ  ؛  دنتسھ یتاذ  یرشب  یاھداژن  یبھذم  تالیامت 
. تسا یلماکت  هشیمھ  یودب  بھاذم  شیادیپ  ؛  دنراد یعیبط  ًارھاظ  أشنم  کی  و 

ِیا هرود  یاھیزاسراکشآ   ، دور یم  شیپ  یبھذم  یعیبط  ۀبرجت  هک  جیردت  هب 
دیکأت دروم  تسا  دنک  رگید  تھج  زا  هک  ار  یا  هرایس  لماکت  ِتکرح  ریسم  تقیقح 

. دھد یم  رارق 

: دراد دوجو  بھذم  عون  راھچ  ایشنروی  رد  هزورما 

. یلماکت ای  یعیبط  بھذم  - 1

. یھلا ۀدش  راکشآ  ای  یعیبط  قوف  بھذم  - 2

قوف یعیبط و  بھاذم  زا  یا  هتخیمآ  ِریغتم  تاجرد   ، یراج ای  یلمع  بھذم  - 3
. یعیبط
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یا هنوگ  هب  ای  هتخاس  ناسنا  ِکیژولوئت  یاھنیرتکد   ، یفسلف بھاذم  - 4
. یلالدتسا یگتخاس  بھاذم  هدش و  هشیدنا  یفسلف 

بھذم ۀفسلف  - 1

تعیبط زا  یشان  یداژن  ای  یعامتجا  هورگ  کی  نایم  رد  یبھذم  ۀبرجت  ِیگناگی 
ناسنا رد  یھلا  یورین  نیا   . تسا نکاس  درف  رد  هک  تسا  دنوادخ  ۀعطق  ناسکی 

. دوش یم  رگید  یاھناسنا  یزورھب  هب  وا  ۀناھاوخدوخریغ  ۀقالع  بجوم  هک  تسا 
 — دنتسین ناسکی  یناسنا  ود  چیھ  تسا —  اتمھ  یب  تیصخش  هک  اجنآ  زا  اما 

اھیربھار و دنناوت  یمن  یرشب  دوجوم  ود  چیھ  هک  تسا  نیا  نآ  ریذپان  بانتجا  ۀجیتن 
ریسفت هباشم  روط  هب  دنک  یم  یگدنز  اھنآ  نھذ  رد  هک  ار  تینابر  حور  تاقایتشا 
زگرھ اما   ، دننک هبرجت  ار  یونعم  ِیگناگی  دنناوت  یم  اھناسنا  زا  هورگ  کی   . دنیامن
ۀبرجت هشیدنا و  ریسفت  عونت  نیا  . و  دنبای تسد  یفسلف  هباشت  هب  دنناوت  یمن 
نافوسلیف تایھلا و  ناملاع  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  تیعقاو  نیا  قیرط  زا  یبھذم 

رھ  ، عقاو رد   . دنا هدومن  نیودت  بھذم  زا  فلتخم  فیرعت  دصناپ  زا  شیب  متسیب  نرق 
یھلا یاھ  هزیگنا  زا  شدوخ  یبرجت  ریسفت  تروص  هب  ار  بھذم  یرشب  دوجوم 

زا ، و  دبای یم  همشچرس  تسا  نکاس  وا  رد  هک  دنوادخ  حور  زا  هک  دنک  یم  فیرعت 
یمامت یبھذم  ۀفسلف  زا  توافتم  ًالماک  ریظن و  یب  دیاب  یریسفت  نینچ  ور  نیا 

. دشاب رگید  یرشب  تادوجوم 

عونمھ ناسنا  کی  یبھذم  ۀفسلف  اب  لماک  قفاوت  رد  ناسنا  کی  هک  یماگنھ 
هباشم یبھذم  ۀبرجت  کی  دوجوم  ود  نیا  هک  دھد  یم  ناشن  هدیدپ  نآ   ، تسا

رثا ناشیبھذم  یفسلف  ریسفت  هباشت  رد  هطوبرم  تاعوضوم  یور  هک  دنا  هتشاد 
. تسا هتشاذگ 

هک تسا  مھم  رایسب   ، تسا یصخش  ۀبرجت  رما  کی  امش  بھذم  هک  یلاح  رد 
ریسافت  ) رگید یبھذم  براجت  زا  یمیظع  دادعت  کی  زا  یھاگآ  ضرعم  رد  امش 

هک دیوش  نآ  عنام  هک  یدح  نآ  ات   ، دیریگب رارق  نوگانوگ ) رگید و  یاھناسنا  عونتم 
. دوش یعامتجاریغ —  ، و  هاوخدوخ  ، دودحم روحم —  دوخ  امش  یبھذم  یگدنز 

هب یودب  داقتعا  کی  ادتبا  رد  بھذم  دنک  یم  روصت  هک  تسا  اطخ  هاگنآ  ییارگدرخ 
یریگیپ کی  ًاودب  بھذم   . دوش یم  لابند  اھشزرا  یریگیپ  اب  دعب  هک  تسا  یزیچ 
یارب  . دنک یم  نیودت  ار  یریسفت  تاداقتعا  زا  یمتسیس  دعب  ، و  تسا اھشزرا 

یور دعب  فادھا —  یبھذم —  یاھشزرا  یور  هک  تسا  رتناسآ  بتارم  هب  اھناسنا 
بھذم هنوگچ  هک  دزاس  یم  نشور  نیا  . و  دننک قفاوت  ریسافت —  تاداقتعا — 

مگردرس ۀدیدپ  هک  نیا  نمض   ، دشاب هتشاد  قفاوت  فادھا  اھشزرا و  یور  دناوت  یم 
نیا  . دراذگب شیامن  هب  ار  اھنامرآ —  داضتم —  داقتعا  اھدص  هب  داقتعا  ظفح  ۀدننک 
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کرت طیارش  رد  دناوت  یم  صخشم  صخش  کی  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  نینچمھ 
بھذم  . دنک ظفح  ار  شیوخ  یبھذم  ۀبرجت  شیبھذم  تاداقتعا  زا  یرایسب  رییغت  ای 

هب ار  بھذم  تایھلا   . دبای یم  ماودت  یبھذم  تاداقتعا  رد  یبالقنا  تارییغت  مغر  هب 
. دروآ یم  دوجو  هب  ار  کیژولوئت  ۀفسلف  هک  تسا  بھذم  نیا  ؛  دروآ یمن  دوجو 

دنا هتشاد  رواب  دنا  هدوب  اطخ  هک  یدایز  رایسب  یاھزیچ  هب  نایارگ  بھذم  هک  نیا 
اب تسا و  اھشزرا  تخانش  رب  ینتبم  بھذم  اریز   ، دزاس یمن  رابتعا  یب  ار  بھذم 
رب ینتبم  بھذم  ور  نیا  زا   . دبای یم  رابتعا  یبھذم  ِیصخش  ۀبرجت  ِیواح  ِنامیا 
یارب هناقداص  شالت  کی   ، بھذم ۀفسلف   ، تایھلا ؛  تسا یبھذم  ۀشیدنا  هبرجت و 

ای  ، اطخ ای  تسرد  تسا  نکمم  یریسفت  تاداقتعا  نینچ   . تسا هبرجت  نآ  ریسفت 
. دنشاب اطخ  تقیقح و  زا  یطولخم 

چیھ  . تسا زادرپ  هشیدنا  قوف  هک  تسا  یا  هبرجت  یونعم  یاھشزرا  تخانش  کرد 
، سح  ” نیا ندومن  صخشم  یارب  دناوتب  هک  درادن  دوجو  یرشب  نابز  چیھ  رد  یتغل 
راک هب  میمانب  یھاگآ  - ادخ میا  هدیزگرب  ام  هک  هبرجت “  ” ای  ،“ ینیب نورد   ” ،“ ساسحا ”

میظنت تسین —  یصخش  دنک  یم  یگدنز  ناسنا  رد  هک  دنوادخ  حور   . دوش هتفرگ 
، و دراد یم  هضرع  ار  یشزرا  حصان  نیا  اما  تسا —  یصخش  شیپ   ، هدننک
یصخش  ، ینارکیب رظن  زا  رظن و  نیرتالاب  زا  هک   ، دوارت یم  ار  تیھولا  زا  یا  هحیار 

، دوبن هاگآ  رگا  ، و  دشاب هاگآ  تسناوت  یمن   ، دوبن یصخش  لقادح  دنوادخ  رگا   . تسا
. دوب یم  یرشب  نودام  سپ 

درف بھذم و  - 2

هب یرشب  ریمض  رد  شروھظ  زا  شیپ  تسا و  ارگ  شنک  رشب  نھذ  رد  بھذم 
دنک هبرجت  ار  دلوت  هک  نآ  زا  شیپ  کدوک  کی   . تسا هتفای  ققحت  یبرجت  یا  هنوگ 
کی هکلب   ، تسین یناھگان  بھذم  ِدلوت “  ” اما  . درذگ یم  شدوجو  زا  هام  هن  دودح 
هب امش   . دھد یم  خر  دلوت “  ” کی دوز  ای  رید   ، دوجو نیا  اب   . تسا یجیردت  یرادیدپ 
یدلوت دیشاب — “ هتفای  دلوت  ون  زا   ” هک نیا  رگم   ، دیوش یمن  دراو  ینامسآ  توکلم 

ریگمشچ تالالتخا  یحور و  دایز  یگنتلد  اب  یونعم  یاھدلوت  زا  یرایسب   . حور زا 
نامیاز  ” کی اب  یکیزیف  یاھدلوت  زا  یرایسب  هک  هنوگ  نامھ   ، دنتسھ هارمھ  یناور 
ریاس  . دنوش یم  یگژیو  نییعت  نامیاز “  ” ِرگید یداعریغ  یاھزیچ  و  ینافوط “

هارمھ هب  یلاعتم  یاھشزرا  ِتخانش  ِلامرن  یعیبط و  دشر  کی  یونعم  یاھدلوت 
شالت نودب  یبھذم  تفرشیپ  چیھ  هچرگ   ، دنتسھ یونعم  ۀبرجت  شیازفا  کی 
ۀبرجت کی  هاگچیھ  بھذم   . ددنویپ یمن  عوقو  هب  یدرف  خسار و  مزع  هناھاگآ و 
تسا هتفای  مان  بھذم “ دلوت   ” هک هچنآ   . تسین یفنم  درکیور  کی  لعفنم و 

ًالومعم براجت  نیا   . تسین طوبرم  شیک  رییغت  هب  موسوم  براجت  هب  ًامیقتسم 
، و یساسحا بوکرس   ، ینھذ داضت  ۀجیتن  رد  اھدعب  هک  ار  یبھذم  یاھدادخر 
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. دنک یم  یگژیو  نییعت  دنھد  یم  خر  یگدنز  رد  وخ  قلخ و  هب  طوبرم  یاھینوگرگد 

هب تبسن  هک  دنتفای  شرورپ  یا  هنوگ  هب  دوخ  نیدلاو  طسوت  هک  یصاخشا  نآ  اما 
یاھناسنا هب  دیابن   ، دندرک دشر  یھاگآ  رد  ینامسآ  تبحم  اب  ردپ  کی  زا  یدنزرف 
ینوگرگد کی   ، هناسانشناور نارحب  کی  قیرط  زا  دنناوت  یم  طقف  هک  دوخ  عونمھ 

اب  ، دنبای تسد  دنوادخ  اب  یناحور  یرایمھ  زا  یھاگآ  نینچ  هب   ، یساسحا
. دنرگنب نظءوس 

هناوج نآ  رد  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم  مخت  هک  ناسنا  نھذ  رد  یلماکت  کاخ 
یعامتجا یھاگآ  کی  بجوم  ناوا  نامھ  رد  هک  تسا  یقالخا  تعیبط  دنز  یم 

ای  ، هانگ  ، تیسنج هب  کدوک  کی  یقالخا  تشرس  یاھشزیگنا  نیتسخن   . دوش یم 
هب قایتشا  ، و  فاصنا  ، تلادع یاھ  هزیگنا  هب  هکلب   ، دنرادن طبر  یصخش  رورغ 

یاھیرادیب نینچ  هک  یماگنھ  . و  درف ناعونمھ  هب  دنمدوس  تمدخ  ینابرھم — 
خر یبھذم  تایح  زا  یجیردت  لماکت  کی   ، دنبای یم  شرورپ  یقالخا  نیزاغآ 

. تسا اھنارحب  ، و  اھینوگرگد  ، اھداضت زا  غراف  ًاتبسن  هک  دھد  یم 

هنانیب و دوخ  یاھ  هزیگنا  نایم  داضت  کی  زا  یزیچ  ناوا  نامھ  رد  یرشب  دوجوم  رھ 
کمک یارب  وجتسج  ۀجیتن  رد  تاقوا  یرایسب  ، و  دنک یم  هبرجت  ار  شا  هناتسود  عون 
ادخ ۀبرجت  نیلوا  تسا  نکمم  یقالخا  یاھداضت  نیا  لح  راک  رد  یرشب  قوف 

. دیآ تسد  هب  یھاگآ 

یفنم یدایز  یاھناسنا   . یفنم هن   ، تسا تبثم  ًاعبط  کدوک  کی  یسانشناور 
تبثم کدوک  دوش  یم  هتفگ  هک  یماگنھ   . دنا هتفای  شزومآ  روطنیا  اریز  دنتسھ 
هک ینھذ  یاھورین  نآ   ، دوش یم  هراشا  وا  یقالخا  یاھ  هزیگنا  هب   ، تسا

. دھد یم  ناشن  ار  رکف  ۀدننک  میظنت  دورو  ناشیرادیدپ 

یوس هب  یبھذم  یھاگآ  یرادیدپ  رد  لامرن  کدوک  نھذ   ، اطخ شزومآ  نادقف  رد 
هن  ، دنک یم  تکرح  تبثم  یا  هنوگ  هب  یعامتجا  تمدخ  یقالخا و  یراکتسرد 
داضت تسا  نکمم  یبھذم  ۀبرجت  ندمآ  دوجو  هب  رد   . هانگ اطخ و  زا  رود  هب   ، یفنم
درکراک ، و  شالت  ، ریذپان بانتجا  تامیمصت  اما   ، دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  دوجو 

. دنراد دوجو  هشیمھ  یرشب  ۀدارا 

نیتسخن نیمھ  . و  تسا مأوت  شیب  ای  مک  ِیقالخا  داضت  اب  ًالومعم  یقالخا  باختنا 
رارق یتسود  عون  یاھشزیگنا  یتسرپ و  دوخ  دیدش  لیم  نیب  کدوک  نھذ  رد  داضت 

هدیدان ار  هناھاوخدوخ  ۀزیگنا  ِیتیصخش  یاھشزرا  رکف  ۀدننک  میظنت   . دراد
هک هناتسود  عون  شزیگنا  یور  یکدنا  حیجرت  ات  دنک  یم  لمع  ًاعطق  اما   ، دریگ یمن 

تروص درب  یم  هار  ینامسآ  توکلم  یاھینامداش  هب  یرشب و  یداش  فدھ  هب 
. دھد
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دیدش لیم  اب  ییوربور  ماگنھ  رد  هک  دنیزگ  یمرب  یقالخا  صخش  کی  هک  یماگنھ 
. تسا یبھذم  ِیودب  ۀبرجت  نیا   ، دشاب یھاوخدوخ  زا  یراع   ، ندوب هاوخ  دوخ  یارب 
یرشب و مھ  یمیمصت  نینچ  ؛  دھد ماجنا  یباختنا  نینچ  دناوت  یمن  یناویح  چیھ 

تمدخ شزیگنا  تسا و  یھاگآ  ادخ  تیعقاو  ۀدنریگ  رب  رد  نیا   . تسا یبھذم  مھ 
کی نھذ  هک  یماگنھ   . دراذگ یم  شیامن  هب  ار  ناسنا  یردارب  یانبم   ، یعامتجا

نینچ  ، دنک یم  باختنا  هنابلطواد  لمع  کی  قیرط  زا  ار  یقالخا  حیحص  یرواد 
. تسا یبھذم  ۀبرجت  کی  ۀدنریگ  رب  رد  یمیمصت 

بسک یقالخا  تیفرظ  ات  دنک  دشر  یفکم  ردق  هب  کدوک  کی  هک  نآ  زا  شیپ  اما 
کی شیپ  زا   ، دیامن باختنا  ار  هناتسود  عون  تمدخ  دوش  رداق  بیترت  نیدب  دنک و 
نیا . و  تسا هدروآ  دوجو  هب  دوخ  رد  ار  هناتسرپدوخ  ِتسدکی  ًالماک  یوق و  تعیبط 

و رتالاب “  ” یاھتشرس نایم  هزرابم  یروئت  شیادیپ  بجوم  هک  تسا  یعقاو  ِتیعضو 
رد  . دوش یم  هدنبیز  ِنیون “ ِتعیبط   ” و نیشیپ “ راکھانگ  ناسنا   ” نایم  ،“ رت نییاپ  ”

نتفرگ زا  نداد   ” هک دریگب  دای  دنک  یم  عورش  لامرن  کدوک   ، یگدنز ِناوا  نامھ 
“. تسا رت  هدنخرف 

شدوخ شرورغ —  اب  ار  دوخ  هب  تمدخ  هب  قایتشا  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  ناسنا 
عون اب  شتساوخ  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  وا   ، هسیاقم رد   . دیامن تیوھ  نییعت  — 
یتسار هب  . و  دوش تیوھ  نییعت  دنوادخ —  شدوخ —  زا  جراخ  یریثأت  اب   ، یتسود

عقاو رد  هناھاوخدوخریغ  تالیامت  نینچ  یمامت  اریز   ، تسا تسرد  یتواضق  نینچ 
هدننک میظنت  نیا  ، و  دنراد درف  رد  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  یاھیربھار  رد  أشنم 
عون یارب  قایتشا  تروص  هب  یحور  حصان  شزیگنا   . تسا دنوادخ  زا  یا  هعطق 

لقادح  . دوش یم  کرد  یرشب  یھاگآ  رد   ، ندوب عونمھ  قولخم  هجوتم   ، یتسود
رد دشر  لاح  رد  کدوک  هک  یماگنھ   . تسا کدوک  نھذ  نیداینب  نیزاغآ و  ۀبرجت  نیا 
نانچ یتسود  عون  لیم  تسا  نکمم   ، دروخ یم  تسکش  تیصخش  نتخاس  هناگی 

هارمگ ریمض  کی   . دنز یدج  بیسآ  درف  یزورھب  هب  هک  دبای  هعسوت  دح  زا  شیب 
یدونشخان نایاپ  مدع  ، و  اھ هودنا   ، اھینارگن  ، اھداضت ۀدمع  لوئسم  دناوت  یم  هدش 

. دشاب یرشب 

یرشب داژن  بھذم و  - 3

رد یگمھ  رگید  نوگانوگ  تافارخ  ، و  اھایور  ، حاورا هب  نتشاد  رواب  هک  یلاح  رد 
یگتسبمھ حور  ریثأت  دیابن  امش   ، دندرک یزاب  شقن  یودب  بھاذم  یلماکت  أشنم 
یعامتجا قیقد  تیعضو  نآ  یھورگ  ۀطبار  رد   . دیراگنا هدیدان  ار  هلیبق  ای  هفیاط 

 – هناتسرپ دوخ  داضت  یارب  یرشب  نیزاغآ  نھذ  ِیقالخا  تعیبط  رد  هک  دش  هضرع 
هب ناشداقتعا  مغر  هب   ، یودب یاھییایلارتسا   . دومن مھارف  شلاچ  هناتسود  عون 

نینچ  ، نامز رورم  هب   . دننک یم  زکرمتم  هلیبق  یور  ار  ناشبھذم  زونھ   ، حاورا
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تروص هب  سپس  تاناویح و  تروص  هب  ادتبا  هک  دنراد  لیامت  نیا  هب  یبھذم  میھافم 
هیاپ نود  یاھداژن  نیا  یتح   . دنبای مسجت  ادخ  کی  تروص  هب  ای  ناسناربا  کی 

، دنتسین ارگ  متوت  ناشتاداقتعا  رد  یتح  هک   ، ییاقیرفآ نانیشن  نابایب  نوچمھ 
رالوکس و یاھشزرا  نایم  یودب  زیامت  کی   ، هورگ عفن  دوخ و  عفن  نایم  توافت 

. تسین یبھذم  ۀبرجت  عبنم  یعامتجا  هورگ  اما   . دنھد یم  صیخشت  ار  سدقم 
نیا  ، ناسنا نیزاغآ  بھذم  هب  یودب  یاھتدعاسم  نیا  یمامت  ریثأت  زا  رظن  فرص 

یقیقح یاھدوجو  رد  یبھذم  نیتسار  ۀزیگنا  أشنم  هک  دنام  یم  یقاب  تیعقاو 
. دنزاس یم  لاعف  ندوب  یھاوخدوخ  زا  یراع  هب  ار  هدارا  هک  تسا  یحور 

ّنم  ، یعیبط یاھزار  اھیتفگش و  هب  یودب  داقتعا  ریثأت  تحت  شیپ  زا  دعب  بھذم 
درف هک  دراد  یم  مزال  لماکت  لاح  رد  بھذم  دوز  ای  رید  اما   . دراد رارق   ، یصخشریغ
یراک دیاب  ، و  دھد ماجنا  یصخش  ینابرق  یعون  دوخ  یعامتجا  هورگ  ریخ  یارب 
بھذم تشونرس   ، تیاھن رد   . دنک رتھب  رت و  لاحشوخ  ار  مدرم  ریاس  ات  دھد  ماجنا 

. دوش ناسنا  دنوادخ و  هب  مداخ  هک  تسا  نیا 

هک یبھاذم  ۀدمع  اما   ، تسا هدش  یحارط  ناسنا  طیحم  رییغت  یارب  بھذم 
طیحم  . دنا هدوب  هدنامرد  راک  نیا  ماجنا  یارب  دنوش  یم  تفای  اھناسنا  نایم  رد  هزورما 

. تسا هتشاد  طلست  بھذم  رب  تاقوا  رتشیب 

رتمھم همھ  زا  هک  یا  هبرجت  راصعا  یمامت  ِبھذم  رد  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب 
هن  ، تسا یعامتجا  یناعم  یقالخا و  یاھشزرا  اب  هطبار  رد  ساسحا  تسا 
هک جیردت  هب   . یفسلف یاھیروئت  ای  کیژولوئت  تابصعت  نوماریپ  ندرک  هشیدنا 
یا هنوگ  هب  بھذم   ، دوش یم  وداج  رحس و  رصنع  نیشناج  تایقالخا  موھفم 

. دبای یم  لماکت  بولطم 

، و حور زا  سرت   ، تعیبط شتسرپ   ، وداج رحس و   ، ّنم ِتافارخ  ندومن  یط  اب  ناسنا 
درف یبھذم  درکیور  نآ  قیرط  زا  هک  ینوگانوگ  نییآ  هب  ندیسر  ات  ناویح  شتسرپ 

تروص هب  موسر  بادآ و  نیا  دعب  . و  تفای لماکت  دش  هلیبق  ِیھورگ  یاھشنکاو 
اھسرت و نیا  ماجنارس  ، و  دومن ادیپ  لکش  تفای و  ینوناک  زکرمت  یا  هلیبق  تاداقتعا 

رصنع یبھذم  لماکت  نیا  یمامت  رد  اما   . دنتفای مسجت  نایادخ  لکش  هب  دیاقع 
هشیمھ ناسنا  نورد  رد  ادخ  ۀزیگنا   . دوبن بیاغ  لماک  روط  هب  زگرھ  یقالخا 

رد یھلا —  یرگید  یناسنا و  یکی  دنمورین —  تاریثأت  نیا  . و  دوب دنمتردق 
کی اب  بلغا  هچ  رگ   ، دومن نیمضت  ار  بھذم  یاقب  راصعا  یاھبیشن  زارف و  رساترس 

رارق یدوبان  رطخ  ضرعم  رد  مصاختم  یاھمسینوگاتنآ  هنارگناریو و  لیامت  رازھ 
. تفرگ

یناحور یمدمھ  - 4
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نیا یبھذم  ییامھدرگ  کی  یعامتجا و  صوصخ  هب  تقو  کی  نایم  زراب  توافت 
هیاس یبھذم  رب  یناحور  یمدمھ  رفسمتا   ، رالوکس اب  هسیاقم  رد  هک  تسا 
داجیا یھلا  اب  یرایمھ  ساسحا  کی  قیرط  نیدب  یرشب  ترشاعم   . تسا هدنکفا 
ۀدعو کی  ندروخ  رد  ندش  میھس   . تسا یھورگ  شتسرپ  زاغآ  نیا  ، و  دنک یم 

نیا زین  نیزاغآ  بھاذم  ، و  دوب یعامتجا  یمدمھ  عون  نیرت  نیزاغآ  ییاذغ  لومعم 
طسوت دیاب  ینییآ  ینابرق  یاھتمسق  زا  یخرب  هک  دندرک  مھارف  ار  ناکما 

یمدمھ ۀویش  نیا  دنوادخ  ماش   ، تیحیسم رد  یتح   . دوش هدروخ  نارگشتسرپ 
شخب و توارط  ۀرود  کی  یناحور  یمدمھ  رفسمتا   . دنک یم  ظفح  ار  یناحور 

ۀناتسود عون  قایتشا  اب  هنانیبدوخ  ِیتسرپدوخ  داضت  رد  یتشآ  ۀدنھد  شمارآ 
نیتسار شتسرپ  ِدمآرد  شیپ  نیا  . و  دنک یم  نیمأت  ار  درف  رد  نکاس  ِیحور  حصان 

. دوش یم  رجنم  ناسنا  یردارب  یرادیدپ  هب  هک  دنوادخ  روضح  شنک  تسا — 

لتخم دنوادخ  اب  وا  یناحور  یمدمھ  هک  درک  ساسحا  یودب  ناسنا  هک  یماگنھ 
ات دش  لسوتم  ندرک  ینابرق  یعون  هب  هرافک  تخادرپ  یارب  شالت  رد   ، تسا هدش 

فشک هب  یراکتسرد  یارب  یگنشت  یگنسرگ و   . دنادرگزاب ار  هناتسود  ۀطبار 
کت کت  یارب  رما  نیا  ، و  دیازفا یم  اھلآ  هدیا  رب  تقیقح  ، و  درب یم  هار  تقیقح 
لیامت نیا  هب  ام  یاھنامرآ  اریز   ، دنک یم  داجیا  یدیدج  تالکشم  نایارگ  بھذم 

ندرک یگدنز  یارب  ام  ناوت  هک  یلاح  رد   ، دننک دشر  یسدنھ  تفرشیپ  اب  هک  دنراد 
. دور یم  الاب  یباسح  تفرشیپ  قیرط  زا  طقف  اھنآ  قباطم 

نییاپ زا  ای  دیآ  یم  هدش  لتخم  یناحور  یمدمھ  زا  ای  هانگ ) زا  یھاگآ  هن   ) هانگ سح 
نیا قیرط  زا  دناوت  یم  طقف  ییانگنت  نینچ  زا  ییاھر   . درف یقالخا  یاھنامرآ  ندروآ 

تساوخ اب  فدارتم  ًاموزل  درف  یقالخا  یاھنامرآ  نیرتالاو  هک  دوش  لصاح  کرد 
نیرتالاو قباطم  هک  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یمن  ناسنا   . دنتسین دنوادخ 

دنوادخ و نتفای  نوماریپ  شفدھ  هب  تبسن  دناوت  یم  اما   ، دنک یگدنز  شیاھنامرآ 
. دشاب مدق  تباث  ندش  وا  دننام  رتشیب  رتشیب و 

هانگ نیا  یمامت  داینب  وا   . درب نایم  زا  ار  هرافک  ینابرق و  نییآ  یمامت  یسیع 
دنوادخ دنزرف  کی  ناسنا  هک  مالعا  نیا  قیرط  زا  ار  ناھج  رد  اوزنا  سح  موھوم و 

هداد رارق  هدلاو  دنزرف –  داینب  کی  یور  هدننیرفآ  هدیرفآ –  ۀطبار  ؛  تخاس دوبان  تسا 
یمامت  . دوش یم  شیناسنا  نارتخد  نارسپ و  یارب  تبحم  اب  ردپ  کی  دنوادخ   . دش
هشیمھ یارب  دوبن  یگداوناخ  یمیمص  ۀطبار  نینچ  عورشم  شخب  کی  هک  ینییآ 

. تسا هدش  یغلم 

رد هکلب   ، یگتسیاش ای  تلیضف  یانبم  رب  هن   ، شدنزرف  ، ناسنا اب  ردپ  یادخ 
ۀطبار کی  هطبار   . قولخم دوصقم  فدھ و  دنک —  یم  دروخرب  دنزرف  ۀزیگنا  صیخشت 

. دیآ یمرد  تکرح  هب  یھلا  رھم  اب  تسا و  کدوک  هدلاو –  ِدنویپ 
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یقالخا مازلا  یعامتجا و  ۀفیظو  ساسحا  کی  أشنم  یلماکت  نیزاغآ  نھذ 
تمدخ رت  تبثم  قایتشا   . تسا یساسحا  سرت  زا  یشان  ًاتدمع  هک  دوش  یم 

نھذ رد  هک  یھلا  حور  میقتسم  شزیگنا  زا  هناتسود  عون  ییارگنامرآ  یعامتجا و 
. تسا هتفرگ  همشچرس  تسا  نکاس  رشب 

یارب یھاوخدوخ  ندنار  دوخ  زا  شزیگنا  نارگید —  هب  ندرک  یکین  نامرآ  هدیا و  نیا 
ار ییاھنآ  طقف  یودب  ناسنا   . تسا دودحم  رایسب  ادتبا  رد  درف —  ۀیاسمھ  تعفنم 
هب هک  ییاھنآ   ، دنک یم  یقلت  هیاسمھ  ناونع  هب  دنتسھ  کیدزن  وا  هب  رایسب  هک 
، دور یم  شیپ  یبھذم  ندمت  هک  جیردت  هب  ؛  دننک یم  راتفر  وا  اب  هیاسمھ  ناس 

. و دوش یم  تلم  ، و  هفیاط  ، هلیبق لماش  دبای و  یم  طسب  درف  کی  ۀیاسمھ  موھفم 
، دوش تیرشب  یمامت  لماش  ات  داد  شرتسگ  ار  هیاسمھ  ۀرتسگ  یسیع  سپس 

رھ نورد  رد  یزیچ  . و  میرادب تسود  ار  دوخ  نانمشد  دیاب  هک  هنوگ  نادب  یتح 
تسرد یقالخا —   ، شزومآ نیا  دیوگ  یم  وا  هب  هک  دراد  دوجو  لامرن  یرشب  دوجوم 
فارتعا  ، دندنب یم  راک  هب  نازیم  نیرتمک  هب  ار  نامرآ  نیا  هک  ییاھنآ  یتح   . تسا — 

. تسا تسرد  یروئت  رد  نآ  هک  دننک  یم 

زا یراع  هب  یرشب  یناھج  قایتشا  نیا  یقالخا  ۀبنج  اھناسنا  یمامت 
نیا أشنم  ارگ  ناسنا  درف   . دنھد یم  صیخشت  ار  ندوب  تسود  عون  یھاوخدوخ و 

هب ارگ  بھذم  درف  ؛  دھد یم  تبسن  یدام  نھذ  یعیبط  درکراک  هب  ار  رفاو  قایتشا 
ِیھاوخدوخ زا  یراع  یتسار  هب  ۀزیگنا  هک  دھد  یم  صیخشت  رت  حیحص  یا  هنوگ 

. تسا رکف  ۀدننک  میظنت  ِیحور  ینورد  یاھیربھار  هب  شنکاو  رد  ناسنا  نھذ 

زا ریغ  یزیچ  هاوخدوخ و  تساوخ  نایم  نیزاغآ  یاھداضت  نیا  زا  ناسنا  ریسفت  اما 
هناگی یبوخ  هب  ًاتبسن  تیصخش  کی  طقف   . تسین اکتا  لباق  هشیمھ  دوخ  ِتساوخ 

یھاگآ یھاوخدوخ و  دیدش  لایما  ۀناگدنچ  یاھزیتس  نایم  دناوت  یم  هدش 
قوقح زا  درف  ناگیاسمھ  ۀزادنا  هب  نتشیوخ   . دنک یرواد  یعامتجا  یافوکش 

درف تمدخ  هجوت و  هب  تبسن  درف  هب  رصحنم  تابلاطم  کیچیھ   . تسا رادروخرب 
هانگ تاساسحا  عون  نیرت  نیزاغآ  بجوم  لکشم  نیا  ندومن  لح  رد  یماکان   . درادن

. دوش یم  یرشب 

نتشیوخ و ِیھاوخدوخ  قایتشا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هاگنآ  طقف  یرشب  ینامداش 
دحتم تساوخ  قیرط  زا  یھلا ) حور   ) رتالاب ِنتشیوخ  ِیتسود  عون  دیدش  لیم 

نھذ  . دنوش یم  راگزاس  گنھامھ و  هدننک  یتسرپرس  هدننک و  هچراپکی  ِتیصخش 
ِیعیبط طسب  نایم  هقباسم  ِیرواد  جنرغب  لکشم  اب  هراومھ  یلماکت  ناسنا 

هک یھاوخدوخ  زا  یراع  یاھقایتشا  ِیقالخا  دشر  یساسحا و  یاھشنکاو 
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. تسا وربور  یبھذم —  نیتسار  ۀشیدنا  تسا —  یونعم  شنیب  رب  ینتبم 

یارب نتشیوخ و  یارب  بوخ  هزادنا  نامھ  ِزیچ  ندروآ  تسد  هب  یارب  شالت 
هشیمھ هک  دراد  یم  هضرع  ار  یلکشم  رگید  یاھ  نتشیوخ  زا  دادعت  نیرتشیب 

رد  . دوش لح  شخب  تیاضر  یا  هنوگ  هب  اضف  نامز و  بوچراچ  کی  رد  دناوت  یمن 
لصف لح و  دنناوت  یم  ییاھمسینوگاتنآ  نینچ   ، نادواج یگدنز  کی  بوچراچ 

هب یسیع   . دنتسین ندش  لح  هب  رداق  اھنآ  یرشب  هاتوک  یگدنز  کی  رد  اما   ، دنوش
، دنک ظفح  ار  دوخ  ناج  هک  یسک  : ” تفگ هک  هاگنآ  دومن  هراشا  یسکوداراپ  نینچ 

تسد زا  ار  نآ  دنوادخ  توکلم  رطاخ  هب  هک  سک  رھ  اما   ، داد دھاوخ  تسد  زا  ار  نآ 
“. تفای دھاوخ  ار  نآ   ، دھدب

زا سپ  شیپ و  موادم  شالت  کی  ندش —  هنوگادخ  یارب  وپاکت  اھنامرآ —  یریگیپ 
راک رھ   . تسین توافتم  یناسنا  دوجو  اب  ًاساسا  گرم  زا  سپ  یگدنز   . تسا گرم 

تایح یدوبھب  هب  ًامیقتسم  مینز  یم  تسد  نآ  هب  یگدنز  نیا  رد  ام  هک  ار  یکین 
قیرط زا  ار  یونعم  یلبنت  یقالخا و  ییاسآ  نت  یعقاو  بھذم   . دنک یم  کمک  هدنیآ 

هک یلاعتم  تشرس  کی  یاھتلیضف  یمامت  نتشاد  هب  هدوھیب  دیما  ندومن  قیوشت 
جیورت دوش  یم  اطعا  درف  کی  هب  یعیبط  گرم  یاھ  هزاورد  زا  روبع  ۀجیتن  رد 

یارب ار  ناسنا  یاھشالت  یناسنا  تقوم  رمع  لوط  رد  نیتسار  بھذم   . دنک یمن 
ینغ هب  میقتسم  کمک  کی  یناسنا  درواتسد  رھ   . درامش یمن  زیچان  تفرشیپ 

. تسا اقب  نادواج  ۀبرجت  لحارم  نیتسخن  ندش 

هک دوش  یم  هداد  شزومآ  وا  هب  هک  هاگنآ  تسا  رابگرم  ناسنا  ییارگنامرآ  یارب  نیا 
وا یماع  یعیبط  یاھ  هزیرغ  لماکت  ًافرص  وا  ۀناتسود  عون  یاھ  هزیگنا  یمامت 
یاھورین زا  وا  ناور  رتالاب  دیدش  تالیامت  نیا  دریگ  یم  دای  هک  هاگنآ  وا  اما   . دنتسھ

، دننیزگ یم  ینکس  وا  یناسنا  نھذ  رد  هک  دنبای  یم  همشچرس  یا  یحور 
. دبای یم  یژرنا  دنمتردق  یا  هنوگ  هب  دوش و  یم  هتسراو 

هب هک  هاگنآ  درب  یم  الاب  شدوخ  زا  رتارف  شدوخ و  زا  جراخ  هب  ار  ناسنا  رما  نیا 
هک دنک  یم  شالت  یگدنز و  یزیچ  وا  نورد  رد  هک  دنک  یم  کرد  لماک  روط  هب  هرابکی 

قوف أشنم  رد  هدنز  نامیا  کی  هک  تسا  ببس  نیدب  . و  تسا یھلا  نادواج و 
میتسھ دنوادخ  نادنزرف  ام  هک  دنک  یم  دییأت  ار  نامداقتعا  نیا  ام  یاھنامرآ  ِیرشب 

یعقاو ار  ناسنا  یردارب  تاساسحا   ، ام ۀناتسود  عون  خسار  تاداقتعا  و 
. دزاس یم 

هن یناف  ناسنا   . تسا رادروخرب  دازآ  ۀدارا  کی  زا  ًاعطق  شیونعم  ورملق  رد  ناسنا 
هن تسا و  دنمتردق  ًامامت  یادخ  کی  فاطعنا  لباق  ریغ  تیمکاح  ناوتان  ۀدرب  کی 

نیقی روط  هب  ناسنا   . یناھیک یتسیناکم  ربج  کی  ۀنادیمون  تکالھ  ینابرق 
. تسا شدوخ  نادواج  تشونرس  ۀدنزاس 
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ناور نورد  زا  یحور  دشر   . ددرگ یمن  یلاعتم  ای  دبای  یمن  تاجن  راشف  اب  ناسنا  اما 
لکش رییغت  ار  تیصخش  تسا  نکمم  راشف   . دبای یم  همشچرس  لماکت  لاح  رد 

هب طقف  یشزومآ  راشف  یتح   . دوش یمن  دشر  نتخیگنارب  بجوم  زگرھ  اما   ، دھد
براجت یریگشیپ  هب  تسا  نکمم  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا رثؤم  یفنم  یا  هنوگ 
یمامت هک  تسا  رتشیب  همھ  زا  ییاج  رد  یونعم  دشر   . دنک کمک  راب  هعجاف 

یدازآ اجنآ   ، دشاب دنوادخ  حور  اج  رھ   ” . دنتسھ لقادح  کی  رد  ینوریب  یاھراشف 
، هناخ یاھراشف  هک  دنک  یم  دشر  وحن  نیرتھب  هب  یماگنھ  ناسنا  “ . تسا

هک دوش  یقلت  ینعم  نیدب  دیابن  نیا  اما   . دنتسھ لقادح  تلود  ، و  اسیلک  ، عامتجا
تلود ، و  اسیلک  ، یعامتجا یاھداھن   ، لزنم یارب  ییاج  چیھ  ورشیپ  ۀعماج  کی  رد 

. درادن دوجو 

یھورگ نینچ  تامازلا  زا  یبھذم  یعامتجا  هورگ  کی  زا  یوضع  هک  یماگنھ 
شدوخ یصخش  ریسفت  لماک  زاربا  رد  هک  دوش  قیوشت  دیاب   ، تسا هدرک  تعاطا 
دنم هرھب  یبھذم  یدازآ  زا  یبھذم  ۀبرجت  تایعقاو  یبھذم و  داقتعا  قیاقح  زا 
ِیناسمھ هب  هن   ، دراد یگتسب  یونعم  تدحو  هب  یبھذم  هورگ  کی  تینما   . ددرگ

زا دوش  شیدنا “ دازآ   ” هک نیا  نودب  دشاب  رداق  دیاب  یبھذم  هورگ  کی   . کیژولوئت
شتسرپ ار  هدنز  یادخ  هک  ییاسیلک  رھ  یارب   . ددرگ دنم  هرھب  یشیدنا  دازآ  ِیدازآ 

یاھراشف یمامت  دنک  یم  تأرج  ، و  دنک یم  دییأت  ار  ناسنا  یردارب   ، دنک یم 
. دراد دوجو  یدایز  دیما  درادرب  شیاضعا  یور  زا  ار  یداقتعا 

یفسلف یگنھامھ  - 6

ملع کی  دناوت  یمن  زگرھ  نآ  ؛  تسا رشب  حور  یاھشنکاو  اھشنک و  ۀعلاطم  تایھلا 
فیصوت رد  یسانشناور و  اب  شیب  مک و  دیاب  هشیمھ  شیصخش  زاربا  رد  اریز  دوش 
امش بھذم  ۀعلاطم  هشیمھ  تایھلا   . دوش بیکرت  هفسلف  اب  شکیتامتسیس 

. تسا یسانشناور  یرگید  بھذم  ۀعلاطم  ؛  تسا

مولع  ، دوش یم  کیدزن  نوریب  زا  شناھج  یسررب  هعلاطم و  هب  ناسنا  هک  یماگنھ 
ناھج شدوخ و  شھوژپ  هب  وا  هک  یماگنھ  ؛  دروآ یم  دوجو  هب  ار  نوگانوگ  یکیزیف 
شالت رد   . دوش یم  کیزیفاتم  تایھلا و  شیادیپ  بجوم   ، دوش یم  کیدزن  نورد  زا 

یاھشزومآ اھ و  هتفای  نیب  ادتبا  رد  هک  تاضقانت  زا  یرایسب  نتخاس  نوزوم  یارب 
رادیدپ ًاعطق  تادوجوم  اھزیچ و  ِناھج  هب  دروخرب  ِفلاخم  ًالماک  ریسم  ود  نیا 

. دیآ یم  دوجو  هب  هفسلف  یدعب  رنھ  دنوش  یم 

. دراد راک  رس و   ، یرشب ۀبرجت  ندوب  ینورد  زا  یھاگآ   ، یونعم شرگن  اب  بھذم 
نورد هب  ار  جراخ  ناھج  هک  دھد  یم  ار  تصرف  نیا  وا  هب  ناسنا  یونعم  تعیبط 
روط هب  رگا  شنیرفآ  یمامت  تعیبط  هک  تسا  تسرد  ور  نیا  زا   . دزاس هنوراو 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



دسر یم  رظن  هب   ، دوش هتسیرگن  تیصخش  ۀبرجت  ِندوب  ینورد  زا  درف  هب  رصحنم 
. تسا یونعم 

ۀطوبرم کرد  دوخ و  یکیزیف  یاھسح  ِیدام  یایاطع  قیرط  زا  ناسنا  هک  یماگنھ 
، ناھیک دسر  یم  رظن  هب   ، دنک یم  یسررب  ار  ناھج  یلیلحت  یا  هنوگ  هب  ینھذ 

هنوراو لماش  تیعقاو  ۀعلاطم  کینکت  نینچ   . تسا یدام  یژرنا –  یکیناکم و 
. تسا جراخ  هب  لخاد  زا  ناھج  نتخاس 

تایضرف یور  دناوت  یمن  ناھج  یفسلف  مجسنم  یقطنم و  تشادرب  کی 
هشیدنا یاھمتسیس  نیا  یود  رھ  اریز   ، دوش هتخاس  ییارگ  حور  ای  مسیلایرتام 

رد ار  ناھیک  دنروبجم   ، دنوش یم  هدرب  راک  هب  یمومع  روط  هب  هک  یماگنھ   ، ندرک
هنوراو نوریب  هب  نورد  زا  هک  دنک  یم  رارقرب  سامت  یناھج  اب  یلوا   ، دنرگنب فیرحت 

هدش هنوراو  نورد  هب  نوریب  زا  هک  دنک  یم  کرد  ار  یناھج  تعیبط  یمود  ، و  هدش
نودب دناوت  یمن  زگرھ   ، ییاھنت هب   ، دوخ ۀطساو  هب  بھذم  ای  شناد  ور  نیا  زا   . تسا
زا یفکم  مھف  کی  هب  یھلا  یزاسراکشآ  یرگنشور  یرشب و  ۀفسلف  تیادھ 

. دشاب هتشاد  دیما  یناھج  طباور  قیاقح و 

مسیناکم و هب  شا  ییافوکش  دوخ  زاربا و  یارب  دیاب  هشیمھ  ناسنا  ینورد  حور 
دیاب زین  یدام  تیعقاو  نوماریپ  ناسنا  ینوریب  ۀبرجت   . دشاب یکتم  نھذ  کینکت 
یونعم براجت  ور  نیا  زا   . دشاب تیصخش  ندومن  هبرجت  زا  ینھذ  یھاگآ  رب  ینتبم 
کرد ، و  دنتسھ طوبرم  نھذ  درکراک  اب  هشیمھ  یرشب  ِینوریب  ینورد و   ، یدام و 

؛ دنک یم  هبرجت  شنھذ  رد  ار  هدام  ناسنا   . تسا نھذ  تیلاعف  هب  طورشم  اھنآ  هاگآ 
هبرجت نیا  هب  تبسن  شنھذ  رد  اما   ، دنک یم  هبرجت  ناور  رد  ار  یونعم  تیعقاو  وا 

رضاح و هراومھ  ۀدننک  طورشم  هدنھد و  نزاوت   ، ینالقع یورین   . دوش یم  هاگآ 
رھ  ، یحور یاھشزرا  یژرنا و  یاھزیچ   . تسا یرشب  ۀبرجت  لک  عمج  ۀدننک  لیدعت 

. دنریگ یم  گنر  ناشریسفت  اب  یھاگآ  ِینھذ  مسیناکم  قیرط  زا   ، ود

هب بھذم  ملع و  نایم  رت  نزاوتم  یگنھامھ  کی  هب  ندیسر  رد  امش  یراوشد 
اھزیچ و ِییایشناروم  یایند  ِینایم  ورملق  زا  امش  ضحم  یھاگآان  ببس 
تیعقاو یلجت  زا  هلحرم  ای   ، هجرد هس  لماش  یلحم  ناھج   . تسا تادوجوم 

نایم تافالتخا  یمامت  ایشناروم  دروخرب  ۀیواز   . حور ، و  ایشناروم  ، هدام تسا :
مھف کینکت   . دزاس یم  وحم  ار  بھذم  حور  درکراک  یکیزیف و  مولع  یاھ  هتفای 
حطس کینکت  ؛  تسا نامیا   ، بھذم شنیب  کینکت  ؛  تسا لالدتسا   ، مولع

هب عورش  هک  تسا  تیعقاو  یدام  قوف  تیساسح  کی  اتوم   . تسا اتوم   ، ایشناروم
شرھوج یارب  ، و  لالدتسا شناد –  شیاوتحم  یارب  ، و  دنک یم  لماکان  دشر  ناربج 
تسا تیعقاو  توافتم  کرد  ِیفسلف  قوف  قیبطت  کی  اتوم   . دراد تریصب  نامیا – 

رب ینتبم  ًاشخب  نیا  ؛  تسا یسرتسد  لباق  ریغ  یدام  یاھتیصخش  طسوت  هک 
بولطم اھناسنا  زا  یرایسب  اما   . تسا مسج  رد  یدام  یگدنز  زا  نتفای  اقب  ۀبرجت 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ۀدش ادج  ًاعیسو  یاھورملق  لباقتم  ریثأت  ِنداد  یتشآ  شور  یعون  ِنتشاد  ِندوب 
ناسنا ۀدیاف  یب  شالت  ۀجیتن  کیزیفاتم  ؛ و  دنا هداد  صیخشت  ار  بھذم  شناد و 

یرشب کیزیفاتم  اما   . تسا هدش  هتخانش  ًالماک  ِفاکش  نیا  ۀلصاف  ندرک  رپ  یارب 
ناشن کیزیفاتم   . هنارگنشور ات  تسا  هدننک  مگردرس  رتشیب  هک  تسا  هدرک  تباث 

ایشناروم یاتوم  نادقف  ناربج  یارب  ناسنا  ۀدوھیب  اما  تین  شوخ  شالت  ۀدنھد 
. تسا

کرد ار  اتوم  دناوت  یمن  ناسنا  ؛  تسا یماکان  کی  هک  تسا  هدرک  تابثا  کیزیفاتم 
تیساسح نادقف  دناوت  یم  هک  تسا  یکینکت  اھنت  یھلا  یزاسراکشآ   . دنک

یھلا یزاسراکشآ   . دنک ناربج  ار  یدام  ۀرک  کی  رد  اتوم  هب  تبسن  تقیقح 
یا هنوگ  هب  ار  یلماکت  ۀرک  کی  رد  هدمآ  دوجو  هب  لالدتسا  اب  ِکیزیفاتم  ِیگتفشآ 

. دزاس یم  نشور  دنمناوت 

، هدام یژرنا –  یایند   ، شیکیزیف طیحم  نوماریپ  ناسنا  ۀدنشوک  ۀعلاطم  شناد 
؛ تسا یحور  یاھشزرا  ِناھیک  اب  هطبار  رد  ناسنا  ۀبرجت  بھذم  ؛  دشاب یم 
ِمیھافم نیا  یاھ  هتفای  ات  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ناسنا  ینھذ  شالت  طسوت  هفسلف 

هچراپکی یقطنم و  درکیور  کی  لثم  یزیچ  هب  ار  هدش  کیکفت  هدرتسگ  روط  هب 
طسوت هفسلف  هک  یماگنھ   . دزاس طوبرم  مھ  هب  دھد و  نامزاس  ناھیک  هب  تبسن 
یشاپورف و نادقف  رد  اتوم و  نادقف  رد   ، دوش یم  نشور  یھلا  یزاسراکشآ 
لباق یا  هنوگ  هب   ، کیزیفاتم ینعی   ، اتوم یارب  ناسنا  لالدتسا  نیشناج  ِیماکان 

. دنک یم  لمع  لوبق 

داژن نیا   . دش یمن  لئاق  توافت  یحور  حطس  یژرنا و  حطس  نیب  هیلوا  ناسنا 
زا ار  هدش  باسح  لکش  دندرک  شالت  ادتبا  هک  دندوب  اھنآ  یدنآ  نانیشناج  شفنب و 
ار نیزاغآ  یاھیرموس  اھینانوی و  یاپ  یاج  ندمتم  ناسنا   . دنزاس ادج  یدارا  لکش 
. و تسا هدومن  لابند  هدنیازف  روط  هب  دنتشاذگ  یم  قرف  رادناج  ناج و  یب  نایم  هک 

نایم هدنوش  ضیرع  هتسویپ  لصاوف  دیاب   ، دنک یم  تفرشیپ  ندمت  هک  جیردت  هب 
رد اھتوافت  نیا  اضف  ِنامز  رد  اما   . دنک رپ  هفسلف  ار  یژرنا  موھفم  یحور و  موھفم 

. دنتسھ هناگی  لاعتم 

طسب رد  سدح  لیخت و  هچرگ   ، دشاب لالدتسا  رب  ینتبم  دیاب  هشیمھ  شناد 
هچرگ  ، تسا هتسباو  نامیا  هب  دبا  یارب  بھذم   . دنتسھ دنمدوس  نآ  یاھزرم 
ریسافت هشیمھ  . و  تسا هدننک  کمک  ِهارمھ  کی  هدنھد و  تابث  ریثأت  کی  لالدتسا 
هتشاد و دوجو   ، ود رھ   ، یحور یعیبط و  یاھایند  یاھ  هدیدپ  زا  هدننک  هارمگ 

هدیمان نینچ  اطخ  روط  هب  هک  یبھاذم  مولع و   ، تشاد دھاوخ  دوجو  هراومھ 
. دنا هدش 

یاھشالت ، و  بھذم یور  شکدنا  راھم   ، ملع زا  شلماکان  مھف  ببس  هب  ناسنا 
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نوماریپ ار  دوخ  یاھیدنبلومرف  هک  تسا  هدرک  شالت   ، کیزیفاتم رد  شقفومان 
یکیزیفاتم یرورض  مھم و  ًامامت  طابترا  یشاپورف  رطاخ  هب  رگا  . و  دزاسب هفسلف 
ییایشناروم ۀلصاف  ندرک  رپ  یارب  کیزیفاتم  یماکان   ، حور هدام و  یاھایند  نایم 

دنمشزرا و ۀفسلف  کی  یزورما  ناسنا  یتسار  هب   ، دوبن یحور  یکیزیف و  نایم 
ۀدام نھذ و  کرد  دقاف  یناف  ناسنا   . تخاس یم  شناھج  شدوخ و  زا  باذج 

رد ناصقن  نیا  ناربج  یارب  کینکت  اھنت  یھلا  یزاسراکشآ  ؛ و  تسا ایشناروم 
زا یقطنم  ۀفسلف  کی  نتخاس  روظنم  هب  ناسنا  هک  تسا  یشنیب  یاھ  هتفای 
نآ رد  شتابث  اب  یعطق و  ناکم  زا  هدننک  اضرا  مھف  کی  هب  ندیسر  یارب  ناھج و 

. دراد زاین  نآ  هب  مربم  رایسب  روط  هب  ناھج 

. تسا ایشناروم  ۀلصاف  ندرک  رپ  یارب  یلماکت  ناسنا  دیما  اھنت  یھلا  یزاسراکشآ 
ار یقطنم  ناھج  کی  دنناوت  یمن  دنا  هدشن  یرای  اتوم  طسوت  هک   ، لالدتسا نامیا و 
، و قشع  ، یکین دناوت  یمن  یناف  ناسنا   ، اتوم شنیب  نودب   . دنزاسب هدومن و  کرد 

. دھد زیمت  یدام  یایند  یاھ  هدیدپ  رد  ار  تقیقح 

، دوش یم  لیامتم  هدام  یایند  یوس  هب  تدش  هب  ناسنا  ۀفسلف  هک  یماگنھ 
یوس هب  صخشم  روط  هب  هفسلف  هک  یماگنھ   . دوش یم  ارگ  تعیبط  ای  ارگدرخ 

هک یماگنھ   . دوش یم  ارگ  نافرع  یتح  ای  ارگ  نامرآ   ، دبای یم  لیامت  یونعم  حطس 
غیرد یب  روط  هب   ، دبای یم  شیارگ  کیزیفاتم  هب  هک  دوش  یم  لابقادب  ردقنآ  هفسلف 

یاھیبایزرا شناد و  ِرتشیب   ، هتشذگ راصعا  رد   . دوش یم  مگردرس  ا و  رگ کش 
تأرج هفسلف   . دنا هتشاد  رارق  کاردا  تافیرحت  هس  نیا  زا  یکی  رد  ناسنا  ینالقع 
زگرھ نآ  ؛  دنک نایب  قطنم  ِیطخ  لکش  هب  ار  تیعقاو  زا  دوخ  یاھریسفت  دنک  یمن 

یمامت یرورض  یانحنا  اب  تیعقاو و  ِیوضیب  نزاوت  ندروآ  باسح  هب  رد  دیابن 
. دشاب ماکان  یا  هطبار  میھافم 

، ملع لالدتسا  رب  ینتبم  ًاقطنم  دیاب  یناف  ناسنا  یبایتسد  لباق  ۀفسلف  نیرتالاب 
هدش هداد  یھلا  یزاسراکشآ  قیرط  زا  هک  دشاب  تقیقح  شنیب  ، و  بھذم نامیا 

کیزیفاتم کی  هب  نداد  لکش  رد  دوخ  یماکان  دناوت  یم  دنویپ  نیا  اب  ناسنا   . تسا
. دنک ناربج  یدح  ات  ار  ایشناروم  یاتوم  مھف  یارب  دوخ  ییاناوت  مدع  یفکم و 

بھذم ملع و  - 7

رب ینتبم  نامیا  هچ  رگا   . نامیا اب  بھذم  ، و  دوش یم  ظفح  لالدتسا  اب  ملع 
اب لاح  نیا  اب   ، تسا لقتسم  قطنم  زا  هچرگ  ؛  تسا هنادنمدرخ   ، تسین لالدتسا 

شرورپ دناوت  یمن  لآ  هدیا  ۀفسلف  کی  اب  یتح  نامیا   . دوش یم  قیوشت  یوق  قطنم 
، نامیا  . یا هفسلف  نینچ  عبنم  نامھ  تسرد   ، تسا ملع  راک  نیا  یتسار  هب  ؛  دبای

دومنھر تیعطق  اب  دناوت  یم  یھلا  یزاسراکشآ  اب  طقف   ، یرشب یبھذم  شنیب 
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ۀدننک میظنت  یناحور  روضح  اب  ناسنا  یصخش  ۀبرجت  قیرط  زا  طقف  ، و  دوش هداد 
. دبای اقترا  نانیمطا  اب  دناوت  یم  تسا  حور  هک  دنوادخ 

قیرط زا  هدام  اب  تیوھ  نییعت  زا  یناسنا  نھذ  ِیھلا  لماکت  کینکت   ، نیتسار تاجن 
روطنامھ . و  تسا یحور  طابترا  ِیناھج  یالاو  تبترم  ات  ایشناروم  ۀطبار  یاھورملق 
لماکت رد  هدش  لالدتسا  شناد  ِیرادیدپ  رب  مدقم  هنانیب  نورد  ِیدام  ۀزیرغ  هک 

لالدتسا ِیتآ  یرادیدپ  زا  یکاح  زین  هنانیب  نورد  ِیحور  ِشنیب  یلجت   ، تسا یویند 
نوگرگد راک   ، ینامسآ لماکت  ِیلاعتم  ۀمانرب  رد  هبرجت  یحور و  ایشناروم و 

نایاپ کی   ، هنادواج ناسنا  ِتینابر  تیعقاو و  هب  تقوم  ناسنا  یاھلیسناتپ  نتخاس 
. دشاب یم   ، یتشھب ۀدنھد 

یوس هب  نورد و  یوس  هب  دنوادخ  ۀبرجت  یارب  ارگزارف  ناسنا  هک  روطنیمھ  اما 
هب یدام  ناھیک  ِیژرنا  مھف  کی  یارب  لاونم  نیمھ  هب   ، دنک یم  تکرح  تشھب 
یویند یگدنز  هب  ملع  تفرشیپ   . تشاد دھاوخرب  ماگ  اضف  یوس  هب  نورب و  یوس 
نازیم چیھ  هب  وا  یناھجربا  یناھج و  ۀنایارگزارف  ۀبرجت  ؛  تسین دودحم  ناسنا 

، تسا حور  دنوادخ   . دوب دھاوخن  هدام  یسیدرگد  یژرنا و  ینوگرگد  ۀعلاطم  یکدنا 
یاھشزرا ۀدنریگ  رب  رد  اھنت  هن  تیھولا  ِیگناگی  ، و  تسا یگناگی  تیھولا  اما 

ِیژرنا تایعقاو  زا  یھاگآ  نینچمھ  هکلب   ، تسا نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  یونعم 
تیعقاو زا  زاف  ود  نیا  هک  نیا  نمض   ، دشاب یم  تشھب  ۀریزج  یناھج و  رگلرتنک 

رد دنتسھ و  هتسبمھ  لماک  روط  هب  کرتشم  لماع  ینھذ  طباور  رد  یناھج 
. دنا هدش  هچراپکی  لاعتم  دزیا  ِیرادیدپ  لاح  رد  ِتیھولا  رد  یھانتم  حطس 

یشخب یبرجت  ۀفسلف  یرگیجنایم  قیرط  زا  یبھذم  شنیب  یملع و  درکیور  دنویپ 
تایضایر و یاھبیرقت   . دشاب یم  ناسنا  ِیتشھب  ۀنایارگزارف  ِینالوط  ۀبرجت  زا 
حوطس ۀیلک  رد  نھذ  قطنم  ۀدننک  نوزوم  درکراک  هب  هشیمھ  شنیب  یاھتیعطق 

. تشاد دنھاوخ  زاین  لاعتم  هب  یبایتسد  ِرثکادح  زا  رتمک  هبرجت 

بھذم یاھشنیب  ملع و  یاھ  هتفای  نتخاس  نوزوم  رد  دناوت  یمن  زگرھ  قطنم  اما 
، ود رھ   ، تیصخش کی  ِیبھذم  یملع و  یاھ  هبنج  هک  نیا  رگم   ، دوش قفوم 

، تقیقح ندومن  لابند  ناھاوخ  هناقداص  روط  هب  ، و  دنریگ رارق  تقیقح  عاعشلا  تحت 
تسد هب  تسا  نکمم  هک  یجیاتن  زا  رظن  فرص   ، دنشاب دوش  نومنھر  هک  اج  رھ 

. دیآ

لالدتسا  ، نیتسار شناد  ۀطیح  رد   . تسا نآ  زاربا  ِشور   ، هفسلف کینکت  قطنم 
نامیا  ، یقیقح بھذم  ۀطیح  رد  ؛  تسا نیتسار  قطنم  یوگخساپ  هشیمھ 

زا ینامیا  نینچ  هچ  رگ   ، تسا یقطنم   ، ینورد هاگدید  کی  یانبم  زا  هشیمھ 
زا رگا   . دسر رظن  هب  هیاپ  یب  ًالماک  تسا  نکمم  یملع  دروخرب  ۀنارگ  هراظن  هاگدید 
نورد زا  رگا  ؛  دسر رظن  هب  یدام  تسا  نکمم  ناھج   ، دوش هتسیرگن  نورد  هب  نورب 
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. دسر رظن  هب  یحور  ًالماک  تسا  نکمم  ناھج  نامھ   ، دوش هتسیرگن  نورب  هب 
اما  . تسا یحور  یھاگآ  زا  یشان  نامیا   ، تسا یدام  یھاگآ  زا  یشان  لالدتسا 

هدش تیوقت  یھلا  یزاسراکشآ  قیرط  زا  هک  هفسلف  کی  ِیرگیجنایم  قیرط  زا 
نیدب ، و  دنک دییأت  ار  ود  رھ   ، ینوریب ینورد و  شرگن  تسا  نکمم  قطنم   ، تسا
سامت قیرط  زا   ، بیترت نیدب   . دراذگب ریثأت  ود  رھ   ، بھذم ملع و  تابث  یور  قیرط 

هب تبسن  هدنیازف  روط  هب  بھذم  ملع و  تسا  نکمم   ، هفسلف ِقطنم  اب  کرتشم 
. دنوش ارگ  کش  رتمک  رتمک و  ابیکش و  رگیدکی 

رتشیب و یوجتسج   ، دنراد زاین  ود  رھ   ، تفرشیپ لاح  رد  بھذم  ملع و  هک  هچنآ 
یلماکت تبترم  رد  ندوب  لماکان  زا  رتشیب  یھاگآ  کی   ، هناکاب یب  ِدوخ  زا  داقتنا 

یاراد دح  زا  شیب  بلغا  عومجم  رد   ، ود رھ   ، بھذم ملع و  ناراگزومآ   . دشاب یم 
هب تبسن  دنناوت  یم  طقف  بھذم  ملع و   . دنتسھ کیتامگد  سفن و  هب  دامتعا 
تایعقاو ۀلحرم  زا  هک  یا  هظحل  رد  تسرد   . دنشاب دقتنم  دوخ  زا  ناشدوخ  تایعقاو 
قطنم کیرش  کی  لکش  هب  ای  ، و  دوش یم  هدراذگ  رانک  هب  لالدتسا   ، دوش لودع 

. ددرگ یم  طاطحنا  راچد  تعرس  هب  نیغورد 

هب یونعم —  یاھشزرا  ، و  ناھج تایعقاو   ، یناھیک طباور  مھف  کی  تقیقح — 
وحن نیرتھب  هب  ، و  دیآ تسد  هب  تقیقح  حور  درکراک  قیرط  زا  دناوت  یم  وحن  نیرتھب 

یزاسراکشآ اما   . دوش عقاو  داقتنا  دروم  یھلا  یزاسراکشآ  قیرط  زا  دناوت  یم 
مھ هک  تسا  نیا  نآ  درکراک  ؛  بھذم کی  هن  تسا و  ملع  کی  ۀمشچرس  هن  یھلا 

نادقف رد  هشیمھ   . دزاس گنھامھ  تیعقاو  ِتقیقح  اب  ار  بھذم  مھ  ملع و 
ناشن هب  یناف  ناسنا   ، نآ مھف  ای  شریذپ  رد  یماکان  رد  ای  یھلا  یزاسراکشآ 

یارب یرشب  نیشناج  اھنت  نیا   . تسا هدش  لسوتم  شکیزیفاتم  ۀدوھیب 
. تسا ایشناروم  تیصخش  یاتوم  یارب  ای  تقیقح  یزاسراکشآ 

ات ، و  دنک لرتنک  ار  شیکیزیف  طیحم  هک  دزاس  یم  رداق  ار  ناسنا  یدام  یایند  ِملع 
هک تسا  یردارب  ۀدنزیگنا  عبنم  یونعم  ۀبرجت  ِبھذم   . دبای طلست  نآ  رب  یا  هزادنا 
مھ اب  یملع  رصع  کی  ندمت  ۀدیچیپ  یاھتیعضو  رد  دزاس  یم  رداق  ار  اھناسنا 
ۀنیمز کی   ، یھلا یزاسراکشآ  رتشیب  نانیمطا  اب  اما   ، کیزیفاتم  . دننک یگدنز 

یرشب شالت  دھد و  یم  بھذم  مھ  ملع و  مھ  تافاشتکا  یارب  دروخرب  کرتشم 
هب مھ  هب  هتسباو  اما  ادج  ِیرکف  یاھورملق  نیا  یقطنم  ِنتخاس  طبترم  یارب  ار 

. دزاس یم  رسیم  یبھذم  نانیمطا  یملع و  تابث  ِنزاوتم  ًالماک  ۀفسلف  کی  لکش 

رھ بھذم  ملع و  ؛  ددرگ تابثا  قلطم  روط  هب  دناوت  یمن  زیچ  چیھ   ، یناف تیعضو  رد 
ود رھ  بھذم  ملع و  تایضرف   ، ایشناروم حطس  رد   . دنتسھ اھتشادنپ  رب  ینتبم  ود 

حطس ِرثکادح  ِتیعضو  رد   . دنتسھ یئزج  تابثا  هب  رداق  اتوم  ِقطنم  قیرط  زا 
وحم جیردت  هب  یھانتم  تابثا  یارب  زاین   ، تیعقاو ِیلمع  ۀبرجت  زا  شیپ   ، یحور
تابثا هک  دراد  دوجو  یھانتم  زا  رتارف  یدایز  زیچ  ماگنھ  نآ  رد  یتح  اما  ؛  دوش یم 
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. دنام یم  یقاب  هدشن 

زا هک  دنتسھ  یصخشم  یاھتشادنپ  رب  ینتبم  یرشب  ۀشیدنا  یاھشخب  یمامت 
هچ رگ   ، دنا هدش  هتفریذپ  ناسنا  نھذ  ۀیطع  ِتیعقاو  ِنیداینب  تیساسح  قیرط 
قیرط زا  ار  دوخ  ندرک  لالدتسا  ِییوگ  فازگ  فال و  نارود  ملع   . دنا هدشن  تابثا 

ضرف اب  بھذم   . تایح ، و  تکرح  ، هدام دنک : یم  زاغآ  زیچ  هس  تیعقاو  ندومن  ضرف 
. لاعتم دزیا  ناھج —  ، و  حور  ، نھذ دنک : یم  زاغآ  زیچ  هس  ندوب  ربتعم 

طقف هن  بھذم   . دوش یم  اضف  رد  نامز  ۀدام  یژرنا و   ، تایضایر یرکف  ورملق  ملع 
یگنادواج حور  هب  نینچمھ  هکلب   ، دراد هدھع  هب  ار  ارذگ  یھانتم و  حور  هب  نتخادرپ 
ناھج کرد  ِییاغ  دح  ود  نیا  اتوم  رد  ینالوط  ۀبرجت  کی  قیرط  زا  طقف   . تیلاعت و 

، طباور  ، اھدرکراک  ، اھزاغآرس زا  هسیاقم  لباق  ریسافت  ات  دنوش  ماجنا  دنناوت  یم 
رد حور  یژرنا –  ِییارگاو  نتخاس  نوزوم  ِرثکادح   . دنروآ راب  هب  ار  اھماجرف  ، و  تایعقاو

ِتیھولا رد   ، نآ یگناگی  نیتسخن  ؛  دشاب یم  داتسا  حور  تفھ  ۀنماد  رد  نتفرگ  رارق 
. دشاب یم   ، متسھ نم   ، زکرم عبنم و  نیلوا  ِینارکیب  رد   ، نآ ِیگناگی  ِتیاھن  ؛  لاعتم

یژرنا ِیکیزیف  یایند  رد  هبرجت  اب  هطبار  رد  یھاگآ  جیاتن  صیخشت  شنک   ، لالدتسا
 — تسا یحور  یھاگآ  رابتعا  صیخشت  شنک   ، نامیا  . دشاب یم  نآ  اب  هدام و  و 
ۀنایوج تقیقح  تفرشیپ   ، قطنم  . تسین رگید  ِیناسنا  تابثا  هب  رداق  هک  یزیچ 
نھذ نیداینب  یایاطع  رب  ینتبم  تسا و  لالدتسا  نامیا و  یگناگی  ِیگتخاس 

. تسا اھشزرا  ، و  یناعم  ، اھزیچ یتاذ  تخانش   ، یناسنا تادوجوم 

اما  ، دراد دوجو  رکف  ۀدننک  میظنت  روضح  رد  یحور  تیعقاو  زا  یعقاو  تابثا  کی 
هک یسک  یارب  طقف  هکلب   ، تسین تابثا  لباق  نورب  یایند  یارب  روضح  نیا  رابتعا 
ینتبم هدننک  میظنت  زا  یھاگآ   . دنک یم  هبرجت  هنوگ  نیدب  ار  دنوادخ  ِینیزگ  ینکس 
رھم یارب  تیصخش  ۀزیگنا  ، و  یکین ِینھذ  قوف  کرد   ، تقیقح ینالقع  کرد  رب 

. تسا ندیزرو 

هفسلف ، و  دنک یم  یبایزرا  ار  نآ  بھذم   ، دنک یم  فشک  ار  یدام  یایند  ملع 
اب ار  یدام  ِیملع  هاگدید  هک  یلاح  رد   ، دنک ریسفت  ار  نآ  یناعم  دنک  یم  شالت 
نکمم هک  تسا  ییورملق  خیرات  اما   . دزاس یم  گنھامھ  یحور  یبھذم  موھفم 

. دنسرن قفاوت  هب  لماک  روط  هب  نآ  رد  زگرھ  بھذم  ملع و  تسا 

بھذم هفسلف و  - 8

لامتحا دوخ  ِقطنم  لالدتسا و  قیرط  زا  ود  رھ  هفسلف  ملع و  تسا  نکمم  هچ  رگا 
تیادھ حور  اب  ناسنا  کی  یبھذم  یصخش  ۀبرجت  طقف   ، دننک ضرف  ار  دنوادخ 
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قیرط زا   . دنک دییأت  ار  یصخش  لاعتم و  تیھولا  نینچ  تیعطق  دناوت  یم  هدش 
تیعقاو کی  دنوادخ  لامتحا  ِیفسلف  ۀیضرف   ، هدنز تقیقح  رھظم  نینچ  کینکت 

. دوش یم  یبھذم 

نآ طباور  ناسمھان و  ریسافت  زا  یشان  دنوادخ  ِتیعطق  ۀبرجت  نوماریپ  یمگردرس 
هبرجت  . دشاب یم  اھناسنا  فلتخم  یاھداژن  طسوت  فلتخم و  دارفا  طسوت  هبرجت 

، دنوادخ ۀرابرد  راتفگ  هک  اجنآ  زا  اما   ، دشاب ربتعم  ًالماک  تسا  نکمم  دنوادخ  ندومن 
هدننک مگردرس  یا  هنوگ  هب  تاقوا  بلغا  نوگمھان و   ، تسا یفسلف  هنارکفنشور و 

. تسا اطخ 

دوخ رسمھ  قشاع  رایع  مامت  یا  هنوگ  هب  تسا  نکمم  شنمالاو  کین و  درم  کی 
قشع ِیسانشناور  نوماریپ  هدش  هتشون  نومزآ  کی  رد  دناوتن  ًالماک  اما  دشاب 

یارب یکدنا  قشع  هک  یرگید  درم   . دوش لوبق  شخب  تیاضر  یا  هنوگ  هب  ییوشانز 
رد وحن  نیرت  هدیدنسپ  هب  تسا  نکمم   ، درادن یقشع  چیھ  ای  ، و  دراد دوخ  رسمھ 

تشرس تخانش  رد  قشاع  تریصب  ِلامک  مدع   . دوش لوبق  یناحتما  نینچ 
رابتعا یب  ار  وا  قشع  صولخ  ای  تیعقاو   ، نازیم نیرتمک  هب  یتح  قوشعم  ِنیتسار 

. دزاس یمن 

هب دیسانش و  یم  ار  وا  نامیا  یور  زا  دیراد —  نامیا  دنوادخ  هب  یتسار  هب  امش  رگا 
، ملع زیمآدیدرت  یاھ  هیانک  قیرط  زا  هک  دیھدن  هزاجا  دیزرو —  یم  رھم  وا 

هک تین  شوخ  یاھناور  ۀناکریز  تارظن  ای   ، هفسلف تایضرف   ، قطنم یاھیریگ  هدرخ 
هتساک هجو  چیھ  هب  یا  هبرجت  نینچ  تیعقاو  زا   ، دنزاس یم  ادخ  نودب  بھذم  کی 

. دوش هداد  هولج  مک  نآ  ای  دوش 

تسیلایرتام نانیمطا  مدع  قیرط  زا  دیابن  سانشادخ  یارگ  بھذم  درف  نانیمطا 
فرژ و نامیا  قیرط  زا  دیاب  نامیا  یب  درف  نانیمطا  مدع  هکلب  ؛  دورب نیب  زا  ارگ  کش 

عقاو شلاچ  دروم  دنمتردق  یا  هنوگ  هب  یبرجت  رادنامیا  درف  ِریذپان  لزلزت  نانیمطا 
. دوش

دیاب  ، دشاب ود  رھ   ، بھذم ملع و  هب  تمدخ  نیرتگرزب  یواح  هفسلف  هک  نیا  یارب 
هک هفسلف  کی  طقف   . دزرو بانتجا  ود  رھ  مسیئتناپ  مسیلایرتام و  یاھطارفا  زا 
، دھد یم  صیخشت  ار  رییغت —  دوجو  طیارش  رد  تابث  تیصخش —  تیعقاو 

یاھیروئت نایم  دناوت  یم  ، و  دشاب یقالخا  شزرا  یواح  ناسنا  یارب  دناوت  یم 
یھلا یزاسراکشآ   . دنک تمدخ  طبار  ناونع  هب  یونعم  بھذم  یدام و  شناد 

. تسا لماکت  لاح  رد  ۀفسلف  یاھفعض  ِناربج 

بھذم رھوج  - 9
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یزاسراکشآ  ) کیزیفاتم ، و  دراد راک  رس و  بھذم  ۀنادنمشیدنا  یاوتحم  اب  تایھلا 
. تسا بھذم  ِیونعم  یاوتحم  نامھ  یبھذم  ۀبرجت   . یفسلف یاھ  هبنج  اب  یھلا )

ِینالقع یاوتحم  ۀناسانشناور  تامھوت  یا و  هروطسا  یاھیزادرپ  لایخ  مغر  هب 
یسایس تافیرحت   ، هنابیرف دوخ  یاھکینکت  زیمآاطخ و  ِیکیزیفاتم  تاروصت   ، بھذم
بھذم یونعم  ۀبرجت   ، بھذم یفسلف  یاوتحم  ِیداصتقا  یعامتجا –  تافارحنا  و 

. دنام یم  یقاب  ربتعم  یقیقح و   ، یصخش

. ندرک هشیدنا  هب  ًافرص  هن   ، دزادرپ یم  یگدنز  ، و  شنک  ، ساسحا هب  بھذم 
روط هب  دیاب  ، و  تسا طوبرم  یدام  تایح  هب  گنتاگنت  روط  هب  رتشیب   ، ندرک هشیدنا 

یاھیبایتسد رد  ، و  دشاب ملع  تایعقاو  لالدتسا و  عاعشلا  تحت   ، ًامامت هن   ، هدمع
فرص  . دشاب یحور  یاھورملق  ۀرطیس  تحت  تقیقح  ۀطساو  هب  دوخ  یدامریغ 
درف کی  بھذم   ، دشاب زیمآاطخ  یلایخ و  ردقچ  درف  کی  تایھلا  هک  نیا  زا  رظن 

. دشاب تقیقح  دبا  یارب  نیتسار و  ًالماک  تسا  نکمم 

یط هک  تسا  ادخ  نودب  بھاذم  نیرتھب  زا  یکی  دوخ  نیزاغآ  لکش  رد  مسیئادوب 
نیا یجیردت  ۀعسوت  اب  هچ  رگ   ، تسا هدمآ  دوجو  هب  ایشنروی  یلماکت  خیرات  یمامت 
کی  ، ادخ نودب  ؛  تسا ضقانت  کی  نامیا  نودب  بھذم   . دنامن یقاب  ادخ  نودب   ، نید

. تسا ینالقع  چوپ  ۀدیقع  کی  یفسلف و  داضت 

راکشآ بھاذم  تقیقح  تیعقاو و   ، یعیبط بھذم  ِیا  هروطسا  زیمآرحس و  رابت 
رابتعا یب  ار  یسیع  بھذم  ۀدنھد  تاجن  لماک  تراشب  دعب و  یھلا  ۀدش 

تامھوت  ، وداج رحس و  تافارخ  بھذم  یسیع  یاھشزومآ  یگدنز و   . دزاس یمن 
نیا اما   . دومن توسک  علخ  ماجنارس  ار  یتنس  مسیتامگد  تراسا  ، و  یا هروطسا 
اھشزرا و تیعقاو  دوجو و  ندومن  ضرف  قیرط  زا  نیزاغآ  ۀروطسا  وداج و  رحس و 
هدامآ رثؤم  رایسب  یا  هنوگ  هب  رترب  دعب و  بھذم  یارب  ار  هار   ، یدام قوف  تادوجوم 

. تخاس

رب رد  یا  هبرجت  نینچ   ، تسا یونعم  ینھذ  ًافرص  ۀدیدپ  کی  یبھذم  ۀبرجت  هچ  رگا 
ینیع تیعقاو  یاھورملق  نیرتالاب  یوس  هب  هدنز  تبثم و  نامیا  درکیور  کی  ۀدنریگ 

هب ار  ناسنا  هک  تسا  یدامتعا  نامیا و  نانچ  یبھذم  ۀفسلف  نامرآ   . تسا ناھج 
نومنھر اھناھج  ناھج  نارکیب  ردپ  قلطم  قشع  هب  یگتسباو  یوس  هب  لماک  روط 

ِندمآرد تینیع  هب  زا  رتارف  بتارم  هب  یبھذم  نیتسار  ۀبرجت  نینچ   . دوش یم 
ار دوخ  درادنپ و  یم  ملسم  ار  تاجن  عقاو  رد  نآ  ؛  تسا هنایارگ  نامرآ  لیامت  ِیفسلف 

نینچ یاھناشن   . دراد یم  لوغشم  یتشھب  ردپ  تساوخ  ماجنا  یریگدای و  اب  طقف 
، و نادواج تاجن  هب  دیما   ، لاعتم تیھولا  کی  هب  نامیا  دنتسھ : اھنیا  یبھذم 

. درف ناعونمھ  هب  هژیو  هب   ، قشع

کی یاج  هب  نآ  ؛  دریم یم  بھذم   ، دوش یم  هریچ  بھذم  رب  تایھلا  هک  یماگنھ 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



ِیھاگآ دوخ  نتخاس  لیھست  ًافرص  تایھلا  تیرومأم   . دوش یم  نیرتکد  کی   ، یگدنز
فیرعت یارب  یبھذم  شالت  ۀدنریگ  رب  رد  تایھلا   . تسا یونعم  یصخش  ۀبرجت 
بھذم یبرجت  یاھاعدا  ندرک  هیجوت  ، و  ندرک ریسفت   ، نتخاس نشور   ، ندرک

رد  . ددرگ تابثا  هدنز  نامیا  قیرط  زا  دناوت  یم  طقف  ییاھن  لیلحت  رد  هک  تسا 
، لالدتسا  . دوش یم  دحتم  نامیا  اب  لالدتسا  دننامھ   ، درخ  ، ناھج رتالاب  ۀفسلف 
اب ار  ناسنا  لالدتسا   . دنتسھ ناسنا  یرشب  یاھیبایتسد  نیرتالاب  نامیا  ، و  درخ

طباور اب   ، تقیقح یایند  هب  ار  وا  درخ  ؛  دزاس یم  انشآ   ، اھزیچ اب   ، تایعقاو یایند 
. دنک یم  دراو   ، یونعم ۀبرجت   ، تینابر یایند  هب  ار  وا  نامیا  ؛  دزاس یم  انشآ 

درب یم  شیپ   ، دورب دناوت  یم  هک  ییاج  ات  ار  لالدتسا  لکش  نیرت  هناقاتشم  اب  نامیا 
اب هک  دنک  یم  تأرج  سپس  ؛ و  دور یم  شیپ  یفسلف  لماک  دح  هب  درخ  اب  سپس  و 

. دنک زاغآ  ار  ناھج  ریذپان  نایاپ  دودحمان و  رفس  تقیقح  ۀناگی  یھارمھ 

ربتعم لالدتسا  هک  تسا  روای ) حور   ) یتاذ تشادنپ  نیا  رب  ینتبم  شناد )  ) ملع
( گنھامھ کرد   ) هفسلف  . دوش عقاو  مھف  دروم  دناوت  یم  ناھج  هک  نیا  ، و  تسا
هک نیا  ، و  تسا ربتعم  درخ  هک  تسا  درخ ) حور   ) یتاذ تشادنپ  نیا  رب  ینتبم 
یصخش ۀبرجت  تقیقح   ) بھذم  . دوش گنھامھ  یحور  اب  دناوت  یم  یدام  ناھج 
ربتعم نامیا  هک  تسا  رکف ) ۀدننک  میظنت   ) یتاذ تشادنپ  نیا  رب  ینتبم  یونعم )

. دوش عقاو  یبایتسد  دروم  دوش و  هتخانش  دناوت  یم  دنوادخ  هک  نیا  ، و  تسا

ندرک رواب  هب  یجیردت  قایتشا  کی  ۀدنریگ  رب  رد  یناسنا  تایح  تیعقاو  لماک  کرد 
تقیقح اب  هک  تسا  یتایح  نیا   . تسا نامیا  ، و  درخ  ، لالدتسا یاھتشادنپ  نیا 
ینیع تیعقاو  یاھلآ  هدیا  اھنیا  ؛ و  تسا قشع  ۀرطیس  تحت  دبای و  یم  هزیگنا 
. دوش هداد  ناشن  یدام  روط  هب  دناوت  یمن  ناشدوجو  هک  دنتسھ  یناھیک 

هب ار  درخ   ، دھد یم  صیخشت  ار  اطخ  تسرد و  هرابکی  هب  لالدتسا  هک  یماگنھ 
باختنا  ، شزغل تقیقح و   ، اطخ تسرد و  نیب  درخ  هک  یماگنھ  ؛  دراذگ یم  شیامن 

، و ناور  ، نھذ یاھدرکراک  بیترت  نیدب  . و  دھد یم  ناشن  ار  حور  یربھار   ، دنک یم 
. دنراد لباقتم  طابترا  یدرکراک  روط  هب  دنتسھ و  دحتم  هراومھ  گنتاگنت  روط  هب  حور 
؛ یھلا یزاسراکشآ  هفسلف و  اب   ، درخ ؛  دراد راک  رس و  یعقاو  تخانش  اب  لالدتسا 
دبای و یم  تسد  ییابیز  هب  تقیقح  قیرط  زا  ناسنا   . یونعم ۀدنز  ۀبرجت  اب   ، نامیا

. دبای یم  زارف  یکین  هب  یونعم  قشع  قیرط  زا 

روضح ِینافرع  ساسحا  کی  هب  ًافرص  هن   ، درب یم  هار  دنوادخ  تخانش  هب  نامیا 
. دریگ رارق  نآ  یساسحا  یاھدمایپ  ریثأت  تحت  دح  زا  شیب  دیابن  نامیا   . یھلا

یدنسرخ ساسحا  کی  زین  نتخانش و  ندرک و  رواب  ۀبرجت  کی  نیتسار  بھذم 
. تسا
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، و تسا بسانتم  یونعم  یاوتحم  اب  هک  دراد  دوجو  تیعقاو  کی  یبھذم  ۀبرجت  رد 
یاھدرواتسد یمامت  ، و  درخ  ، هفسلف  ، ملع  ، لالدتسا زا  رتارف  یتیعقاو  نینچ 

ِقطنم ؛  دنتسھ راکنا  لباقریغ  یا  هبرجت  نینچ  ِخسار  تاداقتعا   . تسا یرشب  رگید 
؛ تسا یرشب  قوف  یتخانش  نینچ  تیعطق  ؛  تسا ریذپان  راکنا  یبھذم  یگدنز 
، تسا ریذپان  تسکش  تعاجش   ، دنتسھ یھلا  یلاع  یا  هنوگ  هب  اھیدنسرخ 
ییاھن اھتشونرس  ، و  دنتسھ لاعتم  اھیرادافو   ، دنتسھ ارچ  نوچ و  یب  اھیگتسبلد 

. دنتسھ یناھج —  ، و  یئاغ  ، هنادواج — 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 104
ثیلثت موھفم  دشر 

بھاذم ۀناگ  هس  یاھرواب  اب  دیابن  یھلا  ۀدش  راکشآ  بھذم  ِثیلثت  موھفم 
باجیا طباور  یرایسب  زا  یشان  اھ  هناگ  هس  یاھ  هدیا   . دوش هتفرگ  هابتشا  یلماکت 

هیاپ هس  اریز   ، دندوب ناتشگنا  یاھدنب  هس  لیلد  هب  ًاتدمع  اما   ، دندوب هدننک 
اکتا ۀطقن  هس  اریز   ، دھد تابث  ار  یلدنص  کی  تسناوت  یم  هک  دوب  یدادعت  نیرتمک 
یتدم یارب   ، یودب ناسنا   ، اھنیا رب  هوالع  ؛  دراد هاگن  اپرب  ار  رداچ  کی  تسناوت  یم 

. درامشب هس  زا  رتارف  تسناوت  یمن  ینالوط 

مرگ و  ، بش زور و   ، لاح هتشذگ و  لثم   ، یعیبط یاھتفج  یخرب  زا  رظن  فرص 
تروص هب  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  یلک  روط  هب  ناسنا   ، ثنؤم رکذم و  ، و  درس

؛ دیشروخ بورغ  ، و  رھظ  ، دیشروخ عولط  ؛  ادرف ، و  زورما  ، زورید دنک : رکف  هناگ  هس 
نفد موس  زور  رد  ناگدرم   . دوش یم  هتفگ  اروھ  راب  هس  هدنرب  هب   . دنزرف ، و  ردام  ، ردپ

. دوش یم  عقاو  ییوجلد  دروم  بآ  لسغ  هس  اب  حور  ، و  دنوش یم 

، تشگ رادیدپ  بھذم  رد  یگناگ  هس   ، یرشب ۀبرجت  رد  یعیبط  طباور  نیا  ۀجیتن  رد 
زا کی  رھ  یتح  ای   ، اھتیھولا ِیتشھب  ثیلثت  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  اھتدم  نیا  و 

، ناینانوی  ، اھودنھ  ، نایسراپ اھدعب   . دنوش راکشآ  رشب  عون  هب  اھنآ  ناگدنیامن 
، دنتشاد هناگ  هس  نایادخ  یگمھ  یوانیدناکسا  مدرم  ، و  نایمور  ، اھیلباب  ، نایرصم

أشنم کی  یگمھ  هناگ  هس  یاھتیھولا   . دندوبن نیتسار  یاھثیلثت  زونھ  اھنیا  اما 
شوھاب نامدرم  رتشیب  نایم  رد  رگید  راگزور  ای  یراگزور  رد  دنتشاد و  یعیبط 

کی موھفم  اب  یلماکت  یگناگ  هس  کی  موھفم  تاقوا  یھاگ   . دنا هدش  رھاظ  ایشنروی 
تسا نکممریغ  بلغا  دراوم  نیا  رد  ؛  تسا هدش  طولخم  یھلا  ۀدش  راکشآ  ثیلثت 

. داد زیمت  یرگید  زا  ار  یکی  هک 

ثیلثت ِییایشنروی  میھافم  - 1

دودح درب  هار  تشھب  ثیلثت  کرد  هب  هک  ییایشنروی  ِیھلا  یزاسراکشآ  نیتسخن 
نیا  . دش ماجنا  ایشسگیلک  سنرپ  لنسرپ  طسوت  شیپ  لاس  نویلیم  مین 
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ایند رد  یا  هرایس  شروش  لابند  هب  یتابث  یب  ناراگزور  رد  ثیلثت  موھفم  نیرت  نیزاغآ 
. تفر تسد  زا 

نیا  . تفای ماجنا  مود  لوا و  یاھغاب  رد  اوح  مدآ و  طسوت  ثیلثت  ۀئارا  نیمود 
لاس رازھ  جنپ  یس و  دودح  رد   ، قداص کلم  اتنو  یکام  ناراگزور  رد  یتح  اھشزومآ 
رد اھ  یثیش  ِثیلثت  موھفم  هک  اریز   ، دندوب هدشن  وحم  لماک  روط  هب  زونھ   ، نآ زا  دعب 

ییاج ینعی   ، دنھ رد  هژیو  روط  هب  رتشیب  اما   ، تفای ماود  ود  رھ  رصم  نیرھنلا و  نیب 
. تفای موادت  ینالوط  یتدم  یارب  شتآ  ِرس  هس  ِییادو  یادخ   ، ینگآ رد  هک 

نیرتکد نیا  ، و  تفای ماجنا  قداص  کلم  اتنو  یکام  طسوت  ثیلثت  ۀئارا  نیموس 
شا هنیس  یزلف  ۀحفص  یور  ار  نآ  میلاس  دنمدرخ  هک  زکرم  مھ  ۀریاد  هس  طسوت 
هطبار رد  هک  تفای  یم  راوشد  رایسب  ار  نیا  اتنو  یکام  اما   . دوب نیدامن  دوب  هداد  رارق 

شزومآ نیشنرداچ  ناینیطسلف  هب  نارکیب  حور  ، و  نادواج رسپ   ، یناھج ردپ  اب 
کِدایشالرُن ۀبترمالاو  هس  لماش  ثیلثت  هک  دندرک  یم  روصت  وا  ناوریپ  رتشیب   . دھد

تیھولا ، و  هبکوک ردپ   ، متسیس نارمکح  تروص  هب  ار  ثیلثت  یکدنا  دادعت  ؛  تسا
، ردپ ِیتشھب  یرایمھ  ۀدیا  یرتمک  دادعت  زاب  ؛  دنتشادنپ یم  یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ 

. دندرک یم  کرد  رتمک  یتح  نازیم  هب  ار  حور  ، و  رسپ

یاھرنویسیم یاھتیلاعف  قیرط  زا  ثیلثت  اب  هطبار  رد  قداص  کلم  یاھشزومآ 
شرتسگ اقیرفآ  لامش  ایسآ و  اپورا –  ۀدمع  شخب  رساترس  رد  جیردت  هب  میلاس 

یدنآ و یدعب  راصعا  رد  اھثیلثت  اھ و  یگناگ  هس  نایم  هک  تسا  راوشد  بلغا   . تفای
یصخشم ۀزادنا  ات  موھفم  ود  رھ  هک  یلاح  رد   ، دوش هداد  زیمت  قداص  کلم  زا  دعب 

. دندش ماغدا  مھ  رد  هتخیمآ و  رد 

هشیر یداش  ، و  یدنمشوھ  ، دوجو تروص  هب  اھودنھ  نایم  رد  ثیلثت  موھفم 
هک یلاح  رد  ( . دوب ونشیو  ، و  اویس  ، امھرب  ، یدنھ یدعب  تشادنپ  کی   ) . تفرگ
یاھ هدیا   ، دندش هدروآ  دنھ  هب  یثیش  نانھاک  طسوت  ثیلثت  ِرت  نیشیپ  تافیصوت 
یموب نادنمدرخ  طسوت  دندش و  دراو  میلاس  یاھرنویسیم  طسوت  ثیلثت  یدعب 

. دنتفای هعسوت  هناگ  هس  یلماکت  یاھتشادنپ  اب  اھنیرتکد  نیا  نتخیمآ  قیرط  زا  دنھ 

یلوا تشاد : یثیلثت  تشرس  کی  هک  دروآ  دوجو  هب  نیرتکد  ود  ییادوب  شیک 
هئارا اترادیس  اماتوگ  طسوت  هک  دوب  یشزومآ  نیا  ؛  دوب یردارب  ، و  نوناق  ، راگزومآ
لماش ، و  دمآ دوجو  هب  ادوب  ناوریپ  یلامش  ۀخاش  نایم  رد  دعب  تشادنپ   . دش
. دش یم  هتفای  روھظ  مسج  رد  ۀدنھد  تاجن  ، و  سدقلا حور   ، لاعتم یادخ 

کی ۀدیا  ینعی   ، دندوب ثیلثت  یعقاو  یاھتشادنپ  اھییادوب  اھودنھ و  یاھ  هدیا  نیا  و 
کی طقف  ثیلثت  ِیقیقح  تشادنپ  کی   . هناگی یادخ  کی  زا  هناگ  هس  یلجت 

. تسین مھ  اب  هناگادج  یادخ  هس  یدنبھورگ 
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، دنتشاد عالطا  قداص  کلم  ناراگزور  ِیناعنک  تایاور  زا  ثیلثت  اب  هطبار  رد  نایناربع 
ار اھشزومآ  نیا  یمامت  نانچ   ، هوھی  ، دحاو یادخ  یارب  اھنآ  ۀناتسرپاتکی  تریغ  اما 

زا ًالمع  میھولا  نیرتکد  یسیع  روھظ  نامز  ات  هک  دوب  هداد  رارق  عاعشلا  تحت 
اب ار  ثیلثت  موھفم  تسناوت  یمن  یناربع  نھذ   . دوب هدش  نک  هشیر  یدوھی  تایھلا 

. دھد یتشآ   ، لیئارسا یادخ   ، هناگی یادخ  هب  هناتسرپاتکی  داقتعا 

رد یتسرپاتکی  کی  یارب   . دننک کرد  ار  ثیلثت  ۀدیا  دنتسناوتن  زین  مالسا  نید  ناوریپ 
، یتسرپادخ دنچ  اب  ییوربور  ماگنھ  رد  هک  تسا  راوشد  هشیمھ  روھظ  لاح 

دراد یم  هاگن  ار  یبھاذم  نآ  یاھنیرتھب  ثیلثت  ۀدیا   . دنک لمحت  ار  یتسرپ  هناگ  هس 
. دنراد یداقتعا  یریذپ  فاطعنا  ۀوالع  هب  هناتسرپاتکی  رادیاپ  تنس  کی  هک 
شتسرپ نایم  هک  دنتفای  راوشد  ار  نیا   ، اھ یدمحم  نایناربع و   ، گرزب ناتسرپاتکی 

رد هک  ادخ  کی  شتسرپ  ینعی   ، یتسرپ هناگ  هس  ، و  یتسرپ ادخ  دنچ   ، ادخ هس 
. دنراذگب قرف  دراد  دوجو  تیصخش  تینابر و  زا  هناگ  هس  یلجت  کی 

اما  ، داد شزومآ  شنویراوح  هب  ار  تشھب  ثیلثت  صاخشا  نوماریپ  تقیقح  یسیع 
هک اھنآ   . دیوگ یم  نخس  کیلبمس  یلیثمت و  یا  هنوگ  هب  وا  هک  دندرک  یم  رکف  اھنآ 
ار یداقتعا  هک  دنتفای  راوشد  ار  نیا   ، دندوب هتفای  شزومآ  یناربع  یتسرپاتکی  رد 

. دشاب داضت  رد  هوھی  نوماریپ  اھنآ  طلسم  تشادرب  اب  دیسر  یم  رظن  هب  هک  دننک  رواب 
. دندرب ثرا  هب  ار  ثیلثت  موھفم  هیلع  رب  یناربع  بصعت  نیزاغآ  نایحیسم  و 

، و وا مالک   ، دنوادخ لماش  دیدرگ و  مالعا  هیکاطنا  رد  تیحیسم  ثیلثت  نیتسخن 
هب اما   ، تشاد یھاگآ  حور  ، و  رسپ  ، ردپ ِیتشھب  ثیلثت  نوماریپ  سلوپ   . دوب وا  درخ 

هب شیاھ  همان  زا  یکدنا  دادعت  رد  اھنت  درک و  یم  هظعوم  نآ  اب  هطبار  رد  تردن 
زین ماگنھ  نآ  رد  یتح  سلوپ   . درک هراشا  نآ  هب  هتفرگ  لکش  یگزات  هب  یاھاسیلک 

صخش نیمود  اب  ار  یلحم  ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ   ، دوخ یاتمھ  نویراوح  نوچمھ 
. تفرگ هابتشا   ، تشھب نادواج  رسپ   ، تیھولا

هب عورش  حیسم  زا  دعب  نرق  نیلوا  نایاپ  هب  کیدزن  هک   ، ثیلثت یحیسم  تشادرب 
یھلا مداخ  ، و  نادابِن ۀدننیرفآ  رسپ   ، یناھج ردپ  لماش   ، دومن ییاسانش  بسک 
. دوب هدننیرفآ —  رسپ  رگشنیرفآ  رای  یلحم و  ناھج  ردام  حور  نوتگنیولَس — 

هدش هتخانش  ایشنروی  رد  تشھب  ثیلثت  یعقاو  تیوھ  نونکات  یسیع  ناراگزور  زا 
راکشآ ناشیارب  هژیو  روط  هب  رما  نیا  هک  دارفا  زا  یکدنا  دادعت  طسوت  زج  هب   ) دوبن
هچرگ اما   . دیدرگ هئارا  هدننک  راکشآ  یاھیزاس  شاف  نیا  رد  هک  نیا  ات   ،( دیدرگ

ًالمع یناحور  طباور  اب  هطبار  رد   ، دوب هابتشا  عقاو  رد  ثیلثت  زا  یحیسم  تشادرب 
راچد شیناھیک  جیاتن  یفسلف و  یاھدمایپ  رد  طقف  تشادرب  نیا   . تشاد تقیقح 

دنرادروخرب یناھیک  تینھذ  زا  هک  یناسک  زا  یرایسب  یارب  دش : یگدنمرش 
ثیلثت کی  وضع  نیمود   ، تیھولا صخش  نیمود  دننک  رواب  هک  تسا  هدوب  راوشد 
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رما نیا  یحور  ظاحل  هب  هک  یلاح  رد  ؛ و  دیزگ ینکس  ایشنروی  رد  یراگزور   ، نارکیب
تینابر لیئاکیم  ۀتسر  ناگدننیرفآ   . تسین تیعقاو  کی  نیا   ، ًالمع  ، دراد تقیقح 

. دنتسین قلطم  تیصخش  اھنآ  اما   ، دنریگ یم  رب  رد  لماک  روط  هب  ار  نادواج  رسپ 

تیھولا ددعت  ثیلثت و  یگناگی  - 2

هب مسیئتیلپ  ماجسنا  مدع  دض  رب  یفسلف  ضارتعا  کی  ناونع  هب  یتسرپاتکی 
یاھیدنب میسقت  اب  نوگانوگ  نایادخ  یاھنامزاس  قیرط  زا  ادتبا  نآ   . دمآ دوجو 

زا شیب  ادخ  کی  ِیتسیئتونھ  دیجمت  قیرط  زا  سپس   ، یعیبط قوف  یاھتیلاعف 
هک هناگی  یادخ  زج  هب  نایادخ  یگمھ  درط  قیرط  زا  ماجنارس  ، و  رایسب نایادخ 

. تفای هعسوت  دراد  ییاھن  شزرا 

کی ِیگناگی  روصت  ِندوب  نکممریغ  دض  رب  یبرجت  ضارتعا  زا  یشان  ییارگ  ثیلثت 
تیمھا رظن  زا  هک  تسا  یا  هدش  هتشاگنا  یناسناریغ  یاھنت  هکی و  تیھولا 

هک دبای  یم  لیامت  نیا  هب  هفسلف   ، یفاک نامز  تشذگ  اب   . تسا طبر  یب  یناھج 
نیدب ، و  دزاس ادج  صلاخ  یتسرپاتکی  ِتیھولا  موھفم  زا  ار  یصخش  یاھتیفیک 
شھاک یتسیئتناپ  قلطم  کی  تبترم  هب  ار  طبر  یب  یادخ  کی  ۀدیا  نیا  بیترت 

چیھ هک  ار  ییادخ  یصخش  تعیبط  هک  تسا  هدوب  راوشد  هشیمھ   . دھد یم 
تیصخش  . دیمھف درادن  هبتر  مھ  رگید و  یصخش  تادوجوم  اب  یصخش  ربارب  طباور 
ربارب رگید و  تیھولا  اب  هطبار  رد  یتیھولا  نینچ  هک  دنک  یم  بلط  تیھولا  رد 

. دشاب هتشاد  دوجو  یصخش 

هک دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یم  ناسنا  نھذ  ثیلثت  موھفم  تخانش  قیرط  زا 
. دنک کرد  اضف  نامز و  یاھشنیرفآ  رد  ار  نوناق  قشع و  لباقتم  طباور  زا  یزیچ 
اما دروآ  یم  تسد  هب  شنیب  دنوادخ  رھم  هب  تبسن  یونعم  نامیا  قیرط  زا  ناسنا 
ۀدش ررقم  نیناوق  یور  یریثأت  چیھ  یونعم  نامیا  نیا  هک  دنک  یم  فشک  یدوز  هب 
ردپ ناونع  هب  دنوادخ  هب  ناسنا  داقتعا  ندوب  خسار  زا  رظن  فرص   . درادن یدام  ناھج 

نینچمھ وا  هک  دننک  یم  بلط  یناھیک  شرتسگ  لاح  رد  یاھقفا   ، یو یتشھب 
وا هک   ، دسانشب تیمسر  هب  ار  یناھج  نوناق  ناونع  هب  تشھب  تیھولا  تیعقاو 
رب یتح  دبای و  یم  شرتسگ  نوریب  یوس  هب  تشھب  زا  هک  ار  ثیلثت  تیمکاح 
صخش هس  ِرگشنیرفآ  نارتخد  هدننیرفآ و  نارسپ  ِلماکت  لاح  رد  ِیلحم  یاھناھج 
ًاعطق صخش  هس  نیا  تیھولا  داحتا   . دھد صیخشت  تسا  هدنکفا  هیاس  نادواج 

. تسا تشھب  ثیلثت  نادواج  ِیریذپان  میسقت  تقیقح و  تیعقاو و 

رھ هب  هکلب   ، تیصخش کی  هن  تسا —  یعقاو  دوجو  کی  تشھب  ثیلثت  نیمھ  و 
اب راگزاس  لاح  رھ  هب  هکلب   ، تیصخش کی  هن  ؛  قلطم نیتسار و  تیعقاو  کی  لاح 

ِتیعقاو کی  ثیلثت   . حور ، و  رسپ  ، ردپ یاھتیصخش  تسیزمھ —  یاھتیصخش 
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. تسا هدش  جتنم  تشھب  تیھولا  هس  دنویپ  زا  هک  تسا  یعمجربا  ِتیھولا 
تشھب تیھولا  هس  یاھیگژیو  ۀداس  عمج  ثیلثت  یاھدرکراک  ، و  اھیگژیو  ، اھتیفیک

لیلحت زا  ، و  دنتسھ نیزاغآ  اتمھ و  یب  یزیچ  ثیلثت  یاھدرکراک  ؛  دنتسین
. دنتسین ینیب  شیپ  لباق  لماک  روط  هب  حور  ، و  رسپ  ، ردپ یاھیگژیو 

تلادع هک  داد  زردنا  شناوریپ  هب   ، دوب نیمز  رد  هک  یماگنھ  داتسا  لاثم : یارب 
نایادخ  . تسا یھورگ  درکراک  کی  هشیمھ  نآ  ؛  تسین یصخش  شنک  کی  زگرھ 
لماک تروص  هب  ار  درکراک  نیا  ًانیع  اھنآ  هکلب   . دننک یمن  ارجا  ار  تلادع  ًاصخش  زین 

. دننک یم  ارجا   ، تشھب ثیلثت  تروص  هب   ، یعمج

رتشیب ۀضرع  یارب  ار  یرشب  نھذ   ، حور ، و  رسپ  ، ردپ ِثیلثت  ۀطبار  یموھفم  کرد 
زا کیژولوئت  لیلد  تسا  نکمم   . دزاس یم  هدامآ  رگید  ۀناگ  هس  صخشم  طباور 
یفسلف و لیلد  اما   ، دشاب هدنسب  لماک  روط  هب  تشھب  ثیلثت  موھفم  قیرط 

نآ  ، دنک یم  بلط  ار  زکرم  عبنم و  نیلوا  ۀناگ  هس  تاطابترا  ریاس  تخانش   ، یناھیک
یناھج یلجت  هک  هناردپریغ  ِنوگانوگ  یاھتیفرظ  رد  نارکیب  هک  هناگ  هس  یاھتدحو 

، شنکاو  ، تّیلع  ، یدنمناوت  ، یژرنا  ، ورین ِدنوادخ  طباور  دنک —  یم  راک  اھنآ  رد  دنراد 
. تدحو ، و  لصا  ، وگلا  ، شنت  ، شنارگ  ، تیعقاو  ، یگوقلاب

هناگ هس  یاھتدحو  اھثیلثت و  - 3

هدومن کرد  ار  تیھولا  صخش  هس  ِثیلثت  مھف  تاقوا  یھاگ  رشب  عون  هک  یلاح  رد 
طباور هک  دنک  کرد  یرشب  یدنمشوھ  هک  دنک  یم  بلط  ماجسنا   ، تسا

نوماریپ هک  هچنآ  یمامت  اما   . دراد دوجو  قلطم  تفھ  یمامت  نایم  یصخشم 
اریز  ، درادن تقیقح  هناگ  هس  تدحو  کی  اب  هطبار  رد  ًاموزل  دراد  تحص  تشھب  ثیلثت 

یخرب رد  هناگ  هس  تدحو  کی   . تسا ثیلثت  کی  زا  ریغ  یزیچ  هناگ  هس  تدحو  کی 
رد اما   ، دشاب هسیاقم  لباق  ثیلثت  کی  اب  تسا  نکمم  هنایارگ  شنک  یاھ  هبنج 

. تسین ثیلثت  کی  دننامھ  زگرھ  تشرس 

شرتسگ و لاح  رد  یاھقفا  گرزب  رصع  کی  نایم  زا  ندرک  روبع  لاح  رد  یناف  ناسنا 
باتش دیاب  وا  یناھیک  ۀفسلف  لماکت  ، و  تسا ایشنروی  رد  هعسوت  لاح  رد  میھافم 
یھاگآ هک  جیردت  هب   . دوش گنھامھ  یرشب  ۀشیدنا  ِینالقع  ۀنحص  طسب  اب  ات  دبای 
شناد رد  هک  ار  زیچ  همھ  لباقتم  طابترا  وا   ، دبای یم  طسب  یناف  ناسنا  یناھیک 

اب زاب   . دنک یم  هدھاشم  دبای  یم  دوخ  یونعم  شنیب  ، و  ینالقع ۀفسلف   ، یدام
هدھاشم ار  دوجو  یمامت  عونت  ناسنا   ، ناھیک تدحو  هب  داقتعا  نیا  یمامت 
ناسنا  ، تیھولا یریذپانرییغت  نوماریپ  اھتشادرب  یمامت  مغر  هب   . دنک یم 

دشر موادم و  رییغت  یواح  هک  دنک  یم  یگدنز  یناھج  رد  هک  دنک  یم  هدھاشم 
روط هب  دیاب  ناسنا   ، یونعم یاھشزرا  یاقب  کرد  زا  رظن  فرص   . تسا یبرجت 
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. دروآ باسح  هب  ار  ناوت  ، و  یژرنا  ، ورین ِتایضایر  شیپ  تایضایر و  هتسویپ 

لماکت و لاح  رد  یاھناھج  ِینامز  دشر  اب  یقیرط  هب  دیاب  ینارکیب  ِنادواج  یگدنکآ 
هب دیاب  لماک  ِینارکیب  تشادنپ   . دشاب راگزاس  نآ  یبرجت  نانکاس  لامک  مدع  اب 

ییایشناروم ناور  ناسنا و  درخ  هک  ددرگ  لیدعت  دوش و  میسقت  نانچ  یقیرط 
. دنک کرد  ار  هدننک  یونعم  تیمھا  ییاھن و  شزرا  موھفم  نیا  دناوتب 

، دنک یم  بلط  ار  یناھیک  تیعقاو  ۀناتسرپاتکی  یگناگی  کی  لالدتسا  هک  یلاح  رد 
مزال ار  یناھیک  طباور  رد  اھنآ  یگنھامھ  یعمج و  یاھقلطم  لصا  یھانتم  ۀبرجت 

، قلطم طباور  عونت  یرادیدپ  یارب  یلامتحا  چیھ  زارتمھ  یاھدوجو  نودب   . دراد یم 
شھاک  ، اھ هدننک  لداعتم   ، اھریذپرییغت  ، اھیناسمھان درکراک  یارب  یسناش  چیھ 

. درادن دوجو  ناگدنھد  لیلقت  ای   ، ناگدننک لیدعت   ، ورین ناگدنھد 

قلطم تفھ  رد  دراد  دوجو  هک  تروص  نادب  ینارکیب )  ) تیعقاو عمج  تالاقم  نیا  رد 
: تسا هدش  هضرع 

. یناھج ردپ  - 1

. نادواج رسپ  - 2

. نارکیب حور  - 3

. تشھب ۀریزج  - 4

. تیھولا قلطم  - 5

. یناھج قلطم  - 6

. لماک قلطم  - 7

وگلا زین  تشھب  ۀریزج  یارب   ، تسا ردپ  نادواج  رسپ  یارب  هک   ، زکرم عبنم و  نیلوا 
رد هک  یتیصخش  اما   ، تسا لماک  رسپ  رد  هک  تسا  یتیصخش  وا   . دشاب یم 
راکشآ انواھ  تشھب –  رد  هک  تسا  یژرنا  ردپ   . تسا هدش  هوقلاب  لماک  قلطم 

. تسا هتشگ  ناھنپ  لماک  قلطم  رد  هک  تسا  یژرنا  لاح  نامھ  رد  تسا و  هدش 
، تسا هدش  راکشآ  کرتشم  لماع  ۀفقو  یب  یاھشنک  رد  هتسویپ  روط  هب  نارکیب 
دبا یارب  یناھج  قلطم  ۀتفای  ششوپ  اما  هدننک  ناربج  یاھتیلاعف  رد  هک  یلاح  رد 
تفھ یمامت  ، و  تسا طبترم  زارتمھ  ِقلطم  شش  اب  هنوگ  نیدب  ردپ   . دنک یم  راک 
رب رد  تیدبا  نایاپ  یب  یاھ  هخرچ  رساترس  رد  ار  ینارکیب  ۀریاد  هنوگ  نیدب   ، ات

. دنریگ یم 
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تیصخش  . تسا ریذپان  بانتجا  قلطم  طباور  ۀناگ  هس  تدحو  هک  دسر  یم  رظن  هب 
حوطس یمامت  رد  زین  قلطم و  حطس  رد  یتیصخش  طباور  ریاس  یوجتسج  رد 

، هناگ هس  تدحو  نیتسخن  تشھب  تیصخش  هس  ۀطبار  . و  دوش یم  هنادواج  رگید 
هس نیا  هک  یماگنھ  اریز   . دزاس یم  هنادواج  ار  حور  ، و  رسپ  ، ردپ یتیصخش  دنویپ 
نآ قیرط  زا   ، دندنویپ یم  مھ  هب  دحتم  شنک  یارب   ، صاخشا ناونع  هب   ، صخش
دنوش یم   ، ثیلثت کی  هن   ، هنایارگ شنک  تدحو  یواح  ۀناگ  هس  تدحو  کی  لماش 

ِییارآ مھ  کی   ، هناگ هس  تدحو  کی  دوجو  نیا  اب  اما  کیناگرا —  دوجو  کی  — 
. هنایارگ شنک  ۀناگ  هس  ِیعمج 

هنایارگ شنک  ِییارآ  مھ  کی  نیا  ؛  تسین هناگ  هس  تدحو  کی  تشھب  ثیلثت 
، و رسپ  ، ردپ  . تسا میسقت  لباقریغ  هدشان و  میسقت  تیھولا  نیا  هکلب  ؛  تسین
اریز  ، دننک ظفح  ار  هطبار  کی  تشھب  ثیلثت  اب  دنناوت  یم  صاخشا ) ناونع  هب   ) حور
یا هطبار  نینچ  حور  ، و  رسپ  ، ردپ  . تسا اھنآ  ۀدشان  میسقت  ِتیھولا  ًاعطق   ، ثیلثت

دنویپ ًاقیقد  نیا  اریز   ، دننک یمن  ظفح  هناگ  هس  تدحو  نیلوا  اب  یصخش 
هب ثیلثت —  تروص  هب  طقف  اھنآ   . تسا صخش  هس  ناونع  هب  اھنآ  ۀنایارگ  شنک 

تدحو اب  ینوریب  ۀطبار  کی  یعمج  روط  هب  هدشان —  میسقت  تیھولا  تروص 
. دننک یم  ظفح  ار  ناش  یصخش  عمج  ۀناگ  هس 

نیدنچ ؛  دراد اتمھ  یب  ییاج  قلطم  طباور  نایم  رد  تشھب  ثیلثت  بیترت  نیدب 
کی  . هنایارگدوجو ثیلثت  کی  طقف  اما   ، دراد دوجو  هنایارگدوجو  ۀناگ  هس  تدحو 
هنایارگ شنک  دشاب  کیناگرا  هک  نآ  زا  شیب  نآ  تسین . دوجو  کی  هناگ  هس  تدحو 

. دنتسھ کیرش  دنشاب  هتشاد  یتکارش  ۀطبار  هک  نآ  زا  شیب  نآ  یاضعا   . تسا
هناگ هس  تدحو  کی  اما   ، دنشاب ییاھدوجو  تسا  نکمم  هناگ  هس  تدحو  یازجا 

. تسا تکراشم  کی  دوخ 

هب ود  رھ  دراد : دوجو  هناگ  هس  تدحو  ثیلثت و  نایم  هباشت  ۀطقن  کی   ، دوجو نیا  اب 
یاھیگژیو صیخشت  لباق  عمج  زا  ریغ  یزیچ  هک  دنوش  یم  رجنم  ییاھدرکراک 

هنوگ نیدب  هنایارگ  شنک  رظن  هطقن  کی  زا  اھنآ  هک  یلاح  رد  اما   . دنتسھ وضع  یازجا 
هب اھنآ   . دنراذگ یمن  شیامن  هب  یھورگ  ۀطبار  چیھ  نآ  زا  اوس   ، دنتسھ هیبش 

تکراشم درکراک  اما   . دنتسھ طوبرم  شیبامک  راتخاس  اب  درکراک  ۀطبار  تروص 
. تسین دوجو  ای  ثیلثت  راتخاس  درکراک  هناگ  هس  تدحو 

اھنآ رد   . دنتسھ یعقاو  رایسب  اھنآ  ؛  دنتسھ یعقاو  هناگ  هس  یاھتدحو  دوجو  نیا  اب 
یصخش یروف و  لرتنک  اھنآ  قیرط  زا  یناھج  ردپ  ، و  دبای یم  شنک  تیعقاو  لک 

. دنک یم  لامعِا  ینارکیب  یلصا  یاھدرکراک  یور 

هناگ هس  تدحو  تفھ  - 4
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فوطعم تیعقاو  نیا  هب  هجوت   ، هناگ هس  تدحو  تفھ  فیصوت  یارب  شالت  رد 
ۀناردپ عبنم  نیتسخن  وا   . تسا کی  رھ  نیزاغآ  وضع  یناھج  ردپ  هک  ددرگ  یم 

، دودحمان ۀدنھد  یژرنا   ، یناھج ۀدننک  لرتنک   ، نیزاغآ تلع   ، قلطم زکرم   ، یناھج
، و یناھیک نیزاغآ  یوگلا   ، تیھولا صخش  نیلوا   ، لماک ۀدنرادھاگن   ، نیزاغآ تدحو 

ِیصخش تلع  یناھج  ردپ   . دوب دھاوخ  هراومھ  ، و  هدوب  ، تسھ ینارکیب  رھوج 
. تسا اھقلطم  ِقلطم  وا  ؛  تسا اھقلطم 

: داد ناشن  ریز  تروص  هب  ار  هناگ  هس  تدحو  تفھ  ینعم  تعیبط و  ناوت  یم 

هس ِیدنبھورگ  نیا  دنمفدھ . یصخش –  ۀناگ  هس  تدحو  هناگ —  هس  تدحو  نیلوا 
: تسا تیھولا  تیصخش 

. یناھج ردپ  - 1

. نادواج رسپ  - 2

. نارکیب حور  - 3

دنمفدھ و تکراشم  تسا —  تمدخ  ، و  ششخب  ، رھم ۀناگ  هس  دنویپ  نیا 
، هناردارب ِیھلا  تکراشم  نیا   . تشھب نادواج  تیصخش  هس  یصخش 

. تسا زارف  ۀدنھد  جیورت  ، و  هناردپ ۀدننک  شنک   ، قولخم رادتسود 
ۀدننک اطع  نایادخ   ، هناگ هس  تدحو  نیتسخن  نیا  ِیھلا  یاھتیصخش 

. دنتسھ نھذ  ۀدننک  اطعا  ، و  حور ۀدننک  اطعا   ، تیصخش

ِلاح نامز  رساترس  رد  نآ  ؛  تسا نارکیب  ۀدارا  یواح  ۀناگ  هس  تدحو  نیا 
نیا  . دنک یم  لمع  هدنیآ  لاح –  هتشذگ –  رد  نامز  نایرج  یمامت  رد  نادواج و 
هک دنک  یم  مھارف  ار  ییاھمسیناکم  دروآ و  یم  راب  هب  ار  هدارا  ِینارکیب  هطبار 

 - دوخ  ، لماکت لاح  رد  ِناھیک  ِتاقولخم  یارب  یصخش  تیھولا  نآ  قیرط  زا 
. دوش یم  هدننک  راکشآ 

زیر ِناتمیتلآ  کی  نیا  هچ  وگلا . ورین –  ۀناگ  هس  تدحو  هناگ —  هس  تدحو  نیمود 
ای یزکرم  ناھج  یتح   ، شخرچ لاح  رد  یباحس  کی  ای   ، نازوس ۀراتس  کی   ، دشاب

یوگلا هشیمھ   ، یدام یاھیباینامزاس  نیرتگرزب  ات  نیرتکچوک  زا   ، اھناھجربا
هتفرگ همشچرس  هناگ  هس  تدحو  نیا  درکراک  زا  یناھیک —  یدنبرکیپ  یکیزیف — 

: تسا اھنیا  لماش  دنویپ  نیا   . تسا

. رسپ ردپ –  - 1
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. تشھب ۀریزج  - 2

. کرتشم لماع  - 3

زا یژرنا  ؛  دبای یم  نامزاس  زکرم  عبنم و  نیموس  ِیناھیک  لماوع  طسوت  یژرنا 
یمامت تشپ  اما  ؛  دبای یم  لکش   ، قلطم ِیبای  تیدام   ، تشھب یوگلا  یور 
تشھب یوگلا  ناشدنویپ  هک  دراد  دوجو  رسپ  ردپ –  روضح   ، هفقو یب  راھم  نیا 

هب ادتبا  رد   ، کرتشم لماع   ، نارکیب حور  دلوت  اب  نامزمھ  انواھ  ِیرادیدپ  رد  ار 
. تخادنا راک 

رارقرب سامت  تسا  تبحم  هک  ییادخ  اب  تاقولخم   ، یبھذم ۀبرجت  رد 
تیعقاو ۀنادنمشوھ  تخانش  دیابن  زگرھ  یونعم  شنیب  نیا  اما   ، دننک یم 
یاھتیصخش  . دھد رارق  عاعشلا  تحت  تسا  تشھب  هک  ار  ییوگلا  ِیناھج 

ار تاقولخم  ۀیلک  ۀنادازآ  شتسرپ  یھلا  رھم  یاریگ  یورین  قیرط  زا  تشھب 
یاھینامداش هب  ار  هتفای  دلوت  حور  اب  یاھتیصخش  نیا  یمامت  دننک و  یم  بلج 

. دنوش یم  نومنھر  دنوادخ  ۀدنھد  نایاپ  نادنزرف  نایاپ  یب  تمدخ  ِینامسآ 
نآ رد  اھدادخر  نیا  هک  تسا  اضف  ۀصرع  تکتیشرآ  هناگ  هس  تدحو  نیمود 

. دزاس یم  صخشم  ار  یناھیک  شیارآ  یاھوگلا  نآ  ؛  دنوش یم  راکشآ 

اما  ، دیامن یگژیو  نییعت  ار  هناگ  هس  تدحو  نیلوا  ِتینابر  تسا  نکمم  رھم 
تدحو نیلوا  هک  هچنآ   . تسا هناگ  هس  تدحو  نیمود  ِیناشکھک  ِیلجت  وگلا 
هناگ هس  تدحو  نیمود   ، تسا لماکت  لاح  رد  یاھتیصخش  یارب  هناگ  هس 
گرزب یلجت  ود  تیصخش  وگلا و   . دشاب یم  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  یارب 
نکمم ردقچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  ؛ و  دنتسھ زکرم  عبنم و  نیلوا  یاھشنک 

وگلا و ورین –  هک  دراد  تقیقح  نیا  دوجو  نیا  اب   ، دشاب راوشد  نآ  مھف  تسا 
رسپ تشھب و  ۀریزج  ؛  دنتسھ یناھج  تیعقاو  نامھ  تبحم  اب  ِصخش 

 – ردپ کرد  لباقریغ  تعیبط  ِلباقتم  اما  گنھامھ  یاھیزاسراکشآ  نادواج 
. دنتسھ یناھج  یورین 

تیمامت نایاپ  زاغآ و  یلماکت . یحور –  ۀناگ  هس  تدحو  هناگ —  هس  تدحو  نیموس 
: تسا اھنیا  لماش  هک  تسا  هتفھن  هطبار  نیا  رد  یحور  یلجت 

. یناھج ردپ  - 1

. حور رسپ –  - 2

. تیھولا قلطم  - 3
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رھوج ۀناگ  هس  تکراشم  نیا  رد  ًامامت  حور   ، تشھب حور  ات  یحور  یدنمناوت  زا 
دودحمان یاھلیسناتپ  ، و  حور رسپ –  ِحور  لاعف  یاھشزرا   ، ردپ ِحور  صلاخ 

یاھشزرا ِنیزاغآ  ِشیادیپ   . دبای یم  یعقاو  زاربا  تیھولا  ِقلطم  ِیحور 
رارق یگناگ  هس  نیا  رد   ، حور ِییاھن  تشونرس  ، و  لماک یلجت   ، هنایارگدوجو

. دراد

لمع رگشنیرفآ  ِلاعف  حور  تروص  هب  حور  رسپ –  ؛  دراد دوجو  حور  زا  شیپ  ردپ 
دوجو  ، حور یاروام  یتح   ، ریگارف ًامامت  حور  تروص  هب  تیھولا  قلطم  ؛  دنک یم 

. دراد

تدحو نیا  ۀطیح  رد  یژرنا . ِینارکیب  ۀناگ  هس  تدحو  هناگ —  هس  تدحو  نیمراھچ 
یدنمناوت زا   ، دوش یم  هنادواج  یژرنا  تیعقاو  یمامت  یاھنایاپ  اھزاغآ و  هناگ  هس 

: دریگ یم  رب  رد  ار  اھنیا  یدنبھورگ  نیا   . اتونوم ات  اضف 

. حور ردپ –  - 1

. تشھب ۀریزج  - 2

. لماک قلطم  - 3

ِیناھج ناکم  تسا —  ناھیک  ِیژرنا  ورین –  ِتالاعفنا  لعف و  زکرم  تشھب 
یمامت عبنم  ، و  لماک قلطم  ِیناھیک  ِینوناک  ۀطقن   ، زکرم عبنم و  نیلوا 

هتفھن نارکیب  ناھیک  ِیژرنا  لیسناتپ  هناگ  هس  تدحو  نیا  ۀطیح  رد   . یژرنا
ناھج گرزب و  ناھج  ، و  تسا دوجوم  نآ  رد  هنایارگدوجو  یا  هنوگ  هب  هک  تسا 

. دنتسھ نآ  یاھیلجت  زا  یشخب  اھنت  نیداینب 

قلطم لوط  هب  ار  یناھیک  یژرنا  ِنیداینب  یاھدحاو  هناگ  هس  تدحو  نیمراھچ 
ِیواح ِیبرجت  یاھتیھولا  رد  دومن  ِمیقتسم  تبسن  هب  ار  اھنآ  دنک و  یم  لرتنک 

لاح رد  ِناھیک  هب  ندیشخب  تابث  ندرک و  لرتنک  یارب  قلطم  ریز  تیفرظ 
. دزاس یم  اھر  لماک  قلطم  یسرتسد  زا   ، ینوگرگد

لماک قلطم  ِنایاپ  یب  تاناکما   . تسا یژرنا  ورین و  نامھ  هناگ  هس  تدحو  نیا 
نآ زا  اوس  ِنوکس  روصت  لباقریغ  یاھتیلاعف  هک  تشھب  ۀریزج  ِمتولوسبا  لوح 
نایاپ شپت  . و  تسا هدش  زکرمتم  دبای  یم  همشچرس  اجنآ  زا  لماک  یاتسیا 

لباقریغ یوگلا  اب  یگنھامھ  رد  نارکیب  ناھیک  ِیتشھب  ِیدام  بلق  ریذپان 
، زکرم عبنم و  نیلوا   ، نارکیب ۀدنھد  یژرنا  یوجتسج  لباقریغ  حرط  کرد و 

. دپت یم 
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لماش دنویپ  نیا  رگ . شنکاو  ِینارکیب  ۀناگ  هس  تدحو  هناگ —  هس  تدحو  نیمجنپ 
: تسا اھنیا 

. یناھج ردپ  - 1

. یناھج قلطم  - 2

. لماک قلطم  - 3

رد هک  ار  هچنآ  رھ  ِینارکیب  ۀنایارگ  شنک  ِققحت  ِیگنادواج   ، یدنبھورگ نیا 
راب هب  تسا  نتفای  تیعقاو  لباق  تیھولاریغ  ِتیعقاو  یاھورملق  ۀطیح 
هب تبسن  ار  رگ  شنکاو  دودحمان  تیفرظ  هناگ  هس  تدحو  نیا   . دروآ یم 
یاھتدحو ریاس  یاھدوجو  ییوگلا و  ، و  یشنت  ، یببس  ، یدارا یاھشنک 

. دزاس یم  رگ  هولج  هناگ  هس 

نیا ناھیک . هب  طوبرم  ِتیھولا  ۀناگ  هس  تدحو  هناگ —  هس  تدحو  نیمشش 
: تسا اھنیا  لماش  یدنبھورگ 

. یناھج ردپ  - 1

. تیھولا قلطم  - 2

. یناھج قلطم  - 3

ِتیلاعت اب  دنویپ  رد  تیھولا  ِیروضح  اج  همھ   ، ناھیک رد  تیھولا  ۀطبار  نیا 
نآ یوس  هب  ینارکیب  حوطس  رد  تینابر  تدضاعم  نیرخآ  نیا   . تسا تیھولا 

. تسا هتفھن  هتفای  تیھولا  تیعقاو  ورملق  زا  جراخ  هک  تسا  یتایعقاو 

تدحو نیا  نارکیب . ِیگناگی  یواح  ۀناگ  هس  تدحو  هناگ —  هس  تدحو  نیمتفھ 
هناگی  ، تسا هتفای  یلجت  تیدبا  نامز و  رد  هنایارگ  شنک  روط  هب  هک  تسا  ینارکیب 

: تسا اھنیا  لماش  هورگ  نیا   . اھ یگوقلاب  اھتیعقاو و  گنھامھ  ِندش 

. یناھج ردپ  - 1

. کرتشم لماع  - 2

. یناھج قلطم  - 3

زا  ، هتفای ققحت  ِتیعقاو  یمامت  ۀنایارگ  شنک  عونتم  یاھ  هبنج  کرتشم  لماع 
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روط هب  یلجت  حوطس  یمامت  رد  ار  اھقلطم  ات  نایارگ و  یلاعت  ات  اھ  یھانتم 
رد یتاذ  یاھیناسمھان  یناھج  قلطم   . دزاس یم  هچراپکی  یرساترس 
ِتیعقاو ِدودحمان  یاھیگوقلاب  زا   ، لماکان تیعقاو  یمامت  ِنوگانوگ  یاھ  هبنج 

نکاس و ِتیھولاریغ  تیعقاو  ِنارکیب  تاناکما  ات  یببس  یدارا و  لاعف  ِتیھولا 
ناربج لماک  روط  هب  ار  لماک  قلطم  ِکرد  لباقریغ  یاھورملق  رد  دنمشنکاو 

. دزاس یم 

تسد هناگ  هس  تدحو  نیا  رد  یناھج  قلطم  کرتشم و  لماع  هک  روطنیمھ 
روط هب  زین  تیھولاریغ  تیھولا و  روضح  هب  تبسن   ، دننز یم  شنک  هب 

نیا رد  هک  زین  زکرم  عبنم و  نیلوا  هک  روطنامھ   ، دنتسھ دنمشنکاو  ناسمھ 
لباقریغ متسھ  نم  زا  یرظن  ظاحل  هب  فادھا  دصاقم و  ۀیلک  رظن  زا  هطبار 

. دشاب یم  نینچ  تسا  نداد  زیمت 

یفاک هناگ  هس  یاھتدحو  موھفم  نتخاس  نشور  یارب  یبیرقت  یاھدروآرب  نیا 
دیناوت یمن   ، دیسانشن ار  هناگ  هس  یاھتدحو  یئاغ  حطس  امش  رگا   . دنتسھ

یارب هک  میرادنپ  یمن  هنالقاع  ام  هک  یلاح  رد   . دیمھفب لماک  روط  هب  ار  لوا  یاتفھ 
دنویپ هدزناپ  هک  مییوگب  میناوت  یم   ، مینز شالت  هب  تسد  رتشیب  طوسبم  حرش 

راکشآ اھنآ  زا  ددع  تشھ  تالاقم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  زکرم  عبنم و  نیلوا  ۀناگ  هس 
ییاھیگوقلاب ، و  اھتیلعف  ، اھتیعقاو هب  هدشان  راکشآ  یاھدنویپ  نیا   . دنتسھ هدشان 

. دنتسھ تیلاعت  یبرجت  حطس  یارو  رد  هک  دنتسھ  طوبرم 

تفھ ِندوب  اتمھ  یب  تدحو   ، ینارکیب ۀنایارگ  شنک  ِنزاوت  خرچ  هناگ  هس  یاھتدحو 
نم هک  تسا  هناگ  هس  یاھتدحو  ۀنایارگدوجو  روضح   . دنتسھ نارکیب  قلطم 

تدحو  ، قلطم تفھ  تروص  هب  ینارکیب  عونت  مغر  هب  دزاس  یم  رداق  ار  ردپ  ِمتسھ 
یمامت ِزاس  هناگی  وضع   ، زکرم عبنم و  نیلوا   . دنک هبرجت  ار  ینارکیب  ۀنایارگ  شنک 
یاھدوجو  ، لماک یاھزاغآ  اھزیچ  یمامت  وا  رد  ؛  دشاب یم  هناگ  هس  یاھتدحو 

ماوق زیچ  همھ  وا  رد  دنشاب ” —  یم  اراد  ار  دوخ  نارکیب  یاھتشونرس  ، و  نادواج
“. دراد

رظن هب   ، دنھد شیازفا  ار  ردپ  ِمتسھ  نم  ِینارکیب  دنناوت  یمن  اھدنویپ  نیا  هچرگا 
تفھ  . دنزاس یم  رسیم  ار  وا  تیعقاو  ِقلطمریز  نارکیبریز و  یاھیلجت  اھنآ  دسر  یم 

نادواج ار  ینیون  یاھافرژ   ، دزاس یم  ربارب  دنچ  ار  عونتم  دربراک   ، هناگ هس  تدحو 
ناشن ار  ینیون  یاھیگوقلاب   ، دشخب یم  تیھولا  ار  یدیدج  یاھشزرا   ، دزاس یم 

رد هتفای  عونت  یاھیلجت  نیا  یمامت  ؛ و  دزاس یم  راکشآ  ار  ینیون  یناعم   ، دھد یم 
متسھ نم  ِنیزاغآ  ینارکیب  ِیضرف  نوکس  رد  نادواج  ناھیک  رد  اضف و  نامز و 

. دنراد دوجو 
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اھ یگناگ  هس  - 5

اما  ، تسا هناردپریغ  ناشراتخاس  هک  دنراد  دوجو  یرگید  ۀناگ  هس  صخشم  طباور 
زیمت ردپ  ۀناگ  هس  یاھتدحو  زا  هشیمھ  ، و  دنتسین یعقاو  ۀناگ  هس  یاھتدحو  اھنآ 

ۀناگ هس  یاھتدحو   ، رایمھ ۀناگ  هس  یاھتدحو  نوگانوگ  روط  هب  اھنآ   . دنوش یم  هداد 
هناگ هس  یاھتدحو  دوجو  دمایپ  اھنآ   . دنوش یم  هدیمان  اھ  یگناگ  هس  ، و  زارتمھ

: دنتسھ نیریز  یاھدنویپ  لماش  اھدنویپ  نیا  زا  اتود   . دنتسھ

تیعقاو هس  نیا  لباقتم  طباور  لماش  یگناگ  هس  نیا  تیعقاو . یگناگ  هس 
: دنتسھ قلطم 

. نادواج رسپ  - 1

. تشھب ۀریزج  - 2

. کرتشم لماع  - 3

، تشھب ۀریزج   . قلطم تیصخش   ، تسا قلطم  ِیحور  تیعقاو   ، نادواج رسپ 
ینھذ تیعقاو   ، کرتشم لماع   . قلطم یوگلا   ، تسا قلطم  یناھیک  تیعقاو 

ِتیھولا ۀنایارگدوجو  بیکرت  ، و  یحور قلطم  تیعقاو  زارتمھ   ، تسا قلطم 
ۀتفای ققحت  تیعقاو  لک  عمج  یگنھامھ  هب  هناگ  هس  دنویپ  نیا   . ناوت تیصخش و 

. تسا لماک  تیعقاو  رد  نآ   . دوش یم  رجنم  ینھذ  ای   ، یناھیک  ، یحور

: دشاب یم  یگوقلاب  قلطم  هس  دنویپ  لماش  یگناگ  هس  نیا  یگوقلاب . یگناگ  هس 

. تیھولا قلطم  - 1

. یناھج قلطم  - 2

. لماک قلطم  - 3

نیدب یناھیک —  ای   ، ینھذ  ، یحور یژرنا —  ِناھنپ  تیعقاو  یمامت  ِینارکیب  ریاخذ 
یژرنا ناھنپ  تیعقاو  یمامت  ِقیفلت  دنویپ  نیا   . دنتسھ طبترم  مھ  هب  ًالباقتم  هنوگ 

. تسا نارکیب  نآ  ِلیسناتپ   . دروآ یم  راب  هب  ار 

ینارکیب ۀنایارگ  شنک  ِیزاس  هناگی  ریگرد  ًاتدمع  هناگ  هس  یاھتدحو  هک  روطنامھ 
. دنشاب یم  یبرجت  یاھتیھولا  ِیناھیک  ِیرادیدپ  ریگرد  زین  اھ  یگناگ  هس   ، دنتسھ
روط هب  اھ  یگناگ  هس  اما   ، دنتسھ ریگرد  میقتسمریغ  روط  هب  هناگ  هس  یاھتدحو 
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اھنآ  . قلطم ، و  یئاغ  ، لاعتم یبرجت —  یاھتیھولا  رد   ، دنشاب یم  ریگرد  میقتسم 
. و دنوش یم  رادیدپ  لاعتم  دزیا  ِیتیصخش  یدنمناوت - ِیرادیدپ  لاح  رد  بیکرت  رد 

متسھ نم  ِیگناگی  یزاسراکشآ  کی   ، اضف ِنامز  تاقولخم  یارب  لاعتم  دزیا 
. دشاب یم 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 105
تیعقاو تیھولا و 

لباق ًاشخب  طقف  ینارکیب   ، ناھج دنمشوھ  تادوجوم  یالاب  یاھ  هتسر  یارب  یتح 
، رشب نھذ   . تسا مھف  لباق  یبسن  روط  هب  طقف  تیعقاو  تیاھن  ، و  تسا کرد 
هچنآ یمامت  تشونرس  أشنم و  ِیگنادواج  زار  هب  دیآ  یم  رب  ددص  رد  هک  روطنیمھ 
هب هنوگ  نیدب  دنمدوس  روط  هب  دناوت  یم   ، دنک هنخر  دوش  یم  هدیمان  یعقاو  هک 

دودحمان ًابیرقت  یضیب  کی  تروص  هب  ار  ینارکیب  تیدبا –  هک  دنک  دروخرب  هلئسم 
ۀریاد نیا  رساترس  رد  ، و  تسا هدمآ  دوجو  هب  قلطم  تلع  کی  طسوت  هک  دنک  روصت 
قلطم لیسناتپ  کی  لابند  هب  هتسویپ  روط  هب  ، و  دنک یم  راک  نایاپ  یب  عونت  ِیناھج 

. تسا تشونرس  ِنارکیب  و 

، دنک کرد  ار  تیعقاو  تیمامت  موھفم  دنک  یم  شالت  یناسنا  درخ  هک  یماگنھ 
ًاعطق تیعقاو  مامت  ؛  دوش یم  ور  هب  ور  یھانتمان  تیعقاو  اب  یھانتم  نھذ  نینچ 
تیفرظ رد  هک  ینھذ  رھ  قیرط  زا  دناوت  یمن  زگرھ  ور  نیا  زا  تسا و  یھانتمان 

. دوش کرد  لماک  روط  هب  تسا  یھانتمانریز  تشادرب 

لکش تیدبا  یاھدوجو  زا  یفکم  تشادرب  کی  دناوت  یم  یتخس  هب  رشب  نھذ 
زا ار  نامدوخ  یاھتشادرب  یتح  هک  تسا  نکممریغ  یکرد  نینچ  نودب  ، و  دھد
یبلطم نینچ  ۀئارا  یارب  میناوت  یم  ام   ، دوجو نیا  اب   . مینک فیصوت  تیعقاو  تیمامت 

رییغت ۀسورپ  رد  دیاب  ام  یاھتشادرب  هک  میھاگآ  لماک  روط  هب  ام  هچ  رگ   ، مینک شالت 
رارق یقیمع  فیرحت  ضرعم  رد  ناسنا  نھذ  مھف  حطس  یارب  همجرت  ِلیدبت  و 

. دنریگ

متسھ نم  ِیفسلف  موھفم  - 1

تبسن یناھج  ردپ  هب  ار  ینارکیب  رد  نیزاغآ  قلطم  تیلع  اھناھج  نافوسلیف 
. دنک یم  لمع  قلطم  ِمتسھ  نم  ، و  نادواج  ، نارکیب ناونع  هب  هک  دنھد  یم 

درخ هب  نارکیب  ِمتسھ  نم  کی  ۀدیا  نیا  ۀئارا  اب  هطبار  رد  یرایسب  کانرطخ  رصانع 
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هک تسا  رود  یرشب  ِیبرجت  مھف  زا  نانچ  هدیا  نیا  اریز   ، دراد دوجو  یناسنا 
موھفم  ، دوجو نیا  اب   . تسا اھشزرا  مھف  ءوس  یناعم و  ِیدج  فیرحت  مزلتسم 

زا لماکان  کرد  هب  تبسن  هدش  تردابم  دروخرب  کی  یارب  متسھ  نم  ِیفسلف 
سایقم کی  یھانتم  تادوجوم  هب  ًاعطق   ، نارکیب یاھتشونرس  قلطم و  یاھزاغآ 

، تیعقاو ِیھد  هرمث  شیادیپ و  حیضوت  یارب  نامیاھشالت  یمامت  رد  اما   . دھد یم 
یاھشزرا یناعم و  یمامت  رد   ، متسھ نم  موھفم  نیا  هک  دوش  نشور  دیھد  هزاجا 

. تسا اھتیصخش  یمامت  ِیناھج  ردپ   ، تیھولا صخش  نیلوا  اب  فدارتم  تیصخش 
هب ردقنآ  یناھج  تیعقاو  ۀتفاین  تیھولا  یاھورملق  رد  متسھ  نم  لصا  نیا  اما 

. تسین صیخشت  لباق  حوضو 

رظن هطقن  زا  تسا . ینارکیب  نینچمھ  متسھ  نم  ؛  تسا نارکیب  متسھ  نم 
شیاھنت دوجو  هک   ، دراد نارکیب  متسھ  نم  رد  أشنم  تیعقاو  یمامت   ، ینامز بیترت 

یھانتم ِقولخم  کی  ِیفسلف  لصا  نیرت  یلاع  دیاب  هتشذگ  نارکیب  ِتیدبا  رد 
یمامت ِناسمھ  تیعقاو   ، دراد تلالد  لماک  ینارکیب  رب  متسھ  نم  موھفم   . دشاب

. دشاب هتشاد  دوجو  نادواج  تیدبا  کی  یمامت  رد  دناوتب  هراومھ  هک  هچنآ 

تیھولا هن  تسا و  هتفای  تیھولا  هن  هنایارگدوجو  موھفم  کی  ناونع  هب  متسھ  نم 
هن کیتاتسا و  هن   ، یصخشریغ هن  یصخش و  هن   ، هوقلاب هن  یعقاو و  هن   ، هتفاین
هک نیا  زج  هب   ، دوش قالطا  نارکیب  هب  دناوت  یمن  یطرش  دیق و  چیھ   . کیمانید
ناھج ۀناگی  موھفم  متسھ  نم  ِیفسلف  لصا   . تسھ متسھ  نم  دوش  هتفگ 

. تسا رتراوشد  لماک  قلطم  کرد  زا  یا  هزادنا  ات  شکرد  هک  تسا 

تیعقاو یارب  هچ  رگ  ، و  دشاب هتشاد  دوجو  یزاغآ  ًافرص  دیاب  یھانتم  نھذ  یارب 
دراد دوجو  یصخشم  یا  همشچرس  طباور  زاب   ، تشادن دوجو  یعقاو  یزاغآ  زگرھ 

، و نیزاغآ  ، یعقاو شیپ  تیعضو  ناوت  یم   . دیامن یم  هولج  ینارکیب  هب  تیعقاو  هک 
، یضرف  ، رود تیاھن  یب  ۀظحل  کی  رد  تشادنپ : نیا  هب  هیبش  یزیچ  ار  یگنادواج 

روصت  ، ود رھ   ، زیچ چیھ  زیچ و  تروص  هب  ار  متسھ  نم  ناوت  یم   ، تیدبا زا  دعب 
نیا رد   . ود رھ   ، خساپ تساوخ و  تروص  هب   ، ود رھ  لولعم  تلع و  تروص  هب   ، دومن
دوجو ینارکیب  یمامت  رساترس  رد  یناسمھان  هنوگ  چیھ  تیدبا  ِیضرف  ۀظحل 
نیا  . دنک یم  هطاحا  ار  ینارکیب  نارکیب  ؛  تسا هدش  رپ  نارکیب  اب  ینارکیب   . درادن
دوخ یاھلیسناتپ  ۀطیح  رد  زونھ  اھ  یعقاو  ؛  تسا تیدبا  یاتسیا  ِیضرف  ۀظحل 

رادیدپ متسھ  نم  ِینارکیب  ۀطیح  رد  زونھ  اھلیسناتپ  ، و  دنتسھ روصحم 
ار سفن  ۀدارا  ناکما  دوجو  دیاب  ام  یسدح  تیعضو  نیا  رد  یتح  اما   . دنا هتشگن 

. مینک روصت 

یصخش ۀبرجت  کی  یناھج  ردپ  زا  ناسنا  کرد  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  هراومھ 
یاھناسنا یمامت  یارب  امش و  یارب  امش  یناحور  ردپ  ناونع  هب  دنوادخ   . تسا
یناھج ردپ  زا  امش  زیمآ  شتسرپ  ِیبرجت  تشادرب  اما  ؛  تسا کرد  لباق  رگید 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نم  ، زکرم عبنم و  نیلوا  ِینارکیب  زا  امش  ِیفسلف  ضرف  زا  رتمک  دیاب  هشیمھ 
نادب دنوادخ  ام  روظنم   ، مینک یم  تبحص  ردپ  زا  ام  هک  یماگنھ  دشاب .  ، متسھ

زیچ اما   ، دشاب یم  تسا  مھف  لباق   ، ود رھ  نییاپ  الاب و   ، شتاقولخم طسوت  هک  هنوگ 
. تسین مھف  لباق  ناھج  تاقولخم  یارب  هک  دراد  دوجو  تیھولا  زا  یرتشیب  رایسب 
هب نامیاھتیصخش  رد  ام  هک  تسا  نارکیب  زا  زاف  نآ   ، نم ردپ  ، و  امش ردپ   ، دنوادخ
هک هچنآ  یمامت  زا  متسھ  نم  اما   ، مینیب یم  یبرجت  ِیقیقح  ِتیعقاو  کی  ناونع 
ناونع هب  هراومھ  تسا  تخانش  لباقریغ  زکرم  عبنم و  نیلوا  زا  مینک  یم  ساسحا 
کرد ِینارکیب  زا  رتمک  رایسب  ًالامتحا  هیضرف  نآ  یتح  . و  دنام یم  یقاب  ام  ۀیضرف 

. دشاب یم  نیزاغآ  تیعقاو  زا  هدشان 

میظع و مسیناگرا  کی  شنکاس  یاھتیصخش  رامشیب  یاھھورگ  اب  اھناھج  ناھج 
ییاھتیصخش اھناھج و  زا  رت  هدیچیپ  تیاھن  یب  زکرم  عبنم و  نیلوا  اما   ، تسا هدیچیپ 

هب امش  هک  یماگنھ   . دنا هتفای  تیعقاو  وا  یدارا  نیمارف  هب  خساپ  رد  هک  تسا 
دروم ار  نیا  دینک و  گنرد   ، دیور یم  ورف  تریح  رد  نیداینب  ناھج  تمظع  ۀطساو 
کی زا  شیب  دناوت  یمن  روصت  لباقریغ  شنیرفآ  نیا  یتح  هک  دیھد  رارق  هظحالم 

. دشاب نارکیب  زا  یئزج  یزاسراکشآ 

رصع نیا  رد  یتح  اما   ، تسا ناسنا  کرد  ۀبرجت  حطس  زا  رود  ینارکیب  یتسار  هب 
رساترس رد  اھنآ  ، و  دنتسھ دشر  لاح  رد  ینارکیب  زا  امش  یاھتشادرب  ایشنروی  رد 
ینارکیب  . داد دنھاوخ  همادا  دشر  هب  هدنیآ  تیدبا  ات  امش  یناگدنز  نایاپ  یب  نارود 

 - دوخ هب  رداق  ینارکیب  اما   ، تسا ینعم  یب  یھانتم  قولخم  یارب  لماک 
. تسا تیعقاو  نایب  ۀدامآ  ناھج  یاھدوجو  حوطس  یمامت  یارب  تسا و  تیدودحم 

کی تروص  دناخرچ  یم  ناھج  یاھتیصخش  یمامت  یوس  هب  نارکیب  هک  یتروص  و 
. تسا تبحم  اب  یناھج  ردپ   ، ردپ

هناگتفھ ناونع  هب  هناگ و  هس  ناونع  هب  متسھ  نم  - 2

تیعقاو یمامت  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هراومھ   ، تیعقاو شیادیپ  یسررب  رد 
هب قلطم  تیعقاو  ۀطساو  هب  ام   . تسا دوجو  ِزاغآ  نودب  تسا و  تیدبا  زا  قلطم 

. مینک یم  هراشا  قلطم  هس  ، و  تشھب ۀریزج   ، تیھولا یارگدوجو  صخش  هس 
ۀئارا رد  ام  دوجو  نیا  اب   ، دنتسھ هنادواج  زارتمھ  یا  هنوگ  هب  تیعقاو  تفھ  نیا 

لسوتم اضف  نامز –  نابز  هب  یرشب  تادوجوم  هب  اھنآ  یبیترت  یاھزاغآرس 
. میوش یم 

کیروئت ۀظحل  کی  دیاب   ، تیعقاو یاھزاغآرس  ۀناراگن  دادیور  فیصوت  ندومن  لابند  رد 
نم ۀطیح  رد  یدمایپ  شنکاو  نیتسخن “  ” یدارا و زاربا  نیتسخن “  ” زا هدش  ضرف 

، تیعقاو داجیا  شیادیپ و  فیصوت  یارب  نامیاھشالت  رد   . دشاب هتشاد  دوجو  متسھ 
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اما  ، دومن روصت  ینارکیب  زا  نارکیب  ِدوخ  ِکیکفت  تروص  هب  ناوت  یم  ار  هلحرم  نیا 
ِتخانش قیرط  زا  هناگ  هس  کرد  کی  هب  دیاب  هشیمھ  هناگود  ۀطبار  نیا  تشادنپ 

. دوش هداد  طسب   ، متسھ نم   ، ینارکیب نادواج  ۀریجنز 

هتفای و تیھولا  تیعقاو  ۀناگدنچ  کیکفت  هب  متسھ  نم  ِیسیدرگد  دوخ  نیا 
هک رگید  صخشم  یاھتیعقاو  ، و  یعقاو هوقلاب و  تیعقاو   ، هتفاین تیھولا  تیعقاو 

یاھکیکفت نیا   . دوش یم  رجنم  دنوش  یدنب  هقبط  هنوگ  نیدب  دنناوت  یم  یتخس  هب 
نم نامھ  نورد  زا  هک  ینامزمھ  طباور  قیرط  زا  متسھ  نم  ِکیروئت  ۀنایارگاتکی 
شیپ  ، هوقلاب شیپ  ِتیعقاو  شیپ  دنا —  هدش  هچراپکی  دبا  یارب  دنا  هدمآرب  متسھ 

زکرم و عبنم و  نیلوا  روضح  رد  نارکیب  قیرط  زا  هک   ، هناگی  ، یصخش شیپ   ، یعقاو
هدش راکشآ  قلطم  ناونع  هب  یناھج  ردپ  دودحمان  رھم  رد  تیصخش  ناونع  هب 

. تسا

ۀطبار دوخ –  کی  یارب  ییانبم  متسھ  نم   ، ینورد یاھینوگرگد  نیا  قیرط  زا 
موھفم اھنت و  ِمتسھ  نم  ِینامز )  ) یفسلف موھفم   . دزاس یم  تیبثت  ار  هناگتفھ 

ات دوش  هداد  طسب  دناوت  یم  نونکا  هناگ  هس  تروص  هب  متسھ  نم  ِینامز )  ) ارذگ
تفھ ای  هناگتفھ —  تعیبط  نیا   . دریگ رب  رد  هناگتفھ  تروص  هب  ار  متسھ  نم 
ناشن ینارکیب  قلطم  تفھ  اب  هطبار  رد  لکش  نیرتھب  هب  دناوت  یم  یا —  هلحرم 

: دوش هداد 

ِیتیصخش ِنیزاغآ  ۀطبار  نیا   . نادواج رسپ  ِردپ  متسھ  نم  یناھج . ردپ   -1
قلطم ار  دنوادخ  ندوب  ردپ  تیعقاو  رسپ  قلطم  تیصخش   . تسا اھتیعقاو 
هطبار نیا   . دنک یم  تیبثت  ار  اھتیصخش  یمامت  ۀوقلاب  یدنزرف  دزاس و  یم 
تیصخش رد  ار  نآ  یحور  یزاسراکشآ  دنک و  یم  تیبثت  ار  نارکیب  تیصخش 
رداھناسنا طسوت  یتح  متسھ  نم  زاف  نیا   . دناسر یم  جوا  هب  نیزاغآ  رسپ 

نیا نمض  هک  ییاھنآ   ، تسا ندرک  هبرجت  لباق  یئزج  روط  هب  یحور  حوطس 
. دننک شتسرپ  ار  ام  ردپ  دنناوت  یم   ، دنتسھ مسج  رد  هک 

ِنیزاغآ ۀطبار  نیا   . نادواج تشھب  تلع  متسھ  نم  یناھج . ۀدننک  لرتنک   -2
دنوادخ  ، یناھج ردپ   . تسا یحورریغ  نیزاغآ  ۀطبار   ، اھتیعقاو زا  یصخشریغ 

. تسا وگلا  ناونع  هب  دنوادخ   ، یناھج ۀدننک  لرتنک  ؛  تسا تبحم  ناونع  هب 
ۀطبار یلصا  یوگلا  ، و  دنک یم  تیبثت  ار  امن —  لکش —  ِلیسناتپ  هطبار  نیا 

یمامت هک  یلصا  یوگلا  دزاس —  یم  نییعت  ار  یحورریغ  یصخشریغ و 
. دنا هدش  هتخاس  نآ  زا  اھ  یپک 

رسپ ردپ و  دنویپ  نیا   . نادواج رسپ  اب  هناگی  ِمتسھ  نم  یناھج . ۀدننیرفآ   -3
ناھج کرتشم و  تیصخش  ِیرادیدپ  رد  هک  ار  قالخ  ۀخرچ  تشھب ) روضح  رد  )

، یھانتم ناسنا  هاگدید  زا   . دنک یم  زاغآ  دسر  یم  جوا  هب  نادواج 
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تیدبا ۀرتسگ  رد  انواھ  شنیرفآ  یرادیدپ  رد  تیعقاو  ِنیتسار  یاھزاغآرس 
تروص لمع  یادخ  ِقیرط  زا  ِطسوت و  تیھولا  قالخ  لمع  نیا   . تسا هتفھن 

یعقاو و حوطس  یمامت  رد  هک  تسا  رسپ  ردپ –  تدحو  ًاساسا  وا   . دریگ یم 
زا رادیاپ  یا  هنوگ  هب  یھلا  تیقالخ  ور  نیا  زا   . تسا هتفای  یلجت  نآ  یارب 
یگناگی ِینوریب  ساکعنا  تدحو  نیا  ، و  دوش یم  یگژیو  نییعت  تدحو  قیرط 

. تسا حور  رسپ –  ردپ –  یگناگ  هس  رسپ و  ردپ –  یگناگود  ِقلطم 

اھکیتاتسا ِنیزاغآ  ۀطبار  نیا   . هتسباو دوخ  ِمتسھ  نم  نارکیب . ۀدنرادھاگن   -4
ناربج اھلماک  اھلماکان و  یمامت   ، هطبار نیا  رد   . تسا تیعقاو  یاھلیسناتپ  و 

یناھج قلطم  ناونع  هب  وحن  نیرتھب  هب  متسھ  نم  زاف  نیا   . دنوش یم 
. لماک تیھولا و  یاھقلطم  ۀدننک  دحتم  دوش —  یم  هدیمھف 

هک تسا  ینارکیب  ناشن  نیا   . طورشم دوخ  ِمتسھ  نم  نارکیب . لیسناتپ   -5
ِزاربا هک  ار  متسھ  نم  ِیدارا  ِیزاس  دودحم  دوخ –  هب  تبسن  نادواج  هاوگ 

لمح دوخ  اب  ار  دمآ  تسد  هب  نآ  ۀطساو  هب  هناگ  هس  یزاسراکشآ  دوخ  دوخ و 
. دوش یم  مھف  تیھولا  قلطم  ناونع  هب  ًالومعم  متسھ  نم  زاف  نیا   . دنک یم 

ۀمشچرس نیا   . دنمشنکاو کیتاتسا –  ِمتسھ  نم  نارکیب . تیفرظ   -6
متسھ نم  زاف  نیا   . تسا هدنیآ  یناھیک  طسب  یمامت  یارب  ناکما   ، نایاپ یب 
. دوش کرد  لماک  قلطم  ۀبذاجرَبَا  روضح  تروص  هب  وحن  نیرتھب  هب  دیاش 

ای نوکس  نیا   . متسھ نم  ناونع  هب  متسھ  نم  نارکیب . ِیناھج  یاتکی   -7
تقیقح تیعقاو و  ینارکیب –  ِنادواج  تیعقاو   ، تسا ینارکیب  ۀطبار  دوخ – 

لباق تیصخش  تروص  هب  هطبار  نیا  هک  ییاج  ات   . ینارکیب تیعقاو –  ِیناھج 
، قلطم یاھتیصخش  یتح   ، اھتیصخش یمامت  ِیھلا  ردپ  رد   ، تسا صیخشت 

یصخشریغ یا  هنوگ  هب  هطبار  نیا  هک  ییاج  ات   . تسا هدش  راکشآ  اھناھج  هب 
رد صلاخ  حور  صلاخ و  یژرنا  ِقلطم  ماجسنا  تروص  هب   ، تسا زاربا  لباق 

هک ییاج  ات   . دوش یم  عقاو  سامت  دروم  ناھج  ۀلیسو  هب  یناھج  ردپ  هاگشیپ 
عبنم نیلوا  ندوب  نیزاغآ  رد   ، تسا کرد  لباق  قلطم  کی  تروص  هب  هطبار  نیا 

تکرح مینک و  یم  یگدنز  وا  رد  یگمھ  ام  ؛  تسا هدش  راکشآ  زکرم  و 
نادنورھش ات  اضف  تاقولخم  زا   ، میشاب یم  اراد  ار  دوخ  تیدوجوم  مینک و  یم 
نیداینب ناھج  اب  هطبار  رد  هک  هزادنا  نامھ  هب  تسرد  رما  نیا  ؛ و  تشھب

هطبار رد  تسرد  ، و  دنک یم  قدص  زین  کچوک  رایسب  ِناتمیتلآ  هب  تسا  قداص 
. دراد تقیقح  تسا  هدوب  هک  هچنآ  ، و  تسھ هک  هچنآ   ، دوب دھاوخ  هک  هچنآ  اب 

ینارکیب قلطم  تفھ  - 3
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هنادواج ینارکیب  قلطم  تفھ  تروص  هب  متسھ  نم  ۀطیح  رد  نیزاغآ  ۀطبار  تفھ 
هب ار  ینارکیب  زیامت  تیعقاو و  یاھزاغآرس  میناوت  یم  ام  هچ  رگ  اما   . دنوش یم 

روط هب  قلطم  تفھ  یمامت  عقاو  رد   ، مییامن فیصوت  راو  بیترت  ِناتساد  کی  تروص 
دشاب یرورض  یناسنا  ناھذا  یارب  تسا  نکمم   . دنتسھ نادواج  زارتمھ  لماک و 
عاعشلا تحت  دیاب  هشیمھ  تشادنپ  نیا  اما   ، دنریگب رظن  رد  ار  دوخ  یاھزاغآرس  هک 

دنتسھ و نادواج  اھنآ  ؛  دنتشادن یزاغآ  چیھ  قلطم  تفھ  هک  دریگ  رارق  کرد  نیا 
نیا رد  اھنآ   . دنتسھ تیعقاو  ِدروآ  شیپ  قلطم  تفھ   . دنا هدوب  هنوگ  نیدب  هشیمھ 

: دنا هدش  فیصوت  نیریز  تروص  هب  تالاقم 

، تیھولاریغ نیزاغآ  یوگلا  تیھولا و  صخش  نیلوا  زکرم . عبنم و  نیلوا   -1
، یناھج تبحم  ؛  هدنرادھاگن ، و  هدننک لرتنک   ، هدننیرفآ  ، یناھج ردپ   ، دنوادخ

یمامت عبنم  اھلیسناتپ و  یمامت  لیسناتپ  ؛  نارکیب یژرنا  ، و  نادواج حور 
وگلا و عبنم  ؛  تارییغت یمامت  مسیمانید  اھکیتاتسا و  یمامت  تابث  ؛  تایعقاو
ردپ اما   ، دنربارب ینارکیب  اب  یعمج  روط  هب  قلطم  تفھ  یمامت   . صاخشا ردپ 

. تسا نارکیب  عقاو  رد  شدوخ  یناھج 

؛ نیزاغآ نادواج و  رسپ   ، تیھولا صخش  نیمود  زکرم . عبنم و  نیمود   -2
ِیزاسراکشآ کرد –  یارب  ییانبم  متسھ و  نم  ِتیصخش  قلطم  یاھتیعقاو 

هب هک  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یمن  یتیصخش  چیھ  “ . متسھ نم  تیصخش  ”
زا ادج  زین  تیصخش  ؛ و  وا نادواج  رسپ  قیرط  زا  رگم  دبای  تسد  یناھج  ردپ 
حوطس هب  دناوت  یمن  اھتیصخش  یمامت  یارب  قلطم  یوگلا  نیا  یرای  شنک و 
یلاح رد  تسا  لماک  حور   ، زکرم عبنم و  نیمود  رد   . دبای تسد  دوجو  ِیحور 

. تسا قلطم  تیصخش  هک 

؛ تشھب نادواج  ۀریزج   ، تیھولاریغ یوگلا  نیمود  تشھب . زکرم  عبنم و   -3
تیبثت یارب  یداینب  و  متسھ “ نم  یورین   ” یزاسراکشآ کرد –  یارب  ییانبم 

، هتفای ققحت  تیعقاو  یمامت  اب  هطبار  رد   . اھناھج رساترس  رد  هبذاج  لرتنک 
تسرد  . تسا اھوگلا  ِقلطم  تشھب   ، یداراریغ ، و  یصخشریغ  ، یحورریغ
ردپ هب  رسپ  ردام –  ِقلطم  تیصخش  قیرط  زا  یحور  یژرنا  هک  روطنامھ 

ۀریزج قلطم  یوگلا  قیرط  زا  زین  یناھیک  یژرنا  یمامت   ، تسا طوبرم  یناھج 
رارق اضف  رد  تشھب   . تسا زکرم  عبنم و  نیلوا  ۀبذاج  لرتنک  لاگنچ  رد  تشھب 
ۀطبار قیرط  زا  تکرح  موادت  ، و  دراد دوجو  تشھب  اب  یگتسباو  رد  اضف  ؛  درادن
؛ تسا نوکس  رد  قلطم  روط  هب  نادواج  ۀریزج   . دوش یم  نییعت  تشھب 
نادواج تکرح  رد  رگید  ِیباینامزاس  لاح  رد  هتفای و  نامزاس  یاھیژرنا  یمامت 

اب لماک  ، و  تسا نوکس  رد  لماک  قلطم  روضح  طقف   ، اضف یمامت  رد  ؛  دنتسھ
هیاس نآ  رب  لماک   ، دراد رارق  اضف  نوناک  رد  تشھب   . تسا گنھامھ  تشھب 

. دراد دوجو  ورملق  نیا  ۀطیح  رد  یبسن  دوجو  یمامت  ، و  تسا هدنکفا 
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هچراپکی ؛  کرتشم لماع   ، تیھولا صخش  نیموس  زکرم . عبنم و  نیموس   -4
؛ نادواج رسپ  یحور  یاھیژرنا  اب  تشھب  یناھیک  یاھیژرنا  نارکیب  ۀدننک 
یمامت ۀدننک  دحتم  ؛  ورین کیناکم  هدارا و  یاھ  هزیگنا  لماک  ۀدننک  گنھامھ 

نادنزرف تامدخ  قیرط  زا  نارکیب  حور   . ققحت لاح  رد  یلمع و  تیعقاو 
رد هک  نیا  نمض   ، دزاس یم  راکشآ  ار  نادواج  رسپ  ششخب  شرامشیب 

ار تشھب  یوگلا  ، و  دنک یم  لمع  نارکیب  ۀدننک  لرتنک  ناونع  هب  لاح  نامھ 
نیا  ، کرتشم لماع  نیمھ   . دزیمآ یم  مھ  رد  دبا  یارب  اضف  یاھیژرنا  لکش  هب 
نمض  ، تسا رسپ  ردپ –  دودحمان  دصاقم  اھحرط و  لماک  رگنایب   ، لمع یادخ 
اطعا نھذ و  عبنم  ناونع  هب  روانھپ  ناھیک  کی  تاقولخم  یارب  شدوخ  هک  نیا 

. دنک یم  لمع  درخ  ۀدننک 

عمج  ، یناھج تیعقاو  ِیصخش  هوقلاب   ، یتیلع تاناکما  تیھولا . قلطم   -5
تایعقاو ِدنمفدھ  ۀدننک  لداعتم  تیھولا  قلطم   . تیھولا لیسناتپ  یمامت 

قلطم و ۀدننک  طورشم  تیھولا  قلطم   . تسا تیھولاریغ  ، و  قلطم  ، لماک
. تسا تشونرس  ۀدنریگ  هدھع  هب   ، هدش طورشم  ۀدننک  قلطم 

راکشآ ِینارکیب   . لاعفریغ ًاتقوم  ، و  دنمشنکاو  ، کیتاتسا لماک . قلطم   -6
یمامت تیاھن  هتفاین و  تیھولا  تیعقاو  عمج  ؛  متسھ نم  ِیناھیک  ۀدشان 
روضح اما   ، دزاس یم  دودحم  ار  لماک  درکراک  اضف   . یصخشریغ لیسناتپ 

ۀدودحم کی  نیداینب  ناھج  یارب   . تسا نارکیب  زرم و  دح و  نودب  لماک 
ینارکیب یتح  ؛  تسا زرم  دح و  نودب  لماک  روضح  اما   ، دراد دوجو  یتفایارف 

. دناسر مامتا  هب  ار  تیھولاریغ  قلطم  نیا  دودحمان  نوکس  دناوت  یمن 

ۀدننک طبترم  ؛  هتفاین تیھولا  هتفای و  تیھولا  ۀدننک  هناگی  یناھج . قلطم   -7
( تسا طبترم  ، و  هوقلاب  ، کیتاتسا هک  اجنآ  زا   ) یناھج قلطم   . یبسن قلطم و 

. دزاس یم  ناربج  ار  هدشان  لماک  دوجوم و  هتسویپ  نایم  شنت 

هک هنوگ  نادب   . دنتسھ تیعقاو  یاھزاغآرس  ۀدنریگ  رب  رد  ینارکیب  قلطم  تفھ 
مدقم زکرم  عبنم و  نیلوا  دسر  یم  رظن  هب   ، دنریگ یم  رظن  رد  ار  نآ  یناسنا  ناھذا 
هب  ، تسا هدننک  کمک  یا  هیضرف  نینچ  هچ  رگ  اما   . دشاب اھقلطم  یمامت  رب 
تشھب ۀریزج  ، و  قلطم هس   ، حور  ، رسپ نادواج  ِیتسیزمھ  ِینارکیب  ۀطساو 

. ددرگ یم  لطاب 

زکرم عبنم و  نیلوا  ِمتسھ  نم  یاھیلجت  اھقلطم  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا 
اما دنا  هتشادن  زاغآ  کی  زگرھ  اھقلطم  نیا  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  ؛  دنتسھ

تیدبا رد  اھقلطم  طباور   . دنتسھ زکرم  عبنم و  نیلوا  اب  زارتمھ  یاھ  هنادواج 
یاھوگلا رد  نامز و  ِنابز  رد  اھسکوداراپ  ندرک  ریگرد  نودب  دناوت  یمن  هشیمھ 

تفھ أشنم  نوماریپ  یمگردرس  رھ  زا  رظن  فرص  اما   . دنوش هضرع  اضف  ِیموھفم 
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ینتبم تیعقاو  یمامت  هک  تسا  تقیقح  مھ  تیعقاو و  مھ  نیا   ، ینارکیب ِقلطم 
. تسا اھنآ  یدبا  طباور  اھنآ و  نادواج  دوجو  رب 

یگناگ هس  ، و  یگناگود  ، یگناگی - 4

نیزاغآ عبنم  ناونع  هب  ار  تیدبا  ۀصرع  رد  متسھ  نم  دوجو  ناھج  نافوسلیف 
متسھ نم  ندش  میسقت  دوخ –   ، نآ هارمھ  هب  اھنآ  . و  دنرادنپ یم  تیعقاو  یمامت 
نامزمھ . و  دنرادنپ یم  یھیدب  ار  ینارکیب —  زاف  تفھ  نیزاغآ —  ِیدوخ  طباور  هب 
هنادواج ینارکیب و  قلطم  تفھ  یرادیدپ  دراد : رارق  لصا  نیموس  تشادنپ  نیا  اب 

. تیدبا ۀصرع  رد  قلطم  تفھ  نیا  متسھ و  نم  زاف  تفھ  ۀناگود  دنویپ  ندش 

میسقت دوخ –  قیرط  زا  دوخ  ِنوکس  زا  هنوگ  نیدب  متسھ  نم  یزاسراکشآ  دوخ – 
، هدش یشان  دوخ -  یاھقلطم  اب  طباور   ، قلطم طباور  هب  هطبار  دوخ –  ندش و 
اب ینارکیب  قلطم  تفھ  یدبا  دنویپ  رد  یگناگود  بیترت  نیدب   . دور یم  شیپ 

متسھ نم  ۀدننک  راکشآ  دوخ  ۀدش  میسقت  دوخ  یاھزاف  ۀناگتفھ  ِینارکیب 
قلطم تفھ  تروص  هب  اھناھج  یارب  هک   ، هناگود طباور  نیا   . دبای یم  تیدوجوم 
نادواج ار  ناھج  تیعقاو  یمامت  یارب  یساسا  یاھداینب   ، دنوش یم  هنادواج 

. دنزاس یم 

هک  ، دوش یم  یگناگود  بجوم  یگناگی  هک  تسا  هدش  هتفگ  تاقوا  یھاگ 
همھ نادواج  یاین  یگناگ  هس  هک  نیا  ، و  دوش یم  یگناگ  هس  بجوم  یگناگود 

: دنرارق نیا  زا  اھنآ  ، و  دراد دوجو  نیزاغآ  طباور  زا  گرزب  ۀقبط  هس  عقاو  رد   . تسا زیچ 

هنوگ نامھ  هب   ، دنراد دوجو  متسھ  نم  نورد  رد  هک  یطباور  یگناگی . طباور   -1
روصت هناگتفھ  سپس  هناگ و  هس  ِدوخ  ِزیامت  کی  تروص  هب  نآ  ِیگناگی  هک 

. دوش یم 

تفھ هناگتفھ و  تروص  هب  متسھ  نم  نایم  هک  یطباور  یگناگود . طباور   -2
. دنراد دوجو  ینارکیب  قلطم 

ینارکیب قلطم  تفھ  ِدنمشنک  یاھدنویپ  اھنیا   . یگناگ هس  طباور   -3
. دنتسھ

یاھداینب زا  یشان  قلطم  لباقتم  طباور  ِیریذپان  بانتجا  لیلد  هب  یگناگ  هس  طباور 
هنادواج ار  تیعقاو  یمامت  لیسناتپ  یگناگ  هس  طباور  نینچ   . دنتسھ یگناگود 
ود رھ  هتفاین  تیھولا  هتفای و  تیھولا  تیعقاو  ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ  ؛  دنزاس یم 

. دنتسھ
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یاھداینب اھ  یگناگود   . تسا لماک  ِینارکیب   ، یگناگی تروص  هب  متسھ  نم 
شنک تروص  هب  ینارکیب  ققحت  هب  اھ  یگناگ  هس   . دنزاس یم  هنادواج  ار  تیعقاو 

. دنماجنا یم  یناھج 

، اھ یگناگ  هس  رد  اھدوجو  ، و  دنوش یم  اھدوجو   ، قلطم تفھ  رد  اھدوجو  شیپ 
ِندش هنادواج  اب  نامزمھ  . و  دنوش یم  دنمشنک   ، اھقلطم ِنیداینب  طابترا 

دنوش و یم  دوجو  اھلیسناتپ   . دوش یم  هتسارآ  ناھج  ۀنحص  اھ  یگناگ  هس 
شرتسگ  ، یناھیک یژرنا  ندش  عونتم  دھاش  تیدبا  تیمامت  . و  دنرضاح اھ  یعقاو 
ۀطساو هب  ، و  دوش یم  تیصخش  یاطعا  هارمھ  هب  نھذ  یاطعا  ، و  تشھب حور 

ۀلیسو هب  قولخم و  حطس  رد  تشھب  تیھولا و  یاھدمآرف  نیا  یمامت  اھنآ 
. دنوش یم  هناگی  هبرجت  رد  قولخم  قوف  حطس  رد  رگید  یاھکینکت 

یھانتم تیعقاو  ۀعاشا  - 5

دوخ یتاذ و  ۀدارا  هب  دیاب  متسھ  نم  ِنیزاغآ  ِنتفای  عونت  هک  روطنامھ  تسرد 
یاھشنک هب  دیاب  زین  یھانتم  تیعقاو  ۀعاشا   ، دوش هداد  تبسن  هدش  لماش 

تبسن هنادنمشنک  یاھ  یگناگ  هس  ِیدمایپ  تامیظنت  هب  تشھب و  تیھولا  ِیدارا 
. دوش هداد 

رد تیعقاو  ِنتفای  عونت  یمامت  هک  دسر  یم  رظن  هب   ، یھانتم نتفای  تیھولا  زا  شیپ 
هعاشا ار  یھانتم  تیعقاو  هک  یدارا  لمع  اما  ؛  تسویپ عوقو  هب  قلطم  حوطس 
تلالد اھ  تیبسن  ِیرادیدپ  رب  تسا و  ندوب  قلطم  ِیگژیو  کی  رگناشن  دھد  یم 

. دراد

یھانتم ِیخیرات  ِیرادیدپ  مینک و  یم  هئارا  بیترت  هب  ار  ناتساد  نیا  ام  هک  یلاح  رد 
دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب   ، مینک یم  فیصوت  قلطم  ِمیقتسم  دمآرف  کی  ناونع  هب  ار 
نآ رد  مھ  دندش و  عقاو  تسا  یھانتم  هک  زیچ  همھ  رب  مدقم  مھ  نایارگزارف  هک 
ارگ لامک  مھ  یببس و  مھ   ، یھانتم اب  هطبار  رد  ارگزارف  یاھتیاغ   . دندش قفوم 

. دنتسھ

بانتجا لامتحا و  هب  ناکما  ِیسیدرگد  اما   ، تسا نارکیب  ِیتاذ  یھانتم  ِناکما 
، دوش هداد  تبسن  زکرم  عبنم و  نیلوا  ِدوجوم  دوخ –  ِدازآ  تساوخ  هب  دیاب  یریذپان 

هتسویپ ردپ  تساوخ  ِینارکیب  طقف   . دزاس یم  لاعف  ار  یگناگ  هس  طباور  یمامت  هک 
دماجنا یب  ییاغ  کی  هب  هک  دزاس  لیدعت  ار  دوجو  قلطم  حطس  تسناوت  یم  نانچ 

. دنک قلخ  ار  یھانتم  کی  ای 

دوجو ۀصرع  هب  اپ  تیعقاو  زا  یدیدج  رود  کی  طورشم  یبسن و  تیعقاو  یرادیدپ  اب 
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ینارکیب یاھ  هلق  زا  دنمھوکش  نییاپ  هب  ور  تکرح  کی  دشر —  رود  دراذگ —  یم 
، دنک یم  ناسون  تیھولا  تشھب و  یوس  هب  هشیمھ  یارب  هک   ، یھانتم ورملق  هب 

عبنم کی  اب  هک  دیآ  یمرب  ییالاو  یاھتشونرس  نآ  یوجتسج  رد  هشیمھ  و 
. تسا بسانتم  ینارکیب 

ِندمآ دوجو  هب  ، و  دننک یم  ناشن  ار  ناھج  خیرات  زاغآ  روصت  لباقریغ  یاھراک  نیا 
شیادیپ ًاعطق  یھانتم  زاغآرس   ، قولخم کی  یارب   . دننک یم  ناشن  ار  نامز  ِدوخ 
چیھ  ، دوش یم  هتسیرگن  قولخم  نھذ  طسوت  هک  هنوگ  نادب  ؛  تسا تیعقاو 

یگزات هب  ِیھانتم  ِتیعقاو  نیا   . درادن دوجو  یھانتم  زا  شیپ  یروصت  لباق  تیعقاو 
: دراد دوجو  نیزاغآ  زاف  ود  رد  هدش  رادیدپ 

. قولخم ناھج و  ِییانواھ  عون   ، لماک ضحم  تیعقاو   ، هیلوا یاھرثکادح   -1

قولخم و ِیناھجربا  عون   ، هدش لماک  ضحم  تیعقاو   ، هیوناث یاھرثکادح   -2
. شنیرفآ

لماک یلماکت  روط  هب  ، و  لماک ًاساسا  دنتسھ : نیزاغآ  یلجت  ود  اھنیا   ، نیاربانب
ًارھاظ نامز  تادحرس  رد  اھنآ  اما   ، دنتسھ زارتمھ  یدبا  طباور  رد  ود  نیا   . هدش

؛ تسا دشر  ینعم  هب  دنک  یم  دشر  هک  هچنآ  یارب  نامز  لماع  کی   . دنتوافتم
دیاب دنتسھ  دشر  لاح  رد  هک  ییاھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دننک یم  دشر  هیوناث  یاھ  یھانتم 

تشھب یوس  نیا  رد  هک  اھتوافت  نیا  اما   . دنوش رادیدپ  لماکان  تروص  هب  نامز  رد 
. دنرادن دوجو  تیدبا  رد  دنتسھ  مھم  رایسب 

تبحص هیوناث  هیلوا و  یاھرثکادح  تروص  هب  هدش  لماک  لماک و  اب  هطبار  رد  ام 
رگید طباور  یگناگ و  هس  لاح  رد  طباور  دراد : دوجو  یرگید  عون  زاب  اما   ، مینک یم 
، و یناعم  ، اھزیچ ثلاث  — یاھرثکادح  یرادیدپ  هب  اھ  هیوناث  اھ و  هیلوا  نایم 
لماع ود  رھ  اب  دوجو  نیا  اب   ، دنتسھ هدش  لماک  هن  لماک و  هن  هک  ییاھشزرا 

. دنشاب یم  زارتمھ  ییاین 

یھانتم تیعقاو  یاھدمایپ  - 6

اھتیعقاو هب  اھلیسناتپ  زا  ییاجباج  کی  رگنایامن  یھانتم  یاھدوجو  ۀعاشا  یمامت 
یرایسب نایم  زا   . دشاب یم  دنمشنک  ینارکیب  ِقلطم  یاھدنویپ  ۀدودحم  رد 

: دنوش رکذ  دنناوت  یم  اھنیا   ، یھانتم ِقالخ  ِنتفای  تیعقاو  هب  تبسن  اھدمایپ 

تیلاعت ِتیعقاو  یبرجت : تیلاعت  حطس  هس  یرادیدپ   ، تیھولا شنکاو   -1
رد دنمورین  یصخش –  تیلاعت  یارب  لیسناتپ   ، انواھ رد  یحور  یصخش – 
رد هک  یبرجت  نھذ  ۀتخانشان  درکراک  کی  یارب  تیفرظ  ، و  هدنیآ ِگرزب  ناھج 
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. دنک یم  لمع  تیلاعت  حطس  کی  رد  هدنیآ  نیداینب  ناھج 

حطس یارب  ینامتخاس  یاھحرط  نتخاس  لاعف  لماش  ناھج  شنکاو   -2
ناھجربا تفھ  ِیکیزیف  نامزاس  رساترس  رد  لماکت  نیا  ، و  دوب اضف  ِیناھجربا 

. دور یم  شیپ  زونھ 

تادوجوم یرادیدپ  هب  یھانتم  تیعقاو  جیورت  هب  تبسن  قولخم  شنکاو   -3
زا یلماکت  ۀدش  لماک  نایارگزارف  انواھ و  نادواج  نانکاس  فیدر  رد  لماک 

ۀبرجت کی  تروص  هب  لامک  هب  یبایتسد  یارب  اما   . دیماجنا ناھجربا  تفھ 
ۀطقن کی  ناونع  هب  لامک  زا  ریغ  هب  یزیچ  ینعم  هب  قالخ ) نامز –   ) یلماکت

. دیآ یم  دوجو  هب  یلماکت  یاھشنیرفآ  رد  لامک  مدع  ور  نیا  زا   . تسا تمیزع 
یمامت  ، داضت ، و  ینوگمھان  ، قابطنا مدع   . تسا هوقلاب  ترارش  أشنم  نیا  و 

تاقولخم ات  یکیزیف  یاھناھج  زا   ، دنتسھ یلماکت  دشر  یتاذ  اھزیچ  نیا 
. یصخش

رد تسا  لماکت  ینامز  ریخأت  یتاذ  هک  لامک  مدع  هب  تیھولا  شنکاو   -4
قیرط زا  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  هناگتفھ  یادخ  ۀدننک  ناربج  روضح 

رھ هدش  لماک  لماک و  رد  تسا  ندش  لماک  لاح  رد  هک  هچنآ  نآ  یاھتیلاعف 
، تسا نامز  رد  تیقالخ  هک   ، لماکت زا  ینامز  ریخأت  نیا   . تسا هدش  ماغدا  ود 

لاعتم میظع  تردق   ، رگید لیالد  زین  ، و  لیلد نیا  هب   . تسا ریذپان  ییادج 
زا نامز  ریخأت  نیا   . دشاب یم  هناگتفھ  یادخ  تینابر  یاھتیقفوم  رب  ینتبم 
تیھولا اب  ندش  کیرش  هب  هدش  هدیرفآ  یاھتیصخش  هب  نداد  تصخر  قیرط 
رسیم ار  یھلا  شنیرفآ  رد  قولخم  تکرش   ، رثکادح ۀعسوت  هب  یبایتسد  رد 
ریذپانانف ناور  ِندش  هناگود  رد  یناسنا  قولخم  ِیدام  نھذ  یتح   . دزاس یم 
نینچمھ هناگتفھ  یادخ   . دوش یم  کیرش  هنوگ  نیدب  یھلا  ۀدننک  میظنت  اب 

یاھتیدودحم ناربج  زین  یتاذ و  لامک  ِیبرجت  یاھتیدودحم  ِناربج  یاھکینکت 
. دزاس یم  مھارف  ار  لامک  مدع  ِیبایزارف  شیپ 

نایارگ یلاعت  ندش  جتنم  - 7

. دنتسھ قولخمربا  یھانتمربا و  اما   ، قلطم ریز  یھانتمانریز و  نایارگ  یلاعت 
یاھشزراربا هک  دنوش  یم  جتنم  هدننک  هچراپکی  حطس  کی  تروص  هب  نایارگ  یلاعت 

هاگدید زا   . دنزاس یم  طوبرم  مھ  هب  اھ  یھانتم  ِرثکادح  یاھشزرا  اب  ار  اھقلطم 
هدش جتنم  یھانتم  ۀجیتن  رد  دسر  یم  رظن  هب  تسا  ارگزارف  هک  هچنآ   ، قولخم

هب ار  نیا  هک  دنراد  دوجو  ییاھنآ  ؛ و  یھانتم ِینیب  شیپ  رد   ، تیدبا هاگدید  زا  ؛  تسا
. دننک یم  یقلت  یھانتم  کاوژپ “ شیپ   ” کی تروص 
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یھانتم رظن  زا  اما   ، تسین ارگ  تفرشیپان  ًاموزل  تسا  ارگ  یلاعت  هک  هچنآ 
تاقولخم یارب  نیا  هک  روطنآ  اما   ، تسین مھ  یبرجتریغ  ؛ و  تسا یلماکتربا 

ناھج یسکوداراپ  نینچ  فیصوت  نیرتھب  دیاش   . تسا هبرجتربا  تسا  ینعمرپ 
رظن زا  تشھب  ۀریزج  طقف  تسا —  قلطم  یتخس  هب  نیا  دشاب : لامک  ِیزکرم 
کی ناھجربا  تفھ  نوچمھ  نیا   . تسا قلطم  یتسار  هب  یگتفای “ تیدام  ”

هک تروص  نیدب  اما  تسا  نادواج  انواھ   . تسین زین  یلماکت  یھانتم  شنیرفآ 
ینکس دروم  یتاقولخم  طسوت  نآ   . تسین ریذپانرییغت   ، دشاب دشر  دقاف  یناھج 

دبا یارب  اریز   ، دندشن هدیرفآ  هاگچیھ  عقاو  رد  هک  انواھ ) نایموب   ) تسا هدش  عقاو 
زونھ ای  یھانتم  ًاقیقد  هک  دنک  یم  میسرت  ار  یزیچ  انواھ  ور  نیا  زا   . دنراد دوجو 
قلطم و تشھب  نایم  لیاح  کی  تروص  هب  انواھ  نآ  رب  هوالع   . تسین قلطم 
ناشن ار  نایارگ  یلاعت  درکراک  نآ  زا  شیب  زاب  ، و  دنک یم  لمع  یھانتم  یاھشنیرفآ 

. تسا انواھ  نآ  تسین —  ارگزارف  کی  انواھ  دوخ  اما   . دھد یم 

نییعت نایارگ  یلاعت  اب  زین  یئاغ   ، تسا طوبرم  اھ  یھانتم  هب  لاعتم  هک  روطنامھ 
اھنآ  ، مینک یم  هسیاقم  هنوگ  نیدب  ار  یئاغ  لاعتم و  ام  هچ  رگ  اما   . دوش یم  تیوھ 
یئاغ  . تسا تیفیک  رما  کی  نینچمھ  توافت  ؛  دنراد توافت  هجرد  زا  شیب  یزیچ  اب 
یئاغ  . دوش یم  نایب  ارگ  یلاعت  حطس  رد  هک  تسا  لاعتمربا  کی  زا  شیب  یزیچ 

تیھولا دیدج  تایعقاو  ِندش  جتنم  کی  یئاغ  تسا : رتشیب  اما   ، اھنیا یمامت 
. دندوب لماک  نآ  زا  شیپ  هک  دیدج  یاھزاف  لیدعت   ، تسا

: دنراد دوجو  اھنیا  دنتسھ  طوبرم  ارگ  یلاعت  حطس  اب  هک  تایعقاو  نآ  نایم  رد 

. یئاغ ِتیھولا  روضح  - 1

. نیداینب ناھج  موھفم  - 2

. نیداینب ناھج  یاھتکتیشرآ  - 3

. تشھب یورین  ناگدنھد  نامزاس  زا  هتسر  ود  - 4

. اضف یدنمناوت  رد  صخشم  تالیدبت  رییغت و  - 5

. یحور ِصخشم  یاھشزرا  - 6

. ینھذ ِصخشم  یناعم  - 7

. تیانوسبا تایعقاو  اھتیفیک و  - 8

. قلطم روضح  ، و  قلطم شناد   ، قلطم تردق  - 9
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اضف - 10

هک دومن  روصت  هنوگ  نیدب  ناوت  یم  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  نونکا  ام  هک  ار  یناھج 
هک تسا  یناھیک  ۀصرع  نیا   . دراد دوجو  قلطم  ، و  ارگزارف  ، یھانتم حوطس  رد 

. دوش یم  ارجا  نآ  رد  یژرنا  یسیدرگد  تیصخش و  درکراک  نایاپ  یب  مارد 

هب  ، یگناگ هس  نیدنچ  طسوت  قلطم  یا  هنوگ  هب  هناگدنچ  یاھتیعقاو  نیا  یمامت  و 
طسوت یبسن  یا  هنوگ  هب  ، و  نداینب ناھج  یاھکتیشرآ  طسوت  دنمشنک  یا  هنوگ 

هناگیھناگتفھ یادخ  ِتینابر  ِلاعتمریز  ناگدننک  گنھامھ   ، داتسا حور  تفھ 
. دنوش یم 

یارب یناھج  ردپ  ِتینابر  تیصخش و  یزاسراکشآ  رگنایامن  هناگتفھ  یادخ 
ۀناگتفھ طباور  اما   ، دشاب یم  ود  رھ  رثکادحریز  رثکادح و  تبترم  یواح  تاقولخم 
ِیونعم یھلا  تمدخ  یلجت  هب  هک  دنراد  دوجو  زکرم  عبنم و  نیلوا  نوماریپ  یرگید 

. دنتسین طوبرم  تسا  حور  هک  دنوادخ 

رد نایادخ  یاھتیصخش  ، و  اھتیھولا حاورا   ، اھقلطم یاھورین   ، هتشذگ ِتیدبا  رد 
رد  . دندمآ رد  تکرح  هب  دوخ  ِتساوخ  ِدوجوم  دوخ  ِنیزاغآ  ِدوخ  تساوخ  هب  شنکاو 

روانھپ زادنا  مشچ  زیگنا  تریح  یاھدمایپ  رگ  هراظن  یگمھ  ام  ناھج  رصع  نیا 
. و میتسھ اھتیعقاو  نیا  یمامت  ِدودحمان  یاھلیسناتپ  ِقلطمریز  یاھیلجت  ِیناھیک 
رد زکرم  عبنم و  نیلوا  ِنیزاغآ  ِتیعقاو  ِموادم  ِنتفای  عونت  هک  تسا  نکمم  عومجم  رد 

لباقریغ تسد و  رود  راودا  یوس  هب   ، دتمم یا  هنوگ  هب   ، نوگانوگ راصعا  رساترس 
. دور شیپ  نوریب  یوس  هب  ولج و  هب  قلطم  ِینارکیب  کرد 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 106
ناھج تیعقاو  حوطس 

شیادیپ و اب  تیھولا  طباور  زا  یزیچ  دیاب  هدنبای  زارف  ناسنا  هک  تسین  یفاک  نیا 
نایم هک  یطباور  زا  یزیچ  دیاب  نینچمھ  وا  ؛  دنادب یناھیک  تیعقاو  یاھیلجت 

، یعقاو هوقلاب و  تایعقاو   ، یبرجت دوجوم و  تایعقاو  رامشیب  حوطس  شدوخ و 
یبای تھج  ، و  وا یناھیک  شنیب   ، ناسنا یویند  یریگ  تھج   . دمھفب دنراد  دوجو 

رد اھنآ  یاھکینکت  ناھج و  تایعقاو  زا  رتھب  کرد  کی  ۀطساو  هب  یگمھ  وا  یونعم 
. دبای یم  شیازفا  یگناگی  ، و  یگچراپکی  ، لباقتم طباور  ۀنیمز 

زا یرایسب  زا  تسا  یرادیدپ  لاح  رد  هک  نیداینب  ناھج  ینونک و  گرزب  ناھج 
حوطس نیدنچ  رد  دوخ  ۀبون  هب  هک   ، دنا هدش  لیکشت  تیعقاو  یاھزاف  لاکشا و 

نیا رد  شیپ  زا  ناھنپ  هناگدنچ و  یاھدوجو  نیا   . دنراد دوجو  هنادنمشنک  تیلاعف 
نیریز یاھ  هتسر  رد  مھف  ِتلوھس  یارب  نونکا  ، و  دنا هدش  هداد  ناشن  تالاقم 

: دنا هدش  یدنبھورگ 

، گرزب ناھج  ۀدنبای  زارف  تاقولخم  ینونک  تیعضو  نیا  لماکان . یاھیھانتم   -1
دوجو ۀدنریگ  رب  رد  حطس  نیا   . تسا ایشنروی  یاھناسنا  ینونک  تبترم 
تشونرس ناگدنبای  تسد  ِلماش  هن  اما   ، ِزرم ات  یا  هرایس  ناسنا  زا  قولخم 

، ِزرم ات  هیلوا  یکیزیف  یاھزاغآرس  زا   ، دوش یم  طوبرم  اھناھج  هب  نیا   . تسا
ۀیشاح ۀدنھد  لیکشت  حطس  نیا   . تایح رون و  رد  رارقتسا  ِلماش  هن  اما 

یط هک  دسر  یم  رظن  هب   . دشاب یم  اضف  نامز و  رد  قالخ  تیلاعف  ینونک 
، دنک یم  تکرح  نوریب  یوس  هب  تشھب  زا  نآ   ، ناھج ینونک  رصع  نتفای  نایاپ 

نینچمھ ، و  دوب دھاوخ  تایح  رون و  هب  گرزب  ناھج  یبایتسد  دھاش  نیا  و 
یاضف حطس  نیلوا  رد  یلماکت  دشر  زا  یدیدج  عون  کی  یرادیدپ  دھاش  ًاعطق 

. دوب دھاوخ  ینوریب 

تسا یبرجت  تاقولخم  یمامت  ینونک  تیعضو  نیا  رثکادح . یاھیھانتم   -2
ۀدودحم رد  هک  هنوگ  نادب  تشونرس  دنا —  هتفای  تسد  تشونرس  هب  هک 
رثکادح هب  دنناوت  یم  اھناھج  یتح   . تسا هدش  راکشآ  ناھج  ینونک  رصع 

“ رثکادح  ” ترابع اما   . ود رھ   ، یکیزیف یحور و  ظاحل  هب   ، دنبای تسد  تبترم 
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رصع رد  هک  هچنآ  ؟ و  هچ هب  تبسن  رثکادح  تسا —  یبسن  ترابع  کی  دوخ 
هدنیآ راصعا  رد  تسا  نکمم   ، تسا ییاھن  ًارھاظ  رثکادح و   ، ناھج ینونک 
یاھزاف زا  یخرب  دسر  یم  رظن  هب   . دشابن یعقاو  زاغآ  کی  زا  شیب  یزیچ 

. دنشاب رثکادح  فیدر  رد  انواھ 

لابند هب  نامز ) بیترت  رظن  زا   ) یھانتمربا حطس  نیا   . نایارگ یلاعت   -3
یاھزاغآرس ِیھانتم  شیپ  شیادیپ  ینعم  هب  نیا   . دیآ یم  یھانتم  تفرشیپ 
ًارھاظ یاھتشونرس  ای  اھنایاپ  یمامت  ِیھانتم  سپ  تیمھا  یھانتم و 
فیدر رد  انواھ  تشھب –  ۀدمع  شخب  دسر  یم  رظن  هب   . تسا یھانتم 

. دشاب ارگ  یلاعت 

نیداینب ناھج  یارب  هک  تسا  یزیچ  نآ  ۀدنریگ  رب  رد  حطس  نیا  اھیئاغ .  -4
. دسر یم  نیداینب  ۀدش  لماک  ناھج  ِتشونرس  حطس  زرم  هب  دراد و  تیمھا 

تیمھا زا  اھ  هبنج  یرایسب  زا  ردپ ) تارک  ۀرتسگ  هژیو  هب   ) انواھ تشھب – 
. تسا رادروخرب  یئاغ 

ِنیداینب ناھجربا  نادیم  کی  هب  اھ  یبرجت  ِندنکفا  رب  حطس  نیا   . اھقلطم مھ   -5
. دراد تلالد  قالخ  زاربا  ِیواح 

تلالد تیدبا  ۀصرع  رد  ارگدوجو  قلطم  تفھ  روضح  رب  حطس  نیا  اھقلطم .  -6
یطابترا یبرجت  لین  زا  یتاجرد  ۀدنریگ  رب  رد  نینچمھ  تسا  نکمم  نیا   . دراد
لیسناتپ قیرط  زا  دیاش   ، روطچ میمھف  یمن  ام   ، دشاب نینچ  رگا  اما   ، دشاب

. تیصخش سامت 

لماک تدحو   . دشاب یم  یبرجت  سپ  ارگ و  دوجو  شیپ  حطس  نیا  ینارکیب .  -7
تیعقاو کی  اھماجرف  یمامت  زا  دعب  اھزاغآرس و  یمامت  زا  شیپ  ینارکیب 

. تسا یضرف 

رد اب  ناھج و  ینونک  رصع  ِقفاوت  دروم  ِناسآ  یاھیزادرپدامن  تیعقاو  حوطس  نیا 
زج هب  رگید  هار  نیدنچ  تیعقاو  هب  شرگن  رد   . دنتسھ یناسنا  هاگدید  ِنتفرگ  رظن 

صیخشت دیاب  ور  نیا  زا   . دراد دوجو  ناھج  رگید  راصعا  هاگدید  زا  یناسنا و  شرگن 
، دنتسھ یبسن  ًالماک  دنوش  یم  هضرع  قیرط  نیدب  هک  یمیھافم  هک  دوش  هداد 

: دنشاب یم  اھنیا  هب  دودحم  طورشم و  هک  رظن  نیا  زا  یبسن 

. یناسنا نابز  یاھتیدودحم  - 1

. یناسنا نھذ  یاھتیدودحم  - 2
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. ناھجربا تفھ  دودحم  ۀعسوت  - 3

زارف هب  هک  ناھجربا  ۀعسوت  ِیلصا  دوصقم  شش  نوماریپ  امش  یھاگآان  - 4
. تسین طوبرم  تشھب  هب  ناسنا 

. تیدبا یئزج  هاگدید  کی  یتح  مھف  رد  امش  یناوتان  - 5

راصعا یمامت  اب  هطبار  رد  یناھیک  تشونرس  لماکت و  حرش  ِندوب  نکممریغ  - 6
. ناھجربا تفھ  یلماکت  تفرشیپ  ِینونک  رصع  اب  هطبار  رد  طقف  هن   ، ناھج

شیپ زا  روظنم  یتسار  هب  هک  رما  نیا  مھف  رد  قولخم  رھ  یناوتان  - 7
زا سپ  اھزاغآرس و  زا  شیپ  هک  هچنآ  تسیچ —  اھ  یبرجت  سپ  ای  اھارگدوجو 

. دراد رارق  اھماجرف 

یزکرم ناھج   . تسا ناھج  یپایپ  راصعا  طیارش  هب  طورشم  تیعقاو  دشر 
رصع ِینونک  راودا  رد  اما   ، دشن انواھ  رصع  رد  یلماکت  رییغت  چیھ  شوختسد 
قیرط زا  هک  دوش  یم  یجیردت  صخشم  تارییغت  شوختسد  دراد  ناھجربا 

نونکا هک  ناھجربا  تفھ   . تسا هدمآ  دوجو  هب  یلماکت  یاھناھجربا  اب  یگنھامھ 
دنھاوخ تسد  تایح  رون و  ۀدش  تیبثت  تبترم  هب  یراگزور   ، دنتسھ لماکت  لاح  رد 
نودب اما   . دیسر دنھاوخ  ناھج  ینونک  رصع  یارب  دشر  دح  نیرتشیب  هب  ، و  تفای

یاھتیدودحم زا  ار  اھناھجربا   ، ینوریب یاضف  حطس  نیلوا  رصع   ، دعب رصع   ، کش
رد ًاموادم  یگدنکآ   ، ندش لیمکت  لابند  هب   . تخاس دھاوخ  اھر  ینونک  رصع  ماجرف 

. تسا ندش  هدوزفا  لاح 

موھفم کی  ۀئارا  یارب  شالت  رد  ام  هک  دنتسھ  ییاھتیدودحم  زا  یخرب  اھنیا 
هتسویپ حوطس  رد  اھنآ  تابیکرت  اھشزرا و  ، و  یناعم  ، اھزیچ ِیناھیک  دشر  ۀچراپکی 

. میوش یم  هجاوم  اھنآ  اب  تیعقاو  ِزارف  لاح  رد 

یھانتم نادنمشنک  ۀیلوا  دنویپ  - 1

تروص هب  قولخم  حوطس  رد  یھانتم  تیعقاو  ِأشنم  حور –  ای  نیزاغآ  یاھزاف 
نایامن ًاروف  انواھ  لماک  شنیرفآ  تروص  هب  ناھج  حوطس  رد  لماک و  یاھتیصخش 
نیدب انواھ  رد  لاعتم  یادخ  ِیحور  ِصخش  رد  یبرجت  تیھولا  یتح   . دنوش یم 

نامز و رد  دودحم   ، یلماکت  ، یوناث ِیھانتم  یاھزاف  اما   . دوش یم  نایامن  هنوگ 
ماجنارس  . دنوش یم  هچراپکی  یناھیک  روط  هب  تفرشیپ  دشر و  ۀجیتن  رد  طقف  هدام 

اب هک  تفای  دنھاوخ  تسد  یحطس  هب  لامک  لاح  رد  ای  یوناث  یاھیھانتم  یمامت 
رارق ینامز  ریخأت  کی  ضرعم  رد  تشونرس  نیا  اما   ، تسا ربارب  نیزاغآ  لامک  حطس 
تفای یزکرم  شنیرفآ  رد  نیداھن  روط  هب  هک  یناھجربا  ِیساسا  تیفیک  کی   ، دراد
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ندش هچراپکی  کینکت  اما   ، میراد یھاگآ  موس  یاھیھانتم  دوجو  زا  ام   ) . دوش یمن 
(. تسا هدشن  راکشآ  زونھ  اھنآ 

رد قولخم  تکرش  یارب   ، لامک هب  یبایتسد  ِعنام  نیا   ، ناھجربا ِینامز  ریخأت  نیا 
رد هک  دزاس  یم  نکمم  ار  نیا  قولخم  یارب  ور  نیا  زا   . دنیب یم  کرادت  یلماکت  دشر 

ِناراگزور نیا  لوط  رد  . و  دوش دراو  هدننیرفآ  اب  تکارش  هب  قولخم  نامھ  لماکت 
هتسبمھ لماک  اب  لماکان   ، هناگتفھ یادخ  تمدخ  قیرط  زا   ، هعسوت لاح  رد  ِدشر 

. دوش یم 

یلماکت یاھناھج  رد  نامز  عناوم  ِنتخانش  تیمسر  هب  رگناشن  هناگتفھ  یادخ 
اقب تیصخش  کی  أشنم  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . تسا تشھب  تیھولا  طسوت  اضف 

یادخ  ، دشاب اضف  قمع  رد  ردقچ  ، و  دشاب رود  تشھب  زا  ردقچ  یدام  ۀدنبای 
، و القت لاح  رد   ، لماکان قولخم  نینچ  یارب  ات  دش  دھاوخ  تفای  اجنآ  رد  هناگتفھ 

یکین ، و  ییابیز  ، تقیقح ۀدنشخب  زیمآرھم و  تمدخ  لوغشم  رضاح و   ، یلماکت
ردپ هب  لخاد  یوس  هب  نادواج  رسپ  قیرط  زا  هناگتفھ  ِینابر  تمدخ   . دشاب
نارسپ ناھج —  ناردپ  هب  نوریب  یوس  هب  اھمایا  یامدق  قیرط  زا  یتشھب و 

. دسر یم  هدننیرفآ — 

تینابر  ، یونعم تفرشیپ  قیرط  زا   ، تسا هدنبای  زارف  یصخش و  ناسنا  هک  اجنآ  زا 
هناگتفھ زا  یرگید  یاھزاف  اما  ؛  دبای یم  ار  هناگتفھ  تیھولا  ِیحور  یصخش و 
نیا ینابر  یاھ  هبنج   . دنتسین طوبرم  تیصخش  تفرشیپ  هب  هک  دنراد  دوجو 

کرتشم لماع  داتسا و  حور  تفھ  نایم  ۀطبار  رد  رضاح  لاح  رد  تیھولا  یدنبھورگ 
ِیرادیدپ لاح  رد  ِتیصخش  رد  هک  تسا  نیا  اھنآ  تشونرس  اما   ، دنا هدش  قیفلت 

نوگانوگ قرط  هب  هناگتفھ  تیھولا  رگید  یاھزاف   . دنوش هناگی  دبا  یارب  لاعتم  دزیا 
تسا نیا  زین  اھنآ  یگمھ  تشونرس  اما   ، دنا هدش  هچراپکی  ناھج  ینونک  رصع  رد 

ِیبسن یگناگی  عبنم   ، اھزاف یمامت  رد   ، هناگتفھ  . دنوش هناگی  لاعتم  رد  هک 
. دشاب یم  ینونک  گرزب  ناھج  ِدنمشنک  ِتیعقاو 

یھانتم ِیلاع  ِیوناث  یگچراپکی  - 2

یگنھامھ دنمشنک  یا  هنوگ  هب  ار  یھانتم  لماکت  هناگتفھ  یادخ  هک  روطنامھ 
دزیا  . دروآ یم  دوجو  هب  ار  تشونرس  هب  لین  ماجنارس  زین  لاعتم  دزیا   ، دنک یم 
ۀتسھ کی  رود  هب  یکیزیف  لماکت  تسا —  گرزب  ناھج  لماکت  ِینابر  جوا  لاعتم 
ِشخرچ شدرگ و  لاح  رد  یاھورملق  رب  یحور  ۀتسھ  ِییاھن  یالیتسا  یحور و 

: ددنویپ یم  عوقو  هب  تیصخش  نیمارف  قباطم  اھنیا  یمامت  . و  یکیزیف لماکت 
تیصخش  ، ناھج رظن  زا  هدننیرفآ  تیصخش   ، رظن نیرتالاب  زا  تشھب  تیصخش 
ِیبرجت ای  یگتفای  لامک  تھج  زا  لاعتم  تیصخش   ، یرشب رظن  زا  یناف  ناسنا 
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. ضحم

ورین بیکرت  ، و  یلماکت یورین   ، یحور صخش  ِتوافتم  تخانش  دیاب  لاعتم  موھفم 
یحور و تیصخش  اب  یلماکت  یورین  ِیگناگی  دزاس —  مھارف  ار  تیصخش  – 

. یحور تیصخش  قیرط  زا  نآ  یالیتسا 

رد ًارھاظ  هدام  یژرنا –   . دیآ یم  تشھب  زا  انواھ  قیرط  زا  حور   ، ییاھن لیلحت  رد 
نارسپ اب  طابترا  رد  نارکیب  حور  نادنزرف  قیرط  زا  دبای و  یم  لماکت  اضف  قامعا 

؛ تسا یبرجت  رما  نیا  یمامت  . و  دبای یم  نامزاس  ورین  تروص  هب  دنوادخ  رگشنیرفآ 
هلمج زا  هدنز  تادوجوم  زا  یعیسو  ۀتشر  هک  تسا  اضف  نامز و  رد  درکراک  کی  نیا 
یورین یگریچ   . دوش یم  لماش  ار  یلماکت  تاقولخم  هدننیرفآ و  یاھتیھولا  یتح 

یلماکت و رارقتسا  ات  دبای  یم  طسب  یمارآ  هب  گرزب  ناھج  رد  هدننیرفآ  یاھتیھولا 
یادخ یبرجت  یورین  ییافوکش  نیا  ، و  دریگ رب  رد  ار  اضف  نامز -  یاھشنیرفآ  تیبثت 

میظنت یاھاطعا  زا  اضف  نامز و  رد  ینابر  لین  ۀنماد  یمامت  نآ   . تسا هناگتفھ 
ِتردق نیا   . دریگ یم  رب  رد  ار  تشھب  نارسپ  ِتایح  یاھاطعا  ات  یناھج  ردپ  ۀدننک 

اب هسیاقم  رد  نآ  ؛  یبرجت یورین   ، هدمآ رد  شیامن  هب  یورین   ، تسا هدمآ  تسد  هب 
رارق تشھب  یاھتیھولا  ۀنایارگدوجو  تردق   ، روصت لباقریغ  یورین   ، تیدبا یورین 

. دراد

دوخ  ، تسا هناگتفھ  یادخ  ینابر  یاھدرواتسد  زا  یشان  هک  یبرجت  تردق  نیا 
تروص هب  ندومن —  هچراپکی  ماغدا —  قیرط  زا  ار  تینابر  مجسنم  یاھتیفیک 

رگ هولج  لماکت  لاح  رد  یاھشنیرفآ  ِیبرجت  ۀدمآ  تسد  هب  ِیگربخ  ِمیظع  یورین 
ۀرک رد  ار  یتیصخش  یحور –  ماجسنا  دوخ  ۀبون  هب  میظع  تردق  نیا  . و  دزاس یم 
لاعتم یادخ  روضح  یحور  تیصخش  اب  دنویپ  رد  انواھ  تارک  ِینوریب  دنبرمک  ِربھار 
یحور و روضح  یاطعا  قیرط  زا  یبرجت  تیھولا  ور  نیا  زا   . دبای یم  انواھ  رد 

، اضف نامز و  یورین  ۀرمث  هب  تسا  نکاس  یزکرم  شنیرفآ  رد  هک  یھلا  تیصخش 
. دناسر یم  لامک  هب  ار  یلماکت  ینالوط  یالقت 

نامز و رد  هک  هچنآ  رھ  ِیمامت  ِنتفرگ  رب  رد  هب  ماجنارس  لاعتم  دزیا  بیترت  نیدب 
تیصخش اھتیفیک  نیا  هب  هک  نیا  نمض   ، دبای یم  تسد  تسا  هتفای  لماکت  اضف 

تکرش یاھتیصخش   ، اھناسنا یتح   ، تاقولخم هک  اجنآ  زا   . دنک یم  اطعا  یحور 
تخانش تیفرظ  هب  ًاعطق  بیترت  نیمھ  هب   ، دنتسھ دنمھوکش  راک  نیا  رد  هدننک 

تسد یلماکت  تیھولا  نیا  نیتسار  نادنزرف  ناونع  هب  لاعتم  کرد  لاعتم و 
. دنبای یم 

؛ تسا میھس  وا  یتشھب  لامک  رد  اریز   ، تسا یتشھب  ردپ  دننامھ  نادابن  لیئاکیم 
دنھاوخ تسد  یبرجت  ِلاعتم  اب  یدنواشیوخ  هب  یراگزور  زین  یلماکت  یاھناسنا 

. دش دنھاوخ  میھس  وا  یلماکت  لامک  رد  یتسار  هب  اھنآ  اریز   ، تفای
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تایعقاو  . تسا ندرک  هبرجت  لباق  ًالماک  ور  نیا  زا  ؛  تسا یبرجت  لاعتم  یادخ 
تایعقاو طقف  ؛  دنتسین کرد  لباق  هبرجت  کینکت  طسوت  قلطم  تفھ  ۀنایارگدوجو 

رد یھانتم  قولخم  ِتیصخش  قیرط  زا  دنناوت  یم  حور  ، و  رسپ  ، ردپ ِیتیصخش 
. دنوش کرد  شتسرپ  اعد –  درکیور 

قلطم یمامت   ، لاعتم دزیا  ِیتیصخش  ورین –  ۀدش  لیمکت  ِیبای  لکش  ۀطیح  رد 
طبترم مھ  هب   ، دنوش طبترم  مھ  هب  هنوگ  نیدب  دنناوتب  هک  یگناگ  هس  نیدنچ  ِندوب 

یاھتیصخش یمامت  طسوت  لماکت  دنمھوکش  تیصخش  نیا  ، و  دش دنھاوخ 
هک یماگنھ   . دوب دھاوخ  مھف  لباق  یبایتسد و  لباق  یبرجت  روط  هب  یھانتم 

اجنآ رد   ، دنبای یم  تسد  یحور  دوجو  ۀدش  هتشادنپ  ۀلحرم  نیمتفھ  هب  نایارگزارف 
هبرجت ار  ییاھ  یگناگ  هس  ِینارکیب  ندوب و  قلطم  زا  نیون  شزرا  ینعم –  کی  کرد 

، تسا ندرک  هبرجت  لباق  هک   ، لاعتم دزیا  رد  قلطمریز  حوطس  رد  هک  درک  دنھاوخ 
رثکادح ۀعسوت  زا  لحارم  نیا  هب  یبایتسد  اما   . تسا هدش  راکشآ  هنوگ  نیدب 

رس هب  تایح  رون و  رد  گرزب  ناھج  یمامت  گنھامھ  رارقتسا  راظتنا  رد  ًالامتحا 
. درب دھاوخ 

تیعقاو ۀنایارگ  یلاعت  دنویپ  نیموس  - 3

ار نآ  لاعتم  ناگدننیرفآ  ؛  دنناسر یم  ماجنارس  هب  ار  حرط  تیانوسبا  یاھتکتیشرآ 
رد لاعتم  ناگدننیرفآ  هک  هنوگ  نادب  ار  نآ  تیمامت  لاعتم  دزیا  ؛  دنروآ یم  دوجو  هب 
ینیب شیپ  دروم  اضف  رد  داتسا  یاھتکتیشرآ  طسوت  هک  هنوگ  نادب  ، و  دندیرفآ نامز 

. دناسر دھاوخ  جوا  هب   ، دش عقاو 

یاھتکتیشرآ درکراک  نیداینب  ناھج  ِیرادا  یگنھامھ  ناھج  ینونک  رصع  لوط  رد 
رگناشن ناھج  ینونک  رصع  ۀمتاخ  رد  لاعتم  رداق  ِیرادیدپ  اما   . تسا نیداینب  ناھج 
تسد یبرجت  تشونرس  زا  هلحرم  نیلوا  هب  یلماکت  ِیھانتم  هک  دوب  دھاوخ  نیا 
هار یبرجت  ثیلثت  نیلوا  ۀدش  لیمکت  درکراک  هب  ًاعطق  دادخر  نیا   . تسا هتفای 

. نیداینب ناھج  یاھتکتیشرآ  ، و  لاعتم دزیا   ، لاعتم ناگدننیرفآ  دنویپ  درب —  دھاوخ 
ار نیداینب  شنیرفآ  یلماکت  ِرتشیب  ِیگچراپکی  هک  تسا  نیا  ثیلثت  نیا  تشونرس 

. دروآ دوجو  هب 

ثیلثت نیا  هک  یثیلثت  چیھ  ، و  تسا نارکیب  ثیلثت  کی  یتسار  هب  تشھب  ثیلثت 
کی نیزاغآ  ثیلثت  اما   . دشاب نارکیب  دناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  دوشن  لماش  ار  نیزاغآ 
نیا هب  یطبر  چیھ  قلطمریز  تادوجوم  ؛  تسا قلطم  یاھتیھولا  ۀژیو  دنویپ  دمایپ 

یبرجت یاھثیلثت  دنوش و  یم  رادیدپ  ًابقاعتم  هک  ییاھثیلثت   . دنرادن نیزاغآ  دنویپ 
رد ًاعطق  نیا   . دنوش یم  لماش  ار  هدش  هدیرفآ  یاھتیصخش  یتح  یاھتدعاسم 

رد هدننیرفآ  داتسا  نارسپ  روضح  ِدوخ  هک  ییاج   ، دراد تحص  ییاغ  ثیلثت  اب  هطبار 
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نسح اب  یعقاو و  ۀبرجت  نامزمھ  روضح  رگناشن  نآ  ۀدننیرفآ  لاعتم  یاضعا  نایم 
. دشاب یم  ثیلثت  دنویپ  نیا  نورد  رد  قولخم  تین 

. دزاس یم  مھارف  ار  یئاغ  یاھدمایپ  ِیھورگ  لین   ، یبرجت ثیلثت  نیتسخن 
رتارف نآ  زا  یتح  ، و  دننک ینیب  شیپ  ار  یدرف  یاھتیفرظ  دنرداق  یھورگ  تاطابترا 

دعب  ، هدنیآ راصعا  رد   . دراد تحص  یھانتم  حطس  یوسارف  رد  یتح  رما  نیا  ؛ و  دنور
تیاھن هاپس  کش  نودب   ، دنتفای رارقتسا  تایح  رون و  رد  ناھجربا  تفھ  هک  نیا  زا 
هداد نامرف  ثیلثت  ِیئاغ  طسوت  هک  هنوگ  نادب   ، ار تشھب  یاھتیھولا  دصاقم 

، دنبای یم  یتیصخش  ییورین –  ِیگناگی  لاعتم  دزیا  رد  هک  هنوگ   نادب  ، و  دنوش یم 
. درک دھاوخ  المرب 

طسب ام   ، هدنیآ هتشذگ و  تیدبا  رد  ناھج  میظع  یاھدادیور  یمامت  رساترس  رد 
هب تیدبا  لک  رد  ار  وا  ۀنخر  ام   . مینک یم  فشک  ار  یناھج  ردپ  کرد  لباق  رصانع 
رداق یقولخم  چیھ  اما   ، میرادنپ یم  یھیدب  یفسلف  ظاحل  هب  متسھ  نم  تروص 
طسب اھناھج  هک  جیردت  هب   . دوش یتشادنپ  نینچ  یاراد  یبرجت  روط  هب  تسین 

یط یباینامزاس  لاح  رد  یاضف  لخاد  هب  قشع  هبذاج و  هک  جیردت  هب  ، و  دنبای یم 
رتشیب رتشیب و  ار  زکرم  عبنم و  نیلوا  میوش  یم  رداق  ام   ، دبای یم  شرتسگ  نامز 
دنک یم  هنخر  اضف  رد  لماک  قلطم  روضح  هب  هک  ار  هبذاج  لمع  ام   . میمھفب

تیھولا قلطم  ینابر  روضح  ۀطیح  رد  هک  ار  یحور  تاقولخم  ، و  مینک یم  هدھاشم 
رھ یحور  یناھیک و  لماکت   ، نایم نیا  رد   . مینک یم  فشک  دنبای  یم  طسب  لماکت و 

هناگی لاعتم  دزیا  تروص  هب  تیھولا  یھانتم  حوطس  رد  هبرجت  نھذ و  قیرط  زا  ود 
. دنوش یم  گنھامھ  ثیلثت  ِیئاغ  تروص  هب  ارگ  یلاعت  حوطس  رد  دنوش و  یم 
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تروص هب  رظن  نیا  زا  اما   ، دنک یم  یگنھامھ  ًاعطق  یئاغ  تھج  زا  تشھب  ثیلثت 
هب ار  ارگ  یلاعت  یئاغ  ِیبرجت  ثیلثت  ؛  دنک یم  لمع  هدننک  دودحم  دوخ  قلطم  کی 
زا یبرجت  ثیلثت  نیا  نادواج  ۀدنیآ  رد   . دنک یم  گنھامھ  ارگ  یلاعت  کی  تروص 
رتشیب ار  یئاغ  تیھولا  ِنداد  خر  لاح  رد  روضح   ، شیازفا لاح  رد  ِیگناگی  قیرط 

. درک دھاوخ  لاعف 

گنھامھ ار  نیداینب  شنیرفآ  هک  تسا  نیا  ثیلثت  ِیئاغ  تشونرس  هک  یلاح  رد 
ناھج یمامت  ِیبای  تھج  ۀنایارگ  یلاعت  ِیبای  تیصخش  ورین –  یئاغ  یادخ   ، دنک

شنیرفآ ِندش  لیمکت  ینعم  هب  یئاغ  ۀدش  لماک  ِندش  رجنم   . تسا نیداینب 
. دراد تلالد  ارگ  یلاعت  تیھولا  نیا  لماک  ِیرادیدپ  رب  تسا و  نیداینب 

اما  . دش دھاوخ  زاغآ  یئاغ  لماک  یرادیدپ  قیرط  زا  یتارییغت  هچ  میناد  یمن  ام 
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یئاغ  ، تسا رضاح  انواھ  رد  نونکا  یصخش  یحور و  ظاحل  هب  لاعتم  هک  روطنامھ 
نوماریپ امش  هب  . و  یصخش قوف  تیانوسبا و  رظن  زا  اما   ، دراد روضح  اجنآ  رد  زین 
امش هب  هچ  رگ   ، تسا هدش  هداد  یھاگآ  یئاغ  ۀتسیاش  ناماقم  مئاق  دوجو 

. تسا هدشن  هداد  یھاگآ  اھنآ  ینونک  درکراک  ای  ناکم  نوماریپ 

یاھشزرا  ، یئاغ تیھولا  یرادیدپ  اب  مزالم  ییارجا  یاھدمایپ  زا  رظن  فرص  اما 
نتفای تیعقاو  رد  هک  ییاھتیصخش  ۀیلک  طسوت  وا  ۀنایارگ  یلاعت  تینابر  یصخش 
زا نتفر  رتارف   . دوب دھاوخ  هبرجت  لباق  دنا  هتشاد  تکرش  تیھولا  حطس  نیا 

نتفر رتارف  رد  یئاغ  یادخ   . دبای هار  یئاغ  هب  یبایتسد  هب  دناوت  یم  طقف  یھانتم 
دنویپ یارب  یتاذ  تیفرظ  مغر  هب  لاح  نیا  اب  اما  دراد  دوجو  اضف  نامز و  زا 

. تسا قلطمریز  اھقلطم  اب  هنادنمشنک 

مجنپ زاف  ای  قلطم  مھ  دنویپ  - 5

تیعقاو ِتیاھن  لاعتم  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، تسا هنایارگ  یلاعت  تیعقاو  جوا  یئاغ 
ثیلثت نیمود  یبرجت  تیھولا  ود  نیا  ِیعقاو  ِیرادیدپ  . و  تسا یبرجت  یلماکت – 

، و یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ  دنویپ   ، تسا ثیلثت  ِقلطم  نیا   . دھن یم  انب  ار  یبرجت 
نتخاس لاعف  یارب  ثیلثت  نیا  . و  ناھج تشونرس  ۀدشان  راکشآ  ۀدنناسر  جوا  هب 

کیروئت تیفرظ  یاراد  لماک —  ، و  یناھج  ، تیھولا یگوقلاب —  یاھقلطم 
لیمکت لماکت  زا  دعب  طقف  ثیلثت  ِقلطم  نیا  ۀدش  لیمکت  ِیبای  لکش  اما   . دشاب یم 
اضف حطس  نیرت  ینوریب  نیمراھچ و  ات  انواھ  زا   ، نیداینب ناھج  رساترس  ۀدش 

. ددنویپ عوقو  هب  دناوت  یم 

یاھتیفیک زا  طقف  هن   ، دنتسھ هتسبمھ  یبرجت  یاھثیلثت  نیا  هک  دوش  نشور  دیاب 
هک یصخش  زا  ریغ  یاھتیفیک  یمامت  زا  نینچمھ  هکلب   ، یبرجت تینابر  ِیتیصخش 
بلطم نیا  هک  یلاح  رد   . دنک یم  یگژیو  نییعت  ار  اھنآ  تیھولا  ۀتفای  تسد  ِیگناگی 

دراد تقیقح  نیا  لاح  نیا  اب   ، دزادرپ یم  ناھیک  ِیگناگی  ِیصخش  یاھزاف  هب  ًاتدمع 
هک تسا  نیا  لاونم  نیمھ  هب  اھناھج  ناھج  ِیصخشریغ  یاھ  هبنج  تشونرس  هک 
هک یتیصخش  ییورین –  بیکرت  طسوت  هک  هنوگ  نادب   ، دریگ رارق  یگناگی  ضرعم  رد 

. دوش یم  هداد  ناشن  تسا  نایرج  رد  لاعتم  دزیا  لماکت  اب  طابترا  رد  نونکا 
ریذپان ییادج  لاعتم  رداق  ِییورین  تازایتما  زا  لاعتم  ِیصخش  یحور –  یاھتیفیک 
یادخ  . دنوش یم  لماک  لاعتم  نھذ  ۀتخانشان  لیسناتپ  ۀلیسو  هب  ود  رھ  ، و  تسا

تیھولا ِیصخش  زا  ریغ  یاھ  هبنج  زا  صخش  کی  تروص  هب  دناوت  یمن  زین  یئاغ 
روضح رد  لماک  تیھولا و  یاھقلطم   ، قلطم حطس  رد  . و  دوش روصت  ادج  یئاغ 

. دنتسھ ریذپان  زیمت  ریذپان و  ییادج  یناھج  قلطم 

رد  . دنتسین زین  ریاغم  تیصخش  اب  اما   ، دنتسین یصخش  دوخ  ۀطساو  هب  اھثیلثت 
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اب  ، یعمج رظن  کی  زا   ، دنتسھ هتسبمھ  نآ  اب  دنریگ و  یم  رب  رد  ار  نآ  اھنآ   ، ضوع
اما دنتسھ  تیھولا  تیعقاو  هشیمھ  اھثیلثت  ور  نیا  زا   . یصخشریغ یاھدرکراک 
کت کت  ِیتاذ  ثیلثت  کی  ِیتیصخش  یاھ  هبنج   . دنتسین تیصخش  تیعقاو  زگرھ 
اھنآ دنتسین . ثیلثت  نآ  اھنآ   ، هناگادج صاخشا  ناونع  هب  ، و  دنتسھ نآ  یاضعا 

ثیلثت اما  دشاب . یم  ثیلثت  نیا  ؛  دنتسھ ثیلثت  یعمج  کی  ناونع  هب  طقف 
تدحو ثیلثت  ؛  تسا هدش  هتفرگ  رب  رد  ِتیھولا  یمامت  ۀدنریگ  رب  رد  هشیمھ 

. تسا تیھولا 

تیھولا یگمھ  اریز   ، دنتسین ثیلثت  لماک —  ، و  یناھج  ، تیھولا قلطم —  هس 
یاھتدحو رگید  یاھدنویپ  ۀیلک   ، دوش ثیلثت  دناوت  یم  هتفای  تیھولا  طقف   . دنتسین

. دنتسھ اھ  یگناگ  هس  ای  هناگ  هس 

مشش زاف  ای  قلطم  یگچراپکی  - 6

دناوت یم  ًالماک  هچ  رگ   ، تسا قلطم  یتخس  هب  نیداینب  ناھج  ینونک  لیسناتپ 
ناھیک کی  ۀرتسگ  رد  هک  میرادنپ  یم  نکممریغ  ار  نیا  ام  ، و  دشاب یئاغ  هب  کیدزن 

ور نیا  زا   . میبای تسد  قلطم  یاھشزرا  ینعم –  لماک  یزاسراکشآ  هب  قلطمریز 
رد یتح  ای  قلطم  هس  ِدودحمان  تاناکما  ِلماک  نایب  کی  تشادنپ  یارب  شالت  رد  ام 

نونکا حطس  رد  قلطم  یادخ  ِیبرجت  ِیبای  تیصخش  مسجت  یارب  شالت 
. میوش یم  هجاوم  ناوارف  یراوشد  اب  تیھولا  قلطم  ِیصخشریغ 

، لاعتم دزیا  ِنتفای  تیعقاو  یارب  نیداینب  ناھج  یاضف  ۀنحص  هک  دسر  یم  رظن  هب 
، و یئاغ یادخ  ِندش  رجنم  یارب   ، ثیلثت ِیئاغ  ِلماک  شنک  یبای و  لکش  یارب 

یاھتشادرب هک  دسر  یم  رظن  هب  اما   . دشاب یفاک  ثیلثت  قلطم  شیاز  یارب  یتح 
یتح زا  رتارف  یزیچ  ینعم  هب  یبرجت  ثیلثت  نیمود  نیا  لماک  درکراک  اب  هطبار  رد  ام 

. دشاب شرتسگ  لاح  رد  ِنیداینب  ناھج 

رد یندشن  دودحم  ناھیک  کی  میریگب —  رظن  رد  ار  نارکیب  ناھج  کی  ام  رگا 
رد قلطم  ثیلثت  ییاھن  لماکت  هک  میرادنپ  نینچ  رگا  و  نیداینب —  ناھج  یوسارف 

دوش یم  نکمم  سپ   ، تسویپ دھاوخ  عوقو  هب  لمع  ِیئاغربا  ۀنحص  نینچ  کی 
یلجت نارکیب  یاھشنیرفآ  رد  ثیلثت  قلطم  ۀدش  لیمکت  درکراک  هک  مینزب  سدح 
دھاوخ جوا  هب  ار  اھلیسناتپ  یمامت  قلطم  ِیبای  تیعقاو  تفای و  دھاوخ  ییاھن 

اب بسانتم   ، تیعقاو شرتسگ  لاح  رد  هتسویپ  یاھشخب  دنویپ  ماغدا و   . دناسر
ِندوب قلطم  هب  دنطوبرم  هنوگ  نیدب  هک  ییاھشخب  نورد  رد  تیعقاو  یمامت  لومش 

. دش دھاوخ  کیدزن  تبترم 

تیمامت رد   ، دیآ یم  رب  شمان  زا  هک  روطنامھ   ، ثیلثت قلطم  رگید : یشیوگ  اب 
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هنوگچ قلطم  شنک  کی  هک  میناد  یمن  ام   . تسا قلطم  یتسار  هب  شدرکراک 
لماک زاربا  هب   ، هدش لرتنک  نآ  زا  اوس  ای   ، دودحم  ، لماکان یانبم  کی  رب  دناوت  یم 
روط هب   ) یتیلک شنک  نینچ  رھ  هک  میرادنپ  نینچ  دیاب  ام  ور  نیا  زا   . دبای تسد 

طورشمان هک  دسر  یم  رظن  هب  روطنیا  نینچمھ   . دوب دھاوخ  طورشمان  هوقلاب )
طباور اب  هطبار  رد  ام  هچ  رگ   ، یفیک رظن  هطقن  کی  زا  لقادح   ، دشاب یم  زین  دودحمان 

. میتسین نئمطم  ردقنآ  یمک 

تشھب ۀنایارگدوجو  ثیلثت  هک  یلاح  رد  میتسھ : نئمطم  نیا  زا   ، دوجو نیا  اب 
یدنب هقبط   ، تسا یھانتمریز  ثیلثت  ِیبرجت  ِیئاغ  هک  یلاح  رد  ، و  تسا نارکیب 
یبرجت  ، راتخاس شیادیپ و  رد  نآ  هچ  رگا   . تسین ناسآ  ردقنآ  ثیلثت  قلطم  ندرک 

. دسر یم  یگوقلاب  ِیبرجت  یاھقلطم  زرم  هب  ًاعطق   ، تسا

نیا مھف  ددص  رد  هک  تسا  دنمدوس  یتخس  هب  ناسنا  نھذ  یارب  هک  یلاح  رد 
ثیلثت قلطم  نادواج  لمع  مینک  یم  داھنشیپ  ام   ، دیآرب یرشب  قوف  رود و  میھافم 

هب  . دوش روصت  یگوقلاب  یاھقلطم  ندومن  هبرجت  زا  یعون  رد  ندیسر  جوا  تروص  هب 
قلطم هن  رگا   ، یناھج قلطم  اب  هطبار  رد  یقطنم  ۀجیتن  کی  نیا  هک  دسر  یم  رظن 
هوقلاب کیتاتسا و  طقف  هن  یناھج  قلطم  هک  میناد  یم  ام  لقادح  ؛  دشاب لماک 

اب هطبار  رد  اما   . تسا طبترم  تاغل  نآ  ِتیھولا  ِلک  رظن  زا  نینچمھ  هکلب  تسا 
ینعم هب  یسدح  یاھدادخر  نیا   ، تیصخش تینابر و  ۀدھاشم  لباق  یاھشزرا 
نآ یصخش و  قوف  یاھشزرا  نآ  ِیرادیدپ  تیھولا و  قلطم  ِنتفای  تیصخش 
 — قلطم یادخ  ِتیصخش  لیمکت  یتاذ  هک  تسا  یصخش  یاروام  یناعم 

. دشاب یم  یبرجت —  تیھولا  نیرخآ  نیموس و 

تشونرس تیاھن  - 7

نیا رد  نارکیب  تیعقاو  ِیگچراپکی  میھافم  نداد  لکش  رد  اھیراوشد  زا  یخرب 
دادخر ِماجنارس  یعون  ۀدنریگ  رب  رد  اھ  هدیا  نیا  یمامت  هک  تسا  هتفھن  تیعقاو 

. و تسا دشاب  نونکات  هتسناوت  یم  هک  هچنآ  یمامت  یبرجت  ققحت  یعون   ، یناھج
تیاھن رد  لماک  روط  هب  دناوتب  هتسویپ  یّمک  ِینارکیب  هک  تسا  روصت  لباقریغ  نیا 

دناوت یمن  هاگچیھ  یبرجت  دادخر  تیمک  چیھ  هک  هوقلاب  قلطم  هس  رد   . دبای ققحت 
رگ  ، تیدبا دوخ   . دنامب یقاب  دیاب  هشیمھ  هدشن  شواک  تالامتحا   ، دناسر نایاپ  هب 

. تسین قلطم  زا  شیب   ، تسا قلطم  هچ 

ریذپان ییادج  لماک  ِتیدبا  ِتارمث  زا  ییاھن  ِیگچراپکی  ِیلامتحا  موھفم  کی  یتح 
. تسا ریذپان  ققحت  ًالمع  هدنیآ  روصت  لباق  نامز  رھ  رد  ور  نیا  زا  ، و  تسا

دنھد یم  لیکشت  ار  تشھب  ثیلثت  هک  اھتیھولا  یدارا  شنک  قیرط  زا  تشونرس 
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اھنآ ندوب  قلطم  هک  گرزب  لیسناتپ  هس  تمظع  رد  تشونرس  ؛  دوش یم  هداھن  انب 
؛ دوش یم  هدنکفا  یپ  دریگ  یم  رب  رد  ار  هدنیآ  یاھدادخر  یمامت  تالامتحا 
جوا هب  ناھج  تشونرس  ۀدنناسر  جوا  هب  شنک  قیرط  زا  ًالامتحا  تشونرس 

رھ  . تسا طوبرم  ثیلثت  قلطم  رد  یئاغ  لاعتم و  هب  ًالامتحا  شنک  نیا  ، و  دسر یم 
ًاشخب لقادح  هبرجت  ِبسک  لاح  رد  تاقولخم  طسوت  دناوت  یم  یبرجت  تشونرس 
یتخس هب  دسر  یم  نارکیب  یاھییارگدوجو  زرم  هب  هک  یتشونرس  اما  ؛  دوش مھف 
هب هک  تسا  یبرجت  هنایارگدوجو –  لین  کی  تیدبا  تشونرس   . تسا کرد  لباق 

ۀطساو هب  تیھولا  قلطم  اما   . تسا طوبرم  تیھولا  قلطم  هب  دسر  یم  رظن 
رد هک   ، قلطم هس  نیا  . و  دراد رارق  یدبا  ۀطبار  رد  لماک  قلطم  اب  یناھج  قلطم 

دقاف  ، دودحمان اھنآ   . دنتسھ رتشیب  ارگدوجو و  عقاو  رد   ، دنتسھ یبرجت  ناکما 
. دنشاب یم  نارکیب —  یتسار  هب  هزادنا —  یب  ، و  زرم دح و  یب   ، اضف دقاف   ، نامز

یفسلف یزادرپ  یروئت  زا   ، فدھ هب  یبایتسد  ِندوب  لمتحمریغ   ، دوجو نیا  اب 
نتفای تیعقاو  کرد   . دنک یمن  یریگشیپ  یضرف  یاھتشونرس  نینچ  نوماریپ 

ًالمع تسا  نکمم  یبایتسد  لباق  ِقلطم  یادخ  کی  ناونع  هب  تیھولا  قلطم 
یقاب کیروئت  ناکما  کی  ییاھن  دمایپ  نینچ   ، دوجو نیا  اب  ؛  دشاب نکممریغ 

رد تسا  نکمم  روصت  لباقریغ  ِنارکیب  ناھیک  کی  رد  لماک  قلطم  یریگرد   . دنام یم 
ربتعم یضرف  نینچ  دوجو  نیا  اب  اما   ، دشاب رود  هزادنا  یب  نایاپ  یب  تیدبا  ۀدنیآ 

هب نارگید  ، و  نایارگ یلاعت   ، ناگدنھد نایاپ   ، حاورا  ، اھییایشناروم  ، اھناسنا  . تسا
هوقلاب تشونرس  کی  زا  ًاعطق   ، تیعقاو رگید  یاھزاف  ۀیلک  اھناھج و  ِدوخ  هارمھ 

ای دوجوم  رھ  هک  میراد  کش  ام  اما  ؛  تسا قلطم  ششزرا  هک  دنرادروخرب  ییاھن 
تسد لماک  روط  هب  یتشونرس  نینچ  یاھ  هبنج  ۀیلک  هب  دناوتب  هاگچیھ  ناھج 

. دبای

هب امش  نھذ   ، دینک دشر  ردپ  کرد  رد  دیناوتب  ردقچ  امش  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
دھاوخ تریح  تھب و  رد  هشیمھ  ردپ  ِمتسھ  نم  ۀدشن  راکشآ  ِینارکیب  ۀطساو 

کرد لباقریغ  هشیمھ  تیدبا  راودا  رساترس  رد  هک  یا  هدشان  شواک  تمظع   ، دوب
زا نازیم  هچ  هب  امش  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . دنام دھاوخ  یقاب  مھف  لباقریغ  و 
دھاوخ یقاب  وا  زا  یرتشیب  رایسب  شخب  هشیمھ   ، دیبای تسد  دیناوتب  دنوادخ 
حوطس رد  هک  میراد  رواب  ام  . و  درب دیھاوخن  نامگ  یتح  شدوجو  هب  هک  دنام 

یھانتم دوجو  یاھورملق  رد  هک   ، دراد تقیقح  ردقنامھ  تسرد  نیا  هنایارگ  یلاعت 
! تسا نایاپ  یب  دنوادخ  یارب  وجتسج   . دراد تحص 

دیابن هجو  چیھ  هب  دنوادخ  هب  یبایتسد  رد  یناوتان  نیا   ، ییاھن هاگدید  کی  رد 
ِتیھولا حوطس  هب  دیناوت  یم  امش   ، عقاو رد  ؛  دنک دیمون  ار  ناھج  تاقولخم 

نامھ هب  امش  یارب  نیا   . دینک یم  نینچ  دیبای و  تسد  یئاغ  ، و  لاعتم  ، هناگتفھ
کرتشم لماع  یارب  نادواج و  رسپ  یارب  ردپ  یادخ  نارکیب  کرد  هک  تسا  ینعم 
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هب زا  رود  هب   ، دنوادخ ینارکیب   . دھد یم  ینعم  اھنآ  نادواج  دوجو  قلطم  تبترم  رد 
رد ارگزارف  تیصخش  کی  هک  دشاب  یلاع  نانیمطا  نیا  دیاب   ، قولخم ندروآ  هوتس 
رد ار  تیھولا  اب  طابترا  تیصخش و  دشر  تاناکما  نایاپ  یب  ۀدنیآ  یمامت  رساترس 
نایاپ هن  دناسر و  دھاوخ  مامتا  هب  هن  زین  تیدبا  یتح  هک   ، تشاد دھاوخ  دوخ  ربارب 

. داد دھاوخ 

ًابیرقت دسر  یم  رظن  هب  نیداینب  ناھج  موھفم   ، گرزب ناھج  یھانتم  تاقولخم  یارب 
هدنیآ و اب  ار  نآ  طابترا  نآ  ِتیانوسبا  یاھتکتیشرآ  کش  یب  اما   ، دشاب یھانتمان 
یتح  . دننک یم  هدھاشم  نایاپ  یب  ِمتسھ  نم  ۀطیح  رد  روصت  لباقریغ  یاھدادیور 
قلطم ۀطیح  رد  هژیو  تیعضو  کی   ، تسین یئاغ  تیعضو  کی  زج  یزیچ  اضف  دوخ 

. ینایم یاضف  مارآ  یاھ  هیحان  ِیبسن  ندوب 

، نیداینب ناھج  رساترس  ِییاھن  لیمکت  ِیدبا  رود  ۀدنیآ  روصت  لباقریغ  ۀظحل  رد 
میھاوخ زاغآرس  ناونع  هب  طقف  نآ  خیرات  رساترس  هب  یگمھ  ام  کش  یب 

یتح یارب  ارگ  یلاعت  یھانتم و  صخشم  یاھداینب  شنیرفآ  ًافرص   ، تسیرگن
ۀظحل نینچ  رد   . هتخانشان ِینارکیب  رد  رت  هدننک  روحسم  رتگرزب و  یاھینوگرگد 

رد  ، یتسار هب  ؛  دیسر دھاوخ  رظن  هب  ناوج  زونھ  نیداینب  ناھج   ، هدنیآ تیدبا 
. دوب دھاوخ  ناوج  هشیمھ  نآ   ، ریذپان نایاپ  تیدبا  ِدودحمان  تاناکما  طیارش 

رس رد  ِعنام  نآ  دح  نیرتمک  رد  یتح   ، نارکیب تشونرس  هب  لین  ندوب  لمحتمریغ 
هک مینک  یمن  گنرد  ام  ، و  دوش یمن  یتشونرس  نینچ  نوماریپ  ییاھ  هدیا  ِندنارورپ 

نکمم  ، دنبای ققحت  لماک  روط  هب  دنناوتب  هراومھ  قلطم  لیسناتپ  هس  رگا  مییوگب 
دادخر نیا  ققحت   . دوش کرد  تیعقاو  تیمامت  ِییاھن  یگچراپکی  هک  دوب  دھاوخ 

تیھولا ، و  یناھج  ، لماک یاھقلطم  ۀدش  لیمکت  نتفای  تیعقاو  رب  ینتبم 
، متسھ نم  ندوب  ناھن  ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ  دنویپ  هک  ییاھیگوقلاب  هس   ، دشاب یم 

رتشیب ، و  هدنیآ مامت  ۀتفای  قیلعت  تاناکما   ، تیدبا ۀداتفا  قیوعت  هب  تایعقاو 
. دشاب یم 

رد  ، لاح نیا  اب  ؛  دنتسھ رود  رایسب  ییاھدمایپ  نینچ  هک  مییوگب  ردق  نیمھ 
کیروئت ناکما  هک  میراد  رواب  ام   ، ثیلثت هس  یاھدنویپ  ، و  اھتیصخش  ، اھمسیناکم

اب ار  ام  نیا  . و  مینک یم  ییاسانش  ار  ردپ  ِمتسھ  نم  قلطم  زاف  تفھ  ددجم  دنویپ 
هک تسا  تشھب  ثیلثت  ۀدنریگ  رب  رد  هک  دزاس  یم  ور  هب  ور  هناگ  هس  ثیلثت  موھفم 

ًابقاعتم دنراد و  یبرجت  أشنم  تشرس و  هک  رگید  ثیلثت  ود  دراد و  ارگدوجو  تبترم 
. دش دنھاوخ  رادیدپ 

اھثیلثت ثیلثت  - 8

******ebook converter DEMO Watermarks*******



عمج لصاح  نیا  ؛  تسا راوشد  ناسنا  نھذ  یارب  اھثیلثت  ثیلثت  تشرس  فیصوت 
ِققحت ِکیروئت  ِینارکیب  کی  رد  نآ  هک  هنوگ  نادب   ، یبرجت ِینارکیب  تیمامت  ِیعقاو 
ِنارکیب اب  یبرجت  ِنارکیب  اھثیلثت  ثیلثت  رد   . دشاب یم  تسا  هتفای  یلجت  تیدبا 

شیپ یبرجت و  شیپ  ِمتسھ  نم  رد  ود  رھ  ، و  دبای یم  تسد  تیوھ  هب  ارگدوجو 
تسا ییاھزیچ  یمامت  ییاھن  زاربا  اھثیلثت  ثیلثت   . دنتسھ یکی  نوچمھ  ارگدوجو 
یارب  . تسا هتفای  ینعم  هطوبرم  یاھ  یگناگ  هس  هناگ و  هس  تدحو  هدزناپ  رد  هک 

؛ یبرجت ای  دنشاب  ارگدوجو  اھنآ  هچ   ، تسا راوشد  اھ  تیاھن  کرد  یبسن  تادوجوم 
. دنوش هئارا  اھتیبسن  تروص  هب  دیاب  هشیمھ  اھنآ  ور  نیا  زا 

بانتجا ، و  تالامتحا  ، تاناکما لماش  نآ   . دراد دوجو  زاف  نیدنچ  رد  اھثیلثت  ثیلثت 
تحت یرشب  حطس  زا  رتارف  بتارم  هب  ار  تادوجوم  تالیخت  هک  تسا  ییاھیریذپان 

ینامسآ نافوسلیف  طسوت  ًالامتحا  هک  دراد  ییاھدمایپ  نآ   . دھد یم  رارق  ریثأت 
رد ، و  دنتسھ هناگ  هس  یاھتدحو  رد  نآ  یاھدمایپ  اریز   ، دنا هدشن  عقاو  نامگ  دروم 

. دنتسھ مھف  لباقریغ  هناگ  هس  یاھتدحو   ، ییاھن لیلحت 

فیصوت اھنآ  طسوت  دنناوت  یم  اھثیلثت  ثیلثت  هک  دنراد  دوجو  یددعتم  یاھھار 
هئارا تسا  نیریز  تروص  هب  هک  ار  حطس  هس  موھفم  هک  میا  هدیزگرب  ام   . دنوش

: میھد

. ثیلثت هس  حطس  - 1

. یبرجت تیھولا  حطس  - 2

. متسھ نم  حطس  - 3

رد  ، تسا لوا  حطس  اھثیلثت  ثیلثت  عقاو  رد   . دنتسھ هدنیازف  یگناگی  حوطس  اھنیا 
. دنتسھ یلوا  یاھ  هدمآرف  یگناگی -  موس  مود و  حطس  هک  یلاح 

روط هب  ثیلثت  هس  هک  تسا  نیا  رب  رواب   ، دنویپ ِنیزاغآ  حطس  نیا  رد  لوا : حطس 
. دننک یم  لمع  تیھولا  یاھتیصخش  یاھیدنبھورگ  زا  زراب  هچ  رگ   ، گنھامھ ًالماک 

هب دیاب   . حور ، و  رسپ  ، ردپ تشھب —  تیھولا  هس  دنویپ   ، تشھب ثیلثت   -1
درکراک کی  هناگ —  هس  درکراک  کی  ینعم  هب  تشھب  ثیلثت  هک  درپس  رطاخ 
ثیلثت  ) یھانتم درکراک  کی  )، و  تیئاغ ثیلثت   ) ارگ یلاعت  درکراک  کی   ، قلطم
هظحل و رھ  رد  اھنیا  یمامت  کی و  رھ  تشھب  ثیلثت   . دشاب یم  تیلاعت )

. تسا تاظحل  یمامت 

، و لاعتم یادخ   ، لاعتم ناگدننیرفآ  تیھولا  دنویپ  نیا   . یئاغ ثیلثت   -2
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زا یفاک  ۀئارا  کی  نیا  هک  یلاح  رد   . دشاب یم  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ 
نیا زا  یرگید  یاھزاف  هک  دوش  تبث  دیاب   ، تسا ثیلثت  نیا  تینابر  یاھ  هبنج 

اب لماک  روط  هب  دسر  یم  رظن  هب  دوجو  نیا  اب  هک   ، دنراد دوجو  ثیلثت 
. دنتسھ یگنھامھ  لاح  رد  تینابر  یاھ  هبنج 

جوا هب  ، و  یئاغ یادخ   ، لاعتم یادخ  یدنبھورگ  نیا  قلطم . ثیلثت   -3
یخرب  . تسا تینابر  یاھشزرا  یمامت  اب  هطبار  رد  ناھج  تشونرس  ۀدنناسر 
ناھیک رد  تینابر  زا  ریغ  یاھشزرا  هب  هناگ  هس  یدنبھورگ  نیا  رگید  یاھزاف  زا 
یاھ هبنج  ورین و  هک  روطنامھ  تسرد  اما   . دنتسھ طوبرم  شرتسگ  لاح  رد 
اھنیا  ، دنشاب یم  یبرجت  بیکرت  لاح  رد  نونکا  یبرجت  یاھتیھولا  ِیتیصخش 

. دنتسھ یگناگی  لاح  رد  تینابر  یاھزاف  اب 

مھارف ار  تیعقاو  ِدودحمان  ِنکمم  یگچراپکی  اھثیلثت  ثیلثت  رد  ثیلثت  هس  نیا  دنویپ 
زاغآ ؛  دشاب یم  اھتیاھن  ، و  اھ هنایم   ، اھتلع لماش  یدنبھورگ  نیا   . دزاس یم 
، و اھدوجو  ، اھزاغآرس ؛  ناگدنناسر جوا  هب  ، و  ناگدنبای ققحت   ، ناگدننک

لاعتم حور –  سپس  حور و  رسپ –  تکارش  هب   ، رسپ ردپ –  تکارش   . اھتشونرس
 – ردپ قلطم و  ات  یتح   ، قلطم یئاغ –  یئاغ و  لاعتم –  ات  ، و  تسا هدش  لیدبت 

یاھزاف رد   ، بیترت نیمھ  هب   . تیعقاو ۀخرچ  لیمکت  تسا —  هتفای  همادا  نارکیب 
، گرزب زکرم  عبنم و  نیلوا   ، دنتسین طوبرم  تیصخش  تینابر و  هب  ًاروف  نانچ  هک  رگید 

قیرط زا   ، دوخ ِدوجو  ِندوب  قلطم  زا  ار  تیدبا  ۀریاد  نوماریپ  تیعقاو  ندوب  دودحمان 
 — دنک یم  کرد  دوخ  ۀطساو  هب  دوخ  کرد  تیاھن  ات   ، یزاسراکشآ دوخ  ِینایاپ  یب 

. اھ یبرجت  تیاھن  ات  اھدوجو  قلطم  زا 

دنویپ لماش  ریذپان  بانتجا  یا  هنوگ  هب  ثیلثت  هس  یگنھامھ  مود : حطس 
اھثیلثت نیا  اب  نیداھن  یا  هنوگ  هب  هک   ، تسا یبرجت  یاھتیھولا  یارگ  ناوخمھ 

هدش هئارا  نیریز  تروص  هب  تاقوا  یھاگ  مود  حطس  نیا  تعیبط   . دنتسھ طوبرم 
: تسا

نادنزرف اب  یبرجت  ۀطبار  رد  تشھب  ثیلثت  تدحو  ِینابر  دمایپ  نیا  لاعتم .  -1
ِینابر رھظم  لاعتم   . دشاب یم  تشھب  یاھتیھولا  رگشنیرفآ  هدننیرفآ – 

. دشاب یم  یھانتم  لماکت  ۀلحرم  نیلوا  لیمکت 

ارگ یلاعت  یلجت   ، ثیلثت نیمود  ۀدش  رجنم  تدحو  ینابر  دمایپ  نیا  یئاغ .  -2
تسا مھم  ریغتم  تدحو  کی  ۀدنریگ  رب  رد  یئاغ   . تسا تینابر  ِتیانوسبا  و 
یرشب تشادنپ  هک  تسا  راوازس  ، و  تسا رادروخرب  رایسب  یاھتیفیک  زا  هک 

، لرتنک ۀدننک  نومنھر  هک  دنوش  لماش  ار  یئاغ  یاھزاف  نآ  لقادح  نآ  ۀرابرد 
یرایسب اما   ، دنشاب یم  زاس  هناگی  یشنت  رظن  زا  ، و  هبرجت لباق  ًاصخش 

هک یلاح  رد   . دنراد دوجو  هدش  رجنم  تیھولا  زا  رگید  ۀدشن  راکشآ  یاھ  هبنج 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



ًافرص زین  یئاغ  ، و  دنتسین ناسکی  اھنآ   ، دنتسھ هسیاقم  لباق  لاعتم  یئاغ و 
. تسین لاعتم  طسب  کی 

مود حطس  وضع  نیموس  تشرس  اب  هطبار  رد  یرایسب  یاھیروئت  قلطم .  -3
ِیتیصخش دمایپ  ناونع  هب  قلطم  یادخ  کش  نودب   . دراد دوجو  اھثیلثت  ثیلثت 
قلطم دوجو  نیا  اب   ، تسا ریگرد  دنویپ  نیا  رد  ثیلثت  قلطم  ِییاھن  درکراک 

. تسا یدبا  تبترم  یواح  ارگدوجو و  تیعقاو  کی  تیھولا 

هک تسا  تیعقاو  نیا  یتاذ   ، موس وضع  نیا  اب  هطبار  رد  تشادرب  ِیراوشد 
زا  . تسا قلطم  کی  طقف  ینعم  هب  یتسار  هب  یتیوضع  نینچ  ضرف  شیپ 
رگ هراظن  دیاب  ام   ، ددنویپ عوقو  هب  دناوتب  یدادخر  نینچ  رگا   ، کیروئت رظن 

هدش هداد  شزومآ  ام  هب  . و  میشاب یکی  تروص  هب  قلطم  هس  ِیبرجت  ِیگناگی 
رد هک  یلاح  رد   . دراد دوجو  قلطم  کی  هنایارگ  دوجو  روط  هب  ینارکیب و  رد  هک 
، دشاب دناوت  یم  یسک  هچ  موس  وضع  نیا  هک  تسا  نشور  دح  نیرتمک 
طابترا زا  یلکش  هب  تسا  نکمم  نیا  هک  تسا  هدش  هتشادنپ  نینچ  بلغا 
لماک ، و  یناھج  ، تیھولا یاھقلطم  لماش  یناھیک  یلجت  روصت و  لباقریغ 

زا رتمک  یلماک  درکراک  هب  دنناوت  یم  یتخس  هب  اھثیلثت  ثیلثت   ، ًاعطق  . دشاب
دنناوت یم  یتخس  هب  قلطم  هس  ، و  دنبای تسد  قلطم  هس  لماک  یگناگی 

. دنشاب هناگی  نارکیب  یاھلیسناتپ  یمامت  لماک  ققحت  زا  رتمک 

وضع نیموس  رگا  دوب  دھاوخ  تقیقح  فیرحت  لقادح  رگناشن  نیا  ًالامتحا 
نیا هک  طرش  نیا  هب   ، دوش روصت  یناھج  قلطم  تروص  هب  اھثیلثت  ثیلثت 

هب نینچمھ  هکلب  هوقلاب  کیتاتسا و  تروص  هب  اھنت  هن  ار  یناھج   ، تشادنپ
هنارگشنیرفآ و یاھ  هبنج  اب  هطبار  زونھ  ام  اما   . دریگب رظن  رد  هنارایمھ  تروص 

. مینک یمن  کرد  ار  تیھولا  عمج  درکراک  یلماکت 

کی  ، تسا راوشد  اھثیلثت  ثیلثت  لماک  تشادرب  کی  هب  نداد  لکش  هچ  رگا 
تروص هب  اھثیلثت  ثیلثت  حطس  نیمود  رگا   . تسین راوشد  ردقنآ  دودحم  تشادرب 

یادخ  ، لاعتم یادخ  دنویپ  هک  دوش  یم  نکمم  ًالماک   ، دوش روصت  یصخش  ًاساسا 
هک یصخش  ییاھثیلثت  دنویپ  ِیصخش  دمایپ  تروص  هب  قلطم  یادخ  ، و  یئاغ

هک میتسھ  هدیقع  نیا  رب  ام   . دوش هتشادنپ  دنتسھ  یبرجت  یاھتیھولا  نیا  یاین 
یاھثیلثت ِدشر  لاح  رد  ِیگناگی  میقتسم  دمایپ  ناونع  هب  یبرجت  تیھولا  هس  نیا 
حطس نیمود  رد  ًاعطق  دنھد  یم  لکش  ار  حطس  نیلوا  هک  اھنآ  یببس  ییاین و 

. دش دنھاوخ  هناگی 

ِیتیصخش دنویپ  تروص  هب  حطس  نیمود  ؛  تسا ثیلثت  هس  لماش  حطس  نیلوا 
 – یبرجت ، و  هدش رجنم  یبرجت –   ، هتفای لماکت  یبرجت –  ِینابر  ِیاھتیصخش 
ِلماک ثیلثت  مھف  رد  ینھذ  ِیراوشد  رھ  زا  رظن  فرص  . و  دراد دوجو  هنایارگدوجو 
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ِنتفای تیھولا  ۀدیدپ  رد  حطس  نیمود  رد  تیھولا  هس  نیا  ِیصخش  دنویپ   ، اھثیلثت
قلطم طسوت  ناتسجم   . تسا هدش  رگ  هولج  نامدوخ  ناھج  رصع  هب  ناتسجم 
لاعتم دزیا  ۀنارگشنیرفآ  نیزاغآ  نامرف  هب  خساپ  رد  یئاغ و  قیرط  زا  هک  تیھولا 

. تفای تیعقاو  مود  حطس  نیا  رد  درک  یم  لمع 

رھ طابترا   ، اھثیلثت ثیلثت  حطس  نیمود  نوماریپ  لماک  ۀیضرف  کی  رد  موس : حطس 
دوجو دناوت  یم  ای   ، دوب ای   ، تسھ تیدبا  تیمامت  رد  هک  تیعقاو  زا  عون  رھ  زا  زاف 

هکلب تسا  حور  اھنت  هن  لاعتم  دزیا   . تسا هدش  هتفرگ  رب  رد   ، دشاب هتشاد 
رد  ، تسا رتشیب  رایسب  اھنیا و  یمامت  یئاغ   . تسا هبرجت  ورین و  نھذ و  نینچمھ 

تیاھن  ، لماک ، و  یناھج  ، تیھولا یاھقلطم  ِیگناگی  زا  ماوت  تشادرب  رد  هک  یلاح 
. تسا هدش  هتفرگ  رب  رد  تیعقاو  ققحت  یمامت  ِقلطم 

یاھ هبنج  نآ  ۀنادنمشنک  ژاتنوم  دیدجت   ، قلطم تیمامت  ، و  یئاغ  ، لاعتم دنویپ  رد 
هدش میسقت  تاعطق  هب  متسھ  نم  طسوت  ًاودب  هک  دھد  خر  دناوت  یم  ینارکیب 

ار نیا  ناھج  نافوسلیف  هچ  رگا   . دیماجنا ینارکیب  قلطم  تفھ  ِیرادیدپ  هب  ، و  دوب
رگا میسرپ : یم  ار  شسرپ  نیا  بلغا  ام  زاب   ، دنرادنپ یم  رود  رایسب  لامتحا  کی 

رد هاگنآ   ، دبای تسد  ثیلثت  تدحو  هب  دناوتب  هراومھ  اھثیلثت  ثیلثت  حطس  نیمود 
میراد نانیمطا  ام  اما   ، میناد یمن  ام  ؟  داد دھاوخ  خر  هچ  تیھولا  تدحو  نیا  ۀجیتن 
هار هبرجت  لباق  ِیبایتسد  کی  ناونع  هب  متسھ  نم  ققحت  هب  ًامیقتسم  نیا  هک 

هک دشاب  ینعم  نیا  هب  دناوت  یم  نیا   ، یصخش تادوجوم  رظن  هطقن  زا   . درب دھاوخ 
هدیدرگ ندش  هبرجت  لباق  نارکیب  ردپ –  تروص  هب  تخانش  لباقریغ  ِمتسھ  نم 
تسا نکمم  یصخشریغ  هاگدید  کی  زا  قلطم  یاھماجرف  نیا  هک  هچنآ   . تسا

تیدبا طقف  ًالامتحا  هک  تسا  یزیچ  تسا و  رگید  عوضوم  کی  دنھد  ینعم 
تروص هب  ار  رود  یاھماجنارس  نیا  ام  هک  جیردت  هب  اما   . دزاس نشور  دناوت  یم 

ییاھن تشونرس  هک  مینک  یم  جاتنتسا  نینچ   ، مینک یم  هراظن  یصخش  تاقولخم 
. تسا اھتیصخش  نیمھ  ِیناھج  ردپ  ییاھن  تخانش  اھتیصخش  یمامت 

روصت یفسلف  یا  هنوگ  هب  هتشذگ  تیدبا  رد  ار  متسھ  نم  ام  هک  روطنیمھ 
تیدبا یوس  هب  شرگن  اب   . درادن دوجو  وا  زا  ریغ  سکچیھ   ، تسا اھنت  وا   ، مینک یم 
کی تروص  هب  دناوتب  نکمم  قیرط  رھ  هب  متسھ  نم  هک  مینیب  یمن  ام   ، هدنیآ

ار یبرجت  میظع  توافت  کی  هک  میراد  لیامت  نیا  هب  ام  اما   ، دبای رییغت  ارگدوجو 
تسا دوخ  لماک  کاردا  ینعم  هب  متسھ  نم  زا  یموھفم  نینچ   . مینک ینیب  شیپ 

ناگدننک تکرش  هک  تسا  ییاھتیصخش  دودحمان  ناشکھک  نآ  لماش  نیا  — 
قلطم یازجا  تروص  هب  ، و  دنا هدش  متسھ  نم  ِیزاسراکشآ  دوخ –  رد  یدارا 

. دنام دنھاوخ  یقاب  دبا  یارب   ، قلطم ردپ  نادنزرف  نیرخآ   ، ینارکیب ِتیلک  ِیدارا 

نارکیب ۀنایارگدوجو  یگناگی  - 9
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یھیدب ار  نارکیب  ِتیعقاو  ِیبرجت  ِنکمم  ِیگناگی  ام   ، اھثیلثت ثیلثت  موھفم  رد 
نیا یمامت  تسا  نکمم  هک  مینک  یم  یزادرپ  یروئت  نینچ  یھاگ  ، و  میرادنپ یم 
ِیگناگی کی  دوجو  نیا  اب  اما   . دھد خر  تسد  رود  رایسب  تیدبا  ِضحم  ِیرود  رد  رما 
ۀدنیآ هتشذگ و  راصعا  ۀیلک  نوچمھ  رصع  نیمھ  رد  ینارکیب  زا  رضاح  یعقاو و 

هب ینارکیب  ِیگناگی   . دراد دوجو  تشھب  ثیلثت  رد  یگناگی  نیا  ؛  دراد دوجو  ناھج 
کی نونکا  اما   ، تسا رود  روصت  لباقریغ  یا  هنوگ  هب  یبرجت  تیعقاو  کی  ناونع 

یاھ یگناگود  تسا و  مکاح  ناھج  دوجو  ِینونک  ۀظحل  رب  ینارکیب  ِلماک  ِیگناگی 
. دزاس یم  دحتم  تسا  قلطم  هک  دوجوم  هوکش  کی  اب  ار  تیعقاو  یمامت 

ِتیاھن حوطس  رد  ار  نارکیب  ِیگناگی  دننک  یم  شالت  یھانتم  تاقولخم  هک  یماگنھ 
تسا اھنآ  یھانتم  دوجو  یتاذ  هک  ینالقع  یاھتیدودحم  اب   ، دنمھفب لماک  ِتیدبا 

تشادرب یارب  یعناوم  ۀدنریگ  رب  رد  هبرجت  ، و  اضف  ، نامز  . دنوش یم  ور  هب  ور 
، هبرجت قیرط  زا  زج  هب  ، و  اضف زا  ادج   ، نامز نودب   ، دوجو نیا  اب  ؛ و  تسا قولخم 
. دبای تسد  ناھج  تیعقاو  زا  دودحم  کرد  کی  یتح  هب  دناوت  یمن  یقولخم  چیھ 

طباور دناوتب  یلماکت  قولخم  چیھ  تسین  نکمم   ، ینامز تیساسح  نودب 
ار نامزمھ  طباور  دناوت  یمن  یقولخم  چیھ   ، اضف مھف  نودب   . دنک کرد  ار  یا  هریجنز 
؛ دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  یتح  یلماکت  قولخم  چیھ   ، هبرجت نودب   . دنک کرد 

نکمم یتح  ، و  دنور یم  رتارف  هبرجت  زا  یتسار  هب  ینارکیب  قلطم  تفھ  طقف 
. دنشاب یبرجت  اھزاف  یخرب  رد  اھنیا  تسا 

نیا اب  تیعقاو و  یبسن  کرد  یارب  ناسنا  ناراکددم  نیرتگرزب  هبرجت  ، و  اضف  ، نامز
زا یرایسب  اھناسنا و   . دنتسھ تیعقاو  لماک  کرد  یارب  وا  عناوم  نیرت  تخس  دوجو 

تیعقاو تروص  هب  ار  اھلیسناتپ  هک  دنبای  یم  یرورض  ار  نیا  ناھج  رگید  تاقولخم 
ۀدیدپ کی  دنور  نیا  یمامت  اما   ، دنرادنپ نامز  رد  نتفای  رمث  لاح  رد  ، و  اضف رد  هتفای 
قلطم حطس  رد   . دھد یمن  خر  تیدبا  رد  تشھب و  رد  عقاو  رد  هک  تسا  اضف  نامز – 

تروص هب  ناوت  یم  ار  اھلیسناتپ  یمامت  اجنآ  رد  ؛  اضف هن  دراد و  دوجو  نامز  هن 
. تشادنپ اھتیعقاو 

، رگید رصع  رھ  رد  ای  دشاب  ناھج  رصع  نیا  رد  هچ   ، تیعقاو یمامت  یگناگی  موھفم 
لاح رد  اھثیلثت  ثیلثت  رد  یتدحو  نینچ   . یبرجت ارگدوجو و  تسا : هناگود  ًاساسا 
دیدپان اب  هناگ  هس  ثیلثت  نیا  یرھاظ  ِیبای  تیعقاو  ۀجرد  اما   ، تسا یبرجت  ققحت 

اما  . تسا بسانتم  میقتسم  روط  هب  ناھیک  رد  تیعقاو  صقاون  اھتیدودحم و  ندش 
تشھب ثیلثت  رد  هنایارگدوجو  یدبا و  لماک و  یا  هنوگ  هب  تیعقاو  یگچراپکی  عمج 
هناگی ًاقلطم  نارکیب  ِتیعقاو   ، ناھج ۀظحل  نیمھ  رد   ، شنورد رد  هک  دراد  دوجو 

. تسا

بانتجا تسا  هدش  هدیرفآ  ارگدوجو  یبرجت و  یاھھاگدید  طسوت  هک  یسکوداراپ 
ثیلثت تشھب و  ثیلثت  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رب  ینتبم  ًاشخب  تسا و  ریذپان 
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کی تروص  هب  دنناوت  یم  طقف  اھناسنا  هک  دنتسھ  یدبا  ۀطبار  کی  مادک  رھ  اھثیلثت 
ِیبرجت ِیجیردت  ققحت  نوماریپ  ناسنا  تشادرب   . دننک کرد  اضف  نامز –  تیبسن 

کی شیپ  زا  نیا  هک  هفاضا  ِضرف  نیا  قیرط  زا  دیاب  نامز —  هاگدید  اھثیلثت —  ثیلثت 
هنوگچ هاگدید  ود  نیا  اما   . ددرگ لماک  تیدبا —  هاگدید  دشاب  — یم  یبای  ققحت 

، تشھب ثیلثت  هک  ار  تقیقح  نیا  شریذپ  ام  ؟  دنبای تسد  شزاس  هب  دنناوت  یم 
، مینک یم  داھنشیپ  یھانتم  یاھناسنا  یارب  تسا  ینارکیب  ۀنایارگدوجو  ِیگناگی 

ِیبرجت ثیلثت  ۀدش  لیمکت  یلجت  یعقاو و  روضح  نتفای  رد  یناوتان  هک  نیا  و 
: تسا ریز  لیالد  هب  لباقتم و  فیرحت  ببس  هب  ًاشخب  اھثیلثت 

. لماک تیدبا  موھفم  مھف  رد  یناوتان   ، یرشب دودحم  هاگدید  - 1

. اھیبرجت قلطم  حطس  زا  یرود   ، یرشب لماکان  تیعضو  - 2

زا هک  هدش  یحارط  یروط  رشب  عون  هک  تیعقاو  نیا   ، یرشب دوجو  زا  روظنم  - 3
یراتخاس یتاذ و  یا  هنوگ  هب  دیاب  ور  نیا  زا  ، و  دبای لماکت  هبرجت  کینکت  قیرط 
یبرجت مھ  ارگدوجو و  مھ  دناوت  یم  قلطم  کی  طقف   . دشاب یکتم  هبرجت  هب 

. دشاب

هبرجت رد  یناوتان  ، و  تسا اھثیلثت  ثیلثت  ِمتسھ  نم   ، تشھب ثیلثت  رد  یناھج  ردپ 
نم ِموھفم   . تسا یھانتم  یاھتیدودحم  ببس  هب  نارکیب  ناونع  هب  ردپ  ندومن 

 – سپ ِمتسھ  نم  لصا  یبایتسد و  لباقریغ  ِثیلثت  شیپ –   ، اھنت  ، ارگدوجو ِمتسھ 
رییغت چیھ  ؛  دنتسھ هیضرف  نامھ  یکی و  یبایتسد  لباق  یبرجت و  یاھثیلثت  ِثیلثت 

یاھتیفرظ ببس  هب  یرھاظ  یاھدادخر  یمامت  ؛  تسا هدادن  خر  نارکیب  رد  یعقاو 
. دنتسھ یناھیک  تخانش  تیعقاو و  کرد  یارب  هتفای  شیازفا 

یمامت زا  دعب  نایارگدوجو و  یمامت  زا  شیپ  دیاب   ، متسھ نم   ، ییاھن لیلحت  رد 
یاھسکوداراپ اھ  هدیا  نیا  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد   . دشاب هتشاد  دوجو  اھیبرجت 
یاھدرخ نیا  لقادح  دیاب   ، دنزاسن نشور  رشب  نھذ  رد  ار  ینارکیب  تیدبا و 

هلباقم نیون  یقیرط  هب  ریذپان  نایاپ  تالکشم  نیا  اب  هک  دننازیگنارب  ار  یھانتم 
لابند هب  ناگدنھد و  نایاپ  ناونع  هب  اھدعب  نوتگنیولس و  رد  هک  یتالکشم   ، دننک

لاح رد  یاھناھج  رد  امش  نادواج  یناگدنز  نارود  ریذپان  نایاپ  ۀدنیآ  رساترس  رد  نآ 
. داد دنھاوخ  همادا  امش  نتخاس  توھبم  هب  شرتسگ 

هک دننک  یم  رما  نیا  کرد  هب  عورش  ناھج  یاھتیصخش  یمامت  دوز  ای  رید 
، یفاشتکا ریذپان  نایاپ  رفس   ، ینارکیب نایاپ  یب  شھوژپ   ، تیدبا ِییاھن  یوجتسج 
هک میوش  یم  هاگآ  یگمھ  ام  دوز  ای  رید   . تسا زکرم  عبنم و  نیلوا  ِندوب  قلطم  هب 

کرد نیا  هب  ام   . تسا ردپ  اب  تیوھ  نییعت  اب  بسانتم  قولخم  دشر  یمامت 
ِناکما یارب  نادواج  ۀمانرذگ   ، دنوادخ تساوخ  قباطم  ندرک  یگدنز  هک  میسر  یم 
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رد تیقفوم  هک  درک  دنھاوخ  کرد  اھناسنا  یزور   . تسا ینارکیب  ِدوخ  ِریذپان  نایاپ 
، و تسا بسانتم  ًامیقتسم  ندش  هنوگ  ردپ  هب  یبایتسد  اب  نارکیب  یارب  وجتسج 

راکشآ تینابر  یاھتیفیک  ۀطیح  رد  ردپ  تایعقاو  ناھج  رصع  نیا  رد  هک  نیا 
تاقولخم طسوت   ، ندرک یگدنز  یھلا  ۀبرجت  رد   ، تینابر یاھتیفیک  نیا  . و  دنوش یم 
یگدنز ینعم  هب  عقاو  رد  ندرک  یگدنز  یھلا  ، و  دنیآ یم  تسد  هب  ًاصخش  ناھج 

. تسا دنوادخ  تساوخ  قباطم  ندرک 

ندرک یگدنز  رب  ینتبم  هک  یتایح   ، یھانتم ، و  یلماکت  ، یدام تاقولخم  یارب 
تیصخش ۀصرع  رد  یحور  تیلاعت  هب  لین  هب  ًامیقتسم  دشاب  ردپ  تساوخ  قباطم 

. دنک یم  رتکیدزن  ماگ  کی  نارکیب  ردپ -  کرد  هب  ار  تاقولخم  نیا  ، و  درب دھاوخ  هار 
، و تسا ساسح  ییابیز  هب  تبسن   ، تسا تقیقح  رب  ینتبم  هنوگ  ردپ  یگدنز  نیا 

شتسرپ اب  نورد  زا  سانشادخ  صخش  نینچ   . دراد رارق  یکین  ۀطلس  تحت 
ِیناھج یردارب  هب  لد  ناج و  اب  تمدخ  فقو  نورب  زا  تسا و  هتفای  ییانشور 

اب تسا و  هدش  رپ  ششخب  اب  هک  یتامدخ  راک  کی   ، تسا هدش  اھتیصخش  یمامت 
رد یگدنز  یاھتیفیک  نیا  یمامت  هک  یلاح  رد   ، تسا هتفای  هزیگنا  یزرورھم 
، و دنوادخ نتفای   ، ییافوکش دوخ   ، یناھیک درخ  زارف  لاح  رد  هتسویپ  حوطس 

. دنا هدش  هناگی  لماکت  لاح  رد  تیصخش  رد   ، ردپ شتسرپ 

]. نادابن قداص  کلم  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 107
رکف ناگدننک  میظنت  تعیبط  أشنم و 

رد  ، دراد تنوکس   ، اھناھج زکرم  رد  تسرد   ، تشھب رد  ًاصخش  یناھج  ردپ  هچ  رگا 
هب هک  ارچ   ، دراد روضح  زین  شنامز  رامشیب  نادنزرف  ناھذا  رد  اضف  تارک  رد  عقاو 
زا هک  لاح  نامھ  رد  نادواج  ردپ   . تسا نکاس  اھنآ  رد  زیمآرارسا  ناحصان  تروص 
رارق نانآ  اب  گنتاگنت  یطابترا  رد  دراد  هلصاف  رایسب  دوخ  یا  هرایس  یناسنا  نادنزرف 

. دراد

اھنآ  . دنا هتفای  تینیع   اھناسنا  ناور  رد  هک  دنتسھ  ردپ  رھم  تیعقاو  ناگدننک  میظنت 
ناسنا نھذ  نورد  رد  هک  دنتسھ  ناسنا  ۀنادواج  یناگدنز  نارود  یمتح  ۀدعو 

دنتسھ هدنھد  نایاپ  ناسنا  ۀتفای  لامک  تیصخش  رھوج  اھنآ  ؛  دنشاب یم  سوبحم 
ناھج هب  ناھج  دوعص  قیرط  زا  ناسنا   . دنک هزم  شیپ  نامز  رد  دناوت  یم  وا  هک 

ات  ، دوش یم  هربخ  ماگ  هب  ماگ  ردپ  تساوخ  قباطم  یگدنز  ِیھلا  کینکت  رد  ًاجیردت 
. دبای یم  تسد  دوخ  یتشھب  ردپ  یھلا  روضح  هب  عقاو  رد  هک  نیا 

لماک وا  هک  روطنآ  یتح   ، دشاب لماک  داد  نامرف  ناسنا  هب  هک  نیا  زا  سپ  دنوادخ 
تشونرس هب  یبایتسد  رد  ات  تسا  هدمآ  دورف  هدننک  میظنت  تروص  هب   ، تسا

هک دنوادخ  ۀعطق   . دوش ناسنا  یبرجت  کیرش  هتشگ  ررقم  هنوگ  نیدب  هک  ینامسآ 
ناسنا هک  تسا  یلماک  قلطم و  یعمج  رطاخ  دنیزگ  یم  ینکس  ناسنا  نھذ  رد 

دبایب و ار  ناسنا  ات  دمآ  دنوادخ  زا  هک   ، یھلا ۀدننک  میظنت  نیا  اب  دنویپ  رد  دناوت  یم 
. دنک ادیپ  ار  یناھج  ردپ   ، دناسرب یدنزرف  هب  ار  وا  مسج  رد  ندوب  یاھزور  رد  یتح 

نآ ، و  تسا هدید  ار  یناھج  ردپ  تسا  هدید  ار  هدننیرفآ  رسپ  کی  هک  یناسنا  رھ 
نکاس وا  رد  یتشھب  ردپ  دراد  تنوکس  یھلا  ۀدننک  میظنت  کی  وا  رد  هک  سک 

ۀدننک میظنت  یربھار  زا  هنارایشھریغ  ای  هنارایشھ  روط  هب  هک  یناسنا  رھ   . تسا
زا یھاگآ   . دنک یم  یگدنز  دنوادخ  تساوخ  قباطم  دنک  یم  تعاطا  دوخ  رد  نکاس 

هب هدننک  میظنت  یدبا  دنویپ   . تسا دنوادخ  روضح  زا  یھاگآ  هدننک  میظنت  روضح 
دنویپ نیتسار  ۀبرجت  ناسنا  یلماکت  ناور  اب  تیھولا  یناھج  رایمھ  کی  ناونع 

. تسا دنوادخ  اب  یدبا 
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یوزرآ ریذپان و  یشوماخ  قایتشا  نآ  ناسنا  نورد  رد  هک  تسا  هدننک  میظنت  نیا 
هاگشیپ رد  اجنآ  رد  ، و  تشھب هب  یبایتسد  یارب   ، ندش هنوگادخ  یارب  هفقو  یب 

میظنت  . دنک یم  داجیا  ار  یھلا  ۀیدھ  نارکیب  عبنم  شتسرپ  تیھولا  ِیعقاو  صخش 
دنویپ شا  یتشھب  ردپ  اب  ار  یناف  دنزرف  عقاو  رد  هک  تسا  یا  هدنز  روضح  هدننک 

ناربج زاسربارب  هدننک  میظنت   . دزاس یم  رتکیدزن  رتکیدزن و  ردپ  هب  ار  وا  دھد و  یم 
دنوادخ زا  ناسنا  ییادج  ۀلصاف  اب  هک  تسا  یناھج  میظع  شنت  نوماریپ  ام  ۀدننک 

. دوش یم  داجیا  نادواج  ردپ  ندوب  یناھج  اب  هسیاقم  رد  وا  ندوب  یئزج  ۀجرد  اب  و 

قولخم کی  نھذ  نورد  رد  هک  تسا  نارکیب  دوجوم  کی  قلطم  رھوج  هدننک  میظنت 
دنویپ نیا  دناوت  یم  یناسنا  نینچ  باختنا  هب  هتسب  هک   ، تسا سوبحم  یھانتم 

یدوجوم شیادیپ  عقاو  رد  دناسر و  جوا  هب  ماجنارس  ار  ناسنا  دنوادخ و  تقوم 
تیعقاو نآ  هدننک  میظنت   . دروآ رد  لعف  هب  ناھج  رد  نایاپ  یب  تمدخ  یارب  ار  دیدج 

تیعقاو تسا  ناسنا  ردپ  دنوادخ  هک  ار  تقیقح  نیا  هک  تسا  ناھج  یھلا 
ار ناور  هک  تسا  ناسنا  یناھیک  ریذپاناطخ  یامن  بطق  هدننک  میظنت   . دشخب یم 

. دوش یم  نومنھر  دنوادخ  یوس  هب  شزغل  نودب  هشیمھ و 

ار دوجو  ومن  دشر و  یلک  ۀلحرم  هس  هدارا  بحاص  تاقولخم  یلماکت  تارک  رد 
نس دودح  رد   ، لماک ًاتبسن  دشر  ات  هدننک  میظنت  دورو  ماگنھ  زا  دنیامیپ : یم 
هدیمان رکف  ناگدنھد  رییغت  تاقوا  یھاگ  ناحصان   ، ایشنروی رد  یگلاس  تسیب 

، یگلاس لھچ  دودح  رد   ، تریصب نس  هب  ندیسر  ات  ماگنھ  نیا  زا   . دنوش یم 
نس هب  ندیسر  زا   . دنوش یم  هدیمان  رکف  ناگدننک  میظنت  زیمآرارسا  ناحصان 

دروم رکف  ناگدننک  لرتنک  تروص  هب  بلغا  اھنآ   ، مسج زا  ییاھر  ماگنھ  ات  تریصب 
ۀلحرم هس  هب  یطبر  چیھ  یناسنا  تایح  ۀلحرم  هس  نیا   . دنریگ یم  رارق  هراشا 

. درادن ناور  لماکت  نھذ و  یرادرب  هخسن  رد  هدننک  میظنت  تفرشیپ 

رکف ناگدننک  میظنت  أشنم  - 1

سک چیھ   ، دنتسھ هیلوا  تیھولا  رھوج  زا  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  اجنآ  زا 
طقف نم  ؛  دیوگب نخس  نانیمطا  اب  نانآ  أشنم  تعیبط و  نوماریپ  دناوت  یمن 

مناوت یم  طقف  نم  ؛  منک وگزاب  ار  اسرووی  یاھرواب  نوتگنیولس و  تایاور  مناوت  یم 
رساترس رد  نانآ  هب  طبترم  تادوجوم  زیمآرارسا و  ناحصان  نیا  ام  هک  مھد  حیضوت 

. مینک یم  یقلت  هنوگچ  ار  گرزب  ناھج 

، دراد دوجو  ینوگانوگ  تارظن  رکف  ناگدننک  میظنت  یاطعا  ۀوحن  اب  هطبار  رد  هچ  رگا 
نانآ هک  دنراد  قفاوت  یگمھ   . درادن دوجو  ییاھتوافت  نینچ  نانآ  أشنم  دروم  رد 
هدیرفآ تادوجوم  اھنآ   . دنیآ یم   ، زکرم عبنم و  نیلوا   ، یناھج ردپ  دزن  زا  ًامیقتسم 
ۀدنریگ رب  رد  هک  دنتسھ  هدش  میسقت  ازجا  هب  یتادوجوم  اھنآ  ؛  دنتسین هدش 
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زا یرایسب  هارمھ  هب  ناگدننک  میظنت   . دنشاب یم  نارکیب  یادخ  یعقاو  روضح 
لماک و یازجا   ، هدشن طولخم  هدشن و  قیقر  تینابر   ، ناش هدشان  راکشآ  نارایمھ 

میرداق ام  هک  ییاج  ات  ، و  دنتسھ ادخ  زا  اھنآ  ؛  دنتسھ تیھولا  ۀتفاین  شھاک 
. دنتسھ ادخ  اھنآ   ، میھد صیخشت 

ار  ، زکرم عبنم و  نیلوا  ندوب  قلطم  زا  هتشذگ   ، اھنآ ۀناگادج  دوجو  زاغآ  نامز  ام 
نارود نوماریپ  یکدنا  رایسب  ردق  ام   . میناد یمن  زین  ار  اھنآ  دادعت  ام  ؛  میناد یمن 
ناھذا رد  هک  دنوش  دراو   نامز  تارایس  رد  اھنآ  هک  نیا  ات   ، میناد یم  اھنآ  یناگدنز 

هب نامز  ات  اھنآ  یناھیک  یورشیپ  اب  ام  دعب  هب  نامز  نآ  زا  اما   ، دننیزگ ینکس  یرشب 
هب لین  میتسھ : انشآ  شیبامک  اھنآ  ۀناگ  هس  تشونرس  ندیسر  ماجنارس 
قیرط زا  تیصخش  هب  لین   ، یناسنا ۀدنبای  زارف  کی  اب  دنویپ  قیرط  زا  تیصخش 
. رکف ناگدننک  میظنت  ۀدش  هتخانش  فیلاکت  زا  ییاھر  ای   ، یناھج ردپ  نامرف 

هک جیردت  هب  ، و  ناھج شرتسگ  اب  هک  میرادنپ  یم  نینچ   ، میناد یمن  ام  هچ  رگا 
ًامئاد ناگدننک  میظنت   ، دبای یم  شیازفا  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  یاھادیدناک  دادعت 

کی نییعت  یارب  شالت  رد  ام  هک  تسا  نکمم  هزادنا  نیمھ  هب  اما   . دنبای یم  تیدرف 
نیا  ، دنوادخ دوخ  نوچمھ   . میشاب اطخ  رد  ناگدننک  میظنت  یارب  یددع  تیمک 

روط هب  تسا  نکمم  دنرادروخرب  وا  کرد  لباقریغ  تعیبط  زا  هک  یتاعطق 
. دنشاب نارکیب  هنایارگدوجو 

یناھج ردپ  ۀدشان  راکشآ  یاھدرکراک  زا  یکی  رکف  ناگدننک  میظنت  أشنم  کینکت 
قلطم نارایمھ  زا  کیچیھ  هک  میشاب  هتشاد  رواب  میراد  یرایسب  لیالد  ام   . تسا

ًافرص و ناگدننک  میظنت   . دنرادن تسد  ردپ  یازجا  دیلوت  رد  زکرم  عبنم و  نیلوا  رگید 
دننامھ ، و  دنتسھ ادخ  زا  ادخ و  هب  قلعتم  اھنآ  ؛  دنتسھ یھلا  یایادھ  دبا  یارب 

. دنتسھ دنوادخ 

راکشآ ار  یونعم  یتمدخ  ینامسآ و  یرھم  یدنویپ  ِتاقولخم  اب  ناش  هطبار  رد  اھنآ 
اما  . تسا حور  دنوادخ  هک  دشاب  یم  نالعا  نیا  ۀدننک  دییأت  ًاقیمع  هک  دنزاس  یم 

یاھناسنا یارب  زگرھ  هک  دریگ  یم  تروص  یدایز  راک  یلاعتم  تمدخ  نیا  رب  هوالع 
یماگنھ هک  میمھف  یمن  لماک  روط  هب  ام  نینچمھ   . تسا هدشن  راکشآ  ایشنروی 
کی تیصخش  زا  یشخب  ات  دنک  یم  ادھا  ار  یدوجوم  دوخ  زا  یناھج  ردپ  هک 

نایاپ ۀنایارگزارف  تفرشیپ   . دھد یم  خر  هچ  ًاقیقد  یتسار  هب   ، دشاب نامز  قولخم 
ینامسآ تکارش  نیا  یتاذ  هک  ار  یلماک  تالامتحا  زونھ  زین  تشھب  ناگدنھد 

دیاب ردپ  یازجا   ، ییاھن لیلحت  رد   . تسا هتخاسن  راکشآ  تسا  دنوادخ  ناسنا و 
ناکما ۀدنریگ  رب  رد  ناشتشونرس  هک  دشاب  یتاقولخم  نآ  هب  قلطم  یادخ  ۀیدھ 

. تسا قلطم  تروص  هب  دنوادخ  هب  لین 

میسقت فلتخم  یازجا  هب  ار  دوخ  یصخش  شیپ  تیھولا  یناھج  ردپ  هک  روطنامھ 
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ات دھد  یم  تیدرف  ار  دوخ  نھذ  شیپ  حور  زا  ییاھتمسق  زین  نارکیب  حور   ، دنک یم 
رد دنوش و  نکاس  حور  ِدنویپ  ِیرس  یاقب  لاح  رد  یاھناسنا  یلماکت  یاھناور  رد 
لباق نوگانوگ  تاعطق  هب  وحن  نیدب  نادواج  رسپ  تعیبط  اما   . دنبای دنویپ  اھنآ  اب  عقاو 

. تسا یصخش  ازجم  روط  هب  ای  تسا و  هدنکارپ  ای  هیلوا  رسپ  حور  ؛  تسین میسقت 
نادواج رسپ  ۀدننیرفآ  نارسپ  حور  یدارفنا  یایاطع  اب  هتفای  دنویپ  رسپ  اب  ِتاقولخم 

. دنوش یم  هناگی 

ناگدننک میظنت  یدنب  هقبط  - 2

تشونرس ، و  دنبای یم  تیدرف  هرکاب  یتادوجوم  تروص  هب  ناگدننک  میظنت 
تیصخش ای  ، و  هتفای دنویپ   ، هتفای ییاھر  یناحصان  هک  تسا  نیا  ناش  یگمھ 

رگ  ، دراد دوجو  رکف  ۀدننک  میظنت  ۀتسر  تفھ  هک  میرادنپ  یم  نینچ  ام   . دنوش هتفای 
هب نیریز  تروص  هب  بلغا  ام   . میمھف یمن  ار  تامیسقت  نیا  عومجم  رد  ام  هچ 

: مینک یم  هراشا  فلتخم  یاھ  هتسر 

ناھذا رد  دوخ  ۀیلوا  یاھتیرومأم  رد  هک  ییاھنآ   ، هرکاب ناگدننک  میظنت   -1
یھلا تعیبط   . دننک یم  تمدخ  هنادواج  یاقب  یارب  یلماکت  یاھادیدناک 
اھنآ یبرجت  تعیبط  نینچمھ   . تسا تباث  دبا  یارب  زیمآرارسا  ناحصان 

توافت ؛  تسا تباث  دنوش  یم  راپسھر  نوتگنینیوید  زا  ادتبا  رد  هک  روطنیمھ 
. تسا ناھج  رد  تمدخ  رد  یعقاو  ۀبرجت  ۀجیتن  یبرجت  بقاعتم 

هب رتشیب  یاھ  هرود  ای  هرود  کی  هک  ییاھنآ   ، هتفرشیپ ناگدننک  میظنت   -2
دنویپ اھنآ  رد  هک  دنا  هدرک  تمدخ  یتارک  رد  هدارا  بحاص  تاقولخم  هارمھ 
نیموس حور  ِدرف  هب  رصحنم  شخب  کی  نامز و  قولخم  تیوھ  نایم  ییاھن 

. دھد یم  خر  هتفای  یلجت  یلحم  ناھج  رد  هک  زکرم  عبنم و 

یلماکت تارک  رد  نامز  یارجام  رد  هک  یناحصان  نآ   ، لاعتم ناگدننک  میظنت   -3
ار هنادواج  یاقب  یلیلد  هب  اھنآ  یرشب  یاکرش  اما   ، دنا هدرک  تمدخ 

رد رگید  یاھناسنا  رد  رگید  یاھارجام  هب  ًابقاعتم  هک  ییاھنآ  ، و  دنتفریذپن
هچ رگ  لاعتم  ۀدننک  میظنت  کی   . دنا هتفای  صیصخت  لماکت  لاح  رد  رگید  تارک 

هتشگ رادروخرب  یرتشیب  ۀبرجت  زا   ، تسین یھلا  هرکاب  حصان  کی  زا  شیب 
کی هک  دھد  ماجنا  دناوت  یم  یرتشیب  یاھراک  یرشب  نھذ  رد  ، و  تسا

. دھد ماجنا  دناوت  یمن  رت  هبرجت  مک  ۀدننک  میظنت 

ندومن لابند  یارب  ام  یاھشالت  رد  اجنیا  رد  هدش . دیدپان  ناگدننک  میظنت   -4
یمراھچ ۀلحرم  کی   . دھد یم  خر  یا  هفقو  زیمآرارسا  ناحصان  یناگدنز  نارود 
شزومآ اھقداص  کلم   . میرادن نانیمطا  نآ  ۀرابرد  ام  هک  دراد  دوجو  تمدخ  زا 
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. دنتسھ هناگادج  تیرومأم  رد  مراھچ  ۀلحرم  ناگدننک  میظنت  هک  دنھد  یم 
نیا هب  درفنم  ناروآ  مایپ   . دنتسھ اھناھج  ناھج  رد  راذگ  تشگ و  لاح  رد  اھنآ 
لاح رد  اھنآ   . دنتسھ هناگی  زکرم  عبنم و  نیلوا  اب  اھنآ  هک  دنراد  لیامت  رواب 
ًالماک . و  دنتسھ ردپ  دوخ  اب  شخب  توارط  ترشاعم  زا  یا  هرود  زا  یرو  هرھب 
نیداینب ناھج  رد  ینز  تشگ  لاح  رد  دناوتب  هدننک  میظنت  کی  هک  تسا  نکمم 

. دشاب هناگی  رضاح  اج  همھ  ردپ  اب  نامزمھ  روط  هب  دشاب و 

زا دبا  یارب  هک  یزیمآرارسا  ناحصان  نآ   ، هتفای ییاھر  ناگدننک  میظنت   -5
ام  . دنا هتفای  ییاھر  لماکت  لاحرد  تارک  یاھناسنا  یارب  نامز  تمدخ 

. تسیچ اھنآ  درکراک  هک  میناد  یمن 

تاقولخم اب  هک  ییاھنآ  ناگدنھد —  نایاپ  هتفای  — دنویپ  ناگدننک  میظنت   -6
تیاھن ِیتشھب  هاپس  ِنامز  نایارگزارف  ِتیدبا  نارای   ، اھناھجربا زارف  لاح  رد 
نامز زارف  لاح  رد  یاھناسنا  اب  ًالومعم  رکف  ناگدننک  میظنت   . دنا هدش  هناگی 

لاح رد  یاھناسنا  نینچ  اب  نوتگنیدنسَا  زا  جراخ  لخاد و  رد  ، و  دنبای یم  دنویپ 
رظن هب   . دننک یم  لابند  ار  ارگزارف  تادوجوم  ریسم  اھنآ   . دنوش یم  مان  تبث  اقب 

زا یلماکت  زارف  لاح  رد  ناور  اب  دنویپ  لابند  هب  هدننک  میظنت  هک  دسر  یم 
یلمع یرایمھ  ِیبرجت  یھانتم  حطس  هب  ناھج  ۀنایارگدوجو  قلطم  حطس 

، هتفای دنویپ  ۀدننک  میظنت  کی   . دوش یم  لیدبت  زارف  لاح  رد  تیصخش  کی  اب 
اب  ، دنک یم  ظفح  ار  یھلا  یارگدوجو  تعیبط  رتکاراک  یمامت  هک  یلاح  رد 
لصو ینتسسگان  روط  هب  اقب  لاح  رد  ناسنا  کی  زارف  لاح  رد  یناگدنز  نارود 

. دوش یم 

مسج رد  ِیتشھب  نارسپ  اب  هک  ییاھنآ   ، هتفای تیصخش  ناگدننک  میظنت   -7
زیامت هب  یناسنا  تماقا  لوط  رد  هک  یرایسب  هارمھ  هب   ، هتفای روھظ 

. دنتفریذپن ار  اقب  اھنآ  نیعبات  اما   ، دنا هدرک  تمدخ   ، دنا هتفای  تسد  لومعمریغ 
یاھ هیصوت  یانبم  رب  یناگدننک  میظنت  نینچ  مینک  رواب  هک  میراد  یلیالد  ام 

. دنا هتفای  تیصخش  ناشتیرومأم  ِناھجربا  یاھمایا  یامدق 

اھنآ ۀطساو  هب  دنناوت  یم  ردپ  زیمآرارسا  یازجا  نیا  هک  دراد  دوجو  یرایسب  یاھھار 
رد تیقفوم  یریگ  هزادنا  قیرط  زا   ، یناھج تیرومأم  قباطم  دنوش : یدنب  هقبط 

یناسنا یادیدناک  ِیداژن  رابت  طسوت  یتح  ای   ، ناسنا درف  کی  رد  ینیزگ  ینکس 
. دنویپ یارب 

نوتگنینیوید رد  ناگدننک  میظنت  لزنم  - 3

ناحصان تشگزاب  ، و  دومنھر  ، تیریدم  ، مازعا هب  هک  ناھج  یاھتیلاعف  ۀیلک 
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رد هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا  طوبرم  ناھجربا  تفھ  یمامت  رد  تمدخ  زا  زیمآرارسا 
ریغ هب  سکچیھ   ، مناد یم  نم  هک  ییاج  ات   . دشاب زکرمتم  نوتگنینیوید  سدقم  ۀرک 
هک دراد  لامتحا   . تسا هدوبن   هرک  نآ  رد  ردپ  تادوجوم  ریاس  ناگدننک و  میظنت  زا 
ۀرک کی  ناونع  هب  ار  نوتگنینیوید  رامشیب  ۀدشان  راکشآ  یصخش  شیپ  تادوجوم 

یاھدوجو نیا  هک  مینز  یم  سدح  ام   . دننک یم  تمسق  ناگدننک  میظنت  اب  هاگیاپ 
ام اما   . دنشاب طوبرم  زیمآرارسا  ناحصان  ۀدنیآ  ینونک و  تمدخ  اب  یقیرط  هب  رایمھ 

. میناد یمن  ًاعقاو 

، یضرف أشنم  ورملق  هب   ، دندرگ یم  زاب  ردپ  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  یماگنھ 
یسامت  ، هبرجت نیا  زا  یشخب  ناونع  هب  ًالامتحا  ؛ و  دندرگ یمرب   ، نوتگنینیوید

هدش شرازگ  هک  ردپ  تینابر  ۀژیو  یلجت  اب  زین  ردپ و  یتشھب  تیصخش  اب  یعقاو 
. دریگ یم  تروص   ، هدش عقاو  زیمآرارسا  ۀرک  نیا  رد 

، میناد یم  تشھب  زیمآرارسا  تارک  تفھ  یمامت  نوماریپ  یا  هزادنا  ات  ام  هچ  رگا 
یالاب تبترم  زا  هک  یتادوجوم   . میناد یم  نیریاس  زا  رتمک  نوتگنینیوید  نوماریپ 

: دنرارق نیا  زا  اھنآ  ، و  دننک یم  تفایرد  یھلا  نامرف  هس  طقف  دنتسھ  یونعم 

ناشن دوخ  ناقوفام  اھدشرا و  یایاطع  هبرجت و  یارب  یفاک  مارتحا  هشیمھ  - 1
. دنھد

ناشناتسدریز اھرتکچوک و  یگبرجت  یب  اھتیدودحم و  هب  تبسن  هشیمھ  - 2
. دنشاب هظحالماب 

. دننکن نوتگنینیوید  لحاوس  رد  ندمآ  دورف  رد  یعس  زگرھ  - 3

؛ مورب نوتگنینیوید  هب  هک  تسا  هدیاف  یب  ًالماک  نم  یارب  هک  ما  هدرک  رکف  بلغا  نم 
ریظن یناسک  زج  هب  اجنآ  میقم  تادوجوم  زا  کیچیھ  دوب  مھاوخن  رداق  ًالامتحا  نم 

نم  . ما هدید  رگید  یاھاج  رد  ار  اھنآ  نم  ، و  منیبب ار  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت 
زیچ چیھ   ، نم یارب  دنمدوس  ای  دنمشزرا  ًاعقاو  زیچ  چیھ  هک  منئمطم  رایسب 

نتفر تروصنیا  ریغ  رد   . درادن دوجو  نوتگنینیوید  رد   ، نم لماکت  دشر و  یارب  یرورض 
. دش یمن  نغدق  اجنآ  هب  نم 

یزیچ نوتگنینیوید  ِناگدننک  میظنت  أشنم  تعیبط و  نوماریپ  میناوت  یمن  هک  اجنآ  زا 
فلتخم عبنم  کی  رازھ و  زا  میراچان   ، میزومایب میناوت  یم  یکدنا  ردق  ای  ، و  میزومایب
یروآ درگ  ار  هدش  هتشابنا  تاعالطا  نیا  تسا  مزال  ، و  مینک یروآ  عمج  تاعالطا 
. دشاب هدنزومآ  یشناد  نینچ  ات  میزاس  طبترم  ، و  هداد دنویپ  مھ  هب   ، هدومن

دوش یم  هدراذگ  شیامن  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  طسوت  هک  یدرخ  یکاب و  یب 
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رارق راد  هنماد  هدرتسگ و  هداعلا  قوف  شزومآ  کی  تحت  اھنآ  هک  دھد  یم  ناشن 
تاسسؤم رد  دیاب  شزومآ  نیا   ، دنتسین تیصخش  اھنآ  هک  اجنآ  زا   . دنا هتفرگ 

تیصخش ریظن  یب  ناگدننک  میظنت  کش  نودب   . دریگ تروص  نوتگنینیوید  یشزومآ 
. دنھد یم  لیکشت  ار  نوتگنینیوید  ناگدننک  میظنت  یشزومآ  سرادم  لنسرپ  هتفای 

تیصخش ۀدننک  میظنت  ار  تسرپرس  یزکرم و  هورگ  نیا  تسایر  هک  میناد  یم  ام  و 
شا هناگتفھ  یاطعا  لیمکت  رد   ، لیئاکیم ۀتسر  ِیتشھب  رسپ  نیلوا  ِینونک  ۀتفای 

. دراد هدھع  هب   ، شناھج ورملق  نامدرم  اھداژن و  هب 

ام ؛  میناد یم  هتفاین  تیصخش  ناگدننک  میظنت  ۀرابرد  یکدنا  رایسب  ردق  عقاو  رد  ام 
رد اھنیا   . مینک یم  رارقرب  طابترا  هتفرگ و  سامت  هتفای  تیصخش  عاونا  اب  طقف 
اب هن  دنوش و  یم  هتخانش  مان  اب  هشیمھ  دنا و  هدش  یراذگمان  نوتگنینیوید 

تماقا نوتگنینیوید  رد  مئاد  روط  هب  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت   . هرامش
نآ زا  یناھج  ردپ  تساوخ  اب  اھنت  اھنآ   . تسا نانآ  هاگلزنم  سدقم  ۀرک  نآ  ؛  دننک یم 

تفای یلحم  یاھناھج  یاھ  هزوح  رد  یکدنا  رایسب  دادعت   . دنوش یم  جراخ  ناکم 
. دنراد روضح  یزکرم  ناھج  رد  یرتشیب  دادعت  اما   ، دنوش یم 

ناگدننک میظنت  روضح  تعیبط و  - 4

نتخانش تیمسر  هب  ًافرص  تسا  یھلا  رکف  ۀدننک  میظنت  کی  هک  نیا  نتفگ 
ۀدنریگ رب  رد  تینابر  صولخ  نینچ  هک  تسا  لمتحم  رایسب   . تسا أشنم  تعیبط 
نینچ نورد  رد  دناوت  یم  هک  دشاب  تیھولا  یاھیگژیو  یمامت  لیسناتپ  رھوج 
روصحم نارکیب  نادواج و  یتشھب  ردپ  ِیناھج  روضح  ِقلطم  رھوج  زا  یا  هعطق 

. دوش

کی ریذپانانف  ناور  اب  دنویپ  زا  شیپ  ، و  دشاب نارکیب  دیاب  هدننک  میظنت  یعقاو  عبنم 
میظنت  . دشاب ندوب  قلطم  زرم  رد  دیاب  هدننک  میظنت  تیعقاو   ، لماکت لاح  رد  ناسنا 

یاھلیسناتپ ۀدودحم  رد  اما   ، دنتسین قلطم   ، تیھولا رظن  زا   ، تیلک رد  ناگدننک 
رظن زا  اھنآ   . دنتسھ یقیقح  یاھقلطم  ًالامتحا  دوخ  ۀدش  میسقت  ازجا  هب  تعیبط 

یگدرتسگ رظن  زا  اھنآ   . تعیبط رظن  زا  هن  اما   ، دنتسھ طیارش  دجاو  ندوب  یناھج 
لیلد نیا  هب  دنتسھ . قلطم  تیعقاو  شزرا و   ، ینعم تدش  رد  اما   ، دنتسھ دودحم 

ردپ قلطم  طیارش  دجاو  تاعطق  ناونع  هب  ار  یھلا  یایادھ  تاقوا  یھاگ  ام 
. میمان یم 

یاھ هتسر   . تسا هدوبن  افو  یب  یتشھب  ردپ  هب  نونکات  یا  هدننک  میظنت  چیھ 
زیتس هب  افو  یب  ناعونمھ  اب  تاقوا  یھاگ  تسا  نکمم  یصخش  تاقولخم  رت  نییاپ 
هب تمدخ  یارب  دوخ  ینامسآ  ۀرتسگ  رد  اھنآ  ؛  زگرھ ناگدننک  میظنت  اما   ، دنزیخرب

. دنتسھ ریذپاناطخ  لاعتم و  یناھج  درکراک  قولخم و 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



لباق هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت  یارب  طقف  هتفاین  تیصخش  ناگدننک  میظنت 
، ثیلثت ۀتفای  ماھلا  حاورا  هارمھ  هب   ، درفنم ناروآ  مایپ   ، نم ۀتسر   . دنتسھ تیور 

یپ ناگدننک  میظنت  روضح  هب  یحور  یشنکاو  یاھ  هدیدپ  قیرط  زا  دنناوت  یم 
یرایمھ ِیحور  ششخرد  دنناوت  یم  تاقوا  یھاگ  اھمیفارس  یتح  ؛ و  دنربب

رد اما  ؛  دنھد صیخشت  اھناسنا  یدام  ناھذا  رد  ار  ناگدننک  میظنت  روضح  اب  یضرف 
، میھد صیخشت  ار  ناگدننک  میظنت  یعقاو  روضح  میتسین  رداق  ام  زا  کیچیھ  عقاو 

اب دنویپ  رد  اھنآ  تعیبط  هچ  رگ   ، دنشاب هتفای  تیصخش  اھنآ  هک  نیا  رگم 
هدھاشم لباق  یلماکت  تارک  ِزارف  لاح  رد  یاھناسنا  ۀتفای  دنویپ  یاھتیصخش 

یھلا تعیبط  أشنم و  زا  یکاح  ًایوق  ناگدننک  میظنت  ِیمومع  ندوب  یئرمان   . تسا
. تسا نانآ  درف  هب  رصحنم  الاو و 

هارمھ یھلا  روضح  نیا  اب  هک  دراد  دوجو  یحور  ششخرد  کی   ، یتاذ رون  کی 
نادابن ناھج  رد   . تسا هدش  یعادت  رکف  ناگدننک  میظنت  اب  یلک  روط  هب  ، و  تسا
هدش هتخانش  تیادھ “ رون   ” ناونع هب  هدرتسگ  روط  هب  یتشھب  ششخرد  نیا 
هدیدپ نیا  ایشنروی  رد   . دوش یم  هدیمان  تایح “ رون   ” مان هب  نآ  اسرووی  رد  ؛  تسا

رونم دیآ  یم  ایند  هب  هک  ار  یناسنا  رھ  هک  یقیقح  رون   ” نآ ناونع  هب  تاقوا  یھاگ 
. تسا هدش  عقاو   هراشا  دروم  دزاس “ یم 

تیصخش ناگدننک  میظنت   ، دنا هتفای  تسد  یناھج  ردپ  هب  هک  یتادوجوم  ۀیلک  یارب 
یمامت هارمھ  هب   ، لحارم ۀیلک  هب  قلعتم  ناگدننک  میظنت   . دنتسھ یئرم  رکف  ۀتفای 

نآ طسوت  رگید  یحور  رھاظم  ، و  اھتیصخش  ، اھحور  ، اھدوجو  ، تادوجوم
تیلوئسم ، و  دنراد تشھب  یاھتیھولا  رد  أشنم  هک  هدننیرفآ  یلاعتم  یاھتیصخش 

. دنتسھ صیخشت  لباق  هشیمھ  دنراد  هدھع  هب  ار  گرزب  ناھج  ۀدمع  یاھتلود 

کرد ار  هدننک  میظنت  ِینیزگ  ینکس  یقیقح  تیمھا  دیناوت  یم  یتسار  هب  ایآ 
قلطم و تیھولا  زا  قلطم  ۀعطق  کی  هک  نیا  دینک  یم  کرد  ًاقیمع  ًاعقاو  ایآ  ؟  دینک

یناسنا یھانتم  تعیبط  اب  دنیزگ و  یم  ینکس  امش  رد   ، یناھج ردپ   ، نارکیب
ۀعطق کی  اب  یناف  ناسنا  هک  یماگنھ  ؟  تسا ینعم  هچ  هب  دبای  یم  دنویپ  امش 

چیھ ناوت  یمن  زگرھ   ، دبای یم  دنویپ  یتسھ  ناھج  لک  ۀنایارگدوجو  تلع  زا  یعقاو 
. داد رارق  روصت  لباقریغ  هقباس و  یب  تکراشم  نینچ  تشونرس  یارب  یزرم  دح و 

هکلب  ، درک دھاوخ  فشک  ار  ینیع  تیھولا  ِینارکیب  ناسنا  اھنت  هن   ، تیدبا رد 
هدننک میظنت   . ار دنوادخ  نیمھ  ینیع  ۀعطق  ریذپان  نایاپ  لیسناتپ  نینچمھ 

، و تخاس دھاوخ  راکشآ  یناسنا  تیصخش  هب  ار  دنوادخ  یتفگش  هشیمھ 
زا هدننک  میظنت  اریز   ، دسر نایاپ  هب  دناوت  یمن  ینامسآ  یزاسراکشآ  نیا  هاگچیھ 

. تسا ادخ  لثم  یناف  ناسنا  یارب  تسا و  ادخ 

هدننک میظنت  تینھذ  - 5
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نایم یناھیک  یرگیجنایم  کی  ناونع  هب  نھذ  هب  هک  دنراد  لیامت  یلماکت  یاھناسنا 
هب  ، تسا صیخشت  لباق  امش  یارب  هک  روطنآ   ، نیا هک  ارچ   ، دنرگنب هدام  حور و 
تسا راوشد  ًالماک  اھناسنا  یارب  ور  نیا  زا   . تسا نھذ  یلصا  درکراک  یتسار 
ناگدننک میظنت  هک  ارچ   ، دنتسھ نھذ  یاراد  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  دننک  روصت 
یصخش شیپ  اھنت  هن  هک  دنتسھ  تیعقاو  قلطم  حطس  کی  رد  دنوادخ  تاعطق 

حطس کی  رد   . تسا مدقم  حور  یژرنا و  یاھییارگاو  یمامت  رب  نینچمھ  هکلب  تسا 
درکراک چیھ  نھذ  تسا  حور  یژرنا و  کیکفت  رب  مدقم  هک  هنایارگاتکی 

. دشاب هتشاد  یرگیجنایم  هب  زاین  هک  درادن  دوجو  ینیابت  اریز   ، درادن هنایارگ  یجنایم 

دیاب  ، دنزروب رھم  ، و  دننک راک   ، دننک یزیر  همانرب  دنناوت  یم  ناگدننک  میظنت  هک  اجنآ  زا 
دودحمان ناوت  زا  اھنآ   . تسا نھذ  اب  بسانتم  هک  دنشاب  رادروخرب  یدرف  یاھورین  زا 
زا رتالاب  هک  یناحصان  لاکشا  ۀیلک  ینعی   ، دنرادروخرب رگیدکی  اب  طابترا  یارب 

، ناشلباقتم تاطابترا  دوصقم  تعیبط و  اب  هطبار  رد   . دنتسھ هرکاب  ای  لوا  یاھھورگ 
ام نآ  رب  هوالع  . و  میناد یمن  اریز   ، میزاس راکشآ  ار  یکدنا  رایسب  ردق  میناوت  یم  ام 

زگرھ تروصنیا  ریغ  رد   ، دنشاب رادروخرب  نھذ  زا  یقیرط  هب  دیاب  اھنآ  هک  میناد  یم 
. دنوش یصخش  دنناوت  یمن 

 — تسا نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ  تینھذ  دننامھ  رکف  ۀدننک  میظنت  تینھذ 
. تسا دنویپ  لماع  ناھذا  یاین  هک  هچنآ 

عاونا ینھذ  ۀیطع  هباشم  دیاب  دوش  یم  روصت  هدننک  میظنت  کی  رد  هک  نھذ  عون 
رد أشنم  بیترت  نیمھ  هب  ًارھاظ  هک  دشاب  یصخش  شیپ  تادوجوم  رگید  رامشیب 

راکشآ ایشنروی  رد  اھ  هتسر  نیا  زا  یرایسب  هچ  رگا   . دنراد زکرم  عبنم و  نیلوا 
یارب نینچمھ   . دنزاس یم  راکشآ  دوخ  زا  ینھذ  ییاھتیفیک  اھنآ  یگمھ   ، دنا هدشن 

لماکت لاح  رد  رامشیب  عاونا  اب  هک  تسا  نکمم  هیلوا  تیھولا  یاھتیدرف  نیا 
هک یلماکتریغ  تادوجوم  زا  دودحم  دادعت  کی  اب  یتح  یناسناریغ و  تادوجوم 

. دنوش هناگی  دنا  هدروآ  دوجو  هب  دوخ  رد  ار  تیھولا  تاعطق  نینچ  اب  دنویپ  تیفرظ 

ناسنا ِییایشناروم  لماکت  لاح  رد  ریذپانانف  ناور  اب  هدننک  میظنت  کی  هک  یماگنھ 
هک یدوجو  تروص  هب  دناوت  یم  طقف  هدننک  میظنت  نھذ   ، دبای یم  دنویپ  هتفای  اقب 
لاح رد  ناسنا  هک  نیا  ات   ، دوش تیوھ  نییعت  دھد  یم  همادا  قولخم  نھذ  زا  ادج 

. دبای تسد  ناھج  تفرشیپ  یحور  حوطس  هب  دوعص 

، ارگزارف ۀبرجت  ۀدنھد  نایاپ  حوطس  هب  یبایتسد  زا  سپ   ، مشش ۀلحرم  حاورا  نیا 
صخشم یاھزاف  دنویپ  کی  رگنایامن  هک  ار  ینھذ  لماوع  یخرب  دسر  یم  رظن  هب 

یھلا یاھزاف  نایم  طبار  ناونع  هب  ًاقباس  دنتسھ و  هدننک  میظنت  یناسنا و  ناھذا 
تیفیک نیا   . دننک یم  سیدرگد   ، دنا هدرک  لمع  ارگزارف  یاھتیصخش  نینچ  ِیرشب  و 
یلاعت  ” ار لاعتم —  دزیا  یلماکت —  تیھولا  ِیبرجت  ۀیطع  ًالامتحا  ینھذ  یبرجت 
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. دھد یم  شیازفا  ًابقاعتم  و  دشخب “ یم 

صلاخ حاورا  تروص  هب  ناگدننک  میظنت  - 6

، دنوش یم  عقاو  هھجاوم  دروم  قولخم  ۀبرجت  رد  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  روطنامھ 
حور کی  عقاو  رد  هدننک  میظنت   . دنزاس یم  راکشآ  ار  یحور  ذوفن  کی  تیادھ  روضح و 

زیمآرارسا ناحصان  هک  میا  هدوبن  رداق  زگرھ  ام   . حور زا  شیب  اما   ، صلاخ حور   ، تسا
تیعطق اب  ناوت  یم  هک  هچنآ  یمامت  ؛  مینک یدنب  هقبط  شخب  تیاضر  یا  هنوگ  هب  ار 

. دنتسھ هنوگادخ  یتسار  هب  اھنآ  هک  تسا  نیا  تفگ  اھنآ  دروم  رد 

میظنت ِیتیصخش  ناکما  ناسنا  ؛  تسا ناسنا  یگنادواج  ناکما  هدننک  میظنت 
هنادواج دیما  هب  ات  دننک  یم  راک  امش  درف  هب  رصحنم  ناگدننک  میظنت   . تسا هدننک 

ابیز و رھم  زا  ولمم  ناگدننک  میظنت   . دنزاس یحور  ار  امش  ناتتقوم  تیوھ  نتخاس 
ار امش  یھلا  روط  هب  یتسار و  هب  اھنآ   . دنتسھ اھحور  ردپ  ۀدننک  ینازرا  دوخ - 

سوبحم اھناسنا  ناھذا  رد  هک  دنتسھ  حور  دیما  ناینادنز  اھنآ  ؛  دنراد تسود 
دنتسھ تینابر  هب  امش  یناسنا  ناھذا  یبایتسد  قاتشم  ًادیدش  اھنآ   . دنشاب یم 
کاشوپ یدام و  ۀماج  یاھتیدودحم  زا  امش  هارمھ  هب  ات   ، دبای نایاپ  ناش  ییاھنت  ات 

. دنبای ییاھر  نامز 

هدننک میظنت  تعیبط  ، و  تسا حور  هب  یبایتسد  ریسم  تشھب  هب  امش  ریسم 
. دزاس یم  المرب  هنارادافو  روط  هب  ار  یناھج  ردپ  یحور  تعیبط  یزاسراکشآ 
ۀدنھد نایاپ  سپ  لحارم  رد  یتشھب و  دوعص  زا  رتارف  تسا  نکمم  هدننک  میظنت 
یحور تمدخ  زا  ریغ  رد  نیشیپ  راگزور  یرشب  کیرش  اب  نادواج  یناگدنز  نارود 

ناسنا نایم  تکارش  هدنھد  نایاپ  یناگدنز  نارود  تشھب و  دوعص  اما  ؛  دریگ سامت 
ۀدننک راکشآ  ۀدننک  میظنت  یناحور  تمدخ  یبای و  تیونعم  لاح  رد  سانشادخ 

. تسا دنوادخ 

حاورا ًارھاظ   ، صلاخ حاورا   ، دنتسھ حور  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  میناد  یم  ام 
درف هب  رصحنم  تیعقاو  زا  شیب  یزیچ  دیاب  نینچمھ  هدننک  میظنت  اما   . قلطم

. دنراد دوجو  زین  صلاخ  یژرنا  لماوع   ، سدح دروم  تینھذ  رب  هوالع   . دشاب یحور 
دایز  ، تسا صلاخ  حور  صلاخ و  یژرنا  عبنم  دنوادخ  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  رگا 
کی نیا   . دنوش هتفرگ  رظن  رد  ود  رھ  تروص  هب  وا  یازجا  هک  دوب  دھاوخن  لکشم 

ۀریزج ۀبذاج  یناھج  ینآ و  یاھرادم  یور  ار  اضف  ناگدننک  میظنت  هک  تسا  تیعقاو 
. دنیامیپ یم  تشھب 

هب دنطبترم  لکش  نیدب  اھناھج  ناھج  یدام  یاھرادم  اب  زیمآرارسا  ناحصان  هک  نیا 
لک رساترس  رد  اھنآ  هک  دنام  یم  یقاب  تیعقاو  کی  نیا  اما   . تسا روآ  تریح  یتسار 
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ًالماک  . دننک یم  تکرح  اسآ  قرب  روط  هب  هبذاج  یدام -  یاھرادم  یور  گرزب  ناھج 
ًاعطق اھنآ   . دننک هنخر   ینوریب  یاضف  حوطس  رد  یتح  اھنآ  هک  تسا  نکمم 

عون هچ  رگ  ، و  دننک لابند  یحاون  نیا  لخاد  هب  ار  تشھب  ۀبذاج  روضح  دنناوت  یم 
یاھزرم زا  رتارف  نینچمھ  ار  دنویپ  لماع  ینھذ  یاھرادم  دناوت  یم  نم  تیصخش 
یحاون رد  ناگدننک  میظنت  روضح  فشک  هب  تبسن  زگرھ  ام   ، دیامیپب گرزب  ناھج 

. میا هدوبن  نئمطم  ینوریب  یاضف  ۀتخانشان 

راک هب  ار  هبذاج  یدام -  یاھرادم  ناگدننک  میظنت  هک  یلاح  رد   ، دوجو نیا  اب  و 
یازجا ناگدننک  میظنت   . دنتسین نآ  طلست  تحت  یدام  شنیرفآ  دننامھ   ، دنریگ یم 
هک دوجو  یناھج  حطس  کی  رد  اھنآ  ؛  هبذاج یاھدمایپ  هن   ، دنتسھ هبذاج  یاین 

. دنا هدش  میسقت  فلتخم  یازجا  هب  تسا  هبذاج  روھظ  رب  مدقم  ًاضرف 

هب یراپسھر  یارب  ناش  ییاھر  زور  ات  دوخ  یاطعا  نامز  زا  ناگدننک  میظنت 
. دنرادن یتحارتسا  چیھ   ، ناش یناسنا  ناعبات  ِیعیبط  گرم  لابند  هب   ، نوتگنینیوید

نیا یتح  دننک  یمن  روبع  یعیبط  گرم  یاھ  هزاورد  زا  ناشناعبات  هک  ییاھنآ  و 
یژرنا تفایرد  هب  یزاین  رکف  ناگدننک  میظنت   . دننک یمن  هبرجت  زین  ار  تقوم  تغارف 

. یژرنا عون  نیرت  یھلا  نیرتالاب و  زا   ، دنتسھ یژرنا  اھنآ  ؛  دنرادن

تیصخش ناگدننک و  میظنت  - 7

هب اھنآ  ؛  دنتسھ یعقاو  یاھدوجو  اما   ، دنتسین تیصخش  رکف  ناگدننک  میظنت 
ینکس اھناسنا  رد  هک  یلاح  رد  هچ  رگ   ، دنا هتفای  تیدرف  لماک  روط  هب  یتسار و 

یاھتیصخش ناگدننک  میظنت   . دنبای یمن  تیصخش  زگرھ  عقاو  رد   ، دننیزگ یم 
رد هک  تیعقاو  عون  نیرت  صلاخ   ، دنتسھ یقیقح  یاھتیعقاو  اھنآ  ؛  دنتسین یقیقح 

تاعطق نیا   . دنتسھ یھلا  روضح  اھنآ  تسا —  هدش  هتخانش  اھناھج  ناھج 
یھاگ تادوجوم و  ناونع  هب  ًالومعم   ، دنتسین یصخش  هچ  رگ  ردپ  زیگنا  تفگش 

ناونع هب   ، اھناسنا هب  ناش  ینونک  تمدخ  یونعم  یاھزاف  رطاخ  هب   ، تاقوا
. دنریگ یم  رارق  هراشا  دروم  یحور  یاھدوجو 

باختنا تردق  هدارا و  تازایتما  زا  هک  دنتسین  ییاھتیصخش  رکف  ناگدننک  میظنت  رگا 
بلطواد دنیامن و  باختنا  ار  یناسنا  دارفا  دنناوت  یم  هنوگچ  سپ   ، دنشاب رادروخرب 

یارب ناسآ  لاؤس  کی  نیا  ؟  دنوش یلماکت  تارک  تاقولخم  نیا  رد  ندیزگ  ینکس 
نآ قیقد  خساپ  اھناھج  ناھج  رد  یدوجوم  چیھ  نونکات  ًالامتحا  اما   ، تسا ندیسرپ 

، هدارا یاطعا   ، درفنم ناروآ  مایپ   ، نم تیصخش  ۀتسر  یتح   . تسا هتفاین  ار 
لماک روط  هب  دنتسین  یصخش  هک  ار  ییاھدوجو  نآ  رد  قشع  ، و  باختنا

. دمھف یمن 
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ِیصخش شیپ  حوطس  ۀیلک  رد  دیاب  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  میا  هتشادنپ  بلغا  ام 
یرشب تادوجوم  رد  ندیزگ  ینکس  بلطواد  اھنآ   . دنشاب رادروخرب  هدارا  زا  باختنا 
اھنآ  . دننک یم  یزیر  حرط  ناسنا  نادواج  یناگدنز  نارود  یارب  اھنآ   . دنوش یم 
نیا ، و  دنوش یم  نیزگیاج  ، و  لیدبت رییغت و   ، دنبای یم  قابطنا  طیارش  قباطم 
رد اھنآ   . دنراد تفوطع  اھناسنا  هب  اھنآ   . دراد نیتسار  ۀدارا  رب  تلالد  اھتیلاعف 
باختنا قباطم  ات  دنرظتنم  هشیمھ  اھنآ   . دننز یم  لمع  هب  تسد  ناھج  یاھنارحب 

رد  . دنتسھ یدارا  رایسب  یاھشنکاو  ًامامت  اھنیا  ، و  دنیامن لمع  هناعطاق  یرشب 
یراتفر کش  نودب  اھنآ   ، تسین طوبرم  یرشب  ۀدارا  ۀزوح  هب  هک  ییاھتیعضو  ۀیلک 
رثکادح  ، هدارا لداعم  رظن  رھ  زا  هک  یتردق  لامعا  رب  هک  دنراذگ  یم  شیامن  هب  ار 

. دراد تلالد   ، تسا یریگ  میمصت 

یرشب تساوخ  عبات   ، دنرادروخرب هدارا  زا  رکف  ناگدننک  میظنت  رگا  ارچ  سپ 
هچ رگ   ، هدننک میظنت  ۀدارا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  هک  میراد  رواب  ام  ؟  دنتسھ
حطس رد  یرشب  تساوخ   . دراد یصخش  شیپ  یلجت   ، تسا قلطم  شتعیبط 

 — یصخشریغ زیچ  ناھیک  رسارس  رد  ، و  دنک یم  لمع  ناھج  تیعقاو  ِیتیصخش 
لامعَا تساوخ و  هب  تبسن  هراومھ  یصخش —  شیپ  ، و  یصخشریز  ، یصخشان

. تسا دنمشنکاو  دوجوم  ِتیصخش 

هدھاشم ام  یصخشان  یاھیژرنا  هدش و  هدیرفآ  تادوجوم  ِناھج  کی  رسارس  رد 
هب  . دبای یلجت  تیصخش  زا  ادج  قشع  ، و  باختنا  ، هدارا  ، تساوخ هک  مینک  یمن 

یاھیگژیو نیا  درکراک  دھاش  ام  هباشم  یاھدوجو  ریاس  ناگدننک و  میظنت  رد  زج 
کی هک  تسین  تسرد  نیا   . میتسین یصخشریغ  یاھتیعقاو  اب  طابترا  رد  تیصخش 

یدوجو نینچ  هک  تسین  حیحص  نینچمھ   . دوش هدیمان  یصخشریز  هدننک  میظنت 
نینچ هک  تسا  زیاج  ًالماک  اما   ، دریگ رارق  هراشا  دروم  یصخش  قوف  تروص  هب 

. دوش یراذگمان  یصخش  شیپ  یدوجوم 

هتخانش یھلا  یایادھ  ناونع  هب  تیھولا  یازجا  نیا  ام  عون  زا  یدوجوم  یارب 
هک نیا  ، و  تسا یھلا  ناگدننک  میظنت  أشنم  هک  مینک  یم  قیدصت  ام   . دنوش یم 

دودحمان میقتسم و  طابترا  ناکما  ظفح  ِلمتحم  شیامن  هاوگ و  ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ 
ًالمع یاھورملق  رسارس  رد  یدام  تاقولخم  ۀیلک  کی و  رھ  اب  یناھج  ردپ  طسوت 

یاھتیصخش رد  وا  روضح  زا  ادج  ًالماک  رما  نیا  مامت  ، و  دنشاب یم  وا  دودحمان 
حور یاھتیصخش  رد  میقتسمریغ  یناحور  تامدخ  قیرط  زا  ای  وا  یتشھب  نارسپ 

. دشاب یم  نارکیب 

زیمآرارسا ناحصان  یارب  ینابزیم  زا  هک  درادن  دوجو  یا  هدش  هدیرفآ  دوجوم  چیھ 
بحاص یلماکت  تاقولخم  زج  هب  تادوجوم  زا  یا  هتسر  چیھ  اما   ، دوشن نامداش 
عقاو ینکس  دروم  لکش  نیدب  دنرادروخرب  هدنھد  نایاپ  تشونرس  زا  هک  هدارا 

. دوش یمن 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 108
رکف ناگدننک  میظنت  یناحور  تمدخ  تیرومأم و 

تاقولخم یارب  هک  تسا  نیا  یرشب  یاھداژن  یارب  رکف  ناگدننک  میظنت  تیرومأم 
راک نیا  ؛  دنشاب وا  هباثم  هب  ، و  دننک یگدنیامن  ار  یناھج  ردپ  اضف  نامز و  یناف 
یناسنا ناھذا  ِءاقترا  یواح  نینچمھ  نانآ  تیرومأم   . تسا یھلا  یایادھ  نیداینب 

لامک ِیونعم  حوطس  یھلا و  یاھزارف  زرم  ات  اھناسنا  ریذپانانف  یاھناور  ینوگرگد  و 
قولخم ِیرشب  تعیبط  ندومن  ناسرگد  ۀبرجت  رد  بیترت  نیدب  . و  تسا یتشھب 
ریظن یب  عون  کی  ناگدننک  میظنت   ، نادواج ۀدنھد  نایاپ  ِیھلا  تعیبط  هب  یویند 
میظنت ۀنادواج  یگناگی  ۀدنریگ  رب  رد  هک  یدوجوم   ، دنروآ یم  دوجو  هب  ار  دوجوم 
رگید کینکت  رھ  اب  نآ  زا  یرادرب  هخسن  هک   ، هتفای لامک  قولخم  لماک و  ۀدننک 

. دشاب یم   ، تسا نکممریغ  ناھج 

حوطس رد  هبرجت  تیعقاو  نیشناج  دناوت  یمن  ناھج  یمامت  رد  زیچ  چیھ 
، و تسا لماک  راشرس و  هشیمھ  نوچمھ   ، نارکیب یادخ   . دشاب هنایارگدوجوریغ 

. تسا قولخم  ۀبرجت  ترارش و  زج  هب  اھزیچ  یمامت  لماش  تیاھن  یب  روط  هب 
هچنآ دناوت  یمن  دنوادخ   . تسا ریذپاناطخ  وا  ؛  دھد ماجنا  اطخ  راک  دناوت  یمن  دنوادخ 
دنوادخ یھاگآ  شیپ  ؛  دنادب یبرجت  روط  هب  تسا  هدرکن  هبرجت  زگرھ  ًاصخش  هک  ار 

هارمھ هب  ات  دیآ  یم  دورف  تشھب  زا  ردپ  حور  ور  نیا  زا   . تسا هنایارگ  دوجو 
تکرش یگدنز  ۀنایارگزارف  نارود  تین  نسح  اب  ۀبرجت  رھ  رد  یھانتم  یاھناسنا 
عقاو رد  یقیقح و  روط  هب  ارگدوجو  یادخ  هک  تسا  یشور  نینچ  اب  اھنت  ؛  دنک

ۀبرجت لیسناتپ  لماش  هنادواج  یادخ  ِینارکیب   . دوش ناسنا  یبرجت  ردپ  دناوت  یم 
براجت رد  عقاو  رد  هک  هدننک  میظنت  یازجا  یناحور  تمدخ  رد  هک  تسا  یھانتم 

یعقاو یتسار  هب  دنتسھ  میھس  یرشب  تادوجوم  یگدنز  بیشن  زارف و 
. دوش یم 

تیرومأم باختنا و  - 1

مازعا نوتگنینیوید  زا  ناسنا  هب  تمدخ  یارب  ناگدننک  میظنت  هک  یماگنھ 
سامت اب  بسانتم  اما   ، دنتسھ ناسکی  ارگدوجو  تینابر  ۀیطع  رد   ، دنوش یم 
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میناوت یمن  ام   . دنراد توافت  یبرجت  یاھتیفیک  رد  یلماکت  تاقولخم  اب  نیشیپ 
یایادھ نیا  هک  مینز  یم  سدح  اما   ، میھد حیضوت  ار  هدننک  میظنت  تیرومأم  یانبم 
یارب قابطنا  ِنادواج  یگتسیاش  ِرثؤم  هنادنمدرخ و  تسایس  کی  قباطم  یھلا 
هک مینک  یم  هدھاشم  ام   . دنوش یم  اطع  هدش  عقاو  ینکس  دروم  ِتیصخش 

ور نیا  زا  ؛  تسا نکاس  یرشب  نھذ  ِرتالاو  عون  رد  بلغا  رت  هبرجتاب  ۀدننک  میظنت 
. دشاب تیرومأم  باختنا و  نییعت  رد  هظحالم  لباق  لماع  کی  دیاب  یرشب  ثاریم 

رکف ناگدننک  میظنت  یمامت  هک  میراد  رواب  ًایوق   ، میناد یمن  عطق  روط  هب  ام  هچ  رگا 
نوماریپ لماک  تاعالطا   ، ندش بلطواد  زا  شیپ  هراومھ  اھنآ  اما   . دنتسھ بلطواد 

یاھوگلا ناکاین و  ِیفارس  سیون  شیپ   . دنراد رایتخا  رد  ار  تنوکس  یادیدناک 
یاھناھج یاھتختیاپ  زا  هک  باتزاب  کینکت  قیرط  زا  یگدنز  ۀوحن  ۀدش  ینیب  شیپ 
هار زا  دبای  یم  دادتما  لخاد  یوس  هب  اھناھجربا  یزکرم  یاھداتس  هب  یلحم 
نیا  . دبای یم  لاقتنا  نوتگنینیوید  رد  ناگدننک  میظنت  ۀریخذ  هاپس  هب  تشھب 

ۀیطع نیمخت  نینچمھ  هکلب  یناسنا  یادیدناک  یثرا  قباوس  اھنت  هن  ینیب  شیپ 
ناگدننک میظنت  بیترت  نیدب   . دریگ یم  رب  رد  ار  یونعم  تیفرظ  ینالقع و  لمتحم 
لماک روط  هب  اھنآ  ینورد  تعیبط  زا  هک  دنوش  یم  یناھذا  رد  تنوکس  بلطواد 

. دنا هتفای  یھاگآ 

دنمقالع یرشب  یادیدناک  تیفیک  هس  هب  هژیو  روط  هب  بلطواد  ۀدننک  میظنت 
: تسا

تیفرظ  ، ینالقع لیسناتپ  ؟  تسا لامرن  نھذ  ایآ  ینالقع . تیفرظ   -1
تین نسح  اب  یدارا  قولخم  کی  هب  دناوت  یم  درف  ایآ  ؟  تسیچ  ، یدنمشوھ

؟ دبای یم  درکراک  تصرف  درخ  ایآ  ؟  دبای لماکت 

دشر دلوت و   ، ندراذگ تمرح  رد  یلماکت  یاھزادنا  مشچ  یونعم . شنیب   -2
؟ تسیچ  ، یونعم شریذپ  لمتحم  تیفرظ   ، ناور لیسناتپ   . یبھذم تعیبط 

ود نیا  نآ  ۀطساو  هب  هک  یا  هجرد  یونعم . ینالقع و  یاھیدنمناوت  بیکرت   -3
رتکاراک یدنمناوت  هک  یروط   ، دنوش بیکرت  طبترم و  دنناوتب  ًالامتحا  هیطع 

اقب شزرا  زا  هک  ریذپانانف  ناور  کی  صخشم  لماکت  هب  دنیامن و  داجیا  ار  یرشب 
. دننک کمک  دشاب  رادروخرب 

یارب هنادازآ   ، ور شیپ  یاھتیعقاو  نیا  اب   ، ناحصان هک  تسا  نیا  رب  ام  داقتعا 
؛ دوش یم  بلطواد  هدننک  میظنت  کی  زا  شیب  ًالامتحا   . دنوش یم  بلطواد  تیرومأم 

ناگدننک میظنت  زا  هورگ  نیا  نایم  زا  هتفای  تیصخش  تسرپرس  یاھ  هتسر  دیاش 
نتخاس هنادواج  یشخب و  تیونعم  راک  یارب  هک  ار  یدرف  نیرتھب  بلطواد 

قولخم تیسنج   ) . دنیامن یم  باختنا  تسا  بسانم  یناسنا  یادیدناک  تیصخش 
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(. دوش یمن  عقاو  هظحالم  دروم  ناگدننک  میظنت  تمدخ  باستنا و  رد 

رد هدننک  میظنت  یعقاو  مازعا  ندش و  بلطواد  نیب  هاتوک  نامز  هک  دور  یم  نامگ 
یوگلا کی  اجنآ  رد   . دوش یم  فرص  نوتگنینیوید  رد  هتفای  تیصخش  ناحصان  سرادم 
نیرترثؤم رد  رومأم  ۀدننک  میظنت  شزومآ  یارب  یرشب  راظتنا  لاح  رد  ِنھذ  زا  یراک 

. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  نھذ  یزاس  تیونعم  تیصخش و  هب  یکیدزن  یارب  اھحرط 
باتزاب سیورس  ۀلیسو  هب  هک  یتاعالطا  زا  یبیکرت  قیرط  زا  ینھذ  لدم  نیا 

هک یداقتعا   ، تسام کرد  نیا  لقادح   . دوش یم  یدنبلومرف  هدش  مھارف  ناھجربا 
میظنت زا  یرایسب  اب  سامت  ۀلیسو  هب  هک  یتاعالطا  ندرک  مھ  رس  ۀجیتن  رد  ام 

هب ناھج  رد  درفنم  ناروآ  مایپ  ِیراک  ینالوط  نارود  یط  هتفای  تیصخش  ناگدننک 
. میا هدیسر  نآ  هب  تسا  هدمآ  تسد 

، دنوش یم  مازعا  نوتگنینیوید  زا  هرابکی  هب  ناگدننک  میظنت  هک  یماگنھ  عقاو  رد 
ناش یباختنا  دارفا  ناھذا  رد  ناشروھظ  تعاس  هظحل و  نآ  نیب  ینامز  چیھ  ًالمع 

ایشنروی ات  نوتگنینیوید  زا  هدننک  میظنت  کی  روبع  طسوتم  نامز  تدم   . درذگ یمن 
اسرووی رد  مان  تبث  اب  نامز  نیا  یمامت  ًالمع   . تسا هیناث  ، و 7  هقیقد  42 ، تعاس  117

. دوش یم  لاغشا 

هدننک میظنت  تنوکس  یاھطرش  شیپ  - 2

میظنت نوتگنینیوید  هب  یتیصخش  یاھینیب  شیپ  ندش  هلر  ضحم  هب  هچ  رگا 
ات دنوش  یمن  هدرامگ  راک  هب  اھنآ  عقاو  رد   ، دنوش یم  بلطواد  تمدخ  یارب  ناگدننک 

باختنا نیلوا   . دنریگب ار  دوخ  یتیصخش  یقالخا  میمصت  نیلوا  یرشب  دارفا  هک  نیا 
دوش و یم  ناشن  رطاخ  نھذ  متفھ  روای  هب  کیتاموتا  روط  هب  یرشب  دنزرف  یقالخا 

لماع ینھذ  ۀبذاج  یناھج  رادم  یور   ، یلحم ناھج  رگشنیرفآ  حور  قیرط  زا 
ربخ نیا  هلصافالب  هک  هطوبرم  ناھجربا  رایتخا  ۀزوح  داتسا  حور  روضح  رد  کرتشم 

روط هب  ناگدننک  میظنت   . دوش یم  تبث  ًاروف  دنک  یم  هرباخم  نوتگنینیوید  هب  ار 
ایشنروی رد  دوخ  یرشب  دارفا  هب  دلوت  زور  نیمشش  زا  شیپ  تسرد  طسوتم 

غلاب زور  راھچ  ، و  هام هد   ، لاس جنپ  هب  نامز  نیا  ینونک  لسن  رد   . دنسر یم 
. ینیمز تایح  زور  نیمراھچ  یس و  دص و  رازھ و  ود  رد  ینعی  ؛  دوش یم 

لاور هب  نآ  هک  نیا  ات  دننک  مجاھت  یرشب  نھذ  هب  دنناوت  یمن  ناگدننک  میظنت 
رادم رد  هدش و  هدامآ  نھذ  روای  حاورا  ِنیزگ  ینکس  تمدخ  طسوت  لومعم 

دشاب یم  روای  تفھ  ۀیلک  گنھامھ  درکراک  دنمزاین  راک  نیا  . و  دریگ رارق  سدقلا  حور 
دییأت هدننک  میظنت  کی  تفایرد  یارب  ار  یرشب  نھذ  یگتسیاش  بیترت  نیدب  هک 
لاح رد  یاھشزرا  نایم  باختنا  ناوت  شیامن  قیرط  زا  دیاب  قولخم  نھذ   . دننک

دراذگ و شیامن  هب  ار  شتسرپ  هب  لیم  یقالخا —  باختنا  هناریرش —  کین و  روھظ 
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. دھد ناشن  ار  درخ  درکراک 

مھارف ناگدننک  میظنت  تفایرد  روظنم  هب  یرشب  نھذ  یارب  هنحص  بیترت  نیدب 
ًاروف یناھذا  نینچ  رد  تماقا  یارب  اھنآ  یلک  ۀدعاق  کی  ناونع  هب  اما   ، دوش یم 

گنھامھ کی  ناونع  هب  تقیقح  حور  هک  یتارک  نآ  رد  زج  هب   ، دنوش یمن  رھاظ 
نارسپ حور  نیا  رگا   . دنک یم  لمع  یحور  نوگانوگ  تامدخ  نیا  ِیناحور  ۀدننک 

راک هب  عورش  نھذ  روای  حور  نیمتفھ  هک  یا  هظحل  رد   ، دشاب رضاح  ییاطعا 
اب یگنھامھ  هب  هوقلاب  روط  هب  هک  دھد  یم  تمالع  یناھج  ردام  حور  هب  دنک و  یم 
هتفای تسد  یناسنا  درخ  نینچ  یارب  نیشیپ  یناحور  تمدخ  ۀطوبرم  روای  شش 
ۀیلک هب  یھلا  ناگدننک  میظنت  ور  نیا  زا   . دنیآ یم  گنردالب  ناگدننک  میظنت   ، تسا

روط هب  تساکیطنپ  زور  زا  ایشنروی  رد  یقالخا  تیعضو  یواح  لامرن  ناھذا 
. دنا هدش  اطعا  یرسارس 

دنناوت یمن  تسا  رادروخرب  تقیقح  حور  ۀیطع  زا  هک  ینھذ  اب  یتح  ناگدننک  میظنت 
اما  . دننک مجاھت  یناسنا  درخ  هب  یرایتخا  روط  هب  یقالخا  میمصت  یرادیدپ  زا  شیپ 

ًامیقتسم یحور  ۀدننک  کمک  نیا   ، دش هتفرگ  یقالخا  میمصت  نینچ  هک  یماگنھ 
هلخادم عجرم  ای  هطساو  چیھ   . دریگ یم  هدھع  هب  ار  تیلوئسم  نوتگنینیوید  زا 

دنک لمع  اھنآ  یرشب  نیعبات  یھلا و  ناگدننک  میظنت  نیب  هک  یتردق  ای  رگید  هدننک 
. دنطبترم مھ  هب  میقتسم  روط  هب  ناسنا  دنوادخ و  ؛  درادن دوجو 

دسر یم  رظن  هب   ، یلماکت ۀرک  کی  نانکاس  یور  تقیقح  حور  نتخیر  مایا  زا  شیپ 
نییعت یتیصخش  یاھدروخرب  یحور و  تاریثأت  یرایسب  اب  ناگدننک  میظنت  یاطعا 

ام ؛  مینک یمن  کرد  لماک  روط  هب  ار  ییاھاطعا  نینچ  رب  مکاح  نیناوق  ام   . دوش یم 
رد ناھذا  نینچ  رد  تنوکس  یارب  هک  ار  یناگدننک  میظنت  ِنتخاس  اھر  میمھف  یمن 
طیارش تاریثأت و  ام  اما   . دنک یم  نییعت  زیچ  هچ  ًاقیقد  دنا  هدش  بلطواد  لماکت  لاح 
رد ناگدننک  میظنت  دورو  اب  دسر  یم  رظن  هب  هک  مینک  یم  هدھاشم  ار  یرامشیب 

: زا دنترابع  اھنآ  ، و  دنتسھ طوبرم  تقیقح  حور  یاطعا  زا  شیپ  یناھذا  نینچ 

طسوت ًاقباس  ناسنا  کی  رگا   . یصخش ظفاحم  فارس  ناگتشرف  ندرامگ  - 1
ظفاحم کی  ندرامگ   ، تسا هدشن  عقاو  ینکس  دروم  هدننک  میظنت  کی 
میظنت درکراک  نایم   . دروآ یم  ناغمرا  هب  ًاروف  ار  هدننک  میظنت  یصخش 

یعطق رایسب  ۀطبار  کی  یصخش  ظفاحم  فارس  ناگتشرف  درکراک  ناگدننک و 
. دراد دوجو  هتخانشان  اما 

نم  . یونعم لامک  ینالقع و  تفرشیپ  ۀریاد  نیموس  هب  یبایتسد  - 2
نینچ هک  نآ  زا  شیپ  یتح  هریاد  نیموس  حتف  لابند  هب  هک  ما  هدرک  هدھاشم 

نینچ ریگرد  هک  یلحم  ناھج  یاھتیصخش  یھاگآ  هب  دناوتب  یدرواتسد 
. دنوش یم  دراو  یناسنا  ناھذا  هب  ناگدننک  میظنت   ، دسرب دنتسھ  یروما 
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نینچ  . یونعم لومعمریغ  تیمھا  یواح  ِیلاع  یریگ  میمصت  کی  لابند  هب  - 3
میظنت یروف  دورو  ًالومعم  یا  هرایس  یصخش  نارحب  کی  رد  یرشب  راتفر 

. دراد هارمھ  هب  ار  راظتنا  لاح  رد  ۀدننک 

باستنا یناور و  یاھ  هریاد  هب  یبایتسد  زا  رظن  فرص   . یردارب حور  - 4
رد میمصت  کی  هب  هک  یزیچ  رھ  نادقف  طیارش  رد  یصخش —  ناظفاحم 
لماکت لاح  رد  ناسنا  کی  هک  یماگنھ  دشاب —  هتشاد  تھباشم  نارحب 

تمدخ فقو  دوش و  یم  دوخ  ناعونمھ  نتشاد  تسود  زا  زیربل 
لاح رد  ۀدننک  میظنت   ، ددرگ یم  مسج  رد  دوخ  ناردارب  هب  هناھاوخدوخریغ 

ینکس یناسنا  مداخ  نینچ  نھذ  رد  ات  دیآ  یم  دورف  متح  روط  هب  راظتنا 
. دنیزگ

یرایسب هک  مینک  یم  هدھاشم  ام   . دنوادخ تساوخ  نداد  ماجنا  دصق  مالعا  - 5
ناگدننک میظنت  تفایرد  یارب  ًارھاظ  تسا  نکمم  اضف  تارک  رد  اھناسنا  زا 

نیا هک  روطنیمھ   . دنوش یمن  رھاظ  ناحصان  دوجو  نیا  اب  ، و  دنشاب هدامآ 
همادا اھنآ  یاشامت  هب  ام  دنلوغشم  شیوخ  ۀرمزور  یگدنز  هب  تاقولخم 
میمصت  ، هاگآدوخان روط  هب  ًابیرقت   ، یمارآ هب  یدوز  هب  اھنآ  ، و  میھد یم 

ام سپس  . و  دننک زاغآ  ار  ینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  یریگیپ  دنریگ  یم 
. مینک یم  هدھاشم  ار  رکف  ناگدننک  میظنت  یروف  مازعا 

لماکت لاح  رد  یاھناور  اب  ناگدننک  میظنت  هک  یتارک  رد   . لاعتم دزیا  ریثأت  - 6
ناگدننک میظنت  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام   ، دنبای یمن  دنویپ  یناسنا  نانکاس 
اطعا تسام  کرد  زا  رتارف  یلک  هب  هک  یتاریثأت  هب  خساپ  رد  تاقوا  یھاگ 
لمع کی  ۀلیسو  هب  ییاھاطعا  نینچ  هک  مینز  یم  سدح  ام   . دنوش یم 

نیا تلع  ام   . دنوش یم  نییعت  دراد  لاعتم  دزیا  رد  أشنم  هک  یناھیک  ِیشنکاو 
لاح رد  ناھذا  صخشم  عاونا  نیا  اب  دنناوت  یمن  ناگدننک  میظنت  نیا  ارچ  هک  ار 

ییاھدرکراک نینچ   . میناد یمن   ، دننک یمن  نینچ  ای  دنبای  دنویپ  یناسنا  لماکت 
. دنا هدشن  راکشآ  ام  یارب  زگرھ 

تیریدم یھدنامزاس و  - 3

رد لقتسم  یراک  دحاو  کی  تروص  هب  ناگدننک  میظنت   ، میناد یم  ام  هک  ییاج  ات 
تحت نوتگنینیوید  زا  میقتسم  روط  هب  ًارھاظ  دنا و  هدش  یھدنامزاس  اھناھج  ناھج 
، و دنتسھ تخاونکی  ناھجربا  تفھ  رساترس  رد  اھنآ   . دنراد رارق  یتسرپرس 

عقاو تمدخ  دروم  زیمآرارسا  ناحصان  ِناسکی  عاونا  طسوت  یلحم  یاھناھج  یمامت 
میظنت زا  یرامشیب  ۀریجنز  هک  میناد  یم  هدھاشم  یانبم  رب  ام   . دنوش یم 

، و اھاطعا یط   ، اھداژن هب  هک  یبیترت  نامزاس  کی  ریگرد  هک  دنراد  دوجو  ناگدننک 
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لابند دوجو  نیا  اب   . دنوش یم  دبای  یم  میمعت  اھناھج  ، و  اھمتسیس  ، تارک هب 
هب گرزب  ناھج  رساترس  رد  اھنآ  اریز  تسا  راوشد  رایسب  یھلا  یایادھ  نیا  ندومن 

. دننک یم  لمع  یبوانت  تروص 

ناھجربا تفھ  یزکرم  داتس  رد  اھنت  نوتگنینیوید ) زا  جراخ   ) ناگدننک میظنت  رامآ 
دوعص لاح  رد  قولخم  رھ  رد  هک  هدننک  میظنت  رھ  ۀتسر  دادعت و   . تسا لماک 

شرازگ ناھجربا  یزکرم  داتس  هب  تشھب  نیلوئسم  طسوت  تسا  نکاس 
هب دسر و  یم  هطوبرم  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس  عالطا  هب  اجنآ  زا  ، و  دوش یم 
دادعت یلحم  ناھج  دانسا  اما   . دوش یم  لقتنم  راک  ردنا  تسد  صخشم  ۀرایس 
ۀرامش لماش  اھنت  نادابن  دانسا   . دنزاس یمن  شاف  ار  رکف  ناگدننک  میظنت  لماک 

، دنا هدش  نییعت  اھمایا  یامدق  ناگدنیامن  طسوت  هک  روطنآ   ، یلحم ناھج  تیرومأم 
نوتگنینیوید رد  طقف  هدننک  میظنت  لماک  ۀرامش  یعقاو  تیمھا   . دنوش یم 

. تسا هدش  هتخانش 

. دنوش یم  هتخانش  ناشناگدننک  میظنت  یاھ  هرامش  طسوت  بلغا  یرشب  دارفا 
، دننک یمن  تفایرد  یناھج  یعقاو  یاھمان  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  زا  دعب  ات  اھناسنا 

تشونرس ظفاحم  طسوت  دیدج  قولخم  هب  دیدج  مان  یاطعا  قیرط  زا  هک  یدنویپ 
. دوش یم  مالعا 

چیھ ًاقلطم  هچ  رگ  ، و  میراد ناتناورُا  رد  ار  رکف  ناگدننک  میظنت  رامآ  ام  هچ  رگا 
کی هک  میراد  رواب  ًایوق   ، میرادن اھنآ  اب  یرادا  طابترا  چیھ  ای  اھنآ  یور  یتیعجرم 
یزکرم هاگلزنم  یلحم و  یاھناھج  تارک  کت  کت  نایم  کیدزن  رایسب  یرادا  طابترا 

رسپ کی  روھظ  لابند  هب  هک  میناد  یم  ام   . دراد دوجو  نوتگنینیوید  رد  یھلا  یایادھ 
ناونع هب  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  کی  یلماکت  ۀرک  کی  هب   ، تشھب ییاطعا 

. دبای یم  صیصخت  ناگدننک  میظنت  یا  هرایس  تسرپرس 

کی هک  یماگنھ   ، یلحم ناھج  ناسرزاب  هک  دوش  ناشن  رطاخ  تسا  بلاج 
هب تیلوئسم  لیوحت  ماگنھ  رد  تسرد   ، دنھد یم  ماجنا  ار  یا  هرایس  یسرزاب 
کی تلود  هب  هک  تادوجوم  زا  یرگید  یاھ  هتسر  ناربھر  هب  اھمیفارس و  ناسیئر 

ار رکف  ناگدننک  میظنت  ِیا  هرایس  سیئر  هشیمھ   ، دنتسھ لصو  لماکت  لاح  رد  ۀرک 
، ایشنمابات طسوت  ایشنروی   ، رود نادنچ  هن  ینامز   . دنھد یم  رارق  بطاخم 

نینچ تحت   ، نادابن ناھج  رد  یشیامزآ  تایح  تارایس  ۀیلک  ماقم  یلاع  تسرپرس 
اھزردنا و رب  هوالع  هک  دنھد  یم  ناشن  دانسا  . و  تفرگ رارق  یا  هرود  یسرزاب 
هداد لیوحت  یرشب  قوف  یاھتیصخش  نوگانوگ  ناسیئر  هب  هک  وا  یاھ  هماناعدا 

هب ام   . دومن ریدقت  ناگدننک  میظنت  سیئر  زا  هدمآ  ریز  رد  هک  روطنآ  نینچمھ  وا   ، دش
رد ای   ، تشاد رارقتسا  هرایس  رد  هدننک  میظنت  نیا  ایآ  هک  میناد  یمن  نیقی  روط 

: تفگ وا  اما   ، نوتگنینیوید ای  ، و  اسرووی  ، نوتگنیولس
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یشیامزآ یرس  تقوم  تیلوئسم  عضوم  رد  هک  یسک  ناونع  هب  نم  نونکا  ”
نم زا  رایسب  هک  میآ  یم  ناماقم  یلاع  امش  دزن  تسا  هتفرگ  رارق  یا  هرایس 
ِدنمجرا هورگ  نیا  یارب  ار  دوخ  قیمع  مارتحا  ینادردق و  ات  میآ  یم  نم  ؛ و  دیرتالاب

یعیبطریغ ۀرک  نیا  رد  تمدخ  یارب  هک   ، زیمآرارسا ناحصان   ، ینامسآ نامداخ 
اسرف تقاط  ردقچ  اھنارحب  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . مراد زاربا   ، دنا هدش  بلطواد 

هاگشیپ رد  ای  نادابن  دانسا  رد   . دیوش یمن  لزلزت  راچد  زگرھ  امش   ، دنشاب
هضرع یھلا  ۀدننک  میظنت  کی  یارب  یتساوخ  رفیک  زگرھ  ناتناورُا  یاھنویسیمک 

؛ دیا هدوب  قداص  هتفرگ  تروص  امش  هب  هک  یدامتعا  هب  تبسن  امش   . تسا هدشن 
عفر تاھابتشا  هک  دیا  هدرک  کمک  امش   . دیا هدوب  رادافو  یھلا  یا  هنوگ  هب  امش 
دنشک یم  تمحز  مگردرس  ۀرایس  نیا  رد  هک  یناسک  ۀیلک  یاھیتساک  دنوش و 
رد اھیکین  ناظفاحم   ، دیتسھ یزیگنا  تفگش  تادوجوم  امش   . دنوش ناربج 

یلاح رد  یتح   ، منک یم  مارتحا  یادا  امش  هب  نم   . هدنام بقع  ورملق  نیا  یاھناور 
نم  . دیراد رارق  نم  تیلوئسم  ۀزوح  رد  ًارھاظ  بلطواد  نامداخ  ناونع  هب  امش  هک 

دوخ زا  ، و  امش ۀنادنمدرخ  تمدخ   ، امش عیدب  یناشفناج  ساپ  هب  ینتورف  اب 
ۀتسیاش امش   . مروآ یم  دورف  میظعت  رس  ناتربارب  رد   ، امش ۀنافرط  یب  یگتشذگ 
هب التبم  ، و  نوزحم  ، عازن راچد  ۀرک  نیا  ِیناسنا  نانکاس  ۀنوگادخ  نامداخ  مان 

“. منک یم  شیاتس  ار  امش  نم  مراد ! یم  یمارگ  ار  امش  نم   . دیتسھ یرامیب 

میظنت هک  میراد  رواب  ام   ، کرادم دھاوش و  رد  هدش  حرطم  طوطخ  یرایسب  ۀجیتن  رد 
رثؤم دنمشوھ و  ًاقیمع  تیریدم  کی  هک  نیا  ، و  دنا هتفای  نامزاس  ًالماک  ناگدننک 

ًالامتحا  ، یزکرم رود و  رایسب  عبنم  کی  زا  یھلا  یایادھ  نیا  زا  هدننک  تیادھ 
، و دنیآ یم  تارک  هب  نوتگنینیوید  زا  اھنآ  هک  میناد  یم  ام   . دراد دوجو   ، نوتگنینیوید

. دندرگ یم  زاب  اجنآ  هب  ناشعبات  دارفا  گرم  زا  سپ  کش  نودب 

هدنیازف دح  هب  یحور  رتالاب  یاھ  هتسر  نایم  رد  تیریدم  یاھمسیناکم  فشک 
فیاظو یارجا  ریگرد  هک  نیا  نمض   ، نم ۀتسر  یاھتیصخش   . تسا راوشد 

یصخش رامشیب  یاھھورگ  اب  هاگآدوخان  روط  هب  کش  نودب   ، دنتسھ ام  صخشم 
لمع روانھپ  ناھج  نیطبترم  ناونع  هب  ًادحتم  هک  تیھولا  ریز  رگید  یصخشریغ  و 

اریز مینک  یم  تمدخ  هنوگ  نیدب  ام  هک  مینک  یم  نامگ  ام   . دنراد تکراشم  دننک  یم 
( هتفای تیصخش  ناگدننک  میظنت  زا  ادج   ) هتفای تیصخش  تاقولخم  هورگ  اھنت  ام 

شیپ تادوجوم  رامشیب  یاھ  هتسر  روضح  زا  تخاونکی  روط  هب  هک  میتسھ 
. میتسھ هاگآ  یصخش 

زکرم عبنم و  نیلوا  ِیصخش  شیپ  تیھولا  تاعطق  هک  ناگدننک  میظنت  روضح  زا  ام 
قوف یاھ  هولج  هک  ار  ثیلثت  ۀتفای  ماھلا  حاورا  روضح  ام   . میتسھ هاگآ  دنتسھ 

یحور روضح  بیترت  نیمھ  هب  ام   . مینک یم  سح  دنتسھ  تشھب  ثیلثت  یصخش 
همشچرس نارکیب  حور  نادواج و  رسپ  زا  هک  ار  یا  هدشن  راکشآ  یاھ  هتسر  یخرب 
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یارب هک  یرگید  تادوجوم  هب  تبسن  ام  زاب  . و  مینک یم  ییاسانش  ًانیقی  دنا  هتفای 
. میتسین شنکاو  دقاف  لماک  روط  هب  تسا  هدشن  راکشآ  امش 

رد هک  روطنیمھ   ، درفنم ناروآ  مایپ  هک  دنھد  یم  شزومآ  نادابن  یاھقداص  کلم 
ناگدننک گنھامھ   ، دنوش یم  تبث  یلماکت  ِلاعتم  دزیا  طسب  لاح  رد  تیھولا 

یگناگی رد  ام  هک  تسا  لمتحم  رایسب   . دنتسھ نوگانوگ  تاریثأت  نیا  یتیصخش 
اما  ، میشاب هتشاد  تکرش  نامز  ۀدشن  هداد  حیضوت  یاھ  هدیدپ  زا  یرایسب  یبرجت 

. میتسین نئمطم  یدرکراک  نینچ  زا  هناھاگآ  روط  هب  ام 

رگید یحور  تاریثأت  اب  هطبار  - 4

ۀرتسگ رد   ، تیھولا رگید  تاعطق  اب  نکمم  یگنھامھ  زا  هتشذگ  ناگدننک  میظنت 
اویش ینایب  اب  زیمآرارسا  ناحصان   . دنتسھ اھنت  ًالماک  یناسنا  نھذ  رد  ناشتیلاعف 
یمامت لامعِا  زا  تسا  نکمم  ًارھاظ  ردپ  هچ  رگ  هک  دنیوگ  یم  نخس  تیعقاو  نیا  زا 
هدرک یشوپ  مشچ  گرزب  ناھج  رسارس  رد  یصخش  میقتسم  ۀتیروتا  تردق و 

رگشنیرفآ یلاعتم  نادنزرف  یوس  زا  یشوپ  مشچ  ِلمع  نیا  مغر  هب   ، دشاب
یاھناور ناھذا و  رد  روضح  ریذپان  شلاچ  قح  ًاعطق  ردپ   ، تشھب یاھتیھولا 

تاقولخم یمامت  یلمع  نینچ  اب  دناوتب  هک  یدح  ات   ، ار شلماکت  لاح  رد  تاقولخم 
، دنک بلج  دوخ  یوس  هب  تشھب  نارسپ  یحور  ۀبذاج  اب  یگنھامھ  اب  ار  شنیرفآ 
رد زونھ  هک  یماگنھ  امش  یتشھب  ییاطعا  رسپ   . تسا هدرک  ظفح  دوخ  یارب 
یوس هب  ار  اھناسنا  یمامت   ، منک جورع  نامسآ  هب  نم  رگا  : ” تفگ دوب  ایشنروی 
نارایمھ تشھب و  نارسپ  یششک  یحور  تردق  نیا  ام  “ . درک مھاوخ  بلج  دوخ 
ًامامت ردپ  درکراک  یاھشور  ام  اما   ، میمھف یم  میسانش و  یم  ار  اھنآ  رگشنیرفآ 
نھذ نورد  رد  هناریلد  نانچ  هک  زیمآرارسا  ناحصان  نیا  قیرط  زا  رد و  ار  دنمدرخ 

. مینک یمن  کرد  لماک  روط  هب  دننک  یم  راک  یگدنز و  رشب 

راک هب  طوبرم  ًارھاظ  ای   ، اب گنھامھ   ، عبات هک  یلاح  رد  زیمآرارسا  یاھدوجو  نیا 
لقتسم روط  هب  اھناسنا  نادنزرف  ناھذا  رد  هک  یلاح  رد  ، و  دنتسین اھناھج  ناھج 

هنارصم ریذپان  هفقو  روط  هب  دننکاس  اھنآ  رد  هک  یتاقولخم  زا   ، دننک یم  لمع 
تمس هب  ار  اھنآ  هشیمھ  ، و  دنرادرب ماگ  یھلا  یاھلا  هدیا  یوس  هب  هک  دنھاوخ  یم 

نیا  . دننک یم  بیغرت  رتھب  یگدنز  هدنیآ و  کی  فادھا  دصاقم و  یوس  هب   ، الاب
ناھج رسارس  رد  لیئاکیم  یونعم  ۀرتسگ  یرارقرب  هب  ًاموادم  زیمآرارسا  ناحصان 

تیمکاح تیبثت  هب  زیمآرارسا  یا  هنوگ  هب  هک  نیا  نمض   ، دننک یم  کمک  نادابن 
دنوادخ تساوخ  ناگدننک  میظنت   . دنناسر یم  یرای  ناتناورُا  رد  اھمایا  یامدق 

مسجت ًاصخش  نینچمھ  دنوادخ  یلاعتم  رگشنیرفآ  نادنزرف  هک  اجنآ  زا  ، و  دنتسھ
تیمکاح ناگدننک و  میظنت  لامعا  ِلباقتم  یگتسباو   ، دنتسھ تساوخ  نامھ 
تیمکاح ناگدننک و  میظنت  ۀناردپ  روضح   . تسا ریذپان  بانتجا  ناھج  نانارمکح 
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نوگانوگ یاھ  هولج  دیاب   ، تسین طوبرم  مھ  هب  ًارھاظ  هچ  رگ   ، نادابن لیئاکیم  ۀناردپ 
. دشاب تیھولا  نامھ 

یاھدوجو یمامت  کی و  رھ  زا  لقتسم  ًالماک  رکف  ناگدننک  میظنت  دسر  یم  رظن  هب 
ًالماک  ، ناھج نیناوق  قباطم  اھنآ  دسر  یم  رظن  هب  ؛  دنور یم  دنیآ و  یم  رگید  یحور 
لرتنک ار  اھنآ  تسا و  مکاح  رگید  یحور  تاریثأت  ۀیلک  لامعا  رب  هک  ییاھنآ  زا  ادج 
کش نودب   ، یرھاظ لالقتسا  نینچ  زا  رظن  فرص  اما   . دننک یم  لمع   ، دنک یم 

اب لماک  یگنھامھ  یماگمھ و  اب  اھنآ  هک  دزاس  یم  راکشآ  تدم  زارد  ۀدھاشم 
، و تقیقح حور   ، سدقلا حور   ، نھذ روای  حاورا  هلمج  زا   ، رگید یحور  تامدخ  ۀیلک 

. دننک یم  لمع  ناسنا  نھذ  رد  تاریثأت  ریاس 

یمامت هک  یماگنھ   ، دوش یم  یوزنم  شروش  قیرط  زا  هرک  کی  هک  یماگنھ 
لوحت زا  سپ  هک  روطنآ   ، دوش یم  عطق  هرایس  کی  ینوریب  ِیرادم  تاطابترا 

ناکما کی  طقف  یصخش  ناروآ  مایپ  زا  ادج   ، دش نینچ  ایشنروی  رد  ایشسگیلک 
طابترا قیرط  زا  نآ  ، و  دنام یم  یقاب  یناھج  ای  یا  هرایس  نیب  میقتسم  طابترا 

خر هچ  ناھج  کی  رد  ای  هرک  کی  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . تسا تارک  ناگدننک  میظنت 
هب هرایس  کی  یاوزنا   . دنتسین ریگرد  میقتسم  روط  هب  زگرھ  ناگدننک  میظنت   ، دھد
زا شخب  رھ  اب  طابترا  یرارقرب  یارب  نانآ  ییاناوت  ناگدننک و  میظنت  یور  قیرط  چیھ 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  . و  دراذگ یمن  ریثأت  یزکرم  ناھج  ای   ، ناھجربا  ، یلحم ناھج 
هدش هنیطنرق  تارک  رد  تشونرس  ۀریخذ  هاپس  راکدوخ  لاعتم و  ناگدننک  میظنت  اب 
یا هلیسو  ناونع  هب  یکینکت  نینچ  هب  لسوت   . دوش یم  رارقرب  سامت  ررکم  روط  هب 

ریخا یاھلاس  رد   . دریگ یم  تروص  یا  هرایس  یاوزنا  یاھتیدودحم  ندز  رود  یارب 
ًاتدمع تاطابترا  ۀویش  نآ  اما   ، تسا هدرک  لمع  ایشنروی  رد  مظعا  ناگتشرف  رادم 

. تسا هدش  دودحم  مظعا  ناگتشرف  هاپس  یاھدرکراک  هب  طقف 

میناوتان اھنآ  لماک  مھف  زا  هک  هدرتسگ  ناھج  رد  یحور  یاھ  هدیدپ  یرایسب  زا  ام 
داتسا ددنویپ  یم  عوقو  هب  ام  نوماریپ  هک  هچنآ  یمامت  رد  زونھ  ام   . میھاگآ

ناروآ مایپ  طسوت  کرد  لباقریغ  یاھراک  نیا  زا  یرایسب  هک  مدقتعم  نم  ؛ و  میتسین
میظنت هک  مرادن  رواب  نم   . دریگ یم  ماجنا  زیمآرارسا  ناحصان  عاونا  زا  یخرب  هبذاج و 

هک ما  هدش  دعاقتم  نم   . دنتسھ یناسنا  ناھذا  یزاسزاب  راک  فقو  ًافرص  ناگدننک 
یصخش شیپ  ۀدشن  راکشآ  یاھحور  یاھ  هتسر  ریاس  هتفای و  تیصخش  ِناحصان 

. دنتسھ دوجو  ملاع  تاقولخم  اب  یناھج  ردپ  ۀتخانشان  میقتسم و  سامت  ۀدنیامن 

هدننک میظنت  تیرومأم  - 5

نوچمھ طلتخم  یتادوجوم  رد  تنوکس  بلطواد  هک  یماگنھ  ناگدننک  میظنت 
ار یراوشد  تیرومأم   ، دنوش یم  دننک  یم  یگدنز  ایشنروی  رد  هک  ییاھنآ 
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اجنآ رد  اھنآ   . دنا هتفرگ  هدھع  هب  ار  امش  ناھذا  رد  ندوب  ِراک  اھنآ  اما   . دنریذپ یم 
یاھمایپ نیا  سپس  دننک و  یم  تفایرد  ار  دوجو  ملاع  یحور  تادوجوم  یاھزردنا 
یتشھب دوعص  یارب  اھنآ  ؛  دنھد یم  لاقتنا  ای  هداد  ادن  ون  زا  یدام  نھذ  هب  ار  یحور 

. دنتسھ یرورض 

رارق هدافتسا  دروم  امش  ینونک  یگدنز  رد  دناوت  یمن  رکف  ۀدننک  میظنت  هک  ار  هچنآ 
زیمآ تیقفوم   روط  هب  دوخ  دزمان  ناسنا  هب  دناوت  یمن  وا  هک  ار  یقیاقح  نآ   ، دھد

، درک دھاوخ  ظفح  یرادافو  اب  دوجو  یدعب  ۀلحرم  رد  هدافتسا  یارب   ، دھد لاقتنا 
قولخم تسکش  ای  یناوتان  لیلد  هب  هک  ار  یدراوم  نآ  نونکا  هک  روطنامھ  تسرد 

تبث یناسنا  درف  ۀبرجت  رد  دناوت  یمن  یراکمھ  یفکم  ۀجرد  کی  ندروآ  لمع  هب  رد 
. دنک یم  لمح  هریاد  هب  هریاد  زا   ، دنک

ار یزیچ  زگرھ  ناگدننک  میظنت  دیشاب : هتشاد  نانیمطا  زیچ  کی  هب  دیناوت  یم  امش 
ناروای نیا  زا  هک  میا  هدیدن  ام  زگرھ   . دنھد یمن  تسد  زا  هدش  هدرپس  اھنآ  هب  هک 
عون هک   ، یحور تادوجوم  رتالاب  عاونا  ریاس  ناگتشرف و   . دنز رس  ییاطخ  یحور 

، دنوش اریذپ  ار  ترارش  هاگھگ  تسا  نکمم   ، دنتسین انثتسا  یلحم  ناھج  نادنزرف 
زگرھ ناگدننک  میظنت  اما   ، دنوش فرحنم  یھلا  هار  زا  تاقوا  یھاگ  تسا  نکمم  و 
رد هزادنا  نامھ  هب  نیا  ، و  دنتسھ اکتا  لباق  ًاقلطم  اھنآ   . دنوش یمن  لزلزت  راچد 

. دنک یم  قدص  هورگ  تفھ  یمامت  دروم 

یدنزرف یاطعا   ، امش دوجو  یدعب  دیدج و  عون  لیسناتپ  امش  ۀدننک  میظنت 
تساوخ تیاضر  اب  قیرط و  زا  هدننک  میظنت   . تسا شیپ  زا  دنوادخ  اب  امش  ۀنادواج 

ۀطلس تحت  ار  قولخم  یدام  نھذ  یاھدنور  هک  تسا  رادروخرب  تردق  نیا  زا  امش 
. دھد رارق  ییایشناروم  روھظ  لاح  رد  ناور  دصاقم  اھ و  هزیگنا  ۀدننک  نوگرگد  لامعا 

زا  ، اھنآ  . دنتسھ رکف  ناگدننک  میظنت  اھنآ  ؛  دنتسین رکف  ناروای  زیمآرارسا  ناحصان 
دیدج و تارک  یارب  دیدج  ینھذ  نتخاس  روظنم  هب   ، یزاس تیونعم  میظنت و  قیرط 

اھنآ تیرومأم   . دننک یم  شالت  یدام  نھذ  اب  امش  ۀدنیآ  یناگدنز  نارود  ِدیدج  مان 
هدیمان ینامسآ  نارای  اھنآ   . یگدنز نیا  هن   ، تسا طوبرم  هدنیآ  یگدنز  هب  ًاتدمع 
ناسنا یناگدنز  نارود  نتخاس  ناسآ  هب  یا  هقالع  اھنآ   . ینیمز نارای  هن   ، دنا هدش 
امش یگدنز  نتخاس  راومھان  راوشد و  هب  یقطنم  یدح  ات  اھنآ  هکلب  ؛  دنرادن

کی روضح   . دنوش هدوزفا  هتخیگنارب و  تامیمصت  بیترت  نیدب  ات   ، دنتسھ دنمقالع 
اسرف تقاط  رکفت  زا  ییاھر  یگدنز و  تلوھس  بجوم  گرزب  یرکف  ۀدننک  میظنت 
شمارآ کی  لایخ و  ۀداعلا  قوف  یتحار  بجوم  یھلا  ۀیدھ  نینچ  هکلب   ، دوش یمن 

. دوش یم  حور  یلاع 

یلصا شنکاو  رد  امش  مغ  یداش و  رییغت  لاح  رد  هتسویپ  ارذگ و  تاساسحا 
امش یدام  ینوریب  طیحم  امش و  یناور  یلخاد  تیعضو  هب  یدام  یناسنا و  ًالماک 
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هاگن هدننک  میظنت  هب  یناسنا  یتحار  هناھاوخدوخ و  یلست  یارب   ، ور نیا  زا   . تسا
زا نانیمطا  یارب   ، هنادواج یارجام  یارب  امش  یزاس  هدامآ  هدننک  میظنت  راک   . دینکن

ۀدیجنر تاساسحا  رب  هک  تسین  نیا  زیمآرارسا  حصان  تیرومأم   . تسا امش  یاقب 
ناور یزاس  هدامآ   . دنک نامرد  ار  امش  ۀدش  راد  هشدخ  رورغ  ای  دھن  مھرم  امش 

دنک یم  بلج  ار  هدننک  میظنت  هجوت  هک  تسا  هنایارگزارف  ینالوط  نارود  یارب  امش 
. دزاس یم  لاغشا  ار  وا  تقو  و 

امش و ناھذا  رد  ناگدننک  میظنت  هک  مھد  حیضوت  امش  یارب  مناوتب  مراد  کش  نم 
رد یتسار  هب  هک  هچنآ  زا  هک  مناد  یمن  نم   . دننک یم  هچ  ًاقیقد  امش  یاھناور  یارب 

هاگآ لماک  روط  هب  دھد  یم  خر  یرشب  نھذ  کی  یھلا و  حصان  کی  یناھیک  طابترا 
حرط و اب  هطبار  رد  هن   ، تسا زیمآرارسا  ام  یارب  یا  هزادنا  ات  ًامامت  نیا   . مشاب
تسا لیلد  نیمھ  هب  تسرد  . و  درواتسد یعقاو  ۀویش  اب  هطبار  رد  هکلب  دوصقم 

اب یناف  یاھناسنا  هب  ینامسآ  یایادھ  نیا  یارب  بسانم  مان  کی  نتفای  رد  ام  هک 
. میتسھ هجاوم  یلکشم  نینچ 

هب دامتعا  رھم و  هب  سرت  زا  ار  امش  تاساسحا  هک  دنلیام  رکف  ناگدننک  میظنت 
نیا هناھاوخلد  یکیناکم و  روط  هب  دنناوت  یمن  اھنآ  اما  ؛  دنزاس لیدبت  نیقی  ِسفن 

یتامیمصت نآ  یارجا  رد   . تسامش ۀفیظو  راک  نیا  ؛  دنھد ماجنا  ار  ییاھراک  نینچ 
ار یناور  هاگ  هیکت  نآ  ًالمع  امش   ، دزاس یم  اھر  سرت  یاھدنب  دیق و  زا  ار  امش  هک 

اقترا و یونعم  مرھا  کی  دناوت  یم  ًابقاعتم  هدننک  میظنت  هک  دیزاس  یم  مھارف 
. درب راک  هب  نآ  یور  ار  هدنورشیپ  یرگنشور 

اھداژن رت  نییاپ  رتالاب و  تاشیارگ  نایم  راکشآ  زیت و  یاھداضت  هب  هک  یماگنھ 
هک ار  هچنآ  ًافرص  هن   ) تسا طلغ  ای  تسرد  یتسار  هب  هک  یزیچ  نآ  نیب   ، دسر یم 
هک دیشاب  مرگلد  نیا  هب  دیناوت  یم  امش   ،( دیمانب طلغ  تسرد و  تسا  نکمم  امش 

. دنک یم  تکرش  یبراجت  نینچ  رد  لاعف  یعطق و  یقیرط  هب  هشیمھ  هدننک  میظنت 
یرشب کیرش  یارب  تسا  نکمم  هدننک  میظنت  تیلاعف  نیا  هک  تیعقاو  نیا  فرص 

 . دھاک یمن  نآ  تیعقاو  شزرا و  زا  یدح  نیرتمک  هب  دشاب  راکشآان 

نآ  ، دیروخب تسکش  اقب  رد  تشونرس  یصخش  ظفاحم  کی  نتشاد  اب  امش  رگا 
هب هدش  هدرپس  تناما  ۀنارادافو  یارجا  رد  تیناقح  تابثا  روظنم  هب  ظفاحم  ۀتشرف 

تحت دارفا  هک  یماگنھ  ناگدننک  میظنت  اما   . دوش عقاو  یرواد  دروم  دیاب  دوخ 
عقاو یگدیسر  دروم  هنوگ  نیدب  دنروخ  یم  تسکش  اقب  رد  ناشتیمویق 

کی یناحور  تمدخ  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  هک  میناد  یم  یگمھ  ام   . دنوش یمن 
؛ دننک یم  راک  یتشھب  لامک  قیرط  هب  رکف  ناگدننک  میظنت   ، دشابن لماک  هتشرف 

رھ طسوت  داقتنا  ناکما  زا  رتارف  هک  صقن  یب  کینکت  کی  اب  اھنآ  یناحور  تمدخ 
. دوش یم  یگژیو  نییعت  تسا  نوتگنینیوید  زا  جراخ  دوجوم 
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دوخ لماک  الاو و  ناگدننک  میظنت  هک  تسا  یھلا  فطل  یتفگش  کی  یتسار  هب  نیا 
اطع ایشنروی  یاھناسنا  ریظن  یدام  تاقولخم  ناھذا  رد  یعقاو  دوجو  یارب  ار 

ار نیمز  ۀرک  أشنم  ناویح  تادوجوم  اب  طورشم  تدحو  کی  یتسار  هب  ، و  دننک یم 
. دنناسر یم  ماجنا  هب 

یاطعا لابند  هب   ، دشاب هچ  هرک  کی  نانکاس  ِنیشیپ  تیعضو  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
میظنت جوف   ، اھناسنا یمامت  هب  تقیقح  حور  یاطعا  زا  سپ  یھلا و  رسپ  کی 

هدارا بحاص  لامرن  تاقولخم  یمامت  ناھذا  رد  ات  دنیآ  یم  یا  هرک  نینچ  هب  ناگدننک 
ناحصان نیا   ، تشھب ییاطعا  رسپ  کی  تیرومأم  لیمکت  لابند  هب   . دننیزگ ینکس 
یاطعا قیرط  زا  ردپ   . دنوش یم  امش “ نورد  رد  نامسآ  یھاشداپ   ” یتسار هب 

، دروآ یم  لمع  هب  ترارش  هانگ و  اب  ار  نکمم  یکیدزن  نیرت  گنتاگنت  یھلا  یایادھ 
مدع ۀحوبحب  رد  تسرد  یتح  هدننک  میظنت  هک  دراد  تحص  ًالمع  نیا  هک  ارچ 

رد نکاس  ناگدننک  میظنت   . دنک یتسیزمھ  ناسنا  نھذ  رد  دیاب  یرشب  یراکتسرد 
جنر دنتسھ  هناھاوخدوخ  تسپ و  ًالماک  هک  یراکفا  نآ  ۀطساو  هب  هژیو  هب  ناسنا 

، و دنوش یم  ناشیرپ  تسا  یھلا  ابیز و  هک  هچنآ  یارب  یتمرح  یب  زا  اھنآ  ؛  دنرب یم 
بجوم ًالمع  ناسنا  ۀناکدوک  تابارطضا  یناویح و  ۀناھلبا  یاھسرت  زا  یرایسب 

. دوش یم  اھنآ  راک  تعنامم 

رد دنوادخ  ریوصت  ساکعنا  یناھج و  ردپ  ۀیطع  کش  نودب  زیمآرارسا  ناحصان 
دیاب هک  داد  یم  زردنا  اھناسنا  هب  یراگزور  گرزب  راگزومآ  کی   . دنتسھ ناھج  ۀرتسگ 

نانآ هک   ، دنوش ینیون  یاھناسنا  هک  ؛  دنوش ایحا  دوخ  یاھ  هشیدنا  حور  رد 
هدننک میظنت   . دنا هدش  هدیرفآ  تقیقح  لیمکت  رد  یراکتسرد و  رد   ، دنوادخ نوچمھ 

ای یکیزیف  تھابش  هب  هن  دنوادخ “ ریوصت   ” . تسا دنوادخ  روضح  ، و  تینابر ناشن 
ردپ یحور  روضح  ۀیدھ  هب  هکلب   ، قولخم یدام  ۀیطع  صخشم  یاھتیدودحم  هب 
اھناھج ۀبترم  نود  تاقولخم  هب  رکف  ناگدننک  میظنت  ینامسآ  یاطعا  رد  یناھج 

. دراد هراشا 

نورد رد  یھلا  رتکاراک  هب  یبایتسد  هب  دیما  یونعم و  لین  ۀمشچرس  هدننک  میظنت 
فرص تاقولخم  زا  ار  امش  هک   ، تسا اقب  ناکما  ، و  زایتما  ، یدنمناوت وا   . تسا امش 
هب رتالاب و  کرحم  وا   . دزاس یم  زیامتم  هشیمھ  یارب  لماک و  روط  هب  یناویح 

هک تسا  یکیزیف  ینوریب و  کرحم  اب  هسیاقم  رد  هشیدنا  یونعم  ینورد  یتسار 
. دسر یم  نھذ  هب  یدام  ندب  یژرنا  یبصع -  مسیناکم  یور 

راوتسا یا  هنوگ  هب  ینھذ  شنیرفآ  رھ  زا  هدنیآ  یناگدنز  نارود  رادافو  نارادساپ  نیا 
روطنآ ار  امش  تیعطق  اب  یمارآ و  هب  بیترت  نیدب  اھنآ   . دنزاس یم  یحور  ۀنیرق  کی 
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اقب تارک  رد  تایح  دیدجت  یارب  یونعم ) روط  هب  طقف   ) دیتسھ یتسار  هب  هک 
لاح رد  ِتیعقاو  رد  یحور  عیدب  یاھیزاسزاب  نیا  یمامت  . و  دننک یم  یزاسزاب 
ظفح  ، امش ییایشناروم  دوجو   ، امش ریذپانانف  لماکت و  لاح  رد  ناور  ِیرادیدپ 
نیا تسا  رداق  تردن  هب  هدننک  میظنت  هک  نیا  مغر  هب  اھتیعقاو  نیا   . دنوش یم 
شیامن یھاگآ  دوخ  رون  هب  هک  دھد  لالج  ردقنآ  ار  هدش  یزاس  هنیرق  یاھشنیرفآ 

. دنتسھ اجنآ  عقاو  رد   ، دنوش هداد 

یھلا ردام  ردپ و  زین  هدننک  میظنت   ، دیتسھ یرشب  ردام  ردپ و  امش  هک  روطنامھ  و 
ۀدنیآ ییایشناروم و  رتھب  ِدوخ   ، امش تفرشیپ  لاح  رد  رتالاب و  ِدوخ   ، یعقاو یامش 
تاضق و هک  تسا  ییایشناروم  لماکت  لاح  رد  ناور  نیا  . و  تسا امش  یحور 
هب الاب  یوس  هب  ار  امش  دنراد و  یم  ررقم  ار  امش  یاقب  هک  یماگنھ   ، ناسرزاب

، دنوادخ امش —  یافواب  راکمھ  اب  نادواج  طابترا  رد  نایاپ  یب  دوجو  دیدج و  تارک 
. دنھد یم  زیمت   ، دنراد یم  مازعا  هدننک —  میظنت 

ِلماکت لاح  رد  یاھناور  ِیھلا  ِیلصا  یاھ  هخسن   ، نادواج ناکاین  ناگدننک  میظنت 
رد شالت  هب  ار  ناسنا  هک  دنتسھ  ریذپان  هفقو  قایتشا  نآ  اھنآ   . دنتسھ ریذپانانف 

تیادھ هدنیآ  یونعم و  یناگدنز  نارود  رون  رد  ینونک  یدام و  دوجو  رب  طلست 
ردقچ . و  دنتسھ یدبا  تفرشیپ  ۀمشچرس   ، اریمان دیما  ناینادنز  ناحصان   . دنک یم 

تذل میقتسم  شیب  مک و  ییاھلاناک  رد  دوخ  عبات  دارفا  اب  طابترا  یرارقرب  زا  اھنآ 
ریاس تامالع و  اب  دنناوت  یم  هک  یماگنھ   ، دنوش یم  رورسم  اھنآ  ردقچ  دنرب ! یم 
درخ هب  ًامیقتسم  ار  دوخ  یاھمایپ  دننز و  راک  هب  تسد  میقتسمریغ  یاھشور 

! دنھد لاقتنا  دوخ  یرشب  ناراکمھ 

کی  ، نارکیب ًابیرقت  زادنا  مشچ  کی  زا  ینایاپ  یب  ِندش  راکشآ  اھناسنا  امش 
یارب تصرف  ۀعسوت  لاح  رد  هتسویپ  نایاپ و  یب  یاھ  هصرع  زا  دودحمان  شرتسگ 

دح و یب  تفرشیپ  ، و  الاو نانیمطا  مدع   ، دننام یب  ییوجارجام   ، روآدجو تمدخ 
دیاب امش  نامیا   ، دنیآ یم  درگ  نامسآ  رد  اھربا  هک  یماگنھ   . دیا هدرک  زاغآ  ار  رصح 
دیشاب رداق  دیاب  امش  بیترت  نیدب  ، و  دریذپب ار  نکاس  ۀدننک  میظنت  روضح  تیعقاو 

دیشروخ نشور  ششخرد  هب  یناسنا  نانیمطا  مدع  یاھرابغ  زا  رتارف  هک 
. دینکفا رظن  ایناتِس  رصق  تارک  ۀدننک  بلج  تاعافترا  رد  نادواج  ِیشنماسراپ 

[. ناتناورُا درفنم  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 109
ناھج تاقولخم  اب  ناگدننک  میظنت  ۀطبار 

نمض یتسار  هب  ، و  دنتسھ ناھج  یناگدنز  نارود  نادنزرف  رکف  ناگدننک  میظنت 
دیاب هرکاب  ناگدننک  میظنت   ، دنبای یم  لماکت  دشر و  یناسنا  تاقولخم  هک  نیا 
دوجو یاھالقت  یارب  یرشب  کدوک  تیصخش  هک  روطنامھ   . دننک بسک  هبرجت 

تایح یدعب  ۀلحرم  تانیرمت  رد  زین  هدننک  میظنت   ، دبای یم  هعسوت  یلماکت 
یحیرفت یعامتجا و  تایح  قیرط  زا  کدوک  هک  روطنامھ   . دبای یم  اقترا  هنایارگزارف 

دنچ ریذپ  قابطنا  تراھم  هب  دوخ  یلاسگرزب  یاھتیلاعف  یارب  یکدوک  ۀیلوا  نارود 
تایح یدعب  ۀلحرم  یارب  زین  درف  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت   ، دبای یم  تسد  هبناج 

هب هک  ییاھتیلاعف  نآ  نیرمت  یناسنا و  یتامدقم  یزیر  همانرب  قیرط  زا  یناھیک 
رد یرشب  دوجو   . دنک یم  بسک  تراھم  دنتسھ  طوبرم  ایشناروم  یناگدنز  نارود 

یارب یگدامآ  رد  هدننک  میظنت  طسوت  هک  تسا  نیرمت  زا  یا  هرود  ۀدنریگ  رب 
رثؤم روط  هب  هدنیآ  یگدنز  کی  رتگرزب  یاھتیعقوم  هتفای و  شیازفا  یاھتیلوئسم 
نورد رد  هک  نیا  نمض   ، هدننک میظنت  یاھشالت  اما   . دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم 

زورما  . تسین یا  هرایس  دوجو  ارذگ و  یگدنز  روما  ریگرد  دایز   ، دنک یم  یگدنز  امش 
رد  ، دنتسھ هک  روطنآ   ، ار ناھج  یناگدنز  نارود  یاھتیعقاو  رکف  ناگدننک  میظنت 

. دننک یم  نیرمت  یرشب  تادوجوم  لماکت  لاح  رد  ناھذا 

ناگدننک میظنت  ومن  دشر و  - 1

زا اھنآ  مازعا  زا  شیپ   ، هرکاب ناگدننک  میظنت  ومن  دشر و  شزومآ و  یارب 
زیچ ام  عقاو  رد  اما   ، دشاب هتشاد  دوجو  طوسبم  عماج و  یحرط  دیاب   ، نوتگنینیوید
یواح ناگدننک  میظنت  ددجم  شزومآ  یارب  نینچمھ   . میناد یمن  نآ  ۀرابرد  یدایز 

یناسنا ترشاعم  دیدج  یاھتیرومأم  هب  هک  نآ  زا  شیپ   ، درف رد  تماقا  ۀبرجت 
رد یلو   ، دشاب هتشاد  دوجو  یا  هدرتسگ  متسیس  دیاب  کش  نودب   ، دننک تردابم 

. میناد یمن  ام  زاب  عقاو 

دروم حصان  اب  ناسنا  کی  راب  رھ  هک  دنا  هتفگ  نم  هب  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت 
هب هدننک  میظنت  هک  یماگنھ   ، دروخ یم  تسکش  اقب  رد  هدش  عقاو  ینکس 
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نیا  . دریگ یم  رارق  یا  هدرتسگ  یشزومآ  سرد  ضرعم  رد   ، ددرگ یم  زاب  نوتگنینیوید 
نیا ، و  دوش یم  رسیم  یرشب  دوجوم  کی  رد  تماقا  ۀبرجت  قیرط  زا  هفاضا  شزومآ 

. دریگ یم  تروص  نامز  یلماکت  تارک  هب  هدننک  میظنت  تشگزاب  زا  شیپ  هشیمھ 

ۀدننک میظنت  کی  تینابر  لامک   . درادن یناھیک  نیشناج  چیھ  یگدنز  یعقاو  ۀبرجت 
یبرجت ناوت  زیمآرارسا  حصان  نیا  هب  بیترت  چیھ  هب  هتفای  لکش  یگزات  هب  ِیرکف 
اھنت نآ  ؛  تسا ریذپان  ییادج  هدنز  دوجو  کی  زا  هبرجت   . دنک یمن  اطع  یتامدخ 

نآ بسک  ترورض  زا  ار  امش  دناوت  یمن  یھلا  ۀیطع  زا  رادقم  چیھ  هک  تسا  یزیچ 
اب کارتشا  رد  رکف  ناگدننک  میظنت  ور  نیا  زا   . دزاس دازآ  یعقاو  یناگدنز  قیرط  زا 
هبرجت دیاب   ، دننک یم  لمع  یگدنز و  لاعتم  ِینونک  ۀرتسگ  رد  هک  یتادوجوم  ۀیلک 
رتالاب و یاھھورگ  هب  هبرجت  یب  رت و  نییاپ  یاھھورگ  زا  دیاب  نانآ  ؛  دننک بسک 

. دنبای لماکت  رت  هبرجتاب 

؛ دننک یم  یط  ار  یناسنا  نھذ  رد  ومن  دشر و  یعطق  نارود  کی  ناگدننک  میظنت 
اھنآ  . تسا نانآ  هب  قلعتم  دبا  یارب  هکدنبای  یم  تسد  یعقاو  تراھم  کی  هب  اھنآ 
سامت رھ  ۀجیتن  رد  دوخ  عبات  یناسنا  صخشم  دارفا  یاقب  مدع  ای  اقب  زا  رظن  فرص 

رادروخرب هدننک  میظنت  ِیدنمناوت  تراھم و  زا  یجیردت  روط  هب  یدام  یاھداژن  اب 
ناور لماکت  ِییافوکش  رد  یرشب  نھذ  ِربارب  یاکرش  نینچمھ  اھنآ   . دنوش یم 

. تسا رادروخرب  اقب  تیفرظ  زا  هک  دنتسھ  ریذپانانف 

یناسنا دوجوم  کی  ۀدنبای  اقب  ناور  اب  یگناگی  رد  هدننک  میظنت  لماکت  ۀلحرم  نیلوا 
تمس هب  نورد و  یوس  هب  ًاتعیبط  امش  هک  یلاح  رد   ، ور نیا  زا   . دیآ یم  تسد  هب 

هب نوریب و  یوس  هب  ًاتعیبط  ناگدننک  میظنت   ، دیبای یم  لماکت  ادخ  هب  ناسنا  زا  الاب 
نیا ییاھن  لوصحم  بیترت  نیدب  ؛ و  دنبای یم  لماکت  ناسنا  هب  ادخ  زا  نییاپ  تمس 

. دوب دھاوخ  دنوادخ  دنزرف  ناسنا و  دنزرف  دبا  یارب  تیرشب  تینابر و  یگناگی 

راکدوخ ناگدننک  میظنت  - 2

، هرکاب دیا : هتفای  عالطا  هبرجت  اب  هطبار  رد  ناگدننک  میظنت  یدنب  هقبط  نوماریپ  امش 
 — یدرکراک صخشم  یدنب  هقبط  کی  دیاب  نینچمھ  امش   . یلاعتم ، و  هتفرشیپ
تسا یسک  راکدوخ  ۀدننک  میظنت  کی   . دیسانشب ار  راکدوخ —  ناگدننک  میظنت 

: هک

هب ار  هدارا  یاراد  قولخم  کی  لماکت  لاح  رد  تایح  رد  مزال  صخشم  ۀبرجت  - 1
دارفا هب  ناگدننک  میظنت  هک  یا  هرک  عون  کی  رد  تقوم  نکاس  کی  ناونع 

ناسنا هک  یگناگی  ِیعقاو  ۀرایس  کی  رد  ای   ، دنا هدش  هداد  ضرق  طقف  یناسنا 
ۀدننک میظنت  کی  یحصان  نینچ   . دشاب یم  اراد   ، تسا هدروخ  تسکش  اقب  رد 
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. تسا یلاعتم  ای  هتفرشیپ و 

ظفاحم ۀتشرف  کی  هدیسر و  یناور  ۀریاد  نیموس  هب  هک  یناسنا  رد  - 2
تسد نزاوت  هب  یونعم  یدنمناوت  رد   ، هتفای صیصخت  وا  هب  فارس  یصخش 

. تسا هتفای 

هنامیمص یدزمان  هب  ، و  تسا هتفرگ  ار  یلاع  میمصت  هک  دراد  یعبات  ِناسنا  - 3
نامز هب  شیپ  زا  هدننک  میظنت   . تسا هدش  دراو  هدننک  میظنت  اب  هناقداص  و 
بوسحم یعقاو  دادخر  کی  تروص  هب  ار  یگناگی  درگن و  یم  یعقاو  یگناگی 

. دراد یم 

ۀرک کی  رد  تشونرس  ۀریخذ  یاھھاپس  زا  یکی  هب  هک  دراد  یعبات  ِناسنا  - 4
. تسا هدش  هدناوخارف  یناسنا  دوعص  یلماکت 

هدوب  سوبحم  نآ  رد  هک  یناسنا  نھذ  زا   ، ناسنا ندیباوخ  لوط  رد  ینامز  - 5
تمدخ ای   ، ددجم مان  تبث   ، سامت  ، یطابترا راک  هب  ات  تسا  هدش  ادج  ًاتقوم 

تسا طوبرم  شتیرومأم  ۀرک  ِیحور  تیریدم  هب  هک  یرگید  یرشب  قوف 
. دنز تسد 

لمکم هک  تسا  هدرک  تمدخ  یرشب  دوجوم  کی  ۀبرجت  رد  نارحب  ماگنھ  رد  - 6
یناھیک درواتسد  کی  یارجا  هک  یتیصخش   ، هدوب یحور  تیصخش  کی  یدام 

. تسا هدش  هدرپس  وا  هب  هدوب  یرورض  هرایس  یحور  درکراک  یارب  هک 

ناشرامشیب یاھ  هلغشم  اب  هک  نانچ   ، راکدوخ ِناگدننک  میظنت  دسر  یم  رظن  هب 
کی زا   ، دوش یم  هداد  ناشن  لصتم  یناسنا  دارفا  زا  جراخ  رد  مھ  نورد و  رد  مھ 
ِتماقا دروم  ِیرشب  یاھتیصخش  هک  یروما  یمامت  رد  هدارا  ۀظحالم  لباق  ۀجرد 
یاھتیلاعف رد  یناگدننک  میظنت  نینچ   . دنرادروخرب دزاس  یمن  ریگرد  ار  ناشلصفالب 

راکشآان نارگتماقا  تروص  هب  ًاررکم  رتشیب  اھنآ  اما   ، دننک یم  تکرش  ملاع  رامشیب 
. دننک یم  لمع  ناشدوخ  یباختنا  ِینیمز  یاھھاگلزنم 

رد هک  ییاھنآ  اب  دنناوت  یم  ناگدننک  میظنت  رت  هبرجتاب  رتالاب و  عاونا  نیا  کش  نودب 
ِناگدننک میظنت  هک  یلاح  رد  اما   . دننک رارقرب  طابترا  دنتسھ  رگید  یاھورملق 

روظنم هب  ناشلباقتم و  راک  حوطس  رد  طقف   ، دنراد لباقتم  طابترا  وحن  نیدب  راکدوخ 
رد ناگدننک  میظنت  ِیناحور  تمدخ  یارب  هک  هدش  هدرپس  تاعالطا  ظفح 

هتسناد یعقاوم  رد  هچ  رگ   ، دننک یم  نینچ  تسا  یرورض  ناشیتماقا  یاھورملق 
. دنا هدرک  لمع  یا  هرایس  نیب  روما  رد  نارحب  مایا  یط  رد  اھنآ  هک  هدش 

کرت ناشتساوخ  قباطم  ار  ناسنا  ندب  دنناوت  یم  راکدوخ  لاعتم و  ناگدننک  میظنت 
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راوس اھنآ  ؛  دنتسین یناسنا  تایح  کیژولویب  ای  کیناگرا  شخب  کی  نارگتماقا   . دننک
یارب تایح  نیزاغآ  یاھحرط  رد   . دنا هتفرگ  رارق  نآ  یور  هک  دنتسھ  یھلا  ناگدنوش 
دیاب دوجو  نیا  اب   . دنتسین یرورض  یدام  دوجو  یارب  اھنآ  اما   ، دش هدید  کرادت  اھنآ 
، دندیزگ ینکس  نآ  رد  هک  نیا  زا  سپ  ار  دوخ  یناسنا  هاگلزنم  اھنآ  هک  دوش  رکذ 

. دننک یم  کرت  تردن  هب   ، تقوم روط  هب  یتح 

ۀلوحم فیاظو  رب  الیتسا  هب  هک  دنتسھ  ییاھنآ  هدننک  لمع  قوف  ناگدننک  میظنت 
ریذپانانف ناور  لاقتنا  ای  یدام  تایح  ۀلیسو  لاوز  رظتنم  طقف  دنا و  هتفای  تسد  دوخ 

. دنتسھ وس  نآ  یایند  هب 

یناسنا عاونا  اب  ناگدننک  میظنت  ۀطبار  - 3

، و دنک یم  قرف  ناشفیلاکت  تعیبط  رب  انب  زیمآرارسا  ناحصان  لصفم  راک  تشرس 
یارب ًافرص  ناگدننک  میظنت  زا  یخرب   . دنشاب دنویپ  ای  طبار  ناگدننک  میظنت  هک  نیا 
ناشعبات دارفا  رگا   ، نارگید ؛  دنوش یم  هداد  ضرق  دوخ  عبات  دارفا  تقوم  رمع  لوط 
اطعا هزاجا  اب  یدبا  دنویپ  یارب  یتیصخش  یاھادیدناک  ناونع  هب   ، دنبای اقب 

اھمتسیس و زین  یا و  هرایس  توافتم  عاونا  نایم  رد  اھنآ  راک  رد  نینچمھ   . دنوش یم 
رتشیب  ، اھنآ یاھشالت  عومجم  رد  اما   . دراد دوجو  کدنا  عونت  کی  نوگانوگ  یاھناھج 
یا هنوگ  هب   ، ینامسآ تادوجوم  ۀدش  هدیرفآ  یاھ  هتسر  زا  کی  رھ  یاھدرکراک  زا 

. تسا تخاونکی  ریگمشچ 

شزومآ کی  تروص  هب  هدننک  میظنت  کی ) یرس  هورگ   ) یودب تارک  یخرب  رد 
ینکس قولخم  نھذ  رد   ، دوخ یجیردت  ۀعسوت  یگتخیھرف و  یارب  ًاتدمع   ، یبرجت

هک یماگنھ   ، نیزاغآ مایا  لوط  رد  ًالومعم  هرکاب  ناگدننک  میظنت   . دنیزگ یم 
مازعا یتارک  نینچ  هب   ، دنوش یم  کیدزن  میمصت  ۀرد  هب  یودب  یاھناسنا 

زا رتارف  یقالخا  یاھیدنلب  زا  دوعص  یکدنا  ًاتبسن  دادعت  هک  یماگنھ  اما  ؛  دندرگ یم 
رتالاب حوطس  هب  ندیسر  یارب  رتکاراک  هب  یبایتسد  سفن و  رب  الیتسا  یاھ  هپت 
ییاھنآ زا  هک  یرایسب  دوجو  نیا  اب   ) . دننک یم  باختنا  ار  یرادیدپ  لاح  رد  تیونعم 

دنویپ حور  اب  ۀدنبای  زارف  کی  ناونع  هب  دنوش  یمن  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  هب  رداق  هک 
شزومآ یودب  ناھذا  اب  ارذگ  ترشاعم  رد  ناگدننک  میظنت  ( . دنبای یم  اقب  هتفای 

ًابقاعتم ، و  دنروآ یم  تسد  هب  یزیگنا  تفگش  ۀبرجت  دننک و  یم  تفایرد  یدنمشزرا 
هدافتسا دروم  تارک  ریاس  رد  رترب  تادوجوم  عفن  هب  ار  هبرجت  نیا  دنوش  یم  رداق 

تسد زا  روانھپ  ناھج  یمامت  رد  دشاب  اقب  شزرا  یواح  هک  یزیچ  زگرھ   . دنھد رارق 
. دور یمن 

یرشب تادوجوم  هب  ًافرص  ناگدننک  میظنت  مود ) یرس  هورگ   ) تارک زا  یرگید  عون  رد 
دنویپ هب  زگرھ  یتماقا  نینچ  قیرط  زا  ناحصان  اجنیا  رد   . دنوش یم  هداد  ضرق 
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دوخ عبات  یرشب  دارفا  هب  ناسنا  رمع  لوط  رد  اما   ، دنبای یمن  تسد  یتیصخش 
ایشنروی یاھناسنا  هب  دنرداق  هک  هچنآ  زا  رتشیب  رایسب   ، دننک یم  یدایز  کمک 

طقف نانآ  یونعم  رتالاب  لین  یارب  ییوگلا  ناونع  هب  اجنیا  رد  ناگدننک  میظنت   . دنھدب
راک رد  اھنآ   . دنوش یم  هداد  ضرق  یرشب  تاقولخم  هب  رمع  لوط  کی  یارب 

. دنتسھ تقوم  ناروای  هدنبای  اقب  رتکاراک  کی  نتخاس  لماک  زیگنارب  یواکجنک 
زا اقب  لاح  رد  یاھناسنا  نیا   . دندرگ یمنزاب  یعیبط  گرم  زا  دعب  ناگدننک  میظنت 

. دنبای یم  تسد  هنادواج  تایح  هب  حور  اب  دنویپ  قیرط 

یھلا یایادھ  اب  یعقاو  یدزمان  کی  هس ) یرس  هورگ   ) ایشنروی ریظن  یتارک  رد 
کی  ، نادواج یگناگی  کی   ، دیبای اقب  امش  رگا   . گرم تایح و  یدزمان  کی   ، دراد دوجو 

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب   ، دوجوم کی  هب  هدننک  میظنت  ناسنا و  لیدبت   ، یدبا دنویپ 

تایح لوط  رد  دنرداق  ناگدننک  میظنت   ، تارک زا  یرس  نیا  ۀزغم  هس  یاھناسنا  رد 
دارفا اب  یرتشیب  رایسب  یلمع  سامت  هزغم  ود  هزغم و  کی  عون  هب  تبسن  تقوم 
تسرد هزغم  هس  عون   ، گرم زا  سپ  یگدنز  نارود  رد  اما   . دنروآ تسد  هب  دوخ  عبات 

. دنور یم  شیپ  ایشنروی —  یاھداژن  هزغم —  ود  کی و  عون  نامدرم  لثم 

میظنت  ، تشھب ییاطعا  رسپ  کی  تقوم  تماقا  لابند  هب   ، هزغم ود  تارک  رد 
دنرادروخرب اقب  یارب  زرحم  تیفرظ  زا  هک  یصاخشا  هب  تردن  هب  هرکاب  ناگدننک 

یمامت ًالمع  یتارک  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  رب  ام  داقتعا   . دنوش یم  هداد  صیصخت 
هب دننکاس  اقب  تیفرظ  زا  رادروخرب  ِدنمشوھ  نانز  نادرم و  رد  هک  یناگدننک  میظنت 

. دنراد قلعت  لاعتم  ای  هتفرشیپ  عون 

دوجو تادوجوم  زا  هورگ  هس  ایشنروی  یلماکت  ۀیلوا  یاھداژن  زا  یرایسب  رد 
میظنت تیفرظ  دقاف  یلک  هب  هک  دندوب  یناویح  ردقنآ  هک  دندوب  یناسک   . دنتشاد

هب ار  ناگدننک  میظنت  یارب  ارچ  نوچ و  یب  تیفرظ  هک  دندوب  ییاھنآ   . دندوب هدننک 
ًاروف دیسر  یم  ارف  یقالخا  تیلوئسم  نس  هک  یماگنھ  دنتشاذگ و  یم  شیامن 

تیعقوم کی  هک  تشاد  دوجو  یموس  ۀقبط  کی  ؛  دندرک یم  تفایرد  ار  اھنآ 
، دندوب رادروخرب  هدننک  میظنت  تفایرد  تیفرظ  زا  اھنآ  ؛  درک یم  لاغشا  ار  ینیبانیب 
ینکس نھذ  رد  درف  یصخش  تساوخرد  لابند  هب  دنتسناوت  یم  طقف  ناحصان  اما 

. دننیزگ

ناکاین لماع  قیرط  زا  یثرا  تیمورحم  ۀطساو  هب  هک  یتادوجوم  نآ  اب  هطبار  رد  اما 
اب سامت  رد  هرکاب  ۀدننک  میظنت  کی   ، دنتسین اقب  ۀتسیاش  ًالمع  تسپ  بسانمان و 

بیترت نیدب  تسا و  هدروآ  تسد  هب  شزرا  اب  یتامدقم  ۀبرجت  کی  یلماکت  نھذ 
دجاو رتھب  رگید  ۀرک  کی  رد  نھذ  رتالاب  عون  کی  رد  بقاعتم  تیرومأم  کی  ماجنا  یارب 

. تسا هدش  طیارش 
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یرشب تیصخش  ناگدننک و  میظنت  - 4

ناگدننک میظنت  ۀلیسو  هب  یرشب  تادوجوم  نایم  دنمشوھ  طابترا  رتالاب  لاکشا 
زا دوخ  ناعونمھ  یارب  تاناویح   . تسا هدش  عقاو  کمک  دروم  دایز  ۀزادنا  هب  نکاس 

اھنآ ؛  دنھد یمن  لاقتنا  رگیدکی  هب  ار  میھافم  اھنآ  اما   ، دنرادروخرب تاساسحا 
. دننک نایب  ار  اھلآ  هدیا  اھ و  هدیا  دنناوت  یمن  اما  دننک  تاساسحا  زاربا  دنناوت  یم 

ای ینالقع  ۀلدابم  یالاب  عون  کی  زین  یناویح  أشنم  ۀبرجت  یاراد  یاھناسنا 
ناگدننک میظنت  هک  نیا  ات  دننک  یمن  هبرجت  ار  شیوخ  ناعونمھ  اب  یونعم  یمدمھ 
ملکت تردق  یاراد  یلماکت  تاقولخم  نینچ  هک  یماگنھ  هچ  رگ   ، دنوش اطعا  رکف 

. دنریگ یم  رارق  ناگدننک  میظنت  تفایرد  یاتسار  رد   ، دنوش یم 

سامت نینچ  رد  اما   ، دننک یم  رارقرب  طابترا  رگیدکی  اب  یودب  ۀقیرط  کی  هب  تاناویح 
ناگدننک میظنت   . دراد دوجو  کدنا  هک  نیا  ای  درادن  دوجو  یتیصخش  چیھ  یودب 
عبنم زا  اھنآ  اما   . دنتسھ یصخش  شیپ  تادوجوم  اھنآ  ؛  دنتسین تیصخش 
اقترا ار  یرشب  تیصخش  یفیک  یاھ  هولج  اھنآ  روضح  ، و  دنیآ یم  تیصخش 

قدص دشاب  رادروخرب  نیشیپ  ۀبرجت  زا  هدننک  میظنت  رگا  هژیو  هب  رما  نیا  ؛  دھد یم 
. دنک یم 

. دنک یم  افیا  یا  هدمع  شقن  یرشب  تیصخش  زاربا  لیسناتپ  رد  هدننک  میظنت  عون 
لیلد هب  ًاتدمع  ایشنروی  یونعم  یرکف و  گرزب  ناربھر  زا  یرایسب   ، راصعا یط 

. دنا هدرک  لامعا  ار  دوخ  ریثأت  اھنآ  رد  نکاس  ناگدننک  میظنت  نیشیپ  رترب و  ۀبرجت 

یاھناسنا یاھ  هداون  نتخاس  یناسنا  ینوگرگد و  رد  نیزگ  ینکس  ناگدننک  میظنت 
میظنت رگا   . دندرک یراکمھ  دایز  ۀزادنا  هب  یحور  رگید  تاریثأت  اب  نھک  راصعا  یودب 

هب ایند   ، دنریگ هرانک  راک  زا  دنراد  تماقا  ایشنروی  نانکاس  ناھذا  رد  هک  یناگدننک 
؛ ددرگ یمزاب  یمارآ  هب  هیلوا  ناراگزور  یاھناسنا  یاھدرکراک  اھ و  هنحص  زا  یرایسب 

. دنتسھ ورشیپ  ندمت  یعقاو  یاھلیسناتپ  زا  یکی  یھلا  ناحصان 

هک ما  هدرک  هدھاشم  ار  ایشنروی  رد  نھذ  کی  رد  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  کی  نم 
ام  . تسا هدیزگ  تماقا  ناتناورُا  رد  نھذ  هدزناپ  رد  نآ  زا  شیپ  اسرووی  دانسا  قباطم 

هدوب رادروخرب  رگید  یاھناھجربا  رد  هباشم  براجت  زا  حصان  نیا  ایآ  هک  میناد  یمن 
ۀدننک میظنت  کی  نیا   . تسا هدوب  نینچ  مرب  یم  نامگ  نم  اما   ، هن ای  تسا 

نیا لوط  رد  ایشنروی  رد  اھورین  نیرتدنمتردق  نیرتدیفم و  زا  یکی  زیگنا و  تفگش 
نیا  ، دندرک یفن  ار  اقب  هک  نیا   ، دنا هداد  تسد  زا  نارگید  هچنآ   . تسا رضاح  رصع 

یاھتیفیک هک  وا  زا   . دروآ یم  تسد  هب  نونکا  امش ) ۀرک  یمامت  و   ) یرشب دوجوم 
رد  ، دش دھاوخ  هتفرگ  دراد  نونکا  هک  هبرجتاب  ۀدننک  میظنت  نآ  یتح  درادن  اقب 

شیپ زا  ۀدننک  میظنت  کی  یتح  تسا  رادروخرب  اقب  زادنا  مشچ  زا  هک  وا  زا  هک  یلاح 
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. دش دھاوخ  هداد  لبنت  یرارف  کی  ۀبرجت  اب 

ۀجرد کی  نتخاس  افوکش  لاح  رد  ناگدننک  میظنت  هک  تسا  نکمم  رظن  کی  زا 
اما  . دنشاب یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح یاھورملق  رد  یا  هرایس  یروراب  زا  صخشم 

نونکا  . دوش یم  هداد  اھنآ  هب  هرایس  نامھ  رد  ینیزگ  ینکس  ۀبرجت  ود  تردن  هب 
هدوب هرک  نیا  رد  ًاقباس  هک  دنک  یمن  تمدخ  ایشنروی  رد  یا  هدننک  میظنت  چیھ 

رد ار  اھنآ  قباوس  دادعت و  ام  اریز  میوگ  یم  نخس  هچ  ۀرابرد  مناد  یم  نم   . دشاب
. میراد اسرووی  یناگیاب 

هدننک میظنت  ینیزگ  ینکس  رد  یدام  یاھتیدودحم  - 5

یونعم تیمھا  زا  هک  ار  یلماوع  دنرداق  بلغا  راکدوخ  لاعتم و  ناگدننک  میظنت 
یلو هتفای  ییاھر  یاھلاناک  رد  هنادازآ  هک  یماگنھ   ، یرشب نھذ  هب  دنرادروخرب 

رد تاقوا  یھاگ  ، و  یمایا نینچ  رد   . دننک ادھا   ، دراد نایرج  قالخ  روصت  ۀدش  لرتنک 
ار دنور   ، دروآرد لرتنک  تحت  ار  ینھذ  تانایرج  تسا  رداق  هدننک  میظنت   ، باوخ لوط 

روظنم نیا  هب  ًامامت  نیا  . و  دھد تھج  رییغت  ار  هدیا  تکرح  سپس  ، و  دزاس فقوتم 
قیمع یاھینوگرگد  بجوم  یھاگآ  ارف  رتالاب  یاھھاگناھن  رد  هک  دوش  یم  ماجنا 

یاھ همغن  یاون  اب  یرتلماک  ۀقیرط  هب  ینھذ  یاھیژرنا  اھورین و  بیترت  نیدب   . دوش
. دنوش یم  میظنت  هدنیآ  لاح و  ِیحور  حطس  ِیطابترا 

ًاموادم هک  ار  یھلا  یادص  ، و  تخاس نشور  ار  نھذ  هک  تسا  رسیم  تاقوا  یھاگ 
، و یکین  ، تقیقح  ، درخ هب  تبسن  امش  ات   ، دینش دیوگ  یم  نخس  امش  نورد  زا 

هاگآ ًاشخب  دراد  ینکس  امش  رد  تباث  روط  هب  هک  یا  هوقلاب  تیصخش  ِییابیز 
. دیوش

ندومن یثنخ  هب  بلغا  امش  ینھذ  ۀدنبای  رییغت  تعرس  هب  تابث و  یب  تالاح  اما 
هب اھنت  هن  اھنآ  راک   . دوش یم  رجنم  ناگدننک  میظنت  راک  نتخاس  لتخم  اھحرط و 

درکراک نیا  هکلب   ، دوش یم  لتخم  یناسنا  یاھداژن  یتاذ  تعیبط  ۀطساو 
اج یاھ  هدیا   ، هدش هتشادنپ  شیپ  یاھھاگدید  ۀلیسو  هب  نینچمھ  یتامدخ 
نیا لیلد  هب   . دوش یم  دنک  دایز  ۀزادنا  هب  امش  دوخ  یاجرباپ  تابصعت  ، و  هداتفا

، و دوش یم  رادیدپ  یھاگآدوخ  رد  اھنآ  مامتان  یاھشنیرفآ  طقف  اھراب   ، اھتیدودحم
یاھتیعضو یسررب  رد   ، ور نیا  زا   . تسا ریذپان  بانتجا  تشادرب  رد  یمگردرس 

رد هک  هچنآ  یارب  طقف  هبرجت  هشیدنا و  رھ  ِیروف  تخانش  رد  طقف  طایتحا   ، ینھذ
دشاب تسناوت  یم  هک  هچنآ  هک  نیا  ، و  تسا هتفھن  تسھ  نیداینب  روط  هب  عقاو و 

. دوش هتشاگنا  هدیدان  ًالماک 

تابلاطم قباطم  نتسیز  ِیدادجا  تالیامت  میظنت  یگدنز  گرزب  لکشم 
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. تسا هدش  زاغآ  زیمآرارسا  حصان  یھلا  روضح  اب  هک  تسا  یونعم  یاھ  هتساوخ 
رد دناوت  یمن  یناسنا  چیھ  ناھجربا  ناھج و  رد  یناگدنز  نارود  رد  هک  یلاح  رد 
هب دیاب  ناسنا  رھ  دیراد  ایشنروی  رد  نونکا  هک  یتایح  رد   ، دشاب بابرا  ود  تمدخ 

یونعم تعیب  بابرا  کی  اب  طقف  هک  نیا  نمض  وا   . دشاب بابرا  ود  تمدخ  رد  راچان 
لیلد نیا  هب  ؛ و  دبای تراھم  یرشب  یارذگ  موادم  شزاس  کی  رنھ  رد  دیاب   ، دنک یم 
دنوش یم  هتسخ   ، دنروخ یم  تسکش  دنوش و  یم  لزلزت  راچد  یرایسب  هک  تسا 

. دنوش یم  یلماکت  یالقت  زا  یشان  یاھراشف  میلست  و 

ود رھ  ییایمیشورتکلا  لرتنک  قوف  یرکف و  ۀیطع  ِیدادجا  ابآ و  ثاریم  هک  یلاح  رد 
چیھ  ، دنیامن نییعت  ار  هدننک  میظنت  رثؤم  تیلاعف  ۀرتسگ  زرم  دح و  ات  دننک  یم  لمع 

. دوش یمن  یونعم  ییاھن  یبایتسد  عنام  زگرھ  لامرن ) ناھذا  رد   ) یثرا تیدودحم 
عنام اما   ، دنک داجیا  لالتخا  یتیصخش  یالیتسا  نازیم  رد  تسا  نکمم  تثارو 
یراکمھ دوخ  ۀدننک  میظنت  اب  امش  رگا   . دوش یمن  یبایزارف  یارجام  ییاھن  ماجرف 

دھاوخ لماکت  ار  ییایشناروم  ریذپانانف  ناور   ، دوز ای  رید   ، یھلا ۀیدھ   ، دینک
ناھج داتسا  ماقم  یلاع  رسپ  هب  ار  دیدج  قولخم   ، وا اب  دنویپ  لابند  هب  ، و  دیشخب

. دومن دھاوخ  هئارا  تشھب  رد  ناگدننک  میظنت  ردپ  هب  ماجنارس  یلحم و 

نیتسار یاھشزرا  موادت  - 6

دشاب هتشاد  اقب  شزرا  هک  یزیچ  ؛  دنروخ یمن  تسکش  زگرھ  ناگدننک  میظنت 
، هدارا بحاص  قولخم  رھ  رد  ینعمرپ  شزرا  رھ  یاقب  ؛  دور یمن  نیب  زا  هاگچیھ 

. تسا یعطق   ، بایشزرا ای  ینعم  فشاک  تیصخش  یاقب  مدع  ای  اقب  زا  رظن  فرص 
ۀبرجت ؛  دریذپن ار  اقب  تسا  نکمم  یناسنا  قولخم  کی  هچ  رگ  هک  تسا  نینچ  و 
تایح نینچ  دنمشزرا  یاھ  هبنج  نادواج  ۀدننک  میظنت  ؛  دوش یمن  فلت  تایح 

ار هتفای  اقب  یاھشزرا  یناعم و  نیا  دنک و  یم  لمح  رگید  یایند  هب  ار  ماکان  ًارھاظ 
اطع  ، دشاب رادروخرب  اقب  تیفرظ  زا  هک  یعون   ، یناسنا نھذ  رتالاب  عون  کی  هب 
نیتسار ینعم  چیھ  ؛  دتفا یمن  قافتا  یگدوھیب  هب  دنمشزرا  ۀبرجت  چیھ   . دنک یم 

. دور یمن  نایم  زا  زگرھ  یعقاو  شزرا  ای 

رشاعم طسوت  زیمآرارسا  حصان  کی  رگا   ، دراد طبر  دنویپ  یاھادیدناک  هب  هک  روطنآ 
هنایارگزارف یگدنز  نارود  ندومن  لابند  زا  یرشب  کیرش  رگا   ، دوش کرت  یناسنا 

، دوش یم  اھر  نآ ) زا  شیپ  ای   ) یعیبط گرم  طسوت  هک  یماگنھ   ، دنک یراددوخ 
لماکت هتفاین  اقب  قولخم  نآ  نھذ  رد  هک  ار  اقب  شزرا  یواح  زیچ  رھ  هدننک  میظنت 
یپایپ دارفا  یاقب  مدع  لیلد  هب  هدننک  میظنت  کی  رگا   . درب یم  دوخ  اب  تسا  هتفای 
حصان نیا  رگا  ، و  دنامب ماکان  یدنویپ  تیصخش  هب  یبایتسد  زا  ًاررکم  یرشب  عبات 

رد یداتسا  ندیزگ و  ینکس  ۀدش  بسک  ۀبرجت  یمامت   ، دبای تیصخش  ًابقاعتم 
تیصخش یگزات  هب  ۀدننک  میظنت  نینچ  ِیعقاو  ِییاراد  یناسنا  ناھذا  نیا  یمامت 
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هدش دنم  هرھب  نآ  زا  هدنیآ  راصعا  یمامت  رساترس  رد  هک  یا  هیطع   ، دوش یم  هتفای 
نیا هب  قلعتم  ۀتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  کی   . دھد یم  رارق  هدافتسا  دروم  و 
نیشیپ نابزیم  تاقولخم  یمامت  یاقب  یاھیگژیو  یمامت  بکرم  ژاتنوم  کی  هتسر 

. تسا دوخ 

دنوش یم  بلطواد  یناھج  ینالوط  ۀبرجت  زا  رادروخرب  ناگدننک  میظنت  هک  یماگنھ 
زا دنناد  یم  یبوخ  هب   ، دننیزگ ینکس  یھلا  نارسپ  رد  ییاطعا  یاھتیرومأم  یط 
ردپ بلغا  اما   . دیآ تسد  هب  دناوت  یمن  زگرھ  تیصخش  هب  لین  تمدخ  نیا  قیرط 
دوخ عون  ناریدم  ناونع  هب  ار  اھنآ  دنک و  یم  اطع  تیصخش  نابلطواد  نیا  هب  حاورا 
رد تیلوئسم  ِنتشاد  ِراختفا  زا  هک  دنتسھ  ییاھتیصخش  اھنیا   . دنک یم  تیبثت 

براجت ِیرشب  ۀزیمآ  نانآ  ریظن  یب  تعیبط  . و  دنا هدش  رادروخرب  نوتگنینیوید 
ِییاطعا رسپ  ِیرشب  تینابر  ِیحور  ۀخسن  نینچمھ  ناسنا و  رد  تماقا  ۀناگدنچ 

. تسا ینیزگ  ینکس  ییاھن  ۀبرجت  زا  تشھب 

تیصخش ۀدننک  میظنت  طسوت  امش  یلحم  ناھج  رد  ناگدننک  میظنت  یاھتیلاعف 
رد ار  لیئاکیم  هک  تسا  یحصان  نامھ  وا   . دوش یم  تیادھ  نادابن  لیئاکیم  ۀتفای 

. درک یم  ییامنھار  ماگ  هب  ماگ  فسوی  نب  عشوی  مسج  رد  شیرشب  یگدنز  ماگنھ 
تعیبط عاجش  حصان  نیا  ، و  دوب رادافو  دوخ  تناما  هب  هداعلا  قراخ  ۀدننک  میظنت  نیا 

باختنا رد  ار  یو  ِیناسنا  نھذ  هتسویپ  ، و  دومن تیادھ   ار  تشھب  رسپ  یرشب 
هدننک میظنت  نیا   . دومن ییامنھار   یدنمدرخ  اب  دنوادخ  لماک  تساوخ  ریسم 
رد دوب و  هدومن  تمدخ  قداص  کلم  اتنو  یکام  اب  میھاربا  راگزور  رد  ًاقباس 
براجت نیا  نیبانیب  مھ  ، و  ینیزگ ینکس  نیا  زا  شیپ  مھ   ، فرگش یاھیرو  هرھب 

. دوب ریگرد  ییاطعا 

رد هک  ینھذ  نآ   ، دش زوریپ  یسیع  یرشب  نھذ  رد  یتسار  هب  هدننک  میظنت  نیا 
ار ردپ  تساوخ  هب  هدش  سیدقت  فقو  کی  یگدنز  یرارکت  یاھتیعضو  زا  کی  رھ 
نینچ “ . دبای ققحت  وت  تساوخ  هکلب   ، نم تساوخ  هن  : ” تفگ یم  ، و  دومن یم  ظفح 
هب یرشب  تعیبط  یاھتیدودحم  زا  یقیقح  ۀمانرذگ  هناممصم  یگتشذگ  دوخ  زا 

. دھد یم  لیکشت  ار  یھلا  لین  ماجرف 

تیرشب وا  دنمناوت  تیصخش  زیمآرارسا  تعیبط  رد  نونکا  هدننک  میظنت  نیمھ 
ۀخسن  ، دزاس یم  سکعنم  ار  فسوی  نب  عشوی  ۀدش  هداد  دیمعت  لسغ  شیپ 

نایم زا  ایشنروی  ناسنا  نیرتگرزب  هک  یا  هدنز  نادواج و  یاھشزرا  ۀدنز  نادواج و 
ِیونعم یاھشزرا  لماک  فرصم  ات  هک  روطنآ   ، یلومعم یگدنز  کی  ۀناریقح  طیارش 

. دیرفآ  ، دش تسیز  یناسنا  ۀبرجت  رد  یبایتسد  لباق 

دوش هدرپس  هدننک  میظنت  کی  هب  هک  یمئاد  شزرا  یواح  زیچ  رھ  نادواج  یاقب 
کی هب  اطعا  یارب  ار  اھییاراد  نیا  صخشم  دراوم  رد  حصان   . تسا هدش  نیمضت 
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هب ، و  رگید دراوم  رد   . دراد یم  هاگن  هدنیآ  ینیزگ  ینکس  هب  قلعتم  یناسنا  نھذ 
هدنیآ رد  هدافتسا  یارب  هدش  ظفح  هتفای و  اقب  تایعقاو  نیا   ، یبای تیصخش  لابند 

. دنوش یم  ظفح  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ  تمدخ  رد 

هتفای تیصخش  ناگدننک  میظنت  تشونرس  - 7

یبای تیصخش  لباق  ردپ  ۀدننک  میظنت  ریغ  تاعطق  ایآ  هک  مییوگب  میناوت  یمن  ام 
ردپ ۀنابلطواد  لقتسم  ۀیطع  تیصخش  هک  دیا  هتفای  یھاگآ  امش  اما   ، هن ای  دنتسھ 
هب لین  اب  اھنت  ردپ  ۀعطق  ۀدننک  میظنت  عون   ، میناد یم  ام  هک  ییاج  ات   . تسا یناھج 

تیصخش هب  یصخش  دوجوم  کی  هب  یناحور  تمدخ  قیرط  زا  یصخش  یاھیگژیو 
رد نوتگنینیوید  رد  هتفای  تیصخش  ِناگدننک  میظنت  نیا   . دبای یم  تسد 

شزومآ شیوخ  یصخش  شیپ  نارایتسد  هب  هک  ییاج   ، دنتسھ ناشھاگلزنم 
. دننک یم  ییامنھار  ار  اھنآ  دنھد و  یم 

دقاف ِناگدننک  ناربج  ناگدنھد و  تابث  هتفای  تیصخش  ِیرکف  ناگدننک  میظنت 
ۀبرجت اھنآ   . دنتسھ روانھپ  یاھناھج  ناھج  لقتسم  ، و  هتفاین تیرومأم   ، تیدودحم

مھ هب  تادوجوم  اھنآ   . دننک یم  قیفلت  ار  یبرجت —  ارگدوجو و  قولخم —  قلاخ و 
هب ناھج  ۀرادا  رد  ار  یصخش  یصخش و  شیپ  اھنآ   . دنتسھ تیدبا  نامز و  ۀتسویپ 

. دنھد یم  دنویپ  مھ 

یاھتکتیشرآ دنمتردق  دنمدرخ و  ًامامت  ناریدم  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت 
 — یناھج ردپ  لماک  تمدخ  یصخش  لماوع  اھنآ   . دنتسھ نیداینب  ناھج 
یصخش نامداخ  اھنآ   . دنتسھ یصخش —  قوف  ، و  یصخش شیپ   ، یصخش
یاھورملق یمامت  رسارس  رد  هرظتنمریغ  ، و  یداعریغ  ، هداعلا قراخ  یاھدرکراک 
قلطم یادخ  حوطس  ات  یتح   ، یئاغ یادخ  ۀزوح  ِتیانوسبَا  یلاعتم  تارک 

. دنشاب یم 

یمامت ناشدوجو  ۀدودحم  رد  هک  دنتسھ  ییاھناھج  درف  هب  رصحنم  تادوجوم  اھنآ 
اھنآ دنتسھ —  یصخشدنچ  اھنآ   . دنراد رب  رد  ار  یتیصخش  ۀدش  هتخانش  طباور 
اھنآ  . دنتسھ تیصخش  زا  دعب  ، و  دنتسھ تیصخش   ، دنتسھ تیصخش  زا  شیپ 
ۀدنیآ ، و  نادواج رضاح  نامز   ، نادواج ۀتشذگ  رد  نوچمھ  ار  یناھج  ردپ  تیصخش 

. دننک یم  یگدنیامن  نادواج 

اما  ، دومن اطع  نادواج  رسپ  هب  ار  قلطم  نارکیب و  ۀدر  رد  ارگدوجو  تیصخش  ردپ 
هب هک  ار  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  عون  ِیبرجت  تیصخش  هک  دیزگرب  نینچ 
یناحور تمدخ  یارب  تسا  هدش  اطعا  یصخش  شیپ  یارگدوجو  ۀدننک  میظنت 
ِتیصخش قوف  زا  یرادروخرب  اھنآ  ود  رھ  تشونرس  ور  نیا  زا  . و  دیامن ظفح  دوخ 
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یتح ، و  یئاغ لاعتم -   ، ییاغ ِتیانوسبَا  یاھورملق  ِیلاعتم  تمدخ  ِنادواج  ۀدنیآ 
. تسا قلطم  یئاغ -  حوطس  ات 

هدید تغارف  لاح  رد  اھناھج  رد  تردن  هب  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت 
میظنت تاقوا  یھاگ  ، و  دننک یم  تروشم  اھمایا  یامدق  اب  هاگھگ  اھنآ   . دنوش یم 
بکاوک یزکرم  داتس  تارک  هب  هناگتفھ  ۀدننیرفآ  نارسپ  ۀتفای  تیصخش  ناگدننک 

. دنیامن تروشم  کِدادنارُو  نانارمکح  اب  ات  دنیآ  یم 

زا هک  تسرپرس  ۀبترمالاو  ایشنروی —  رظان  ِیا  هرایس  ِکِدادنارُو  هک  یماگنھ 
 — تفرگ هدھع  هب  ار  امش  ۀرک  یرارطضا  تباین  هتشذگ  رد  دایز  نادنچ  هن  یتدم 

یرارطضا یتسرپرس   ، دومن لامعا  میقم  لک  رادنامرف  روضح  رد  ار  شیوخ  ۀتیروتا 
یمامت هب  هلصافالب  وا   . دومن زاغآ  شیوخ  ۀدیزگرب  لماک  رداک  کی  اب  ار  ایشنروی 
میظنت هس  وا  اما   . دومن ررقم  ار  ناش  یا  هرایس  فیاظو  شنارایتسد  ناراکمھ و 

رھاظ شروضح  رد  تباین  نتفرگ  هدھع  هب  ۀظحل  رد  هک  ار  یا  هتفای  تیصخش  ۀدننک 
اریز  ، دنوش یم  رھاظ  هنوگ  نیدب  اھنآ  هک  تسناد  یمن  یتح  وا   . درکن باختنا  دندش 

. و دنتخاسن راکشآ  نیشیپ  تباین  کی  ماگنھ  رد  ار  شیوخ  یھلا  روضح  اھنآ 
ررقم یتمدخ  هتفای  تیصخش  بلطواد  ناگدننک  میظنت  نیا  یارب  بیان  ۀبترمالاو 
ۀرمز رد  یصخشدنچ  دوجوم  هس  نیا   ، دوجو نیا  اب   . درکن نییعت  یفیاظو  ای  درکن 
ایشنروی رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  دندوب  ینامسآ  تادوجوم  رامشیب  یاھ  هتسر  نیرتلاعف 

. دندرک تمدخ 

یاھ هتسر  یارب  ار  تامدخ  زا  هدرتسگ  ۀتشر  کی  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت 
اب ار  تامدخ  نیا  میرادن  هزاجا  ام  اما   ، دنھد یم  ماجنا  ناھج  یاھتیصخش  رامشیب 

نیا  . میراذگب نایم  رد  تسا  نکاس  نانآ  رد  هدننک  میظنت  هک  یلماکت  تاقولخم 
ناھج یمامت  یاھتیصخش  نیرت  هداعلا  قوف  ۀرمز  رد  یرشب  ۀداعلا  قراخ  یاھتینابر 
نانآ ۀدنیآ  یاھتیرومأم  هک  دنک  ینیب  شیپ  درادن  تأرج  سکچیھ  ، و  دنتسھ گرزب 

. دشاب دناوت  یم  هچ 

[. ناتناورُا درفنم  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 110
یناسنا دارفا  اب  ناگدننک  میظنت  ۀطبار 

ار یریذپان  بانتجا  یدژارت  دنشاب  رادروخرب  یدازآ  زا  هک  یلماکان  تادوجوم  یاطعا 
اب یمومع و  روط  هب  هک  تسا  نینچ  ییاین  ِلماک  تیھولا  تعیبط  ، و  دراد یپ  رد 

. دشاب میھس  اھجنر  نیا  رد  زیمآرھم  یرایمھ  اب  تفوطع 

کی یناشفناج  رھم و  هب  نم   ، مراد ییانشآ  ناھج  کی  روما  اب  نم  هک  ییاج  ات 
شنیرفآ یمامت  رد  یھلا  تفوطع  نیرت  یقیقح  ناونع  هب  رکف  ۀدننک  میظنت 

کی فقو  اما   ، تسا هداعلا  قوف  اھداژن  هب  ناشتمدخ  رد  نارسپ  رھم   . مرگن یم 
هنوگردپ یھلا  یروط  هب  ، و  یلاعتم هدننک  رثأتم  یا  هنوگ  هب  درف  هب  هدننک  میظنت 

ار شتاقولخم  کت  کت  اب  یصخش  سامت  زا  لکش  نیا  ًارھاظ  یتشھب  ردپ   . تسا
ناھج یمامت  رد  . و  تسا هدرک  ظفح  راگدیرفآ  درف  هب  رصحنم  زایتما  کی  ناونع  هب 

یصخشریغ تادوجوم  نیا  زیگنا  تفگش  تمدخ  اب  هک  درادن  دوجو  زیچ  چیھ  اھناھج 
لباق ًاقیقد  دننکاس  یلماکت  تارایس  نادنزرف  رد  زیگنارحس  رایسب  یا  هنوگ  هب  هک 

. دشاب هسیاقم 

یناسنا نھذ  رد  ینیزگ  ینکس  - 1

یرشب تادوجوم  یدام  زغم  رد  هک  یتادوجوم  تروص  هب  ار  ناگدننک  میظنت  دیابن 
ملاع یکیزیف  تاقولخم  کیناگرا  یازجا  اھنآ   . تفرگ رظن  رد  دننک  یم  یگدنز 

دومن مسجت  تروص  نیا  هب  رت  حیحص  روط  هب  ار  رکف  ۀدننک  میظنت  ناوت  یم   . دنتسین
ناگرا کی  ۀدودحم  رد  هک  نیا  هن   ، دنیزگ یم  ینکس  ناسنا  یناف  نھذ  رد  هک 
هتخانشان میقتسمریغ و  روط  هب  هدننک  میظنت  . و  دشاب هتشاد  دوجو  اھنت  یکیزیف 

سامت یالاو  براجت  نآ  لوط  رد  هژیو  هب   ، دنک یم  رارقرب  طابترا  یرشب  درف  اب  ًامئاد 
. یھاگآ قوف  رد  حور  اب  نھذ  زیمآ  شیاین 

کرد هب  منک  کمک  لماکت  لاح  رد  یاھناسنا  هب  هک  دوب  نکمم  نم  یارب  شاک  یا 
رد هک  یناگدننک  میظنت  تمظعرپ  هناراکادف و  راک  زا  یرتلماک  ینادردق  رتھب و 

هب هنامیمص  روط  هب  هک  یناگدننک  میظنت   ، دنبای تسد  دننک  یم  یگدنز  ناشنورد 
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رتالاب یاھزاف  یارب  ناحصان  نیا   . دنرادافو ناسنا  یونعم  تداعس  ییافوکش  راک 
لیسناتپ ۀبرجتاب  دنمدرخ و  نارگلرتنک  اھنآ  ؛  دنتسھ یرثؤم  نامداخ  اھناسنا  ناھذا 
میظع راک  فقو  ینامسآ  ناروای  نیا   . دنتسھ یرشب  ینالقع  یورین  یونعم 
ینامداش ِینامسآ  هاگھانپ  تمس  هب  الاب  نورد و  یوس  هب  امش  نما  تیادھ 
یزوریپ ۀدنیآ  روھظ  فقو  دبا  یارب  ریذپان  یگتسخ  ناشکتمحز  نیا   . دنشاب یم 

نمض هک  دنتسھ  یبقارم  نانکراک  اھنآ   . دنتسھ امش  یناگدنز  رد  یھلا  تقیقح 
رد ناور   ، دنزاس یم  رود  ترارش  ناھنپ  تارطاخم  زا  ار  یرشب  هاگآ  ادخ  نھذ  هک  نیا 
تسدرود و لحاوس  رد  لامک  یھلا  یاھھاگرگنل  یوس  هب  ار  ناسنا  لماکت  لاح 

نایامنھار  ، تبحم اب  ناربھر  ناگدننک  میظنت   . دننک یم  تیادھ  تراھم  اب  هنادواج 
یگدنز هاتوک  نارود  نئمطمان  کیرات و  یاھھار  چیپ  نایم  رد  امش  نئمطم  نما و 

رد ار  دوخ  عبات  دارفا  ًامئاد  هک  دنتسھ  یروبص  ناراگزومآ  اھنآ  ؛  دنتسھ امش  ینیمز 
اھنآ  . دننک یم  تیادھ  شیپ  هب  هنارصم  هتسویپ  روط  هب  یجیردت  لامک  یاھریسم 
هک شاک  یا   . دنتسھ قولخم  رتکاراک  یلاعتم  یاھشزرا  بقارم  ناگدنرادھاگن 
اھنآ اب  رتلماک  روط  هب   ، دیشاب هتشاد  تسود  رتشیب  ار  اھنآ  دیتسناوت  یم  امش 

. دیرادب یمارگ  یرتشیب  تفوطع  اب  ار  اھنآ  ، و  دینک یراکمھ 

یدعب ۀلحرم  یارب  امش  یونعم  یگدامآ  ریگرد  ًاتدمع  یھلا  نانیزگ  ینکس  هچ  رگا 
یاھدرواتسد امش و  یارذگ  یزورھب  هب  نینچمھ   ، دنتسھ ریذپان  نایاپ  دوجو 

هب ندرک  تدعاسم  زا  اھنآ   . دنتسھ دنمقالع  ًاقیمع  نیمز  رد  امش  یعقاو 
اھنآ  . دنوش یم  نامداش  رایسب  امش  یقیقح  تداعس  ، و  یداش  ، یتمالس

ۀدنیآ تایح  اب  ریاغم  هک  یا  هرایس  تفرشیپ  روما  ۀیلک  رد  امش  تیقفوم  هب  تبسن 
. دنتسین توافت  یب  تسین  امش  ۀنادواج  تفرشیپ 

ات تسرد  امش  یگدنز  ۀناگدنچ  تایئزج  امش و  ۀنازور  یاھراک  هب  ناگدننک  میظنت 
امش یونعم  یتایح  تامیمصت  ارذگ و  تیمھا  اب  یاھشنیزگ  نییعت  رد  هک  دح  نآ 
، دنراد شقن  امش  ۀنادواج  تفرشیپ  ناور و  یاقب  لکشم  لح  رد  اذل  ، و  دنرثؤم

یزورھب اب  هطبار  رد  هک  یلاح  رد   ، هدننک میظنت   . دنتسھ ریگرد  نآ  رد  دنمقالع و 
یھلا یا  هنوگ  هب  امش  نادواج  ۀدنیآ  روما  ۀیلک  نوماریپ   ، تسا لاعفریغ  ارذگ  ًافرص 

. تسا لاعف 

دوبان لماک  روط  هب  ار  تینھذ  هک  یرامیب  رھ  یط  بئاصم و  یمامت  رد  هدننک  میظنت 
ندب یدمع  ندرک  هدولآ  ای  هناھاگآ  نتخاس  کاپان  اما   . دنام یم  یقاب  امش  اب  دزاسن 

تمدخ دنوادخ  زیگنا  تفگش  ۀیدھ  نیا  ینیمز  هاگلزنم  ناونع  هب  دیاب  هک  یکیزیف 
ار هدننک  میظنت  یاھشالت  یکیزیف  مومس  یمامت   . تسا هنانابرھمان  ردقچ  دنک 
هک نیا  نمض   ، دننک یم  دنک  دایز  ۀزادنا  هب  یدام  نھذ  هب  ندیشخب  یلاعت  یارب 
نیمھ هب  یرابدرب  مدع  ، و  نظءوس  ، تداسح  ، کشر  ، مشخ  ، سرت ینھذ  مومس 

. دنزاس یم  لتخم  شحاف  ۀزادنا  هب  ار  لماکت  لاح  رد  ناور  یونعم  تفرشیپ  بیترت 
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رگا طقف  ؛ و  دینک یم  یط  ار  دوخ  ۀدننک  میظنت  اب  ییانشآ  ۀرود  زورما  امش 
لابند هب  هنادواج  یگناگی  رد  هک  یھلا  حور  هک  یدامتعا  هب  تبسن  ار  نات  یرادافو 

یگناگی نآ  ماجنارس   ، دینک تابثا  هدیزرو  امش  هب  تسامش  ناور  نھذ و 
دنویپ نآ   ، یھلا یگنھامھ  نآ   ، یناھیک یراکمھ  نآ   ، ینامسآ نزاوت  نآ   ، ایشناروم
ییاھن لماک و  ردقنآ  هک  دوجو  یگناگی  نآ   ، تیوھ ریذپان  نایاپ  شزیمآ  نآ   ، ینامسآ
ناسنا دنویپ —  یاکرش  دنناوت  یمن  زگرھ  اھتیصخش  نیرت  هبرجتاب  یتح  هک   ، تسا

ای هدومن  یزاسادج  هناگادج  یاھتیوھ  ناونع  هب  ار  یھلا —  ۀدننک  میظنت  یناف و 
. تسویپ دھاوخ  عوقو  هب   ، دنھد صیخشت 

یرشب ۀدارا  ناگدننک و  میظنت  - 2

یاھلدم  ، دننیزگ یم  ینکس  یرشب  ناھذا  رد  رکف  ناگدننک  میظنت  هک  یماگنھ 
ناگدننک میظنت  ناشدوخ و  طسوت  هک  روطنآ   ، ار لآ  هدیا  یاھتایح   ، یناگدنز نارود 
طسوت ، و  تسا هتشگ  ررقم  شیپ  زا  هدش و  نییعت  نوتگنینیوید  ۀتفای  تیصخش 
نیدب  . دنروآ یم  دوخ  اب   ، تسا هدش  دییأت  ایشنروی  ۀتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت 
ینالقع و ۀعسوت  یارب  هدش  نییعت  شیپ  زا  یعطق و  حرط  کی  اب  اھنآ  بیترت 
دوجوم چیھ  یارب  اما   ، دننک یم  راک  هب  عورش  شیوخ  عبات  یرشب  دارفا  یونعم 

زا تشونرس  ضرعم  رد  یگمھ  امش   . دریذپب ار  حرط  نیا  هک  تسین  بجاو  یرشب 
شیپ نیا  هک  هتشگن  ررقم  شیپ  زا  امش  یارب  اما   ، دیراد رارق  هدش  نییعت  شیپ 
یمامت ای  شخب  رھ  هک  دیراد  لماک  یدازآ  امش  ؛  دیریذپب دیاب  ار  یھلا  تشونرس 
نانچ بجوم  هک  تسا  نیا  اھنآ  تیرومأم   . دینک در  ار  رکف  ناگدننک  میظنت  ۀمانرب 

هناقاتشم و امش  هک  دنھد  ماجنا  ار  یونعم  تامیظنت  نانچ  دنوش و  ینھذ  تارییغت 
هب یتیصخش  یریگ  تھج  یور  یرتشیب  ذوفن  دیھد  هزاجا  نانآ  هب  یدنمشوھ  اب 

هدافتسا ِءوس  امش  زا  یطیارش  چیھ  تحت  یھلا  ناحصان  نیا  اما  ؛  دنروآ تسد 
لامعا امش  تامیمصت  اھباختنا و  رد  یرایتخا  روط  هب  هجو  چیھ  هب  ای   ، دننک یمن 

؛ دنراذگ یم  مارتحا  امش  تیصخش  لالقتسا  هب  ناگدننک  میظنت   . دننک یمن  ذوفن 
. دنتسھ امش  تساوخ  عیطم  هشیمھ  اھنآ 

یدارا ِنتشیوخ  هب  اما   ، دنتسھ لماک  ، و  راکتبا اب   ، رادیاپ ناشراک  یاھشور  رد  اھنآ 
شتساوخ فالخ  رب  یرشب  دوجوم  چیھ   . دنناسر یمن  بیسآ  زگرھ  ناشنانابزیم 

هک تسا  نایادخ  ۀیدھ  کی  اقب  ؛  دش دھاوخن  یونعم  زگرھ  یھلا  حصان  کی  طسوت 
داد دنھاوخ  ناشن  دانسا   ، ییاھن لیلحت  رد   . دوش وزرآ  نامز  تاقولخم  طسوت  دیاب 

تیاضر اب  ینوگرگد   ، هدش قفوم  امش  یارب  شماجنا  رد  هدننک  میظنت  هچ  رھ  هک 
ینوگرگد زا  ماگ  رھ  هب  یبایتسد  رد  امش  ؛  تسا هتفرگ  تروص  امش  ۀنارایمھ 

. دیا هدوب  هدننک  میظنت  قاتشم  کیرش  کی  هنایارگزارف  یناگدنز  نارود  میظع 

ار نآ  هکلب   ، دنک لرتنک  وحن  نیدب  ار  امش  ۀشیدنا  دنک  یمن  یعس  هدننک  میظنت 
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فقو ًامیقتسم  ناگدننک  میظنت  هن  ناگتشرف و  هن   . دزاس یم  هنادواج  یونعم و 
یتیصخش درف  هب  رصحنم  زایتما  نیا  ؛  دنتسین یرشب  ۀشیدنا  یور  یراذگریثأت 
یاھدنور یگنھامھ  ، و  میظنت  ، لیدعت  ، دوبھب فقو  ناگدننک  میظنت   . تسامش

یاھاتمھ داجیا  راک  فقو  اھنآ  رت  صخشم  رت و  هژیو  روط  هب  اما  ؛  دنتسھ امش  یرکف 
لاح رد  یقیقح  سفن  ییایشناروم  یاھ  هخسن   ، امش یناگدنز  نارود  یحور 

. دنتسھ اقب  دصاقم  یارب  امش  تفرشیپ 

روط هب  ، و  دننک یم  راک  یرشب  نھذ  رتالاب  حوطس  ۀرتسگ  رد  ناگدننک  میظنت 
. دنتسھ یناسنا  درخ  موھفم  رھ  ِییایشناروم  یاھ  اتمھ  داجیا  ددص  رد  هفقو  یب 
نآ یور  هدرک و  روطخ  یرشب  نھذ  یاھرادم  هب  هک  دراد  دوجو  تیعقاو  ود  ور  نیا  زا 
تایح نیلماح  نیزاغآ  یاھحرط  زا  هک  تسا  یرشب  سفن  کی  یکی  تسا : زکرمتم 
کی  ، نوتگنینیوید رتالاب  تارک  زا  ریذپانانف  دوجو  کی   ، یرگید  ، تسا هتفای  لماکت 
یصخش ِدوخ  کی  زین  یرشب  سفن  اما   . تسا دنوادخ  بناج  زا  نیزگ  ینکس  ۀیدھ 

. دراد تیصخش  نآ  ؛  تسا

میظنت  . دیتسھ رادروخرب  هدارا  نھذ و  زا  یصخش  قولخم  کی  ناونع  هب  امش 
رادروخرب هدارا  شیپ  نھذ و  شیپ  زا  یصخش  شیپ  قولخم  کی  ناونع  هب  هدننک 

رد هک  دیوش  ناسمھ  هدننک  میظنت  نھذ  اب  لماک  روط  هب  نانچ  امش  رگا   . تسا
یورین امش  ، و  دنوش یم  هناگی  امش  ناھذا  هاگنآ   ، دیشاب نآ  اب  لماک  قفاوت 

هب نامرف  امش  ۀدارا  رگا  ًابقاعتم   . دینک یم  تفایرد  ار  هدننک  میظنت  نھذ  یتیوقت 
شیپ ۀدارا   ، دنک تیوقت  ار  نآ  دھد و  یبیکرت  ای  دیدج  نھذ  نیا  تامیمصت  یارجا 

، دبای یم  تسد  تیصخش  یلجت  هب  امش  میمصت  قیرط  زا  هدننک  میظنت  یصخش 
. دیتسھ یکی  هدننک  میظنت  امش و   ، تسا طوبرم  صاخ  ۀژورپ  نآ  هب  هک  ییاج  ات  و 

یلجت هب  هدننک  میظنت  ۀدارا  ، و  تسا هتفای  تسد  ینابر  یگنھامھ  هب  امش  نھذ 
. تسا هتفای  تسد  تیصخش 

ییایشناروم عون  هب  امش  ینھذ  رظن  زا   ، تسا هتفای  ققحت  تیوھ  نیا  هک  یدح  ات 
لک عمج  رھوج و  رگناشن  هک  تسا  یا  هژاو  ایشناروم  نھذ   . دیوش یم  کیدزن  دوجو 

نوگانوگ یحور  یدام و  تشرس  زا  هک  تسا  یا  هدننک  یراکمھ  ناھذا 
یلحم ناھج  رد  هناگود  نھذ  کی  رب  تلالد  ایشناروم  درخ  ور  نیا  زا   . دنرادروخرب

نیا اھناسنا  اب  هطبار  رد  . و  تسا هدش   عقاو  الیتسا  دروم  هدارا  کی  طسوت  هک  دراد 
یرشب نھذ  تیوھ  نییعت  قیرط  زا  ، و  تسا یرشب  نآ  أشنم  هک  تسا  یا  هدارا 

. تسا ندش  یھلا  لاح  رد  دنوادخ  تینھذ  اب  ناسنا 

هدننک میظنت  اب  یراکمھ  - 3

ریگرد اھنآ  ؛  دنتسھ راصعا  تمظعرپ  سدقم و  یزاب  هب  لوغشم  ناگدننک  میظنت 
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، دنتسھ نامداش  ردقچ  . و  دنتسھ اضف  رد  نامز  یلاعتم  یاھارجام  زا  یکی 
ماجنا هب  هک  روطنیمھ  هک  دھد  یم  هزاجا  نانآ  هب  امش  یراکمھ  هک  یماگنھ 

قلعتم هک  امش  هاتوک  یاھالقت  هب   ، دنھد یم  همادا  تیدبا  رد  ناشرتگرزب  یاھراک 
یعس امش  ۀدننک  میظنت  هک  یماگنھ  ًالومعم  اما   . دنناسر یرای  تسا  نامز  هب 
نھذ ِیژرنا  تانایرج  ِیدام  یاھریسم  رد   ، دنک رارقرب  طابترا  امش  اب  دنک  یم 

رود فیعض و  کاوژپ  کی   ، کاوژپ کی  امش  هاگھگ  طقف  ؛  دوش یم  مگ  مایپ  یرشب 
. دیریگ یم  ار  یھلا  یادص 

یاقب بجوم  یدام و  تایح  یط  امش  تیادھ  راک  رد  امش  ۀدننک  میظنت  تیقفوم 
، تامیمصت هک  درادن  یگتسب  امش  یداقتعا  یاھیروئت  هب  دایز  نانچ  نآ  ندش  امش 

تاریثأت تیصخش  دشر  یاھتکرح  نیا  یمامت   . دراد امش  خسار  نامیا  ، و  مزع
کمک امش  هب  اھنآ  اریز   ، دننک یم  کمک  امش  تفرشیپ  هب  هک  دنوش  یم  یدنمورین 
زا هک  دننک  یم  کمک  امش  هب  اھنآ  ؛  دینک یراکمھ  هدننک  میظنت  اب  هک  دننک  یم 

دوخ ینیمز  یاھتیلوئسم  رد  دح  نآ  ات  رکف  ناگدننک  میظنت   . دیشکب تسد  تمواقم 
یحرط اب  یراکمھ  رد  اھناسنا  هک  دنروخ  یم  تسکش  ًارھاظ  ای  دنوش  یم  قفوم 
شیپ لامک  هب  یبایتسد  ۀنایارگزارف  ریسم  دادتما  رد  دنناوت  یم  نآ  قیرط  زا  هک 
هنوگادخ هب  ناسنا  لیم  تیاھن  رد  اقب  زار   . دنروخب تسکش  ای  دنوش  قفوم   ، دنور

ییاھن لین  یارب  هک  ییاھزیچ  یمامت  زیچ و  رھ  ماجنا  هب  هطوبرم  لیامت  رد  ندش و 
. تسا هتفھن  دنتسھ  یرورض  رفاو  قایتشا  نآ  هب 

، مینک یم  تبحص  هدننک  میظنت  کی  تسکش  ای  تیقفوم  زا  ام  هک  یماگنھ 
رھوج ؛  دنروخ یمن  تسکش  زگرھ  ناگدننک  میظنت   . تسا یرشب  یاقب  نامروظنم 

دنمزوریپ شیوخ  تادھعت  زا  کی  رھ  رد  هشیمھ  اھنآ  ، و  تسا یھلا  نانآ  یدوجو 
. دنیآ یم  نوریب 

فرص ار  یدایز  یلیخ  رکف  تقو و  امش  زا  یرایسب  هک  منک  یم  هدھاشم  بلغا  نم 
هک ار  یرت  یساسا  تایعقاو  هک  یلاح  رد   ، دینک یم  یگدنز  یئزج  ًافرص  روما 

هب هک  ار  ییاھدرواتسد  نامھ   ، دیراگنا یم  هدیدان  ًالماک  ًابیرقت  دنراد  یدبا  تیمھا 
طوبرم امش  ناگدننک  میظنت  امش و  نایم  رت  نوزوم  ِیراک  قفاوت  کی  شیادیپ 

ینکس ۀدننک  میظنت  تینابر  اب  هک  تسا  نیا  یرشب  دوجو  گرزب  فدھ   . دنتسھ
اب یقیقح و  فقو  کی  هب  لین  یناسنا  تایح  گرزب  درواتسد  ؛  دوش گنھامھ  نیزگ 
راک تسا و  رظتنم  امش  نھذ  نورد  رد  هک  یھلا  یحور  ۀنادواج  فادھا  هب  تیارد 
هب ندیشخب  تیعقاو  یارب  ممصم  هدش و  فقو  شالت  کی  اما   . دشاب یم  دنک  یم 
قفوم یناگدنز  نارود  کی  اب  نامداش و  شوخرس و  تایح  کی  اب  نادواج  تشونرس 
رکف ۀدننک  میظنت  اب  یراکمھ   . تسا راگزاس  لماک  روط  هب  نیمز  رد  دنمتفارش  و 

هنارھاظتم هناراکایر و  ِدوخ  ریقحت  ای   ، هرخسم یراکزیھرپ   ، دوخ ۀجنکش  مزلتسم 
تمدخ ۀدنریگ  رب  رد   ، زیگنا سارھ  ۀرھلد  کی  دوجو  یاج  هب  لآ  هدیا  یگدنز   . تسین
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. تسا زیمآرھم 

ًاموزل  ، ندوب رطاخ  ناشیرپ  سویأم و  تاقوا  یھاگ  یتح   ، ندوب ریحتم   ، یمگردرس
نینچ  . تسین نکاس  ۀدننک  میظنت  یاھیربھار  ربارب  رد  تمواقم  رگناشن 

حصان اب  لاعف  یراکمھ  نادقف  ینعم  هب  تاقوا  یھاگ  تسا  نکمم  ییاھدروخرب 
ریخأت هب  یا  هزادنا  ات  ار  یونعم  تفرشیپ  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دشاب و  یھلا 

ناور یعطق  یاقب  رد  یساسحا  ِینالقع  یاھیراوشد  نینچ  اما   ، دزادنا
زگرھ ییاھنت  هب  ینادان   . دننک یمن  داجیا  لالتخا  هجو  نیرتمک  هب  سانشادخ 

زین سرت  زا  یشان  کش  ای  یمگردرس  زا  یشان  دیدرت  ؛  دوش اقب  عنام  دناوت  یمن 
هدننک میظنت  یربھار  هب  تبسن  هناھاگآ  تمواقم  طقف   . دنک نینچ  دناوت  یمن 

. دوش لماکت  لاح  رد  ریذپانانف  ناور  یاقب  عنام  دناوت  یم 

یقلت هاگآ  دوخ  ۀژیو  دنور  کی  تروص  هب  ار  دوخ  ۀدننک  میظنت  اب  یراکمھ  دیابن  امش 
خسار و مزع   ، امش تامیمصت  امش و  یاھ  هزیگنا  اما  ؛  تسین نینچ  اریز   ، دینک
دیناوت یم  امش   . دنتسھ رثؤم  یعقاو و  یراکمھ  ۀدنریگ  رب  رد   ، امش لماک  قایتشا 

: دیھد شیازفا  ار  هدننک  میظنت  اب  یگنھامھ  هناھاگآ  روط  هب  ریز  قرط  هب 

یرشب یگدنز  ۀناقداص  نداھن  انب  ؛  یھلا یربھار  هب  ییوگ  خساپ  شنیزگ  - 1
نیا یگنھامھ  سپس  ، و  یکین ، و  ییابیز  ، تقیقح زا  یھاگآ  نیرتالاو  یور 

. ندیزرو رھم  ، و  نامیا  ، شتسرپ  ، درخ قیرط  زا  تینابر  یاھتیفیک 

تخانش ندوب —  وا  دننام  هب  نتشاد  قایتشا  دنوادخ و  نتشاد  تسود  - 2
. ینامسآ ۀدلاو  زیمآرھم  شتسرپ  یھلا و  ندوب  ردپ  ِنیتسار 

تخانش وا —  هب  تمدخ  هب  هناقداص  قایتشا  ناسنا و  هب  ندیزرو  رھم  - 3
هنادنمدرخ هنادنمشوھ و  تفوطع  کی  ۀوالع  هب  ناسنا  یردارب  ۀنامیمص 

. امش یرشب  ناعونمھ  زا  کی  رھ  یارب 

تادھعت ۀناقداص  تخانش  یناھیک —  یدنورھش  ۀنارورسم  شریذپ  - 4
ناسنا لباقتم  یگتسباو  زا  یھاگآ   ، لاعتم دزیا  هب  تبسن  امش  یجیردت 

لاح رد  کرد  یناھیک و  تایقالخا  دلوت  نیا   . لماکت لاح  رد  تیھولا  یلماکت و 
. تسا یناھج  ۀفیظو  روھظ 

نھذ رد  هدننک  میظنت  راک  - 4

یلصا یاھرادم  یور  هک  ار  یناھیک  تاعالطا  موادم  نایرج  دنرداق  ناگدننک  میظنت 
رد اھناھج  یژرنا  یحور و  یدنمشوھ  اب  اھنآ  ؛  دننک تفایرد  دیآ  یم  اضف  نامز و 
زا یدایز  زیچ  دنتسین  رداق  دنمورین  نانیزگ  ینکس  نیا  اما   . دنتسھ لماک  سامت 
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تخانش مدع  تعیبط و  کارتشا  نادقف  لیلد  هب  ار  تقیقح  درخ و  یانغ  نیا 
. دنیامن لقتنم  دوخ  عبات  یناسنا  دارفا  ناھذا  هب  دنمشنکاو 

، تسامش نھذ  نتخاس  یونعم  یارب  موادم  شالت  کی  ریگرد  رکف  ۀدننک  میظنت 
نیا زا  ًاتدمع  دوخ  امش  اما  ؛  دشخب لماکت  ار  امش  ییایشناروم  ناور  هک  یروط 

زا ناتدوخ  یدام  درخ  لوصحم  نداد  زیمت  زا  امش   . دیھاگآان ینورد  یناحور  تمدخ 
ًالماک تسا  هدننک  میظنت  امش و  ناور  کرتشم  یاھتیلاعف  هب  قلعتم  هک  ینآ 

. دیتسھ ناوتان 

تاقوا یھاگ  ینھذ  رگید  ریواصت  ، و  اھیریگ هجیتن   ، راکفا یناھگان  یاھ  هئارا  یخرب 
یرادیدپ اھنآ  تاقوا  رتشیب  اما  ؛  تسا هدننک  میظنت  میقتسمریغ  ای  میقتسم  راک 

ینھذ ناھنپ  حوطس  رد  ار  دوخ  هک  دنتسھ  هاگآ  دوخ  یاھ  هدیا  لخاد  رد  یناھگان 
یناور لومعم  لامرن و  درکراک  ۀرمزور  یعیبط و  یاھدادیور   ، دنا هتخاس  یدنب  هورگ 
نورب نیا  اب  هسیاقم  رد   ) . دنتسھ یناویح  لماکت  لاح  رد  نھذ  یاھرادم  یتاذ  هک 
قوف یاھورملق  قیرط  زا  هدننک  میظنت  یاھیزاس  راکشآ   ، هاگآدوخ همین  یاھیبات 

(. دنوش یم  رادیدپ  یھاگآ 

میظنت هب  دنتسھ  یھاگآ  دوخ  ۀدرم  حطس  زا  رتارف  هک  ار  ینھذ  روما  یمامت 
تبسن رصق  تارک  رد   ، ایند نیا  رد  هن  رگا   ، بسانم دعوم  رد  اھنآ   . دیراپسب ناگدننک 
، و داد دنھاوخ  سپ  باسح  یبوخ  هب  هدش  لوحم  نانآ  هب  هک  یتیلوئسم  هب 

راب هب  هدش  هدرپس  نانآ  تبقارم  هجوت و  هب  هک  ار  ییاھشزرا  یناعم و  نآ  ماجنارس 
ایحا ار  یناسنا  نھذ  دنمشزرا  ۀنیجنگ  رھ  اھنآ  دیبای  اقب  امش  رگا   . دروآ دنھاوخ 

. درک دنھاوخ 

. دراد دوجو  روانھپ  جیلخ  کی   ، دنوادخ ناسنا و  نیب   ، یھلا یرشب و  دوجوم  نایم 
لرتنک ییایمیش  یکیرتکلا و  روط  هب  دایز  رادقم  هب  نانچ  ایشنروی  یاھداژن 

رد نانچ   ، دنتسھ ناویح  دننامھ  رایسب  ناشکرتشم  راتفر  رد  نانچ   ، دنوش یم 
هدنیازف دح  هب  ناحصان  یارب  هک   ، دنتسھ یساسحا  دوخ  یلومعم  یاھشنکاو 

تامیمصت دقاف  نانچ  امش   . دننک تیادھ  ییامنھار و  ار  اھنآ  هک  تسا  راوشد 
ار نیا  امش  رد  نکاس  ناگدننک  میظنت  هک  دیتسھ  هدش  فقو  یراکمھ  هناعاجش و 
. دنیامن رارقرب  طابترا  میقتسم  روط  هب  یرشب  نھذ  اب  هک  دنبای  یم  نکممریغ  ًابیرقت 

تقیقح زا  یفیعض  رون  ششخرد  هک  دنبای  یم  نکمم  ار  نیا  هک  یماگنھ  یتح 
یونعم یزاسراکشآ  نیا   ، دنھد ناشن  ناسنا  لماکت  لاح  رد  ناور  هب  ار  دیدج 

ای  ، دوش یم  مزیتانف  زا  یبوشآ  بجوم  هک  دنک  یم  روک  ار  قولخم  نانچ  بلغا 
. دروآ یم  راب  هب  راب  هعجاف  یا  هجیتن  هک  دنک  یم  زاغآ  ار  یرگید  ینالقع  ینوگرگد 

، لماکان  ، مامتان تاطابترا  زا  یشان  بیجع  یاھ  مسیا “   ” دیدج و بھاذم  یرایسب 
. دشاب یم  رکف  ناگدننک  میظنت  ۀدش  فیرحت  ، و  هدش میھفت  طلغ 
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لسن رھ  رد   ، دھد یم  ناشن  مسورج  دانسا  هک  روطنآ   ، لاس نارازھ  یارب 
راکدوخ ناگدننک  میظنت  اب  دنا  هتسناوت  هک  دنا  هدرک  یگدنز  یرتمک  رتمک و  تادوجوم 
تسرپرس یاھتیصخش  ، و  تسا هدننک  نارگن  ریوصت  کی  نیا   . دننک لمع  ینمیا  اب 
رادفرط هک  امش  یا  هرایس  رتکیدزن  ناتسرپرس  زا  یخرب  تاداھنشیپ  هب  ایناتِس 
یونعم رتالاب  عاونا  ظفح  ییافوکش و  یارب  هدش  یحارط  تامادقا  هب  ندز  تسد 

. دنرگن یم  قفاوم  رظن  اب   ، دنتسھ ایشنروی  یاھداژن 

هدننک میظنت  تیادھ  زا  هابتشا  یاھتشادرب  - 5

دوش یم  هدیمان  یھاگآدوخ  ًالومعم  هک  هچنآ  اب  ار  هدننک  میظنت  ریثأت  تیرومأم و 
. دنتسین طوبرم  مھ  هب  میقتسم  روط  هب  اھنآ  ؛  دیزیماین مھ  رد  دیریگن و  هابتشا 
عقاو ترفن  دروم  دیابن  نآ   . تسا یناور  ًافرص  یرشب و  شنکاو  کی  یھاگآدوخ 
ناگدننک میظنت  عقاو  رد  هک   ، تسا ناور  هب  دنوادخ  یادص  یتخس  هب  نآ  اما   ، دوش

امش هب   ، یتسرد هب   ، یھاگآدوخ  . دینش ناوتب  ار  ییادص  نینچ  رگا   ، دنشاب یم 
شالت  ، نآ رب  هوالع   ، هدننک میظنت  اما  ؛  دیھد ماجنا  ار  تسرد  راک  هک  دھد  یم  زردنا 

هک روطنیمھ  هک و  یماگنھ  ینعی   ، تسیچ ًاتقیقح  تسرد  دیوگب  امش  هب  دنک  یم 
. دینک کرد  ار  حصان  تیادھ  دیرداق  امش 

لاح رد  ۀدشان  گنھامھ  نھذ  طبر  یب  مظنمان و  ۀژر  نآ   ، ناسنا ندید  باوخ  براجت 
طوبرم نتخاس و  گنھامھ  یارب  ار  ناگدننک  میظنت  تسکش  یفکم  لیلد   ، باوخ
میظنت هداس  ترابع  هب   . دراد یم  هضرع  ناسنا  نھذ  نوگمھان  لماوع  نتخاس 

نینچ نیا  عون  ود  یرایتخا  روط  هب  یگدنز  ۀرود  کی  یط  طقف  دنناوت  یمن  ناگدننک 
. دننک ماگمھ  گنھامھ و  ار  یھلا  یرشب و  نوچمھ  هشیدنا  زا  عونتم  هباشمان و 

نینچ  ، دنا هدرک  تاقوا  یھاگ  هک  روطنآ   ، دننک یم  ار  راک  نیا  اھنآ  هک  یماگنھ 
لاقتنا رصق  تارک  هب  ًامیقتسم  گرم  ۀبرجت  زا  روبع  ترورض  نودب  ییاھناور 

. دنبای یم 

هک دبای  تسد  یزیچ  نآ  هب  طقف  دنک  یم  شالت  هدننک  میظنت   ، باوخ ماگنھ  رد 
هک ییاھشنیزگ  تامیمصت و  قیرط  زا  هدش  عقاو  ینکس  دروم  تیصخش  تساوخ 

یاھورملق رد  قیرط  نیدب  ، و  هدش ماجنا  رادیب  ًالماک  یرایشھ  تاظحل  لوط  رد 
هب شیپ  زا   ، هتفرگ یاج   ، یھلا یرشب و  لباقتم  ۀطبار  یطابترا  ۀزوح   ، نھذ قوف 

. تسا هدرک  دییأت  لماک  روط 

یعس دنتسھ  باوخ  رد  ناش  یناسنا  نانابزیم  هک  نیا  نمض  ناگدننک  میظنت 
زا یخرب  ، و  دنیامن تبث  یدام  نھذ  رتالاب  حوطس  رد  ار  دوخ  یاھشنیرفآ  دننک  یم 

رثؤم سامت  یرارقرب  رد  اھنآ  تسکش  رگناشن  امش  بیرغ  بیجع و  یاھایور 
تسا هدشن  زاربا  تاساسحا  راشف  هاوگ  اھنت  هن  ییایور  تایح  ندوب  چوپ   . تسا
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طسوت هک  تسا  یونعم  میھافم  ۀئارا  کانتشحو  فیرحت  ۀناشن  نینچمھ  هکلب 
یتاذ تالیامت  ریاس  ، و  اھقایتشا  ، اھیدنمروش  . دوش یم  هضرع  ناگدننک  میظنت 
ار دوخ  ۀدشان  زاربا  تالیامت  دنھد و  یم  ناشن  ریوصت  تروص  هب  ار  دوخ  امش 

شالت رایشھان  باوخ  لوط  رد  نانیزگ  ینکس  هک  یھلا  یاھمایپ  نیشناج 
. دننک یم  دنراذگب  یناور  تاشراگن  رد  دننک  یم 

تبسن هدننک  میظنت  هب  ییایور  تایح  یاوتحم  هک  تسا  کانرطخ  تیاھن  یب  نیا 
ییایور لومعم  براجت  اما   ، دننک یم  راک  باوخ  لوط  رد  ناگدننک  میظنت   . دوش هداد 

نیا  ، بیترت نیمھ  هب   . دنتسھ هناسانشناور  کیژولویزیف و  یاھ  هدیدپ  ًافرص  امش 
زا ناگدننک  میظنت  موھفم  تبث  نتخاس  زیامتم  رد  یعس  هک  تسا  زیمآ  هرطاخم 
اھنیا  . دوش یناسنا  یھاگآ  دوخ  نیمارف  ۀنارایشھ  موادم و  شیب  مک و  تفایرد 
لح یصخش  میمصت  یدرف و  صیخشت  قیرط  زا  دیاب  هک  دنتسھ  یتالکشم 

نیا هب  رواب  قیرط  زا  رگا  داد  دھاوخ  ماجنا  یرتھب  راک  یرشب  دوجوم  کی  اما   . دنوش
اطخ هب  تسد  نآ  در  اب  تسا  یرشب  ًافرص  ۀبرجت  کی  هدننک  میظنت  شیوگ  هک  رما 
بکترم یھلا  تمرح  ۀرتسگ  هب  یرشب  نھذ  شنکاو  کی  ندرب  الاب  اب  هک  نیا  ات  دنز 

رگ  ، ًاتدمع رکف  ۀدننک  میظنت  کی  ریثأت   ، دیشاب هتشاد  دای  هب   . دوش گرزب  یھابتشا 
. تسا هناھاگآ  قوف  ۀبرجت  کی   ، لماک روط  هب  هن  هچ 

هب نوگانوگ و  تاجرد  هب   ، دینک یم  دوعص  یناور  یاھ  هریاد  زا  امش  هک  روطنیمھ 
اب  ، میقتسمریغ روط  هب  ًابلاغ  اما   ، میقتسم روط  هب  تاقوا  یھاگ   ، هدنیازف روط 
کانرطخ هدیا  نیا  ندنارورپ  رس  رد  اما   . دینک یم  رارقرب  طابترا  دوخ  ناگدننک  میظنت 
هدننک میظنت  طسوت  دراد  یرشب  نھذ  رد  أشنم  هک  یدیدج  موھفم  رھ  هک  تسا 
یادص ناونع  هب  امش  هک  ار  هچنآ   ، امش عون  تادوجوم  رد  ًابلاغ   . دوش یم  هتکید 
نادیم نیا   . تسامش دوخ  ینالقع  یبات  نورب  عقاو  رد  دیریذپ  یم  هدننک  میظنت 
یعیبط درخ  قباطم  ار  تالکشم  نیا  دیاب  یرشب  دوجوم  رھ  ، و  تسا یکانرطخ 

. دنک لح  دوخ  یارب  دوخ  یرشب  قوف  شنیب  یرشب و 

ًاتدمع دریگ  یم  تروص  دراد  طابترا  نیا  وا  قیرط  زا  هک  یرشب  دوجوم  ۀدننک  میظنت 
روضح ِنایامن  یلجت  رھ  هب  تبسن  ناسنا  نیا  لماک  ًابیرقت  یتوافت  یب  لیلد  هب 
هب ؛  تسا رادروخرب  تیلاعف  زا  یروانھپ  ۀرتسگ  نینچ  زا  هدننک  میظنت  ینورد 
رایشھ یا  هنوگ  هب  دنور  لک  اب  هطبار  رد  وا  هک  تسا  یتقوشوخ  یاج  یتسار 

راگزور و نیا  ناگدننک  میظنت  نیرت  هبرجتاب  زا  یکی  وا   . دنام یم  یقاب  درسنوخ  ًالماک 
هب تبسن  وا  لاعفریغ  ینارگن  لعفنم و  شنکاو  دوجو  نیا  اب  ، و  دراد ار  لسن 

هب انب  تسا  طوبرم  وا  نھذ  رد  رھام  ۀدننک  میظنت  نیا  روضح  هب  هک  ییاھ  هدیدپ 
ًامامت نیا  . و  تسا هناتخبکین  ردان و  شنکاو  کی  تشونرس  نابھاگن  ۀتشرف  نالعا 
ۀرتسگ رد  هدننک  میظنت  یارب  مھ  هک   ، تاریثأت بولطم  یگنھامھ  کی  ۀدنریگ  رب  رد 
شمارآ ، و  نامدنار  ، یتمالس رظن  هطقن  زا  یناسنا  کیرش  یارب  مھ  لمع و  رتالاب 
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. دشاب یم   ، تسا بولطم 

یناور ۀریاد  تفھ  - 6

تفھ یپایپ  حتف  ۀدودحم  رد  یدام  ۀرک  کی  رد  تیصخش  نتفای  ققحت  لک  عمج 
رگناشن هریاد  نیمتفھ  هب  دورو   . دشاب یم  روصحم  یناسنا  دادعتسا  ِیناور  ۀریاد 

یکاح هریاد  نیلوا  ندناسر  نایاپ  هب   . تسا یرشب  تیصخش  یقیقح  درکراک  زاغآ 
یناھیک دشر  ۀریاد  تفھ  ندومیپ  هچ  رگا   . تسا یناسنا  دوجوم  یبسن  غولب  زا 
یبایتسد رگناشن  اھ  هریاد  نیا  رب  الیتسا   ، تسین هدننک  میظنت  اب  یگناگی  اب  ربارب 

. دنتسھ هدننک  میظنت  اب  یگناگی  ۀمدقم  هک  تسا  یلحارم  نآ  هب 

یبسن غولب  هب  لین  هریاد —  تفھ  هب  یبایتسد  رد  امش  ربارب  کیرش  هدننک  میظنت 
یط لوا  هب  متفھ  زا  ار  اھ  هریاد  امش  هارمھ  هب  هدننک  میظنت   . تسا یناسنا — 
تیلاعت و تیعضو  هب  یرشب  نھذ  لاعف  یراکمھ  زا  لقتسم  ًالماک  اما   . دنک یم 

. دور یم  شیپ  تیلاعف  دوخ - 

اھنآ ؛  دنتسین زین  ییایشناروم  ًالماک  ، و  دنتسین ینالقع  ًارصحنم  یناور  یاھ  هریاد 
طبر هدننک  میظنت  اب  یگنھامھ  ، و  ناور دشر   ، ینھذ لامک   ، تیصخش تیعضو  هب 
هبلاطم ار  تیصخش  یمامت  نوزوم  درکراک  حوطس  نیا  زیمآ  تیقفوم  شیامیپ   . دنراد

رد ازجا  ؛  تسین ربارب  لک  یقیقح  غولب  اب  ازجا  دشر   . نآ زا  زاف  کی  ًافرص  هن   ، دنک یم 
یحور ، و  ینالقع  ، یدام دوخ —  لک  دوخ —  یمامت  طسب  اب  بسانت  رد  عقاو 

. دننک یم  دشر 

نینچ  ، دور یم  شیپ  یونعم  دشر  زا  رتعیرس  ینالقع  تعیبط  ۀعسوت  هک  یماگنھ 
هب  . دزاس یم  کانرطخ  مھ  راوشد و  مھ  ار  رکف  ۀدننک  میظنت  اب  طابترا  یتیعضو 

زا یفارحنا  کیتانف و  ریسفت  کی  داجیا  هب  یونعم  دح  زا  شیب  دشر   ، لاونم نیمھ 
ار نیا  یونعم  تیفرظ  نادقف   . دراد لیامت  یھلا  ِنیزگ  ینکس  ِیحور  یاھیربھار 

قوف رد  هک  ار  یونعم  قیاقح  یدام  درخ  نینچ  هب  هک  دزاس  یم  راوشد  رایسب 
رادروخرب لماک  نزاوت  زا  هک  ینھذ  یارب   . دومن لقتنم  تسا  نکاس  رتالاب  یھاگآ 

نزاوتم درکراک  ، و  یبصع ۀتفای  تابث  یاھیژرنا   ، هزیکاپ تاداع  زا  یندب  رد  ، و  تسا
نزاوت رد  یحور  ، و  ینھذ  ، یکیزیف یاھورین  هک  یماگنھ  دراد —  یاج  ییایمیش 

کسیر ای  ارذگ  رطخ  لقادح  اب  تقیقح  رون و  رثکادح  دنراد —  رارق  دشر  ۀناگ  هس 
قیرط زا  ناسنا   . دوش هداد  دناوت  یم  یدوجوم  نینچ  یعقاو  یزورھب  هب  تبسن 

ات نیمتفھ  زا   ، کی هب  کی   ، ار یا  هرایس  تفرشیپ  یاھ  هریاد  ینزاوتم  دشر  نینچ 
. ددرون یمرد   ، یلوا

تردن هب  اما   ، دنتسھ امش  زا  دنتسھ و  امش  کیدزن  هشیمھ  ناگدننک  میظنت 
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. دننک تبحص  امش  اب  میقتسم  روط  هب  رگید  دوجوم  کی  ناونع  هب  دنناوت  یم 
هب هریاد  هب  هریاد  امش  یونعم  دشر  ، و  یقالخا یاھشنیزگ   ، ینالقع تامیمصت 
هب هریاد  قیرط  نیدب  امش   . دیازفا یم  امش  نھذ  رد  راک  یارب  ناگدننک  میظنت  ناوت 

، دینک یم  دوعص  ینھذ  یگنھامھ  هدننک و  میظنت  اب  طابترا  رت  نییاپ  لحارم  زا  هریاد 
اب تشونرس  زا  ار  شریواصت  دوش  یم  رداق  هدنیازف  روط  هب  هدننک  میظنت  هک  یروط 

ۀدنیوج ناور  نھذ -  نیا  لماکت  لاح  رد  ِیھاگآ  دوخ  رد  رتشیب  نیقی  حوضو و 
. دیامن تبث  دنوادخ 

ار نآ  ای  دوش و  یم  هدننک  میظنت  درکراک  عنام  ای  دیریگ  یم  امش  هک  یمیمصت  رھ 
یاھ هریاد  رد  ار  امش  یقرت  تامیمصت  نیمھ  بیترت  نیمھ  هب   . دیامن یم  لیھست 
، میمصت کی  ندوب  رترب  هک  دراد  تقیقح  نیا   . دنیامن یم  نییعت  یرشب  تفرشیپ 
، دوجو نیا  اب   . دراد یگتسب  نآ  زاس  هریاد  ریثأت  هب  دایز  رادقم  هب   ، نآ ینارحب  ۀطبار 

لکش ِتیعطق  یارب  زین   ، هنارصم یاھرارکت   ، ررکم یاھرارکت   ، تامیمصت دادعت 
. دنتسھ یرورض  ییاھشنکاو  نینچ  ِتداع  ۀدنھد 

یصخش حوطس  نیا  اریز   ، تسا راوشد  رشب  تفرشیپ  حطس  تفھ  قیقد  فیرعت 
دوجوم رھ  دشر  تیفرظ  طسوت  ًارھاظ  دننک و  یم  قرف  درف  رھ  یارب  اھنآ  ؛  دنتسھ
نایامن قیرط  هس  زا  یناھیک  لماکت  حوطس  نیا  حتف   . دنوش یم  نییعت  یرشب 

: دوش یم 

هب یبایتسد  اب  بسانتم  هدنوش  یحور  نھذ  هدننک . میظنت  اب  یگنھامھ   -1
. دوش یم  کیدزن  هدننک  میظنت  روضح  هب  هریاد 

رب الیتسا  قمع  هرتسگ و  رگناشن  ایشناروم  ناور  یرادیدپ  ناور . لماکت   -2
. تسا هریاد 

هریاد حتف  قیرط  زا  ًامیقتسم  یدرف  تیعقاو  ۀجرد  تیصخش . تیعقاو   -3
هب یناسنا  دوجو  حطس  نیمتفھ  زا  هک  روطنیمھ  صاخشا   . دوش یم  نییعت 

. دنوش یم  رت  یعقاو  دننک  یم  دوعص  حطس  نیلوا 

اب غلاب  یرشب  هب  یدام  لماکت  دنزرف   ، دنوش یم  هدومیپ  اھ  هریاد  هک  روطنیمھ 
رگشیامیپ کی  ِینینج  تعیبط  ِیھاو  تیعقاو   . دنک یم  دشر  یریذپانانف  لیسناتپ 

کی ِییایشناروم  روھظ  لاح  رد  تعیبط  رتراکشآ  یلجت  یارب  ار  هار  متفھ  ۀریاد 
. دنک یم  زاب  یلحم  ناھج  دنورھش 

یرشب دشر  یناور  یاھ  هریاد  ای   ، حطس تفھ  قیقد  فیرعت  هک  یلاح  رد 
یبای تیعقاو  ِلحارم  نیا  رثکادح  لقادح و  دودح  هک  تسا  زاجم   ، تسا نکممریغ 

: دوش داھنشیپ  غولب 
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میمصت  ، یصخش باختنا  تردق  یرشب  تادوجوم  رد  هک  یماگنھ  متفھ . ۀریاد 
، دیآ یم  دوجو  هب  یحور  تیدرف  هب  یبایتسد  تیفرظ  ، و  یقالخا تیلوئسم   ، یدرف

نھذ روای  حور  تفھ  دحتم  درکراک  رگناشن  نیا   . دوش یم  لصاح  حطس  نیا  هب  دورو 
، و سدقلا حور  ذوفن  تحت  یناسنا  قولخم  نتفرگ  رارق   ، درخ حور  یتسرپرس  تحت 
رد رکف  ۀدننک  میظنت  کی  تفایرد  هارمھ  هب   ، تقیقح حور  درکراک  نیلوا  ایشنروی  رد 
هب دنورھش  کی  ار  یناسنا  قولخم  متفھ  ۀریاد  هب  دورو   . دشاب یم  یناسنا  نھذ 

. دزاس یم  یلحم  ناھج  ۀوقلاب  یتسار 

دبای و یم  تسد  هریاد  نیموس  هب  یرشب  ۀدننک  دوعص  هک  نیا  زا  دعب  موس . ۀریاد 
رایسب هدننک  میظنت  راک  دراد  یم  تفایرد  تشونرس  یصخش  نابھاگن  ۀتشرف  کی 

هدننک و میظنت  نایم  گنھامھ  شالت  چیھ  ًارھاظ  هک  یلاح  رد   . دوش یم  رترثؤم 
یمامت رد  ریذپاناطخ  دوبھب  کی  دوجو  نیا  اب   ، درادن دوجو  فارس  نابھاگن  ۀتشرف 
فارس ۀتشرف  صیصخت  لابند  هب  یونعم  ۀعسوت  یناھیک و  تفرشیپ  یاھزاف 
میظنت  ، هریاد نیموس  هب  یبایتسد  زا  سپ   . دوش یم  هدھاشم  هارمھ  یصخش 

یناسنا تایح  ۀدنامیقاب  لوط  رد  ار  ناسنا  نھذ  دنک  یم  شالت  هدننک 
گرم هک  نآ  زا  شیپ  ، و  دبای تسد  هدنامیقاب  یاھ  هریاد  هب   ، دزاس ییایشناروم 

هب ار  یرشب  یھلا -  طابترا  ییاھن  ۀلحرم  دنک  لحنم  ار  ریظن  یب  تکارش  یعیبط 
. دناسر ماجنا 

لصفالب میقتسم و  روط  هب  دناوت  یمن  لومعم  بسح  رب  هدننک  میظنت  هریاد . نیلوا 
یجیردت تفرشیپ  ییاھن  لوا و  ۀریاد  هب  امش  هک  نیا  ات  دنک  تبحص  امش  اب 

اب نھذ  ۀطبار  ِنکمم  ققحت  نیرتالاب  رگناشن  حطس  نیا   . دیبای تسد  یناسنا 
زا ییایشناروم  لماکت  لاح  رد  ناور  ییاھر  زا  شیپ  یرشب  ۀبرجت  رد  هدننک  میظنت 

، یناھیک شنیب  ، و  تاساسحا  ، نھذ اب  هطبار  رد   . دشاب یم  یدام  ندب  یاھکاشوپ 
ۀدننک میظنت  یدام و  نھذ  نکمم  برقت  نیرتکیدزن  یناور  ۀریاد  نیلوا  هب  لین  نیا 

. دشاب یم  یرشب  ۀبرجت  رد  یحور 

هدیمان یناھیک  حوطس  یناسنا  تفرشیپ  ِیناور  یاھ  هریاد  نیا  دشاب  رتھب  دیاش 
یھاگآ هب  یجیردت  یکیدزن  شزرا  مھف  ینعم و  یعقاو  کرد  دنوش — 

نیمھ . و  یرادیدپ لاح  رد  لاعتم  دزیا  اب  یلماکت  ناور  ۀیلوا  ۀطبار  زا  ییایشناروم 
یناھیک یاھ  هریاد  تیمھا  هک  دزاس  یم  نکممریغ  دبا  یارب  ار  نیا  هک  تسا  هطبار 

روط هب  طقف  اھ  هریاد  نیا  هب  یبایتسد   . داد حیضوت  لماک  روط  هب  یدام  نھذ  هب  ار 
دناوت یم  مشش  ای  متفھ  ۀریاد  درونھر  کی   . تسا طوبرم  یھاگآ  ادخ  هب  یبسن 
دنزرف زا  سانشادخ —  یتسار  هب  لوا  ای  مود  ۀریاد  درونھر  کی  ۀزادنا  هب  ًابیرقت 

اب یبرجت  ۀطبار  هب  تبسن  رت  نییاپ  یاھ  هریاد  تادوجوم  نیا  اما   ، دشاب هاگآ —  ندوب 
نایارگزارف رگا   . دنتسھ هاگآ  دوخ  رتمک  بتارم  هب   ، ناھج یدنورھش   ، لاعتم دزیا 
نیا هب  یبایتسد  دنروخب  تسکش  یبایتسد  نیا  رد  یعیبط  گرم  زا  شیپ 
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. دش دھاوخ  رصق  تارک  رد  اھنآ  ۀبرجت  زا  یشخب  یناھیک  یاھ  هریاد 

، لمع اما   ، دیامن یم  یبرجت  ار  ناسنا  ندوب  دنوادخ  دنزرف  لماک  کرد  نامیا  ۀزیگنا 
هب یجیردت  یکیدزن  زا  یھاگآ  هب  یلماکت  یبایتسد  یارب   ، تامیمصت ماجنا 

هب ار  اھلیسناتپ  یحور  یایند  رد  نامیا   . تسا یرورض  لاعتم  دزیا  یناھیک  تیعقاو 
هب طسوت و  طقف  لاعتم  ِیھانتم  یاھورملق  رد  اما   ، دزاس یم  سیدرگد  تایعقاو 
شنیزگ اما   . دنوش یم  لیدبت  تایعقاو  هب  اھلیسناتپ  باختنا  ۀبرجت  ققحت  ۀطساو 
تیصخش لمع  رد  یدام  تامیمصت  هب  ار  یونعم  نامیا  دنوادخ  تساوخ  ماجنا 

رترثؤم درکراک  یارب  یونعم  یھلا و  ِءاکتا  ۀطقن  کی  بیترت  نیدب  دنک و  یم  لصو 
یگنھامھ نینچ   . دزاس یم  مھارف  دنوادخ  یارب  یگنشت  ِیدام  یرشب و  مرھا 

مھف مھ  لاعتم و  یناھیک  یبای  تیعقاو  مھ  یونعم  یدام و  یاھورین  ۀنادنمدرخ 
. دھد یم  شیازفا  دایز  ۀزادنا  هب  ار  تشھب  یاھتیھولا  ِییایشناروم 

، یلاعتم یناعم  کرد   ، ایشناروم ناور  یمک  دشر  هب  یناھیک  یاھ  هریاد  رب  الیتسا 
هدنز نامیا  یرادروخرب  هب  ًالماک  ریذپانانف  ناور  نیا  یفیک  تیعضو  اما   . تسا طوبرم 
دنزرف کی  یناف  ناسنا  هک  دراد  یگتسب  یتشھب  لیسناتپ  ِشزرا  تیعقاو -  نیا  زا 

تمیزع رصق  تارک  هب  متفھ  ۀریاد  درونھر  کی  ور  نیا  زا   . تسا هنادواج  یادخ 
هک روطنامھ  تسرد   ، دبای تسد  یناھیک  دشر  ِیمک  رتشیب  کرد  هب  ات  دنک  یم 

. دننک یم  نینچ  لوا  ۀریاد  یتح  ای  مود  ۀریاد  درونھر  کی 

ۀطبار کی  طقف  یبھذم  یونعم  یعقاو  ۀبرجت  یناھیک و  ۀریاد  هب  یبایتسد  نایم 
ور نیا  زا  ، و  دنشاب یم  هبناج  ود  ییاھیبایتسد  نینچ  ؛  دراد دوجو  میقتسمریغ 
اب یکدنا  طابترا  تسا  نکمم  یونعم  ًافرص  تفرشیپ   . دنتسھ دنمدوس  ًالباقتم 

لیسناتپ هشیمھ  هریاد  هب  یبایتسد  اما   ، دشاب هتشاد  یا  هرایس  یدام  تداعس 
. دھد یم  شیازفا  ار  یناسنا  تفرشیپ  یرشب و  تیقفوم 

راک رد  نھذ  روای  حور  تفھ  دحتم  هتفای و  شیازفا  لمع  هریاد  نیموس  ات  نیمتفھ  زا 
رد تایح  یدام  یاھمسیناکم  تایعقاو  هب  شیگتسباو  زا  یناسنا  نھذ  نتشاد  زاب 

. ددنویپ یم  عوقو  هب  هبرجت  ییایشناروم  حوطس  ۀتفای  شیازفا  ۀضرع  یارب  یگدامآ 
. دبای یم  شھاک  یجیردت  روط  هب  روای  ذوفن  دعب  هب  هریاد  نیموس  زا 

ًافرص حطس  نیرتالاب  زا  هک  دنتسھ  یناسنا  ۀبرجت  ۀدنریگ  رب  رد  هریاد  تفھ 
ۀبرجت کی  ناونع  هب  یھاگآ  دوخ  ِییایشناروم  سامت  حطس  نیرت  نییاپ  ات  یناویح 
هب یبایتسد  رگناشن  یناھیک  ۀریاد  نیلوا  رب  الیتسا   . دنبای یم  دادتما  تیصخش 
نھذ روای  حاورا  کرتشم  تمدخ  ۀمتاخ  تسا و  یناسنا  ییایشناروم  شیپ  غولب 

صخشم ار  یرشب  تیصخش  رد  نھذ  لمع  درف  هب  رصحنم  ذوفن  کی  ناونع  هب 
حطس یدنمشوھ  دننامھ  هدنیازف  روط  هب  نھذ   ، هریاد نیلوا  زا  رتارف   . دنک یم 
رگشنیرفآ حور  روایربا  ۀیطع  یناھیک و  نھذ  کرتشم  تمدخ   ، لماکت ییایشناروم 
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. دوش یم  یلحم  ناھج  کی 

، لوا دنرارق : نیا  زا  ناگدننک  میظنت  یناگدنز  صاخ  نارود  رد  گرزب  یاھزور 
بیترت نیدب  ، و  دوش یم  دراو  یناور  ۀریاد  نیموس  هب  یرشب  درف  هک  یماگنھ 
نیا هب   ) دیامن یم  نیمضت  ار  درکراک  ۀتفای  شیازفا  ۀنماد  حصان و  ِیدرف  تیلاعف 

)؛ دشاب هدزن  تسد  لمع  هب  تسد  ییاھنت  هب  شیپ  زا  نیزگ  ینکس  هک  طرش 
اھنآ ، و  دبای یم  تسد  یناور  ۀریاد  نیلوا  هب  یرشب  کیرش  هک  یماگنھ   ، سپس

رارقرب لباقتم  طابترا  رگیدکی  اب  یتاجرد  ات  لقادح  دنوش  یم  رداق  قیرط  نیدب 
. دنسر یم  یگناگی  هب  دبا  یارب  ماجنارس و  اھنآ  هک  یماگنھ   ، رخآ ؛ و  دنیامن

یریذپانانف هب  یبایتسد  - 7

یاھناسنا  . تسین هدننک  میظنت  اب  دنویپ  ۀلزنم  هب  یناھیک  ۀریاد  تفھ  هب  یبایتسد 
اما ؛  دنا هتفای  تسد  شیوخ  یاھ  هریاد  هب  هک  دننک  یم  یگدنز  ایشنروی  رد  یرایسب 

هب یبایتسد  هب   ، رگید رت  یلاعتم  رتگرزب و  یونعم  یاھتفرشیپ  هب  دنویپ  زاب 
میظنت رد  هک  روطنآ   ، دنوادخ تساوخ  اب  ناسنا  تساوخ  لماک  ییاھن و  یگنھامھ 

. دراد یگتسب   ، تسا نکاس  رکف  ۀدننک 

، و درک لیمکت  ار  یناھیک  تفرشیپ  یاھ  هریاد  یرشب  دوجوم  کی  هک  یماگنھ 
هزاجا هدننک  میظنت  هب  ناسنا  تساوخ  ِییاھن  باختنا  هک  یماگنھ   ، نآ رب  هوالع 
یگدنز لوط  رد  ار  ییایشناروم  ناور  اب  یرشب  تیوھ  نتخاس  طبترم  هک  دھد  یم 

هدننک میظنت  ناور و  رایع  مامت  تاطابترا  نیا  هاگنآ   ، دزاس لیمکت  یکیزیف  یلماکت و 
دوش یم  رداص  اسرووی  زا  ینامرف  ، و  دنبای یم  همادا  لقتسم  روط  هب  رصق  تارک  ات 

رد دنویپ  نیا   . دزاس یم  مھارف  ار  ییایشناروم  ناور  هدننک و  میظنت  یروف  دنویپ  هک 
یرشب تادوجوم   . دزاس یم  لعتشم  ار  یدام  ندب  گنرد  یب  یکیزیف  یگدنز  لوط 
ناسنا هک  دننک  یم  هدھاشم  طقف  دنشاب  یا  هرظنم  نینچ  دھاش  تسا  نکمم  هک 

. ددرگ یم  دیدپان  شتآ “ یاھ  هبارا   ” رد دعب  یایند  هب  لاقتنا  لاح  رد 

دعب یایند  هب  ایشنروی  زا  گرم  نودب  ار  دوخ  عبات  دارفا  هک  یناگدننک  میظنت  رتشیب 
رد رامشیب  یاھناسنا  نانیزگ  ینکس  دانسا  هب  انب  هبرجتاب و  رایسب  دنا  هداد  لاقتنا 
هب هک  یتارایس  رد  ناگدننک  میظنت  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب   . دندوب رگید  تارک 

. دنروآ یم  تسد  هب  ینیزگ  ینکس  دنمشزرا  ۀبرجت  دنا  هدش  هداد  ضرق  اھنآ 
دارفا نآ  رد  هتفرشیپ  راک  یارب  طقف  ناگدننک  میظنت  هک  درک  روصت  نینچ  ناوت  یمن 

. دنروآ یم  تسد  هب  هبرجت  دنبای  یمن  اقب  هک  یرشب 

میھس امش  ۀبرجت  تشونرس و  رد  یناسنا  دنویپ  لابند  هب  ناگدننک  میظنت 
میظنت ایشناروم و  ریذپانانف  ناور  ِدنویپ  زا  دعب  دنوش . یم  امش  اھنآ  ؛  دنوش یم 
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یرگید ییاراد  یکی  یاھشزرا  یمامت  ماجنارس  هبرجت و  یمامت   ، هطوبرم ۀدننک 
نیا  ، صخشم رظن  کی  زا   . دنوش یم  دوجو  کی  عقاو  رد  ود  نآ  هک  یروط   ، دوش یم 
هچنآ یمامت   . تسا نادواج  ۀدنیآ  هب  قلعتم  زین  نادواج و  ۀتشذگ  زا  دیدج  دوجوم 

هب هدننک  میظنت  رد  هک  هچنآ  یمامت  ، و  دوب یرشب  یراگزور  اقب  لاح  رد  ناور  رد  هک 
زارف هتسویپ  دیدج و  تیصخش  یعقاو  ییاراد  نونکا  تسا  یھلا  یبرجت  روط 
قولخم هب  دناوت  یم  ناھج  حطس  رھ  رد  هدننک  میظنت  اما   . دوش یم  ناھج  ۀدنبای 

. دنشاب دنمشزرا  ینعمرپ و  حطس  نآ  رد  هک  دنک  اطع  ار  ییاھیگژیو  نآ  طقف  دیدج 
طقف  ، هدننک میظنت  کی  ۀیطع  لماک  فرصم  کی   ، یھلا حصان  اب  قلطم  یگناگی  کی 

نیا یگشیمھ  عبنم   ، حاورا ردپ   ، یناھج ردپ  هب  ییاھن  یبایتسد  لابند  هب  دناوت  یم 
. دیآ تسد  هب  تیدبا  رد   ، یھلا یایادھ 

هب دبا  یارب  ماجنارس و  یھلا  ۀدننک  میظنت  لماکت و  لاح  رد  ناور  هک  یماگنھ 
هب ار  یرگید  ندش  هبرجت  لباق  یاھتیفیک  یمامت  کی  رھ   ، دنبای یم  تسد  یگناگی 

طسوت هک  ار  اقب  ِیبرجت  ۀرطاخ  یمامت  گنھامھ  تیصخش  نیا   . دروآ یم  تسد 
نکاس ییایشناروم  ناور  رد  سپس  دوب و  هدش  هتشاد  هاگن  یناسنا  ییاین  نھذ 

یمامت ۀدنریگ  رب  رد  هوقلاب  ۀدنھد  نایاپ  نیا  نآ  رب  هوالع  ، و  دشاب یم  اراد  دوب 
. دشاب یم  ناسنا  رد  ینیزگ  ینکس  تدم  یمامت  رد  هدننک  میظنت  یبرجت  ۀرطاخ 
اب یتیصخش  تکارش  هک  دوب  دھاوخ  زاین  هدنیآ  تیدبا  هب  هدننک  میظنت  کی  یارب  اما 

دنک یم  لمح  ولج  هب  هتشذگ  تیدبا  زا  یھلا  حصان  هک  ار  ییاھشزرا  یناعم و 
. دیامن اطعا  لماک  روط  هب  هتسویپ 

ندیسر ارف  یارب  دیاب  هدننک  میظنت  ایشنروی  مدرم  میظع  تیرثکا  اب  هطبار  رد  اما 
لاح رد  ِناور  ِیدازآ  یارب  دیاب  وا   . دنامب رظتنم  هناروبص  گرم  قیرط  زا  ییاھر 

یتاذ هک  ییایمیش  یاھورین  یژرنا و  یاھوگلا  لماک  ًابیرقت  یالیتسا  زا  یرادیدپ 
یرارقرب رد  امش  هک  یلصا  یراوشد   . دنامب رظتنم  دشاب  یم  امش  دوجو  یدام  عون 

. تسا یدام  یتاذ  تعیبط  نیمھ  رد  دینک  یم  هبرجت  دوخ  ناگدننک  میظنت  اب  سامت 
طابترا ۀطقن  ات  امش   . دنتسھ یعقاو  نادنمشیدنا  اھناسنا  زا  یکدنا  رایسب  دادعت 

زا ار  دوخ  ناھذا  دینک و  یمن  دشر  یونعم  رظن  زا  یھلا  ناگدننک  میظنت  اب  بولطم 
هک یونعم  یاھتساوخرد  یور  هب  رشب  نھذ  شوگ   . دیزاس یمن  رادروخرب  طابضنا 
هدش هداتسرف  ِیناھج  زیمآرھم  یاھشخپ  ۀناگدنچ  یاھمایپ  نایم  زا  هدننک  میظنت 

ار نیا  ًابیرقت  هدننک  میظنت   . تسا رک  ًابیرقت  دنک  یم  همجرت  اھششخب  ردپ  یوس  زا 
یناویح نھذ  کی  رد  ار  یحور  شخب  ماھلا  یاھدومنھر  نیا  هک  دبای  یم  نکممریغ 
یکیزیف تعیبط  یتاذ  هک   ، یکیرتکلا ییایمیش و  یاھورین  ۀرطیس  تحت  ًالماک  هک 

. دیامن تبث  دراد  رارق   ، تسا امش 

یط اما  ؛  دننک یم  یداش  یناسنا  نھذ  اب  سامت  یرارقرب  زا  ناگدننک  میظنت 
تمواقم رب  نآ  لوط  رد  دنتسین  رداق  هک  شوماخ  ِتقوم  تماقا  ِینالوط  یاھلاس 
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. دنشاب روبص  دیاب  دنیامن  رارقرب  طابترا  امش  اب  امیقتسم  هدش و  قئاف  یناویح 
اما  . دنوش یم  رترثؤم   ، دنور رتالاب  تمدخ  سایقم  رد  هچ  رھ  رکف  ناگدننک  میظنت 

صیخشت ار  اھنآ  نھذ  هب  نھذ  روط  هب  رصق  تارک  رد  هک  یماگنھ  نوچمھ 
رد امش  هب  نایامن  ، و  هنازوسلد  ، لماک ۀفطاع  نامھ  اب  دنناوت  یمن  زگرھ   ، دیھد یم 

. دنیوگب دماشوخ  مسج 

ادج نات  هدننک  میظنت  زا  ار  امش  یدام  نھذ  ندب و  یناسنا  تایح  لوط  رد 
امش و  ، یدبا دنویپ  زا  دعب   ، گرم لابند  هب  ؛  دوش یم  هنادازآ  طابترا  عنام  دزاس و  یم 

صیخشت لباق  هناگادج  تادوجوم  ناونع  هب  امش  دیتسھ —  یکی  هدننک  میظنت 
، دیمھف یم  ار  نآ  امش  هک  روطنآ   ، طابترا هب  یزاین  چیھ  ور  نیا  زا  و  دیتسین — 

. تسین

لوط رد  امش  ِرتشیب   ، تسامش نورد  رد  هراومھ  هدننک  میظنت  یادص  هک  یلاح  رد 
موس ۀریاد  زا  رت  نییاپ  ِیرشب  تادوجوم   . دینش دیھاوخ  ار  نآ  تردن  هب  تایح  نارود 
رد زج  هب   ، دنونش یم  ار  هدننک  میظنت  میقتسم  یادص  تردن  هب  تفرشیپ  ِمود  و 

. یلاع میمصت  کی  لابند  هب  ، و  هداعلا قوف  تیعضو  کی  رد   ، رفاو قایتشا  تاظحل 

یارب هک  یسک  ِیناسنا  نھذ  نایم  سامت  کی  نتسسگ  یرارقرب و  لوط  رد 
ۀدننک میظنت  تاقوا  یھاگ   ، یا هرایس  ناتسرپرس  هدنام و  ظوفحم  تشونرس 
یناسنا کیرش  هب  یمایپ  دوش  یم  نکمم  هک  دریگ  یم  رارق  یتیعضو  رد  نکاس 

میظنت کی  طسوت  یمایپ  نینچ  ایشنروی  رد  شیپ  نادنچ  هن  یتدم   . دوش هداتسرف 
. دش هداتسرف   ، تشونرس ۀریخذ  هاپس  زا  یوضع   ، یرشب مدمھ  هب  راکدوخ  ۀدننک 

هرطاخم دروم  ای  ندناسر  بیسآ  نودب  نونکا  و  : ” دیدرگ هئارا  اھفرح  نیا  اب  مایپ  نیا 
داجیا ای  دح  زا  شیب  شنزرس  دصق  نودب  ، و  نم ۀناقاتشم  فقو  تحت  ِدرف  نداد  رارق 
یابیز زردنا  کی  سپس  “ . نک تشاددای  نم  یارب  ار  وا  زا  نم  تساوخرد   ، یدیمون

درک تساوخرد  اھزیچ  ریاس  ۀرمز  رد  هدننک  میظنت   . دمآ لابند  هب  اریگ  هدننک و  رثأتم 
یرتشیب یگدنزرس  اب   ، دنک یراکمھ  نم  اب  هنامیمص  یرتشیب  یرادافو  اب  وا  هک  ”

نم هک  ار  یا  همانرب  یرتشیب  یرادافو  اب   ، دنک یرادیاپ  نم  ۀلوحم  یاھراک  ماجنا  رد 
ماجنا هب  ار  نم  یباختنا  یاھنومزآ  یرتشیب  ییابیکش  اب   ، دنک ارجا  ما  هداد  بیترت 

اب  ، درادرب ماگ  نم  یباختنا  ریسم  رد  یرتشیب  یگدنزرس  تماقتسا و  اب   ، دناسر
نم ۀفقو  یب  یاھشالت  ۀجیتن  رد  هک  دنک  تفایرد  ار  یرابتعا  یرتشیب  ینتورف 
ما هدیزگ  ینکس  وا  رد  هک  یناسنا  هب  ار  نم  زردنا  اذل  تسا —  هدش  لصاح 

. و منک یم  اطع  ار  یھلا  حور  کی  تفوطع  یلاع و  ۀقالع  قشع و  وا  هب  نم   . ناسرب
راک تردق  یدنمدرخ و  اب  راک  رخآ  ات  نم  هک  وگب  نم  رھم  دروم  درف  هب  نآ  رب  هوالع 

زا یرادتناما  هب  نم  ؛  دسر نایاپ  هب  ینیمز  یالقت  نیرخآ  هک  یتقو  ات   ، درک مھاوخ 
دیمون ارم  هک  نیا  یارب   ، اقب یارب  ار  وا  نم   . دوب مھاوخ  رادافو  دوخ  تیصخش 

قیوشت و  ، دزاسن مورحم  دوخ  دیدش  هناروبص و  یالقت  شاداپ  زا  ارم  ، و  دزاسن
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نم  . دراد یگتسب  یناسنا  ۀدارا  هب  تیصخش  هب  ام  یبایتسد   . منک یم  بیغرت 
مراد دھاش  نم  ، و  ما هدش  یناسنا  نھذ  نیا  زارف  بجوم  هناروبص  هریاد  هب  هریاد 

یرواد هب  هریاد  هب  هریاد  نم   . مراد یم  تفایرد  ار  دوخ  عون  سیئر  تیاضر  هک 
تشونرس یناوخارف  رظتنم  شیوشت  نودب  یدونشخ و  اب  نم   . مسر یم 

“. ما هدامآ  اھمایا  یامدق  یاھھاگداد  هب  زیچ  همھ  ۀئارا  یارب  نم   . منام یم 

[. ناتناورُا درفنم  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 111
ناور هدننک و  میظنت 

دبا یارب  هفسلف  ای  ملع  یارب  ار  نیا  رشب  نھذ  رد  یھلا  ۀدننک  میظنت  روضح 
تیصخش لماکت  لاح  رد  ناور  زا  شخب  تیاضر  یکرد  هب  هک  دزاس  یم  نکممریغ 
قیرط زا  طقف  عقاو  رد  تسا و  ناھج  دنزرف  ایشناروم  ناور   . دبای تسد  یرشب 

. دوش هتخانش  تسا  نکمم  یونعم  فاشتکا  یناھیک و  شنیب 

رد نآ  ؛  تسین هزات  ایشنروی  یارب  نیزگ  ینکس  حور  کی  ناور و  کی  موھفم 
زا یرایسب   . تسا هدش  رھاظ  ًاررکم  یا  هرایس  تاداقتعا  نوگانوگ  یاھمتسیس 
یھلا ثاریم  ناسنا  هک  دنا  هدرب  یپ  یبرغ  یاھرواب  زا  یخرب  زین  یقرش و  یاھرواب 

یروضح اج  همھ  رب  هوالع  ینورد  روضح  ساسحا   . دراد یرشب  ثاریم  زین  و 
هداد لکش  ار  ییایشنروی  بھاذم  یرایسب  زا  یشخب  اھتدم  تیھولا  ینوریب 

لاح رد  یرشب  تعیبط  نورد  رد  یزیچ  هک  دنا  هدوب  رواب  نیا  رب  اھتدم  اھناسنا   . تسا
ماود ارذگ  تایح  هاتوک  نارود  زا  رتارف  تسا  ردقم  هک  یتایح  یزیچ   ، تسا دشر 

. دروایب

تسا وا  لماکت  لاح  رد  ِناور  ِردپ  یھلا  حور  کی  دنک  کرد  ناسنا  هک  نآ  زا  شیپ 
، هیلک  ، رگج  ، مشچ یکیزیف —  نوگانوگ  یاھمادنا  رد  نآ  هک  تفر  یم  روصت  نینچ 
اھ هیاس   ، سَفَن  ، نوخ هب  ار  ناور  یودب  ناسنا   . تسا نکاس  زغم —  اھدعب  ، و  بلق

. تخاس یم  طوبرم  بآ  رد  شدوخ  تاساکعنا  هب  و 

تشرس و زا  یبیرقت  ینادردق  کی  عقاو  رد  اھحور  حور  تشادنپ  رد  ودنھ  ناراگزومآ 
ناور کرتشم  روضح  هک  دنتسناوتن  اھنآ  اما   ، دنداد یم  ناشن  ار  هدننک  میظنت  روضح 
کی ۀبنج  ود  اھ  ینیچ  دوجو  نیا  اب   . دنھد زیمت  ار  ریذپانانف  هوقلاب  لماکت و  لاح  رد 
لیابق یرایسب  نایرصم و   . دنتخانش ار   ، حور ناور و   ، نیی گنای و   ، یرشب دوجوم 

زا ناور  هک  تفر  یم  رواب  ًالومعم   . دنتشاد رواب   ، اب اک و   ، لماع ود  هب  زین  ییاقیرفآ 
. تسا نینچ  حور  طقف   ، درادن دوجو  شیپ 

ۀظحل رد  هدش  عقاو  فطل  دروم  ِدرف  رھ  هب  هک  دنتشاد  رواب  لین  دور  ۀرد  نانکاس 
اھنآ  . دوش یم  اطعا  دندیمان  یم  اک  هک  ظفاحم  حور  کی   ، نآ زا  سپ  یدوز  هب  ای   ، دلوت
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یقاب یناسنا  درف  اب  تایح  رسارس  رد  ظفاحم  حور  نیا  هک  دنداد  یم  شزومآ 
رد دبعم  کی  یاھراوید  رد   . دش یم  هدنیآ  نیمزرس  راپسھر  وا  زا  شیپ  دنام و  یم 
ۀدازھاش سکع   ، تسا هدمآرد  ریوصت  هب  موس  پِتوھ  نِمآ  دلوت  هک  ییاج   ، روسکال

یرگید کدوک  وا  یکیدزن  رد  ، و  دوش یم  هدید  لین  یادخ  یوزاب  یور  کچوک 
هک تسا  یدوجوم  نآ  لبمس  وا   . تسا هدازھاش  هیبش  تسرد  هک  تسھ 
لیمکت حیسم  دالیم  زا  شیپ  نرق  هدزناپ  همسجم  نیا   . دندیمان یم  اک  نایرصم 

. دیدرگ

ناور تسا  لیام  هک  تسا  رترب  ظفاحم  حور  کی  اک  هک  دش  یم  هداد  شزومآ  نینچ 
رت صخشم  روط  هب  اما  دنک  تیادھ  ارذگ  یناگدنز  رتھب  یاھریسم  هب  ار  یناسنا  رای 

یرصم درف  کی  هک  یماگنھ   . دراذگب ریثأت  دعب  یایند  رد  یرشب  درف  تشونرس  یور 
گرزب ۀناخدور  رگید  تمس  رد  وا  یاک  هک  تفر  یم  راظتنا   ، تشذگرد هرود  نیا 

یدوز هب  اما   ، دنراد اک  ناھاشداپ  طقف  هک  تفر  یم  نامگ  ادتبا  رد   . دشاب وا  رظتنم 
کی  . دنرادروخرب اھنآ  زا  راکزیھرپ  یاھناسنا  یمامت  هک  دمآ  دوجو  هب  رواب  نیا 

نخس نم  : ” تفگ دومن  تبحص  دوخ  لد  نورد  یاک  نوماریپ  هک   ، یرصم یاورنامرف 
قیرط نیدب  نم   . منک یطخت  وا  تیادھ  زا  هک  متشاد  میب  نم  ؛  متفرگن هدیدان  ار  وا 
تشگ یم  بجوم  هک  هچنآ  ۀطساو  هب  ور  نیا  زا  ؛  مدش دنمتداعس  دایز  ۀزادنا  هب 

رواب یرایسب  “ . مدوب زاتمم  وا  تیادھ  ۀطساو  هب  نم  ؛  مدوب قفوم  مھد  ماجنا  نم 
هک دنتشاد  رواب  یرایسب   . دوب سک “ رھ  رد  دنوادخ  فرط  زا  یماھلا   ” اک هک  دنتشاد 

“. دننارذگب لد  یداش  رد  ار  تیدبا  تسامش  رد  هک  ییادخ  فطل  رطاخ  هب   ” دیاب اھنآ 

. دراد ناور  موھفم  اب  ربارب  یمالک  ایشنروی  لماکت  لاح  رد  یاھناسنا  زا  داژن  رھ 
ایند هب  یرشب  نامشچ  قیرط  زا  ناور  هک  دنتشاد  رواب  یودب  نامدرم  زا  یرایسب 
اھنآ  . دندیسرت یم  دب  مشچ  یھاوخدب  زا  دایز  یلدزب  اب  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  درگن یم 

: دیوگ یم  ادو  گیر  “ . تسا دنوادخ  غارچ  ناسنا  حور   ” هک دنا  هتشاد  رواب  اھتدم 
“. دیوگ یم  نخس  نم  بلق  اب  نم  نھذ  ”

باختنا ینھذ  ۀصرع  - 1

رب ار  دوخ  راک  راچان  هب  دیاب  اھنآ   ، تسا یونعم  ناگدننک  میظنت  راک  تشرس  هچ  رگا 
اب دیاب  یحور  حصان  هک  تسا  یرشب  کاخ  نھذ   . دنھد ماجنا  ینالقع  یانبم  کی 

. دھد لماکت  اجنآ  زا  ار  ایشناروم  ناور  هدش  عقاو  ینکس  دروم  تیصخش  یراکمھ 

أشنم  . دراد دوجو  یناھیک  تدحو  کی  اھناھج  ناھج  ینھذ  ددعتم  حوطس  رد 
اھیباحس أشنم  هک  روطنامھ  ًاتدمع   ، تسا یناھیک  نھذ  رد  ینالقع  یاھنتشیوخ 

( ِیصخش اذل   ) یرشب حطس  رد   . تسا ناھج  یاضف  یناھیک  یاھیژرنا  رد 
تیصخش یونعم  یایاطع  لیلد  هب   ، یناسنا نھذ  قفاوت  اب   ، ینالقع یاھنتشیوخ 
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نینچ رد  قلطم  شزرا  یواح  دوجو  ۀطقن  کی  قالخ  روضح  هارمھ  هب   ، یرشب
یالیتسا نینچ  اما   . دوش یم  یلوتسم  حور  لماکت  لیسناتپ   ، یرشب یاھنتشیوخ 
تمدخ قیرط  زا  دیاب  نھذ  نیا  تسا : هبرجت  ود  هب  طورشم  یدام  نھذ  ِیحور 

شنیرفآ و رد  یصخش )  ) یدام نتشیوخ  ، و  دشاب هتفای  لماکت  نھذ  روای  حور  تفھ 
یراکمھ دیاب   ، ریذپانانف هوقلاب  یلماکت و  ناور   ، ییایشناروم نتشیوخ  ییافوکش 

. دنیزگرب ار  نکاس  ۀدننک  میظنت  اب 

دوخ  ، دننک یم  یگدنز  نآ  رد  یرشب  یاھتیصخش  هک  تسا  یا  هصرع  یدام  نھذ 
، دننک یم  کرت  ار  وا  ای  دننک  یم  باختنا  ار  دنوادخ   ، دنریگ یم  میمصت   ، دنتسھ هاگآ 

. دننک یم  دوبان  ای  دنزاس  یم  هنادواج  ار  دوخ 

؛ تسا هتخاس  مھارف  ار   ، امش ندب   ، تایح نیشام  کی  امش  یارب  یدام  لماکت 
ۀدننک میظنت   ، ناھج رد  هدش  هتخانش  یحور  تیعقاو  نیرت  صلاخ  شدوخ  ردپ 

هدش هداد  ینھذ  امش  ناتسد  هب  اما   . تسا هدرک  اطع  امش  هب  ار   ، امش یرکف 
امش هک  تسا  نھذ  ۀطساو  هب  ، و  تسا ناتدوخ  تامیمصت  رما  تحت  هک  تسا 

نآ امش  هک  تسا  نھذ  نیا  اب  نھذ و  نیا  ۀطیح  رد   . دیریم یم  ای  دینک  یم  یگدنز 
میظنت اب  یناسمھ  هب  دزاس  یم  رداق  ار  امش  هک  دیریگ  یم  ار  یقالخا  تامیمصت 

. تسا یگنوگادخ  نیا  ، و  دیبای تسد  هدننک 

تدم لوط  رد  هدافتسا  یارب  هک  تسا  تقوم  ینالقع  متسیس  کی  یناسنا  نھذ 
زا اھنآ  هک  روطنیمھ  ، و  تسا هدش  هداد  ضرق  یرشب  تادوجوم  هب  یدام  تایح  کی 

در ار  نآ  ای  دنریذپ و  یم  ار  هنادواج  دوجو  لیسناتپ   ، دننک یم  هدافتسا  نھذ  نیا 
ۀدارا عبات  هک  دیراد  ناھج  تیعقاو  زا  هک  تسا  یزیچ  ًامامت  نھذ  تیوھ   . دننک یم 
هک ار  ارذگ  تامیمصت  لصاح  ییایشناروم —  نتشیوخ  ناور —  ، و  تسامش

یھاگآ دوخ   . دروآ دھاوخ   رد  ریوصت  هب  یرادافو  اب  دریگ  یم  یناسنا  نتشیوخ 
تسا و هتفرگ  رارق  تمیالم  اب  نییاپ  رد  ییایمیش  ورتکلا -  مسیناکم  یور  یرشب 

دوجوم  . دنک یم  سمل  تفارظ  اب  الاب  رد  ار  ییایشناروم  یحور -  یژرنا  متسیس 
هب هاگچیھ  متسیس  ود  نیا  زا  کیچیھ  زا  شیوخ  یناسنا  یگدنز  لوط  رد  یرشب 
نیا هکلب   ، دنک یم  کرد  هچ  نھذ  هک  درادن  تیمھا  دایز  نیا   . تسین هاگآ  لماک  روط 

تیمھا دایز  نیا   . دنک یم  نیمضت  ار  اقب  هک  تسا  دراد  هچ  کرد  هب  لیامت  نھذ  هک 
شالت هچ  هب  ندش  هیبش  یارب  نھذ  هک  نیا  هکلب   ، تسا هچ  هیبش  نھذ  هک  درادن 
هک درادن  تیمھا  دایز  نیا   . دھد یم  لیکشت  ار  یحور  تیوھ  هک  تسا  دنک  یم 
دنوادخ قاتشم  ناسنا  هک  نیا  هکلب   ، دشاب هاگآ  دنوادخ  دوجو  هب  تبسن  ناسنا 

دایز دیتسھ  زورما  امش  هک  هچنآ   . دوش یم  رجنم  ناھج  رد  زارف  هب  هک  تسا  دشاب 
. دیوش یم  هچ  تیدبا  رد  زور و  هب  زور  هک  نیا  هکلب   ، تسین مھم 

اب ار  یدوبان  شارخ  شوگ  یاوآ  دناوت  یم  یرشب  ۀدارا  هک  تسا  یناھیک  زاس  نھذ 
اب ندش  تیوھ  نییعت  یابیز  یاھیدولم  دناوت  یم  یرشب  ۀدارا  نیمھ  ای  ، و  دزاونب نآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



، ییاھن لیلحت  رد   . دوش بجوم  نآ  ۀطساو  هب  ار  هنادواج  بقاعتم  یاقب  دنوادخ و 
ریذپان و خوسر  ترارش  هب  تبسن  تسا  هدش  اطعا  ناسنا  هب  هک  یا  هدننک  میظنت 

یاھیراکبان طسوت  دناوت  یم  عقاو  رد  ناسنا  نھذ  اما   ، تسا هانگ  زا  ناوتان 
راچد  ، دوش هدیشک  فارحنا  هب  یرشب  تسرپ  دوخ  هارمگ و  ۀدارا  کی  ۀناراکھانگ 
نھذ نیا  بیترت  نیمھ  هب   . دوش میلست  یتشز  ترارش و  هب  ، و  دوش تلالض 

سانشادخ یرشب  دوجوم  کی  ۀدش  ینارون  حور  اب  ۀدارا  اب  قباطم  دناوت  یم 
. دوش گرزب —  عقاو  رد  کین —  ، و  نیتسار  ، ابیز  ، شنمالاو

یناھیک یدنمشیدنا  ِییاھتنا  ۀطقن  ود  رد  ار  دوخ  هک  یماگنھ  طقف  یلماکت  نھذ 
لماک روط  هب   ، دزاس یم  رگ  هولج  هتفای —  تیونعم  ًامامت  هدش و  هزیناکم  ًالماک  — 
تعیبط یکیناکم و  ًافرص  لرتنک  ِینالقع  تادحرس  نایم   . تسا اکتا  لباق  تابثاب و 
تابث هک  دنراد  رارق  ارگزارف  لماکت و  لاح  رد  ناھذا  میظع  هورگ  نآ   ، یحور نیتسار 

یگتسب یحور  تیوھ  نییعت  تیصخش و  باختنا  هب  لماک  روط  هب  نانآ  شمارآ  و 
. دراد

میلست هدننک  میظنت  هب  ار  دوخ  ۀدارا  راو  هدرب  لاعفریغ و  روط  هب  ناسنا  اما 
زا هناھاگآ  روط  هب  هدننک  میظنت  یربھار  هک  روطنآ  هک و  یماگنھ  وا  هکلب   ، دنک یمن 
، لاعف یا  هنوگ  هب   ، دوش یم  توافتم  ناسنا  یعیبط  نھذ  یاھ  هزیگنا  تالیامت و 
نھذ ناگدننک  میظنت   . دنیزگ یمرب  ار  وا  یربھار  زا  یور  هلابند  هنارایمھ  ، و  هناعطاق

الیتسا نآ  رب  شتساوخ  فالخ  رب  زگرھ  اما  دنھد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا 
رد هک  نیا  نمض  اھنآ  . و  تسا قوفام  یرشب  ۀدارا  ناگدننک  میظنت  یارب   . دنبای یمن 

هب یبایتسد  رد  یعس  رشب  لماکت  لاح  رد  ینالقع  ۀوق  دودحمان  ًابیرقت  ۀصرع 
هظحالم نینچ  ار  نآ   ، دننک یم  رتکاراک  ینوگرگد  رکف و  میظنت  ِیونعم  فادھا 

. دنراذگ یم  مارتحا  نآ  هب  دننک و  یم 

ادخان یرشب  ۀدارا  ، و  تسامش رادناکس  هدننک  میظنت   ، تسا امش  یتشک  نھذ 
رادناکس هب  هک  دشاب  رادروخرب  درخ  نیا  زا  دیاب  یناسنا  یتشک  یادخان   . تسا
یاقب ییایشناروم  یاھھاگرگنل  هب  ار  زارف  لاح  رد  ناور  هک  دزرو  دامتعا  یھلا 
یراکھانگ ، و  ییاسآ نت   ، یھاوخ دوخ  اب  طقف  یناسنا  ۀدارا   . دنک تیادھ  هنادواج 
یناگدنز نارود  ماجنارس  دنک و  در  ار  یرھم  اب  رادناکس  نینچ  تیادھ  دناوت  یم 

اریذپ ِهانگ  یاھ  هرخص  هدش و  در  ِششخب  زیمآ  ترارش  یاھھاربآ  رد  ار  یناسنا 
عناوم یوس  نآ  هب  ار  امش   ، امش تیاضر  اب  افواب  رادناکس  نیا   . دزاس ناریو  هدش 
ردپ هب  یتح   ، نآ زا  رتارف  یھلا و  نھذ  عبنم  دوخ  هب   ، اضف یاھتیدودحم  نامز و 

. دیناسر دھاوخ  ینمیا  اب  ناگدننک  میظنت  یتشھب 

ناور تعیبط  - 2
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درکراک یازجا  رب  نھذ  تیلک   ، یناھیک یدنمشوھ  ِینھذ  یاھدرکراک  یط 
نھذ ور  نیا  زا  ؛  دشاب یم  اراک  تدحو   ، نآ رھوج  رد   ، نھذ  . تسا طلسم  ینالقع 

هب هک  یماگنھ  یتح   ، تسین ناوتان  زگرھ  نیداینب  تدحو  نیا  نتخاس  رگ  هولج  رد 
دروم هدش و  لتخم  هارمگ  نتشیوخ  کی  ۀنادرخبان  یاھشنیزگ  لامعا و  ۀطساو 
حوطس یمامت  رد  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب  ینھذ  تدحو  نیا  . و  دوش عقاو  یرادزاب 

ددص رد  زارف  تازایتما  هدارا و  تمرح  زا  رادروخرب  یاھنتشیوخ  اب  شطابترا 
. دیآ یم  رب  یحور  یگنھامھ 

ایشناروم یاھ  هچراپ  هک  تسا  یناھیک  یگدنفاب  نیشام  یناف  ناسنا  یدام  نھذ 
یواح یناھج  رتکاراک  کی  یحور  یاھوگلا  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  هک  ار 
تشونرس زا  رادروخرب  ۀدنبای  اقب  ناور  کی  یھلا —  یناعم  رادیاپ و  یاھشزرا 

دشک یم  خن  اھنآ  رد  ار  هوقلاب —  ۀدنھد  نایاپ  کی   ، نایاپ یب  یناگدنز  نارود  یئاغ و 
. دنک یم  لمح 

یا هطبار  رد  یدام  ندب  کی  رد  تایح  قیرط  زا  هک   ، حور نھذ و  اب  یرشب  تیصخش 
نھذ و نینچ  ِیراک  ۀطبار  نیا   . دوش یم  تیوھ  نییعت   ، دنتسھ لصو  مھ  هب  اراک 
کی هب  هکلب   ، دوش یمن  رجنم  حور  نھذ و  یاھیگژیو  ای  اھتیفیک  زا  یبیکرت  هب  یحور 
، دراد هنادواج  هوقلاب  یرادیاپ  هک  یناھج  ریظن  یب  ، و  نیزاغآ  ، دیدج ًالماک  شزرا 

. دماجنا یم   ، ناور

نیا  . دراد دوجو  یریذپانانف  ناور  نینچ  یلماکت  شنیرفآ  رد   ، لماع ود  هن   ، لماع هس 
: دنتسھ اھنیا  رشب  ییایشناروم  ناور  ِدنیآ  شیپ  هس 

. نآ رب  سامم  نآ و  رب  مدقم  یناھیک  تاریثأت  یمامت  رشب و  نھذ   -1

نینچ یتاذ  هک  ییاھلیسناتپ  یمامت  رشب و  نھذ  نیا  رد  نکاس  یھلا  حور   -2
یحور لماوع  تاریثأت و  یمامت  هارمھ  هب   ، تسا قلطم  تیونعم  ۀعطق 

. رشب یگدنز  رد  هطوبرم 

تسا و شزرا  کی  ینعم  هب  هک   ، یھلا حور  یدام و  نھذ  نایم  ۀطبار   -3
نینچ هب  هدننک  کمک  لماوع  زا  کیچیھ  رد  هک  دنک  یم  لمح  ار  یموھفم 

، یحور هن  یدام و  هن  ریظن  یب  ۀطبار  نیا  تیعقاو   . دوش یمن  تفای  یطابترا 
. تسا ناور  نآ   . تسا ییایشناروم  هکلب 

اب زیامت  رد  ار  ناسنا  لماکت  لاح  رد  ناور  نیا  هک  تساھتدم  ینیبانیب  تاقولخم 
نیا  . دنا هدرک  یراذگمان  ینایم  نھذ   ، یناھیک ای  رتالاو  نھذ  یدام و  ای  رت  نییاپ  نھذ 
یدام و نیب  ورملق  رد  اریز   ، تسا ییایشناروم  ۀدیدپ  کی  عقاو  رد  ینایم  نھذ 
یناھج قایتشا  ود  یتاذ  ییایشناروم  لماکت  نینچ  لیسناتپ   . دراد دوجو  یحور 
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هب یبایتسد  دنوادخ و  تخانش  یارب  قولخم  یھانتم  نھذ  لیم  تسا : نھذ 
هب یبایتسد  ناسنا و  تخانش  یارب  هدننیرفآ  نارکیب  نھذ  لیم  ، و  هدننیرفآ تینابر 

. قولخم ۀبرجت 

دوش یم  ریذپ  ناکما  لیلد  نیا  هب  لماکت  لاح  رد  ِریذپانانف  ناور  ِینامسآ  درکراک  نیا 
یناویح قوف  تایعقاو  اب  سامت  رد  ًایناث  تسا و  یصخش  لوا  یناسنا  نھذ  هک 
کی لماکت  هک  تسا  یناھیک  درکراک  یدام  قوف  ۀیطع  کی  یاراد  نآ   . تسا

، دیامن یم  نیمضت  تسا  یقالخا  تامیمصت  نتفرگ  هب  رداق  هک  ار  یقالخا  تشرس 
میظنت اب  یحور و  ۀطوبرم  تامدخ  اب  تین  نسح  اب  قالخ  سامت  کی  قیرط  نیدب  و 

. دوش یم  بجوم  ار  نکاس  یرکف  ۀدننک 

دلوت  ، یرشب نھذ  ِسامت  لباق  یبای  تیونعم  نینچ  بانتجا  لباقریغ  ۀجیتن 
هک تسا  نھذ  روای  کی  کرتشم  دالوا   ، ناور نیا   . دشاب یم  ناور  کی  یجیردت 
عقاو الیتسا  دروم  تسا  دنوادخ  تخانش  قاتشم  هک  یرشب  ۀدارا  کی  طسوت 

ۀعطق کی  قوفام  لرتنک  تحت  هک  ناھج  یحور  یاھورین  اب  طابترا  رد  ، و  تسا هدش 
راک دشاب  یم  زیمآرارسا —  حصان  شنیرفآ —  یمامت  یادخ  نامھ  زا  یعقاو 

یاھتیدودحم زا  رتارف  نتشیوخ  ِیناسنا  یدام و  تیعقاو  ور  نیا  زا  . و  دنک یم 
رد دیدج  تیوھ  کی  دیدج و  یلجت  کی  هب  دور و  یم  یکیزیف  تایح  نیشام  یارذگ 

تسد  ، ریذپانانف ایشناروم و  ناور   ، نتشیوخ موادت  یارب  لماکت  لاح  رد  ۀلیسو 
. دبای یم 

لماکت لاح  رد  ناور  - 3

یا هنوگ  هب  تسا  نکمم  یرشب  راتفر  یاھاطخ  ناسنا و  نھذ  تاھابتشا 
ۀدیدپ نینچ  عنام  دنناوت  یمن  دوجو  نیا  اب   ، دنزادنا ریخأت  هب  ار  ناور  لماکت  ریگمشچ 

ۀدننک میظنت  طسوت  قولخم  تساوخ  تیاضر  اب  هک  نیا  زا  سپ   ، ییایشناروم
یدام ۀدارا  نیمھ  یناسنا  گرم  زا  شیپ  نامز  رھ  رد  اما   . دنوشب  ، دش زاغآ  نکاس 

زا دعب  یتح   . دریذپن ار  اقب  دزاس و  یغلم  ار  یباختنا  نینچ  هک  دراد  رایتخا  یرشب  و 
. دنک یم  ظفح  ار  نادواج  تایح  در  باختنا  زایتما  نیا  زونھ  دوعص  لاح  رد  ناسنا  اقب 

هدننک میظنت  اب  دنویپ  زا  شیپ  نامز  رھ  رد  زارف  لاح  رد  لماکت و  لاح  رد  قولخم 
هدننک میظنت  اب  دنویپ   . دنک باختنا  ار  یتشھب  ردپ  تساوخ  زا  نتفاترب  ور  دناوت  یم 
غیرد یب  یا  هنوگ  هب  دبا و  یارب  زارف  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن 

. تسا هدیزگرب  ار  دنوادخ  تساوخ  ماجنا 

نھذ یدام  قوف  تامیمصت  تسا  رداق  مسج  رد  تایح  لوط  رد  لماکت  لاح  رد  ناور 
ۀبرجت یدام  حطس  رد   ، تسا یدام  قوف  هک  اجنآ  زا   ، ناور  . دنک تیوقت  ار  یناسنا 

نودب دناوت  یمن  یحور  ریز  ناور  نیا  نینچمھ   . دنک یمن  راک  دوخ  ۀطساو  هب  یرشب 
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حطس زا  رتالاب   ، هدننک میظنت  لثم   ، تیھولا زا  یحور  اب  یعاسم  کیرشت 
نآ یایند  هب  لاقتنا  ای  گرم  هک  یماگنھ  ات  ناور  نینچمھ   . دیامن لمع  ایشناروم 
ییاھن تامیمصت  دزاس  ادج  یناسنا  نھذ  اب  یدام  طابترا  زا  ار  نآ  گرم  نودب  وس 

هب ار  یرایتخا  نینچ  یدام  نھذ  نیا  هک  روطنآ  هک و  یماگنھ  زج  هب   ، دنک یمن  داختا 
. دیامن ضیوفت  هطوبرم  درکراک  ِییایشناروم  ناور  نینچ  هب  لیم  یور  زا  هنادازآ و  روط 

یاھرادم رد  تایح  لوط  رد   ، باختنا میمصت -  ِیتیصخش  یورین   ، یناسنا ۀدارا 
نیا  ، دور یم  شیپ  ناسنا  ینیمز  دشر  هک  جیردت  هب   . تسا نکاس  یدام  نھذ 
روھظ لاح  رد  دوجو  اب  هدنیازف  روط  هب   ، شباختنا یاھبنارگ  یاھورین  اب   ، نتشیوخ
هب گرم و  زا  دعب   ، یرشب تیصخش   . دوش یم  تیوھ  نییعت  ییایشناروم  ناور 

تیوھ نییعت  ایشناروم  نتشیوخ  اب  لماک  روط  هب   ، رصق تارک  رد  تایح  دیدجت  لابند 
تیصخش تیوھ  ِییایشناروم  ۀدنیآ  ۀلیسو  ِنینج   ، ناور ور  نیا  زا   . دوش یم 

. دشاب یم 

نانچ یاراد  نآ  اما   ، تسا ییایشناروم  ًالماک  ادتبا  رد  ریذپانانف  ناور  نیا  تعیبط 
ِیحور ِنیتسار  حوطس  هب  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب  هک  تسا  دشر  یارب  یتیفرظ 
ردپ حور  نامھ  اب  ًالومعم   ، دبای یم  زارف  تیھولا  یاھحور  اب  دنویپ  شزرا  یواح 

. دروآ دوجو  هب  قولخم  نھذ  رد  ار  قالخ  یا  هدیدپ  نینچ  هک  یناھج 

ناسمھان تعیبط  روضح و  هب  تبسن  ود  رھ  یھلا  ۀدننک  میظنت  یرشب و  نھذ 
. ًاشخب نھذ  ، و  لماک روط  هب  هدننک  میظنت  دنتسھ —  هاگآ  لماکت  لاح  رد  ناور 
هب  ، ود رھ   ، هدننک میظنت  نھذ و  هب  تبسن  دوخ  یلماکت  دشر  اب  بسانتم  ناور 
نھذ یاھتیفیک  ناور   . دوش یم  هاگآ  هدنیازف  روط  هب  مھ  هب  طوبرم  یاھتیوھ  ناونع 
شیازفا یوس  هب  هتسویپ  روط  هب  اما   ، دشاب یم  اراد  ار   ، ود رھ   ، یھلا حور  یرشب و 

یاھ هتساوخ  هک  ینھذ  درکراک  کی  شرورپ  قیرط  زا  یھلا  یالیتسا  حور و  لرتنک 
. دبای یم  لماکت  دنشاب  یم  یحور  نیتسار  شزرا  اب  یگنھامھ  ددص  رد  نآ 

ۀرود کی  ات  تسا  شزومآ  کی  رتشیب   ، ناور لماکت   ، یناسنا یناگدنز  نارود 
نیتسار ۀبرجت   . تسا یلاعتم  یاھشزرا  یاقب  هب  نامیا  بھذم  رھوج   . یشیامزآ
ققحت کی  ناونع  هب  یناھیک  یناعم  یلاعتم و  یاھشزرا  دنویپ  لماش  یبھذم 

. تسا یناھج  تیعقاو 

 — اھشزرا تیفیک —  اما   . دسانش یم  ار  یناعم  ، و  تیعقاو  ، تیمک نھذ 
هک  ، نھذ لباقتم  شنیرفآ   ، دوش یم  ساسحا  هک  هچنآ   . دوش یم  ساسحا 

. دشاب یم   ، دنک یم  کرد  ار  تیعقاو  هک   ، هطوبرم حور  ، و  دسانش یم 

ققحت شزرا و  تروص  هب  ناسنا  ییایشناروم  لماکت  لاح  رد  ناور  هک  ینازیم  ات 
هلصاح دوجوم  نینچ   ، دریگ رارق  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح ذوفن  تحت  یھاگآ  ادخ 

اقب هنادواج  یاھشزرا  ناسنا  لماکت  لاح  رد  ناور  رد  رگا   . دوش یم  یندشن  دوبان 
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راب گوس  مھوت  کی  یگدنز  دوخ  ، و  ینعم نودب  یناسنا  دوجو  تروص  نآ  رد   ، دنباین
، دینک یم  زاغآ  نامز  رد  امش  هک  ار  هچنآ  دراد : تقیقح  دبا  یارب  نیا  اما   . دشاب یم 

هتشاد ار  ندناسر  نایاپ  هب  شزرا  رگا  دناسر —  دیھاوخ  نایاپ  هب  تیدبا  رد  ًاعطق 
. دشاب

نورد تایح  - 4

یایند زا  هدش  تفایرد  یسح  یاھتشادرب  نداد  یاج  ِینالقع  ۀسورپ  تخانش 
نیا هک  تسا  ینعم  نیا  هب  مھف   . دشاب یم  درف  ۀظفاح  یاھحرط  لخاد  رد  نوریب 
ۀکبش کی  رد  اھنآ  هب  طوبرم  ۀظفاح  یاھحرط  یسح و  ۀدش  هتخانش  یاھتشادرب 

. دنا هتفای  نامزاس  ای  هدش  هچراپکی  اھلوصا  زا  یکیمانید 

یسح ًالماک  یایند  کی  رد   . دنوش یم  یشان  مھف  تخانش و  زا  یبیکرت  زا  یناعم 
قوف ای  ینورد  یاھ  هرتسگ  رد  طقف  اھشزرا  یناعم و   . دنرادن دوجو  یناعم  یدام  ای 

. دنوش یم  کرد  یرشب  ۀبرجت  یدام 

. دنوش یم  دلوتم  رشب  عون  ینورد  یایند  نیا  رد  ًامامت  نیتسار  ندمت  یاھتفرشیپ 
ناناوج تیرثکا  هک  یماگنھ   . تسا قالخ  یتسار  هب  هک  تسا  ینورد  یگدنز  طقف 
ای یسح  یایند  ِیدام  یاھیریگیپ  هب  ار  دوخ  یاھیژرنا  اھیگتسبلد و  لسن  رھ 

. دنک تفرشیپ  دناوت  یم  یتخس  هب  ندمت  دنھد  یم  صیصخت  ینوریب 

رھ  . دنشاب یم  اراد  ار  اھشزرا  زا  یتوافتم  ۀعومجم  ینوریب  ینورد و  یاھایند 
دنوش و یم  دراو  یدام  یاھ  هفرح  هب  شناناوج  مراھچ  هس  هک  یماگنھ   ، ندمت

. تسا هرطاخم  رد   ، دننک یم  ینوریب  یایند  یسح  یاھتیلاعف  یریگیپ  فقو  ار  دوخ 
، یسانش هعماج   ، تایقالخا هب  شیوخ  نتخاس  دنمقالع  رد  ناناوج  هک  یماگنھ 

تلفغ یسانش  ناھیک  ، و  بھذم  ، ابیز یاھرنھ   ، هفسلف  ، اھداژن حالصا  ملع 
. دریگ یم  رارق  رطخ  رد  ندمت  دننک  یم 

یرشب ۀبرجت  یحور  ورملق  یور  هک  روطنآ   ، هاگآ قوف  نھذ  رتالاب  حوطس  رد  اھنت 
رثؤم یاھوگلا  اب  طابترا  رد  ار  رتالاو  میھافم  نآ  دیناوت  یم  امش   ، دراذگ یم  ریثأت 
. دینک ادیپ  درک  دھاوخ  کمک  رترادیاپ  رتھب و  ندمت  کی  نتخاس  هب  هک  یلصا 
لمع هنوگ  نیدب  درف  ینورد  تایح  رد  طقف  نآ  اما   ، تسا قالخ  ًاتاذ  تیصخش 

. دنک یم 

زین اھنآ  زا  اتود  هاگچیھ  اما   ، تسا یعلض  شش  هشیمھ  فرب  یاھلاتسیرک  لکش 
دننامھ ًاقیقد  اتود  زا  مادکچیھ  اما   ، دنراد نوگانوگ  عاونا  ناکدوک   . دنتسین مھ  لثم 

هشیمھ اما  دنک  یم  لابند  ار  عاونا  تیصخش   . اھولقود دروم  رد  یتح   ، دنتسین
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. تسا درف  هب  رصحنم 

ییاھنت هب  دیناوت  یمن  امش   . تسا ینورد  تایح  رد  یداش  یلاحشوخ و  أشنم 
کلھم یلاحشوخ  یارب  اھنت  هکی و  یگدنز  کی   . دینک هبرجت  ار  یعقاو  یداش 

رتشیب نآ  زا  دننک  تمسق  نارگید  اب  ار  یگدنز  رگا  اھتلم  اھ و  هداوناخ  یتح   . تسا
. درب دنھاوخ  تذل 

نیا  . دینک لرتنک  لماک  روط  هب  ار  طیحم —  نوریب —  یایند  دیناوت  یمن  امش 
تیصخش اریز   ، تسامش رما  تحت  رتشیب  همھ  زا  هک  تسا  نورد  یایند  تیقالخ 
هتفای ییاھر  دایز  ۀزادنا  هب  نیشیپ  تیلع  نیناوق  یاھدنب  دیق و  زا  اجنآ  رد  امش 

. تسا طوبرم  تیصخش  هب  هدارا  دودحم  لالقتسا  کی   . تسا

رھ شود  یور   ، تسا قالخ  یتسار  هب  ناسنا  ینورد  تایح  نیا  هک  اجنآ  زا 
ای یقافتا  ًالماک  دوخ و  هب  دوخ  تیقالخ  نیا  ایآ  هک  باختنا  نیا  تیلوئسم  صخش 
قالخ روصت  کی  روطچ   . دراد رارق   ، دوب دھاوخ  هدنزاس  ، و  هدش تیادھ   ، هدش لرتنک 
لمع نآ  یور  هک  یا  هنحص  هک  یماگنھ  دروآ  دوجو  هب  دنمشزرا  نادنزرف  دناوت  یم 

دیاقع لمحت  مدع  ، و  ماقتنا  ، شجنر  ، سرت  ، ترفن  ، بصعت اب  شیپ  زا  دنک  یم 
؟ تسا لوغشم  نارگید 

رد طقف  اھلآ  هدیا  اما   ، دشاب نوریب  یایند  یاھ  هزیگنا  رد  تسا  نکمم  اھ  هدیا  أشنم 
طسوت ایند  یاھتلم  هزورما   . دنیآ یم  دوجو  هب  نورد  یایند  قالخ  یاھورملق 

اھلآ هدیا  رد  اما   ، دنرادروخرب رفاو  قوف  یاھ  هدیا  زا  هک  دنوش  یم  یربھر  ییاھناسنا 
نشور ار  یداژن  یاھترفن  ، و  گنج  ، قالط  ، رقف رما  نیا   . دنتسھ رقف  راچد 

. دزاس یم 

نورد ناسنا  رد  تیقالخ  یاھتردق  ۀیطع  زا  دازآ  ناسنا  رگا  تسا : نیا  لکشم 
لیم یور  زا  ِتیقالخ  هک  میسانشب  تیمسر  هب  ار  نیا  دیاب  ام  سپ   ، دشاب رادروخرب 

بیرخت هب  تیقالخ  هک  یماگنھ  . و  تسا رادروخرب  لیم  یور  زا  بیرخت  لیسناتپ  زا 
رد ور  یناریو —  ، و  گنج  ، متس هانگ —  ترارش و  یھابت  اب  امش   ، دوش یم  لیدبت 

بیرخت یشاپورف و  یوس  هب  هک  تسا  تیقالخ  زا  یرادبناج  ترارش   . دیوش یم  ور 
درکراک عنام  هک  ور  نیا  زا   ، تسا زیمآ  ترارش  ًامامت  داضت   . تسا لیامتم  ییاھن 

. تسا تیصخش  رد  یلخاد  گنج  عون  کی  نآ  دوش —  یم  نورد  تایح  قالخ 

شنمالاو هب  نتشیوخ  یگناگی  تیصخش و  یگچراپکی  قیرط  زا  نورد  تیقالخ 
رییغت لباقریغ  هتشذگ  دراد : تقیقح  دبا  یارب  نیا   . دنک یم  کمک  رتکاراک  نتخاس 
رییغت نورد  ِنتشیوخ  ِینونک  تیقالخ  درکراک  قیرط  زا  ار  هدنیآ  ناوت  یم  طقف  ؛  تسا

. داد
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هب قولخم  لیامت  شیامن  کی  زا  رتمک  ای  رتشیب  زیچ  چیھ  دنوادخ  تساوخ  ماجنا 
تایح نینچ  هک  یدنوادخ  نامھ  اب  تسین —  دنوادخ  اب  نورد  تایح  ندرک  تمسق 

، ندرک تمسق   . تسا هتخاس  رسیم  ار  نورد  شزرا  ینعم و  زا  رادروخرب  ِقولخم 
حور نادواج و  رسپ  اب  ار  زیچ  همھ  دنوادخ   . تسا یھلا —  هنوگادخ —  یراک 
نارسپ اب  ار  زیچ  همھ   ، دوخ ۀبون  هب   ، اھنآ هک  نیا  نمض   ، دنک یم  تمسق  نارکیب 

. دننک یم  تمسق  اھناھج  یحور  نارتخد  یھلا و 

اقب رد  لامک  زار  اقب و  زار  وا  تساوخ  ماجنا  ؛  تسا لامک  دیلک  دنوادخ  زا  یوریپ 
. تسا

اھناسنا رد  هک  تسا  هدرک  هدارا  زین  دنوادخ  ، و  دننک یم  یگدنز  دنوادخ  رد  اھناسنا 
دنک یم  نینچ  زین  وا   ، دنراپس یم  وا  هب  ار  دوخ  اھناسنا  هک  روطنیمھ   . دنک یگدنز 
هداد تیاضر  ؛  تسا هدرپس  اھناسنا  اب  ندوب  هب  ار  دوخ  زا  یشخب  ادتبا —  و  — 
نامرف تحت  هک  دنیزگ  ینکس  ییاھناسنا  رد  دنک و  یگدنز  اھناسنا  رد  هک  تسا 

. دنراد رارق  یرشب  ۀدارا 

 — تیدبا رد  تمدخ   ، دعب تایح  رد  لامک   ، گرم رد  اقب   ، یگدنز نیا  رد  شمارآ 
تیصخش هک  هاگنآ   ، دنیآ یم  تسد  هب  نونکا  یحور ) ظاحل  هب   ) اھنیا یمامت 

تساوخ عبات  ار  قولخم  تساوخ  هک  دنیزگ —  یمرب  دھد —  یم  تیاضر  قولخم 
تساوخ عبات  ار  دوخ  زا  یا  هعطق  هک  تسا  هدیزگرب  نینچ  شیپ  زا  ردپ  . و  دیامن ردپ 

. دزاس قولخم  تیصخش 

نداد لالج   ، هدارا طسب   ، هدارا فقو  نآ   . تسین هدارا  میلست  قولخم  باختنا  نیا 
حطس زا  ار  قولخم  ۀدارا  یباختنا  نینچ  ؛ و  تسا هدارا  نتخاس  لماک  ، و  هدارا

قولخم دنزرف  تیصخش  نآ  رد  هک  دھد  یم  اقترا  رتالاو  تبترم  نآ  هب  تقوم  تیمھا 
. دزادرپ یم  زاین  زار و  هب  حور  ِردپ  ِتیصخش  اب 

، تسا یناف  ناسنا  طسوت  یحور  ردپ  ِیونعم  ِندومن  ادیپ  ردپ  تساوخ  باختنا  نیا 
رد دنوادخ  یعقاو  هاگشیپ  رد  دناوتب  عقاو  رد  قولخم  دنزرف  هک  نآ  زا  شیپ  هچ  رگ 
هب هک  ردقنآ  باختنا  نیا   . دوش هتشاذگ  رس  تشپ  رصع  کی  دیاب  دتسیاب  تشھب 
هب وت  تساوخ  هک  تسا  نیا  نم  تساوخ  : ” دراد یگتسب  قولخم  یعطق  دیکأت 
هکلب  ، نم تساوخ  هن  : ” تسین هتسباو  قولخم  تساوخ  یفن  هب   ،“ دسر ماجنا 
دنوادخ دنزرف  دوز  ای  رید   ، دریذپ تروص  باختنا  نیا  رگا  و  دسر .“ ماجنا  هب  وت  تساوخ 

( دنویپ  ) ینورد یگناگی  هب  دنوادخ  نیزگ  ینکس  ۀعطق  اب  هدیزگرب  ار  وا  تساوخ  هک 
ِیلدمھ ماجنا  اب  لامک  لاح  رد  ِدنزرف  نیمھ  هک  یلاح  رد   ، تفای دھاوخ  تسد 
تیصخش تیاضر  تیاھن  هب  وا  ۀدنزاس  تیصخش  ناسنا و  تیصخش  ِیشتسرپ 
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تروص هب  دبا  یارب  اھنآ  قالخ  یاھیگژیو  هک  یتیصخش  ود   ، تفای دھاوخ  تسد 
تساوخ ِرگید  یدبا  تکارش  دلوت  دنا —  هتسویپ  مھ  هب  هنابلطواد  لباقتم  یلجت 

. دنوادخ تساوخ  ناسنا و 

یرشب سکوداراپ  - 6

ناھیک اب  وا  ۀناگود  ۀطبار  زا  یشان  یناف  ناسنا  یارذگ  یاھیراوشد  زا  یرایسب 
رداق وا  زاب  و  دراد —  دوجو  تعیبط  رد  وا  تسا —  تعیبط  زا  یشخب  ناسنا   . تسا

تیاھن یب  زا  یا  هرذ  طسوت  اما   ، تسا یھانتم  ناسنا   . دور رتارف  تعیبط  زا  تسا 
یارب یلیسناتپ  اھنت  هن  یا  هناگود  تیعضو  نینچ   . تسا هدش  عقاو  ینکس  دروم 

یعامتجا و یاھتیعضو  یرایسب  بجوم  نینچمھ  هکلب  دزاس  یم  مھارف  ترارش 
. دوش یم  دنتسھ   ، بارطضا یکدنا  هن  ، و  دایز تیعطق  مدع  زا  ولمم  هک  یقالخا 

، درف سفن  زا  نتفر  رتارف  یارب  تعیبط و  رب  الیتسا  یارب  موزل  دروم  تماھش 
یناسنا  . دوش سفن  رورغ  یاھ  هسوسو  میلست  تسا  نکمم  هک  تسا  یتماھش 
دوخ هک  دھن  ندرگ  هسوسو  نیا  هب  تسا  نکمم  دوش  قئاف  سفن  رب  دناوتب  هک 
تقیقح نیا  ۀدنریگ  رب  رد  یناسنا  یامعم   . دناسر ییادخ  ۀبتر  هب  ار  شیوخ  یھاگآ 
کی زا  لاح  نامھ  رد  هک  یلاح  رد   ، تسا تعیبط  ۀدرب  ناسنا  هک  تسا  هناگود 

رد ناسنا   . یونعم لمع  باختنا و  یدازآ  تسا —  رادروخرب  درف  هب  رصحنم  یدازآ 
یحور حوطس  رد  هک  یلاح  رد   ، دبای یم  تعیبط  دایقنا  تحت  ار  دوخ  یدام  حوطس 

یسکوداراپ نینچ   . تسا هریچ  یھانتم  ارذگ و  یاھزیچ  یمامت  رب  تعیبط و  رب  وا 
یماگنھ ، و  تسا یندشان  ادج  یمیمصت  یاھاطخ  ، و  هوقلاب ترارش   ، هسوسو زا 

. دریگ لکش  هانگ  تسا  نکمم   ، دوش یم  نیب  دوخ  رورغم و  نتشیوخ  هک 

ندوب یھانتم  ِتیعقاو   . درادن دوجو  دوخ  یدوخ  هب  هانگ  لکشم  یھانتم  یایند  رد 
هب یھانتمان  راگدیرفآ  کی  طسوت  یھانتم  یایند   . تسین هناراکھانگ  ای  زیمآ  ترارش 

ِءوس  . دشاب بوخ  دیاب  ور  نیا  زا  و  تسا —  وا  یھلا  نارسپ  راک  نآ  دمآ —  دوجو 
. تسا هانگ  ترارش و  أشنمرس  هک  تسا  یھانتم  ِفارحنا  ، و  فیرحت  ، هدافتسا

نھذ اما   . دنک لرتنک  ار  یژرنا  دناوت  یم  زین  نھذ  ؛  دیآ قئاف  نھذ  رب  دناوت  یم  حور 
یتاذ هک  شدوخ  ۀدننک  نوگرگد  یاھلیسناتپ  دنمشوھ  ۀرطیس  قیرط  زا  طقف 

تسا یکیزیف  یاھورملق  یاھلولعم  اھتلع و  ۀدش  باسح  قیقد و  حطس 
کی نیا  ؛  دنک یمن  لرتنک  ار  یژرنا  ًاتاذ  قولخم  نھذ   . دنک لرتنک  ار  یژرنا  دناوت  یم 
ناھج یژرنا  رارسا  رب  هک  یدح  ات  تسرد  قولخم  نھذ  اما   . تسا تیھولا  زایتما 

ار راک  نیا  دھد و  رارق  دوخ  ۀرطیس  تحت  ار  یژرنا  دناوت  یم  هتفای  الیتسا  یکیزیف 
. دھد یم  ماجنا 
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دشاب شدوخ  هچ   ، دھد رییغت  ار  یکیزیف  تیعقاو  دنک  یم  وزرآ  ناسنا  هک  یماگنھ 
تیادھ هدام و  لرتنک  رازبا  اھھار و  هک  دبای  یم  تیقفوم  ینازیم  هب   ، شطیحم ای 

یدام زیچ  رھ  یور  یراذگ  ریثأت  یارب  هدشن  یرای  نھذ   . دشاب هدرک  فشک  ار  یژرنا 
نآ هب  ریذپان  زیرگ  یا  هنوگ  هب  هک   ، شدوخ یکیزیف  مسیناکم  زج  هب   ، تسا ناوتان 

دناوت یم  ندب  مسیناکم  زا  دنمشوھ  ۀدافتسا  قیرط  زا  نھذ  اما   . تسا طبترم 
زا نھذ  نیا  هک   ، هدنز طباور  یژرنا و  طباور  یتح   ، دنک قلخ  یرگید  یاھمسیناکم 

هدنیازف روط  هب  ناھج  رد  ار  دوخ  یکیزیف  حطس  دناوت  یم  نآ  نتفرگ  راک  هب  قیرط 
. دبای الیتسا  نآ  رب  یتح  هدرک و  لرتنک 

تاعطق اھنآ   . دیامن لمع  تایعقاو  نودب  دناوت  یمن  نھذ  ، و  تسا تایعقاو  عبنم  ملع 
هدنابسچ مھ  هب  یگدنز  ۀبرجت  قیرط  زا  هک  دنتسھ  درخ  نتخاس  رد  ینامتخاس 

ناسنا ، و  دنک ادیپ  ار  دنوادخ  رھم  تایعقاو  نودب  دناوت  یم  ناسنا   . دنا هدش 
دناوت یمن  زگرھ  ناسنا  اما   ، دنک فشک  ار  دنوادخ  نیناوق  رھم  نودب  دناوت  یم 

ًامامت تعیبط  ِعیدب  ِیگدنکآ   ، ینامسآ نزاوت   ، نارکیب نراقت  زا  ینادردق  هب  عورش 
ار اھنیا  دبایب و  ار  یھلا  رھم  یھلا و  نوناق  هک  نیا  ات  دنک  زکرم  عبنم و  نیلوا  ریگارف 

. دزاس هناگی  یبرجت  یا  هنوگ  هب  دوخ  یناھیک  لماکت  لاح  رد  ۀفسلف  رد 

یاھشزرا اھ و  هدیا  یناعم  زا  یرتشیب  ینالقع  ینادردق  یدام  شناد  طسب 
شیوخ ینورد  ۀبرجت  رد  دناوت  یم  یرشب  دوجوم  کی   . دزاس یم  رسیم  ار  اھلآ  هدیا 
فشک دناوتب  ات  دراد  زاین  تایعقاو  زا  ینشور  تخانش  هب  وا  اما   ، دبایب ار  تقیقح 

راک هب  هرمزور  یگدنز  ِیلمع  ۀنامحر  یب  تابلاطم  رد  ار  تقیقح  زا  دوخ  یصخش 
. ددنب

دنب دیق و  رد  لحنیال  یا  هنوگ  هب  ار  دوخ  هک  یناف  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  نیا 
زا وا  هک  یلاح  رد   ، دیآ هوتس  هب  ینمیا  مدع  تاساسحا  اب  دنیب  یم  تعیبط 
دنتسھ یھانتم  ارذگ و  یاھزیچ  یمامت  زا  رتارف  یلک  هب  هک  یونعم  یاھتردق 
ۀحوبحب رد  دناوت  یم  هدنز —  نامیا  یبھذم —  نانیمطا  طقف   . تسا رادروخرب 

. دنک ظفح  ار  ناسنا  هدننک  توھبم  تخس و  تالضعم  نینچ 

تیمامت هدومن و  هطاحا  ار  ناسنا  یناف  تشرس  هک  یتارطخ  یمامت  نایم  زا 
تماھش  . تسا رتگرزب  همھ  زا  رورغ   ، دنھد یم  رارق  هرطاخم  دروم  ار  وا  یونعم 
ِدوخ هب  نانیمطا   . تسا یراحتنا  هناربکتم و  ییاتس  دوخ  اما   ، تسا هناریلد 
یزیچ ییوج  یلاعت  یارب  ناسنا  ییاناوت   . دوش هتسناد  دودرم  دیابن  یقطنم 

. دزاس یم  زیامتم  ناویح  عون  زا  ار  وا  هک  تسا 

، زیمآ بیرف   ، دوش تفای  تلم  کی  ای   ، داژن کی   ، هورگ کی   ، درف کی  رد  هچ  رورغ 
طوقس هب  رورغ   ” ، دراد تقیقح  ًالمع  نیا   . تسا رورپ  هانگ  ، و  هدننک مومسم 

“. دماجنا یم 
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هدننک میظنت  لکشم  - 7

نامز و رد  نانیمطا  مدع  تسا —  تشھب  یارجام  ساسا  تینما  اب  نانیمطا  مدع 
؛ یتشھب دوعص  ِعوقو  لاح  رد  یاھدادخر  اب  هطبار  رد  نانیمطا  مدع   ، نھذ رد 
یھلا محرت  هب  قولخم  دنزرف  قلطم  نانیمطا  رد  تینما   ، تیدبا رد  حور و  رد  تینما 

؛ ناھج ۀبرجت  یب  دنورھش  کی  ناونع  هب  نانیمطا  مدع  ؛  یناھج ردپ  نارکیب  رھم  و 
، دنمتردق ًامامت  ردپ  کی  ِیناھج  یاھرصق  رد  ارگزارف  دنزرف  کی  ناونع  هب  تینما 

. تبحم اب  ًامامت  ، و  دنمدرخ ًامامت 

هب هدننک  میظنت  ۀنارادافو  یادن  رود  کاوژپ  هب  هک  مھد  زردنا  امش  هب  دوش  یم  ایآ 
نارود یالقت  دناوت  یمن  نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  ؟  دیھد ارف  شوگ  دوخ  ناور 
یدام یا  هنوگ  هب  یتح  ای  دنک  فقوتم  تسا  نامز  هب  طوبرم  هک  ار  امش  یناگدنز 

نیا رد  امش  هک  روطنیمھ  ار  یگدنز  یاھیتخس  دناوت  یمن  هدننک  میظنت   . دھد رییغت 
رد یگدنز  یط  امش  هک  نیا  نمض   . دھد شھاک  دینک  یم  ریس  تقشم  یایند 
هناروبص دناوت  یم  طقف  یھلا  نیزگ  ینکس   ، دیتسھ تایح  دربن  ریگرد  نات  هرایس 
، دیتسھ نارگن  دینک و  یم  راک  امش  هک  روطنیمھ  اما   . دھد جرخ  هب  یرابدرب 
هب  ، دیھاوخب طقف  رگا   ، دیناوت یم   ، دیشک یم  تمحز  دیگنج و  یم  هک  روطنیمھ 
دیناوت یم  امش   . دگنجب امش  یارب  امش و  هارمھ  هب  دیھد  هزاجا  روالد  ۀدننک  میظنت 
میظنت هب  طقف  رگا   ، دیوش هتفیش  روحسم و  رایسب   ، دیبای ماھلا  نیکست و  رایسب 
ۀنادواج دوصقم  ، و  ییاھن فدھ   ، یعقاو ۀزیگنا  ریواصت  ًامئاد  هک  دیھد  هزاجا  هدننک 
یدام ینونک  یایند  لومعم  تالکشم  اب  ار  الابرس  راوشد و  یالقت  نیا  یمامت 

. دھد ناشن  امش 

یاھشالت نیا  یمامت  یونعم  ۀنیرق  ات  دیناسر  یمن  یرای  هدننک  میظنت  هب  ارچ 
یارذگ تالکشم  اب  هک  نیا  نمض  ارچ  ؟  دھد ناشن  امش  هب  ار  یدام  یاسرف  تقاط 
اب هدننک  میظنت  هک  دیھد  یمن  هزاجا  دینک  یم  مرن  هجنپ  تسد و  قولخم  دوجو 

ار ینامسآ  ۀدننک  یرای  ارچ  ؟  دشخب توق  ار  امش  یناھیک  تردق  ِیونعم  قیاقح 
راذگ لاح  رد  تعاس  تالکشم  هب  تھب  اب  هک  نیا  نمض  هک  دینک  یمن  قیوشت 

رورسم یناھج  تایح  ۀنادواج  زادنا  مشچ  نشور  شنیب  اب  ار  امش  دیزود  یم  مشچ 
چیپ رد  دیشک و  یم  تمحز  نامز  یاھتیدودحم  ۀحوبحب  رد  هک  نیا  نمض  ارچ  ؟  دزاس

زا دینک  یم  القت  دنا  هدومن  هطاحا  ار  امش  یناسنا  تایح  رفس  هک  اھدیدرت  هار 
یاھاپ هچ  رگ  ؟  دینک یم  عانتما  یناھج  شرگن  طسوت  یبای  ماھلا  ینیب و  نشور 

هک دیھد  هزاجا  دیابن  ارچ  دنرادرب  ماگ  ینیمز  شالت  یدام  یاھریسم  رد  دیاب  امش 
؟ دزاس یونعم  ار  امش  ۀشیدنا  هدننک  میظنت 

زا یا  هزیمآ  اھنآ   . دنا هتخیمآ  مھ  رد  هدیچیپ  روط  هب  ایشنروی  رتالاب  یرشب  یاھداژن 
بکرم تعیبط  نیا   . دنتسھ نوگانوگ  أشنم  هب  قلعتم  یاھ  هریت  اھداژن و  یرایسب 
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هب یگدنز  لوط  رد  هک  دزاس  یم  راوشد  هدنیازف  روط  هب  ناحصان  یارب  ار  نیا 
، نابھاگن میفارس  هدننک و  میظنت  تالکشم  هب  ًاعطق  نیا  ، و  دننک راک  رثؤم  یا  هنوگ 

رضاح نوتگنیولس  رد  نم  شیپ  نادنچ  هن  یتدم   . دیازفا یم  گرم  زا  دعب   ، ود رھ 
درف هب  تمدخ  یاھیراوشد  فیفخت  رد  تشونرس  نابھاگن  کی  هک  مدینش  مدوب و 

: تفگ میفارس  نیا   . دومن هضرع  یمسر  ۀینایب  کی  دوخ  یناسنا 

نم یناسنا  درف  تشرس  ود  نایم  ریذپان  نایاپ  داضت  ببس  هب  نم  یراوشد  ۀدمع  ”
عقاو ییور  رد  ور  دروم  یناویح  ییاسآ  نت  طسوت  هک  یزاورپ  دنلب  هب  قایتشا  دوب :
؛ دوب هتخیمآرد  رت  تسپ  داژن  کی  زیارغ  اب  هک  رترب  مدرم  کی  یاھلآ  هدیا  ؛  دوب هدش 

تیدض دروم  یودب  ثاریم  کی  قایتشا  طسوت  هک  گرزب  نھذ  کی  یالاو  دصاقم 
قولخم کی  ینیب  کیدزن  طسوت  هک  رگنرود  حصان  کی  دربرود  شرگن   . دوب هدش  عقاو 
هک زارف  لاح  رد  دوجوم  کی  یقرتم  یاھحرط  ؛  دش یم  عقاو  هلباقم  دروم  نامز 

یاھششخرد ؛  دوب هدش  لیدعت  یدام  تشرس  کی  یاھوزرآ  لایما و  طسوت 
وغل لماکت  لاح  رد  داژن  یژرنا  ییایمیش -  نیمارف  طسوت  هک  ناھج  یدنمشوھ 

عقاو تفلاخم  دروم  ناویح  کی  تاساسحا  طسوت  هک  ناگتشرف  قایتشا  ؛  دوب هدش 
درف ۀبرجت  ؛  دوب هدش  یثنخ  یزیرغ  تالیامت  طسوت  هک  درخ  کی  شزومآ  ؛  دوب هدش 

فادھا ؛  دوب هدش  عقاو  تفلاخم  دروم  یداژن  ۀدش  هتشابنا  تاشیارگ  طسوت  هک 
طسوت هک  غوبن  یزاورپ  دنلب  ؛  دوب هدنکفا  هیاس  نآ  رب  اھنیرتدب  شیارگ  هک  اھنیرتھب 

راچد یدب  توخر  طسوت  هک  یکین  تفرشیپ  ؛  دوب هدش  یثنخ  یگیام  نایم  ۀبذاج 
؛ دوب هدش  لام  نجل  ترارش  روضح  اب  هک  ابیز  رنھ  ؛  دوب هدش  یگدنام  بقع 
راس همشچ  ؛  دوب هدش  یثنخ  یرامیب  یناوتان  طسوت  هک  یتمالس  یگدنزرس 

ماک خلت  هودنا  یاھبآ  اب  هک  یداش  راھب  ؛  دوب هدش  هدولآ  سرت  یاھرھز  اب  هک  نامیا 
؛ دوب هدش  ییادز  مھوت  نآ  زا  تیعقاو  یخلت  اب  هک  یرگنشیپ  فعش  ؛  دوب هدش 

. دوب هدش  عقاو  دیدھت  دروم  هتسویپ  روط  هب  گرم  یاھمغ  اب  هک  یگدنز  یاھیداش 
دوجوم هتسویپ  قایتشا  یرای و  لیلد  هب   ، زاب و  یا ! هرایس  نینچ  رد  یتایح  نینچ 
تسد تیقفوم  یداش و  زا  یبوخ  ًاتبسن  ۀجرد  هب  ناور  نیا   ، رکف ۀدننک  میظنت 

“. تسا هدرک  دوعص  اینوسنم  تواضق  یاھرالات  هب  نونکا  یتح  تفای و 

[. ناتناورُا درفنم  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 112
تیصخش یاقب 

نارود ِنیزاغآ  تارک   ، دنتسھ یناسنا  أشنم  ِیواح  ِتارک   ، یلماکت تارایس 
امش و اجنیا  رد  ؛  تسا امش  عورش  ۀطقن  ایشنروی   . هدنبای زارف  ناسنا  ِیناگدنز 
امش هب   . دیوش یم  لصو  مھ  هب  تقوم  یدنویپ  رد  امش  ِیرکف  ِیھلا  ۀدننک  میظنت 
یط هناقداص  ار  نامز  ۀقباسم  رگا   ، ور نیا  زا  ؛  تسا هدش  اطعا  لماک  یامنھار  کی 

دھاوخ امش  هب  قلعتم  راصعا  شاداپ   ، دیبای تسد  نامیا  ِییاھن  فدھ  هب  دینک و 
یگدنز سپس   . دش دیھاوخ  هناگی  دبا  یارب  ناتنکاس  ۀدننک  میظنت  اب  امش  ؛  دوب
یناسنا ینونک  تیعضو  هک  یا  هنایارگزارف  یگدنز   ، دش دھاوخ  زاغآ  امش  یعقاو 

هتفای لالج  تیرومأم  سپس   . تسین هاگرذگ  کی  زج  یزیچ  نآ  اب  هسیاقم  رد  امش 
تسا هدرتسگ  امش  ربارب  رد  هک  یتیدبا  رد  ناگدنھد  نایاپ  ناونع  هب  امش  ورشیپ  و 

دشر یاھ  هصرع  یپایپ و  راصعا  نیا  یمامت  رساترس  رد  . و  دش دھاوخ  زاغآ 
نآ ، و  دنام یم  یقاب  هتفاین  رییغت  ًاقلطم  هک  دراد  دوجو  امش  زا  شخب  کی   ، یلماکت

. رییغت دوجو  طیارش  رد  یگدنیاپ  تسا —  تیصخش 

، دشاب یم  هناروسج  یراک  تیصخش  ندومن  فیرعت  یارب  شالت  هک  یلاح  رد 
هتخانش تیصخش  اب  هطبار  رد  هک  ییاھزیچ  زا  یخرب  فیصوت  تسا  نکمم 

: دشاب هدننک  کمک  دنا  هدش 

طسوت ای  یناھج  ردپ  دوخ  طسوت  هک  تسا  تیعقاو  رد  تیفیک  نآ  تیصخش  - 1
. تسا هدش  اطع   ، دنک یم  لمع  ردپ  یاج  هب  هک   ، کرتشم لماع 

اطع تسا  حور  ای  نھذ  لماش  هک  یژرنا  ۀدنز  متسیس  رھ  هب  تسا  نکمم  - 2
. ددرگ

ًاتبسن  . درادن رارق  لماک  روط  هب  نیشیپ  ِتیلع  یاھدنب  دیق و  ۀرطیس  تحت  - 3
. تسا قالخ  مھ  ای  قالخ 

دوش یم  بجوم   ، دوش یم  اطعا  یدام  یلماکت  تاقولخم  هب  هک  یماگنھ  - 4
. دنک شالت  نھذ  یرگ  یجنایم  قیرط  زا  هدام  یژرنا –  رب  یگریچ  یارب  حور 
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متسیس رھ  تیوھ  دناوت  یم   ، تسا تیوھ  دقاف  هک  یلاح  رد   ، تیصخش - 5
. دزاس هناگی  ار  یژرنا  ۀدنز 

هس اب  لباقتم  زیامت  رد  تیصخش  ۀرتسگ  هب  تبسن  ار  یفیک  شنکاو  طقف  - 6
دنھد یم  ناشن  هبذاج  هب  تبسن  ار  یمک  مھ  یفیک و  شنکاو  مھ  هک  یژرنا 

. دزاس یم  راکشآ 

. تسا ریذپانرییغت  رییغت  دوجو  طیارش  رد  تیصخش  - 7

دنوادخ تساوخ  ماجنا  فقو  ار  دازآ  ۀدارا  دھد —  هیدھ  دنوادخ  هب  دناوت  یم  - 8
. ندرک

صاخشا اب  هطبار  ِتیبسن  زا  یھاگآ  دوش —  یم  یگژیو  نییعت  تایقالخا  اب  - 9
قرف اھنآ  نایم  باختنا  یور  زا  دھد و  یم  زیمت  ار  درکیور  حوطس   . رگید

. دراذگ یم 

؛ تسا اتمھ  یب  اضف  نامز و  رد  اتمھ : یب  ًاقلطم   ، تسا اتمھ  یب  تیصخش  - 10
اتمھ یب  دوش  یم  اطعا  هک  یماگنھ  ؛  تسا اتمھ  یب  تشھب  رد  تیدبا و  رد 
دوجو زا  هظحل  رھ  لوط  رد  ؛  درادن دوجو  نآ  زا  یناسمھ  ۀخسن  چیھ  تسا — 

تیعقوم ریثأت  تحت  تسا —  اتمھ  یب  دنوادخ  اب  هطبار  رد  ؛  تسا اتمھ  یب 
عمج اھنآ  اریز   ، دنک یمن  زین  عمج  مھ  اب  ار  اھنآ  اما   ، دریگ یمن  رارق  صاخشا 

. دنتسین یندز  عمج  اما  دنتسھ  طابترا  لباق  اھنآ  دنتسین —  یندرک 

. دھد یم  ناشن  شنکاو  ًامیقتسم  رگید  یاھتیصخش  روضح  هب  تیصخش  - 11

هنوگ نیدب  ، و  دوش هفاضا  حور  هب  دناوت  یم  هک  تسا  یزیچ  هناگی  نیا  - 12
حور هب  نھذ  تسین  یزاین   ) . دھد ناشن  رسپ  اب  هطبار  رد  ار  ردپ  ِندوب  نیزاغآ 

(. دوش هفاضا 

تیوھ اب  هدنبای  اقب  ناور  رد  تیصخش  یناسنا  گرم  لابند  هب  تسا  نکمم  - 13
( ناور رد   ) اھنآ نایم  هطبار  ؛  دنریذپانرییغت تیصخش  هدننک و  میظنت   . دبای اقب 
، دوش فقوتم  دشر )  ) رییغت نیا  رگا  ؛ و  موادم ِلماکت   ، تسین رییغت  زج  یزیچ 

. دبای یم  نایاپ  ناور 

ریغ یزیچ  نیا  ، و  تسا هاگآ  ریظن  یب  یا  هنوگ  هب  نامز  هب  تبسن  تیصخش  - 14
. دشاب یم  نامز  زا  حور  ای  نھذ  کرد  زا 

تیعقاو تیصخش و  - 1
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شتاقولخم هب  یناھج  ردپ  طسوت  نادواج  هوقلاب  ۀیطع  کی  ناونع  هب  تیصخش 
رامشیب حوطس  رد  هک  تسا  هدش  یحارط  یروط  یھلا  ۀیدھ  نیا   . دوش یم  اطعا 

یتح  ، تیانوسبَا نیرتالاو  ات  هیاپ  نود  ِیھانتم  زا  هک  ناھج  ِیپایپ  یاھتیعضو  رد  و 
ای یناھیک  حطس  هس  رد  تیصخش  ور  نیا  زا   . دنک راک  دراد  هنماد  قلطم  یاھزرم  ات 

: دنک یم  لمع  ناھج  زاف  هس  رد 

یزکرم ناھج  رد  ، و  ناھجربا رد   ، یلحم ناھج  رد  تیصخش  هاگیاج . تبترم   -1
. دنک یم  لمع  دمآراک  ناسکی و  یا  هنوگ  هب 

زرم ات  یتح  ، و  تیانوسبا  ، یھانتم حوطس  رد  تیصخش  ینعم . تبترم   -2
. دنک یم  لمع  رثؤم  یا  هنوگ  هب  قلطم 

، یدام ۀدنورشیپ  یاھورملق  رد  دناوت  یم  تیصخش  شزرا . تبترم   -3
. دبای ققحت  یبرجت  روط  هب  یحور  ، و  ییایشناروم

ِتیصخش داعبا   . دراد یناھیک  ِیدعب  درکراک  زا  یا  هدش  لماک  ۀنماد  تیصخش 
: دننک یم  لمع  نیریز  تروص  هب  یبیرقت  روط  هب  اھنآ  ، و  دنتسھ ات  هس  یھانتم 

اضف و نایم  رد  تکرح  تسا —  تفرشیپ  تشرس  تھج و  رگنایامن  لوط   -1
. لماکت نامز —  رب  انب 

دوخ عونتم  حوطس   ، مسیناگرا یاھدرکیور  اھ و  هزیگنا   ، یدومع یافرژ   -2
. دریگ یم  رب  رد  ار  طیحم  هب  شنکاو  ِیلک  ۀدیدپ  ییافوکش و 

تیدرف ، و  طابترا  ، یگنھامھ ورملق  ِیھدنامزاس  ۀدنریگ  رب  رد  ضرع   -3
. تسا

تفھ لیسناتپ  کی  تسا  هدش  اطعا  ایشنروی  یاھناسنا  هب  هک  تیصخش  عون 
هس تروص  هب  یدعُب  یاھ  هدیدپ  نیا   . دراد صخش  ِییافوکشای  دوجو  زاربا  زا  یدعُب 
لباق قلطم  حطس  رد  یکی  ، و  تیانوسبا حطس  رد  ات  هس   ، یھانتم حطس  رد  ات 

ِتیعقاو تروص  هب  تیلک  ای  متفھ  دعُب  نیا  قلطمریز  حوطس  رد   . دنتسھ ققحت 
، تسا طابترا  لباق  ِقلطم  کی  یلاعتم  دعُب  نیا   . تسا ندرک  هبرجت  لباق  تیصخش 
زا قلطم  ِیھانتمانریز  ۀنخر  یارب  یدعُب  روط  هب   ، تسین یھانتمان  هک  یلاح  رد  و 

. تسا رادروخرب  لیسناتپ 

رب لوط   . دنتسھ طوبرم  یناھیک  ضرع  ، و  افرژ  ، لوط هب  تیصخش  ِیھانتم  داعبا 
 — تسا شنیب  ۀدنریگ  رب  رد  ضرع  ؛  تسا شزرا  رگناشن  افرژ  ؛  دراد تلالد  ینعم 

. یناھیک تیعقاو  زا  شلاچ  لباقریغ  ِیھاگآ  ِندومن  هبرجت  یارب  تیفرظ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



الاب دایز  ۀزادنا  هب  یدام  حطس  ِیھانتم  داعبا  نیا  ِیمامت  ایشناروم  حطس  رد 
براجت نیا  یمامت   . دنتسھ کرد  لباق  یدعُب  دیدج  صخشم  یاھشزرا  ، و  دنا هتفر 

لیلد هب  نینچمھ  اتوم و  ریثأت  قیرط  زا  ایشناروم  حطس  ِیدعُب  ۀتفای  طسب 
یتیصخش ای  یلاعتم  دعُب  اب  روآ  تفگش  یا  هنوگ  هب  ایشناروم  تایضایر  تدعاسم 

. دنا هدش  طبترم 

یبرجت کرد  رد  یحور  حوطس  یدعُب و  حوطس  هک  دَرَوآ  دای  هب  یھانتم  قولخم  رگا 
ۀعلاطم رد  اھناسنا  طسوت  هک  یدایز  ییاھیراوشد  زا   ، دنتسین گنھامھ  تیصخش 

. دومن بانتجا  ناوت  یم  دوش  یم  هبرجت  یرشب  تیصخش 

خر نآ  طیحم  و  نتشیوخ )  ) مسیناگرا نایم  هک  تسا  یدنور  یتسار  هب  یگدنز 
یمسیناگرا و طابترا  نیا  هب  ار  موادتم  یناعم  تیوھ و  شزرا   ، تیصخش  . دھد یم 

 - هزیگنا ۀدیدپ  هک  دش  دھاوخ  هداد  صیخشت  ور  نیا  زا   . دراد یم  اطع  یطیحم 
تروص هب  تیعضو  ِلک  رد  تیصخش  اریز  تسین  یکیناکم  فرص  دنور  کی  شنکاو 
یتاذ روط  هب  اھمسیناکم  هک  دراد  تقیقح  هراومھ  نیا   . دنک یم  لمع  لماع  کی 

. دنتسھ لاعف  یتاذ  روط  هب  اھمسیناگرا  ؛  دنتسھ لاعفریغ 

نایم هکلب  دھد  یمن  خر  مسیناگرا  نورد  رد  ردقنآ  هک  تسا  یدنور  یکیزیف  یگدنز 
ِیمسیناگرا یاھوگلا  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  یدنور  نینچ  رھ  . و  طیحم مسیناگرا و 
یاھوگلا نیا  ۀیلک  . و  دزاس تیبثت  دنک و  داجیا  یطیحم  نینچ  یارب  ار  دنمشنکاو 

. دنرثؤم رایسب  فدھ  باختنا  رد  هدنھد  تھج 

. دننک یم  رارقرب  ار  ینعمرپ  یسامت  طیحم  درف و  هک  تسا  نھذ  تطاسو  قیرط  زا 
کی هب  شنکاو   ) طیحم اب  مھم  یاھسامت  نیا  داجیا  یارب  مسیناگرا  لیامت  ییاناوت و 

. تسا تیصخش  یمامت  درکیور  رگنایامن  لیامت )

کی یتاذ  یا  هنوگ  هب  ناسنا   . دیامن لمع  بوخ  رایسب  اوزنا  رد  دناوت  یمن  تیصخش 
نیا  . دراد رارق  نتشاد  قلعت  قایتشا  ۀرطیس  تحت  وا   . تسا یعامتجا  قولخم 

“. دنک یمن  یگدنز  دوخ  یارب  یناسنا  چیھ   ” ، دراد تقیقح  ًالمع 

رایسب دنمشنک  هدنز و  قولخم  یمامت  ِینعم  تروص  هب  تیصخش  موھفم  اما 
لماوع یمامت  ِیگناگی  رگناشن  نآ  ؛  دھد یم  ینعم  طباور  یگچراپکی  زا  شیب 

هس اما   ، دنراد دوجو  ءیش  ود  نایم  طباور   . تسا طباور  یگنھامھ  زین  تیعقاو و 
شیب رایسب  یمتسیس  نینچ  ، و  دنوش یم  رجنم  متسیس  کی  هب  رتشیب  ای  ءیش 
کی رد  اریز   ، تسا یتایح  زیامت  نیا   . تسا هدیچیپ  ای  هتفای  طسب  ۀطبار  کی  طقف  زا 

زا لک و  اب  هطبار  رد  زج  هب  دنتسین  طوبرم  رگیدکی  هب  اضعا  کت  کت  یناھیک  متسیس 
. لک تیدرف  قیرط 
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، تسا تیدرف —  نتشیوخ —  ۀدنریگ  رب  رد  نآ  یازجا  عمج  یرشب  مسیناگرا  رد 
ۀدننک دحتم  تیصخش   . درادن تیصخش  هب  یطبر  چیھ  ًاقلطم  یدنور  نینچ  اما 
. دشاب یم  دنطوبرم  یناھیک  تایعقاو  هب  هک  هنوگ  نادب   ، لماوع نیا  یمامت 

. دنوش یم  بترم  ءازجا  اھمتسیس  رد  ؛  دنوش یم  هفاضا  ءازجا   ، اھ عجمت  رد 
کی رد   . دنتسھ مھم  یتیعقوم —  یاھشزرا  یباینامزاس —  لیلد  هب  اھمتسیس 

ای دب  متسیس  کی  رد   . دنراد رارق  یناھیک  تیعقوم  رد  لماوع  یمامت  بوخ  متسیس 
رد  . تسا هدش  هتخیر  مھ  هب  تسا —  هدش  اج  هب  اج  ای  تسا و  دوقفم  یزیچ 
هب دزاس و  یم  هناگی  ار  اھتیلاعف  یمامت  هک  تسا  تیصخش  نیا  یرشب  متسیس 

. دھد یم  تیقالخ  تیوھ و  یاھتیفیک  دوخ  ۀبون 

نتشیوخ - 2

: میروآ دای  هب  دوب  دھاوخ  هدننک  کمک  نتشیوخ  ۀعلاطم  رد 

. دنتسھ عبات  یکیزیف  یاھمتسیس  هک  - 1

. دنتسھ زارتمھ  ینالقع  یاھمتسیس  هک  - 2

. تسا دمآرس  تیصخش  هک  - 3

. تسا هدننک  تیادھ  هوقلاب  روط  هب  یحور  ِنیزگ  ینکس  یورین  هک  - 4

یگدنز ِتیعقاو  تسخن  هک  دوش  هداد  صیخشت  دیاب  تیدرف  ِمیھافم  ۀیلک  رد 
دعب دنک و  یم  یگدنز  ادتبا  یناسنا  کدوک   . نآ ریسفت  ای  یبایشزرا  دعب  دیآ و  یم 
یرگن هدنیآ  زا  شیپ  ینیب  نورد  یناھیک  ماظن  رد  دنک . یم  هشیدنا  شیگدنز  نوماریپ 

. دیآ یم 

ار یناعم  یمامت  هشیمھ  یارب  دوش  یم  ناسنا  دنوادخ  هک  ناھج  تیعقاو  نیا 
. تسا هداد  رییغت  ار  یرشب  تیصخش  یاھشزرا  ۀیلک  تسا و  هتخاس  نوگرگد 

لماک یاھتیصخش  لباقتم  مارتحا  ینعم  هب   ، هملک ِنیتسار  ینعم  هب   ، قشع
هب تسا  نکمم  نتشیوخ  یازجا   . یھلا یرشب و  ای  یھلا  ای  یرشب  هچ   ، تسا
اما نتشاد —  وزرآ   ، ندرک ساسحا   ، ندرک هشیدنا  دننک —  لمع  رامشیب  قرط 

؛ و دنزکرمتم هنادنمشوھ  شنک  رد  لماک  تیصخش  ۀدش  گنھامھ  یاھیگژیو  طقف 
دوجوم کی  یھاوخدوخ  زا  یراع  هناقداص و  یا  هنوگ  هب  یرشب  دوجوم  کی  هک  هاگنآ 

ِیونعم ۀیطع  هب  اھورین  نیا  یمامت   ، دراد یم  تسود  ار  یھلا  ای  یرشب   ، رگید
. دنوش یم  طوبرم  یرشب  نھذ 
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یرشب تیصخش  ِتیعقاو  ِضرف  رب  ینتبم  تیعقاو  زا  یناسنا  یاھتشادرب  ۀیلک 
یرشب تیصخش  ۀبرجت  رب  ینتبم  یرشب  قوف  ِتایعقاو  ِمیھافم  یمامت  ؛  دنتسھ

رد یھلا و  یاھتیصخش  یحور و  ۀطوبرم  صخشم  یاھدوجو  ِیناھیک  تایعقاو  اب 
یارب یرازبا   ، تیصخش زج  هب   ، یرشب ۀبرجت  رد  یونعمریغ  زیچ  رھ   . دنتسھ اھنآ 
ای یرشب  رگید —  صاخشا  اب  یناف  ناسنا  ِنیتسار  ۀطبار  رھ   . تسا فدھ  کی 

ِتیصخش اب  یناحور  یرایمھ  نینچ  . و  تسا فدھ  کی  شدوخ  رد  یھلا — 
. تسا ناھج  رد  زارف  ِنادواج  فدھ  تیھولا 

، دنک یم  تیوھ  نییعت  یحور  دوجوم  کی  ناونع  هب  ار  ناسنا   ، تیصخش ندوب  اراد 
. دنتسھ یدام  قوف  یایند  یایاطع  تیصخش  ِیھاگآ  دوخ  نتشیوخ و  تدحو  اریز 

قوف تایعقاو  دوجو  دناوت  یم  یناسنا  تسیلایرتام  کی  هک  تیعقاو  نیا  فرص 
نھذ رد  یناھیک  یھاگآ  یحور و  زتنس  دوجو  رگناشن  دوخ  دنک  راکنا  ار  یدام 

. دھد یم  ناشن  ار  اھنآ  درکراک  تسا و  وا  یرشب 

نھذ نایم  هلصاف  نیا  ، و  دراد دوجو  یناھیک  میظع  ۀلصاف  کی  هشیدنا  هدام و  نایم 
، نآ زا  رتمک  رایسب  ، و  یھاگآ  . تسا رتگرزب  هزادنا  یب  یونعم  قشع  یدام و 
ای یکینورتکلا  ِیتسیناکم  ۀطبار  ِیروئت  رھ  ۀلیسو  هب  دناوت  یمن   ، یھاگآدوخ

. دوش هداد  حیضوت  یژرنا  یتسیلایرتام  یاھ  هدیدپ 

یاھسح یارب  هدام   ، دنک یم  لابند  نآ  یئاغ  لیلحت  ات  ار  تیعقاو  نھذ  هک  جیردت  هب 
. دنامب یقاب  یعقاو   ، نھذ یارب  زونھ  تسا  نکمم  اما   ، دوش یم  دیدپان  یدام 
هدام ِیدیدپان  زا  دعب  هک  دنک  یم  لابند  ار  یتیعقاو  نآ  یونعم  شنیب  هک  یماگنھ 
نھذ یارب   ، دنک یم  لابند  یئاغ  لیلحت  کی  هب  یبایتسد  ات  ار  نآ  ، و  دنام یم  یقاب 

یاھشزرا یناھیک و  تایعقاو  دناوت  یم  زونھ  حور  شنیب  اما   ، دوش یم  دیدپان 
هفسلف هب  شناد  هجیتن  رد   . دنک هدھاشم  دنراد  یونعم  یتشرس  هک  ار  یلاعتم 
یونعم نیتسار  ۀبرجت  یتاذ  هک  یجیاتن  هب  دیاب  هفسلف  هک  یلاح  رد   ، درب یم  هار 
ِشتسرپ رد  درخ  ، و  دوش یم  میلست  درخ  هب  ندرک  هشیدنا   . دوش میلست  دنتسھ 

. دوش یم  مگ  هنادنمشیدنا  ریمض و  نشور 

ۀدھاشم هفسلف  ؛  دنک یم  هدھاشم  ار  یدام  یایند  یناسنا  ِنتشیوخ   ، شناد رد 
کرد  ، یونعم نیتسار  ۀبرجت   ، بھذم ؛  تسا یدام  یایند  ِندرک  هدھاشم  نیا 

ِداوم ِیبسن  زتنس  نیا  یمامت  ِندرک  هدھاشم  ۀدھاشم  ِیناھیک  تیعقاو  ِیبرجت 
هب رصحنم  مسیلایرتام  کی  رد  ناھج  ۀفسلف  کی  ِنتخاس   . تسا اضف  نامز و  ِیژرنا 

، یرشب ِیھاگآ  ۀبرجت  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  ندرک  یشوپ  مشچ   ، درف
هدننک هدھاشم   . دنوش یم  کرد  یعقاو  تروص  هب  ًاودب  یدام  یاھزیچ  یمامت 

ار یزیچ  زا  نتفر  رتارف  زا  یتاجرد   ، یبایزرا ؛  دشاب هدش  هدھاشم  زیچ  دناوت  یمن 
. دنک یم  بلط  تسا  هدش  عقاو  یبایزرا  دروم  هک 
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رد ؛  دماجنا یم  شتسرپ  هب  درخ  درب و  یم  هار  درخ  هب  ندرک  هشیدنا   ، نامز رورم  هب 
. دوش یم  رجنم  هشیدنا  تیاھن  هب  درخ  ، و  درب یم  هار  درخ  هب  شتسرپ   ، تیدبا

ۀدنھد لیکشت  لماوع  یاھتیفیک  ِیتاذ  لماکت  لاح  رد  ِنتشیوخ  ِندش  هناگی  ِناکما 
، ییایمیش نیداینب  ریگارف  لرتنک   ، یلصا یاھتفاب   ، نیداینب یاھیژرنا  تسا : نآ 

یاطعا ِیھلا  حور  ، و  یلاعتم فادھا   ، یلاعتم یاھ  هزیگنا   ، یلاعتم یاھ  هدیا 
. ناسنا یونعم  تشرس  ِیھاگآ  دوخ  زار  تشھب — 

ۀدنیازف یالیتسا  قیرط  زا  تیصخش  ِیگناگی  هب  یبایتسد  یناھیک  لماکت  فدھ 
، تیصخش  . دشاب یم  رکف  ۀدننک  میظنت  ِیربھار  شزومآ و  هب  یدارا  خساپ   ، یحور

یگژیو نییعت  یناھیک  ِیتاذ  تیفیک  کی  قیرط  زا   ، ود رھ  یرشب  قوف  یرشب و 
رھ  ، نآ طیحم  نآ و  ِدوخ  لرتنک  طسب   ، دیمان الیتسا “ لماکت   ” ناوت یم  هک   ، دوش یم 

. ود

ۀدنیازف یالیتسا  ِگرزب  زاف  ود  نایم  زا  یرشب  ِنیشیپ  یارگزارف  ِتیصخش  کی 
: دنک یم  روبع  ناھج  رد  نتشیوخ و  رب  یدارا 

زا ییافوکش  دوخ  ِنداد  شیازفا  ۀدنیوج  ادخ  ای  هدنھد  نایاپ  شیپ  ۀبرجت  - 1
یناھیک لکشم  لح  هارمھ  هب  نتفای  تیعقاو  تیوھ و  طسب  کینکت  کی  قیرط 

. ناھج رد  بقاعتم  یگربخ  و 

زا ییافوکش  دوخ  ِقالخ  طسب  ۀدننک  راکشآ  ادخ  ای  هدنھد  نایاپ  سپ  ۀبرجت  - 2
یا هدنیوج  ادخ  ِدنمشوھ  تادوجوم  هب  یبرجت  ِلاعتم  دزیا  ندرک  راکشآ  قیرط 

. دنا هتفاین  تسد  یگنوگادخ  ِیھلا  حوطس  هب  زونھ  هک 

یارب هتفای  طسب  تیفرظ  بسک  ددص  رد  هک  روطنیمھ  هدنبای  دورف  یاھتیصخش 
قلطم ، و  یئاغ  ، لاعتم یاھتیھولا  ِیھلا  یاھتساوخ  ِندرک  ارجا  ندرک و  زرحم 

لباق براجت  هب  ناھج  رد  ناشعونتم  یاھییوجارجام  قیرط  زا   ، دنیآ یمرب 
. دنبای یم  تسد  یا  هسیاقم 

هب  ، یرشب تیوھ  ۀناھاوخ  دوخ  دوجو   ، یدام ِنتشیوخ   ، یکیزیف یگدنز  لوط  رد 
لداعتمان ۀنزاوم  موادم  دوجو  هب   ، تسا هتسباو  تایح  یدام  ۀلیسو  موادم  درکراک 
ینتشیوخ اما   . تسا هدش  هداد  نآ  هب  تایح  مان  ایشنروی  رد  هک  یدرخ  اھیژرنا و 

قیرط زا  طقف   ، دور رتارف  گرم  ۀبرجت  زا  دناوت  یم  هک  ینتشیوخ   ، دراد اقب  شزرا  هک 
تایح ۀلیسو  زا  لماکت  لاح  رد  ِتیصخش  ِتیوھ  هاگیاج  ۀوقلاب  لاقتنا  کی  یرارقرب 
نآ زا  رتارف  ایشناروم و  ناور  ِنادواج  رت و  ماوداب  تشرس  هب  یدام —  ندب  ارذگ — 
، و دوش یم  هدیمد  نآ  رد  یحور  تیعقاو  هک  دبای  یم  لماکت  یحوطس  نآ  هب 
تیوھ هب  یدام  دنویپ  زا  یعقاو  لاقتنا  نیا   . دبای یم  تسد  نآ  تبترم  هب  ماجنارس 
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ۀنایوج ادخ  تامیمصت  ِتماقتسا  ، و  یرادیاپ  ، تقادص قیرط  زا  ییایشناروم 
. دوش یم  ماجنا  یرشب  قولخم 

گرم ۀدیدپ  - 3

ِیکیزیف فقوت   ، دنھد یم  صیخشت  ار  گرم  عون  کی  طقف  ًالومعم  ایشنروی  مدرم 
: دراد دوجو  عون  هس  عقاو  رد  تیصخش  یاقب  اب  هطبار  رد  اما  ؛  تایح یاھیژرنا 

یفن ار  اقب  ماجنارس  یناف  ناسنا  هک  یماگنھ  رگا و  . ( ناور  ) یحور گرم   -1
هب  ، هدنام اج  هب  ِمیفارس  هدننک و  میظنت  کرتشم  رظن  هب  وا  هک  یماگنھ   ، درک

، دش مالعا  سلفم  ییایشناروم  ظاحل  هب  هتسکشرو و  یونعم  ظاحل 
هک نیا  زا  دعب  ، و  دیدرگ تبث  اسرووی  رد  گنھامھ  رظن  نینچ  هک  یماگنھ 

هلصافالب  ، دندرک قیدصت  ار  اھ  هتفای  نیا  اھنآ  رگباتزاب  ناراکمھ  ناسرزاب و 
. دننک یم  رداص  ار  نیزگ  ینکس  حصان  ِیروف  ییاھر  نامرف  ناتناورُا  نانارمکح 
ای یصخش  میفارس  فیاظو  یور  هجو  چیھ  هب  هدننک  میظنت  ییاھر  نیا  اما 
نیا  . دراذگ یمن  ریثأت  هدرک  کرت  ار  وا  هدننک  میظنت  هک  درف  نآ  ریگرد  ِیھورگ 

یکیزیف و یاھمسیناکم  ۀدنز  یاھیژرنا  تقوم  موادت  زا  رظن  فرص  گرم  زا  عون 
زا یناف  ناسنا  نآ   ، یناھیک رظن  هطقن  زا   . تسا ییاھن  شتیمھا  رد   ، ینھذ

یدام ِرواتشگ  رارمتسا  رگناشن  ًافرص  هتفای  ماود  ِتایح  ؛  تسا هدرم  شیپ 
. تسا یناھیک  یاھیژرنا 

رتالاب تمدخ  ِیتایح  یاھرادم  هک  یماگنھ  . ( ینھذ  ) ینالقع گرم   -2
زغم مسیناکم  یئزج  یدوبان  لیلد  هب  ای  ینالقع  تافارحنا  قیرط  زا  یکمک 
ریذپان میمرت  ینارحب  صخشم  ۀطقن  کی  زا  طیارش  نیا  رگا  ، و  دندش لتخم 

نوتگنینیوید دصقم  هب  تمیزع  یارب  نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت   ، دننک روبع 
هدارا ِینھذ  ِیتایح  یاھرادم  هک  هاگ  رھ   ، ناھج دانسا  رد   . دوش یم  اھر  ًاروف 

. و دوش یم  یقلت  هدرم   ، یناسنا تیصخش  کی   ، دندش دوبان  یرشب  شنک  – 
ندب ۀدنز  مسیناکم  ۀمادا  لاح  رد  درکراک  زا  رظن  فرص   ، تسا گرم  نیا   ، زاب
ِنیشیپ باختنا  رب  انب  اما   ، تسین رشب  رگید  یدارا  نھذ  یاھنم  ندب   . یکیزیف

. دبای اقب  تسا  نکمم  یدرف  نینچ  ناور   ، یرشب تساوخ 

رد ار  یرشب  دوجوم  کی  گرم  هک  یماگنھ  . ( نھذ ندب و   ) یکیزیف گرم   -3
ناونع هب  هک  نیا  ات   ، دنام یم  یقاب  نھذ  ژد  رد  هدننک  میظنت   ، دشک یم  ماک 
یاھیژرنا هک  یماگنھ  رد  ًادودح   ، دتسیا زاب  شنک  زا  ینالقع  مسیناکم  کی 

هب  . دنزاس فقوتم  ار  ناش  یتایح  نیگنھآ  یاھشپت  زغم  ِیریگ  هزادنا  لباق 
، دنک یم  کرت  ار  ندش  لیاز  لاح  رد  نھذ  هدننک  میظنت   ، یشاپورف نیا  لابند 

ماجنا شدورو   ، نآ زا  شیپ  اھلاس  هک  تافیرشت  یب  هنوگ  نامھ  هب  تسرد 
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. دنک یم  تمیزع  نوتگنینیوید  هب  اسرووی  هار  زا  ، و  دش

اما  ، ددرگ یم  زاب  تفرگ  همشچرس  نآ  زا  هک  نیزاغآ  ۀرک  هب  یدام  ندب   ، گرم زا  دعب 
زا ِیرکف  ۀدننک  میظنت  دبای : یم  موادت  اقب  لاح  رد  تیصخش  ِیدامریغ  لماع  ود 

نوتگنینیوید هب  یناسنا  یناگدنز  نارود  ۀظفاح  ِیرادرب  هخسن  اب   ، دوجوم شیپ 
تحت هدرم  ناسنا  ِییایشناروم  ریذپانانف  ناور  نینچمھ  ؛ و  دنک یم  تمیزع 

نیا  ، ناور لاکشا  اھزاف و  نیا   . دنام یم  یقاب  تشونرس  نابھاگن  یرادھاگن 
رد یبای  تیصخش  دیدجت  یارب  تیوھ  ِنکاس  نونکا  اما  هتشذگ  یایوپ  یاھلومرف 
هک تسا  ناور  هدننک و  میظنت  ددجم  دنویپ  نیا  ؛ و  دنتسھ یرورض  ایشناروم  تارک 

رادیب ماگنھ  رد  امش  هب  هک  نیا  ، و  دنک یم  ژاتنوم  ون  زا  ار  اقب  لاح  رد  تیصخش 
. دھد یم  یرایشھ  ون  زا  ایشناروم  ندش 

یا هنوگ  هب  یھورگ  نانابھاگن   ، دنرادن فارس  یصخش  نانابھاگن  هک  ییاھنآ  یارب 
ماجنا ار  تیصخش  ریخاتسر  تیوھ و  ِیراد  تناما  سیورس  نامھ  رثؤم  هنارادافو و 

. دنتسھ یرورض  تیصخش  نتخاس  ژاتنوم  ون  زا  یارب  اھمیفارس   . دنھد یم 

ار تیوھ  اما   ، دھد یم  تسد  زا  ار  تیصخش  ًاتقوم  گرم  لابند  هب  رکف  ۀدننک  میظنت 
رد ؛  هن ار  تیصخش  اما   ، دھد یم  تسد  زا  ار  تیوھ  ًاتقوم  یناسنا  عبات  درف  ؛  هن
ِیرکف ۀدننک  میظنت  کی   . دنبای یم  دنویپ  ون  زا  هنادواج  یلجت  رد  ود  رھ  رصق  تارک 

؛ ددرگ یمن  زاب  نیمز  هب  نیشیپ  نیزگ  ینکس  دوجوم  تروص  هب  زگرھ  هدش  راپسھر 
میظنت هک  یرشب  دوجوم  کی  ؛ و  دبای یمن  یلجت  یرشب  ۀدارا  نودب  زگرھ  تیصخش 

دزاس یمن  رگ  هولج  لاعف  تیوھ  گرم  زا  دعب  زگرھ  تسا  هداد  تسد  زا  ار  شا  هدننک 
یاھناور نیا   . دنک یمن  رارقرب  طابترا  نیمز  ۀدنز  تادوجوم  اب  یقیرط  چیھ  هب  ای  و 

ًاقلطم ًالماک و  گرم  هاتوک  ای  ینالوط  باوخ  لوط  رد  هداد  تسد  زا  هدننک  میظنت 
طابترا یرارقرب  رد  ییاناوت  ای  تیصخش  هنوگ  رھ  زا  یشیامن  چیھ   . دنتسھ شوھیب 

هک ییاھنآ   . دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  اقب  لیمکت  زا  دعب  ات  رگید  یاھتیصخش  اب 
رساترس رد   . دنتسرفب مایپ  ناشنازیزع  هب  دنرادن  هزاجا  دنور  یم  رصق  تارک  هب 
نینچ یراج  ِییاطعا  نارود  کی  لوط  رد  هک  تسا  نیا  یشم  طخ  اھناھج 

. تسا نغدق  یتاطابترا 

گرم زا  دعب  ناگدننک  میظنت  - 4

میظنت  ، دھد یم  خر  یونعم  ای   ، ینالقع  ، یدام تشرس  اب  یگرم  هک  یماگنھ 
زا  . دوش یم  نوتگنینیوید  راپسھر  دنک و  یم  یظفاحادخ  یناسنا  نابزیم  اب  هدننک 

سامت کی  تلود  ود  رھ  ناتسرپرس  اب  ناھجربا  یلحم و  ناھج  یزکرم  داتس 
هب شدورو  هک  یا  هرامش  نامھ  اب  حصان  جورخ  دوش و  یم  ماجنا  هنارگباتزاب 

. دوش یم  تبث  دش  تبث  نامز  یاھورملق 
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زا یا  هدیکچ  دنرداق  یناھج  ناسرزاب   ، دوش یمن  مھف  لماک  روط  هب  هک  یقیرط  هب 
یونعم و یاھشزرا  ۀدش  یرادرب  هیپک  ۀخسن  رد  هک  هنوگ  نادب  ار  یرشب  یگدنز 
میظنت قلعت  رد  تسا و  نایامن  هدش  عقاو  ینکس  دروم  نھذ  ِییایشناروم  یناعم 

اقب تشرس  زا  هدننک  میظنت  ۀخسن  دنرداق  ناسرزاب   . دنروآرد کلمت  هب  تسا  هدننک 
هب  ، تاعالطا نیا  یمامت  ، و  دننک بحاصت  ار  هدرک  توف  ناسنا  ِیونعم  یاھتیفیک  و 

هطوبرم درف  نتفرگ  رارق  یرواد  دروم  ماگنھ  رد   ، فارس ناگتشرف  دانسا  هارمھ 
نیمارف نآ  دییأت  یارب  نینچمھ  تاعالطا  نیا   . تسا دوجوم  ندرک  هئارا  یارب 

رسیم ار  نیا  ناگدنبای  زارف  زا  یخرب  یارب  هک  دریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  ناھجربا 
زاغآ ار  دوخ  ییایشناروم  یناگدنز  نارود  ًاروف  یناسنا  گرم  لابند  هب  هک  دزاس  یم 
. دننک تمیزع  رصق  تارک  هب  یا  هرایس  نارود  کی  ِیمسر  ۀمتاخ  زا  شیپ  دننک و 

دعب یایند  هب  اھ  هدنز  نایم  زا  هک  یدارفا  اب  هطبار  رد  زج  هب   ، یکیزیف گرم  لابند  هب 
نوتگنینیوید هاگلزنم  ۀرک  هب  ًاروف  هدش  صخرم  ۀدننک  میظنت   ، دنا هدرک  تمیزع 

ِیعقاو ددجم  یرادیدپ  یارب  راظتنا  نامز  لوط  رد  هک  هچنآ  تایئزج   . دنک یم  تمیزع 
ایآ هک  دراد  یگتسب  نیا  هب  ًاتدمع  ددنویپ  یم  عوقو  هب  هرک  نآ  رد  هتفای  اقب  ناسنا 
رد هک  نیا  ای  دبای  یم  زارف  رصق  تارک  هب  شدوخ  یدرف  قح  رب  انب  یرشب  دوجوم 
یقاب یا  هرایس  رصع  کی  ۀتفخ  ناگتفای  اقب  ییاطعا  یناوخارف  نارود  کی  راظتنا 

. دنام یم 

ییاطعا نارود  کی  نایاپ  رد  هک  دشاب  هتشاد  قلعت  یھورگ  هب  یناسنا  مدمھ  رگا 
ِمتسیس رصق  ۀرک  هب  ًاروف  هدننک  میظنت   ، دش دھاوخ  رادیدپ  ون  زا  صخش  لکش  هب 

یاھتیرومأم زا  یکی  هب   ، باختنا رب  انب  هکلب   ، تشگ دھاوخن  زاب  تمدخ  نیشیپ 
: دش دھاوخ  دراو  نیریز  تقوم 

هدناوخارف هدشن  راکشآ  تمدخ  یارب  هدش  دیدپان  ناحصان  فوفص  هب  - 1
. دوش یم 

. دوش یم  هدرامگ  تشھب  ماظن  ۀدھاشم  هب  یا  هرود  یارب  - 2

. دوش یم  مان  تبث  نوتگنینیوید  یشزومآ  ددعتم  سرادم  زا  یکی  رد  - 3

ار ردپ  یتشھب  تارک  ۀرتسگ  هک  رگید  سدقم  تارک  شش  زا  یکی  رد  - 4
رارقتسا رظان  یوجشناد  کی  ناونع  هب  یتدم  یارب  دنھد  یم  لیکشت 

. دبای یم 

. دوش یم  هدرامگ  هتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت  ِیناسر  مایپ  سیورس  هب  - 5

هرکاب هورگ  هب  قلعتم  ِناحصان  شزومآ  هب  هک  نوتگنینیوید  سرادم  نآ  رد  - 6
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. دوش یم  رایتسد  راگزومآ  کی  دنا  هتفای  صیصخت 

نکمم هک  دشاب  هتشاد  دوجو  رواب  نیا  یارب  یقطنم  یلیلد  هک  یتروص  رد  - 7
تارک زا  هورگ  کی  باختنا  هب   ، دشاب هتفریذپن  ار  اقب  یرشب  کیرش  تسا 

. دیامن تمدخ  اھنآ  رد  هک  دوش  یم  هدرامگ  لمتحم 

رتالاب ورملق  کی  ای  هریاد  نیموس  هب  رگا   ، دوش یم  هریچ  امش  رب  گرم  هک  یماگنھ 
امش هب  تشونرس  ِیصخش  نابھاگن  کی  بیترت  نیدب  دیشاب و  هتفای  تسد 
میظنت طسوت  هک  اقب  تشرس  ۀصالخ  ِییاھن  ۀخسن  رگا  ، و  دشاب هتفای  صیصخت 
دییأت دروم  تشونرس  نابھاگن  طسوت  طرش  دیق و  نودب  تسا  هدش  هئارا  هدننک 

ناشیگدنز و دانسا  دروم  رھ  رد  ود  رھ  هدننک  میظنت  میفارس و  رگا  دریگ —  رارق 
رگباتزاب ناراکمھ  یناھج و  ناسرزاب  رگا  دننک —  قفاوت  ًاساسا  ناشیاھ  هیصوت 

دیدرت ای  ییوگ  مھبم  نودب  ار  راک  نیا  ، و  دننک دییأت  ار  تاعالطا  نیا  اسرووی  رد  اھنآ 
اقب ناور  یارب  ار  هتفرشیپ  تبترم  نامرف  اھمایا  یامدق  تروص  نآ  رد   ، دنھد ماجنا 
مالعا نوتگنیولس  اب  یطابترا  یاھرادم  یور   ، تسا هدش  اھر  هنوگ  نیدب  هک  هتفای 
زیخاتسر یاھرالات  هب  ار  یو  یروف  روبع  نادابن  یاورنامرف  یاھھاگداد  ، و  دننک یم 

. تشاد دنھاوخ  ررقم  رصق  تارک 

هداد عالطا  نم  هب  هک  روطنآ   ، هدننک میظنت   ، دبای اقب  گنرد  نودب  یرشب  درف  رگا 
شیپ یناھج  ردپ  یتشھب  روضح  هب   ، دنک یم  مان  تبث  نوتگنینیوید  رد   ، هدش

ناھجربا و ۀتفای  تیصخش  ناگدننک  میظنت  طسوت  ددرگ و  یم  زاب  ًاروف   ، دور یم 
یلصا ۀتفای  تیصخش  حصان  طسوت   ، دوش یم  هتفریذپ  تیرومأم  ِیلحم  ناھج 

راذگ کرد   ” هب هرابکی  هب  سپس  ، و  دوش یم  هتخانش  تیمسر  هب  نوتگنینیوید 
هک تیصخش  یعقاو  لکش  رد  رصق  ۀرک  رد  موس و  ۀرود  رد  ، و  دنک یم  روبع  تیوھ “

نآ هک  هنوگ  نادب  تسا و  هدش  هدامآ  نیمز  ناسنا  ۀتفای  اقب  ناور  شریذپ  یارب 
یناوخارف دروم  اجنآ  زا   ، تسا هدش  یزیر  حرط  تشونرس  نابھاگن  طسوت  لکش 

. دریگ یم  رارق 

یرشب ِنتشیوخ  یاقب  - 5

. یحور ای   ، ییایشناروم ای   ، دشاب یدام  هچ   ، تسا یناھیک  تیعقاو  کی  تیدرف 
لماوع قیرط  زا  ای  شدوخ  ۀطساو  هب  هک  تسا  یناھج  ردپ  ۀیطع  یصخش  ِتیعقاو 
هب  ، تسا یصخش  دوجوم  کی  هک  نیا  نتفگ   . دنک یم  لمع  شیناھج  نوگانوگ 

یناھیک مسیناگرا  نورد  رد  یدوجوم  نینچ  ِیبسن  تیدرف  نتخانش  تیمسر 
یعقاو یاھدحاو  ۀدش  هچراپکی  تیاھن  یب  عمجت  زج  یزیچ  هدنز  ناھیک   . تسا
هک ییاھنآ  هب  اما   . دنتسھ عمج  تشونرس  عبات  ًاتبسن  یگمھ  هک  تسین 

هداد تشونرس  در  ای  تشونرس  شریذپ  یعقاو  باختنا  ۀیطع  دنتسھ  یصخش 
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. تسا هدش 

دنوادخ هک  تیصخش  اب  هطبار  رد  ، و  تسا نادواج  ردپ  لثم  دیآ  یم  ردپ  زا  هک  هچنآ 
هطبار رد   . دراد تقیقح  ردقنامھ  تسرد  نیا  دنک  یم  اطعا  شدوخ  ۀنادازآ  باختنا  اب 

. تسا روطنیمھ  زین  تسا  دنوادخ  یعقاو  ۀعطق  کی  هک  رکف  یھلا  ۀدننک  میظنت  اب 
نادواج طورشم  تیعقاو  کی  تیوھ  اب  هطبار  رد  اما  تسا  نادواج  ناسنا  تیصخش 
تشونرس هب   ، تسا هتشگ  رادیدپ  ردپ  تساوخ  هب  خساپ  رد  هک  تیصخش   . تسا

هب یبایتسد  رد  ایآ  هک  دنک  باختنا  دیاب  ناسنا  اما   ، تفای دھاوخ  تسد  تیھولا 
تیصخش  ، یباختنا نینچ  نادقف  رد   . ریخ ای  دوب  دھاوخ  رضاح  یتشونرس  نینچ 

. دوش یم  لاعتم  دزیا  زا  یشخب  ، و  دبای یم  تسد  یبرجت  تیھولا  هب  ًامیقتسم 
، و یصخش  ، یباختنا نآ  رد  ناسنا  تکرش  اما   ، تسا هدش  ردقم  شیپ  زا  هخرچ 

. تسا یبرجت 

اجنآ ات  طقف  نیا  ؛  تسا ناھج  رد  یگدنز  نارود  یارذگ  طرش  کی  ناسنا  تیوھ 
توافت نیا   . دوش ناھج  ِراد  همادا  ۀدیدپ  کی  دنیزگرب  تیصخش  هک  تسا  یعقاو 

، دبای موادت  دیاب  یژرنا  متسیس  تسا : یژرنا  متسیس  کی  ناسنا و  نایم  هدمع 
میظنت  . دراد شقن  ًالماک  شدوخ  تشونرس  نییعت  رد  ناسنا  اما  ؛  درادن یا  هراچ  نآ 
میمصت قیرط  زا  شدوخ  دیاب  ناسنا  اما   ، تسا تشھب  هب  هار  یتسار  هب  هدننک 

. دنک لابند  ار  هار  نآ   ، دوخ ۀنادازآ  باختنا   ، دوخ

زا ریمض  یاھتیفیک  نیا   . دنرادروخرب تیوھ  زا  یدام  رظن  زا  طقف  یرشب  تادوجوم 
رگ هولج  دنک  یم  لمع  ینالقع  یژرنا  متسیس  رد  هک  یدام  نھذ  قیرط 
تیمسر هب  رما  نیا   ، دراد تیوھ  ناسنا  دوش  یم  هتفگ  هک  یماگنھ   . دنوش یم 
ۀرطیس تحت  هک  تسا  ینھذ  ۀرتسگ  کی  بحاص  وا  هک  دوش  یم  هتخانش 

کی نیا  اما   . تسا هدش  هداد  رارق  یرشب  تیصخش  تساوخ  باختنا  اھشنک و 
ۀلحرم کی  یرشب  نینج  هک  روطنامھ  تسرد   ، تسا تقوم  ًافرص  یدام و  یلجت 

رد  ، یناھیک هاگدید  کی  زا   ، یرشب تادوجوم   . تسا یرشب  یگدنز  زا  یلگنا  راذگ 
رادیاپ اھنآ  ؛  دنریم یم  ، و  دننک یم  یگدنز   ، دنیآ یم  ایند  هب  نامز  یبسن  ۀظحل  کی 
نداد لاقتنا  تردق  زا  شدوخ  باختنا  قیرط  زا   ، ناسنا تیصخش  اما   . دنتسین
رتالاب متسیس  هب  ینالقع  یدام –  راذگ  لاح  رد  متسیس  زا  شتیوھ  هاگیاج 

کی تروص  هب  رکف  ۀدننک  میظنت  اب  یرایمھ  رد  ، و  تسا رادروخرب  ناور  ایشناروم - 
. تسا هدش  هدیرفآ  تیصخش  یلجت  یارب  نیون  رازبا 

نیرتگرزب هک  تسا  ندوب  قولخم  ۀدارا  یناھج  ناشن   ، باختنا تردق  نیمھ  و 
تشونرس  . دھد یم  لیکشت  ار  وا  یناھیک  یلاع  تیلوئسم  ناسنا و  تصرف 

ۀدننک میظنت  ؛  تسا هتسباو  یرشب  ۀدارا  ِیتسرد  هب  هدنیآ  ۀدنھد  نایاپ  نادواج 
؛ تسا یکتم  یناسنا  دازآ  تساوخ  تقادص  هب  نادواج  تیصخش  یارب  یھلا 

باختنا ِیرادافو  هب  یناھج  ردپ   ، هدنبای زارف  دیدج  دنزرف  کی  ندش  رادیدپ  یارب 
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خسار و مزع  هب  لاعتم  دزیا   ، یبرجت ِلماکت  ِتیعقاو  یارب  ؛  تسا یکتم  یناسنا 
. تسا یکتم  اھشنک  میمصت –  ِدرخ 

عقاو یبایتسد  دروم  ماجنارس  دیاب  تیصخش  ِدشر  ِیناھیک  یاھ  هریاد  هچ  رگا 
امش ریصقت  هک  نیا  نودب   ، یدام دوجو  یاھتیدودحم  نامز و  حناوس  رگا   ، دنوش

، دیبای الیتسا  حوطس  نیا  رب  نات  یموب  ۀرایس  رد  امش  هک  دنوش  نیا  عنام   ، دشاب
یشیامزآ ۀرود  دیدمت  نیمارف   ، دشاب هتشاد  اقب  شزرا  امش  تالیامت  دصاقم و  رگا 

رد ار  دوخ  نآ  یط  هک  دش  دھاوخ  هداد  هفاضا  تقو  امش  هب   . دنوش یم  رداص  امش 
. دیھد رارق  شیامزآ  ۀتوب 

زگرھ رصق  تارک  هب  یناسنا  تیوھ  کی  یورشیپ  ِندوب  هنالقاع  اب  هطبار  رد  رگا 
یصخش عفانم  تھج  رد  تباث  روط  هب  ناھج  یاھتلود   ، دشاب هتشاد  دوجو  یکش 
دوجوم کی  تبترم  هب  ار  یناور  نینچ  گنرد  یب  اھنآ  ؛  دننک یم  رداص  مکح  درف  نآ 

یونعم دوصقم  ایشناروم و  فدھ  نوماریپ  هک  نیا  نمض   ، دنرب یم  شیپ  راذگ  نارود 
تلادع ققحت  بیترت  نیدب   . دنھد یم  همادا  دوخ  تادھاشم  هب  یرادیدپ  لاح  رد 

ات دوش  یم  هداد  یرتشیب  تصرف  یھلا  ششخب  هب  ، و  دوش یم  یعطق  یھلا 
. دبای تعسو  شدرکراک 

ددجم ِیبای  تیصخش  ِیناھج  حرط  قیقد  درکراک  یارب  نادابن  ناتناورُا و  یاھتلود 
، لمحت  ، ییابیکش هک  دننک  یم  اعدا  اما   ، دننک یمن  قلطم  لامک  یاعدا  ناسنا 
رتشیب ام   . دننک یم  نینچ  عقاو  رد  ، و  دنزاس یلجتم  ار  هدنشخب  ِیزوسلد  ، و  مھف
راتساوخ هک  نیا  ات  میوش  اریذپ  ار  متسیس  کی  شروش  ِکسیر  میھد  یم  حیجرت 
ینامداش هک  یلماکت  ۀرک  رھ  زا  القت  لاح  رد  ناسنا  کی  نتخاس  مورحم  تارطاخم 

. میوش دنک  یم  بیقعت  ار  هنایارگزارف  ِیناگدنز  نارود  ِنادواج 

نیلوا زا  یدنم  هرھب  در  طیارش  رد  یرشب  تادوجوم  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا 
نآ رگناشن  نیا  اما   . هجو چیھ  هب   ، دنوش دنم  هرھب  مود  تصرف  کی  زا  دیاب  تصرف 

باختنا کی  ماجنا  یارب  نیتسار  تصرف  کی  دیاب  یدارا  تاقولخم  ۀیلک  هک  تسا 
چیھ اھناھج  ۀبتر  یلاع  تاضق   . دننک هبرجت  ار  ییاھن  ، و  هاگآ دوخ   ، دیدرت یب 

زا تسا  هدزن  یدبا  باختنا  هب  تسد  لماک  روط  هب  تیاھن و  رد  هک  ار  یدوجوم 
یفکم لماک و  تصرف  دیاب  ناسنا  ناور  هب  ؛  دننک یمن  مورحم  تیصخش  تبترم 
دھاوخ نینچ  دزاس و  راکشآ  ار  دوخ  یعقاو  دوصقم  نیتسار و  تین  ات  دوش  هداد 

. دش

هب ًاروف   ، دنریم یم  رت  هتفرشیپ  یناھیک  رظن  زا  رت و  یونعم  یاھناسنا  هک  یماگنھ 
دنک یم  راک  ییاھنآ  یارب  یزیر  همانرب  نیا   ، یلک روط  هب  ؛  دنور یم  شیپ  رصق  تارک 
نکمم رگید  یاھناسنا   . تسا هتفای  صیصخت  اھنآ  هب  فارس  یصخش  نانابھاگن  هک 
نآ زا  دعب  ، و  دنوش هتشاد  هاگن  راظتنا  رد  اھنآ  تاروما  یرواد  لیمکت  نامز  ات  تسا 
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ناگتفای اقب  فوفص  هب  تسا  نکمم  هک  نیا  ای   ، دنور شیپ  رصق  تارک  هب  دنناوت  یم 
هتسد روط  هب  یا  هرایس  ِیراج  ِییاطعا  نارود  نایاپ  رد  دنبای و  صیصخت  هتفخ 

. دنوش رھاظ  صخش  تروص  هب  یعمج 

گرم ماگنھ  رد  هک  نیا  حیضوت  یارب  نم  یاھشالت  رد  هک  دراد  دوجو  لکشم  ود 
لاح رد  یامش  ینعی   ، دنک یم  داجیا  لالتخا  دھد  یم  خر  هچ  تسرد  امش  یارب 

اھیراوشد نیا  زا  یکی   . دیتسھ زیامتم  تمیزع  لاح  رد  ۀدننک  میظنت  زا  هک  اقب 
زرم رد  هک  درکراک  کی  زا  یفکم  فیصوت  کی  ِندناسر  ِندوب  نکممریغ  لماش 

هب یرگید   . تسا امش  کرد  حطس  هب  دشاب  یم  ایشناروم  یکیزیف و  یاھورملق 
ۀدننک راکشآ  کی  ناونع  هب  نم  تارایتخا  ۀزوح  هب  هک  تسا  ییاھتیدودحم  ۀطساو 
تایئزج  . تسا هدش  هداد  رارق  ایشنروی  مکاح  ینامسآ  نالوئسم  طسوت  تقیقح 

ۀیصوت لیلد  هب  نم  اما   ، دومن هضرع  ناوت  یم  هک  دنراد  دوجو  یرایسب  بلاج 
رد اما   . منک یم  یراددوخ  اھنآ  نتفگ  زا  امش  یا  هرایس  لصفالب  ناتسرپرس 

: میوگب ردقنیا  مناوت  یم   ، نم ۀزاجا  ۀدودحم 

زیمآرارسا حصان  رب  هفاضا  یزیچ   ، رشب لماکت  زا  یزیچ   ، دراد دوجو  یعقاو  یزیچ 
زا نآ  ، و  تسا ناور   ، روھظ لاح  رد  یگزات  هب  ِدوجو  نیا   . دبای یم  اقب  گرم  زا  هک 
دنزرف دوجو  نیا   . دبای یم  اقب  ود  رھ  امش  یدام  نھذ  امش و  یکیزیف  ندب  گرم 

، یھلا یامش  اب  طابترا  رد  ناسنا  یامش  ۀتخیمآ  یاھشالت  تایح و  کرتشم 
ۀدنریگ رب  رد  تسا  یھلا  یرشب و  ردپ  زا  هک  دنزرف  نیا   . دشاب یم   ، هدننک میظنت 

. تسا ریذپانانف  ناور   ، ایشناروم ِتیدرف  نیا  ؛  تسا ینیمز  أشنم  ۀدنبای  اقب  رصنع 

دیدجت ات  گرم  نامز  زا  تسا  هدنبای  اقب  شزرا  رادیاپ و  ینعم  یواح  هک  دنزرف  نیا 
تسارح تحت  راظتنا  ۀرود  نیا  رساترس  رد  ، و  تسا رایشھان  ًالماک  تیصخش 

دوجوم کی  تروص  هب  گرم  لابند  هب  امش   . دشاب یم  تشونرس  فارس  نابھاگن 
ِنیون یرایشھ  هب  ایناتس  رصق  تارک  رد  هک  نیا  ات   ، درک دیھاوخن  لمع  رایشھ 

. دیبای تسد  ایشناروم 

قیرط زا  تسا  طوبرم  یرشب  تیصخش  هب  هک  هنادنمشنک  تیوھ   ، گرم ماگنھ  رد 
یازجا زا  هک  نیا  نمض   ، یرشب تیصخش   . دوش یم  لتخم  یتایح  تکرح  فقوت 

. تسا هتسباو  اھنآ  هب  هنادنمشنک  تیوھ  یارب   ، تسا رترب  شا  هدنھد  لیکشت 
لالتخا ، و  دزاس یم  دوبان  نھذ  یاطعا  یارب  ار  زغم  ِیکیزیف  یاھوگلا   ، تایح فقوت 

دناوت یمن  قولخم  نآ  یرایشھ   . دھد یم  همتاخ  ار  یناسنا  یرایشھ  نھذ 
هزاجا هک  دوش  هداد  بیترت  یناھیک  تیعضو  کی  هک  نیا  ات  دوش  رادیدپ  ون  زا  ًابقاعتم 

. دوش دنمشنک  هدنز  یژرنا  اب  هطبار  رد  ًاددجم  یرشب  تیصخش  نامھ  دھد 

ژاتنوم اھنآ  هچ   ، رصق تارک  هب  أشنم  ۀرک  زا  اقب  لاح  رد  یاھناسنا  ِراذگ  لوط  رد 
یھورگ زیخاتسر  کی  ماگنھ  رد  ای  دننک  هبرجت  موس  ۀرود  رد  ار  تیصخش  دیدج 
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یاھتیلاعف تارک  رد  مظعا  ناگتشرف  طسوت  تیصخش  راتخاس  ۀچخیرات   ، دنبای زارف 
ناگدنرادھاگن تادوجوم  نیا   . دوش یم  ظفح  هنارادافو  یا  هنوگ  هب  اھنآ  ۀژیو 

ناور ناگدنرادھاگن  نابھاگن  یاھمیفارس  هک  هنوگ  نادب   ) دنتسین تیصخش 
تیصخش تخانش  لباق  لماع  رھ  هک  دراد  تقیقح  نیا  دوجو  نیا  اب  اما   ،( دنتسھ

هداد رارق  یناسنا  یاقب  یاکتا  لباق  ناتسرپرس  نیا  تظافح  تحت  رثؤم  یا  هنوگ  هب 
گرم و نایم  ِنامز  لوط  رد  یناسنا  تیصخش  قیقد  ناکم  اب  هطبار  رد   . دوش یم 

. میرادن یعالطا  ام   ، اقب

تارایس زیخاتسر  یاھرالات  رد  دزاس  یم  رسیم  ار  تیصخش  دیدجت  هک  یتیعضو 
یاھرالات نیا  رد  اجنیا   . دیآ یم  دوجو  هب  یلحم  ناھج  کی  یایشناروم  شریذپ 

، ینھذ  ، ییایشناروم ناھج —  یژرنا  ۀطبار  نآ  تسرپرس  نالوئسم   ، تایح ژاتنوم 
رسیم ار  هتفخ  ۀتفای  اقب  ِندش  رایشھ  ون  زا  هک  دنزاس  یم  مھارف  ار  یحور —  و 
یراگزور هک  تیصخش  کی  ۀدنھد  لیکشت  یازجا  ِندش  ژاتنوم  ون  زا   . دزاس یم 

: تسا اھنیا  لماش  دوب  یدام 

ۀتفای اقب  هک   ، یژرنا ِییایشناروم  یوگلا  کی   ، بسانم لکش  کی  نتخاس  - 1
لکش ، و  دنک رارقرب  سامت  یحورریغ  تیعقاو  اب  دناوتب  نآ  رد  دیدج 

. دریگ رارق  یناھیک  ۀرتسگ  رد  دناوتب  نآ  رد  یناھیک  نھذ  ِییایشناروم 

هدننک میظنت   . ایشناروم راظتنا  لاح  رد  قولخم  هب  هدننک  میظنت  تشگزاب  - 2
نانیمطا امش  حصان  ؛  تسا امش  ۀدنبای  زارف  تیوھ  نادواج  ۀدنرادھاگن 

یارب هک  ار  ییایشناروم  لکش   ، یرگید هن  امش و  دوخ  هک  تسا  قلطم 
میظنت . و  درک دیھاوخ  لاغشا  تسا  هدش  هدیرفآ  امش  تیصخش  یرادیب 
شقن رگید  راب  ات  دوب  دھاوخ  رضاح  امش  تیصخش  ژاتنوم  دیدجت  رد  هدننک 

. دنک افیا  امش  ۀدنبای  اقب  ِنتشیوخ  یارب  ار  تشھب  یامنھار 

، دندش مھارف  تیصخش  دیدجت  یاھطرش  شیپ  نیا  هک  یماگنھ  - 3
یاھتیصخش کمک  اب   ، ریذپانانف ۀتفخ  ناور  یاھیگوقلاب  ِیفارس  تسرپرس 

ِندب نھذ –  ِراظتنا  لاح  رد  لکش  هب  ار  ایشناروم  دوجو  نیا  یناھیک  رامشیب 
ۀطبار هب  ار  لاعتم  ِیلماکت  دنزرف  نیا  هک  نیا  نمض   ، دنک یم  اطع  ایشناروم 

دیدجت  ، راک نیا  . و  دراپس یم  راظتنا  لاح  رد  ۀدننک  میظنت  اب  نادواج 
لیمکت ار  تیوھ —  یھاگآ —  ، و  شنیب  ، هظفاح ِددجم  ژاتنوم   ، تیصخش

. دنک یم 

ۀتفرگ رارق  یناھیک  ۀرتسگ  رد  زاف  فرصت  لماش  تیصخش  دیدجت  ِتیعقاو 
لاح رد  ِناسنا  ِدوخ  طسوت  یناھیک  ۀدش  ازجم  یگزات  هب  نھذ  ِییایشناروم 
طیحم هب  تیدرف  ِشنکاو  ِتیوھ  ِیرادیاپ  هب  تیصخش  ۀدیدپ   . دشاب یم  یرادیب 

. دیآ دوجو  هب  نھذ  ۀلیسو  قیرط  زا  دناوت  یم  اھنت  نیا  ؛ و  تسا هتسباو  ناھج 
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رد ؛  دبای یم  موادت  درف  لماع  یازجا  یمامت  رد  موادم  رییغت  کی  مغر  هب  تیدرف 
تیصخش دیدجت  لابند  هب  گرم و  ماگنھ  رد  ؛  تسا یجیردت  رییغت  یکیزیف  یگدنز 

هب تسا  رداق  تیصخش )  ) اھتیدرف یمامت  ِنیتسار  تیعقاو   . تسا یناھگان  رییغت 
هب ناھج  طیارش  هب  تبسن  نآ  ۀدنھد  لیکشت  یازجا  ِریذپان  فقوت  رییغت  ۀطساو 
یگدنز  . دبای یم  همتاخ  ریذپان  بانتجا  ِگرم  رد  ییاتسیا  ؛  دنک راک  دنمشنک  یا  هنوگ 

تیصخش تابث  قیرط  زا  هک  تسا  تایح  لماوع  ِنایاپ  یب  رییغت  کی  یرشب 
. دنا هدش  هناگی  ریذپانرییغت 

رییغت ردقنآ   ، دیوش یم  رادیب  مسورج  رصق  تارک  رد  هنوگ  نیدب  امش  هک  یماگنھ  و 
میظنت رطاخ  هب  رگا  هک   ، دوب دھاوخ  دایز  ردقنآ  یحور  ینوگرگد  ، و  تفای دیھاوخ 

ِنتخاس طبترم  رد  ادتبا  رد   ، دوبن تشونرس  نابھاگن  امش و  یرکف  ۀدننک 
لکشم راچد  ناتنیشیپ  تیوھ  ۀدش  ایحا  ۀظفاح  هب  ایشناروم  دیدج  یھاگآدوخ 

تارک رد  ار  امش  دیدج  یگدنز   ، تشونرس نابھاگن  رکف و  ۀدننک  میظنت   . دیدش یم 
هب  . دنزاس یم  طبترم  مھ  هب  لماک  روط  هب  هرک  نیلوا  رد  نات  یمیدق  یگدنز  اب  دیدج 
گنگ یایور  کی  یناسنا  یگدنز  ۀدمع  شخب  ادتبا  رد   ، یصخش ِتیدرف  موادت  مغر 
دھاوخ نشور  ار  یناسنا  تاطابترا  زا  یرایسب  نامز  اما   . دسر یم  رظن  هب  مھبم  و 

. تخاس

یارب دروآ و  دھاوخ  امش  دای  هب  ار  یبراجت  تارطاخ و  نآ  طقف  رکف  ۀدننک  میظنت 
دنتسھ و امش  یناھج  یناگدنز  نارود  زا  یشخب  هک  درک  دھاوخ  ییوگزاب  امش 

یناسنا نھذ  رد  هک  هچنآ  لماکت  رد  هدننک  میظنت  رگا   . دنشاب یم  یرورض  نآ  یارب 
نادواج ِیھاگآدوخ  رد  دنمشزرا  براجت  نیا  سپ   ، تسا هدوب  کیرش  کی  تسا 
تارطاخ امش و  ۀتشذگ  یگدنز  ۀدمع  شخب  اما   . تفای دنھاوخ  اقب  هدننک  میظنت 

زا یدام  زغم  اب   ، ییایشناروم شزرا  هن  دنراد و  یونعم  ینعم  هن  هک  نآ  هب  طوبرم 
نیشیپ راگزور  تسب  بوچ  ناونع  هب  یدام  ۀبرجت  ۀدمع  شخب  ؛  تفر دنھاوخ  نیب 

لصو ایشناروم  حطس  هب  ار  امش  هک  براجت  نیا   . دش دھاوخ  هتشاذگ  رس  تشپ 
اھتیصخش نایم  طباور  تیصخش و  اما   . دنیآ یمن  راک  هب  ناھج  رد  رگید  دنا  هدرک 

دراد و یناھیک  شزرا  اھتیصخش  طباور  زا  ناسنا  ۀرطاخ  ؛  دنتسین تسب  بوچ  زگرھ 
عقاو تخانش  دروم  تخانش و  دیھاوخ  امش  رصق  تارک  رد   . تفای دھاوخ  اقب 

یگدنز رد  دوخ  نیشیپ  نارای  طسوت  ، و  دروآ دیھاوخ  دای  هب   ، رتشیب ، و  دش دیھاوخ 
. دش دیھاوخ  هدروآ  دای  هب  ایشنروی  رد  ناتبلاج  اما  هاتوک 

ایشناروم تیدرف  - 6

تیصخش  ، دیآ یم  نوریب  مشیربا  مرک  ۀلحرم  زا  هناورپ  کی  هک  روطنامھ  تسرد 
، یدام مسج  رد  اھنآ  نیشیپ  راگزور  ششوپ  زا  ادج  زین  یرشب  تادوجوم  نیتسار 
ناھج رد  ایشناروم  یناگدنز  نارود   . دش دھاوخ  رادیدپ  رصق  تارک  رد  راب  نیلوا  یارب 
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دوجو ِیایشناروم  نیزاغآ  حطس  زا  تیصخش  مسیناکم  موادم  ِءاقترا  هب  یلحم 
. تسا طوبرم  یجیردت  تیونعم  ِیایشناروم  ییاھن  حطس  ات  ناور 

نارود یارب  امش  ِتیصخش  ِییایشناروم  لاکشا  اب  هطبار  رد  هک  تسا  راوشد 
ِییایشناروم یاھوگلا  امش  هب   . دوش هداد  شزومآ  امش  هب  یلحم  ناھج  یناگدنز 
لیلحت رد  هک  دنتسھ  ییاھششوپ  اھنیا  ، و  دش دھاوخ  ادھا  تیصخش  یلجت 

یعقاو ًالماک  هک  یلاح  رد   ، یلاکشا نینچ   . دنشاب یم  امش  کرد  زا  رتارف  ییاھن 
نیا اب   . دنتسین دیمھف  یم  امش  نونکا  هک  یدام  عون  ِیژرنا  یاھوگلا   ، دنتسھ
هک دنوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یلحم  ناھج  تارک  رد  روظنم  نامھ  هب  اھنآ   ، دوجو
. دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  امش  یرشب  هاگداز  تارایس  رد  امش  یدام  یاھندب 

تیصخش تیوھ  تشرس  هب  تبسن   ، نیعم دح  کی  ات  یدام  ندب  لکش  رھاظ 
یتاذ تعیبط  زا  یزیچ   ، دودحم ۀجرد  کی  ات   ، یکیزیف ندب  ؛  تسا دنمشنکاو 

رد  . دنک یم  نینچ  رتشیب  زاب  ییایشناروم  لکش   . دنک یم  سکعنم  ار  تیصخش 
هب هچ  رگ   ، دنشاب ابیز  یرھاظ  ظاحل  هب  اھناسنا  تسا  نکمم   ، یکیزیف یگدنز 

رد هدنیازف  روط  هب  ، و  ایشناروم یگدنز  رد  ؛  دنشابن ینتشاد  تسود  ینورد  ظاحل 
رییغت ًامیقتسم  صخش  نورد  تشرس  قباطم  تیصخش  لکش   ، نآ رتالاب  حوطس 

ینورد تشرس  یرھاظ و  لکش  لماک  تیوھ   ، یحور حطس  رد   . درک دھاوخ 
رتشیب یحور  رتالاب  رتالاب و  حوطس  رد  تیوھ  نیا  ، و  دنک یم  ندش  هیبش  هب  عورش 

. دوش یم  لماک  رتشیب  و 

هب ناتناورُا  داتسا  حور  ِیناھیک  نھذ  ۀیطع  ِینادابن  رییغت   ، ایشناروم لکش  رد 
، تسا هتفر  نیب  زا   ، هنوگ نیدب   ، یناسنا درخ   . تسا هدش  اطعا  هدنبای  زارف  ناسنا 

ناسمھ ِینھذ  یاھرادم  زا  ادج   ، ناھج ۀتفای  زکرمت  دوجو  کی  ناونع  هب  نآ  دوجو  و 
زا ناسنا  نھذ  یاھشزرا  یناعم و  اما   . تسا هدش  فقوتم  رگشنیرفآ  حور  ۀدش 

یخرب ؛  دنبای یم  همادا  هتفای  اقب  ناور  رد  نھذ  یاھزاف  زا  یخرب   . دنا هتفرن  نایم 
هتشاد هاگن  هدننک  میظنت  طسوت  ناسنا  نیشیپ  نھذ  ِیبرجت  یاھشزرا 

ناھج رد  دش  یگدنز  مسج  رد  هک  هنوگ  نادب  یرشب  یگدنز  ۀچخیرات  ؛ و  دنوش یم 
هک یرامشیب  تادوجوم  رد  هدنز  یاھ  هتشاگن  زا  یخرب   . دنام یم  یقاب  یلحم 
یتادوجوم  ، دننام یم  یقاب  زین  دنتسھ  هدنبای  زارف  ناسنا  ییاھن  یبایشزرا  ریگرد 
دادتما لاعتم  ات  نآ  زا  رتارف  ًالامتحا  یناھج و  ناسرزاب  ات  میفارس  زا  اھنآ  ۀنماد  هک 

. دبای یم 

نداد تسد  زا  مغر  هب  اما   ، دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  نھذ  نودب  قولخم  ۀدارا 
هدنبای زارف  تیصخش   ، اقب زا  دعب  لصفالب  مایا  لوط  رد   . دبای یم  اقب  ًاعطق  یدام  درخ 
هب شنک  طسوت  هدیسر و  ثرا  هب  یرشب  یگدنز  زا  هک  رتکاراک  یاھوگلا  طسوت 
نیا . و  دوش یم  تیادھ  دایز  ۀزادنا  هب  ایشناروم  یاتوم  ِیرادیدپ  لاح  رد  یگزات 
یرادیدپ زا  شیپ  ایشناروم و  یگدنز  نیزاغآ  لحارم  رد  اینوسنم  راتفر  هب  نایامنھار 
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هب هدنبای  زارف  تیصخش  ِیدارا  ِرایع  مامت  ۀولج  کی  ناونع  هب  ایشناروم  ۀدارا 
. دننک یم  راک  لوبق  لباق  یا  هنوگ 

دوجو ِنھذ  روای  حور  تفھ  اب  هک  یریثأت  چیھ  یلحم  ناھج  یناگدنز  نارود  رد 
سامت قیرط  زا  دیاب  ایشناروم  نھذ   . درادن دوجو  دشاب  هسیاقم  لباق  یرشب 

درخ قالخ  عبنم  طسوت  یناھیک  نھذ  نیا  هک  هنوگ  نادب   ، یناھیک نھذ  اب  میقتسم 
لماکت  ، تسا هدش  نوگرگد  هدش و  هتشاد  رییغت  یھلا —  مداخ  یلحم —  ناھج 

. دبای

لقتسم هدننک  میظنت  روضح  زا  هاگآدوخ  یا  هنوگ  هب   ، گرم زا  شیپ   ، یناسنا نھذ 
 - یدام ۀطوبرم  یوگلا  هب  طقف  دنک  راک  دوش  رداق  هک  نیا  یارب  روای  نھذ  ؛  تسا

مسیناکم زا  هک  یماگنھ   ، تسا روایربا  هک  ایشناروم  ناور  اما   . دراد زاین  یژرنا 
نیا اب   . دنک یمن  ظفح  ار  یھاگآ  دوخ  هدننک  میظنت  نودب   ، تسا مورحم  یدام  نھذ 

زا هک  تسا  هدنھد  همادا  تشرس  کی  یاراد  لماکت  لاح  رد  ناور  نیا   ، دوجو
یماگنھ تشرس  نیا  ، و  تسا مورحم  دوخ  ۀطوبرم  نیشیپ  روای  نھذ  تامیمصت 
لاعف ۀظفاح  دنبای  یم  یژرنا  هتشگزاب  ۀدننک  میظنت  طسوت  نآ  یاھوگلا  هک 

. دوش یم 

ندومن لیمکت  یارب  نآ  ؛ تسا نیزاغآ  نتشیوخ  تیوھ  ظفح  هاوگ  هظفاح  رارمتسا 
نودب هک  ییاھناسنا  نآ   . تسا یرورض  تیصخش  طسب  موادت و  ِیھاگآ  دوخ 
نارایمھ شزومآ  هب  یرشب  ۀظفاح  یزاسزاب  یارب  دنبای  یم  زارف  ناگدننک  میظنت 

حور اب  یاھناسنا  ییایشناروم  یاھناور  تروصنیا  ریغ  رد  ؛  دنتسھ یکتم  یفارس 
وگلا نیا  اما   ، دنام یم  یقاب  ناور  رد  هظفاح  یوگلا   . دنتسین دودحم  هتفای  دنویپ 

روضح دنمزاین  دوش  کرد  دوخ  ۀطساو  هب  ًاروف  موادم  ۀظفاح  تروص  هب  هک  نیا  یارب 
یناسنا ۀدنبای  اقب  هک  نیا  یارب   ، هدننک میظنت  نودب   . تسا نیشیپ  ۀدننک  میظنت 

دای ون  زا   ، دنک شواک  ون  زا  ار  نیشیپ  دوجو  کی  یاھشزرا  یناعم و  زا  هظفاح  یھاگآ 
. تسا دایز  نامز  دنمزاین   ، دنک هدنز  رطاخ  رد  ون  زا  ، و  دریگ

، ود رھ   ، یدام درخ  یمک  یفیک و  یاھ  هزیگنا  اھشنک و  اقب  شزرا  یاراد  ِناور 
باختنا رد   . دنک یم  سکعنم  هنارادافو  یا  هنوگ  هب  ار  تیدرف  تیوھ  نیشیپ  هاگیاج 
نھذ روای  حور  تفھ  یتسرپرس  تحت  یناسنا  نھذ   ، یکین ، و  ییابیز  ، تقیقح

شیپ ِیناھج  ِیناگدنز  نارود  هب  دنا  هدش  دحتم  درخ  حور  تیادھ  تحت  هک 
شیپ لین  ۀریاد  تفھ  لیمکت  لابند  هب   ، ًابقاعتم  . دوش یم  دراو  دوخ  یایشناروم 
شیپ ِیناگدنز  نارود   ، روای نھذ  هب  ایشناروم  نھذ  یاطعا  ِندوزفا   ، ایشناروم

. دنک یم  زاغآ  ار  یلحم  ناھج  تفرشیپ  ییایشناروم  ای  یحور 

ار روای  تمدخ   ، دنک یم  کرت  ار  شیوخ  یموب  ۀرایس  قولخم  کی  هک  یماگنھ 
هک یماگنھ   . دوش یم  یکتم  ایشناروم  درخ  هب  اھنت  دراذگ و  یم  یقاب  رس  تشپ 
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ایشناروم حطس  یارو  زا  روبع  زا  سپ   ، دنک یم  کرت  ار  یلحم  ناھج  هدنبای  زارف  کی 
یگزات هب  یحور  دوجو  نیا  سپس   . تسا هتفای  تسد  دوجو  یحور  حطس  هب 

. دوش یم  گنھامھ  ناتناورُا  یناھیک  نھذ  میقتسم  تمدخ  اب  هدش  رادیدپ 

هدننک میظنت  اب  نتفای  دنویپ  - 7

یاھتیعقاو دوب  هوقلاب  طقف  ًاقباس  هک  یتیصخش  هب  رکف  ۀدننک  میظنت  اب  نتفای  دنویپ 
: دومن رکذ  ار  اھنیا  ناوت  یم  دیدج  یایاطع  نیا  ۀرمز  رد   . دراد یم  اطع  ار  نادواج 

زا هلحرم  کی  ، و  یریذپانانف  ، یگنادواج سپ  ۀظفاح  هبرجت و   ، تینابر تیفیک  تیبثت 
. هوقلاب دودحم  ِندوب  قلطم 

کی لحاوس  رد   ، دیدرگ یط  تقوم  لکش  رد  امش  ینیمز  ریسم  هک  یماگنھ 
دنویپ کی  رد  ناترادافو  ۀدننک  میظنت  اب  ماجنارس  ، و  دش دیھاوخ  رادیب  رتھب  یایند 

دنوادخ و ِنتخاس  یکی  زار  ۀدنریگ  رب  رد  یگناگی  نیا  . و  دش دیھاوخ  هناگی  نادواج 
یگناگی  . دراد تقیقح  دبا  یارب  نیا  اما   ، یھانتم قولخم  لماکت  زار   ، تسا ناسنا 

اب نامز  قولخم  کی  تیوھ  هک  یماگنھ  ، و  دشاب یم  نوتگنیدنسَا  سدقم  ۀرک  زار 
هک ییاھنآ  زج  هب  یقولخم  چیھ   ، دوش یم  هناگی  دبا  یارب  تشھب  تیھولا  حور 

یاھشزرا نیتسار  ینعم  دناوت  یمن   ، دنا هدرک  هبرجت  ار  تیھولا  حور  اب  یگناگی 
. دمھفب دنا  هدروخ  دنویپ  هک  ار  یعقاو 

نتفای دنویپ  تسا  شیوخ  یلحم  متسیس  نکاس  هدنبای  زارف  هک  یلاح  رد  ًالومعم 
یعیبط گرم  یوسارف  تروص  هب  تسا  نکمم  نیا   . دوش یم  ماجنا  هدننک  میظنت  اب 

داتس رد  ای  رصق  تارک  زا  کی  رھ  رد  نآ  تسا  نکمم  ؛  دھد خر  هاگداز  ۀرایس  رد  نتفر 
رد تقوم  تماقا  نامز  ات  نآ  تسا  نکمم  یتح  ؛  ددنویپ عوقو  هب  متسیس  یزکرم 
هک نیا  ات  دسرن  ماجنارس  هب  تسا  نکمم   ، صاخ دراوم  رد  ای  ؛  دتفا ریخأت  هب  هبکوک 

. دبای روضح  یلحم  ناھج  تختیاپ  رد  هدنبای  زارف 

یناگدنز نارود  یارب   ، دوش یم  ماجنا  هدننک  میظنت  اب  نتفای  دنویپ  هک  یماگنھ 
. دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  هدنیآ  رد  یرطخ  چیھ  یتیصخش  نینچ  نادواج 

، دنریگ یم  رارق  شیامزآ  دروم  ینالوط  ۀبرجت  کی  رساترس  رد  ینامسآ  تادوجوم 
دیدش هاتوک و  ًاتبسن  نومزآ  کی  نایم  زا  ایشناروم  یلماکت و  تارک  رد  اھناسنا  اما 

. دننک یم  روبع 

مالعا ناھجربا  نیمارف  هک  نیا  ات  دھد  یمن  خر  زگرھ  هدننک  میظنت  اب  نتفای  دنویپ 
یناگدنز نارود  یارب  ریذپان  تشگزاب  ییاھن و  باختنا  کی  یرشب  تعیبط  هک  دننک 

رب رد   ، ندش رداص  زا  سپ  هک   ، تسا یگناگی  زوجم  نیا   . تسا هداد  ماجنا  نادواج 
تادحرس ماجنارس  هک  تسا  هتفای  دنویپ  تیصخش  یارب  هزاجا  ۀتیروتا  ۀدنریگ 
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نامز درونھر   . دور شیپ  ناھجربا  یزکرم  داتس  هب  یزور  دنک و  کرت  ار  یلحم  ناھج 
یارجام انواھ و  یزکرم  ناھج  هب  ینالوط  زاورپ  یارب  رود  ۀدنیآ  رد  هطقن  نیا  زا 

. تفرگ دھاوخ  رارق  یمیفانکس  ششوپ  رد  تیھولا 

عبات هنوگ  نیدب  تسا و  ناھج  رد  یزیچ  نیا  ؛  تسا یدام  تیدرف  یلماکت  تارک  رد 
زارف و هب  تبسن  تسا و  نامز  رد  تیعقاو  کی  نیا   . تسا یدام  دوجو  نیناوق 
رد دنوش . نیودت  اجنیا  رد  دیاب  اقب  تامیمصت   . تسا دنمشنکاو  نآ  یاھبیشن 
دشر ، و  تسا ناھج  رترادیاپ  نیون و  تیعقاو  کی  نتشیوخ  ایشناروم  تیعضو 
اھناھج یحور  ینھذ و  یاھرادم  اب  نآ  ۀدنیازف  یگنھامھ  رب  ینتبم  نآ  موادم 

یحور حطس  هب  درف  هک  یماگنھ  دنوش . یم  دییأت  نونکا  اقب  تامیمصت   . دشاب یم 
رب ینتبم  نیون  شزرا  نیا  ، و  تسا هدش  نما  شزرا  کی  ناھج  رد  دبای  یم  تسد 
دنویپ قیرط  زا  نآ  تیعقاو  ، و  دنا هدش  هتفرگ  اقب  تامیمصت  هک  تسا  تیعقاو  نیا 

هب یبایتسد  لابند  هب  قولخم  . و  تسا هدش  قیدصت  رکف  ۀدننک  میظنت  اب  نادواج 
دنوادخ ناھج —  شزرا  نیرتالاو  یوجتسج  یارب  ناھج  نیتسار  شزرا  کی  تبترم 

. دوش یم  اھر  هوقلاب  روط  هب  — 

اھنآ دنتسھ : هناگود  ناش  یناھج  یاھشنکاو  رد  یا  هتفای  دنویپ  تادوجوم  نینچ 
اھمیفارس هب  تھابش  یب  عومجم  رد  هک  دنتسھ  ییایشناروم  یازجم  دارفا 

نایاپ فیدر  رد  هوقلاب  روط  هب  هک  دنتسھ  یتادوجوم  نینچمھ  اھنآ  ، و  دنتسین
. دنشاب یم  تشھب  ناگدنھد 

نآ یگناگی  هک   ، دوجوم کی   ، تسا تیصخش  کی  یتسار  هب  هتفای  دنویپ  درف  اما 
شلاچ هب  ار  اھناھج  دنمشوھ  دوجوم  رھ  طسوت  هنارگ  لیلحت  یاھشالت  یمامت 

زا  ، یلحم ناھج  یرواد  یاھتئیھ  رد  تیقفوم  زا  سپ  امش   ، بیترت نیدب  . و  دریگ یم 
زا ار  هدننک  میظنت  ای  ناسنا  دنا  هدشن  رداق  کیچیھ  هک   ، نیرتالاب ات  نیرت  نییاپ 

، نات یلحم  ناھج  ردپ   ، نادابن قلطم  یاورنامرف  دزن  ماجنارس   ، دنرادنپ ادج  رگیدکی 
رد وا  قالخ  ِندوب  ردپ  هک  یدوجوم  نامھ  تسد  هب   ، اجنآ رد  . و  دش دیھاوخ  هدرب 

نآ امش  هب   ، تسا هتخاس  نکمم  ار  امش  یگدنز  تیعقاو  نامز  ِناھج  نیا 
رد ماجنارس  هک  دھد  یم  امش  هب  ار  قح  نیا  هک  دش  دھاوخ  ادھا  ییاھ  همانرابتعا 

. دیوش دراو  دوخ  یناھجربا  یناگدنز  نارود  هب  یناھج  ردپ  یوجتسج 

تیصخش زاتیرشب  هب  دنمھوکش  تمدخ  قیرط  زا  دنمزوریپ  ۀدننک  میظنت  ایآ 
هناقداص یاھشالت  قیرط  زا  تخسرس  ناسنا  هک  نیا  ای   ، تسا هتشگ  رادروخرب 

؟ تسا هتفای  تسد  یریذپانانف  هب  ندش  هدننک  میظنت  دننامھ  هب  یبایتسد  یارب 
زا ریظن  یب  یاھ  هتسر  زا  یکی  زا  یوضع  لماکت  هب  مھ  اب  اھنآ  اما  ؛  مادکچیھ

، و رادافو  ، مداخ هراومھ  هک  نآ   ، دنا هتفای  تسد  لاعتم  یارگزارف  یاھتیصخش 
زارف هتسویپ  هک   ، رتشیب لماکت  دشر و  یارب  ییادیدناک   ، دش دھاوخ  هتفای  دمآراک 

انواھ رادم  تفھ  هک  نیا  ات  دنک  یمن  فقوتم  ار  ینامسآ  دوعص  زگرھ  دبای و  یم 
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شیاتس هاگیاج  رد  تشاد  ینیمز  أشنم  هک  نیشیپ  راگزور  ناور  دنوش و  هدومیپ 
. دریگ رارق  تسا  تشھب  رد  هک  ردپ  ِیعقاو  تیصخش  ِزیمآ  شتسرپ 

تابث ِیھلا  ۀقیثو  رکف  ۀدننک  میظنت   ، دنمھوکش دوعص  نیا  یمامت  رساترس  رد 
یناسنا دازآ  ۀدارا  روضح   ، انثا نیا  رد   . تسا هدنبای  زارف  ناسنا  ِیونعم  لماک  هدنیآ و 
اطع هدننک  میظنت  هب  نارکیب  یھلا و  تعیبط  ِییاھر  یارب  نادواج  لاناک  کی 
زگرھ تیدبا  ای  نامز  دادخر  چیھ  ؛  دنا هدش  هناگی  تیوھ  ود  نیا  نونکا   . دراد یم 

یارب ، و  دنتسھ ریذپان  ییادج  اھنآ  ؛  دزاس ادج  ار  هدننک  میظنت  ناسنا و  دناوت  یمن 
. دنا هتفای  دنویپ  دبا 

ناسنا تشونرس  اب  زیمآرارسا  حصان  تشونرس   ، هدننک میظنت  اب  دنویپ  ِتارک  رد 
ناسنا ای  هدننک  میظنت  هن  . و  تشھب تیاھن  هاپس  تسا —  ناسکی  هدنبای  زارف 
اتمھ یب  فدھ  نآ  هب  یرگید  ۀنارادافو  کمک  لماک و  یراکمھ  نودب  دناوت  یمن 

نیرتروآ تفگش  نیرت و  باذج  زا  یکی  هداعلا  قراخ  تکارش  نیا   . دبای تسد 
. تسا ناھج  رصع  نیا  یناھیک  یاھ  هدیدپ 

. تسا یلماکت  قولخم  تیعضو  هدنبای  زارف  تیعضو  هدننک  میظنت  اب  دنویپ  نامز  زا 
ۀیلک رد  ور  نیا  زا  ، و  دیدرگ رادروخرب  تیصخش  زا  هک  دوب  یدرف  نیلوا  یرشب  وضع 
رارق یرتالاب  ۀبتر  رد  هدننک  میظنت  هب  تبسن  تیصخش  تخانش  هب  طوبرم  روما 

هن  ، تسا نوتگنیدنسَا  هتفای  دنویپ  دوجوم  نیا  ِیتشھب  یزکرم  داتس   . دریگ یم 
هب ندیسر  ات  ریسم  یمامت  رد  ناسنا  دنوادخ و  ریظن  یب  بیکرت  نیا  ، و  نوتگنینیوید

. دوش یم  یبایزرا  هدنبای  زارف  ناسنا  کی  تروص  هب  تیاھن  هاپس 

، دبای یم  دنویپ  هدنبای  زارف  ناسنا  کی  اب  هدننک  میظنت  کی  هرابکی  هب  هک  یماگنھ 
دانسا رد  هک  نیا   . دروخ یم  طخ  ناھجربا  دانسا  زا  هدننک  میظنت  نآ  ۀرامش 

نآ مان  تبث  هک  منز  یم  سدح  اما   ، مناد یمن  نم   ، دھد یم  خر  هچ  نوتگنینیوید 
تقوم تسرپرس   ، ادنافدنرگ یلخاد  یاھھاگراب  یّرِس  یاھ  هریاد  هب  هدننک  میظنت 

. دبای یم  لاقتنا   ، تیاھن هاپس 

تاقولخم هب  شیوخ  ۀیدھ  نوماریپ  دوخ  ۀدعو  یناھج  ردپ   ، هدننک میظنت  دنویپ  اب 
یاطعا حرط  ، و  تسا هدرک  لمع  هدعو  نیا  هب  وا  ؛  تسا هدرک  لیمکت  ار  شیدام 

یارب یرشب  شالت  نونکا   . تسا هدناسر  ماجنا  هب  ار  تیرشب  هب  تینابر  نادواج 
اب ینامسآ  تکارش  یتاذ  هک  دودحمان  تاناکما  هب  ندیشخب  تیعقاو  کرد و 

. دوش یم  زاغآ   ، تسا هتفای  تیعقاو  هنوگ  نیدب  هک   ، تسا دنوادخ 

تیاھن ِیتشھب  هاپس  هتفای  اقب  یاھناسنا  ینونک  ۀدش  هتخانش  تشونرس 
هک تسا  رکف  ناگدننک  میظنت  یمامت  یارب  تشونرس  فدھ  نینچمھ  نیا  ؛  تسا

نایاپ رضاح  لاح  رد   . دنوش یم  هناگی  ناش  یناسنا  نارای  اب  نادواج  یدنویپ  رد 
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، دننک یم  راک  گرزب  ناھج  رساترس  رد  اھتیلوئسم  یرایسب  رد  تشھب  ناگدنھد 
رون رد  ناھجربا  تفھ  هک  نیا  زا  دعب  رود  ۀدنیآ  رد  هک  مینز  یم  سدح  یگمھ  ام  اما 
نونکا هک  یزار  زا  یھانتم  یادخ  ماجنارس  هک  یماگنھ  ، و  دنتفای رارقتسا  تایح  و 

یتح رگید و  یاھراک  اھنآ   ، دمآ نوریب  هدرک  هطاحا  ار  لاعتم  تیھولا  نیا 
. تشاد دنھاوخ  نداد  ماجنا  یارب  یرت  ینامسآ 

ات یلحم  یاھناھج  ، و  اھناھجربا  ، یزکرم ناھج  لنسرپ  یھدنامزاس و  اب  هطبار  رد 
أشنم رتکاراک و  اب  هطبار  رد  ؛  تسا هدش  هداد  شزومآ  امش  هب  یصخشم  دح 
تموکح روانھپ  یاھشنیرفآ  نیا  رب  نونکا  هک  ینوگانوگ  یاھتیصخش  زا  یخرب 

هک دیا  هتفای  یھاگآ  امش  نینچمھ   . تسا هدش  هتفگ  امش  هب  یردق  دننک  یم 
رد  ، گرزب ناھج  ۀیشاح  یارو  رد  اھرود  نآ  رد  اھناھج  زا  یمیظع  یاھناشکھک 

نیا یط  نینچمھ   . دنتسھ یباینامزاس  لاح  رد  اضف  ینوریب  حطس  نیلوا 
ۀدشان راکشآ  درکراک  نیموس  لاعتم  دزیا  هک  تسا  هدش  هدنامھف  اھ  هتشون 

؛ و درک دھاوخ  راکشآ  ینوریب  یاضف  ۀتخانشان  نونکا  یاھ  هیحان  نیا  رد  ار  شیوخ 
نادنزرف تشھب  هاپس  ِناگدنھد  نایاپ  هک  تسا  هدش  هتفگ  امش  هب  نینچمھ 

. دنتسھ لاعتم  یبرجت 

هارمھ هب   ، هتفای دنویپ  هدننک  میظنت  اب  یاھناسنا  تشونرس  هک  میراد  رواب  ام 
نیلوا یاھناھج  ۀرادا  رد  یقیرط  هب  هک  تسا  نیا   ، اھنآ ۀدنھد  نایاپ  نارایتسد 
نیا هک  میرادن  یکش  نیرتمک  ام   . دنشاب هتشاد  درکراک  ینوریب  یاضف  حطس 

هب ام  . و  دش دنھاوخ  ینوکسم  یاھناھج  بسانم  نامز  رد  اسآ  لوغ  یاھناشکھک 
تشھب ناگدنھد  نایاپ   ، نآ ناتسرپرس  ۀرمز  رد  هک  میا  هدش  دعاقتم  هزادنا  نامھ 
دنھاوخ تفای   ، تسا هدننیرفآ  هدیرفآ و  ِنتخیمآ  ِیناھیک  دمایپ  ناشتشرس  هک 

. دش

نادنزرف طسوت  هک  اسآ  لوغ  شنیرفآ  کی  یا ! هناقشاع  نامر  هچ  ییارجام ! هچ 
یناسنا هتفای و  تیصخش  ناگدننک  میظنت  نیا   ، دش دھاوخ  یتسرپرس  لاعتم 

زیمآرارسا و تابیکرت  نیا   ، هدش نادواج  هدش و  هدننک  میظنت  یاھناسنا  نیا   ، هدش
زکرم و عبنم و  نیلوا  رھوج  ۀدش  هتخانش  یلجت  نیرتالاب  هک  نادواج  یاھ  هطبار 

یناھج ردپ  هب  یبایتسد  کرد و  هب  رداق  هک  دنمشوھ  تایح  لکش  نیرت  نییاپ 
هدننیرفآ یاھتکارش  نیا   ، هتخیمآ مھ  رد  تادوجوم  نیا  هک  میرادنپ  یم  ام   . دنتسھ
زوسلد میھف و  یناریدم  ، و  اتمھ یب  یناتسرپرس   ، یلاع ینایاورنامرف   ، هدیرفآ و 
رد تسا  نکمم  هک  دش  دنھاوخ  دنمشوھ  تایح  لاکشا  ۀیلک  کت و  کت  یارب 

. دنیآ دوجو  هب  ینوریب  یاضف  حطس  نیلوا  ۀدنیآ  یاھناھج  نیا  رساترس 

یتسار هب  ؛  دیراد یناویح  ینیمز و  أشنم  اھناسنا  امش  هک   ، دراد تقیقح  نیا 
هتشاد وزرآ  یتسار  هب  رگا   ، دیھاوخب ًاعقاو  رگا  اما   . تسا رابغ  درگ و  امش  راتخاس 

تشرس رد  امش  یزور  ، و  تسا امش  هب  قلعتم  راصعا  ثاریم  ًاعطق   ، دیشاب
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ۀیلک ِیتشھب  ردپ  ِیھلا  نادنزرف  هبرجت و  ِلاعتم  یادخ  نادنزرف  ناتنیتسار — 
. درک دیھاوخ  تمدخ  اھناھج  رساترس  رد   — اھتیصخش

]. ناتناورُا درفنم  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  هضرع  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 113
تشونرس نابھاگن  فارس  ناگتشرف 

یسررب هب  ام   ، اضف روآ  مایپ  نایھاپس  نامز و  مداخ  حاورا  تایاور  ۀئارا  زا  سپ 
کت هب  تمدخ  فقو  هک  دنتسھ  ییاھمیفارس  اھنآ   . میزادرپ یم  نابھاگن  ناگتشرف 
اقترا یارب  یونعم  تفرشیپ  یاقب  میظع  حرط  یمامت  هک  دنا  هدش  ییاھناسنا  کت 

نیا  ، ایشنروی رد  هتشذگ  راصعا  رد   . تسا هدش  مھارف  اھنآ  ندش  لماک  و 
عقاو ینادردق  دروم  هک  دندوب  ناگتشرف  زا  هورگ  اھنت  ًابیرقت  تشونرس  ِنانابھاگن 

هب تمدخ  یارب  هک  دنتسھ  یمداخ  حاورا  عقاو  رد  یا  هرایس  یاھمیفارس   . دندش
یمامت رد  هارمھ  یاھمیفارس  نیا   . دنا هدش  هداتسرف  تفای  دنھاوخ  اقب  هک  ییاھنآ 

لمع یناف  ناسنا  یونعم  ناروای  ناونع  هب  لاح  هتشذگ و  گرزب  یاھدادخر 
هدش هتفگ  ناگتشرف  طسوت  نخس   ” یھلا تافشاکم  زا  یرایسب  رد   . دنا هدرک 

“. دنا هدش  تفایرد  ناگتشرف  تمدخ   ” طسوت تشھب  نیمارف  زا  یرایسب  “؛  تسا

هک دنتسھ  یمداخ  حاورا  اھنآ   . دنتسھ تشھب  یتنس  ناگتشرف  اھمیفارس 
ماجنا امش  یارب  یدایز  رایسب  یاھراک  دننک و  یم   یگدنز  امش  کیدزن  رایسب 

. دنا هدرک  راک  ایشنروی  رد  یرشب  یدنمشوھ  نیزاغآ  ناراگزور  زا  اھنآ   . دنھد یم 

نابھاگن ناگتشرف  - 1

یاھھورگ زا  یخرب   . تسین هناسفا  کی  نابھاگن  ناگتشرف  اب  هطبار  رد  شزومآ 
هک دوب  رما  نیا  دییأت  رد   . دنرادروخرب یصخش  ناگتشرف  زا  عقاو  رد  یرشب  تادوجوم 
هک دیشاب  بقارم  : ” تفگ ینامسآ  یھاشداپ  ناکدوک  نوماریپ  نامتفگ  رد  یسیع 

هک میوگ  یم  امش  هب  اریز   ، دینکن ریقحت  ار  کچوک  یاھ  هچب  نیا  زا  نت  کی  یتح 
“. دنراد رظن  دم  ار  نم  ردپ  حور  روضح  هشیمھ  اھنآ  ناگتشرف 

زا اما   . دندوب هتفای  صیصخت  ایشنروی  ۀناگادج  یاھداژن  هب  ًاعطق  ادتبا  رد  اھمیفارس 
تشونرس ، و  تیونعم  ، یرشب یدنمشوھ  قبط  رب  اھنآ   ، لیئاکیم یاطعا  ماگنھ 

: دوش یم  میسقت  هقبط  هس  هب  رشب  عون   ، ینالقع رظن  زا   . دنوش یم  هدرامگ 
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لامعا ار  یدارا  لامرن  ناوت  هک  ییاھنآ  لامرن —  ریز  نھذ  ناگدنراد  - 1
لماش هقبط  نیا   . دنریگ یمن  ار  لومعم  تامیمصت  هک  ییاھنآ  ؛  دننک یمن 
تیفرظ دقاف  اھنآ  ؛  دننک کرد  ار  دنوادخ  دنناوت  یمن  هک  دوش  یم  ییاھنآ 

کی زا  ایشنروی  لامرن  ریز  تادوجوم   . دنتسھ تیھولا  ۀنادنمشوھ  شتسرپ 
رادروخرب بورک  ناگتشرف  زا  نادرگ  کی  اب   ، ناھورگ کی   ، اھمیفارس زا  هورگ 

دنشاب هاوگ  دننک و  تمدخ  اھنآ  هب  ات  دنا  هتفای  صیصخت  نانآ  هب  اھنآ   . دنتسھ
. دبای یم  میمعت  نانآ  هب  ششخب  تلادع و   ، هرک یگدنز  یاھالقت  رد  هک 

، فارس ناگتشرف  تمدخ  هاگدید  زا   . یرشب نھذ  لامرن  لومعم و  عون  - 2
تفرشیپ یاھ  هریاد  شیامیپ  رد  ناشتبترم  قبط  رب  نانز  نادرم و  رتشیب 

. دنا هدش  یدنبھورگ  هقبط  تفھ  رد  یونعم  لماکت  یرشب و 

دایز و یریگ  میمصت  ناوت  زا  هک  ییاھنآ  لامرن —  قوف  نھذ  ناگدنراد  - 3
هک ینانز  نادرم و  ؛  دنرادروخرب یونعم  لین  یارچ  نوچ و  یب  لیسناتپ 

یاضعا ؛  دنرادروخرب دوخ  رد  نکاس  ناگدننک  میظنت  اب  سامت  ناوت  زا  شیبامک 
رب ناسنا  کی  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . تشونرس نوگانوگ  ۀریخذ  یاھھورگ 

زا کی  رھ  تیوضع  هب  یدرف  نینچ  رگا   ، دشاب یا  هریاد  هچ  رد  قافتا  بسح 
، اجنآ رد  ماگنھ و  نآ  رد  تسرد   ، دیآ رد  تشونرس  ۀریخذ  هاپس  نیدنچ 
هک یتقو  ات  ماگنھ  نآ  زا  ، و  دنوش یم  هدرامگ  وا  هب  یصخش  یاھمیفارس 

تبقارم موادم و  تمدخ  زا  ناسنا  نآ   ، دبای نایاپ  وا  ینیمز  یناگدنز  نارود 
رھ هک  یتقو   ، نینچمھ  . تشگ دھاوخ  رادروخرب  نابھاگن  ۀتشرف  کی  ۀفقو  یب 
اب یعقاو  یدزمان  کی  هک  یماگنھ   ، دریگب ار  یلاع  میمصت  نآ  یرشب  دوجوم 

هدرامگ ناور  نآ  هب  یصخش  نابھاگن  کی  ًاروف   ، دریگ تروص  هدننک  میظنت 
. دوش یم 

لین قبط  رب  فارس  ناگتشرف  ندرامگ   ، لامرن حالطصا  هب  تادوجوم  هب  تمدخ  رد 
ششوپ ِنھذ  رد  امش   . دوش یم  ماجنا  تیونعم  تینالقع و  یاھ  هریاد  هب  یرشب 

، و دوخ رب  الیتسا   ، دوخ کاردا  راک  رد  ، و  دینک یم  زاغآ  متفھ  ۀریاد  رد  ناتیرشب 
یگدنز نارود  یعیبط  گرم  رگا   ) ؛ و دینک یم  رفس  نورد  یوس  هب  یدرف  یگربخ 

هریاد هب  هریاد  دھدن ) لاقتنا  رصق  تارک  هب  ار  امش  یاھالقت  ، و  دھدن همتاخ  ار  امش 
اب دنویپ  یبسن و  سامت  ِینورد  ۀریاد  ای  هریاد  نیلوا  هب  هک  نیا  ات   ، دیور یم  شیپ 

. دیسرب دوخ  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت 

کی هارمھ  هب  نابھاگن  ۀتشرف  کی  زا  متفھ  ای  نیزاغآ  ۀریاد  رد  یرشب  تادوجوم 
تبقارم و هب  هک   ، دنشاب یم  رادروخرب  بورک  ۀدنھد  یرای  ناگتشرف  زا  ناھورگ 
یفارس جوز  کی   ، هریاد نیمشش  رد   . دنا هدش  هدرامگ  ناسنا  رازھ  کی  یتسرپرس 

رد هدنبای  زارف  یاھناسنا  نیا  تیادھ  یارب  بورک  ناگتشرف  زا  ناھورگ  کی  هارمھ  هب 
تسد هب  هریاد  نیمجنپ  هک  یماگنھ   . دبای یم  صیصخت  هرفن  دصناپ  یاھھورگ 
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، دنوش یم  یدنبھورگ  هرفن  دصکی  ًابیرقت  یاھناھورگ  رد  یرشب  تادوجوم   ، دیآ یم 
رد بورک  ناگتشرف  زا  هورگ  کی  هارمھ  هب  میفارس  نابھاگن  ناگتشرف  زا  جوز  کی  و 
، هریاد نیمراھچ  هب  یبایتسد  لابند  هب   . دنریگ یم  رارق  اھنآ  یتسرپرس  عضوم 

هب یتسرپرس  زاب  ، و  دنوش یم  هدروآ  درگ  هرفن  هد  یاھھورگ  رد  یرشب  تادوجوم 
یرای بورک  ناگتشرف  زا  ناھورگ  کی  طسوت  هک   ، اھمیفارس زا  جوز  کی  ۀدھع 

. دوش یم  هداد  رارق  دنوش  یم 

هب دنکش و  یم  مھ  رد  ار  یناویح  ثاریم  ِتوخر  یناسنا  نھذ  کی  هک  یماگنھ 
سپ نآ  زا   ، دبای یم  تسد  هدش  بسک  ِتیونعم  یرشب و  تینالقع  ۀریاد  نیموس 
نیا هب  درف  هب  رصحنم  روط  هب  لماک و  روط  هب  ات ) ود  عقاو  رد   ) یصخش ۀتشرف  کی 
هوالع  ، یرشب یاھناور  نیا  بیترت  نیدب  . و  تفای دھاوخ  صیصخت  هدنبای  زارف  ناسنا 
یرای  ، رثؤم هدنیازف  روط  هب  رضاح و  هتسویپ  ِنیزگ  ینکس  ِیرکف  ناگدننک  میظنت  رب 

دوخ یاھشالت  ۀیلک  رد  ار  تشونرس  یصخش  نانابھاگن  نیا  ۀدشن  میسقت 
هب ، و  دنیامیپب ار  یمود   ، دنناسر مامتا  هب  ار  هریاد  نیموس  ات  دنراد  یم  تفایرد 

. دنبای تسد  یلوا 

تشونرس نانابھاگن  - 2

هب هک  نیا  ات  دنوش  یمن  هتخانش  تشونرس  نانابھاگن  ناونع  هب  اھمیفارس 
درواتسد هس  نیا  زا  یرتشیب  دادعت  ای  کی  هب  هک  یرشب  ناور  کی  اب  ترشاعم 

ذاختا ندش  هنوگادخ  یارب  ار  ییاھن  میمصت  دنوش : هدرامگ  تسا  هتفای  تسد 
یاھھورگ زا  یکی  لخاد  هب  ای   ، تسا هدش  دراو  هریاد  نیموس  هب   ، تسا هدرک 

. تسا هدش  دراو  تشونرس  ۀریخذ 

ۀریاد هب  هک  یدوجوم  نیتسخن  ًاقیقد  هب  تشونرس  نابھاگن  کی   ، اھداژن لماکت  رد 
هک یناسنا  نیلوا  ایشنروی  رد   . دوش یم  هداد  صیصخت  دبای  یم  تسد  یزوریپ  مزال 
خرس داژن  زا  دنمدرخ  ناسنا  کی   ، کاوُتنار  ، تفای تسد  یصخش  نابھاگن  کی  هب 

. دوب نیشیپ  رود  یاھنامز  هب  قلعتم 

ماجنا هب  بلطواد  یاھمیفارس  زا  هورگ  کی  طسوت  ناگتشرف  یاھتیرومأم  یمامت 
تبترم هب  هجوت  اب  یرشب و  یاھزاین  قباطم  هشیمھ  اھباصتنا  نیا  ، و  دنسر یم 

طقف  . دنشاب یم  هتشرف —  درخ  ، و  تراھم  ، هبرجت هب  رظن  هتشرف —  جوز 
دنتسھ و رت  هبرجت  اب  هک  ییاھنآ   ، دنا هتشاد  ینالوط  تمدخ  هک  ییاھمیفارس 

. دنوش یم  هدرامگ  تشونرس  نانابھاگن  ناونع  هب  دنا  هدش  عقاو  نومزآ  دروم  رتشیب 
مدع یرس  وزج  هک  یتارک  نآ  رد  یرایسب  دنمشزرا  براجت  نانابھاگن  زا  یرایسب 

، ناگدننک میظنت  لثم   ، اھمیفارس  . دنا هدروآ  تسد  هب  دنتسھ  هدننک  میظنت  اب  دنویپ 
تیرومأم یارب  سپس  ، و  دنتسھ تادوجوم  نیا  هارمھ  اھنت  رمع  لوط  کی  یارب 
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ار یلمع  نیشیپ  ۀبرجت  نیا  ایشنروی  رد  نانابھاگن  زا  یرایسب   . دنوش یم  دازآ  دیدج 
. دنا هتشاد  رگید  تارک  رد 

نانابھاگن تسا  نکمم   ، دنبای اقب  دنناوت  یمن  یرشب  تادوجوم  هک  یماگنھ 
. دننک تمدخ  هرایس  نامھ  رد  هباشم  یاھتیفرظ  رد  اھراب  اھنآ  ِیھورگ  ای  یصخش 

یارب اھنآ  دیآ و  یم  دوجو  هب  یفطاع  شرگن  کی  تارک  کت  کت  یارب  اھمیفارس  رد 
یفطاع کیدزن و  رایسب  یا  هنوگ  هب  هک  یناسنا  تاقولخم  عاونا  اھداژن و  زا  یخرب 

. دننک یم  ساسحا  هژیو  ۀقالع  کی  دنا  هدوب  طابترا  رد  نانآ  اب 

رگا طقف  ؛ و  دننک یم  ادیپ  یدبا  ۀفطاع  کی  ناشیرشب  نامدمھ  یارب  ناگتشرف 
اھنآ هب  تبسن  مرگ  ۀفطاع  کی  زین  امش   ، دینیبب ار  اھمیفارس  دیتسناوت  یم  امش 
یرایسب رد  یحور  لاکشا  نتفای  یدام و  یاھندب  کرت  زا  دعب  امش   . دیدرک یم  ادیپ 

رتشیب رد  اھنآ   . دیوش یم  کیدزن  رایسب  ناگتشرف  هب  یتیصخش  یاھیگژیو 
. دننک یم  هبرجت  ار  رت  هفاضا  تاساسحا  یخرب  دنتسھ و  میھس  امش  تاساسحا 

راوشد اھنآ  یارب  یا  هزادنا  ات  نآ  کرد  دزیگنا و  یمرب  ار  امش  هک  یساسحا  اھنت 
ایشنروی لومعم  نانکاس  ِینھذ  یگدنز  رد  هک  تسا  یناویح  سرت  ثاریم   ، تسا
راوشد ار  رما  نیا  کرد  یتسار  هب  ناگتشرف   . دریگ یم  یاج  دایز  رایسب  ردق  هب 
ینالقع رتالاب  یاھورین  هک  دیھد  یم  هزاجا  هنارصم  نانچ  امش  ارچ  هک  دنبای  یم 

، و دشاب هتشاد  رارق  سرت  یالیتسا  تحت  نانچ   ، امش یبھذم  داقتعا  یتح   ، امش
. ددرگ فیعضت  بارطضا  هرھلد و  زا  هنارکف  یب  سارھ  ۀطساو  هب  لماک  روط  هب  نانچ 

تمدخ یارب  تیرومأم  دانسا  رد  اما   ، دنراد درف  هب  رصحنم  یاھمان  اھمیفارس  ۀیلک 
داتس رد   . دنوش یم  هدیمان  ناش  یا  هرایس  یاھ  هرامش  اب  بلغا  اھنآ   ، تارک رد 
ۀژوس ِتشونرس  نابھاگن   . دنا هدش  تبث  هرامش  مان و  اب  اھنآ   ، ناھج یزکرم 

زا ۀرامش 3   ، تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  یسامت  طابترا  نیا  رد  هک  یرشب 
زا هاپس 37،  زا  رکشل 6،  زا  دحاو 384،  زا  نادرگ 4،  زا  ناھورگ 126،  زا  هورگ 17، 
ِیا هرایس  تیرومأم  ِینونک  ۀرامش   . دشاب یم  نادابن  زا  یفارس 182٫314  شترا 

. دشاب یم  یرشب 3٫641٫852  ۀژوس  نیا  هب  ایشنروی و  رد  میفارس  نیا 

نانابھاگن ناونع  هب  ناگتشرف  صیصخت   ، یصخش ِینابھاگن  تمدخ  رد 
رھش رد   . دنوش یم  بلطواد  دوخ  تامدخ  یارب  هشیمھ  اھمیفارس   ، تشونرس

، دش هتفریذپ  یگزات  هب  تشونرس  ۀریخذ  هاپس  هب  صخشم  ناسنا  کی   ، رادید نیا 
یھارمھ نابھاگن  ناگتشرف  طسوت  ًاصخش  ییاھناسنا  نینچ  یمامت  نوچ  و 

ریدم  . دندش تیرومأم  نیا  یایوج  طیارش  دجاو  ِمیفارس  دصکی  زا  شیب   ، دنوش یم 
ار یمیفارس  ًابقاعتم  دومن و  باختنا  ار  رت  هبرجتاب  دارفا  زا  نت  هدزاود  یا  هرایس 

رد ار  یرشب  دوجوم  نیا  ات  دندیزگرب  درف  نیرتبسانم  ناونع  هب  اھنآ  هک  دومن  بوصنم 
زا صخشم  جوز  کی  اھنآ  هک  ینعم  نیدب   . دنک تیادھ  شیگدنز  رفس  لوط 

جوز نیا  زا  یکی  ؛  دندومن باختنا  دنا  هتسیاش  ناسکی  روط  هب  هک  ار  ییاھمیفارس 
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. دوب دھاوخ  راک  هب  لوغشم  هشیمھ  یفارس 

یفارس جوز  زا  کی  رھ  اما   ، دنشاب هفقو  یب  تسا  نکمم  یفارس  یاھراک 
، نایبورک لثم   ، اھمیفارس  . دھد همتاخ  ار  یتامدخ  یاھتیلوئسم  یمامت  دناوت  یم 

رتمک ناراکمھ  فالخرب  اھمیفارس  اما   ، دننک یم  تمدخ  ییاتود  تروص  هب  ًالومعم 
یمامت رد  ًالمع  اھنآ   . دننک یم  راک  ییاھنت  هب  تاقوا  یھاگ   ، دوخ ۀتفرشیپ 

ود رھ   . دننک لمع  یدرف  تروص  هب  دنناوت  یم  یرشب  تادوجوم  اب  ناشیاھسامت 
. دنتسھ زاین  دروم  تمدخ  طابترا و  یارب  اھناھج  رتالاب  یاھرادم  رد  طقف  هتشرف 

یارب اھنآ   ، دنریذپ یم  ار  ینابھاگن  تیرومأم  یفارس  جوز  کی  هک  یماگنھ 
ود زا  یکی   ) لمکم دوجوم   . دننک یم  تمدخ  یرشب  دوجوم  نآ  تایح  ۀدنامیقاب 
تبث ناگتشرف   ، لمکم یاھمیفارس  نیا   . دوش یم  تیلوئسم  ۀدننک  تبث  هتشرف )

ۀتشرف کی   ) یبورک جوز  طسوت  دانسا   . دنتسھ یلماکت  تارک  یاھناسنا  ۀدننک 
یفارس نانابھاگن  اب  هشیمھ  اھنآ   . دوش یم  ظفح  بونس ) ۀتشرف  کی  بورک و 

. دوش یم  مھارف  اھمیفارس  زا  یکی  طسوت  هشیمھ  دانسا  نیا  اما   ، دنتسھ طبترم 

روط هب  نابھاگن   ، ناھج یاھرادم  ِتایح  یژرنا  اب  ورین  دیدجت  تحارتسا و  روظنم  هب 
هب راکمھ  بورک  ۀتشرف   ، وا بیغ  لوط  رد  ، و  دوش یم  یرای  شلمکم  طسوت  بترم 

هباشم تروص  هب  لمکم  میفارس  هک  یماگنھ  ، و  دنک یم  لمع  هدننک  تبث  ناونع 
. تسا هنوگ  نیدب  زین  تسا  بیاغ 

رگید یحور  تاریثأت  اب  هطبار  - 3

شیوخ یناسنا  ۀژوس  یارب  تشونرس  نابھاگن  کی  هک  اھزیچ  نیرتمھم  زا  یکی 
رامشیب تاریثأت  زا  یصخش  یگنھامھ  کی  ندیناسر  ماجنا  هب  دھد  یم  ماجنا 

ینکس یدام  لماکت  لاح  رد  قولخم  ناور  نھذ و  رد  هک  تسا  یحور  یصخشریغ 
تیصخش یرشب  تادوجوم   . دنراد سامت  وا  اب  ، و  دنا هدرک  هطاحا  ار  وا   ، دنراد

راوشد دح  زا  شیب  یصخش  شیپ   یاھدوجو  یصخشریغ و  حاورا  یارب  ، و  دنتسھ
میقتسم سامت  یصخش  ۀتسبمھان  یدام و  رایسب  ناھذا  نینچ  اب  هک  تسا 

زا دنا و  هناگی  شیب  مک و  تاریثأت  نیا  یمامت  نابھاگن  ۀتشرف  راک  رد   . دننک رارقرب 
ًابیرقت یرشب  لماکت  لاح  رد  تیصخش  ِیقالخا  ۀدنبای  هعسوت  تعیبط  قیرط 

. دنوش یم  عقاو  ینادردق  دروم  رتشیب 

ار نارکیب  حور  تاریثأت  ددعتم و  لماوع  دناوت  یم  رت  هژیو  روط  هب  یفارس  نابھاگن  نیا 
نارگلرتنک یاھورملق  ۀدنریگ  رب  رد  تاریثأت  نیا   . دنک یم  نینچ  دزاس و  طبترم 

رضاح اج  همھ  ریثأت  ات  یھلا و  مداخ  ِسدقم  حور  ات  نھذ  روای  حاورا  یکیزیف و 
نیا میفارس  هک  نیا  زا  سپ   . دنشاب یم  تشھب  زکرم  عبنم و  نیموس  ِیحور 
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، دومن یصخش  رتشیب  تخاس و  هناگی  هنوگ  نیدب  ار  نارکیب  حور  میظع  تامدخ 
رسپ ردپ و  یحور  یاھدوجو  اب  ار  کرتشم  لماع  ۀچراپکی  ذوفن  نیا  نتخاس  طبترم 

. دریگ یم  هدھع  هب 

یایاطع نیا   . تسا نارسپ  روضح   ، تقیقح ِحور  ؛  تسا ردپ  روضح   ، هدننک میظنت 
نابھاگن میفارس  تمدخ  قیرط  زا  یرشب  یونعم  ۀبرجت  رت  نییاپ  حوطس  رد  یھلا 
ردپ و رھم  نتخاس  بیکرت  رد  مداخ  ناگتشرف   . دنوش یم  گنھامھ  هناگی و 
. دنرادروخرب دادعتسا  زا  یناسنا  تاقولخم  هب  ناشتمدخ  رد  رسپ  ششخب 

گرم نایم  ۀلصاف  نآ  لوط  رد  ارچ  هک  دوش  یم  راکشآ  رما  نیا  لیلد  اجنیا  رد  و 
یصخش تسرپرس  ماجنارس  یفارس  نابھاگن  ایشناروم  زیخاتسر  یکیزیف و 

. دوش یم  هدنبایاقب  ناسنا  ِیناور  تایعقاو  ، و  هظفاح یاھلومرف   ، ینھذ یاھوگلا 
کی زا  راذگ  زاف  نیا  لوط  رد  دناوت  یمن  نارکیب  حور  مداخ  نادنزرف  زج  سکچیھ 
هنوگ نیدب  یرشب  قولخم  بناج  زا  رتالاب  حطس  رگید و  حطس  هب  ناھج  حطس 

، دیوش یم  ریگرد  ناتلاقتنا  ینایاپ  باوخ  رد  امش  هک  یماگنھ  یتح   . دیامن لمع 
ناونع هب  الاب  میفانرپوس  کی   ، دینک یم  روبع  تیدبا  هب  نامز  زا  امش  هک  یماگنھ 

رد امش  اب  بیترت  نیمھ  هب  یصخش  تیمامت  نیمضت  قولخم و  تیوھ  تسرپرس 
. دوش یم  میھس  لاقتنا 

یصخشریغ و تروص  نیا  ریغ  رد  تامدخ  زا  یرایسب  اھمیفارس   ، یونعم حطس  رد 
رد  . دنتسھ هدننک  گنھامھ  اھنآ  ؛  دنزاس یم  یصخش  ار  ناھج  ِیصخش  شیپ 

رسفم اھنآ  ؛  دنتسھ ایشناروم  نھذ و  ناگدننک  هتسبمھ  اھنآ  ینالقع  حطس 
اب ناشطابترا  قیرط  زا  ار  ینیمز  طیحم  اھنآ  یکیزیف  حطس  رد  . و  دنتسھ
تحت ینیبانیب  تاقولخم  ۀنارایمھ  درکراک  قیرط  زا  یکیزیف و  داتسا  نارگلرتنک 

. دنروآ یمرد  لرتنک 

نینچ هنوگچ  اما  ؛  تسا هارمھ  میفارس  کی  جنرغب  هناگدنچ و  درکراک  حرش  کی  نیا 
یناھج حطس  زا  رتالاب  یکدنا  اھنت  هک  نامرف  تحت  ِدننام  هتشرف  ِتیصخش 

ام ؟  دھد یم  ماجنا  ار  هدیچیپ  راوشد و  یاھراک  نینچ  تسا  هدش  هدیرفآ  تیرشب 
راک قیرط  زا  هداعلا  قراخ  درکراک  نیا  هک  مینز  یم  سدح  اما   ، میناد یمن  یتسار  هب 
رد یاھناھج  نتفای  تیعقاو  لاح  رد  تیھولا   ، لاعتم دزیا  ۀدشان  راکشآ  هتخانشان و 

اھمیفارس  . دوش یم  لیھست  هدشان  راکشآ  ۀقیرط  کی  هب   ، اضف نامز و  لماکت  لاح 
شخب کی   ، لاعتم دزیا  قیرط  زا  هدنور  شیپ  یاقب  ورملق  یمامت  رساترس  رد 

. دنتسھ یناسنا  موادم  تفرشیپ  یساسا 

ناگتشرف لمع  یاھورملق  - 4
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هک دنیآ  یم  دوجو  هب  عبنم  نامھ  زا  اھنآ  هچ  رگ   ، دنتسین نھذ  نابھاگن  یاھمیفارس 
کیرحت اھمیفارس   . رگشنیرفآ حور  تسا : یناسنا  نھذ  ۀمشچرس  نینچمھ 

رد زاس  هریاد  تامیمصت  جیورت  لابند  هب  موادم  روط  هب  اھنآ  ؛  دنتسھ نھذ  ناگدننک 
زا نورد و  زا  لمع  اب  هدننک  میظنت  هک  روطنآ  ار  راک  نیا  اھنآ   . دنتسھ رشب  نھذ 

اب ، و  نورد یوس  هب  نوریب  زا  هکلب   ، دنھد یمن  ماجنا   ، دھد یم  ماجنا  ناور  قیرط 
. یرشب تادوجوم  ینادجو  ، و  یقالخا  ، یعامتجا طیحم  قیرط  زا  ندرک  راک 
ناونع هب  اھنآ  هکلب   ، دنتسین یناھج  ردپ  ِیھلا  ۀدننک  میظنت  ِییاریگ  اھمیفارس 

. دننک یم  لمع  نارکیب  حور  ِیتامدخ  ِیصخش  لماع 

تیادھ ذوفن  تحت   ، دراد رارق  هدننک  میظنت  یربھار  تحت  هک  نیا  نمض  یناف  ناسنا 
ناسنا ۀنادواج  تعیبط  ساسا  هدننک  میظنت   . دشاب یم  زین  فارس  ناگتشرف 

، یگدنز نیا  رد  تسا —  ناسنا  لماکت  لاح  رد  تعیبط  راگزومآ  میفارس  ؛  تسا
هب تبسن  رصق  تارک  رد  امش   . ایشناروم ناور   ، دعب یگدنز  رد  ، و  یناسنا نھذ 
ًالومعم تایح  نیلوا  رد  اھناسنا  اما   ، دوب دیھاوخ  هاگآ  رایشھ و  یفارس  ناراگزومآ 

. دنتسھ عالطا  یب  اھنآ  هب  تبسن 

دیدج براجت  یاھریسم  هب  یرشب  تیصخش  یاھماگ  تیادھ  قیرط  زا  اھمیفارس 
کی تیادھ  شریذپ   . دننک یم  لمع  اھناسنا  ناراگزومآ  ناونع  هب  هدنور  شیپ  و 

لابند رد  امش   . تسا هدوسآ  یگدنز  کی  هب  یبایتسد  ینعم  هب  تردن  هب  میفارس 
یونعم تفرشیپ  یقالخا و  باختنا  راومھان  یاھبیش  اب  ًاعطق  یربھار  نیا  ندومن 

. دومیپ دیھاوخ  ار  نآ  دیشاب  هتشاد  تماھش  رگا  ، و  دش دیھاوخ  هجاوم 

، و دراد أشنم  نھذ  رتالاب  ناروای  یحور  یاھشزیگنا  رد  دایز  ۀزادنا  هب  شتسرپ  لیم 
بلغا هک  اعد  هب  قایتشا  اما   . دوش یم  تیوقت  هدننک  میظنت  یاھیربھار  قیرط  زا 

ذوفن ۀجیتن  رد  تاقوا  رتشیب  دوش  یم  هبرجت  سانشادخ  یاھناسنا  طسوت 
ار یناسنا  طیحم  ًامئاد  نابھاگن  میفارس   . دیآ یم  دوجو  هب  فارس  ناگتشرف 

تیوقت هدنبای  زارف  ناسنا  یناھیک  شنیب  هک  روظنم  نیدب   ، دنک یم  یراکتسد 
میظنت روضح  ۀتفای  شیازفا  کرد  دناوتب  اقب  یادیدناک  نینچ  هک  یدح  ات   ، دوش
شیازفا یراکمھ  دشاب  رداق  قیرط  نیدب  دروآ و  تسد  هب  ار  نیزگ  ینکس  ۀدننک 

. دروآ راب  هب  ار  یھلا  دوجو  ِیحور  تیرومأم  اب  هتفای 

ًارھاظ هدننک  هطاحا  ِمیفارس  نیزگ و  ینکس  ِناگدننک  میظنت  نایم  هک  یلاح  رد 
لماک و یگنھامھ  رد  هشیمھ  اھنآ  هک  دسر  یم  رظن  هب   ، درادن دوجو  یسامت  چیھ 

نازیم نیرتمک  رد  ناگدننک  میظنت  هک  یتاظحل  نآ  رد   . دننک یم  راک  یلاع  یزاسمھ 
هب یقیرط  هب  اھنآ  تمدخ  اما   ، دنرتلاعف هشیمھ  زا  نانابھاگن  دنتسھ  تیلاعف 

دناوت یم  یتخس  هب  یلاع  یراکمھ  نینچ   . تسا هتسبمھ  بیجع  یا  هنوگ 
. دشاب یقافتا  ای  یفداصت 
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، نیزگ ینکس  ۀدننک  میظنت  ۀنوگادخ  روضح   ، نابھاگن میفارس  ۀنامداخ  تیصخش 
کی تروص  هب  یگمھ   ، تقیقح حور  یھاگآ  رسپ –  ، و  سدقلا حور  رگ  هطاحا  شنک 

یھلا یا  هنوگ  هب  یناسنا  تیصخش  کی  هب  یناحور  تمدخ  ِینعمرپ  تدحو 
فلتخم حوطس  توافتم و  عبانم  زا  هچرگ   ، ینامسآ تاریثأت  نیا   . دنا هتسبمھ 
هچراپکی لاعتم  دزیا  لماکت  لاح  رد  هدننک و  هطاحا  روضح  رد  یگمھ   ، دنیآ یم 

. دنوش یم 

اھناسنا هب  ناگتشرف  تمدخ  - 5

ار اھناسنا  ۀدارا  اھنآ  ؛  دنھد یمن  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  رشب  نھذ  میرح  ناگتشرف 
سامت میقتسم  روط  هب  زین  نیزگ  ینکس  ناگدننک  میظنت  اب  اھنآ   . دننک یمن  لرتنک 
تیصخش تمرح  اب  هک  نکمم  قیرط  رھ  هب  تشونرس  نابھاگن   . دننک یمن  رارقرب 

یطیارش چیھ  تحت  ناگتشرف  نیا  ؛  دراذگ یم  ریثأت  امش  یور  دشاب  زاسمھ  امش 
زا یرگید  ۀتسر  چیھ  ای  ناگتشرف   . دننک یمن  هلخادم  یرشب  ۀدارا  دازآ  شنک  رد 

تازایتما نتساک  ای  نتخاس  دودحم  رایتخا  ای  تردق  زا  زین  ناھج  یاھتیصخش 
. دنتسین رادروخرب  یرشب  باختنا 

اب هک   ، دنراد تسود  ار  امش  ساسحا  اب  نانچ  دنکیدزن و  امش  هب  ردقنآ  ناگتشرف 
هیرگامش یدمع  یتخسرس  ییابیکش و  مدع  رطاخ  هب   ” یلیثمت یفیصوت 

؛ دنرادن یکیزیف  یاھندب  اھنآ  ؛  دنزیر یمن  یکیزیف  کشا  اھمیفارس  “ . دننک یم 
تاساسحا و ، و  دنراد یونعم  تاساسحا  اما   . دنتسین رادروخرب  زین  لاب  زا  نینچمھ 

اب تاھج  یخرب  زا  تسا و  رادروخرب  یونعم  تعیبط  کی  زا  هک  ار  یفطاوع 
. دننک یم  هبرجت  تسا  هسیاقم  لباق  یرشب  تاساسحا 

لمع امش  بناج  زا  امش  میقتسم  یاھتساوخرد  زا  لقتسم  ًالماک  اھمیفارس 
هب هجوت  نودب  اذل  ، و  دننک یم  ارجا  ار  دوخ  ناقوفام  نیمارف  اھنآ  ؛  دننک یم 

هک تسین  ینعم  نیدب  نیا   . دننک یم  لمع  امش  رذپرییغت  تالاح  ای  ارذگ  یاھسوھ 
ناگتشرف هک  نیا  هکلب   ، دیزاس رتراوشد  ای  رتناسآ  ار  اھنآ  یاھراک  دیناوت  یمن  امش 

. دنتسین امش  یاھاعد  ای  امش  یاھتساوخرد  ریگرد  میقتسم  روط  هب 

یاھناسنا یارب  میقتسم  روط  هب  ناگتشرف  یدنمشوھ   ، ینامسج یگدنز  رد 
. دنتسھ نابھاگن  ًافرص  اھنآ  ؛  دنتسین ریدم  ای  ناگیادخ  اھنآ   . تسین مھارف  یناف 

روط هب  هک  دنتسین  نیا  لابند  هب  اھنآ   . دننک یم  ینابھاگن  امش  زا  اھمیفارس 
اما  ، دینک میسرت  ار  ناتدوخ  ریسم  دیاب  امش  ؛  دنروآرد ذوفن  تحت  ار  امش  میقتسم 

نیرتھب دیا  هدیزگرب  هک  یریسم  زا  ات  دنوش  یم  لمع  دراو  هاگنآ  ناگتشرف  نیا 
ۀرمزور روما  رد  یرایتخا  روط  هب  ًالومعم )  ) اھنآ  . دنھد تروص  ار  نکمم  ۀدافتسا 

زا لومعمریغ  راک  کی  ماجنا  یارب  هک  یماگنھ  اما   . دننک یمن  هلخادم  رشب  یگدنز 
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نیا هک  دیشاب  نئمطم  دیناوت  یم   ، دننک یم  تفایرد  دومنھر  دوخ  ناقوفام 
هب اھنآ  ور  نیا  زا   . درک دنھاوخ  ادیپ  نیمارف  نیا  ماجنا  یارب  یا  هویش  نانابھاگن 

یاھتیعضو رد  زج  هب   ، دنوش یمن  دراو  هدناوخان  روط  هب  یرشب  مارد  ریوصت 
یتادوجوم اھنآ   . دوخ ناقوفام  میقتسم  تاروتسد  اب  ًالومعم  هاگنآ  یرارطضا و 

یدمآرد شیپ  اھنآ  اذل  ، و  درک دنھاوخ  لابند  ار  امش  رایسب  راصعا  یارب  هک  دنتسھ 
. دننک یم  تفایرد  ناش  یتیصخش  ِیمدمھ  ناش و  هدنیآ  راک  یارب 

یارب یدام  نارگشنک  ناونع  هب  یصخشم  طیارش  تحت  دنرداق  اھمیفارس 
اھنآ  . تسا ردان  رایسب  تیفرظ  نیا  رد  اھنآ  شنک  اما   ، دنیامن لمع  یرشب  تادوجوم 
زا هدرتسگ  ۀتشر  کی  رد  یکیزیف  نارگلرتنک  ینیبانیب و  تاقولخم  کمک  اب  دنرداق 

یعقاو سامت  رشب  عون  اب  یتح   ، دنیامن لمع  یرشب  تادوجوم  بناج  زا  اھتیلاعف 
طیارش دراوم  رتشیب  رد   . دنتسھ یداعریغ  رایسب  ییاھدادخر  نینچ  اما   ، دنریگب
شیپ هتفاین  رییغت  یا  هنوگ  هب  فارس  ناگتشرف  لمع  ۀطساو  هب  یدام  ورملق 

نتفرگ رارق  هرطاخم  تحت  ۀطساو  هب  هک  تسا  هدمآ  شیپ  یعقاوم  هچرگ   ، دور یم 
، ناشدوخ راکتبا  اب  یفارس  نانابھاگن   ، یرشب لماکت  ۀریجنز  رد  یتایح  یاھ  هقلح 

. دنا هدومن  لمع   ، حیحص یا  هنوگ  هب  و 
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امش هب  یعیبط  تایح  لوط  رد  اھمیفارس  درکراک  نوماریپ  یردق  نم  هک  لاح 
ماگنھ رد  تشونرس  نانابھاگن  لمع  زرط  نوماریپ  هک  درک  مھاوخ  شالت   ، متفگ

، امش گرم  لابند  هب   . مھد یھاگآ  امش  هب  اھنآ  یرشب  نامدمھ  ِیناسنا  لاوز 
طسوت هک  یرشب —  ناور  ِییایشناروم  دوجو  ، و  تیوھ یاھیگژیو   ، امش ۀچخیرات 

 — تسا هتفای  لماکت  کرتشم  روط  هب  یھلا  ۀدننک  میظنت  یناسنا و  نھذ  درکراک 
طسوت تسا  طوبرم  امش  ۀدنیآ  دوجو  هب  هک  یرگید  یاھشزرا  ۀیلک  هارمھ  هب 

یزیچ رھ  لماش  نیا   . دوش یم  ظفح  هنارادافو  یا  هنوگ  هب  تشونرس  نابھاگن 
لاح رد  دوجو  تیوھ  زج  هب   ، یعقاو یامش   ، تسا امش  ۀدنھد  لیکشت  هک  تسا 

یگدنیامن تیصخش  ِتیعقاو  جورخ و  لاح  رد  ۀدننک  میظنت  طسوت  هک  موادت 
. دوش یم 

ینعی  ، دوش یم  دیدپان  یرشب  نھذ  رد  هدننک  تیادھ  رون  هک  یا  هظحل  رد  تسرد 
، دنزاس یم  طوبرم  هدننک  میظنت  روضح  اب  اھمیفارس  هک  یحور  ششخرد  نآ 

هاپس ، و  رگشل  ، دحاو  ، نادرگ  ، ناھورگ  ، هورگ ۀدنامرف  ناگتشرف  هب  هارمھ  ۀتشرف 
هک نیا  زا  دعب   ، یا هتشرف  نینچ  ؛ و  دھد یم  شرازگ  ًاصخش  یپ  رد  یپ  روط  هب 
نداد شرازگ  یارب   ، دش مان  تبث  لومعم  لاور  هب  اضف  نامز و  ییاھن  یارجام  یارب 
ادیدناک نیا  یفارس  شترا  یھدنامرف  هک  لیئربج ) رگید  نواعم  ای   ) رصع ۀراتس  هب 
یھاوگ اھمیفارس  ِیا  هرایس  سیئر  طسوت  دراد  هدھع  هب  ناھج  رد  دوعص  یارب  ار 
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هزاجا ینامزاس  دحاو  نیرتالاب  نیا  ۀدنامرف  زا  هک  نیا  زا  دعب  . و  دراد یم  تفایرد 
اجنآ رد  دوش و  یم  رصق  ۀرک  نیلوا  راپسھر  تشونرس  نابھاگن  نیا   ، دومن تفایرد 
یقاب رظتنم  دوب  مسج  رد  ًاقباس  هک  شیتسرپرس  تحت  درف  ندمآ  شوھ  هب  یارب 

. دنام یم 

اقب دناوتن  یصخش  ۀتشرف  کی  صیصخت  تفایرد  زا  دعب  یرشب  ناور  هک  یتروص  رد 
اجنآ رد  دوش و  یلحم  ناھج  یزکرم  داتس  راپسھر  دیاب  هارمھ  میفارس   ، دبای

وا  . دوش  ، دش شرازگ  شیپ  زا  هک  روطنآ   ، دوخ لمکم  درف  لماک  ۀچخیرات  رگ  هراظن 
تسکش عوضوم  رد  ات   ، دور یم  مظعا  ناگتشرف  یاھھاگداد  هاگشیپ  هب  سپس 
زاب تارک  هب  سپس  ؛ و  ددرگ هئربت  تمالم  زا  دوخ  یتسرپرس  تحت  درف  یاقب 

هب ای  تسا  رادروخرب  ارگزارف  لیسناتپ  زا  هک  یرگید  ناسنا  هب  ًاددجم  ات   ، ددرگ یم 
. دوش هدرامگ  یفارس  تمدخ  زا  یرگید  شخب 

هب قیرط  نیدنچ  زا  یھورگ  یصخش و  ینابھاگن  تامدخ  رب  هوالع  ناگتشرف  اما 
تحت دارفا  هک  یصخش  نانابھاگن   . دننک یم  تمدخ  یلماکت  تاقولخم 

رظتنم ات  دننیشن  یمن  راکیب  اجنآ  رد  دنور  یمن  رصق  تارک  هب  ًاروف  ناش  یتسرپرس 
رد هنامداخ  رامشیب  یاھتیرومأم  هب  اھنآ  ؛  دنوش یراودا  تواضق  یارب  یناوخارف 

. دنوش یم  هدرامگ  ون  زا  ناھج  رساترس 

یناف ناسنا  ۀتفخ  ناور  ۀدنبای  اقب  یاھشزرا  رادتناما  تسرپرس  نابھاگن  میفارس 
ناھج ریذپانانف  دوجوم  نینچ  ِتیوھ  بیاغ  ۀدننک  میظنت  هک  روطنامھ   ، تسا

هب لکش  اب  دنویپ  رد  اینوسنم  زیخاتسر  یاھرالات  رد  ود  نیا  هک  یماگنھ  دشاب . یم 
ژاتنوم دیدجت   ، دننک یم  یعاسم  کیرشت  ییایشناروم  ۀدش  هتخاس  یگزات 
. ددنویپ یم  عوقو  هب  هدنبای  زارف  ناسنا  تیصخش  ۀدنھد  لیکشت  لماوع 

دیدجت ار  امش  نابھاگن  میفارس  ؛  درک دھاوخ  تیوھ  نییعت  ار  امش  هدننک  میظنت 
امش ینیمز  ناراگزور  رادافو  حصان  یارب  ار  امش  سپس  درک و  دھاوخ  تیصخش 

. درک دھاوخ  یگدنیامن 

رد هک  ییاھنآ  هک  هاگنآ   ، دبای یم  نایاپ  یا  هرایس  رصع  کی  هک  یماگنھ  یتح  و 
نانآ ِیھورگ  نانابھاگن   ، دنیآ یم  مھدرگ  دنراد  رارق  یناسنا  تفرشیپ  رت  نییاپ  ریاود 
هب یتح   ، دننک یم  ژاتنوم  ون  زا  رصق  تارک  زیخاتسر  یاھرالات  رد  ار  اھنآ  هک  دنتسھ 
دھاوخ دنلب  یادص  کی  اب  ار  شناگتشرف  وا  و  : ” دیوگ یم  امش  تاشراگن  هک  هنوگ  نآ 

“. دروآ دھاوخ  درگ  رگید  یوس  ات  ملاع  یوس  کی  زا  ار  شناگدیزگرب  داتسرف و 

یناوخارف هب  یھورگ  ای  یصخش  نانابھاگن  هک  دنک  یم  بلط  تلادع  کینکت 
ناگدننک میظنت   . دنھد خساپ  هدنباین  اقب  یاھتیصخش  یمامت  بناج  زا  یا  هرود 

، دنوش یم  ماجنا  اھیناوخارف  هک  یماگنھ  ، و  دندرگ یمن  زاب  ییاھ  هتفاین  اقب  نینچ 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



رد نیا   . دنھد یمن  یباوج  ناگدننک  میظنت  اما   ، دنھد یم  خساپ  اھمیفارس 
دوجو فقوت  یمسر  تخانش  عقاو  رد   ، تسا نالداعان “ زیخاتسر   ” ۀدنریگرب

، ششخب یناوخارف  لابند  هب  ًاروف  هشیمھ  تلادع  یناوخارف  نیا   . قولخم
سکچیھ هب  هک  دنتسھ  یتاعوضوم  اھنیا  اما   . دیآ یم  هتفخ  ناگتفای  اقب  زیخاتسر 

تالکشم نیا   . دنوش یمن  طوبرم  اقب  یاھشزرا  یاناد  ًامامت  یلاع و  تاضق  زج 
. دنتسین طوبرم  ام  هب  یتسار  هب  یرواد 

دننک و تمدخ  هرایس  کی  رد  یلاوتم  راصعا  یط  تسا  نکمم  یھورگ  نانابھاگن 
اھنآ  . دنوش هتفخ  ۀتفایاقب  رازھ  نارازھ  ۀتفخ  یاھناور  ناتسرپرس  ماجنارس 

تمدخ هنوگ  نیدب  نوگانوگ  تارک  یرایسب  رد  صخشم  متسیس  کی  رد  دنناوت  یم 
. دھد یم  خر  رصق  تارک  رد  زیخاتسر  هب  شنکاو  اریز   ، دننک

رفیسول شروش  رد  هک  ایناتِس  متسیس  رد  یھورگ  یصخش و  نانابھاگن  یمامت 
هناقداص دوخ  یدرخبان  زا  اھنآ  زا  یرایسب  هک  دنچ  رھ   ، دندش هدیناشک  یھارمگ  هب 

. دنام دنھاوخ  ینادنز  مسورج  رد  شروش  ییاھن  یرواد  ماگنھ  ات   ، دندرک هبوت 
یاھناور یاھ  هبنج  ۀیلک  رایتخا  یرایتخا  روط  هب  شیپ  زا  یناھج  ناسرزاب 
یاھتیعقاو نیا  دنا و  هتفرگ  قداصان  نامرفان و  نانابھاگن  نیا  زا  ار  ناش  یتناما 

. دنا هداد  رارق  تظافح  یارب  بلطواد  یاھمیفانکس  یتسرپرس  تحت  ار  ایشناروم 
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ۀرک لحاوس  رد  ندش  رادیب  نیلوا  نیا   ، هدنبای زارف  ناسنا  کی  یناگدنز  نارود  رد 
نارای راب  نیتسخن  یارب  عقاو  رد  هک  نیا  ؛  تسا نیون  رصع  کی  یتسار  هب   ، رصق
هتسویپ دنا و  هتشاد  تسود  ار  امش  اھتدم  هک  ار  دوخ  ینیمز  ناراگزور  ۀتشرف 

روضح تیوھ و  هب  تبسن  اجنآ  رد  هک  نیا  نینچمھ  ؛ و  دینیبب اجنآ  رد  دنا  هدوب  رضاح 
هاگآ یتسار  هب  دیزگ  ینکس  نیمز  ۀرک  رد  امش  نھذ  رد  اھتدم  هک  یھلا  حصان 
یعقاو زیخاتسر  کی   ، دنمھوکش یرادیب  کی  ۀدنریگ  رب  رد  یا  هبرجت  نینچ   . دیوش

. تسا

نت ود  نانآ   ) دنتسھ امش  راکشآ  نارای  هارمھ  یاھمیفارس  ایشناروم  تارک  رد 
شیپ راذگ  نارود  تارک  یناگدنز  نارود  نایم  زا  امش  هک  روطنیمھ  دنشاب .) یم 

امش نکمم  قیرط  رھ  هب  ، و  دنتسھ امش  هارمھ  اھنت  هن  ناگتشرف  نیا   ، دیور یم 
زا نینچمھ  هکلب   ، دنھد یم  یرای  یحور  ایشناروم و  تیعضو  هب  یبایتسد  رد  ار 
رصق تارک  رد  هک  یلماکت  یاھمیفارس  یارب  همیمض  سرادم  رد  هعلاطم  قیرط 

. دنرب یم  هرھب  یورشیپ  تصرف  زا  دنوش  یم  ظفح 

هدش هدیرفآ  ناگتشرف  یاھ  هتسر  رت  هداس  عاونا  زا  رت  نییاپ  یکدنا  طقف  یرشب  داژن 
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امش تیرومأم  نیلوا   ، مسج دنب  دیق و  زا  امش  ییاھر  لابند  هب  ور  نیا  زا   . تسا
یھاگآ هب  امش  یبایتسد  ماگنھ  رد  هک  یلصفالب  راک  رد  ایشناروم  تایح  یط 

. دوب دھاوخ  اھمیفارس  نارایتسد  ناونع  هب   ، تسا امش  راظتنا  رد  تیصخش 

نابھاگن ای  فارس  مدمھ  مئاد  ناگتشرف  زا  اھناسنا  ۀیلک   ، رصق تارک  کرت  زا  شیپ 
، دیبای یم  زارف  ایشناروم  تارک  زا  امش  هک  روطنیمھ  . و  دش دنھاوخ  رادروخرب 
میظنت اب  امش  ۀنادواج  دنویپ  نیمارف  دھاش  هک  دنتسھ  فارس  نانابھاگن  ماجنارس 
امش تیصخش  تیوھ  مھ  اب  اھنآ   . دنھد یم  یھاوگ  نآ  رب  دنتسھ و  رکف  ناگدننک 

یبایتسد اب  سپس   . دنا هدومن  تیبثت  نامز  تارک  زا  مسج  نادنزرف  ناونع  هب  ار 
مسورج و زا  روبع  یط  ار  امش  اھنآ   ، ییایشناروم ۀتفای  لماکت  تیعضو  هب  امش 
اب اھنآ  نآ  زا  دعب   . دننک یم  یھارمھ  متسیس  گنھرف  تفرشیپ و  ۀطوبرم  تارک 

ار امش  ًابقاعتم  ، و  دنور یم  نآ  ۀتفرشیپ  ترشاعم  تارک  داتفھ  ایشندیا و  هب  امش 
تارک یلاع  یناگدنز  نارود  یط  ار  امش  دش و  دنھاوخ  نومنھر  اھقداص  کلم  هب 
کلم گنھرف  درخ و  امش  هک  یماگنھ  . و  دومن دنھاوخ  لابند  ناھج  یزکرم  داتس 
رد امش  اجنآ  رد  ، و  درب دنھاوخ  نوتگنیولس  هب  ار  امش   ، دیتفرگ ارف  ار  اھقداص 

نیا زاب  . و  داتسیا دیھاوخ  ور  رد  ور  روط  هب  نادابن  یمامت  قلطم  یاورنامرف  هاگشیپ 
تارک ات  ناھجربا و  یلصا  یعرف و  یاھ  هیحان  نایم  زا  ار  امش  یفارس  نایامنھار 

هک نیا  ات  دنام  دنھاوخ  یقاب  امش  اب  ، و  درک دنھاوخ  لابند  اسرووی  شریذپ 
. دیریگ رارق  یمیفانکس  ششوپ  رد  انواھ  ینالوط  زاورپ  دصقم  هب  ماجنارس 

نادرونھر ریسم  یناسنا  یناگدنز  لوط  رد  تشونرس  یقاحلا  نانابھاگن  زا  یخرب 
تدم ینالوط  نارشاعم  اب  نارگید   . دننک یم  لابند  انواھ  نایم  زا  ار  هدنبای  زارف 
اھناسنا نیا  هک  یلاح  رد   ، سپس ، و  دننک یم  یظفاحادخ  ًاتقوم  دوخ  یناسنا 
نوتگنیفارس ریاود  هب  تشونرس  نانابھاگن  نیا   ، دنیامیپ یم  ار  یزکرم  ناھج  ریاود 

نارشاعم هک  نیا  ات  دنام  دنھاوخ  رظتنم  تشھب  لحاوس  رد  اھنآ  . و  دنبای یم  تسد 
تیدبا دیدج  براجت  یوس  هب  ات  دنوش  رادیب  نامز  راذگ  باوخ  نیرخآ  زا  اھنآ  یناسنا 
نایاپ هاپس  رد  نوگانوگ  تامدخ  هب  ًابقاعتم  هدنبای  زارف  یاھمیفارس  نیا   . دنور شیپ 

. دنوش یم  دراو  لامک  یفارس  هاپس  هب  ناگدنھد و 

ای دنوش  لصو  مھ  هب  ون  زا  هنادواج  تمدخ  رد  تسا  نکمم  هتشرف  ناسنا و 
دارفا اب  هشیمھ  اھمیفارس   ، دربب ار  اھنآ  یفارس  تیرومأم  هک  اج  رھ  اما   ، دنوشن

رد  ، نامز ۀدنبای  زارف  یاھناسنا   ، یلماکت تارک  رد  ناشنیشیپ  یتسرپرس  تحت 
أشنم یاھورملق  ِیفطاع  یاھتلصو  هنامیمص و  یاھترشاعم   . دنتسھ طابترا 

رد  . دنوش یمن  عطق  زین  لماک  روط  هب  زگرھ  دنوش و  یمن  شومارف  زگرھ  یرشب 
، درک دنھاوخ  یراکمھ  یھلا  تمدخ  رد  ناگتشرف  اھناسنا و  هنادواج  راصعا 

. دندرک یم  نامز  یناگدنز  نارود  رد  هک  روطنامھ 

تیادھ  ، تشھب یاھتیھولا  هب  یبایتسد  یارب  هار  نیرت  نئمطم  اھمیفارس  یارب 
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ور نیا  زا   . تسا تشھب  یاھ  هزاورد  هب  یلماکت  أشنم  یواح  ناور  کی  زیمآ  تیقفوم 
. تسا یفارس  ۀفیظو  شاداپ  نیرتالاب  تشونرس  نابھاگن  تیرومأم 

، و دنیآ یم  درگ  تیاھن  یناسنا  ای  هیلوا  هاپس  لخاد  هب  تشونرس  نانابھاگن  طقف 
زا شیپ  دوجوم  ود  ؛  دنوش یم  یگناگی  رد  تیوھ  یلاعتم  یارجام  ریگرد  جوز  نیا 
رد  . دنا هتفای  تسد  یونعم  ییاتود  یگناگی  هب  تیاھن  هاپس  لخاد  هب  اھنآ  شریذپ 
هنوگ نیدب  ناھج  یاھدرکراک  یمامت  رد  هک   ، هنوگ هتشرف  تعیبط  ود  هبرجت  نیا 

دیدج تیفرظ  کی  هب  ، و  دنبای یم  تسد  کی  رد  ود  یحور  یئاغ  یگناگی  هب  دنلمکم 
نیدب . و  دنسر یم  یتشھب  ردپ  زا  هدننک  میظنتریغ  ۀرذ  کی  اب  دنویپ  شریذپ و  یارب 
نایاپ نارایمھ  نینچمھ  ماجنارس  امش  یفارس  تبحم  اب  ِنارایمھ  زا  یخرب  بیترت 

یتشھب ردپ  ۀدش  لماک  نادنزرف  لاعتم و  نادنزرف   ، تیدبا رد  امش  ۀدنھد 
. دنوش یم 

]. تسا نکاس  ایشنروی  رد  هک  اھمیفارس  سیئر  طسوت  هدش  هئارا  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 114
فارس ناگتشرف  یا  هرایس  تلود 

تمدخ قیرط  زا  ًاتدمع  اما  ددعتم  ینامسآ  لماوع  اھورین و  قیرط  زا  اھ  هبترمالاو 
. دننک یم  تموکح  اھناسنا  یاھیھاشداپ  رد  اھمیفارس 

، و نانابھاگن  ، یا هرایس  ِناگتشرف  بایغ  روضح و  ۀظحل  رد   ، رھظ ماگنھ  رد  زورما 
تسیود  . دنتشاد روضح  ایشنروی  رد  اھمیفارس  زا  تفج   501٫234٫619 ، نارگید
ای اھمیفارس  زا  تفج  لماش 597٫196٫800  فارس  ناگتشرف  زا  هاپس 

تبث رتفد  دوجو  نیا  اب   . دنتشاد رارق  نم  یھدنامرف  تحت  اھنت  ۀتشرف   1٫194٫393٫600
هک 191٫924٫362 هدش  جرد  نآ  لابند  هب  ور  نیا  زا   . دھد یم  ناشن  ار  درف   1٫002٫469٫238

ایشنروی رد   ) . دندوب بیاغ  هرک  نیا  زا  گرم  ، و  یناسر مایپ   ، لاقتنا راک  لیلد  هب 
یوحن هب  اھنآ  ، و  دنراد دوجو  بورک  ناگتشرف  اھمیفارس  زا  دادعت  نامھ  هب  ًابیرقت 

(. دنا هتفای  نامزاس  هباشم 

هرایس کی  یرشب  قوف  تلود  تایئزج  اب  هطبار  رد  اھنآ  راکمھ  نایبورک  اھمیفارس و 
رد شروش  ۀطساو  هب  هک  یتارک  اب  هطبار  رد  هژیو  هب   ، دنھد یم  ماجنا  یدایز  راک 

هب  ، دنوش یم  یرای  دنمناوت  یا  هنوگ  هب  اھینیبانیب  طسوت  هک  ناگتشرف   . دنا هدوب  اوزنا 
ناراکمھ و ۀیلک  میقم و  لک  رادنامرف  نیمارف  هک  یعقاو  یدام  قوف  نامداخ  ناونع 
کی ناونع  هب  اھمیفارس   . دننک یم  لمع  ایشنروی  رد  دننک  یم  ارجا  ار  وا  ناتسدریز 

یھورگ یتسرپرس  یصخش و  فیلاکت  زا  ریغ  هب  فیلاکت  یرایسب  اب  هقبط 
. دنتسھ لوغشم 

ناھج ، و  هبکوک  ، متسیس نانارمکح  زا  رثؤم  حیحص و  یتسرپرس  دقاف  ایشنروی 
رد یتح  ، و  ایناتِس متسیس  رد  رگید  ۀرک  رھ  تلود  زا  یا  هرایس  تلود  اما   . تسین

هب امش  یتسرپرس  حرط  رد  ییاتمھ  یب  نیا   . تسا توافتم  نادابن  رساترس 
: تسا یداعریغ  طیارش  یدادعت  ببس 

. ایشنروی تایح  لیدبت  رییغت و  تیعضو  - 1

. رفیسول شروش  یرارطضا  عضو  - 2
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. مدآ یاطخ  هب  طوبرم  تالالتخا  - 3

ییاطعا تارک  زا  یکی  ایشنروی  هک  تیعقاو  نیا  زا  یشان  یاھیگدعاق  یب  - 4
. تسا ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  نادابن  لیئاکیم   . تسا ناھج  نارمکح 

. یا هرایس  ریدم  راھچ  تسیب و  ۀژیو  درکراک  - 5

. مظعا ۀتشرف  کی  رادم  ۀرایس  رد  ناکم  - 6

هب دش  رھاظ  مسج  رد  یراگزور  هک  قداص  کلم  اتنو  یکام  رتریخا  شرامگ  - 7
. یا هرایس  سنرپ  نواعم  ناونع 

ایشنروی تیمکاح  - 1

. دیدرگ ظفح  تناما  هب  ایناتِس  متسیس  یاورنامرف  طسوت  ایشنروی  نیزاغآ  تیمکاح 
هدرپس تایح  نیلماح  اھقداص و  کلم  کرتشم  نویسیمک  کی  هب  وا  طسوت  ادتبا  نآ 

ایشنروی رد  هدیزگرب  ِیا  هرایس  سنرپ  کی  لومعم  دورو  ماگنھ  ات  هورگ  نیا  ، و  دش
، رفیسول شروش  ماگنھ  رد   ، ایشسگیلک سنرپ  طوقس  لابند  هب   . دومن لمع 
یرادا یاھشخب  یلحم و  ناھج  اب  یا  هدش  تیبثت  نئمطم و  ۀطبار  چیھ  ایشنروی 
طسوت وا  سپس  ، و  دیدرگ لیمکت  مسج  رد  لیئاکیم  یاطعا  هک  نیا  ات   ، تشادن نآ 

رد نانیمطا و  اب  یمالعا  نینچ   . دش مالعا  ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ   ، اھمایا داحتا 
ۀدننیرفآ رسپ  ًالمع  اما   ، دومن تیبثت  ار  امش  ۀرک  تیعضو  هشیمھ  یارب  لوصا 

یرارقرب زج  هب   ، دادن ناشن  هرایس  یصخش  یتسرپرس  زا  یناشن  چیھ  نارمکح 
رد ار  وا  هک  نیشیپ  ییایشنروی  راھچ  تسیب و  زا  لکشتم  مسورج  نویسیمک 

رایتخا اب  متسیس  رد  رگید  ۀدش  هنیطنرق  تارایس  یمامت  ایشنروی و  تلود 
لک رادنامرف  ناونع  هب  هشیمھ  نونکا  اروش  نیا  یاضعا  زا  یکی   . دننک یگدنیامن 

. تسا نکاس  ایشنروی  رد  میقم 

یا هرایس  سنرپ  ناونع  هب  لیئاکیم  بناج  زا  ندرک  لمع  یارب  یماقم  مئاق  ۀتیروتا 
یلحم ناھج  رسپ  نیا  اما   ، تسا هدش  هداد  قداص  کلم  اتنو  یکام  هب  ًاریخا 
یپایپ یاھتلود  ِیا  هرایس  ینونک  ماظن  رییغت  تھج  رد  یتکرح  نیرتکچوک 

. تسا هدادن  ماجنا  میقم  لک  نارادنامرف 

رد یھجوت  لباق  رییغت  ینونک  تیمکاح  نارود  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  یکدنا  لامتحا 
هدھع هب  یارب  یا  هرایس  سنرپ  ماقم  مئاق  هک  نیا  رگم   ، دوش ماجنا  ایشنروی  تلود 
رظن هب  ام  ناراکمھ  زا  یخرب  یارب   . دوش دراو  یراختفا  یاھتیلوئسم  نیا  نتفرگ 

هب رواشم  راھچ  تسیب و  زا  یکی  مازعا  حرط  کیدزن  ۀدنیآ  رد  ینامز  رد  هک  دسر  یم 
قداص کلم  اتنو  یکام  یمسر  دورو  اب  دنک  لمع  لک  رادنامرف  ناونع  هب  هک  ایشنروی 
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ناونع هب  وا   . دوش عقاو  ینیزگیاج  دروم  ایشنروی  تیمکاح  یماقم  مئاق  نامرف  اب 
رفیسول و شروش  یارب  ییاھن  مکح  رودص  ماگنھ  ات  تقوم  یا  هرایس  سنرپ 
یتسرپرس هب  کش  نودب  رود  ۀدنیآ  رد  هرایس  رد  تایح  رون و  یرارقرب  یط  ًالامتحا 

. داد دھاوخ  همادا  هرایس 

ار ایشنروی  روما  یصخش  یتسرپرس  ات  دمآ  دھاوخ  اتنو  یکام  هک  دنراد  رواب  یخرب 
مئاق سنرپ  هک  دنرواب  نیا  رب  نارگید   . دریگ هدھع  هب  ینونک  تیمکاح  نارود  نایاپ  ات 

ایشنروی هب  یراگزور  لیئاکیم  هک  نیا  ات   ، دیاین هنوگ  نیدب  تسا  نکمم  ماقم 
زا  ، نیریاس زاب   . داد هدعو  دوب  مسج  رد  زونھ  هک  یماگنھ  رد  هک  روطنامھ   ، ددرگزاب

. دنتسھ تعاس  ای  زور  رھ  رد  قداص  کلم  روھظ  راظتنا  رد  هدنیوگ  نیا  هلمج 

یا هرایس  ناتسرپرس  تئیھ  - 2

هب ایشنروی  یمومع  یتسرپرس  امش  ۀرک  هب  لیئاکیم  یاطعا  ناراگزور  ماگنھ  زا 
مدرم یراگزور  هک  ینت  راھچ  تسیب و  زا  لکشتم  مسورج  رد  هژیو  هورگ  کی 
نویسیمک نیا  رد  تیوضع  یارب  یگتسیاش   . تسا هدش  هدرپس  دندوب  ایشنروی 

هنوگ نیدب  هک  ییاھنآ  هک  میا  هدرک  هدھاشم  ام  اما   ، تسا هتخانشان  ام  یارب 
ایناتِس متسیس  رد  لاعتم  شرتسگ  لاح  رد  تیمکاح  هب  یگمھ  دنا  هتفای  تیرومأم 

دندرک یم  لمع  ایشنروی  رد  هک  یماگنھ  ناشتشرس  رب  انب  اھنآ   . دنا هدرک  کمک 
یاھتیفیک نیا  قداص ) کلم  اتنو  یکام  زج  هب   ) ، و دندوب یعقاو  ناربھر  یگمھ 

رد شزومآ  ۀطساو  هب  هدش و  تیوقت  رصق  تارک  ۀبرجت  ۀطساو  هب  یربھر 
هورگ یارب  جروفانال  ۀنیباک  قیرط  زا  اضعا   . تسا هدش  هفاضا  مسورج  یدنورھش 

دییأت ایشندیا  یاھ  هبترمالاو  طسوت   ، دنوش یم  دیدناک  هرفن  راھچ  تسیب و 
طسوت ، و  دنوش یم  بیوصت  مسورج  ۀتفای  صیصخت  نابھاگن  طسوت   ، دنوش یم 
ناگدش بوصنم   . دنوش یم  هدرامگ  لیئاکیم  نامرف  قباطم  نوتگنیولس  لیئربج 

لماک روط  هب  هژیو  ناتسرپرس  نویسیمک  نیا  ِمئاد  یاضعا  دننامھ  تسرد  تقوم 
. دننک یم  لمع 

هرک نیا  رد  اھتیلاعف  نآ  یتسرپرس  ریگرد  هژیو  هب  یا  هرایس  ناریدم  زا  تئیھ  نیا 
اجنیا رد  ار  دوخ  ییاھن  یاطعا  لیئاکیم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یشان  هک  تسا 

نامھ  ، رصع کانبات  ۀراتس  کی  یطابترا  یاھتیلاعف  قیرط  زا  اھنآ   . درک هبرجت 
کیدزن و سامت  رد   ، دوب یسیع  بقارم  یناسنا  یاطعا  رساترس  رد  هک  یدوجوم 

. دنوش یم  هتشاد  هاگن  لیئاکیم  اب  یروف 

هتخانش هدنھد “ دیمعت   ” مان هب  امش  یارب  هک   ، ییحی مان  هب  یدرف  رضاح  لاح  رد 
. دشاب یم   ، تسا هسلج  رد  مسورج  رد  هک  هاگنآ   ، اروش نیا  سیئر   ، تسا هدش 
میقتسم و ۀدنیامن   ، ایناتِس نابھاگن  شتمِس  ۀطساو  هب  اروش  نیا  تسرپرس  اما 
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. دشاب یم  ناتناورُا  یئارجا  یلاع  سیئر  نوتگنیولس و  رد  رایتسد  سرزاب  ِیصخش 

ناتسرپرس ناونع  هب  زین  نیشیپ  یاھییایشنروی  نویسیمک  نیمھ  یاضعا 
ۀطساو هب  هک  دننک  یم  لمع  متسیس  رگید  تارک  شش  یس و  یتروشم 

نتشاد هاگن  رد  دنمشزرا  رایسب  تمدخ  کی  اھنآ   . دنا هتفرگ  رارق  اوزنا  رد  شروش 
هک تارایس  نیا  روما  اب  هنازوسلد  کیدزن و  سامت  رد   ، متسیس نارمکح   ، جروفانال
ماجنا هب  دنتسھ  یقاب  کدایشالرُن  ۀبکوک  ناردپ  ریگارف  لرتنک  تحت  شیبامک  زونھ 
هب  ، هدش هنیطنرق  تارایس  زا  کی  رھ  هب  رواشم  راھچ  تسیب و  نیا   . دنناسر یم 

. دنھد یم  ماجنا  ررکم  یاھرفس   ، ایشنروی هب  هژیو 

دنراد و ریغتم  ۀزادنا  هک  هباشم  یاھنویسیمک  طسوت  رگید  یوزنم  تارک  زا  کی  رھ 
رارق تروشم  دروم  دنتسھ  تارک  نآ  نیشیپ  ناراگزور  نانکاس  ۀدنریگ  رب  رد 

تسیب و ِییایشنروی  هورگ  نامرف  تحت  رگید  یاھنویسیمک  نیا  اما   ، دنریگ یم 
رھ هب  بیترت  نیدب  هدش  رکذ  نویسیمک  یاضعا  هک  یلاح  رد   . دنراد رارق  هرفن  راھچ 

لاعف یا  هنوگ  هب  ایناتِس  رد  هدش  هنیطنرق  ۀرک  رھ  رد  یرشب  تفرشیپ  زا  زاف 
یاھداژن تفرشیپ  هافر و  ریگرد  هداعلا  قوف  روط  هب  هژیو و  هب   ، دنتسھ دنمقالع 

زا کیچیھ  روما  میقتسم  روط  هب  ًاروف و  اھنآ  اریز   ، دنشاب یم  ایشنروی  یناسنا 
زج هب  اھنآ  رایتخا  اجنیا  رد  یتح  ، و  دننک یمن  یتسرپرس  ار  ایشنروی  زج  هب  تارایس 

. تسین لماک  دنطوبرم  یناسنا  یاقب  هب  هک  یصخشم  یاھورملق  رد 

لومعم ۀمانرب  زا  ادج   ، ایشنروی رواشم  راھچ  تسیب و  نیا  دناد  یمن  سکچیھ 
کش نودب   . داد دنھاوخ  همادا  دوخ  ینونک  تیعقوم  رد  یک  ات   ، ناھج یاھتیلاعف 

دوخ ینونک  یاھتیفرظ  رد  دھد  خر  یتارییغت  یا  هرایس  تیعضو  رد  هک  یتقو  ات  اھنآ 
یریگ هدھع  هب   ، هرود کی  نایاپ   ، تارییغت نیا  ۀرمز  رد   . داد دنھاوخ  همادا  تمدخ  هب 

شروش نوماریپ  ییاھن  یرواد   ، قداص کلم  اتنو  یکام  طسوت  لماک  ۀتیروتا 
رظن هب   . دشاب یم  وا  ییاھن  یاطعا  ۀرک  رد  لیئاکیم  ددجم  روھظ  ای   ، رفیسول

یا هظحل  رد  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  ایشنروی  نکاس  ینونک  لک  رادنامرف  دسر  یم 
نکمم اتنو  یکام  زج  هب  یگمھ   ، ددرگزاب هبکوک  یاھرادم  هب  ایناتِس  متسیس  هک 

. دنراد دوجو  زین  یرگید  یاھھاگدید  اما   . دنوش دازآ  تشھب  هب  دوعص  یارب  تسا 

میقم لک  رادنامرف  - 3

تسرپرس راھچ  تسیب و  ِیمسورج  هورگ   ، ایشنروی تقو  هب  لاسدصکی  رھ 
ناونع هب  ات  دنک  یم  نییعت  امش  ۀرک  رد  تماقا  یارب  ار  دوخ  دارفا  زا  یکی  یا  هرایس 

مایا لوط  رد   . دیامن لمع   ، میقم لک  رادنامرف  ناونع  هب   ، ناش ییارجا  ۀدنیامن 
هک دوب  یدرف  نیمھدزون  وا   . درک رییغت  ییارجا  رسفا  نیا  اھ  هتشون  نیا  ِیگدامآ 

ینونک تسرپرس  مان   . دیدرگ وا  نیشناج  متسیب  درف  درک و  تمدخ  هنوگ  نیدب 
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ناسنا هک   ، تسا هدش  هتشاد  هاگن  ناھنپ  امش  زا  لیلد  نیا  هب  طقف  یا  هرایس 
ار دوخ  یرشب  قوف  ناقوفام  هداعلا و  قراخ  نانطومھ  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  یناف 

. درامشب نایادخ  ۀرمز  رد  یتح  ، و  دھد رارق  مارتحا  سیدقت و  دروم 

زج هب   ، درادن هرک  روما  تیریدم  رد  یصخش  یعقاو  ۀتیروتا  چیھ  میقم  لک  رادنامرف 
ۀدننک گنھامھ  ناونع  هب  وا   . مسورج رواشم  راھچ  تسیب و  ۀدنیامن  ناونع  هب 
تیمسر هب  ًامومع  ربھر  مارتحا و  دروم  سیئر  دنک و  یم  لمع  یرشب  قوف  تلود 
یمامت  . دننک یم  لمع  ایشنروی  رد  هک  تسا  ینامسآ  تادوجوم  ۀدش  هتخانش 
یقلت دوخ  ۀدننک  گنھامھ  ریدم  ناونع  هب  ار  وا  ناگتشرف  یاھھورگ  یاھ  هتسر 

یکی هک  نیلوا  تمیزع 3-2-1  ماگنھ  زا   ، دحتم یاھینیبانیب  هک  یلاح  رد   ، دننک یم 
ناونع هب  یپایپ  لک  نارادنامرف  هب  یتسار  هب   ، تشگ رواشم  راھچ  تسیب و  زا 

. دنرگن یم  دوخ  یا  هرایس  ناردپ 

نیمارف و هزور  رھ   ، درادن هرایس  رد  یصخش  یعقاو و  ۀتیروتا  لک  رادنامرف  هچ  رگا 
ناونع هب  هطوبرم  یاھتیصخش  ۀیلک  طسوت  هک  دنک  یم  رداص  یددعتم  تامیمصت 

ات تسا  هناردپ  رواشم  کی  ناونع  هب  رتشیب  ًاتدمع  وا   . دوش یم  هتفریذپ  رخآ  مالک 
لمع یا  هرایس  سنرپ  کی  نوچمھ  وا  تاھج  یخرب  زا   . یکینکت نارمکح  کی 

. دراد کیدزن  تھابش  لایرتام  نادنزرف  تلود  هب  رتشیب  رایسب  وا  تلود  اما   ، دنک یم 

ناونع هب  هتشگزاب  ِلک  رادنامرف  نآ  ۀطساو  هب  هک  یبیترت  قباطم  ایشنروی  تلود 
یا هرایس  یاھسنرپ  ۀدنریگرب  رد  هک  متسیس  نارمکح  ۀنیباک  تقوم  وضع  کی 

ناونع هب  اتنو  یکام  هک  یماگنھ   . دوش یم  یگدنیامن  مسورج  یاھاروش  رد  تسا 
یاروش رد  ار  دوخ  یاج  وا  هک  تفر  یم  راظتنا   ، دش نییعت  سنرپ  ماقم  مئاق 

یزیچ تھج  نیا  رد  وا  نونکات  اما   ، دریگ هدھع  هب  ًاروف  ایناتِس  یا  هرایس  یاھسنرپ 
. تسا هدادن  ناشن 

رتالاب یاھدحاو  اب  کیناگرا  کیدزن  رایسب  ۀطبار  کی  ایشنروی  یدام  قوف  تلود 
ار مسورج  زین  نوتگنیولس و   ، میقم لک  رادنامرف  یتھج  زا   . درادن یلحم  ناھج 

ۀدنیامن ًامیقتسم  هک  رواشم  راھچ  تسیب و  یوس  زا  وا  اریز   ، دنک یم  یگدنیامن 
دنورھش هک  یا  هرایس  رادنامرف  . و  دیامن یم  لمع  دنتسھ  لیئربج  لیئاکیم و 

لمع وگنخس  کی  ناونع  هب  متسیس  نارمکح  یارب  دناوت  یم   ، تسا مسورج 
ًامیقتسم  ، ایشندیا رظان   ، کدادنارو رسپ  کی  قیرط  زا  هبکوک  نالوئسم   . دیامن

. دنوش یم  یگدنیامن 

هبترمالاو رظان  - 4

یھاتوک تدم  هک  یا  هرایس  ۀتیروتا  یرایتخا  بحاصت  ۀطساو  هب  ایشنروی  تیمکاح 
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رتشیب تفرگ  تروص  هتشذگ  رد  کدایشالرن  تلود  طسوت  یا  هرایس  شروش  زا  سپ 
رظان کی  وا   . تسا نکاس  کدادنارُو  رسپ  کی  ایشنروی  رد  زونھ   . تسا هدش  هدیچیپ 
تیمکاح رادتناما   ، لیئاکیم میقتسم  لمع  بایغ  رد  تسا و  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو 
نیموس تسیب و  نارمکح ) بیان  ینامز  و   ) هبترمالاو ینونک  رظان   . تسا یا  هرایس 

. دنک یم  تمدخ  ایشنروی  رد  هنوگ  نیدب  هک  تسا  یرفن 

لرتنک تحت  زونھ  هک  دنراد  دوجو  یا  هرایس  تالکشم  زا  یصخشم  یاھھورگ 
تارایتخا ۀزوح  تحت  رفیسول  شروش  ماگنھ  رد  ، و  دنتسھ ایشندیا  یاھ  هبترمالاو 

وا  . دوش یم  لامعِا  کدادنارُو  رسپ  کی  طسوت  روما  نیا  رد  هتیروتا   . دنتفرگ رارق  اھنآ 
ناتسرپرس اب  یکیدزن  رایسب  یتروشم  طباور  هک  تسا  کدایشالرن  رظان  کی 

ناسیئر ، و  دنتسھ لاعف  رایسب  ایشنروی  رد  یداژن  ناتسرپرس   . دراد یا  هرایس 
اھنآ یتروشم  ریدم  ناونع  هب  هک  میقم  ِکدادنارُو  رظان  هب  اھنآ  یھورگ  نوگانوگ 

. دنتسھ لصو  یمسرریغ  روط  هب  دنک  یم  لمع 

ًافرص روما  یخرب  رد  زج  هب   ، تلود ِیلاع  یعقاو و  تسرپرس  نارحب  کی  ماگنھ  رد 
تراظن راک  هب  لوغشم  نونکا  هک  دشاب  یم  ایشندیا  ِکِدادنارُو  رسپ  نیا   ، یحور

هب یصخش  ًافرص  روما  یخرب  رد  یحور و  درف  هب  رصحنم  تالکشم  نیا  رد   ) . تسا
یھدنامرف داتس  هب  هک  هدنامرف  مظعا  ۀتشرف  هب  یلاع  ۀتیروتا  دسر  یم  رظن 

هدش لوحم  هدش  رارقرب  ایشنروی  رد  یگزات  هب  تسا و  لصو  هتسر  نآ  یا  هیحان 
(. تسا

تلود دوخ  دیدحالص  هب  انب  هک  تسا  رادروخرب  تردق  نیا  زا  هبترمالاو  رظان  کی 
هدش هتشاگن  ، و  دنک فرصت  یا  هرایس  یدج  یاھنارحب  تاظحل  رد  ار  یا  هرایس 
یتاقوا نینچ  رد   . تسا هداد  خر  راب  هس  یس و  رما  نیا  ایشنروی  خیرات  رد  هک  تسا 

یمامت یور  ، و  دنک یم  لمع  هبترمالاو  ماقم  مئاق  ناونع  هب  هبترمالاو  رظان 
مظعا ناگتشرف  یا  هیحان  نامزاس  زج  هب  هرایس  میقم  ناریدم  ناتسرپرس و 

. دنک یم  لامعا  ارچ  نوچ و  یب  ۀتیروتا 

بیجع و زیچ  هتفرگ  رارق  اوزنا  رد  شروش  اب  تارایس  یارب  کدادنارُو  یاھیماقم  مئاق 
ینوکسم تارک  روما  رد  نامز  رھ  رد  اھ  هبترمالاو  تسا  نکمم  اریز   ، دنتسین یبیرغ 

اھناسنا یاھیھاشداپ  روما  رد  ار  هبکوک  نایاورنامرف  رترب  درخ  ، و  دننک هلخادم 
. دنھد تلاخد 

یا هرایس  تلود  - 5

طوطخ یاتسار  رد   . تسا راوشد  یتسار  هب  ایشنروی  یعقاو  تلود  فیصوت 
تلود چیھ   ، هناگادج ِییاضق  ، و  هیرجم  ، هننقم شخب  نوچمھ   ، ناھج یھدنامزاس 
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ندش یا  هرایس  تلود  ۀننقم  ۀخاش  هب  رواشم  راھچ  تسیب و   . درادن دوجو  یمسر 
تردق اب  یتروشم  تقوم و  ییارجا  سیئر  کی  لک  رادنامرف   . دنتسھ کیدزن  رایسب 

عجرم تردق  چیھ  ًاقلطم  . و  تسا رادروخرب  نآ  زا  هبترمالاو  رظان  هک  تسا  وتو 
. رگ یجنایم  یاھنویسیمک  طقف  هکلب  درادن ―  دوجو  هرایس  رد  لماع  ییاضق 

لباقتم تیاضر  اب  دوش  یم  طوبرم  اھینیبانیب  اھمیفارس و  هب  هک  یتالکشم  رثکا 
زج هب   ، وا ماکحا  یمامت  اما   . دریگ یم  رارق  یرواد  دروم  لک  رادنامرف  طسوت 
فانیتسا ضرعم  رد   ، دراد یم  مالعا  ار  رواشم  راھچ  تسیب و  نیمارف  هک  یماگنھ 
بوصنم یا  هرایس  درکراک  یارب  هک  یلحم  نیلوئسم   ، رگیجنایم یاھنویسیمک 

. دنراد رارق  ایناتِس  متسیس  نارمکح  یتح  ای  ، و  دنا هدش 

مدآ عون  رتخد  رسپ و  کی  یدام  ماظن  یا و  هرایس  سنرپ  کی  ِیدام  لنسرپ  نادقف 
ینیبانیب تاقولخم  یداعریغ  تامدخ  رطاخ  هب  اھمیفارس و  ۀژیو  درکراک  ۀطساو  هب 
ناگتشرف ۀناگ  هس  روضح  طسوت  یا  هرایس  سنرپ  نادقف   . دوش یم  ناربج  ًاشخب 
. دوش یم  ناربج  رثؤم  یا  هنوگ  هب  لک  رادنامرف  ، و  هبترمالاو رظان   ، مظعا

دروم ًاصخش  یا  هزادنا  ات  رادیاپان و  ۀتفای  نامزاس  ًاتبسن  ِیا  هرایس  تلود  نیا 
هتسویپ رادم  مظعا و  ناگتشرف  زودنا  نامز  ِیرای  لیلد  هب  هدش  عقاو  یتسرپرس 
یاھیراوشد یا و  هرایس  یرارطضا  یاھتیعضو  رد  ررکم  رایسب  روط  هب  هک  اھنآ  ۀدامآ 

یکینکت ظاحل  هب   . تسا رثؤم  راظتنا  دح  زا  شیب  دریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  یرادا 
کی رد  اما   ، دراد رارق  اوزنا  رد  کدایشالرن  یاھرادم  رد  یحور  رظن  زا  زونھ  هرایس 

ناگتشرف رادم  دربراک  قیرط  زا  دناوت  یم  نونکا  ییاسران  نیا  یرارطضا  تیعضو 
یور رب  تقیقح  حور  ندش  هتخیر  ماگنھ  زا  هتبلا   . دریگ رارق  زارتحا  دروم  مظعا 
اھناسنا کت  کت  هب  یا  هرایس  یاوزنا   ، شیپ لاس  دصھن  رازھ و  رد  اھناسنا  یمامت 

. دراد یکدنا  طبر 

رادنامرف نآ  رد  هک  دوش  یم  زاغآ  یتروشم  یوگتفگ  کی  ابایشنروی  رد  یرادا  زور  رھ 
، تسرپرس میفانرپوس   ، هبترمالاو رظان   ، مظعا ناگتشرف  ِیا  هرایس  سیئر   ، لک

نادنزرف نایم  زا  هدش  توعد  نانامھیم  ، و  هرایس میقم  تایح  نیلماح  سیئر 
بسح رب  تسا  نکمم  هک  رگرادید  نایوجشناد  زا  یخرب  نایم  زا  ای   ، ناھج ۀبترمالاو 

. دنراد تکرش  دنشاب  هتشاد  تماقا  هرایس  رد  قافتا 

ناسیئر اھنآ   . تسا میفارس  هدزاود  لماش  لک  رادنامرف  یرادا  میقتسم  ۀنیباک 
قوف لصفالب  ناریدم  ناونع  هب  هک  دنتسھ  هژیو  ناگتشرف  زا  هورگ  هدزاود  ییارجا 

. دننک یم  لمع  یا  هرایس  تابث  تفرشیپ و  ِیرشب 

یا هرایس  یتسرپرس  دشرا  میفارس  - 6
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حور نتخیر  اب  نامزمھ   ، دش دراو  ایشنروی  هب  لک  رادنامرف  نیتسخن  هک  یماگنھ 
اھنآ  . دش یم  یھارمھ  هژیو  یاھمیفارس  زا  هورگ  هدزاود  اب  وا   ، تقیقح

یا هرایس  ۀژیو  تامدخ  یخرب  هب  ًاروف  هک  دندوب  نوتگنیفارس  نالیصحتلا  غراف 
هرایس یتسرپرس  دشرا  میفارس  ناونع  هب  الاو  ناگتشرف  نیا   . دندوب هدش  هدرامگ 

تحت  ، یا هرایس  ۀبترمالاو  رظان  ریگارف  لرتنک  زا  ادج  ، و  دنا هدش  هتخانش 
. دنتسھ میقم  لک  رادنامرف  لصفالب  یتسرپرس 

لک رادنامرف  یمومع  یتسرپرس  تحت  هک  یلاح  رد   ، ناگتشرف زا  هورگ  هدزاود  نیا 
ناسیئر  ، فارس ۀرفن  هدزاود  ناگتشرف  یاروش  طسوت  ًاروف   ، دننک یم  لمع  میقم 
ۀنیباک ناونع  هب  نینچمھ  اروش  نیا   . دنوش یم  یتسرپرس   ، هورگ رھ  لماع 

. دنک یم  تمدخ  میقم  لک  رادنامرف  بلطواد 

ناسیئر یاروش  نیا  یتسرپرس  اھمیفارس  ِیا  هرایس  سیئر  ناونع  هب  نم 
هیلوا ۀتسر  زا  بلطواد  میفانرپوس  کی  نم  ، و  مراد هدھع  هب  ار  فارس  ناگتشرف 

رد هک  هرایس  ناگتشرف  یاھھورگ  نیشیپ  سیئر  نیشناج  ناونع  هب  هک  متسھ 
. منک یم  تمدخ  ایشنروی  رد  درک  اطخ  ایشسگیلک  ییادج  ماگنھ 

ایشنروی رد  ریز  تروص  هب  یا  هرایس  یتسرپرس  ِدشرا  یاھمیفارس  زا  هورگ  هدزاود 
: دننک یم  لمع 

. دنتسھ یا  هرود  هورگ   ، رضاح رصع  ناگتشرف  اھنیا   . یراودا ناگتشرف   -1
رد هک  یرصع  کیئازوم  اب  بسانتم  هک  لسن  رھ  روما  تیریدم  یتسرپرس و 

هدش هدرپس  ینامسآ  نامداخ  نیا  هب   ، دنا هدش  یحارط  دنھد  یم  خر  نآ 
دننک یم  تمدخ  ایشنروی  رد  هک  یراودا  ناگتشرف  ینونک  هورگ   . تسا

. تسا هدش  هدرامگ  هرایس  هب  رضاح  ۀرود  لوط  رد  هک  تسا  یھورگ  نیموس 

یلاوتم راصعا  ِیلماکت  تفرشیپ  ِندومن  زاغآ  راک  تفرشیپ . ناگتشرف   -2
یتاذ دنور  ۀعسوت  اھنآ   . تسا هدش  لوحم  اھمیفارس  نیا  هب  یعامتجا 

ریذپان هفقو  یا  هنوگ  هب  اھنآ   . دنزاس یم  افوکش  ار  یلماکت  تاقولخم  تفرشیپ 
نونکا هک  یھورگ   . دنزاسب دنشاب  دیاب  هک  هچنآ  ار  اھزیچ  ات  دننک  یم  شالت 
هتفای صیصخت  هرایس  هب  هک  تسا  یھورگ  نیمود  تسا  راک  هب  لوغشم 

. تسا

نیرتاشوک  ، دنتسھ اھاسیلک “ ناگتشرف   ” اھنیا یبھذم . نانابھاگن   -3
هک دننک  یم  شالت  اھنآ   . تسا هدوب  تسھ و  هک  هچنآ  ناگدنرادھاگن 

هب هرود  کی  زا  یقالخا  یاھشزرا  نما  راذگ  رطاخ  هب  هک  ار  هچنآ  یاھلآ  هدیا 
تفرشیپ ناگتشرف  تام  شیک و  اھنآ   . دننک ظفح  تسا  هتفای  اقب  رگید  ۀرود 

رد نھک و  لاکشا  نادواج  یاھشزرا  لاقتنا  لابند  هب  لاح  نامھ  رد  ، و  دنتسھ
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لسن کی  زا  راتفر  هشیدنا و  ۀتفای  تابث  رتمک  اذل  نیون و  یاھوگلا  هب  راذگ  لاح 
اما  ، دننک یم  هزرابم  یونعم  لاکشا  یارب  ناگتشرف  نیا   . دنشاب یم  یرگید  هب 

نایارگ بھذم  ِیلاجنج  ینعم  یب  یاھشخب  ییارگ و  هقرف  قوف  عبنم  اھنآ 
نیمجنپ دیامن  یم  لمع  ایشنروی  رد  نونکا  هک  یھورگ   . دنتسین رھاظتم 

. دنک یم  لمع  هنوگ  نیدب  هک  تسا  یھورگ 

ناریدم  ، دنتسھ اھروپیش “ ناگتشرف   ” اھنیا تلم . یگدنز  ناگتشرف   -4
لرتنک رد  نونکا  هک  یھورگ   . ایشنروی یلم  یگدنز  ِیسایس  یاھدرکراک 

هرایس رد  هک  تسا  یھورگ  نیمراھچ  دنک  یم  لمع  یللملا  نیب  طباور  ریگارف 
فارس ناگتشرف  زا  شخب  نیا  تمدخ  قیرط  زا  هژیو  هب   . دیامن یم  تمدخ 
. دننک یم  تموکح  اھناسنا “ یاھیھاشداپ  رد  اھ  هبترمالاو   ” هک تسا 

راک نامز  یلماکت  یاھداژن  ظفح  یارب  هک  ییاھنآ  اھداژن . ناگتشرف   -5
رد  . اھنآ یبھذم  یاھیدنبھورگ  یسایس و  یاھیریگرد  زا  رظن  فرص   ، دننک یم 

زورما ناراگزور  مدرم  اب  هک  دنراد  دوجو  یرشب  داژن  هُن  یایاقب  ایشنروی 
تمدخ هب  کیدزن  روط  هب  اھمیفارس  نیا   . دنا هدش  بیکرت  هتخیمآرد و 

، تسا ایشنروی  رد  نونکا  هک  یھورگ  ، و  دنتسھ طوبرم  یداژن  ناتسرپرس 
صیصخت هرایس  هب  تساکیطنپ  زور  زا  دعب  یدوز  هب  هک  تسا  ینیزاغآ  هورگ 

. تفای

حرط رصع و  کی  هک  دنتسھ  ینیب  شیپ  ناگتشرف  اھنیا  هدنیآ . ناگتشرف   -6
تفرشیپ لاح  رد  دیدج و  ۀرود  کی  رتھب  یاھزیچ  ققحت  یارب  ار  هدنیآ 

هک یھورگ   . دنتسھ یپایپ  راصعا  یاھتکتیشرآ  اھنآ  ؛  دننک یم  ینیب  شیپ 
هدرک لمع  هنوگ  نیدب  هرایس  رد  ینونک  ۀرود  زاغآ  زا  تسا  هرایس  رد  نونکا 

. تسا

ار اھمیفارس  زا  هورگ  نیموس  کمک  نونکا  ایشنروی  یرگنشور . ناگتشرف   -7
نیا  . دراد یم  تفایرد  دنتسھ  یا  هرایس  شزومآ  ییافوکش  فقو  هک 
، دارفا هب  هک  هنوگ  نادب   ، یقالخا ینھذ و  شزومآ  راک  هب  ناگتشرف 
طوبرم اھداژن  یمامت  ، و  اھتلم  ، تاعامتجا  ، سرادم  ، اھھورگ  ، اھ هداوناخ 

. دنتسھ لوغشم   ، تسا

لماوع نآ  یرای  هب  هک  دنتسھ  یفارس  نامداخ  اھنیا  یتمالس . ناگتشرف   -8
صیصخت دنتسھ  یرامیب  زا  یریگشیپ  یتمالس و  جیورت  فقو  هک  یناسنا 

تمدخ هرود  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یھورگ  نیمشش  ینونک  هورگ   . دنا هتفای 
. دیامن یم 

نامداخ زا  هورگ  نیمجنپ  تامدخ  زا  نونکا  ایشنروی  هناخ . یاھمیفارس   -9
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، یرشب ندمت  نیداینب  داھن   ، هناخ تفرشیپ  ظفح و  فقو  هک  هتشرف 
. تسا دنم  هرھب  دشاب  یم 

ۀعسوت جیورت  ریگرد  فارس  ناگتشرف  زا  هورگ  نیا  تعنص . ناگتشرف   -10
نیا  . دشاب یم  ایشنروی  نامدرم  نایم  رد  یداصتقا  طیارش  دوبھب  یتعنص و 

. تسا هتفای  رییغت  راب  تفھ  لیئاکیم  یاطعا  ماگنھ  زا  هورگ 

، حازم  ، جیرفت یاھشزرا  هک  دنتسھ  ییاھمیفارس  اھنیا  حیرفت . ناگتشرف   -11
یاھیمرگرس ءاقترا  ددصرد  هراومھ  اھنآ   . دننک یم  جیورت  ار  تحارتسا  و 

تغارف زا  رتدنمدوس  یرو  هرھب  جیورت  بیترت  نیدب  دنتسھ و  ناسنا  یحیرفت 
رد هک  تسا  هتسر  نآ  زا  هورگ  نیموس  ینونک  هورگ   . دننک یم  جیورت  ار  یرشب 

. دنک یم  تمدخ  ایشنروی 

نآ  ، دنتسھ ناگتشرف  ِناگتشرف  اھنیا  یرشب . قوف  تمدخ  ناگتشرف   -12
، هرایس رد  یرشب  قوف  رگید  یاھیگدنز  ۀیلک  رد  تمدخ  هب  هک  ییاھمیفارس 
تمدخ ینونک  ۀرود  زاغآ  ماگنھ  زا  هورگ  نیا   . دنا هتفای  صیصخت   ، مئاد ای  تقوم 

. تسا هدرک 

ۀویش ای  تسایس  روما  رد  دشرا  یاھمیفارس  یاھھورگ  نیا  هک  یماگنھ 
لصف لح و  لک  رادنامرف  طسوت  ًالومعم  اھنآ  تافالتخا   ، دنرادن قفاوت  یا  هرایس 

رد فالتخا  دروم  دراوم  ِینیگنس  تعیبط و  رب  انب  وا  ماکحا  یمامت  اما   ، دوش یم 
. دنراد رارق  فانیتسا  ضرعم 

یاھورملق یور  یرایتخا  ای  میقتسم  لرتنک  ناگتشرف  یاھھورگ  نیا  زا  کیچیھ 
دوخ هب  طوبرم  لمع  ورملق  روما  دنناوت  یمن  اھنآ   . دنراد یمن  لامعا  شیوخ  تیرومأم 
لرتنک تحت  ار  یا  هرایس  طیارش  نانچ  دنناوت  یم  اما   ، دنیامن لرتنک  لماک  روط  هب  ار 
یور بولطم  یا  هنوگ  هب  دنناوتب  هک  دنزاس  طبترم  مھ  هب  ار  طیارش  یروط  دنروآرد و 

نینچ اھنآ  دنراذگب و  ریثأت  دنتسھ  لصو  نآ  هب  هک  یرشب  تیلاعف  یاھ  هرتسگ 
. دننک یم 

یارجا یارب  ار  یرایسب  یاھورین  یا  هرایس  ِیتسرپرس  ِدشرا  یاھمیفارس 
، زادرپ هشیدنا  یزکرم  تارادا  تروص  هب  اھنآ   . دنریگ یم  راک  هب  دوخ  یاھتیرومأم 
نمض اھنآ   . دننک یم  لمع  هژورپ  ناگدنھد  جیورت  ، و  ینھذ نوناک  ناگدننک  زکرمتم 
بلغا  ، دننک دراو  یرشب  ناھذا  هب  ار  یرتالاب  دیدج و  میھافم  دنتسین  رداق  هک  نیا 
زا یرشب  درخ  کی  نورد  رد  هک  رتالاب  یاھلآ  هدیا  یخرب  هب  ندیشخب  تدش  یارب 

. دننک یم  لمع  تسا  هدش  رادیدپ  شیپ 

ار یا  هرایس  تفرشیپ  دشرا  یاھمیفارس   ، تبثم لمع  نوگانوگ  رازبا  نیا  زا  ادج  اما 
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تشونرس ۀریخذ  هورگ  ظفح  ، و  شزومآ  ، جیسب قیرط  زا  یتایح  تارطاخم  ربارب  رد 
یشاپورف ربارب  رد  نیمضت  هریخذ  یاھورین  نیا  یلصا  درکراک   . دننک یم  همیب 

رد ینامسآ  یاھورین  هک  دنتسھ  ییاھیشیدنا  رود  اھنآ   . تسا یلماکت  تفرشیپ 
. دنتسھ هعجاف  ربارب  رد  نیمضت  اھنآ  ؛  دنا هدرک  داجیا  یریگلفاغ  لباقم 

تشونرس ۀریخذ  هورگ  - 7

ۀژیو تمدخ  هب  هک  تسا  یا  هدنز  نانز  نادرم و  لماش  تشونرس  ۀریخذ  هورگ 
نانز نادرم و  ۀدنریگ  رب  رد  هورگ  نیا   . دنا هدش  هتفریذپ  هرک  روما  یرشب  قوف  تلود 
یارجا هب  ات  دنا  هدش  باختنا  ملاع  یحور  ناتسرپرس  طسوت  هک  تسا  لسن  رھ 
یارجا رد   . دنناسر یرای  یلماکت  تارک  رد  نامز  نادنزرف  هب  درخ  ششخب و  درکراک 
تاقولخم ِطبترم  ِنتفرگ  راک  هب  نیا  هک  تسا  یلک  ۀویش  نیا   ، زارف یاھحرط  روما 

اھتیلوئسم نیا  نتفرگ  هدھع  هب  یارب  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  ار  یناسنا  یدارا 
نادرم هک  نیا  ضحم  هب   ، ور نیا  زا   . دننک زاغآ  دندرک  بسک  ار  دامتعا  یگتسیاش و 
ۀنحص رد  مزال  تیونعم  ، و  یقالخا یفاک  تبترم   ، ینھذ یفاک  تیفرظ  اب  نانز  و 

یاھتیصخش ِبسانم  ینامسآ  هورگ  هب  تعرس  هب   ، دندش رادیدپ  ارذگ  لمع 
. دنوش هدرامگ   ، یناسنا ناروای   ، طبار یاھناسنا  ناونع  هب  یا  هرایس 

هدیزگرب یا  هرایس  تشونرس  نارادساپ  ناونع  هب  یرشب  تادوجوم  هک  یماگنھ 
دارفا دننک  یم  ارجا  ایند  ناتسرپرس  هک  ییاھحرط  رد  اھنآ  هک  یماگنھ   ، دنوش یم 

هب ار  اھنآ  یارذگ  دنویپ  اھمیفارس  یا  هرایس  سیئر  ماگنھ  نآ  رد   ، دنوش یم  یروحم 
ات دنک  یم  بوصنم  ار  تشونرس  یصخش  نانابھاگن  دنک و  یم  دییأت  یفارس  هورگ 

زا هریخذ  یاھورین  ۀیلک   . دننک تمدخ  یناسنا  ۀریخذ  یاھورین  نیا  هارمھ  هب 
ِیناھیک رتالاب  یاھ  هریاد  رد  اھنآ  رتشیب  ، و  دنرادروخرب هاگآ  - دوخ ناگدننک  میظنت 

. دننک یم  لمع  یحور  یبایتسد  ینالقع و  تفرشیپ 

تارک رد  تشونرس  ۀریخذ  هورگ  رد  تمدخ  یارب  نیریز  لیالد  هب  ملاع  یاھناسنا 
: دنوش یم  هدیزگرب  ینوکسم 

لمتحم رامشیب  یاھتیرومأم  یارب  هنایفخم  نیرمت  یارب  هژیو  تیفرظ  - 1
. هرک روما  نوگانوگ  یاھتیلاعف  یارجا  رد  یرارطضا 

، یسایس  ، یداصتقا  ، یعامتجا ۀژیو  نامرآ  کی  هب  لد  ناج و  اب  فقو  - 2
شاداپ ینادردق و  نودب  تمدخ  هب  قایتشا  هارمھ  هب   ، رگید ای   ، یونعم

. یرشب

یاھیراوشد هب  ییوگخساپ  رد  هک  رکف  ۀدننک  میظنت  کی  زا  یرادروخرب  - 3
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دادعتسا هرک  یرارطضا  عوقولا  بیرق  یاھتیعضو  اب  هلباقم  یا و  هرایس 
. دراد ایشنروی  - شیپ یلامتحا  ۀبرجت  هداعلا و  قراخ 

نیا زا  یطابترا  هورگ  کی  لومشم  یا  هرایس  ینامسآ  تمدخ  زا  شخب  رھ 
هورگ داتفھ  ینوکسم  طسوتم  ۀرک  رھ   . دشاب یم  تشونرس  ۀبتر  یاھناسنا 

لصو هرک  روما  ِینونک  یرشب  قوف  دربھار  هب  کیدزن  زا  هک  ار  تشونرس  ۀناگادج 
، دراد دوجو  تشونرس  ۀریخذ  هورگ  هدزاود  ایشنروی  رد   . دریگ یم  راک  هب  دنتسھ 

. یفارس یتسرپرس  یاراد  ِیا  هرایس  یاھھورگ  زا  کی  رھ  یارب  یکی 

یا هرک  ِیناسنا  نانکاس  لماش  ایشنروی  تشونرس  ۀریخذ  یاھورین  هورگ  هدزاود 
یارب دنا و  هدش  هداد  نیرمت  نیمز  رد  یتایح  رامشیب  یاھراک  یارب  هک  دنتسھ 
ۀعومجم  . دنرب یم  رس  هب  یگدامآ  رد  یا  هرایس  لمتحم  یاھتیعضو  رد  ندرک  لمع 

نت و هورگ 41  نیرتکچوک  تارفن  دادعت   . تسا صخش  لماش 962  نونکا  هورگ  نیا 
یاھتیصخش زا  نت  تسیب  زا  رتمک  زج  هب   . دشاب یم  نت  اھنآ 172  نیرتگرزب 

رد لمتحم  درکراک  یارب  ناشیگدامآ  هب  تبسن  اتمھ  یب  هورگ  نیا  یاضعا   ، یطابترا
یناسنا ۀریخذ  یاھورین  نیا   . دنتسھ عالطا  یب  ًالماک  یا  هرایس  یاھنارحب  یخرب 

نیمھ هب  دنوش و  یم  هدیزگرب  دنتسھ  لصو  اھنآ  هب  بیترت  هب  هک  یھورگ  طسوت 
رد فارس  نابھاگن  ۀتشرف  درکراک  رکف و  ۀدننک  میظنت  ِیبیکرت  کینکت  طسوت  بیترت 
رگید ینامسآ  رامشیب  یاھتیصخش   . دنوش یم  هداد  نیرمت  شزومآ و  نھذ  قامعا 
هژیو یگدامآ  نیا  یمامت  رد  ، و  دننک یم  تکرش  هاگآدوخان  شزومآ  نیا  رد  اھراب 

. دنھد یم  ماجنا  ار  یرورض  دنمشزرا و  تامدخ  اھینیبانیب 

هب دنرداق  دنا  هتفای  قابطنا  رتھب  هک  هیوناث  ینیبانیب  تاقولخم  تارک  یرایسب  رد 
بولطم یاھناسنا  یخرب  یرکف  ناگدننک  میظنت  اب  سامت  زا  یریغتم  تاجرد 

و  ) . دنبای تسد  تماقا  دروم  ۀدش  رکذ  ناھذا  یور  هنارھام  ریثأت  قیرط  زا  هدیزگرب 
نیا هک  دوب  یناھیک  تامیظنت  ۀناتخب  کین  بیکرت  نینچ  قیرط  زا  تسرد 

دروم یاھناسنا  نیا  ( . دنتشگ رادیدپ  ایشنروی  رد  یسیلگنا  نابز  هب  اھیزاسراکشآ 
دح ات  ، و  دنوش یم  جیسب  هریخذ  رامشیب  یاھھورگ  رد  یلماکت  تارک  ۀوقلاب  سامت 

ندمت هک  تسا  رگن  هدنیآ  یاھتیصخش  ِکچوک  یاھھورگ  نیا  قیرط  زا   ، یصخشم
اھناسنا یاھیھاشداپ  رد  دنوش  یم  رداق  اھ  هبترمالاو  دور و  یم  شیپ  یونعم 

درکراک قیرط  زا  تشونرس  ۀریخذ  یاھھورگ  نیا  نانز  نادرم و   . دننک تموکح 
اب ار  سامت  زا  ینوگانوگ  تاجرد  هنوگ  نیدب  ینیبانیب  تاقولخم  ۀدننک  هلخادم 

هب دوخ  ناعونمھ  یارب  اھناسنا  نیمھ  اما  ؛  دنشاب یم  اراد  دوخ  ناگدننک  میظنت 
یعامتجا و یرارطضا  ردان  یاھتیعضو  نآ  رد  زج  هب   ، دنا هدش  هتخانش  یکدنا  ردق 

یشالت زا  یریگشیپ  یارب  هریخذ  یاھتیصخش  نیا  هک  یحور  ۀداعلا  قوف  تالاح 
نیا ایشنروی  رد   . دننک یم  لمع  نآ  رد  هدنز  تقیقح  رون  یدوبان  ای  یلماکت  گنھرف 

. دنا هدش  رگ  هولج  یرشب  خیرات  تاحفص  رد  تردن  هب  تشونرس  ۀریخذ  یاھورین 
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یرورض تاعالطا  ناگدنرادھگن  ناونع  هب  هاگآدوخان  یا  هنوگ  هب  هریخذ  دارفا 
ود طابترا  قیرط  زا   ، هریخذ درف  کی  گرم  لابند  هب  اھراب   . دننک یم  لمع  یا  هرایس 
ندرم لاح  رد  ۀریخذ  درف  نھذ  زا  یتایح  تاعالطا  یخرب  لاقتنا   ، رکف ۀدننک  میظنت 

قیرط زا  کش  نودب  ناگدننک  میظنت   . دوش یم  ماجنا  رتناوج  نیشناج  کی  هب 
هریخذ هورگ  نیا  اب  طابترا  رد  تسا  هتخانشان  ام  یارب  هک  رگید  یاھھار  یرایسب 

. دننک یم  لمع 

زا  ، درادن یمئاد  تسرپرس  چیھ  هچ  رگ   ، تشونرس ۀریخذ  هورگ  ایشنروی  رد 
لیکشت ار  نآ  ۀدننک  هرادا  نامزاس  هک  تسا  رادروخرب  دوخ  یمئاد  یاھاروش 

تیمکاح یاروش   ، یخیرات تلاصا  یاروش   ، ییاضق یاروش  لماش  اھنیا   . دنھد یم 
، هورگ یھدنامزاس  قباطم  هاگ  هب  هاگ   . دنوش یم  رگید  یرایسب  ، و  یسایس
یارب مئاد  یاھاروش  نیا  طسوت  هریخذ  هورگ  لک  یناسنا )  ) یراختفا ناتسرپرس 
هریخذ ناسیئر  نیا  یدصت  نارود  تدم  لوط   . دنا هتفای  تیرومأم  صخشم  درکراک 

. تسا دودحم  صخشم  راک  کی  ماجنا  هب  هک  تسا  تعاس  دنچ  ًالومعم 

، تشاد اھیدنآ  اھیمدآ و  ناراگزور  رد  ار  دوخ  تیوضع  نیرتگرزب  ایشنروی  ۀریخذ  هورگ 
نامز دودح  رد  تفای و  شھاک  هفقو  یب  روط  هب  شفنب  نوخ  ندش  قیقر  اب  و 

روط هب  هریخذ  هورگ  تیوضع  ماگنھ  نآ  زا  ، و  دیسر دوخ  نییاپ  ۀطقن  هب  تساکیطنپ 
. تسا هتفای  شیازفا  هتسویپ 

شیب ایشنروی  رد  هاگآ  ناھج –  نادنورھش  ِیناھیک  ۀریخذ  هورگ  تارفن  دادعت  نونکا  )
ۀرتسگ زا  رتارف  بتارم  هب  اھنآ  یناھیک  یدنورھش  شنیب  هک  تسا  ناسنا  رازھ  زا 
درکراک یعقاو  تعیبط  هک  تسا  نغدق  نم  یارب  اما   ، تسا اھنآ  ینیمز  هاگلزنم 

(. مزاس راکشآ  ار  یرشب  ۀدنز  تادوجوم  زا  ریظن  یب  هورگ  نیا 

یخرب زا  ناش  هرک  ِیحور  یبسن  یاوزنا  دنھد  هزاجا  دیابن  ایشنروی  یاھناسنا 
یا هرایس  ندوب  میتی  ای  یناھیک  یگدش  کرت  ساسحا  کی  یلحم  ناھج  یاھرادم 
روما زا  یرشب  قوف  رثؤم  یعطق و  رایسب  یتسرپرس  کی  هرایس  رد   . دنک داجیا  ار 

. دنک یم  لمع  یرشب  یاھتشونرس  هرک و 

زا یفاکان  ۀدیا  کی  دیناوت  یم  طقف  تلاح  نیرتھب  رد  امش  هک  دراد  تقیقح  نیا  اما 
سنرپ نیزاغآ  ناراگزور  ماگنھ  زا   . دیشاب هتشاد  یا  هرایس  لآ  هدیا  تلود  کی 

هدرب جنر  یداژن  ۀعسوت  هرک و  دشر  ِیھلا  حرط  ِیماکان  زا  ایشنروی   ، یا هرایس 
نیا اب   . دنوش یمن  ینارمکح  ایشنروی  دننامھ  ایناتِس  رادافو  ینوکسم  تارک   . تسا
هیاپ نود  ردقنآ  یوزنم  تارک  ریاس  اب  هسیاقم  رد  امش  ِیا  هرایس  یاھتلود   ، دوجو
دادعت کی  ، و  دنشاب رتدب  تسا  نکمم  هرک  ود  ای  کی  تفگ  ناوت  یم  طقف  ؛  دنا هدوبن 
امش اب  یربارب  حطس  کی  رد  تیرثکا  اما   ، دنشاب رتھب  یردق  تسا  نکمم  یکدنا 

. دنراد رارق 
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تلود صخشمان  تیعضو  تقو  هچ  دنادب  یلحم  ناھج  رد  یسک  دسر  یمن  رظن  هب 
ات هک  دنراد  لیامت  رظن  نیا  هب  نادابن  یاھقداص  کلم   . تفای دھاوخ  نایاپ  یا  هرایس 

یتسرپرس تلود و  رد  یکدنا  رییغت  ایشنروی  هب  لیئاکیم  یصخش  مود  دورو  ماگنھ 
تارییغت  ، شیپ زا  هن  رگا   ، ماگنھ نیا  رد  کش  نودب   . داد دھاوخ  خر  یا  هرایس 

اب هطبار  رد  اما   . دمآ دھاوخ  رد  ارجا  دروم  هب  یا  هرایس  تیریدم  رد  یا  هدرتسگ 
یتح دشاب  رداق  یسک  دسر  یمن  رظن  هب  هرک  یتسرپرس  ِتارییغت  نیا  تعیبط 
یارب یا  هنیشیپ  چیھ  نادابن  ناھج  ینوکسم  تارک  خیرات  یمامت  رد   . دنزب سدح 

ۀدنیآ تلود  اب  هطبار  رد  اھزیچ  یرایسب  نایم  رد   . درادن دوجو  یدادخر  نینچ 
داتس رادم و  کی  ناکم  ریگمشچ  زیچ  کی   ، تسا راوشد  نآ  مھف  هک  ایشنروی 

. تسا هرایس  رد  مظعا  ناگتشرف  ِیا  هیحان  یزکرم 

میتی کی  ایشنروی   . تسا هدشن  شومارف  ناھج  یاھینزیار  رد  امش  یوزنم  ۀرک 
یھلا تبقارم  زا  شروش  ببس  هب  دشاب و  هدش  ماندب  هانگ  اب  هک  تسین  یناھیک 

انواھ و رد  یتح   ، مسورج ات  نوتگنیولس و  ات  اسرووی  زا   . دشاب هدش  هتشاذگ  رانک 
رد نونکا  هک  اھناسنا  امش  ؛ و  میتسھ اجنیا  ام  دنناد  یم  یگمھ  اھنآ   ، تشھب رد 
دیوش یم  هدرمش  زیزع  زیمآرھم  یا  هنوگ  هب  ردقنامھ  تسرد  دیراد  تماقا  ایشنروی 
زگرھ هرک  ایوگ  هک  دیتسھ  تبقارم  دروم  هنارادافو  یا  هنوگ  هب  ردقنامھ  تسرد  و 
یتح ، و  دوب هدشن  عقاو  تنایخ  دروم  نکش  دھع  یا  هرایس  سنرپ  کی  طسوت 

“. دراد تسود  ار  امش  ردپ  دوخ   ” ، دراد تقیقح  دبا  یارب  نیا   . تسا روطنیا  رتشیب 

[. تسا ایشنروی  میقم  هک  اھمیفارس  سیئر  طسوت  هدش  هئارا  ]
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 115
لاعتم دزیا 

دمآرد شیپ  درواتسد   ، لاعتم دزیا  اب   . تسا گرزب  یا  هطبار  یدنزرف   ، ردپ یادخ  اب 
. دشاب یزیچ  زین  دھد و  ماجنا  یراک  دیاب  درف  تسا —  تبترم 

موھفم یاھبوچراچ  تیبسن  - 1

کی نداد  لکش  یارب  نییاپ  ای  الاب  ناھذا  یمامت  یتاذ  ییاناوت  رطاخ  هب  رگا 
، و لماکان  ، یئزج یاھیدنمشوھ   ، دننک رکف  نآ  رد  دنناوتب  هک  دوبن  یناھج  بوچراچ 

یوگلا نیتسخن  دندوبن  رداق  دندوب و  یم  ناوتان  نیداینب  ناھج  رد  لماکت  لاح  رد 
رد دناوتن  رگا   ، دنک کرد  ار  جیاتن  دناوتن  نھذ  رگا   . دنھد لکش  ار  یرکف  یقطنم 
ار یجیاتن  یعطق  یا  هنوگ  هب  ینھذ  نینچ  سپ   ، دنک هنخر  نیتسار  یاھأشنم 
یرازبا تسا  نکمم  هک  درک  دھاوخ  عادبا  ار  ییاھأشنم  تشادنپ و  دھاوخ  یھیدب 

. و دشاب هتشاد  هتخاس  نھذ  تایضرف  نیا  بوچراچ  نورد  رد  یقطنم  ۀشیدنا  یارب 
یاھشنک یارب  قولخم  ۀشیدنا  یارب  یناھج  یاھبوچراچ  نیا  هک  یلاح  رد 

رتمک ای  رتشیب  تاجرد  هب  اھنآ   ، انثتسا نودب   ، دنتسھ یرورض  ینالقع  یقطنم 
. دنشاب یم  اطخ 

بوچ اھنآ  ؛  دنتسھ یقیقح  یبسن  روط  هب  طقف  ناھج  یشنیب  یاھبوچراچ 
لاح رد  طسب  ربارب  رد  ماجنارس  دیاب  هک  دنتسھ  یا  هدافتسا  لباق  یاھتسب 

کین  ، تایقالخا  ، یکین ، و  ییابیز  ، تقیقح مھف   . دننک زاب  هار  یناھیک  کرد  شیازفا 
، اضف  ، نامز  ، تشونرس  ، دوصقم  ، دوجو  ، أشنم  ، تینابر  ، قشع  ، هفیظو  ، یرادرک

رتشیب رایسب  رایسب  دنوادخ   . دنتسھ یقیقح  یبسن  روط  هب  طقف   ، تیھولا یتح 
، دوجو نیا  اب  ؛  تسا دنوادخ  زا  ناسنا  تشادرب  نیرتالاو  ردپ  اما   ، تسا ردپ  کی  زا 
قوف یاھتشادرب  نآ  قیرط  زا  هدیرفآ  هدننیرفآ –  ۀطبار  ندومن  فیصوت  دنزرف  ردپ و 
دمآ دنھاوخ  تسد  هب  تشھب  رد  ، و  انواھ رد   ، ناتناورا رد  هک  تیھولا  زا  یناسنا 
اما  ، دنک رکف  یناسنا  یناھج  بوچراچ  کی  رد  دیاب  ناسنا   . تفای دھاوخ  شیازفا 

هک دنک  روصت  ار  یرتالاب  رگید و  یاھبوچراچ  دناوت  یمن  وا  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا 
. ددنویپ عوقو  هب  دناوت  یم  هشیدنا  نآ  رد 
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یناھیک تیعقاو  عونتم  حوطس   ، اھناھج ناھج  زا  یناسنا  کرد  لیھست  روظنم  هب 
هب قلطم  طقف  اھنیا  نایم  زا   . دنا هتفای  مان  قلطم  ، و  تیانوسبا  ، یھانتم تروص  هب 
، اھقتشم اھیھانتم  اھتیانوسبا و   . تسا ارگدوجو  یتسار  هب  هنادواج و  لماک  روط 

ینارکیب ِنیزاغآ  أشنم و  ِقلطم  ِتیعقاو  یاھشھاک  ، و  اھطرش دیق و   ، تارییغت
. دنتسھ

تاقولخم  . دنراد دوجو  دنوادخ  نادواج  دوصقم  ۀطساو  هب  یھانتم  یاھورملق 
اب هطبار  رد  ، و  دننک داھنشیپ  ار  ییاھیروئت  تسا  نکمم   ، نییاپ الاب و   ، یھانتم

لیلد نیا  هب  ییاھن  لیلحت  رد  اما   ، دنا هدرک  نینچ   ، یناھیک ماظن  رد  یھانتم  ترورض 
، و دوش هداد  حیضوت  دناوت  یمن  ناھج   . تسا هتساوخ  نینچ  دنوادخ  هک  دنراد  دوجو 

تساوخ نیشیپ و  یاھدرکراک  هب  عوجر  نودب  دناوت  یمن  زین  یھانتم  قولخم  کی 
یقطنم لیلد  کی   ، ناگدنروآ دوجو  هب  ای  ناگدننیرفآ   ، ییاین تادوجوم  دوجوم  شیپ 

. دنک هئارا  شدوخ  صخش  دوجو  یارب 

تیلاعت یارب  قلطم  یانبم  - 2

، دھد خر  اھناشکھک  رساترس  رد  دناوت  یمن  دیدج  زیچ  چیھ   ، هنایارگدوجو هاگدید  زا 
، تسا دوجوم  قلطم  تفھ  رد  دبا  یارب  متسھ  نم  رد  ِیتاذ  ِینارکیب  ِلیمکت  اریز 

تیھولا اب  لاقتنا  لباق  یا  هنوگ  هب  ، و  تسا طوبرم  یگناگ  هس  اب  یدرکراک  روط  هب 
یقیرط هب  هنوگ  نیدب  ینارکیب  هک  تیعقاو  نیا  اما   . تسا طبترم  هناگ  هس 

نکممریغ ار  نیا  هجو  چیھ  هب  دراد  روضح  قلطم  تاطابترا  نیا  رد  هنایارگدوجو 
، یھانتم قولخم  کی  هاگدید  زا   . دنبای ققحت  یناھیک  نیون  براجت  هک  دزاس  یمن 
رد هک  یدایز  یاھزیچ   ، دنتسھ هوقلاب  هک  تسا  اھزیچ  یرایسب  لماش  ینارکیب 

. دنشاب ینونک  تیعقاو  کی  هک  نیا  یاج  هب   ، دنتسھ هدنیآ  لامتحا  کی  ۀدر 

رھ شزرا  روطچ  میمھف  یمن  ام   . تسا ناھج  تیعقاو  رد  اتمھ  یب  رصنع  کی   ، شزرا
یتح هک  مینک  یم  فشک  ام  اما   . دبای شیازفا  ًالامتحا  دناوت  یم  یھلا  نارکیب و  زیچ 
یارب  . دنبای رییغت  دنناوت  یم   ، دنباین شیازفا  رگا  یناعم   ، نارکیب تیھولا  طباور  رد 

ِیناعم ۀتفای  شیازفا  کرد  قیرط  زا  یھلا  یاھشزرا  یتح  یبرجت  یاھناھج 
. دنبای یم  شیازفا  تایعقاو  تروص  هب  تیعقاو 

لیدبت رما  کی  ًارھاظ  یبرجت  حوطس  ۀیلک  رد  یناھج  لماکت  شنیرفآ و  حرط  یمامت 
یاھورملق هب  هزادنا  نامھ  هب  یسیدرگد  نیا  ؛ و  تسا تایعقاو  هب  هوقلاب  یاھزیچ 

. تسا طوبرم  حور  یدنمناوت  ، و  نھذ یدنمناوت   ، اضف یدنمناوت 

زا دنوش  یم  هدروآ  یعقاو  دوجو  هب  ناھیک  تالامتحا  نآ  قیرط  زا  هک  یرھاظ  شور 
یبرجت ندش  جتنم  یھانتم و  رد  یبرجت  لماکت  نیا   . دنک یم  قرف  حطس  ات  حطس 
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لماک دوخ  ِلومش  یمامت  رد  یتسار  هب  هنایارگدوجو  ینارکیب   . تسا تیانوسبا  رد 
ار یھانتم  یلماکت  ۀبرجت  لامتحا  یتح  دیاب  ًاموزل  دوخ  لماک  ِلومش  نیا  ، و  تسا
هک هناگ  هس  تیھولا  طباور  قیرط  زا  یبرجت  دشر  نیا  یارب  لامتحا  . و  دریگ رب  رد 

. دوش یم  ناھج  تیعقاو  کی  دراذگ  یم  ریثأت  لاعتم  یور 

هوقلاب ، و  یعقاو  ، نیزاغآ - 3

تعیبط هرتسگ و  ندرک  فیرعت   . تسا زرم  دح و  نودب  یرظن  روط  هب  قلطم  ناھیک 
موھفم نداد  شھاک  ینارکیب و  یارب  ندش  لئاق  طرش  دیق و   ، نیزاغآ تیعقاو  نیا 
رد لماک   ، نارکیب هنادواج –   ، هنادواج نارکیب –  ۀدیا   . تسا یگنادواج  صلاخ 
ینابز چیھ  ایشنروی  ۀدنیآ  ای   ، لاح  ، هتشذگ رد   . تسا تیعقاو  رد  قلطم  هرتسگ و 

، ناسنا  . دشاب یفاک  تیعقاو  ینارکیب  ای  ینارکیب  تیعقاو  نایب  یارب  هک  درادن  دوجو 
اب ار  دوخ  دیاب   ، تسا یھانتمان  ناھیک  کی  رد  یھانتم  قولخم  کی  هک 

، دودحمان دوجو  نآ  ۀتفای  شھاک  یاھتشادنپ  هدش و  فیرحت  یاھ  هشیدنا 
تسا شناوت  زا  رتارف  یتسار  هب  شمھف  هک  ینایاپ  نودب  ، و  زاغآ نودب   ، یھانتیال

. دزاس عناق 

نتسکش یارب  شالت  نودب  ادتبا  هک  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یمن  زگرھ  نھذ 
یمامت ۀدننک  هناگی  نھذ   . دنک کرد  ار  قلطم  کی  موھفم  یتیعقاو  نینچ  یگناگی 

شالت یارب  ییانبم  چیھ  نھذ   ، اھییارگاو نیا  نادقف  طیارش  رد  اما   ، تسا اھییارگاو 
. دبای یمن  مھف  لباق  میھافم  نیودت  رد 

میسقت رما  نیا  مھف  یارب  ناسنا  یاھشالت  زا  شیپ  ینارکیب  ِنیزاغآ  ِییاتسیا 
تالاقم نیا  رد  هک  دراد  دوجو  یگناگی  کی  ینارکیب  رد   . دراد یم  مزال  ار  ازجا  هب  ندرک 
اما  . قولخم نھذ  تشادنپ  نیتسخن  تسا —  هدش  نایب  متسھ  نم  ناونع  هب 

، یگناگود هب  یگناگی  نیا  هک  تسا  هنوگچ  دمھفب  دناوت  یمن  هاگچیھ  قولخم  کی 
یگناگی ناونع  هب  لاح  نیا  اب  هک  یلاح  رد   ، دوش یم  لیدبت  عونت  ، و  یگناگ هس 

هک هاگنآ   ، دوش یم  هجاوم  هباشم  لکشم  کی  اب  ناسنا   . دنام یم  یقاب  لماک 
یعمج یبای  تیصخش  رانک  رد  ار  ثیلثت  ۀدشان  میسقت  تیھولا  ات  دنک  یم  گنرد 

. دھد رارق  قمعت  دروم  دنوادخ 

کی تروص  هب  موھفم  نیا  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  ینارکیب  زا  ناسنا  ۀلصاف  طقف 
نآ رگید  یوس  زا   ، تسا یگناگی  رظن  کی  زا  ینارکیب  هک  یلاح  رد   . دوش نایب  تغل 

دنمشوھ تادوجوم  طسوت  هک  روطنآ   ، ینارکیب  . تسا زرم  دح و  ای  نایاپ  نودب  عونت 
ِکیزیفاتم قولخم و  ۀفسلف  سکوداراپ  ِرثکادح   ، دوش یم  هدھاشم  یھانتم 

نارکیب هک  ردپ  هب  شیاین  ۀبرجت  رد  ناسنا  یونعم  تعیبط  هچ  رگا   . تسا یھانتم 
لاعتم دزیا  رثکادح  کرد  ۀطساو  هب  ناسنا  ینالقع  کرد  تیفرظ   ، دسر یم  تسا 
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رتمک اھنآ  ؛  دنتسھ اھمان  هدنیازف  روط  هب  میھافم   ، لاعتم زا  رتارف   . دسر یم  نایاپ  هب 
مھف زا  قولخم  دروآرب  رتشیب  رتشیب و  اھنآ  ؛  دنتسھ تیعقاو  نیتسار  باقلا  رتمک  و 

. دنتسھ یھانتم  قوف  یوس  هب  یھانتم 

: دراد زاف  هس  هک  تسا  یتشادنپ  لماش  قلطم  حطس  نیداینب  موھفم  کی 

هک متسھ  نم  عبنم  یلجت  نآ   ، زکرم عبنم و  نیلوا  لماک  موھفم  نیزاغآ .  -1
. دراد نآ  رد  أشنم  تیعقاو  یمامت 

. تشھب ، و  موس  ، مود زکارم  عبانم و   ، تیعقاو قلطم  هس  تدحو   . یعقاو - 2
ۀدنریگ رب  رد  تشھب  ۀریزج  ، و  نارکیب حور   ، نادواج رسپ  ۀناگ  هس  تیھولا  نیا 

. تسا زکرم  عبنم و  نیلوا  ندوب  نیزاغآ  ِیعقاو  یزاسراکشآ 

، و لماک  ، تیھولا یاھقلطم   ، یگوقلاب ِقلطم  هس  ِیگناگی  هوقلاب .  -3
یزاسراکشآ ۀدنریگ  رب  رد  ارگ  دوجو  ِیگوقلاب  ۀناگ  هس  تیھولا  نیا   . یناھج

. تسا زکرم  عبنم و  نیلوا  ندوب  نیزاغآ  ۀوقلاب 

دوش یم  ینارکیب  ۀدودحم  رد  شنت  بجوم  هوقلاب  ، و  یعقاو  ، نیزاغآ لباقتم  ۀطبار 
، لاعتم  ، هناگتفھ تشرس   ، دشر ؛ و  دماجنا یم  ناھج  یمامت  دشر  لامتحا  هب  هک 

. تسا یئاغ  و 

یلاح رد   ، تسا قلطم  یگوقلاب   ، لماک ، و  یناھج  ، تیھولا یاھقلطم  طابترا  رد 
، تشھب ، و  موس  ، مود زکارم  عبانم و  طابترا  رد  ؛  تسا یرادیدپ  لاح  رد  تیعقاو  هک 

نیزاغآ رد  ؛  تسا یرادیدپ  لاح  رد  یگوقلاب  هک  یلاح  رد   ، تسا قلطم  تیعقاو 
رد ای  دوجوم  یگوقلاب  ای  تیعقاو  هک  مییوگب  میناوت  یمن  ام   ، زکرم عبنم و  نیلوا  ندوب 

. تسھ ردپ  تسا —  یرادیدپ  لاح 

دراد هک  تسا  نآ  هوقلاب  ؛  تسھ هدوب و  هک  تسا  نآ  یعقاو   ، نامز هاگدید  زا 
، تیدبا هاگدید  زا   . تسھ هک  تسا  نآ  ندوب  نیزاغآ  ؛  دوب دھاوخ  دوش و  یم 
یاھتیفیک نیا   . دنتسین نایامن  هنوگ  نیدب  هوقلاب  ، و  یعقاو  ، نیزاغآ نایم  یاھتوافت 

همھ تیدبا  رد   . دنتسین نداد  زیمت  لباق  نانچ  تیدبا  تشھب –  حوطس  رد  هناگ  هس 
. تسا هدشن  راکشآ  اضف  نامز و  رد  زونھ  زیچ  همھ  طقف  تسھ —  زیچ 

رد تیعقاو   . تسا تیفرظ  یگوقلاب   ، تسا هدام  تیعقاو   ، قولخم کی  هاگدید  زا 
؛ دبای یم  شرتسگ  نوماریپ  ینارکیب  هب  اجنآ  زا  دراد و  دوجو  هطقن  نیرت  یزکرم 

اھزیچ یمامت  زکرم  رد  دیآ و  یم  نورد  یوس  هب  ینارکیب  نوماریپ  زا  یگوقلاب 
ۀخرچ ۀناگود  تاکرح  بجوم  ادتبا  هک  تسا  نآ  ندوب  نیزاغآ   . دنک یم  یقالت 
دوجوم تایعقاو  ِنتخاس  هوقلاب  تایعقاو و  هب  اھیگوقلاب  زا  تیعقاو  یسیدرگد 
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. دزاس یم  لداعتم  ار  اھنآ  سپس  دوش و  یم 

زگرھ ور  نیا  زا   ، دننک یم  لمع  ناھیک  نادواج  ًالماک  حطس  رد  یگوقلاب  ِقلطم  هس 
رد یگوقلاب  ۀناگ  هس  تیھولا   . دننک یمن  لمع  هنوگ  نیدب  قلطمریز  حوطس  رد 

نکمم هوقلاب   . دبای یم  یلجت  لاعتم  رد  یئاغ و  اب  تیعقاو  ۀدنبای  دورف  حوطس 
، دبای تیعقاو  نامز  رد  قلطمریز  حطس  کی  رد  شخب  کی  اب  هطبار  رد  دناوتن  تسا 
هن  ، دوش یم  مکاح  تیاھن  رد  دنوادخ  تساوخ   . تسین نینچ  عمج  رد  زگرھ  اما 

. عمج اب  هطبار  رد  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب  اما  درف  اب  هطبار  رد  هشیمھ 

؛ دنشاب یم  اراد  ار  شیوخ  زکرم  ناھیک  یاھدوجو  هک  تسا  تیعقاو  ِیگناگ  هس  رد 
تشھب ، و  حور  ، رسپ طابترا  نیا  رد  یگمھ   ، دشاب یژرنا  ای   ، نھذ  ، حور هچ 

رد اھتیصخش  یمامت  یارب  یلصا  یوگلا  یحور  ِرسپ  تیصخش   . دنزکرمتم
هک تسا  نیداینب  یوگلا  نآ  تشھب  ۀریزج  رھوج   . تسا اھناھج  یمامت  رساترس 

نآ لامک  لاح  رد  یزاسراکشآ  کی  اھناھجربا  ، و  لماک یزاسراکشآ  کی  انواھ 
ندیرفآ  ، یناھیک یژرنا  ینھذ  یزاس  لاعف  لاح  نامھ  رد  کرتشم  لماع   . دنتسھ
حوطس ۀدش  باسح  ًاقیقد  یاھلولعم  اھتلع و  قیفلت  ، و  یحور فدھ  موھفم 

یھانتم و ناھج  کی  رد   . تسا یونعم  حطس  ِیدارا  یاھ  هزیگنا  دصاقم و  اب  یدام 
طورشم لاعتم  رد  وا  هک  روطنآ   ، وا رب  انب  یئاغ و  رد  تشھب  ، و  حور  ، رسپ نآ  یارب 

. دننک یم  لمع   ، دبای یم  یگتسیاش  وا  رد  دوش و  یم 

. تسا نآ  یوجتسج  رد  تشھب  هب  دوعص  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیھولا )  ) ِتیعقاو
. دبای یم  لماکت  وجتسج  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  یرشب ) تینابر   ) ِیگوقلاب
، و هوقلاب ناسنا   ، یعقاو ناسنا  ماغدا  کرتشم و  دوجو  هک  تسا  نآ  نیزاغآ 

. دزاس یم  رسیم  ار  هنادواج  ناسنا 

. تسا طوبرم  تیلعف  هب  یگوقلاب  زا  تیعقاو  موادم  لاقتنا  هب  ناھیک  ییاھن  ییایوپ 
رد اما   ، دشاب هتشاد  دوجو  ینایاپ  یسیدرگد  نیا  یارب  تسا  نکمم   ، یروئت رد 
نم  ) نیزاغآ ۀرتسگ  رد  ود  رھ  یعقاو  هوقلاب و  اریز   ، تسا نکممریغ  نیا   ، عقاو

هک دزاس  یم  نکممریغ  ار  نیا  هشیمھ  یارب  تیوھ  نییعت  نیا  ، و  دنتسھ متسھ )
نییعت متسھ  نم  اب  هک  هچ  رھ   . دش لئاق  ناھج  یلماکت  تفرشیپ  یارب  یدح 
یاھلیسناتپ تیعقاو  اریز  دبایب  تفرشیپ  یارب  ینایاپ  دناوت  یمن  زگرھ  دوش  تیوھ 

. تسا قلطم  زین  متسھ  نم  تایعقاو  ِیگوقلاب  ، و  تسا قلطم  متسھ  نم 
ماگنھ نیا  ات  هک  ییاھیگوقلاب  کرد  زا  یدیدج  یاھھار  اھتیعقاو  هشیمھ 

رد ون  تیعقاو  کی  اھنت  هن  یرشب  میمصت  رھ  دوشگ —  دنھاوخ  دندوب  نکممریغ 
رشب دشر  یارب  ینیون  تیفرظ  کی  نینچمھ  هکلب  دشخب  یم  ققحت  یرشب  ۀبرجت 
ناسنا رد  ایشناروم  ماگشیپ  ، و  دنک یم  یگدنز  یکدوک  رھ  رد  ناسنا   . دیاشگ یم 

. دراد تنوکس  غلاب  سانشادخ 
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 — دشر یانبم  اریز   ، دوش رادیدپ  ناھیک  مامت  رد  دناوت  یمن  زگرھ  دشر  رد  نوکس 
 — قلطم یاھلیسناتپ  دشر —  تالامتحا  اریز  ، و  تسا لماک  قلطم —  تایعقاو 

هجیتن نیا  هب  ناھج  نافوسلیف  یلمع  رظن  هطقن  کی  زا   . دنتسھ دودحمان 
. درادن دوجو  نایاپ  مان  هب  زیچ  چیھ  هک  دنا  هدیسر 

زا یرایسب  یاھنایاپ   ، دنراد دوجو  یرایسب  یاھنایاپ  عقاو  رد   ، دودحم هاگدید  کی  زا 
دوجو ینایاپ  چیھ   ، ناھج رتالاب  حطس  کی  رد  رتگرزب  رظن  هطقن  کی  زا  اما   ، اھتیلاعف
نیداینب ناھج  ۀدمع  یراگنرادیور   . یرگید هب  اھدادخر  زا  زاف  کی  زا  راذگ  ًافرص   ، درادن

یتح اما   . ینوریب ناھج  ، و  ناھجربا  ، انواھ راصعا   ، تسا ناھج  رصع  نیدنچ  ریگرد 
رد یبسن  یاھ  هناشن  زا  شیب  دناوت  یمن  طباور  لسلست  ِیا  هیاپ  یاھشخب  نیا 

. دشاب تیدبا  نایاپ  یب  هارھاش 

یاھتیفیک نآ  دناوت  یم  طقف  لاعتم  دزیا  ِیکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح ییاھن  ۀنخر 
هک دیاشگب  تفرشیپ  لاح  رد  قولخم  یارب  ار  یئاغ  تینابر  یواح  یتیانوسبا 

. دنتسھ یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح تشادرب  حوطس  یارو 

لاعتم تیعقاو  عبانم  - 4

ثیلثت اریز   ، دوش زاغآ  تشھب  ثیلثت  اب  دیاب  لاعتم  یادخ  یاھأشنم  یسررب  رھ 
یسررب رھ   . تسا هدش  جتنم  تیھولا  لاعتم  هک  یلاح  رد   ، تسا نیزاغآ  تیھولا 
اھنآ اریز   ، دھد رارق  هظحالم  دروم  ار  ارگدوجو  ۀناگ  هس  تیھولا  دیاب  لاعتم  دشر 

عبنم و نیلوا  اب  قیفلت  رد   ) ار یھانتمان  یگوقلاب  یمامت  قلطم و  تیعقاو  یمامت 
ِیصخش جوا و  لاح  رد  یدارا  نوناک  یلماکت  ِلاعتم  . و  دنریگ یم  رب  رد  زکرم )

دوجو یھانتم  حطس  رد  تایعقاو  هب  اھلیسناتپ  ِینوگرگد —  یسیدرگد — 
رد ار  دشر  لباقتم  طباور  تیمامت   ، هوقلاب یعقاو و   ، هناگ هس  تیھولا  ود   . دشاب یم 

. دنریگ یم  رب  رد  اھناھج 

 — هدشان میسقت  ، و  یعقاو  ، هنادواج تیھولا  تشھب —  ثیلثت  رد  لاعتم  عبنم 
زا یحور  صخش  نیا  ، و  تسا یحور  صخش  کی  همھ  یادتبا  رد  لاعتم   . دشاب یم 
نیا ، و  تسا یلماکت —  دشر  دشر —  تیھولا  کی  لاعتم  ًایناث  اما   . دیآ یم  ثیلثت 

. دوش یم  یشان   ، هوقلاب یعقاو و   ، هناگ هس  تیھولا  ود  زا  دشر 

رد دنناوت  یم  یھانتمان  ۀناگ  هس  یاھتیھولا  هک  دشاب  لکشم  رما  نیا  کرد  رگا 
هک دیھد  رارق  هظحالم  دروم  ار  رما  نیا  دینک و  گنرد   ، دننک لمع  یھانتم  حطس 

ینارکیب ؛  دشاب اراد  ار  یھانتم  ِیگوقلاب  دوخ  رد  دیاب  اھنآ  ندوب  تیاھن  یب  ِدوخ 
ات یھانتم  دوجو  نیرت  هتسیاش  نیرت و  نییاپ  زا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  اھزیچ  یمامت 

. دبای یم  دادتما  رایع  مامت  قلطم  تایعقاو و  نیرتالاب 
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، تسا یھانتم  ۀدنریگ  رب  رد  یھانتمان  هک  تسین  راوشد  ردقنآ  رما  نیا  کرد 
هب هنوگچ  تسرد  یھانتمان  نیا  هک  تسین  راوشد  نآ  مھف  هک  هنوگ  نامھ 
تنوکس یناف  ناسنا  رد  هک  رکف  ناگدننک  میظنت  اما   . دوش یم  راکشآ  یھانتم 

( قلطم ناونع  هب   ) قلطم دنوادخ  یتح  هک  دنتسھ  یا  هنادواج  لیالد  زا  یکی  دنراد 
سامت ناھج  یدارا  تاقولخم  نیرتزیچان  نیرت و  نود  یتح  اب  دناوت  یم  عقاو  رد 

. دنک یم  نینچ  دزاس و  رارقرب  میقتسم 

دنویپ رد  دنریگ  یم  رب  رد  ار  هوقلاب  یعقاو و  یعمج  روط  هب  هک  هناگ  هس  یاھتیھولا 
مھ ندش  راکشآ  نیا  کینکت   . دنوش یم  راکشآ  یھانتم  حطس  رد  لاعتم  دزیا  اب 

هب هناگ  هس  تیھولا  طباور  هک  اجنآ  ات  میقتسم  تسا : میقتسمریغ  مھ  میقتسم و 
حطس قیرط  زا  هک  اجنآ  ات  میقتسمریغ  دنبای و  یم  هجیتن  لاعتم  رد  میقتسم  روط 

. دنا هدش  قتشم  تیانوسبا  ۀدش  جتنم 

نایم کیمانید  دشر  نایرج  رد   ، تسا یھانتم  تیعقاو  تیمامت  هک   ، لاعتم تیعقاو 
. تسا اھزیچ  یمامت  زکرم  رد  لماک  یاھتیعقاو  ینوریب و  یاضف  ِلماک  یاھلیسناتپ 

تشھب و ِتیانوسبا  لماوع  یراکمھ  قیرط  زا  یھانتم  ورملق  ور  نیا  زا 
ندناسر ماجنارس  هب  لمع   . دبای یم  ققحت  نامز  لاعتم  ۀدننیرفآ  یاھتیصخش 

ناھج یاھتکتیشرآ  ِتیانوسبا  درکراک  هوقلاب  گرزب  قلطم  هس  ِلماکان  تالامتحا 
کی هب  اھماجنارس  نیا  هک  یماگنھ  . و  تسا اھنآ  یارگ  یلاعت  ناراکمھ  نیداینب و 
جراخ تشھب  زا  هدننیرفآ  لاعتم  یاھتیصخش   ، دنتفای تسد  غولب  صخشم  ۀطقن 
تروص هب  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  ندروآ  تدم  ینالوط  راک  ریگرد  ات  دنوش  یم 

. دنوش یعقاو  دوجو 

زا  ، لاعتم ِیحور  صخش  ؛  دبای یم  همشچرس  هناگ  هس  یاھتیھولا  زا  تیلاعت  دشر 
هناگتفھ یادخ  ینابر  یاھتیقفوم  رب  ینتبم  لاعتم  رداق  تردق  تازایتما  اما  ؛  ثیلثت
یادخ یحور  صخش  اب  لاعتم  رداق  تردق  تازایتما  دنویپ  هک  یلاح  رد   ، تسا

رد دنویپ  لماع  ناونع  هب  ار  لاعتم  نھذ  هک  کرتشم  لماع  تمدخ  قیرط  زا  لاعتم 
. دھد یم  خر  دومن  اطع  یلماکت  تیھولا  نیا 

تشھب ثیلثت  اب  لاعتم  ۀطبار  - 5

لمع دوجو و  هب  ًاقلطم  دوخ  یحور  یصخش و  تعیبط  تیعقاو  یارب  لاعتم  دزیا 
تیھولا ۀطبار  رما  کی  لاعتم  دشر  هک  یلاح  رد   . تسا هتسباو  تشھب  ثیلثت 

تسا و هتسباو  تشھب  ثیلثت  هب  لاعتم  یادخ  یحور  تیصخش   ، تسا هناگ  هس 
لماک و تابث  قلطم  عبنم  زکرم و  ناونع  هب  تشھب  ثیلثت   . تسا هدش  یشان  نآ  زا 

هراومھ دوش  یم  راکشآ  نآ  لوح  یجیردت  روط  هب  لاعتم  یلماکت  دشر  هک  نارکیب 
. دنام یم  یقاب 
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زا  ، حوطس ِعمج )  ) مامت رد  ثیلثت  اریز   ، تسا طوبرم  لاعتم  درکراک  هب  ثیلثت  درکراک 
رصع هب  انواھ  رصع  هک  روطنامھ  اما   . دراد درکراک   ، تیلاعت درکراک  حطس  هلمج 
لصفالب ۀدننیرفآ  ناونع  هب  زین  ثیلثت  صیخشت  لباق  شنک   ، درب یم  هار  اھناھجربا 

. درب یم  هار  تشھب  یاھتیھولا  نادنزرف  قالخ  یاھشنک  هب 

هناگ هس  یاھتیھولا  اب  لاعتم  ۀطبار  - 6

همادا میقتسم  روط  هب  انواھ  زا  دعب  راودا  رد  شنک  هب  تیعقاو  ۀناگ  هس  تیھولا 
ۀبذاج  . دراد تسد  رد  ار  یدام  دوجو  نیداینب  یاھدحاو  تشھب  ۀبذاج  ؛  دھد یم 
لمع میقتسم  روط  هب  یحور  دوجو  نیداینب  یاھشزرا  یور  نادواج  رسپ  یحور 

هب ار  ینالقع  دوجو  یتایح  یناعم  یمامت  کرتشم  لماع  ینھذ  ۀبذاج  ، و  دنک یم 
. دراد لاگنچ  رد  ریذپاناطخ  یا  هنوگ 

هدشن یرادرب  هشقن  یاضف  نایم  زا  قالخ  تیلاعف  ۀلحرم  رھ  هک  روطنیمھ  اما 
قالخ و یاھورین  طسوت  میقتسم  لمع  زا  ادج  رترود  رترود و   ، دور یم  شیپ 

یاھتیھولا تشھب و  قلطم  ۀریزج  یزکرم —  رارقتسا  ناکم  ِیھلا  یاھتیصخش 
حوطس نیا  ور  نیا  زا   . دراد دوجو  دنک و  یم  لمع  دنراد —  تماقا  نآ  رد  هک  نارکیب 

روط هب  ینارکیب  قلطم  یگوقلاب  هس  ۀطیح  یاھدادخر  هب  یناھیک  دوجو  ِیلاوتم 
. دنوش یم  هتسباو  هدنیازف 

رسپ رد  ًارھاظ  هک  تسا  یناھیک  تمدخ  تالامتحا  ۀدنریگ  رب  رد  لاعتم  دزیا 
. دنا هتفاین  یلجت  تشھب  ۀریزج  ِیصخشریغ  یاھتیعقاو  ای   ، نارکیب حور   ، نادواج
هدش هتفگ  نیداینب  تیعقاو  هس  نیا  ندوب  قلطم  یارب  روخرد  ۀظحالم  اب  هینایب  نیا 

تسا تشھب  تیھولا و  یاھتیعقاو  نیا  رب  ینتبم  اھنت  هن  لاعتم  دشر  اما   ، تسا
، یناھج  ، تیھولا یاھقلطم  ۀطیح  رد  هک  تسا  ییاھدادخر  لماش  نینچمھ  هکلب 

. دنشاب یم  لماک  و 

تسد یگنوگادخ  هب  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  تاقولخم  ناگدننیرفآ و  هک  روطنیمھ 
هدیرفآ و یتسد  هریچ  ۀجیتن  رد  هکلب   ، دنک یم  دشر  لاعتم  اھنت  هن   ، دنبای یم 

ار دشر  زین  یھانتم  تیھولا  نیا  گرزب  ناھج  یھانتم  تالامتحا  ۀنیمز  رد  هدننیرفآ 
، تیھولا تشھب و  یوس  هب  تدش  هب  تسا : هناگود  لاعتم  تکرح   . دنک یم  هبرجت 

. هوقلاب یاھقلطم  ِینارکیب  یوس  هب  هدرتسگ  روط  هب  و 

ۀدنبای زارف  هدنبای و  دورف  یاھتیصخش  رد  هناگود  تکرح  نیا  ناھج  ینونک  رصع  رد 
یھلا ناراکمھ  ۀیلک  هدننیرفآ و  یلاعتم  یاھتیصخش   . دوش یم  راکشآ  گرزب  ناھج 
هک یلاح  رد   ، دنتسھ لاعتم  یارگمھان  ینوریب و  تکرح  ۀدننک  سکعنم  اھنآ 
تیلاعت یارگمھ  ارگ و  نورد  شیارگ  رگناشن  ناھجربا  تفھ  زا  هدنبای  زارف  نادرونھر 
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. دنتسھ

هب ارگنورد   ، تسا هناگود  یگتسبمھ  یوجتسج  رد  هشیمھ  یھانتم  تیھولا 
ناروف  . نآ یاھقلطم  تیاھن و  یب  یوس  هب  ارگنورب  نآ و  یاھتیھولا  تشھب و  یوس 
رد دبای و  یم  تیصخش  هدننیرفآ  نارسپ  رد  هک  قالخ  تشھب –  تینابر  دنمتردق 

لخاد هب  تیلاعت  میظع  یزیر  نورب  رگناشن   ، دبای یم  تردق  ورین  نارگلرتنک 
ناھج یارگزارف  تاقولخم  نایاپ  یب  تکرح  هک  یلاح  رد   ، تسا یگوقلاب  یاھورملق 

تشھب تیھولا  اب  یگناگی  یوس  هب  تیلاعت  دنمتردق  ِیزیر  نورد  دھاش  گرزب 
. تسا

زا تاقوا  یھاگ  تسا  نکمم  یئرمان  زیچ  تکرح  هک  دنا  هتفرگ  دای  یرشب  تادوجوم 
اھناھج رد  ام  ؛ و  دشاب صیخشت  لباق  یئرم  زیچ  یور  نآ  تاریثأت  ۀدھاشم  قیرط 

ۀدھاشم قیرط  زا  تیلاعت  تاشیارگ  تاکرح و  هب  میا  هتفرگ  دای  هک  تسا  اھتدم 
. میربب یپ  گرزب  ناھج  یاھوگلا  اھتیصخش و  رد  اھلماکت  نیا  یاھدمایپ 

تیھولا ِیھانتم  ساکعنا  کی  ناونع  هب  هک  میراد  رواب   ، میتسین نئمطم  ام  هچ  رگا 
نیا اما  ؛  تسا ینوریب  یاضف  لخاد  هب  هنادواج  تفرشیپ  کی  ریگرد  لاعتم   ، تشھب
ددص رد  دبا  یارب  ینوریب  یاضف  قلطم  ۀوقلاب  هس  یگژیو  کی  ناونع  هب  لاعتم  دزیا 

ۀدننک هیجوت  هناگود  تاکرح  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  . و  تسا یتشھب  ماجسنا 
. دنشاب ینونک  ۀتفای  نامزاس  یاھناھج  رد  نیداینب  یاھتیلاعف  رتشیب 

لاعتم تعیبط  - 7

رد یتاذ  یاھتیدودحم  زا  لماک  ًاتبسن  ییاھر  هب  ردپ  ِمتسھ  نم   ، لاعتم تیھولا  رد 
اما  . تسا هتفای  تسد  تعیبط  ندوب  قلطم  ، و  دوجو ینارکیب   ، تبترم ینارکیب 
یناھج درکراک  ِیبرجت  یاھیگژیو  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  قیرط  زا  طقف  لاعتم  یادخ 

هب یبایتسد  رد   ، یھانتم یادخ   . تسا هتفای  ییاھر  دوجوم  یاھتیدودحم  ۀیلک  زا 
هب یبایتسد  رد   ، لاعتم رداق  ؛  دوش یم  نآ  ترورض  عبات  نینچمھ   ، هبرجت تیفرظ 
دمایپ کی  ناونع  هب  لاعتم  ؛ و  دوش یم  ور  هب  ور  نامز  عناوم  اب   ، ینارکیب زا  ییاھر 
دناوت یم  طقف   ، دوجو ِندوب  قلطمان   ، تعیبط ِندوب  لماکان  دوجو و  ِندوب  لماکان 

. دسانشب ار  لماکت  دشر و 

، شالت رب  ار  یھانتم  تفرشیپ  هک   ، دشاب ردپ  حرط  قباطم  دیاب  رما  نیا  یمامت 
. تسا هتخاس  ینتبم  نامیا  رب  ار  تیصخش  دشر  ، و  راکتشپ رب  ار  قولخم  تیقفوم 

تاقولخم یارب  لاعتم  لماکت  هبرجت و  نتخاس  ردقم  قیرط  زا  هنوگ  نیدب  ردپ 
قیرط زا  ، و  دنشاب هتشاد  دوجو  اھناھج  رد  هک  تسا  هتخاس  نکمم  ار  نیا  یھانتم 

. دنبای تسد  تیلاعت  تینابر  هب  یراگزور   ، یبرجت تفرشیپ 
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تفھ لماک  یاھشزرا  زج  هب   ، یئاغ یتح  ، و  لاعتم هلمج  زا   ، تیعقاو یمامت 
، و رسپ تیصخش   ، تشھب یورین  رب  ینتبم  تیلاعت  تیعقاو   . تسا یبسن   ، قلطم
، و لماک قلطم   ، تیھولا قلطم  ۀدنریگ  رب  رد  لاعتم  دشر  اما   ، تسا کرتشم  لمع 

 — لاعتم یادخ  زاس —  هناگی  هدننک و  بیکرت  ِتیھولا  نیا  . و  تسا یناھج  قلطم 
لباقریغ تعیبط  ِتیاھنیب  ِیگناگی  قیرط  زا  هک  تسا  یھانتم  ۀیاس  یلجت 

هدش هدنکفا  گرزب  ناھج  رساترس  رب   ، زکرم عبنم و  نیلوا   ، یتشھب ردپ  یوجتسج 
. تسا

یور  ، دننک یم  لمع  یھانتم  حطس  رد  ًامیقتسم  هناگ  هس  یاھتیھولا  هک  یدح  ات 
ِیھانتم یاھتیفیک  ِیناھیک  عمج  لصاح  تیھولا و  زکرمتم  نوناک  هک  لاعتم 
. دنراذگ یم  ریثأت   ، دشاب یم  هوقلاب  قلطم  یعقاو و  قلطم  یاھتعیبط 

ًارھاظ داتسا  حور  تفھ  ؛  دوش یم  بوسحم  قلطم  یریذپان  بانتجا  تشھب  ثیلثت 
 – یحور ینھذ –  ییورین –  ِیبای  تیعقاو  ؛  دنتسھ ثیلثت  یاھیریذپان  بانتجا 

. دشاب یلماکت  ِیریذپان  بانتجا  دیاب  لاعتم  ِیتیصخش 

رظن هب  اما   ، دشاب ریذپان  بانتجا  لماک  ینارکیب  رد  لاعتم  یادخ  دسر  یمن  رظن  هب 
هصالخ  ، ینوناک ۀدننک  زکرمتم  وا   . دشاب تیبسن  ِحوطس  یمامت  رد  وا  دسر  یم 

کرد ۀویش  نیا  جیاتن  ، و  تسا یلماکت  ۀبرجت  ریذپان  بانتجا  ۀدنریگرب  رد  ، و  هدننک
رظن هب  . و  دزاس یم  هناگی  رثؤم  یا  هنوگ  هب  ار  شتیھولا  ِتعیبط  رد  تیعقاو 

، ریذپان بانتجا  ۀجیتن  ِیرادیدپ  هب  کمک  دوصقم  هب  ار  راک  نیا  یمامت  وا  دسر  یم 
. دھد ماجنا  یئاغ  یادخ  ِیھانتم  قوف  هبرجت و  قوف  یلجت 

دروم لماک  روط  هب  تشونرس  ، و  درکراک  ، عبنم ۀظحالم  نودب  دناوت  یمن  لاعتم  دزیا 
ِثیلثت تیاغ  ، و  تیلاعف ِناھج   ، نیزاغآ ثیلثت  اب  هطبار  دوش : عقاو  ینادردق 

. لصفالب تشونرس 

لصو تیانوسبا  هب  ار  یھانتم  یلماکت  ۀبرجت  یدنبعمج  دنور  قیرط  زا  لاعتم 
یصخش رسپ  یھلا  تیونعم  کرتشم  لماع  نھذ  هک  هنوگ  نآ  هب  یتح   ، دنک یم 
روضح هک  روطنامھ  ، و  دزیمآ یم  مھ  رد  تشھب  یوگلا  ریذپانرییغت  یاھیژرنا  اب  ار 
یگناگی نیا  . و  دزاس یم  هناگی  لماک  شنکاو  اب  ار  تیھولا  شنک  یناھج  قلطم 

عبنم تلع و  ِردپ  نیلوا  ِنیزاغآ  ِیگناگی  ۀدشان  فشک  درکراک  یزاسراکشآ  کی  دیاب 
. دشاب تادوجوم  یمامت  اھزیچ و  یمامت  یوگلا 

ایشنروی رد  ًاتقوم  هک  تسا  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  ۀدھع  هب  هلاقم  نیا  تیلوئسم  ]
[. دراد تماقا 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 116
لاعتم رداق 

نمض وا —  لصفالب  ناتسرپرس  شناگدننیرفآ —  هک  داد  یم  صیخشت  ناسنا  رگا 
کی اضف  نامز و  یادخ  هک  نیا  ، و  دنشاب یم  زین  یھانتم  دنتسھ  یھلا  هک  نیا 

یاھیرباربان یاھیزاسمھان  تروص  نآ  رد   ، تسا قلطمان  لماکت و  لاح  رد  تیھولا 
جیورت اب  یبھذم  نامیا  رگید   . دندش یمن  یبھذم  فرژ  یاھسکوداراپ  رگید  ارذگ 
هک نیا  نمض   ، دش یمن  رادقم  یب  ناتخبکین  نایم  رد  یعامتجا  ۀتسارآ  رھاظ 

قیوشت طقف  یعامتجا  تیمورحم  ِتخب  نوگن  ناینابرق  نایم  رد  شدربراک 
. دشاب یویند  تّاذل  هب  تبسن  یھجوت  یب 

رواب هک  تسا  یقطنم  مھ  هنادنمدرخ و  مھ   ، انواھ لماک  ًاعیدب  تارک  ۀراظن  ماگنھ 
درخ نامھ  اما   . دنا هدش  هتخاس  قلطم  ، و  نارکیب  ، لماک ۀدننیرفآ  کی  طسوت  مینک 
رھ  ، ایشنروی یاھ  یتلادع  یب  ، و  لامک مدع   ، بوشآ ۀراظن  ماگنھ  رد  قطنم  و 

یناگدننیرفآ طسوت  امش  یایند  هک  دنک  یریگ  هجیتن  دراد  یم  او  ار  قداص  دوجوم 
. دوش یم  هرادا  هدش و  هتخاس  دنلماک  زا  ریغ  ، و  نارکیب شیپ   ، قلطمریز هک 

. ناسنا دنوادخ و  تکارش  دراد —  تلالد  هدننیرفآ  هدیرفآ -  تکارش  رب  یبرجت  دشر 
هشیمھ تسھ و  انواھ  ؛  درکن دشر  انواھ  تسا : یبرجت  تیھولا  یگژیو  دشر 

اما  . تسا ارگدوجو  دنشاب  یم  نآ  عبنم  هک  نادواج  نایادخ  لثم  انواھ   . تسا هدوب 
. تسا گرزب  ناھج  یگژیو  دشر 

ورملق ؛  تسا تیصخش  یدنمناوت و  لماکت  لاح  رد  هدنز و  تیھولا  کی  لاعتم  رداق 
تیصخش یدنمناوت و  ِدشر  لاح  رد  ورملق  کی  نینچمھ   ، گرزب ناھج   ، وا ینونک 

دشر و رصانع  ۀدنریگ  رب  رد  وا  ینونک  ۀبرجت  اما   ، تسا لامک  وا  تشونرس   . تسا
. تسا لماکان  تبترم 

؛ دنک یم  لمع  یحور  تیصخش  کی  تروص  هب  ًاودب  یزکرم  ناھج  رد  لاعتم  دزیا 
موس درکراک   . دنمناوت تیصخش  کی   ، رداق یادخ  تروص  هب  گرزب  ناھج  رد  ًایناث 

لیسناتپ کی  تروص  هب  طقف  ، و  تسا ناھنپ  نونکا  نیداینب  ناھج  رد  لاعتم 
لاعتم دزیا  موس  دشر  نیا  هک  دناد  یمن  سکچیھ   . دراد دوجو  ینھذ  ۀتخانشان 
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تایح رون و  رد  اھناھجربا  یتقو  هک  دنراد  رواب  یخرب   . درک دھاوخ  راکشآ  ار  هچ  ًاقیقد 
گرزب ناھج  ِیبرجت  رداق و  نارمکح  تروص  هب  اسرووی  زا  لاعتم   ، دنتفای رارقتسا 

طسب ینوریب  یاھناھج  ِرداقربا  ناونع  هب  وا  تردق  هک  نیا  نمض   ، درک دھاوخ  لمع 
ۀدنریگ رب  رد  تیلاعت  ۀلحرم  نیموس  هک  دننک  یم  نامگ  نارگید   . تفای دھاوخ 

. میناد یمن  یتسار  هب  ام  زا  کیچیھ  اما   . دوب دھاوخ  تیھولا  یلجت  حطس  نیموس 

لاعتم نھذ  - 1

. دشاب یم  لاعتم  رداق  ۀبرجت  زا  زاف  کی  لماکت  لاح  رد  ۀدیرفآ  تیصخش  رھ  ۀبرجت 
لاح رد  لرتنک  زا  یشخب  اھناھجربا  زا  یکیزیف  شخب  رھ  رب  هنادنمشوھ  یالیتسا 

قایتشا زا  یشخب  تیصخش  تردق و  ِقالخ  زتنس   . دشاب یم  لاعتم  رداق  دشر 
لاعتم دزیا  رد  یگناگی  ِیلماکت  دشر  ساسا  ًانیع  تسا و  لاعتم  نھذ  قالخ 

. دشاب یم 

لماکت ؛ و  تسا لاعتم  نھذ  درکراک  تیلاعت  ِتیصخش  تردق و  یاھیگژیو  ِدنویپ 
 — دیماجنا دھاوخ  یصخش  هدش و  هناگی  تیھولا  کی  هب  لاعتم  رداق  ۀدش  لیمکت 
ادج  ، رت هدرتسگ  هاگدید  زا   . یھلا یاھیگژیو  رادیاپان  ۀدش  گنھامھ  دنویپ  رھ  رد  هن 

. تشاد دھاوخن  دوجو  یلاعتم  چیھ  رداق  زا  ادج  ، و  یرداق چیھ  لاعتم  زا 

یلاع ریدم  تفھ  هب  لاعتم  تردق  یکیزیف  لیسناتپ   ، یلماکت راصعا  رساترس  رد 
نھذ  . تسا هتفھن  داتسا  حور  تفھ  رد  نھذ  لیسناتپ  ، و  تسا هدش  هداد  ورین 

داتسا حور  تفھ  درکراک   ، یناھیک نھذ  ؛  دشاب یم  نارکیب  حور  درکراک  نارکیب 
اب هنادنمشنک  دنویپ  رد  گرزب و  ناھج  یگنھامھ  رد  لاعتم  نھذ  ؛  تسا

. تسا ندش  رادیدپ  لاح  رد  هناگتفھ  یادخ  هب  یبایتسد  یزاسراکشآ و 

لاح رد  ناھجربا  تفھ  رد  ناسمھان  یا  هنوگ  هب   ، یناھیک نھذ   ، اضف نامز –  ِنھذ 
لاعتم دزیا  رد  هنارایمھ  ۀتخانشان  کینکت  کی  قیرط  زا  اما   ، تسا ندرک  راک 

اتمھ یب  یا  هنوگ  هب  گرزب  ناھج  رب  رداق  ریگارف  لرتنک   . دوش یم  یگنھامھ 
اما  ، تسا یحور  یدام و  ًاودب  نیا   ، ناھج ربا  تفھ  رد   . تسین یحور  یکیزیف و 

. دنراد دوجو  زین  دنتسھ  یحور  مھ  ینالقع و  مھ  هک  لاعتم  یاھ  هدیدپ 

ۀرابرد رتمک  یتسار  هب   ، لماکت لاح  رد  تیھولا  نیا  رگید  ۀبنج  رھ  اب  هسیاقم  رد  ام 
گرزب ناھج  رساترس  رد  ارچ  نوچ و  یب  روط  هب  نھذ  نیا   . میناد یم  تیلاعت  نھذ 
هتشاد نیداینب  ناھج  درکراک  اب  هوقلاب  تشونرس  کی  هک  دور  یم  رواب  تسا و  لاعف 
تسا نکمم  هک  یلاح  رد  میناد : یم  ار  نیا  ام  اما   . دراد عیسو  یا  هرتسگ  هک  دشاب 
لماک دشر  هب  تسا  نکمم  حور  هک  یلاح  رد  ، و  دبای تسد  لماک  دشر  هب  ندب 
اب یبرجت  یکینکت  نیا  دوش —  یمن  فقوتم  هاگچیھ  نھذ  تفرشیپ   ، دسرب
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هب هاگچیھ  ور  نیا  زا  تسا و  یبرجت  تیھولا  کی  لاعتم   . تسا نایاپ  یب  تفرشیپ 
. دبای یمن  تسد  ینھذ  تفرشیپ  لامک 

هناگتفھ یادخ  رداق و  - 2

یاھناھجربا یالاو  نارگلرتنک  ناگدننیرفآ و  یرادیدپ  اب  ناھج  رد  رداق  دنمتردق  روھظ 
. تسا نامزمھ  یناھیک  شنک  ۀصرع  رد  یلماکت 

رد وا  اما   ، دریگ یم  تشھب  ثیلثت  زا  ار  شتیصخش  حور و  یاھیگژیو  لاعتم  یادخ 
یاھشنک هک  داتسا  حاورا  ، و  اھمایا یامدق   ، هدننیرفآ نارسپ  یاھشنک 

تفھ یارب  دنمناوت  نارمکح  ناونع  هب  وا  دشر  لاح  رد  تردق  عبنم  ناش  یعمج 
. تسا دنمتردق  یرادیدپ  لاح  رد  دشاب  یم  اھنآ  رد  ناھجربا و 

کرد لباقریغ  اضف  نامز و  لماکت  لاح  رد  تاقولخم  یارب  تشھب  لماک  تیھولا 
هک تسا  تیھولا  تیعقاو  زا  حطس  کی  ۀدنریگ  رب  رد  ینارکیب  تیدبا و   . تسا
ِندوب قلطم  تیھولا و  ِینارکیب   . دنتسین نآ  کرد  هب  رداق  اضف  نامز -  تاقولخم 

یا هزادنا  ات  هک  تسا  تیعقاو  کی  ثیلثت  ، و  تسا تشھب  ثیلثت  یتاذ   ، تیمکاح
، تیبسن  ، أشنم یاراد  دیاب  اضف  نامز -  تاقولخم   . تسا یناف  ناسنا  مھف  زا  رتارف 

تینابر ینعم  یاھشزرا  دننک و  کرد  ار  یناھج  طباور  دنناوتب  ات  دنشاب  تشونرس  و 
دنک یم  قیقر  ار  تینابر  ِیتشھب  نورب  یاھیلجت  تشھب  ثیلثت  ور  نیا  زا   . دنمھفب ار 
هک ار  اھنآ  نارایتسد  لاعتم و  ناگدننیرفآ  بیترت  نیدب  ، و  دنک یم  دودحم  نآ  زا  اوس  و 
هب دننک  یم  لمح  نآ  یتشھب  عبنم  زا  رترود  رترود و  ار  تایح  رون  هتسویپ  روط  هب 
نارسپ ِینیمز  یگدنز  رد  ار  نآ  یلجت  نیرتابیز  نیرترود و  هک  نیا  ات   ، دروآ یم  دوجو 

. دبایب یلماکت  تارک  رد  ییاطعا 

هب یناف  ناسنا  طسوت  نآ  یپایپ  حوطس  هک  تسا  یا  هناگتفھ  یادخ  أشنم  نیا  و 
: دوش یم  عقاو  هھجاوم  دروم  ریز  بیترت 

(. رگشنیرفآ حاورا  و   ) هدننیرفآ نارسپ  - 1

. اھمایا یامدق  - 2

. داتسا حور  تفھ  - 3

. لاعتم دزیا  - 4

. کرتشم لماع  - 5
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. نادواج رسپ  - 6

. یناھج ردپ  - 7

تشھب یاھتیھولا  رخآ  حطس  هس  ؛  دنتسھ لاعتم  ِناگدننیرفآ  لوا  حطس  هس 
ناونع هب  تشھب و  ثیلثت  ِیبرجت  ِیحور  مسجت  ناونع  هب  لاعتم   . دنشاب یم 

تشھب یاھتیھولا  ۀدننیرفآ  نادنزرف  ِیلماکت  ِدنمناوت  ِتردق  ِیبرجت  ِینوناک  زکرمت 
یارب تیھولا  ِرثکادح  یزاسراکشآ  لاعتم  دزیا   . دنک یم  هلخادم  هتسویپ  روط  هب 

. دشاب یم  ناھج  ینونک  رصع  یارب  ناھجربا و  تفھ 

ِیبرجت ددجم  دنویپ  هک  دومن  جاتنتسا  ناوت  یم  یناسنا  قطنم  کینکت  قیرط  زا 
ربارب تشھب  تیھولا  حطس  اب  هناگتفھ  یادخ  ِلوا  حطس  هس  ِیعمج  یاھشنک 

ناگدننیرفآ  . تسا ارگدوجو  تیھولا  تشھب  تیھولا   . تسین نینچ  اما   ، تسا
لیسناتپ کی  رگناشن  هدنریگ و  رب  رد   ، ناشتیصخش تردق و  یھلا  تدحو  رد  لاعتم 
أشنم هک  یدنمناوت  ِلیسناتپ  نیا  . و  دنتسھ یبرجت  تیھولا  ِنیون  ِیدنمناوت 

یدنویپ لاعتم —  دزیا  دراد —  ثیلثت  رد  أشنم  هک  یبرجت  تیھولا  اب  دراد  یبرجت 
. دبای یم  ریذپانزیرگ  ریذپان و  بانتجا 

هک ناھجربا  ناگدننیرفآ  نآ  یمامت  ای  کی  رھ  وا   . تسین تشھب  ثیلثت  لاعتم  یادخ 
وا دنمناوت  لماکت  لاح  رد  تردق  ۀدننک  داجیا  عقاو  رد  ناش  هنادنمشنک  یاھتیلاعف 
زا طقف   ، دراد ثیلثت  رد  أشنم  هک  نیا  نمض   ، لاعتم یادخ   . تسین زین  دشاب  یم 
کی تروص  هب  هناگتفھ  یادخ  لوا  حطس  هس  ۀدش  گنھامھ  یاھشنک  قیرط 
نونکا لاعتم  رداق   . دوش یم  یلجتم  یلماکت  تاقولخم  هب  تردق  یاراد  تیصخش 

لاح رد  اضف  نامز و  رد  هدننیرفآ  لاعتم  یاھتیصخش  یاھتیلاعف  قیرط  زا 
تساوخ قیرط  زا  کرتشم  لماع  تیدبا  رد  هک  روطنامھ  یتح   ، تسا یبای  تیعقاو 

ِلوا حطس  هس  ِتادوجوم  نیا   . داھن ماگ  دوجو  ۀصرع  هب  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ 
اھنآ ور  نیا  زا  ؛  دنتسھ لاعتم  رداق  تردق  عبنم  تشرس و  نامھ  هناگتفھ  یادخ 

. دننک ظفح  ار  اھنآ  هدومن و  یھارمھ  وا  یرادا  یاھشنک  اب  هتسویپ  روط  هب  دیاب 

تشھب تیھولا  رداق و  - 3

هب گرزب  ناھج  رساترس  رد  ناش  هبذاج  یاھرادم  رد  طقف  هن  تشھب  یاھتیھولا 
ریاس دوخ و  نوگانوگ  لماوع  قیرط  زا  نینچمھ  هکلب   ، دننک یم  لمع  میقتسم  روط 

: لثم  ، دننک یم  راک  اھیلجت 

یھانتم یاھورملق  زکرم . عبنم و  نیموس  ینھذ  ینوناک  یاھزکرمت   -1
. دنوش یم  ظفح  کرتشم  لماع  ینھذ  یاھدوجو  طسوت  ًالمع  حور  یژرنا و 
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کی رگباتزاب  حاورا  قیرط  زا  یلحم  ناھج  کی  رد  رگشنیرفآ  حور  زا  رما  نیا 
زا هک  ینھذ  یاھرادم   . دراد تقیقح  گرزب  ناھج  رد  داتسا  حاورا  ات  ناھجربا 

ۀصرع رگناشن  دنریگ  یم  همشچرس  نوگانوگ  ِیدنمشوھ  یاھنوناک  نیا 
هک ریذپ  فاطعنا  تسا  یتیعقاو  نھذ   . دنتسھ قولخم  باختنا  ِیناھیک 

ۀقلح نھذ  ؛  دنروآ رد  دوخ  ۀرطیس  تحت  ًاروف  دنناوت  یم  ناگدننیرفآ  اھ و  هدیرفآ 
نیموس ِینھذ  یاطعا   . دنک یم  لصو  مھ  هب  ار  حور  هدام و  هک  تسا  یتایح 
یلماکت رداق  یبرجت  یورین  اب  ار  لاعتم  یادخ  ِیحور  صخش   ، زکرم عبنم و 

. دزاس یم  هناگی 

لماع ینھذ  یاھدوجو  زکرم . عبنم و  نیمود  ِیتیصخش  یاھیزاسراکشآ   -2
ِییاطعا یاھیرادیدپ   . دزاس یم  هناگی  یژرنا  یوگلا  اب  ار  تینابر  حور  کرتشم 
تشرس اب  ار  هدننیرفآ  کی  یھلا  تشرس  وا  یتشھب  نارسپ  نادواج و  رسپ 
لاعتم  . دھد یم  شوج  عقاو  رد  ، و  دزاس یم  هناگی  قولخم  کی  لماکت  لاح  رد 

یاھشنک رد  وا  ِندوب  هنوگ  نیا  ناکما  ؛  هدننیرفآ مھ  تسا و  هدیرفآ  مھ 
. تسا هدش  راکشآ  وا  نامرف  تحت  زارتمھ و  نارسپ  نادواج و  رسپ  ِییاطعا 
اب ار  دوخ  یھلا  تشرس   ، اھلانُوآ اھلیئاکیم و   ، یدنزرف ِییاطعا  یاھ  هتسر 
تایح لکش  رد  ندرک  یگدنز  قیرط  زا  هک  یتین  نسح  اب  ِتاقولخم  تشرس 

الاب عقاو  رد   ، دنا هدش  اھنآ  هب  قلعتم  یلماکت  تارک  رد  قولخم  یعقاو 
هطبار نیا  تاذ  رد   ، دوش یم  تیرشب  دننامھ  تینابر  هک  یماگنھ   . دنرب یم 

. دوش یھلا  دناوتب  تیرشب  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ناکما  نیا 

اب ار  حور  یاھتّیلع  نھذ  زکرم . عبنم و  نیلوا  نیزگ  ینکس  یاھدوجو   -3
اب ار  تینابر  یاھدورف   ، ییاطعا درکراک  ؛  دزاس یم  هناگی  یژرنا  یاھشنکاو 

یناھج ردپ  نیزگ  ینکس  تاعطق  ؛ و  دزاس یم  هناگی  قولخم  یاھزارف 
. دزاس یم  هناگی  عقاو  رد  تشھب  رد  دنوادخ  اب  ار  لماکت  لاح  رد  تاقولخم 

رامشیب یاھ  هتسر  رد  هک  دراد  دوجو  ردپ  زا  یددعتم  ِینینچ  نیا  یاھروضح 
، ردپ ِیھلا  تاعطق  نیا  یناف  ناسنا  رد  ، و  دنیزگ یم  ینکس  اھتیصخش 

یرشب تادوجوم  یارب  زیمآرارسا  ناحصان   . دنتسھ رکف  ناگدننک  میظنت 
ناگدننک میظنت   . دشاب یم  لاعتم  دزیا  یارب  تشھب  ثیلثت  هک  دنتسھ  یزیچ 
تیعقاو دوش  بجوم  دناوت  یم  هنادازآ  باختنا  ، و  دنتسھ قلطم  یاھداینب 

رد رما  نیا   . دبای لماکت  قلطم  یاھداینب  رب  نادواج  دوجوم  کی  تشرس  ِیھلا 
تیھولا تشرس  لاعتم  یادخ  رد  ، و  هدنھد نایاپ  کی  تشرس  ناسنا  دروم 

. تسا

یھلا نارسپ  نیا  قولخم  لکش  هب  تشھب  یدنزرف  یاھ  هتسر  ِییاطعا  ِیرادیدپ 
تیصخش ناھج  تاقولخم  ِیعقاو  تشرس  هب  یبایتسد  قیرط  زا  دزاس  یم  رداق  ار 
هب لین  ِیتشھب  هار  ییاطعا  یاھیرادیدپ  نیا  هک  نیا  نمض   ، دنشخب انغ  ار  دوخ 
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ردپ یاھاطعا   . دزاس یم  راکشآ  راوتسا  یا  هنوگ  هب  تاقولخم  دوخ  هب  ار  تینابر 
تاقولخم تیصخش  هک  دزاس  یم  رداق  ار  وا  ناگدننک  میظنت  تروص  هب  یناھج 
یاھناھج رد  طباور  نیا  یمامت  رساترس  رد  . و  دنک بذج  دوخ  هب  ار  هدارا  ِیاراد 

نآ ۀطساو  هب  هک  تسا  نھذ  درکراک  رضاح  هتسویپ  عبنم  کرتشم  لماع  یھانتم 
. دنھد یم  خر  اھتیلاعف  نیا 

، نامز یاھلماکت  رد  رگید  یاھھار  یرایسب  اھھار و  نیا  قیرط  زا  تشھب  یاھتیھولا 
ِلاعتم تیصخش  ِیرادیدپ  رد  ، و  دنوش یم  راکشآ  اضف  ۀدنخرچ  تارایس  رد  هک 

. دننک یم  تکرش   ، دنسر یم  جوا  هب  لماکت  یمامت  ۀجیتن 

لاعتم رداق و  ناگدننیرفآ  - 4

؛ تسا هتسباو  یھانتم  یازجا  یجیردت  یگناگی  هب  لاعتم  ِتیمامت  ِیگناگی 
، ناگدننیرفآ تیلاعت —  لماوع  یاھ  یگناگی  نیمھ  زا  یشان  لاعتم  ِنتفای  تیعقاو 

اھنآ ۀدننک  داجیا  تسا و  اھناھج —  یاھیژرنا  ، و  دنمشوھ تادوجوم   ، تاقولخم
. دشاب یم 

رارق نآ  ینامز  ۀعسوت  تحت  تیلاعت  ِتیمکاح  نآ  یط  هک  یراصعا  نآ  لوط  رد 
هتسباو هناگتفھ  یادخ  ینابر  یاھشنک  هب  لاعتم  ۀنادنمناوت  تردق   ، تسا هتفرگ 

لاعتم و دزیا  نایم  کیدزن  صاخ  ۀطبار  کی  دسر  یم  رظن  هب  هک  نیا  نمض   ، تسا
هتشاد دوجو   ، داتسا حور  تفھ   ، وا یلصا  یاھتیصخش  هارمھ  هب  کرتشم  لماع 
لامک مدع  هک  یرایسب  قرط  هب  کرتشم  لماع  ناونع  هب  نارکیب  حور   . دشاب

لاعتم اب  یکیدزن  رایسب  طباور  دنک و  یم  لمع  دنک  یم  ناربج  ار  یلماکت  تیھولا 
تمسق داتسا  حاورا  یمامت  طسوت  یا  هزادنا  ات  هطبار  یکیدزن  نیا   . دنک یم  ظفح 
هب لاعتم  یارب  هک  تفھ  ۀرامش  داتسا  حور  طسوت  هژیو  روط  هب  اما   ، دوش یم 
رد وا  اب  دسانش —  یم  ار  لاعتم  داتسا  حور  نیا   . دنک یم  لمع  وگنخس  ناونع 

. تسا یصخش  سامت 

شنیرفآ رد  داتسا  حاورا   ، شنیرفآ ِیناھجربا  حرط  یارب  یزیر  همانرب  ناوا  رد 
دزیا نامزمھ  روط  هب  ، و  دنتسویپ ییاین  ثیلثت  هب  رگباتزاب  حاورا  هن  لھچ و  کرتشم 

رگشنیرفآ نادنزرف  تشھب و  ثیلثت  ِماوت  یاھشنک  ۀدنناسر  جوا  هب  ناونع  هب  لاعتم 
نآ زا  دیدرگ و  رادیدپ  ناتسجم   . دومن لمع  قالخ  یا  هنوگ  هب  تشھب  تیھولا 
حاورا هک  یلاح  رد   ، تسا هتخاس  زکرمتم  ار  لاعتم  نھذ  یناھیک  روضح  ماگنھ 

. دنھد یم  همادا  یناھیک  نھذ  ۀدرتسگ  درکراک  یارب  أدبم  زکارم  تروص  هب  داتسا 

داتسا حور  نیمتفھ   . دنھد یم  همادا  رگباتزاب  حاورا  یتسرپرس  هب  داتسا  حاورا  اما 
سامت رد  دھد ) یم  ماجنا  یزکرم  ناھج  زا  هک  ناتناورُا  رب  دوخ  یلک  یتسرپرس  رد  )
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لرتنک دشاب و  یم  دنا  هدش  عقاو  اسرووی  رد  هک  رگباتزاب  حور  تفھ  اب  یصخش 
اھناھجربا و نورد  رب  دوخ  یاھتیریدم  اھلرتنک و  رد  وا   . دراد هدھع  هب  ار  اھنآ  ِریگارف 

رھ تختیاپ  رد  هک  شدوخ  عون  زا  رگباتزاب  حاورا  اب  هنارگباتزاب  سامت  رد  اھناھجربا  نیب 
. دراد رارق  دنا  هدش  عقاو  ناھجربا 

، دنتسھ تیلاعت  ِتیمکاح  ناگدنھد  اقترا  نانابیتشپ و  اھنت  هن  داتسا  حاورا  نیا 
، لومعم روط  هب   . دنریگ یم  رارق  لاعتم  قالخ  دصاقم  ریثأت  تحت  دوخ  ۀبون  هب  هکلب 

،( هریغ ، و  ورین ناریدم   ) دنتسھ یدام  همین  عون  زا  داتسا  حاورا  یعمج  یاھشنیرفآ 
(. هریغ ، و  میفانرپوس  ) دنشاب یم  یحور  عون  زا  اھنآ  درفنم  یاھشنیرفآ  هک  یلاح  رد 
حور تفھ   ، لاعتم دزیا  دوصقم  تساوخ و  هب  خساپ  رد  داتسا  حاورا  هک  یماگنھ  اما 
یحور قالخ  شنک  نیا  نادنزرف  هک  دوش  هجوت  دیاب   ، دندیرفآ یعمج  روط  هب  ار  رادم 

. یدام همین  ای  یدام  هن   ، دنتسھ

نانارمکح اب  هطبار  رد   ، تسا اھناھجربا  ِداتسا  حاورا  اب  هطبار  رد  هک  هنوگ  نامھ  هب  و 
تواضق یاھیلجت  نیا   . دشاب یم  زین  اھمایا —  یامدق  اھشنیرفآربا —  نیا  ۀناگ  هس 
جیسب لاح  رد  تردق  یارب  یا  هیحان  یاھھاگ  هیکت  اضف  نامز و  رد  ثیلثت  ِیرواد  – 

لماکت یارب  ینوناک  ۀناگتفھ  طاقن  تروص  هب  هک   ، دنشاب یم  لاعتم  دنمناوت 
نانارمکح نیا   . دننک یم  تمدخ  اضف  نامز و  یاھورملق  رد  هناگ  هس  تیمکاح 

، لماکت لاح  رد  تارک  تشھب و  نیب  ینایم  تیعقوم  رد  دوخ  هاگیاج  زا   ، أشنم ثیلثت 
. دننک یم  یگنھامھ  ار  هار  ود  رھ  ، و  دنھاگآ هار  ود  رھ  زا   ، دننیب یم  ار  هار  ود  رھ 

، ینھذ براجت  هک  دنتسھ  یعقاو  ییاھھاگشیامزآ  یلحم  یاھناھج  اما 
رد تیصخش  یاھتفرشیپ  ، و  تینابر یاھیزاسراکشآ   ، یناشکھک یاھییوجارجام 
رب رد   ، دندش هدز  عمج  ناھیک  ۀرتسگ  رد  هک  یماگنھ  ، و  دنوش یم  ماجنا  اھنآ 
هب اھنآ  یانبم  رب  هبرجت  قیرط  زا  لاعتم  هک  دنوش  یم  یعقاو  ییاھداینب  ۀدنریگ 

. دبای یم  تسد  تیھولا  لماکت 

کی زا  کرتشم  لماع  روضح  دنبای : یم  لماکت  ناگدننیرفآ  یتح  یلحم  یاھناھج  رد 
لماکت ناھج  ردام  حور  کی  ِیھلا  تیصخش  تبترم  هب  دنمتردق  ۀدنز  ینوناک  ۀطقن 
یبرجت تشرس  هب  تشھب  ۀنایارگدوجو  تینابر  تشرس  زا  هدننیرفآ  رسپ  ؛  دبای یم 

نیتسار لماکت  عورش  طاقن  یلحم  یاھناھج   . دبای یم  لماکت  لاعتم  تیمکاح 
ِدازآ باختنا  ۀیطع  زا  هک  لماکان  ِتین  نسح  اب  یاھتیصخش  یاھھاگشیاز   ، دنتسھ

رادروخرب  ، دوب دنھاوخ  هک  هنوگ  نادب   ، ندش دوخ  ِکرتشم  ناگدننیرفآ  ِیدارا 
. دنا هتشگ 

هب ار  یتشرس  ماجنارس  یلماکت  تارک  هب  دوخ  یاھاطعا  رد  لایرتسیجم  نارسپ 
نیرتالاب اب  یبرجت  یگناگی  رد  تشھب  تینابر  رگ  هولج  هک  دنروآ  یم  تسد 

ریاس اھاطعا و  نیا  قیرط  زا  . و  تسا ناسنا  یدام  تشرس  یونعم  یاھشزرا 
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یاھھاگدید تشرس و  هب  بیترت  نیمھ  هب  لیئاکیم  عون  ناگدننیرفآ   ، اھاطعا
ۀدننیرفآ نارسپ  نیا   . دنبای یم  تسد  دوخ  یلحم  ناھج  یعقاو  نادنزرف  یناھیک 
تیمکاح هک  یماگنھ  ؛ و  دنوش یم  کیدزن  یلاعتمریز  ۀبرجت  لیمکت  هب  داتسا 

، دوش هطوبرم  رگشنیرفآ  حاورا  ۀدنریگ  رب  رد  ات  دبای  یم  طسب  اھنآ  یلحم  ناھج 
ناھج ینونک  یاھلیسناتپ  ۀدودحم  رد  تیلاعت  تادحرس  هب  هک  تفگ  دوش  یم 

. دوش یم  کیدزن  گرزب  یلماکت 

ناسنا هب  دنوادخ  نتفای  یارب  ار  یدیدج  یاھھار  ییاطعا  نارسپ  هک  یماگنھ 
هکلب  ، دننیرفآ یمن  ار  تینابر  هب  یبایتسد  یاھھار  نیا   ، دننک یم  راکشآ 

یتشھب ردپ  صخش  هب  لاعتم  روضح  قیرط  زا  هک  ار  تفرشیپ  یدبا  یاھھارھاش 
. دنزاس یم  نشور  درب  یم  هار 

زا ار  هلصاف  نیرتشیب  هک  تسا  ییاھتیصخش  نآ  یارب  عورش  ۀطقن  یلحم  ناھج 
هبرجت ناھج  رد  ار  یونعم  زارف  نازیم  نیرتشیب  دنناوت  یم  ور  نیا  زا  ، و  دنراد دنوادخ 
تسد ناشدوخ  کرتشم  شنیرفآ  رد  یبرجت  تکرش  رثکادح  هب  دنناوت  یم  ، و  دننک
ار هبرجت  نکمم  قمع  نیرتشیب  بیترت  نیمھ  هب  یلحم  یاھناھج  نیمھ   . دنبای
هب قیرط  نیا  زا  اھتیصخش  نیا   . دننک یم  مھارف  هدنبای  دورف  یاھتیصخش  یارب 
قولخم کی  یارب  تشھب  زارف  ۀزادنا  هب  تسرد  ناشیارب  هک  دنبای  یم  تسد  یزیچ 

. تسا ینعمرپ  لماکت  لاح  رد 

هنوگ نادب   ، هناگتفھ یادخ  لماک  درکراک  یارب  یناف  ناسنا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
. تسا یرورض   ، دسر یم  جوا  هب  لاعتم  نتفای  تیعقاو  رد  تینابر  ِیدنبھورگ  نیا  هک 

ناوت لماکت  یارب  هک  دنراد  دوجو  ناھج  یاھتیصخش  زا  یرگید  ددعتم  یاھ  هتسر 
یلاعت روظنم  هب  فیصوت  نیا  اما   . دنتسھ یرورض  هزادنا  نامھ  هب  لاعتم  دنمتردق 

یلماوع نآ  هب  دایز  ۀزادنا  ات  اذل  ، و  تسا هدش  هضرع  یرشب  تادوجوم  ِیرکف 
دنشاب یم  طوبرم  یناف  ناسنا  هب  هک  هناگتفھ  یادخ  لماکت  رد  هک  تسا  دودحم 

. دننک یم  لمع 

هناگتفھ دنمتردق و  نارگلرتنک  - 5

، و تسا هدش  هداد  شزومآ  لاعتم  دزیا  اب  هناگتفھ  یادخ  ۀطبار  نوماریپ  امش  هب 
ناگدننیرفآ زین  نارگلرتنک و  لماش  هناگتفھ  هک  دیھد  صیخشت  دیاب  نونکا  امش 

اھنیا ۀدنریگ  رب  رد  گرزب  ناھج  ۀناگتفھ  نارگلرتنک  نیا   . دوش یم  گرزب  ناھج 
: دنتسھ

. یکیزیف داتسا  نارگلرتنک  - 1
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. ورین یلاع  زکارم  - 2

. ورین یلاع  ناریدم  - 3

. لاعتم رداق  - 4

. نارکیب حور  لمع —  یادخ  - 5

. تشھب ۀریزج  - 6

. یناھج ردپ  تشھب —  عبنم  - 7

حطس دنریذپان و  ییادج  هناگتفھ  یادخ  زا  یدرکراک  ظاحل  هب  هورگ  تفھ  نیا 
. دنھد یم  لیکشت  ار  تیھولا  ۀطبار  نیا  ِیکیزیف  لرتنک 

تشھب ۀریزج  نادواج و  رسپ  ماوت  روضح  زا  یشان  هک   ) حور یژرنا و  ِیگخاش  ود 
دحتم روط  هب  داتسا  حور  تفھ  هک  دیدرگ  نیدامن  یماگنھ  ناھجربا  رظن  زا  تسا )

یرادیدپ دھاش  دادخر  نیا   . دندش یعمج  شنیرفآ  رد  دوخ  شنک  نیلوا  ریگرد 
هب داتسا  حاورا  یحور  یاھرادم  نآ  اب  نامزمھ   . دیدرگ ورین  یلاع  ریدم  تفھ 
زیامتم ورین  ناریدم  ِیتسرپرس  ِیکیزیف  یاھتیلاعف  زا  هسیاقم  لباق  یا  هنوگ 
گنھامھ ار  حور  هدام و  هک  دیدج  لماع  کی  تروص  هب  یناھیک  نھذ  ، و  دنتشگ

. تشگ رادیدپ  ًاروف  دنک  یم 

لماکت لاح  رد  گرزب  ناھج  ِیکیزیف  یورین  ِریگارف  رگلرتنک  تروص  هب  لاعتم  رداق 
رد دسر  یم  رظن  هب  یکیزیف  یورین  لیسناتپ  نیا  ناھج  ینونک  رصع  رد   . تسا
روضح قیرط  زا  ورین و  زکارم  ِتباث  یاھناکم  قیرط  زا  هک  ورین  یلاع  ریدم  تفھ 

. دشاب هدش  زکرمتم  دننک  یم  لمع  یکیزیف  نارگلرتنک  کرحتم 

هن لامک  یارب  القت   . تسا نانآ  تشونرس  لامک  ؛  دنتسین لماک  نامز  یاھناھج 
ِیکیزیف حطس  هب  نینچمھ  هکلب   ، تسا طوبرم  یحور  ینالقع و  حوطس  هب  اھنت 

هب اھنآ  یبایتسد  ضرف  شیپ  تایح  رون و  رد  ناھجربا  تفھ  رارقتسا   . مرج یژرنا و 
هدام نزاوت  ییاھن  یبایتسد  هک  دوش  یم  هدز  سدح  . و  دشاب یم  یکیزیف  تابث 

. دوب دھاوخ  رداق  ِیکیزیف  لرتنک  ۀدش  لیمکت  لماکت  رگناشن 

هدام ۀنزاوم  ریگرد  ًاودب  تشھب  ناگدننیرفآ  یتح  ناھج  تخاس  نیزاغآ  یاھزور  رد 
لکش ورین  زکارم  یاھتیلاعف  ۀجیتن  رد  اھنت  هن  یلحم  ناھج  کی  یوگلا   . دنتسھ

نیا رساترس  رد  . و  اضف رد  رگشنیرفآ  حور  روضح  لیلد  هب  نینچمھ  هکلب   ، دبای یم 
لرتنک ۀدش  مھف  کدنا  ِیگژیو  کی  رگشنیرفآ  رسپ   ، یلحم ناھج  ِنیزاغآ  راودا 
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هک نیا  ات  دنک  یمن  کرت  ار  شیوخ  تختیاپ  ۀرایس  وا  ، و  دراذگ یم  شیامن  هب  ار  هدام 
. دشاب هدش  تیبثت  یلحم  ناھج  یلک  نزاوت 

نارگلرتنک ، و  دنھد یم  ناشن  شنکاو  نھذ  هب  اھیژرنا  یمامت   ، ییاھن لیلحت  رد 
. دنشاب یم  تسا  تشھب  یوگلا  ِزاس  لاعف  هک  نھذ  یادخ  نادنزرف  یکیزیف 
یالقت  . تسا هدام  لرتنک  داجیا  راک  فقو  هناریگیپ  روط  هب  ورین  ناریدم  یدنمشوھ 

فقوتم زگرھ  مرج  یاھتکرح  یژرنا و  طباور  رب  یکیزیف  یالیتسا  یارب  اھنآ 
یاھورملق هک  یمارجا  اھیژرنا و  رب  یھانتم  یزوریپ  هب  اھنآ  هک  نیا  ات  دوش  یمن 

. دنبای یم  تسد  دنوش  یم  لماش  ار  اھنآ  تیلاعف  یمئاد 

تطاسو قیرط  زا  هدام  رب  حور  یالیتسا  لماکت  هب  اضف  نامز و  رد  حور  یاھالقت 
گنھامھ هب  اھناھج  ِیکیزیف  ِیصخشریغ )  ) لماکت ؛  تسا طوبرم  یصخش )  ) ِنھذ
تسا حور  ریگارف  لرتنک  عبات  هک  نھذ  ۀنزاوم  میھافم  اب  یناھیک  یژرنا  نتخاس 

نھذ ِیتیصخش  یگناگی  رما  کی  گرزب  ناھج  رساترس  لماکت  عمج   . تسا طوبرم 
یرادیدپ رد  دشاب و  یم  حور  اب  هدش  گنھامھ  یدنمشوھ  اب  یژرنا  ۀدننک  لرتنک 

. دش دھاوخ  راکشآ  لاعتم  دنمناوت  تردق  ِلماک 

لاح رد  ناھیک  ِتیعقاو  ِیتاذ   ، کیمانید ۀنزاوم  تیعضو  کی  هب  ندیسر  رد  یراوشد 
دیدج یژرنا  ِیرادیدپ  قیرط  زا  یکیزیف  شنیرفآ  ۀدش  تیبثت  یاھرادم   . تسا دشر 

کی دشر  لاح  رد  ناھج  کی   . دنریگ یم  رارق  هرطاخم  دروم  ًاموادم  دیدج  مرج  و 
تابث دناوت  یمن  یناھیک  تیلک  زا  شخب  چیھ  ور  نیا  زا  ؛  تسا هدشن  تیبثت  ناھج 

. ددرگ ناھجربا  تفھ  یدام  لیمکت  دھاش  نامز  تیمامت  هک  نیا  ات  دبای  یعقاو 

تیمھا هک  یکیزیف  ۀرظتنمریغ  دادخر  چیھ  تایح  رون و  ۀدش  تیبثت  یاھناھج  رد 
تسد هب  یدام  شنیرفآ  یور  لماک  ًاتبسن  لرتنک   . درادن دوجو  دشاب  هتشاد  هدمع 
لاح رد  یاھناھج  اب  هدش  تیبثت  یاھناھج  ۀطبار  یاھیراوشد  زونھ  ؛  تسا هدمآ 

هک جیردت  هب  اما   . دبلط یم  شلاچ  هب  ًاموادم  ار  ناھج  یورین  ناریدم  تراھم  لماکت 
شھاک اب  تالکشم  نیا  دوش  یم  کیدزن  یلماکت  یلجت  جوا  هب  گرزب  ناھج 

. تفر دنھاوخ  نایم  زا  جیردت  هب  قالخ  دیدج  تیلاعف 

حور یالیتسا  - 6

هک ییاج   ، تیصخش رد  زج  هب   ، تسا طلسم  هدام  یژرنا –  یلماکت  یاھناھجربا  رد 
یلماکت یاھناھج  فدھ   . دنک یم  القت  یگریچ  یارب  نھذ  تطاسو  قیرط  زا  حور 
یمامت ، و  تسا حور  اب  نھذ  یگنھامھ  نھذ و  قیرط  زا  هدام  یژرنا –  رب  الیتسا 

رد  ، ور نیا  زا   . دبای یم  تروص  تیصخش  زاس  هناگی  قالخ و  روضح  ۀطساو  هب  راک  نیا 
یاھمتسیس ؛  دنیآ یم  رد  هطلس  تحت  یکیزیف  یاھمتسیس   ، تیصخش اب  هطبار 
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. دنوش یم  هدننک  تیادھ  یحور  یاھمتسیس  ، و  دنوش یم  گنھامھ  ینھذ 

یلجت تیھولا  حوطس  رد  لاعتم  ناونع  هب  لاعتم و  رد  تیصخش  ورین و  دنویپ  نیا 
یاھشنک رب  ینتبم  هک  تسا  یدشر  حور  یالیتسا  یعقاو  لماکت  اما   . دبای یم 

. دشاب یم  گرزب  ناھج  تاقولخم  ناگدننیرفآ و  ۀنابلطواد 

قلطم حوطس  نیا  زا  هک  یا  هظحل  رد  اما   . دنا هناگی  حور  یژرنا و   ، قلطم حوطس  رد 
تشھب زا  حور  یژرنا و  هک  روطنیمھ  ، و  دوش یم  رھاظ  توافت   ، دیآ لمع  هب  جورخ 

رد هک  نیا  ات   ، دبای یم  شیازفا  اھنآ  نایم  ۀلصاف   ، دننک یم  تکرح  اضف  یوس  هب 
اھنآ  . دنتسین ناسمھ  رگید  اھنآ   . دنوش یم  ارگاو  ًالماک  اھنآ  یلحم  یاھناھج 

. دزاس طوبرم  مھ  هب  ًالباقتم  ار  اھنآ  ات  دنک  هلخادم  دیاب  نھذ  ، و  دنتسین زین  هباشم 

، دبای تھج  رگلرتنک  یاھتیصخش  شنک  قیرط  زا  دناوت  یم  یژرنا  هک  نیا 
مرج هک  نیا   . دزاس یم  راکشآ  نھذ  شنک  هب  تبسن  ار  یژرنا  ِیدنمشنکاو 

یدنمشنکاو دبای  تابث  هدننک  لرتنک  یاھدوجو  نیمھ  شنک  قیرط  زا  دناوت  یم 
رد حور  دوخ  هک  نیا  . و  دھد یم  ناشن  نھذ  ۀدنھد  ناماس  روضح  هب  تبسن  ار  مرج 
، دنک وپاکت  نھذ  قیرط  زا  هدام  یژرنا –  رب  یگریچ  یارب  دناوت  یم  یدارا  تیصخش 

. دزاس یم  راکشآ  ار  یھانتم  شنیرفآ  یمامت  ۀوقلاب  یگناگی 

اھناھج ناھج  رساترس  رد  اھتیصخش  اھورین و  یمامت  نایم  لباقتم  یگتسباو  کی 
ورین و زکارم  ۀنارایمھ  درکراک  هب  رگشنیرفآ  حاورا  هدننیرفآ و  نارسپ   . دراد دوجو 
ورین یلاع  ناریدم   . دنتسھ یکتم  اھناھج  یھدنامزاس  رد  یکیزیف  نارگلرتنک 

تایح مسیناکم  یرشب  دوجوم  کی  رد   . دنلماکان رگشنیرفآ  حاورا  ریگارف  لرتنک  نودب 
نھذ نیمھ   . تسا دنمشنکاو  ًاشخب  یصخش )  ) ِنھذ نیمارف  هب  تبسن  یکیزیف 
، و دریگ رارق  دنمفدھ  حور  یاھیربھار  یالیتسا  تحت  دوخ  ۀبون  هب  تسا  نکمم 
دیدج یگناگی  کی   ، لاعتم دیدج  دنزرف  کی  ندمآ  دوجو  هب  یلماکت  ۀعسوت  نیا  ۀجیتن 

. دشاب یم   ، یناھیک تیعقاو  زا  عون  نیدنچ  ِیصخش 

صخش ؛  تسا نینچ  زین  لک  اب  هطبار  رد   ، تسھ ازجا  اب  هطبار  رد  هک  روطنیمھ  و 
ِیگتسویپ ِتشونرس  هب  لین  تیھولا و  لیمکت  هب  یبایتسد  یارب  تیلاعت  ِیحور 

نامز و یاھتیصخش  طسوت  شالت   . تسا دنمزاین  رداق  یلماکت  یورین  هب  ثیلثت 
لاعتم رداق  شنک  شالت  نیا  ندش  ارجا  ندیسر و  جوا  هب  اما   ، دریگ یم  تروص  اضف 
ازجا یعمج  دشر  ندش  عمج  کی  لک  دشر  هک  یلاح  رد  ور  نیا  زا  . و  دشاب یم 

زا یمسق  ساکعنا  کی  ازجا  لماکت  هک  دوش  یم  لالدتسا  هنوگ  نیمھ  هب   ، تسا
. دشاب یم  لک  دنمفدھ  دشر 

ناشمان اب  هطبار  رد  زج  هب  اھنآ   . دنتسھ یکی  نوچمھ  حور  اتونوم و   ، تشھب رد 
لباق یا  هنوگ  هب  هک  یلاح  رد   ، حور هدام و   ، انواھ رد   . دنتسھ نداد  زیمت  لباقریغ 
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دوجو نیا  اب   . دنتسھ گنھامھ  یتاذ  یا  هنوگ  هب  لاح  نامھ  رد   ، دنتوافتم صیخشت 
یھلا حور  یناھیک و  یژرنا  نایم  ؛  دراد دوجو  گرزب  ییارگاو  کی   ، ناھجربا تفھ  رد 
نتخاس و نزاوتم  رد  نھذ  شنک  یارب  ور  نیا  زا  ؛  دراد دوجو  دایز  ۀلصاف  کی 
یبرجت لیسناتپ  کی  یحور  دصاقم  اب  یکیزیف  یوگلا  ِنتخاس  هناگی  ماجنارس 
شھاک دنبای  یم  لماکت  نامز  یط  هک  اضف  یاھناھج  رد   . دراد دوجو  یرتگرزب 

تصرف ، و  دنوش لح  دیاب  هک  یرت  تخس  تالکشم   ، دراد دوجو  تینابر  زا  یرتشیب 
ناھجربا تیعضو  نیا  یمامت  . و  دراد دوجو  اھنآ  لح  رد  هبرجت  بسک  یارب  یرتشیب 
هدیرفآ یارب  یناھیک  ۀبرجت  ناکما  نآ  رد  هک  ار  یلماکت  دوجو  زا  یرتگرزب  ۀصرع  کی 
هب دوش  یم  مھارف  ناسکی  روط  هب  لاعتم —  تیھولا  یارب  یتح  هدننیرفآ —  و 

. دروآ یم  دوجو 

رد یھانتم و  حوطس  رد  تسا  هنایارگدوجو   ، قلطم حوطس  رد  هک   ، حور یالیتسا 
ناسنا زا   ، همھ طسوت  هبرجت  نیا  . و  دوش یم  یلماکت  ۀبرجت  کی  ناھجربا  تفھ 
تفرشیپ یارب  یگمھ   . دوش یم  تمسق  ناسمھ  روط  هب  لاعتم  دزیا  ات  یناف 

، دننک یم  تکرش  تشونرس  رد  یگمھ  ؛  دننک یم  شالت  ًاصخش   ، دننک  َ یم شالت 
. دننک یم  تکرش  ًاصخش 

گرزب ناھج  ۀدنز  مسیناگرا  -7

، و یحور یدنمزارف   ، یکیزیف تمظع  اب  یدام  شنیرفآ  کی  اھنت  هن  گرزب  ناھج 
هدنز دنمشنکاو  دنمھوکش و  مسیناگرا  کی  نینچمھ  هکلب   ، تسا ینالقع  یگرزب 
ِناھیک روانھپ  شنیرفآ  مسیناکم  رساترس  رد  هک  دراد  دوجو  یعقاو  یتایح   . تسا
ۀدھاشم لباق  تیعقاو  دامن  اھناھج  ِیکیزیف  ِتیعقاو   . تسا شپت  لاح  رد  هدنزرس 
دنمشوھ یاھرادم  طسوت  هدنز  یدام و  مسیناگرا  نیا  ؛ و  دشاب یم  لاعتم  رداق 

زا یا  هکبش  طسوت  ناسنا  ندب  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، تسا هدش  عقاو  هنخر  دروم 
طسوت یکیزیف  ناھج  نیا   . دوش یم  هدیدرون  رد  یبصع  سح  یاھھار  کیراب 

خوسر دروم  دزاس  یم  لاعف  رثؤم  یا  هنوگ  هب  ار  یدام  شنیرفآ  هک  یژرنا  طوطخ 
ِیشدرگ عیزوت  طسوت  ناسنا  ندب  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، تسا هدش  عقاو 

روانھپ ناھج   . دبای یم  یژرنا  دوش و  یم  هیذغت  ییاذغ  بذج  لباق  یژرنا  تالوصحم 
اب تسا  نکمم  هک  دنمھوکش  ریگارف  لرتنک  ۀدننک  گنھامھ  زکارم  نیا  نودب 

رگا اما   . تسین دنوش  هسیاقم  یرشب  مسیناکم  ِییایمیش  لرتنک  فیرظ  متسیس 
قیرط زا  میتسناوت  یم   ، دیتسناد یم  ورین  زکرم  کی  رکیپ  ۀرابرد  یزیچ  طقف  امش 

. مییوگب امش  هب  یکیزیف  ناھج  هب  عجار  یرتشیب  رایسب  زیچ  سایق 

رظن یدیشروخ  یژرنا  هب  تایح  ظفح  یارب  اھناسنا  هک  ردقنامھ  شیبامک 
اضف یناھیک  یاھتکرح  یدام و  یاھتیلاعف  ظفح  یارب  زین  گرزب  ناھج   ، دننکفا یم 

. تسا یکتم  دنبای  یم  همشچرس  یناتحت  تشھب  زا  هک  ینایاپ  یب  یاھیژرنا  هب 
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تیصخش تیوھ و  هب  تبسن  دنناوتب  نآ  اب  هک  تسا  هدش  هداد  نھذ  اھناسنا  هب 
اطعا یھانتم  تیمامت  هب  لاعتم —  نھذ  کی  یتح  نھذ —  ؛ و  دنوش هاگآ  دوخ - 

رب یگریچ  یارب  نآ  قیرط  زا  ناھیک  ِروھظ  لاح  رد  تیصخش  نیا  حور  تسا و  هدش 
. دنک یم  شالت  هتسویپ  روط  هب  هدام  یژرنا – 

گرزب ناھج  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، تسا دنمشنکاو  یحور  تیادھ  هب  یناف  ناسنا 
ِیدام قوف  ِیناھج  ماجسنا   ، نادواج رسپ  ِیحور  ۀبذاج  ۀدرتسگ  ِیسرتسد  هب 
، اضف نامز و  ِیھانتم  ناھیک  یاھشنیرفآ  یمامت  ِیحور  نادواج  یاھشزرا 

. تسا دنمشنکاو 

لباقریغ لک و  تیعقاو  اب  یدبا  ِییاسانش  دوخ -  کی  دنرداق  یرشب  تادوجوم 
هب  . دنھد تروص  نیزگ —  ینکس  یرکف  ۀدننک  میظنت  اب  دنویپ   — ناھج یدوبان 
دبا یارب   ، تشھب ثیلثت   ، نیزاغآ تیھولا  قلطم  تابث  هب  لاعتم  بیترت  نیمھ 

. تسا یکتم 

کی  ، دنوادخ هب  یبایتسد  یارب  وا  شالت   ، یتشھب لامک  یارب  ناسنا  قایتشا 
قیرط زا  دناوت  یم  طقف  هک  دنک  یم  داجیا  هدنز  ناھیک  رد  ینابر  نیتسار  شنت 
قولخم کی  ۀبرجت  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا  ؛  دوش لح  ریذپانانف  ناور  کی  لماکت 

رد ناگدننیرفآ  یمامت  تاقولخم و  یمامت  هک  یماگنھ  اما   . دھد یم  خر  یناف  ۀناگی 
شالت یھلا  لامک  دنوادخ و  هب  یبایتسد  یارب  بیترت  نیمھ  هب  گرزب  ناھج 
زتنس رد  دناوت  یم  طقف  هک  دوش  یم  داجیا  یناھیک  فرژ  شنت  کی   ، دننک یم 

، تاقولخم یمامت  لماکت  لاح  رد  یادخ  ِیحور  صخش  اب  دنمناوت  تردق  ِیلاعتم 
. دبایب لح  هار   ، لاعتم دزیا 

]. دراد تماقا  ایشنروی  رد  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  تنامض  [

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 117
لاعتم یادخ 

ام دوجو  تسا  نکمم  هک  ناھج  هاگتسیا  رھ  رد  ار  دنوادخ  تساوخ  ام  هک  یدح  ات 
رت یعقاو  ماگ  کی  لاعتم  دنمتردق  لیسناتپ  هزادنا  نآ  ات   ، میھد ماجنا  دشاب  نآ  رد 

قلطم هس  رد  هک  تسا  زکرم  عبنم و  نیلوا  دوصقم  دنوادخ  تساوخ   . دوش یم 
حور رد  ناھج  شنک  یارب   ، دبای یم  تیصخش  نادواج  رسپ  رد   ، دوش یم  هوقلاب 

. و ددرگ یم  نادواج  تشھب  یدبا  یاھوگلا  رد  ، و  دوش یم  هتسویپ  مھ  هب  نارکیب 
تساوخ یمامت  یھانتم  یلجت  نیرتالاب  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  لاعتم  یادخ 

. تسا دنوادخ 

دنوادخ تساوخ  قباطم  ًالماک  یبسن  روط  هب  گرزب  ناھج  نانکاس  یمامت  رگا 
رارقتسا تایح  رون و  رد  اضف  نامز –  یاھشنیرفآ  تروص  نآ  رد   ، دننک یگدنز 

ِیھلا تیصخش  ِیرادیدپ  رد   ، تیلاعت ینابر  لیسناتپ   ، رداق سپس  ، و  دنبای یم 
. دوش یم  یلمع  لاعتم  یادخ 

گنھامھ یناھیک  نھذ  یاھرادم  اب  لماکت  لاح  رد  نھذ  کی  هک  یماگنھ 
تابث یزکرم  ناھج  یوگلا  قباطم  لماکت  لاح  رد  ناھج  کی  هک  یماگنھ   ، دوش یم 
سامت داتسا  حاورا  دحتم  درکراک  اب  تفرشیپ  لاح  رد  حور  کی  هک  یماگنھ   ، دبای یم 

یربھار اب  ماجنارس  یناسنا  ِزارف  لاح  رد  تیصخش  کی  هک  یماگنھ   ، دریگ یم 
کی ات  لاعتم  ِتیعقاو  هاگنآ   ، دوش یم  گنھامھ  نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  ِیھلا 
یوس هب  رگید  ماگ  کی  تیلاعت  ِتینابر  هاگنآ  ؛  دوش یم  یعقاو  اھناھج  رد  رگید  ۀجرد 

. دور یم  شیپ  یناھیک  ققحت 

رد  ، دنبای یم  لماکت  لاعتم  لماک  لماکتِباتزاب  کی  تروص  هب  گرزب  ناھج  دارفا  ازجا و 
گرزب ناھج  لماکت  یمامت  زا  یتشابنا  ِیبیکرت  عمج  دوخ  ۀبون  هب  لاعتم  هک  یلاح 

. دنتسھ هبناج  ود  ِیبرجت  یلماکت و  ود  رھ  یناسنا  هاگدید  زا   . دشاب یم 

لاعتم دزیا  تعیبط  - 1
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یونعم شزرا  ِیکین  ، و  ینالقع ینعم  ِتقیقح   ، یکیزیف نزاوت  ِییابیز  لاعتم 
حور ربا  وا   . تسا یدبا  تفرشیپ  ِینامداش  نیتسار و  تیقفوم  ِینیریش  وا   . تسا

مسجت ، و  یھانتم ِتیعقاو  لیمکت   ، یھانتم ناھیک  ِیھاگآ  دوخ   ، گرزب ناھج 
، هدنیآ تیدبا  یمامت  رساترس  رد  لاعتم  یادخ   . تسا هدیرفآ  هدننیرفآ -  ۀبرجت 

. داد دھاوخ  ادن  تیھولا  ِثیلثت  طباور  رد  ار  یدارا  ۀبرجت  ِتیعقاو 

دورف اضف  نامز و  یاھورملق  هب  تشھب  زا  نایادخ   ، لاعتم ناگدننیرفآ  صخش  رد 
هک دنھد  لماکت  دننیرفایب و  تشھب  هب  لین  تیفرظ  اب  یتاقولخم  اجنآ  رد  ات  دنا  هدمآ 
دورف ِناگدننیرفآ  ِیناھج  تکرح  نیا   . دنبای زارف  اجنآ  هب  ردپ  یوجتسج  رد  دنناوت  یم 

یوجتسج رد  هک  یا  هدنبای  زارف  تاقولخم  دننک و  یم  راکشآ  ار  دنوادخ  هک  یا  هدنبای 
ناگدنبای و دورف  وا  رد  هک  تسا  لاعتم  ِتیھولا  لماکت  ۀدننک  راکشآ  دنتسھ  دنوادخ 

تسد یناھج  نادواج و  یردارب  فشک   ، مھف ِندوب  هفرط  ود  هب  ود  رھ  ناگدنبای  زارف 
لماک و ۀدننیرفآ  ِتلع  ۀبرجت  ِیھانتم  بیکرت  بیترت  نیدب  لاعتم  دزیا   . دنبای یم 

. دوش یم  ندش  لماک  لاح  رد  ِقولخم  ِخساپ 

رد هتسویپ  روط  هب  تسا و  لماک  یگناگی  ِناکما  ۀدنریگ  رب  رد  گرزب  ناھج 
یناھیک ۀبرجت  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یشان  نیا  ، و  دشاب یم  نآ  یوجتسج 

لماک یگناگی  هک  تسا  تشھب  ثیلثت  تردق  نیمارف  قالخ و  یاھشنک  دمایپ  کی 
، و دبای یم  یلجت  لاعتم  رد  یھانتم  ناھیک  رد  هناگ  هس  ِیگناگی  نیمھ   . دشاب یم 

تیعقاو دنبای  یم  تسد  ثیلثت  اب  تیوھ  نییعت  ۀبتر  رثکادح  هب  اھناھج  هک  جیردت  هب 
. دوش یم  راکشآ  هدنیازف  روط  هب  لاعتم 

رظن زا  نینچمھ  اما   ، دنتوافتم یفیک  روط  هب  قولخم  تساوخ  هدننیرفآ و  تساوخ 
هب ناھج  یبایتسد  رد  دنناوت  یم  هدننیرفآ  هدیرفآ و  اریز   ، دنتسھ ناسکی  یبرجت 
نیا زا  دنک و  راک  دنوادخ  اب  طابترا  رد  دناوت  یم  ناسنا   . دننک یعاسم  کیرشت  لامک 
رد دناوت  یم  دنوادخ   . دنک قلخ  کرتشم  روط  هب  ار  نادواج  ۀدنھد  نایاپ  کی  قیرط 

نیا زا  نادنزرف  نیا   . دنک راک  تیرشب  تروص  هب  یتح  مسج  رد  شنادنزرف  روھظ 
. دنبای یم  تسد  قولخم  ۀبرجت  ِتیلاعت  هب  قیرط 

کی رگ  هولج  شتساوخ  هک  تیھولا  کی  رد  هدیرفآ  هدننیرفآ و   ، لاعتم دزیا  رد 
زا شیب  یزیچ  لاعتم  تساوخ  نیا  . و  دنتسھ دحتم  تسا  یھلا  تیصخش 

داتسا رسپ  ِیلاع  تساوخ  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، تسا هدننیرفآ  ای  هدیرفآ  تساوخ 
دنویپ  . تسا تیرشب  تینابر و  تساوخ  بیکرت  کی  زا  شیب  یزیچ  نونکا  نادابن 

ِتیھولا حوطس  رد  ینعم  نیون  شزرا  کی  اضف  نامز –  ۀبرجت  یتشھب و  لامک 
. دروآ یم  راب  هب  ار  تیعقاو 

ۀنارادافو ریوصت  کی  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  لاعتم  ِیھلا  ِلماکت  لاح  رد  تشرس 
رد  . تسا گرزب  ناھج  رد  ناگدننیرفآ  ۀیلک  تاقولخم و  ۀیلک  یاتمھ  یب  ۀبرجت 
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زا یشان  هک  هبرجت  نآ  قیرط  زا  اھنآ  ؛  دنتسھ هناگی  یگدیرفآ  یگدننیرفآ و   ، لاعتم
یمامت ریگنابیرگ  هک  یددعتم  تالکشم  لح  هار  هب  طوبرم  یاھبیشن  زارف و 

لامک یوجتسج  رد  هک  یشنیرفآ   ، دنتسھ هناگی  دبا  یارب  تسا  یھانتم  شنیرفآ 
. دنک یم  لابند  ار  نادواج  هار  لامک  مدع  یاھدنب  دیق و  زا  ییاھر  و 

ۀبرجت ، و  رسپ ششخب   ، تشھب هوکش   ، حور تمدخ  رد  یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح
، تسا یکین  ، و  ییابیز  ، تقیقح ًاعطق  لاعتم  یادخ   . دنتسھ موزلم  مزال و  لاعتم 

هنازادرپ هشیدنا  ۀبرجت  ِیھانتم  یاھرثکادح  رگنایامن  تینابر  ِمیھافم  نیا  اریز 
یھانتمربا حوطس  رد  تینابر  ۀناگ  هس  یاھتیفیک  نیا  نادواج  عبانم   . دنتسھ

، تقیقحربا تروص  هب  ار  عبانم  نیا  دناوت  یم  طقف  قولخم  کی  اما   ، دنتسھ
. دنک روصت  یکینربا  ، و  ییابیزربا

نادنزرف یارب  ار  هدننیرفآ  ردپ  یھلا  رھم   ، تسا هدننیرفآ  کی  هک   ، لیئاکیم
یھلا رھم  نیا  تفایرد  فشک و  لابند  هب  اھناسنا  . و  تخاس راکشآ  شا  ینیمز 
راکشآ مسج  رد  ناشناردارب  یارب  ار  رھم  نیا  هک  دنشاب  هتشاد  وزرآ  دنناوت  یم 

. تسا لاعتم  رھم  نیتسار  باتزاب  کی  قولخم  تفوطع  نیا   . دنزاس

قلطم هس  رد  زکرم  عبنم و  نیلوا   . تسا هدنریگ  رب  رد  نراقتم  یا  هنوگ  هب  لاعتم 
مھ لاعتم  اما  ؛  تسا یعقاو  حور  رد  ، و  رسپ رد   ، تشھب رد   ، تسا هوقلاب  گرزب 

، و تسا دنمناوت  تردق  یصخش و  تیلاعت  دوجو  کی  وا   . تسا هوقلاب  مھ  یعقاو و 
وا ؛  تسا دنمشنکاو  هدننیرفآ  دوصقم  قولخم و  شالت  هب  تبسن  ناسمھ  روط  هب 
رد ؛ و  تسا دنمشنکاو  دوخ -  ناھج  لک  عمج  هب  تبسن  دنمشنک و  دوخ -  ناھج  رد 

رگنایب تیلاعت  ِتیھولا  ور  نیا  زا   . تسا لاعتم  قولخم  لاعتم و  ۀدننیرفآ  لاح  نامھ 
. تسا یھانتم  یمامت  لک  عمج 

یلماکت دشر  عبنم  - 2

رب الیتسا   . تسا وا  هب  قلعتم  نامز  رد  قولخم  دشر  زار  ؛  تسا نامز  رد  ادخ  لاعتم 
. و تسا وا  نآ  زا  زین  لامک  لاح  رد  ۀدنیآ  ِندیسر  جوا  هب  لماکان و  ِلاح  نامز 

، نھذ قیرط  زا  هک  یتردق  دنتسھ : اھنیا  یھانتم  دشر  یمامت  ِییاھن  یاھ  هویم 
. دوش یم  لرتنک  تیصخش  قالخ  هدننک و  دحتم  روضح  ۀطساو  هب   ، حور طسوت 

. تسا لاعتم  دزیا   ، دشر نیا  یمامت  ۀدنناسر  جوا  هب  دمایپ 

نینچ دسر  یم  رظن  هب  یتسار  هب  . و  تسا دشر  اب  ربارب  دوجو   ، یناف ناسنا  یارب 
تیادھ حور  اب  ِدوجو  دسر  یم  رظن  هب  اریز   ، ناھج ِرتگرزب  شرگن  رد  یتح   ، دشاب

اھتدم ام  لاح  نیا  اب   . دوش یم  رجنم  تبترم —  شیازفا  یبرجت —  دشر  هب  هدش 
ناھج ینونک  رصع  رد  ار  قولخم  دوجو  هک  ینونک  دشر  هک  میا  هدوب  رواب  نیا  رب 
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هک میرواب  نیا  رب  هزادنا  نامھ  هب  ام   . تسا لاعتم  درکراک  کی  دنک  یم  یگژیو  نییعت 
دشر ِندش  لیمکت  اب  هک  نیا  ، و  دشاب یم  لاعتم  ِدشر  رصع  صتخم  دشر  عون  نیا 

. تفای دھاوخ  نایاپ  لاعتم 

رصع رد  اھنآ  دیھد : رارق  هظحالم  دروم  ار  هتفای  ثیلثت  قولخم -  ِنادنزرف  تیعضو 
زین تیصخش و  یاراد  اھنآ  ؛  دننک یم  یگدنز  دنیآ و  یم  ایند  هب  ناھج  ینونک 
اما  ، دنتسھ نآ  ۀرطاخ  هبرجت و  یاراد  اھنآ   . دنتسھ یحور  ینھذ و  یایاطع 

نادنزرف نیا  هک  تسا  نیا  ام  مھف  رواب و   . دننک یمن  دشر  نایارگزارف  دننامھ 
عقاو رد   ، دنتسھ ناھج  ینونک  رصع  رد  هک  نیا  نمض   ، هتفای ثیلثت  قولخم – 

دشر ِندش  لیمکت  لابند  هب  هک  یرصع  دنشاب —  یم  ناھج  یدعب  رصع  هب  قلعتم 
بقاعتم دشر  لامک و  مدع  ینونک  تیعضو  تروص  هب  اھنآ  ور  نیا  زا   . دیآ یم  لاعتم 
تکرش ناھج  ینونک  رصع  ِیبرجت  دشر  رد  اھنآ  هجیتن  رد   . دنتسین وا  رد  لاعتم 

. دنا هدش  هتشاد  هاگن  هریخذ  ناھج  یدعب  رصع  یارب  ، و  دننک یمن 

دشر رد   ، دنا هدش  هطاحا  ثیلثت  اب  هک  اجنآ  زا   ، دنمناوت ناروآ  مایپ   ، نم دوخ  ۀتسر 
ِنیشیپ رصع  هب  طوبرم  ام  تیعضو  رظن  کی  زا   . دننک یمن  تکرش  ناھج  ینونک  رصع 

زیچ کی   . دنشاب یم  ثیلثت  تباث  نادنزرف  هک  هنوگ  نامھ  هب  عقاو  رد   ، تسا ناھج 
هبرجت ، و  تسا تباث  ثیلثت  اب  ندش  هطاحا  ۀطساو  هب  ام  تیعضو  تسا : یعطق 

. دوش یمن  رجنم  دشر  هب  رگید 

یبرجت یلماکت و  یاھ  هتسر  ریاس  زا  کی  رھ  ای  ناگدنھد  نایاپ  اب  هطبار  رد  رما  نیا 
رد نونکا  هک  اھناسنا  امش   . درادن تحص  دنراد  تکرش  لاعتم  دشر  دنور  رد  هک 
نایاپ تبترم  تشھب و  هب  لین  یوزرآ  تسا  نکمم  دینک و  یم  یگدنز  ایشنروی 

لباق تلع  نیا  هب  طقف  یتشونرس  نینچ  هک  دیمھفب  دیاب  دیشاب  هتشاد  ار  هدنھد 
دشر ۀخرچ  رد  ور  نیا  زا  ، و  دیتسھ وا  هب  قلعتم  لاعتم و  رد  امش  هک  تسا  ققحت 

. دیراد تکرش  لاعتم 

تبترم هب  یحور ) یژرنا -  رظن  هطقن  زا   ) وا ؛  تفای دھاوخ  نایاپ  یراگزور  لاعتم  دشر 
ِنتفای نایاپ  دھاش  نینچمھ  لاعتم  لماکت  ۀمتاخ  نیا   . تفای دھاوخ  تسد  لامک 
یاضف یاھناھج  هک  نیا   . دوب دھاوخ  تیلاعت  زا  یشخب  ناونع  هب  قولخم  لماکت 

اما  . میناد یمن  ام   ، دنوش یگژیو  نییعت  تسا  نکمم  یدشر  عون  هچ  اب  ینوریب 
رد هک  هچنآ  رھ  زا  توافتم  رایسب  دوب  دھاوخ  یزیچ  هک  میتسھ  نئمطم  رایسب 

درکراک نیا  کش  نودب   . تسا هدش  هدید  ناھجربا  تفھ  لماکت  ینونک  رصع 
یارب ار  تیلاعت  دشر  نادقف  نیا  هک  دوب  دھاوخ  گرزب  ناھج  یلماکت  نادنورھش 

. دننک ناربج  ینوریب  یاضف  نانکاس 

گرزب ناھج  رد   ، تفای دھاوخ  تیدوجوم  ناھج  ینونک  رصع  نایاپ  رد  هک  لاعتم  دزیا 
نادنورھش  — ینوریب یاضف  نانکاس   . درک دھاوخ  لمع  یبرجت  نارمکح  تروص  هب 
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یتیفرظ  ، تشاد دنھاوخ  یناھجربا  سپ  ۀوقلاب  دشر  کی  ناھج —  یدعب  رصع 
تکرش ور  نیا  زا  ، و  دراد ضرف  شیپ  ار  لاعتم  رداق  تیمکاح  هک  یلماکت  لین  یارب 

. دنک یم  فذح  ناھج  ینونک  رصع  ِتیصخش  تردق –  ِبیکرت  رد  ار  قولخم 

اریز دوش  یقلت  نسح  کی  تروص  هب  تسا  نکمم  لاعتم  لامک  مدع  بیترت  نیدب 
زا ندوب  یھت   . دزاس یم  نکمم  ار  ینونک  یاھناھج  ِشنیرفآ  قولخم – ِیلماکت  دشر 

. دوش رپ  یبرجت  روط  هب  تسا  نکمم  اریز   ، تسا رادروخرب  دوخ  نسح 

دزیا ایآ  تسا : نیا  یھانتم  ۀفسلف  رد  اھشسرپ  نیرتزیگنارب  یواکجنک  زا  یکی 
ناھیک نیا  هک  نیا  ای  ؟  دبای یم  تیعقاو  گرزب  ناھج  لماکت  هب  شنکاو  رد  لاعتم 
لماکت یجیردت  روط  هب  لاعتم  ِیجیردت  ِنتفای  تیعقاو  هب  شنکاو  رد  یھانتم 

مھ هب  ناشدشر  یارب  لباقتم  روط  هب  اھنآ  تسا  نکمم  هک  نیا  ای  ؟  دبای یم 
بجوم کی  رھ  ، و  دنتسھ یلماکت  هبناج  ود  روط  هب  اھنآ  هک  نیا  ؟  دنشاب هتسباو 
تاقولخم و میتسھ : نئمطم  رما  نیا  اب  هطبار  رد  ام  ؟  دوش یم  یرگید  دشر 
لماکت اھنآ  هک  روطنیمھ  ، و  دنلماکت لاح  رد  لاعتم  نورد  رد   ، نییاپ الاب و   ، اھناھج

رادیدپ ناھج  رصع  نیا  ِیھانتم  تیلاعف  یمامت  ۀدش  هناگی  عمج  لصاح   ، دنبای یم 
ناوت لماکت   ، اھتیصخش یمامت  یارب   ، تسا لاعتم  دزیا  ِیرادیدپ  نیا  . و  دوش یم 

. لاعتم یادخ  ِدنمتردق 

ناھج تاقولخم  یارب  لاعتم  تیمھا  - 3

لاعتم رداق  ، و  لاعتم یادخ   ، لاعتم دزیا  عونتم  یا  هنوگ  هب  هک  یناھیک  تیعقاو 
یمامت ِیرادیدپ  لاح  رد  یاھزاف  ِیناھج  هدیچیپ و  بیکرت   ، تسا هدش  هدیمان 

، و یھلا حور   ، نادواج یژرنا  ۀدرتسگ  ِندیشخب  عونت   . تسا یھانتم  تایعقاو 
یمامت لک  عمج  وا   . دبای یم  تسد  یھانتم  جوا  هب  لاعتم  لماکت  رد  یناھج  نھذ 

دوخ ۀطساو  هب  یھانتم  ِلامک  ِرثکادح  ِینابر  حوطس  رد  هک  تسا  یھانتم  دشر 
. تسا هتفای  ققحت 

زادنا مشچ  رد  هک  اھ  یگناگ  هس  ِقالخ  ِینارکیب  هک  تسا  یھلا  لاناک  لاعتم 
اضف یامنرود  ربارب  رد   . دبای یم  نایرج  وا  قیرط  زا  دوش  یم  رولبتم  اضف  ِیناشکھک 
 – یژرنا ِیحور  حتف  ددنویپ : یم  عوقو  هب  نامز  ِتیصخش  ِدنمھوکش  ِشیامن  نیا 

. نھذ تطاسو  قیرط  زا  هدام 

ِیدام حطس  زا  هدنز  هار  وا  بیترت  نیدب  “، و  متسھ هدنز  هار  نم  : ” تفگ یسیع 
وا هک  هنوگ  نیمھ  هب  یتح  . و  تسا یھاگآ  ادخ -  ِیحور  حطس  هب  یھاگآ  دوخ - 
هب یھانتم  ِیھاگآ  زا  هدنز  هار  زین  لاعتم   ، تسا ادخ  هب  دوخ  زا  زارف  ۀدنز  هار  نیا 

. تسا یتینوسبَا  ِشنیب  هب  یتح   ، یھاگآ ِیبایزارف 
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تینابر هب  تیرشب  زا  یا  هدنز  لاناک  نینچ  دناوت  یم  عقاو  رد  امش  ۀدننیرفآ  رسپ 
عشوی ِنیتسار  ِتیرشب  زا  تفرشیپ  ِیناھج  هار  نیا  شیامیپ  تیمامت  وا  اریز   ، دشاب

ار نارکیب  یادخ  رسپ   ، نادابن لیئاکیم  ِیتشھب  ِتینابر  هب   ، ناسنا رسپ   ، فسوی نب 
تروص هب  دناوت  یم  هباشم  یا  هنوگ  هب  زین  لاعتم  دزیا   . تسا هدرک  هبرجت  ًاصخش 

یعقاو و مسجت  وا  اریز   ، دنک لمع  یھانتم  یاھتیدودحم  ِیبایزارف  اب  ناھج  درکیور 
یتح  . دشاب یم  قولخم  ِیبای  تیونعم  ، و  تفرشیپ  ، لماکت یمامت  ِیصخش  رھظم 
وا ۀبرجت  زا  شخب  نآ  گرزب  ناھج  رد  تشھب  زا  هدنبای  دورف  یاھتیصخش  براجت 

. تسا نامز  نادرونھر  ۀنایارگزارف  براجت  عمج  لصاح  لمکم  هک  دنتسھ 

کی زا   . تسا هدش  هدیرفآ  ادخ  لکش  هب  یلیثمت  یفیصوت  زا  شیب  یناف  ناسنا 
ناھج یاھیگوقلاب  یخرب  اب  هطبار  رد  اما   ، درادن تقیقح  هتفگ  نیا  یکیزیف  هاگدید 

لین ِشیامن  نامھ  زا  یزیچ   ، یرشب داژن  رد   . تسا یقیقح  تیعقاو  کی  نیا 
رد تسا  عوقو  لاح  رد  هک  اھناھج  ناھج  رد  رتگرزب  رایسب  سایقم  کی  رد  یلماکت 
میظنت کی  اب  هطبار  رد   ، یدارا تیصخش  کی   ، ناسنا  . دشاب یم  ندش  راکشآ  لاح 

قالخ لاعتم  ِیھانتم  یاھیگوقلاب  دوجو  طیارش  رد   ، یصخشریغ دوجو  کی   ، هدننک
یاھتیصخش  ، اھناھج رد   . تسا ریذپانانف  ناور  کی  ِییافوکش  نآ  ۀجیتن  ، و  دوش یم 

زا دننک و  یم  راک  تشھب  ثیلثت  ِیصخشریغ  حور  اب  هطبار  رد  اضف  نامز و  ۀدننیرفآ 
. دنوش یم  تیھولا  تیعقاو  یورین  دیدج  لیسناتپ  کی  رگشنیرفآ  نآ  قیرط 

، تسا تیھولا  هک  لاعتم  دزیا  دننامھ  ًاقیقد   ، تسا قولخم  کی  هک  یناف  ناسنا 
قیرط زا  ناسنا   . تسا لاعتم  دشر  هب  هیبش  یقرط  هب  ناسنا  لماکت  اما   ، تسین
هب یدام  زا  هناھاگآ  روط  هب  شدوخ  تامیمصت  رد  یرادیاپ  ، و  یدنمناوت  ، تردق

وا اب  سامت  یارب  وا  یرکف  ۀدننک  میظنت  هک  جیردت  هب  نینچمھ  ؛  دنکیم دشر  یحور 
دشر وا  دروآ  یم  دوجو  هب  ینیون  یاھکینکت  ییایشناروم  ناور  هب  یحور  حوطس  زا 
دشر هب  عورش  دوخ  ۀطساو  هب  دوخ و  رد   ، دیآ یم  دوجو  هب  ناور  هک  هاگنآ  ؛ و  دنک یم 

. دنک یم 

تیمکاح  . دبای یم  طسب  نآ  رد  لاعتم  دزیا  هک  تسا  یھار  هب  هیبش  یا  هزادنا  ات  نیا 
نیا ؛  تسا هدننیرفآ  لاعتم  یاھتیصخش  یاھدرواتسد  اھشنک و  زا  یشان  وا 

وا تیھولا  تشرس   . تسا گرزب  ناھج  نارمکح  ناونع  هب  وا  تردق  تمظع  ِلماکت 
زا یرگید  ۀبنج  زاب  اما   . تسا هتسباو  تشھب  ثیلثت  دوجوم  شیپ  زا  ِیگناگی  هب  زین 
یدارا و ۀدننک  تکرش  کی  شدوخ  لاعتم  یادخ  دراد : دوجو  لاعتم  یادخ  لماکت 
زین یرشب  ِییایشناروم  ناور   . دشاب یم  شدوخ  تیھولا  نتفای  ققحت  رد  قالخ 

. تسا شدوخ  ِندش  هنادواج  رد  رگشنیرفآ  - مھ یدارا و  کیرش  کی 

هب تبسن  اھنیا  نتخاس  دنمشنکاو  رد  تشھب و  یاھیژرنا  لیدبت  رییغت و  رد  ردپ 
ندروآ دوجو  هب  رد  ردپ   . دنک یم  یعاسم  کیرشت  کرتشم  لماع  اب  لاعتم 

جوا هب  لاعتم  تیمکاح  رد  یراگزور  ناشیاھشنک  هک  هدننیرفآ  یاھتیصخش 
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لماک لماکت  هک  نامز  نآ  ات  ردپ   . دنک یم  یعاسم  کیرشت  نادواج  رسپ  اب  دسر  یم 
شنیرفآ رد  دزاس  هتسیاش  تیمکاح  نآ  نتفرگ  هدھع  هب  یارب  ار  وا   ، لاعتم ۀدش 

رھ حور  رسپ و  اب  گرزب  ناھج  نانارمکح  ناونع  هب  شنک  یارب  ثیلثت  یاھتیصخش 
دربشیپ رد  رگید  یاھھار  یرایسب  هار و  نیا  زا  ردپ   . دنک یم  یعاسم  کیرشت  ود 

روما نیا  رد  اما   ، دنک یم  یراکمھ  شیھلاریغ  یھلا و  نازارتمھ  اب  تیلاعت  لماکت 
رکف و ناگدننک  میظنت  تمدخ  رد  وا  یاھنت  درکراک  . و  دنک یم  لمع  زین  اھنت 

. دوش یم  راکشآ  وحن  نیرتھب  هب  ًالامتحا  اھنآ  هب  طوبرم  یاھدوجو 

رد اھناسنا  رد  ، و  یبرجت لاعتم  رد   ، ارگدوجو ثیلثت  رد  هک   ، تسا یگناگی  تیھولا 
رد رکف  ناگدننک  میظنت  روضح   . تسا هتفای  ققحت  قولخم –  هدننک  میظنت  اب  دنویپ 
نیرت نییاپ  هک  ناسنا  اریز   ، دزاس یم  راکشآ  ار  ناھج  ِنیداینب  یگناگی  یناف  ناسنا 
تیعقاو نیرتالاب  زا  یعقاو  ۀعطق  کی  شنورد  رد  تسا  ناھج  تیصخش  ِنکمم  عون 

. دشاب یم  اراد  ار  اھتیصخش  یمامت  ِنیزاغآ  ردپ  یتح   ، نادواج

ِیھلا یاھتیقفوم  ۀجیتن  رد  تشھب و  ثیلثت  اب  شطابترا  ۀطساو  هب  لاعتم  دزیا 
قیرط زا  ناسنا  ریذپانانف  ناور   . دبای یم  لماکت  ثیلثت  نآ  ِریدم  هدننیرفآ و  نادنزرف 
رشب نھذ  ِیتیصخش  تامیمصت  قباطم  یتشھب و  ردپ  ِیھلا  روضح  اب  طابترا 
لاعتم یادخ  یارب  ثیلثت  هک  هچنآ   . دھد یم  لکش  ار  دوخ  نادواج  تشونرس 

. تسا لماکت  لاح  رد  ناسنا  یارب  هدننک  میظنت   ، دشاب یم 

کی تروص  هب  ًامیقتسم  تسین  رداق  لاعتم  دزیا  ًارھاظ  ناھج  ینونک  رصع  لوط  رد 
قیرط زا  شنک  ِیھانتم  تاناکما  هک  یدراوم  نآ  رد  زج  هب   ، دنک لمع  هدننیرفآ 

طقف نیا  ناھج  خیرات  رد  نونکات   . دنا هدیسر  مامتا  هب  اضف  نامز و  رگشنیرفآ  یاھورین 
باتزاب اب  هطبار  رد  یھانتم  شنک  تاناکما  هک  یماگنھ  ؛  تسا هداد  خر  راب  کی 
یمامت ِقالخ  ۀدنناسر  جوا  هب  تروص  هب  لاعتم  هاگنآ   ، دیسر مامتا  هب  ناھج 

ییاین ِیگدننیرفآ  هاگرھ  هک  میراد  رواب  ام  . و  دومن لمع  هدننیرفآ  ِییاین  یاھشنک 
جوا هب  کی  تروص  هب  هرابود  وا  دنک  لیمکت  ار  قالخ  تیلاعف  زا  بسانم  ۀخرچ  کی 

. درک دھاوخ  لمع  هدنیآ  راصعا  رد  هدنناسر 

، و دش هدیرفآ  لاعتم  یگوقلاب  زا  ًالمع  ناسنا  اما   ، دیرفاین ار  ناسنا  لاعتم  دزیا 
نیا اب  ؛  دشخب یمن  زین  لماکت  ار  ناسنا  وا   . تفای همشچرس  وا  زا  ًانیع  وا  یگدنز 

رد عقاو  رد  ام   ، یھانتم رظن  هطقن  زا   . تسا لماکت  رھوج  نامھ  لاعتم  دوخ  دوجو 
. میرادروخرب دوخ  دوجو  زا  ، و  مینک یم  تکرح   ، مینک یم  یگدنز  لاعتم  تاذ  نورد 

روزیلاتاک دسر  یم  رظن  هب  اما   ، دنک زاغآ  ار  نیزاغآ  تیلع  دناوت  یمن  ًارھاظ  لاعتم 
 – یبرجت تادوجوم  یمامت  تشونرس  هب  هک  ییاج  ات  دشاب و  ناھج  دشر  یمامت 

عمج یارب  لامک  ِنتخاس  مھارف  شتشونرس  ًارھاظ  تسا  طوبرم  یلماکت 
اب هدننیرفآ  نارسپ  ؛  تسا یھانتم  ناھیک  کی  موھفم  ۀمشچرس  ردپ   . دشاب یم 
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؛ دنشخب یم  ققحت  اضف  نامز و  رد  ار  هدیا  نیا  رگشنیرفآ  حاورا  یراکمھ  تیاضر و 
تشونرس اب  ار  شا  هطبار  دناسر و  یم  لامک  جوا  هب  ار  یھانتم  عمج  لاعتم 

. دزاس یم  تیبثت  تیانوسبا 

یھانتم یادخ  - 4

ندیناسر لامک  هب  یارب  ار  قولخم  شنیرفآ  ۀفقو  یب  یاھالقت  ام  هک  روطنیمھ 
نیا مینک  رواب  هک  نیا  زج  میرادن  یا  هراچ   ، مینک یم  هراظن  دوجو  ِتینابر  تبترم و 

یھلا ییافوکش  دوخ  یارب  لاعتم  ۀفقو  یب  یالقت  رگناشن  نایاپ  یب  یاھشالت 
هب یھانتم  تالکشم  رب  دیاب  ، و  تسا یھانتم  تیھولا  لاعتم  یادخ   . تسا

رد نامز  یاھبیشن  زارف و  اب  هطبار  رد  ام  یاھالقت   . دوش هریچ  تغل  نآ  لماک  موھفم 
لیمکت نتشیوخ و  تیعقاو  هب  لین  یارب  وا  یاھشالت  یاھباتزاب  اضف  یلماکت  دنور 
نیرترود ات  وا  لماکت  لاح  رد  تعیبط  هک  دنتسھ  لمع  ورملق  ۀدودحم  رد  تیمکاح 

. تسا نداد  طسب  لاح  رد  ناکما  تادحرس 

ًاشخب وا  یھلا  لماکت   . دنک یم  القت  یلجت  یارب  لاعتم  گرزب  ناھج  رساترس  رد 
دوجوم کی  هک  یماگنھ   . تسا دوجو  رد  تیصخش  رھ  ِشنک  درخ –  رب  ینتبم 

؛ و دنک یم  قلخ  ًاکرتشم  ار  تشونرس  وا   ، دنک یم  باختنا  ار  نادواج  یاقب  یرشب 
دوخ زا  هتفای  شیازفا  نازیم  کی  هب  یھانتم  یادخ  هدنبای  زارف  ناسنا  نیا  یگدنز  رد 
کی رگا  اما   . دبای یم  تسد  یبرجت  تیمکاح  شرتسگ  کی  تیصخش و  ِییافوکش 

باختنا نیا  هب  هک  لاعتم  زا  شخب  نآ   ، دنک در  ار  نادواج  یناگدنز  نارود  قولخم 
زا دیاب  هک  یتیمورحم  ؛  دنک یم  هبرجت  ار  ریذپانزیرگ  یریخأت  دوب  یکتم  قولخم 

، هتفاین اقب  درف  تیصخش  اب  هطبار  رد  ؛  دوش ناربج  یزاوم  ای  نیزگیاج  ۀبرجت  قیرط 
. ددرگ یم  لاعتم  تیھولا  زا  یشخب  ، و  دوش یم  شنیرفآ  ِحور  ربا  بذج  نآ 

یھلا تشرس  زا  یشخب  هک   ، تسا تبحمرپ  ردقنآ  هدننک و  دامتعا  ردقنآ  دنوادخ 
یرشب تادوجوم  یتح  ناتسد  هب  ییافوکش  دوخ  یراد و  تناما  یارب  ار  دوخ 

، یرشب دوجوم  باختنا  زا  رظن  فرص   ، هدننک میظنت  روضح   ، ردپ تشرس   . دراپس یم 
ِتیصخش هک  نیا  مغر  هب   ، لماکت لاح  رد  درف   ، لاعتم دنزرف   . تسا یندشن  دوبان 

اقب تیلاعت  ِتیھولا  لماع  کی  ناونع  هب  یھارمگ  درف  نینچ  ِیگناگی  لاح  رد  هوقلاب 
. دوش دوبان  دناوت  یم   ، تفای دھاوخ 

رگ ، و  دزاس دوبان  ار  ندوب  قولخم  ِتیدرف  دناوت  یم  یتسار  هب  یرشب  تیصخش 
دھاوخ اقب  دوب  دنمشزرا  یناھیک  یشکدوخ  نینچ  یگدنز  رد  هک  هچنآ  یمامت  هچ 
رد لاعتم  تفای . دنھاوخن  اقب  اھنت  قولخم  کی  ناونع  هب  اھتیفیک  نیا   ، تفای
صخش نآ  ناونع  هب  زگرھ  رگید  اما  تفای  دھاوخ  یلجت  هرابود  اھناھج  تاقولخم 
، ددرگ یم  زاب  ایرد  هب  بآ  ۀرطق  کی  هک  روطنامھ  ؛  تفای دھاوخن  یلجت  صاخ 
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. ددرگ یم  زاب  لاعتم  هب  هدنباین  زارف  کی  یاتمھ  یب  تیصخش 

لاعتم ِلک  ِییاھن  روھظ  هب  تبسن  یھانتم  ِیصخش  یازجا  ِیوزنم  ِشنک  رھ 
یکتم ددعتم  یازجا  یاھشنک  عمج  هب  لک   ، دوجو نیا  اب  اما   ، تسا طبر  یب  ًاتبسن 

اما  ، تسا تیمھا  یب  تیلاعت  عمج  ربارب  رد  یناسنا  درف  تیصخش   . تسا
رد ریذپان  نیزگیاج  ِشزرا  ینعم –  کی  رگنایامن  یرشب  دوجوم  رھ  تیصخش 
ناسکی زاربا  زگرھ  رگید   ، تفای یلجت  تیصخش  هک  نیا  زا  سپ  ؛  تسا یھانتم 

. هدنز تیصخش  نآ  موادم  دوجو  رد  زج  هب  دبای  یمن 

اب ، و  ام رد  لاعتم   ، مینک یم  شالت  دوجو  زاربا  یارب  ام  هک  روطنیمھ   ، بیترت نیدب  و 
زین لاعتم   ، میبای یم  ار  ردپ  ام  هک  روطنیمھ   . دنک یم  شالت  تیھولا  زاربا  یارب   ، ام

رب ام  هک  روطنیمھ   . تسا هتفای  ار  اھزیچ  یمامت  ِیتشھب  ۀدننیرفآ  هرابود 
نامز و یاھناھج  رد  زین  هبرجت  یادخ   ، میوش یم  هریچ  دوخ  ییافوکش  تالکشم 

. دبای یم  تسد  تیلاعت  یدنمناوت  هب  اضف 

دنمفدھ و شنک  نودب  زین  لاعتم   . دبای یمن  زارف  ناھج  رد  شالت  نودب  رشب  عون 
تسد لامک  هب  فرص  یشنک  یب  قیرط  زا  تاقولخم   . دبای یمن  لماکت  هنادنمشوھ 

شنیرفآ هب  یتامدخ  ۀفقو  یب  شنک  نودب  دناوت  یمن  زین  تیلاعت  حور   . دنبای یمن 
. دھد تیعقاو  ار  رداق  تردق   ، یھانتم

یناھج تیساسح   ، تسا یناھیک  تایقالخا  داینب  لاعتم  اب  ناسنا  تقوم  ۀطبار 
تسرد و یارذگ  سح  زا  هک  تسا  یتایقالخا  نیا   . نآ شریذپ  هفیظو و  هب  تبسن 

ینادردق رب  ینتبم  ًامیقتسم  هک  تسا  یتایقالخا  نیا  ؛  دور یم  رتارف  یبسن  طلغ 
ناسنا  . تسا یبرجت  تیھولا  هب  تبسن  یبرجت  ۀفیظو  زا  قولخم  ۀناھاگآ  دوخ – 

رد هک  حور  ، و  نھذ  ، یژرنا ۀدنز  لیسناتپ  زا  رگید  یھانتم  تاقولخم  ۀیلک  یناف و 
 – هدننک میظنت  یارگزارف  هک  تسا  لاعتم  داینب  رب   . دنا هدش  هدیرفآ  دراد  دوجو  لاعتم 

ۀجیتن رد   . دروآ یم  دوجو  هب  ار  هدنھد  نایاپ  کی  ِیھلا  ریذپانانف و  رتکاراک   ، ناسنا
یاھوگلا  ، یرشب تساوخ  تیاضر  اب   ، هدننک میظنت  هک  تسا  لاعتم  تیعقاو  نیمھ 

. دفاب یم  ار  دنوادخ  ۀدنبایزارف  دنزرف  کی  نادواج  تعیبط 

کی ِنتخاس  نادواج  ندیشخب و  تیونعم  رد  هدننک  میظنت  تفرشیپ  لماکت 
نینچ  . تسا لاعتم  تیمکاح  طسب  کی  لصاح  ًامیقتسم  یرشب  تیصخش 

تیعقاو رد  ییاھدرواتسد  لاح  نامھ  رد  یرشب  لماکت  رد  ییاھدرواتسد 
تاقولخم هک  دراد  تقیقح  نیا  هک  یلاح  رد   . دنتسھ لاعتم  ِیلماکت  ندیشخب 

لاعتم لماکت  هک  دراد  تقیقح  ًالامتحا  زین  نیا   ، دنبای لماکت  لاعتم  نودب  دنناوت  یمن 
هب لماک  روط  هب  تاقولخم  ۀیلک  ۀدش  لیمکت  لماکت  زا  لقتسم  دناوت  یمن  زگرھ 

هتفھن هاگآ  دوخ  یاھتیصخش  ِیناھیک  گرزب  تیلوئسم  نیا  اجنیا  رد   . دیآ تسد 
یکتم یناسنا  ۀدارا  باختنا  هب  صخشم  تھج  کی  زا  لاعتم  تیھولا  هک  تسا :
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یاھمسیناکم یور  لاعتم  لماکت  قولخم و  لماکت  لباقتم  تفرشیپ  . و  تسا
هداد ناشن  اھمایا  یامدق  هب  لماک  هنارادافو و  یا  هنوگ  هب  ناھج  باتزاب  زیمآرارسا 

. دوش یم 

یھاوخ میمصت  ایآ  تسا : نیا  تسا  هدش  هداد  یناف  ناسنا  هب  هک  یگرزب  شلاچ 
ِلماکت لاح  رد  نتشیوخ  لکش  هب  ار  ناھیک  ِشزرا  ۀبرجت  لباق  ِیناعم  هک  تفرگ 
تیلاعت رارسا  نیا  هک  داد  یھاوخ  هزاجا  اقب  در  اب  هک  نیا  ای  ؟  ینک یصخش  دوخ 

زا هک  دنرب  رس  هب  رگید  ینامز  رد  رگید  یقولخم  شنک  راظتنا  رد  ، و  دننامب لاعفریغ 
نیا اما  ؟  دنک تردابم  یھانتم  یادخ  لماکت  هب  قولخم  تدعاسم  هب  شدوخ  هار 

. امش کمک  هن   ، دوب دھاوخ  لاعتم  هب  وا  کمک 

تیعقاو یارب  وجتسج  تسا —  یعقاو  هوقلاب و  نیب  ناھج  رصع  نیا  گرزب  یالقت 
هب یناف  ناسنا  رگا   . تسا هتفاین  یلجت  زونھ  هک  هچنآ  یمامت  طسوت  ندیشخب 

تروص هب  هک   ، دنک یم  لابند  ار  نامز  یاھتکرح  وا   ، دزادرپب تشھب  یارجام 
یناف ناسنا  رگا  ؛  دنوش یم  یراج  دنتسھ  تیدبا  رابیوج  نورد  رد  هک  یتانایرج 
یاھناھج رد  اھدادخر  رابیوج  تھج  فالخ  رد  وا   ، دنک در  ار  نادواج  یناگدنز  نارود 

ردپ ِندش  المرب  لاح  رد  ِدوصقم  قباطم  یکیناکم  شنیرفآ   . دنک یم  تکرح  یھانتم 
ای شریذپ  باختنا  زا  یدارا  شنیرفآ  اما   ، دور یم  شیپ  ناما  یب  یا  هنوگ  هب  یتشھب 

یناف ناسنا   . تسا رادروخرب  تیدبا  یارجام  رد  تیصخش  تکرش  شقن  در 
زا دناوت  یم  ًاعطق  اما   ، دزاس دوبان  ار  یرشب  دوجو  یلاعتم  یاھشزرا  دناوت  یمن 

هک یدح  ات   . دنک یریگشیپ  شدوخ  یصخش  ۀبرجت  رد  اھشزرا  نیا  لماکت 
، دنک یم  یراددوخ  وحن  نیدب  تشھب  زارف  رد  ندرک  تکرش  زا  یرشب  ِنتشیوخ 

ریخأت گرزب  ناھج  رد  تینابر  زاربا  هب  یبایتسد  رد  لاعتم   ، دح نامھ  ات  تسرد 
. دنک یم 

هداد رارق  یناف  ناسنا  تسارح  تحت  یتشھب  ردپ  ۀدننک  میظنت  روضح  طقف  هن 
اریز  . لاعتم ۀدنیآ  زا  کچوک  رایسب  یا  هرذ  تشونرس  لرتنک  نینچمھ  هکلب   ، هدش
حوطس رد  زین  لاعتم   ، دبای یم  تسد  یرشب  تشونرس  هب  ناسنا  هک  روطنیمھ 

. دبای یم  تسد  تشونرس  هب  تیھولا 

رد یراگزور  هک  روطنامھ   ، تسا امش  زا  کی  رھ  راظتنا  رد  میمصت  نیا  بیترت  نیدب  و 
یھانتم نھذ  تامیمصت  هب  هک  ار  نامز  یادخ  امش  ایآ  دوب : ام  زا  کی  رھ  راظتنا 

ِییارقھق ِییاسآ  نت  قیرط  زا  امش  ایآ  ؟  تشاذگ دیھاوخ  ماکان  تسا  یکتم  رایسب 
گرزب ردارب  امش  ایآ  ؟  دیوش یم  اھناھج  ِلاعتم  تیصخش  تسکش  بجوم  یناویح 

؟ تشاذگ دیھاوخ  ماکان  تسا  یکتم  رایسب  قولخم  رھ  هب  هک  ار  تاقولخم  یمامت 
ردپ ِیھلا  فشک  ناھج — یناگدنز  نارود  ۀدننک  روحسم  زادنا  مشچ  هک  یتقو  ایآ 
شیپ رد  وا —  لماکت  تیلاعت و  یادخ  یارب  وجتسج  رد  یھلا  تکرش  یتشھب و 

رذگ هتفاین  ققحت  ورملق  زا  هک  دیھد  هزاجا  دوخ  هب  دیناوت  یم  دراد  رارق  امش  یور 
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؟ دینک

وا ؛  دنتسین وا  زا  یاھ  ییادج  وا —  طسوت  تیعقاو  یاطعا  دنوادخ —  یایادھ 
رود هب  هک  ییاھشنیرفآ  رد  وا  اما   ، دزاس یمن  هناگیب  دوخ  هب  تبسن  ار  شنیرفآ 
تسود ار  ناسنا  ادتبا  دنوادخ   . تسا هدرک  داجیا  ییاھششک  دنشدرگ  رد  تشھب 
. و دراد یم  اطعا  وا  هب  ار  نادواج —  تیعقاو  یریذپانانف —  لیسناتپ  دراد و 

تیعقاو رد  ناسنیدب  ناسنا   ، دراد یم  تسود  ار  دنوادخ  ناسنا  هک  روطنیمھ 
هب نتشاد  تسود  قیرط  زا  ناسنا  ردق  رھ  تسا : اجنیا  زار  . و  دوش یم  هنادواج 

 — وا ِندوب  ناسنا —  نآ  تیعقاو   ، دوش یم  کیدزن  دنوادخ  هب  رتشیب  گنتاگنت  روط 
گنتاگنت روط  هب   ، دریگ یم  هرانک  رتشیب  دنوادخ  زا  ناسنا  هچ  رھ   . دوش یم  رتشیب 
ناسنا هک  یماگنھ   . دوش یم  کیدزن  رتشیب  دوجو —  فقوت  تیعقاو —  مدع  هب 
یمامت ناسنا  هک  یماگنھ   ، دنک یم  ردپ  تساوخ  ماجنا  فقو  ار  دوخ  تساوخ 

هک هچنآ  زا  شیب  هب  ار  ناسنا  نآ  دنوادخ  هاگنآ   ، دھد یم  دنوادخ  هب  دراد  هک  ار  هچنآ 
. دزاس یم  لیدبت  تسھ 
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ًاعطق ناھیک  یاھتیمک  اھتیفیک و   . تسا گرزب  ناھج  ِیناھیک  حور  ربا  گرزب  ِلاعتم 
عمج کیئازوم  بیکرت  وا  تیھولا  تشرس  ؛  دنبای یم  وا  رد  ار  ناشتیھولا  باتزاب 
لماکت لاح  رد  یاھناھج  رساترس  رد  هدننیرفآ  هدیرفآ –  تشرس  یمامت  تمظع 
کی رگنایامن  تسا و  یبای  تیعقاو  لاح  رد  تیھولا  کی  نینچمھ  لاعتم  . و  تسا
. دریگ یم  رب  رد  ار  ناھج  لماکت  لاح  رد  دوصقم  کی  هک  تسا  قالخ  تساوخ 

دوجو هب  زکرم  عبنم و  نیموس  زا  یھانتم  ِیصخش  هوقلاب  ینالقع و  یاھریمض 
. دنبای یم  تسد  اضف  نامز –  ِتیھولا  ِیھانتم  بیکرت  هب  لاعتم  رد  دنیآ و  یم 
ار دوخ  تیصخش   ، دوش یم  میلست  هدننیرفآ  تساوخ  هب  قولخم  هک  یماگنھ 
نتفای تیعقاو  رد  هدننک  تکرش  یاھتیصخش  کت  کت   . دزاس یمن  میلست  ای  بوکنم 

تسد زا  ار  دوخ  یدارا  نتشیوخ  ندرک  شنک  هنوگ  نیا  قیرط  زا  یھانتم  یادخ 
گرزب یارجام  نیا  رد  تکرش  قیرط  زا  اھتیصخش  نیا   ، ضوع رد   . دنھد یمن 
تینابر اب  یگناگی  نیا  قیرط  زا  ناسنا  ؛  دنبای یم  اقترا  یجیردت  روط  هب  تیھولا 

، دزاس یم  ینغ   ، درب یم  الاب  تیلاعت  ۀناتسآ  دوخ  ات  ار  شیوخ  لماکت  لاح  رد  ریمض 
. دنک یم  هناگی  ، و  دشخب یم  تیونعم 

، هدننک میظنت  یدام و  نھذ  کرتشم  شنیرفآ   ، ناسنا ریذپانانف  لماکت  لاح  رد  ناور 
تیاھن هاپس  هب  هک  نیا  زا  دعب   ، نآ لابند  هب  دبای و  یم  زارف  تشھب  هب  ناس  نیدب 
ترھش هدنھد  نایاپ  یبایزارف  هب  هک  یبرجت  کینکت  کی  قیرط  زا   ، دش هدناوخ  ارف 

نیا زا   . دبای یم  دنویپ  نادواج  رسپ  ۀبذاج  یحور –  ۀرتسگ  اب  دیدج  یقیرط  هب  دراد 
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لاعتم یادخ  یاھتیصخش  ناونع  هب  یبرجت  تخانش  یارب  ناگدنھد  نایاپ  نیا  ور 
رد یناسنا  یاھدرخ  نیا  هک  یماگنھ  . و  دنوش یم  یشریذپ  لباق  یاھادیدناک 
تسد یحور  دوجو  ۀلحرم  نیمتفھ  هب  تیاھن  هاپس  ۀدنیآ  ۀدشان  راکشآ  فیلاکت 

، هدش گنھامھ  نھذ  ود  نیا   . دش دنھاوخ  هناگ  هس  هناگود  ناھذا  نیا   ، دنتفای
هتفای تیعقاو  ماگنھ  نآ  رد  هک  لاعتم  دزیا  ِیبرجت  نھذ  اب  دنویپ  رد   ، یھلا یرشب و 

. تفای دنھاوخ  لالج  تسا 

زارف ناسنا  ریذپانانف  ناور  هتفای و  تیونعم  نھذ  رد  لاعتم  یادخ   ، نادواج ۀدنیآ  رد 
روط هب  تفای و  دھاوخ  یلجت  قالخ  یا  هنوگ  هب  تفای —  دھاوخ  تیعقاو  هدنبای 
رد لکش  نیدب  یناھج  ردپ  هک  هنوگ  نادب  یتح  تشگ —  دھاوخ  رھاظ  یحور 

. دیدرگ راکشآ  یسیع  ِینیمز  یگدنز 

اما  ، دزاس یمن  بوکنم  ار  دوخ  یصخش  تیوھ  دوش و  یمن  هناگی  لاعتم  اب  ناسنا 
نیدب ار  لاعتم  یھلا  ۀبرجت  زا  شخب  کی  اھناسنا  ۀیلک  ۀبرجت  یناھج  یاھدمایپ 

“. دنتسھ دنوادخ  نآ  زا  اھدمایپ   ، تسا ام  هب  قلعتم  شنک   ” . دنھد یم  لکش  هنوگ 

روبع اھناھج  زارف  لاح  رد  حوطس  نایم  زا  یورشیپ  لاح  رد  تیصخش  هک  جیردت  هب 
اھنآ هچ   . دراذگ یم  یقاب  رس  تشپ  ار  هتفای  ققحت  تیعقاو  زا  یا  هلابند   ، دنک یم 

قیرط زا  اضف  نامز و  دشر  لاح  رد  یاھشنیرفآ   ، دنشاب یژرنا  ای   ، حور  ، نھذ
هک یماگنھ   . دنوش یم  لیدبت  رییغت و  ناشیاھورملق  رد  تیصخش  تفرشیپ 
ۀدنریگ رب  رد  درکراک  نیا  ، و  دھد یم  ناشن  شنکاو  لاعتم   ، دنک یم  لمع  ناسنا 

. تسا تفرشیپ  تیعقاو 

لاح رد  تیصخش  مئاد  یاھ  ییاراد  زگرھ  حور  ، و  نھذ  ، یژرنا گرزب  یاھ  هرتسگ 
ۀبرجت رد   . دننام یم  یقاب  تیلاعت  زا  یشخب  دبا  یارب  اھدرکراک  نیا  ؛  دنتسین زارف 

ۀطیح رد  تسا و  نکاس  نھذ  روای  حاورا  نوزوم  یاھشپت  رد  یرشب  درخ   ، یناسنا
تامیمصت رب  دوش  یم  داجیا  درکراک  نیا  ۀرتسگ  رد  نتفرگ  رارق  طسوت  هک  یا  هصرع 

زا هشیمھ  یارب  یرشب  نتشیوخ   ، یناسنا گرم  لابند  هب   . دراذگ یم  ریثأت  نآ 
کی زا  ناروای  نیا  دسر  یمن  رظن  هب  زگرھ  هک  یلاح  رد   . دوش یم  ادج  روای  ۀرتسگ 

ِیصخشریغ یاھدمایپ  دنناوت  یم  اھنآ   ، دننک لقتنم  ار  هبرجت  یرگید  هب  تیصخش 
اھنآ ، و  دننک لقتنم  لاعتم  یادخ  هب  هناگتفھ  یادخ  قیرط  زا  ار  شنک  میمصت – 
(. دنک یم  قدص  درخ  شتسرپ و  ناروای  دروم  رد  نیا  لقادح   ) . دننک یم  نینچ 

رد دوخ  زارف  رد  ار  اھنیا  ناسنا  تسا : نینچ  یحور  یاھ  هرتسگ  اب  هطبار  رد  و 
زگرھ شنادواج  تیصخش  زا  یشخب  ناونع  هب  وا  اما   ، دریگ یم  راک  هب  اھناھج 

، دشاب تقیقح  حور  هچ   ، یناحور تمدخ  یاھ  هرتسگ  نیا  اما   . دوش یمن  اھنآ  کلام 
لاح رد  یاھشزرا  هب  تبسن   ، ناھجربا یحور  یاھدوجو  ای  ، و  سدقلا حور  ای 

نیا ، و  دنتسھ دنمشنکاو  هدننک و  تفایرد   ، زارف لاح  رد  تیصخش  رد  یرادیدپ 
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. دنبای یم  لاقتنا  لاعتم  هب  هناگتفھ  قیرط  زا  هنارادافو  یا  هنوگ  هب  اھشزرا 

ناھج تامدخ  تقیقح  حور  سدقلا و  حور  نوچمھ  یحور  تاریثأت  نیا  هک  یلاح  رد 
کی ِییایفارغج  یاھتیدودحم  هب  رصحنم  لماک  روط  هب  اھنآ  تیادھ   ، دنتسھ یلحم 

یارو هب  هدنبای  زارف  ناسنا  هک  روطنیمھ   . تسین صخشم  ِیلحم  شنیرفآ 
حور تمدخ  زا  لماک  روط  هب   ، دنک یم  رذگ  دوخ  أشنم  یلحم  ناھج  تادحرس 

زا ار  وا  دھد و  یم  شزومآ  وا  هب  ًاموادم  تقیقح  حور   . دوش یمن  مورحم  تقیقح 
رھ رد  ، و  دنک یم  تیادھ  ییایشناروم  یدام و  تارک  یفسلف  یاھھار  چیپ  نایم 

هتسویپ دنک و  یم  ییامنھار  ار  تشھب  درونھر  غیرد  یب  یا  هنوگ  هب  زارف  ِنارحب 
کرت ار  یلحم  ناھج  یاھورملق  امش  هک  یماگنھ  “ . تسا نیا  هار  : ” دیوگ یم 
تالیھست قیرط  زا  لاعتم و  دزیا  ِیرادیدپ  لاح  رد  حور  درکراک  قیرط  زا   ، دینک یم 

تیادھ ۀدنھد  نیکست  حور  قیرط  زا  نات  یتشھب  زارف  رد  زونھ   ، ناھجربا باتزاب 
. دش دیھاوخ  ییامنھار  دنوادخ  یتشھب  ییاطعا  نارسپ  ۀدننک 

ۀبرجت تایعقاو  ، و  اھشزرا  ، یناعم یناھیک  تمدخ  ۀناگدنچ  یاھورملق  نیا  هنوگچ 
هک میراد  رواب  اما   ، میتسین نئمطم  ًالماک  ام  ؟  دننک یم  تبث  لاعتم  رد  ار  یلماکت 
اطعا دنراد و  یتشھب  أشنم  هک  یلاعتم  ِناگدننیرفآ  صاخشا  قیرط  زا  تبث  نیا 
یاھتشابنا  . دریگ یم  تروص  دنتسھ  اضف  نامز و  یاھورملق  نیا  لصفالب  ِناگدننک 

، درخ ِیکیزیف  حطس  هب  ناشتمدخ  رد   ، نھذ روای  حور  تفھ  ِیبرجت  ینھذ – 
رگشنیرفآ حور  نیا  قیرط  زا  ، و  دنتسھ یھلا  مداخ  ِیلحم  ناھج  ۀبرجت  زا  یشخب 

حور اب  یناسنا  براجت  بیترت  نیمھ  هب   . دنوش یم  تبث  تیلاعت  نھذ  رد  ًالامتحا 
تبث تیلاعت  صخش  رد  هباشم  یاھکینکت  قیرط  زا  ًالامتحا  سدقلا  حور  تقیقح و 

. دنوش یم 

اریز  ، دبای کاوژپ  لاعتم  یادخ  تینابر  رد  دیاب  هدننک  میظنت  ناسنا و  ۀبرجت  یتح 
، و دنتسھ لاعتم  دننامھ   ، دننک یم  بسک  هبرجت  ناگدننک  میظنت  هک  روطنامھ 
زا یا  هبرجت  نینچ  یارب  دوجوم  شیپ  ناکما  زا  یناف  ناسنا  لماکت  لاح  رد  ناور 

. دیآ یم  دوجو  هب  لاعتم  نورد 

. دنوش یم  تیلاعت  لماکت  زا  یشخب  قیرط  نیدب  شنیرفآ  یمامت  ۀناگدنچ  براجت 
یاھتیمک اھتیفیک و  ًافرص  دنبای  یم  زارف  ردپ  یوس  هب  هک  روطنیمھ  تاقولخم 

دبا یارب  یریگ  راک  هب  نینچ  ِیصخشریغ  یاھدمایپ  ؛  دنریگ یم  راک  هب  ار  یھانتم 
. دنام یم  یقاب   ، لاعتم صخش   ، هدنز ناھیک  زا  یشخب 

یاھدمایپ درب  یم  دوخ  اب  تیصخش  ِییاراد  کی  ناونع  هب  دوخ  ناسنا  هک  هچنآ 
زارف رد  گرزب  ناھج  ِیحور  ینھذ و  یاھورملق  زا  ندرک  هدافتسا  ۀبرجت  ِرتکاراک 
نیا هک  یماگنھ  ، و  دریگ یم  میمصت  ناسنا  هک  یماگنھ   . دشاب یم  شیتشھب 
یاھشزرا یناعم و  ، و  دنک یم  هبرجت  ناسنا   ، دناسر یم  جوا  هب  لمع  رد  ار  میمصت 
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ات یھانتم  زا   ، حوطس ۀیلک  رد  وا  نادواج  تشرس  زا  یشخب  دبا  یارب  هبرجت  نیا 
یونعم یھلا  روط  هب  یقالخا و  یناھیک  رظن  زا  ِتشرس   . دنشاب یم   ، ییاھن

قیرط زا  هک  دنتسھ  قولخم  ِیصخش  تامیمصت  ِیا  هیامرس  تشابنا  رگنایامن 
، دنا هتفای  لالج  هنادنمشوھ  ِیزرورھم  قیرط  زا   ، دنا هدش  ینارون  هناقداص  شتسرپ 

. دنا هدیسر  جوا  هب  هناردارب  تمدخ  رد  و 

زا شیب  هب  یبایتسد  رد  یھانتم  تاقولخم  ییاناوت  مدع  لماکت  لاح  رد  ِلاعتم 
تاقولخم  . دومن دھاوخ  ناربج  ماجنارس  ار  اھناھج  ناھج  اب  یبرجت  دودحم  سامت 
یھانتم اھنآ  یلماکت  ناھذا  هک  اجنآ  زا  اما   ، دنبای تسد  یتشھب  ردپ  هب  دنناوت  یم 

هک اجنآ  زا  اما   . دننک کرد  ار  قلطم  یھانتمان و  ردپ  دنتسین  رداق  یتسار  هب   ، تسا
هک یماگنھ   ، تسا وا  زا  یشخب  دوش و  یم  تبث  لاعتم  رد  قولخم  ۀبرجت  یمامت 
هک نیا  زا  دعب  ، و  دنبای یم  تسد  یھانتم  دوجو  ییاھن  حطس  هب  تاقولخم  یمامت 
ِیعقاو دوجو  کی  ناونع  هب  ار  لاعتم  یادخ  هب  اھنآ  یبایتسد  ناھج  ۀعسوت  عومجم 
عمج اب  سامت   ، یسامت نینچ  تیعقاو  ِتشرس  هاگنآ   ، دزاس یم  نکمم  ینابر 

هب ؛ و  دشاب یم  اراد  ار  تیدبا  یاھ  هتسھ  شنورد  رد  نامز  ِیھانتم   . تسا هبرجت 
لماک فرصم  ِرگ  هراظن  لماکت  تیمامت  هک  یماگنھ  هک  هدش  هداد  شزومآ  ام 

نارود ِتیانوسبا  یاھزاف   ، یھانتم تیمامت   ، دیدرگ یناھیک  دشر  یارب  تیفرظ 
. درک دھاوخ  زاغآ  یئاغ  ناونع  هب  ردپ  یوجتسج  رد  ار  نادواج  یناگدنز 
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رد نورد و  رد  وا   ” . میبای یمن  ار  وا  اما   ، میتسھ اھناھج  رد  لاعتم  یوجتسج  رد  ام 
شزار رد  وا   . تسا نکاس  تکرح و  لاح  رد  ِتادوجوم  اھزیچ و  یمامت  نوریب 

لاعتم رداق  “ . تسا کیدزن  لاح  نیا  اب   ، تسا رود  هچرگ  ، و  تسا تخانش  لباقریغ 
یناھج هاگلزنم  لاعتم  “ . تسا هدشن  هدیرفآ  ًالعف  یوگلا   ، هتفاین لکش  ِلکش  ”

وا  . دوب دھاوخ  هناخ  هب  تشگزاب  دننامھ   ، دیبای یم  ار  وا  هک  یماگنھ  ، و  تسا امش 
ۀبرجت رد  وا   ، یرشب تادوجوم  ۀبرجت  رد  نوچمھ  یتح  ، و  تسا امش  یبرجت  ۀدلاو 
هدیرفآ دننامھ  اریز  دسانش  یم  ار  امش  وا   . تسا هدرک  دشر  یھلا  ۀناردام  هناردپ و 

. تسا هدننیرفآ  دننامھ  زین  و 

رد هک  نیا  زج  دیرادن  یا  هراچ   ، دیتسھ دنوادخ  نتفای  قاتشم  یتسارھب  امش  رگا 
امش یھلا  ردپ  دنوادخ  هک  روطنامھ   . دیریگب رظن  رد  ار  لاعتم  زا  یھاگآ  ناتنھذ 
ناونع هب  نات  یگدنز  رساترس  رد  امش  ، و  تسا امش  یھلا  ردام  زین  لاعتم   ، تسا
همھ رد  وا  تسا —  یناھج  لاعتم  ردقچ   ” . دیبای یم  شرورپ  وا  رد  ناھج  تاقولخم 

، دنتسھ یکتم  یگدنز  یارب  وا  روضح  هب  شنیرفآ  دودحمان  یاھزیچ  تسھ ! وس 
“. دنریگ یمن  در  باوج  کیچیھ  و 
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وا تیھولا  ؛  تسا یھانتم  ناھیک  یارب  لاعتم   ، تسا نادابن  یارب  لیئاکیم  هک  هچنآ 
یراج شنیرفآ  یمامت  هب  نوریب  یوس  هب  نآ  قیرط  زا  ردپ  رھم  هک  تسا  یگرزب  هار 

رد وا  قیرط  زا  یھانتم  تاقولخم  هک  تسا  یگرزب  هار  وا  ، و  دوش یم 
یتح  . دننک یم  روبع  نورد  یوس  هب  تسا  قشع  هک  ردپ  یارب  ناشیوجتسج 

دننامھ تینابر  نیزاغآ و  ِتشرس  رد  اھنآ  ؛  دنتسھ طوبرم  وا  هب  رکف  ناگدننک  میظنت 
هبرجت اضف  یاھناھج  رد  ار  نامز  یاھدرکراک  هک  یماگنھ  اما   ، دنتسھ ردپ 

. دنوش یم  لاعتم  دننامھ   ، دننک یم 

تسا یناھیک  شزرا  کی  هدننیرفآ  تساوخ  نداد  ماجنا  یارب  قولخم  باختنا  ِشنک 
ِرضاح اج  همھ  اما  هدشن  راکشآ  یورین  کی  طسوت  هک  دراد  یناھج  ینعم  کی  و 

دروم ًاروف   ، لاعتم دزیا  ۀدنبای  طسب  هتسویپ  شنک  درکراک  ًالامتحا   ، هدننک گنھامھ 
. دوش یم  عقاو  شنکاو 

ۀدننک میظنت  شنک  دنزرف  یتسار  هب  لماکت  لاح  رد  ناسنا  کی  ِییایشناروم  ناور 
ردام ریثأت   . دشاب یم   ، یناھج ردام   ، لاعتم دزیا  ِیناھیک  شنکاو  دنزرف  یناھج و  ردپ 
ار یرشب  تیصخش   ، دشر لاح  رد  ناور  ِیلحم  ناھج  ِیکدوک  نارود  رساترس  رد 
رد هدننک و  میظنت  اب  دنویپ  زا  دعب  ینابر  نیدلاو  ریثأت   . دھد یم  رارق  هطلس  تحت 

تاقولخم هک  یماگنھ  اما   ، دوش یم  ربارب  رتشیب  ناھجربا  یناگدنز  نارود  لوط 
هدنیازف روط  هب  ردپ  تعیبط   ، دننک یم  زاغآ  ار  تیدبا  ِیزکرم  ناھج  شیامیپ  نامز 

جوا هب  تیاھن  هاپس  هب  شریذپ  یناھج و  ردپ  تخانش  لابند  هب  ، و  دبای یم  یلجت 
. دبای یم  تسد  دوخ  یھانتم  یلجت 

زارف لاح  رد  درف  ۀناردام  ِیبرجت  یاھتیفیک   ، نآ یط  هدنھد و  نایاپ  هب  لین  ۀبرجت  رد 
هب نارکیب  حور  ینھذ  روضح  نادواج و  رسپ  ِیحور  روضح  اب  دنویپ  سامت و  قیرط  زا 

یاھورملق رساترس  رد  سپس   . دریگ یم  رارق  ریثأت  تحت  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا 
ۀناردام ناھنپ  لیسناتپ  زا  نیون  یرادیب  کی   ، گرزب ناھج  رد  هدنھد  نایاپ  تیلاعف 
زا دیدج  بیکرت  کی   ، یبرجت یناعم  زا  نیون  کرد  کی   ، دوش یم  رادیدپ  لاعتم 

رد درف  ییافوکش  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب   . زارف نارود  رساترس  ِیبرجت  یاھشزرا 
هک نیا  ات  تفای  دھاوخ  همادا  مشش  ۀلحرم  ناگدنھد  نایاپ  یناھج  یناگدنز  نارود 
. دبای تسد  ردپ  ۀدننک  میظنت  ثاریم  اب  یھانتم  ِیماگمھ  هب  لاعتم  ۀناردام  ثاریم 

ِیناگدنز موادم  نارود  رگنایامن  گرزب  ناھج  درکراک  ِزیگنارب  یواکجنک  ۀرود  نیا 
. دشاب یم  هدش  لماک  هدنبای و  زارف  ناسنا  ۀنالاسگرزب 

تبترم ِییاھن  متفھ و  ۀلحرم  هب  دورو  دوجو و  ِمشش  ۀلحرم  لیمکت  لابند  هب 
تینابر کرد  ، و  لماک درخ   ، راشرس ۀبرجت  ِیورشیپ  لاح  رد  راصعا  ًالامتحا   ، یحور
ینھذ یالقت  ۀدش  لیمکت  لین  اب  نیا  هدنھد  نایاپ  تشرس  رد   . دیآ یم  لابند  هب 
تشرس اب  هدنبای  زارف  ناسنا  تشرس  یگنھامھ  لیمکت   ، حور ییافوکش  یارب 

. تسا ربارب  ًالامتحا  یھانتم  تاناکما  تادحرس  ۀدودحم  رد  یھلا  ۀدننک  میظنت 
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زین یتشھب و  ردپ  ِنادواج  ۀدنھد  نایاپ  دنزرف  بیترت  نیدب  ناھج  ۀبترمالاو  درف  نینچ 
ردپ تسا  هتسیاش  هک  ناھج  درف  کی   ، دوش یم  ردام  ِلاعتم  یناھج  نادواج  دنزرف 
ۀرادا هب  طوبرم  هک  یراک  ای  تیلاعف  رھ  رد  هک  ییاھتیصخش  ود و  رھ  اھناھج  ردام  و 

ار دشاب  یم  لماکت  لاح  رد  ای   ، هدننیرفآ  ، هدش هدیرفآ  تادوجوم  اھزیچ و  ِیھانتم 
. دنک یگدنیامن 

یادخ ِیلماکت  نادنزرف  ًالمع  تسا  لماکت  لاح  رد  ناشناور  هک  ییاھناسنا  یمامت 
هب تبسن  یناف  ناسنا  هک  ینامز  ات  اما   . دنشاب یم   ، لاعتم دزیا   ، ردام یادخ  ردپ و 
قیرط زا  دیاب  ینابر  یدنواشیوخ  زا  نانیمطا  نیا   ، دوش هاگآ  ناور -  شیھلا  ثاریم 
ِیناھج یایاطع  هک  تسا  یناھیک  ۀلیپ  یگدنز  ِیرشب  ۀبرجت   . دوش کرد  نامیا 

( دنتسین تیصخش  اھنآ  زا  کیچیھ  هک   ) ناھج رد  یناھج  ردپ  روضح  لاعتم و  دزیا 
تشونرس زا  هک  ار  هدنھد  نایاپ  ِیھلا  یرشب –  تشرس  نامز و  ِییایشناروم  ناور 

. دنشخب یم  لماکت  تسا  رادروخرب  نادواج  تمدخ  یناھج و 

دوجو رد  هبرجت  نیرتگرزب  دنوادخ  هک  دننک  یم  شومارف  بلغا  یگمھ  اھناسنا 
اما  ، دنتسھ دودحم  ناشیاوتحم  تشرس و  رد  اھ  هبرجت  ریاس   . تسا یرشب 
کرد تیفرظ  زا  هک  یبراجت  نآ  زج  هب   ، درادن یدح  چیھ  دنوادخ  ندرک  هبرجت 

هک یماگنھ   . تسا تیفرظ  ۀدنھد  طسب  دوخ  هبرجت  نیمھ  ، و  دنرادروخرب قولخم 
. دنتسھ زیچ  همھ  یوجتسج  رد  اھنآ   ، دننک یم  وجتسج  ار  دنوادخ  اھناسنا 

یارب وجتسج   . دنا هدرک  ادیپ  ار  زیچ  همھ   ، دننک یم  ادیپ  ار  دنوادخ  اھنآ  هک  یماگنھ 
دیدج و ِروآ  تریح  تافاشتکا  اب  ماوت  هک  تسا  قشع  دودحمان  یاطعا  دنوادخ 

. دوش یم  اطعا  هک  تسا  رتشیب  قشع 

ار قشع  نیا  دوخ  هک  روطنیمھ  ناسنا  ، و  تسا دنوادخ  زا  نیتسار  قشع  یمامت 
نآ  . تسا ایوپ  قشع   . دراد یم  تفایرد  ار  یھلا  رھم  دنک  یم  اطع  شناعونمھ  هب 

ساسحا هشیمھ  ، و  زیگنا فعش   ، دازآ  ، هدنز قشع  ؛  دوش ریخست  دناوت  یمن  زگرھ 
شبلق نورد  رد  ار  نآ  دریگب و  ار  ردپ  رھم  دناوت  یمن  زگرھ  ناسنا   . تسا زیگنارب 

زا هک  ددرگ  یعقاو  یناف  ناسنا  یارب  دناوت  یم  یتقو  اھنت  ردپ  رھم   . دزاس سوبحم 
هب ار  قشع  نیا  دوخ  ۀبون  هب  وا  هک  یتقو   ، دنک روبع  ناسنا  نآ  تیصخش  نایم 

، و ناردارب هب  نارسپ  قیرط  زا   ، ردپ زا  قشع  گرزب  رادم   . دراد یم  اطع  شناعونمھ 
رد نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  درکراک  قیرط  زا  ردپ  قشع   . تسا لاعتم  هب  اذل 
هب ار  قشع  نیا  یسانشادخ  دنزرف  نینچ   . دوش یم  رادیدپ  یناسنا  تیصخش 
لاعتم قشع  رھوج  هناردارب  تفوطع  نیا  ، و  دزاس یم  راکشآ  دوخ  یناھج  ناردارب 

. تسا

راودا رد  ، و  هبرجت قیرط  زا  زج  هب  درادن  دوجو  لاعتم  هب  یبایتسد  یارب  یھار  چیھ 
: دراد دوجو  قولخم  یارب  تیلاعت  هب  یبایتسد  هار  هس  طقف  شنیرفآ  ِینونک 
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رد اھنآ   . دنیآ یم  دورف  نادواج  ۀریزج  زا  انواھ  قیرط  زا  تشھب  نادنورھش  - 1
فشک قیرط  زا  انواھ و  تشھب –  تیعقاو  توافت  ۀدھاشم  قیرط  زا  اجنآ 
حاورا زا  هک   ، هدننیرفآ لاعتم  یاھتیصخش  ۀناگدنچ  یاھتیلاعف  ِیشیامزآ 

. دننک یم  بسک  ار  تیلاعت  کرد  تیفرظ  دنراد  هنماد  هدننیرفآ  نارسپ  ات  داتسا 

الاب لاعتم  ناگدننیرفآ  ِیلماکت  یاھناھج  زا  هک  اضف  نامز –  ناگدنبای  زارف  - 2
ِینادردق یارب  یتامدقم  ۀلحرم  کی  ناونع  هب  انواھ  شیامیپ  رد  دنیآ  یم 

. دنھد یم  ماجنا  کیدزن  دروخرب  لاعتم  هب  تشھب  ثیلثت  تدحو  زا  هدنیازف 

نادرونھر تشھب و  زا  هدنبای  دورف  نادرونھر  اب  سامت  قیرط  زا  انواھ  نایموب  - 3
نایموب  . دنروآ یم  تسد  هب  ار  لاعتم  زا  کرد  کی  ناھجربا  تفھ  زا  هدنبای  زارف 
نادنورھش توافتم  ًاساسا  یاھھاگدید  هک  دنتسھ  یتیعقوم  رد  ًاتاذ  انواھ 
. دنزاس گنھامھ  ار  یلماکت  یاھناھج  نادنورھش  نادواج و  ۀریزج 

رھ ، و  دراد دوجو  یناھج  ردپ  هب  یبایتسد  گرزب  هار  تفھ  یلماکت  تاقولخم  یارب 
؛ دنک یم  روبع  داتسا  حور  تفھ  زا  یکی  ِتینابر  نایم  زا  تشھب  یاھزارف  نیا  زا  کی 

داتسا حور  نآ  تشرس  ۀدننک  سکعنم  هک  یناھجربا  رد  قولخم  تمدخ  لابند  هب  و 
رسیم اھ  یبایتسد  نیا  زا  کی  رھ  هبرجت  تفایرد  شرتسگ  قیرط  زا  تسا 

ِینونک ۀدش  هتخانش  تادحرس  ۀدنریگ  رب  رد  هبرجت  تفھ  نیا  لک  عمج   . دوش یم 
. دشاب یم  لاعتم  یادخ  تیعقاو  تقیقح و  زا  قولخم  کی  یھاگآ 

طسوت یھانتم  یادخ  نتفای  عنام  هک  تسین  ناسنا  دوخ  یاھتیدودحم  طقف 
یمامت ندوب  لماکان  یتح  ؛  تسھ زین  ناھج  ندوب  لماکان  هکلب  ؛  دوش یم  ناسنا 

. دزاس یم  یسرتسد  لباقریغ  ار  لاعتم  هدنیآ —  ، و  لاح  ، هتشذگ تاقولخم — 
هتفای تسد  یگنوگادخ  ِیھلا  حطس  هب  هک  یدرف  رھ  طسوت  دناوت  یم  ردپ  یادخ 
تاقولخم ۀیلک  هک  هدنیآ  رود  رایسب  نامز  نآ  ات  لاعتم  یادخ  اما   ، دوش تفای  تسا 

ًاصخش زگرھ  تفای  دنھاوخ  ار  وا  نامزمھ  روط  هب   ، لامک هب  یناھج  لین  قیرط  زا 
. دش دھاوخن  فشک  قولخم  کی  رھ  طسوت 

ار حور  ، و  رسپ  ، ردپ هک  هنوگ  نادب  ناھج  رصع  نیا  رد  امش  هک  تیعقاو  نیا  مغر  هب 
زارف  ، لاح نیا  اب   ، دیبایب ار  وا  ًاصخش  دیناوت  یمن   ، تفای دیھاوخ  دیبایب و  دیناوت  یم 
یناھج روضح  زا  تخانش  امش  ریمض  رد  یناھج  بقاعتم  یناگدنز  نارود  تشھب و 

، حور یاھ  هویم   . درک دھاوخ  داجیا  جیردت  هب  ار  هبرجت  یمامت  یادخ  ِیناھیک  شنک  و 
. دنشاب یم   ، تسا کرد  لباق  یرشب  ۀبرجت  رد  وا  هک  هنوگ  نادب  لاعتم  رھوج 

تشھب تیھولا  ِحور  اب  وا  ِیگناگی  لابند  هب  هدنیآ  راگزور  رد  لاعتم  هب  ناسنا  لین 
ردپ ۀدننک  میظنت  روضح   ، حور نیا  ایشنروی  مدرم  اب  هطبار  رد   . دوش یم  لصاح 

کش ام   ، تسا ردپ  دننامھ  ردپ و  زا  زیمآرارسا  حصان  هچرگ  ؛ و  دشاب یم  یناھج 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



ِتشرس نتخاس  راکشآ  ِنکممریغ  راک  هب  دناوتب  یھلا  ۀیدھ  نینچ  یتح  هک  میراد 
هک هچنآ  هک  مینک  یم  نامگ  ام   . دبای تسد  یھانتم  قولخم  کی  هب  نارکیب  یادخ 
، تخاس دنھاوخ  راکشآ  هدنیآ  متفھ  ۀلحرم  ناگدنھد  نایاپ  هب  ناگدننک  میظنت 
قولخم کی  یارب  یزاسراکشآ  نیا  . و  دوب دھاوخ  لاعتم  یادخ  تشرس  تینابر و 

قلطم دوجوم  کی  یارب  نارکیب  ِیزاسراکشآ  هک  دوب  دھاوخ  یزیچ  یھانتم 
. دشاب یم 

یھانتم قولخم  کی  هک  ار  ینارکیب  یمامت  وا  ًالامتحا  اما   ، تسین نارکیب  لاعتم 
شیب  ، ندیمھف لاعتم  زا  شیب   . دریگ یم  رب  رد  دنک  کرد  یتسار  هب  دناوتب  هتسویپ 

! تسا ندوب  یھانتم  زا 

لباقتم یگتسباو  مھ  هب  تشونرس  زا  ناشکرد  رد  یبرجت  یاھشنیرفآ  یمامت 
تفھ انواھ و   . تسا دوجوم  دوخ  لماش و  دوخ  هنایارگدوجو  تیعقاو  طقف   . دنراد
نیمھ هب  ؛  دنراد زاین  رگیدکی  هب  یھانتم  لین  رثکادح  هب  یبایتسد  یارب  ناھجربا 
ینوریب یاضف  ۀدنیآ  یاھناھج  هب  یھانتم  زا  نتفر  رتارف  یارب  هدنیآ  رد  اھنآ  لاونم 

. دوب دنھاوخ  یکتم 

لک رد  هبرجت  تیعضو  زا  رظن  فرص  ؛  دبایب ار  ردپ  دناوت  یم  یرشب  ۀدنبای  زارف  کی 
یدحاو ۀدنبای  زارف  چیھ  اما   . تسا یعقاو  ور  نیا  زا  هنایارگدوجو و  دنوادخ   ، ناھج

ناھج غولب  رثکادح  نآ  هب  نایارگزارف  یمامت  هک  نیا  ات  تفای  دھاوخن  ار  لاعتم  زگرھ 
دنک یم  طیارش  دجاو  نامزمھ  روط  هب  فاشتکا  نیا  رد  تکرش  یارب  ار  اھنآ  هک 

. دنبای تسد 

هب شیوخ  ۀدنبای  زارف  نادنزرف  زا  کی  رھ  اب  وا  ؛  دنک یمن  یرادبناج  سکچیھ  زا  ردپ 
یصخش چیھ  زا  زین  لاعتم  لاونم  نیمھ  هب   . دنک یم  راتفر  یناھیک  دارفا  تروص 

یناھیک دحاو  عمج  کی  تروص  هب  شیوخ  یبرجت  نادنزرف  اب  وا  ؛  دنک یمن  یرادبناج 
. دنک یم  راتفر 

یاھناسنا یمامت  بلق  رد  دیاب  اما   ، دنک فشک  شبلق  رد  ار  ردپ  دناوت  یم  ناسنا 
ار لاعتم  رھم  تاقولخم  یمامت  هک  یماگنھ  ؛ و  دزادرپب لاعتم  یوجتسج  هب  رگید 

ناھج تیعقاو  کی  تاقولخم  یمامت  یارب  وا  هاگنآ   ، دنتخاس راکشآ  لماک  روط  هب 
رون و رد  اھناھج  هک  تسا  فرح  نیا  نتفگ  رگید  زرط  کی  تسرد  نیا  . و  دش دھاوخ 

. تفای دنھاوخ  رارقتسا  تایح 

لین ۀوالع  هب  اھتیصخش  یمامت  طسوت  هتفای  لامک  ییافوکش  دوخ  هب  یبایتسد 
ییاھر هاوگ  تسا و  ربارب  لاعتم  هب  لین  اب  اھناھج  رساترس  رد  هدش  لماک  نزاوت  هب 
ِلماک فرصم  نیا   . تسا لماکان  دوجو  یاھتیدودحم  زا  یھانتم  تیعقاو  یمامت 
نکمم دروآ و  یم  راب  هب  ار  لاعتم  ۀدش  لیمکت  لین   ، یھانتم یاھلیسناتپ  یمامت 
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لاعتم دزیا  دوخ  ِیلماکت  ۀدش  لماک  ِنتفای  تیعقاو  تروص  هب  رگید  تاھج  زا  تسا 
. دوش فیرعت 

دنک یم  داجیا  قیمع  یاھفاکش  اھ  هرخص  نورد  رد  هزرل  نیمز  کی  هک  روطنآ  اھناسنا 
هناخدور کی  هک  روطنامھ  اما   ، دنبای یمن  ییاشامت  یناھگان و  روط  هب  ار  لاعتم 
هناروبص یدنک و  هب  ار  وا  دنک  یم  یگدییاس  راچد  یمارآ  هب  ار  شریز  کاخ 

. دنبای یم 

اھناھج رد  ار  دوخ  یونعم  زارف  گرزب  تلع   ، دینک یم  ادیپ  ار  ردپ  امش  هک  یماگنھ 
تفرشیپ نارود  گرزب  ۀجیتن   ، دینک یم  ادیپ  ار  لاعتم  هک  یماگنھ  ؛  تفای دیھاوخ 

. درک دیھاوخ  فشک  ار  دوخ  یتشھب 

، دشاب اھنت  ناھیک  رد  شرفس  رد  دناوت  یمن  زگرھ  یسانشادخ  ناسنا  چیھ  اما 
هک نیا  نمض   ، دراد یمرب  ماگ  وا  رانک  رد  هار  ۀلحرم  رھ  رد  ردپ  هک  دناد  یم  وا  اریز 

. تسا لاعتم  روضح  دیامیپ  یم  هک  ار  یھار  نامھ 

لاعتم ۀدنیآ  - 7

ۀبرجت یمامت  ققحت  لیمکت  اب  یھانتم  یاھلیسناتپ  یمامت  ۀدش  لماک  ققحت 
روضح کی  ناونع  هب  لاعتم  ِییاھن  یرادیدپ  رگناشن  نیا   . تسا ربارب  یلماکت 

زا هلحرم  نیا  رد  لاعتم  هک  میراد  رواب  ام   . دشاب یم  اھناھج  رد  تیھولا  دنمناوت 
، دشاب یم  نادواج  رسپ  هک  دوب  دھاوخ  یصخش  ازجم  روط  هب  روطنامھ  یرادیدپ 

هب  ، دشاب یم  تشھب  ۀریزج  هک  دبای  یم  تردق  ینیع  روط  هب  هزادنا  نامھ  هب 
نیا یمامت  ، و  دشاب یم  کرتشم  لماع  هک  تسا  هناگی  لماک  روط  هب  هزادنا  نامھ 
تروص ناھج  ینونک  رصع  جوا  رد  تیلاعت  ِیھانتم  تاناکما  یاھتیدودحم  ۀطیح  رد 

. دبای یم 

هب ار  امش  هجوت  ام   ، تسا لاعتم  ۀدنیآ  زا  حیحص  ًامامت  موھفم  کی  نیا  هک  یلاح  رد 
: مینک یم  بلج  دنتسھ  موھفم  نیا  یتاذ  هک  تالکشم  یخرب 

هب وا  ۀدش  لیمکت  لماکت  زا  شیپ  هلحرم  رھ  رد  لاعتم  ِلماک  ناتسرپرس  - 1
اب هطبار  رد  ناتسرپرس  نیمھ  دوجو  نیا  اب  ، و  دنبای تیھولا  دنناوت  یمیتخس 
دودحم یا  هنوگ  هب  نونکا  یتح  دنا  هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  ییاھناھج 

. دننک یم  لامعا  ار  تیلاعت  تیمکاح 

ِتیعقاو هب  هک  نیا  ات   ، دنک لمع  ثیلثت  ِیئاغ  رد  دناوت  یم  یتخس  هب  لاعتم  - 2
کی نونکا  یتح  ثیلثت  ِیئاغ  دوجو  نیا  اب  ، و  دبای تسد  ناھج  تبترم  ِلماک 

عالطا یئاغ  لماکان  ناماقم  مئاق  دوجو  زا  امش  ، و  تسا لماکان  تیعقاو 
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. دیا هتفای 

یارب یرایسب  لیالد  اما   ، تسین یعقاو  ًالماک  ناھج  تاقولخم  یارب  لاعتم  - 3
رد یناھج  ردپ  زا  هک  هناگتفھ  تیھولا  یارب  وا  هک  دراد  دوجو  جاتنتسا  نیا 

دبای یم  دادتما  یلحم  یاھناھج  رگشنیرفآ  حاورا  هدننیرفآ و  نارسپ  ات  تشھب 
. تسا یعقاو  ًالماک 

هب نامز  هک  ییاج   ، یھانتم یناقوف  تادحرس  رد  هک  دشاب  روطنیا  تسا  نکمم 
هتشاد دوجو  بیترت  ِیگتخیمآ  ماھبا و  یا  هنوگ   ، دوش یم  قحلم  نامز  یوسارف 

هب ناھج  رد  ار  دوخ  روضح  دشاب  رداق  لاعتم  هک  دشاب  روطنیا  تسا  نکمم   . دشاب
قیرط زا  ار  هدنیآ  لماکت  سپس  دنک و  ینیب  شیپ  نامزربا  حوطس  نیا  یوس 

ِلولح ناونع  هب  هدش  هدیرفآ  حوطس  یور  هب  هدنیآ  ِینیب  شیپ  نیا  نتخاس  سکعنم 
نکمم یا  هدیدپ  نینچ   . دنک یرگن  شیپ  دودحم  ۀجرد  کی  ات  هدش  ینیب  شیپ  ِلماکان 
، دوش هدھاشم  دنک  یم  رارقرب  سامت  یھانتمربا  اب  یھانتم  هک  اج  رھ  تسا 
ینکس دروم  رکف  ناگدننک  میظنت  طسوت  هک  یرشب  تادوجوم  براجت  رد  نوچمھ 
رد ناھج  رد  ناسنا  ۀدنیآ  یاھیبایتسد  ِیعقاو  یاھینیب  شیپ  اھنآ   . دنا هدش  عقاو 

. دنتسھ تیدبا  یمامت  رساترس 

هتفریذپ تشھب  ناگدنھد  نایاپ  هاپس  هب  یناسنا  ناگدنبای  زارف  هک  یماگنھ 
دنگوس نیا  ماجنا  رد  ، و  دنروخ یم  دنگوس  تشھب  ثیلثت  هاگشیپ  رد   ، دنوش یم 
هدیرفآ یاھتیصخش  یمامت  مھف  قباطم  هک  لاعتم  یادخ  اب  قیرط  نیدب   ، یرادافو

هک جیردت  هب   ، ًابقاعتم  . دندنب یم  نادواج  نامیپ  تسا  ثیلثت  نامھ  یھانتم  ۀدش 
ات  ، دننک یم  لمع  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  رساترس  رد  هدنھد  نایاپ  یاھھورگ 
هک ینیمارف  هب  طقف   ، تایح رون و  رد  یلحم  یاھناھج  رارقتسا  ِدادیوررپ  ناراگزور 
نیا ِیتلود  ِدیدج  یاھنامزاس  هک  جیردت  هب   . دنتسھ وگخساپ  دنراد  یتشھب  أشنم 

ِیرادیدپ لاح  رد  تیمکاح  ۀدننک  سکعنم  دننک  یم  عورش  هدش  لماک  یاھشنیرفآ 
نایاپ ۀداتفا  رود  یاھھورگ  ماگنھ  نآ  رد  هک  مینک  یم  هدھاشم  ام   ، دنشاب لاعتم 

رظن هب   . دننک یم  قیدصت  ار  دیدج  یاھتلود  نینچ  ِییاضق  تیحالص  هدنھد 
لاح رد  تیاھن  ِیلماکت  هاپس  ۀدننک  دحتم  ناونع  هب  لاعتم  یادخ  هک  دسر  یم 
هاپس تفھ  نیا  نادواج  تشونرس  هک  تسا  لمتحم  رایسب  اما   ، تسا لماکت 

. دوش یربھر  یئاغ  ثیلثت  زا  یوضع  ناونع  هب  لاعتم  طسوت 

: تسا یناھج  یلجت  یارب  یھانتمربا  ناکما  هس  ۀدنریگ  رب  رد  لاعتم  دزیا 

. یبرجت ثیلثت  نیتسخن  رد  تیانوسبا  یعاسم  کیرشت  - 1

. یبرجت ثیلثت  نیمود  رد  کرتشم  قلطم  ۀطبار  - 2
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عناق تشادرب  چیھ  ام  اما   ، اھثیلثت ثیلثت  رد  کرتشم  ِنارکیب  تکرش  - 3
. میرادن تسا  ینعم  هچ  هب  نیا  یتسار  هب  هک  نیا  اب  هطبار  رد  یا  هدننک 

نینچمھ اما   ، تسا لاعتم  ۀدنیآ  ۀدش  هتفریذپ  ًامومع  یاھ  هیضرف  زا  یکی  نیا 
لابند هب  ینونک  گرزب  ناھج  اب  وا  طباور  نوماریپ  یرایسب  یاھیزادرپ  نامگ 

. دراد دوجو  تایح  رون و  تبترم  هب  نآ  یبایتسد 

ۀدودحم رد  دنتسھ و  هک  هنوگ  نادب  هک  تسا  نیا  اھناھجربا  ینونک  فدھ 
لماک نیا   . تسا لماک  انواھ  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دنوش لماک   ، اھنآ یاھلیسناتپ 

، یتلود  ، یرادا ۀعسوت  هب  یتح   ، دوش یم  طوبرم  یونعم  یکیزیف و  لامک  هب  ندش 
مدع ، و  یراگزاسان  ، نزاوت مدع  تاناکما   ، هدنیآ راصعا  رد  هک  دور  یم  رواب   . هناردارب و 
لماک و نزاوت  رد  یژرنا  یاھ  هرتسگ   . دورب نایم  زا  ماجنارس  اھناھجربا  رد  قابطنا 
دوجو طیارش  رد   ، حور هک  یلاح  رد   ، تفرگ دنھاوخ  رارق  نھذ  لماک  ۀرطیس  تحت 

. تفای دھاوخ  تسد  نھذ  رب  الیتسا  هب   ، تیصخش

یورین لاعتم و  ِیحور  صخش   ، رود رایسب  نامز  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدز  سدح 
هک هنوگ  نادب   ، ود رھ  هک  نیا  ، و  دنبای تسد  گنھامھ  ۀعسوت  هب  رداق  ۀدش  بسک 
کی  ، دنبای تیعقاو  لاعتم  دزیا  تروص  هب   ، دنا هدش  هناگی  نآ  طسوت  لاعتم و  نھذ  رد 

دنمشوھ تاقولخم  یمامت  طسوت  هک  یتیعقاو  اھناھج —  رد  هدش  لماک  تیعقاو 
عقاو شنکاو  دروم  هدش  هدیرفآ  یاھیژرنا  یمامت  طسوت   ، دوب دھاوخ  هدھاشم  لباق 

یمامت طسوت  ، و  دش دھاوخ  گنھامھ  یحور  یاھدوجو  یمامت  رد   ، دش دھاوخ 
. دش دھاوخ  هبرجت  ناھج  یاھتیصخش 

عومجم رد   . دشاب یم  گرزب  ناھج  رد  لاعتم  ِیعقاو  تیمکاح  ینعم  هب  موھفم  نیا 
، دنھد همادا  وا  ناماقم  مئاق  تروص  هب  ثیلثت  ینونک  ناتسرپرس  هک  تسا  لمتحم 

دیدپان جیردت  هب  ناھجربا  تفھ  نایم  ینونک  یاھیدنبزرم  هک  میراد  رواب  ام  اما 
لمع هدش  لماک  تیمامت  کی  تروص  هب  گرزب  ناھج  یمامت  هک  نیا  ، و  دش دھاوخ 

. درک دھاوخ 

، ناتناورُا یزکرم  داتس   ، اسرووی رد  ًاصخش  لاعتم  ماگنھ  نآ  رد  هک  تسا  نکمم 
کی طقف  نیا  ًاعقاو  اما   ، دنک یربھر  ار  نامز  یاھشنیرفآ  ۀرادا  اجنآ  زا  ، و  دوش نکاس 

هاگیاج کی  رد  نیقی  روط  هب  لاعتم  دزیا  تیصخش  ًاعطق  لاح  نیا  اب   . تسا سدح 
ًالامتحا وا  تیھولا  دوجو  نامزمھ  روضح  هچ  رگ   ، دوب دھاوخ  سامت  لباق  صخشم 

نآ ناھجربا  نادنورھش  ۀطبار  هک  نیا   . داد دھاوخ  همادا  اھناھج  ناھج  رد  خوسر  هب 
ۀطبار دننامھ  یزیچ  تسا  نکمم  اما   ، میناد یمن  ام   ، دوب دھاوخ  هچ  لاعتم  اب  رصع 

. دشاب تشھب  ثیلثت  انواھ و  نایموب  نایم  ینونک 

ۀزادنا هب  تسا  رضاح  لاح  رد  هک  هچنآ  زا  هدنیآ  ناراگزور  نآ  ۀدش  لماک  ِگرزب  ِناھج 
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یاھناشکھک ِیھدنامزاس  ِزیگنا  فعش  یاھارجام   . دوب دھاوخ  توافتم  دایز  رایسب 
، جرم جرھ و  نایم  زا  نزاوت  لماکت  ، و  نامز تابث  یب  تارک  رد  تایح  نتشاک   ، اضف
یرپس اھشزرا  نایم  زا  یکین  ، و  یناعم نایم  زا  تقیقح   ، اھلیسناتپ نایم  زا  ییابیز 
و دنا ! هتفای  تسد  یھانتم  تشونرس  ققحت  هب  نامز  یاھناھج   . دش دنھاوخ 
یارب تدم  ینالوط  یاھالقت  زا  یگدوسآ   ، دشاب تحارتسا  یتدم  یارب  دیاش 

هب ، و  نیقی روط  هب   ، ًاعطق ینالوط ! یتدم  یارب  هن  اما   . یلماکت لامک  هب  یبایتسد 
لماک نادنورھش  نیا  یئاغ  یادخ  ِیرادیدپ  لاح  رد  ِتیھولا  یامعم  ناما  یب  روط 
هک روطنامھ  تسرد   ، تفرگ دھاوخ  شلاچ  هب  ار  هدش  تیبثت  یاھناھج  ۀدش 

لاعتم یادخ  یارب  وجتسج  ۀطساو  هب  یراگزور  اھنآ  یلماکت  یالقت  لاح  رد  ناکاین 
ات دش  دھاوخ  هدیشک  بقع  یناھیک  تشونرس  ۀدرپ   . دندش هدیشک  شلاچ  هب 
ردپ هب  یبایتسد  یارب  تیانوسبا  ۀدننک  بوذجم  یوجتسج  ۀنایارگزارف  هوکش 

. ددرگ راکشآ  قولخم  ۀبرجت  تیاغ  رد  رتالاب  نیون و  حوطس  نآ  رد  یناھج 

]. دراد تماقا  ایشنروی  رد  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  تنامض  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 118
اضف نامز و  یئاغ –  لاعتم و 

: تفگ ناوت  یم  تیھولا  تشرس  نیدنچ  اب  هطبار  رد 

. تسا دوجوم  دوخ -  ِنتشیوخ  ردپ  - 1

. تسا تسیز  مھ -  ِنتشیوخ  رسپ  - 2

. تسا دوجوم  ماوت -  ِنتشیوخ  حور  - 3

. تسا یبرجت  یلماکت -  ِنتشیوخ  لاعتم  - 4

. تسا هدننک  عیزوت  دوخ -  ِتینابر  هناگتفھ  - 5

. تسا یبرجت  ارگزارف -  ِنتشیوخ  یئاغ  - 6

. تسا یبرجت  ارگدوجو -  ِنتشیوخ  قلطم  - 7

زین لاعتم   ، تسا یرورض  لاعتم  ِیلماکت  لامک  یارب  هناگتفھ  یادخ  هک  یلاح  رد 
رب رد  یئاغ  لاعتم و  ۀناگود  روضح  . و  تسا یرورض  یئاغ  ِییاھن  یرادیدپ  یارب 
اب اھنآ  اریز   ، دشاب یم  هدش  قتشم  قلطمریز و  تیھولا  ِنیداینب  طابترا  ۀدنریگ 
رب رد  مھ  اب  اھنآ   . دنتسھ مھ  لمکم  تشونرس  هب  یبایتسد  رد  لباقتم  یاکتا 
رد قالخ  دشر  یمامت  یاھماجرف  اھزاغآرس و  هک  دنتسھ  یبرجت  یلپ  ۀدنریگ 

. دنک یم  لصو  مھ  هب  ار  نیداینب  ناھج 

، تسا هرتسگ  رد  نایاپ  یب  هدننک و  دونشخ  هراومھ  اما  ریذپان  نایاپ   ، قالخ دشر 
فدھ هب  لین  یواح  هک  تیصخش  ۀدننک  دونشخ  تاظحل  نآ  طسوت  هشیمھ  اما 
یوس هب  تکرح  یاھدمآرد  شیپ  ناونع  هب  هک  دوش  یم  ناشن  دنتسھ  ارذگ 

یا هنوگ  هب  تیھولا  هب  لین  ، و  ناھج فاشتکا   ، یناھیک دشر  رد  دیدج  یاھارجام 
. دننک یم  لمع  رثؤم  رایسب 
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یارب ًاعطق   ، تسا هدش  هطاحا  یفیک  یاھتیدودحم  اب  تایضایر  ورملق  هک  یلاح  رد 
مھارف ینارکیب  نوماریپ  یشیدنا  فرژ  اب  هطبار  رد  یرظن  یانبم  کی  یھانتم  نھذ 

نھذ کاردا  رد  یتح   ، درادن دوجو  دادعا  یارب  یّمک  تیدودحم  چیھ   . دنک یم 
هشیمھ  ، دشاب گرزب  ردقچ  روصت  دروم  ددع  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . یھانتم

نینچمھ . و  دیریگب رظن  رد  ار  نآ  هب  رتشیب  ۀرامش  کی  ندرک  هفاضا  دیناوت  یم 
هک نیا  زا  رظن  فرص  اریز   ، تسا رتکچوک  تیاھن  یب  زا  نیا  هک  دینک  کرد  دیناوت  یم 
ناوت یم  رتشیب  یکی  زونھ  هشیمھ   ، دینک رارکت  ار  هرامش  هب  ندوزفا  نیا  راب  دنچ 

. دومن هفاضا  نآ  هب 

، و دوش هدز  عمج  دناوت  یم  صخشم  ۀطقن  رھ  رد  تیاھنیب  یرس   ، لاح نامھ  رد 
ار فدھ  هب  لین  ِندوب  نیریش  ِتیمامت  عمجریز ) کی   ، رت حیحص  روط  هب   ) عمج نیا 
رید اما   . دراد یم  مھارف  صخشم  تبترم  نامز و  کی  رد  صخشم  صخش  کی  یارب 
دوش و رتگرزب  دیدج و  فادھا  قاتشم  هک  دنک  یم  عورش  صخش  نیمھ   ، دوز ای 
راودا نامز و  تیمامت  رد  دشر  رد  ییاھارجام  نینچ  ، و  دشاب هتشاد  ار  اھنآ  یوزرآ 

. دوب دنھاوخ  عوقولا  بیرق  هشیمھ  یارب  تیدبا 

ۀرود رھ  ، و  تسا یناھیک  دشر  بقاعتم  رصع  ۀرود  شیپ  ناھج  یپایپ  رصع  رھ 
، انواھ  . دزاس یم  مھارف  ار  نیشیپ  لحارم  یمامت  یارب  لصفالب  تشونرس  ناھج 
هک  ، انواھ لامک  ؛  دشاب یم  لامک  هب  دودحم  اما  لماک  شنیرفآ  کی   ، دوخ ۀطساو  هب 

ادیپ ار  یناھیک  تشونرس  طقف  هن   ، دبای یم  طسب  یلماکت  یاھناھجربا  یوس  هب 
. ار یلماکت  شیپ  دوجو  یاھتیدودحم  زا  ییاھر  نینچمھ  هکلب  دنک  یم 

تیدبا نامز و  - 1

ۀطبار زا  نکمم  ًامامت  یکرد  هب  یو  هک  تسا  دیفم  ناسنا  ِیناھیک  ِییانشآ  یارب 
، تسا نادواج  قلطم  ِتیھولا  ِتعیبط  هک  یلاح  رد   . دبای تسد  ناھیک  اب  تیھولا 

یاھناھج رد   . دنتسھ طوبرم  نامز  هب  تیدبا  رد  هبرجت  کی  تروص  هب  نایادخ 
. ینونک یرادیاپ  تسا —  تقوم  یرادیاپ  تیدبا   ، یلماکت

حور اب  نتشیوخ  تیوھ  نییعت  قیرط  زا  دناوت  یم  یناسنا  قولخم  تیصخش 
نینچ  . دوش هنادواج  ردپ  تساوخ  ماجنا  ِشنیزگ  ِکینکت  ۀلیسو  هب  نیزگ  ینکس 

تسا ینعم  نیدب  نیا   . تسا تیعقاو  تیدبا -  ِفدھ  ققحت  ۀلزنم  هب  تساوخ  فقو 
ترابع هب   . تسا هدش  رادیاپ  تاظحل  لسلست  اب  هطبار  رد  قولخم  دوصقم  هک 

کی  . دوب دھاوخن  یرییغت  چیھ  هاوگ  قولخم  دوصقم  رد  تاظحل  لسلست   ، رگید
قولخم دوصقم  اب  هطبار  رد  ددع   . دنک یمن  یقرف  چیھ  هظحل  درایلیم  کی  ای  نویلیم 
تایعقاو هب  دنوادخ  باختنا  ۀوالع  هب  قولخم  باختنا  ور  نیا  زا   . درادن ینعم  رگید 
نادنزرف ِیدبا  تمدخ  رد  ناسنا  تعیبط  دنوادخ و  حور  ریذپان  نایاپ  دنویپ  نادواج 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دوش یم  رجنم  اھنآ  یتشھب  ردپ  دنوادخ و 

دوجو میقتسم  ۀطبار  کی  نامز  زا  یھاگآ  دحاو  تیارد و  نایم  صخشم  درخ  رھ  رد 
اما  ، دشاب رت  ینالوط  ۀرود  کی  ای   ، لاس کی   ، زور کی  تسا  نکمم  نامز  دحاو   . دراد
طیارش هاگآ  ِنتشیوخ  نآ  ۀطساو  هب  هک  تسا  یرایعم  ریذپان  بانتجا  یا  هنوگ  هب  نآ 

تایعقاو  ، نآ ۀطساو  هب  دنمشیدنا  درخ  ، و  دھد یم  رارق  شجنس  دروم  ار  یگدنز 
. دنک یم  یبایزرا  یریگ و  هزادنا  ار  تقوم  دوجو 

یناسنا ۀبرجت  رد  نامز  دحاو  ِندرک  ینالوط  یاھمزالم   ، یرواد ، و  درخ  ، هبرجت
دروم ار  یزیچ  ات  دنک  یم  ریس  هتشذگ  هب  یرشب  نھذ  هک  روطنامھ   . دنتسھ
ینونک تیعضو  کی  هب  نآ  میمعت  فدھ  اب  هتشذگ  ۀبرجت  هب   ، دھد رارق  یبایزرا 

هک دنک  یم  شالت   ، دنک یم  ریس  هدنیآ  یوس  هب  نھذ  هک  روطنیمھ   . درگن یم 
هبرجت باستحا  زا  سپ  یناسنا  ۀدارا  . و  دنک یبایزرا  ار  لمتحم  لمع  ۀدنیآ  تیمھا 
هک لمع  حرط  ، و  دریگ یم  راک  هب  لاح  نامز  رد  ار  میمصت  یرواد و   ، ود رھ   ، درخ و 

. دراذگ یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  هدنیآ  رد   ، دوش یم  یشان  هتشذگ  زا  هنوگ  نیدب 

ینعم ات  دنوش  یم  هدروآ  مھ  دزن  هدنیآ  هتشذگ و   ، لماکت لاح  رد  درف  غولب  رد 
یارب  ، دنک یم  بسک  درخ  درف  هک  روطنیمھ   . دنزاس نشور  ار  لاح  نامز  ِنیتسار 

یاھینیب شیپ  هک  نیا  نمض   ، دنک یم  عوجر  هتشذگ  هب  رتشیب  رتشیب و  هبرجت 
هنخر رت  قیمع  رت و  قیمع  هتخانشان  ۀدنیآ  هب  دنیآ  یم  رب  ددص  رد  نآ  ۀنادنمدرخ 
یوس هب  رتشیب  هچ  رھ  ار  یبایتسد  نیا  دنمشیدنا  درف  هک  روطنیمھ  . و  دننک

ِلاح نامز  هب  رتمک  رتمک و  زین  یرواد   ، دھد یم  شرتسگ  ود  رھ  هدنیآ  هتشذگ و 
یاھدنب دیق و  زا  زیرگ  هب  عورش  قیرط  نیدب  شنک  میمصت و   . دوش یم  یکتم  ارذگ 
مھم یاھ  هبنج  دنک  یم  عورش  هک  نیا  نمض   ، دنک یم  تکرح  لاح  رد  ِلاح  نامز 

. دشکب شلاچ  هب  ار  هدنیآ  هتشذگ - 

ناشنامز یاھدحاو  هک  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  ییاھناسنا  نآ  طسوت  ییابیکش 
یعقاو مھف  زا  یشان  هک  یرابدرب  کی  ۀلیسو  هب  نیتسار  غولب  ؛  دنتسھ هاتوک 

. دور یم  رتارف  ییابیکش  زا  تسا 

لاح نامھ  رد  ، و  تسا ندرک  یگدنز  لاح  نامز  رد  رتدیدش   ، ندش دنمدرخ 
ۀبرجت یور  هک  هنادنمدرخ  یاھحرط   . تسا لاح  نامز  یاھتیدودحم  زا  نتخیرگ 
هک دنیآ  یم  دوجو  هب  لاح  نامز  رد  یا  هنوگ  هب   ، دنا هدش  هداھن  داینب  هتشذگ 

. دننک تیوقت  ار  هدنیآ  یاھشزرا 

یا هنوگ  هب   ، دنک یم  زکرمتم  لاح  ۀظحل  رد  ار  شزرا  ینعم -  یدرخ  یب  ِنامز  ِدحاو 
دحاو  . دزاس ادج  هدنیآ  هتشذگ -  هکلب   ، لاح اب  هن  شنیتسار  ۀطبار  زا  ار  لاح  هک 

 - لاح هتشذگ -  ِگنھامھ  ۀطبار  هک  هدش  یدنب  بسانت  نانچ  یدنمدرخ  ِنامز 
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راکشآ دنک  یم  اھدادخر  تیمامت  زا  هنانیب  نورد  ِیھاگآ  هب  عورش  درف  هک  ار  هدنیآ 
هدرتسگ یاھقفا  ِکیماروناپ  ِهاگدید  زا  نامز  یامنرود  هب  دنک  یم  عورش  وا   . دزاس
شیازجا هک   ، نایاپ یب  زاغآ و  نودب  ِنادواج  رارمتسا  دنک  یم  عورش  دیاش   ، درگنب

. درمش لمتحم  ار  دنوش  یم  هدیمان  نامز 

یمامت زین  هتشذگ و  یمامت  ۀدنریگ  رب  رد  لاح  ۀظحل  قلطم  نارکیب و  حوطس  رد 
نیا . و  تسا دوب  مھاوخ  نم  مدوب و  نم  رگناشن  نینچمھ  متسھ  نم   . تسا هدنیآ 

. تسا یگنادواج  تیدبا و  زا  ام  تشادرب  نیرتھب  رگناشن 

لعفلاب تیعقاو  ۀزادنا  هب  تسرد  هوقلاب  تیعقاو   ، نادواج قلطم و  حطس  رد 
رظن هب  نامز  رد  دودحم  تاقولخم  یارب  یھانتم و  حطس  رد  طقف   . تسا ینعمرپ 

ناونع هب   ، دنوادخ یارب   . دشاب هتشاد  دوجو  یمیظع  توافت  نینچ  دسر  یم 
نایاپ کی  شیپ  زا   ، تسا هتفرگ  ار  یدبا  میمصت  هک  هدنبای  زارف  ناسنا  کی   ، قلطم
ِیرکف ۀدننک  میظنت  قیرط  زا   ، بیترت نیدب  یناھج  ردپ  اما   . تسا تشھب  ۀدنھد 

یالقت رھ  زا  دناوت  یم  نینچمھ  اما   ، تسین دودحم  یھاگآ  رد   ، نیزگ ینکس 
ِیگنوگادخ ات  یگنوگ  ناویح  حوطس  زا  قولخم  زارف  تالکشم  هب  طوبرم  یارذگ 

. دنک تکرش  نآ  رد  دبای و  یھاگآ  دوجو 

اج همھ  رد  نامزمھ  روضح  هبناج و  همھ  روضح  - 2

هابتشا یھلا  ۀبناج  همھ  روضح  ِتیئاغ  اب  دیابن  تیھولا  ِنامزمھ  ِیروضح  اج  همھ 
اج همھ  قلطم  ، و  یئاغ  ، لاعتم هک  تسا  نیا  یناھج  ردپ  تساوخ   . دوش هتفرگ 
ۀتفر اضف  نامز و  زا  رتارف  ۀبناج  ۀمھ  روضح  اضف و  نامز و  رد  ار  وا  ِنامزمھ  ِیروضح 

گنھامھ  ، دننک ناربج  وا  یاضف  نودب  نامز و  نودب  ِیناھج  قلطم و  روضح  اب  ار  وا 
اج همھ  هک  یلاح  رد  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  امش  . و  دنزاس هناگی  ، و  دننک

طورشم ًاموزل  نآ   ، ددرگ طوبرم  اضف  هب  تاقوا  بلغا  تسا  نکمم  تیھولا  یروضح 
. تسین نامز  هب 

یادخ درکراک  قیرط  زا  ییایشناروم  یناسنا و  ناگدنبای  زارف  ناونع  هب  امش 
انُواھ قیرط  زا  امش   . داد دیھاوخ  صیخشت  ار  دنوادخ  یجیردت  روط  هب  هناگتفھ 

صخش کی  ناونع  هب  ار  وا  تشھب  رد  امش   . دینک یم  فشک  ار  لاعتم  یادخ 
ناونع هب  ار  وا  درک  دیھاوخ  شالت  ًاروف  ناگدنھد  نایاپ  ناونع  هب  سپس  ، و  دیبای یم 
کی طقف  دسر  یم  رظن  هب   ، هدنھد نایاپ  تبترم  هب  ندیسر  زا  دعب   . دیسانشب یئاغ 

ِندومن زاغآ  نآ  ، و  دشاب هتشاد  دوجو  یئاغ  هب  یبایتسد  زا  دعب  شیامیپ  ریسم 
رد نانیمطا  مدع  ۀطساو  هب  یا  هدنھد  نایاپ  چیھ   . تسا قلطم  یارب  وجتسج 

لاعتم و یاھیبایزارف  ِنایاپ  رد  اریز   ، دوش یمن  ناشیرپ  تیھولا  قلطم  هب  یبایتسد 
رواب کش  نودب  ناگدنھد  نایاپ  نیا   . تسا هدش  وربور  ردپ  یادخ  اب  وا  یئاغ 
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ادخ نامھ  طقف   ، دنوش قفوم  قلطم  یادخ  نتفای  رد  رگا  یتح  هک  تشاد  دنھاوخ 
نارکیب و ًابیرقت  حوطس  رد  ار  دوخ  هک  یتشھب  ردپ  ینعی   ، درک دنھاوخ  فشک  ار 

ِنیزاغآ یاین   ، قلطم رد  دنوادخ  یبایتسد  کش  نودب   . دزاس یم  راکشآ  یناھج 
. دزاس یم  راکشآ  ار  اھتیصخش  ِییاھن  ردپ  زین  اھناھج و 

اضف نامز و  رد  تیھولا  ۀبناج  همھ  روضح  شیامن  کی  لاعتم  یادخ  تسا  نکمم 
روضح نیب   . تسا یھلا  ِنامزمھ  ِیروضح  اج  همھ  یلجت  کی  ًالمع  وا  اما   ، دشابن

ندش رضاح  اج  همھ  زا  میظع  ورملق  کی  شنیرفآ  یدام  یاھیلجت  راگدیرفآ و  ِیحور 
. دراد دوجو  ناھج —  رد  یلماکت  تیھولا  ِیرادیدپ  — 

ام  ، دریگ هدھع  هب  ینامز  ار  اضف  نامز و  یاھناھج  ِمیقتسم  لرتنک  لاعتم  یادخ  رگا 
دھاوخ لمع  یئاغ  ریگارف  لرتنک  تحت  یتیھولا  تلود  نینچ  هک  میراد  نانیمطا 
هب نامز  یاھناھج  هب  درک  دھاوخ  عورش  یئاغ  یادخ  یدادخر  نینچ  رد   . دومن
یاضف نامزربا و  ریگارف  لرتنک  دوش و  رگ  هولج  قلطم ) رداق   ) ارگ یلاعت  رداق  تروص 

. دنک لامعا  لاعتم  رداق  ِیرادا  یاھدرکراک  اب  هطبار  رد  ار  هتفر  رتارف 

هب لاعتم  یادخ  لماکت  رگا  دسرپب : ار  نیا  ام  لثم  یتح  تسا  نکمم  یناسنا  نھذ 
هارمھ یئاغ  یادخ  ۀتفای  شیازفا  یاھیلجت  اب  گرزب  ناھج  رد  یرادا  ۀتیروتا  یوس 
اب ینوریب  یاضف  ِیضرف  یاھناھج  رد  یئاغ  یادخ  ِهباشم  ِیرادیدپ  ایآ   ، تسا

هب ام  اما  ؟  دوب دھاوخ  هارمھ  قلطم  یادخ  ۀتفای  شیازفا  هباشم و  یاھیزاسراکشآ 
. میناد یمن  یتسار 

اضف نامز –  طباور  - 3

ار اضف  نامز –  یاھیلجت  دناوت  یم  نامزمھ  ِیروضح  اج  همھ  قیرط  زا  طقف  تیھولا 
یلاح رد   ، تسا اھ  هظحل  ِلسلست  کی  نامز  اریز   ، دزاس هناگی  یھانتم  تشادرب  اب 
قیرط زا  ار  نامز  تیاھن  رد  امش   . تسا مھ  هب  طوبرم  طاقن  زا  یمتسیس  اضف  هک 
تشادنپ ود  نیا  امش   . دینک یم  هدھاشم  زتنس  قیرط  زا  ار  اضف  لیلحت و  هیزجت و 

دیزاس و یم  گنھامھ  تیصخش  ِینیب  نورد  ِنتخاس  هچراپکی  قیرط  زا  ار  هباشمان 
تیلباق نیا  زا  ناسنا  طقف  یناویح  یایند  یمامت  نایم  رد   . دینک یم  طوبرم  مھ  هب 

، تسا ینعم  کی  یاراد  تکرح  ناویح  کی  یارب   . تسا رادروخرب  اضف  نامز –  کاردا 
شیامن هب  شزرا  تیصخش  ِتبترم  یاراد  ِقولخم  کی  یارب  طقف  تکرح  اما 

. دراذگ یم 

امش هچ  رھ   . تسا نامز  دقاف  تقیقح  اما   ، دنتسھ نامز  هب  طورشم  اھزیچ 
هتشذگ زا  یرتشیب  نازیم   ، دیتسھ یرتشیب  تقیقح   ، دینادب ار  یرتشیب  تقیقح 

. دینک کرد  دیناوت  یم  ار  هدنیآ  زا  یرتشیب  ردق  دیمھفب و  دیناوت  یم  ار 
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ینثتسم دبا  یارب  ارذگ  یاھبیشن  زارف و  یمامت  زا  تسا —  ریذپان  بیسآ  تقیقح 
تسا ریذپ  فاطعنا  هدنز و  هشیمھ   ، تسین یمسر  هدرم و  هاگچیھ  هچ  رگ   ، تسا

، ددرگ یم  طبترم  تیعقاو  اب  تقیقح  هک  یماگنھ  اما   . هدنز کانبات  یا  هنوگ  هب  — 
مھ هب  ار  نآ  یاھشزرا  دنزاس و  یم  لیدعت  ار  نآ  یناعم  ود  رھ  اضف  نامز و  هاگنآ 
دنتسھ تیعقاو  اب  هدش  قیفلت  تقیقح  یواح  هک  یتایعقاو  نینچ   . دننک یم  طوبرم 

یناھیک یبسن  تایعقاو  ورملق  هب  نآ  اب  بسانتم  دنوش و  یم  لیدبت  میھافم  هب 
. دنوش یم  هدرپس 

یھانتم ِقولخم  ِیعقاو  ۀبرجت  اب  هدننیرفآ  ِنادواج  قلطم و  تقیقح  نتخاس  طبترم 
لاعتم موھفم   . دوش یم  رجنم  لاعتم  یرادیدپ  لاح  رد  نیون و  شزرا  هب  تقوم  و 

رد هتسویپ  یھانتم و  یایندریز  اب  ریذپانرییغت  یھلا و  یایندزارف  یگنھامھ  یارب 
. تسا یرورض  رییغت  لاح 

. تسا رتکیدزن  همھ  زا  ندوب  قلطم  هب  اضف   ، قلطمریغ یاھزیچ  یمامت  نایم  زا 
حطس رد  اضف  مھف  رد  ام  هک  یعقاو  یراوشد   . تسا یئاغ  ًاقلطم  اضف  ًارھاظ 
اضف رد  یدام  مارجا  هک  نیا  نمض  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ببس  هب  میراد  یدام 
اھزیچ یسب  هک  یلاح  رد   . دراد دوجو  اضف  زین  یدام  مارجا  نیمھ  رد   ، دنراد دوجو 
اضف هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا   ، تسا قلطم  هک  دراد  دوجو  اضف  اب  هطبار  رد 

. تسا قلطم 

اب هک  دیریگب  رظن  رد  ار  نیا  امش  رگا  دشاب  دنمدوس  اضف  طباور  مھف  رد  تسا  نکمم 
، ور نیا  زا   . تسا یدام  مارجا  ۀیلک  ِیگژیو  کی  تیاھن  رد  اضف   ، یبسن یشیوگ 
اب زین  ار  شیاھیگژیو  یمامت   ، دنک یم  تکرح  اضف  نایم  رد  مرج  کی  هک  یماگنھ 
تکرح لاح  رد  مرج  نینچ  هب  قلعتم  ای  نورد و  رد  هک  ییاضف  یتح   ، درب یم  دوخ 

. تسا

یاھوگلا اما   ، دننک یم  لاغشا  ار  اضف  یدام  حوطس  رد  تیعقاو  یاھوگلا  یمامت 
، دننک یمن  اج  هب  اج  ای  لاغشا  ار  اضف  اھنآ  ؛  دنراد دوجو  اضف  اب  هطبار  رد  طقف  یحور 

هدیا کی  یوگلا  هب  اضف  یلصا  یامعم  ام  یارب  اما   . دنریگ یمن  زین  رب  رد  ار  نآ  و 
یاھامعم اب   ، میوش یم  ینھذ  ۀزوح  دراو  ام  هک  یماگنھ   . دوش یم  طوبرم 
لاغشا ار  اضف  هدیا  کی  ِتیعقاو —  وگلا —  ایآ   . میوش یم  ور  هب  ور  یرایسب 

رد هدیا  کی  یوگلا  هک  میتسھ  نئمطم  هچ  رگ   ، میناد یمن  یتسار  هب  ام  ؟  دنک یم 
هک مینزب  سدح  تسا  زیمآ  طایتحا  یتخس  هب  اما   . دوش یمن  اضف  ۀدنریگ  رب 

. تسا اضف  دقاف  هشیمھ  یدامریغ 

هیوناث هیلوا و  تیلع  - 4
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ببس هب  یناف  ناسنا  ِیکیزیفاتم  یاھامعم  کیژولوئت و  یاھیراوشد  زا  یرایسب 
بقاعتم صیصخت  ناسنا و  طسوت  تیھولا  تیصخش  ِتسردان  نتخاس  اج  هب  اج 

دیابن امش   . دشاب یم  یلماکت  تیھولا  عبات و  ِتینابر  هب  قلطم  نارکیب و  یاھیگژیو 
، دراد دوجو  نیزاغآ  نیتسار  تلع  کی  یتسار  هب  هک  نیا  نمض  هک  دینک  شومارف 

. دنراد دوجو  زین   ، ود رھ   ، هیوناث کیرش و  یاھتلع   ، عبات زارتمھ و  یاھتلع  زا  یھورگ 

هیلوا یاھتلع  هک  تسا  نیا  هیوناث  یاھتلع  هیلوا و  یاھتلع  نایم  یلصا  زیامت 
تیلع رھ  زا  هدش  قتشم  ِلماع  رھ  ثاریم  زا  هک  دننک  یم  داجیا  نیزاغآ  تاریثأت 

تیلع زا  یثاریم  هک  دنروآ  یم  راب  هب  یتاریثأت  هیوناث  یاھتلع   . دنتسھ غراف  نیشیپ 
. دنراذگ یم  شیامن  هب  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب  ار  نیشیپ  رگید و 

یاھتیلع نآ  هب  تبسن  دنتسھ  لماک  قلطم  ِیتاذ  هک  کیتاتسا  ًافرص  یاھلیسناتپ 
دنمشنکاو دنا  هدش  داجیا  تشھب  ثیلثت  یاھشنک  طسوت  هک  تیھولا  قلطم 

کیتاتسا ۀدش  روراب  یببس –  یاھلیسناتپ  نیا  یناھج  قلطم  روضح  رد   . دنتسھ
ِیسیدرگد هب  ناشیاھشنک  هک  یصخشم  ۀنایارگ  یلاعت  لماوع  ذوفن  هب  تبسن 

یارب ناھج  نیتسار  تالامتحا  تیعقوم  یوس  هب  هدش  لاعف  یاھلیسناتپ  نیا 
دنمشنک لاعف و  ًاروف  دوش  یم  رجنم   ، دشر یارب  هتفای  ققحت  یاھتیفرظ   ، لماکت
ناگدننیرفآ و هک  تسا  هتفای  لامک  یاھلیسناتپ  نینچ  یور  رب   . دنوش یم 

. دننک یم  ارجا  ار  یناھیک  لماکت  ِریذپان  نایاپ  شیامن  گرزب  ناھج  ِنارگلرتنک 

. تسا هناگ  هس  شنیداینب  راتخاس  رد   ، اھ هنایارگدوجو  زا  رظن  فرص   ، تیلع
ناھجربا تفھ  ِیھانتم  حطس  اب  هطبار  رد  ناھج و  رصع  نیا  رد  نآ  هک  روطنیمھ 

: دوش روصت  نیریز  تروص  هب  دناوت  یم  دنک  یم  لمع 

زا یناھج  قلطم  رد  تشونرس  تیبثت  کیتاتسا . یاھلیسناتپ  ندش  لاعف   -1
لابند هب  وا و  رب  ینتبم  لماک و  قلطم  رد  هک   ، تیھولا قلطم  یاھشنک  قیرط 

. دنک یم  لمع  تشھب  ثیلثت  ِیدارا  نیمارف 

ناسمھ یاھلیسناتپ  ینوگرگد  لماش  نیا  ناھج . یاھتیفرظ  ِندش  جتنم   -2
تیھولا و تیلاعت  ِشنک  نیا   . تسا هدش  فیرعت  هدش و  کیکفت  یاھحرط  هب 
لماک ِینیب  شیپ  رد  ییاھشنک  نینچ   . تسا ارگ  یلاعت  حطس  ۀناگدنچ  لماوع 

اھلیسناتپ کیکفت  اب  هطبار  رد   . دنتسھ نیداینب  ناھج  ِیمامت  ۀدنیآ  یاھزاین 
تشادرب نیتسار  رھاظم  تروص  هب  نیداینب  ناھج  یاھتکتیشرآ  هک  تسا 

هب اھنآ  یاھحرط  ۀرتسگ  هک  دسر  یم  رظن  هب   . دنراد دوجو  اھناھج  زا  تیھولا 
ریغ اھنآ  اما   ، دشاب دودحم  ًاتیاھن  اضف  رد  نیداینب  ناھج  تشادرب  دح  ۀطساو 

. دنتسین طورشم  اضف  ای  نامز  هب  حرط  ناونع  هب  نآ  زا 

زا هدش  روراب  ِناھیک  کی  ۀطساو  هب  ناھج . یاھتیعقاو  لماکت  شنیرفآ و   -3
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ناگدننیرفآ هک  تسا  تیھولا  ِتیئاغ  ۀدننک  داجیا  تیفرظ -  ِروضح  قیرط 
ِنتخاس نوگرگد  یور  نامز  یط  ات  دننز  یم  لمع  هب  تسد  لاعتم 

ۀدودحم رد   . دنراذگب ریثأت  یبرجت  یاھتیعقاو  هب  هتفای  لامک  یاھلیسناتپ 
یئاغ تیفرظ  ۀطساو  هب  هوقلاب  تیعقاو  ِیبای  ققحت  یمامت  نیداینب  ناھج 
اضف نامز و  هب  یرادیدپ  ِییاھن  لحارم  رد  تسا و  دودحم  هعسوت  یارب 
رظن زا   ، دنوش یم  مازعا  تشھب  زا  هک  هدننیرفآ  نارسپ   . تسا طورشم 
تشادرب رما  نیا  اما   . دنشاب یم  هدننک  نوگرگد  ناگدننیرفآ  عقاو  رد  یناھیک 

زا ؛  دزاس یمن  رابتعا  یب  هجو  چیھ  هب  ناگدننیرفآ  ناونع  هب  ار  اھنآ  زا  ناسنا 
. دننک یم  نینچ  دننیرفایب و  دنناوت  یم  ًاعطق  اھنآ  یھانتم  هاگدید 

ماوت ناکما  قلطم و  تردق  - 5

بوچراھچ رد   . تسین یندشن  راک  نداد  ماجنا  ناوت  ینعم  هب  تیھولا  قلطم  تردق 
دناوت یمن  نارکیب  یادخ  یتح   ، یناسنا کرد  ِینالقع  عجرم  ۀطقن  زا  اضف و  نامز – 
دنوادخ  . تسا کین  ًاتاذ  هک  دروآ  دوجو  هب  یترارش  ای  دنیرفایب  لکش  عبرم  یاھ  هریاد 
دوجو مدع  اب  یفسلف  تارابع  ضقانت  نینچ   . دھد ماجنا  هنوگادخریغ  راک  دناوت  یمن 
یگژیو کی   . دوش یم  هدیرفآ  چیھ  بیترت  نیدب  هک  تسا  ینعم  نیدب  تسا و  ربارب 

ِیتاذ  ، ماوت ناکما   . دشاب هنوگادخریغ  هنوگادخ و  دناوت  یمن  دحاو  نآ  رد  یتیصخش 
هن قلطم  تردق  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یشان  نیا  یمامت  . و  تسا یھلا  تردق 
اھزیچ یمامت  ِتشرس  هب  نینچمھ  هکلب  دنیرفآ  یم  تشرس  کی  اب  ار  اھزیچ  طقف 

. دھد یم  أشنم  تادوجوم  و 

رد تیدبا  زادنا  مشچ  هک  جیردت  هب  اما   ، دھد یم  ماجنا  ار  اھراک  ۀمھ  ردپ  زاغآ  رد 
راکشآ هدنیازف  روط  هب   ، ددرگ یم  المرب  نارکیب  نیمارف  تساوخ و  هب  خساپ 

کیرش تشونرس  ِتیاھن  ِققحت  رد  دیاب   ، اھناسنا یتح   ، تاقولخم هک  دوش  یم 
ناسنا و هک  یماگنھ  ؛  مسج رد  یگدنز  رد  یتح  دراد  تحص  نیا  . و  دنوش دنوادخ 

ۀدنیآ تالامتحا  یور  دناوت  یمن  یتیدودحم  چیھ   ، دنوش یم  تکارش  دراو  دنوادخ 
یناھج ردپ  هک  دنک  یم  کرد  ناسنا  هک  یماگنھ   . دوش هداد  رارق  یتکارش  نینچ 
ردپ ِنیزگ  ینکس  دوجو  اب  وا  هک  یماگنھ   ، تسا نادواج  تفرشیپ  رد  وا  کیرش 
وجتسج رد  تسا و  هتسکش  ار  نامز  یاھدنب  دیق و   ، حور رد  وا   ، دروخ یم  دنویپ 

. تسا هدش  تیدبا  یاھتفرشیپ  دراو  شیپ  زا  یناھج  ردپ  یارب 

. دور یم  شیپ  شزرا  هب  سپس  ، و  ینعم هب   ، تیعقاو زا  یناسنا  یھاگآدوخ 
شنک ِتیعقاو  هب  ینعم  هژاو -  قیرط  زا  شزرا  هشیدنا –  زا  هدننیرفآ  یھاگآدوخ 

یتاذ هک  ار  لماک  تدحو  تسب  نب  ات  دنک  لمع  دیاب  هشیمھ  دنوادخ   . دور یم  شیپ 
، وگلا ِناھج  دیاب  هشیمھ  تیھولا   . دنکشب تسا  هنایارگدوجو  ِینارکیب 

یاھشنیرفآ ۀیلک  هک  ار  یکین  ، و  ییابیز  ، نیزاغآ تقیقح   ، لماک یاھتیصخش 
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ناسنا دیاب  ادتبا  دنوادخ  هشیمھ   . دنک مھارف  دننک  یم  شالت  نآ  یارب  تیھولاریز 
ِیدنزرف هک  نآ  زا  شیپ  هشیمھ   . دنک ادیپ  ار  دنوادخ  دناوتب  ناسنا  دعب  ات  دنک  ادیپ  ار 
دوجو یناھج  ردپ  کی  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  یناھج  بقاعتم  ِیردارب  یناھج و 

. دشاب هتشاد 

دودحمان یگدننیرفآ  قلطم و  تردق  - 6

همھ وا  درادن —  دودحمان  یگدننیرفآ  وا  اما   ، تسا قلطم  رداق  یتسار  هب  دنوادخ 
ۀدنریگ رب  رد  قلطم  تردق   . دھد یمن  ماجنا  ًاصخش  دوش  یم  ماجنا  هک  ار  یراک 

لاعتم یادخ  ِیدارا  یاھشنک  اما   ، تسا لاعتم  دزیا  لاعتم و  رداق  ِلیسناتپ  تردق – 
. دنتسین نارکیب  یادخ  ِیصخش  یاھدرکراک 

کی ًابیرقت  ِندرک  مورحم  اب  نیزاغآ  ِتیھولا  ِدودحمان  ِیگدننیرفآ  زا  ندرک  یرادبناج 
رامشیب یاھھورگ  زا  هزات  ، و  تسا ربارب  تشھب  ۀدننیرفآ  نادنزرف  نویلیم 

هدشن هدروآ  نایم  هب  نخس  رگشنیرفآ  رایتسد  ناروای  ِرگید  ِنوگانوگ  یاھ  هتسر 
رگید یاھتلع  ۀیلک   . دراد دوجو  ناھج  یمامت  رد  تلع  یب  ِتلع  کی  اھنت   . تسا

هب هجو  چیھ  هب  هفسلف  نیا  . و  دنتسھ نیتسخن  زکرم  عبنم و  کی  نیا  یاھقتشم 
دنتسھ هدنکارپ  میظع  ناھج  کی  رساترس  رد  هک  تیھولا  دنزرف  نارازھ  ِدازآ  ۀدارا 

. دناسر یمن  بیسآ 

کی تروص  هب  هدارا  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم   ، یلحم بوچراھچ  کی  ۀطیح  رد 
هب ار  یثرا  لماوع  نآ  راوتسا  یا  هنوگ  هب  نآ  اما   ، دنک یم  لمع  تلع  یب  تلع 
ار تسخن  ِقلطم  ، و  نیزاغآ  ، اتمھ یب  یاھتلع  اب  هطبار  هک  دراذگ  یم  شیامن 

. دنزاس یم  تیبثت 

رایتخا تیاھن  زا  ردپ  ِمتسھ  نم  طقف   ، نیزاغآ هاگدید  رد   . تسا یبسن  ًامامت  رایتخا 
طورشم هک  ار  یدارا  تازایتما  حور  ، و  رسپ  ، ردپ طقف   ، قلطم رظن  زا  ؛  تسا رادروخرب 

زا یناف  ناسنا   . دنراذگ یم  شیامن  هب  دنتسھ  دودحمان  اضف  رد  دنتسین و  نامز  هب 
قلطم باختنا  نیا  هچ  رگ  ، و  تسا رادروخرب  باختنا  تردق   ، هدارا یدازآ  ۀیطع 

تیصخش باختنا  ِتشونرس  اب  هطبار  رد  یھانتم و  حطس  رد   ، دوجو نیا  اب   ، تسین
. تسا ییاھن  یبسن  روط  هب 

نامھ رد  هک  دوش  یم  هجاوم  ییاھتیدودحم  اب  قلطم  زا  رتمک  ِحطس  رھ  رد  هدارا 
ناسنا  . دنتسھ یساسا  دنک  یم  لامعا  ار  باختنا  تردق  هک  یتیصخش 

ناونع هب   . دیامن باختنا  تسا  باختنا  لباق  هک  هچنآ  ۀرتسگ  زا  رتارف  دناوت  یمن 
هک نیا  زج  هب   ، دشاب یرشب  دوجوم  کی  زا  ریغ  یزیچ  هک  دنیزگرب  دناوت  یمن  وا  لاثم 
رد زارف  رفس  هب  هک  دنیزگرب  دناوت  یم  وا  ؛  دوش ناسنا  کی  زا  شیب  دنیزگرب  دناوت  یم 
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تساوخ یرشب و  باختنا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  رما  نیا  اما   ، دزرو تردابم  ناھج 
ردپ دبلط و  یم  رسپ  کی  هک  هچنآ  . و  دنتسھ قبطنم  هطقن  نیا  یور  ًاقافتا  یھلا 

. تسویپ دھاوخ  عوقو  هب  ًاعطق  دھاوخ  یم 

، و دنوش یم  هتسب  زاب و  ًاموادم  ناسمھان  راتفر  یاھریسم   ، یناسنا یگدنز  رد 
نیا نایم  ًامئاد  یرشب  تیصخش   ، تسا نکمم  باختنا  هک  یتاقوا  لوط  رد 

، و تسا طبترم  نامز  هب  ارذگ  تساوخ   . دریگ یم  میمصت  شنک  ِددعتم  یاھریسم 
لابند هب  یونعم  تساوخ   . دبای زاربا  ِتصرف  ات  دنامب  نامز  تشذگ  رظتنم  دیاب 

دیق و زا  ییاھر  تسا  هدرک  عورش   ، نامز یلاوت  زا  یئزج  زیرگ  هب  یبایتسد 
تساوخ اب  یونعم  تساوخ  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  ، و  دنک هبرجت  ار  نامز  یاھدنب 

. دوش یم  تیوھ  نییعت  دنوادخ 

رتمھم رتالاب و  باختنا  هب  خساپ  رد  هک  ناھج  بوچراھچ  رد  دیاب   ، باختنا لمع   ، هدارا
دودحم یھانتم –  ًافرص  یرشب  تساوخ  ۀرتسگ  یمامت   . دنک لمع  هتفای  ققحت 

دبایب و ار  دنوادخ  دنیزگ  یمرب  ناسنا  هک  یماگنھ  صاخ : دروم  کی  رد  زج  هب   ، تسا
راکشآ دناوت  یم  تیدبا  طقف  ؛  تسا یھانتم  قوف  یباختنا  نینچ   ، دشاب وا  دننامھ 

. هن ای  تسا  تیانوسبا  قوف  نینچمھ  باختنا  نیا  ایآ  هک  دزاس 

رد ناتدوخ  ۀبرجت  رد  تینما  زا  یدنم  هرھب  ینعم  هب  تیھولا  قلطم  تردق  شریذپ 
تشھب هب  ینالوط  رفس  رد  تینما  زا  نتشاد  نانیمطا  یناھیک و  یدنورھش  ۀنیمز 
میظع هابتشا  شریذپ  ینعم  هب  دودحمان  یگدننیرفآ  یاطخ  نتفریذپ  اما   . تسا

. تسا مسیئتناپ 
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اھ و هدودحم  رد   ، گرزب ناھج  رد   ، قولخم تساوخ  هدننیرفآ و  تساوخ  درکراک 
زا نیا   . دنک یم  لمع  هدش  تیبثت  داتسا  یاھتکتیشرآ  طسوت  هک  یتاناکما  قباطم 

تیمکاح دح  نیرتمک  رد  یتح  رثکادح  یاھ  هدودحم  نیا  ِیگدش  نییعت  شیپ 
 — یئاغ ِیھاگآ  شیپ   . دنک یمن  مک  تادحرس  نیا  نورد  رد  ار  قولخم  تساوخ 

نتساک کی  ۀدنریگرب  رد  زین  یھانتم —  باختنا  یمامت  یارب  لماک  نداد  هزاجا 
رداق تسا  نکمم  رگن  هدنیآ  دنمدرخ و  یرشب  دوجوم  کی   . تسین یھانتم  ۀدارا 
نیا اما   ، دنک ینیب  شیپ  تقد  نیرتشیب  اب  ار  رتناوج  راکمھ  کی  میمصت  دشاب 
نایادخ  . دنک یمن  رسک  میمصت  دوخ  تلاصا  یدازآ و  زا  ار  زیچ  چیھ  یھاگآ  شیپ 

، لاح نیا  اب  اما   ، دنا هدرک  دودحم  هنادنمدرخ  یا  هنوگ  هب  ار  لماکان  ۀدارا  ِشنک  ۀنماد 
. تسا نیتسار  ۀدارا  نیا   ، صخشم تادحرس  نیا  ۀدودحم  رد 

نیا ِتلاصا  هدنیآ  ، و  لاح  ، هتشذگ باختنا  یمامت  ِیلاع  نتخاس  طبترم  یتح 
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نییعت شیپ  زا  دنور  ۀدنھد  ناشن  ضوع  رد  نیا   . دزاس یمن  رابتعا  یب  ار  اھباختنا 
نکمم هک  دھد  یم  ناشن  ار  یدارا  تادوجوم  نآ  ِیھاگآ  شیپ  تسا و  ناھیک  ۀدش 

ای دنشاب و  تیعقاو  یمامت  ِیبرجت  ققحت  ۀدننک  تدعاسم  یازجا  دننیزگرب  تسا 
. دننیزگنرب نینچ  تسا  نکمم 

دناوت یم  طقف  نآ   . تسا نامز  هب  دودحم  نامز و  رد  روصحم  یھانتم  باختنا  رد  اطخ 
نیا  . دشاب هتشاد  دوجو  لاعتم  دزیا  لماکت  لاح  رد  ِدوجو  ۀدودحم  رد  نامز و  رد 
نآ رگناشن  لاعتم ) ِندوب  لماکان  رب  هوالع   ) تسا و نکمم  نامز  رد  اطخ  باختنا 
زا یدنم  هرھب  روظنم  هب  لماکان  تاقولخم  هب  دیاب  هک  تسا  باختنا  یعطق  ۀنماد 

. ددرگ اطع  تیعقاو  اب  هنابلطواد  سامت  ماجنا  قیرط  زا  ناھج  رد  تفرشیپ 

یھانتم تساوخ  ِزاوج —  یتح  تقوم —  یدازآ   ، نامز هب  طورشم  یاضف  رد  هانگ 
دراذگ یم  شیامن  هب  ار  یندوب  لماکان  هانگ   . دناسر یم  تابثا  هب  راکشآ  روط  هب  ار 

هک یلاح  رد   ، تسا هدش  هتشگرس  تیصخش  ِراتخم  دوخ  ًاتبسن  ۀدارا  ِیدازآ  اب  هک 
. تسا هدنام  ماکان  یناھیک  یدنورھش  فیاظو  یلاع و  فیاظو  ۀدھاشم  رد 

تیوھ نییعت  ادخ  اب  ِتیدرف  یمامت  یارذگ  ِتیعقاو  یھانتم  یاھورملق  رد  ترارش 
تیوھ نییعت  دنوادخ  اب  قولخم  کی  هک  یماگنھ  طقف   . دزاس یم  راکشآ  ار  هدشن 
 – دوخ یھانتم  ِتیصخش   . دوش یم  یعقاو  یتسار  هب  اھناھج  رد   ، دوش یم 
نییعت دوخ  طسوت  ار  تشونرس   ، باختنا ِیناھجربا  ۀصرع  رد  هکلب   ، تسین هدیرفآ 

. دنک یم 

موادت هب  رداق  هک  دنک  یم  هئارا  ار  یژرنا  یدام –  یاھمتسیس  تایح  یاطعا 
هب تیصخش  یاطعا   . دنتسھ دوخ  قابطنا  ، و  دوخ ریثکت   ، دوخ هب  ندیشخب 
تیوھ نییعت  ، و  دوخ لماکت   ، یراتخم دوخ  رتشیب  تازایتما  هدنز  یاھمسیناگرا 

. دراد یم  اطعا  تیھولا  دنویپ  حور  کی  اب  ار  دوخ 

، دنتسھ نھذ  ۀدننک  لاعف  ۀدام  یژرنا –  ۀدنھد  ناشن  هدنز  ِیصخشریز  یاھزیچ 
یاطعا  . نھذ روای  حاورا  تروص  هب  سپس  ، و  یکیزیف نارگلرتنک  تروص  هب  تسخن 
ادھا هدنز  متسیس  هب  ار  باختنا  یاتمھ  یب  تازایتما  دیآ و  یم  ردپ  زا  تیصخش 
اب تیوھ  نییعت  ِیدارا  باختنا  ِندرک  لامعا  زایتما  زا  تیصخش  رگا  اما   . دنک یم 
تیصخش سپ   ، تسا دازآ  نیتسار و  باختنا  کی  نیا  رگا  ، و  تسا رادروخرب  تیعقاو 

، و هدننک لتخم  دوخ –   ، هدننک هارمگ  دوخ –  ِنکمم  باختنا  زا  دیاب  زین  لماکت  لاح  رد 
لماکت لاح  رد  تیصخش  هک  تسانب  رگا   . دشاب رادروخرب  ندش  هدننک  دوبان  دوخ – 
ِیزاس دوبان  دوخ –  لامتحا  زا   ، دشاب دازآ  یھانتم  ۀدارا  ِلامعِا  رد  یتسار  هب 

. دومن بانتجا  ناوت  یمن  یناھیک 

حوطس رساترس  رد  تیصخش  باختنا  تادحرس  نتخاس  دودحم  رد  ور  نیا  زا 
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عقاو زارف  دروم  اھناھج  هک  جیردت  هب   . دراد دوجو  هتفای  شیازفا  تینما  دوجو  ِرت  نییاپ 
لاح رد  تیصخش  هک  یماگنھ  ؛  دوش یم  دازآ  هدنیازف  روط  هب  باختنا   ، دنوش یم 

، یناھیک درخ  هب  لین  ِلیمکت   ، ناھج دصاقم  هب  ِفقو  ِتیلاعت   ، تبترم ِتینابر  هب  زارف 
ماجنارس  ، دبای یم  تسد  دنوادخ  هار  تساوخ و  اب  قولخم  تیوھ  نییعت  ِتیاھن  و 

. دوش یم  کیدزن  یھلا  یدازآ  هب  باختنا 
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هدش هطاحا  ییاھتیدودحم  اب   ، عناوم اب  باختنا  یدازآ   ، اضف نامز –  یاھشنیرفآ  رد 
، و دوش یم  لاعف  نھذ  اب  سپس   ، تسا یکیناکم  ادتبا  یدام  تایح  لماکت   . تسا

رد کیناگرا  لماکت   . دوش تیادھ  حور  اب  تسا  نکمم  تیصخش ) یاطعا  زا  دعب  )
هب تایح  نیلماح  ِیکیزیف  تایح  ِنیزاغآ  یاھتشاک  یاھلیسناتپ  اب  ینوکسم  تارک 

. تسا دودحم  یکیزیف  ظاحل 

رد یتسار  هب  وا  یاھ  هشیر  ؛  تسا هدنز  مسیناکم  کی   ، نیشام کی  یناف  ناسنا 
یکیناکم یرشب  یاھشنکاو  زا  یرایسب  تشرس   . دنا هتفھن  یژرنا  ِیکیزیف  یایند 

کی  ، ناسنا اما   . تسا نیشام  دننامھ  یگدنز  زا  یا  هدمع  شخب   . تسا
حور تسا و  هدش  اطعا  نھذ  وا  هب  ؛  تسا نیشام  کی  زا  شیب  رایسب   ، مسیناکم
دناوت یمن  زگرھ  شیدام  یگدنز  رساترس  رد  وا  هچرگ  ؛ و  تسا هدیزگ  تماقا  وا  رد 
دای دناوت  یم  هدنیازف  روط  هب   ، دزیرگب شدوجو  ِیکیرتکلا  ییایمیش و  ِکیناکم  زا 
میظنت ِیحور  ِدیدش  تالیامت  یارجا  هب  یرشب  نھذ  فقو  دنور  قیرط  زا  هک  دریگب 

درخ ۀطلس  تحت  ار  یکیزیف  تایح  نیشام  نیا  هنوگچ   ، نیزگ ینکس  ِیرکف  ۀدننک 
. دھد رارق  هبرجت  ۀدننک  تیادھ 

، لماکان باختنا   . دزاس یم  دودحم  مسیناکم  ، و  دزاس یم  دازآ  ار  هدارا  درکراک  حور 
، تسا هدشن  تیوھ  نییعت  حور  طسوت  ، و  تسا هدشن  لرتنک  مسیناکم  طسوت  هک 

نیمضت تفرشیپ  یاھب  هب  ار  تابث   ، یکیناکم یالیتسا   . تسا تابث  یب  کانرطخ و 
نامھ رد  دزاس و  یم  دازآ  یکیزیف  حطس  زا  ار  باختنا  یحور  یگتسبمھ  ؛  دنک یم 

ۀتفای شیازفا  کرد  ناھج و  ۀدش  تیوقت  شنیب  قیرط  زا  هک  ار  یھلا  تابث  لاح 
. دنک یم  نیمضت  دوش  یم  داجیا  یناھیک 

ییاھر هب  یبایتسد  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  قولخم  ریگنابیرگ  هک  یگرزب  رطخ 
حور اب  دمآراک  نوزوم  ۀطبار  کی  داجیا  قیرط  زا  وا   ، تایح مسیناکم  یاھدنب  دیق و  زا 
، قولخم باختنا   . دنام دھاوخ  ماکان  تابث  نداد  تسد  زا  نیا  ندومن  ناربج  رد 
تسا نکمم   ، دبای یم  ییاھر  ًاتبسن  یکیناکم  تابث  زا  یبسن  روط  هب  هک  یماگنھ 
. دزرو تردابم  یرتشیب  ِدوخ  ِییاھر  هب  حور  اب  رتشیب  تیوھ  نییعت  زا  لقتسم 
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رھ اب  هک  دزاس  یم  رسیم  یودب  ناسنا  یارب  ار  نیا  کیژولویب  لماکت  لصا  یمامت 
نامھ ور  نیا  زا   . دوش رادیدپ  ینوکسم  تارک  رد  تیدودحم  دوخ -  زا  یگرزب  ۀیطع 

یاھتیدودحم نآ  هنوگ  نیمھ  هب  تخاس  دنمفدھ  ار  لماکت  هک  قالخ  یحارط 
ِیونعمریز ۀنماد  هک  دزاس  یم  مھارف  ار  سرت  یگنسرگ و   ، اضف نامز و  ِینوریب 

روطنامھ  . دنک یم  دودحم  رثؤم  یا  هنوگ  هب  ار  گنھرف  نودب  تاقولخم  نینچ  ِباختنا 
، دریگ یم  یشیپ  تیقفوم  اب  راوشد  هدنیازف  روط  هب  ِعناوم  زا  ناسنا  نھذ  هک 
ۀدمآ تسد  هب  تقشم  اب  ِدرخ  ِیداژن  ثاریم  ۀتسھآ  تشابنا  قالخ  حرط  نیمھ 
نایم نزاوت  کی  ظفح  یارب   ، رگید ترابع  هب  تسا —  هتخاس  مھارف  ار  یبرجت 

. ینورد ۀدنیازف  یاھتیدودحم  ینوریب و  ۀدنبای  شھاک  یاھتیدودحم 

 — زمرت نآ  ِندوب  رثؤم  هب   ، رشب یگنھرف  ِتفرشیپ  ِیدنک   ، لماکت ِندوب  هتسھآ 
یا هنوگ  هب  تفرشیپ  کانرطخ  یاھتعرس  ِنتخاس  دنک  یارب  هک  یدام —  ِیسرنیا 

ِکلھم نآ  زا  اوس  جیاتن  نامز  ِدوخ  ور  نیا  زا   . دھد یم  یھاوگ  دنک  یم  لمع  رثؤم 
دھد یم  شھاک  یرشب  شنک  یارب  ار  هدنیآ  ۀدننک  هطاحا  ِعناوم  زا  ماگنھدوز  ِزیرگ 

، دور یم  شیپ  دح  زا  شیب  تعرس  اب  گنھرف  هک  یماگنھ  اریز   . دزاس یم  هدنکارپ  و 
هاگنآ  ، دریگ یم  یشیپ  درخ  شتسرپ –  ِلماکت  زا  یدام  تفرشیپ  هک  یماگنھ 
نینچ رگا  ؛ و  دریگ یم  رب  رد  ار  ییارقھق  ریس  یاھرذب  شدوخ  ۀدودحم  رد  ندمت 
یلو الاب  حوطس  زا   ، دنوشن تیوقت  یبرجت  درخ  عیرس  شیازفا  اب  یرشب  عماوج 
تشگزاب هب  درخ  قیلعت  ِکیرات “ راصعا   ” ، و تفر دنھاوخ  بقع  تفرشیپ  ماگنھدوز 

. داد دنھاوخ  تداھش  دوخ  ِلرتنک  دوخ و  ِیدازآ  نایم  نزاوت  مدع  ناما  یب 

ییاھر ریسم  رد  نامز  ۀدننک  نییعت  لماع  ِنتشاگنا  هدیدان  ایشسگیلک  ترارش 
نآ ِیناف  ناھذا  هک  یعناوم   ، دوب هدنرادزاب  عناوم  یاجیب  ِیدوبان   ، یرشب یجیردت 

. دندوب هدشن  در  اھنآ  یور  زا  یبرجت  روط  هب  ناراگزور 

نیمھ اب   ، دنک داجیا  ار  اضف  نامز و  یئزج  تیدودحم  کی  دناوت  یم  هک  ینھذ  نآ 
عنام یاج  هب  دناوت  یم  هک  تسا  ینالقع  یاھ  هناد  یاراد  هک  دنک  یم  تباث  شنک 

. دنک لمع  رثؤم  روط  هب  هدنرادزاب  یلاع 

رد هک  ار  نامز  ۀدننک  نییعت  لماع  هک  دمآرب  ددص  رد  هباشم  یا  هنوگ  هب  رفیسول 
لمع یلحم  متسیس  رد  صخشم  یاھیدازآ  هب  ماگنھدوز  یبایتسد  ِیریگشیپ 
تسا هتفای  رارقتسا  تایح  رون و  رد  هک  یلحم  متسیس  کی   . دزاس لتخم  درک  یم 

درکراک هک  تسا  هتفای  تسد  ییاھشنیب  اھھاگدید و  نآ  هب  یبرجت  روط  هب 
هدننک و لتخم  ورملق  نامھ  ۀدش  تیبثت  شیپ  راصعا  رد  هک  ار  ییاھکینکت  یرایسب 

. دزاس یم  رسیم  دنتسھ  هدننک  دوبان 

هک جیردت  هب   ، دنک یم  صالخ  سرت  یاھریجنز  لغ و  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  جیردت  هب 
یخیرات تاشراگن  اب  ار  اھنرق  اھلسن و  دوخ و  یاھنیشام  اب  ار  اھسونایقا  اھ و  هراق  وا 
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هتفریذپ هنابلطواد  روط  هب  نیون و  ِیگدنرادزاب  کی  دیاب   ، دنک یم  لصو  مھ  هب  دوخ 
رھ نیزگیاج  یرشب  ِطسب  لاح  رد  درخ  ِیقالخا  نیمارف  قباطم  ار  هدش 
هرابکی هب  هدش  لیمحت  دوخ  یاھیگدنرادزاب  نیا   . دزاس یلاع  یگدنرادزاب 

ِمیھافم یرشب —  ندمت  لماوع  ۀیلک  نایم  رد  لماع  نیرت  فیطل  نیرتدنمتردق و 
یارب ار  دوخ  یماگنھ  یتح  ناسنا   . دنتسھ یردارب —  یاھلآ  هدیا  تلادع و 
ناعونمھ دنک  یم  تأرج  هک   ، دزاس یم  هتسیاش  ششخب  ۀدنراد  زاب  یاھ  هماج 

، دبای یم  تسد  یونعم  یردارب  یاھزاغآرس  هب  هک  نیا  نمض   ، درادب تسود  ار  دوخ 
ماجنا شدوخ  اب  هک  دراد  ررقم  ار  یراتفر  نآ  اھنآ  یارب  دنیزگ  یمرب  هک  هاگنآ 

. تشاد دھاوخ  اھنآ  اب  دنوادخ  دنک  یم  روصت  هک  یراتفر  نآ  یتح   ، دوش یم 

. دراد موادت  ناھیک  رد  یلکش  هب  ، و  تسا تابثاب  ناھج  ِکیتاموتا  ِشنکاو  کی 
، دھد ماجنا  ار  وا  تساوخ  دراد  قایتشا  دسانش و  یم  ار  دنوادخ  هک  یتیصخش 

دوجو دبا  یارب  تسا و  تابثاب  یھلا  روط  هب   ، دراد یحور  شنیب  هک  یتیصخش 
کیتاتسا ِتابث  زا  وا  یناف  نھذ  روبع  لماش  ناھج  رد  ناسنا  گرزب  یارجام   . دراد
تامیمصت ِتابث  ورین و  قیرط  زا  وا  ، و  تسا یحور  کیمانید  ِتینابر  هب  یکیناکم 
یاھتیعضو زا  کی  رھ  رد  وا   . دبای یم  تسد  ینوگرگد  نیا  هب  شدوخ  ِیتیصخش 

“. دوش ماجنا  وت  تساوخ  هک  تسا  نیا  نم  تساوخ  : ” دراد یم  مالعا  یگدنز 
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یرازبا اھنآ   . دنتسھ نیداینب  ناھج  ۀتسویپ  مھ  هب  مسیناکم  کی  اضف  نامز و 
نارکیب اب  ناھیک  رد  دنناوت  یم  یھانتم  تاقولخم  اھنآ  قیرط  زا  هک  دنتسھ 

روط هب  قلطم  حوطس  زا  اضف  نامز و  قیرط  زا  یھانتم  تاقولخم   . دننک یتسیزمھ 
چیھ اھنآ  نودب  هک  هدننک  قیاع  یاھ  هلیسو  نیا  اما   . دنا هدش  یزاس  قیاع  رثؤم 
یھانتم شنک  ۀتشر  ندرک  دودحم  یارب   ، دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  یناسنا 

اما  ، دنک لمع  دناوت  یمن  یقولخم  چیھ  اھنآ  نودب   . دننک یم  لمع  میقتسم  روط  هب 
. دنتسھ دودحم  یعطق  روط  هب  قولخم  رھ  یاھشنک  اھنآ  ۀطساو  هب 

ات دننز  یم  لمع  هب  تسد  دنوش  یم  داجیا  رتالاب  ناھذا  طسوت  هک  ییاھمسیناکم 
ِدنمشوھ تادوجوم  یمامت  شنک  یتاجرد  ات  اما   ، دنزاس اھر  ار  ناشقالخ  عبانم 
تیدودحم نیا  اھناھج  تاقولخم  یارب   . دنزاس یم  دودحم  تباث  یا  هنوگ  هب  ار  عبات 

طرش دیق و  نودب  ِدازآ  ۀدارا  زا  ناسنا   . دوش یم  راکشآ  اھناھج  مسیناکم  تروص  هب 
رد اما   ، دراد دوجو  ییاھتیدودحم  وا  یاھباختنا  ۀرتسگ  یارب  ؛  تسین رادروخرب 

. تسا لقتسم  یبسن  روط  هب  وا  تساوخ  باختنا  نیا  عاعش  ۀطیح 

قالخ ِینافربا  ِیحارط  لوصحم   ، ناسنا ندب   ، یناسنا تیصخش  ِتایح  مسیناکم 
طقف  . دوش لرتنک  لماک  روط  هب  ناسنا  دوخ  طسوت  دناوت  یمن  زگرھ  ور  نیا  زا  ؛  تسا
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یلجت یارب   ، هتفای دنویپ  ۀدننک  میظنت  اب  طابترا  رد  هدنبایزارف  ناسنا  هک  یماگنھ 
دھاوخ تسد  نآ  ۀدش  لماک  لرتنک  هب   ، دنیرفآ یم  دوخ  ار  مسیناکم   ، تیصخش

. تفای

مسیناکم کی  هدنز —  یکیناکم و   ، تسا مسیناگرا  زین  مسیناکم و  گرزب  ناھج 
یگنھامھ لاعتم  حور  کی  اب  ، و  تسا هدش  لاعف  لاعتم  نھذ  کی  طسوت  هک  هدنز 
لاعتم دزیا  تروص  هب  تیصخش  ورین و  یگناگی  ِرثکادح  حوطس  رد  ، و  دوش یم 

تیعقاو و ندومن  راکنا   ، یھانتم شنیرفآ  مسیناکم  ِندومن  راکنا  اما   . دبای یم  یلجت 
. تسا تقیقح  نتفرگ  هدیدان 

یناھیک یاھلیسناتپ  یور  هک  قالخ  نھذ   ، دنتسھ نھذ  یاھ  هدروارف  اھمسیناکم 
، و دنتسھ هدننیرفآ  ۀشیدنا  تباث  یاھرولبت  اھمسیناکم   . دنک یم  لمع  اھنآ  رد  و 

یتسرد هب  هتسویپ  روط  هب  داد  أشنم  اھنآ  هب  هک  یدارا  موھفم  نآ  یوس  هب  اھنآ 
. نآ درکراک  رد  هن   ، تسا نآ  أشنم  رد  مسیناکم  رھ  ِیدنمفدھ  اما   . دننک یم  لمع 

هتفرگ رظن  رد  تیھولا  شنک  ناگدننک  دودحم  تروص  هب  دیابن  اھمسیناکم  نیا 
یلجت زا  زاف  کی  هب  تیھولا   ، کیناکم نیمھ  رد  هک  دراد  تقیقح  نیا  هکلب  ؛  دنوش
تساوخ هب  خساپ  رد  ناھج  نیداینب  یاھمسیناکم   . تسا هتفای  تسد  نادواج 

حرط اب  لماک  نزاوت  رد  اھنآ  ور  نیا  زا  ، و  دنا هدمآ  دوجو  هب  زکرم  عبنم و  نیلوا  قلطم 
حرط نامھ  یداراریغ  یاھوگلا  یتسار  هب  اھنآ  ؛  درک دنھاوخ  راک  دبا  یارب  نارکیب 

. دنتسھ

نادواج رسپ  تیصخش  اب  تشھب  مسیناکم  هنوگچ  هک  میمھف  یم  یا  هزادنا  ات  ام 
اب هطبار  رد  ییاھیروئت  ام  . و  تسا کرتشم  لماع  درکراک  نیا  ؛  تسا موزلم  مزال و 

ۀوقلاب صخش  لماک و  ِکیروئت  یاھمسیناکم  ۀرابرد  یناھج  قلطم  یاھدرکلمع 
هدھاشم ام   ، یئاغ لاعتم و  ِلماکت  لاح  رد  یاھتیھولا  رد  اما   . میراد تیھولا  قلطم 

لاح رد  عقاو  رد  ناشیدارا  یاھاتمھ  اب  یصخشریغ  صخشم  یاھزاف  هک  مینک  یم 
لماکت لاح  رد  صخش  وگلا و  نایم  دیدج  ۀطبار  کی  اذل  ، و  دنتسھ ندش  دحتم 

. تسا نتفای 

رد رگا   . دنتفای یگناگی  نارکیب  حور  ِیلجت  ِیگناگی  رد  رسپ  ردپ و  هتشذگ  ِتیدبا  رد 
رد اضف  نامز و  ِیلحم  یاھناھج  رگشنیرفآ  حاورا  هدننیرفآ و  نارسپ   ، هدنیآ تیدبا 

ناونع هب  اھنآ  یگناگی   ، دنبای تسد  قالخ  دنویپ  هب  ینوریب  یاضف  یاھورلمق 
نینچ ًالماک  تسا  نکمم  ؟  درک دھاوخ  داجیا  هچ  اھنآ  یھلا  تشرس  ِیلجت  عومجم 
کی  ، میوشب یئاغ  تیھولا  ۀدشن  راکشآ  نونکات  ِیلجت  کی  دھاش  ام  هک  دشاب 
حور  ، یصخش ۀدننیرفآ  دنویپ  هک  یتادوجوم  نینچ   . تسرپرس قوف  دیدج  عون 
مداخ ِیجیردت  یبای  تیصخش  ، و  قولخم یناف –  ۀبرجت   ، رگشنیرفآ ِیصخشریغ 
نینچ  . دنریگ یم  رب  رد  ار  تیصخش  زا  ییاتمھ  یب  تازایتما   ، دنشاب یم  یھلا 
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یصخشریغ یصخش و  ِتیعقاو  هک  دنشاب  یئاغ  ظاحل  نیدب  دنناوت  یم  یتادوجوم 
. دننک یم  قیفلت  ار  هدیرفآ  هدننیرفآ و  براجت  هک  نیا  نمض   ، دنریگ یم  رب  رد  ار 

ۀنادنمشنک ضورفم  یاھثیلثت  نیا  زا  یموس  صاخشا  نینچ  یاھیگژیو 
اب ار  یا  هطبار  نامھ  زا  یزیچ  اھنآ   ، دشاب هک  هچ  رھ  ینوریب  یاضف  یاھشنیرفآ 
اب نارکیب  حور  هک  درک  دنھاوخ  ظفح  ناشرگشنیرفآ  ناردام  ناش و  هدننیرفآ  ناردپ 

. دنک یم  ظفح  نادواج  رسپ  یناھج و  ردپ 

، یھانتم لماکت  یمامت  ِینوناک  زکرمت   ، ناھج ۀبرجت  یمامت  یلجت  لاعتم  یادخ 
مسجت  ، یناھیک درخ  ندیسر  جوا  هب   ، قولخم تیعقاو  یمامت  حطس  نیرتالاب 
ِیکین ، و  نھذ یناھیک  یناعم  تقیقح   ، نامز یاھناشکھک  نزاوتم  یاھییابیز 
تاعونت نیا  نادواج  ۀدنیآ  رد  لاعتم  یادخ  . و  تسا یحور  لاعتم  یاھشزرا 

، درک دھاوخ  هچراپکی  ینعمرپ  ِیبرجت  ِتیمامت  کی  تروص  هب  ار  یھانتم  ۀناگدنچ 
روط هب  تشھب  ثیلثت  رد  قلطم  حوطس  رد  نونکا  هک  هنوگ  نامھ  هب  یتح 

. دنا هدش  هناگی  هنایارگدوجو 

یھلا تیشم  یاھدرکراک  - 10

نییعت شیپ  زا  ام و  یارب  ار  زیچ  همھ  دنوادخ  هک  تسین  ینعم  نیدب  یھلا  تیشم 
راک نیا  هک  ارچ   ، دنک نینچ  هک  دراد  تسود  ار  ام  نآ  زا  شیب  دنوادخ   . تسا هدرک 

باختنا یبسن  یاھورین  زا  ناسنا   . تسین یناھیک  دادبتسا  زا  رتمک  یزیچ 
زان ار  اھناسنا  نادنزرف  هک  هنانیب  هتوک  تفوطع  نآ  زین  یھلا  رھم   . تسا رادروخرب 

. تسین دزاس  سول  هدرورپ و 

زگرھ رداق  ِتیلاعت  اما   ، دنتسین لاعتم  رداق  ثیلثت —  ناونع  هب  حور —  ، و  رسپ  ، ردپ
هتفای زکرمت  تیعقاو  یاھقلطم  یور  رداق  دشر   . دوش رگ  هولج  اھنآ  نودب  دناوت  یمن 
هب لاعتم  رداق  یاھدرکراک  اما   . تسا یگوقلاب  یاھقلطم  رب  ینتبم  تسا و 

. دنتسھ طوبرم  تشھب  ثیلثت  یاھدرکراک 

ۀطساو هب  ناھج  تیلاعف  یاھزاف  ۀیلک   ، لاعتم دزیا  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب 
ور نیا  زا   . دنتسھ ندش  هناگی  لاح  رد  ون  زا  ًاشخب  یبرجت  تیھولا  نیا  تیصخش 
نیا ام  رگا  ، و  مینیبب ادخ  کی  تروص  هب  ار  ثیلثت  میبای  یم  لیامت  ام  هک  یماگنھ 
فشک ام   ، مینک دودحم  ینونک  ۀتفای  نامزاس  هدش و  هتخانش  ناھج  هب  ار  موھفم 
هوالع . و  تسا تشھب  ثیلثت  یئزج  ریوصت  لماکت  لاح  رد  ِلاعتم  دزیا  هک  مینک  یم 
، هدام ِیتیصخش  بیکرت  تروص  هب  لاعتم  تیھولا  نیا  هک  میبای  یمرد  ام  نآ  رب 

. تسا لماکت  لاح  رد  گرزب  ناھج  رد  یھانتم  حور  ، و  نھذ

، ثیلثت لثم  ، و  دشاب یم  اھدرکراک  یاراد  ثیلثت  اما  دنرادروخرب  اھیگژیو  زا  نایادخ 
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ناھج ِیصخش  زا  ریغ  ِریگارف  لرتنک  بیکرت   ، تسا درکراک  کی  ًاعطق  یھلا  تیشم 
یاھورملق ات  رداق  یورین  رد  هک  هناگتفھ  ِیلماکت  حوطس  زا  هک   ، اھناھج

. دبای یم  دادتما  تسا  هدش  بیکرت  تیھولا  ِتیئاغ  ۀنایارگ  یلاعت 

رد نتشاد  تسود  نآ  ، و  دراد تسود  دنزرف  کی  تروص  هب  ار  قولخم  رھ  دنوادخ 
رد یھلا  تیشم   . دنکفا یم  هیاس  قولخم  رھ  رب  تیدبا  نامز و  یمامت  رساترس 
اب تسا  طوبرم  عمج  هب  درکراک  نیا  هک  هنوگ  نادب  دنک و  یم  راک  عمج  اب  هطبار 
دوجوم رھ  اب  هطبار  رد  یھلا  تیشم  ۀلخادم   . دراد راک  رس و  قولخم  رھ  درکراک 

زا یرادقم  ِیلماکت  دشر  هب  هک  هنوگ  نادب  دوجوم  نآ  درکراک  تیمھا  ۀدنھد  ناشن 
عمج  ، تلم عمج   ، داژن عمج  تسا  نکمم  عمج  نیا  ؛  دشاب یم  تسا  طوبرم  عمج 

بجوم هک  تسا  قولخم  درکراک  تیمھا   . دشاب رتالاب  عمج  کی  یتح  ای   ، هرایس
. صخش کی  ناونع  هب  قولخم  تیمھا  هن   ، دوش یم  یھلا  تیشم  ۀلخادم 

نایرج رد  نامز  رھ  رد  تسا  نکمم  صخش  کی  ناونع  هب  ردپ   ، لاح نیا  اب 
دنوادخ درخ  اب  یگنھامھ  رد  دنوادخ و  تساوخ  قباطم  ًامامت  یناھیک  یاھدادخر 

راک هب  ار  هناردپ  تسد  کی  دوش  یم  هتخیگنارب  دنوادخ  رھم  طسوت  هک  هنوگ  نادب  و 
. دریگ

لیخت لصاح  ًامامت  تاقوا  بلغا  دمان  یم  یھلا  تیشم  ناسنا  هک  ار  هچنآ  اما 
تیشم کی  دوجو  نیا  اب   . تسا یقافتا  طیارش  یفداصت  ِنتفرگ  رارق   ، شدوخ

کی  ، دراد دوجو  ناھج  دوجو  ِیھانتم  ورملق  رد  یھلا  ِیرادیدپ  لاح  رد  یعقاو و 
یاھرادنپ  ، نامز تاکرح   ، اضف یاھیژرنا  ِعوقو  لاح  رد  نیتسار و  لباقتم  طابترا 

دنمفدھ یاھشنک  ، و  یونعم تشرس  اب  یتالیامت   ، رتکاراک یاھلآ  هدیا   ، ینالقع
مھ هب  یاھدوجو  رد  یدام  یاھورملق  طیارش   . لماکت لاح  رد  یاھتیصخش  ِیدارا 

. دنبای یم  یھانتم  ِییاھن  یگچراپکی   ، یئاغ لاعتم و  ۀتسویپ 

ۀطقن کی  ات  نھذ  ریگارف  لرتنک  قیرط  زا  گرزب  ناھج  یاھمسیناکم  هک  جیردت  هب 
ِیگچراپکی قیرط  زا  قولخم  نھذ  هک  جیردت  هب  ، و  دنوش یم  لماک  ییاھن  تقد 

هب لاعتم  هک  جیردت  هب  ، و  دبای یم  زارف  تینابر  هب  لین  ِلامک  هب  حور  اب  هدش  لماک 
رادیدپ ًابقاعتم  ناھج  یاھ  هدیدپ  نیا  یمامت  ِیعقاو  ۀدننک  هناگی  کی  ناونع 
. دوش یم  صیخشت  لباق  هدنیازف  روط  هب  زین  یھلا  تیشم   ، دوش یم 

بلاغ یلماکت  تارک  رد  هاگھگ  هک  یفداصت  روآ  تریح  روط  هب  ِطیارش  زا  یخرب 
، دشاب لاعتم  ِیرادیدپ  لاح  رد  جیردت  هب  روضح  ببس  هب  تسا  نکمم  دوش  یم 
یھلا تیشم  ناسنا  کی  هک  هچنآ  ِرتشیب   . ناھج رد  وا  ۀدنیآ  یاھتیلاعف  ِدمآرد  شیپ 
نادقف ۀطساو  هب  یروما  نینچ  نوماریپ  وا  یرواد  ؛  تسین یھلا  تیشم  دمان  یم 

ییاسران راچد  یگدنز  طیارش  ِنیتسار  یناعم  تھج  رد  هناشیدنارود  شرگن 
نکمم دمان  یم  یسناش  شوخ  ناسنا  کی  هک  ار  هچنآ  ِرتشیب   . تسا هدش  رایسب 
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تورث هدروآ و  داب  شیاسآ  هک  لابقا  دنخبل  ؛  دشاب یسناش  دب  عقاو  رد  تسا 
؛ دنشاب یرشب  بئاصم  نیرت  گرزب  تسا  نکمم  دراد  یم  اطعا  ار  راوازسان 
کی یارب  تنحم  تشابنا  بجوم  هک  راوگان  تشونرس  کی  ِیرھاظ  ِیمحر  یب 

هک دشاب  یا  هدننک  راوتسا  شتآ  عقاو  رد  تسا  نکمم  دوش  یم  هدید  جنر  ناسنا 
لیدبت لیصا  یرتکاراک  اب  هدیدبآ  دالوف  لکش  هب  ار  لماکان  ِتیصخش  ِمرن  نھآ 

. دنک یم 

طسوت دناوت  یم  نآ  ، و  دراد دوجو  یھلا  تیشم  کی  لماکت  لاح  رد  یاھناھج  رد 
لماکت لاح  رد  یاھناھج  دوصقم  کرد  تیفرظ  هب  اھنآ  هک  یدح  ات  تسرد  تاقولخم 
لیمکت اب  ناھج  دصاقم  صیخشت  یارب  لماک  تیفرظ   . دوش فشک  دنا  هتفای  تسد 
هب یبایتسد  تروص  هب  تسا  نکمم  نآ  زا  اوس  تسا و  ربارب  قولخم  ِیلماکت 

. دوش زاربا  لماکان  یاھناھج  ینونک  تیعضو  یاھ  هدودحم  رد  لاعتم 

بلق رد  ًامیقتسم   ، رگید دارفا  یمامت  یاھشنکاو  ای  اھشنک  زا  لقتسم   ، ردپ رھم 
روضح  . دنوادخ ناسنا و  تسا —  یصخش  هطبار  نیا  ؛  دنک یم  لمع  درف 

رارق هظحالم  دروم  ار  لک  تشھب ) ثیلثت  لاعتم و  رداق   ) تیھولا ِیصخشریغ 
تفرشیپ ِیپایپ  یازجا  تروص  هب  تیلاعت  ریگارف  لرتنک  تیشم   . ءزج هن   ، دھد یم 

هب  . دوش یم  رادیدپ  هدنیازف  روط  هب  یھانتم  یاھماجرف  هب  یبایتسد  رد  ناھج 
رارقتسا تایح  رون و  رد  اھناھجربا  ، و  اھناھج  ، بکاوک  ، اھمتسیس هک  جیردت 

نداد خر  لاح  رد  هک  هچنآ  یمامت  ِینعمرپ  ۀدنھد  طابترا  ناونع  هب  لاعتم   ، دنبای یم 
ِزاس هناگی  ناونع  هب  یئاغ  هک  یلاح  رد   ، دوش یم  رادیدپ  هدنیازف  روط  هب  تسا 

. دوش یم  رادیدپ  جیردت  هب  اھزیچ  یمامت  یارگ  یلاعت 

تالیامت یدام و  مظن  ِیعیبط  یاھدادخر  یلماکت  ۀرک  کی  رد  اھزاغآرس  رد 
کرد  . دنشاب یتسینوگاتنآ  دسر  یم  رظن  هب  بلغا  یرشب  تادوجوم  ِیصخش 
یناف ناسنا  یارب  دھد  یم  خر  لماکت  لاح  رد  ۀرک  کی  رد  هک  هچنآ  ۀدمع  شخب 

یرشب کرد  رد  هک  هچنآ  یمامت  هب  تبسن  یعیبط  نوناق  تسا —  راوشد 
توافت یب  ، و  هنالدگنس  ، هناملاظ ًارھاظ  تاقوا  بلغا  تسا  کین  ، و  ابیز  ، نیتسار
ام  ، دنک یم  تفرشیپ  یا  هرایس  ۀعسوت  رد  تیرشب  هک  جیردت  هب  اما   . تسا
: دبای یم  رییغت  نیریز  لماوع  ۀطساو  هب  هاگدید  نیا  هک  مینک  یم  هدھاشم 

یگدنز نآ  رد  هک  ییایند  زا  وا  ۀتفای  شیازفا  مھف  ناسنا  — ۀدنیازف  شنیب   -1
یاھ هدیا   ، نامز یدام  یاھتیعقاو  کرد  یارب  وا  ۀدنبای  طسب  تیفرظ  ؛  دنک یم 

هک یماگنھ  ات   . یونعم شنیب  دنمشزرا  یاھنامرآ  ، و  هشیدنا ینعمرپ 
زگرھ  ، دنجنس یم  یکیزیف  تعیبط  یواح  یاھزیچ  رایعم  اب  طقف  اھناسنا 

. دنشاب هتشاد  اضف  نامز و  رد  یگناگی  ندرک  ادیپ  هب  دیما  دنناوت  یمن 

، یدام یایند  نیناوق  ِشناد  یجیردت  تشابنا  ناسنا  — ۀدنیازف  لرتنک   -2
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. تیعقاو ود  نیا  یفسلف  یگنھامھ  تالامتحا  ، و  یونعم دوجو  فادھا 
شیپ وا   . دوب هدنامرد  یعیبط  یاھورین  ناما  یب  تالمح  ربارب  رد   ، یودب ناسنا 

ناسنا  . دوب هدرب  دننامھ  شدوخ  ینورد  یاھسرت  رب  راب  تقشم  طلست  زا 
هدومن یعیبط  یاھورملق  رارسا  نزخم  لفق  ندرک  زاب  هب  عورش  ندمتم  همین 

وا تافارخ  ندرک  دوبان  لاح  رد  رثؤم  یا  هنوگ  هب  اما  یدنک  هب  وا  شناد  ، و  تسا
یارب یعقاو  ۀتفای  طسب  نیون و  یانبم  کی  لاح  نامھ  رد  هک  نیا  نمض   ، تسا
. دزاس یم  مھارف  یونعم  نیتسار  ۀبرجت  یاھشزرا  هفسلف و  یناعم  کرد 
دوخ ۀرایس  یکیزیف  یاھورین  رب  یبسن  طلست  هب  یراگزور  ندمتم  ناسنا 

هب شناعونمھ  هب  رھم  تروص  هب  شبلق  رد  دنوادخ  رھم  ؛  تفای دھاوخ  تسد 
هب یرشب  دوجو  یاھشزرا  هک  نیا  نمض   ، درک دھاوخ  ناروف  رثؤم  روط 

. دش دنھاوخ  کیدزن  یناسنا  تیفرظ  تادحرس 

شیازفا ۀوالع  هب  یرشب  شنیب  شیازفا  ناھج  — رد  ناسنا  ماغدا   -3
زاس هناگی  روضح  اب  رت  کیدزن  یگنھامھ  هب  ار  وا  رشب  یبرجت  یاھدرواتسد 

یزیچ نامھ  نیا  . و  دناسر یم  لاعتم —  دزیا  تشھب و  ثیلثت  تیلاعت — 
تایح رون و  رد  ینالوط  یاھتدم  هک  یتارک  رد  ار  لاعتم  تیمکاح  هک  تسا 

یتسار هب  یا  هتفرشیپ  تارایس  نینچ   . دنک یم  ثیبثت  دنا  هتفای  رارقتسا 
لابند قیرط  زا  هک  هدش  بسک  ِیکین  ِییابیز  ریواصت   ، دنتسھ نزاوت  راعشا 
دناوت یم  ییاھزیچ  نینچ  رگا  . و  دنا هدمآ  تسد  هب  یناھیک  تقیقح  ندومن 

ناھج رتگرزب  یاھدحاو  متسیس و  کی  هک  جیردت  هب   ، دھد خر  هرایس  کی  یارب 
یھانتم دشر  یاھلیسناتپ  ندیسر  نایاپ  هب  ۀدنھد  ناشن  هک  یتابث  هب  گرزب 

خر اھنآ  یارب  دناوت  یم  یرتگرزب  یاھزیچ  یتح   ، دنبای یم  تسد  دشاب  یم 
. دھد

هدش لیدبت  تیعقاو  کی  هب  یھلا  تیشم   ، هتفرشیپ ِعون  نیا  زا  هرایس  کی  رد 
هک تسین  لیلد  نیا  هب  اھنت  نیا  اما   ، دنا هدش  موزلم  مزال و  یگدنز  طیارش   ، تسا

نینچمھ هکلب  ؛  تسا هتفای  تسد  دوخ  یایند  یدام  تالکشم  رب  طلست  هب  ناسنا 
وا ؛  دنک یگدنز  اھناھج  لاور  قباطم  تسا  هدرک  عورش  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

. دنک یم  لابند  یناھج  ردپ  هب  یبایتسد  یارب  ار  تیلاعت  ریسم 

درف رھ  بلق  رد  توکلم  نیا  هک  یماگنھ  ، و  تسا اھناسنا  بولق  رد  دنوادخ  توکلم 
هدش یعقاو  هرایس  نآ  رد  دنوادخ  ییاورنامرف  هاگنآ   ، دوش یم  یعقاو  هرک  کی  رد 

. تسا لاعتم  دزیا  ۀتفای  تسد  تیمکاح  نیا  ؛ و  تسا

ماجنا هب  ار  لامک  هب  یبایتسد  راک  دیاب  ناسنا   ، نامز رد  یھلا  تیشم  کرد  یارب 
دنک یم  یشیدنا  فرژ  ناھج  تیعقاو  نیا  نوماریپ  ناسنا  هک  روطنیمھ  اما   . دناسر

ناشیوجتسج رد  سانش  ادخ  یاھناسنا  تفرشیپ  یارب   ، دب ای  بوخ   ، زیچ همھ  هک 
رد ار  یھلا  تیشم  نیا  دناوت  یم   ، دنک یم  راک  مھ  اب   ، همھ ردپ  هب  ندیسر  یارب 
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. دنک هزم  شیپ  نونکا  یتح  نآ  یدبا  یناعم 

هب یھلا  تیشم  دنسر  یم  یونعم  هب  یدام  زا  الاب  یوس  هب  اھناسنا  هک  جیردت  هب 
تیصخش یونعم  لماک  شنیب  هب  یبایتسد   . دوش یم  صیخشت  لباق  هدنیازف  روط 
فشک نزاوت  دوب  جرم  جرھ و  نآ  زا  شیپ  هک  هچنآ  رد  دزاس  یم  رداق  ار  هدنبای  زارف 

. تسا تھج  نیا  رد  یعقاو  تفرشیپ  کی  رگنایامن  ایشناروم  یاتوم  یتح   . دنک

لماکان یاھناھج  رد  هک  تسا  لماکان  ِلاعتم  ریگارف  لرتنک  ًاشخب  یھلا  تیشم 
: دشاب اھنیا  هراومھ  دیاب  ور  نیا  زا  ، و  تسا هتفای  یلجت 

، و: لاعتم دزیا  ِنتفای  تیعقاو  ِندوب  لماکان  ببس  هب  لماکان  —  .1

حطس زا  هک   ، قولخم درکیور  رد  تاناسون  ببس  هب  ینیب  — شیپ  لباقریغ   .2
رد ریغتم  ًارھاظ  لباقتم  شنکاو  بجوم  اذل  ، و  دبای یم  رییغت  هراومھ  حطس  هب 

. دوش یم  لاعتم 

، دننک یم  اعد  یگدنز  طیارش  رد  یھلا  تساوخ  ۀلخادم  یارب  اھناسنا  هک  یماگنھ 
یگدنز هب  ناشدوخ  ۀتفای  رییغت  شرگن  ناشیاھاعد  هب  خساپ  تاقوا  یرایسب 

نآ  . تسین زین  ییوداج  یلیخت و  ، و  تسین هناسوھلب  یھلا  تیشم  اما   . تسا
رد تاقولخم  هک  تسا  یھانتم  یاھناھج  دنمتردق  ِنارمکح  ِنئمطم  مارآ و  ِیرادیدپ 
. دنرب یم  یپ  هاگھگ  وا  دنمھوکش  روضح  هب  ناھج  رد  ناشتفرشیپ  رد  لماکت  لاح 

هب نامز  یاھتیصخش  اضف و  یاھناشکھک  ِیعطق  نئمطم و  ۀژر  یھلا  تیشم 
رد دیاش  ، و  یئاغ رد  سپس   ، لاعتم رد  تسخن   ، تسا تیدبا  فادھا  یوس 
نیا ، و  دراد دوجو  ینارکیب  رد  یھلا  تیشم  نامھ  هک  میراد  رواب  ام  . و  قلطم
زادنا مشچ  بیترت  نیدب  هک  تسا  تشھب  ثیلثت  دوصقم  ، و  اھشنک  ، تساوخ

. دزیگنا یمرب  ار  نوگانوگ  یاھناھج  ِیناھیک 

]. دراد تماقا  ایشنروی  رد  ًاتقوم  هک  دنمناوت  روآ  مایپ  کی  طسوت  هدش  تنامض  [
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 119
حیسم لیئاکیم  یاھاطعا 

لیئاکیم  ، ناھج یاورنامرف  یاطعا  تفھ  ناتساد  یزاسراکشآ  تیرومأم  لیئربج 
مان ، و  تسا هدرک  لوحم   ، نادابن رصع  ناگراتس  سیئر   ، نم هب  ایشنروی  رد  ار  نادابن 

طسوت هک  ییاھتیدودحم  هب  ًادیکا  نم  بلاطم  نیا  ۀئارا  رد   . دشاب یم  ایلاواگ  نم 
. دوب مھاوخ  مزلم  هدیدرگ  داجیا  نم  مکح 

یاھ هتسر   . دشاب یم  یناھج  ردپ  یتشھب  نارسپ  یتاذ  ندش  اطعا  ۀصیصخ 
یگدنز تایبرجت  هب  ندش  کیدزن  یارب  ناش  هتساوخ  رد   ، تشھب نارسپ  نوگانوگ 

. دنزاس یم  سکعنم  ار  دوخ  یتشھب  نیدلاو  یھلا  تعیبط  رت  نییاپ  ۀدنز  تاقولخم 
نیلوا ادنافدنرگ و  دوعص  مایا  یط  رد  هک  نیا  زا  سپ  تشھب  ثیلثت  نادواج  رسپ 

شنک نیا  رد  درک  اطعا  انواھ  رادم  تفھ  رب  راب  تفھ  ار  دوخ  ناکم  نامز و  نادرونھر 
رد اضف  یلحم  یاھناھج  رب  دوخ  یاطعا  هب  نادواج  رسپ  . و  دومن ییاشگھار 

. دھد یم  همادا  لانُوآ  لیئاکیم و  ۀتسر  نارسپ   ، شناگدنیامن صاخشا 

ینیب شیپ  یلحم  ناھج  کی  رب  ار  هدننیرفآ  رسپ  کی  نادواج  رسپ  هک  یماگنھ 
نتخاس ، و  لرتنک  ، مامتا لماک  تیلوئسم  هدننیرفآ  رسپ  نآ   ، دیامن یم  اطعا  هدش 

دای دنگوس  نادواج  ثیلثت  هاگشیپ  رد  ًامسر  دریگ و  یم  هدھع  هب  ار  دیدج  ناھج  نآ 
قولخم و شوپ  رد  شیوخ  یاطعا  تفھ  زیمآ  تیقفوم  لیمکت  نامز  ات  هک  دنک  یم 

تیمکاح  ، هطوبرم ناھجربا  ییاضق  ۀزوح  یاھمایا  یامدق  طسوت  نآ  یمسر  دییأت 
لیئاکیم ۀتسر  رسپ  رھ  طسوت  مازلا  نیا   . دریگن تسد  هب  ار  دیدج  شنیرفآ  رب  لماک 

، ددرگ یم  تشھب  زا  مازعا  بلطواد  ناھج  شنیرفآ  یھدنامزاس و  لبقت  یارب  هک 
. دوش یم  هتفرگ  هدھع  هب 

ار یناگدننیرفآ  نینچ  هک  تسا  نیا  قولخم  تروص  هب  اھنتفای  روھظ  نیا  زا  دوصقم 
نارسپ نیا   . دندرگ تیارد  اب  ، و  لداع  ، زوسلد  ، دنمدرخ ینایاورنامرف  هک  دزاس  رداق 
هب ییاطعا  یپ  رد  یپ  براجت  نیا  ۀجیتن  رد  نانآ  یلو   ، دنتسھ لداع  ًاتاذ  یھلا 
براجت نیا  اما   ، دنتسھ تقفش  اب  ًاعبط  نانآ   . دندرگ یم  هدنشخب  هنامیھف  یا  هنوگ 

رد لحارم  نیرخآ  اھاطعا  نیا   . دزاس یم  هدنشخب  ار  نانآ  یفاضا  دیدج و  یقرط  هب 
رد یلحم  یاھناھج  رب  ییاورمکح  یالاو  یاھراک  یارب  نانآ  شزومآ  میلعت و 
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. دشاب یم  هنالداع  تواضق  قیرط  زا  یھلا و  یراکتسرد  بوچراھچ 

زین ، و  نوگانوگ بکاوک  ، و  اھمتسیس  ، تارک دیاع  یرامشیب  یبناج  عفانم  هچ  رگا 
هتفریذپ و ریثأت  اھاطعا  نیا  زا  هک  یتیگ  دنمشوھ  تادوجوم  فلتخم  یاھ  هتسر 
یصخش شزومآ  لیمکت  یارب  ًاساسا  اھنآ  دوجو  نیا  اب   ، دوش یم  دنرب  یم  تعفنم 
تیریدم یارب  اھاطعا  نیا   . دنا هدش  یحارط  هدننیرفآ  رسپ  کی  ِدوخ  یناھج  میلعت  و 
ۀرادا کی  یارب  اما   ، دنتسین یرورض  یلحم  ناھج  کی  رثؤم  ، و  هنالداع  ، هنادنمدرخ

نوگانوگ لاکشَا  زا  ولمم  هک  یشنیرفآ  نینچ  مھف  لباق  ، و  زیمآ تمحر   ، هنالداع
یرورض ًاقلطم  دشاب  یم  نآ  لماکان  یلو  دنمشوھ  قولخم  نارازھ  یگدنز و 

. دنشاب یم 

یزوسلد ساسحا  اب  ناھج  یھدنامزاس  یارب  ار  دوخ  راک  لیئاکیم  ۀتسر  نارسپ 
زاغآ دنا  هدرک  قلخ  هک  یتادوجوم  نوگانوگ  یاھ  هتسر  یارب  هنالداع  لماک و 
یتح توافتم ،  تاقولخم  نیا  یمامت  یارب  دایز  رایسب  محرت  زا  اھنآ   . دننک یم 

دننک و یم  اطخ  دوخ  راک  لوصحم  ۀناھاوخدوخ  قالتاب  رد  هک  ییاھنآ  یارب  یزوسلد 
یایاطع نینچ  اھمایا  یامدق  نیمخت  هب  اما   . دنرادروخرب  ، دننز یم  اپ  تسد و 
اھناھجربا ۀناگ  هس  نانارمکح  نیا   . درک دھاوخن  تیافک  هناشیدناریخ  هنالداع و 

نیا ات  درک  دنھاوخن  قیدصت  ناھج  یاورنامرف  ناونع  هب  ار  هدننیرفآ  رسپ  کی  زگرھ 
رد یلمع  ۀبرجت  قیرط  زا  شدوخ  تاقولخم  رظن  هطقن  هب  یتسار  هب  شدوخ  وا  هک 

نارسپ نیا   . دشاب هتفای  تسد  تاقولخم  نیمھ  دوخ  تروص  هب  ناشدوجو و  طیحم 
یاھھورگ زا  اھنآ   . دنوش یم  کاردا  اب  دنمشوھ و  ینانارمکح  قیرط  نیدب 

تخانش دننک  یم  لامعا  یناھج  ۀتیروتا  دننک و  یم  تموکح  اھنآ  رب  هک  ینوگانوگ 
تواضق  ، یلمع یزوسلد  زا  ار  دوخ  هدنز  ۀبرجت  قیرط  زا  اھنآ  دننک . یم  بسک 

رادروخرب تسا  قولخم  یبرجت  دوجو  زا  یشان  هک  ییابیکش  ، و  هنالداع
. دنزاس یم 

ار دوخ  ییاطعا  تمدخ  هک  هدننیرفآ  رسپ  کی  طسوت  نونکا  نادابن  یلحم  ناھج 
رد قوفام  یگدنشخب  تلادع و  اب  وا  ؛  دوش یم  ییاورنامرف  تسا  هدرک  لیمکت 

تموکح دوخ  لامک  لاح  رد  لماکت و  لاح  رد  ناھج  روانھپ  یاھورملق  یمامت 
رسپ ۀیطع  نیمکی  تسیب  دص و  رازھ و  هدزای  دصشش و  نادابن  لیئاکیم   . دنک یم 
لاس درایلیم  دصراھچ  دودح  رد  وا  ، و  دشاب یم  اضف  نامز و  یاھناھج  هب  نادواج 
ًادودح  ، شیپ لاس  درایلیم  کی   . دومن زاغآ  ار  امش  یلحم  ناھج  یھدنامزاس  شیپ 

نیلوا یارب  لیئاکیم   ، تفای یم  تسد  دوخ  ینونک  لکش  هب  ایشنروی  هک  ینامز 
هاجنپ دص و  ًادودح  ۀلصاف  اب  وا  یاھاطعا   . تشگ هدامآ  شیوخ  ییاطعا  یارجام 
ایشنروی رد  شیپ  لاس  دصھن  رازھ و  اھنآ  نیرخآ  هک   ، دنا هداد  خر  مھ  زا  لاس  نویلیم 

ات اھاطعا  نیا  تشرس  تعیبط و  یزاسراکشآ  هب  نم  نونکا   . تسویپ عوقو  هب 
. مزادرپ یم  دھد  یم  هزاجا  نم  تیرومأم  هک  یدح 
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تسویپ عوقو  هب  یریطخ  دادخر  نوتگنیولس  رد  شیپ  لاس  درایلیم  کی  ًابیرقت 
ار لیئاکیم  نالعا  نیا  نادابن  ناھج  ۀدمآ  درگ  ناسیئر  ناریدم و  هک  یماگنھ 
کی ماجنا  یارب  لیئاکیم )  ) وا تبیغ  یط   ، وا رتگرزب  ردارب   ، لیئونامع هک  دندینش 
نالعا چیھ   . دریگ یم  هدھع  هب  نادابن  رد  ار  روما  تیلوئسم  ًاروف   ، مولعمان تیرومأم 
نایم رد   ، یظفاحادخ مالعا  هک  نیا  زج  هب  تفرگن  تروص  راک  نیا  ۀرابرد  یرگید 
نم هک  نیا  نمض   ، تدم نیا  یارب  و  : ” تفگ هبکوک  ناردپ  هب   ، رگید یاھدومنھر 

یرادھاگن تبقارم و  تحت  ار  امش   ، مور یم  ما  یتشھب  ردپ  راک  ماجنا  یارب 
“. مھد یم  رارق  لیئونامع 

رھاظ نوتگنیولس  مازعا  نادیم  رد  یظفاحادخ  مایپ  نیا  لاسرا  زا  دعب  لیئاکیم 
ای اسرووی  هب  تمیزع  یارب  هک  نیشیپ  یاھتیعقوم  یرایسب  لثم  تسرد   ، دش

ار دوخ  تمیزع  ۀینایب  وا   . دمآ ییاھنت  هب  وا  هک  نیا  زج  هب   ، تشگ یم  هدامآ  تشھب 
. منک یم  کرت  هاتوک  نارود  کی  یارب  ار  امش  نم  : ” دیناسر نایاپ  هب  تاملک  نیا  اب 
ییاج هب  دیناوت  یمن  امش  اما   ، دیورب نم  اب  دیلیام  امش  زا  یرایسب  هک  مناد  یم  نم 
دیناوت یمن  امش  متسھ  شماجنا  ۀناتسآ  رد  نم  هک  ار  هچنآ   . دییایب مور  یم  نم  هک 
، و مناسر ماجنا  هب  ار  تشھب  یاھتیھولا  تساوخ  ات  مور  یم  نم   . دیھد ماجنا 
هب  ، مدرک بسک  ار  هبرجت  نیا  مدیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  هک  یماگنھ 
نانخس نیا  لابند  هب  نادابن  لیئاکیم  و  “ . تشگ مھاوخ  زاب  امش  نایم  رد  دوخ  یاج 

درادناتسا لاس  تسیب  ات  تشگ و  دیدپان  دندوب  هدمآ  درگ  هک  ییاھنآ  یمامت  دید  زا 
لیئونامع یھلا و  مداخ  طقف  نوتگنیولس  یمامت  رد   . دشن رھاظ  ًاددجم 

ییارجا سیئر  اب  طقف  ار  دوخ  زار  اھمایا  داحتا  ، و  داد یم  خر  تشاد  هچ  دنتسناد  یم 
. تشاذگ نایم  رد   ، دادماب نابات و  ۀراتس   ، لیئربج  ، ناھج

متسیس هبکوک و  یزکرم  داتس  تارک  رد  هک  ییاھنآ  نوتگنیولس و  نانکاس  یمامت 
ناھج تاعالطا  یارب  دوخ  ۀطوبرم  یتفایرد  یاھھاگتسیا  فارطا  رد  دنتشاد  تماقا 

یعالطا هدننیرفآ  رسپ  ناکم  تیرومأم و  اب  هطبار  رد  هک  دیما  نیا  هب   ، دندمآ درگ 
یمھم یلامتحا  مایپ  چیھ  لیئاکیم  تمیزع  زا  دعب  زور  نیموس  ات   . دننک بسک 

هک  ، نادابن رد  هتسر  نآ  یزکرم  داتس   ، قداص کلم  ۀرک  زا  زور  نیا  رد   . دشن تفایرد 
رد هرباخم  نیا   ، دومن تبث  ار  هدینشن  شیپ  زا  زگرھ  هداعلا و  قراخ  راک  نیا  ًافرص 
رسپ کی  هرک  نیا  تفایرد  نادیم  رد  رھظ  ماگنھ  رد  زورما  : ” دش تبث  نوتگنیولس 
رھاظ دوب  ام  ۀتسر  هیبش  ًالماک  اما  دوبن  ام  تارفن  وزج  هک   ، قداص کلم  بیجع 

لمح دوخ  اب  اسرووی  زا  ییاھ  همانرابتعا  هک  درفنم  ِمیفاینمآ  کی  طسوت  وا   . تشگ
. دومن هئارا  دوب  ام  سیئر  نآ  بطاخم  هک  ار  یتاروتسد  دش و  یم  یھارمھ  درک  یم 
دروم نوتگنیولس  لیئونامع  طسوت  هدش و  رداص  اھمایا  یامدق  زا  هک  تاروتسد  نیا 
ۀتسر لخاد  هب  قداص  کلم  دیدج  رسپ  نیا  هک  داد  یم  نامرف  دوب  هتفرگ  رارق  دییأت 
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. و دوش هدرامگ  نادابن  یاھقداص  کلم  یرارطضا  تمدخ  راک  هب  دوش و  هتفریذپ  ام 
“. تسا هتفای  ماجنا  راک  نیا  ؛  دوش نینچ  هدش  هداد  روتسد 

تاشراگن رد  لیئاکیم  یاطعا  نیلوا  اب  هطبار  رد  هک  هچنآ  یمامت  ًابیرقت  و 
هب دعب  لاس  دصکی  ات  یرتشیب  زیچ  چیھ   . تسا نیمھ  دوش  یم  رادیدپ  نوتگنیولس 

مالعا یریگ  رس  زا  لیئاکیم و  تشگزاب  تیعقاو  هک  یماگنھ  ینعی   ، ایشنروی تقو 
کی قداص  کلم  ۀرک  رد  اما   . دوش یمن  رادیدپ   ، دش تبث  ناھج  روما  تیادھ  ۀدشن 
ِقداص کلم  ریظن  یب  رسپ  نیا  تمدخ  ییوگزاب  کی   ، دوش یم  ادیپ  بیجع  شراگن 
نونکا هک  هداس  دبعم  کی  رد  تشاددای  نیا   . رصع نآ  یرارطضا  هاپس  هب  قلعتم 

ۀدنریگ رب  رد  ، و  تسا هدش  ظفح  دنک  یم  لاغشا  ار  قداص  کلم  ردپ  هاگلزنم  یولج 
تسیب هب  وا  ندش  هدرامگ  اب  طابترا  رد  قداص  کلم  تقوم  رسپ  نیا  تمدخ  تیاور 

نم یگزات  هب  هک  ار  تشاددای  نیا  . و  دشاب یم  ناھج  یرارطضا  تیرومأم  راھچ  و 
: دریذپ یم  نایاپ  نینچ  ما  هدرک  رورم 

رد  ، یلبق مالعا  نودب   ، زور نیا  رد  رھظ  ماگنھ  رد  ام  ۀتسر  رگرادید  رسپ  نیا  ”و 
کی طسوت  هک  یلاح  رد  ، و  دندوب دھاش  ام  ناردارب  زا  نت  هس  اھنت  هک  یلاح 

نیا ؛ و  تشگ دیدپان  ام  ۀرک  زا  دمآ  هک  روطنامھ   ، دش یم  یھارمھ  درفنم  میفاینمآ 
کی ناونع  هب  رگرادید  نیا  هک  دسر  یم  نایاپ  هب  رما  نیا  قیدصت  اب  نونکا  شراگن 

راک قداص  کلم  کی  تروص  هب  قداص و  کلم  کی  لکش  هب   ، درک یگدنز  قداص  کلم 
هب هنارادافو  ام  ۀتسر  یرارطضا  رسپ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  فیلاکت  یمامت  ، و  درک
فقو ، و  یلاع تبحم   ، اتمھ یب  درخ  ۀطساو  هب  هک  نیا  زا  سپ  وا   . دیناسر ماجنا 

تیاضر اب   ، دومن بسک  ار  ام  شیاتس  رھم و  هفیظو  ماجنا  هب  شا  هداعلا  قراخ 
، و درک کرد  ار  ام   ، دومن تبحم  ام  هب  وا   . تسا هدش  اھقداص  کلم  سیئر  یمومع 

رایمھ ۀدش  فقو  رادافو و  یاھقداص  کلم  دبا  یارب  ام  ، و  درک تمدخ  ام  هارمھ  هب 
زا یناھج  مداخ  کی  دبا  یارب  ام  ۀرک  رد  نونکا  هبیرغ  نیا  هک  ارچ   ، میشاب یم  وا 

“. تسا هدش  قداص  کلم  تشرس 

هب لیئاکیم  یاطعا  نیلوا  نوماریپ  مراد  هزاجا  نم  هک  تسا  یزیچ  یمامت  نیا  و 
درایلیم کی  هک  بیجع  قداص  کلم  نیا  هک  میمھف  یم  ًالماک  ام  هتبلا   . میوگب امش 

زج یسک  دومن  تمدخ  اھقداص  کلم  اب  زیمآرارسا  رایسب  یا  هنوگ  هب  شیپ  لاس 
روط هب  تاشراگن   . دوبن دوب  هدش  رھاظ  شیاطعا  نیلوا  تیرومأم  یط  هک  لیئاکیم 

اما  ، دوب لیئاکیم  رثؤم  ریظن و  یب  قداص  کلم  نیا  هک  دننک  یمن  رکذ  صخشم 
تاشراگن زا  جراخ  تیعقاو  نآ  یقیقح  نایب  ًالامتحا   . دوب وا  هک  دور  یم  رواب  ًامومع 
هدوشگ ام  یارب  زیمآرارسا  ۀرک  نآ  دانسا  ، و  دوش ادیپ  دناوت  یمن  نوتگنیرانوس 

هب اطعا  مسج و  رد  روھظ  رارسا  یھلا  نارسپ  ِسدقم  ۀرک  نیا  رد  طقف   . تسین
عالطا لیئاکیم  یاھاطعا  یاھتیعقاو  زا  یگمھ  ام   . تسا هدش  هتخانش  لماک  روط 

یاورنامرف هنوگچ  هک  میناد  یمن  ام   . دنبای یم  تروص  هنوگچ  میمھف  یمن  اما   ، میراد
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زیمآرارسا یناھگان و  نانچ  روط  هب  دناوت  یم   ، اھقداص کلم  ۀدننیرفآ   ، ناھج کی 
یارب دنک و  یگدنز  اھنآ  نایم  رد  اھنآ  زا  یکی  تروص  هب   ، دوش اھنآ  تارفن  زا  یکی 

قافتا تروص  نیدب  رما  نیا  اما   . دنک راک  قداص  کلم  رسپ  کی  ناونع  هب  لاس  دصکی 
. داتفا

اطعا نیمود  - 2

کلم لکش  هب  لیئاکیم  یاطعا  زا  دعب  لاس  نویلیم  هاجنپ  دصکی و  ًابیرقت  یارب 
متسیس رد  هک  نیا  ات   ، تفر یم  شیپ  یبوخ  هب  نادابن  ناھج  رد  زیچ  همھ   ، قداص

طسوت مھافت  ِءوس  کی  هب  بوشآ  نیا   . دومن نیوکت  هب  عورش  یبوشآ  ۀبکوک 37  زا   11
هبکوک ناردپ  طسوت  هک  دش  یم  طوبرم   ، متسیس نارمکح  کی   ، کدنانونال رسپ  کی 
نآ یارب  یتشھب  رواشم   ، اھمایا نمؤم  طسوت  هدش و  عقاو  یوتف  رودص  دروم 

نارمکح شریذپ  دروم  لماک  روط  هب  هرداص  مکح  اما   ، دوب هدش  دییأت   ، هبکوک
یتیاضران لاس  دصکی  زا  شیب  زا  سپ  وا   . دوب هتفرگن  رارق  متسیس  ضرتعم 

نامز نآ  ات  هک  اھشروش  نیرتزیمآ  هعجاف  نیرت و  هدرتسگ  زا  یکی  رد  ار  دوخ  ناراکمھ 
، دومن یربھر  دوب  هدش  هتخیگنارب  نادابن  ناھج  رد  هدننیرفآ  رسپ  تیمکاح  هیلع  رب 
دش و عقاو  یرواد  دروم  اسرووی  رد  اھمایا  یامدق  لمع  اب  لبق  اھتدم  هک  یشروش 

. دیسر نایاپ  هب 

درادناتسا نامز  لاس  تسیب  زا  شیب  یارب   ، ایشنِتول  ، متسیس یغای  نارمکح  نیا 
هبترمالاو هک  نیا  ات   ، درک یم  تموکح  رادتقا  اب  دوخ  یزکرم  داتس  ۀرایس  رد  نادابن 
نوتگنیولس نانارمکح  زا  دومن و  رداص  ار  وا  ییادج  نامرف  اسرووی  زا  دییأت  تفایرد  اب 

نآ تیادھ  نتفرگ  تسد  هب  یارب  متسیس  دیدج  نارمکح  کی  هک  درک  تساوخرد 
. دنھد صیصخت  ینوکسم  تارک  ِمگردرس  هتخیسگ و  مھ  زا  عازن  اب  ِمتسیس 

نالعا نیمود  لیئاکیم   ، نوتگنیولس رد  اضاقت  نیا  تفایرد  اب  نامزمھ  روط  هب 
ردپ روتسد  ماجنا   ” روظنم هب  ناھج  یزکرم  داتس  زا  تبیغ  دصق  ۀداعلا  قراخ 
یمامت و  مدرگ “ یم  زاب  بسانم  دعوم  رد   ” داد هدعو  ، و  داد تروص  ار  ما “ یتشھب 

. دومن زکرمتم   ، اھمایا داحتا   ، لیئونامع  ، دوخ یتشھب  ردارب  ناتسد  رد  ار  تارایتخا 

هب اطعا  اب  هطبار  رد  شتمیزع  ماگنھ  رد  هک  یکینکت  نامھ  اب  لیئاکیم  سپس  و 
زور هس   . دومن کرت  ار  دوخ  یزکرم  داتس  ۀرک  دش  هدھاشم  قداص  کلم  لکش 
ۀریخذ هاپس  نایم  رد  هتخانشان  دیدج و  وضع  کی  صخشمان  تمیزع  نیا  زا  سپ 

یلبق و مالعا  نودب   ، دیدج رسپ  نیا   . تشگ رھاظ  نادابن  ۀیلوا  کدنانونال  نارسپ 
رھاظ رھظ  ماگنھ  رد  دش  یم  یھارمھ  اھنت  میفایشرِت  کی  طسوت  هک  یلاح  رد 

طسوت هک   ، اسرووی یاھمایا  یامدق  زا  ییاھ  همانرابتعا  میفایشرت  نیا   . دش
داد یم  نامرف  هک   ، درک یم  لمح  دوخ  اب   ، دوب هدش  قیدصت  نوتگنیولس  لیئونامع 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یایشنتول نیشناج  ناونع  هب  دیدج  نارمکح  کی  باصتنا  ماگنھ  ات  دیدج  رسپ  نیا 
زا متسیس 11  هب  متسیس  تقوم  نارمکح  ناونع  هب  لماک  ۀتیروتا  اب  هدش و  رانکرب 

. دوش هدرامگ  ۀبکوک 37 

هتخانشان بیجع و  تقوم  نارمکح  نیا  ناھج  تقو  هب  لاس  هدفھ  زا  شیب  یارب 
روط هب  دومن و  یتسرپرس  ار  هدنامرد  مگردرس و  یلحم  متسیس  نیا  روما 

نآ ات  یمتسیس  نارمکح  چیھ   . داد رارق  یرواد  دروم  ار  نآ  یاھیراوشد  هنادنمدرخ 
لیلجت دروم  رت  هدرتسگ  روط  هب  ای  دوب  هدشن  عقاو  رھم  دروم  رت  نیشتآ  روط  هب  ماگنھ 
متسیس هب  یگدنشخب  تلادع و  اب  دیدج  نارمکح  نیا   . دوب هتشگن  عقاو  مارتحا  و 
تمدخ شنامرف  تحت  دارفا  ۀیلک  هب  تیدج  اب  هک  نیا  نمض   ، دیشخب مظن  مطالتم 
تخت رد  ندش  میھس  زایتما  دوخ  نیشیپ  رگشروش  لوئسم  هب  یتح  وا   . دومن

دوخ یتالابم  یب  رطاخ  هب  وا  هک  طرش  نیا  اب  طقف   ، درک داھنشیپ  ار  متسیس  تردق 
هب وا   . تفریذپن ار  زیمآ  محرت  داھنشیپ  نیا  ایشنِتول  اما   . دھاوخب ترذعم  لیئونامع  زا 

لیئاکیم زج  یسک  متسیس  بیجع  دیدج و  نارمکح  نیا  هک  تسناد  یم  یبوخ 
اما  . دوب هدومن  ییور  رد  ور  وا  اب  یگزات  هب  وا  هک  ناھج  یاورنامرف  نامھ   ، دوبن

رد هک   ، دیدج نارمکح  نیا  ششخب  وا  ۀدروخ  بیرف  فرحنم و  ناوریپ  زا  نت  اھنویلیم 
ار  ، دوب هدش  هتخانش  اینُلاپ  متسیس  ۀدنھد  تاجن  نارمکح  ناونع  هب  راگزور  نآ 

. دنتفریذپ

ۀدش بوصنم  یگزات  هب  نارمکح  زور  نآ  رد   . دیسر ارفارجامرپ  زور  نآ  سپس  و 
رانک رب  یایشنتول  مئاد  نیشناج  ناونع  هب  ناھج  نیلوئسم  طسوت  هک  متسیس 

نیرت و شنمالاو  تمیزع  لیلد  هب  اینُلاپ  یمامت  ، و  تشگ دراو  دوب  هدش  نییعت  هدش 
ورف مغ  رد  دوب  هتخانش  ماگنھ  نآ  ات  نادابن  هک  متسیس  نارمکح  نیرت  نابرھم 
یمامت هب  قلعتم  هک  وا  نارایمھ  دیزرو و  یم  رھم  وا  هب  متسیس  یمامت   . تفر

وا تمیزع   . دنتشاد تسود  شتسرپ  دح  رد  ار  وا  دندوب  کدنانونال  نارسپ  یاھھورگ 
نشج کی  دومن  کرت  ار  متسیس  یزکرم  داتس  وا  هک  یماگنھ  ؛  دوبن تافیرشت  یب 
رد وت  : ” داتسرف ار  مایپ  نیا  نیشیپ  راکاطخ  لوئسم  یتح   . دش هداد  بیترت  گرزب 

شریذپ مدع  هب  نم  هک  یلاح  رد   . یتسھ راکتسرد  لداع و  دوخ  یاھھار  یمامت 
لداع و ریدم  کی  وت  هک  منک  فارتعا  مراچان   ، مھد یم  همادا  تشھب  ینارمکح 

“. یتسھ هدنشخب 

تحت هاتوک  تماقا  ۀرایس  رگشروش  متسیس  کی  تقوم  نارمکح  نیا  سپس  و 
رد لیئاکیم  نآ  زا  دعب  موس  زور  رد  هک  یلاح  رد   ، دومن کرت  ار  دوخ  تیریدم 
یدوز هب   . تفرگ رس  زا  ار  نادابن  ناھج  یتسرپرس  تشگ و  رھاظ  نوتگنیولس 

دوب لیئاکیم  ۀتیروتا  تیمکاح و  ۀدنور  شیپ  ورملق  یواح  هک  اسرووی  نالعا  نیموس 
نالعا نیمود   ، تفرگ تروص  نادابن  هب  وا  دورو  ماگنھ  رد  نالعا  نیلوا   . دمآ لابند  هب 

نونکا ، و  تفای ماجنا  قداص  کلم  لکش  هب  وا  یاطعا  لیمکت  زا  دعب  هلصافالب 
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. دبای یم  تروص  یکدنانونال  تیرومأم  ای  تیرومأم  نیمود  ۀمتاخ  لابند  هب  یموس 
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رد ۀرایس 217  رد  تایح  نیلماح  تساوخرد  یسررب  نوتگنیولس  رد  یلاع  یاروش 
هب هزات  نانآ  هب  کمک  یارب  لایرتام  رسپ  کی  مازعا  یارب  ار  ۀبکوک 61  رد  متسیس 87 

نارمکح هک  ینوکسم  تارک  متسیس  کی  رد  هرایس  نیا  لاح   . دوب هدیناسر  نایاپ 
نیمود نیا   . دوب هدش  عقاو  دوب  هدش  هدیناشک  یھارمگ  هب  نآ  رد  یرگید  متسیس 

. دوب ماگنھ  نآ  ات  نادابن  یمامت  رد  عون  نیا  زا  شروش 

ات هرایس  نیا  تایح  نیلماح  یاضاقت  نوماریپ  مادقا   ، لیئاکیم تساوخرد  لابند  هب 
کی نیا   . دوب هداتفا  قیوعت  هب  هطبار  نیا  رد  وا  شرازگ  لیئونامع و  طسوت  نآ  یسررب 
یزیچ یگمھ  روطچ  ام  هک  مروآ  یم  رطاخ  هب  یبوخ  هب  نم  ، و  دوب یداعریغ  لاور 

. میدربن رس  هب  راظتنا  رد  ینالوط  یتدم  ام  ، و  میدرک یم  ینیب  شیپ  ار  لومعمریغ 
هک نیا  نمض   ، داد رارق  لیئونامع  ناتسد  رد  ار  ناھج  یتسرپرس  لیئاکیم 

لح و زا  سپ  بیترت  نیدب  ، و  درپس لیئربج  هب  ار  ینامسآ  یاھورین  یھدنامرف 
مازعا نادیم  زا  دومن و  کرت  ار  ناھج  ردام  حور   ، دوخ یرادا  یاھتیلوئسم  لصف 

. دوب هدرک  نینچ  نیشیپ  دادیور  ود  رد  هک  روطنامھ  ًاقیقد   ، تشگ دیدپان  نوتگنیولس 

لایرتام رسپ  کی  نآ  زا  دعب  زور  نیموس  رد   ، دورب راظتنا  دوب  نکمم  هک  روطنآ  و 
یاھمایا یامدق  زا  ، و  دش یم  یھارمھ  اھنت  میفانکس  کی  طسوت  هک  بیجع 

هدش قیدصت  نوتگنیولس  لیئونامع  طسوت  هدومن و  تفایرد  همانرابتعا  اسرووی 
رھاظ یلبق  مالعا  نودب  ۀبکوک 61  رد  متسیس 87  یزکرم  داتس  ۀرک  رد   ، دوب

هب ار  زیمآرارسا  دیدج و  لایرتام  رسپ  نیا  ًاروف  متسیس  تقوم  نارمکح   . تشگ
طسوت ًاروف  شنیزگ  نیا  ، و  دومن بوصنم  ۀرک 217  تقوم  یا  هرایس  سنرپ  ناونع 

. دش دییأت  ۀبکوک 61  ۀبترمالاو 

ۀرک کی  رد  ار  دوخ  ِیراک  راوشد  نارود  ریظن  یب  لایرتام  رسپ  نیا  بیترت  نیدب 
عقاو هدش  هرصاحم  متسیس  کی  رد  هک  یشروش  بلط و  ییادج  ۀدش  هنیطنرق 
کی یارب  ، و  دومن زاغآ  جراخ  ناھج  اب  میقتسم  طابترا  هنوگ  رھ  نودب  دوب  هدش 

یرارطضا لایرتام  رسپ  نیا   . درک راک  ییاھنت  هب  یا  هرایس  تقو  هب  لماک  لسن 
دھاش دیدرگ و  وا  لنسرپ  یمامت  راکاطخ و  یا  هرایس  سنرپ  یبایزاب  هبوت و  بجوم 

یاھناھج رد  هک  روطنآ  تشھب  ینارمکح  ۀنارادافو  تمدخ  هب  هرایس  تشگزاب 
نیا هب  لایرتام  رتخد  رسپ و  کی  بسانم  دعوم  رد   . دیدرگ دوب  هدش  تیبثت  یلحم 
ناونع هب  لومعم  روط  هب  هک  یماگنھ  ، و  دندش دراو  هتفای  تاجن  هتفای و  توارط  ۀرک 

یرارطضا ای  تقوم  یا  هرایس  سنرپ  دندش  بوصنم  یا  هرایس  یئرم  نانارمکح 
دعب زور  نیموس  رد   . تشگ دیدپان  رھظ  ماگنھ  رد  زور  کی  دومن و  کرت  ار  اجنآ  ًامسر 
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یاھمتسیس ، و  تشگ رھاظ  نوتگنیولس  رد  دوخ  لومعم  ناکم  رد  لیئاکیم  نآ  زا 
یورشیپ دیناسر و  ار  اھمایا  یامدق  نالعا  نیمراھچ  دوز  یلیخ  ناھجربا  ربخ  شخپ 

. دومن مالعا  نادابن  رد  ار  لیئاکیم  تیمکاح  رتشیب 

هب هک  ار  یتراھم  ، و  ریذپان للخ  تعاجش   ، ییابیکش مرادن  هزاجا  هک  مفسأتم 
مگردرس ۀرایس  نیا  رد  اسرف  تقاط  یاھتیعضو  نآ  اب  لایرتام  رسپ  نیا  نآ  ۀطساو 
لوصف نیرت  هدننک  رثأتم  زا  یکی  یوزنم  ۀرک  نیا  یایحا   . منک فیصوت  دیدرگ  هجاوم 

تیرومأم نیا  نایاپ  ات   . دشاب یم  نادابن  رساترس  رد  تاجن  یراگن  دادیور  رد  ابیز 
نیا رد  یریگرد  اھنآ  بوبحم  یاورنامرف  ارچ  هک  دوب  هدش  راکشآ  نادابن  یمامت  یارب 

. دیزگرب ار  دنمشوھ  تادوجوم  زا  نامرف  تحت  ۀتسر  کی  لکش  رد  یرارکت  یاھاطعا 

رسپ کی  تروص  هب  سپس   ، قداص کلم  رسپ  کی  ناونع  هب  لیئاکیم  یاھاطعا 
زیمآرارسا و ناسکی  روط  هب  یگمھ  لایرتام  رسپ  کی  ناونع  هب  دعب  ، و  کدنانونال
ًالماک درف  کی  تروص  هب  یناھگان و  روط  هب  وا  دروم  رھ  رد   . دنشاب یم  حیضوت  زا  رتارف 
زگرھ مسج  رد  ییاھنتفای  روھظ  نینچ  زار   . دش رھاظ  ییاطعا  هورگ  نآ  ۀتفای  دشر 
سدقم ۀرک  رد  دانسا  ینورد  ۀریاد  هب  هک  ییاھنآ  یارب  زج  هب  دش  دھاوخن  هتسناد 

. دنراد یسرتسد  نوتگنیرانوس 

رد هک  یا  هرک  ِیا  هرایس  سنرپ  کی  ناونع  هب  زیگنا  تفگش  یاطعا  نیا  ماگنھ  زا 
هسوسو نادابن  رد  لایرتام  نارتخد  نارسپ و  زا  کیچیھ  زگرھ  تسا  شروش  اوزنا و 

یاھیراوشد اب  هطبار  رد  ای  دننک  تیاکش  شیوخ  یاھتیرومأم  نوماریپ  هک  دنا  هدشن 
تاظحل یمامت  رد  لایرتام  نارسپ   . دنبایب یصقن  شیوخ  یا  هرایس  یاھتیرومأم 

زوسلد یتسود  تیارد و  اب  ییاورنامرف  ناھج  هدننیرفآ  رسپ  رد  نانآ  هک  دنناد  یم 
،“ تسا هتفرگ  رارق  نومزآ  شیامزآ و  تحت  دراوم  یمامت   ” رد هک  یسک   ، دنراد

. دنریگ رارق  نومزآ  شیامزآ و  دروم  دیاب  نانآ  هک  روطنآ  یتح 

نایم رد  هدنیازف  یرادافو  تمدخ و  رصع  کی  لابند  هب  اھتیرومأم  نیا  زا  کی  رھ 
یلاح رد   ، دمآ دنتشاد  ناھج  رد  أشنم  هک  ینامسآ  دنمشوھ  تادوجوم  یمامت 

ناھج و ۀرادا  یاھشور  ۀیلک  رد  دوبھب  تفرشیپ و  اب  ییاطعا  بقاعتم  رصع  رھ  هک 
رسپ چیھ  اطعا  نیا  ماگنھ  زا   . دش یم  یگژیو  نییعت  یتلود  یاھکینکت  یمامت  رد 

. تسا هتسویپن  شروش  هب  لیئاکیم  دض  رب  هناھاگآ  روط  هب  نونکات  لایرتام  رتخد  ای 
وا هاگچیھ  هک  دنراد  یم  یمارگ  دنراد و  تسود  دایز  یناشف  ناج  اب  ار  وا  ردقنآ  اھنآ 
گنرین و قیرط  زا  ریخا  ناراگزور  یاھمدآ  طقف   . درک دنھاوخن  درط  هناھاگآ  روط  هب  ار 

یھارمگ هب  یشروش  یاھتیصخش  رتالاب  عاونا  طسوت  زیمآ  بیرف  لالدتسا 
. دنا هدش  هدیناشک 
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تلود لیئاکیم  هک  دوب  اسرووی  ِیا  هرازھ  یا  هرود  یاھیناوخارف  زا  یکی  نایاپ  رد 
هچنآ ندروآ  رطاخ  هب  اب  ام  هتبلا  ؛ و  داد رارق  لیئربج  لیئونامع و  ناتسد  رد  ار  نادابن 

دھاش میدش  هدامآ  یگمھ  دوب  هداد  خر  یلمع  نینچ  زا  سپ  ناراگزور  رد  هک 
یتدم ام  ، و  میشاب وا  ییاطعا  تیرومأم  نیمراھچ  رد  لیئاکیم  ندش  دیدپان 

مازعا نادیم  راپسھر  هاتوک  یتدم  زا  سپ  وا  اریز   ، میدربن رس  هب  راظتنا  رد  ینالوط 
. دیدرگ وحم  ام  دید  زا  دش و 

فارس ناگتشرف  یزکرم  داتس  زا  ام   ، ییاطعا یدیدپان  نیا  زا  دعب  زور  نیموس  رد 
اسرووی هب  ناھج  ربخ  شخپ  متسیس  رد  ار  یربخ  مھم  بلطم  نیا  نادابن 

طسوت هک  هتخانشان  میفارس  کی  ۀدشان  مالعا  دورو  شرازگ  : ” میدرک هدھاشم 
تبث میفارس  نیا   . دش یم  یھارمھ  نوتگنیولس  لیئربج  درفنم و  میفانرپوس  کی 
زا ییاھ  همانرابتعا  تسا و  رادروخرب  نادابن  هب  قلعتم  ۀتسر  تاصخشم  زا  هدشن 

نوتگنیولس لیئونامع  طسوت  هک  دنک  یم  لمح  دوخ  اب  ار  اسرووی  یاھمایا  یامدق 
یلحم ناھج  کی  ناگتشرف  یلاع  ۀتسر  هب  میفارس  نیا   . تسا هدش  قیدصت 
“. تسا هدش  هدرامگ  رگشزومآ  نارواشم  هاپس  هب  شیپ  زا  دراد و  قلعت 

درادناتسا ۀلاس  لھچ  زا  شیب  ۀرود  کی  یارب  یفارس  یاطعا  نیا  لوط  رد  لیئاکیم 
یفارس رواشم  کی  ناونع  هب  وا  تدم  نیا  لوط  رد   . دوب بیاغ  نوتگنیولس  زا  ناھج 

تسیب و هب   ، دیمانب یصوصخ  یشنم  کی  تسا  نکمم  امش  هک  یزیچ   ، راگزومآ
قحلم دندرک  یم  راک  فلتخم  ۀرک  ود  تسیب و  رد  هک  فلتخم  داتسا  راگزومآ  شش 

هک دوب  هدنھد  یرای  رواشم و  ناونع  هب  وا  ینایاپ  تیرومأم  ای  تیرومأم  نیرخآ   . دوب
ۀبکوک زا  متسیس 84  رد  ۀرک 462  رد  ثیلثت  راگزومآ  رسپ  کی  ییاطعا  تیرومأم  هب 

. دوب لصو  نادابن  ناھج  رد   3

تیوھ نوماریپ  زگرھ  تیرومأم  نیا  لاس  تفھ  رسارس  رد  ثیلثت  راگزومآ  رسپ  نیا 
رصع نآ  لوط  رد   ، تسا تسرد   . دشن دعاقتم  لماک  روط  هب  دوخ  یفارس  راکمھ 

هب یگمھ  ام   . دش یم  هتسیرگن  صاخ  یرگن  فرژ  هقالع و  اب  اھمیفارس  یمامت  هب 
ناھج رد  میفارس  کی  تروص  هب  ام  بوبحم  یاورنامرف  هک  میتسناد  یم  یبوخ 

نئمطم وا  تیوھ  هب  تبسن  میتسناوت  یمن  زگرھ  اما   ، تسا هداد  هرھچ  رییغت  جراخ 
روط هب  زگرھ  ثیلثت  راگزومآ  رسپ  ِییاطعا  تیرومأم  هب  شقاحلا  نامز  ات  وا   . میشاب

یاھمیفارس هب  هشیمھ  نارود  نیا  رسارس  رد  اما   . دشن تیوھ  نییعت  یعطق 
هناھاگآان هک  میبایرد  ام  زا  کیچیھ  ادابم  ات   ، دش یم  هاگن  صاخ  ینارگن  اب  یلاع 

رد ور  نیا  زا  . و  میا هدوب  قولخم  یاطعا  تیرومأم  کی  رد  ناھج  یاورنامرف  نابزیم 
یاورنامرف هدننیرفآ و  هک  تسا  هتشاد  تقیقح  رما  نیا  دبا  یارب  ناگتشرف  اب  هطبار 
شیامزآ نومزآ و  تحت  دراوم  یمامت  رد  فارس  ناگتشرف  صخش  لکش  هب   ” اھنآ

“. تسا هتفرگ  رارق 

تایح رت  نییاپ  لاکشا  تعیبط  هدنیازف  روط  هب  یپایپ  یاھاطعا  نیا  هک  جیردت  هب 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



مسج رد  روھظ  یاھارجام  نیا  رد  رتشیب  رتشیب و  لیئربج   ، تفرگ دوخ  هب  ار  ناھج 
تقوم یاورنامرف  هدش و  اطعا  ِلیئاکیم  نایم  یناھج  طبار  ناونع  هب  ، و  دش ریگرد 

. دومن لمع   ، لیئونامع  ، ناھج

ار دوخ  ناھج  ۀدش  هدیرفآ  نارسپ  ۀتسر  هس  نیا  ییاطعا  ۀبرجت  لیئاکیم  لاح 
وا سپس   . لایرتام نارسپ  ، و  اھکدنانونال  ، اھقداص کلم  تسا : هتشاذگ  رس  تشپ 
نیرت نییاپ  ۀدنبای  زارف  یگدنز  نارود  نوگانوگ  یاھزاف  هب  ار  دوخ  هجوت  هک  نآ  زا  شیپ 
لوزن  ، دنک لوذبم  اضف  نامز و  یلماکت  یاھناسنا   ، هدارا بحاص  تاقولخم  زا  لکش 

. دبای تیصخش  یلاع  میفارس  کی  ناونع  هب  هتشرف  عون  تایح  لکش  هب  ات  دنک  یم 
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نویلیم دصیس  زا  شیب  یکدنا   ، دوش یم  هبساحم  ایشنروی  رد  نامز  هک  روطنآ 
لیئونامع هب  ناھج  تیلوئسم  یاھلاقتنا  نآ  زا  رگید  یکی  دھاش  ام   ، شیپ لاس 

زا دادخر  نیا   . میدرک هدھاشم  تمیزع  یارب  ار  لیئاکیم  یاھیزاس  هدامآ  میدوب و 
، اسرووی شدصقم  دومن  مالعا  وا  هک  ظاحل  نیدب   ، دوب توافتم  نیشیپ  یاھدادیور 

تمیزع بسانم  نامز  رد  ام  یاورنامرف   . تسا  ، ناتناورُا ناھجربا  یزکرم  داتس 
یامدق هاگراب  هب  ار  لیئاکیم  دورو  زگرھ  ناھجربا  ربخ  شخپ  یاھمتسیس  اما   ، دومن
مھم ۀینایب  نیا  نوتگنیولس  زا  وا  تمیزع  زا  سپ  یھاتوک  تدم   . دندرکن رکذ  اھمایا 

یارگزارف درونھر  کی  زورما  : ” دیدرگ رادیدپ  اسرووی  ربخ  شخپ  یاھمتسیس  رد 
یلاح رد  یلبق و  مالعا  نودب  تشاد  نادابن  ناھج  زا  یناسنا  أشنم  هک  هرامش  یب 

یھارمھ نادابن  لیئربج  طسوت  هدش و  قیدصت  نوتگنیولس  لیئونامع  طسوت  هک 
نیتسار حور  کی  تیعضو  رگنایامن  هتخانشان  دوجوم  نیا   . تشگ دراو  دش  یم 

“. تسا هدش  هتفریذپ  ام  نمجنا  هب  تسا و 

ًاتقوم اجنآ  رد  داتنِویا  هک  ار  یناراگزور  ییوگزاب   ، دینک ندید  اسرووی  زا  زورما  امش  رگا 
اسرووی رد  اضف  نامز و  ۀتخانشان  هژیو و  درونھر  نیا   . دینش دیھاوخ  تشاد  تماقا 

هداعلا قراخ  تیصخش  کی  لقادح   ، ارگزارف ناسنا  نیا  . و  تشاد ترھش  مان  نیا  هب 
هب لاس  هدزای  تدم  یارب   ، دوب ارگزارف  یاھناسنا  یحور  ۀلحرم  هیبش  ًاقیقد  هک 
ار شفیلاکت  دوجوم  نیا   . درک راک  یگدنز و  اسرووی  رد  ناتناورا  درادناتسا  تقو 
زا هک  ار  شناراطقمھ  یحور و  ناسنا  کی  کرتشم  فیاظو  دومن و  یم  تفایرد 

دراوم ، یمامت  رد  وا   ” . داد یم  ماجنا  دندمآ  یم  ناتناورا  نوگانوگ  یلحم  یاھناھج 
عقاوم یمامت  رد  “، و  تفرگ رارق  شیامزآ  نومزآ و  تحت   ، شناعونمھ نوچمھ  یتح 
هب هک  نیا  نمض   ، دشاب یم  دوخ  یاھقوفام  نانیمطا  دامتعا و  قیال  هک  دومن  تابثا 
. دوب رادروخرب  دوخ  یاتمھ  یاھحور  ۀنارادافو  نیسحت  مارتحا و  زا  رادیاپ  یا  هنوگ 

لابند لماک  ۀقالع  اب  ار  یحور  درونھر  نیا  یناگدنز  نارود  ام  نوتگنیولس  رد 
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ِحور نیا  هک  میتسناد  یم  یبوخ  هب  لیئربج  روضح  ۀطساو  هب  ، و  میدرک یم 
ام یلحم  ناھج  ۀدش  اطعا  یاورنامرف  زج  یسک  درونھر  ۀرامش  یب  هتشادنپان و 

رھاظ یناسنا  لماکت  زا  هلحرم  کی  شقن  رد  هک  لیئاکیم  روھظ  نیلوا  نیا   . دوبن
ام  . دوب هدرک  روحسم  هدز و  ناجیھ  ار  نادابن  یمامت  هک  دوب  یدادیور  دوب  هدش 
تروص هب  وا   . میدوب نآ  رگ  هراظن  نونکا  یلو  میدوب  هدینش  ییاھزیچ  نینچ  نوماریپ 

، و دش رھاظ  اسرووی  رد  هتفای  شزومآ  ًامامت  هتفای و  دشر  ًالماک  یحور  ناسنا  کی 
انواھ هب  ارگزارف  یاھناسنا  زا  هورگ  کی  یورشیپ  ماگنھ  ات  ار  دوخ  یناگدنز  نارود 

رد هلصافالب  تسشن و  وگتفگ  هب  اھمایا  یامدق  اب  اجنآ  رد  وا   . داد همادا  وحن  نیدب 
یتدم ، و  دومن کرت  ار  اسرووی  تافیرشت  نودب  یناھگان و  روط  هب  لیئربج  روضح 

. تشگ رھاظ  نوتگنیولس  رد  دوخ  لومعم  ناکم  رد  نآ  زا  دعب  هاتوک 

لکش هب  دراد  ًالامتحا  لیئاکیم  هک  میدرب  یپ  ام  ماجنارس  هک  دوب  اطعا  نیا  نایاپ  رد 
کلم نیرتالاب  زا   ، دوش یم  رھاظ  دوخ  ناھج  یاھتیصخش  نوگانوگ  یاھ  هتسر 

. اضف نامز و  یلماکت  تارک  رد  نوخ  مسج و  یواح  یاھناسنا  ات  هتفرگ  اھقداص 
ۀدنیآ روھظ  لامتحا  شزومآ  هب  عورش  قداص  کلم  یاھجلاک  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
رد یدایز  یزادرپ  نامگ  ، و  دندومن مسج  یواح  ناسنا  کی  تروص  هب  لیئاکیم 
هک نیا   . تفرگ تروص  حیضوت  لباقریغ  یاطعا  نینچ  یلامتحا  کینکت  اب  هطبار 

دیدج و ۀقالع  بجوم  دوب  هدش  رھاظ  ارگزارف  ناسنا  کی  شقن  رد  ًاصخش  لیئاکیم 
یلحم و ناھج  زا  راذگ  یط  ًامامت  قولخم  تفرشیپ  یلک  حرط  هب  یا  هفاضا 

. دوب هدش   ، ود رھ   ، ناھجربا

فارتعا لیئربج  یتح   . دنام یقاب  زار  کی  زونھ  یپ  رد  یپ  یاھاطعا  نیا  کینکت 
ناھج ۀدننیرفآ  تشھب و  رسپ  نیا  نآ  ۀطساو  هب  هک  ار  یشور  هک  دنک  یم 

شنامرف تحت  تاقولخم  زا  یکی  تیصخش  لکش  هب  هاوخلد  روط  هب  تسناوت  یم 
. دمھف یمن  دنک  هبرجت  ار  وا  یگدنز  دوش و  رھاظ 
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، دش انشآ  عوقو  فرش  رد  یاطعا  کی  تامدقم  اب  نوتگنیولس  یمامت  هک  لاح 
ۀدنامیقاب راب  نیلوا  یارب  دناوخ و  ارف  یزکرم  داتس  ۀرایس  رد  ار  نارگتماقا  لیئاکیم 
ندومن هبرجت  روظنم  هب  هک  دومن  مالعا  وا   . تخاس راکشآ  ار  مسج  رد  روھظ  حرط 
داتس ۀرایس  رد  هبترمالاو  ناردپ  هاگراب  رد  ایشناروم  ناسنا  کی  یناگدنز  نارود 

راب نیلوا  یارب  سپس  . و  دنک یم  کرت  ار  نوتگنیولس  یدوز  هب  مجنپ  ۀبکوک  یزکرم 
لکش رد  یلماکت  ۀرک  کی  رد  وا  ییاھن  ای  یمتفھ  یاطعا  هک  میدینش  ار  مالعا  نیا 

. تفای دھاوخ  ماجنا  یناسنا  مسج 

هرک ۀدمآ  درگ  نانکاس  مشش  یاطعا  روظنم  هب  نوتگنیولس  کرت  زا  شیپ  لیئاکیم 
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دادماب نابات و  ۀراتس  اھنت و  میفارس  کی  طسوت  هک  یلاح  رد  داد و  رارق  بطاخم  ار 
راب هک  یلاح  رد   . دومن تمیزع  همھ  لماک  ناگدید  یولج  دش  یم  یھارمھ  نادابن 
هب یرادا  یاھتیلوئسم   ، دوب هدش  هدرپس  لیئونامع  هب  ناھج  یتسرپرس  رگید 

. دیدرگ میسقت  رت  هدرتسگ  روط 

ارگزارف تیعضو  زا  هک  ییایشناروم  غلاب  ًالماک  ناسنا  کی  تروص  هب  لیئاکیم 
زاجم هک  مفسأتم  نم   . تشگ رھاظ  جنپ  ۀبکوک  یزکرم  داتس  رد  دوب  رادروخرب 
راکشآ ار  هرامش  یب  ییایشناروم  ناسنا  یناگدنز  نارود  نیا  تایئزج  متسین 
ۀبرجت رد  راودا  نیرتزیگنا  تفگش  نیرت و  هداعلا  قراخ  زا  یکی  نآ  هک  ارچ   ، مزاس
ایشنروی رد  ار  وا  رابگوس  ارجامرپ و  تماقا  یتح  نیا  ، و  دوب لیئاکیم  ییاطعا 

نیا شریذپ  رد  هک  ییاھتیدودحم  یرایسب  نایم  رد  اما   . دزاس یمن  ینثتسم 
نارود نیا  تایئزج  نتخاس  شاف  رد  تیعونمم   ، دش لامعا  نم  رب  تیرومأم 

. دشاب یم  موتنَدنِا  ِییایشناروم  ناسنا  ناونع  هب  لیئاکیم  یناگدنز  زیگنا  تفگش 

راکشآ ام  یمامت  یارب   ، تشگزاب ییایشناروم  یاطعا  نیا  زا  لیئاکیم  هک  یماگنھ 
ناھج یاورنامرف  هک  نیا  ، و  دوب هدش  اتمھ  قولخم  کی  ام  ۀدننیرفآ  هک  دوب 
ِدنمشوھ تادوجوم  زا  لکش  نیرت  نییاپ  یتح  زوسلد  روای  تسود و  نینچمھ 

ۀرادا رد  قولخم  هاگدید  یجیردت  باستکا  نیا  ام   . دوب شملاع  رد  هدش  هدیرفآ 
، دوب هدش  رادیدپ  جیردت  هب  هک  ارچ   ، میدوب هدرک  هظحالم  رما  نیا  زا  شیپ  ار  ناھج 
زا دعب  یتح   ، دیدرگ راکشآ  رتشیب  یناسنا  ِییایشناروم  یاطعا  لیمکت  زا  دعب  اما 

. دش نینچ  رتشیب  مھ  زاب  ایشنروی  رد  راجن  رسپ  یناگدنز  نارود  زا  وا  تشگزاب 

عالطا شیپ  زا  ایشناروم  یاطعا  زا  لیئاکیم  ییاھر  نامز  نوماریپ  لیئربج  طسوت  ام 
اھنویلیم  . میداد بیترت  نوتگنیولس  رد  بسانم  یتفایض  ور  نیا  زا  ، و  میتشاد

نارگتماقا تیرثکا  دندمآ و  درگ  نادابن  بکاوک  یزکرم  داتس  تارک  زا  دوجوم  نویلیم 
دماشوخ شناھج  ییاورنامرف  هب  ار  وا  ات  دندمآ  مھ  درگ  نوتگنیولس  رواجم  تارک  رد 
ییاورنامرف کی  زا  ینادردق  راھظا  ام و  ددعتم  یاھییوگدماشوخ  هب  خساپ  رد   . دنیوگ

ًافرص نم  : ” داد خساپ  اھنت  وا   ، تسا دنمقالع  شتاقولخم  هب  روشرپ  یا  هنوگ  هب  هک 
ار تشھب  نارسپ  شخب  ترسم  راک  طقف  نم   . ما هدوب  مردپ  راک  ماجنا  هب  لوغشم 
“. دنتسھ اھنآ  کرد  قاتشم  دنراد و  تسود  ار  ناشتاقولخم  هک  مھد  یم  ماجنا 

رد شیوخ  یارجام  هب  ناسنا  رسپ  ناونع  هب  لیئاکیم  هک  یتعاس  ات  زور  نآ  زا  اما 
یاھدرواتسد یرایسب  نوماریپ  ثحب  هب  نادابن  یمامت   ، دیزرو تردابم  ایشنروی 

ناسنا کی  ییاطعا  روھظ  ناونع  هب  هک  روطنآ   ، ناشماقم یلاع  یاورنامرف 
نوچمھ اجنآ  رد  وا   . داد همادا   ، دومن لمع  موتنَدنِا  رد  یلماکت  دوعص  ِییایشناروم 

رد دندوب  هدمآ  درگ  شتماقا  ۀبکوک  یمامت  یدام  تارک  زا  هک  شنارایمھ  یمامت 
. تفرگ رارق  نومزآ  دروم  دراوم  یمامت 
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لیئاکیم ییاھن  متفھ و  یاطعا  راظتنا  مشچ  یگمھ  ام  لاس  رازھ  اھھد  یارب 
مسج لکش  رد  ییاھن  یاطعا  نیا  هک  دوب  هداد  شزومآ  ام  هب  لیئربج   . میدوب

روط هب  ییاھن  یارجام  نیا  ۀویش  ، و  ناکم  ، نامز زا  ام  اما   ، دوش یم  ماجنا  یناسنا 
. میدوب ربخ  یب  لماک 

یمومع مالعا  نیا  میدش  علطم  اوح  مدآ و  یاطخ  زا  ام  هک  نیا  زا  سپ  هاتوک  یتدم 
تروص دوب  هدیزگرب  شیوخ  ییاھن  یاطعا  ۀنحص  ناونع  هب  ار  ایشنروی  لیئاکیم  هک 
ناکم کی  امش  ۀرک  لاس  رازھ  جنپ  یس و  زا  شیب  یارب  بیترت  نیدب  . و  تفرگ
یراکناھن هنوگچیھ   . دومن لاغشا  ار  ناھج  یمامت  یاھشیامھ  رد  نایامن  رایسب 

راک رد  ایشنروی  یاطعا  زا  هلحرم  رھ  اب  هطبار  رد  مسج ) رد  نتفای  روھظ  زار  زا  اوس  )
هب نوتگنیولس  هب  لیئاکیم  ۀنادنمزوریپ  ییاھن و  تشگزاب  ات   ، نیرخآ ات  نیلوا  زا   . دوبن

یمامت نوماریپ  یناھج  یزاس  ینلع  نیرتلماک   ، ناھج یلاع  یاورنامرف  ناونع 
. تفرگ تروص  تسویپ  عوقو  هب  امش  دنلبرس  رایسب  اما  کچوک  ۀرک  رد  هک  هچنآ 

دادخر دوخ  ندیسر  ارف  نامز  ات   ، تسا نینچ  راک  شور  میتشاد  رواب  ام  هک  یلاح  رد 
عالطا زگرھ   ، دیدرگ رادیدپ  نیمز  رد  ملاع  ناوتان  دازون  کی  ناونع  هب  لیئاکیم  هک 

هورگ ۀتفای  دشر  ًالماک  درف  کی  تروص  هب  هشیمھ  وا  نامز  نآ  زا  شیپ   . میتشادن
زا هک  دوب  زیگناروش  مالعا  کی  نیا  ، و  دوب هدش  رھاظ  ییاطعا  شنیزگ  یتیصخش 

هدش دلوتم  ایشنروی  رد  محل  تیب  دازون  دش  هتفگ  هک  دیدرگ  شخپ  نوتگنیولس 
. تسا

ار ماگ  نیرتزیمآ  هرطاخم  ام  تسود  هدننیرفآ و  هک  میدرب  یپ  ام  اھنت  هن  ماگنھ  نآ  رد 
ۀتیروتا تیعقوم و  ًارھاظ  ، و  تشاد یمرب  تشاد  شیوخ  یناگدنز  نارود  یمامت  رد 

هکلب  ، تخادنا یم  رطخ  هب  ناوتان  دازون  کی  تروص  هب  اطعا  نیا  رد  ار  شیوخ 
ناونع هب  ار  وا  یناسنا  ییاھن و  یاطعا  نیا  رد  وا  ۀبرجت  هک  میدیمھف  نینچمھ 

تردق ۀکیرا  رب  دبا  یارب  نادابن  ناھج  یلاع  ارچ و  نوچ و  نودب  یاورنامرف 
یمامت رد  اھمشچ  یمامت  نیمز  تقو  هب  نرق  موس  کی  یارب   . دناشن یم 
تادوجوم یمامت   . دوب هدش  هتخود  ایشنروی  هب  یلحم  ناھج  نیا  یاھشخب 

زا اھتدم  ام  هک  روطنامھ  ، و  دوب نایرج  رد  اطعا  نیرخآ  هک  دندرک  یم  کرد  دنمشوھ 
، میتشاد یھاگآ  ایشنروی  رد  ایشسگیلک  تدناعم  ایناتِس و  رد  رفیسول  شروش 
رد ایشنروی  رد  ام  یاورنامرف  یرادیدپ  ندمآ و  دورف  زا  سپ  هک  ار  ییالقت  تدش 

کرد یبوخ  هب  دمآ  یم  لابند  هب  یناسنا  مسج  ۀنانتورف  تھابش  لکش و 
. میدرک یم 

وا زا  شیپ  ِرگید  نادازون  یمامت  دننامھ  تسرد   ، یدوھی دازون   ، فسوی دنزرف  عشوی 
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زج هب   ، تشگ دلوتم  ایند  نیا  رد  دش و  هتسب  شا  هفطن   ، لاح هب  ات  ماگنھ  نآ  زا  و 
ۀدننیرفآ تشھب و  یھلا  رسپ  کی   ، نادابن لیئاکیم  روھظ  هژیو  دازون  نیا  هک  نیا 

لکش هب  تیھولا  روھظ  زار  نیا  . و  دوب تادوجوم  اھزیچ و  ِیلحم  ناھج  نیا  یمامت 
لح دبا  یارب   ، دوب ایند  رد  یعیبط  أشنم  یاراد  نآ  زا  اوس  هک   ، یسیع یرشب 
روھظ شور  کینکت و  زا  زگرھ  تیدبا  رد  یتح  امش   . دنام دھاوخ  یقاب  هدشان 

زار نیا   . تفای دیھاوخن  عالطا  شتاقولخم  تھابش  لکش و  رد  هدننیرفآ 
تسا یھلا  نارسپ  نآ  درف  هب  رصحنم  ییاراد  رارسا  نیا  ، و  دشاب یم  نوتگنیرانوس 

. دنا هتشاذگ  رس  تشپ  ار  ییاطعا  ۀبرجت  هک 

نیا  . دنتشاد عالطا  لیئاکیم  عوقو  فرش  رد  دورو  زا  نیمز  دنمدرخ  نادرم  زا  یخرب 
ۀرک اب  هرک  کی  یاھسامت  قیرط  زا  دندوب  یونعم  شنیب  یاراد  هک  دنمدرخ  نادرم 
زا اھمیفارس  . و  دنتفای عالطا  ایشنروی  رد  لیئاکیم  عوقولا  بیرق  یاطعا  زا  رگید 

دوب ناندرَا  ناشربھر  هک  ینادلک  نانھاک  زا  هورگ  کی  هب  ینیبانیب  تاقولخم  قیرط 
اھنت  . دندرک رادید  روخآ  رد  دازون  کدوک  زا  ادخ  نادرم  نیا   . دندرک مالعا  ار  رما  نیا 

زا وا  نارایتسد  ناندرَا و  هب  مالعا  نیا  یسیع  دلوت  هب  طوبرم  ِیعیبط  قوف  دادخر 
. دوب یم  دوب  لصو  غاب  نیلوا  رد  اوح  مدآ و  هب  ًاقباس  هک  یمیفارس  قیرط 

رد رسپ  نیا  ، و  دندوب دوخ  لسن  راگزور و  طسوتم  دح  مدرم  یسیع  یرشب  نیدلاو 
نآ ناکدوک  لومعم  ۀویش  هب  دش و  دلوتم  نز  زا  وحن  نیدب  دنوادخ  ۀتفای  روھظ  مسج 

. تفای شرورپ  رصع  داژن و 

هدننیرفآ رسپ  یناسنا  یاطعا  تیاور   ، ایشنروی رد  لیئاکیم  تقوم  تماقا  ناتساد 
. تسا تیاور  نیا  دوصقم  هدودحم و  زا  رتارف  هک  تسا  یعوضوم   ، امش ۀرک  رد 
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ناونع هب  وا  اھنت  هن  ایشنروی  رد  لیئاکیم  زیمآ  تیقفوم  ییاھن و  یاطعا  زا  دعب 
هکلب  ، دش عقاو  شریذپ  دروم  اھمایا  یامدق  طسوت  نادابن  راتخم  دوخ  یاورنامرف 
ردپ طسوت  شدوخ  شنیرفآ  یلحم  ناھج  ۀدش  تیبثت  ریدم  ناونع  هب  نینچمھ 

لابند هب   ، ادخ رسپ  ناسنا و  رسپ   ، لیئاکیم نیا   . دش هتخانش  تیمسر  هب  یناھج 
. دیدرگ مالعا  نادابن  ۀدش  تیبثت  نارمکح  ناونع  هب  نوتگنیولس  هب  شتشگزاب 

ردپ کرتشم  نالعا  هک  یلاح  رد   ، دمآ اسرووی  زا  لیئاکیم  تیمکاح  مالعا  نیمتشھ 
هناگی ار  ناسنا  دنوادخ و  دنویپ  نیا  هک   ، دمآ تشھب  زا  نادواج  رسپ  یناھج و 

دوب نکاس  نوتگنیولس  رد  هک  ییاھمایا  داحتا  هب  تشاد و  ررقم  ناھج  تسرپرس 
هب  . دراد مالعا  تشھب  هب  تمیزع  یریگ و  هرانک  یارب  ار  دوخ  دصق  هک  داد  نومنھر 

یاھاروش زا  هک  دش  هداد  دومنھر  زین  هبکوک  یزکرم  داتس  رد  اھمایا  نانمؤم 
ثیلثت نارسپ  یراکمھ  هرواشم و  ۀمتاخ  هب  لیئاکیم  اما   . دنریگ هرانک  اھ  هبترمالاو 
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یارب هک  دومن  اضاقت  اھنآ  زا  ًاصخش  دروآ و  درگ  نوتگنیولس  رد  ار  اھنآ  وا   . دادن تیاضر 
زاربا تشھب  رد  دوخ  ناریدم  هب  اھنآ   . دننامب یقاب  نادابن  رد  راک  ۀمادا  یارب  هشیمھ 

نیمارف نآ  دعب  یھاتوک  تدم  ، و  دننک یم  تعاطا  اضاقت  نیا  زا  هک  دندرک  لیامت 
لیئاکیم هاگراب  هب  ار  یزکرم  ناھج  نارسپ  نیا  دبا  یارب  هک  تشھب  زا  ییادج 

. دیدرگ رداص  تخاس  یم  لصو  نادابن 

ییاطعا نارود  هک  دوب  مزال  نامز  ایشنروی  تقو  هب  لاس  درایلیم  کی  ًابیرقت  هب 
شدوخ شنیرفآ  ناھج  رد  وا  یلاع  ۀتیروتا  ییاھن  تیبثت  ددرگ و  لیمکت  لیئاکیم 
شزومآ هدننک  هرادا  کی  تروص  هب   ، دمآ ایند  هب  هدننیرفآ  کی  لیئاکیم   . دوش ماجنا 

زا ار  شیوخ  تیمکاح  هک  دوب  مزال  اما   ، دید میلعت  ییارجا  ریدم  کی  تروص  هب   ، تفای
هک یا  هصرع  ناونع  هب  امش  کچوک  ۀرک  بیترت  نیدب  . و  دروآ تسد  هب  هبرجت  قیرط 

، تسا هدش  هتخانش  نادابن  رسارس  رد  دومن  لیمکت  ار  شا  هبرجت  لیئاکیم 
دودحمان و لرتنک  هک  نیا  زا  شیپ  یتشھب  ۀدننیرفآ  رسپ  رھ  یارب  هک  یا  هبرجت 
امش هک  جیردت  هب   . تسا مزال  دوش  هداد  وا  هب  شدوخ  تخاس  ناھج  یتسرپرس 

ریگرد هک  ییاھتیصخش  یاھلآ  هدیا  نوماریپ   ، دینک یم  دوعص  یلحم  ناھج  رد 
. تخومآ دیھاوخ  رتشیب  دندوب  لیئاکیم  نیشیپ  یاھاطعا 

تیبثت ار  شدوخ  تیمکاح  اھنت  هن  قولخم  لکش  هب  شیاھاطعا  لیمکت  رد  لیئاکیم 
شیازفا زین  ار  لاعتم  یادخ  لماکت  لاح  رد  تیمکاح  نینچمھ  هکلب  دومن  یم 

زا هدنیآ  دورف  شھوژپ  کی  رد  اھنت  هن  اھاطعا  نیا  نایرج  رد  هدننیرفآ  رسپ   . داد یم 
یزاسراکشآ هب  هکلب   ، دش ریگرد  قولخم  تیصخش  نوگانوگ  یاھتشرس 

روطنآ  ، اھنآ یبیکرت  یگناگی  هک  تشھب  یاھتیھولا  نوگانوگ  ددعتم و  یاھتساوخ 
لاعتم دزیا  تساوخ  ۀدننک  راکشآ   ، دوش یم  راکشآ  یلاعتم  ناگدننیرفآ  طسوت  هک 

. تفای تسد  زین   ، تسا

حور تفھ  توافتم  تشرس  رد  دبا  یارب  اھتیھولا  تساوخ  نوگانوگ  یاھ  هبنج  نیا 
راکشآ هژیو  روط  هب  لیئاکیم  یاھاطعا  زا  کی  رھ  ، و  تسا هتفای  مسجت  داتسا 

قداص کلم  لکش  هب  دوخ  یاطعا  رد  وا   . دوب تینابر  یاھ  هولج  نیا  زا  یکی  ۀدننک 
، کدنانونال لکش  هب  اطعا  رد  ؛  تخاس یلجتم  ار  حور  ، و  رسپ  ، ردپ دحتم  تساوخ 
اطعا رد  ؛  دومن راکشآ  ار  حور  ردپ و  تساوخ   ، یمدآ یاطعا  رد  ؛  رسپ ردپ و  تساوخ 

وا اسرووی  ناسنا  لکش  هب  اطعا  رد  ؛  حور رسپ و  تساوخ   ، فارس ۀتشرف  لکش  هب 
، ایشناروم ناسنا  لکش  هب  اطعا  رد  ؛  دراذگ شیامن  هب  ار  دنویپ  لماع  تساوخ 

ردپ تساوخ  قباطم   ، ایشنروی رد  یدام  یاطعا  رد  ؛ و  نادواج رسپ  تساوخ 
. نوخ مسج و  یاراد  ناسنا  کی  ناونع  هب  یتح   ، دومن یگدنز  یناھج 

شیادیپ هب  نینچمھ  لیئاکیم و  یلاع  تیمکاح  ققحت  هب  اطعا  تفھ  نیا  لیمکت 
شیاھاطعا زا  کیچیھ  رد  لیئاکیم   . دیماجنا نادابن  رد  لاعتم  تیمکاح  لامتحا 

یزاسراکشآ کی  اطعا  تفھ  یمامت  لک  عمج  اما   ، تخاسن راکشآ  ار  لاعتم  یادخ 
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. تسا نادابن  رد  لاعتم  دزیا  دیدج 

یلجت تیلباق  ندوب  لماکان  زا  دوعص   ، ناسنا هب  دنوادخ  زا  دورف  ۀبرجت  رد  لیئاکیم 
ار تیانوسبَا  درکراک  یارب  دوخ  لیسناتپ  ِییاھر  تیاھن  یھانتمان و  لمع  تیلاعت  هب 
نامز و ۀدننیرفآ  کی   ، هدننیرفآ رسپ  کی   ، لیئاکیم  . درک یم  هبرجت  نامزمھ  روط  هب 

یاھھورگ زا  یکی  زا  یوضع   ، هناگتفھ داتسا  رسپ  کی   ، لیئاکیم اما   ، تسا ناکم 
. دنھد یم  لیکشت  ار  ثیلثت  تیاغ  هک  تسا  یھلا 

داتسا حور  تفھ  یاھتساوخ  یزاسراکشآ  ۀبرجت  نایم  زا  روبع  رد  هدننیرفآ  رسپ 
رد لیئاکیم   . تسا هدرک  روبع  لاعتم  تساوخ  نتخاس  راکشآ  ۀبرجت  نایم  زا   ، ثیلثت

داتسا نارسپ  ۀیلک  هارمھ  هب   ، تیلاعت تساوخ  ۀدننک  راکشآ  ناونع  هب  درکراک 
ناھج رصع  نیا  رد  وا   . تسا هدرک  تیوھ  نییعت  لاعتم  اب  دبا  یارب  ار  دوخ   ، رگید
تکرش تیلاعت  تیمکاح  هب  ندیشخب  تیعقاو  رد  دزاس و  یم  راکشآ  ار  لاعتم 

یارب یبرجت  ثیلثت  نیلوا  رد  وا  ناھج  یدعب  رصع  رد  هک  میراد  رواب  ام  اما   . دنک یم 
. درک دھاوخ  یعاسم  کیرشت  لاعتم  دزیا  اب  اھنآ  رد  ینوریب و  یاضف  یاھناھج 

، ینوکسم ۀرک  نویلیم  هد  رورس   ، نادابن یمامت  زیگنارب  ساسحا  دبعم  ایشنروی 
قداص کلم  مداخ  کی   ، نادابن یمامت  یاورنامرف   ، حیسم لیئاکیم  یناسنا  هاگلزنم 
رایمھ کی   ، مدآ عون  زا  هدنھد  تاجن  کی   ، متسیس ۀدنھد  تاجن  کی   ، اھورملق یارب 
ناسنا رسپ  کی   ، ایشناروم ۀدنورشیپ  کی   ، ارگزارف یاھحور  رایتسد  کی   ، یفارس
امش تاشراگن  . و  تسا ایشنروی  یا  هرایس  سنرپ  ، و  یناسنا مسج  لکش  رد 
یزور هک  تسا  هداد  هدعو  یسیع  نیمھ  دیوگ  یم  هک  هاگنآ  دیوگ  یم  ار  تقیقح 

. ددرگزاب  ، بیلص ۀرک   ، شیوخ ییاھن  یاطعا  ۀرک  هب 

نیموس تصش و  دنک  یم  فصو  ار  حیسم  لیئاکیم  یاطعا  تفھ  هک  هلاقم  نیا  ]
یاھتیصخش ۀدھع  هب  شتیلوئسم  هک  تسا  یبلاطم  ۀئارا  زا  یرس  کی  زا  هلاقم 

مسج لکش  رد  نیمز  رد  لیئاکیم  روھظ  نامز  ات  ار  ایشنروی  خیرات  ، و  تسا نوگانوگ 
هک هرفن  هدزاود  ِینادابن  نویسیمک  کی  طسوت  تالاقم  نیا   . دنک یم  لقن  یناسنا 

. تسا هتفای   شراگن  ۀزاجا  دندرک  یم  لمع  قداص  کلم  ایشوتنم  یتسرپرس  تحت 
رد ام  نیلوئسم  طسوت  هک  یکینکت  قیرط  زا  ار  اھنآ  میا و  هتشاگن  ار  تایاور  نیا  ام 

یسیلگنا نابز  هب  هدیدرگ  زاجم  ایشنروی  تقو  هب  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 1935 
[. میدروآرد
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 120
ایشنروی هب  لیئاکیم  یاطعا 

یناسنا مسج  لکش  رد  هک  یماگنھ   ، لیئاکیم یگدنز  ییوگزاب  یتسرپرس  راک 
، یزاسراکشآ نویسیمک  قداص  کلم  ریدم   ، نم هب  لیئربج  طسوت   ، دوب ایشنروی  رد 

هک ار  یصخشم  یاھدادخر  ناتساد  نیا  مراد  هزاجا  نم   . تسا هدیدرگ  لوحم 
هب وا  یاطعا  ۀبرجت  ییاھن  زاف  رد  ایشنروی  هب  هدننیرفآ  رسپ  دورو  زا  شیپ  هلصافالب 
هک روطنآ  ناسکی  تایح  لکش  هب  ندرک  یگدنز   . منک هضرع  تسویپ  عوقو  هب  ناھج 

لکش هب  دوخ  یاطعا  ، و  دراد یم  موزلم  دوخ  شنیرفآ  دنمشوھ  تادوجوم  رب  وا 
رھ هک  تسا  یتمیق  زا  یشخب   ، وحن نیدب  دوخ  ۀدیرفآ  تادوجوم  نوگانوگ  عاونا 
یواح هک  شدوخ  تخاس  ناھج  یلاع  لماک و  تیمکاح  یارب  دیاب  هدننیرفآ  رسپ 

. دزادرپب تسا  تادوجوم  اھزیچ و 

راب شش  ار  دوخ  نادابن  لیئاکیم   ، داد مھاوخ  حرش  نونکا  هک  ییاھدادخر  زا  شیپ 
اطعا شیوخ  دنمشوھ  تادوجوم  عونتم  شنیرفآ  زا  توافتم  ۀتسر  شش  لکش  هب 
زا هتسر  نیرت  نییاپ   ، یناسنا مسج  لکش  هب  هک  تشگ  هدامآ  وا  سپس   . دومن
ناونع هب  ، و  دیآ دورف  ایشنروی  رد   ، دنرادروخرب هدارا  زا  هک  شدنمشوھ  تاقولخم 
قباطم ار  ناھج  تیمکاح  هب  لین  مارد  رد  ییاھن  لمع   ، یدام ورملق  ناسنا  نینچ 

. دروآ رد  ارجا  هب  اھناھج  ناھج  یتشھب  یھلا  نایاورنامرف  نیمارف 

هورگ کی  یھانتم  ۀبرجت  اھنت  هن  نیشیپ  یاھاطعا  نیا  زا  کی  رھ  نایرج  رد  لیئاکیم 
اب یراکمھ  رد  نینچمھ  هکلب   ، دروآ تسد  هب  ار  دوخ  ۀدش  هدیرفآ  تادوجوم  زا 

وا ندومن  بوصنم  هب  دوخ  ۀطساو  هب  هک  تفای  تسد  یرورض  ۀبرجت  کی  هب  تشھب 
لیئاکیم  . دومن یم  کمک  رتشیب  شیوخ  ۀتخاس  ناھج  یاورنامرف  ناونع  هب 

ناونع هب  یلحم  ناھج  تقو  هب  هدش  یرپس  تاقوا  زا  هظحل  رھ  رد  تسناوت  یم 
رسپ کی  ناونع  هب  دنک و  لامعا  ار  شیوخ  یصخش  تیمکاح  هدننیرفآ  رسپ  کی 

نینچ رد   . دنک تموکح  شناھج  رب  شدوخ  یباختنا  ۀویش  هب  تسناوت  یم  هدننیرفآ 
لیئاکیم اما   . دندرک یم  کرت  ار  ناھج  هطوبرم  یتشھب  نارسپ  لیئونامع و   ، یتلاح

رب هدننیرفآ  رسپ  کی  ناونع  هب  شیوخ  ۀناگادج  قح  ۀطساو  هب  ًافرص  هک  دوبن  لیام 
زا تشھب  ثیلثت  زا  هنارایمھ  یرادربنامرف  اب  هک  درک  یم  وزرآ  وا   . دنک تموکح  نادابن 

نآ اب  هک  ییاج   ، دبای زارف  ناھج  تبترم  رد  الاو  هاگیاج  نآ  هب  یلمع  ۀبرجت  قیرط 
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لاعتم دزیا  یالاو  ییاورنامرف  یگژیو  هدنیآ  رد  هک  ییارجا  درخ  شنیب و  لامک 
. تشگ یم  رادروخرب  نآ  روما  ۀرادا  شناھج و  رب  تموکح  تیحالص  زا  دوب  دھاوخ 
هب یلاعتم  تیریدم  هکلب  هدننیرفآ  رسپ  کی  ناونع  هب  تموکح  رد  لامک  هن  وا  یوزرآ 

. دوب لاعتم  دزیا  یھلا  ۀبرجت  ناھج و  درخ  رھظم  ناونع 

تاقولخم نوگانوگ  یاھ  هتسر  هب  اطعا  تفھ  نیا  ماجنا  رد  لیئاکیم  ور  نیا  زا 
ار قولخم  مھف  رد  مزال  ۀبرجت  وا   ، تسخن تشاد : هناگود  دوصقم  کی  شناھج 
هب ار  لماک  تیمکاح  هک  نآ  زا  شیپ  هدننیرفآ  نارسپ  ۀیلک  زا  هک   ، دومن یم  لیمکت 
قح قباطم  نامز  رھ  رد  دناوت  یم  هدننیرفآ  رسپ  کی   . دوش یم  هبلاطم  دنریگ  هدھع 
لکش هب  اطعا  تفھ  زا  روبع  زا  سپ  اھنت  وا  اما   ، دنک تموکح  شناھج  رب  شدوخ 

. دنک تموکح  تشھب  ثیلثت  یلاع  ۀدنیامن  ناونع  هب  دناوت  یم  ناھج  تاقولخم 
هک ار  تشھب  ثیلثت  ۀتیروتا  رثکادح  یگدنیامن  راختفا  نتشاد  یوزرآ  وا   ، مود

زا  . تشاد ددرگ  لامعا  یلحم  ناھج  کی  یصخش  میقتسم و  ۀرادا  رد  دناوت  یم 
روط هب  دوخ  یناھج  یاھاطعا  زا  کی  رھ  ۀبرجت  لوط  رد  لیئاکیم  ور  نیا 

هتفرگ رب  رد  یاھتساوخ  عیطم  هنابلطواد  روط  هب  ار  دوخ  لوبق  لباق  زیمآ و  تیقفوم 
هک ینعم  نیا  هب   . تخاس تشھب  ثیلثت  صاخشا  عونتم  یاھطابترا  نوگانوگ  ۀدش 

اطعا نیمود  رد  ؛  دوب حور  ، و  رسپ  ، ردپ تساوخ  عمج  عیطم  وا  اطعا  نیلوا  رد 
اطعا نیمراھچ  رد  ؛  حور ردپ و  تساوخ  اطعا  نیموس  رد  ؛  رسپ ردپ و  تساوخ 

اطعا نیمشش  رد  ؛  نارکیب حور  تساوخ  اطعا  نیمجنپ  رد  ؛  حور رسپ و  تساوخ 
ردپ تساوخ   ، ایشنروی رد   ، رخآ متفھ و  یاطعا  لوط  رد  ؛ و  نادواج رسپ  تساوخ 

. یناھج

ۀبرجت اب  ار  یناھج  ناگدننیرفآ  ۀناگتفھ  یاھزاف  ِیھلا  تساوخ  لیئاکیم  ور  نیا  زا 
. دنک یم  بیکرت  شیصخش  تیمکاح  رد  شیوخ  یلحم  ناھج  تاقولخم  ۀنامیھف 

زا هچ  رگ   ، تسا هدش  نکمم  ۀتیروتا  تردق و  نیرتگرزب  ۀدنیامن  وا  تلود  بیترت  نیدب 
اریز تسا  دودحمان  وا  تردق   . تسا هتشگ  یھت  یرایتخا  یاھتشادنپ  یمامت 
ارچ نوچ و  یب  وا  ۀتیروتا   . تسا تشھب  یاھتیھولا  اب  یبرجت  طابترا  زا  یشان 
تیمکاح  . دمآ تسد  هب  ناھج  تاقولخم  لکش  رد  یعقاو  ۀبرجت  قیرط  زا  اریز  تسا 
هاگدید تشھب و  تیھولا  ۀناگتفھ  هاگدید  لماش  دحاو  نآ  رد  اریز  تسا  یلاع  وا 

. دشاب یم  اضف  نامز و  قولخم 

هک یا  هرایس  باختنا  زا  سپ  شیوخ و  ییاھن  یاطعا  نامز  نییعت  زا  سپ  لیئاکیم 
ییاطعا شیپ  ینزیار  هب   ، ددنویپب عوقو  هب  نآ  رد  هداعلا  قراخ  دادیور  نیا  دوب  انب 

لیئونامع شیتشھب  رواشم  رتگرزب و  ردارب  دزن  سپس  تخادرپ و  لیئربج  اب  لومعم 
هدشن اطعا  لیئربج  هب  ًاقباس  هک  ار  ناھج  تلود  یاھتردق  یمامت  لیئاکیم   . تفر

رد روھظ  یارب  لیئاکیم  تمیزع  زا  شیپ  تسرد  . و  درپس لیئونامع  هب  نونکا  دوب 
ایشنروی یاطعا  نامز  لوط  رد  ناھج  زا  یرادھاگن  لوبق  رد  لیئونامع   ، ایشنروی
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کی ناونع  هب  لیئاکیم  هک  یماگنھ   . دومن اطعا  نوماریپ  نداد  دومنھر  هب  مادقا 
رد روھظ  یامنھار  ناونع  هب  اھدومنھر  نیا  دش  یم  گرزب  ایشنروی  رد  ملاع  ناسنا 

. دندرک یم  لمع  وا  یارب  مسج 

هب اطعا  نیا  هک  دوب  هدیزگرب  نینچ  لیئاکیم  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب  هطبار  نیا  رد 
هدننیرفآ رسپ   . دنک ارجا  یتشھب  ردپ  تساوخ  قباطم  ار  یناسنا  مسج  لکش 

ناھج تیمکاح  هب  یبایتسد  روظنم  هب  اھنت  هک  مسج  رد  روھظ  نیا  یارجا  یارب 
لاعتم یزاسراکشآ  ۀمانرب  کی  هب  وا  اما   ، تشادن سک  چیھ  دومنھر  هب  زاین  دوب 

نوگانوگ یاھتساوخ  اب  هنارایمھ  درکراک  ۀدنریگ  رب  رد  هک   ، دوب هدیزرو  تردابم 
ًاصخش ماجنارس و  هک  یماگنھ   ، وا تیمکاح  بیترت  نیدب   . دوب تشھب  یاھتیھولا 

رد هک  روطنآ   ، تیھولا ۀناگتفھ  تساوخ  ۀدنریگ  رب  رد  ًامامت  عقاو  رد   ، دمآ تسد  هب 
ناگدنیامن طسوت  راب  شش  ًاقباس  وا  ور  نیا  زا   . دوب  ، دسر یم  جوا  هب  لاعتم 

؛ و دوب هدرک  تفایرد  دومنھر  اھنآ  نارایتسد  تشھب و  نوگانوگ  یاھتیھولا  یصخش 
زا هک   ، نادابن یلحم  ناھج  یارب  تشھب  ثیلثت  ریفس   ، اھمایا داحتا  طسوت  وا  نونکا 

. دش یم  ییامنھار   ، درک یم  لمع  یناھج  ردپ  بناج 

راب هک  هدننیرفآ  دنمناوت  رسپ  نیا  لیامت  زا  یا  هداعلا  قوف  یاھشاداپ  یروف و  دیاوف 
تساوخ راب  نیا   ، تشھب یاھتیھولا  تساوخ  عبات  هنابلطواد  روط  هب  ار  دوخ  رگید 
یارب میمصت  نیا  قیرط  زا  لیئاکیم   . دش یم  لصاح  تخاس  یم   ، یناھج ردپ 
نینچمھ هکلب  یناف  ناسنا  تعیبط  اھنت  هن  یطبترم  یرادربنامرف  نینچ  یارجا 

رب هوالع  . و  دومن یم  هبرجت  مسج  رد  روھظ  نیا  رد  ار  همھ  یتشھب  ردپ  تساوخ 
هن هک  دوش  دراو  ریظن  یب  یاطعا  نیا  هب  لماک  نانیمطا  نیا  اب  تسناوت  یم  وا  نآ 

رد ار  یتشھب  ردپ  لماک  ۀتیروتا  لیئونامع  ایشنروی  یاطعا  رد  شتبیغ  لوط  رد  اھنت 
هک هدنھد  نیکست  عالطا  نیا  اب  نینچمھ  هکلب   ، درک یم  لامعا  شناھج  ۀرادا 
ررقم ییاطعا  نارود  یمامت  یط  رد  ار  وا  ورملق  تینما  ناھجربا  یاھمایا  یامدق 

. دندوب هتشاد 

تیرومأم نیمتفھ  لیئونامع  هک  هاگنآ  دوب  مھم  رایسب  دادیور  نآ  ۀنیمز  نیا  و 
ییاطعا شیپ  یاھدومنھر  نیا  زا  هک  مراد  هزاجا  نم  . و  دومن هضرع  ار  ییاطعا 
لیئاکیم  ) یرصان یسیع  ایشنروی  رد  ًابقاعتم  هک  ناھج  نارمکح  هب  لیئونامع 

: منک هضرع  ار  نیریز  یاھ  هدیزگ   ، دش حیسم )

ییاطعا تیرومأم  نیمتفھ  - 1

هب وت  یاطعا  نیرخآ  نیمتفھ و  ۀدھاشم  ۀناتسآ  رد  نم   ، نم رگشنیرفآ  ردارب  ”
نیشیپ تیرومأم  شش  لامک  مامت و  روط  هب  لماک و  یرادافو  اب  وت   . متسھ ناھج 
ییاھن یاطعا  نیا  رد  هزادنا  نامھ  هب  وت  هک  منئمطم  نم  ، و  یدروآ رد  ارجا  هب  ار 
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غلاب ًالماک  دوجوم  کی  تروص  هب  وت  نیا  زا  شیپ   . دوب یھاوخ  دنمزوریپ  دوخ  تیمکاح 
ۀناتسآ رد  وت  نونکا   . یا هدش  رھاظ  شیوخ  ییاطعا  تارک  رد  دوخ  یباختنا  ۀتسر 

هب هن   ، یتسھ دوخ  یباختنا  ۀتفای  لالتخا  ناماسبان و  ۀرایس   ، ایشنروی رد  روھظ 
نیا  ، نم قیفر  یا   . ناوتان دازون  کی  تروص  هب  هکلب   ، غلاب ًالماک  ناسنا  کی  تروص 

ار اطعا  لماک  یاھب  یدوز  هب  وت   . دوب دھاوخ  هدشن  نومزآ  دیدج و  ۀبرجت  کی  وت  یارب 
ار قولخم  کی  لکش  هب  هدننیرفآ  کی  روھظ  لماک  ینیب  نشور  تخادرپ و  یھاوخ 

. دومن یھاوخ  هبرجت 

عبات ار  دوخ  هک  یا  هدیزگرب  هنابلطواد  روط  هب  تنیشیپ  یاھاطعا  زا  کی  رھ  یط  وت  ”
یاھاطعا رد  وت   . یزاس اھنآ  یھلا  نارشاعم  تشھب و  تیھولا  هس  تساوخ 

زج هب   ، یا هتفرگ  رارق  همھ  ضرعم  رد  لاعتم  تساوخ  زاف  تفھ  نایم  زا  تنیشیپ 
نیمتفھ یط  هک  یا  هدومن  باختنا  هک  نونکا   . تیتشھب ردپ  یصخش  تساوخ 
یصخش ۀدنیامن  ناونع  هب   ، نم  ، یشاب تردپ  تساوخ  عبات  ًالماک  تیاطعا 

هدھع هب  مسج  رد  تروھظ  تدم  یارب  ار  وت  ناھج  لماک  تیلوئسم   ، نامردپ
. مریگ یم 

کمک یا و  هرایس  جراخ  یاھتیامح  ۀیلک  زا  ار  دوخ  ایشنروی  یاطعا  هب  دورو  رد  وت  ”
هب  ، دوش هئارا  تدوخ  ۀدیرفآ  قولخم  رھ  طسوت  تسا  نکمم  هک  هچنآ  لیبق  زا  هژیو 

یارب نادابن  رد  وت  ۀدیرفآ  نادنزرف  هک  روطنامھ   . یا هتخاس  مورحم  هنابلطواد  روط 
زین وت   ، دنا هتسباو  وت  هب  ًالماک  ناھج  رد  ناشیناگدنز  نارود  یط  روما  نما  یارجا 

یدعب یناگدنز  نارود  ۀدشن  راکشآ  تالوحت  یط  روما  نما  یارجا  یارب  نونکا 
. و یوش هتسباو  دوخ  یتشھب  ردپ  هب  غیرد  یب  روط  هب  ًالماک و  دیاب  شیوخ  یناسنا 

تیمھا لماک و  ینعم   ، یدناسر نایاپ  هب  ار  ییاطعا  ۀبرجت  نیا  هک  یماگنھ 
راظتنا تتاقولخم  ۀیلک  زا  ریذپانرییغت  روط  هب  هک  ار  یدامتعا  نامیا و  نآ  راشرس 

ناھج ردپ  راگدیرفآ و  ناونع  هب  وت  اب  ناش  هنامیمص  ۀطبار  زا  یشخب  ناونع  هب  یراد 
. تسناد یھاوخ  یقیقح  ًالماک  یا  هنوگ  هب  دنبای  تراھم  نآ  رد  ناش  یلحم 

طابترا  ، ینک هجوت  زیچ  کی  هب  دیاب  طقف  ایشنروی  رد  وت  یاطعا  رساترس  رد  “
یا هطبار  نینچ  ندش  لماک  اب  ، و  تیتشھب ردپ  وت و  نایم  یناحور  ۀتسسگان 
کی رگ  هراظن   ، وت ۀدیرفآ  ناھج  یمامت  یتح   ، وت ییاطعا  ۀرک  هک  دوب  دھاوخ 

. دوب دھاوخ   ، همھ یناھج  ردپ   ، نم ردپ  وت و  ردپ  زا  رت  مھف  لباق  دیدج و  یزاسراکشآ 
زا  . دوش لوذبم  ایشنروی  رد  وت  یصخش  یگدنز  هب  دیاب  طقف  وت  هجوت   ، ور نیا  زا 
دزن ناھج  یاورنامرف  ناونع  هب  هک  ینامز  ات  وت  طسوت  تردق  ۀنابلطواد  کرت  ۀظحل 
مھاوخ وت  ناھج  موادم  ۀرادا  تینما و  لوئسم  رثؤم  لماک و  روط  هب  نم  یدرگزاب  ام 
هن  ، نم ناتسد  زا  تشگ و  یھاوخ  عقاو  دییأت  دروم  تشھب  طسوت  وت  هاگنآ   . دوب
یلاع و تردق  هکلب   ، یھد یم  لیوحت  نم  هب  نونکا  هک  ار  یماقم  مئاق  رایتخا 

. تفرگ یھاوخ  سپ  زاب  ار  تناھج  رایتخا 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هک ار  هچنآ  یمامت  ماجنا  تردق  زا  هک  ینادب  رطاخ  نانیمطا  اب  هک  نیا  یارب  ”و 
دامتعا دروم  نم  هک  نیا  زا  لماک  یھاگآ  اب   ) مرادروخرب مھد  یم  هدعو  نونکا 

مھ هک  مراد  یم  مالعا  وت  هب   ،( متسھ منامیپ  ۀنارادافو  ماجنا  یارب  تشھب  یمامت 
رسارس رد  هک  هدش  هدناسر  نم  هب  اسرووی  رد  اھمایا  یامدق  زا  ینامرف  نونکا 

لمع هب  تعنامم  نادابن  رد  یحور  تارطاخم  یمامت  زا  وت  ۀنابلطواد  یاطعا  نارود 
میلست ار  یھاگآ  یناسنا  مسج  رد  یرادیدپ  زاغآ  اب  هک  یا  هظحل  زا   . دروآ یم 

ِناھج نیا  یارچ  نوچ و  یب  یلاع و  یاورنامرف  ناونع  هب  هک  ینامز  ات   ، ینک یم 
یدج تیمھا  زا  هک  زیچ  چیھ   ، یدرگزاب ام  دزن  تدوخ  ۀدش  هداد  نامزاس  هدیرفآ و 

، مسج رد  وت  روھظ  یانثا  رد   . دھد خر  نادابن  یمامت  رد  دناوت  یمن  دشاب  رادروخرب 
اھمایا یامدق  نیمارف  ۀدنرادھاگن  نم   ، یتسھ بیاغ  اطعا  نیا  رد  هک  یلاح  رد 

رد هک  یدوجوم  رھ  کیتاموتا  ینآ و  یدوبان  هب  روتسد  عطاق  روط  هب  هک  متسھ 
دنک یم  شروش  هب  کیرحت  دور  روصت  ای  دشاب  شروش  هب  رصقم  نادابن  ناھج 
طسوت تسا و  نم  روضح  ساسا  هک  تشھب  ۀتیروتا  هب  رظن   ، نم ردارب   . دھد یم 

لوط رد  نآ  رادافو  تاقولخم  یمامت  وت و  ناھج   ، دبای یم  توق  اسرووی  ییاضق  نامرف 
دوخ تیرومأم  مزاع  اھنت  ۀشیدنا  کی  اب  یناوت  یم  وت   . دوب دنھاوخ  نمیا  وت  یاطعا 

. وت ناھج  دنمشوھ  تادوجوم  یارب  ام  ردپ  ۀتفای  شیازفا  یزاسراکشآ  یوش :

تفایرد نم  هک  منک  یم  یروآدای  وت  هب   ، تنیشیپ یاھاطعا  زا  کی  رھ  نوچمھ  ”
ۀتیروتا وت  مان  هب  نم   . مشاب یم  رادتناما  یردارب  ناونع  هب  وت  ناھج  رایتخا  ۀدننک 
ردپ نوچمھ  نم   . منک یم  لامعا  ار  لماک  تردق  مریگ و  یم  راک  هب  ار  لماک 

راک منک  لمع  هنوگ  نیدب  وت  یاج  هب  هک  وت  حیرص  یاضاقت  قباطم  نامیتشھب و 
هدش ضیوفت  تردق  نیا  یمامت  هک  تسا  رادروخرب  تیعقاو  زا  رما  نیا  . و  منک یم 
ینیب یم  بسانم  هک  هظحل  رھ  رد  یدنب و  راک  هب  ًاددجم  هک  تسا  وت  هب  قلعتم 
ًالماک  ، نآ رسارس  رد   ، وت یاطعا   . ینک تساوخرد  ار  نآ  تشگزاب  یناوت  یم 

یایاطع دقاف  ایند  رد  هتفای  روھظ  ناسنا  کی  ناونع  هب  وت   . تسا هنابلطواد 
رادروخرب یناھج  ۀتیروتا  زا  ار  دوخ  ینک  باختنا  هک  نامز  رھ  اما   ، یتسھ ینامسآ 

ینک باختنا  رگا   . یروآ تسد  هب  یناوت  یم  ار  تا  هدش  راذگاو  تردق  یمامت  یزاس 
لیالد هب  الماک   ، شاب هتشاد  رطاخ  هب   ، یزاس رارقرب  ون  زا  ار  دوخ  ۀتیروتا  تردق و  هک 
شا هدعو  روضح و  هک  متسھ  یلاع  هدنز و  نامیپ  نم  اریز   ، دوب دھاوخ  یصخش 
هچنآ ریظن   ، شروش  . دنک یم  نیمضت  تردپ  تساوخ  قباطم  ار  وت  ناھج  نما  ۀرادا 
نیا رد  نوتگنیولس  زا  وت  تبیغ  لوط  رد  دناوت  یمن   ، داد خر  نادابن  رد  راب  هس  هک 

هک دنا  هتشاد  ررقم  اھمایا  یامدق  ایشنروی  رد  اطعا  ۀرود  یارب   . ددنویپ عوقو  هب  اطعا 
. تشگ دھاوخ  هتسارآ  شدوخ  یدوبان  ِکیتاموتا  ۀناد  اب  نادابن  رد  شروش 

اب  ) نم  ، یتسھ بیاغ  هداعلا  قراخ  ییاھن و  یاطعا  نیا  رد  وت  هک  یتقو  ات  ”
؛ و منک هرادا  هنارادافو  یا  هنوگ  هب  ار  وت  ناھج  مھد  یم  لوق  لیئربج ) یراکمھ 

هدھع هب  ار  یھلا  یزاسراکشآ  تمدخ  نیا  وت  منک  یم  شرافس  هک  روطنیمھ 
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ردپ مردپ و  بناج  زا  نم   ، یھد رد  نت  یرشب  مھف  ۀدش  لماک  ۀبرجت  نیا  هب  یریگ و 
هک جیردت  هب  هک   ، منک یم  داھنشیپ  وت  هب  ار  نیریز  یاھدومنھر  منک و  یم  لمع  وت 
تسیز رد  ار  وت  دیاب  یوش  یم  هاگآ  دوخ  تموادم  تماقا  ِیھلا  تیرومأم  اب  هطبار  رد 

. دنک تیادھ  مسج  رد  وت  ینیمز  تایح  نیا  ندومن 

اطعا یاھتیدودحم  - 2

نیمارف زا  تعاطا  رد  نوتگنیرانوس —  کینکت  اب  قباطت  رد  اھتنس و  قباطم  - 1”
هدش نیودت  وت  طسوت  هک  ییاھحرط  اب  یگنھامھ  رد  نم  تشھب —  نادواج  رسپ 

یناسنا یاطعا  نیا  هب  وت  یروف  دورو  یارب   ، هدش هدرپس  نم  هب  لیئربج  طسوت  و 
تیتشھب ردپ  تساوخ  عبات  ًامامت  هک  یلاح  رد  وت   . ما هدید  کرادت  قیرط  رھ  هب 
یاھشزومآ  ، دش یھاوخ  گرزب  ایشنروی  رد  ملاع  دنزرف  کی  ناونع  هب  یتسھ 

رد ار  تیگدنز  یا  هدرک  صخشم  هک  روطنآ   ، دومن یھاوخ  لیمکت  ار  دوخ  یرشب 
، و داد یھاوخ  همتاخ  ار  شیوخ  یا  هرایس  تقوم  تماقا   ، تسیز یھاوخ  ایشنروی 

تفایرد وا  زا  ار  تناھج  یلاع  تیمکاح  ات  دش  یھاوخ  هدامآ  تردپ  دزن  دوعص  یارب 
. یراد

، ود رھ  یارب  مزال  اما   ، تیناھج یزاسراکشآ  وت و  ینیمز  تیرومأم  زا  هتشذگ  - 2”
دوخ یفکم  ردق  هب  شیوخ  یھلا  تیوھ  زا  هک  نیا  زا  دعب  هک  مھد  یم  دومنھر  نم 
هب ایناتِس  متسیس  رد  ار  رفیسول  شروش  یکینکت  ۀمتاخ  ۀفاضا  راک   ، یدش هاگآ 
؛ و یھد ماجنا  ناسنا  رسپ  ناونع  هب  ار  راک  نیا  یمامت  هک  نیا  ، و  یریگ هدھع 

هب هنارادافو  میلست  اب  هک  ملاع  یناسنا  قولخم  کی  ناونع  هب   ، بیترت نیدب 
هک ار  هچنآ  یمامت  هک  منک  یم  هیصوت  نم   ، یدش دنمتردق  فعض  رد  تردپ  تساوخ 

زا لیم  یور  زا  ًاررکم  هیجوت  لباقریغ  هناراکھانگ و  شروش  نیا  زاغآ  ماگنھ  رد 
تردق و اب   ، یدوب رادروخرب  نآ  ناوت  زا  هک  یلاح  رد   ، یا هدرک  یراددوخ  شماجنا 
جوا ۀطقن  ناونع  هب  ار  نیا  نم   . یناسر ماجنا  هب  هناشنم  گرزب  روط  هب  یدنمناوت 

سنرپ  ، ناسنا رسپ  ناونع  هب  هک  منک  یم  یقلت  وت  یناسنا  یاطعا  ۀتسیاش 
. یدرگزاب ام  دزن   ، تناھج یلاع  یاورنامرف   ، دنوادخ رسپ  زین  ، و  ایشنروی یا  هرایس 

اب  ، نادابن رد  دنمشوھ  قولخم  عون  نیرت  هبتر  نود   ، یناف ناسنا  کی  ناونع  هب 
، و هد رارق  تواضق  دروم  ار  نآ  وش و  هجاوم  رفیسول  ایشسگیلک و  زیمآرفک  یواعد 

نیغورد یاھ  هولج  هب  هشیمھ  یارب   ، دوخ ۀنانتورف  ینیب  شیپ  دروم  تیعضو  رد 
لامعِا قیرط  زا  هک  نیا  زا  سپ  وت   . هد نایاپ  رون  ۀدش  هارمگ  نادنزرف  نیا  روآ  تلاجخ 
یراددوخ نایشروش  نیا  نتخاس  رابتعا  یب  زا  خسار  مزع  اب  تیگدننیرفآ  تازایتما 
تشنیرفآ تاقولخم  ِنیرت  هبترم  نود  لکش  هب  هک  تسا  هتسیاش  نونکا   ، یدیزرو

یمامت بیترت  نیدب  ؛ و  یزاس جراخ  هدش  هارمگ  نارسپ  نیا  ناتسد  زا  ار  تیمکاح 
رد ار  وت  راک  تلادع  هشیمھ  یارب  نشور و  روط  هب  مامت  یرگداد  اب  وت  یلحم  ناھج 

قیرط زا  ار  وت  یگدنشخب  هک  ییاھراک  نآ   ، دنک قیدصت  یناسنا  مسج  شقن 
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قیرط زا  هک  نیا  زا  سپ  وت  . و  تشاد یم  رذحرب  نآ  ماجنا  زا  هنادبتسم  ۀتیروتا  یورین 
روما  ، یدومن تیبثت  هنوگ  نیدب  نادابن  رد  ار  لاعتم  تیمکاح  لامتحا  تدوخ  یاطعا 

یھاوخ نایاپ  عقاو  رد  ار  نیشیپ  یاھشروش  ۀیلک  ۀدشن  عقاو  یرواد  دروم 
دوجو رتمک  ای  رتشیب  ینامز  ریخأت  کی  درواتسد  نیا  ققحت  رد  هچ  رگ   ، دیشخب
دھاوخ نیب  زا  لک  رد  لمع  نیا  اب  وت  ناھج  فیلکتالب  تاشقانم   . تشاد دھاوخ 

یارب هباشم  یاھشلاچ   ، وت ناھج  یور  یلاع  تیمکاح  بقاعتم  یاطعا  اب  . و  تفر
رادیدپ هرابود  دناوت  یمن  زگرھ  وت  یصخش  گرزب  شنیرفآ  زا  شخب  چیھ  رد  وت  ۀتیروتا 

. دوش

روطنامھ  ، یدش قفوم  ایشنروی  ییادج  هب  ندیشخب  همتاخ  رد  هک  یماگنھ  - 3”
ناونع یاطعا  هک  مھد  یم  دومنھر  وت  هب  نم   ، داد یھاوخ  ماجنا  کش  نودب  هک 
ییاھن ۀبرجت  ناھج  طسوت  هنادواج  ساپس  ناونع  هب  ار  ایشنروی ‘  یا  هرایس  سنرپ  ’
رد ار  اھراک  یمامت  نآ  رب  هوالع  هک  نیا  ؛ و  یریذپب لیئربج  زا  شیوخ  ییاطعا 
هب هک  ار  یمگردرس  هودنا و  ، و  یھد ماجنا  دوخ  یاطعا  دوصقم  اب  یراگزاس 

. ینک ناربج  دش  ایشنروی  راچد  مدآ  بقاعتم  یاطخ  ایشسگیلک و  تنایخ  ۀطساو 

هب ندیشخب  نایاپ  یارب  وت  لیامت  زاربا  ماگنھ  رد  هطوبرم  دارفا  ۀیلک  لیئربج و  - 4”
کی ماگنھ  نآ  رد   . دومن دنھاوخ  یراکمھ  وت  اب  وت  یاضاقت  قباطم  ایشنروی  یاطعا 
زا یناسنا  ۀتفخ  ناگتفای  اقب  نتساخرب   ، رصع کی  نایاپ  اب  هک  ایند  یھلا  تواضق 
مالعا دوب  دھاوخ  هارمھ  تقیقح  ۀدش  اطعا  حور  ِیھلا  تساوخ  یرارقرب  ، و  گرم

. دش دھاوخ 

تماقا ماگنھ  رد  هک  اھناسنا  زا  لصفالب  یلسن  وت و  یاطعا  ۀرایس  هب  هک  روطنآ  - 5”
هیصوت وت  هب  نم   ، دوش یم  طوبرم  دننک  یم  یگدنز  نآ  رد  وت  یناسنا  تقوم 

ماھلا ییاھر و  هب  تسخن   . ینک لمع  راگزومآ  کی  شقن  رد  ًاتدمع  هک  منک  یم 
ار یرشب  ۀدش  هریت  درخ   ، سپس  . نک هجوت  ناسنا  یونعم  تعیبط  ِیشخب 

اھر نیرید  یاھسرت  زا  ار  اھنآ  ناھذا  ، و  هد افش  ار  اھناسنا  یاھناور   ، هد ییانشور 
یدام شیاسآ  یکیزیف و  تمالس  هب  دوخ  یناسنا  درخ  قباطم   ، هاگنآ . و  زاس

لآ هدیا  یگدنز  کی  تناھج  یمامت  ۀیکزت  ماھلا و  یارب   . زادرپب مسج  رد  تناردارب 
. شاب هتشاد  یبھذم 

. نک دازآ  یونعم  رظن  زا  ار  هدش  ادج  شروش  اب  ِناسنا   ، دوخ ییاطعا  ۀرایس  رد  - 6”
نیا تیبثت  بیترت  نیدب  ، و  نک لاعتم  تیمکاح  هب  یرتشیب  کمک   ، ایشنروی رد 

رد  . هد تعسو  دوخ  یصخش  شنیرفآ  روانھپ  یاھورملق  رساترس  رد  ار  تیمکاح 
ینیب نشور  ندومن  هبرجت  ۀناتسآ  رد  وت   ، مسج لکش  هب  وت  ِیدام  یاطعا  نیا 

تعیبط ۀطیح  رد  ندرک  راک  ۀناگود  ۀبرجت   ، یتسھ اضف  نامز و  ۀدننیرفآ  کی  ییاھن 
یھانتم و قولخم  تساوخ  وت  ِتقوم  تایح  رد   . تیتشھب ردپ  تساوخ  اب  ناسنا 
لاح رد  تیھولا  رد  هک  روطنآ  یتح   ، دنوش یکی  دیاب  یھانتمان  ۀدننیرفآ  تساوخ 
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ۀرایس یور  ار  تقیقح  حور   . دنتسھ ندش  هناگی  لاح  رد  زین  لاعتم  دزیا  لماکت 
، نامیتشھب ردپ  ۀناگادج  روضح  تمدخ  بیترت  نیدب  نک و  یراج  دوخ  ییاطعا 

ًاروف یوزنم  ۀرک  نآ  رد  لامرن  یاھناسنا  یمامت  یارب   ، ار ایند  یرکف  ناگدننک  میظنت 
. نک سرتسد  لباق  لماک  روط  هب  و 

هتسویپ  ، یھد ماجنا  دوخ  ییاطعا  ۀرک  رد  تسا  نکمم  هک  ییاھراک  ۀیلک  رد  - 7”
. ینک یم  یگدنز  تناھج  یمامت  ۀیکزت  شزومآ و  یارب  وت  هک  شاب  هتشاد  رطاخ  هب 

اما  ، ینک یم  اطعا  ایشنروی  هب  ار  یناسنا  مسج  رد  هدش  رادیدپ  یگدنز  نیا  وت 
رھ رد  هک  یرشب  قوف  یرشب و  دنمشوھ  دوجوم  رھ  ِیونعم  یشخب  ماھلا  یارب 

هدنیآ رد  تسا  نکمم  ای   ، دراد دوجو  نونکا   ، تسا هدرک  یگدنز  ینوکسم  ۀرک 
روانھپ ناشکھک  زا  یشخب  هک  یتارک   ، ینک یگدنز  نینچ  نیا  دیاب  دنک  یگدنز 
لکش هدنیآ  رد  ای   ، دھد یم  لکش  نونکا   ، تسا هداد  لکش  ار  وت  یرادا  ۀزوح 

دوش تسیز  یروط  دیابن  یناسنا  مسج  لکش  رد  وت  ینیمز  یگدنز   . داد دھاوخ 
لسن رھ  یارب  ای  ایشنروی  یاھناسنا  یارب  وت  ینیمز  تقوم  تماقا  یاھزور  رد  هک 

هنومن کی  هباثم  هب  رگید  ۀرک  رھ  رد  ای  ایشنروی  رد  یرشب  تادوجوم  زا  بقاعتم 
رد اھیگدنز  یمامت  یارب  یماھلا  دیاب  ایشنروی  رد  مسج  رد  وت  یناگدنز  هکلب   . دشاب

. دشاب هدنیآ  راصعا  یاھلسن  یمامت  رسارس  رد  نادابن  تارک 

دوش هبرجت  دبای و  ققحت  یناسنا  مسج  رد  روھظ  اب  دیاب  هک  وت  گرزب  تیرومأم  - 8”
ماجنا یارب  هک  تسا  یتایح  لکش  هب  ندومن  یگدنز  یارب  وت  میمصت  ۀدنریگ  رب  رد 

هب هژیو  هب  مسج و  رد   ، وت ردپ   ، دنوادخ یزاسراکشآ  اذل  ، و  وت یتشھب  ردپ  تساوخ 
وت لاح  نامھ  رد   . تسا هتفای  هزیگنا  لد  ناج و  اب   ، مسج زا  رادروخرب  تاقولخم 

یمامت یناسنا  قوف  تادوجوم  یارب  ار  نامردپ  دیدج  یزاسھب  کی  اب  نینچمھ 
دیدج و یزاسراکشآ  درکراک  نیا  اب  ناسکی  روط  هب   . دومن یھاوخ  ریسفت  نادابن 

نینچمھ وت   ، نھذ یرشب  قوف  یرشب و  عون  هب  یتشھب  ردپ  ۀتفای  شیازفا  ریسفت 
تروص دنوادخ  هب  ناسنا  زا  یدیدج  یزاسراکشآ  کی  هک  درک  یھاوخ  لمع  یروط 
نارود لوط  رد  هک  ار  یلاعتم  تاناکما  مسج  رد  دوخ  ۀناگی  هاتوک  یگدنز  رد   . یھد

هب یروط  تسا  یبایتسد  لباق  سانشادخ  ناسنا  کی  طسوت  یناسنا  دوجو  هاتوک 
یارب ، و  دشاب هدشن  هدید  نادابن  یمامت  رد  زگرھ  نآ  زا  شیپ  هک  روآ  رد  شیامن 

کی راصعا  یمامت  یارب  نادابن و  یمامت  یرشب  قوف  دنمشوھ  تادوجوم  یمامت 
لمع هب  وا  یا  هرایس  تایح  یاھبیشن  زارف و  ناسنا و  زا  رگنشور  دیدج و  ریسفت 

دوخ لسن  راگزور و  رد  ، و  ییآ دورف  ایشنروی  رد  یناسنا  مسج  لکش  هب  دیاب  وت   . روآ
کینکت نامرآ  یناوتب  هک  ینک  لمع  یروط  دیاب  وت   . ینک یگدنز  درم  کی  ناونع  هب 
ناشن تناھج  یمامت  هب  ار  تروانھپ  شنیرفآ  روما  ِیلاع  یریگرد  رد  هدش  لماک 
ۀدیدپ ، و  دبای یم  ار  وا  تسا و  ناسنا  یوجتسج  رد  هک  ییادخ  درواتسد  یھد :

اب ار  اھراک  نیا  یمامت  ؛ و  دبای یم  ار  وا  تسا و  دنوادخ  یوجتسج  رد  هک  یناسنا 
ماجنا هب  مسج  رد  هاتوک  یناگدنز  کی  یط  ار  نآ  یھد و  ماجنا  لباقتم  تیاضر 
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. یناسر

نمض عقاو  رد  هک  یشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هراومھ  مھد  یم  رادشھ  وت  هب  نم  - 9”
ردپ ۀدننیرفآ  رسپ  کی  هوقلاب  روط  هب   ، یوش ایند  یلومعم  ناسنا  کی  دیاب  هک  نیا 
کی تروص  هب  هچ  رگا   ، مسج رد  روھظ  نیا  لوط  رد  وت   . دنام یھاوخ  یقاب  یتشھب 

ۀنارگشنیرفآ یاھیگژیو   ، دومن یھاوخ  لمع  درک و  یھاوخ  یگدنز  ناسنا  رسپ 
لابند هب   . دومن دنھاوخ  لابند  ار  وت  ایشنروی  هب  نوتگنیولس  زا  وت  یصخش  تینابر 

رھ رد  هک  دوب  دھاوخ  وت  ۀدارا  تردق  ۀطیح  رد  هراومھ  وت  ِیرکف  ۀدننک  میظنت  دورو 
هدننک میظنت  شریذپ  دورو و  زا  شیپ  نم   . یھد همتاخ  ار  مسج  رد  یرادیدپ  هظحل 

دوخ ۀدننک  میظنت  دورو  لابند  هب  وت  اما   . دومن مھاوخ  نیمضت  ار  وت  تیصخش  تمرح 
هب رظن   ، دوخ ییاطعا  تیرومأم  موھفم  تعیبط و  یجیردت  تخانش  اب  نامزمھ  و 
دھاوخ یقاب  طبترم  وت  یناسنا  تیصخش  اب  وت  یگدننیرفآ  تازایتما  هک  تیعقاو  نیا 

رھ نیودت  زا  دیاب   ، وت یصخش  روضح  زا  اھیگژیو  نیا  یریذپان  ییادج  لیلد  هب   ، دنام
زا ادج  اما   . ینک یراددوخ  یرشب  قوف  تردق  ای   ، درواتسد  ، یدارا یبایتسد 
وت ینیمز  یناگدنز  نارود  اب  یرشب  قوف  شنکاو  چیھ  یتشھب  ردپ  تساوخ 
میمصت کی  هب  یدمع  هاگآ و  ۀدارا  لمع  کی  اب  هک  نیا  رگم   ، دوب دھاوخن  هارمھ 

. داد دھاوخ  همتاخ  ار  وت  تیصخش  لماک  باختنا  هک  ینز  تسد  لماک 

رتشیب زردنا  دنپ و  - 3

هدامآ ایشنروی  هب  تمیزع  یارب  هک  روطنیمھ  وت  کرت  نیح   ، نم ردارب  نونکا  ”و 
نم هب   ، وت یاطعا  یلک  یشم  اب  هطبار  رد  وت  هب  نداد  دومنھر  زا  دعب  ، و  یوش یم 

تسد نآ  هب  لیئربج  اب  تروشم  رد  هک  ار  ییاھزردنا  زا  یخرب  هک  هدب  هزاجا 
ام  . مھد هئارا  دوش  یم  طوبرم  وت  یناسنا  یناگدنز  یئزج  یاھزاف  هب  میا و  هتفای 

: هک مینک  یم  هیصوت  نآ  رب  هوالع 

ققحت رد  نینچمھ  دیاب   ، وت یناسنا  ینیمز  تایح  نامرآ  بیقعت  رد  - 1”
یارب دنمدوس  ًاروف  یلمع و  یاھزیچ  یخرب  نتخاس  قشمرس  ندیشخب و 

. ینک هجوت  یردق  دوخ  یناسنا  ناعونمھ 

هتفریذپ یاھتنس  هب   ، دوش یم  طوبرم  یگداوناخ  طباور  هب  هک  ییاج  ات  - 2”
دوخ ییاطعا  لسن  راگزور و  رد  ار  اھنآ  هک  روطنآ  یگداوناخ  یگدنز  ۀدش 

ار دوخ  یعامتجا  یگداوناخ و  یگدنز   . هدب تیولوا  یبای  یم  هدش  تیبثت 
یوش رھاظ  ناشنایم  رد  یا  هدیزگرب  هک  یمدرم  موسر  بادآ و  قباطم 

. نک تسیز 

ار دوخ  یاھشالت  هک  مینک  یم  هیصوت  ام  یعامتجا  مظن  اب  دوخ  طباور  رد  - 3”
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اب اھیریگرد  ۀیلک  زا   . یزاس دودحم  ینالقع  ییاھر  یونعم و  یایحا  هب  ًاتدمع 
رت هژیو  روط  هب   . نک زیھرپ  دوخ  راگزور  یسایس  تادھعت  یداصتقا و  راتخاس 

. نک فقو  ایشنروی  رد  یبھذم  لآ  هدیا  تایح  قباطم  ندرک  یگدنز  هب  ار  دوخ 

یجیردت لماکت  رد  دیابن  دح  نیرتمک  رد  یتح  هن  طیارش و  چیھ  تحت  - 4”
هب دیابن  تعنامم  نیا  اما   . ینک هلخادم  ایشنروی  یاھداژن  مظنم  لامرن و 

رادیاپ و متسیس  کی  نتشاذگ  اج  هب  رد  وت  یاھشالت  نتخاس  دودحم  ناونع 
رسپ کی  ناونع  هب  وت  هب   . دوش ریبعت  یبھذم  تبثم  تایقالخا  زا  هتفای  دوبھب 
یونعم و تیعضو  دربشیپ  اب  هطبار  رد  یصخشم  تازایتما  نارود  ییاطعا 

. تسا هدش  هداد  ایند  نامدرم  یبھذم 

یبھذم و دوجوم  یاھشبنج  اب  ار  دوخ  دیاب   ، ینیب یم  هتسیاش  هک  روطنآ  - 5”
اما  ، ینک تیوھ  نییعت  دنوش  تفای  ایشنروی  رد  تسا  نکمم  هک  روطنآ  یونعم 

بھذم کی   ، هتفای نامزاس  ۀقرف  کی  یمسر  یرارقرب  زا  نکمم  قیرط  رھ  هب 
یناسنا تادوجوم  زا  یقالخا  ۀدش  ادج  یدنبھورگ  کی  ای   ، هتفرگ لکش 

بھاذم و ۀیلک  کرتشم  ثاریم  دیاب  وت  یاھشزومآ  یگدنز و   . نک زارتحا 
. دوشب نامدرم  یمامت 

تاداقتعا ِیا  هشیلک  بقاعتم  یاھمتسیس  داجیا  هب  هک  نیا  یارب  - 6”
یا هنوگ  هب  یبھذم  یقرتمریغ  یاھرواب  رگید  عاونا  ای  ایشنروی  یبھذم 

چیھ هک  مینک  یم  هیصوت  وت  هب  زاب  نیا  رب  هوالع   ، ینکن تدعاسم  یرورضریغ 
داوم یور  نتشون  هنوگ  رھ  زا   . یراذگن اج  هب  هرایس  رد  تدوخ  زا  یا  هتشون 

لاکشا ریاس  ای  ریواصت  نتخاس  زا  ار  دوخ  نارایمھ   . نک یراددوخ  راگدنام 
زیچ چیھ  وت  تمیزع  ۀظحل  رد  هک  شاب  بقارم   . نک عنم  تدوخ  ینامسج 

. دوشن هتشاذگ  اج  هب  هرایس  رد  هناتسرپ  تب  هوقلاب 

یھاوخ یعامتجا  لومعم  لامرن و  یگدنز  کی  هرایس  رد  هک  یلاح  رد  - 7”
ۀطبار دراو  ًالامتحا   ، دوب یھاوخ  رکذم  سنج  زا  لامرن  درف  کی  ، و  تشاد

وت یاطعا  اب  هنادنمتفارش و  ًالماک  هطبار  نیا  هچ  رگا   . دش یھاوخن  جاودزا 
نیمارف زا  یکی  هک  منک  یروآدای  وت  هب  دیاب  یلو  ؛  دشاب یم  راگزاس 

رھ رد  ار  یناسنا  دنزرف  نتشاذگ  اج  هب  مسج  رد  روھظ  نوماریپ  نوتگنیرانوس 
. دزاس یم  نغدق  دراد  یتشھب  أشنم  هک  ییاطعا  رسپ  کی  طسوت  هرایس 

میظنت یربھار  هب  ار  وت  ام   ، وت عوقو  لاح  رد  یاطعا  رگید  تایئزج  ۀیلک  رد  - 8”
، و رشب تیادھ  یارب  رضاح  هراومھ  یھلا  حور  شزومآ   ، نکاس ۀدننک 
رادروخرب یثرا  ۀیطع  زا  هک  وت  ۀعسوت  لاح  رد  یرشب  نھذ  یرواد  لالدتسا - 

رداق ار  وت  قلاخ  قولخم و  یاھیگژیو  زا  یطابترا  نینچ   . میراپس یم  تسا 
یناسنا لماک  یگدنز  ام  یارب  یا  هرایس  یاھ  هرتسگ  رد  هک  تخاس  دھاوخ 
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کی رھ  رد   ، ناسنا کی  رھ  طسوت  هک  روطنآ  لماک  ًاموزل  هن   ، یشاب هتشاد 
ًالماک و هکلب  ایشنروی ) رد  دسر  هچ  ات   ) دوش یم  یقلت  هرک  کی  رھ  رد   ، لسن

لامک لاح  رد  رت و  هتفای  لامک  رایسب  تارک  رد  هک  روطنآ  راشرس  یلاع  دح  رد 
. دوش یم  یبایشزرا  وت  روانھپ  ناھج 

هتشذگ یاھدرکلمع  ۀیلک  رد  ار  ام  هراومھ  هک   ، نم ردپ  وت و  ردپ  هک  دشاب  نونکا  ”و 
یھاگآدوخ میلست  هب  ینک و  یم  کرت  ار  ام  هک  یا  هظحل  زا  ار  وت   ، تسا هدرک  ظفح 
تیوھ تخانش  هب  وت  یجیردت  تشگزاب  یط   ، یبای یم  تسد  دوخ  تیصخش 

رد وت  ییاطعا  ۀبرجت  یمامت  یط  سپس  ، و  هتفای روھظ  یرشب  لکش  رد  هک  تیھلا 
، نامردپ تسار  تسد  رد  تیمکاح  هب  وت  دوعص  مسج و  زا  وت  ییاھر  ات  ایشنروی 
مھاوخ نوتگنیولس  رد  ار  وت  هرابود  هک  یماگنھ   . دشاب وت  اب  ، و  دنک ظفح  تیادھ و 

ناھج نیا  یارچ  نوچ و  یب  یلاع و  یاورنامرف  ناونع  هب  ام  دزن  ار  وت  تشگزاب   ، دید
میھاوخ دماشوخ  تدوخ  ۀدش  مھف  ًالماک  ، و  هدش عقاو  تمدخ  دروم   ، هدش هدیرفآ 

. تفگ

متفھ و یاطعا  تقوم  ۀرود  لوط  رد  نم   . منک یم  تموکح  وت  یاج  هب  نونکا  نم  ”
هدھع هب  تقوم  یاورنامرف  ناونع  هب  ار  نادابن  یمامت  رایتخا  ایشنروی  رد  وت  یناسنا 
ات تسا  ققحت  ۀناتسآ  رد  هک  ار  ناسنا  رسپ  زا  تظافح  نم   ، لیئربج . و  مریگ یم 
دزن هوکش  تردق و  اب  یدوز و  هب  دنوادخ  رسپ  ناسنا و  رسپ  ناونع  هب  هک  یماگنھ 
ددرگزاب هنوگ  نیدب  لیئاکیم  هک  یماگنھ  ات   ، لیئربج . و  مراپس یم  وت  هب  ددرگزاب  نم 

“. متسھ وت  یاورنامرف  نم 

~ ~ ~ ~ ~

تمیزع ام  نایم  زا  ًاروف  لیئاکیم   ، نوتگنیولس عامتجا  یمامت  هاگشیپ  رد   ، سپس
لابند هب   ، ناھج یصخش  یلاع و  یاورنامرف  ناونع  هب  وا  تشگزاب  ات  ، و  دومن

شلومعم ناکم  رد  ار  وا  رگید   ، ایشنروی رد  وا  ییاطعا  یناگدنز  نارود  لیمکت 
. میدیدن

نت ود  نتخاس  هناگی  مسج -  رد  یرادیدپ  - 4

هب ار  دوخ  ردپ  هدننیرفآ و  هک  لیئاکیم  ۀتسیاشان  نادنزرف  زا  یخرب  بیترت  نیدب  و 
هیانک اب  یور  هدایز  اب  دندوب و  هدرک  مھتم  هناھاوخدوخ  ییاورنامرف  یارب  ششوک 

زا هدروخ  بیرف  ناھج  کی  لوقعمان  یرادافو  ۀطساو  هب  هدننیرفآ  رسپ  هک  دنتفگ  یم 
هدش هتشاد  هاگن  تردق  رد  یدادبتسا  هماکدوخ و  یا  هنوگ  هب  عیطم  تاقولخم 

تمدخ یواح  تایح  رطاخ  هب  دندش و  یم  توھبم  شوماخ و  هشیمھ  یارب   ، تسا
 — دش یم  دراو  نآ  هب  ناسنا  رسپ  ناونع  هب  دنوادخ  رسپ  نونکا  هک  یا  هناراکادف 
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ییادز مھوت  اھنآ  زا  دوب —  یتشھب “ ردپ  تساوخ   ” عبات هراومھ  هک  نیا  نمض 
. دش یم 

أشنم اب  یدوجوم  یتسار  هب  حیسم  لیئاکیم  هک  یلاح  رد  ؛  دینکن هابتشا  اما 
هکلب  ، دوبن ناسنا  اب  طابترا  رد  دنوادخ  وا   . دوبن هناگود  تیصخش  کی   ، دوب هناگود 

اھنت  . دوب یبیکرت  دوجوم  نآ  طقف  هشیمھ  وا  . و  دوب ناسنا  رد  هدش  رادیدپ  دنوادخ 
هناھاگآدوخ یجیردت  تخانش  کرد و   ، مھف لباقریغ  ۀطبار  نینچ  رد  یجیردت  لماع 

. دوب ندوب  ناسنا  ادخ و  ِتیعقاو  نیا  زا  یرشب ) نھذ  طسوت  )

تایح رد  یتایح  ۀظحل  کی  رد  ادخ   . دشن ادخ  یجیردت  روط  هب  حیسم  لیئاکیم 
. دبا ات  یتح  هشیمھ و  دوب —  ناسنا  ادخ و  یسیع   . دشن ناسنا  یسیع  ینیمز 

ثیلثت هک  روطنآ  یتح   ، دنتسھ نونکا  دندوب و  یکی  ناسنا  نیا  ادخ و  نیا  و 
. تسا تیھولا  کی  عقاو  رد  دوجوم  هس  ِیتشھب 

لیئاکیم یاطعا  یونعم  یلاع  دوصقم  هک  دینکن  شومارف  ار  تیعقاو  نیا  زگرھ 
. دوب دنوادخ  یزاسراکشآ  شیازفا 

ام یارب  اما   ، دنراد اسآ  هزجعم  یاھزیچ  زا  یتوافتم  یاھتشادرب  ایشنروی  یاھناسنا 
دوجو یکدنا  تازجعم  مینک  یم  یگدنز  یلحم  ناھج  نادنورھش  ناونع  هب  هک 
یرادیدپ تروص  هب  تشھب  نارسپ  یاھاطعا  دایز  نازیم  هب  اھنیا  نیرت  بلاج  ، و  دراد

ار یعیبط  ًارھاظ  یاھدنور  تروص  هب  یھلا  رسپ  کی  روھظ  ام   . دشاب یم  مسج  رد 
. ام مھف  زا  رتارف  یناھج  نیناوق  درکلمع  مینک —  یم  یقلت  هزجعم  کی  امش  ۀرک  رد 

. دوب اسآ  هزجعم  صخش  کی  یرصان  یسیع 

ۀقیرط هب  ار  دوخ  هک  دیزگرب  ردپ  یادخ   ، نآ یط  هداعلا و  قراخ  ۀبرجت  نیا  یمامت  رد 
، لامرن ۀقیرط  هب  دھد —  یم  ماجنا  هشیمھ  هک  روطنآ   ، دزاس یلجتم  لومعم 

. یھلا لمع  یاکتا  لباق  ، و  یعیبط
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 121
لیئاکیم یاطعا  مایا 

دحتم یردارب  وضع  هدزاود  زا  لکشتم  ینویسیمک  یتسرپرس  تحت  نم 
کلم ام و  ۀتسر  لوئسم  تسرپرس  طسوت  نآ  تیلوئسم  هک   ، ایشنروی یاھنیبانیب 
نآ نم   . منک یم  لمع   ، تسا هدش  هتفرگ  هدھع  هب  ًاکرتشم  تبث  لوئسم  ِقداص 

مراد هزاجا  ، و  مدوب لصو  لوسر  سایردنآ  هب  ًاقباس  هک  متسھ  هیوناث  ینیبانیب 
ینیمز تاقولخم  طسوت  هک  روطنآ  ار  یرصان  یسیع  یگدنز  یاھدرکراک  تیاور 

تقوم یتسرپرس  تحت  یرشب  درف  طسوت  ًابقاعتم  ، و  دندش هدھاشم  نم  ۀتسر 
اب هنوگچ  وا  داتسا  هک  نیا  زا  عالطا  اب   . مروآرد شراگن  هب  دندش  تبث  ًاشخب  نم 
ریثکت زا  سایردنآ   ، درک یم  زارتحا  هدش  هتشون  دانسا  نتشاذگ  اج  هب  زا  دایز  تقد 
یدرکیور  . دیزرو یراددوخ  خسار  یمزع  اب  شیوخ  ۀدش  هتشون  تیاور  یاھ  هخسن 
ریخأت هب  دایز  ۀزادنا  هب  ار  اھلیجنا  نتشون  یسیع  رگید  نالوسر  بناج  زا  هباشم 

. تخادنا

حیسم زا  دعب  لوا  نرق  رد  رتخاب  - 1

وا دلوت  نامز  رد   . دماین ایند  نیا  هب  یونعم  طاطحنا  رصع  کی  لوط  رد  یسیع 
درک یم  هبرجت  ار  یبھذم  یگدنز  یونعم و  ۀشیدنا  زا  یتایح  دیدجت  نانچ  ایشنروی 
نآ زا  زین  یرصع  چیھ  رد  دوب و  هدیدن  مدآ  زا  دعب  دوخ  نیشیپ  خیرات  یمامت  رد  هک 
ایند  ، دش رھاظ  ایشنروی  رد  لیئاکیم  هک  یماگنھ   . تسا هدرکن  هبرجت  ار  نآ  ماگنھ 
ای دوب  مکاح  ماگنھ  نآ  ات  هدننیرفآ  رسپ  یاطعا  یارب  هک  ار  یطیارش  نیرت  بولطم 

مایا نیا  زا  شیپ  یاھنرق  رد  تسرد   . دومن هضرع  تسا  هدوب  امرفمکح  نونکات 
، دوب هتفای  شرتسگ  رواخ  یکیدزن  رتخاب و  رسارس  رد  ینانوی  نابز  ینانوی و  گنھرف 

یقرش ًاشخب  یبرغ و  ًاشخب  یتعیبط  ، و  دندوب کیدزن  رواخ  داژن  کی  هک  نایدوھی  و 
یگنھرف و یاھ  هنیمز  نینچ  زا  هک  دندوب  هتسیاش  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  دنتشاد 
. دنریگ هرھب  ود  رھ  برغ  قرش و  هب  دیدج  بھذم  کی  رثؤم  شرتسگ  یارب  ینابز 

هنارتیدم یایند  یسایس  یارادم  ییاورنامرف  قیرط  زا  بولطم  رایسب  طیارش  نیا 
. تفای دوبھب  رتشیب  اھیمور  طسوت 
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یناربع کی  یبھذم  گنھرف  رد  هک  سلوپ  یاھتیلاعف  اب  ایند  تاریثأت  لماک  بیکرت 
ینانوی نابز  هب  ار  یدوھی  حیسم  کی  تراشب  وا   . تسا نشور  ًالماک  دوب  نایناربع 

. دوب یمور  دنورھش  کی  دوخ  هک  یلاح  رد   ، دومن مالعا 

رد نونکات  ماگنھ  نآ  زا  ای  ناراگزور  نآ  زا  شیپ  یسیع  مایا  ندمت  دننامھ  زیچ  چیھ 
دحتم و هناگ  هس  ۀداعلا  قراخ  ریثأت  کی  تحت  اپورا  ندمت   . تسا هدشن  هدید  رتخاب 

: دیدرگ گنھامھ 

. مور یعامتجا  یسایس و  یاھمتسیس  - 1

. نآ ۀفسلف  صخشم  ۀزادنا  ات  ، و  ینانوی گنھرف  نابز و  - 2

. یدوھی یقالخا  یبھذم و  یاھشزومآ  شرتسگ  لاح  رد  تعرس  هب  ذوفن  - 3

. دوب دحتم  یروتارپما  کی  هنارتیدم  یایند  یمامت   ، دمآ ایند  هب  یسیع  هک  یماگنھ 
لصو مھ  هب  ار  یرایسب  یلصا  زکارم  بوخ  یاھ  هداج  ایند  خیرات  رد  راب  نیلوا  یارب 
یناگرزاب زا  گرزب  رصع  کی  ، و  دندوب هدش  یھت  ییایرد  نادزد  زا  اھایرد   . دندرک یم 

هرابود حیسم  زا  دعب  مھدزون  نرق  ات  اپورا   . دوب یورشیپ  لاح  رد  تعرس  هب  رفس  و 
. دشن دنم  هرھب  یناگرزاب  رفس و  زا  یرگید  ۀرود  نینچ  زا 

نانکاس تیرثکا   ، یمور ینانوی -  یایند  یحطس  هافر  ینورد و  شمارآ  مغر  هب 
؛ دوب ینغ  یناقوف  کچوک  ۀقبط   . دندوب هدش  هدرمژپ  رقف  تکالف و  رد  یروتارپما 
اھزور نآ  رد   . داد یم  لیکشت  یناتحت  ریقف  تخب و  نوگن  ۀقبط  کی  ار  تیرشب  ۀماع 
مور ۀعماج  رد  تشاد  هزات  نآ  ؛  تشادن دوجو  هفرم  داش و  طسوتم  ۀقبط  چیھ 

. تشگ یم  رادیدپ 

ریخا ۀتشذگ  رد  تراپ  مور و  شرتسگ  لاح  رد  یاھروشک  نایم  اھشکمشک  نیلوا 
مایا رد   . دوب هتشاذگ  یقاب  اھیمور  ناتسد  رد  ار  هیروس  ، و  دوب هتفای  نایاپ  نارود  نآ 

ۀدرتسگ ۀلدابم  ، و  یبسن حلص   ، هافر ۀرود  کی  زا  هیروس  نیطسلف و   ، یسیع
. دندرب یم  هرھب   ، ود رھ   ، برغ قرش و  یوس  یاھنیمزرس  اب  یراجت 

دوھی مدرم  - 2

، اھیلباب لماش  نینچمھ  هک  دندوب  یماس  رت  یمیدق  داژن  زا  یشخب  نایدوھی 
نیلوا نیزاغآ  شخب  لوط  رد   . دش یم  اھیژاتراک   ، مور رتریخا  نانمشد  ، و  اھیقینیف

اھنآ ًاقافتا  ، و  دندوب یماس  نامدرم  هورگ  نیرتذوفن  اب  نایدوھی   ، حیسم زا  دعب  نرق 
رب یناگرزاب  یارب  ماگنھ  نآ  رد  هک  روطنآ   ، ار ییایفارغج  کیژتارتسا  ۀژیو  ناکم  کی 

. دندوب هدرک  لاغشا  ایند  رد   ، دوب هتفای  نامزاس  دش و  یم  تموکح  نآ 
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دندرک یم  لصو  مھ  هب  ار  ناتساب  نارود  یاھتلم  هک  گرزب  یاھھارھاش  زا  یرایسب 
هس عطاقت  ناکم  ای   ، رادید ناکم  بیترت  نیدب  هک   ، دندرک یم  روبع  نیطسلف  نایم  زا 
، نانوی  ، هیروس  ، رصم  ، روشآ  ، لباب یاھشترا  ، و  یناگرزاب  ، رفس  . دش یم  هراق 
یرایسب  ، نیرید راگزور  زا   . دندیدرونرد ار  نیطسلف  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  مور  ، و  تراپ

ردانب کدنا  یوس  هب  هیحان  نیا  زا  یشخب  نایم  زا  قرش  یاھناوراک  یاھریسم  زا 
یاھ هلومحم  اجنآ  زا  اھیتشک  ، و  دنتشذگ یم  هنارتیدم  یایرد  یقرش  ۀنایاپ  بوخ 

ِکیفارت نیا  زا  یمین  زا  شیب  . و  دندرک یم  لمح  برغ  لحاوس  یمامت  هب  ار  اھنآ 
. درک یم  روبع  نآ  یکیدزن  رد  ای  لیلج  رد  هرصان  کچوک  رھش  نایم  زا  اھناوراک 

نایدوھی  ، دوب تیحیسم  هاگداز  دوھی و  یبھذم  گنھرف  هاگلزنم  نیطسلف  هچ  رگا 
رھ رد  دندرک و  یم  یگدنز  اھتلم  زا  یرایسب  نایم  رد  ، و  دندوب هدنکارپ  ایند  رد 

. دندرک یم  دتس  داد و  تراپ  مور و  یاھروشک  ِناتسا 

یروتارپما کی  تخاس و  ار  اھ  هداج  مور   ، درک مھارف  ار  گنھرف  کی  نابز و  کی  نانوی 
تاعامتجا هسینک و  تسیود  زا  شیب  اب   ، نایدوھی یگدنکارپ  اما   ، دومن دحتم  ار 

مور یایند  رساترس  رد  فلتخم  طاقن  رد  هک  ناشیبھذم  ۀتفای  نامزاس  رایسب 
دیدج تراشب  اھنآ  رد  هک  دندومن  مھارف  ار  یگنھرف  زکارم  نآ  دندوب  هدنکارپ 
یاھشخب هب  اجنآ  زا  ًابقاعتم  ، و  دومن تفایرد  ار  هیلوا  شریذپ  ینامسآ  یھاشداپ 

. تفای شرتسگ  ایند  ۀداتفا  رود 

“ سرت ادخ   ” ای اسراپ “  ” نادرم  ، یدوھیریغ نارادنامیا  زا  یتیلقا  یدوھی  ۀسینک  رھ 
رثکا سلوپ  هک  دوب  هدروآ  نامیا  هزات  تیلقا  نیا  نایم  رد  ، و  درک یم  لمحت  ار 
دبعم نیزم  ناتسآ  یتح   . دروآ دوجو  هب  ار  تیحیسم  هب  دوخ  ۀیلوا  ناگدنورگ 
شتسرپ ، و  یناگرزاب  ، گنھرف نایم   . دوب هدش  لیکشت  نایدوھیریغ  زا  میلشروا 

هیکاطنا رد  سلوپ  ناوریپ   . تشاد دوجو  یکیدزن  رایسب  ۀطبار  هیکاطنا  میلشروا و 
. دندش یم  هدیمان  یحیسم “  ” ادتبا رد 

یتسرپ اتکی  یاقب  زار  هزادنا  نامھ  هب  میلشروا  دبعم  رد  نایدوھی  شتسرپ  زکرمت 
دحاو یادخ  نآ  زا  طیسب  دیدج و  موھفم  کی  نداتسرف  شرورپ و  ۀدعو  نانآ و 
لاوز دوجو  اب   . داد یم  لیکشت  ایند  هب  ار  اھناسنا  یمامت  ردپ  اھتلم و  یمامت 

رد دبعم  سیورس   ، یداژن نارگمتس  یدوھیریغ و  یلم  ناگیادخ  زا  یلسلست 
. دوب یبھذم  یگنھرف  موھفم  کی  یاقب  رگنایامن  میلشروا 

زا یا  هظحالم  لباق  ۀجرد  زا   ، دندوب مور  ۀطلس  تحت  نامز  نیا  یدوھی  مدرم  هچ  رگا 
دیدج یاھدرواتسد  اھنت  ندروآ  دای  هب  اب  ، و  دندوب دنم  هرھب  دوخ  رب  تموکح 

لصفالب نانیشناج  یباکم و  یادوھی  طسوت  هک  نامز  نآ  شخب  ییاھر  ۀنانامرھق 
، رتگرزب مھ  زاب  ۀدنھد  تاجن  کی  یروف  روھظ  راظتنا  اب   ، دیسر ماجنا  هب  یو 

. دندوب هدنزرس   ، تفر یم  شراظتنا  اھتدم  هک  یحیسم 
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رد لقتسم  همین  روشک  کی  ناونع  هب   ، نایدوھی یھاشداپ   ، نیطسلف یاقب  زار 
ینیطسلف هارھاش  لرتنک  دوب  لیام  هک  دوب  هتفھن  مور  تلود  یجراخ  تسایس 

نایم یناوراک  یاھریسم  یبرغ  یاھلانیمرت  زین  رصم و  هیروس و  نایم  دمآ  تفر و 
هک قرش  رد  ار  یتردق  چیھ  نتساخرب  یوزرآ  مور   . دیامن ظفح  ار  برغ  قرش و 
هک هتسیسد  تسایس   . تشادن دزاس  دودحم  قطانم  نیا  رد  ار  وا  یتآ  طسب 
دوب رگیدکی  اب  یسویملطب  رصم  یکولس و  ۀیروس  ندیناشک  هلباقم  هب  شفدھ 

یرورض لقتسم  هناگادج و  روشک  کی  ناونع  هب  ار  نیطسلف  ییافوکش 
تردق ربارب  رد  نایکولس  یجیردت  فیعضت  ، و  رصم لاوز   ، مور تسایس   . تخاس یم 

هورگ کی  لسن  نیدنچ  یارب  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور   ، اھتراپ شیازفا  لاح  رد 
یوس هب  نایکولس  ربارب  رد  ار  شلالقتسا  دوب  رداق  نایدوھی  زا  ناوتان  کچوک و 

هناتخبکین و یدازآ  نیا  نایدوھی   . دیامن ظفح  بونج  یوس  هب  اھیسویملطب  لامش و 
تیعقاو نیا  هب  ار  رتدنمتردق  فارطا و  نامدرم  یسایس  تموکح  زا  لالقتسا 

نینچ  . دندوب هدیزگرب “ مدرم   ” هوھی میقتسم  ۀلخادم  اب  اھنآ  هک  دنداد  یم  تبسن 
ار مور  ۀطلس  هک  تخاس  یم  رتراوشد  اھنآ  یارب  ًامامت  ار  نیا  یداژن  یرترب  درکیور 

نآ رد  یتح  اما   . دننک لمحت  دش  مکاح  ناشنیمزرس  رب  ماجنارس  هک  یماگنھ 
، دوب یونعم  ایند  رد  ناشتیرومأم  هک  رما  نیا  یریگدای  زا  نایدوھی  زیگنا  مغ  تعاس 

. دندیزرو یم  یراددوخ   ، یسایس هن 

رد اریز  دندوب  کاکش  کانمیب و  لومعمریغ  یا  هنوگ  هب  یسیع  مایا  لوط  رد  نایدوھی 
ۀناکریز ندرک  زیزع  قیرط  زا  هک   ، یمودا سیدوریھ   ، یجراخ کی  طسوت  ماگنھ  نآ 
ینارمکح دروم  دروآ  تسد  هب  ار  هیدوھی  رب  ۀطلس  یمور  نایاورنامرف  دزن  شیوخ 

یرادافو زاربا  یناربع  موسر  بادآ و  هب  سیدوریھ  هچ  رگ  . و  دندش یم  عقاو 
. دومن دباعم  نتخاس  هب  مادقا  بیجع  نایادخ  زا  یرایسب  یارب   ، درک یم 

نما نایدوھی  رفس  یارب  ار  ایند  یمور  نانارمکح  اب  سیدوریھ  ۀناتسود  طباور 
یاھشخب رد  یتح  نایدوھی  ۀتفای  شیازفا  ذوفن  یارب  ار  هار  بیترت  نیدب  تخاس و 

دیدج تراشب  اب  تشاد  هدھاعم  نانآ  اب  هک  یجراخ  للم  مور و  یروتارپما  تسدرود 
رتشیب یگتخیمآ  هب  نینچمھ  سیدوریھ  تموکح   . درک زاب  ینامسآ  یھاشداپ 

. دومن یدایز  کمک  ینانوی  یناربع و  یاھ  هفسلف 

نوناک هب  نیطسلف  ندش  لیدبت  هب  رما  نیا  ، و  تخاس ار  هیرصیق  ردنب  سیدوریھ 
، و درم حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 4  رد  وا   . دومن یرتشیب  کمک  ندمتم  یایند 

ات یسیع  یناحور  تمدخ  یناوج و  نارود  لوط  رد  ساپ  یتنآ  سیدوریھ  شرسپ 
دننامھ ساپ  یتنآ   . درک تموکح  ایرپ  لیلج و  رب  حیسم  دالیم  زا  سپ  لاس 39 

مھم زکرم  هلمج  زا  لیلج  یاھرھش  زا  یرایسب  وا   . دوب گرزب  ۀدنزاس  کی  شردپ 
. درک یزاسزاب  ار  سیروفس  یناگرزاب 

رظن اب  ًالماک  اھیلیلج  هب  دوھی  تایعرش  ناراگزومآ  میلشروا و  یبھذم  ناربھر 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



یدوھیریغ رتشیب  لیلج  دمآ  ایند  هب  یسیع  هک  یماگنھ   . دنتسیرگن یمن  قفاوم 
. یدوھی ات  دوب 

نایدوھیریغ نایم  رد  - 3

حلص و  ، دوبن حطس  نیرتالاب  رد  مور  روشک  یداصتقا  یعامتجا و  طیارش  هچ  رگا 
زا دعب  لوا  نرق  رد   . دوب بولطم  لیئاکیم  یاطعا  یارب  یلخاد  ۀدرتسگ  یزورھب 

: دوب هدش  فیرعت  یبوخ  هب  رشق  جنپ  لماش  هنارتیدم  یایند  ۀعماج  حیسم 

بحاص یاھھورگ   ، یمسر تردق  لوپ و  اب  یناقوف  تاقبط  یسارکوتسیرآ :  -1
. مکاح زایتما و 

دراو ناناگرزاب —   ، نارادکناب رجات و  یاھ  هدازھاش   . یراجت یاھھورگ   -2
. یللملا نیب  نارجات  گرزب —  ناگدننک  رداص  ناگدننک و 

رایسب  ، دوب کچوک  یتسار  هب  هورگ  نیا  هچ  رگا  کچوک . طسوتم  ۀقبط   -3
نیا هک   ، ار یحیسم  ۀیلوا  یاسیلک  یقالخا  یلصا  نوتس  دوب و  ذوفناب 

دوخ نوگانوگ  یاھدتس  داد و  یتسد و  عیانص  هب  درک  یم  قیوشت  ار  اھھورگ 
هقبط نیا  هب  اھیسیرف  زا  یرایسب  نایدوھی  نایم  رد   . درک مھارف   ، دنھد همادا 

. دنتشاد قلعت  راجت  زا 

نیا ای  دوب و  رادروخرب  یکدنا  یعامتجا  تبترم  زا  هورگ  نیا  دازآ . یایراتلورپ   -4
رورغم دوخ  یدازآ  هب  هچ  رگ  اھنآ   . دوبن رادروخرب  یعامتجا  تبترم  چیھ  زا  هک 
اب دندوب  روبجم  اریز  دنتشاد  رارق  یدعاسمان  رایسب  تیعضو  رد   ، دندوب

ریقحت ۀدید  اب  نانآ  هب  یناقوف  تاقبط   . دننک تباقر  هدرب  نارگراک 
“ دلو داز و  دصاقم   ” زج هب  اھنآ  هک  دندرک  یم  جاتنتسا  نینچ  ، و  دنتسیرگن یم 

. دنتسھ تیصاخ  یب 

دندوب یرترب  دارفا  یرایسب   . دوب هدرب  مور  روشک  تیعمج  زا  یمین  ناگدرب .  -5
ناناگرزاب ۀرمز  رد  یتح  دازآ و  یایراتلورپ  نایم  رد  ار  دوخ  هار  تعرس  هب  و 

. دندوب نییاپ  حطس  رایسب  ای  طسوتم و  تیرثکا   . دندوشگ

تردق  . دوب مور  یماظن  یالیتسا  زا  یا  هبنج   ، رترب نامدرم  یارب  یتح   ، یگدرب
ًاتدمع یحیسم  ۀیلوا  یاسیلک   . دوب ارچ  نوچ و  یب  شا  هدرب  یور  بابرا 

. دوب ناگدرب  نیا  رت و  نییاپ  تاقبط  لماش 

زادنا سپ  اب  دندش  یم  رداق  دندرک و  یم  تفایرد  دزم  بلغا  رترب  ناگدرب 
هتفای ییاھر  ِناگدرب  نیا  زا  یرایسب   . دنرخب ار  شیوخ  یدازآ  دوخ  یاھدمآرد 
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تسرد . و  دنتفای اقترا  ییالاب  یاھماقم  هب  تراجت  یایند  ، و  اسیلک  ، روشک رد 
لکش نیا  هب  تبسن  ار  یحیسم  ۀیلوا  یاسیلک  هک  دوب  یتاناکما  نینچ 

. تخاس ارادم  رایسب  یگدرب  ۀتفای  لیدعت 

مور یروتارپما  رد  یا  هدرتسگ  یعامتجا  لکشم  چیھ  حیسم  زا  دعب  لوا  نرق  رد 
بسح رب  هک  یھورگ  نآ  هب  قلعتم  ار  دوخ  مدرم  ۀدمع  شخب   . تشادن دوجو 

تشاد دوجو  یا  هدوشگ  ِرد  هشیمھ   . دنتسناد یم  دندوب  هدمآ  ایند  هب  نآ  رد  قافتا 
رتالاب هب  رت  نییاپ  تاقبط  زا  نآ  قیرط  زا  دنتسناوت  یم  اناوت  دادعتسا و  اب  دارفا  هک 

. دندوب دنسرخ  دوخ  یعامتجا  تبترم  زا  ًامومع  مدرم  اما   ، دننک دوعص  مور  ۀعماج 
تروص هب  زین  یتاقبط  تازیامت  نیا  هب  تبسن  ، و  دنتشادن یتاقبط  یھاگآ  اھنآ 
شبنج کی  هجو  چیھ  هب  تیحیسم   . دندرک یمن  هاگن  اوران  زیچ  ای  یتلادع  یب 

. دوبن دشاب  ریقف  تاقبط  بئاصم  دوبھب  شفدھ  هک  یداصتقا 

زا نیطسلف  رد  شدودحم  تیعقوم  هب  تبسن  مور  یروتارپما  رسارس  رد  نز  هچ  رگا 
نایدوھی یعیبط  تفوطع  یگداوناخ و  یگتسبلد   ، دوب رادروخرب  یرتشیب  یدازآ 

. دوب دوھیریغ  یایند  یزرورھم  زا  رتارف  رایسب 

یدوھیریغ ۀفسلف  - 4

اما  ، دندوب رت  نییاپ  نایدوھی  هب  تبسن  یا  هزادنا  ات  یقالخا  رظن  هطقن  زا  نایدوھیریغ 
ۀوقلاب تفوطع  یعیبط و  یکین  زا  یرفاو  کاخ  رت  شنمالاو  نایدوھیریغ  بولق  رد 
ناوارف نمرخ  ندروآ  راب  تیحیسم و  ۀناد  ندز  هناوج  هک  تشاد  دوجو  یرشب 

نآ رد  یدوھیریغ  یایند   . دوب رسیم  نآ  رد  یونعم  درواتسد  یقالخا و  تشرس 
زا شیب  مک و  یگمھ  هک  تشاد  رارق  گرزب  ۀفسلف  راھچ  ۀرطیس  تحت  ماگنھ 

یفسلف بتاکم  نیا   . دندوب هتفرگ  همشچرس  اھینانوی  نیشیپ  ییارگ  نوطالفا 
: زا دندوب  ترابع 

یاھیروکیپِا  . دوب ینامداش  ندومن  لابند  فقو  یرکف  بتکم  نیا  اھیروکیپِا .  -1
ییاھر هب  نیرتکد  نیا  لقادح   . دندشن یناسفن  یاھیور  هدایز  میلست  رتھب 

داد شزومآ  نآ   . دومن کمک  ردق  اضق و  هب  داقتعا  رترابگرم  لکش  کی  زا  اھیمور 
دوبھب ار  شیوخ  یویند  تیعضو  هک  دنھد  ماجنا  یراک  دنناوت  یم  اھناسنا  هک 

. دومن راکیپ  هنالھاج  تافارخ  اب  رثؤم  یا  هنوگ  هب  نآ   . دنشخب

دنتشاد رواب  نویقاور   . دوب رتالاب  تاقبط  رترب  ۀفسلف  ییارگ  قاور  نویقاور .  -2
شزومآ اھنآ   . تسا مکاح  تعیبط  یمامت  رب  هدننک  لرتنک  ریدقت  درخ و  کی  هک 
هک ینمیرھا  یندب  رد  هک  نیا  ؛ و  تسا یھلا  ناسنا  ِناور  هک  دنداد  یم 
گنھامھ یگدنز  قیرط  زا  ناسنا  ناور   . تسا ینادنز  دراد  یکیزیف  یتعیبط 
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دوخ شاداپ  هب  یراکزیھرپ  اذل  ؛  دبای یم  تسد  یدازآ  هب   ، دنوادخ اب   ، تعیبط اب 
ماگنھ نآ  زا   . تفای زارف  یلاع  تایقالخا  کی  هب  ییارگ  قاور   . دوش یم  رجنم 
هتفرن رتارف  ییارگ  نامرآ  نیا  زا  یفسلف  ِیرشب  ًافرص  متسیس  چیھ  زگرھ 
، دنتسھ دنوادخ “ دالوا   ” هک دنتشاد  ناعذا  نویقاور  هک  یلاح  رد   . تسا
ییارگ قاور   . دنبایب ار  وا  دنتسناوتن  بیترت  نیدب  دنسانشب و  ار  وا  دنتسناوتن 
نیا ددص  رد  نآ  ناوریپ   . دشن بھذم  کی  زگرھ  نآ  ؛  دنام یقاب  هفسلف  کی 

اما  ، دنزاس گنھامھ  یناھج  نھذ  یاوآ  اب  ار  دوخ  ناھذا  هک  دندمآرب 
هب سلوپ   . دننک مسجت  نابرھم  ردپ  کی  نادنزرف  ناونع  هب  ار  دوخ  دنتسناوتن 

رھ رد  هک  ما  هتخومآ  : ” تشون هک  هاگنآ   ، تشاد شیارگ  ییارگ  قاور  هب  تدش 
“. مشاب عناق   ، مشاب هک  یتلاح 

، دندرک یم  یبایدر  نتآ  ِنژوید  هب  ار  شیوخ  ۀفسلف  نویبلک  هچ  رگا  نویبلک .  -3
. دنتفرگ قداص  کلم  اتنو  یکام  میلاعت  یایاقب  زا  ار  دوخ  نیرتکد  ۀدمع  شخب 

ۀفسلف نویبلک  ًالقا   . هفسلف کی  ات  دوب  بھذم  کی  رتشیب  ًاقباس  ییارگ  یبلک 
نیا ًاموادم  اھرازاب  رد  عرازم و  رد  اھنآ   . دنتخاس کیتارکمد  ار  شیوخ  یبھذم 
ار دوخ  دناوت  یم  دھاوخب  ناسنا  رگا   ” هک دندرک  یم  هظعوم  ار  دوخ  نیرتکد 

اھناسنا هب  دندرک و  یم  هظعوم  ار  یراکزیھرپ  یگداس و  اھنآ  “ . دھد تاجن 
نارگ هظعوم  نیا   . دنوش هجاوم  گرم  اب  ییاورپ  یب  اب  هک  دندیزرو  یم  رارصا 

یارب ار  تیونعم  ۀنشت  مدرم  ات  دنداد  ماجنا  یدایز  راک  یبلک  نادرگرس 
ًاتدمع نانآ  یمدرم  ۀظعوم  حرط   . دنزاس هدامآ  یحیسم  یتآ  یاھرنویسیم 

. دوب سلوپ  یاھ  هلاسر  کبس  قباطم  ، و  وگلا یور  زا 

نیا ، و  تسا زیمآ  هطلغم  شناد  هک  تشاد  دیکأت  ییارگ  کش  نایارگ . کش   -4
دوب یفنم  ًالماک  درکیور  کی  نآ   . تسا نکممریغ  نانیمطا  خسار و  داقتعا  هک 

. تفاین شرتسگ  زگرھ  و 

هتسراو ، و  یقالخا  ، هدنھد توق  بلغا  اھنآ  ؛  دندوب یبھذم  همین  اھ  هفسلف  نیا 
یبلک لمتحم  یانثتسا  هب   . دندوب یداع  مدرم  زا  رتالاب  ًالومعم  اما  دندوب  هدننک 

تاجن بھاذم  هن   ، دندوب نادنمدرخ  نادنمتردق و  یارب  ییاھ  هفسلف  اھنآ   ، ییارگ
. نافیعض ناریقف و  یتح  یارب 

یدوھیریغ بھاذم  - 5

نآ ؛  دوب تلم  ای  هلیبق   هب  طوبرم  رما  کی  ًاتدمع  بھذم  نیشیپ  راصعا  رسارس  رد 
هن  ، دندوب یلم  ای  یا  هلیبق  نایادخ   . دوبن درف  یارب  هقالع  دروم  رما  کی  بلغا 
ِصخش ِیونعم  ِیدرف  یاھوزرآ  یارب  یبھذم  یاھمتسیس  نینچ   . یصخش

. دندرک یم  مھارف  یکدنا  یدونشخ  یلومعم 
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: دندوب اھنیا  لماش  رتخاب  بھاذم  یسیع  مایا  رد 

، نیتال ینانوی و  یزادرپ  هروطسا  زا  یبیکرت  اھنیا  تسرپ . تب  یاھ  هقرف   -1
. دندوب تنس  ، و  یتسرپ نطو 

یارب روشک  لبمس  ناونع  هب  ناسنا  یزاس  ادخ  نیا  اھروتارپما . شتسرپ   -2
هب ًامیقتسم  دوب و  دنیاشوخان  یدج  رایسب  روط  هب  هیلوا  نایحیسم  نایدوھی و 

. دیماجنا مور  تلود  طسوت  اسیلک  ود  رھ  خلت  رازآ  تیذا و 

یمور ینانوی -  یروتارپما  رسارس  رد  لباب  نیغورد  شناد  نیا  ینیب . علاط   -3
داقتعا نیا  زا  ناسنا  متسیب  نرق  رد  یتح   . تفای هعسوت  بھذم  کی  لکش  هب 

. تسا هتفاین  ییاھر  لماک  روط  هب  یفارخ 

ۀنشت یایند  نینچ  رب  زیمآرارسا  یاھ  هقرف  زا  یبالیس  زیمآرارسا . بھاذم   -4
مدرم هک   ، کیدزن رواخ  زا  بیجع  دیدج و  بھاذم   ، دوب هدش  ریزارس  تیونعم 
بھاذم نیا   . دوب هداد  یدرف  تاجن  ۀدعو  اھنآ  هب  هدومن و  دوخ  ۀتفیش  ار  یداع 

یمور ینانوی -  یایند  ینییاپ  تاقبط  شریذپ  دروم  داقتعا  تعرس  هب 
عیرس شرتسگ  یارب  ریسم  یزاس  هدامآ  یارب  یدایز  راک  اھنآ  . و  دندیدرگ

هئارا تیھولا  زا  دنمھوکش  تشادرب  کی  هک  یحیسم  رترب  رایسب  یاھشزومآ 
داھنشیپ کی  نادنمشوھ و  یارب  زیگنارب  یواکجنک  تایھلا  کی  اب  دندومن و  یم 

نآ تیونعم  ۀنشت  اما  نادان  یداع  ناسنا  هلمج  زا   ، همھ یارب  تاجن  قیمع 
. دنداد ماجنا   ، دوب هارمھ  ناراگزور 

یاھ هقرف  دلوت  هب  دندش و  یلم  تاداقتعا  نایاپ  بجوم  زیمآرارسا  بھاذم 
نییعت اھنیا  اب  یگمھ  اما  دندوب  رایسب  اھزار   . دنتشگ رجنم  یصخش  رامشیب 

: دندش یم  یگژیو 

. دوب هتفرگ  نآ  زا  ار  شمان  هک   ، زیمآرارسا زیچ  کی   ، یا هروطسا  ۀناسفا  کی  - 1
تایح هب  تشگزاب  گرم و  یگدنز و  ناتساد  هب  زار  نیا  هدعاق  کی  ناونع  هب 

، تسا صخشم  مسیئارتیم  میلاعت  اب  هک  روطنامھ   ، دش یم  طوبرم  ادخ  کی 
نامزمھ  ، سلوپ تیحیسم  روھظ  لاح  رد  ۀقرف   ، بیقر کی  اب  یتدم  یارب  هک 

. دوب

هناردارب یصخش و  اھنآ   . دندوب یداژن  نایم  یلمریغ و  یّرس  یاھ  هقرف  - 2
. دندش یا  هقرف  رامشیب  عماوج  یبھذم و  یاھیردارب  یرادیدپ  بجوم  ، و  دندوب

زیگنارب نیسحت  نییآ  تیوضع و  لصفم  مسارم  اب  دوخ  تاسلج  رد  اھنآ  - 3
یھاگ اھنآ  یفخم  تافیرشت  مسارم و   . دندش یم  یگژیو  نییعت  یشتسرپ 
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. دوب هدننک  رجزنم  کانلوھ و  تاقوا 

هچ اھنآ  یاھیور  هدایز  ۀجرد  ای  اھنآ  مسارم  تعیبط  هک  نیا  زا  رظن  فرص  اما  - 4
زا ییاھر   ” ، تاجن دوخ  ناوریپ  هب  تباث  روط  هب  یّرس  یاھ  هقرف  نیا   ، دوب
نآ رد  نامداش  یاھورملق  رد  نادواج  تایح  ، و  گرم زا  دعب  اقب   ، یتخبدب

. دنداد یم  هدعو  ار  یگدرب “ تنحم و  یایند  یوس 

. دیریگ هابتشا  یّرس  یاھ  هقرف  اب  ار  یسیع  میلاعت  هک  دیوشن  اطخ  نیا  بکترم  اما 
کی اذل  ، و  دزاس یم  راکشآ  اقب  یارب  ار  ناسنا  سسجت  یّرس  یاھ  هقرف  تیبوبحم 

شیامن هب  ار  یدرف  یاوقت  یصخش و  بھذم  یارب  یعقاو  یگنشت  یگنسرگ و 
اضرا یفکم  ردق  هب  ار  قایتشا  نیا  دنتسناوتن  یّرس  یاھ  هقرف  هچ  رگا   . دراذگ یم 
نیا هب  ار  تایح  بآ  نان و  یتسار  هب  هک   ، یسیع بقاعتم  روھظ  یارب  ار  هار   ، دننک

. دنتخاس هدامآ  دروآ  ایند 

بھاذم رتھب  عاونا  هب  تبسن  هدرتسگ  تیعبت  هک  نیا  یارب  شالت  رد  سلوپ 
دومن لیدعت  حرج و  یروط  ار  یسیع  میلاعت   ، دھد رارق  هدافتسا  دروم  ار  زیمآرارسا 
اما  . دزاس شریذپ  لباق  رتشیب  یتآ  ناشیکون  زا  یرتشیب  دادعت  یارب  ار  اھنآ  هک 

زیمآرارسا یاھ  هقرف  نیرتھب  زا  تیحیسم )  ) یسیع میلاعت  زا  سلوپ  لودع  یتح 
: هک ظاحل  نیدب   ، دوب رترب 

. داد شزومآ  ار  هنایوخکین  تاجن  کی   ، یقالخا یراگتسر  کی  سلوپ  - 1
سلوپ  . دومن مالعا  ار  ون  نامرآ  کی  داد و  هدژم  ار  نیون  تایح  کی  تیحیسم 

. دومن اھر  ار  موسرم  یاھیرگنوسفا  زیمآرحس و  نییآ 

تالضعم یارب  ییاھن  یاھلح  هار  اب  هک  دومن  هئارا  ار  یبھذم  تیحیسم  - 2
ار گرم  زا  یتح  هودنا و  زا  ییاھر  اھنت  هن  اریز   ، دوب نابیرگ  هب  تسد  یرشب 
اب هک  داد  یم  هدعو  ار  هانگ  زا  ییاھر  نینچمھ  هکلب   ، تشاد یم  ینازرا 
تسا رادروخرب  اقب  ۀنادواج  یاھتیفیک  زا  هک  راکزیھرپ  تریس  کی  یاطعا 

. دش یم  لابند 

هک روطنآ   ، تیحیسم  . دندوب هدش  انب  اھ  هروطسا  یور  زیمآرارسا  یاھ  هقرف  - 3
: دوب هدش  هداھن  داینب  یخیرات  تیعقاو  کی  یور   ، درک یم  هظعوم  ار  نآ  سلوپ 

. رشب عون  هب   ، دنوادخ رسپ   ، لیئاکیم یاطعا 

زا جراخ   . دوبن طوبرم  بھذم  ای  هفسلف  هب  ًاموزل  نایدوھیریغ  نایم  رد  تایقالخا 
بھذم کی  نھاک  هک  درک  یمن  روطخ  مدرم  نھذ  هب  هشیمھ  نیطسلف 

میلاعت ًابقاعتم  یدوھی و  بھذم   . دشاب ماگشیپ  یقالخا  یگدنز  کی  رد  تسیاب  یم 
هک دندوب  ییاپورا  بھاذم  نیلوا  سلوپ  ِلماکت  لاح  رد  ِتیحیسم  اھدعب  یسیع و 
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رارصا ، و  دنتشاذگ یم  کین  رادرک  یور  ار  یرگید  تایقالخا و  یور  ار  تسد  کی 
. دننک هجوت  یردق  ود  رھ  هب  نایارگ  بھذم  هک  دندیزرو  یم 

یاھمتسیس نینچ  یالیتسا  تحت  هک   ، اھناسنا زا  یلسن  نینچ  نایم  رد  یسیع 
، دندوب ناریح  یبھذم  ۀدیچیپ  یاھ  هقرف  نینچ  اب  دنتشاد و  رارق  یفسلف  لماکان 

یدنزرف شیوخ —  یصخش  بھذم  تراشب  ًابقاعتم  وا  . و  دمآ ایند  هب  نیطسلف  رد 
. دومن هئارا  لسن  نیمھ  هب  ار  دنوادخ —  اب 

یناربع بھذم  - 6

هداعلا قوف  ۀزادنا  هب  میلشروا  یبھذم  ۀشیدنا  حیسم  زا  شیپ  لوا  نرق  نایاپ  ات 
ات هتفرگ و  رارق  ینانوی  ۀفسلف  یتح  ینانوی و  یگنھرف  میلاعت  ریثأت  تحت  دایز 

یقرش و بتاکم  تارظن  نایم  ینالوط  تباقر  رد   . تفای لیدعت  نآ  طسوت  یا  هزادنا 
هاگدید یلک  روط  هب  رواخ  رتخاب و  ۀدنامیقاب  میلشروا و   ، یناربع ِیرکف  ِیبرغ 

. دنتفریذپ ار  ینانوی  ۀتفای  لیدعت  ای  یدوھی  یبرغ 

زا یا  هجھل  اب  یداع  مدرم  دوب : جیار  نیطسلف  رد  نابز  هس  یسیع  ناراگزور  رد 
ملکت یناربع  نابز  هب  تایعرش  ناداتسا  نانھاک و  ؛  دندرک یم  تبحص  یمارآ  نابز 
ینانوی یلک  روط  هب  نایدوھی  ییالاب  یاھ  هیال  هدرک و  لیصحت  تاقبط  ؛  دندرک یم 

هب هیردنکسا  رد  ینانوی  هب  یناربع  سدقم  نوتم  ۀیلوا  ۀمجرت   . دندرک یم  تبحص 
. و دوب یدوھی  تایھلا  گنھرف و  ینانوی  شخب  بقاعتم  یالیتسا  لوئسم  دایز  ۀزادنا 

خیرات  . تشگ رھاظ  نابز  نامھ  رد  یدوز  هب  یحیسم  ناراگزومآ  یاھ  هتشون 
کی نیا   . ددرگ یم  زاب  یناربع  سدقم  نوتم  ینانوی  ۀمجرت  هب  تیدوھی  سناسنر 

یاج هب  برغ  یوس  هب  ار  سلوپ  یحیسم  ۀقرف  شیارگ  اھدعب  هک  دوب  یتایح  ریثأت 
. دومن نییعت  قرش 

اھیروکیپِا میلاعت  زا  یکدنا  رایسب  ردق  هب  یدوھی  ۀدش  ینانوی  تاداقتعا  هچ  رگا 
نویقاور ۀنارگراثیا  نیرتکد  نوطالفا و  ۀفسلف  زا  رثأتم  یدام  روط  هب   ، تفریذپ ریثأت 

. دیآ یم  رد  شیامن  هب  نویباکم  مراھچ  باتک  قیرط  زا  ییارگ  قاور  گرزب  شروی   . دوب
هداد ناشن  نامیلس  یدنمدرخ  رد  ود  رھ  نویقاور  نیرتکد  ینوطالفا و  ۀفسلف  ذوفن 

ینیدامن ریسفت  نانچ  یناربع  سدقم  نوتم  هب  هدش  ینانوی  نایدوھی   . دوش یم 
ییوطسرا سیدقت  دروم  ۀفسلف  اب  یناربع  تایھلا  نتخاس  قبطنم  رد  هک  دندروآ 

نیا ات  دیماجنا  یراب  هعجاف  یمگردرس  هب  ًامامت  نیا  اما   . دنتفاین یلکشم  شیوخ 
راگزاس هب  وا   . دندش هتفرگ  تسد  هب  یناردنکسا  نولیف  طسوت  تالکشم  نیا  هک 
هب ار  اھنآ  دومن و  مادقا  یناربع  تایھلا  ینانوی و  ۀفسلف  ندرک  زاسمھ  ندرک و 

. و دروآرد یبھذم  موسر  اھرواب و  زا  مجسنم  ًاتبسن  هدرشف و  یمتسیس  تروص 
ماگنھ رد  هک  دوب  یناربع  تایھلا  ینانوی و  ۀفسلف  بیکرت  ِیدعب  شزومآ  نیا 
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ییانبم ناونع  هب  ار  نآ  سلوپ  ، و  دوب جیار  نیطسلف  رد  یسیع  سیردت  یگدنز و 
. تفرگ راک  هب  داھن  انب  نآ  یور  ار  شیوخ  تیحیسم  رگنشور  رت و  هتفرشیپ  ۀقرف  هک 

دوب هدرکن  یگدنز  یناسنا  یسوم  راگزور  ماگنھ  زا  ؛  دوب گرزب  راگزومآ  کی  نولیف 
رد  . دنک لامعا  رتخاب  یایند  یبھذم  یقالخا و  راکفا  رب  یقیمع  ریثأت  نینچ  هک 
تفھ  ، یبھذم یقالخا و  میلاعت  ِرصاعم  یاھمتسیس  رد  رتھب  رصانع  بیکرت  ۀنیمز 
، هستوئال  ، تشترز  ، یسوم  ، دراتس دنا : هتشاد  دوجو  یرشب  ۀتسجرب  راگزومآ 

. سلوپ ، و  نولیف  ، ادوب

ماغدا یارب  شالت  زا  یشان  هک  ار  نولیف  تاضقانت  یمامت  هن  یلو   ، یرایسب  ، سلوپ
نایناربع تعیرش  تایھلا  اب  یمور  ۀنایارگ  قاور  نیرتکد  ینانوی و  ینافرع  ۀفسلف 

فذح یدنمدرخ  اب  شیوخ  یحیسم  شیپ  نیداینب  تایھلا  زا  ار  اھنآ  تخانش و  دوب 
یارب هک  ار  تشھب  ثیلثت  موھفم  ات  تخاس  هدامآ  سلوپ  یارب  ار  هار  نولیف   . دومن

دروم کی  رد  اھنت   . دزاس میمرت  رتلماک  روط  هب  دوب  شوماخ  یدوھی  تایھلا  رد  اھتدم 
لیصحت دنمتورث و  یدوھی  نیا  میلاعت  زا  ای  دشاب  ماگمھ  نولیف  اب  تسناوتن  سلوپ 
نیرتکد زا  ییاھر  نولیف   . دوب هرافک  نیرتکد  نآ  ، و  دریگ یشیپ  هیردنکسا  ۀدرک 

هب ًالامتحا  نینچمھ  وا   . داد یم  شزومآ  ار  نوخ  نتخیر  قیرط  زا  طقف  ششخب 
اما  . دومن یلامجا  یھاگن  سلوپ  زا  رتنشور  رکف  ناگدننک  میظنت  روضح  تیعقاو و 
یتاذ و ترارش  یثرا و  هانگ  نیرتکد   ، نیزاغآ هانگ  ۀنیمز  رد  سلوپ  یروئت  أشنم 
میلاعت ای   ، نولیف ۀفسلف   ، یناربع تایھلا  اب  ، و  دوب ییارتیم  ًاشخب   ، نآ زا  یراگتسر 
هطبار رد  سلوپ  میلاعت  یاھ  هبنج  زا  یخرب   . تشاد یکدنا  کرتشم  هجو  یسیع 

. تشاد وا  دوخ  رد  أشنم  هرافک  نیزاغآ و  هانگ  اب 

تروص یبرغ  نامدرم  هب  باطخ   ، یسیع ینیمز  تایح  تایاور  نیرخآ   ، انحوی لیجنا 
یتآ نایحیسم  هاگدید  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاتدمع  ار  دوخ  ناتساد  تفرگ و 

. دیامن یم  هئارا   ، دندوب نولیف  میلاعت  ناوریپ  نینچمھ  هک   ، یناردنکسا

رد نایدوھی  هب  تبسن  یساسحا  بیجع  تشگرب  کی  حیسم  نامز  رد  ًادودح 
تیذا و ۀنامصخ  جوم  کی  یدوھی  قباس  هاگیاپ  نیا  زا  ، و  تسویپ عوقو  هب  هیردنکسا 
اما  . دندش دیعبت  اجنآ  زا  رفن  نارازھ  ، و  تفای تعسو  مور  ات  یتح  هک  تفر  شیپ  رازآ 

ًاروف یتنطلس  تلود   . دروآ ماود  یھاتوک  تدم  نداد  هولج  طلغ  یارب  شالت  نیا 
. دنادرگزاب لماک  روط  هب  یروتارپما  رساترس  رد  ار  نایدوھی  ۀدش  دودحم  یاھیدازآ 

تراجت ۀطساو  هب  نایدوھی  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، روانھپ یایند  یمامت  رساترس  رد 
یوس هب  نامیپ  کی  اب  ار  دوخ  بولق  یگمھ   ، دنتفای هدنکارپ  ار  دوخ  اجک  متس  ای 
رد هک  روطنآ  یدوھی  تایھلا   . دنتشاد هاگن  زکرمتم  میلشروا  رد  سدقم  دبعم 

راب نیدنچ  نآ  همھ  نیا  اب   . تفای اقب  دش  یم  هتسب  راک  هب  هدش و  ریسفت  میلشروا 
. تفای تاجن  یشومارف  زا  یلباب  ناراگزومآ  یخرب  عقوم  هب  تلاخد  اب 
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نشج یرازگرب  یارب  هدش  هدنکارپ  ِنایدوھی  نیا  زا  رفن  نویلیم  مین  ود و  ات 
هک نیا  زا  رظن  فرص  . و  دندمآ یم  میلشروا  هب  شیوخ  یبھذم  یلم  یاھلاویتسف 
، دوب هچ  اھینانوی )  ) یبرغ و  اھیلباب )  ) یقرش نایدوھی  یفسلف  ای  یھقف  یاھتوافت 
دندوب و قفاوت  رد  دشاب  نانآ  یشتسرپ  زکرم  میلشروا  هک  نیا  رد  یگمھ  اھنآ 

. دندوب حیسم  ندمآ  راظتنا  مشچ  هتسویپ 

نایدوھیریغ نایدوھی و  - 7

تشونرس ، و  خیرات  ، أشنم زا  یا  هدش  تیبثت  تشادرب  هب  نایدوھی  یسیع  مایا  ات 
ییادج تخس  راوید  کی  یدوھیریغ  یایند  دوخ و  نایم  اھنآ   . دندوب هدیسر  شیوخ 

ضحم ریقحت  ۀدید  اب  یدوھیریغ  یاھھار  یمامت  هب  اھنآ  ؛  دندوب هتخاس 
ِیرابت رورغ  یانبم  رب  دندرک و  یم  شتسرپ  ار  تعیرش  مالک  اھنآ   . دنتسیرگن یم 

یا هدش  رادنپ  شیپ  تاروصت  اھنآ   . دندرک یم  طارفا  ییامناسراپ  زا  یلکش  رد  بذاک 
ار یحیسم  تاراظتنا  نیا  ِرتشیب  ، و  دندوب هداد  لکش  دوعوم  حیسم  نوماریپ 

. دیایب اھنآ  یداژن  یلم و  خیرات  زا  یشخب  ناونع  هب  تسیاب  یم  هک  درک  یم  مسجم 
تباث دبا  یارب  هدش و  تیبثت  یعطق  روط  هب  یدوھی  تایھلا  اھزور  نآ  ِنایناربع  یارب 

. دوب

رمتسم درکیور  فالخ  رب  ینابرھم  یرابدرب و  نوماریپ  یسیع  لامعا  اھشزومآ و 
نایدوھی  . دوب دنتسناد  یم  بھذمال  ار  نانآ  اھنآ  هک  رگید  نامدرم  هب  تبسن  نایدوھی 

نانآ یارب  ار  نیا  هک  دندوب  هدنارورپ  جراخ  یایند  هب  تبسن  ار  یدرکیور  اھلسن  یارب 
. دنریذپب ناسنا  یونعم  یردارب  نوماریپ  ار  داتسا  میلاعت  هک  تخاس  یم  نکممریغ 
هب دننک و  تمسق  نایدوھیریغ  اب  ار  هوھی  ناسکی  طیارش  تحت  هک  دندوبن  لیام  اھنآ 

نیرتکد نینچ  هک  یسک  ناونع  هب  ار  دنوادخ  رسپ  هک  دندوبن  لیام  بیترت  نیمھ 
. دنریذپب داد  یم  شزومآ  ار  یبیجع  دیدج و 

یتسرپ و بادآ  زا  دیدش  تراسا  کی  رد  ار  نایدوھی  نانھاک  ، و  نایسیرف  ، نابتاک
مور یسایس  تموکح  تحت  تراسا  زا  هک  یتراسا   ، دنتشاد هاگن  ییارگ  تعیرش 
هاگن تعیرش  غوی  ریز  اھنت  هن  یسیع  راگزور  نایدوھی   . دوب یعقاو  رتشیب  رایسب 
زا هنیمز  رھ  هک   ، اھتنس راو  هدرب  تابلاطم  ۀطساو  هب  هکلب  دندوب  هدش  هتشاد 
نامھ هب   ، درک یم  مجاھت  نآ  هب  تفرگ و  یم  رب  رد  ار  یعامتجا  یصخش و  یگدنز 
لابند ار  رادافو  یدوھی  رھ   ، رادرک هب  طوبرم  ِزیر  تاررقم  نیا   . دندوب راتفرگ  هزادنا 
هک ار  شیوخ  دارفا  زا  یکی  اھنآ  هک  تسین  بیجع  ، و  دوب مکاح  وا  رب  درک و  یم 
هک دومن  یم  تأرج  تشاگنا و  یم  هدیدان  ار  نانآ  سدقم  یاھتنس  هناروسج 
دروم یعامتجا  راتفر  نوماریپ  ار  نانآ  ۀدش  هتشاد  هاگن  یمارگ  نیرید  تاررقم 
یسک میلاعت  اب  دنتسناوت  یم  یتخس  هب  اھنآ   . دندرک درط  ًاروف  دھد  رارق  رخسمت 
ِمیھاربا دوخ  طسوت  دندرک  یم  روصت  نانآ  هک  ییاھیشیدنا  کشخ  اب  دروخرب  رد  هک 
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نانآ هب  ار  ناشتعیرش  یسوم   . دنرگنب قفاوم  رظن  اب  درک  یمن  گنرد  هدش  ررقم  ردپ 
. دنتشادن لیامت  شزاس  هب  اھنآ  دوب و  هداد 

ناراگزومآ طسوت  تعیرش  ۀدش  هتفگ  ریسفت   ، حیسم زا  دعب  لوا  نرق  ماگنھ  ات 
لیدبت هدش  هتشاگن  ِتعیرش  ِدوخ  زا  رتالاب  یتیعجرم  هب   ، نابتاک  ، هدش هتخانش 
رتناسآ نایدوھی  یبھذم  ناربھر  زا  یخرب  یارب  ار  نیا  رما  نیا  یمامت  . و  دوب هدش 

. دنوش دیدج  تراشب  کی  شریذپ  دض  رب  مدرم  ییارآ  فص  بجوم  هک  تخاس 

یھلا تشونرس  هک  تخاس  یم  نکممریغ  نایدوھی  یارب  ار  نیا  طیارش  نیا 
ققحت یونعم  ییاھر  یبھذم و  یدازآ  ِدیدج  تراشب  نادصاق  ناونع  هب  ار  شیوخ 
هتفگ نینچ  ایمرا   . دننکشب ار  تنس  یاھریجنز  لغ و  دنتسناوت  یمن  اھنآ   . دنشخب
یحور  ” اب هطبار  رد  لایقزح  دوش .“ هتشون  اھناسنا  بولق  رد  تعیرش  دیاب   ” هک دوب 

اعد ریمازم  ۀدنسیون  ، و  دوب هتفگ  نخس  دنک “ یگدنز  ناسنا  ناور  رد  دیاب  هک  دیدج 
“. دنک اطع  ون  زا  تسار  یحور  دنیرفایب و  نورد  رد  کاپ  یلد   ” دنوادخ هک  دوب  هدرک 

ِینابرق تعیرش  هب  تبسن  یگدرب  کین و  یاھراک  ِیدوھی  بھذم  هک  یماگنھ  اما 
یوس هب  برغ  تمس  هب  یبھذم  لماکت  تکرح   ، تشگ نایارگ  تنس  ِتوخر  ِدوکر 

. دومن راذگ  اپورا  نامدرم 

ار یورشیپ  لاح  رد  تایھلا  کی  ات  دندش  هدناوخ  ارف  توافتم  یمدرم  بیترت  نیدب  و 
تعیرش  ، اھینانوی ۀفسلف  رگنایامن  هک  شزومآ  زا  یمتسیس   ، دننک لمح  ایند  هب 

هک ار  یونعم  ییاھر  تیصخش و  تمرح  تراشب  ، و  نایناربع تایقالخا   ، اھیمور
. دوب یم  دوب  یسیع  میلاعت  رب  ینبم  دوب و  هدش  نیودت  سلوپ  طسوت 

شیامن هب  یدوھی  دلوت  ناشن  کی  تروص  هب  ار  شتایقالخا  سلوپ  تیحیسم  ۀقرف 
. دنتسیرگن یم  هوھی —  راک  دنوادخ —  تیشم  ناونع  هب  خیرات  هب  نایدوھی   . دروآرد

نیرتکد  . دندروآ دیدج  شزومآ  هب  نادواج  تایح  زا  یرتنشور  یاھتشادرب  ناینانوی 
نوطالفا و زا  نینچمھ  هکلب  یسیع  میلاعت  زا  اھنت  هن  هفسلف  تایھلا و  رد  سلوپ 
نایارگ قاور  زا  نینچمھ  هکلب  حیسم  زا  اھنت  هن  تایقالخا  رد  وا   . تفریذپ ریثأت  نولیف 

. تفای ماھلا 

اب  ، دوب نایامن  سلوپ  ۀیکاطنا  تیحیسم  ۀقرف  رد  هک  روطنآ   ، یسیع تراشب 
: دش هتخیمآ  نیریز  یاھشزومآ 

زا یخرب  هلمج  زا   ، تیدوھی هب  ینانوی  ناشیکون  یفسلف  لالدتسا  - 1
. نادواج تایح  نوماریپ  نانآ  یاھتشادرب 

ِییارتیم نیرتکد  هژیو  هب   ، زیمآرارسا جیار  یاھ  هقرف  باذج  میلاعت  - 2
هتفرگ تروص  ییادخ  طسوت  هک  ینابرق  قیرط  زا  تاجن  ، و  هرافک  ، یراگتسر
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. دوب

. یدوھی ۀدش  تیبثت  بھذم  دنمتردق  تایقالخا  - 3

یسیع راگزور  رواجم  نامدرم  ، و  اھتراپ یھاشداپ   ، مور یا  هنارتیدم  یروتارپما 
، یسانش هراتس   ، ایند یایفارغج  نوماریپ  یودب  ماخ و  ییاھ  هدیا  یگمھ 
ۀدنھد ناکت  دیدج و  یاھ  هتفگ  ۀطساو  هب  ًاعبط  ؛ و  دنتشاد یرامیب  ، و  تشادھب
طسوت طقف  هن   ، دب بوخ و   ، یگدز نج  دیاقع   . دندش هدز  تفگش  هرصان  راجن 

هتخت رھ  هک  دندرک  یم  روصت  یرایسب  هکلب   ، دندوب رواب  دروم  یرشب  تادوجوم 
هب سک  رھ  ، و  دوب وداج  مسلط و  رصع  کی  نیا   . تسا هدز  نج  تخرد  گنس و 

. تشاد داقتعا  یداع  یاھدادخر  ناونع  هب  تازجعم 

نیشیپ ۀدش  هتشاگن  دانسا  - 8

دانسا هک  میا  هدرک  شالت  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات   ، دوخ مکح  اب  قابطنا  رد  ام 
ات میرب و  راک  هب  تسا  طوبرم  ایشنروی  رد  یسیع  یگدنز  هب  هک  ار  یدوجوم 
ۀدش دوقفم  ۀتشون  هب  یسرتسد  زا  ام  هچ  رگا   . میزاس گنھامھ  یا  هزادنا 

زا یمیظع  هورگ  اب  یعاسم  کیرشت  زا  میا و  هتشگ  دنم  هرھب  لوسر  سایردنآ 
ۀدننک میظنت  ۀژیو  هب   ) لیئاکیم یاطعا  ناراگزور  لوط  رد  هک  ینامسآ  تادوجوم 

نیا نینچمھ  ام  فدھ   ، میا هدرب  دوس  دندوب  نیمز  ۀرک  رد  وا ) ۀدش  یصخش  نونکا 
. مینک هدافتسا  انحوی  ، و  اقول  ، سقرم  ، یتم هب  موسوم  یاھلیجنا  زا  هک  تسا  هدوب 

: دوب نیریز  تایئزج  رد  دیدج  دھع  تاشراگن  نیا  أشنم 

،( سایردنآ یاھ  هتشون  زج  هب   ) نیرت یمیدق  سقرم  یانحوی  سقرم . لیجنا   -1
وا  . تشون یسیع  یگدنز  نوماریپ  ار  شراگن  نیرت  هداس  ، و  نیرت هصالخ 

. دومن هئارا  اھناسنا  نایم  رد  ناسنا  ناونع  هب   ، مداخ کی  ناونع  هب  ار  داتسا 
فیصوت هک  ییاھ  هنحص  زا  یرایسب  یور  هک  دوب  یناوج  درم  سقرم  هچ  رگا 
سرطپ نوعمش  تیاور  هب  لیجنا  عقاو  رد  وا  ۀتشاگن   ، دومن ثکم  دنک  یم 

هتشاگن نیا  سقرم   . دوب رشاعم  سلوپ  اب  دعب  سرطپ و  اب  زاغآ  رد  وا   . دشاب یم 
اب سقرم   . تشون مور  یاسیلک  ۀنامیمص  تساوخرد  اب  سرطپ و  قیوشت  اب  ار 
زا ًاموادم  روطچ  دوب  مسج  رد  نیمز و  رد  هک  یماگنھ  داتسا  هک  نیا  زا  یھاگآ 

ماگشیپ نویراوح  ریاس  نالوسر و  لثم   ، درک یم  یراددوخ  شمیلاعت  نتشون 
کمک هب  مور  یاسیلک  هک  درک  ساسحا  سرطپ  اما   . دوب ددرم  اھنآ  نتشون  رد 
یزاس هدامآ  هک  داد  تیاضر  سقرم  ، و  دراد زاین  یا  هدش  هتشون  تیاور  نینچ 
حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 67  رد  سرطپ  هک  نیا  زا  شیپ  وا   . دریگ هدھع  هب  ار  نآ 

طسوت هک  یا  هصالخ  نتم  قباطم  ، و  تشون یرایسب  یاھتشاددای  دریمب 
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دوخ نتشون  سرطپ  گرم  زا  دعب  ًاروف   ، دش دییأت  مور  یاسیلک  یارب  سرطپ و 
لیمکت حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 68  نایاپ  هب  کیدزن  لیجنا   . دومن زاغآ  ار 

نآ زا   . تشون سرطپ  ۀظفاح  شدوخ و  ۀظفاح  یور  زا  ًالماک  سقرم   . دیدرگ
یددعتم بلاطم   . تسا هتفای  رییغت  یا  هظحالم  لباق  ردق  هب  هتشون  ماگنھ 

ِمجنپ کی  نیشناج  ات  دنا  هدش  هفاضا  نایاپ  رد  یدعب  نوتم  دنا و  هدش  فذح 
نیلوا زا  دوش  یرادرب  تشونور  هک  نیا  زا  شیپ  هک  دنوش  هیلوا  لیجنا  ِینایاپ 

تاشراگن هارمھ  هب   ، سقرم ۀتشون  نیا   . تفر تسد  زا  یطخ  ۀخسن 
رد هک  دوب  یلیجنا  بقاعتم  تایاور  ۀیلک  ۀدش  هتشون  یانبم   ، یتم سایردنآ و 

. دمآرب یسیع  میلاعت  یگدنز و  فیصوت  ددص 

داتسا یگدنز  ۀچخیرات  یتم  تیاور  هب  لیجنا  حالطصا  هب  یتم . لیجنا   -2
نیا ۀدنسیون   . دش هتشون  یدوھی  نایحیسم  یونعم  شزومآ  یارب  هک  تسا 
وا هک  ار  ییاھراک  یسیع  یگدنز  رد  هک  تسا  نیا  لابند  هب  ًاموادم  هتشون 
یتم لیجنا  “ . تفای ققحت  تفگ  ربمایپ  هک  هچنآ  قباطم   ” هک  ، دھد ناشن  درک 
هک یدرف  ناونع  هب  ار  وا  ، و  دنک یم  فیصوت  دوواد  رسپ  ناونع  هب  ار  یسیع 

. دنک یم  ریوصت  تسا  لئاق  ناربمایپ  تعیرش و  یارب  یدایز  مارتحا 

وا نادرگاش  زا  یکی   ، روداسیا طسوت  نآ   . تشونن ار  لیجنا  نیا  لوسر  یتم 
یصخش ۀرطاخ  زا  طقف  هن  کمک  کی  ناونع  هب  شراک  رد  هک   ، دش هتشون 

نوماریپ هک  یصخشم  ۀتشاگن  زا  نینچمھ  هکلب   ، اھدادخر نیا  نوماریپ  یتم 
هدروآ رد  ریرحت  ۀتشر  هب  وا  ندش  بولصم  زا  دعب  ًامیقتسم  یسیع  یاھ  هتفگ 

یمارآ نابز  هب  یتم  طسوت  هک  ار  هتشون  نیا  روداسیا   . دوب رادروخرب  دوب 
هتشون نداد  تبسن  اب  هک  دوبن  نیا  دصق   . تشون ینانوی  هب  دوب  هدش  هتشون 
ناراگزومآ نادرگاش  هک  دوب  نیا  رب  مسر  اھزور  نآ  رد   . دوش یراکبیرف  یتم  هب 

. دنھن جرا  وحن  نیدب  ار  دوخ 

ماجنا روظنم  هب  ار  میلشروا  وا  هک  نآ  زا  شیپ  تسرد   ، یتم ۀیلوا  ۀتشون 
دیدرگ حالصا  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 40  رد   ، دنک کرت  یتراشب  یاھ  هظعوم 

رد هخسن  نیرخآ   . دوب یصوصخ  ۀتشون  کی  نیا   . تشگ هدوزفا  نآ  رب  و 
هدش دوبان  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 416  رد  یروس  ۀعموص  کی  ندنازوس 

. دوب

طسوت رھش  ۀرصاحم  زا  دعب  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 70  رد  روداسیا 
اب ار  یتم  یاھتشاددای  زا  یا  هخسن  ، و  تخیرگ میلشروا  زا  سوتیت  یاھشترا 

درک یم  یگدنز  الپ  رد  هک  یلاح  رد  لاس 71،  رد  روداسیا   . درب الپ  هب  دوخ 
ار سقرم  ۀتشون  لوا  مجنپ  راھچ  نینچمھ  وا   . تشون ار  یتم  تیاور  هب  لیجنا 

. تشاد هارمھ  دوخ  اب 
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یدوھیریغ شیکون  کی   ، ایدیسیپ رد  هیکاطنا  کشزپ   ، اقول اقول . لیجنا   -3
هب عورش  وا   . تشون داتسا  یگدنز  زا  یتوافتم  ًالماک  ناتساد  ، و  دوب سلوپ 

یگدنز و نوماریپ  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 47  رد  دومن و  سلوپ  ندرک  لابند 
یسیع دنوادخ  ضیف   ” ۀدمع شخب  اقول   . تخومآ وا  زا  یسیع  میلاعت 

رد دومن  یروآ  عمج  نارگید  سلوپ و  زا  ار  عیاقو  نیا  هک  روطنیمھ  ار  حیسم “
ناریگ و تایلام  تسود   ” ناونع هب  ار  داتسا  اقول   . دنک یم  ظفح  دوخ  ۀتشون 
هب سلوپ  گرم  زا  دعب  ات  ار  دوخ  دایز  یاھتشاددای  وا   . دنک یم  هئارا  ناراکھانگ “
وا  . دز نتشون  هب  تسد  اخآ  رد  لاس 82  رد  اقول   . دومنن نیودت  لیجنا  تروص 

اما دسیونب  تیحیسم  حیسم و  خیرات  نوماریپ  باتک  هس  تشاد  همانرب 
رد دنک  مامت  ار   ،“ نالوسر لامعا   ” ، راثآ نیا  نیمود  هک  نآ  زا  شیپ  تسرد 

. درم حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 90 

روطنآ  ، یسیع یگدنز  ناتساد  هب  ادتبا  لیجنا  نیا  بلطم  یروآدرگ  یارب  اقول 
یتاھج زا  اقول  لیجنا  ور  نیا  زا   . درک اکتا   ، دوب هدرک  لقن  وا  یارب  ار  نآ  سلوپ  هک 
هن وا   . تشاد یرگید  یتاعالطا  عبانم  اقول  اما   . تسا سلوپ  تیاور  هب  لیجنا 
تبث هک  یسیع  یگدنز  رامشیب  یاھدادخر  نوماریپ  یدایز  نادھاش  اب  اھنت 
راھچ ینعی   ، سقرم لیجنا  زا  هخسن  کی  وا  هکلب   ، دومن هبحاصم  دیامن  یم 

دالیم زا  دعب  لاس 78  رد  هک  هصالخ  ۀتشون  کی  ، و  روداسیا ۀتشون   ، لوا مجنپ 
اب زین  ار  دش  هتشاگن  هیکاطنا  رد  سِدِس  مان  هب  رادنامیا  کی  طسوت  حیسم 
یخرب زا  هدش  حالصا  رایسب  صقان و  ۀخسن  کی  نینچمھ  اقول   . تشاد دوخ 

. تشاد دوب  هتشون  لوسر  سایردنآ  ًارھاظ  هک  ار  ییاھتشاددای 

هیدوھی و رد  یسیع  راک  ۀدمع  شخب  انحوی  تیاور  هب  لیجنا  انحوی . لیجنا   -4
نیا  . تسین دوجوم  رگید  یاھ  هتشون  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  میلشروا  فارطا 
ار نآ  انحوی  هچ  رگ  ، و  تسا یدبِز  رسپ   ، انحوی تیاور  هب  لیجنا  حالطصا  هب 
راب نیدنچ  شلوا  شراگن  نامز  زا  نآ   . تشگ نآ  ماھلا  بجوم  وا   ، تشونن

هتشون انحوی  دوخ  طسوت  هک  دناسر  رظن  هب  نینچ  هک  تسا  هدش  حالصا 
یاھلیجنا انحوی   ، دمآرد ریرحت  ۀتشر  هب  هتشون  نیا  هک  یماگنھ   . تسا هدش 

وا ور  نیا  زا   . تسا هدش  فذح  اھنآ  زا  یدایز  بلاطم  هک  دید  ، و  تشاد ار  رگید 
زا ینانوی  یدوھی  کی   ، ناتان دوخ  راکمھ  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 101  رد 
قیرط زا  ار  شبلطم  انحوی   . دنک زاغآ  ار  نتشون  هک  درک  قیوشت  ار   ، هیرصیق
مھارف دوب  دوجوم  شیپ  زا  هک  یا  هتشون  هس  هب  عوجر  قیرط  زا  هظفاح و 

لوا  ” هب هک  یا  هلاسر   . تشادن دوخ  زا  یا  هدش  هتشون  شراگن  چیھ  وا   . دومن
وا تیادھ  تحت  ناتان  هک  یرثا  یارب  ور  ۀمان  کی  ناونع  هب  دراد  ترھش  انحوی “

. دش هتشون  انحوی  دوخ  طسوت  دروآ  دوجو  هب 

، دندید هک  روطنآ   ، دندومن هضرع  یسیع  زا  یا  هناقداص  ریواصت  ناگدنسیون  نیا  ۀیلک 
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نیا زا  نانآ  یاھتشادرب  هک  روطنآ  ، و  دندوب هتخومآ  وا  زا  ای   ، دنتشاد رطاخ  هب 
ریثأت سلوپ  تیحیسم  تایھلا  زا  نانآ  بقاعتم  یرادفرط  ۀلیسو  هب  رود  یاھدادخر 

ایشنروی خیرات  ریسم  رییغت  یارب   ، دنتسھ صقان  هچ  رگ   ، تاشراگن نیا  . و  تفریذپ
. دنا هدوب  یفاک  لاس  رازھ  ود  ًابیرقت  یارب 

یاھراک ییوگزاب  میلاعت و  ددجم  رکذ  یارب  متیرومأم  یارجا  رد  نم  هینالعا : ]
بلطم یا  هرایس  تاعالطا  یشراگن و  عبانم  ۀیلک  زا  هنادازآ  روط  هب  یرصان  یسیع 
یارب اھنت  هن  هک  تسا  هدوب  یا  هتشاگن  یزاس  هدامآ  نم  بلاغ  ۀزیگنا   . ما هدروآرد 
نینچمھ هکلب   ، دوب دھاوخ  رگنشور  دننک  یم  یگدنز  نونکا  هک  ییاھناسنا  لسن 
میظع ۀتخودنا  زا   . دشاب هدننک  یرای  هدنیآ  یاھلسن  یمامت  یارب  تسا  نکمم 

زا فدھ  نیا  ققحت  یارب  هک  ار  نآ  نم   ، تسا هدش  مھارف  نم  یارب  هک  تاعالطا 
تاعالطا نم  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات   . ما هدومن  باختنا  تسا  رت  بسانم  همھ 

یعبانم نینچ  هک  یماگنھ  طقف   . ما هدروآ  تسد  هب  یرشب  ًالماک  عبانم  زا  ار  دوخ 
. ما هدش  لسوتم  دنتسھ  یرشب  قوف  هک  یدانسا  نآ  هب  نم   ، دندوبن هدنسب 
نھذ کی  طسوت  یسیع  میلاعت  یگدنز و  نوماریپ  اھتشادرب  دیاقع و  هک  یماگنھ 
هب ار  مدقت  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب  نم   ، دندش زاربا  لوبق  لباق  یا  هنوگ  هب  یرشب 
فیصوت هک  ما  هدوب  نیا  یپ  رد  نم  هچ  رگا   . مداد یرشب  ًارھاظ  یرکف  یاھوگلا  نیا 

یگدنز و یقیقح  موھفم  یعقاو و  ینعم  زا  نامتشادرب  اب  ات  منک  میظنت  ار  یوغل 
ۀیلک رد   ، تسا نکمم  هک  ییاج  ات   ، مشاب هتشاد  تقباطم  رتھب  داتسا  میلاعت 

هب نم   . ما هدنام  رادافو  یرشب  یرکف  یوگلا  یعقاو و  تشادرب  هب  دوخ  یاھتیاور 
ۀیلک یارب  دنا  هتشاد  یرشب  نھذ  رد  أشنم  هک  یمیھافم  نآ  هک  مناد  یم  یبوخ 
هک یماگنھ  نم   . دوب دنھاوخ  رت  هدننک  یرای  رت و  لوبق  لباق  یرشب  رگید  ناھذا 

، مبایب یرشب  تافیصوت  رد  ای  یرشب  تاشراگن  رد  ار  یرورض  یاھتشادرب  متسناوتن 
لسوتم  ، اھینیبانیب  ، مدوخ ۀتسر  ینیمز  تاقولخم  یا  هظفاح  عبانم  هب  هاگنآ 

عبانم هب  گنرد  یب   ، دوب یفاکان  یتاعالطا  یوناث  عبنم  نآ  هک  یماگنھ  . و  ما هدش 
. ما هدش  لسوتم  یتاعالطا  یا  هرایس  قوف 

ار یسیع  میلاعت  یگدنز و  تیاور  نیا  ، و  ما هدرک  یروآ  عمج  نم  هک  ار  ییاھتشاددای 
رد لوسر —  سایردنآ  ۀتشاگن  هب  طوبرم  ۀظفاح  زا  ادج  ما —  هتخاس   هدامآ  اھنآ  زا 
زا هک  تسا  یسیع  میلاعت  نوماریپ  رترب  میھافم  یرکف و  یاھرھوگ  ۀدنریگ  رب 
ات یسیع  ناراگزور  زا  هک  تسا  هدش  یروآ  درگ  یرشب  دوجوم  رازھ  ود  زا  شیب 
نیمز ۀرک  رد   ، اھنآ ییوگزاب  رت  حیحص  ترابع  هب  ، و  اھیزاسراکشآ نیا  شراگن  نامز 
هک تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  یا  هفشاکم  ۀزاجا  یماگنھ  اھنت   . دنا هدرک  یگدنز 

یرکف یفکم  یوگلا  کی  دنا  هتسناوتن  یرشب  یاھتشادرب  یرشب و  تاشراگن 
یرشب قوف  عبانم  هب  هک  دومن  عنم  ارم  نم  یا  هفشاکم  نویسیمک   . دنزاس مھارف 
میاھشالت رد  مھد  تداھش  مناوتب  هک  نیا  رگم   ، میوج لسوت  یفیصوت  ای  یتاعالطا 

. ما هدوب  ماکان  یرشب  ًافرص  عبانم  رد  یرظن  ِزاین  دروم  فیصوت  نتفای  یارب 
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تحت دوخ و  رایمھ  اتمھ و  ینیبانیب  هدزای  اب  یعاسم  کیرشت  اب  نم  هک  دنچ  رھ 
بیترت زا  دوخ  تشادرب  قباطم  ار  تیاور  نیا   ، تبث لوئسم  ِقداص  کلم  یتسرپرس 
نیا اب   ، ما هدروآرد  ریوصت  هب  یروف  نایب  یارب  دوخ  شنیزگ  هب  خساپ  رد  نآ و  رثؤم 

ما هتفرگ  راک  هب  هنوگ  نیدب  هک  یرثؤم  تافیصوت  زا  یخرب  یتح  اھ و  هدیا  رثکا   ، دوجو
یاھلسن لوط  رد  هک  دراد  ییاھداژن  زا  یرایسب  یاھناسنا  ناھذا  رد  أشنم 

هدنز زونھ  تایاور  نیا  شراگن  ماگنھ  رد  هک  ییاھنآ  رصع  ات  تسرد   ، نیبانیب
کی ناونع  هب  رتشیب  نم  تاھج  یرایسب  زا   . دنا هدرک  یگدنز  نیمز  رد   ، دنتسھ

نآ گنرد  یب  نم   . نیزاغآ ۀدننک  لقن  کی  ات  ما  هدرک  تمدخ  هدننک  حالصا  هدنروآدرگ و 
زا ریوصت  نیرترثؤم  دزاس  یم  رداق  ارم  هک  ار  یرشب  ًاحیجرت  یاھتشادرب  اھ و  هدیا 
ار وا  ریظن  یب  میلاعت  هک  دزاس  یم  طیارش  دجاو  ارم  ، و  منیرفایب ار  یسیع  یگدنز 

ترابع نیرت  شخب  ماھلا  همھ  یارب  نیرت و  هدننک  یرای  اب  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب 
اب  ، ایشنروی ِدحتم  یاھینیبانیب  ِیردارب  ِبناج  زا  نم   . ما هدیزگرب  منک  ییوگزاب  یزادرپ 

یشراگن و عبانم  یمامت  هب  تبسن  ار  نامدوخ  ندوب  نویدم  ناوارف  ساپس 
یاھشخب رد  نیمز  رد  یسیع  یگدنز  زا  ام  رت  طوسبم  ییوگزاب  رد  هک  یموھفم 

[. مراد یم  ناعذا  دنا  هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  دعب 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 122
یسیع یکدوک  دلوت و 

هب نیطسلف  باختنا  هب  هک  ار  یلیالد  زا  یرایسب  هک  دوب  دھاوخ  نکمم  یتخس  هب 
نیا هژیو  هب  ، و  داد حیضوت  لماک  روط  هب  دیماجنا  لیئاکیم  یاطعا  نیمزرس  ناونع 
رسپ نیا  روھظ  لصفالب  ۀنحص  ناونع  هب  میرم  فسوی و  ۀداوناخ  دیاب  ارچ  ًاقیقد  هک 

. دندش یم  باختنا  ایشنروی  رد  دنوادخ 

طسوت هک  هدش  ادج  تارک  تیعضو  نوماریپ  هژیو  شرازگ  ۀعلاطم  زا  دعب  لیئاکیم 
ناونع هب  ار  ایشنروی  ماجنارس  لیئربج  اب  تروشم  رد   ، دوب هدش  هیھت  اھقداص  کلم 
هب  . دومن باختنا  دروآ  یم  رد  ارجا  هب  نآ  رد  ار  شیوخ  ییاھن  یاطعا  هک  یا  هرایس 

ۀجیتن رد  ، و  داد ماجنا  ایشنروی  زا  یصخش  رادید  کی  لیئربج  میمصت  نیا  لابند 
، و یداژن  ، ینالقع  ، یونعم یاھ  هبنج  یسررب  یرشب و  یاھھورگ  ۀعلاطم 

یاھتیزم نآ  زا  نایناربع  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب   ، نآ نامدرم  هرک و  ییایفارغج 
هب  . درامش یم  زاجم  ییاطعا  داژن  ناونع  هب  ار  اھنآ  شنیزگ  هک  دنرادروخرب  یبسن 
ار هداوناخ  ۀرفن  هدزاود  نویسیمک  لیئربج   ، لیئاکیم طسوت  میمصت  نیا  دییأت  لابند 

راک راد  هدھع  دوب و  هدش  باختنا  ناھج  یاھتیصخش  رتالاب  یاھ  هدر  نایم  زا  هک 
. دومن مازعا  ایشنروی  هب  دیزگرب و  دوب  نایدوھی  یگداوناخ  یگدنز  نوماریپ  قیقحت 

ایشنروی رد  لیئربج   ، داد همتاخ  دوخ  یاھشالت  هب  نویسیمک  نیا  هک  یماگنھ 
هب هک  ار  لمتحم  ییوشانز  دنویپ  هس  هک  درک  تفایرد  ار  یشرازگ  دوب و  رضاح 
ۀدش ینیب  شیپ  روھظ  یارب  ییاطعا  یاھ  هداوناخ  ناونع  هب  نویسیمک  ۀدیقع 

. دومن یم  دزمان  دندوب  بولطم  ناسکی  روط  هب  لیئاکیم 

باختنا ار  میرم  فسوی و  ًاصخش  لیئربج   ، دندوب هدش  دزمان  هک  یجوز  هس  نایم  زا 
ترسم ربخ  نیا  هاگنآ  ، و  تخاس رھاظ  میرم  هب  ًاصخش  ار  دوخ  ًابقاعتم  ، و  دومن
ییاطعا کدوک  ینیمز  ردام  هک  تسا  هدش  باختنا  وا  هک  داد  یو  هب  ار  شخب 

. دشاب

میرم فسوی و  - 1
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دنچ رھ   ، دوب یناربع  ِیناربع  کی   ،( فسوی نب  عشوی   ) یسیع یرشب  ردپ   ، فسوی
ثنؤم طوطخ  قیرط  زا  هاگ  هب  هاگ  هک  ار  یرایسب  یدوھیریغ  یداژن  یاھ  هریت  وا  هک 
بسن لصا و   . درک یم  لمح  دندوب  هدش  هفاضا  شیدادجا  ابآ و  ۀرجش  هب  شناکاین 
دنمجرا نامدودرس  نیا  قیرط  زا  ، و  تشگ یم  زاب  میھاربا  ناراگزور  هب  یسیع  ردپ 
ناسنا ِیبونج  لیابق  قیرط  زا  ، و  اھیدون اھیرموس و  هب  ثراوت  نیشیپ  طوطخ  هب 

ییاین میقتسم  طخ  رد  نامیلس  دوواد و   . درب یم  هار  اتناف  نادنا و  هب  یبآ  یناتساب 
. تشگ یمن  زاب  مدآ  هب  میقتسم  روط  هب  زین  فسوی  نامدود  ، و  دندوبن فسوی 

دوخ فسوی   . دندوب راکزلف —  ، و  انب  ، راجن  ، رامعم کیناکم —  فسوی  لصفالب  ناکاین 
زا هتسجرب  ینالوط و  طخ  کی  هب  وا  ۀداوناخ   . دوب راکنامیپ  کی  اھدعب  راجن و  کی 

ار دوخ  هک  هداعلا  قوف  دارفا  روھظ  اب  هاگ  هب  هاگ  هک  تشاد  قلعت  یداع  مدرم  تلاصا 
. دوب هدش  هتسجرب  دندوب  هتخاس  زیامتم  ایشنروی  رد  بھذم  لماکت  اب  هطبار  رد 

هک دوب  ریظن  یب  ناکاین  زا  ینالوط  طخ  کی  زا  یا  هداون   ، یسیع ینیمز  ردام   ، میرم
هچ رگا   . تفرگ یم  رب  رد  ار  ایشنروی  یداژن  خیرات  رد  نانز  نیرت  هداعلا  قوف  زا  یرایسب 
، دوب رادروخرب  یلامرن  ًاتبسن  عبط  زا  دوب و  دوخ  لسن  راگزور و  یداع  نز  کی  میرم 
، آولک  ، یسنَا  ، عبشتب  ، تور  ، رامات  ، نانَا نوچمھ  روھشم  ینانز   ، شناکاین ۀرمز  رد 

بسن لصا و  راگزور  نآ  یدوھی  نز  چیھ   . تفر یم  رامش  هب  اتار  ، و  اتنِا  ، اوح
یرت هدنخرف  زاغآرس  هب  هک  یبسن  لصا و  ای  کرتشم  ناینیشیپ  زا  یرت  هتسجرب 
دارفا یالیتسا  اب   ، فسوی نامدود  لثم   ، میرم بسن  لصا و   . تشادن دبای  دادتما 
یجیردت لماکت  ندمت و  ۀژر  رد  هاگھگ  هک  دش  یم  یگژیو  نییعت  یلومعم  اما  یوق 

رظن هطقن  زا   . دش یم  عقاو  یرای  دروم  رامشیب  ۀتسجرب  یاھتیصخش  اب  بھذم 
گنھرف و رد  وا   . تشادنپ یدوھی  کی  ار  میرم  هک  تسا  حیحص  یتخس  هب  یداژن 
، یروس یاھ  هریت  زا  یبیکرت  رتشیب  یثرا  ۀیطع  رد  اما   ، دوب یدوھی  کی  هدیقع 

فسوی یداژن  ثراوت  زا  وا  یداژن  ثراوت  ، و  دوب یرصم  ، و  ینانوی  ، یقینیف  ، یتّیھ
. دوب رتریگارف 

رد لیئاکیم  ۀدش  ینیب  شیپ  یاطعا  ماگنھ  رد  ًادودح  هک  ییاھجوز  ۀیلک  نایم  زا 
ۀدرتسگ طباور  بیکرت  نیرت  لآ  هدیا  زا  میرم  فسوی و   ، دندرک یم  یگدنز  نیطسلف 

حرط  . دندوب رادروخرب  یتیصخش  لومعم  یایاطع  یالاب  طسوتم  دح  زا  یداژن و 
مدرم ۀماع  ات   ، دوش رھاظ  نیمز  رد  یلومعم  درم  کی  ناونع  هب  هک  دوب  نیا  لیئاکیم 

فسوی و نوچمھ  یصاخشا  طقف  لیئربج  ور  نیا  زا  ؛  دنریذپب دنمھفب و  ار  وا  دنناوتب 
. دنوش ییاطعا  نیدلاو  هک  دومن  باختنا  ار  میرم 

دوش یم  رھاظ  تبازیلا  هب  لیئربج  - 2

. تشگ زاغآ  هدنھد  دیمعت  ییحی  اب  عقاو  رد  ایشنروی  رد  یسیع  یراک  یگدنز 
، تبازیلا  ، شردام هک  یلاح  رد   ، تشاد قلعت  دوھی  تناھک  هب   ، ییحی ردپ   ، ایرکز
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یسیع ردام  میرم  هک  دوب  یگداوناخ  گرزب  هورگ  نامھ  رت  هفرم  ۀخاش  زا  یوضع 
، دندوب جودزم  یدایز  یاھلاس  تبازیلا  ایرکز و  هک  نیا  اب   . تشاد قلعت  نآ  هب  زین 

. دندوب دنزرف  یب 

جاودزا زا  دعب  هام  هس  دودح  رد   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 8   ، نئوژ هام  رخاوا  رد 
، دش رھاظ  تبازیلا  هب  رھظ  ماگنھ  رد  زور  کی  لیئربج  هک  دوب  میرم  فسوی و 

: تفگ لیئربج   . دومن راکشآ  میرم  هب  ار  شروضح  ًادعب  هک  روطنامھ  تسرد 

یلاح رد  ، و  دتسیا یم  میلشروا  رد  بارحم  ربارب  رد   ، ایرکز  ، وت رھوش  هک  یلاح  رد  ”
، لیئربج  ، نم  ، دننک یم  اعد  هدنھد  تاجن  کی  ندمآ  یارب  هدمآ  درگ  مدرم  هک 
راگزومآ نیا  لوارق  شیپ  هک  دروآ  یھاوخ  یرسپ  وت  یدوز  هب  منک  مالعا  هک  ما  هدمآ 

فقو دش و  دھاوخ  گرزب  وا   . دیمان یھاوخ  ییحی  ار  ترسپ  وت  ، و  دوب دھاوخ  یھلا 
ار وت  لد   ، دیسر یلاسگرزب  هب  هک  یماگنھ  ، و  دش دھاوخ  وت  یادخ  دنوادخ 

دھاوخ شخرچ  دنوادخ  یوس  هب  ار  اھناور  زا  یرایسب  اریز  تخاس  دھاوخ  دونشخ 
رشب عون  یمامت  حور  ۀدننک  اھر  وت و  مدرم  ناور  ۀدنھد  افش  ندمآ  نینچمھ  ، و  داد

نم ، و  دوب دھاوخ  دوعوم  کدوک  نیا  ردام  میرم  وت  دنواشیوخ   . دومن دھاوخ  مالعا  ار 
“. دش مھاوخ  رھاظ  زین  وا  هب 

نیا دوخ  نھذ  رد  وا  لیئربج  تمیزع  زا  دعب   . دناسرت دایز  ۀزادنا  هب  ار  تبازیلا  ایور  نیا 
یتدم یارب  تمظعاب  ۀدننک  رادید  نانخس  نوماریپ  ، و  درک یرگنزاب  ار  هبرجت 

رد دعب  لاس  ۀیروف  لیاوا  رد  میرم  اب  شبقاعتم  رادید  ات  اما   ، درک قمعت  ینالوط 
. درکن تبحص  سکچیھ  اب  شرھوش  زا  ریغ  هب  یزاسراکشآ  نیا  اب  هطبار 

. تشاد هاگن  ناھنپ  شرھوش  زا  یتح  ار  شزار  هام  جنپ  یارب  تبازیلا  دوجو  نیا  اب 
دوب و ددرم  رایسب  ایرکز   ، تخاس المرب  ار  لیئربج  رادید  ناتساد  وا  هک  نیا  زا  سپ 

رگید هک  یماگنھ  طقف  ، و  تشاد کش  هبرجت  یمامت  هب  اھ  هتفھ  یارب 
رادید هک  داد  تیاضر  یلد  ود  اب  دربب  لاوئس  ریز  ار  وا  ندش  رادراب  تسناوت  یمن 
تبازیلا یلامتحا  ندش  ردام  اب  هطبار  رد  ایرکز   . دنک رواب  ار  شرسمھ  زا  لیئربج 
شرسمھ یراکتسرد  هب  دوخ  ینس  تلوھک  مغر  هب  اما   ، دوب توھبم  دایز  رایسب 

رثأتم یایور  کی  ۀجیتن  رد   ، ییحی دلوت  زا  شیپ  هتفھ  شش  دودح  رد   . تشادن کش 
تشونرس رسپ  کی  ردام  تبازیلا  هک  تشگ  دعاقتم  ًالماک  ایرکز  هک  دوب  هدننک 

. دزاس هدامآ  حیسم  ندمآ  یارب  ار  هار  دوب  انب  هک  یسک   ، دوش یم 

میرم هک  یلاح  رد   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 8  ربماون  طساوا  رد  ًادودح  لیئربج 
هک نیا  زا  سپ   ، اھدعب  . تشگ رھاظ  وا  هب   ، دوب راک  هب  لوغشم  هرصان  رد  شلزنم  رد 

هزاجا هک  دومن  دعاقتم  ار  فسوی   ، دوش یم  ردام  هک  تسناد  یم  دیدرت  یب  میرم 
تبازیلا دنک و  رفس  اھ  هپت  رد   ، میلشروا برغ  لیام  راھچ   ، هیدوھی رھش  هب  یو  دھد 
یرگید هب  شروھظ  اب  هطبار  رد  ار  هدنیآ  ناردام  نیا  زا  کی  رھ  لیئربج   . دنک تاقالم  ار 
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هسیاقم ار  ناشبراجت   ، دنیآ مھ  درگ  دندوب  قاتشم  ًاعبط  اھنآ   . دوب هتخاس  علطم 
هس یارب  میرم   . دننک تبحص  مھ  اب  ناشنارسپ  لمتحم  ۀدنیآ  نوماریپ  ، و  دننک
نامیا هک  داد  ماجنا  یدایز  راک  تبازیلا   . دنام یقاب  دوخ  رود  یومع  رتخد  دزن  هتفھ 

هب تشگزاب و  هناخ  هب  وا  هک  یروط   ، دنک تیوقت  لیئربج  یایور  اب  هطبار  رد  ار  میرم 
وا هک  یکدوک   ، دش تشونرس  کدوک  یارب  ندرک  یردام  یادن  فقو  یرتلماک  روط 
یدوز هب  نیمزرس  نآ  لامرن  یلومعم و  لفط  کی   ، ناوتان دازون  کی  تروص  هب  دوب  انب 

. دنک هضرع  ایند  هب 

ایرکز  . دمآ ایند  هب  هیدوھی  رھش  رد  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 7  سرام  رد 25  ییحی 
ۀزادنا هب  دندوب  هدش  یرسپ  بحاص  لیئربج  ۀدعو  هب  انب  هک  نیا  مھف  اب  تبازیلا  و 
هضرع هنتخ  یارب  ار  کدوک  متشھ  زور  رد  هک  یماگنھ  ، و  دندش نامداش  دایز 

. دنداھن مان  ییحی  ًامسر  ار  وا   ، دندوب هدش  ییامنھار  شیپ  زا  هک  روطنامھ   ، دندرک
دناسر میرم  هب  ار  تبازیلا  مایپ  ، و  دوب هدش  هرصان  مزاع  شیپ  زا  ایرکز  ۀدازردارب  کی 

. دشاب ییحی  شمان  تسانب  هک  نیا  هدروآ و  ایند  هب  یرسپ  وا  هک  دومن  مالعا  و 

شنیدلاو ۀدیا  نیا  ریثأت  تحت  هنارّبدم  یزرط  هب  دوخ  یدازون  نیزاغآ  نارود  زا  ییحی 
کاخ . و  ددرگ یبھذم  راگزومآ  یونعم و  ربھر  کی  دوش و  گرزب  دیاب  هک  تشاد  رارق 

دنمشنکاو هتسویپ  روط  هب  هدننک  اقلا  یاھمخت  نیا  نتشاک  هب  تبسن  ییحی  لد 
تفای دبعم  رد  ًاررکم  شردپ  تمدخ  نارود  لوط  رد  یکدوک  ماگنھ  رد  وا  یتح   . دوب
رارق دید  یم  هک  هچنآ  یمامت  تیمھا  ریثأت  تحت  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  ، و  دش یم 

. تفرگ یم 

میرم هب  لیئربج  نالعا  - 3

، ددرگزاب هناخ  هب  فسوی  هک  نآ  زا  شیپ   ، باتفآ بورغ  ماگنھ  رد  ًادودح  رصع  زور  کی 
هب وا  هک  نیا  زا  دعب  ، و  دش رھاظ  میرم  هب  هاتوک  یگنس  زیم  کی  رانک  رد  لیئربج 

تسود ار  وا  وت  تسا و  نم  رورس  هک  یسک  روتسد  هب  نم  : ” تفگ  ، دمآ دوخ 
دونشخ یربخ  وت  یارب  نم  میرم   . میآ یم  درک  یھاوخ  گرزب  تشاد و  یھاوخ 

تشھب طسوت  تسوت  نورد  رد  هک  ینینج  منک  یم  مالعا  هک  هاگنآ  مروآ  یم  هدننک 
ار وا  وت  ؛  دش یھاوخ  رسپ  کی  ردام  وت  ررقم  دعوم  رد  هک  نیا  ، و  تسا هتشگ  ردقم 

حاتتفا اھناسنا  نایم  رد  نیمز و  رد  ار  نامسآ  یھاشداپ  وا  ، و  دیمان یھاوخ  عشوی 
، تبازیلا اب  فسوی و  اب  زج  هب  نکن  تبحص  یسک  اب  رما  نیا  اب  هطبار  رد   . درک دھاوخ 

دھاوخ ایند  هب  یرسپ  یدوز  هب  زین  وا  ، و  ما هدش  رھاظ  زین  وا  هب  هک   ، تدنواشیوخ
دھاوخ هدامآ  ییاھر  مایپ  یارب  ار  هار  هک   ، دوب دھاوخ  ییحی  شمان  هک  دروآ 

مالعا اھناسنا  یارب  قیمع  داقتعا  دایز و  تردق  اب  وت  رسپ  هک  یمایپ   ، تخاس
ناونع هب  هناخ  نیا  اریز   ، شاب هتشادن  کش  نم  نخس  هب   ، میرم . و  درک دھاوخ 
وت اب  نم  ریخ  یاعد   . تسا هدش  هدیزگرب  تشونرس  کدوک  یناسنا  هاگلزنم 
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نیمز رسارس  یادخ  ، و  دیشخب دھاوخ  توق  ار  وت  اھ  هبترمالاو  تردق   ، تسا هارمھ 
“. تسا هدنکفا  هیاس  وت  رب 

شاف شرھوش  یارب  ار  یداعریغ  یاھدادخر  نیا  دنک  تأرج  هک  نآ  زا  شیپ  میرم 
قمعت هنایفخم  روط  هب  شلد  رد  رادید  نیا  نوماریپ  رایسب  یاھ  هتفھ  یارب  دزاس 

همھ فسوی  هک  یماگنھ   . تسا یکدوک  یاراد  هک  تفای  نانیمطا  هک  نیا  ات   ، دومن
نارگن رایسب   ، تشاد میرم  هب  یدایز  دامتعا  هچ  رگ   ، دینش هطبار  نیا  رد  ار  زیچ 

دیدرت لیئربج  رادید  ۀرابرد  فسوی  ادتبا  رد   . دباوخب تسناوتن  یدایز  یاھبش  دش و 
یادص یتسار  هب  میرم  هک  تشگ  دعاقتم  ًابیرقت  هک  یماگنھ  سپس   . تشاد

هب اریز   ، دیدرگ شوشم  شنھذ   ، تسا هدید  ار  وا  لکش  هدینش و  ار  یھلا  روآ  مایپ 
یرشب تادوجوم  دنزرف  روطچ   . دنرسیم ییاھزیچ  نینچ  هنوگچ  هک  تفر  ورف  رکف 

یاھ هدیا  نیا  تسناوتن  زگرھ  فسوی  ؟  دشاب یھلا  تشونرس  اب  یکدوک  دناوت  یم 
هب ود  رھ  میرم  وا و   ، ندرک رکف  هتفھ  نیدنچ  زا  دعب  هک  نیا  ات   ، دوش اریذپ  ار  داضتم 
نیا هچ  رگ   ، دنوش حیسم  نیدلاو  هک  دنا  هدش  هدیزگرب  اھنآ  هک  دندیسر  هجیتن  نیا 

یھلا تشرس  زا  دیاب  راظتنا  دروم  ۀدنھد  تاجن  هک  دوبن  یدوھی  تشادنپ  کی 
مزاع ناباتش  مھم  رایسب  ۀجیتن  نیا  هب  ندیسر  لابند  هب  میرم   . دشاب رادروخرب 

. دش تبازیلا  زا  رادید 

ردارب و ود   . دنک رادید  انح  میخآوی و  شردام  ردپ و  زا  تفر  شتشگزاب  لابند  هب  میرم 
رایسب یسیع  یھلا  تیرومأم  نوماریپ  هشیمھ  شنیدلاو  زین  ، و  شرھاوخ ود 
لیئربج رادید  نوماریپ  زیچ  چیھ  اھنآ  ماگنھ  نیا  رد  هتبلا  هچ  رگ   ، دنتشاد دیدرت 

روصت هک  تشاذگ  نایم  رد  همولاس  شرھاوخ  اب  ار  زار  نیا  میرم  اما   . دنتسناد یمن 
. دوش گرزب  راگزومآ  کی  هک  تسا  نیا  شرسپ  تشونرس  درک  یم 

تفرگ و تروص  یسیع  ۀفطن  ندش  هتسب  زا  دعب  زور  رد  میرم  هب  لیئربج  مالعا 
ایند هب  یرادراب و  نوماریپ  وا  ۀبرجت  یمامت  هب  هک  دوب  یعیبط  قوف  دادخر  اھنت 

. دوب طوبرم  دوعوم  کدوک  ندروآ 

فسوی یایور  - 4

نیا زا  دعب  ات  دوش  هداعلا  قراخ  کدوک  کی  ردام  تسانب  میرم  هک  ار  هدیا  نیا  فسوی 
روآ مایپ  کی  ایور  نیا  رد   . دشن اریذپ  دومن  هبرجت  ار  هدننک  رثأتم  رایسب  یایور  کی  هک 

نم  ، فسوی : ” تفگ رگید  یاھزیچ  نایم  رد  ، و  تشگ رھاظ  وا  هب  ینامسآ  ۀتسجرب 
نم هب  ، و  موش یم  رھاظ  دنک  یم  تموکح  نامسآ  رد  نونکا  هک  نآ  نامرف  هب 

رد گرزب  یرون  ، و  دیئاز دھاوخ  میرم  هک  یرسپ  اب  هطبار  رد  هک  هدش  هداد  روتسد 
عون رون  وا  یگدنز  ، و  دوب دھاوخ  تایح  وا  رد   . مھد دومنھر  وت  هب  دش  دھاوخ  ایند 

دنھاوخن ار  وا  اھنآ  اما   ، دمآ دھاوخ  دوخ  مدرم  دزن  ادتبا  رد  وا   . دش دھاوخ  رشب 
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هک درک  دھاوخ  راکشآ  اھنآ  یارب  وا   ، دنریذپب ار  وا  هک  یدادعت  نآ  هب  اما  ؛  تفریذپ
رادید ناتساد  هب  زگرھ  رگید  فسوی  هبرجت  نیا  زا  دعب  “ . دنتسھ دنوادخ  نادنزرف 
یھلا روآ  مایپ  کی  ایند  یارب  هدشن  دلوتم  کدوک  هک  هدعو  نیا  میرم و  زا  لیئربج 

. درکن کش  لماک  روط  هب  دش  دھاوخ 

مالعا هاگچیھ   . دشن هتفگ  دوواد  نادناخ  نوماریپ  زیچ  چیھ  اھرادید  نیا  ۀیلک  رد 
وا هک  نیا  یتح  هن  ، و  دش دھاوخ  نایدوھی “ ۀدنھد  تاجن   ” کی یسیع  هک  دشن 

یحیسم نانچ  یسیع   . تفر یم  نآ  راظتنا  اھتدم  هک  دشاب  یحیسم  تسانب 
وا تیرومأم   . دوب ایند  ۀدنھد  تاجن  وا  اما   ، دندوب هدرک  ینیب  شیپ  نایدوھی  هک  دوبن 

. هناگی یھورگ  یارب  هن   ، دوب نامدرم  اھداژن و  یمامت  یارب 

ۀریت زا  یرتشیب  ردق  فسوی  هب  تبسن  میرم   . دوبن هاشداپ  دوواد  رابت  زا  فسوی 
ات تفر   ، محل تیب   ، دوواد رھش  هب  فسوی  هک  تسا  تسرد   . تشاد ار  دوواد  ِییاین 

لسن شش  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  نآ  اما   ، دوش مان  تبث  اھیمور  یریگرامآ  روظنم  هب 
طسوت هک  دوب  یمیتی  دوب  لسن  نآ  هب  قلعتم  هک  فسوی  یردپ  یاین   ، نآ زا  شیپ 
هتفریذپ یگدناوخ  دنزرف  هب  دوب  دوواد  میقتسم  ۀداون  کی  هک  کادیز  مان  هب  یدرف 

. تفر یم  رامش  هب  دوواد “ نادناخ   ” زا زین  فسوی  ور  نیا  زا  ؛  دوب هدش 

هک نآ  زا  سپ  اھتدم  حیسم  نوماریپ  قیتع  دھع  یاھییوگشیپ  حالطصا  هب  ِرتشیب 
یارب  . دندرگ قالطا  وا  هب  ات  دندش  هتخاس  دیسر  نایاپ  هب  نیمز  رد  یسیع  یگدنز 

یاھلسن ، و  دندوب هدرک  مالعا  ار  هدنھد  تاجن  کی  ندمآ  یناربع  ناربمایپ  اھنرق 
یدوھی دیدج  یاورنامرف  کی  هب  هک  دندوب  هدرک  ریبعت  نینچ  ار  اھ  هدعو  نیا  یلاوتم 
ۀدش هتفگ  یاھشور  اب  ، و  دنیشن یم  دوواد  تنطلس  تخت  رد  هک  دراد  هراشا 

، و تیبثت نیطسلف  رد  دنمتردق  یتلم  ناونع  هب  ار  نایدوھی   ، یسوم یاسآ  هزجعم 
رد هک  یلیثمت  بلاطم  زا  یرایسب   ، ًاددجم  . دنک یم  دازآ  یجراخ  ۀطلس  زا  ًامامت 
هب تسردان  یا  هنوگ  هب  ًابقاعتم  دوش  یم  تفای  یناربع  سدقم  نوتم  رسارس 
ردقنآ قیتع  دھع  یاھراتفگ  زا  یرایسب   . دندیدرگ قالطا  یسیع  یگدنز  تیرومأم 
شیامن هب  ار  داتسا  ینیمز  یگدنز  زا  یدادخر  دنھد  هولج  نینچ  هک  دندش  فیرحت 

روط هب  دوواد  یتنطلس  نادناخ  اب  ار  یا  هطبار  رھ  رابکی  دوخ  یسیع   . دنراذگ یم 
لکش نیا  هب  ار  دیئاز “ دھاوخ  یرسپ  ناوج  رتخد   ” ترابع یتح   . دومن راکنا  ینلع 

زا یرایسب  دروم  رد  نینچمھ  رما  نیا  دیئاز .“ دھاوخ  یرسپ  هرکاب  کی  : ” دنداد رییغت 
نیمز رد  لیئاکیم  یگدنز  نارود  زا  سپ  هک  ود  رھ  میرم  فسوی و  یاھ  همان  هرجش 
ۀدمع شخب  لماش  اھبسن  لصا و  نیا  زا  یرایسب   . تسا قداص  دندش  هتخاس 

بلطم تروص  هب  دیابن  دنتسین و  قثوم  اھنآ  عومجم  رد  اما   ، دنشاب یم  داتسا  دادجا 
هسوسو نیا  هب  بلغا  یگمھ  یسیع  ۀیلوا  ناوریپ   . دنوش عقاو  اکتا  دروم  یعقاو 

رد هک  دنھد  هولج  نینچ  ار  نیشیپ  ۀنایوگشیپ  یاھراتفگ  ۀیلک  هک  دنداھن  یم  ندرگ 
. تسا هتفای  ققحت  ناشداتسا  دنوادخ و  یگدنز 
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یسیع ینیمز  نیدلاو  - 5

نییآ موسر و  بادآ و  هب  تھج  رھ  زا  ، و  راکتسرد هداعلا  قوف   ، نیتم یدرم  فسوی 
. درک یم  رکف  دایز  اما  دز  یم  فرح  کدنا  وا   . دوب رادافو  شیوخ  مدرم  یبھذم 
ناونع هب  وا   . دوب ناوارف  هودنا  بجوم  فسوی  یارب  دوھی  مدرم  زیگنا  فسا  یراتفرگ 
نیزاغآ یاھلاس  رد  اما   ، دوب رتباداش   ، دوخ رھاوخ  ردارب و  تشھ  نایم  رد   ، ناوج کی 
زا ییاھ  هرود  ضرعم  رد  یسیع ) یکدوک  نارود  لوط  رد   ) ییوشانز یگدنز 

گرم زا  شیپ  تسرد  یجازم  یاھ  هولج  نیا   . تشاد رارق  یونعم  فیفخ  یدرسلد 
کی شقن  هب  راجن  ۀتسر  زا  وا  تفرشیپ  ۀطساو  هب  هک  نیا  زا  دعب  وا و  ماگنھبان 
دوبھب دایز  ۀزادنا  هب   ، دش رتھب  شا  هداوناخ  یداصتقا  طیارش   ، لّومتم راکنامیپ 

. دنتفای

رایسب  ، دوب شاشب  ًالومعم  وا   . دوب شرھوش  جازم  فلاخم  ًالماک  میرم  یوخ  قلخ و 
هب روفو  هب  میرم   . دوب رادروخرب  باداش  هتسویپ  شنم  کی  زا  ، و  دوب نوزحم  تردن  هب 

یناھگان گرم  زا  دعب  ات  تخادرپ و  یم  دوخ  یفطاع  تاساسحا  ررکم  هنادازآ و  زاربا 
زا ار  دوخ  شمارآ  یتخس  هب  وا  . و  دشاب نیگمغ  دشن  هدھاشم  هاگچیھ  فسوی 

ریسم ببس  هب  هک  ییاھشسرپ  اھبارطضا و  هک  دوب  هتفای  زاب  یحور  ۀبرض  نیا 
یریسم ؛  دندش لیمحت  وا  هب  دوب  هدش  داجیا  شدشرا  رسپ  یناگدنز  ۀداعلا  قراخ 

نیا یمامت  یط  اما   . تشگ یم  راکشآ  تعرس  هب  شا  هدز  تفگش  هاگن  ربارب  رد  هک 
هدش و مھف  مک  بیجع و  رسپ  نیلوا  اب  شا  هطبار  رد  میرم  لومعمریغ  ۀبرجت 

. دوب دنمدرخ  ًاتبسن  ، و  عاجش  ، مارآ وا  ۀدنام  زاب  نارھاوخ  ناردارب و 

نوماریپ ار  دوخ  زیگنا  تفگش  ۀنازوسلد  مھف  لومعمریغ و  عضاوت  ِرتشیب  یسیع 
گرزب و راگزومآ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  ۀیطع  وا   . تفرگ شردپ  زا  یرشب  تعیبط 
یسیع  . درب ثرا  هب  شردام  زا  هناشنم  اسراپ  مشخ  یارب  ار  دوخ  میظع  تیفرظ 

دننامھ یزور  دوخ  یلاسگرزب  یگدنز  طیحم  هب  تبسن  یساسحا  یاھشنکاو  رد 
یگژیو نییعت  راکشآ  هودنا  اب  تاقوا  یھاگ  ، و  دوب ارگ  شیاین  شیدنا و  فرژ   ، شردپ
شیپ شردام  ممصم  هنانیب و  شوخ  عبط  قباطم  تاقوا  رتشیب  وا  اما  ؛  دش یم 

رسپ یناگدنز  ریسم  رب  هک  دوب  لیامتم  نیا  هب  میرم  عبط   ، هتفر مھ  یور   . تفر یم 
یلاسگرزب یگدنز  مھم  رایسب  یاھماگ  هب  دش و  یم  گرزب  وا  هک  روطنیمھ   ، یھلا

زا یا  هتخیمآ  یسیع  صاخ  دراوم  یخرب  رد   . دبای هطلس   ، دش یم  دراو  دوخ 
هسیاقم رد  ار  یکی  یاھیگژیو  وا  رگید  یاھ  هبنج  یخرب  رد  ؛  دوب شنیدلاو  یاھیگژیو 

. دراذگ یم  شیامن  هب  یرگید  یاھیگژیو  اب 

لومعمریغ ییانشآ  یدوھی و  یاھ  نییآ  دربراک  رد  دوخ  صخشم  شزومآ  یسیع 
زا رت  عماج  هاگدید  کی  وا   . درک بسک  فسوی  زا  ار  یناربع  سدقم  نوتم  اب  دوخ 
میرم زا  ار  یونعم  یصخش  یدازآ  زا  رت  لاربیل  تشادرب  کی  یبھذم و  یگدنز 
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. تفرگ

. دندوب هدرک  لیصحت  رایسب  دوخ  نامز  یارب  ود  رھ  میرم  فسوی و  یاھ  هداوناخ 
یگدنز رد  شیوخ  تیعقوم  راگزور و  طسوتم  دح  زا  رتارف  رایسب  میرم  فسوی و 

رد صصختم   ، زیر همانرب  کی  میرم  ؛  دوب دنمشیدنا  کی  فسوی   . دندوب هتفای  شزومآ 
هزبس و  ، یکشم نامشچ  یاراد  فسوی   . دوب نیب  عقاو  یروف  یارجا  رد  ، و  قابطنا

. دوب ییالط  وم  ًابیرقت  یا و  هوھق  مشچ  ۀنومن  کی  میرم  ؛  دوب ییامرخ  وم 

هب شدشرا  رسپ  یھلا  تیرومأم  هب  کش  نودب   ، دوب هداد  تایح  ۀمادا  فسوی  رگا 
عضوم رییغت  دیدرت  رواب و  نایم  یبوانت  روط  هب  میرم   . دروآ یم  نامیا  خسار  یا  هنوگ 
طسوت شرگید و  نادنزرف  طسوت  هک  یعضوم  ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  ، و  داد یم 

روھظ ۀرطاخ  ۀطساو  هب  اما   ، تشاد رارق  دش  یم  داختا  شنادنواشیوخ  ناتسود و 
رد هشیمھ   ، دش هتسب  شا  هفطن  کدوک  هک  نیا  زا  دعب  هلصافالب   ، وا هب  لیئربج 

. دوب مزع  خسار  شا  ییاھن  درکیور 

دح زا  شیب  راگزور  نآ  یگناخ  یاھرنھ  رتشیب  رد  دوب و  هربخ  ۀدنفاب  کی  میرم 
فسوی  . دوب هداعلا  قوف  یونابدک  کی  بوخ و  راد  هناخ  کی  وا  ؛  تشاد تراھم  طسوتم 
هک دنبای  نانیمطا  دندرک  یم  یعس  ، و  دندوب یبوخ  ناراگزومآ  ود  رھ  میرم  و 

. دنشاب هدومزآ  راگزور  نآ  شناد  رد  یگمھ  ناشنادنزرف 

ۀعطق کی  نتخاس  راک  رد  میرم  ردپ  طسوت   ، دوب ناوج  یدرم  فسوی  هک  یماگنھ 
ناجنف کی  ندروآ  ماگنھ  رد  راھان  تقو  یط  ، و  دش مادختسا  شلزنم  هب  یقاحلا 

ندش ردام  ردپ و  ناشتشونرس  هک  جوز  نیا  یدزمان  نارود  هک  دوب  فسوی  یارب  بآ 
. دیدرگ زاغآ  یتسار  هب  دوب  یسیع 

هرصان ۀموح  رد  میرم  لزنم  رد  یدوھی  موسر  بادآ و  قباطم  میرم  فسوی و 
کی لابند  هب  جاودزا  نیا   . دندرک جاودزا  دوب  هلاس  کی  تسیب و  فسوی  هک  یماگنھ 
اھنآ نآ  زا  دعب  یھاتوک  تدم   . تفرگ تروص  هلاس  ود  ًابیرقت  یدزمان  لومعم  نارود 

شناردارب زا  نت  ود  یرای  اب  فسوی و  طسوت  هک  هرصان  رد  ناشدیدج  لزنم  هب 
یرواجم عفترم  نیمزرس  ۀیاپ  یکیدزن  رد  لزنم   . دندرک ناکم  لقن  دوب  هدش  هتخاس 

، هناخ نیا  رد   . دوب هدش  عقاو  تشاد  فارشا  فارطا  تشد  رب  ریذپلد  یا  هنوگ  هب  هک 
ۀشیدنا رد  رظتنم  ناوج و  نیدلاو  نیا   ، دوب هدش  هدامآ  صاخ  روط  هب  هک 

دوب انب  هک  دنتشاد  یکدنا  کرد  رما  نیا  زا  ، و  دندوب دوعوم  کدوک  هب  ییوگدماشوخ 
هیدوھی محل  تیب  رد  دوخ  ۀناخ  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  ناھج  کی  مھم  رایسب  دادخر  نیا 

. دھد یور  دندوب  بیاغ 

رایسب دادعت  اما   ، دندروآ نامیا  یسیع  میلاعت  هب  فسوی  ۀداوناخ  رتگرزب  شخب 
. دندروآ نامیا  وا  هب   ، دومن تمیزع  ایند  نیا  زا  وا  هک  نیا  زا  دعب   ، میرم مدرم  زا  یکدنا 
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اما  ، دوب لیامتم  راظتنا  دروم  حیسم  زا  یونعم  تشادرب  تمس  هب  رتشیب  فسوی 
ۀدنھد تاجن  کی  ناونع  هب  حیسم  ۀدیا  هب   ، شردپ هژیو  هب   ، شا هداوناخ  میرم و 
یا هنوگ  هب  میرم  ناکاین   . دندنام یقاب  رادافو  یسایس  یاورنامرف  تقوم و 
. دندش یم  تیوھ  نییعت  ریخا  نارود  نآ  نایباکم  یاھتیلاعف  اب  ریگمشچ 

رواب دوھی  بھذم  یلباب  ای  یقرش  یاھھاگدید  هب  هناتخسرس  روط  هب  فسوی 
زا ینانوی  ای  یبرغ  رت  عماج  رت و  لاربیل  ریسفت  تمس  هب  خسار  روط  هب  میرم  ؛  تشاد

. تشاد لیامت  ناربمایپ  تعیرش و 

هرصان رد  لزنم  - 6

یردق هدکھد  ۀمشچ  زا  هک   ، هرصان یلامش  تمسق  رد  عفترم  ۀپت  زا  یسیع  لزنم 
ۀداوناخ  . دوب هدش  عقاو  کرھش  یقرش  شخب  رد  همشچ  ؛  دوبن رود   ، تشاد هلصاف 

رتناسآ رایسب  وا  یارب  ار  نیا  رما  نیا  ، و  دوب نکاس  رھش  ۀیشاح  رد  یسیع 
یالاب هب  دربب و  تذل  فارطا  تشد  رد  ررکم  یاھ  ندز  مدق  زا  ًابقاعتم  هک  تخاس  یم 

رد روبات  هوک  هتشر  یانثتسا  هب   ، لیلج بونج  ۀپت  نیرت  عفترم   ، رواجم ناتسھوک  نیا 
هب یکدنا  اھنآ  لزنم   . دورب  ، تشاد یناسکی  عافترا  ًادودح  هک  نیئان  ۀپت  قرش و 
عافترا و نیا  ۀیاپ  طسو  ًادودح  هپت و  نیا  یبونج  یگدمآرب  ِقرش  بونج و  یوس 
الاب زا  رظن  فرص   . دوب هدش  عقاو  درب  یم  هار  اناق  یوس  هب  هرصان  زا  هک  یا  هداج 

هب هک  دوب  کیراب  ۀدر  کی  ندومن  لابند  یسیع  ۀقالع  دروم  یور  هدایپ   ، هپت زا  نتفر 
هب یا  هداج  هب  هک  یا  هطقن  یوس  هب  یقرش  لامش  تھج  کی  رد  هپت  ۀیاپ  رود 

. دروخ یم  چیپ  دش  یم  لصو  سیروفس  یوس 

کی فاص و  فقس  کی  اب  هقاتا  کی  یگنس  نامتخاس  کی  میرم  فسوی و  لزنم 
زیم کی  لماش  ناملبم   . دوب تاناویح  نداد  اج  یارب  نآ  هب  هدیبسچ  نامتخاس 
هاگتسد کی   ، یگنس یاھگید  یگنس و  فورظ   ، نیلافس فورظ   ، هاتوک یگنس 

یور ندیباوخ  یارب  اھزادناریز  ، و  کچوک ۀیاپ  راھچ  نیدنچ   ، غارچ زیم  کی   ، یگدنفاب
، تاناویح یقاحلا  هاگیاج  یکیدزن  رد  تشپ  طایح  رد   . دوب قاتا  یگنس  فک 

ار مدنگ  ندرک  بایسآ  یارب  بایسآ  قاجا و  هک  تشاد  دوجو  یھانپرس 
یکی  ، دوب زاین  صخش  ود  هب  بایسآ  عون  نیا  نتخادنا  راک  هب  یارب   . دیناشوپ یم 

کی ناونع  هب  یسیع   . هاگتسد رد  مدنگ  نتخیر  یارب  یرگید  ندرک و  بایسآ  یارب 
هاگتسد شردام  هک  یلاح  رد   ، تخیر یم  مدنگ  بایسآ  نیا  یوت  بلغا  کچوک  رسپ 

. دناخرچ یم  ار  بایسآ 

زیم رود  هب  یگمھ  اھنآ   ، دش گرزب  هداوناخ  ۀزادنا  هک  جیردت  هب   ، دعب یاھلاس  رد 
کی زا  اھنآ   . دنرب تذل  دوخ  یاھاذغ  زا  ات  دندش  یم  عمج  هدش  گرزب  ِیگنس 
ماگنھ رد   ، ناتسمز لوط  رد   . دندرک یم  هدافتسا  اذغ  کرتشم  گید  ای  باقشب 
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رپ نوتیز  نغور  اب  هک  یلافس  حطسم  کچوک  غارچ  کی  اب  زیم   ، رصع یاذغ  ۀدعو 
لزنم نیا  هب  یقاحلا  شخب  کی  فسوی   ، اترام دلوت  زا  دعب   . دش یم  ینارون  دوب  هدش 

ماگنھ رد  یراجن و  هاگراک  کی  ناونع  هب  زور  لوط  رد  هک  گرزب  قاتا  کی   ، تخاس
. دش یم  هدافتسا  باوخ  قاتا  کی  ناونع  هب  بش 

محل تیب  هب  رفس  - 7

جاودزا میرم  فسوی و  هک  یھام  رد   ) حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 8  سرام  هام  رد 
دیاب مور  یروتارپما  نانکاس  ۀیلک  هک  تشاد  ررقم  رصیق  سوتسوگآ   ،( دندرک

یدنب تایلام  یارجا  رد  هک  دریگ  تروص  یرامشرس  کی  دیاب  هک   ، دنوش شرامش 
یارب یشالت  رھ  ربارب  رد  هشیمھ  نایدوھی   . دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دناوتب  رتھب 
اب هطبار  رد  رما  نیا  ، و  دنتشاد یفنم  رظن  دایز  ۀزادنا  هب  مدرم “ شرامش  ”

هب بجوم  لاس  کی  یارب   ، هیدوھی هاشداپ   ، سیدوریھ یلحم  یدج  یاھیراوشد 
نیا  . دوب هدش  یدوھی  نیمزرس  رد  یرامشرس  نیا  ماجنا  نداتفا  قیوعت 

تبث حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 8  رد  مور  یروتارپما  رساترس  رد  یرامشرس 
لاس 7 رد  دعب  لاس  کی  هک   ، سیدوریھ ینیطسلف  یھاشداپ  رد  زج  هب   ، دیدرگ

. دش ماجنا  حیسم  دالیم  زا  شیپ 

هب هک  تشاد  هزاجا  فسوی  دورب —  محل  تیب  هب  مان  تبث  یارب  میرم  هک  دوبن  مزال 
کرحترپ وجارجام و  صخش  کی  هک  میرم  اما  دیامن —  مان  تبث  شا  هداوناخ  یاج 

فسوی هک  یلاح  رد  هک  تشاد  میب  وا   . دیامن یھارمھ  ار  وا  هک  تشاد  رارصا   ، دوب
رھش زا  دایز  محل  تیب  هک  اجنآ  زا   ، زاب ، و  دیایب ایند  هب  کدوک  دنامب و  اھنت  دوب  رفس  رد 
زا ار  تبازیلا  شدنواشیوخ  اب  شخب  تذل  رادید  کی  لامتحا  میرم   ، دوبن رود  هیدوھی 

. دید یم  شیپ 

یا هدیاف  راک  نیا  اما   ، دومن نغدق  دوخ  اب  ار  میرم  ندرک  یھارمھ  ًالمع  فسوی 
، دش یدنب  هتسب  هزور  راھچ  ای  هس  رفس  کی  یارب  کاروخ  هک  یماگنھ   . تشادن
نآ زا  شیپ  اما   . تشگ هدامآ  رفس  یارب  تخاس و  هدامآ  نادنچ  ود  یا  هیمھس  میرم 
اھنآ ، و  دومن تقفاوم  میرم  یھارمھ  اب  فسوی   ، دنوش رفس  مزاع  عقاو  رد  اھنآ  هک 

. دندومن تمیزع  هرصان  زا  یداش  اب  مد  هدیپس  ماگنھ  رد 

لیلد هب  میرم   ، دنتشاد ربراب  ناویح  کی  طقف  نوچ  ، و  دندوب ریقف  میرم  فسوی و 
هار هدایپ  فسوی  هک  یلاح  رد   ، دش ناویح  رب  راوس  اھ  هقوذآ  هارمھ  هب  ندوب  رادراب 
بابسا و اب  نآ  ندرک  رپ  هناخ و  کی  نتخاس   . درک یم  تیادھ  ار  ناویح  تفر و  یم 
کمک شنیدلاو  نیمأت  هب  دیاب  نینچمھ  وا  اریز   ، تفرگ فسوی  زا  یدایز  یژرنا  هیثاثا 
یدوھی جوز  نیا  بیترت  نیدب  . و  دوب هدش  ناوتان  یگزات  هب  شردپ  هک  ارچ   ، دومن یم 
شیوخ رقحم  لزنم  زا  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 7  توا  دادماب 18  رد  ماگنھ  دوز 
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. دندش محل  تیب  هب  رفس  مزاع 

لوط یارب  اجنآ  رد  اھنآ   . دناسر عوبلج  هوک  ۀیاپ  فارطا  هب  ار  اھنآ  ناشرفس  لوا  زور 
هک دندش  یرایسب  یاھینز  هنامگ  ریگرد  دندز و  ودرا  ندرا  ۀناخدور  رانک  رد  بش 
کی وا  هک  تشاد  رواب  هدیا  نیا  هب  فسوی   . دش دنھاوخ  یرسپ  عون  هچ  بحاص 

تاجن کی  وا  هک  تشاد  داقتعا  تشادنپ  نیا  هب  میرم  دش و  دھاوخ  یناحور  راگزومآ 
. دش دھاوخ  یناربع  تلم  یجان  کی   ، یدوھی ۀدنھد 

هوک ۀیاپ  رد  رھظ  ماگنھ  رد  اھنآ   . دنداتفا هار  هرابود  توا  دوز 19  حبص  میرم  فسوی و 
همادا ناشرفس  هب  ، و  دندروخ ار  دوخ  راھان  دوب  فرشم  ندرا  ۀرد  هب  هک  اباتراس 

رد هک  یا  هناخرفاسم  رد  اجنآ  رد  ، و  دندیسر احیرا  هب  ماگنھ  بش  رد  اھنآ   . دنداد
لابند هب   ، هرصان نارفاسم   . دندرک فقوت  دوب  هدش  عقاو  رھش  ۀموح  رد  یلصا  هداج 

، مور تموکح  ندوب  هناملاظ  نوماریپ  دایز  ثحب  زا  دعب  رصع و  یاذغ  ۀدعو 
هب هیردنکسا  میلشروا و  یبسن  ذوفن  ، و  یرامشرس یارب  مان  تبث   ، سیدوریھ

دوز 20 حبص   . دنتخادرپ هنابش  تحارتسا  هب   ، دوھی گنھرف  شزومآ و  زکارم  ناونع 
دبعم زا   ، دندیسر میلشروا  هب  رھظ  زا  شیپ  دنداد و  همادا  دوخ  رفس  هب  اھنآ  توا 
محل تیب  هب  رھظ  زا  دعب  ۀمین  رد  ، و  دندش شیوخ  دصقم  مزاع  ، و  دندرک رادید 

. دندیسر

ناگتسب اب  دمآرب  ددص  رد  فسوی  ور  نیا  زا  ، و  دوب غولش  دح  زا  شیب  هناخرفاسم 
سپ  . دوب رپ  هزادنا  زا  شیب  قاتا  رھ  محل  تیب  رد  اما   ، دوش نکسم  مھ  شیوخ  رود 
زا هک  ناوراک  یاھلبطصا  هک  تفای  عالطا  وا   ، هناخرفاسم طایح  هب  تشگزاب  زا 

زا  ، دندوب هدش  عقاو  هناخرفاسم  ریز  تسرد  هدش و  هدیرب  یگنس  هتخت  یولھپ 
زا سپ  فسوی   . دندوب هدش  هزیکاپ  نارفاسم  شریذپ  یارب  هدش و  هیلخت  تاناویح 
هب دومن و  لمح  شود  یور  ار  ناشمزاول  اھسابل و  فیک   ، طایح رد  رخ  نتشاذگ 

دوخ یاج  اھنآ   . تفر نییاپ  ناشھاگتماقا  یوس  هب  یگنس  یاھ  هلپ  زا  میرم  هارمھ 
رداچ یاھ  هدرپ   . دنتفای دوب  اھروخآ  اھلبطصا و  یولج  رد  هلغ  رابنا  کی  هک  هچنآ  رد  ار 
هاگیاج نینچ  هک  دندرک  یم  بوسحم  لابقا  شوخ  ار  دوخ  اھنآ  ، و  دندوب هدش  نازیوآ 

. دنراد یتحار 

رایسب وا  ؛  دوب هتسخ  میرم  اما   ، دنک مان  تبث  دورب و  هرابکی  هب  هک  درک  رکف  فسوی 
. درک نینچ  زین  وا  ، و  دنامب یقاب  وا  رانک  رد  هک  درک  اعدتسا  فسوی  زا  دوب و  هدوسرف 

یسیع دلوت  - 8

ماگنھ ات   . دندیباوخن دایز  اھنآ  زا  کیچیھ  اذل   ، دوب رارق  یب  بش  نآ  یمامت  میرم 
ماگنھ رد  ، و  دوب نایامن  یبوخ  هب  نامیاز  زا  یشان  دیدش  یاھدرد  مد  هدیپس 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



مھ زیمآرھم  تدضاعم  کمک و  اب   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 7   ، توا  21 ، رھظ
رد  ، دمآ ایند  هب  یرصان  یسیع   . دروآ ایند  هب  رسپ  کدوک  کی  میرم   ، نز یاھیرفاسم 
کی رد  ، و  دش هدیچیپ  دوب  هدروآ  لمتحم  دادیور  نیا  روظنم  هب  میرم  هک  ییاھسابل 

. دش هداد  رارق  رواجم  روخآ 

زورما ات  زور و  نآ  زا  شیپ  نادازون  ۀیلک  هک  یقیرط  نامھ  هب  تسرد  دوعوم  کدوک 
هنتخ یدوھی  موسر  بادآ و  قباطم  متشھ  زور  رد  ؛ و  دمآ ایند  هب  دنا  هدمآ  ایند  هب 

. دش هدیمان  یسیع )  ) عشوی ًامسر  دش و 

زا رادید  زا  سپ  فسوی   . دومن مان  تبث  ار  وا  فسوی   ، یسیع دلوت  زا  سپ  دعب  زور 
تسود کی  دزن  وا  طسوت   ، دندوب هدرک  تبحص  وا  اب  احیرا  رد  شیپ  بش  ود  هک  یدرم 
جوز اب  یدنسرخ  اب  تفگ  ، و  دش هدرب  تشاد  یقاتا  هناخرفاسم  رد  هک  دنمتورث 

، دندرک ناکم  لقن  هناخرفاسم  هب  رھظ  زا  دعب  زور  نآ  اھنآ   . دنک یم  ضوع  اج  یرصان 
دنواشیوخ کی  لزنم  رد  هک  نیا  ات  دندرک  یگدنز  اجنآ  رد  هتفھ  هس  ًابیرقت  یارب  و 

. دنتفای یھاگلزنم  فسوی  رود 

ایند هب  وا  کدوک  هک  داتسرف  مایپ  تبازیلا  یارب  میرم   ، یسیع دلوت  زا  دعب  مود  زور 
ات هدش  توعد  میلشروا  هب  فسوی  هک  درک  تفایرد  یمایپ  ًالباقتم  تسا و  هدمآ 
تفر میلشروا  هب  فسوی  دعب  ۀتفھ   . دننک تبحص  ایرکز  اب  ناشروما  یمامت  نوماریپ 

داقتعا نیا  ریثأت  تحت  هناقداص  ود  رھ  تبازیلا  ایرکز و   . دنک رظن  لدابت  ایرکز  اب  ات 
، حیسم  ، یدوھی ۀدنھد  تاجن  یسیع  یتسار  هب  هک  دنتشاد  رارق  خسار 

تسد تشونرس و  درم   ، وا نارایتسد  سیئر  ییحی  ناشرسپ  هک  نیا  ، و  دوش یم 
فسوی هک  دوبن  راوشد   ، تشاد ار  دیاقع  نیمھ  میرم  نوچ  . و  دش دھاوخ  وا  تسار 

یسیع هک  یروط   ، دنامب یقاب   ، دوواد رھش   ، محل تیب  رد  هک  دزاس  دعاقتم  ار 
ور نیا  زا   . دوش لیئارسا  یمامت  یھاشداپ  رد  دوواد  نیشناج  دوش و  گرزب  دناوتب 

ۀفرح رد  فسوی  انثا  نیا  رد  ، و  دندنام یقاب  محل  تیب  رد  لاس  کی  زا  شیب  اھنآ 
. درک راک  یردق  شیراجن 

یتسرپرس تحت  هک  ایشنروی  یاھمیفارس  رھظ  ماگنھ  رد  یسیع  دلوت  ماگنھ  رد 
رس زیمآ  شیاتس  یاھدورس  محل  تیب  روخآ  زارف  رب   ، دندوب هدمآ  درگ  ناشناریدم 
زور ات   . دندشن هدینش  یرشب  یاھشوگ  طسوت  یشیاین  یاھ  هتفگ  نیا  اما   ، دنداد
چیھ دندش  هداتسرف  اجنآ  هب  میلشروا  زا  ایرکز  طسوت  هک  روا  نانھاک  یخرب  دورو 
. دماین محل  تیب  دازون  دزن  مارتحا  یادا  یارب  یرگید  یناسنا  قولخم  ای  ناپوچ 

نانآ هب  نیرھنلا  نیب  نانھاک  نیا  روشک  زا  بیجع  یبھذم  راگزومآ  کی  شیپ  یتدم 
تروص هب  تایح “ رون   ” هک دوب  هتفای  یھاگآ  نآ  رد  هک  تشاد  ییایور  وا  هک  دوب  هتفگ 
رد راگزومآ  هس  نیا  . و  تسا نیمز  رد  روھظ  ۀناتسآ  رد  نایدوھی  نایم  رد  دازون  کی 

یوجتسج زا  رایسب  یاھ  هتفھ  زا  دعب   . دنتفر اجنآ  هب  تایح “ رون   ” نیا یوجتسج 
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تاقالم اھنآ  اب  ایرکز  هک  دندوب  روا  هب  تشگزاب  ۀناتسآ  رد  اھنآ   ، میلشروا رد  هدوھیب 
اھنآ تسا و  اھنآ  یوجتسج  فدھ  یسیع  هک  تخاس  شاف  ار  شداقتعا  نیا  درک و 
، میرم دزن  ار  دوخ  یایادھ  دندرک و  ادیپ  ار  دازون  اجنآ  رد  اھنآ   . داتسرف محل  تیب  هب  ار 
نس هتفھ  هس  ًابیرقت  دازون  اھنآ  رادید  ماگنھ  رد   . دنتشاذگ یقاب   ، وا ینیمز  ردام 

. تشاد

أشنم  . دندیدن دنک  تیادھ  محل  تیب  هب  ار  اھنآ  هک  یا  هراتس  چیھ  لقاع  نادرم  نیا 
زا شیپ  لاس 7  توا  رد 21  یسیع  دوب : رارق  نیا  زا  محل  تیب  ۀراتس  یابیز  ناتساد 
رد حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 7  هم  رد 29   . دمآ ایند  هب  رھظ  ماگنھ  رد  حیسم  دالیم 

نیا . و  دنتفرگ رارق  هداعلا  قراخ  نراقت  کی  رد  لحز  یرتشم و   ، توح یکلف  تروص 
لاس نامھ  ربماسد  ربماتپس و 5  رد 29  هک  تسا  یموجن  ییانثتسا  تیعقاو  کی 
یلو هداعلا  قراخ  یاھدادخر  نیا  یانبم  رب   . دنتسویپ عوقو  هب  یھباشم  یاھنراقت 

ار محل  تیب  ۀراتس  ۀبذاجرپ  ۀناسفا  دعب  لسن  تین  شوخ  نابصعتم   ، یعیبط ًالماک 
دازون نآ  رد  هک  ییاج   ، دنتفای هار  روخآ  هب  هتفیش  نایسوجم  قیرط  نیدب  دنتخاس و 
یقرش هب  کیدزن  یقرش و  ناھذا   . دندرک شتسرپ  هتسیرگن و  ار  هدمآ  ایند  هب  هزات 

ییابیز یاھ  هناسفا  نینچ  ًاموادم  اھنآ  ، و  دنرب یم  تذل  یلیخت  یاھناتساد  زا 
رد  . دنفاب یم  مھ  هب  شیوخ  یسایس  نانامرھق  یبھذم و  ناربھر  یگدنز  نوماریپ 

ناھد رگید  لسن  هب  لسن  کی  زا  یرشب  شناد  رتشیب  هک  یماگنھ   ، پاچ نادقف 
دنوش و لیدبت  تایاور  هب  اھ  هناسفا  هک  دوب  ناسآ  رایسب   ، تفای یم  لاقتنا  ناھد  هب 

. دنوش هتفریذپ  تایعقاو  تروص  هب  تیاھن  رد  تایاور 

دبعم رد  هضرع  - 9

قلعت دنوادخ  هب  هداز  تسخن  رسپ  رھ  هک  دوب  هداد  شزومآ  نایدوھی  هب  یسوم 
یدوھیریغ یاھتلم  نایم  رد  هک  روطنآ   ، وا ندرک  ینابرق  یاج  هب  هک  نیا  ، و  دراد

قیرط زا  وا  نیدلاو  هک  طرش  نیا  هب  دنامب  هدنز  دناوت  یم  یرسپ  نینچ   ، دوب موسرم 
زا ینوناق  نینچمھ   . دنیامن دیرخ  زاب  ار  وا  زاجم  نھاک  رھ  هب  لِکِش  جنپ  تخادرپ 
نامز تدم  کی  تشذگ  زا  دعب   ، ردام کی  داد  یم  نامرف  هک  تشاد  دوجو  یسوم 

دراذگب هک  نیا  ای   ، دنک هضرع  دبعم  رد  یزاس  کاپ  یارب  ار  دوخ  دیاب   ، صخشم
نیا ود  رھ  هک  دوب  موسرم   . دھد ماجنا  وا  یاج  هب  ار  بسانم  ینابرق  یسک 

رد دبعم  هب  ًاصخش  میرم  فسوی و   ، ور نیا  زا   . دنریگ تروص  دحاو  نآ  رد  مسارم 
رد ارجا  هب  ار  وا  دیرخ  زاب  دنراد و  هضرع  نانھاک  هب  ار  یسیع  ات  دنتفر  میلشروا 

میرم یتافیرشت  یزاسریھطت  زا  ات  دنھد  ماجنا  ار  بسانم  ینابرق  نینچمھ  دنروآ و 
. دنیامن لصاح  نانیمطا  نامیاز  زا  یشان  یکاپان  حالطصا  هب  زا 

هسرپ دبعم  یاھطایح  ۀطوحم  شوح  لوح و  ًامئاد  هداعلا  قراخ  تیصخش  ود 
هیدوھی زا  نوعمش   . انآ مان  هب  هرعاش  کی  نوعمش و  مان  هب  هدنناوخ  کی   ، دندز یم 
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ناتسود زا  ود  رھ  ، و  دندوب هارمھ  مھ  اب  ًاررکم  جوز  نیا   . دوب لیلج  زا  انآ  اما   ، دوب
هتشاذگ نایم  رد  اھنآ  اب  ار  یسیع  ییحی و  زار  هک  دندوب  نھاک  یایرکز  یمیمص 

اھنآ ایرکز  هب  اھنآ  دامتعا  ، و  دنتشاد ار  حیسم  ندمآ  یوزرآ  ود  رھ  انآ  نوعمش و   . دوب
دوھی مدرم  راظتنا  دروم  ۀدنھد  تاجن  یسیع  هک  تخاس  نومنھر  رواب  نیا  هب  ار 

. تسا

دنوش رھاظ  دبعم  رد  یسیع  اب  میرم  فسوی و  تفر  یم  راظتنا  هک  یزور  زا  ایرکز 
قیرط زا  مارتحا  یادا  اب  هک  دوب  هداد  بیترت  لبق  زا  انآ  نوعمش و  اب  وا  ، و  دوب علطم 
یسیع کی  مادک  هداز  تسخن  ناکدوک  فص  رد  هک  دھد  ناشن  شا  هتشارفا  تسد 

. تسا

، فسوی ِناوارف  یتفگش  اب  نوعمش  هک  دوب  هتشون  یرعش  دادیور  نیا  یارب  انآ 
نآ ندناوخ  هب  عورش  دندوب  هدمآ  درگ  دبعم  یاھطایح  رد  هک  یناسک  ۀیلک  ، و  میرم

: دوب هداز  تسخن  رسپ  دیرخ  زاب  نوماریپ  نانآ  یشیاین  دورس  نیا  . و  دومن

، لیئارسا یادخ   ، دنوادخ داب  کرابتم 

؛ تسا هدومن  شمدرم  یراگتسر  هب  مادقا  تسا و  هدرک  رادید  ام  زا  وا  هک  ارچ 

دوواد شمداخ  لزنم  رد 

. تسا هتشارفا  رب  ام  یمامت  یارب  یراگتسر  زا  یدامن  وا 

 — تفگ یم  نخس  شسدقم  ناربمایپ  ناھد  اب  هک  یلاح  رد  یتح 

؛ دنراد ترفن  ام  زا  هک  یناسک  ۀیلک  تسد  زا  نامنانمشد و  زا  ییاھر 

 — دروآ رطاخ  هب  ار  شسدقم  نامیپ  ، و  دھد ناشن  ششخب  نامناردپ  هب  ات 

، دروخ ام  ردپ  میھاربا  یارب  هک  یدنگوس 

تسد زا  نتفای  ییاھر  لاح  رد  هک  ام   ، دزاس یم  باجتسم  ار  ام  یاعد  وا 
، میتسھ نامنانمشد 

، مینک تمدخ  ار  وا  سرت  نودب  دیاب 

. نامیاھزور یمامت  رد  وا  هاگشیپ  رد  یراکزیھرپ  سدقت و  رد 

؛ دش یھاوخ  هدیمان  هبترمالاو  ربمایپ   ، دوعوم کدوک  یا   ، وت ، و  یرآ
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؛ یزاس رارقرب  ار  وا  یھاشداپ  ات  تفر  یھاوخ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  وت  هک  ارچ 

ناشناھانگ ششخب  رد  ات 

. یزاس هاگآ  یراگتسر  زا  ار  وا  مدرم 

نامسآ زا  مد  هدیپس  نونکا  اریز  دینک  یداش  نامدنوادخ  زیمآرھم  ششخب  رد 
تسا هدرک  رادید  ام  زا 

؛ دنک یناشفا  رون  دننیشن  یم  گرم  ۀیاس  یکیرات و  رد  هک  ییاھنآ  رب  ات 

. دنک تیادھ  شمارآ  حلص و  یاھھار  لخاد  هب  ار  ام  یاھاپ 

، دوش راپسھر  شمارآ  رد  تمالک  هب  انب  وت  مداخ  راذگب  دنوادخ  یا  نونکا  و 

، دنا هدید  ار  وت  یراگتسر  نم  نامشچ  اریز 

؛ نامدرم یمامت  یور  شیپ  رد  وت  هک 

نایدوھیریغ هب  یزاسراکشآ  یارب  یتح  یرون 

. یا هتخاس  هدامآ  لیئارسا  وت  مدرم  لالج  و 

تخس مگردرس و  شوماخ —  محل  تیب  هب  تشگزاب  ریسم  رد  میرم  فسوی و 
، هدروخلاس ۀرعاش   ، انآ زیمآ  مارتحا  یظفاحادخ  ۀطساو  هب  میرم   . دندوب ریحتم — 
، یسیع هک  نیا  یارب  ماگنھ  دوز  شالت  نیا  اب  فسوی  ، و  دیدرگ شوشم  رایسب 

. دوبن لدمھ  دوش  هداد  ناشن  دوھی  مدرم  راظتنا  دروم  ِحیسم 

سیدوریھ لامعا  - 10

زا روا  نانھاک  رادید  اھنآ  هک  یماگنھ   . دندوبن لاعفریغ  سیدوریھ  ناناب  هدید  اما 
رد ات  دومن  راضحا  ار  اھینادلک  نیا  سیدوریھ   ، دنداد شرازگ  وا  هب  ار  محل  تیب 

نیا زا  نایدوھی “  ” دیدج هاشداپ “  ” نوماریپ یریگیپ  اب  وا   . دنوش رھاظ  وا  هاگشیپ 
حیضوت ، و  دنتخاس دنسرخ  ار  وا  یکدنا  ردق  اھنآ  اما   ، دومن وج  سرپ و  لقاع  نادرم 

رد مان  تبث  روظنم  هب  شرھوش  هارمھ  هب  هک  هدش  دلوتم  ینز  زا  دازون  هک  دنداد 
یضار خساپ  نیا  زا  هک  سیدوریھ   . تسا هدمآ  اجنآ  هب  محل  تیب  زا  یرامشرس 

ار کدوک  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  داتسرف و  اجنآ  هب  لوپ  فیک  کی  اب  ار  اھنآ  دوب  هدشن 
هک دندوب  هدرک  مالعا  اھنآ  هک  ارچ   ، دنک شتسرپ  ار  کدوک  دیایب و  زین  وا  ات  دننک  ادیپ 
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زاب لقاع  نادرم  هک  یماگنھ  اما   . ارذگ هن   ، دشاب یونعم  وا  یھاشداپ  تسانب 
دروم شنھذ  رد  ار  اھزیچ  نیا  وا  هک  روطنیمھ   . دش کوکشم  سیدوریھ   ، دنتشگن
ریخا یاھدادخر  زا  یلماک  شرازگ  دنتشگزاب و  وا  ناسوساج   ، داد یم  رارق  یسررب 
مسارم رد  هک  ار  نوعمش  رعش  زا  ییاھتمسق  زا  یا  هخسن  ، و  دندرک هیھت  دبعم  رد 
فسوی دندوب  هتسناوتن  اھنآ  اما   . دندروآ وا  یارب  دوب  هدش  هدناوخ  یسیع  دیرخ  زاب 

ار دازون  جوز  نآ  هک  دنیوگب  وا  هب  دنتسناوتن  اھنآ  هک  یماگنھ  ، و  دننک لابند  ار  میرم  و 
وا سپس   . دش نیگمشخ  رایسب  اھنآ  تسد  زا  سیدوریھ  دنا  هدرب  اجک 

ایرکز و هک  اجنآ  زا   . دننک ادیپ  ار  میرم  فسوی و  ناکم  ات  دومن  مازعا  ار  ینارگوجتسج 
محل تیب  زا   ، تسا یرصان  ۀداوناخ  بیقعت  رد  سیدوریھ  هک  دنتسناد  یم  تبازیلا 

. دنام یقاب  فسوی  ناشیوخ  دزن  هنایفخم  رسپ  دازون   . دندنام رود 

تشاد تعرس  هب  اھنآ  کدنا  زادنا  سپ  ، و  دورب راک  لابند  هب  دیسرت  یم  فسوی 
دوخ ردقنآ  فسوی   ، دبعم رد  یزاسریھطت  مسارم  ماگنھ  رد  یتح   . دش یم  دیدپان 
یسوم هک  روطنآ   ، ناوج رتوبک  ود   ، میرم یارب  ار  دوخ  ۀیدھ  هک  تشادنپ  یم  ریقف  ار 

. دیامن هیجوت   ، دوب هدرک  ررقم  ارقف  نایم  رد  ناردام  ریھطت  یارب 

یسیع ناکم  سیدوریھ  ناسوساج   ، وجتسج لاس  کی  زا  شیب  زا  سپ  هک  هاگنآ 
هدش ناھنپ  محل  تیب  رد  زونھ  دازون  هک  نظءوس  نیا  لیلد  هب  ، و  دندرکن ادیپ  ار 
کیتامتسیس یوجتسج  کی  تشاد  یم  ررقم  هک  تخاس  هدامآ  ینامرف  وا   ، تسا

دیاب لاس  ود  ریز  رسپ  نادازون  یمامت  هک  نیا  ، و  دریگ ماجنا  محل  تیب  رد  هناخ  رھ  زا 
هک کدوک  نیا  دبای  نانیمطا  هک  تشاد  دیما  قیرط  نیدب  سیدوریھ   . دنوش هتشک 

هدزناش زور  کی  رد  بیترت  نیدب  . و  دوش یم  دوبان  دوش  نایدوھی “ هاشداپ   ” دوب انب 
یتح ، و  سیدوریھ هاگراب  رد  اما   . دندیسر تکالھ  هب  هیدوھی  محل  تیب  رد  رسپ  دازون 

. دندوب لومعم  ییاھدادخر  لتق  هسیسد و   ، شدوخ لصفالب  ۀداوناخ  رد 

یماگنھ  ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 6  ربتکا  ۀمین  دودح  رد  نادازون  نیا  ماع  لتق 
نایم رد  یتح  اما   . تسویپ عوقو  هب   ، تشاد لاسکی  زا  شیب  یکدنا  یسیع  هک 

، و دنتشاد دوجو  یتآ  حیسم  هب  ینارادنامیا  سیدوریھ  هاگراب  یمسر  تاماقم 
ایرکز اب   ، دوب هتفای  یھاگآ  محل  تیب  رسپ  نادازون  راتشک  نامرف  زا  هک  اھنیا  زا  یکی 
فسوی و ؛ و  داتسرف فسوی  دزن  یدصاق  دوخ  ۀبون  هب  زین  وا  ، و  درک رارقرب  طابترا 

زا رصم  رد  هیردنکسا  دصقم  هب  دازون  هارمھ  هب  ماع  لتق  زا  شیپ  بش  میرم 
هب یسیع  هارمھ  هب  هجوت  بلج  زا  بانتجا  روظنم  هب  اھنآ   . دندش جراخ  محل  تیب 
هب دوب  هدش  مھارف  ایرکز  طسوت  هک  یلوپ  اب  اھنآ   . دندرک رفس  رصم  هب  ییاھنت 
دنمتورث نادنواشیوخ  لزنم  رد  یسیع  میرم و  هک  نیا  نمض  ، و  دنتفر هیردنکسا 

ود اھنآ   . درک یم  راک  اجنآ  رد  دوخ  ۀفرح  رد  فسوی   ، دندیزگ ینکس  فسوی  ۀداوناخ 
هب سیدوریھ  گرم  زا  دعب  ات  ، و  دندومن تماقا  ًاتقوم  هیردنکسا  رد  لماک  لاس 

. دنتشگن زاب  محل  تیب 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 123
یسیع یکدوک  ناوا 

تفرگن ریش  زا  ار  دازون  میرم   ، محل تیب  رد  ناشرفس  یاھبارطضا  اھدیدرت و  لیلد  هب 
اھنآ ۀداوناخ  هک  ییاج   ، دندیسر هیردنکسا  هب  ملاس  حیحص و  اھنآ  هک  نیا  ات 

، دندرک یگدنز  نادنواشیوخ  اب  اھنآ   . دوش رقتسم  لامرن  یگدنز  کی  یارب  تسناوت 
تسناوت یبوخ  هب  لغش  بسک  ضحم  هب  ناشدورو  زا  دعب  یھاتوک  تدم  فسوی  و 

دش و مادختسا  هام  نیدنچ  یارب  راجن  کی  ناونع  هب  وا   . دنک نیمأت  ار  شا  هداوناخ 
یاھنامتخاس زا  یکی  رد  هک  نارگتعنص  زا  گرزب  هورگ  کی  هورگرس  ۀبتر  هب  سپس 

ۀبرجت نیا   . تفای اقترا  دندرک  یم  راک  ندش  هتخاس  لاح  رد  ماگنھ  نآ  رد  ِیمومع 
هب اھنآ  تشگزاب  زا  دعب  ار  ندش  زاس  نامتخاس  راکنامیپ و  کی  ۀدیا  وا  هب  دیدج 

. داد هرصان 

بش کی  میرم   ، یسیع ِیدازون  ِیناوتان  ِنیزاغآ  یاھلاس  نیا  یمامت  یط 
تسا نکمم  هک  یا  هثداح  ادابم  ات   ، دومن ظفح  ار  موادم  ینالوط و  ِیراد  هدنز 

قیرط رھ  هب  ای  ، و  دھد خر  وا  یارب  دھد  رارق  هرطاخم  دروم  ار  شکدوک  یتمالس 
یارب وا  زا  شیب  ماگنھ  نآ  ات  یردام  چیھ  ؛  دزاس لتخم   نیمز  رد  ار  وا  ۀدنیآ  تیرومأم 
ود دوب  نآ  رد  قافتا  بسح  رب  یسیع  هک  یا  هناخ  رد   . دوب هدرکن  یراکادف  شدنزرف 

کیدزن ناگیاسمھ  نایم  رد  ، و  دنتشاد دوجو  وا  لاس  نس و  دودح  رد  رگید  کدوک 
دنناوتب هک  دوب  کیدزن  شدوخ  نس  هب  ردقنآ  اھنآ  نس  دندوب و  رگید  کدوک  شش 

دوخ هب  کیدزن  ار  یسیع  دوب  لیام  میرم  ادتبا  رد   . دنشاب یلوبق  لباق  یاھیزاب  مھ 
دنک یزاب  غاب  رد  رگید  ناکدوک  اب  دبای  هزاجا  یسیع  رگا  هک  تشاد  میب  وا   . دراد هاگن 

شنادنواشیوخ کمک  اب   ، فسوی اما  ؛  دھد خر  یا  هثداح  وا  یارب  تسا  نکمم 
دای ِدنمدوس  ۀبرجت  زا  ار  یسیع  راک  ۀوحن  نیا  هک  دزاس  دعاقتم  ار  وا  تسناوت 

اب میرم  . و  دزاس یم  مورحم  شنس  مھ  ناکدوک  اب  هطبار  میظنت  ِیگنوگچ  ِنتفرگ 
ار وا  یداعریغ  ِتظافح  بسانمان و  ِنداد  هانپ  ۀمانرب  نینچ  هک  رما  نیا  کرد 

هک داد  تیاضر  حرط  نیا  هب  ماجنارس   ، دزاس یم  روحم  دوخ  یا  هزادنا  ات  یتلاجخ و 
میرم هچرگ  ؛ و  دوش گرزب  رگید  کدوک  رھ  دننام  تسرد  دوعوم  کدوک  دھد  هزاجا 
هک نیا  نمض  هک  دروآ  باسح  هب  دوخ  ۀفیظو  ار  راک  نیا   ، دوب میمصت  نیا  عیطم 

. دشاب بقارم  هشیمھ   ، دندوب یزاب  لوغشم  غاب  رد  ای  لزنم  شوح  لوح و  اھ  هچب 
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نیا لوط  رد  میرم  هک  ار  تیلوئسم  راب  نیا  دناوت  یم  هفطاعرپ  ردام  کی  طقف 
درک یم  لمح  شبلق  رد  شرسپ  تینما  یارب  وا  یکدوک  ناوا  یدازون و  یاھلاس 

. دھد صیخشت 

بوخ یتمالس  زا  یسیع   ، هیردنکسا رد  اھنآ  تقوم  تماقا  لاس  ود  لوط  رد 
ناتسود و زا  کدنا  دادعت  کی  زا  هتشذگ   . داد همادا  یعیبط  دشر  هب  دوب و  دنم  هرھب 
سک چیھ  هب  تسا  دوعوم “ کدوک   ” کی یسیع  هک  نیا  اب  هطبار  رد   ، نادنواشیوخ
رد ناتسود  زا  یکدنا  دادعت  هب  ار  نیا  فسوی  ناگتسب  زا  یکی   . دشن هتفگ  یزیچ 

هارمھ هب  اھنآ  ، و  تخاس المرب   ، رود یاھ  هتشذگ  زا  نوتانخیا  ناگداون   ، سیفمم
هب تشگزاب  زا  شیپ  یھاتوک  تدم  هیردنکسا  نارادنامیا  زا  یکچوک  هورگ 

رد کدوک  هب  مارتحا  یادا  یرصان و  ۀداوناخ  یارب  ریخ  یوزرآ  روظنم  هب  نیطسلف 
درگ ناتسود   ، تصرف نیا  رد   . دندمآ درگ  فسوی  راکوکین  ِدنواشیوخ  ِدننام  خاک  لزنم 
هضرع یسیع  هب  ار  یناربع  سدقم  نوتم  ِینانوی  ۀمجرت  زا  لماک  ۀخسن  کی  هدمآ 
هداد رارق  فسوی  ناتسد  رد  یدوھی  سدقم  تاجتشون  زا  هخسن  نیا  اما   . دندرک

ِیا هیردنکسا  سیفمم و  ناتسود  توعد  ماجنارس  ود  رھ  میرم  وا و  هک  نیا  ات  دشن 
کدوک هک  دنتشاد  رارصا  نارادنامیا  نیا   . دندرک در  رصم  رد  ندنام  یارب  ار  اھنآ 

ناکم رھ  اب  هسیاقم  رد  هیردنکسا  نکاس  کی  ناونع  هب  دوب  دھاوخ  رداق  تشونرس 
اھنآ هک  نیا  زا  دعب   . دشاب هتشاد  یرتشیب  رایسب  ریثأت  نیطسلف  رد  رگید  صخشم 
هب ار  اھنآ  تمیزع  اھنتخاس  دعاقتم  نیا   ، دندرک تفایرد  ار  سیدوریھ  گرم  ربخ 

. تخادنا ریخأت  هب  یتدم  یارب  نیطسلف  دصقم 

قلعت نوئارزع  ناشتسود  هب  هک  یقیاق  اب  ار  هیردنکسا  ماجنارس  میرم  فسوی و 
حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 4  توا  رخاوا  رد  اھنآ   . دندرک کرت  دوب  افاج  مزاع  تشاد و 

رد ار  ربماتپس  هام  یمامت  دنتفر و  محل  تیب  هب  ًامیقتسم  اھنآ   . دندیسر ردنب  نآ  هب 
ناتسود و اب  تروشم  رد  دندرگزاب  هرصان  هب  ای  دننامب  اجنآ  رد  دیاب  ایآ  هک  نیا  اب  هطبار 

. دندنارذگ اجنآ  رد  ناشناگتسب 

روط هب  زگرھ  دنک  دشر   ، دوواد رھش   ، محل تیب  رد  دیاب  یسیع  هک  هدیا  نیا  زا  میرم 
تاجن کی  ناشرسپ  هک  درک  یمن  رواب  عقاو  رد  فسوی   . دوب هدیشکن  تسد  لماک 

عقاو رد  شدوخ  وا  هک  تسناد  یم  وا   ، نیا رب  هوالع   . دوشب لیئارسا  ۀناھاش  ۀدنھد 
دش یم  بوسحم  دوواد  ناگداون  ۀرمز  رد  وا  هک  نیا  تلع  ؛ و  تسین دوواد  ۀداون  کی 

ِیرابت طخ  لخاد  هب  وا  ناکاین  زا  یکی  ندش  هتفریذپ  یگدناوخ  دنزرف  هب  رطاخ  هب 
هک تسا  یناکم  نیرت  بسانم  دوواد  رھش  هک  درک  یم  رکف  میرم  هتبلا   . دوب دوواد 

اما  ، دبای شرورپ  نآ  رد  دناوت  یم  دوواد  یھاشداپ  تخت  یارب  دیدج  یادیدناک 
شردارب اب  ات  دیامزایب  ساپیتنآ  سیدوریھ  اب  ار  دوخ  تخب  داد  حیجرت  فسوی 

میب هیدوھی  رد  رگید  رھش  رھ  رد  ای  محل  تیب  رد  کدوک  تینما  یارب  وا   . سولچرآ
یاھتسایس سولچرآ  دراد  لامتحا  رتشیب  هک  دز  یم  سدح  تشاد و  یرایسب 
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یمامت رب  هوالع  . و  لیلج رد  ساپیتنآ  ات   ، دنک لابند  ار  سیدوریھ  شردپ  زیمآ  دیدھت 
شرورپ و یارب  رتھب  ناکم  کی  ناونع  هب  لیلج  یارب  شحیجرت  رد  فسوی   ، لیالد نیا 

رب ات  دوب  زاین  تقو  هتفھ  هس  هب  اما   ، دوب هدرپ  یب  حیرص و  کدوک  شزومآ 
. دوش قئاف  میرم  یاھتفلاخم 

رتھب اھنآ  یارب  هک  درک  دعاقتم  ار  ناشناتسود  یمامت  میرم و  فسوی  ربتکا  لوا  ات 
، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 4  رد  ربتکا  لیاوا  رد   ، ور نیا  زا   . دندرگزاب هرصان  هب  تسا 

کی هاگپ  رد   . دندرک تمیزع  هرصان  هب  محل  تیب  زا  سیلوپوتیکسا  دال و  هار  زا  اھنآ 
هب ِربراب  ناویح  رب  راوس  کدوک  میرم و   . دندرک زاغآ  ار  دوخ  رفس  اھنآ  هبنشکی  حبص 

نادنواشیوخ زا  نت  جنپ  فسوی و  هک  یلاح  رد   ، دندوب دوخ  ۀدمآ  تسد  هب  یگزات 
هب هک  دندادن  هزاجا  اھنآ  هب  فسوی  نادنواشیوخ   . دندرک تکرح  هدایپ  ناشھارمھ 
هب ندرا  ۀرد  میلشروا و  هار  زا  هک  دندیسرت  یم  اھنآ   . دننک رفس  هرصان  هب  ییاھنت 

یاھریسم لاس  نس و  مک  کدوک  کی  اب  اھنت  رفاسم  ود  یارب  ، و  دنورب لیلج 
. دندوبن نما  عومجم  رد  یبرغ 

هرصان رد  - 1

هب یلبق  مالعا  نودب  اھنآ   . دیسر شدصقم  هب  تمالس  هورگ   ، رفس زور  نیمراھچ  رد 
لاس هس  زا  شیب  یارب  فسوی  جودزم  ناردارب  زا  یکی  طسوت  هک  هرصان  هاگلزنم 
نانچ اھنآ  ؛  دش هدز  تفگش  اھنآ  ندید  زا  یتسار  هب  وا   . دندیسر دوب  هدش  لاغشا 

ۀداوناخ هن  فسوی و  ۀداوناخ  هن  هک  دندوب  هتفر  دوخ  راک  لابند  هب  ادص  رس و  یب 
فسوی ردارب  دعب  زور   . دنا هدرک  کرت  ار  هیردنکسا  یتح  اھنآ  هک  دنتسناد  یمن  میرم 

اب یسیع  دلوت  ماگنھ  زا  راب  نیلوا  یارب  میرم  ، و  داد ناکم  رییغت  ار  دوخ  ۀداوناخ 
تذل ناشدوخ  لزنم  رد  یگدنز  زا  ات  تفای  رارقتسا  اجنآ  رد  دوخ  کچوک  ۀداوناخ 

هب اھنآ  ، و  دروآ تسد  هب  راک  راجن  کی  ناونع  هب  فسوی  هتفھ  کی  زا  رتمک  رد   . دنربب
. دندوب لاحشوخ  ناوارف  ردق 

وا  . تشاد هام  ود  لاس و  هس  دودح  رد  هرصان  هب  ناشتشگزاب  ماگنھ  رد  یسیع 
هب دوب و  یلاع  تمالس  رد  دوب و  هدروآ  بات  بوخ  رایسب  اھرفس  نیا  یمامت  رد 
ناجیھ روش و  زا  راشرس   ، ندرب تذل  یزاب و  یارب  شدوخ  یاھناکم  نتشاد  رطاخ 

هب هیردنکسا  رد  شیاھیزابمھ  اب  طابترا  نداد  تسد  زا  ببس  هب  وا  اما   . دوب هناکدوک 
. دوب گنتلد  دایز  ۀزادنا 

نایم رد  ربخ  نیا  شخپ  هک  درک  دعاقتم  ار  میرم  هرصان  هب  نتفر  ریسم  رد  فسوی 
. تسا هنادرخبان  تسا  دوعوم  کدوک  یسیع  هک  اھنآ  یلیلج  ناگتسب  ناتسود و 
اھنآ . و  دننک یراددوخ  یسک  رھ  هب  لئاسم  نیا  لماک  رکذ  زا  هک  دندرک  قفاوت  اھنآ 

. دندوب رادافو  رایسب  لوق  نیا  ظفح  رد  ود  رھ 
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تیلاعف یکیزیف و  یعیبط  دشر  ۀرود  کی  یسیع  لاس  نیمراھچ  یمامت 
ۀیاسمھ رسپ  کی  اب  کیدزن  رایسب  دنویپ  کی  وا  انثا  نیا  رد   . دوب ینھذ  لومعمریغ 
رد هشیمھ  بوقعی  یسیع و   . داد لکش  بوقعی  مان  هب  شنس  مھ  ًابیرقت 
نانیشنمھ بوخ و  ناتسود  دندش و  گرزب  اھنآ  ، و  دندوب لاحشوخ  ناشیاھیزاب 

. دندش یرادافو 

رد  ، بوقعی  ، کدوک نیمود  دلوت  یرصان  ۀداوناخ  نیا  یگدنز  رد  یدعب  مھم  دادخر 
هب یسیع   . دوب حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 3  لیروآ  مود  دادماب  نیزاغآ  تاعاس 
نآ رد  تعاس  هب  تعاس  وا  ، و  دوب هدز  قوذ  دازون  ردارب  کی  نتشاد  ِرکف  ۀطساو 

. دنک هدھاشم  ار  دازون  نیزاغآ  یاھتیلاعف  طقف  ات  داتسیا  یم  شوح  لوح و 

ۀمشچ هب  کیدزن  کچوک  هاگراک  کی  فسوی  هک  دوب  لاس  نیمھ  ناتسبات  ۀمین 
رایسب یراجن  راک  وا  نیا  زا  دعب   . تخاس ناوراک  فقوت  ناکم  هب  کیدزن  هدکھد و 
نارگتعنص زا  نت  نیدنچ  شناردارب و  زا  نت  ود  وا   . داد یم  ماجنا  زور  لوط  رد  یکدنا 

نھآواگ و غوی و  نتخاس  یارب  هک  نیا  نمض  وا   . تشاد رایتسد  ناونع  هب  ار  رگید 
وا  . داتسرف یم  راک  هب  ار  اھنآ   ، دنام یم  یقاب  هاگراک  رد  رگید  یبوچ  یاھراک  ماجنا 

روطنیمھ  ، یسیع . و  داد یم  ماجنا  سابرک  بانط و  اب  مرچ و  اب  ییاھراک  نینچمھ 
روط هب  ًابیرقت  ار  دوخ  تقو   ، دوبن هسردم  رد  هک  یماگنھ   ، دش یم  گرزب  هک 

شردپ ندرک  راک  ۀراظن  هناخ و  یاھراک  لوح  شردام  هب  ندرک  کمک  نایم  یواسم 
ناوراک و ناربھر  ِینیچربخ  وگتفگ و  هب  لاح  نیع  رد  ، و  درک یم  فرص  هاگراک  رد 

. داد یم  شوگ  نیمز  ۀشوگ  راھچ  زا  نارفاسم 

قیرط زا   ، دوش هلاس  راھچ  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ  هام  کی   ، لاس نیمھ  ۀیئوژ  رد 
هرصان رساترس  رد  هدور  کلھم  یرامیب  عویش  کی  ناوراک  نارفاسم  اب  سامت 
یرامیب نیا  ضرعم  رد  یسیع  نتفرگ  رارق  رطخ  اب  نانچ  میرم   . تفای شرتسگ 
ِییاتسور لزنم  هب  درک و  یدنب  هچقب  ار  دوخ  کدوک  ود  رھ  هک  دش  کانمیب  رادریگاو 

اھنآ  . تخیرگ دیراس  هب  کیدزن  وُّدِجَم  ۀداج  رد  هرصان  بونج  ِیلیام  دنچ  رد   ، شردارب
رد دوخ  ۀبرجت  نیتسخن  نیا  زا  یسیع  ؛  دنتشگن زاب  هرصان  هب  هام  ود  زا  شیب  یارب 

. درب تذل  دایز  ۀزادنا  هب  هعرزم  کی 

( حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 2   ) مجنپ لاس  - 2

نس هب  رسپ  ِیسیع   ، هرصان هب  تشگزاب  زا  دعب  لاس  کی  زا  شیب  یزیچ  رد 
کی  ، رکف ۀدننک  میظنت  کی  ؛ و  دیسر شیقالخا  لماک  یصخش و  میمصت  نیتسخن 

، دوب هدرک  تمدخ  قداص  کلم  اتنو  یکام  اب  نآ  زا  شیپ  هک  یتشھب  ردپ  ِیھلا  ۀیدھ 
دوجوم کی  ِیرادیدپ  اب  هطبار  رد  ندرک  راک  ۀبرجت  قیرط  نیدب  ات  دنامب  وا  اب  ات  دمآ 

رد دادیور  نیا   . دروآ تسد  هب  درک  یگدنز  یناسنا  مسج  لکش  رد  هک  ار  ینافربا 
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نت نویلیم  اھنویلیم  زا  شیب  یسیع  ، و  داد خر  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 2  هیروف   11
ناگدننک میظنت  نیا  وحن  نیمھ  هب  ماگنھ  نآ  زا  نآ و  زا  شیپ  هک  رگید  نادنزرف  زا 

نیا ِیئاغ  ندیشخب  تیونعم  یارب  ندرک  راک  ناشنھذ و  رد  تماقا  یارب  ار  یرکف 
ندمآ زا   ، دنا هدرک  تفایرد  ناشریذپانانف  ِلماکت  لاح  رد  یاھناور  ِیدبا  تاجن  ناھذا و 

. دوبن هاگآ  یھلا  حصان 

هک هنوگ  نادب   ، ناھج نایاورنامرف  ِیصخش  میقتسم و  ِتراظن   ، هیروف رد  زور  نیا  رد 
نآ زا   . تفای همتاخ  دوب  طوبرم  مسج  رد  لیئاکیم  راو  کدوک  ِصقن  نودب  روھظ  هب 

نیا ناتسد  هب  یسیع  ِیتسرپرس   ، روھظ ِندش  راکشآ  رساترس  رد  دعب  هب  نامز 
یاھراک ، و  دش هدرپس  یفارس  ۀطوبرم  ناظفاحم  نیزگ و  ینکس  ۀدننک  میظنت 

ناتسرپرس دومنھر  قباطم  هک  ینیبانیب  تاقولخم  درکراک  اب  هاگ  هب  هاگ  اھنآ 
لیمکت دوب  هدش  هدرپس  اھنآ  هب  یعطق  فیاظو  یخرب  ماجنا  ناش  یا  هرایس 

. دش یم 

ناونع هب  رما  نیا  هب  ام   ، ور نیا  زا  ، و  تشاد لاس  جنپ  یسیع  لاس  نیمھ  توا  رد 
شیپ لاس 2   ، لاس نیا  رد   . درک میھاوخ  هراشا  وا  یگدنز  ِیمیوقت )  ) لاس نیمجنپ 
یسیع  ، وا دلوت  زورلاس  نیمجنپ  زا  شیپ  هام  کی  زا  شیب  یکدنا   ، حیسم دالیم  زا 
لاحشوخ رایسب  دمآ  ایند  هب  هیئوژ  بش 11  رد  هک  میرم  شرھاوخ  ِندمآ  ۀطساو  هب 
نوگانوگ یاھھورگ  هک  یا  هویش  اب  هطبار  رد  یسیع  دعب  زور  رصع  لوط  رد   . دش

اب ینالوط  یوگتفگ  کی  دنیآ  یم  ایند  هب  هناگادج  تادوجوم  تروص  هب  هدنز  یاھزیچ 
رد شردام  ردپ و  زا  یسیع  ۀیلوا  شزومآ  تمسق  نیرتدنمشزرا   . تشاد شردپ 

فسوی  . دمآ تسد  هب  وا  ۀنایارگوجتسج  هنادنمشیدنا و  یاھشسرپ  هب  خساپ 
ربص و اب  رسپ  رامشیب  یاھشسرپ  هب  نداد  خساپ  رد  شلماک  ۀفیظو  ماجنا  زا  زگرھ 

یتقو ات  دوب  هلاس  جنپ  یسیع  هک  یماگنھ  زا   . درکن راذگورف  تقو  فرص  هلصوح و 
هک یلاح  رد   . دوب موادم  لاؤس  تمالع  کی  وا   ، دیسر یگلاس  هد  نس  هب  هک 

زا زگرھ   ، دنھد خساپ  وا  یاھشسرپ  هب  دنتسناوت  یمن  هشیمھ  میرم  فسوی و 
ندیناسر یرای  یارب  رگید  ِنکمم  قیرط  رھ  هب  وا و  یاھشسرپ  نوماریپ  لماک  ثحب 

هک یلکشم  یارب  شخب  تیاضر  لح  هار  کی  هب  ندیسر  یارب  شیاھشالت  رد  وا  هب 
. دندرک یمن  راذگورف  دوب  هدیسر  وا  رایشوھ  نھذ  هب 

هب فسوی  ، و  دوب هلغشمرپ  ۀداوناخ  کی  اھنآ  ۀداوناخ   ، هرصان هب  تشگزاب  ماگنھ  زا 
ِددجم ِنتخادنا  هار  شدیدج و  هاگراک  نتخاس  هب  لوغشم  لومعمریغ  یا  هنوگ 

کی نتخاس  یارب  یتقو  هک  دوب  لوغشم  لماک  روط  هب  ردقنآ  وا   . دوب شراک  بسک و 
، دش حیحصت  میرم  ِندمآ  زا  شیپ  اھتدم  نیا  اما   ، دوب هدرکن  ادیپ  بوقعی  یارب  هراوھگ 

هک نیا  نمض  دیمرآ  یم  نآ  رد  وا   . تشاد یتحار  رایسب  ۀراوھگ  کی  وا  هک  یروط 
یعیبط و براجت  نیا  یمامت  هب  کدوک  ِیسیع  . و  دندرک یم  نیسحت  ار  وا  هداوناخ 

ۀزادنا هب  شدازاون  رھاوخ  شکچوک و  ردارب  زا  وا   . دش دراو  قایتشا  اب  هناخ  لامرن 
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. دوب میرم  یارب  یگرزب  کمک  اھنآ  زا  تبقارم  رد  درب و  یم  تذل  دایز 

شزومآ دنتسناوت  یم  هک  دندوب  یکدنا  یاھ  هناخ  ناراگزور  نآ  ِیدوھیریغ  یایند  رد 
کدوک کی  هب  لیلج  ِیدوھی  لزانم  هب  تبسن  یرتھب  یبھذم  ، و  یقالخا  ، ینالقع

کیتامتسیس ۀمانرب  کی  ناشناکدوک  شزومآ  شرورپ و  یارب  نایدوھی  نیا   . دنھدب
: دندرک یم  میسقت  هلحرم  تفھ  هب  ار  کدوک  کی  یگدنز  اھنآ   . دنتشاد

. متشھ ات  لوا  زور   ، دازون کدوک  - 1

. راوخریش کدوک  - 2

. هدش هتفرگ  ریش  زا  کدوک  - 3

. تفای یم  ماود  مجنپ  لاس  نایاپ  ات  هک   ، ردام هب  یگتسباو  ۀرود  - 4

هدھع هب  ار  اھنآ  شزومآ  تیلوئسم  نارسپ  اب  ردپ  ، و  کدوک لالقتسا  زاغآ  - 5
. تفرگ یم 

. ناوجون نارتخد  نارسپ و  - 6

. ناوج نانز  ناوج و  نادرم  - 7

نیمجنپ ات  ار  کدوک  کی  شزومآ  تیلوئسم  ردام  هک  دوب  نیا  یلیلج  نایدوھی  مسر 
ردپ دعب  هب  ماگنھ  نآ  زا   ، دوب رسپ  کی  کدوک  رگا   ، سپس ، و  دریگ هدھع  هب  زورداز 
هب یسیع  لاس  نیا  رد   ، ور نیا  زا   . دش یم  هدرمش  لوئسم  رسپ  شزومآ  یارب 
میرم هجیتن  رد  ، و  دش دراو  یلیلج  یدوھی  کدوک  کی  یگدنز  نارود  ۀلحرم  نیمجنپ 
هب رتشیب  یاھشزومآ  یارب  ار  وا  ًامسر  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 2  توا  رد 21 

. داد لیوحت  فسوی 

یبھذم ینالقع و  شزومآ  یارب  میقتسم  تیلوئسم  فسوی  نونکا  هچ  رگا 
. دوب دنمقالع  شلزنم  رد  وا  شزومآ  هب  زونھ  شردام   ، دوب هتفرگ  هدھع  هب  ار  یسیع 
غاب یاھراوید  ترواجم  رد  هک  ار  ییاھلگ  اھکات و  زا  تبقارم  تخانش و  یسیع  هب  وا 
یور نینچمھ  وا   . داد یم  دای  دندوب  هدرک  هطاحا  ًالماک  ار  هناخ  ۀطوحم  هدرک و  دشر 
درک مھارف  نش  زا  یقمع  مک  یاھ  هبعج  یناتسبات ) باوخ  قاتا   ) هناخ ماب  تشپ 
رد ار  دوخ  نیزاغآ  نیرمت  ۀدمع  شخب  درک و  یم  تسرد  هشقن  نآ  رد  یسیع  هک 
رورم هب  وا   . داد یم  ماجنا  نآ  رد  یناربع  اھدعب  ، و  ینانوی  ، یمارآ نابز  نتشون  ۀنیمز 

. دنک تبحص  ، و  دسیونب  ، دناوخب سیلس  روط  هب  ار  نابز  هس  رھ  هک  تفرگ  دای  نامز 

رظن زا  وا  دشاب و  لماک  ًابیرقت  کدوک  کی  یکیزیف  رظن  زا  یسیع  دیسر  یم  رظن  هب 
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، نیا ِیدعب  شخب  رد  وا   . داد همادا  یعیبط  تفرشیپ  هب  یساسحا  ینھذ و 
یرامیب نیتسخن   ، یشراوگ فیفخ  یتحاران  کی   ، دوخ ِیمیوقت )  ) لاس نیمجنپ 

. درک هبرجت  ار  شا  یئزج 

رگا  ، دندرک یم  تبحص  دوخ  دشرا  دنزرف  ۀدنیآ  ۀرابرد  بلغا  میرم  فسوی و  هچ  رگا 
رایسب اما   ، رطاخ هدوسآ   ، تسردنت  ، لامرن کدوک  کی  دشر  طقف   ، دیدوب اجنآ  امش 

. دیدرک یم  هدھاشم  ار  ناکم  نامز و  نآ  واکجنک 

( حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 1   ) مشش لاس  یاھدادخر  - 3

؛ و دوب هتفای  طلست  یمارآ  نابز  ِیلیلج  ۀجھل  رب  شیپ  زا  شردام  کمک  اب  یسیع 
تبحص ینانوی  یکدنا  ردق  میرم   . دھد دای  ینانوی  وا  هب  درک  عورش  شردپ  نونکا 

باتک  . دوب ود  رھ  ینانوی  یمارآ و  نابز  طلسم  یوگنخس  کی  فسوی  اما   ، درک یم 
لماک ۀخسن  کی  یربع —  سدقم  نوتم  یپک  ینانوی  نابز  ۀعلاطم  یارب  یسرد 

هدش ادھا  اھنآ  هب  رصم  کرت  ماگنھ  رد  هک  دوب  ریمازم —  هلمج  زا   ، ناربمایپ نوناق و 
، و تشاد دوجو  هرصان  مامت  رد  ینانوی  هب  سدقم  باتک  زا  لماک  ۀخسن  ود  طقف   . دوب

رایسب ناکم  کی  هب  ار  فسوی  لزنم   ، راجن ۀداوناخ  طسوت  اھنآ  زا  یکی  نتشاد 
کی اب  دومن  رداق  دش  یم  گرزب  هک  روطنیمھ  ار  یسیع  تخاس و  لیدبت  ینتساوخ 

رادید تقیقح  ِقداص  ناگدنیوج  راکتشپاب و  نایوجشناد  زا  نایاپ  یب  ًابیرقت  هورگ 
نیا زا  تسارح  یسیع   ، دسر نایاپ  هب  لاس  نیا  هک  نیا  زا  شیپ   . دشاب هتشاد 

هک دوب  هدش  هتفگ  وا  هب  وا  زورداز  نیمشش  رد   . تفرگ هدھع  هب  ار  اھبنارگ  ۀخسن 
وا . و  تسا هدش  ادھا  وا  هب  یا  هیردنکسا  ناگتسب  ناتسود و  طسوت  سدقم  باتک 

. دناوخب ار  نآ  یناسآ  هب  تسناوت  هاتوک  رایسب  نامز  تدم  کی  رد 

شش ًالماک  وا  هک  داد  خر  یماگنھ  یسیع  ِیناوج  یگدنز  گرزب  ِکوش  نیلوا 
مھ اب  شردام  ردپ و  لقادح  شردپ —  هک  دوب  هدیسر  کدوک  رظن  هب   . تشادن لاس 
، دینک روصت  ار  واکجنک  کدوک  نیا  ِیتفگش   ، ور نیا  زا   . دنناد یم  ار  زیچ  همھ  — 
دوب هداد  خر  یگزات  هب  هک  ار  فیفخ  ۀزرل  نیمز  کی  تلع  شردپ  زا  هک  یماگنھ 

نآ بیترت  نیدب  “ . مناد یمن  یتسار  هب  نم   ، مرسپ : ” تفگ فسوی  دینش  وا   ، دیسرپ
نیدلاو هک  تفایرد  یسیع  نآ  لوط  رد  هک  هدننک  جیگ  ینالوط و  ِییادز  مھوت 

. دش زاغآ  دنتسین  اناد  ًامامت  دنمدرخ و  ًامامت  وا  ینیمز 

هب ادخ  طسوت  هزرل  نیمز  دیوگب  یسیع  هب  هک  دوب  نیا  فسوی  ۀشیدنا  نیتسخن 
ًاروف یخساپ  نینچ  هک  داد  رادشھ  وا  هب  یا  هظحل  ِرکف  اما   ، تسا هدمآ  دوجو 
نس کی  رد  یتح   . دش دھاوخ  یرتروآ  تلجخ  زاب  رتشیب و  یاھشسرپ  بجوم 
ای یکیزیف  یاھ  هدیدپ  نوماریپ  یسیع  یاھشسرپ  هب  نداد  خساپ  نیزاغآ 

رایسب دنتسھ  لوئسم  ناطیش  ای  دنوادخ  هک  وا  هب  هنارکف  یب  ِنتفگ  اب  یعامتجا 
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دوب لیام  اھتدم  یسیع   ، یدوھی مدرم  بلاغ  داقتعا  اب  یگنھامھ  رد   . دوب راوشد 
ینھذ یاھ  هدیدپ  ِلمتحم  حیضوت  ناونع  هب  ار  رورش  حاورا  بوخ و  حاورا  نیرتکد  هک 
لوئسم یندیدان  تاریثأت  نیا  هک  تشاد  کش  ناوا  نامھ  رد  وا  اما   ، دریذپب یحور  و 

. دنتسھ یعیبط  یایند  ِیکیزیف  یاھدادخر 

دالیم زا  شیپ  لاس 1  ناتسبات  لیاوا  رد   ، دوش هلاس  شش  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ 
یسیع  . دنتفر یرصان  ۀداوناخ  رادید  هب  ییحی  ناشرسپ  تبازیلا و  ایرکذ و   ، حیسم
رد اھنآ  رادید  نیلوا  نیا   . دنتشاد یشوخ  تاظحل  رادید  نیا  لوط  رد  ییحی  و 
، دننامب دنتسناوت  یم  زور  دنچ  یارب  طقف  نارگرادید  هچ  رگا   . دوب ناشتارطاخ 

ناشنارسپ یارب  هدنیآ  یاھحرط  هلمج  زا   ، اھزیچ یرایسب  اب  هطبار  رد  نیدلاو 
اب ناشنادنزرف  دندوب  لوغشم  هنوگ  نیدب  اھنآ  هک  یلاح  رد   . دندرک تبحص 

ۀویش هب  رگید  رایسب  قرط  هب  دندرک و  یم  یزاب  لزنم  یالاب  رد  نش  رد  ییاھکولب 
. دندرب یم  تذل  دوخ  زا  هنارسپ  ًاعقاو 

ناشن هب  عورش   ، دوب هدمآ  میلشروا  کیدزن  زا  هک  ییحی  اب  رادید  زا  سپ  یسیع 
، تبس مسارم  ینعم  اب  هطبار  رد  دومن و  لیئارسا  خیرات  هب  لومعمریغ  ۀقالع  نداد 

. درک وج  سرپ و  دایز  تایئزج  اب  دوبدای  ِیرارکت  یاھنشج  ، و  هسینک یاھ  هظعوم 
ۀمین رد  ییانشور  نشج  لوا   . داد حیضوت  وا  هب  ار  مایا  نیا  یمامت  ینعم  شردپ 
زاغآ لوا  بش  رد  عمش  کی  اب  ، و  دیشک یم  لوط  زور  تشھ  هک  دوب  ناتسمز 

زا لابند  هب  راک  نیا   . تشگ یم  هفاضا  نآ  هب  عمش  کی  دعب  بش  رھ  دش و  یم 
اج هب  ار  دبعم  فقو  ِدوبدای  یباکم  یادوھی  طسوت  یسوم  نییآ  تامدخ  ِیریگرس 

زا لیئارسا  ییاھر  رتسا و  نشج   ، راھب لیاوا  رد  میروپ  نشج  نآ  لابند  هب   . دروآ یم 
نکمم هاگ  رھ  هک  دمآ  یم  نآ  لابند  هب  حصف  یبھذم  دیع  سپس   . دمآ یم  وا  قیرط 
هب هناخ  رد  ناکدوک  هک  نآ  نمض   ، دنتفرگ یم  نشج  میلشروا  رد  نالاسگرزب  دوب 
دعب  . دنروخب دیابن  شرت  ریمخ  یاراد  نان  چیھ  هتفھ  مامت  یارب  هک  دندروآ  یم  رطاخ 
نشج  ، همھ زا  رت  مھم  رخآ  رد  ؛ و  لوصحم تشادرب   ، دمآ یم  اھ  هویم  نیلوا  نشج 
نھذ یارب  مسارم  اھنشج و  نیا  زا  یخرب  مھف  هک  یلاح  رد   . هرافک زور   ، ون لاس 

درک و یم  یشیدنا  فرژ  اھنآ  دروم  رد  یدج  روط  هب  وا   ، دوب راوشد  یسیع  ناوج 
تالیطعت لصف  نیا   . دش یم  دراو  اھ  همیخ  نشج  ِیداش  رد  لماک  روط  هب  سپس 

پمک راد  گرب  یاھ  همیخ  رد  اھنآ  هک  یماگنھ   ، دوب دوھی  مدرم  مامت  یارب  هنالاس 
. دندش یم  تذل  یداش و  هدنخ و  میلست  دندرک و  یم 

لکشم شیاھاعد  اب  هطبار  رد  یسیع  اب  میرم  فسوی و  لاس  نیا  لوط  رد 
هک روطنامھ  رتشیب   ، دنک تبحص  شینامسآ  ردپ  اب  هک  دیزرو  یم  رارصا  وا   . دنتشاد
رت و یعرش  یاھ  هویش  زا  جورخ  نیا   . درک یم  تبحص  شا  ینیمز  ردپ   ، فسوی اب 
ناشیرپ یردق  شردام  یارب  هژیو  هب   ، شنیدلاو یارب  تیھولا  اب  طابترا  ِرتزیمآ  مارتحا 
وا ؛  دش یمن  ماجنا  شنتخاس  دعاقتم  یارب  یراک  وا  رییغت  یارب  اما   ، دوب هدننک 
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رارصا نآ  زا  دعب  ، و  تفگ یم  ار  شیاھاعد  دوب  هتفای  شزومآ  هک  روطنامھ  تسرد 
“. منزب فرح  ما  ینامسآ  ردپ  اب  یردق  طقف   ” مھاوخ یم  هک  دیزرو  یم 

هب ًامسر  درک و  راذگاو  شناردارب  هب  ار  هرصان  ِهاگراک  فسوی  لاس  نیا  نئوژ  رد 
دمآرد  ، دسرب نایاپ  هب  لاس  هک  نآ  زا  شیپ   . دش دراو  هدنزاس  کی  ناونع  هب  شراک 
یرصان ۀداوناخ  فسوی  گرم  زا  دعب  ات  هاگچیھ  رگید   . دش ربارب  هس  زا  شیب  هداوناخ 

یارب یدایز  لوپ  اھنآ  ، و  دش رتگرزب  رتگرزب و  هداوناخ   . درکن سح  ار  رقف  راشف 
اب فسوی  نوزفا  زور  دمآرد  هشیمھ  اما   ، دندرک یم  جرخ  رتشیب  ِترفاسم  شزومآ و 

. دوب ماگمھ  دشر  هب  ور  یاھ  هنیزھ 

، نیئان  ، لدجَم  ،( لیلج زا   ) محل تیب   ، اناق رد  یھجوت  لباق  راک  فسوی  دعب  لاس  دنچ 
رد هرصان و  رد  یدایز  ینامتخاس  راک  زین  رود و  نیِعو   ، موحانرفک  ، سیروفس

رد دناوتب  هک  دش  گرزب  یفاک  ردق  هب  بوقعی  هک  جیردت  هب   . داد ماجنا  نآ  یکیدزن 
یسیع  ، دنک کمک  شردام  هب  رتناوج  نادنزرف  زا  تبقارم  هناخ و  یاھراک  اب  هطبار 

ماجنا فارطا  یاھ  هدکھد  اھرھش و  نیا  هب  شردپ  اب  هناخ  زا  رود  یررکم  یاھرفس 
یلمع شناد  هناخ  زا  رود  یاھرفس  نیا  زا  دوب و  قاتشم  رظان  کی  یسیع   . داد

هب راکتشپ  اب  نیمز  رد  وا  یگدنز  لاور  ناسنا و  اب  هطبار  رد  وا  ؛  درک بسک  یدایز 
. دوب لوغشم  شناد  نتخودنا 

هب تبسن  شدیدش  یاھ  هزیگنا  یوق و  تاساسحا  میظنت  رد  یسیع  لاس  نیا 
ردام کی  میرم   . درک یدایز  تفرشیپ  هناخ  طابضنا  هداوناخ و  یراکمھ  تابلاطم 

قرط هب  فسوی  دوجو  نیا  اب   . دوب ریگ  تخس  ًاتبسن  طابضنا  اب  صخش  کی  اما  رھمرپ 
اب هک  دوب  نیا  وا  ۀویش  ، و  درک یم  لامعا  یسیع  یور  یرتشیب  لرتنک  رایسب 
ِطبضنم ِنتخاس  دودحم  ترورض  یارب  یلصا  یعقاو و  لیالد  دنیشنب و  شرسپ 
لماک روط  هب  ار  هداوناخ  لک  شمارآ  هافر و  ۀظحالم  رد  یصخش  یاھ  هتساوخ 

هب هشیمھ  وا   ، دش یم  هداد  حیضوت  یسیع  هب  تیعضو  هک  یتقو   . دھد حرش 
هداوناخ تاررقم  نیدلاو و  یاھ  هتساوخ  اب  هنادنمتیاضر  هنادنمشوھ و  یا  هنوگ 

. درک یم  یراکمھ 

زاین هناخ  اب  هطبار  رد  شکمک  هب  شردام  هک  یتقو  وا —  تغارف  تاقوا  ۀدمع  شخب 
بش لوط  رد  ناگراتس  زور و  لوط  رد  ناھایگ  اھلگ و  ۀعلاطم  فرص  تشادن — 
ۀداوناخ نیا  رد  هک  داد  یم  ناشن  نیا  هب  نیرفآ  لکشم  رفاو  لیم  کی  وا   . دش یم 
شتشپ یور  شباوخ  لومعم  تقو  زا  دعب  ینالوط  یتدم  یرصان  ِطابضنا  اب  ًالماک 

. دزودب مشچ  هراتسرپ  نامسآ  هب  یتفگش  اب  دشکب و  زارد 
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کی هیوناژ  لیاوا  رد   . دوب یسیع  یگدنز  رد  دادیوررپ  لاس  کی  یتسار  هب  نیا 
نیرت نیگنس  نیا  ؛  دیراب فرب  توف  ود  قمع  هب   . داد خر  لیلج  رد  فرب  گرزب  نافوط 
یاھشزیر نیرتدیدش  زا  یکی  ، و  دید شیگدنز  لوط  رد  یسیع  هک  دوب  فرب  شزیر 

. دوب هرصان  رد  لاس  دصکی  یط  فرب 

تاقوا بلغا  ؛  دوب دودحم  ًاعقاو  یسیع  ناراگزور  رد  یدوھی  ناکدوک  یزاب  یگدنز 
ماجنا ناشیاھرتگرزب  دندرک  یم  هدھاشم  اھنآ  هک  ار  یرت  یدج  یاھیزاب  اھ  هچب 
یزاب یراوگوس  مسارم  اھیسورع و  رد  ًاتدمع  اھنآ   . دنداد یم  ماجنا  دنھد  یم 

اھنآ  . دندوب ییاشامت  رایسب  دندید و  یم  ًاررکم  هک  یمسارم   ، دندرک یم 
هک روطنآ   ، یکدنا ۀتفای  نامزاس  یاھیزاب  اما  دندناوخ  یم  زاوآ  دندیصقر و  یم 

. دنتشاد دندرب  یم  تذل  اھنآ  زا  دایز  رایسب  دعب  ناراگزور  ناکدوک 

ندرک یزاب  زا   ، بوقعی شردارب  اھدعب  هیاسمھ و  رسپ  کی  اب  یھارمھ  رد  یسیع 
اھ و هشارت  اب  اجنآ  رد  اھنآ   . دش یم  نامداش  یراجن  یگداوناخ  هاگراک  رود  ۀشوگ  رد 
رد هک  صاخ  یاھیزاب  یخرب  نایز  کرد   . دنتشاد یبوخ  یمرگرس  یبوچ  یاھکولب 
یوریپ زا  هاگچیھ  وا  اما   ، دوب راوشد  یسیع  یارب  هشیمھ  دندوب  نغدق  تبس  زور 

رد هک  یخوش  حازم و  یارب  وا   . درکن یھاتوک  دوخ  نیدلاو  یاھ  هتساوخ  زا  ندرک 
تیفرظ دش  یم  هداد  نآ  هب  زاربا  یارب  یکدنا  تصرف  وا  لسن  راگزور و  طیحم 
. دوب داش  شاشب و  تاقوا  رتشیب  یگلاس  هدراھچ  نس  ات  اما   ، تشاد

زا اھنآ  ، و  تشاد هناخرتوبک  کی  دوب  لصو  لزنم  هب  هک  هناخ  ناویح  یالاب  رد  میرم 
هک دندرک  یم  هدافتسا  هژیو  ۀیریخ  قودنص  کی  ناونع  هب  نارتوبک  شورف  دوس 

تراظن نآ  رب  هسینک  یدصتم  هب  نآ  نداد  نآ و  زا  کی  هد  رسک  زا  دعب  یسیع 
. تشاد

ِیگنس یاھ  هلپ  زا  طوقس  تشاد  ماگنھ  نیا  ات  یسیع  هک  یعقاو  ۀثداح  اھنت 
رد دادخر  نیا   . دش یم  یھتنم  یا  هچراپ  - فقس ِباوخ  قاتا  هب  هک  دوب  تشپ  طایح 
غاد یاھداب   . داتفا قافتا  هیئوژ  هام  رد  قرش  زا  نش  ۀرظتنمریغ  نافوط  کی  لوط 
ناراب لصف  لوط  رد  ًالومعم  دندرک  یم  لمح  دوخ  اب  ار  زیر  نش  دیدش  تانایرج  هک 
هیئوژ هام  رد  ینافوط  نینچ  نداد  خر   . دندیزو یم  لیروآ  سرام و  هام  رد  هژیو  هب 

یزاب لاح  رد  لزنم  ِیناوریش  رد  یسیع   ، دمآ نافوط  هک  یماگنھ   . دوب هداعلا  قراخ 
نیا کشخ  لصف  ۀدمع  شخب  لوط  رد  اریز   ، دوب تداع  کی  وا  یارب  نیا   . دوب ندرک 
قیرط زا  ار  دوخ  ییانیب  اھ  هلپ  زا  ندمآ  نییاپ  ماگنھ  رد  وا   . دوب وا  لومعم  یزاب  قاتا 
کی ناکلپ  تمس  ود  رھ  رد  فسوی  هثداح  نیا  زا  دعب   . داتفا داد و  تسد  زا  اھنش 

. تخاس هدرن 

ینیبانیب فقوم  ناظفاحم   . تشادن دوجو  هثداح  نیا  زا  یریگشیپ  یارب  یھار  چیھ 
تبقارم هب   ، هیوناث کی  هیلوا و  ِینیبانیب  کی   . دومن مھتم  یزرو  تلفغ  هب  دش  یمن  ار 
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نایب هب   . دوبن ماھتا  لباق  زین  میفارس  ظفاحم  ۀتشرف  ؛  دندوب هدش  هدرامگ  رسپ  زا 
هب فسوی  بیغ  نمض  هک  زیچان  ۀثداح  نیا  اما   . دوبن بانتجا  لباق  دادخر  نیا   ، هداس
رد یدایز  بارطضا  نانچ  ندمآ  دوجو  هب  بجوم   ، داد خر  رود  نیِع  رد  وا  ندوب  تلع 
هام نیدنچ  یارب  ار  یسیع  درک  شالت  هنادرخبان  یا  هنوگ  هب  وا  هک  دش  میرم  نھذ 

. دراد هاگن  دوخ  کیدزن  ًالماک 

یکیزیف تعیبط  هک  لومعم  یاھدادخر   ، یدام ثداوح  رد  ینامسآ  یاھتیصخش 
تاقولخم طقف  یلومعم  طیارش  تحت   . دننک یمن  هلخادم  یرایتخا  روط  هب   ، دنراد
طیارش رد  تشونرس  نز  درم و  صاخشا  زا  تظفاحم  یارب  دنناوت  یم  ینیبانیب 

زا تعاطا  رد  طقف  تادوجوم  نیا  هژیو  یاھتیعضو  رد  یتح  ، و  دننک هلخادم  یدام 
. دننک لمع  هنوگ  نیدب  دناوت  یم  دوخ  ناقوفام  صخشم  نیمارف 

ناوج نیا  یارب  ًابقاعتم  هک  دوب  لیبق  نیا  زا  یئزج  ۀثداح  نیدنچ  زا  یکی  اھنت  نیا  و 
رسپ کی  یناوج  یکدوک و  لومعم  نارود  امش  رگا   . داد خر  وجارجام  واکجنک و 
دیھاوخ یسیع  یناوج  نارود  زا  یبوخ  ًاتبسن  ۀدیا   ، دینک مسجت  ار  کاب  یب 
بارطضا بجوم  ردقچ  شیب  مک و  وا  هک  دینک  روصت  دوب  دیھاوخ  رداق  ، و  تشاد

. دیدرگ شردام  هژیو  هب   ، دوخ نیدلاو 

دعب لاس 1  سرام  رد 16  حبص  هبنشراھچ   ، فسوی  ، یرصان ۀداوناخ  وضع  نیمراھچ 
. دمآ ایند  هب  حیسم  دالیم  زا 

هرصان رد  هسردم  یاھزور  - 5

دندوب فظوم  یدوھی  ناکدوک  هک  ینس   ، دوب هلاس  تفھ  یسیع  نونکا 
توا رد   ، ساسا نیا  رب   . دننک زاغآ  هسینک  سرادم  رد  ار  دوخ  یمسر  یاھشزومآ 

شیپ زا  رسپ  نیا   . دش دراو  هرصان  رد  دوخ  یشزومآ  دادیوررپ  یگدنز  هب  وا  لاس  نیا 
وا  . دوب ینانوی  یمارآ و   ، نابز ود  سیلس  یوگنخس  ، و  هدنسیون  ، هدنناوخ کی 
یربع نابز  اب  ندرک  تبحص  ، و  نتشون  ، ندناوخ ِیریگدای  راک  اب  ار  دوخ  دیاب  نونکا 
یتسار هب  تشاد  رارق  وا  ربارب  رد  هک  هسردم  نیون  یگدنز  یارب  وا  . و  درک یم  انشآ 

. دوب قاتشم 

ۀسینک ییادتبا  ۀسردم  رد  دش —  هلاس  هد  هک  یتقو  ات  لاس —  هس  یارب  وا 
نابز هب  هک  ار  نوناق  باتک  ۀیلوا  یدابم  لاس  هس  نیا  یارب  وا   . درک تکرش  هرصان 
هتفرشیپ ۀسردم  رد  وا  دعب  لاس  هس  یارب   . درک هعلاطم  دوب  هدش  هتشاگن  یربع 
نوناق رت  قیمع  یاھشزومآ   ، دنلب یادص  اب  رارکت  شور  قیرط  زا  ، و  دناوخ سرد 

هسینک ۀسردم  نیا  زا  شلاس  نیمھدزیس  لوط  رد  وا   . درک ظفح  ار  سدقم 
ۀتفای شزومآ  رسپ “  ” کی ناونع  هب  هسینک  نانارمکح  طسوت  دش و  لیصحتلا  غراف 
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هک  ، لیئارسا روشک  لوئسم  دنورھش  کی  ناونع  هب  سپ  نیا  زا  و  یسوم “ نامرف  ”
هداد لیوحت  شنیدلاو  هب   ، دوب میلشروا  رد  حصف  دایعا  رد  وا  تکرش  مزلتسم  ًامامت 

شردام ردپ و  هارمھ  هب  دوخ  ِحصف  دیع  نیتسخن  رد  لاس  نآ  رد  وا   ، ور نیا  زا  ؛  دش
. درک تکرش 

هک یلاح  رد   ، دنتسشن یم  نیمز  یور  هریاد  مین  کی  تروص  هب  نادرگاش  هرصان  رد 
اب اھنآ   . تسشن یم  اھنآ  یور  رد  ور   ، هسینک لوئسم  کی   ، ناذح  ، ناشراگزومآ

نوناق یاھباتک  ریاس  ۀعلاطم  هب  سپس  دندرک و  یم  عورش  نایوال  باتک 
هرصان ۀسینک   . دندرک یم  هعلاطم  ار  ریمازم  ناربمایپ و  نآ  لابند  هب  ، و  دنتخادرپ یم 

لاس زا  شیپ   . دوب رادروخرب  یربع  نابز  هب  سدقم  باتک  لماک  ۀخسن  کی  زا 
ناتسبات یاھھام  رد   . دش یمن  هعلاطم  سدقم  باتک  زج  زیچ  چیھ  مھدزاود 

. دندش یم  هاتوک  دایز  ۀزادنا  هب  هسردم  تاعاس 

ۀدننک دیدزاب  چیھ  هک  یماگنھ  ، و  دش یربع  نابز  داتسا  کی  یدوز  هب  یسیع 
ناونع هب  وا  زا  بلغا   ، تشادن تماقا  ًاتقوم  هرصان  رد  قافتا  بسح  رب  یا  هتسجرب 
لومعم یاھسیورس  رد  هک  ینارادنامیا  یارب  هک  دش  یم  تساوخرد  ناوج  درم  کی 

. دناوخب ار  یناربع  سدقم  نوتم  دندوب  هدمآ  درگ  هسینک  رد  تبس 

نابز هب  ار  هتفگ  کی  ناذح   . دنتشادن یسرد  باتک  چیھ   ، هسینک سرادم  نیا  هتبلا 
هک یماگنھ   . دندرک یم  رارکت  مھ  اب  وا  زا  دعب  ار  نآ  نادرگاش  هک  نیا  نمض  دروآ  یم 

قیرط زا  ار  شسرد   ، تشاد یسرتسد  نوناق  ۀدش  هتشاگن  بتک  هب  وجشناد 
. تفرگ یم  دای  مئاد  رارکت  قیرط  زا  دنلب و  یادص  اب  ندناوخ 

یرایسب زا  اھناسنا  هک  روطنیمھ   ، دوخ رت  یمسر  یریگدای  رب  هوالع  یسیع  دعب 
هب عورش   ، دندش یم  جراخ  نآ  زا  لخاد و  شردپ  تاریمعت  هاگراک  هب  اھنیمزرس 
رتگرزب وا  هک  یماگنھ   . درک نیمز  یوس  راھچ  زا  یرشب  تعیبط  اب  طابترا  یرارقرب 
فقوت همشچ  یکیدزن  رد  اذغ  فرص  تحارتسا و  یارب  هک  ییاھناوراک  اب   ، دش

هب سیلس  روط  هب  وا  هک  اجنآ  زا   . درک یم  تساخرب  تسشن و  هنادازآ  دندرک  یم 
ناوراک ناگدننادرگ  نارفاسم و  رثکا  اب  وگتفگ  رد   ، درک یم  تبحص  ینانوی  نابز 

. تشادن یلکشم 

یدوھیریغ ًاتدمع  شتیعمج  دوب و  رفس  لاصتا  هار  یناوراک و  هاگتسیا  کی  هرصان 
یتنس نیناوق  لاربیل  ریسفت  زکرم  کی  ناونع  هب  ًاعیسو  لاح  نامھ  رد  نآ  ؛  دوب

ردق نآ  زا  شیب  هیدوھی  اب  هسیاقم  رد  نایدوھی  لیلج  رد   . دوب هدش  هتخانش  یدوھی 
یمامت نایم  زا  . و  دنتخیمآ یم  رد  نایدوھیریغ  اب  رت  هنادازآ  دوب  ناشمسر  هک 

هک یعامتجا  یاھتیدودحم  زا  ناشریسفت  رد  هرصان  نایدوھی   ، لیلج یاھرھش 
رت لاربیل  همھ  زا  دوب  نایدوھیریغ  اب  سامت  ۀجیتن  رد  یگدولآ  زا  سرت  رب  ینتبم 

چیھ ایآ  : ” دش میلشروا  رد  هنایماع  ۀتفگ  نیا  شیادیپ  بجوم  طیارش  نیا  . و  دندوب
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؟“ دیایب نوریب  هرصان  زا  دناوت  یم  یبوخ  زیچ 

تفایرد شدوخ  لزنم  رد  ًاتدمع  ار  دوخ  یونعم  گنھرف  یقالخا و  شزومآ  یسیع 
اما  . دروآ تسد  هب  ناذح  زا  ار  دوخ  کیژولوئت  ینالقع و  شزومآ  ۀدمع  شخب  وا   . درک

تالکشم اب  راکیپ  یعقاو  نومزآ  یارب  یبلق  ینھذ و  رازبا  نآ  وا —  یعقاو  شزومآ 
طابترا نیا   . دروآ تسد  هب  شناعونمھ  اب  نتخیمآ  رد  قیرط  زا  ار  یگدنز —  راوشد 

تصرف وا  هب  هک  دوب  یدوھیریغ  یدوھی و   ، ناوج ریپ و   ، شناعونمھ اب  کیدزن 
اھناسنا هک  دوب  هتفای  شزومآ  رایسب  رظن  نیا  زا  یسیع   . داد ار  رشب  داژن  تخانش 
. تشاد تسود  ار  اھنآ  یفطاع  یا  هنوگ  هب  درک و  یم  کرد  لماک  روط  هب  ار 

تیزم زا  ، و  دوب دادعتسا  اب  یوجشناد  کی  هسینک  رد  شیاھلاس  رساترس  رد  وا 
سرد مامتا  تبسانم  هب  هرصان  ِناذح   . دوب انشآ  نابز  هس  اب  اریز  دوب  رادروخرب  یدایز 
هک نآ  زا  شیب  هک  تسا  نیا  نارگن  وا  هک  تفگ  فسوی  هب  شا  هسردم  رد  یسیع 

“. تسا هتفرگ  دای  یسیع  ۀنافاکشوم  یاھشسرپ  زا   ، دھد شزومآ  رسپ  هب  دناوتب  ”

تبس ۀرمزور  یاھ  هبطخ  زا  تفرگ و  دای  رایسب  شا  یشزومآ  ۀرود  لوط  رد  یسیع 
یارب هک  هتسجرب  نارگرادید  زا  هک  دوب  مسر   . درک تفایرد  یدایز  ماھلا  هسینک  رد 

. دننک ینارنخس  هسینک  رد  هک  دوش  تساوخرد  دندرک  یم  فقوت  هرصان  رد  تبس 
گرزب نادنمشیدنا  یرایسب  یاھھاگدید  حرش   ، دش گرزب  یسیع  هک  جیردت  هب 
اریز  ، دینش ار  سکدتراریغ  نایدوھی  زا  یرایسب  نینچمھ  دوھی و  یایند  یمامت 

. دوب یناربع  گنھرف  هشیدنا و  ِلاربیل  هتفرشیپ و  زکرم  کی  هرصان  ۀسینک 

نتم  ” هک دوب  موسرم  نادرگاش  یارب  یگلاس  تفھ  رد  هسردم  هب  دورو  ماگنھ  رد 
ار شزومآ  ِیرابجا  نوناق  کی  هزات  نایدوھی  نس  نیا  رد   ) دننک باختنا  ار  دوخ  دلوت “

رساترس رد  اھنآ  تیادھ  یارب  ییالط  ۀدعاق  هنوگ  کی  نیا  دندوب .) هدرک  عورش 
یگلاس هدزیس  ماگنھ  رد  ناش  یلیصحتلا  غراف  رد  بلغا  هک  دوب  ناشیاھشزومآ 

: دوب ربمایپ  یایعشا  زا  درک  باختنا  یسیع  هک  ینتم   . دندرک یم  ثحب  نآ  یور 
ارم وا  ؛  تسا هدرک  حسم  ارم  دنوادخ  اریز   ، تسا نم  رب  لاعتم  دنوادخ  حور  ”

ار یدازآ   ، مشخب افش  ار  ناگتسکشلد   ، مھد هدژم  نانتورف  هب  ات  تسا  هداتسرف 
“. مزاس دازآ  ار  یحور  ناریسا  ، و  منک مالعا  ناریسا  هب 

رد یلیلج  تناھک  اما   . دوب یناربع  تلم  ِتناھک  زکارم  راھچ  تسیب و  زا  یکی  هرصان 
رد هرصان  رد  . و  دوب دوھی  عرش  ناراگزومآ  نابتاک و  زا  رت  لاربیل  یتنس  نیناوق  ریسفت 
نیا فسوی  راک  لاور  ور  نیا  زا   . دندوب رت  لاربیل  نینچمھ  اھنآ  تبس  تیاعر  اب  هطبار 
زا یکی  ، و  دربب نوریب  یور  هدایپ  یارب  ار  یسیع  تبس  یاھرھظ  زا  دعب  رد  هک  دوب 
اھنآ  . دنورب الاب  ناشلزنم  کیدزن  دنلب  ۀپت  زا  هک  دوب  نیا  اھنآ  ۀقالع  دروم  یاھشدرگ 
هب  . دنبای تسد  لیلج  رساترس  زا  کیماروناپ  ۀرظنم  کی  هب  دنتسناوت  یم  اجنآ  زا 
لَمرَک هوک  لیوط  غیتس  دنتسناوت  یم  اھنآ  نشور  یاھزور  رد   ، یبرغ لامش  یوس 
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زا ار  ایلیا  ناتساد  ِییوگزاب  اھراب  یسیع  ؛ و  دننیبب تفای  یم  دادتما  ایرد  ات  هک  ار 
دوب یناربع  ناربمایپ  ینالوط  ۀریجنز  زا  ناربمایپ  نیتسخن  زا  یکی  وا   . دینش شردپ 
تمس رد  نومرح  هوک   . دومن یم  اشفا  ار  لعب  نانھاک  درک و  یم  تمالم  ار  باھآ  هک 
توف ًابیرقت 3000  دوب و  هتشارفارب  تمظعاب  یھوکش  اب  ار  دوخ  یفرب  ۀلق   ، لامش
رد ار  قفا  طخ  تشاد  دیفس  یششخرد  مئاد  فرب  اب  هک  ییالاب  یاھ  هنماد  زا 

ندرا ۀرد  دنتسناوت  یم  اھنآ   ، قرش تمس  رد  اھرود  نآ  رد   . دوب هدروآرد  دوخ  راصحنا 
هب نینچمھ   . دنھد صیخشت  ار  بآوم  یا  هرخص  یاھ  هپت   ، اھرود ات  نآ  یاروام  رد  و 

نآ یرمرم  یاھراوید  یور  دیشروخ  هک  یماگنھ   ، قرش بونج و  یوس 
اب سیلوپاکد  یمور  ینانوی –  یاھرھش  دنتسناوت  یم  اھنآ   ، دیشخرد یم 

نتفر نییاپ  هب  اھنآ  هک  یماگنھ  . و  دننیبب ار  اھنآ  قرب  قرزرپ و  دباعم  اھرتائت و  یفمآ 
تکرح لاح  رد  یاھیتشک  دنتسناوت  یم  برغ  تمس  هب   ، دندنکفا یم  رظن  دیشروخ 

. دننیبب رود  ۀلصاف  زا  ار  هنارتیدم  یایرد  رد 

هب ناشریسم  رد  هک  ار  ناوراک  یاھ  هلابند  تسناوت  یم  تھج  راھچ  زا  یسیع 
هب تسناوت  یم  وا  ، و  دنک هدھاشم  دندش  یم  جراخ  نآ  زا  دندرک و  یم  رفس  هرصان 
عوبلج و هوک  یوس  هب  هک  ار  نولاردسِا  زیخلصاح  روانھپ و  تشد   ، بونج یوس 

. دنیبب تفای  یم  دادتما  هرماس 

تشد و رد   ، دنتفر یمن  الاب  تاعافترا  زا  رود  رظانم  ندید  یارب  هک  یماگنھ  اھنآ 
هعلاطم لوصف  اب  قباطم  شفلتخم  یاھتلاح  رد  ار  تعیبط  دندز و  یم  تشگ  ارحص 
سامت هب   ، یگناخ شزومآ  زا  رظن  فرص   ، یسیع شزومآ  نیرت  نیزاغآ   . دندرک یم 

. دش یم  طوبرم  تعیبط  اب  هنازوسلد  زیمآ و  مارتحا 

رد هک  هرصان  ِناوج  نانز  ناردام و  یمامت  یارب   ، دوش هلاس  هک 8  نآ  زا  شیپ  وا 
زا دایز  همشچ  نیا   . دوب هدش  هتخانش  دندوب  هدرک  تبحص  رادید و  وا  اب  همشچ 

رھش یمامت  یارب  ینیچربخ  سامت و  ِیعامتجا  زکارم  زا  یکی  ، و  دوبن رود  وا  لزنم 
تاناویح ریاس  زا  دشودب و  ریش  هداوناخ  واگ  زا  هک  تفرگ  دای  یسیع  لاس  نیا   . دوب
رینپ و ندرک  تسرد  دعب  لاس  لاس و  نیا  لوط  رد  نینچمھ  وا   . دنک تبقارم 
هاگتسد صصختم  روراک  کی  دوب  هلاس  هد  وا  هک  یماگنھ   . تفرگ دای  ار  یگدنفاب 

، بوقعی  ، هیاسمھ رسپ  یسیع و  هک  دوب  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح   . دوب یگدنفاب 
؛ و دندش درک  یم  راک  یراج  ۀمشچ  یکیدزن  رد  هک  رگلافس  کی  بوخ  ناتسود 

ناتشگنا طسوت  یرگلافس  خرچ  یور  ار  سر  لِگ  نداد  لکش  اھنآ  هک  روطنیمھ 
دندش گرزب  هک  یتقو  دنتفرگ  میمصت  اھنآ  ود  رھ  اھراب  دندرک  یم  هراظن  ناتان  رھام 

سر لگ  اھنآ  هب  بلغا  دوب و  دنمقالع  رایسب  اھ  رسپ  هب  ناتان   . دنوش رگلافس 
یاھشالت نتخیگنارب  قیرط  زا  هک  دوب  نیا  لابند  هب  وا   . دننک یزاب  نآ  اب  ات  داد  یم 

. دزیگنارب ار  اھنآ  قالخ  تالیخت  نوگانوگ  تاناویح  ءایشا و  نتخاس  رد  یتباقر 
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( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 2   ) وا لاس  نیمتشھ  - 6

، دوبن یداعریغ  زومآ  شناد  کی  یسیع  هچ  رگا   . دوب هسردم  رد  بلاج  لاس  کی  نیا 
شراک وا   . تشاد قلعت  سالک  ِرت  هتفرشیپ  ِموس  کی  هب  دوب و  اشوک  درگاش  کی  وا 

سالک رد  روضح  زا  هتفھ  کی  تدم  هب  هام  رھ  هک  داد  یم  ماجنا  بوخ  نانچ  ار 
رد شریگیھام  یومع  اب  ای  ًالومعم  ار  دوخ  تقو  وا  هتفھ  نیا   . دش یم  صخرم 

هک شردام ) ردارب   ) شا یئاد  ۀعرزم  رد  ای  هلدجم و  یکیدزن  رد  لیلج  یایرد  لحاوس 
. دنارذگ یم  دوب  هرصان  بونج  یلیام  جنپ  رد 

تبسن جیردت  هب   ، دوب هدش  وا  ینمیا  یتمالس و  نارگن  دح  زا  شیب  شردام  هچ  رگا 
یگمھ یسیع  یاھ  همع  اھومع و   . داد تیاضر  هناخ  زا  رود  یاھرفس  نیا  هب 
یاھرادید نیا  یارب  وا  اب  یمدمھ  ندروآ  تسد  هب  یارب  ، و  دندوب وا  ۀتفیش  رایسب 

شوج بنج و  رپ  تباقر  کی  دعب  لصفالب  یاھلاس  لاس و  نیا  رساترس  رد  هناھام 
ۀعرزم رد  یدازون ) ماگنھ  زا   ) وا تماقا  ۀتفھ  نیتسخن  ؛  دمآ دوجو  هب  اھنآ  نایم  رد 

رد لیلج  یایرد  رد  لوا  ۀتفھ  ِیریگیھام  ۀبرجت  ؛  دوب لاس  نیا  ۀیوناژ  رد  شا  یئاد 
. داد خر  هم  هام 

اب وا  ، و  درک تاقالم  ار  قشمد  زا  تایضایر  راگزومآ  کی  یسیع  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
یور یدایز  تقو  لاس  نیدنچ  یارب  دادعا  دیدج  یاھکینکت  یخرب  یریگدای 

هب اھبسانت  ، و  اھتفاسم  ، دادعا یارب  هناقاتشم  سح  کی  وا  رد   . درک فرص  تایضایر 
. دمآ دوجو 

نیا نایاپ  ات  درک و  بوقعی  شردارب  زا  ندرب  تذل  هب  عورش  دایز  رایسب  دح  هب  یسیع 
. دومن وا  هب  ابفلا  شزومآ  هب  عورش  لاس 

یور سرد  نتفرگ  اب  یتاینبل  تالوصحم  ۀلدابم  یارب  یتابیترت  یسیع  لاس  نیا 
جیورت یارب  وا  اھدعب   . تشاد یصاخ  ۀقالع  نیگنھآ  زیچ  رھ  هب  وا   . داد گنچ  نتخاون 
ات  . داد ماجنا  یدایز  راک  شناوج  نارشاعم  نایم  رد  یتوص  ِیقیسوم  هب  هقالع 
یاھارجا اب  دوب و  گنچ  رھام  ۀدنزاون  کی  وا  یگلاس  هدزای  نس  هب  ندیسر  زا  شیپ 

رھ  ، ناتسود هداوناخ و  ندرک  مرگرس  زا  دوخ  دنمناوت  ینآ  یاھتخاس  هداعلا و  قراخ 
. درب یم  تذل  دایز  ۀزادنا  هب   ، ود

یارب  ، داد یم  همادا  هسردم  رد  زیگنارب  کشر  یتفرشیپ  هب  یسیع  هک  یلاح  رد 
ندیسرپ هب  وا   . تفر یمن  شیپ  هاوخلد  یا  هنوگ  هب  زیچ  همھ  ناراگزومآ  ای  نیدلاو 

هژیو هب   ، داد همادا  ود  رھ  بھذم  ملع و  اب  هطبار  رد  روآ  تلجخ  یاھشسرپ  یرایسب 
رد ارچ  دمھفب  تشاد  رارصا  صوصخ  هب  وا   . یسانش هراتس  ایفارغج و  اب  هطبار  رد 
نتفای لابند  هب  ًاررکم  وا   . دراد دوجو  یناراب  لصف  کی  کشخ و  لصف  کی  نیطسلف 

، هداس نایب  هب   . دوب ندرا  ۀرد  هرصان و  ترارح  هجرد  نایم  دایز  توافت  یارب  یحیضوت 
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تسد زگرھ  هدننک  توھبم  اما  هنادنمشوھ  یاھشسرپ  نینچ  ندیسرپ  زا  وا 
. دیشک یمن 

زا دعب  لاس 2   ، لاس نیمھ  لیروآ   14 ، هعمج رصع  رد   ، نوعمش  ، وا ردارب  نیموس 
. دمآ ایند  هب  حیسم  دالیم 

رد دوھی  عرش  ناراگزومآ  یمداکآ  کی  رد  ناراگزومآ  زا  یکی   ، روحان  ، هیروف رد 
هتفر میلشروا  یکیدزن  رد  ایرکز  لزنم  هب  هباشم  تیرومأم  کی  هب  هک   ، میلشروا
هرصان هب  ییحی  ردپ  قیوشت  هب  وا   . دنک هدھاشم  ار  یسیع  ات  دمآ  هرصان  هب   ، دوب

فراعتمریغ ۀویش  یسیع و  ییوگ  کر  ۀطساو  هب  ادتبا  رد  وا  هک  یلاح  رد   . دمآ
رود هب  ار  نیا   ، دوب هدش  هدز  تفگش  یردق  یبھذم  یاھزیچ  هب  شنتخاس  طوبرم 

میرم فسوی و  هب  داد و  تبسن  یناربع  گنھرف  یریگدای و  زکارم  زا  لیلج  ندوب 
وا هک  ییاج   ، دربب میلشروا  هب  دوخ  اب  ار  یسیع  دنھد  هزاجا  وا  هب  درک  هیصوت 
رادروخرب نآ  رد  یدوھی  گنھرف  زکرم  رد  یریگدای  شزومآ و  یایازم  زا  تسناوت  یم 

شرسپ نیرتگرزب  هک  تشاد  رواب  وا  ؛  دھد تیاضر  هک  دش  دعاقتم  همین  میرم   . ددرگ
هزادنا نامھ  هب  وا  ؛  تشاد دیدرت  فسوی  ؛  دش دھاوخ  یدوھی  ۀدنھد  تاجن   ، حیسم
نیا اما   ، دوش تشونرس  درم  کی  دوش و  گرزب  دیاب  یسیع  هک  دوب  هدش  دعاقتم 
کش زگرھ  ًاعقاو  وا  اما   . دوب نئمطمان  ًاقیمع  وا   ، دوب دھاوخ  هچ  تشونرس  نآ  هک 

هچ رھ   . دناسر دھاوخ  ماجنا  هب  نیمز  رد  ار  گرزب  تیرومأم  کی  شرسپ  هک  تشادن 
رد داھنشیپ  دروم  تماقا  تمکح  رتشیب   ، درک یم  رکف  روحان  ۀیصوت  ۀرابرد  وا  رتشیب 

. درب یم  لاؤس  ریز  ار  میلشروا 

یمامت هک  درک  تساوخرد  روحان   ، میرم فسوی و  نایم  رظن  فالتخا  نیا  لیلد  هب 
کی میرم و   ، فسوی اب   ، داد شوگ  تقد  اب  یسیع   . دنک حرطم  یسیع  اب  ار  عوضوم 

، و درک تبحص  دوب  وا  ۀقالع  دروم  یزابمھ  شرسپ  هک   ، راک گنس  ِبوقعی   ، هیاسمھ
فالتخا نینچ  شنارواشم  نیدلاو و  نایم  نوچ  هک  داد  شرازگ  دعب  زور  ود  سپس 
تیلوئسم نتفرگ  هدھع  هب  یارب  درک  یم  ساسحا  وا  نوچ  ، و  دراد دوجو  یرظن 

یوق یساسحا  رگید  یوس  ای  وس  کی  هب  ، و  درادن تیحالص  یمیمصت  نینچ  یارب 
مردپ  ” اب دیاب  هک  تفرگ  میمصت  هنوگ  نیدب  ماجنارس   ، یلک تیعضو  هب  رظن   ، درادن
نئمطم خساپ  اب  هطبار  رد  ًالماک  هک  یلاح  رد  “؛ و  منک تبحص  تسا  تشھب  رد  هک 

هک درک  هفاضا  روطنیا  ، و  منامب هناخ  رد  مردام “ ردپ و  اب   ” دیاب هک  درک  ساسحا   ، دوبن
دنناوت یم  طقف  هک  اھ  هبیرغ  هب  تبسن  دنراد  تسود  دایز  رایسب  ارم  هک  ییاھنآ  ”
ارم دنناوت  یمن  یتسار  هب  اما  دننک  هدھاشم  ارم  نھذ  دننیبب و  ار  نم  ندب 

“. دننک ییامنھار  رت  نما  ارم  دنھد و  ماجنا  راک  رتشیب  میارب  دنناوتب  دیاب  دنسانشب 
اھلاس . و  تشگزاب میلشروا  هب  دوخ  هار  هب  روحان  ، و  دندش هدز  تفگش  یگمھ  اھنآ 
. دوش حرطم  یسررب  یارب  هرابود  هناخ  زا  یسیع  نتفر  عوضوم  ات  دیشک  لوط 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 124
یسیع یکدوک  یدعب  نارود 

هب تبسن  شزومآ  یارب  یرتھب  تصرف  زا  هیردنکسا  رد  یسیع  دوب  نکمم  هچ  رگا 
تیادھ زا  یلقادح  اب  یھوکشاب  طیحم  نینچ  تسناوت  یمن   ، دوش رادروخرب  لیلج 
زا لاح  نامھ  رد  ، و  دشاب هتشاد  شدوخ  یگدنز  تالکشم  لح  یارب  یشزومآ 

رھ زا  هک  نانز  نادرم و  تاقبط  ۀیلک  زا  یدایز  دادعت  نینچ  اب  مئاد  سامت  گرزب  تیزم 
، دنام یم  هیردنکسا  رد  وا  رگا   . ددرگ رادروخرب  دندمآ  یم  ندمتم  یایند  زا  شخب 

وا  . دش یم  تیادھ  یدوھی  طوطخ  یاتسار  رد  ًارصحنم  نایدوھی و  طسوت  وا  شزومآ 
یارب رت  لوبق  لباق  یا  هنوگ  هب  ار  وا  هک  درک  بسک  یشزومآ  تفای و  میلعت  هرصان  رد 

یاھشزرا زا  رت  نزاوتم  رتھب و  ۀدیا  کی  وا  هب  ، و  تخاس یم  هدامآ  نایدوھیریغ  مھف 
یناربع تایھلا  ۀنیمز  رد  ینِلِھ  ای  یبرغ  ، و  یلباب ای  یقرش  یاھھاگدید  ِیبسن 

. داد یم 

( حیسم دالیم  زا  سپ  موس  لاس   ) یسیع لاس  نیمھن  - 1

هارمھ هب  وا   ، دشن رامیب  یدج  روط  هب  هاگچیھ  یسیع  هک  تفگ  ناوت  یم  هچ  رگا 
لاس نیا  رد  ار  یکدوک  نارود  یئزج  یاھیرامیب  زا  یخرب  شدازون  رھاوخ  ناردارب و 

. تشاد

هتفھ کی  هام  رھ  ، و  دوب هقالع  دروم  درگاش  کی  نانچمھ  وا  تفای و  همادا  هسردم 
، شردپ اب  رواجم  یاھرھش  هب  رفس  نایم  ار  دوخ  تقو  نانچمھ  وا  ، و  دوب دازآ 

یارب یحیرفت  یاھرفس  ، و  هرصان بونج  رد  شیومع  ۀعرزم  رد  تقوم  تماقا 
. درک یم  میسقت  یواسم  روط  هب  ًابیرقت  هلدجم  زا  جراخ  رد  یریگیھام 

یماگنھ داد  خر  هسردم  رد  ناتسمز  رخاوا  رد  نامز  نیا  ات  هک  یلکشم  نیرت  یدج 
، اھ همسجم  یمامت  تعیبط  هک  شزومآ  نیا  اب  هطباررد  درک  تأرج  یسیع  هک  دوب 

زا یسیع   . دشکب شلاچ  هب  ار  ناذح   ، تسا هناتسرپ  تب  اھیشاقن  ، و  ریواصت
. درُب یم  تذل  یلافس  ِءایشا  زا  یدایز  عاونا  نتخاس  رد  زین  رظانم و  ندرک  یشاقن 

وا ماگنھ  نیا  ات  اما   ، دوب عونمم  ًالماک  دوھی  نیناوق  قبط  رب  عون  نیا  زا  یراک  رھ 
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هداد هزاجا  وا  هب  اھنآ  هک  یدح  ات   ، دزاس یثنخ  ار  دوخ  نیدلاو  ضارتعا  دوب  هتسناوت 
. دھد همادا  اھتیلاعف  نیا  هب  دندوب 

دراد یسیع  دش  هجوتم  رت  ارگسپاو  نادرگاش  زا  یکی  هسردم  رد  هک  یتقو  اما 
دیدشت لکشم  زاب  دنک  یم  یشاقن  لاغز  اب  سرد  سالک  فک  رد  ار  ملعم  ریوصت 

هک نآ  زا  شیپ  ناگرزب  زا  یرایسب  ، و  دوب نایامن  زور  ینشور  هب  یشاقن   . دش
رسپ ینوناق  یب  ندرک  فقوتم  یارب  دھاوخب  وا  زا  دورب و  فسوی  رادید  هب  هتیمک 

دزن هک  دوبن  یراب  نیتسخن  نیا  هچرگ  . و  دندید ار  نآ  دوش  ماجنا  یراک  شدشرا 
، دش یم  تیاکش  اھنآ  کاب  یب  هرنھ و  دنچ  دنزرف  یاھشنک  نوماریپ  میرم  فسوی و 

هک یلاح  رد  یسیع   . دوب هدش  هدز  وا  هب  نونکات  هک  دوب  یماھتا  نیرت  یدج  نیا 
رب هک  یماھتا  هب  دوب  هتسشن  یتشپ  ِرد  ِنوریب  تسرد  گرزب  گنس  هتخت  کی  یور 
ِندرک شنزرس  زا  وا   . داد شوگ  یتدم  یارب  دوب  هدش  هدز  شیرنھ  یاھشالت  هیلع 
هب اذل  ؛  دش هدرزآ  دوب  هدش  بکترم  اھنآ  یاعدا  هب  هک  یمئارج  رطاخ  هب  شردپ 
هب ناگرزب   . دش ورب  ور  اھنآ  اب  تعاجش  اب  تفر و  شیپ  شناگدننک  مھتم  یوس 

رد  ، دننیبب زیمآزنط  ار  ارجام  هک  دنتشاد  لیامت  یخرب   . دندش هدنکفا  یمگردرس 
رگا یتح  رسپ  نیا  راک  دندرک  یم  روصت  نت  ود  ای  کی  دیسر  یم  رظن  هب  هک  یلاح 

میرم  ، دوب هدز  تھب  فسوی   . تسا تاسدقم  هب  یتمرح  یب  دشابن  زیمآرفک 
اب  ، دز ار  شفرح  وا   . دننک شوگ  وا  هب  هک  تشاد  رارصا  یسیع  اما   ، دوب هتفشآرب 
نیا رد  هک  درک  مالعا  لماک  یرادنتشیوخ  اب  ، و  درک عافد  شھاگدید  زا  تماھش 
. و دنک یم  تعاطا  شردپ  میمصت  زا  رگید  زیگنا  ثحب  دراوم  ۀیلک  نوچمھ   ، دروم

. دش جراخ  اجنآ  زا  توکس  رد  ناگرزب  ۀتیمک 

ِءایشا لزنم  رد  دھد  هزاجا  یسیع  هب  دزاس  دعاقتم  ار  فسوی  درک  شالت  میرم 
لاؤس یاھتیلاعف  نیا  زا  کیچیھ  دھد  لوق  وا  هک  طرش  نیا  هب   ، دزاسب یلافس 
نیدب تسا  روبجم  درک  ساسحا  فسوی  اما   ، دھدن همادا  هسردم  رد  ار  زیگنارب 
یسوم نامرف  نیمود  زا  دوھی  عرش  ناراگزومآ  شرگن  ریسفت  هک  دھد  مکح  هنوگ 

درک یم  یگدنز  شردپ  لزنم  رد  یسیع  هک  یتقو  ات  زور  نآ  زا  اذل  . و  دوش ارجا  دیاب 
اما  . تخاسن ار  نآ  لدم  درکن و  یشاقن  دشاب  یزیچ  هب  هیبش  هک  ار  یریوصت  چیھ 
زا ندیشک  تسد  ، و  دشن دعاقتم  دوب  هداد  ماجنا  هک  هچنآ  ندوب  اطخ  هب  تبسن  وا 
. دوب وا  یناوج  یگدنز  گرزب  یاھیتخس  زا  یکی  شا  هقالع  دروم  یمرگرس  نینچ 

الاب روبات  هوک  ۀلق  ات  شردپ  هارمھ  هب  یسیع  راب  نیلوا  یارب   ، نئوژ شخب  نیرخآ  رد 
رظن هب  هلاس  هن  رسپ  نیا  یارب   . دوب یلاع  هرظنم  دوب و  نشور  زور  کی  نیا   . تفر

. درگن یم  مور  ، و  اقیرفآ  ، دنھ زج  هب  ایند  مامت  هب  یتسار  هب  هک  دیسر  یم 

هتفھ هس   . دمآ ایند  هب  ربماتپس   13 ، بش هبنشجنپ   ، اترام  ، یسیع رھاوخ  نیمود 
شخب کی  نتخاس  هب  عورش  دوب  هناخ  رد  یتدم  یارب  هک  فسوی   ، اترام ندمآ  زا  دعب 

کچوک راک  زیم  کی   . باوخ قاتا  هاگراک و  کی  بیکرت   ، دومن ناشلزنم  هب  یقاحلا 
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هاگھگ وا   . تشاد ار  شدوخ  رازبا  وا  راب  نیتسخن  یارب  ، و  دش هتخاس  یسیع  یارب 
رھام رایسب  غوی  نتخاس  رد  درک و  یم  راک  یراک  زیم  نیا  یور  رایسب  یاھلاس  یارب 

. دش

. دندوب هھد  نیدنچ  یط  هرصان  یاھناتسمز  نیرتدرس  دعب  ناتسمز  ناتسمز و  نیا 
طقف ، و  دوب هدیراب  فرب  هرصان  رد  راب  نیدنچ  ، و  دوب هدید  فرب  اھھوک  رد  یسیع 

نیا  . دوب هدیدن  خی  ناتسمز  نیا  ات  وا  اما  ؛  دوب هدنام  نیمز  یور  یھاتوک  تدم  یارب 
بجوم  ، دشاب هتشاد  دوجو  راخب  ، و  عیام  ، دماج تروص  هب  دناوت  یم  بآ  هک  تیعقاو 
یشیدنا فرژ  دایز  ۀزادنا  هب  نآ  راتخاس  یکیزیف و  یایند  ۀرابرد  رسپ  هک  دوب  هدش 

؛ و دوب هدرک  رکف  ششوج  لاح  رد  فورظ  زا  راخب  ندش  جراخ  هب  عجار  اھتدم  وا   ) . دنک
مامت رد  دوب  هتفای  مسجت  دشر  لاح  رد  ناوج  نیا  رد  هک  یتیصخش   ، دوجو نیا  اب 
ناھج کی  رساترس  رد  اھزیچ  نیا  یمامت  هدنامزاس  یعقاو و  ۀدننیرفآ  تدم  نیا 

. دوب روانھپ 

دودح رد  امد  نیگنایم  ، و  دوب هام  نیرتدرس  هیوناژ   . دوبن اسرفناج  هرصان  یاوھ  بآ و 
ۀجرد ات 90  نیب 75  امد   ، اھھام نیرتمرگ   ، توا هیئوژ و  لوط  رد   . دوب تیاھنراف  ۀجرد   50

یاوھ بآ و  ۀنماد  تیملارحب  ۀرد  ندرا و  ات  اھھوک  زا   . درک یم  رییغت  تیاھنراف 
نایدوھی  ، یتھج زا  اذل  . و  درک یم  رییغت  نازوس  مرگ و  ات  درس  رایسب  زا  نیطسلف 

. دننک یگدنز  ایند  ریغتم  یاھاوھ  بآ و  یمامت  هنوگ و  رھ  رد  ًابیرقت  ات  دندوب  هدامآ 

دودح ات  دادماب  تعاس 10  زا  ًالومعم  ناتسبات  یاھھام  نیرتمرگ  لوط  رد  یتح 
هاگھگ اما   . دیزو یم  برغ  تمس  زا  ییایرد  کنخ  میسن  کی  بش  تعاس 10 
نیا  . دیزو یم  نیطسلف  رساترس  هب  یقرش  یارحص  زا  مرگ  دیدش  یاھداب 

. دمآ یم  سرام  هیروف و  رد  ناراب  لصف  نایاپ  هب  کیدزن  ًالومعم  مرگ  دیدش  یاھشزو 
یگدنراب اما   ، دیراب یم  لیروآ  ات  ربماون  زا  یشخب  توارط  یاھرابگر  اھزور  نآ  رد 

، ناتسمز ناتسبات و   ، تشاد دوجو  لصف  ود  طقف  نیطسلف  رد   . دوبن موادم 
نایاپ ات  ، و  دندرک یم  نتفکش  هب  عورش  اھلگ  هیوناژ  رد   . یناراب کشخ و  یاھلصف 

. دوب لگ  روانھپ  غاب  کی  نیمزرس  یمامت  لیروآ 

تشادرب رد  شیومع  ۀعرزم  رد  راب  نیتسخن  یارب  یسیع   ، لاس نیا  هم  هام  رد 
هطبار رد  ًالمع  دوب  هتسناوت   ، دوش هلاس  هدزیس  وا  هک  نآ  زا  شیپ   . درک کمک  تالغ 
دای یزیچ  دنداد  یم  ماجنا  هرصان  رد  نانز  نادرم و  هک   ، یراکزلف زج  هب   ، یراک رھ  اب 

هاگراک کی  رد  ار  هام  نیدنچ  شردپ  گرم  زا  سپ   ، دش رتگرزب  هک  یتقو  وا  ، و  دریگب
. دنارذگ یرگنھآ 

اب یرایسب  یاھرفس  یسیع   ، دش یم  داسک  ناوراک  اب  رفس  راک و  هک  یماگنھ 
وا  . داد یم  ماجنا  دندوب  کیدزن  هک  نیئان  ، و  رود نیِع  ، اناق هب  راک  ای  حیرفت  یارب  شردپ 

لیام هس  زا  شیب  یکدنا  طقف  هک  سیروفس  زا  ًاررکم  ناوجون  کی  ناونع  هب  یتح 
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لاس دودح  ات  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 4  زا  ، و  دوب هرصان  یبرغ  لامش  تمس  رد 
دوب ساپیتنآ  سیدوریھ  یاھھاگتماقا  زا  یکی  لیلج و  تختیاپ  حیسم  دالیم  زا  دعب   25

. درک رادید 

وا یاھرفس   . داد همادا  یونعم  ، و  یعامتجا  ، ینالقع  ، یکیزیف دشر  هب  یسیع 
یدایز ریثأت  وا  یور  شدوخ  ۀداوناخ  زا  رترابرپ  رتھب و  کرد  نداد  یارب  هناخ  زا  رود  هب 

نتفرگدای هب  عورش  وا  هب  نتخومآ  نیح  رد  شنیدلاو  یتح  ماگنھ  نیا  ات  ، و  تشاد
کی لیصا و  دنمشیدنا  کی  شیناوج  ماگنھ  رد  یتح  یسیع   . دندوب هدرک  وا  زا 

اما  ، تشاد دروخرب  ًاموادم  یھافش “ نیناوق   ” حالطصا هب  اب  وا   . دوب رھام  راگزومآ 
یاھ هچب  اب  وا   . دھد قیبطت  شا  هداوناخ  موسر  اب  ار  دوخ  درک  یم  شالت  هشیمھ 
اھنآ رگشنک  دنک -  ناھذا  ۀطساو  هب  بلغا  اما   ، دوب روج  ًاتبسن  شلاس  نس و  مھ 
زا هرفن  تفھ  هورگ  کی  ربھر  دوش  هلاس  هد  هک  نآ  زا  شیپ  وا   . دش یم  درسلد 

، و ینالقع  ، یکیزیف یگنادرم —  یاھیریگارف  جیورت  یارب  هک  دوب  هدش  ینارسپ 
هک دش  قفوم  یسیع   . دندوب هداد  لکش  نمجنا  کی  تروص  هب  ار  دوخ  یبھذم — 

نارسپ نیا  هب  ار  یکیزیف  حیرفت  ۀتفای  دوبھب  نوگانوگ  یاھشور  دیدج و  یزاب  نیدنچ 
. دنک هضرع 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 4   ) مھد لاس  - 2

تشد رد  شردپ  اب  ندز  مدق  نیح  یسیع  هک  دوب  هام  تَبَس  نیتسخن   ، هیئوژ مجنپ 
داد یم  ناشن  هک  دومن  زاربا  ار  ییاھ  هدیا  تاساسحا و  راب  نیتسخن  یارب  ارحص  و 

. تسا ندش  هاگآ  دوخ  لاح  رد  یگدنز  رد  شتیرومأم  لومعمریغ  تعیبط  هب  تبسن 
یکدنا رظن  راھظا  اما  داد  شوگ  تقد  اب  شرسپ  مھم  رایسب  نانخس  هب  فسوی 
یوگتفگ یسیع  دعب  زور   . دشن بلطواد  یتاعالطا  چیھ  نداد  یارب  وا  ؛  دومن

تاراھظا هب  بیترت  نیمھ  هب  زین  میرم   . تشاد شردام  اب  یرت  ینالوط  یلو  هباشم 
لاس ود  ًابیرقت   . دشن یتاعالطا  چیھ  ِنداد  ِبلطواد  زین  وا  اما   ، داد شوگ  رسپ 
ریمض نورد  رد  هدنیازف  ماھلا  نیا  اب  هطبار  رد  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ  دش  یرپس 

رگید راب  نیمز  رد  شتیرومأم  تشرس  شتیصخش و  تعیبط  نوماریپ  شھاگآ  دوخ 
. دنک تبحص  شردام  ردپ و  اب 

هک یتالاؤس  اب  هسردم  رد  وا   . دش دراو  هسینک  ۀتفرشیپ  ۀسردم  هب  توا  هام  رد  وا 
رد شیب  مک و  وا   . درک یم  داجیا  لکشم  ًامئاد  دیزرو  یم  رارصا  اھنآ  ندیسرپ  هب 
لیام وا  ردام  ردپ و   . درک یم  اپ  هب  لاجنج  راج و  هدنیازف  روط  هب  هرصان  رساترس 
یلصا ملعم  ، و  دننک عنم  هدننک  نارگن  یاھشسرپ  نیا  ندیسرپ  زا  ار  وا  هک  دندوبن 
دایز ۀزادنا  هب  شناد  هب  رسپ  رفاو  قایتشا  ، و  شنیب  ، یواکجنک ۀطساو  هب  وا 

. دوب هدش  هدز  تفگش 
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دراوم رتشیب  رد   . دندید یمن  وا  راتفر  رد  یعیبطءاروام  زیچ  چیھ  یسیع  یاھیزابمھ 
دوب نیگنایم  دح  زا  رتالاب  یردق  هعلاطم  هب  وا  ۀقالع   . دوب ناشدوخ  هیبش  ًاعومجم  وا 

تالاؤس هیقب  هب  تبسن  شسالک  رد  هسردم  رد  وا   . دوبن یداعریغ  ًالماک  اما 
. دیسرپ یم  یرتشیب 

یارب ندیگنج  هب  شلیامت  مدع  وا  یگژیو  نیرت  هتسجرب  نیرت و  لومعمریغ  دیاش 
، دوب هتفای  دشر  ًالماک  رسپ  کی  شنس  هب  تبسن  وا  هک  ییاجنآ  زا   . دوب دوخ  قوقح 

شدوخ زا  عافد  هب  یلیامت  وا  هک  دیسر  یم  رظن  هب  بیجع  شیاھیزابمھ  یارب 
رارق یراتفردب  دروم  ًاصخش  هک  یماگنھ  ای  یتلادع  یب  هب  تبسن  یتح   ، تشادن
هیاسمھ رسپ  کی   ، بوقعی اب  یتسود  لیلد  هب  وا   ، داد خر  هک  هنوگ  نادب   . تفرگ یم 

کی رسپ  بوقعی   . دربن یدایز  جنر  یگژیو  نیا  رطاخ  هب   ، دوب رتگرزب  وا  زا  لاس  کی  هک 
نیا دوب و  یسیع  گرزب  رگشیاتس  کی  وا   . دوب فسوی  راکمھ  کی  هک  دوب  راک  گنس 
زا یسیع  یرازیب  رطاخ  هب  یسک  دھدن  هزاجا  هک  درک  یم  یقلت  دوخ  ۀفیظو  ار 
ترھش هب  اکتا  اب  ردلق  رتگرزب و  ناناوج  راب  نیدنچ   . دیوگب روز  وا  هب  یکیزیف  یریگرد 

نامرھق ناتسد  هب  هشیمھ  اھنآ  اما   ، دندرک هلمح  وا  هب   ، ندوب نیتم  هب  یسیع 
تعرس هب   ، راک گنس  رسپ  بوقعی   ، وا ۀدامآ  هراومھ  عفادم  هدش و  بوصنم  دوخ - 

. دندش یم  تازاجم  تیعطق  اب  و 

رتالاو یاھنامرآ  یور  هک  دوب  یرصان  نارسپ  نآ  ۀدش  هتفریذپ  ًامومع  ربھر  یسیع 
یتسار هب  ار  وا  شناوج  نارشاعم   . دندرک یم  یگداتسیا  ناشلسن  راگزور و 

نیا هب  نینچمھ  هکلب   ، دوب امیس  شوخ  وا  هک  لیلد  نیا  هب  اھنت  هن   ، دنتشاد تسود 
دوب قشع  رگناشن  هک  دوب  رادروخرب  یا  هنامیھف  ردان و  یزوسلد  کی  زا  وا  هک  رطاخ 

. دوب هارمھ  یا  هظحالماب  یدردمھ  اب  و 

رتگرزب صاخشا  اب  تبحاصم  هب  راکشآ  حیجرت  نداد  ناشن  هب  عورش  وا  لاس  نیا  رد 
، یعامتجا  ، یشزومآ  ، یگنھرف تاعوضوم  ۀرابرد  ندرک  تبحص  زا  وا   . دومن

لالدتسا و قمع  ، و  درب یم  تذل  رتگرزب  ناھذا  اب  یبھذم  ، و  یسایس  ، یداصتقا
هک تخاس  یم  روحسم  ار  وا  لاسگرزب  نارشاعم  نانچ   ، هدھاشم یارب  وا  قایتشا 

تیامح لوئسم  وا  هک  یتقو  ات   . دندوب وا  رادید  ناھاوخ  هزادنا  زا  شیب  هشیمھ 
هب هک  دننک  بیغرت  ار  وا  دندرک  یم  شالت  هراومھ  شردام  ردپ و   ، دش شا  هداوناخ 
مھ اب   ، داد یم  حیجرت  حوضو  هب  وا  هک   ، رت علطم  رت و  نسم  دارفا  اب  ترشاعم  یاج 

. دنک ترشاعم  شنس  هب  رتکیدزن  ای   ، شدوخ یاھلاس  نس و 

یایرد رد  یریگیھام  ۀبرجت  کی  هام  ود  تدم  هب  شیومع  اب  وا   ، لاس نیا  رخاوا  رد 
ریگیھام کی  یلاسگرزب  هب  ندیسر  زا  شیپ  وا   . دوب قفوم  رایسب  وا  ، و  تشاد لیلج 

. دوب هدش  هربخ 

رد وا  ؛  دوب هسردم  رد  زاتمم  هتفرشیپ و  درگاش  کی  وا  ؛  تفای همادا  وا  یکیزیف  دشر 
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نیا زا  وا   . تشاد یبوخ  ًاتبسن  یراگزاس  شرتناوج  نارھاوخ  ناردارب و  اب  هناخ 
رد  . دوب رتگرزب  مین  لاس و  هس  رگید  نادنزرف  نیرتگرزب  زا  هک  دوب  رادروخرب  تیزم 
یاھ هچب  زا  یخرب  نیدلاو  یوس  زا  زج  هب   ، دنتشاد یبوخ  رظن  وا  هب  تبسن  هرصان 

دقاف ، و  تسا روسج  دح  زا  شیب  وا  دنتفگ  یم  یسیع  ۀرابرد  بلغا  هک  ندوک 
یحیرفت یاھتیلاعف  تیادھ  یارب  وا   . تسا یناوج  تناتم  بسانم و  ینتورف 

ار یا  هدنیازف  لیامت  رت  هنادنمشیدنا  رت و  یدج  یاھلاناک  یوس  هب  شناوج  نارشاعم 
نینچ زا  تسناوت  یمن  یگداس  هب  دوب و  هدمآ  ایند  هب  راگزومآ  کی  وا   . داد یم  ناشن 

. دوب یزاب  ریگرد  ًارھاظ  هک  یماگنھ  یتح   ، دزرو یراددوخ  یشنک 

یسیع هب  ار  یگدنز  نارذگ  نوگانوگ  یاھ  هویش  درک  عورش  ادتبا  نامھ  رد  فسوی 
. داد حیضوت  وا  هب  ار  تراجت  تعنص و  هب  تبسن  یزرواشک  یایازم  ، و  دھد شزومآ 
طقف اجنآ  رد  یگدنز  ۀنیزھ  ، و  دوب رتدابآ  رتابیز و  ۀیحان  کی  هیدوھی  هب  تبسن  لیلج 
یزرواشک و یاھ  هدکھد  اب  یناتسا  لیلج   . دوب هیدوھی  میلشروا و  مراھچ  کی 
جنپ زا  شیب  اب  کرھش  تسیود  زا  شیب  لماش  هک  دوب  یتعنص  قنوررپ  یاھرھش 

. دوب رفن  رازھ  هدزناپ  یالاب  تیعمج  اب  کرھش  یس  هنکس و  رازھ 

یایرد رد  یریگیھام  تعنص  ندید  هب  شردپ  اب  هک  یرفس  نیتسخن  رد  یسیع 
طابترا اھدعب  اما  ؛  دوش ریگیھام  کی  هک  تفرگ  میمصت  شیب  مک و   ، تفر لیلج 

اھدعب زاب  هک  یلاح  رد   ، دوش راجن  کی  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا   ، شردپ ۀفرح  اب  کیدزن 
ۀتسر کی  زا  یبھذم  راگزومآ  کی  ِییاھن  باختنا  یوس  هب  ار  وا  تاریثأت  زا  یبیکرت 

. دومن تیادھ  ندش  نیون 
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اما  ، داد همادا  شردپ  اب  هناخ  زا  جراخ  هب  رفس  ماجنا  هب  رسپ  لاس  نیا  رساترس  رد 
هک شیومع  اب  هاگھگ  دومن و  یم  ندید  شیومع  ۀعرزم  زا  ررکم  روط  هب  نینچمھ 

لوغشم ات  تفر  یم  لدجم  هب  دوب  هداد  رارق  رھش  نآ  هب  کیدزن  ار  دوخ  یراک  زکرم 
. دوش یریگیھام  هب 

یرادبناج یردق  یسیع  هب  تبسن  هک  دندش  یم  هسوسو  بلغا  میرم  فسوی و 
دوعوم و کدوک  وا  هک  نیا  زا  ار  دوخ  یھاگآ  رگید  تاھج  زا  ای  دنھد و  ناشن  هژیو 

زرط هب  روما  نیا  یمامت  رد  وا  نیدلاو  ود  رھ  اما   . دنزاس شاف  تسا  تشونرس  رسپ 
هب یتح  دراوم  یخرب  رد  اھنآ  هک  یراب  دنچ   . دندوب اناد  دنمدرخ و  یا  هداعلا  قوف 
نینچ یمامت  تعرس  هب  رسپ   ، دندش لئاق  قرف  وا  هب  تبسن  نازیم  نیرتمک 

. درک در  ار  هژیو  تاظحالم 

وگتفگ قیرط  زا  ، و  درک فرص  ناوراک  مزاول  ناکد  رد  یا  هظحالم  لباق  تقو  یسیع 
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یللملا نیب  روما  نوماریپ  یناوارف  تاعالطا   ، ایند طاقن  یمامت  زا  نارفاسم  اب  ندرک 
وا هک  دوب  یلاس  نیرخآ  نیا   . دوب روآ  تریح  وا  نس  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دومن  بسک 

دعب هب  ماگنھ  نیا  زا   . درب یم  تذل  دایز  ردق  هب  یناوج  یداش  هنادازآ و  حیرفت  زا 
. تفای شیازفا  تعرس  هب  ناوج  نیا  یگدنز  رد  اھتیلوئسم  اھیراوشد و 

دلوت  . دمآ ایند  هب  ادوھی   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 5   ، نئوژ  24 ، هبنشراھچ رصع  رد 
ًادیدش نانچ  هتفھ  نیدنچ  یارب  میرم   . دوب هارمھ  ییاھیراوشد  اب  متفھ  کدوک  نیا 
شردپ و یاھراک  ریگرد  رایسب  یسیع   . دنام یقاب  هناخ  رد  فسوی  هک  دوب  رامیب 
نیا  . دیدرگ دوب  هدمآ  شیپ  شردام  یدج  یرامیب  ۀطساو  هب  هک  یددعتم  فیاظو 

شنیزاغآ یاھلاس  ۀناکدوک  درکیور  هب  هک  تفاین  نکمم  ار  نیا  زگرھ  رگید  ناوج 
 — دوش هلاس  هدزای  هک  نآ  زا  شیپ  تسرد  شردام —  یرامیب  ماگنھ  زا  وا   . ددرگزاب
ای کی  ار  اھراک  نیا  یمامت  ، و  دریگ هدھع  هب  ار  دشرا  رسپ  یاھتیلوئسم  دش  روبجم 

وا شود  رب  یعیبط  روط  هب  اھتیلوئسم  نیا  دیاب  هک  نآ  زا  شیپ  لماک  لاس  ود 
. داد یم  ماجنا  داتفا  یم 

ات درک  یم  کمک  وا  هب  ، و  دنارذگ یم  یسیع  اب  ار  رصع  زور  کی  هتفھ  رھ  ناذح 
دایز ۀزادنا  هب  شراد  هدنیآ  درگاش  تفرشیپ  هب  وا   . دریگب دای  ار  یناربع  سدقم  نوتم 

راگزومآ نیا   . دنک کمک  وا  هب  رایسب  قرط  هب  دوب  لیام  ور  نیا  زا  ؛  دوب دنمقالع 
دوبن رداق  زگرھ  اما   ، تشاذگ یدایز  ریثأت  دشر  لاح  رد  نھذ  نیا  یور  یدوھی 
یاھزادنا مشچ  اب  هطبار  رد  وا  تاداھنشیپ  یمامت  هب  تبسن  یسیع  ارچ  دمھفب 

نانچ دوھی  تایعرش  ناراگزومآ  رظن  ریز  شیاھشزومآ  ۀمادا  یارب  میلشروا  هب  نتفر 
. تسا توافت  یب 

، سیلوپوتیکسا هب  یراجت  رفس  کی  رد  ار  شردپ  رسپ   ، هم هام  طساوا  دودح  رد 
یھارمھ  ، نائش تیب  یناربع  یناتساب  رھش   ، سیلوپاکِد ِینانوی  یلصا  رھش 

، لوئاش هاش  یناتساب  خیرات  زا  یدایز  شخب  فسوی  ریسم  یط  رد   . دومن
. دومن ییوگزاب  ار  لیئارسا  بوشآرپ  خیرات  بقاعتم  یاھدادخر  ، و  اھ ینیطسلف 

حالطصا هب  رھش  نیا  بیترت  مظن و  هزیکاپ و  رھاظ  ریثأت  تحت  هداعلا  قوف  یسیع 
نیرمرم دبعم  دش و  هدز  تفگش  اجنآ  زاب  ور  رتائت  ندید  زا  وا   . تفرگ رارق  دولآرفک 

. دومن نیسحت  دوب  هتفای  صیصخت  یدوھیریغ “  ” نایادخ شتسرپ  هب  هک  ار  ییابیز 
ندوتس قیرط  زا  درک  شالت  دوب و  هدش  نارگن  رایسب  شرسپ  قایتشا  زا  فسوی 

. دنک هلباقم  قفاوم  تاساسحا  نیا  اب  میلشروا  رد  یدوھی  دبعم  هوکش  ییابیز و 
مشچ یواکجنک  اب  ینانوی  دنمھوکش  رھش  نیا  هب  هرصان  ۀپت  زا  بلغا  یسیع 

وج سرپ و  اھراب  نآ  نیزم  یاھنامتخاس  یمومع و  ناوارف  راثآ  ۀرابرد  ، و  دوب هتخود 
اھشسرپ نیا  هب  نداد  خساپ  زا  دوب  هدرک  شالت  هشیمھ  شردپ  اما   ، دوب هدرک 

، و دندوب هدش  ور  رد  ور  یدوھیریغ  رھش  نیا  یاھییابیز  اب  نونکا  اھنآ   . دنک بانتجا 
. دراگنا هدیدان  هنابدؤم  ار  یسیع  یاھشسرپ  تسناوت  یمن  رگید  فسوی 
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تاشیامن یتباقر و  ۀنالاس  یاھیزاب  ماگنھ  نیمھ  رد  تسرد  هک  دمآ  شیپ  نینچ 
رتائت یفمآ  رد  سیلوپاکد  ینانوی  یاھرھش  نیب  یکیزیف  یاھیروالد  ِیمومع 

ندید یارب  ار  وا  شردپ  هک  تشاد  رارصا  یسیع  ، و  دوب نایرج  رد  سیلوپوتیکسا 
وا تساوخرد  شریذپ  زا  تسناوتن  فسوی  هک  دیزرو  رارصا  نانچ  وا  ، و  دربب اھیزاب 

ۀعسوت تاشیامن  حور  هب  دوب و  هدش  هدز  ناجیھ  اھیزاب  ندید  زا  رسپ   . دنک عانتما 
قایتشا ۀدھاشم  زا  فسوی   . دش دراو  رفاو  قایتشا  اب  یشزرو  تراھم  یکیزیف و 
یا هنوگ  هب  درک  یم  هراظن  ار  یدوھیریغ “  ” زیمآرورغ تاشیامن  نیا  هک  شرسپ 

ًالماک فسوی   ، دیسر نایاپ  هب  اھیزاب  هک  نیا  زا  دعب   . دش هکوش  ریذپان  فصو 
تشاد زاربا  اھنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  دییأت  یسیع  دینش  هک  نیا  زا   ، دش هدز  تفگش 

یاھتیلاعف زا  هنوگ  نیدب  دنناوتب  مھ  هرصان  ناوج  نادرم  تسا  بوخ  تفگ  و 
تیھام ۀرابرد  فسوی   . دنوش دنم  هرھب  دازآ  یاوھ  رد  یکیزیف  شخب  تمالس 

، درک تبحص  یسیع  اب  ینالوط  تدم  هب  یدج و  روط  هب  یتانیرمت  نینچ  یناطیش 
. تسا هدشن  عناق  شرسپ  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  اما 

رد بش  نآ   ، تسا هدش  نیگمشخ  وا  هب  تبسن  شردپ  دید  یسیع  هک  یتقو  اھنت 
نانچ رسپ   ، ناشیاھثحب نایرج  رد  ماگنھ  نآ  رد   . دوب ارسنامھم  رد  ناشقاتا 

دندرگزاب و هناخ  هب  درک  داھنشیپ  هک  درک  شومارف  ار  یدوھی  ۀشیدنا  تاشیارگ 
رسپ دینش  فسوی  هک  یماگنھ   . دننک راک  هرصان  رد  رتائت  یفمآ  کی  نتخاس  یارب 
ار شلومعم  مارآ  راتفر  دراد  یم  زاربا  ار  یدوھیریغ  تاساسحا  نینچ  شدشرا 

هک یتقو  ات   ، مرسپ : ” تفگ تینابصع  اب  ، و  تفرگ ار  یسیع  ۀناش   ، درک شومارف 
وت یوس  زا  ار  یناطیش  راکفا  نینچ  نایب  مھاوخ  یمن  هاگچیھ  رگید  یا  هدنز 

زگرھ وا  نیا  زا  شیپ  ؛  دروخ هکی  شردپ  تاساسحا  شیامن  نیا  زا  یسیع  “ . مونشب
هدز و تفگش  فیصوت  زا  رتارف  دوب و  هدرکن  سح  ار  شردپ  مشخ  یصخش  شزوس 

رسپ و  “ . دوب دھاوخ  روطنیمھ   ، مردپ بوخ  رایسب  : ” داد خساپ  طقف  وا   . دش هکوش 
ریاس اھیزاب و  هب  دح  نیرتمک  رد  یتح  هاگچیھ  رگید  دوب  هدنز  شردپ  هک  یتقو  ات 

. درکن یا  هراشا  ناینانوی  یشزرو  یاھتیلاعف 

نیا ردقچ  هک  درب  یپ  دید و  ار  میلشروا  رد  ینانوی  رتائت  یفمآ  یسیع  اھدعب 
شالت شیگدنز  رساترس  رد  وا   ، دوجو نیا  اب   . دنزیگنا ترفن  یدوھی  هاگدید  زا  اھزیچ 

رد  ، داد یم  هزاجا  یدوھی  موسر  هک  ییاج  ات  ار  شخب  تمالس  تاحیرفت  ۀدیا  درک 
شیراوح هدزاود  یارب  مظنم  یاھتیلاعف  ِیتآ  ۀمانرب  رد  شیصخش و  یاھحرط 

. دناجنگب

خوش ًاتبسن   ، هتفای دشر  ًالماک   ، دنمورین یناوج  مھدزای  لاس  نیا  نایاپ  رد  یسیع 
تاقوا فقو  رتشیب  رتشیب و  دعب  هب  لاس  نیا  زا  اما   ، دوب باداش  یا  هزادنا  ات  ، و  عبط

دش یم  لوغشم  رکف  نیا  هب  ًاتدمع  وا   . دش یدج  یرگن  نورد  یشیدنا و  فرژ  ۀژیو 
لاح نامھ  رد  دناسر و  ماجنا  هب  شا  هداوناخ  هب  تبسن  ار  شتادھعت  هنوگچ  هک 
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؛ دشاب رادربنامرف  دناوخ  یم  ارف  ایند  نیا  رد  شتیرومأم  هب  ار  وا  هک  ییادن  هب  تبسن 
دودحم دوھی  مدرم  ندیشخب  دوبھب  هب  وا  درکراک  هک  دوب  هتفایرد  شیپ  زا  وا 

. دش یمن 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 6   ) مھدزاود لاس  - 4

داد همادا  هسردم  رد  تفرشیپ  هب  وا   . دوب یسیع  یگدنز  رد  دادیوررپ  لاس  کی  نیا 
ۀعلاطم هک  یلاح  رد   ، دوب ریذپان  یگتسخ  تعیبط  نوماریپ  شا  هعلاطم  رد  و 

لابند هدنیازف  روط  هب  دننک  یم  شاعم  رارما  اھناسنا  نآ  ۀطساو  هب  هک  ار  ییاھشور 
هزاجا دومن و  لزنم  یراجن  ناکد  رد  لومعم  یاھراک  ماجنا  هب  عورش  وا   . دومن یم 

یدوھی ۀداوناخ  کی  رد  هک  یبیترت   ، دنک تیریدم  ار  شدوخ  دمآرد  بسک  تفای 
نینچ نتشاد  هاگن  یفخم  ِدرخ  نینچمھ  وا  لاس  نیا  رد   . دوب لومعمریغ  رایسب 
هدکھد رد  نآ  ۀطساو  هب  هک  یا  هویش  اب  هطبار  رد  وا   . تفرگ دای  هداوناخ  رد  ار  یروما 

رھ نتشاد  هاگن  ناھنپ  رد  سپ  نیا  زا  ، و  تفای یم  یھاگآ  دوب  هدرک  یزاس  لکشم 
هب دیآ  رامش  هب  توافتم  شنارایمھ  هب  تبسن  دوش  بجوم  دوب  نکمم  هک  یزیچ 

. دیدرگ طاتحم  هدنیازف  روط 

رد  ، ار یعقاو  کش  هن  رگا   ، نانیمطا مدع  زا  یددعتم  یاھنارود  وا  لاس  نیا  لوط  رد 
زونھ وا  یرشب  لماکت  لاح  رد  ًاعبط  نھذ   . درک هبرجت  شتیرومأم  تعیبط  اب  هطبار 
کی وا  هک  تیعقاو  نیا   . درک یمن  کرد  لماک  روط  هب  ار  شا  هناگود  تعیبط  تیعقاو 
ۀناگود أشنم  هک  تخاس  یم  راوشد  ار  نیا  وا  ریمض  یارب  تشاد  هناگی  تیصخش 
ار دندوب  تیصخش  نامھ  هب  طوبرم  تعیبط  ۀدنھد  لیکشت  هک  یلماوع  نآ 

. دسانشب

روط هب  وا   . دش رت  قفوم  شنارھاوخ  ناردارب و  اب  ندمآ  رانک  رد  وا  دعب  هب  نامز  نیا  زا 
زوسلد و اھنآ  یداش  یزورھب و  هب  تبسن  هشیمھ  ، و  دوب ریبدت  اب  هدنیازف 

اھنآ اب  یبوخ  طباور  دوخ  یناگمھ  یناحور  تمدخ  عورش  نامز  ات  ، و  دوب هظحالماب 
تور سوماع و   ، رتناوج دنزرف  ود  ، و  میرم  ، بوقعی اب  وا  مییوگب : رت  نشور  رگا   . تشاد
اب هشیمھ  وا   . تشاد یراگزاس  وحن  نیرتھب  هب   ،( دندوب هدماین  ایند  هب  زونھ  هک  )

تشاد هناخ  رد  هک  یلکشم   . تشاد یراگزاس  بوخ  ًاتبسن  یا  هنوگ  هب  اترام 
. یمود هژیو  هب   ، دوب ادوھی  فسوی و  اب  یراگزاسان  زا  یشان  ًاتدمع 

ۀقباس یب  بیکرت  نیا  شرورپ  هک  دوب  راوشد  ۀبرجت  کی  نیا  میرم  فسوی و  یارب 
قفوم هنارادافو و  نینچ  هک  نیا  یارب  اھنآ  ، و  دنریگ هدھع  هب  ار  تیرشب  تینابر و 
یناوارف نیسحت  راوازس  دندناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  ۀناردام  هناردپ و  یاھتیلوئسم 
قوف یزیچ  هک  دندش  یم  هجوتم  نوزفازور  روط  هب  یسیع  نیدلاو   . دنتسھ

ار نیا  روصت  دح  نیرتمک  رد  یتح  زگرھ  اما   ، دراد دوجو  دشرا  رسپ  نیا  رد  یرشب 
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زیچ و رھ  ِیعقاو  ۀدننیرفآ  تقیقح  رد  عقاو و  رد  دوعوم  رسپ  نیا  هک  دندرک  یمن  زین 
دنتفر ایند  زا  دندرک و  یگدنز  میرم  فسوی و   . تسا یلحم  ناھج  نیا  رد  سک  رھ 
رد هک  دوب  ناھج  ۀدننیرفآ  عقاو  رد  یسیع  ناشرسپ  دننادب  زگرھ  هک  نآ  نودب 

. دوب هتفای  روھظ  یناسنا  مسج 

شزومآ هب  وا  ، و  داد ناشن  هجوت  یقیسوم  هب  شیپ  زا  شیب  یسیع  لاس  نیا  رد 
هک دوب  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح   . داد همادا  یگناخ  ۀسردم  رد  شنارھاوخ  ناردارب و 

روط هب  شتیرومأم  تعیبط  نوماریپ  میرم  فسوی و  یاھھاگدید  نایم  توافت  زا  رسپ 
، و درک قمعت  رایسب  شنیدلاو  توافتم  یاھھاگدید  نوماریپ  وا   . دش هاگآ  هناقاتشم 

یاھثحب بلغا   ، تسا هتفر  ورف  قیمع  باوخ  هب  وا  دندرک  یم  رکف  اھنآ  هک  یماگنھ 
اب شردام  اذل   ، دوب لیامتم  شردپ  هاگدید  هب  رتشیب  رتشیب و  وا   . دینش یم  ار  اھنآ 
هب دوخ  یا  هفرح  یگدنز  هب  طوبرم  روما  رد  ار  وا  یاھدومنھر  شرسپ  هک  کرد  نیا 

تشذگ اب  جیردت  هب  . و  دوب هدش  ندش  رطاخ  هدرزآ  هب  ردقم  دنک  یم  در  جیردت 
رتمک و ار  یسیع  تیرومأم  موھفم  میرم   . تفای تعسو  کاردا  ضقن  نیا   ، نایلاس

هدروآرب رد  شا  هقالع  دروم  رسپ  یماکان  اب  بوخ  ردام  نیا  ، و  درک یم  کرد  رتمک 
. تشگ یم  رطاخ  هدرزآ  نوزفا  زور  روط  هب  وا  دح  زا  شیب  تاراظتنا  نتخاس 

اما . و  درک یم  ادیپ  یسیع  تیرومأم  ِیونعم  تعیبط  هب  نوزفا  زور  یداقتعا  فسوی 
هدنز ردقنآ  تسناوتن  وا  هک  دسر  یم  رظن  هب  زیگنا  فسأت  رتمھم  رگید و  لیالد  هب 

. دنیبب ار  نیمز  هب  یسیع  یاطعا  زا  شتشادرب  ققحت  هک  دنامب 

رد  ، دوب هلاس  هدزاود  هک  یماگنھ   ، هسردم رد  شلاس  نیرخآ  لوط  رد  یسیع 
رد بوچراچ  یالاب  هک  یتسوپ  ذغاک  زا  یشخب  ِندرک  سمل  ِیدوھی  مسر  اب  هطبار 
هک ار  یتشگنا   ، هناخ زا  جورخ  ای  دورو  زا  سپ  راب  رھ  هک  نیا  ، و  دوب هدش  بوکخیم 

ناونع هب   . درک شھوکن  ار  شردپ   ، دندیسوب یم  درک  یم  سمل  ار  یتسوپ  ذغاک 
نیا زا   ، دورو جورخ و  رد  ار  ام  دنوادخ  : ” دنیوگب هک  دوب  مسر   ، نییآ نیا  زا  یشخب 

نتخاسن لیالد  میرم  فسوی و  “ . دیامن تظفاحم  دبا  ات  یتح  دعب و  هب  هظحل 
، و دندوب هداد  شزومآ  یسیع  هب  ررکم  روط  هب  ار  ندرکن  یشاقن  ای  همسجم 

راک هب  هناتسرپ  تب  دصاقم  هب  ییاھراک  نینچ  تسا  نکمم  هک  دندوب  هداد  حیضوت 
اھسیدنت و اب  هطبار  رد  ار  اھنآ  تیعونمم  تسناوتن  یسیع  هچ  رگا   . دنوش هتفرگ 

تشرس ور  نیا  زا  تشاد و  یمجسنم  رایسب  کرد   ، دمھفب لماک  روط  هب  ریواصت 
ار رد  بوچراچ  ِیتسوپ  ذغاک  هب  راو  تداع  میرکت  میظعت و  نیا  ۀناتسرپ  تب  ًاساسا 

ار وا  هنوگ  نیدب  یسیع  هک  نیا  زا  سپ  فسوی  . و  درک ناشن  رطاخ  شردپ  هب 
. تشادرب ار  یتسوپ  ذغاک   ، درک شھوکن 

ار اھنآ  یبھذم  لاکشا  مسر  ات  داد  جرخ  هب  یدایز  شالت  یسیع   ، نامز تشذگ  اب 
نیا زا  یرایسب  ماجنا  . و  رگید موسر  یگداوناخ و  یاھاعد  هلمج  زا   ، دزاس حالصا 
زا لاربیل  ۀسردم  کی  ذوفن  تحت  نآ  ۀسینک  اریز   ، دوب ریذپ  ناکما  هرصان  رد  اھراک 
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. دوب فسوی   ، هرصان فورعم  راگزومآ  نآ  ۀنومن  هک  دوب  یدوھی  ناراگزومآ 

قیبطت یارب  شمئاد  شالت  ۀجیتن  رد  دعب  لاس  ود  لاس و  نیا  لوط  رد  یسیع 
اب یعامتجا  تالیھست  یبھذم و  موسر  ۀنیمز  رد  شیصخش  یاھھاگدید  نداد 

ۀطساو هب  وا   . دش یدایز  ینھذ  جنر  راچد  شردام  ردپ و  ۀدش  تیبثت  تاداقتعا 
یارب نورد  ریمض  رادشھ  شدوخ و  تاداقتعا  هب  یرادافو  یارب  قایتشا  نایم  داضت 
ود نایم  وا  یلصا  ضراعت   . دوب ناشیرپ  شردام  ردپ و  هب  هناسانش  هفیظو  میلست 
هب : ” دوب نیا  یکی   . دندوب رت  هتسجرب  همھ  زا  وا  ناوج  نھذ  رد  هک  دوب  گرزب  نامرف 

یرگید و  “ . شاب رادافو  یتسرد  تقیقح و  نوماریپ  دوخ  تاداقتعا  نیرتالاب  لوصا 
ار وت  دنا و  هدیشخب  یگدنز  وت  هب  اھنآ  اریز   ، راذگب مارتحا  تردام  ردپ و  هب  : ” دوب نیا 
نایم هنازور  یرورض  تامیظنت  ماجنا  ِتیلوئسم  راب  ریز  زا  وا  دوجو  نیا  اب  “ . دنا هدرورپ 
شا هداوناخ  لابق  رد  هفیظو  یدرف و  یصخش  تاداقتعا  اب  یرادافو  یاھورملق  نیا 
ِنوزوم ۀدنیازف  ِنتخیمآ  مھ  رد  کی  داجیا  تیاضر  هب  وا  ، و  درکن یلاخ  هناش  زگرھ 

یگتسبمھ زا  هناداتسا  موھفم  کی  هب  یگداوناخ  فیاظو  یصخش و  تاداقتعا 
. تفای تسد  قشع  ، و  یرابدرب  ، تلادع  ، یرادافو ساسا  رب  یھورگ 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 7   ) وا لاس  نیمھدزیس  - 5

روبع یگنادرم  ناوا  زاغآ  هب  یناوجون  نارود  زا  هرصان  لھا  رسپ  نیا  لاس  نیا  رد 
ارف دھاش  یمسج  ینھذ و  یاھیگژیو  ریاس  ، و  درک رییغت  هب  عورش  وا  یادص  ؛  درک

. دوب یگنادرم  تیعضو  ندیسر 

، سوماع  ، شدازون ردارب   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 7   ، هیوناژ  9 ، بش هبنشکی  رد 
هدماین ایند  هب  زونھ   ، تور  ، دازون رھاوخ  ، و  تشادن لاس  ود  زونھ  ادوھی   . دمآ ایند  هب 

کچوک یاھ  هچب  زا  گرزب  ۀداوناخ  کی  یسیع  هک  دید  ناوت  یم  ور  نیا  زا  ؛  دوب
وا تبقارم  تحت   ، تفر ایند  زا  هثداح  کی  رثا  رد  دعب  لاس  شردپ  یتقو  هک  تشاد 

. دنتفرگ رارق 

هک تفای  نانیمطا  یناسنا  رظن  زا  یسیع  هک  دوب  هیروف  طساوا  رد  ًادودح 
ندرک راکشآ  اھناسنا و  یرگنشور  یارب  نیمز  رد  تیرومأم  کی  ماجنا  شتشونرس 
نیا نھذ  رد  ریگارف  یاھحرط  هارمھ  هب   ، مھم رایسب  تامیمصت   . تسا دنوادخ 
نتفرگ لکش  لاح  رد  دوب  هرصان  لھا  یلومعم  یدوھی  رسپ  کی  رھاظ  رد  هک  ناوج 

هب عورش  غلاب  هزات  ِراجن  رسپ  شنک  هشیدنا و  رد  اھنیا  یمامت  هک  جیردت  هب   . دندوب
لاح رد  یتفگش  یگتفیش و  اب  نادابن  یمامت  دنمشوھ  تایح   ، درک ندش  رادیدپ 

. دندوب هراظن 

ۀرود زا  یسیع   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 7   ، سرام  20 ، هتفھ زور  نیلوا  رد 
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. دش لیصحتلا  غراف  دوب  طوبرم  هرصان  ۀسینک  هب  هک  یلحم  ۀسردم  رد  یشزومآ 
نیتسخن هک  یزور   ، دوب یدوھی  زاورپ  دنلب  ۀداوناخ  رھ  یگدنز  رد  گرزب  زور  کی  نیا 

دنوادخ هب  هدش  هیدف  ۀدش  هداز  نیتسخن  و  ادخ “ نامرف  رسپ   ” کی هدش  هداز  رسپ 
مالعا نیمز  یمامت  یادخ  مداخ  و  هبترم “ الاو  یادخ  دنزرف   ” کی  ، لیئارسا یادخ 

. دش یم 

، دوب هدمآ  سیروفس  زا  داش  تبسانم  نیا  رد  روضح  یارب  فسوی   ، لبق ۀتفھ  ۀعمج 
اب یسیع  راگزومآ   . دوب دیدج  یمومع  نامتخاس  کی  یور  راک  لوئسم  وا  هک  ییاج 

هک تسا  نیا  شیاشوک  رایشھ و  درگاش  تشونرس  هک  تشاد  رواب  نانیمطا 
یمامت مغر  هب   ، ناگرزب  . دشاب هتشاد  زاتمم  یتیرومأم  هتسجرب و  یراک 

دندرک و یم  تاھابم  رسپ  هب  رایسب  یسیع  فرع  فالخ  تالیامت  اب  ناشتالکشم 
هب تخاس  یم  رداق  ار  وا  هک  دندوب  هدرک  ییاھحرط  نتخاس  هدامآ  هب  عورش  شیپ  زا 

. دھد همادا  یناربع  فورعم  یاھیمداکآ  رد  ار  دوخ  تالیصحت  دورب و  میلشروا 

روط هب   ، دینش یم  ار  اھحرط  نیا  نوماریپ  وگتفگ  هاگ  هب  هاگ  یسیع  هک  روطنیمھ 
هب زگرھ  یدوھی  ناراگزومآ  دزن  هعلاطم  یارب  هک  تفای  یم  نانیمطا  هدنیازف 

مھ باوخ  رد  دوب  عوقو  فرش  رد  هک  ار  یدژارت  نیا  وا  اما   . تفر دھاوخن  میلشروا 
روبجم ار  وا  هک  ارچ   ، دومن نیمضت  ار  اھحرط  نیا  یمامت  کرت  دادخر  نیا   . دید یمن 

جنپ لماش  ماگنھ  نآ  رد  هک  گرزب  ۀداوناخ  کی  تیادھ  تیامح و  تیلوئسم  تخاس 
رد یسیع   . دریگ هدھع  هب  ار  دوب  شدوخ  شردام و  زین  رھاوخ و  هس  ردارب و 
هداوناخ نیا  شرورپ  رد  رت  ینالوط  رتشیب و  یا  هبرجت   ، شردپ  ، فسوی اب  هسیاقم 

: دمآرب داد  رارق  شدوخ  یارب  ًابقاعتم  وا  هک  یصخاش  ماجنا  ۀدھع  زا  وا  ؛ و  تشاد
هداوناخ نیا  یارب  رتگرزب  ردارب  رثؤم و  ، و  میھف  ، ابیکش  ، دنمدرخ یراگزومآ  هک  نیا 
یا هنوگ  هب  هدز و  مغ  یناھگان  رایسب  روط  هب  هک   ، دوش شدوخ —  ۀداوناخ  — 

. تشگ راوگوس  هرظتنمریغ  رایسب 

میلشروا هب  رفس  - 6

سرادم زا  ًامسر  دوب و  هدیسر  ناوج  ِیگنادرم  ۀناتسآ  هب  نونکا  هک  یسیع 
تکرش یارب  هک  دوب  رادوخرب  یگتسیاش  نیا  زا   ، دوب هدش  لیصحتلا  غراف  هسینک 

حصف دیع   . دورب میلشروا  هب  شنیدلاو  هارمھ  هب  دوخ  حصف  دیع  نیتسخن  نشج  رد 
حبص هاگرحس   . دوب هداتفا  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 7   ، لیروآ  9 ، هبنش هب  لاس  نیا 

هب هرصان  زا  نتفر  ۀدامآ  هرفن )  103  ) هجوت لباق  هورگ  کی   ، لیروآ  4 ، هبنشود
ضحم هب  اما   ، دندرک رفس  هرماس  یوس  هب  بونج  تمس  هب  اھنآ   . دندش میلشروا 
یوس هب  ار  عوبلَج  هوک  ، و  دنداد تھج  رییغت  قرش  تمس  هب   ، لیعرزی هب  ندیسر 
شا هداوناخ  فسوی و   . دننک بانتجا  هرماس  قیرط  زا  روبع  زا  ات  دندز  رود  ندرا  ۀرد 

اما  ، دنربب تذل  لِتِب  بوقعی و  هاچ  ریسم  قیرط  زا  هرماس  هب  نتفر  اب  دنتسناوت  یم 
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ۀرد هار  زا  دنتفرگ  میمصت   ، دننک دروخرب  اھیرماس  اب  دنتشادن  تسود  نایدوھی  نوچ 
. دنورب دوخ  ناگیاسمھ  اب  ندرا 

ندرب زا  یسرت  رگید  اھنآ  ، و  دوب هدش  لزع  دوب  سرت  دروم  رایسب  هک  سولچرآ 
ندرک دوبان  ددص  رد  لوا  سیدوریھ  هک  ینامز  زا   . دنتشادن میلشروا  هب  یسیع 
طوبرم هب  سکچیھ  رگید  نونکا  ، و  دوب هتشذگ  لاس  هدزاود  دمآرب  محل  تیب  دازون 

. درک یمن  رکف  یرصان  مانمگ  رسپ  نیا  هب  هیضق  نآ  نتخاس 

همادا دوخ  رفس  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ  ، و  لیعرزی عطاقت  هب  ندیسر  زا  شیپ 
، و دندرک روبع  مِنوش  یناتساب  ۀدکھد  زا  پچ  تمس  رد  یدوز  هب   ، دنداد یم 
یگدنز اجنآ  رد  یراگزور  هک  لیئارسا  مامت  ۀزیشود  نیرتابیز  ۀرابرد  رگید  راب  یسیع 

. دینش درک  یم  ارجا  اجنآ  رد  عشیلا  هک  یروآ  تفگش  یاھراک  ۀرابرد  زین  درک و  یم 
یاھراک لبازیا و  باھآ و  یاھراک  لیعرزی  قیرط  زا  روبع  نیح  یسیع  نیدلاو 

اب هطبار  رد  اھنآ   ، عوبلَج هوک  ِندز  رود  ماگنھ  رد   . دندرک ییوگزاب  ار  وھی  ریگمشچ 
هاشداپ و دوواد  ، و  داد همتاخ  دوخ  یگدنز  هب  هوک  نیا  یاھ  هنماد  رد  هک  لوئاش 

. دندرک تبحص  رایسب  یخیرات  ناکم  نیا  تاعامتجا 

ینانوی رھش  دنتسناوت  یم  عوبلَج  هوک  ۀیاپ  ندز  رود  ماگنھ  رد  نارئاز  نیا 
یرمرم یاھنامتخاس  هب  رود  زا  اھنآ   . دننیبب تسار  تمس  رد  ار  سیلوپوتیکسا 

نیدب ار  دوخ  ادابم  ات  دندش  یمن  کیدزن  یدوھیریغ  رھش  هب  اما  دنتخود  یم  مشچ 
رد هک  حصف  دیع  سدقم  یبھذم و  مسارم  رد  دنناوتن  دنزاس و  هدولآ  قیرط 

ای فسوی  ارچ  هک  دمھفب  تسناوت  یمن  میرم   . دننک تکرش  دوب  ور  شیپ  میلشروا 
لاس ۀرجاشم  زا  وا   . دننک یمن  تبحص  سیلوپوتیکسا  زا  مادکچیھ  یسیع 
هدرکن فیرعت  شیارب  ار  دادخر  نیا  هاگچیھ  اریز   ، تشادن یعالطا  اھنآ  ۀتشذگ 

. دندوب

یدوز هب  ، و  درب یم  هار  نییاپ  هب  ندرا  یریسمرگ  ۀرد  هب  ًامیقتسم  هداج  نونکا 
ریزارس تیملارحب  تمس  هب  هک  شراد  جوم  ناشخرد و  یاھبآ  اب  مخ  چیپ و  رپ  ِندرا 

رد اھنآ  هک  یلاح  رد   . تفرگ یم  رارق  یسیع  ۀدز  تفگش  دید  ضرعم  رد  دندش  یم 
رانک ار  دوخ  ینوریب  یاھسابل  دندرک  یم  رفس  بونج  یوس  هب  یریسمرگ  ۀرد  نیا 

یتروص یاھلگ  زا  ولمم  هک  ابیز  یاھ  هرھزرخ  تالغ و  للجم  عرازم  زا  ، و  دنتشاذگ
رد اھرود  نآ  رد  نومرھ  فرب  زا  هدیشوپ  میظع و  هوک  هک  یلاح  رد   ، دندرب تذل  دوب 

نییاپ یوس  هب  یخیرات  ۀرد  نیا  هب  ، و  دوب هداتسیا  هوکش  اب  لامش  تمس 
رد هک  سیلوپوتیکسا  زا  تکرح  تعاس  هس  زا  شیب  یکدنا  اب  اھنآ   . تسیرگن یم 

رد هراتسرپ  نامسآ  ریز  هنابش  ، و  دندیسر ناشوج  ۀمشچ  کی  هب  دوب  لباقم  یوس 
. دندز رداچ  اجنیا 

یراج ندرا  لخاد  هب  قرش  زا  اقرز  دور  هک  ییاج  زا  ناشرفس  مود  زور  رد  اھنآ 
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ناراگزور زا   ، دور هرد  نیا  قرش  تمس  هب  نتسیرگن  اب  ، و  دنتشذگ دوش  یم 
نآ یوس  هب  نیمزرس  نیا  فرصت  یارب  ناینایدِم  هک  ینامز   ، دندرک دای  نوعدج 

، اباتراس هوک  ۀیاپ  یکیدزن  رد  اھنآ   ، رفس زور  نیمود  نایاپ  هب  کیدزن   . دندروآ موجھ 
نیا ۀلق  رد  هیردنکسا  ژد   . دندز رداچ   ، دوب فرشم  ندرا  ۀرد  هب  هک  یھوک  نیرتدنلب 

هدرک و ینادنز  نآ  رد  ار  دوخ  نارسمھ  زا  یکی  سیدوریھ  هک  ییاج   ، دراد رارق  هوک 
. دوب هدرک  نفد  نآ  رد  اھنآ  ندرک  هفخ  زا  سپ  ار  شرسپ  ود 

هدش هتخاس  سیدوریھ  طسوت  یگزات  هب  هک  هدکھد  ود  رانک  زا  اھنآ  موس  زور  رد 
. دندرک هدھاشم  ار  اھنآ  لخن  یابیز  یاھغاب  اھنآ و  رترب  یرامعم  دندرک و  روبع  دوب 

زور نآ  رصع   . دندنام اجنآ  رد  دعب  زور  ات  دندیسر و  احیرا  هب  ماگنھ  بش  ات  اھنآ 
ییاج  ، دنتفر هار  لیام  مین  کی و  احیرا  یناتساب  ناکم  ات  یسیع  ، و  میرم  ، فسوی

دوب هدش  یراذگمان  وا  مسا  هب  یسیع  هک  عشوی  یدوھی  تایاور  رب  انب  هک 
. دوب هدرک  ارجا  ار  دوخ  فورعم  یاھراکھاش 

. تشاد نایرج  هداج  رد  نارئاز  زا  موادم  تکرح  کی   ، رفس زور  نیرخآ  نیمراھچ و  ات 
. دندرک درب  یم  هار  میلشروا  هب  هک  ییاھ  هپت  زا  یورالاب  هب  عورش  نونکا  اھنآ 

، ندرا یوس  نآ  هب  دنتسناوت  یم   ، دندش یم  کیدزن  هپت  یالاب  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ 
رد  . دنرگنب  ، دنتشاد رارق  تیملارحب  مارآ  یاھبآ  بونج  اروام و  رد  هک  ییاھھوک  هب 

نوتیز هوک  راب  نیتسخن  یارب  یسیع   ، میلشروا تمس  هب  هار  ۀمین  دودح 
وا هب  فسوی  ، و  دید ار  دش ) یم  شا  هدنیآ  یگدنز  زا  یا  هدمع  شخب  هک  یا  هیحان  )
بلق ، و  دراد رارق  هوک  نیا  ۀغیت  یوس  نآ  رد  تسرد  سدقم  رھش  هک  درک  هراشا 

شینامسآ ردپ  هاگلزنم  رھش و  یدوز  هب  هک  شخب  یداش  ینیب  شیپ  نیا  زا  رسپ 
. دمآرد شپت  هب  یدنت  هب  درک  دھاوخ  هراظن  ار 

مان یناتب  هک  یکچوک  ۀدکھد  یاھزرم  رد  نوتیز  هوک  یقرش  یاھ  هنماد  رد  اھنآ 
نیا هب  تمدخ  یارب  زاون  نامھم  نایئاتسور   . دندرک فقوت  تحارتسا  یارب  تشاد 
رد شا  هداوناخ  فسوی و  هک  دمآ  شیپ  نینچ  ، و  دندش ریزارس  اجنآ  هب  نارئاز 
یسیع نس  مھ  ًادودح  دنزرف  هس  یاراد  هک  نوعمش  مان  هب  یدرف  ۀناخ  یکیدزن 

فرص یارب  ار  یرصان  ۀداوناخ  نیا  اھنآ   . دندرک فقوت  دوب  رزاعلیا —  ، و  اترام  ، میرم — 
لکش هداوناخ  ود  نیا  نایم  اپرید  یتسود  کی  ، و  دندرک توعد  ناشلزنم  هب  اذغ 
فقوت هناخ  نیا  رد  دوخ  دادیوررپ  یگدنز  لوط  رد  اھراب  یسیع   ، نآ زا  دعب   . تفرگ

. درک

یارب یسیع  ، و  دنداتسیا نوتیز  هوک  ۀبل  رد  یدوز  هب  ، و  دنداد همادا  دوخ  هار  هب  اھنآ 
دبعم ، و  قرب قرز و  رپ  یاھخاک   ، سدقم رھش  دوخ ) ۀرطاخ  رد   ) راب نیتسخن 

فعش روش و  نینچ  هاگچیھ  شیگدنز  لوط  رد  یسیع   . دید ار  شردپ  شخب  ماھلا 
رد لیروآ  رھظزادعب  نیا  رد   ، هظحل نیا  رد  هک  یروط   ، دوب هدرکن  هبرجت  ار  یرشب  بان 

یاشامت وحم  مامت  یگتفیش  اب  راب  نیتسخن  یارب   ، نوتیز هوک  رد  نداتسیا  ماگنھ 
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رد هک  یرھش  رطاخ  هب  داتسیا و  هطقن  نیمھ  رد   ، دعب اھلاس  وا  . و  دیدرگ میلشروا 
، شینامسآ راگزومآ  نیرتگرزب  نیرخآ و  ینعی   ، دوب رگید  یربمایپ  یفن  ۀناتسآ 

. تسیرگ

اھنآ  . دوب هبنشجنپ  زور  رھظ  زا  دعب  نونکا   . دنتفر میلشروا  یوس  هب  ناباتش  اھنآ  اما 
تیعمج نینچ  هاگچیھ  یسیع  ، و  دندرک روبع  دبعم  زا  رھش  هب  ندیسر  زا  سپ 

نایدوھی نیا  هنوگچ  هک  نیا  اب  هطبار  رد  وا   . دوب هدیدن  ار  یرشب  تادوجوم  زا  یھوبنا 
. درک هشیدنا  ًاقیمع  دندوب  هدمآ  درگ  اجنیا  رد  هدش  هتخانش  یایند  طاقن  نیرترود  زا 

زا حصف  دیع  ۀتفھ  لوط  رد  اھنآ  تماقا  یارب  هک  دندیسر  یناکم  هب  یدوز  هب  اھنآ 
میرم دنمتورث  دنواشیوخ  کی  هب  قلعتم  گرزب  لزنم  نیا   . دوب هدش  هداد  بیترت  شیپ 

ود رھ  یسیع  ییحی و  نیزاغآ  خیرات  ۀرابرد  ایرکز  قیرط  زا  هک  یسک   ، دوب
نشج ۀتسیاش  یرازگرب  یارب  اھنآ   ، یگدامآ زور   ، دعب زور   . دوب هدینش  ییاھزیچ 

. دندش هدامآ  حصف  دیع  ِتبس 

فسوی  ، دوب وپاکت  رد  حصف  دیع  یارب  یگدامآ  رد  میلشروا  یمامت  هک  یلاح  رد 
وا ندیسر  ضحم  هب  هک  دربب  یا  هدکشناد  ندید  هب  ار  شرسپ  ات  درک  ادیپ  یتصرف 
رظن رد  دعب  لاس  ود  یارب  وا  لیصحت  ۀمادا  یارب  یگلاس  هدزناپ  ِزاین  دروم  نس  هب 
یاھحرط نیا  یمامت  هب  تبسن  یسیع  دید  فسوی  هک  یماگنھ   . دوب هدش  هتفرگ 
ریحتم یتسار  هب  دھد  یم  ناشن  یکدنا  ۀقالع  هچ  هدش  یزیر  همانرب  تقد  هب 

. دش

رارق رگید  یاھتیلاعف  هطوبرم و  تامدخ  یمامت  دبعم و  ریثأت  تحت  ًاقیمع  یسیع 
فرژ اب  نانچ  وا   ، دوب هلاس  راھچ  هک  یماگنھ  زا  راب  نیتسخن  یارب   . دوب هتفرگ 

نیا اب   . دسرپب یدایز  تالاؤس  تسناوت  یمن  هک  دوب  لوغشم  دوخ  یاھ  یشیدنا 
نیا ًالثم   ، دیسرپ شردپ  زا  روآ  تلجخ  لاؤس  نیدنچ  لبق ) تاعفد  نوچمھ   ) وا دوجو 

عافد یب  هانگ و  یب  ناویح  همھ  نیا  نوخ  نتخیر  دنمزاین  ینامسآ  ردپ  ارچ  هک 
یاھشالت اھخساپ و  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  رسپ  ۀرھچ  تلاح  زا  شردپ  . و  تسا

. دوبن هدننک  عناق  وا  رگ  لالدتسا  تخس  شیدنا و  فرژ  رسپ  یارب   ، حیضوت یارب  وا 

نھذ یناحور  ییانشور  زا  یبالیس  جاوما   ، حصف دیع  ِتبس  زا  شیپ  زور  رد 
یارب زیمآ  تبحم  یزوسلد  زا  ار  وا  یرشب  بلق  تفرگ و  ارف  ار  یسیع  یناسنا 

نشج یارب  هک  نادان  یقالخا  رظن  زا  روک و  یونعم  رظن  زا  ِهوبنا  تیعمج 
زا یکی  نیا   . تخاس زیربل  دندوب  هدمآ  درگ  حصف  یناتساب  دیع  تشادگرزب 

نآ لوط  رد  ؛ و  دنارذگ مسج  رد  دنوادخ  رسپ  هک  دوب  ییاھزور  نیرت  هداعلا  قراخ 
هتفای صیصخت  روآ  مایپ  کی  شا  ینیمز  یناگدنز  نارود  رد  راب  نیتسخن  یارب   ، بش
وا ربارب  رد  دوب  هدش  هداتسرف  تیرومأم  هب  لیئونامع  طسوت  هک  نوتگنیولس  زا 

راک ماجنا  هک  تسا  نآ  تقو   . تسا هدیسر  ارف  نآ  تعاس  : ” تفگ هک   ، تشگ رھاظ 
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“. ینک زاغآ  ار  تردپ 

رب یرصان  ۀداوناخ  نیگنس  یاھتیلوئسم  هک  نآ  زا  شیپ  یتح   ، بیترت نیدب  و 
هک رسپ  نیا  هب  ات  دیسر  هار  زا  ینامسآ  روآ  مایپ  نونکا   ، دنیآ دورف  وا  ناوج  یاھشود 

هدیسر ارف  نآ  تعاس  هک  دنک  یروآدای  تشادن  لاس  هدزیس  لماک  روط  هب  زونھ 
زا دادیور  نیتسخن  نیا   . دنک زاغآ  ار  ناھج  کی  یاھتیلوئسم  ِیریگرس  زا  هک  تسا 
رد رسپ  یاطعا  لیمکت  هب  ماجنارس  هک  دوب  ییاھدادخر  زا  ینالوط  ۀریجنز  کی 

. دیماجنا وا “ یھلا  یرشب –  یاھ  هناش  رب  ناھج  کی  تلود   “ ِینیزگیاج ایشنروی و 

رتشیب رتشیب و  ام  یگمھ  یارب   ، مسج رد  یسیع  یرادیدپ  زار   ، نامز تشذگ  اب 
یرصان رسپ  نیا  هک  مینک  کرد  میتسناوت  یم  یتخس  هب  ام   . دش یم  مھف  لباقریغ 
رسپ نیمھ  حور  هنوگچ  میمھف  یمن  زین  هزورما  یتح   . دوب نادابن  یمامت  ۀدننیرفآ 

ام  ، نامز تشذگ  اب   . دنراد طابترا  اھناسنا  یاھناور  اب  وا  یتشھب  ردپ  حور  هدننیرفآ و 
یلاح رد  هک  دیمھف  یم  هدنیازف  روط  هب  وا  یرشب  نھذ  هک  مینیبب  میتسناوت  یم 
یور ناھج  کی  تیلوئسم   ، حور رد   ، درک یم  یگدنز  مسج  رد  ار  شیگدنز  هک 

. دوب راوتسا  وا  یاھشود 

ناوج نآ  ناتساد  ، و  دسر یم  نایاپ  هب  یرصان  رسپ  یناگدنز  نارود  بیترت  نیدب 
نمض نونکا  هک  ددرگ  یم  زاغآ  یھلا —  هاگآ  دوخ  هدنیازف  روط  هب  ِناسنا  غلاب — 
شنیدلاو و یاھوزرآ  اب  شیگدنز  شرتسگ  لاح  رد  دوصقم  قیفلت  یارب  شالت 
نارود نوماریپ  قمعت   ، شرصع راگزور و  ۀعماج  شا و  هداوناخ  لابق  رد  شفیاظو 

. دنک یم  زاغآ  نیمز  رد  ار  شیناگدنز 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 125
میلشروا رد  یسیع 

زا رت و  هدننک  لوغشم  یسیع  ینیمز  یگدنز  دادیوررپ  نارود  مامت  رد  یدادخر  چیھ 
میلشروا هب  وا  یندنام  دای  هب  رادید  نیتسخن  نیا  زا  رتزیگنا  ناجیھ  یناسنا  ۀبنج 

تشاد تکرش  نآ  رد  ییاھنت  هب  هک  دبعم  یاھثحب  ۀبرجت  ریثأت  تحت  هژیو  هب  وا   . دوبن
ات وا  یناوجون  یکدوک و  یدعب  نارود  گرزب  دادیور  ناونع  هب  نیا  ، و  دوب هتفرگ  رارق 
زور دنچ  زا  ندرب  تذل  یارب  وا  تصرف  نیتسخن  نیا   . دنام یقاب  شرطاخ  رد  اھتدم 
ۀرود نیا   . دوب تیدودحم  لرتنک و  نودب  تفر  دمآ و  فعش  روش و  ، و  لقتسم یگدنز 

ییاھر نیتسخن   ، حصف دیع  زا  دعب  ۀتفھ  لوط  رد   ، هدشن تیادھ  ِیگدنز  هاتوک 
نآ زا  سپ  . و  دوب هدش  دنم  هرھب  نآ  زا  ماگنھ  نآ  ات  وا  هک  دوب  ییاھتیلوئسم  زا  لماک 

سح رھ  زا  نآ  لثم  ییاھر  ۀرود  کی  دناوتب  رگید  راب  ات  دیشک  لوط  اھلاس 
. دشاب هتشاد   ، هاتوک یتدم  یارب  یتح   ، تیلوئسم

یرابجا اھنآ  روضح  ؛  دنتفر یم  میلشروا  هب  حصف  دیع  نشج  یارب  تردن  هب  نانز 
ار اھنآ  شردام  هک  نیا  رگم   ، درک یم  عانتما  نتفر  زا  ًالمع  یسیع  دوجو  نیا  اب   . دوبن

نانز زا  یرایسب   ، دورب تفرگ  میمصت  شردام  هک  یماگنھ  . و  درک یم  یھارمھ 
رب رد  حصف  دیع  هورگ  ور  نیا  زا   . دندش بیغرت  رفس  نیا  هب  نتفر  یارب  هرصان  رگید 
دیع مزاع  هرصان  زا  هشیمھ  هک   ، دوب نادرم  هب  تبسن  نانز  دادعت  نیرتشیب  ۀدنریگ 
یس دصکی و  رومزم  میلشروا  هب  نتفر  ریسم  لوط  رد  هاگھگ  اھنآ   . دندش یم  حصف 

. دندناوخ یم  زاوآ  تروص  هب  ار 

، دندیسر نوتیز  هوک  ۀلق  هب  هک  یتقو  ات  دندرک  کرت  ار  هرصان  اھنآ  هک  یماگنھ  زا 
رد وا   . درک هبرجت  ار  ینالوط  یاسرف  تقاط  ینیب و  شیپ  لباق  راظتنا  کی  یسیع 
یا هنوگ  هب  شدبعم  میلشروا و  زا  هک  دوب  هدینش  یکدوک  داش  نارود  رساترس 

. دنک هدھاشم  ار  اھنآ  تیعقاو  رد  یدوز  هب  دوب  انب  نونکا  ؛ و  دوش یم  دای  زیمآ  مارتحا 
یسیع هک  دوب  یزیچ  زا  شیب  ًامامت  رتکیدزن  ۀلصاف  زا   ، نوریب زا  نوتیز و  هوک  زا  دبعم 

، دش لخاد  نآ  سدقم  یاھ  هزاورد  زا  هراب  کی  هب  هک  یماگنھ  اما  ؛  تشاد راظتنا 
. تشگ زاغآ  شگرزب  یگدروخرس 

زا هورگ  نآ  هب  ات  درک  روبع  دبعم  ۀطوحم  نایم  زا  شردام  ردپ و  اب  هارمھ  یسیع 
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کربتم لیئارسا  نادنورھش  ناونع  هب  دوب  رارق  هک  ددنویپب  نوناق  دیدج  نارسپ 
نیلوا اما   ، دش دیماان  یردق  دبعم  تیعمج  یلک  راتفر  ۀوحن  زا  وا   . دنوش مالعا 

، نانز نلاس  هب  شنتفر  ریسم  رد  شردام  هک  دش  دراو  وا  هب  یتقو  زور  ِگرزب  کوش 
نتفر یارب  شردام  هک  دوب  هدرکن  روطخ  یسیع  نھذ  هب  هاگچیھ   . درک کرت  ار  اھنآ 
هدش روبجم  شردام  هک  نیا  زا  وا  ، و  درک دھاوخن  یھارمھ  ار  وا  کربت  مسارم  هب 

هک یلاح  رد   . دوب هتفشآرب  ًالماک  دوش  لمحتم  ار  یا  هنالداعریغ  ضیعبت  نینچ  دوب 
هب زیمآ  ضارتعا  رظن  راھظا  دنچ  زج  هب   ، دوب هدش  هدرزآ  عوضوم  نیا  زا  تدش  هب  وا 
دعب هتفھ  کی  هک  نانچ   ، درک رکف  ًاقیمع  ، و  درک رکف  وا  اما   . تفگن یزیچ   ، شردپ

. تخاس راکشآ  ار  نیا  ناراگزومآ  نابتاک و  زا  وا  یاھشسرپ 

تشرس ندوب و  یرَسرَس  رطاخ  هب  اما   ، تشاذگ رس  تشپ  ار  کربت  مسارم  وا 
ار هرصان  ۀسینک  مسارم  هک  یصخش  ۀقالع  نآ  یارب  وا   . دش سویأم  نآ  یداع 
دماشوخ شردام  هب  تشگزاب و  وا  سپس   . دوب هدش  گنتلد  درک  یم  یگژیو  نییعت 

، اھطایح دبعم و  شوح  لوح و  هب  شرفس  نیلوا  رد  ار  شردپ  ات  دش  هدامآ  تفگ و 
نآ رد  تسناوت  یم  دبعم  ۀطوحم   . دنک یھارمھ  نآ  نوگانوگ  یاھورھار  ، و  اھنلاس
نیا تمظع  هچ  رگ  ، و  دھد یاج  دوخ  رد  ار  رگشیاین  نت  رازھ  تسیود  زا  شیب  دحاو 
هب دوب —  هدید  ماگنھ  نآ  ات  وا  هک  رگید  نامتخاس  رھ  اب  هسیاقم  رد  اھنامتخاس — 

ِیونعم تیمھا  یور  قمعت  اب  رتشیب  وا   ، تشاذگ ریثأت  شنھذ  یور  دایز  ۀزادنا 
. دوب هدش  واکجنک  اھنآ  هب  طوبرم  شتسرپ  دبعم و  مسارم 

یور تسا  نیدامن  ابیز و  هک  هچنآ  اب  هطبار  رد  دبعم  یاھنییآ  زا  یرایسب  هچ  رگا 
نیا یعقاو  یناعم  حیضوت  زا  وا   ، تشاذگ یم  ریثأت  قیمع  یا  هنوگ  هب  وا  ساسحا 
وا ۀنایارگوجتسج  یاھشسرپ  زا  یرایسب  هب  خساپ  رد  شردام  ردپ و  هک  مسارم 

شیاین شتسرپ و  ریسافت  نآ  یسیع   . دش یم  دیماان  هشیمھ  دندرک  یم  هئارا 
هب دشاب  لاعتم  رداق  بضغ  ای  دنوادخ  مشخ  هب  داقتعا  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ار  یبھذم 
نیا نوماریپ  رتشیب  یاھثحب  رد   ، دبعم زا  رادید  نایاپ  زا  سپ   . تفریذپ یمن  هجو  چیھ 

تاداقتعا شریذپ  وا  هک  دیزرو  رارصا  تمیالم  اب  شردپ  هک  یماگنھ   ، اھشسرپ
اب ، و  درک ور  شردام  ردپ و  هب  هاگان  هب  یسیع   ، دنک قیدصت  ار  یدوھی  سکدترُا 
هتشاد تقیقح  دناوت  یمن  نیا   ، مردپ : ” تفگ شردپ  نامشچ  هب  هناسمتلم  یھاگن 

. درگنب هنوگ  نیدب  نیمز  رد  شراکاطخ  نادنزرف  هب  دناوت  یمن  ینامسآ  ردپ  دشاب — 
تسود ار  شنادنزرف  یراد  تسود  ارم  وت  هک  ینآ  زا  رتمک  دناوت  یمن  ینامسآ  ردپ 

، مھد ماجنا  یا  هنادرخبان  راک  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، مناد یم  بوخ  نم  . و  درادب
نینچ زا   ، نم ینیمز  ردپ   ، وت رگا   . یوش یمن  کانبضغ  نیگمشخ و  نم  رب  زگرھ  وت 

هزادنا هچ  ینامسآ  ردپ  سپ   ، یرادروخرب یھلا  تایصوصخ  زا  یناسنا  یباتزاب 
ار هدیقع  نیا  نم   . دشاب یگدنشخب  زا  راشرس  یکین و  زا  هدنکآ  دیاب  یم  رتشیب 

“. دراد تسود  ارم  مینیمز  ردپ  زا  رتمک  مینامسآ  ردپ  هک  مریذپ  یمن 
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دوخ شمارآ   ، دندینش ار  دوخ  دشرا  رسپ  نانخس  نیا  میرم  فسوی و  هک  یماگنھ 
دنوادخ و رھم  ۀرابرد  ار  وا  رظن  هک  دندرکن  شالت  هاگچیھ  رگید  ، و  دندرک ظفح  ار 

. دنھد رییغت  ینامسآ  ردپ  یگدنیاشخب 

دبعم زا  یسیع  رادید  - 1

حور ۀدھاشم  زا   ، تفر یم  هک  اج  رھ  هب  یسیع   ، دبعم یاھطایح  رساترس  رد 
رد ناشروضح  اب  ار  دبعم  رد  تیعمج  راتفر  وا   . دش یم  تحاران  هکوش و  یتمرح  یب 

لخاد هب  ار  وا  شردپ  هک  یماگنھ  اما   . تشادنپ یم  راگزاسان  شردپ “ لزنم  ”
اجنآ رد   . درک تفایرد  ار  شیناوج  یگدنز  نارود  کوش  وا   ، درب نایدوھیریغ  ۀطوحم 

عب اب  هک  نداد  مانشد  دنلب و  یادص  اب  ندرک  تبحص   ، موھفمان یاھنابز  یادص  رس و 
رگناشن هک  ینعم  یب  یاھادص  ، و  دوب هتخیمآ  رد  هتفشآ  یا  هنوگ  هب  نادنفسوگ  عب 

دوب رگید  یراجت  نوگانوگ  یاھالاک  ینابرق و  تاناویح  ناگدنشورف  نافارص و  روضح 
. دش یم  هدینش 

یرس کبس  نایپسور  ندید  ۀطساو  هب  هک  دوب  وا  تکازن  سح   ، همھ زا  شیب  اما 
تسرد  ، دوب هدش  هتفشآرب  دنداد  یم  نالوج  دبعم  ۀطوحم  نیا  لخاد  رد  ًابیرقت  هک 

هدید یگزات  هب  سیروفس  زا  رادید  ماگنھ  رد  هک  یا  هدرک  شیارآ  نانز  نینچ  هیبش 
زا وا  ، و  تخیگنارب لماک  روط  هب  ار  وا  یناوج  مشخ  مامت  دبعم  یتمرح  یب  نیا   . دوب

. درکن گنرد  فسوی  اب  دوخ  ساسحا  ۀنادازآ  نتشاذگ  نایم  رد 

ِیتشز ندید  زا  اما   ، درک یم  نیسحت  ار  دبعم  رد  تمدخ  تاساسحا و  یسیع 
. دوب هدش  هکوش  رکف  یب  نارگشیاین  زا  یرایسب  ۀرھچ  رد  یونعم 

هک دندیسر  دبعم  یوربور  رد  یگنس  ۀچقات  ریز  رد  نانھاک  طایح  هب  نونکا  اھنآ 
زا نوخ  نتسش  تاناویح و  زا  ییاھ  هلگ  نتشک  ات   ، تشاد رارق  اجنآ  رد  بارحم 

شرفگنس  . دننک هدھاشم  ار  یزنرب  ۀراوف  رد  یخالس  راد  هدھع  نانھاک  ناتسد 
دوب ینآ  زا  شیب   ، گرم لاح  رد  تاناویح  یادص  ، و  نانھاک نینوخ  ناتسد   ، دولآ نوخ 

رسپ نیا  کانتشحو  ۀنحص  نآ   . دنک لمحت  دناوتب  تعیبط  قشاع  رسپ  نیا  هک 
اجنآ زا  درک  سامتلا  تفرگ و  مکحم  ار  شردپ  یوزاب  وا  ؛  درک یم  تحاران  ار  یرصان 
راجنھان و یاھ  هدنخ  یتح  ، و  دنتشگزاب نایدوھیریغ  طایح  نایم  زا  اھنآ   . دنورب

هک دندوب  ییاھ  هنحص  زا  رت  هدنھد  نیکست  دینش  اجنآ  رد  وا  هک  هدننز  یاھ  یخوش 
. دوب هدید  یگزات  هب  وا 

روط هب   ، هدرک نوگرگد  ار  شرسپ  لاح  دبعم  نییآ  یاشامت  هنوگچ  دید  هک  فسوی 
روط هب  هک  یا  هزاورد   ، درک تیادھ  اجنآ  هب  ابیز “ ۀزاورد   ” ندید یارب  ار  وا  هنالقاع 
رادید نیتسخن  یارب  رادقم  نیمھ  اما   . دوب هدش  هتخاس  یتنِرُق  زنرب  زا  هنادنمرنھ 
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زا رود  دنتشگزاب و  میرم  دزن  ییالاب  طایح  هب  اھنآ   . دوب یفاک  دبعم  زا  یسیع 
للجم ۀناخ  زا  اھنآ   . دندز مدق  دازآ  یاوھ  رد  تعاس  کی  تدم  هب  تیعمج 

نیا یط  رد   . دندرک ندید  یمور  نانابھگن  جرب  ، و  ینومشَح رصق   ، سیدوریھ
دنراد هزاجا  میلشروا  نانکاس  طقف  هک  داد  حیضوت  یسیع  هب  فسوی  شدرگ 

رد راب  هس  طقف  لیلج  نانکاس  هک  نیا  ، و  دنشاب دبعم  رد  هنازور  یاھینابرق  دھاش 
تقو رد   ، حصف دیع  ماگنھ  رد  دنیآ : یم  اجنآ  هب  دبعم  شیاین  رد  تکرش  یارب  لاس 
رد اھ  همیخ  دیع  ماگنھ  رد  )، و  حصف دیع  زا  دعب  هتفھ  تفھ   ) تساکیطنپ نشج 
دیع ود  نوماریپ  اھنآ  سپس   . دندش هداھن  داینب  یسوم  طسوت  اھنشج  نیا   . ربتکا

لحم هب  اھنآ  نآ  زا  سپ   . دندرک تبحص  دندش  رارقرب  اھدعب  هک  میروپ  فقو و 
. دندش هدامآ  حصف  دیع  نشج  یارب  دنتفر و  ناشتنوکس 

حصف دیع  یسیع و  - 2

ِنوعمش ۀداوناخ  ناگتسب  ای   ، نانامھیم زا  یرصان  ۀداوناخ  جنپ  حصف  دیع  نشج  رد 
نیا ندرک  یخالس   . دوب هدیرخ  حصف  دیع  ۀرب  هورگ  یارب  نوعمش  ، و  دندوب یناتب 

رایسب دبعم  زا  شرادید  ماگنھ  رد  ار  یسیع  هک  دوب  هوبنا  دادعت  نینچ  رد  اھ  هرب 
اما  ، دوش فرص  میرم  نادنواشیوخ  اب  حصف  دیع  ماش  هک  دوب  رارق   . تخاس رثأتم 

. دنریذپب ار  یناتب  هب  نتفر  یارب  توعد  هک  دومن  دعاقتم  ار  شردام  ردپ و  یسیع 

نان اب  هدش  نایرب  تشوگ  دندمآ و  مھ  درگ  حصف  دیع  مسارم  یارب  اھنآ  بش  نآ 
زا  ، دوب هتسب  نامیپ  هزات  یرسپ  یسیع  هک  اجنآ  زا   . دندروخ خلت  یاھیزبس  ریطف و 

ماجنا ار  راک  نیا  یبوخ  هب  وا  ، و  دھد حرش  ار  حصف  دیع  أشنم  ات  دش  هتساوخ  وا 
ندرک هفاضا  اب   ، دوب هدینش  هدید و  یگزات  هب  هک  ییاھزیچ  ۀطساو  هب  وا  اما   ، داد

یلو ناوج  نھذ  یور  تاساسحا  ۀدننک  سکعنم  یمک  هک  رامشیب  یاھرظن  راھظا 
مسارم زاغآ  نیا   . تخاس هچاپتسد  یا  هزادنا  ات  ار  شردام  ردپ و  دوب  شدنمشیدنا 

. دوب حصف  دیع  نشج  ۀزور  تفھ 

ردپ و هب  تاعوضوم  نیا  ۀرابرد  یسیع  هچ  رگ   ، ماگنھ دوز  تقو  نیا  رد  یتح 
دومن شنھذ  رد  رما  نیا  ۀناشیدنا  فرژ  یسررب  هب  عورش   ، تفگن یزیچ  شردام 
نھذ رد  وا   . دوش رازگرب  ینابرق  ۀرب  نودب  حصف  دیع  نشج  تسا  هتسیاش  هک 
ینابرق یایادھ  ۀنحص  نیا  زا  ینامسآ  ردپ  هک  دومن  یم  نانیمطا  ساسحا  شدوخ 
هک تشگ  یم  ممصم  هدنیازف  روط  هب  وا   ، اھلاس تشذگ  اب  ، و  تسین دونشخ 

. دنک رارقرب  ار  یزیرنوخ  نودب  حصف  دیع  کی  نشج  یزور 

رد هدننک  ناشیرپ  یاھباوخ  اب  وا  تحارتسا   . دیباوخ مک  رایسب  بش  نآ  رد  یسیع 
تاضقانت و ۀطساو  هب  وا  نھذ   . تشگ لتخم  دایز  ۀزادنا  هب  جنر  راتشک و  اب  هطبار 
هدش راد  هحیرج  شبلق  دوب و  هتفشآ  یدوھی  ِینییآ  متسیس  لک  ِتایھلا  ِیگدوھیب 
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نایاپ هزات  هک  یزور  یاھدادخر  ببس  هب  اھنآ   . دندیباوخ مک  زین  وا  ردام  ردپ و   . دوب
نانآ دید  زا  هک  رسپ  راتفر  رطاخ  هب  اھنآ   . دندوب هتخیر  مھ  هب  دایز  ۀزادنا  هب  دوب  هتفای 
لوط رد  میرم   . دندوب هدیجنر  ًالماک  ناشبلق  رد  دیسر  یم  رظن  هب  ممصم  بیجع و 

رگ  ، دنام یقاب  مارآ  فسوی  اما   ، دوب برطضم  رارق  یب  یا  هنوگ  هب  بش  نیزاغآ  شخب 
لئاسم نیا  اب  هطبار  رد  هک  نیا  زا  اھنآ  ود  رھ   . دوب مگردرس  هزادنا  نامھ  هب  هچ 

هک دندرک  یم  تأرج  اھنآ  رگا  لاح  نیا  اب   ، دنتشاد میب  دننک  تبحص  رسپ  اب  هناقداص 
. درک یم  تبحص  شردام  ردپ و  اب  یدنسرخ  اب  یسیع  دننک  قیوشت  ار  وا 

نیکست یارب  ، و  دوب رت  لوبق  لباق  یسیع  یارب  دبعم  رد  دعب  زور  یناحور  تامدخ 
ییامنھار ناوج  ِرزاعلیا  دعب  زور  دادماب   . دوب رثؤم  لبق  زور  دنیاشوخان  تارطاخ 

کیتامتسیس تحایس  ریس و  هب  عورش  اھنآ  ، و  تفرگ هدھع  هب  ار  یسیع 
یاھناکم یسیع   ، دسر نایاپ  هب  زور  هک  نآ  زا  شیپ   . دندومن نآ  ۀموح  میلشروا و 
نایرج اھنآ  رد  خساپ  شسرپ و  تاسلج  شزومآ و  هک  دبعم  فارطا  رد  نوگانوگ 
اب هک  سادقالا  سدق  ناکم  زا  رادید  دنچ  زا  ریغ  هب  ؛ و  دومن فشک  ار  دنتشاد 

هچ یتسار  هب  هدننک  ادج  ۀدرپ  تشپ  رد  دمھفب  ات  دوب  هدش  هریخ  نآ  هب  یتفگش 
. دنارذگ یشزومآ  تاسلج  نیا  رد  دبعم  شوح  لوح و  رد  ار  شتقو  رتشیب   ، دراد رارق 

نامرف دیدج  نارسپ  نایم  رد  ار  دوخ  هاگیاج  یسیع   ، حصف دیع  ۀتفھ  رساترس  رد 
یا هدرن  زا  جراخ  رد  تسیاب  یم  وا  هک  دوب  ینعم  نیدب  نیا  ، و  دومن ظفح  ادخ 
ادج دندوبن  لیئارسا  لماک  ِنادنورھش  هک  ار  یدارفا  ۀیلک  هک  تسشن  یم 
یرایسب ندیسرپ  زا  دوب  هاگآ  شیناوج  هب  تبسن  بیترت  نیدب  هک  وا   . تخاس یم 
یراددوخ دندوب  مطالت  رد  ناشورخ  یجوم  نوچمھ  شنھذ  رد  هک  اھشسرپ 

هب ِناناوج  یارب  اھتیدودحم  نیا  عفر  حصف و  دیع  نشج  نایاپ  ات  وا  لقادح  ؛  درک یم 
. دومن یراددوخ  هدش  فقو  یگزات 

ار بش  دورب و  رزاعلیا  لزنم  هب  تفای  هزاجا  یسیع   ، حصف دیع  ۀتفھ  ۀبنشراھچ  رد 
ار یسیع  یاھتبحص  میرم  ، و  اترام  ، رزاعلیا زور  نیا  رصع  رد   . دنارذگب یناتب  رد 

رھ دعب  هب  بش  نآ  زا  ، و  دندینش یھلا  یرشب و   ، نادواج ارذگ و  تاعوضوم  ۀرابرد 
. تسا ناشدوخ  ردارب  وا  ایوگ  هک  دنتشاد  تسود  ار  وا  نانچ  اھنآ  هس 

ۀریاد هب  شریذپ  یارب  یتح  وا  اریز   ، دید ار  رزاعلیا  رتمک  یسیع   ، هتفھ نایاپ  ات 
یمومع ثحابم  زا  یخرب  رد  هک  دنچ  رھ   ، دوبن طیارش  دجاو  دبعم  یاھثحب  ِینوریب 
یسیع نس  مھ  رزاعلیا   . درک یم  تکرش  دش  یم  رازگرب  ینوریب  یاھطایح  رد  هک 
هتفریذپ نوناق  نارسپ  ناونع  هب  فقو  یارب  تردن  هب  ناناوج  میلشروا  رد  اما   ، دوب

. دندوب هلاس  هدزیس  لماک  روط  هب  هک  نیا  رگم   ، دندش یم 

ییاھنت هب  هک  یلاح  رد  ار  یسیع  اھراب  شردام  ردپ و   ، حصف دیع  ۀتفھ  لوط  رد 
درک یم  رکف  ًاقیمع  هتفرگ و  شناتسد  نایم  رد  ار  شناوج  رس  هتسشن و 
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دنتسناد یمن  هک  اجنآ  زا  ، و  دندوب هدیدن  وا  زا  ار  یراتفر  نینچ  زگرھ  اھنآ   . دنتفای یم 
هدرزآ شحور  مگ و  رد  رس  شنھذ  هزادنا  هچ  دنارذگ  یم  رس  زا  هک  یا  هبرجت  اب 
تشذگ زا  اھنآ   . دننک هچ  دنتسناد  یمن  اھنآ  ؛  دندوب هدش  جیگ  تدش  هب   ، تسا

ار ناشرسپ  تساوخ  یم  ناشلد  دندرک و  یم  لابقتسا  حصف  دیع  ۀتفھ  یاھزور 
. دننادرگزاب هرصان  هب  ناما  نما و  تشاد  بیجع  یراتفر  هک 

یدایز تامیظنت  وا  هتفھ  نایاپ  ات   . درک یم  رکف  شتالکشم  ۀرابرد  زور  رھ  یسیع 
شناوج نھذ   ، دیسر ارف  هرصان  هب  تشگزاب  تقو  هک  یماگنھ  اما  ؛  دناسر ماجنا  هب 

خساپ یاھشسرپ  زا  یا  هعومجم  اب  دوب و  ور  هب  ور  اھ  یمگردرس  هوبنا  اب  زونھ 
. دوب هدش  هطاحا  هدشن  لح  تالکشم  هتفاین و 

زا یسیع  راگزومآ  هارمھ  هب   ، دننک کرت  ار  میلشروا  میرم  فسوی و  هک  نآ  زا  شیپ 
یگلاس هدزناپ  نس  هب  ندیسر  زا  سپ  یسیع  هک  دنداد  یعطق  یتابیترت  هرصان 

یاھیمداکآ نیرت  فورعم  زا  یکی  رد  ار  دوخ  یلیصحت  ینالوط  ۀرود  ددرگزاب و 
هب ناشیاھرادید  رد  ار  شراگزومآ  نیدلاو و  یسیع   . دنک زاغآ  دوھی  تایعرش 
اھنآ هچنآ  رھ  هب  تبسن  وا  هک  نیا  ۀدھاشم  زا  اھنآ  اما   ، دومن یھارمھ  هسردم 

تحاران یگمھ  دیسر  یم  رظن  هب  توافت  یب  ردقنآ  دنداد  یم  ماجنا  دنتفگ و  یم 
فسوی ، و  دوب هدرزآ  ًاقیمع  میلشروا  رادید  هب  تبسن  وا  یاھشنکاو  زا  میرم   . دندوب

. دوب هدش  هدز  تریح  ًالماک  رسپ  لومعمریغ  راتفر  بیجع و  تاراھظا  زا 

تصرف زا  وا   . دوب یسیع  یگدنز  رد  گرزب  دادیور  کی  حصف  دیع  ۀتفھ   ، همھ نیا  اب 
تذل  ، فقو یارب  اتمھ  یاھادیدناک   ، دوخ نس  مھ  نارسپ  زا  یدایز  دادعت  اب  تاقالم 
، نیرھنلا نیب  رد  مدرم  یگدنز  ۀوحن  زا  ندش  هاگآ  روظنم  هب  ار  اھسامت  نیا  ، و  درب
ۀوحن اب  وا   . تفرگ راک  هب  مور  یبرغ  تسدرود  یاھناتسا  زین  ، و  تراپ ، و  ناتسکرت

. دوب انشآ  شیپ  زا  یا  هزادنا  ات  نیطسلف  کیدزن  قطانم  ریاس  رصم و  ناناوج  دشر 
زا شیب  اب  یرصان  رسپ  دنتشاد و  روضح  میلشروا  رد  ناوج  نارازھ  ماگنھ  نیا  رد 
وا  . درک وگتفگ  ًالصفم  شیب  مک و  ، و  هدومن تاقالم  ًاصخش  اھنآ  زا  نت  هاجنپ  دصکی و 

یبرغ ۀداتفا  رود  یاھروشک  رود و  یقرش  یاھروشک  زا  هک  ییاھنآ  هب  هژیو  هب 
هک نیا  زا  نتفای  یھاگآ  روظنم  هب  اھسامت  نیا  ۀجیتن  رد   . دوب دنمقالع  دندمآ  یم 

تمحز هنوگچ  ناشیگدنز  نارذگ  یارب  شعونمھ  یاھناسنا  نوگانوگ  یاھھورگ 
. دش داجیا  رسپ  رد  ایند  رود  هب  رفس  هب  لیم  دنشک  یم 

میرم فسوی و  تمیزع  - 3

دیع نشج  نایاپ  زا  سپ  هتفھ  زور  نیتسخن  رد  یرصان  هورگ  هک  دوب  نیا  رب  رارق 
ماجنا ار  راک  نیا  اھنآ   . دنوش عمج  دبعم  زا  یا  هیحان  رد  رھظ  زا  شیپ  ۀمین  رد  حصف 
یسیع ردام  ردپ و  هک  یلاح  رد   . دندرک زاغآ  ار  هرصان  هب  تشگزاب  رفس  دنداد و 
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دبعم لخاد  هب  اھثحب  هب  نداد  شوگ  یارب  وا  دندوب  ناشنارفسمھ  ندمآ  درگ  رظتنم 
هب دمآ  تفر و  یط  هک  هنوگ  نامھ  هب   . دش تکرح  ۀدامآ  هورگ  یدوز  هب   . تفر
یھورگ رد  نانز  هورگ و  کی  رد  نادرم   ، دوب مسر  نانآ  یارب  میلشروا  یاھنشج 

هک وا   . دوب هتفر  میلشروا  هب  نانز  هورگ  شردام و  هارمھ  هب  یسیع   . دنتفر رگید 
هب نادرم  هورگ  شردپ و  هارمھ  هب  دوب  انب   ، دوب هدش  فقو  ِناوج  درم  کی  نونکا 
، درک یم  تکرح  یناتب  یوس  هب  یرصان  هورگ  هک  یلاح  رد  اما   . ددرگزاب هرصان 
یارب نامز  تشذگ  زا  ، و  دوب هدش  ناگتشرف  ثحب  بوذجم  ًالماک  دبعم  رد  یسیع 

یاھوگتفگ تقوم  لیطعت  تقو  ات  وا  . و  دوب هدنام  لفاغ  ًالماک  دوخ  نیدلاو  تمیزع 
. تسا هدنام  یقاب  رس  تشپ  هک  دشن  هجوتم  رھظ  ماگنھ  رد  دبعم 

اب وا  هک  درک  یم  نامگ  میرم  اریز  دندشن  یسیع  ندوبن  هجوتم  هرصان  نارفاسم 
نانز هورگ  اب  وا  درک  یم  رکف  فسوی  هک  یلاح  رد   ، تسا هدرک  رفس  نادرم  هورگ 
تیادھ ار  میرم  غالا  هک  یلاح  رد   ، نانز هورگ  اب  یسیع  اریز   ، تسا هدش  راپسھر 
احیرا هب  هک  نیا  ات  دندشن  وا  تبیغ  هجوتم  اھنآ   . دوب هتفر  میلشروا  هب   ، درک یم 

هک یھورگ  نیرخآ  زا  وج  سرپ و  زا  سپ  اھنآ   . دندش هنابش  تماقا  ۀدامآ  دندیسر و 
، دوب هدیدن  ار  ناشرسپ  اھنآ  زا  کیچیھ  هک  نیا  زا  عالطا  دوب و  هدیسر  احیرا  هب 
تبسن ار  وا  لومعمریغ  یاھشنکاو  زا  یرایسب  اھنآ   . دندنارذگ ار  باوخ  نودب  یبش 
هداتفا وا  یارب  تسا  نکمم  یقافتا  هچ  هک  نیا  حصف و  دیع  ۀتفھ  یاھدادخر  هب 

نانیمطا میلشروا  کرت  زا  شیپ  هک  نیا  یارب  ، و  دندرمشرب ناشنھذ  رد  دشاب 
. دندرک شنزرس  یمارآ  هب  ار  رگیدکی   ، تسا هورگ  رد  وا  دنتفاین 

دبعم رد  مود  لوا و  یاھزور  - 4

دیدپان لابند  هب  ، و  دوب هدنام  یقاب  دبعم  رد  رھظ  زا  دعب  لوط  رد  یسیع   ، انثا نیا  رد 
ّوج زا  درک و  یم  شوگ  اھثحب  هب   ، حصف دیع  ۀتفھ  هوبنا  تیعمج  ِشیب  مک و  ِندش 
رد هک   ، رھظ زا  دعب  یاھثحب  نایاپ  رد  یسیع   . درب یم  تذل  اجنآ  رت  تکازن  اب  رتمارآ و 

نوعمش ۀداوناخ  هک  یتقو  تسرد  ، و  تفر یناتب  هب   ، درکن تکرش  اھنآ  زا  کیچیھ 
یسیع ندید  زا  ناوج  هس   . دیسر هار  زا  دندش  یم  هدامآ  ناشماش  فرص  یارب 

. دنام نوعمش  لزنم  رد  بش  وا  ، و  دنتفگ دماشوخ  وا  هب  دندش و  لاحشوخ  رایسب 
ییاھنت رد  ار  شتقو  ۀدمع  شخب  ، و  داد ماجنا  یمک  رایسب  رادید  رصع  لوط  رد  وا 

. دنارذگ یشیدنا  فرژ  هب  غاب  رد 

نوتیز هوک  یالاب  رد  وا   . دیدرگ دبعم  ۀناور  دش و  رادیب  یسیع  دعب  زور  هاگرحس 
رقف اب  یمدرم  تسیرگ —  دید  یم  شنامشچ  اب  هک  یا  هرظنم  ندید  زا  درک و  فقوت 
وا  . دندرک یم  یگدنز  مور  نایھاپس  تراظن  تحت  هک  تنس  دنب  دیق و  رد   ، یونعم

اھثحب رد  هک  دوب  هتفرگ  ار  شمیمصت  ، و  تفای دبعم  رد  ار  دوخ  رھظ  زا  شیپ  یمک 
نامھ زا  هتساخرب و  باوخ  زا  دوز  حبص  زین  میرم  فسوی و   ، انثا نیا  رد   . دنک تکرش 
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، دنتفر دوخ  نادنواشیوخ  لزنم  هب  ناباتش  اھنآ  ادتبا   . دنتشگزاب میلشروا  هب  هار 
اما  ، دنتشاد تماقا  نآ  رد  هداوناخ  کی  تروص  هب  حصف  دیع  ۀتفھ  لوط  رد  هک  ییاج 

. تسا هدیدن  ار  یسیع  سکچیھ  هک  تخاس  راکشآ  ار  تیعقاو  نیا  وج  سرپ و 
دزن بش  یارب   ، دنتفاین وا  زا  یرثا  چیھ  دنتشگ و  ار  زور  مامت  هک  نآ  زا  سپ 

. دنتشگزاب دوخ  نادنواشیوخ 

وا  . درک حرطم  ار  دوخ  تالاؤس  داد و  جرخ  هب  تماھش  یسیع  ییامھدرگ  نیمود  رد 
رد شیناوج  اب  راگزاس  یقیرط  هب  هشیمھ  اما  زیگنا  تفگش  رایسب  یا  هویش  هب 

ناراگزومآ یارب  وا  حیرص  یاھشسرپ  تاقوا  یھاگ   . درک تکرش  دبعم  یاھثحب 
عضاوتم و یا  هیحور  نانچ  وا  اما   ، دندوب روآ  تلجخ  یا  هزادنا  ات  دوھی  نوناق  مِلاع 
رثکا هک  داد  یم  ناشن  دوخ  زا  یریگدای  یارب  راکشآ  قایتشا  اب  مأوت  دروخرب  شوخ 
وا هک  یماگنھ  اما   . دننک راتفر  وا  اب  لماک  ۀظحالم  اب  دندوب  لیام  دبعم  ناراگزومآ 
زا جراخ  رد  هک  ار  تسم  یدوھیریغ  کی  ِنتشک  ِتلادع  هک  داد  جرخ  هب  تراسج 

هب فورعم  عونمم و  ۀطوحم  هب  یدمعریغ  روط  هب  دز و  یم  هسرپ  نایدوھیریغ  طایح 
شربص رت  بصعتم  ناراگزومآ  زا  یکی   ، دربب لاؤس  ریز  تسا  هدش  دراو  دبعم  سدقم 
درک و ور  وا  هب  هنانیگمشخ  یھاگن  اب  ، و  دش زیربل  رسپ  یحیولت  یاھداقتنا  زا 
زا رتمک  هام  راھچ  زا  شیب  یکدنا  : ” داد خساپ  یسیع   . دراد لاس  دنچ  دیسرپ 

وت ارچ  سپ  : ” تفگ خساپ  رد  دوب  هدش  ینابصع  نونکا  هک  راگزومآ  “ . لاس هدزیس 
یسیع هک  یماگنھ  و  “ . یا هدیسرن  نوناق  رسپ  کی  نس  هب  هک  وت  ؟  یتسھ اجنیا 

، هدناسر ماجنا  هب  ار  کربت  سیدقت و  مسارم  حصف  دیع  مسارم  لوط  رد  داد  حیضوت 
هب ادصکی  ناراگزومآ   ، تسا هرصان  سرادم  زا  لیصحتلا  غراف  درگاش  کی  هک  نیا  و 

اما “ . تسا هرصان  لھا  وا  هک  میتسناد  یم  دیاب  : ” دنداد خساپ  زیمآرخسمت  یا  هنوگ 
نس رد  ار  وا  عقاو  رد  هرصان  رد  هسینک  نانارمکح  رگا  هک  دیزرو  رارصا  اھنآ  ربھر 
دیابن یسیع   ، دنا هدرک  لیصحتلا  غراف  یگلاس  هدزیس  یاج  هب  یگلاس  هدزاود 

ار اجنآ  دنتساخرب و  اج  زا  وا  نایوگدب  زا  نت  نیدنچ  هک  نیا  مغر  هب  ؛ و  دوش شنزرس 
کی ناونع  هب  تمحازم  نودب  دناوت  یم  رسپ  هک  دش  نیا  رب  مکح   ، دندرک کرت 

. دھد همادا  دبعم  یاھثحب  ِدرگاش 

یناتب هب  بش  یارب  زاب  وا   ، تفای نایاپ  دبعم  رد  وا  زور  نیمود   ، نیا هک  یماگنھ 
ریگرد وا  نھذ  هک  دوب  راکشآ   . دنک اعد  یشیدنا و  فرژ  ات  تفر  غاب  هب  زاب  . و  تفر

. تسا نیگنس  یتالکشم  نوماریپ  رکفت  قمعت و 
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زا یرایسب  ییامھدرگ  دھاش  دبعم  رد  ناراگزومآ  نابتاک و  اب  یسیع  زور  نیموس 
هک دندوب  هدمآ  ، و  دندوب هدینش  لیلج  زا  ناوج  رسپ  نیا  ۀرابرد  هک  دوب  ینارگاشامت 
تذل دزاس  یم  هدز  تلجخ  ار  نوناق  یاناد  نادرم  هک  ناوج  رسپ  کی  ندید  ۀبرجت  زا 
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رد  . تسا یراک  هچ  لوغشم  رسپ  دنیبب  ات  دوب  هدمآ  یناتب  زا  زین  نوعمش   . دنربب
همادا یسیع  یارب  دوخ  بارطضارپ  یوجتسج  هب  میرم  فسوی و  زور  نیا  رساترس 
هک دیسرن  ناشرکف  هب  زگرھ  اما   ، دنتفر دبعم  لخاد  هب  راب  نیدنچ  یتح   ، دنداد

ۀلصاف هب  ًابیرقت  راب  کی  هچ  رگ   ، دننک یسررب  تقد  هب  ار  هثحابم  هورگ  نیدنچ 
. دندیسر وا  ۀدننک  روحسم  یادص  ِندینش 

یور دبعم  ۀثحابم  یلصا  هورگ  هجوت  یمامت   ، دسرب نایاپ  هب  زور  هک  نآ  زا  شیپ 
ۀرمز رد   . دوب هدش  زکرمتم  دش  یم  هدیسرپ  یسیع  طسوت  هک  ییاھشسرپ 

: دندوب اھنیا  وا  یاھشسرپ  زا  یرایسب 

؟ دراد دوجو  یزیچ  هچ  یتسار  هب   ، هدرپ تشپ  رد   ، سادقالا سدق  رد  - 1

؟ دنوش ادج  دبعم  درم  نارگشتسرپ  زا  دیاب  ناردام  لیئارسا  رد  ارچ  - 2

بلج یارب  ارچ   ، دزرو یم  قشع  شنادنزرف  هب  هک  تسا  یردپ  دنوادخ  رگا  - 3
طلغ یسوم  یاھشزومآ  ایآ  ؟  دوش یم  راتشک  ناویح  همھ  نیا  یھلا  فطل 

؟ تسا هدش  مھف 

زاجم اب  رما  نیا  ایآ   ، تسا ینامسآ  ردپ  شتسرپ  فقو  دبعم  هک  ییاجنآ  زا  - 4
روج دنتسھ  یویند  تراجت  دتس و  داد و  لوغشم  هک  ییاھنآ  روضح  نتسناد 

؟ دیآ یم  رد 

دوواد تخت  رب  هک  دش  دھاوخ  یویند  ۀدازھاش  کی  راظتنا  دروم  حیسم  ایآ  - 5
کی نتخاس  رارقرب  رد  تایح  رون  ناونع  هب  هک  نیا  ای   ، تسشن دھاوخ 

؟ درک دھاوخ  لمع  یونعم  یھاشداپ 

، و دندش هدز  تفگش  اھشسرپ  نیا  زا  دنداد  شوگ  هک  یناسک   ، زور لوط  مامت  رد  و 
ناوج نیا  تعاس  راھچ  زا  شیب  یارب   . دشن ریحتم  نوعمش  زا  شیب  کیچیھ 

رگوجتسج لد  زیگنارب و  رکف  یاھشسرپ  اب  ار  یدوھی  ناراگزومآ  نیا  یرصان 
زا وا   . دومن یکدنا  رظن  راھظا  شناگرزب  یاھ  هتفگ  هب  خساپ  رد  وا   . دومن چیپ  لاؤس 

نایب قیرط  زا  وا   . درک یم  نایب  ار  شیاھشزومآ  دیسرپ  یم  هک  یتالاؤس  قیرط 
تفرگ و یم  شلاچ  هب  ار  اھنآ  میلاعت  لاح  نامھ  رد  شسرپ  کی  ۀناکریز  هنارھام و 
زا باذج  یبیکرت  وا  ِلاؤس  ندیسرپ  ۀوحن  رد   . درک یم  داھنشیپ  ار  دوخ  یاھشزومآ 
مک و شیناوج  هک  ییاھنآ  یارب  یتح  ار  وا  هک  تشاد  دوجو  یعبط  خوش  ییاناد و 

نیا ندیسرپ  رد  هشیمھ  وا   . تخاس یم  بوبحم  دوبن  دنیاشوخ  ناشیارب  شیب 
زا دعب  نیا  رد   . دوب هظحالم  اب  فصنم و  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  هنادنمشوھ  تالاؤس 
کی زا  هنالداعریغ  ِیریگ  هرھب  هب  تبسن  ار  یھارکا  نامھ  وا  دبعم  رد  دادیوررپ  رھظ 

نییعت ار  شیمومع  یناحور  تمدخ  یمامت  اھدعب  هک  دراذگ  شیامن  هب  فلاخم 
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زا دیسر  یم  رظن  هب  درم  کی  ناونع  هب  اھدعب  ، و  ناوج کی  ناونع  هب  وا   . دومن یگژیو 
رطاخ هب  ًافرص   ، هثحابم کی  رد  ندش  هدنرب  یارب  هناتسرپدوخ  تالیامت  یمامت 
زیچ کی  هب  اھنت  وا   . تسا اھر  یلک  هب   ، شناعونمھ رب  یقطنم  یزوریپ  بسک 

کی ماجنا  بیترت  نیدب  یدبا و  تقیقح  مالعا  تشاد : هقالع  هداعلا  قوف 
. نادواج یادخ  زا  رتلماک  یزاسراکشآ 

درم و  . دندش یناتب  راپسھر  یسیع  نوعمش و   ، دیسر نایاپ  هب  زور  هک  یماگنھ 
فقوت نوتیز  هوک  کون  رد  زاب  یسیع   . دندوب تکاس  ریسم  رتشیب  یارب  ود  رھ  رسپ 
رد اھنت  وا  ؛  درکن هیرگ   ، تسیرگن یم  شدبعم  رھش و  هب  هک  یماگنھ  اما   ، درک

. دومن مخ  ار  شرس  مارتحا  ۀناشن  هب  توکس 

، درک عانتما  طاشنرپ  عمج  نآ  هب  نتسویپ  زا  رگید  راب  یناتب  رد  ماش  فرص  زا  دعب  وا 
شالت یبایماک  نودب  دنام و  اجنآ  رد  بش  زا  یساپ  ات  ، و  تفر غاب  هب  ضوع  رد  اما 

دنک و ادیپ  شیگدنز  ۀدمع  راک  تالکشم  اب  دروخرب  یارب  صخشم  یحرط  درک 
ردپ زا  یرتابیز  تشادرب  ات  دنک  شالت  وحن  نیرتھب  هب  دناوت  یم  هنوگچ  دریگب  میمصت 
ار اھنآ  دزاس و  راکشآ  دندوب  انیبان  یونعم  رظن  زا  هک  شنانطومھ  یارب  ار  ینامسآ 

. دزاس اھر  هدیسوپ  یاھتنس  ، و  موسر  ، نییآ  ، نوناق هب  ناشکانتشحو  دنب  دیق و  زا 
. درک یمن  روطخ  تقیقح  یایوج  رسپ  نیا  نھذ  هب  ینشور  لح  هار  اما 
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تقو رد  یتح  ؛  دوب هدنام  لفاغ  دوخ  ینیمز  ردام  ردپ و  زا  یبیجع  زرط  هب  یسیع 
مک ماگنھ  نآ  ات  شنیدلاو  هک  درک  یروآدای  وا  هب  رزاعلیا  ردام  هک  یماگنھ   ، هناحبص
زا دیمھف  یم  یسیع  هک  دیسر  یمن  رظن  هب   ، دنشاب هدیسر  هناخ  هب  دیاب  شیب  و 

. دنشاب نارگن  یا  هزادنا  ات  دیاب  یم  اھنآ  تسا  هدنام  یقاب  رس  تشپ  وا  هک  نیا 

رد  . درکن فقوت  نوتیز  هوک  زارف  رب  یشیدنا  فرژ  یارب  اما   ، دش دبعم  یھار  وا  زاب 
زا ناراگزومآ  ، و  تفای صیصخت  ناربمایپ  نوناق و  هب  یدایز  تقو  حبص  یاھثحب  لوط 

رایسب ییانشآ  ینانوی  زین  یربع و  یاھنابز  هب  سدقم  باتک  اب  یسیع  هک  نیا 
زا هکلب   ، تقیقح نوماریپ  وا  شناد  زا  ردقنآ  هن  اھنآ  اما   . دنتشگ توھبم  تشاد 

. دندوب هدش  هدز  تفگش  شیناوج 

رد وا  شسرپ  هب  نداد  خساپ  هب  عورش  یتخس  هب  رھظ  زا  دعب  ییامھدرگ  رد  اھنآ 
دیایب و ولج  هب  درک  توعد  رسپ  زا  ناشربھر  هک   ، دندوب هدرک  اعد  زا  دوصقم  اب  هطبار 

اعد و اب  هطبار  رد  ار  شدوخ  تارظن  درک  تساوخرد  وا  زا  ، و  دنیشنب وا  رانک  رد 
. دنک نایب  شتسرپ 
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ناگدننک ریسفت  اب  هک  بیجع  ناوجون  نیا  ۀرابرد  یسیع  نیدلاو   ، لبق زور  رصع 
هک درکن  روطخ  ناشنھذ  هب  اما   ، دندوب هدینش  درک  یم  ثحب  دایز  تراھم  اب  نوناق 
ایرکز ۀناخ  هب  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  ًابیرقت  اھنآ   . تسا ناشدوخ  رسپ  ناوجون  نیا 
اجنآ هب  ییحی  تبازیلا و  ندید  یارب  یسیع  تسا  نکمم  دندرک  یم  رکف  اریز   ، دنورب
هب ناشریسم  رد   ، دشاب دبعم  رد  ایرکز  تسا  نکمم  هک  رکف  نیا  اب   . دشاب هتفر 
تشگ دبعم  یاھطایح  رد  هک  روطنیمھ   . دندرک فقوت  اجنآ  رد  هیدوھی  رھش  یوس 

ار هدشمگ  رسپ  یادص  هک  هاگنآ   ، دینک روصت  ار  اھنآ  یتفگش  یریگلفاغ و   ، دندز یم 
. تسا هتسشن  دبعم  ناراگزومآ  نایم  رد  هک  دندید  ار  وا  دنداد و  صیخشت 

بوکرس ِتدم  ینالوط  بارطضا  سرت و  میرم  اما   ، دوب هدمآ  دنب  شنابز  فسوی 
ردام ردپ و  هب  نتفگ  مالس  یارب  نونکا  هک  رسپ  یوس  هب   ، تخیر نوریب  ار  شا  هدش 
؟ یدرک راتفر  روطنیا  ام  اب  ارچ   ، مدنزرف : ” تفگ دیود و  دوب  هداتسیا  شا  هدز  تریح 
هچ  . میدرگ یم  تلابند  هب  هودنا  اب  نم  تردپ و  هک  تسا  زور  هس  زا  شیب  نونکا 
اھمشچ  . دوب یشنترپ  ۀظحل  ؟ “ یدرک کرت  ار  ام  هک  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  وت  یزیچ 

یا هنوگ  هب  شردپ   . دیوگ یم  هچ  وا  دننیبب  هک  دوب  هدش  هتخود  یسیع  هب  یگمھ 
. تفگن یزیچ  اما  درک  هاگن  وا  هب  زیمآ  شنزرس 

یداع ۀرود  وا   . دش یم  هتشادنپ  ناوج  درم  کی  یسیع  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب 
هدش هتخانش  نوناق  رسپ  کی  ناونع  هب   ، دوب هدناسر  نایاپ  هب  ار  کدوک  کی  ۀسردم 
رد شردام  دوجو  نیا  اب  . و  دوب هتفای  کربت  لیئارسا  دنورھش  کی  ناونع  هب  ، و  دوب

، دومن شنزرس  کدنا  دح  زا  شیب  ار  وا  دندوب  هدش  عمج  هک  یناسک  یمامت  ربارب 
بیترت نیدب  ، و  شناوج یگدنز  شالت  نیرت  یلاع  نیرت و  یدج  طسو  رد  تسرد 

کی ناونع  هب  ات  دوب  هدش  اطع  وا  هب  ماگنھ  نآ  ات  هک  ار  ییاھتصرف  نیرتگرزب  زا  یکی 
زیمآرھم تشرس  ۀدننک  راکشآ  کی   ، تلادع ۀدننک  هظعوم  کی   ، تقیقح راگزومآ 

. دناسر دنمھوکشریغ  ینایاپ  هب   ، دنک لمع  شینامسآ  ردپ 

نیا داجیا  رد  هک  ار  یلماوع  ۀمھ  امش  رگا   . دمآرب ییوگخساپ  ۀدھع  زا  رسپ  اما 
دوب دیھاوخ  هدامآ  رتھب   ، دیھد رارق  هنالداع  ۀظحالم  دروم  دنتخیمآ  مھ  رد  تیعقوم 
زا سپ  یسیع   . دینک کرد  ار  شردام  ۀتساوخان  شنزرس  هب  رسپ  خساپ  درخ  هک 
هب ینالوط  یتدم  نینچ  یارب  ارچ  : ” تفگ وا   . داد خساپ  شردام  هب  رکفت  یا  هظحل 
ایآ  ، مزادرپب مردپ  راک  هب  هدیسر  ارف  نآ  نامز  هک  لاح  ؟  دیتخادرپ نم  یوجتسج 

؟“ دیبایب مردپ  لزنم  رد  ار  نم  هک  دیتشادن  راظتنا 

رانک هب  توکس  رد  یگمھ  اھنآ   . دندوب هدش  توھبم  رسپ  ندرک  تبحص  زرط  زا  همھ 
زا ار  هس  رھ  یدوز  هب  ناوج  درم   . دنتشاذگ اھنت  شردام  ردپ و  اب  ار  وا  دنتفر و 

هب سکچیھ   ، نم نیدلاو  دییایب  : ” تفگ یمارآ  هب  هک  هاگنآ   ، تخاس اھر  یگدنمرش 
اھراک نیا   . دشیدنا یم  همھ  زا  رتھب  هک  وا  رگم   ، تسا هدرکن  یراک  هجو  چیھ 
“. میوش هناخ  مزاع  دیراذگب  ؛  تسا هتشگ  ردقم  ام  ینامسآ  ردپ  طسوت 
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فقوت راب  کی  اھنت  اھنآ   . دندیسر احیرا  هب  بش  ، و  دنداتفا هار  هب  توکس  رد  اھنآ 
رد درب و  الاب  ار  دوخ  یتسدبوچ  رسپ  هک  یتقو   ، دوب نوتیز  هوک  کون  رد  نآ  ، و  دندرک

یا : ” تفگ  ، دیزرل یم  دیدش  تاساسحا  زا  یجوم  ریز  اپ  ات  رس  زا  هک  یلاح 
مور و تراسا  غوی  ریز  دیتسھ —  یناگدرب  هچ   ، شنامدرم ، و  میلشروا  ، میلشروا

یزاسکاپ ار  اجنآ  دبعم  ات  تشگ  مھاوخ  زاب  نم  اما  ناتدوخ —  یاھتنس  ینابرق 
!“ مزاس اھر  تراسا  نیا  زا  ار  ممدرم  منک و 

مھ شردام  ردپ و  ؛ و  تفگ نخس  یکدنا  ردق  یسیع  هرصان  هب  هزور  هس  رفس  رد 
ناشدشرا رسپ  راتفر  مھف  زا  یتسار  هب  اھنآ   . دنتفگن یدایز  زیچ  وا  روضح  رد 

دنچ رھ   ، دنتشاد یمارگ  ناشبلق  رد  ار  وا  یاھ  هتفگ  اما   ، دندوب هدش  هدنامرد 
. دننک کرد  لماک  روط  هب  ار  اھنآ  یناعم  دنتسناوت  یمن 

، تشاد راھظا  شردام  ردپ و  هب  یھاتوک  نانخس  یسیع   ، هناخ هب  ندیسر  زا  سپ 
دنامھف اھنآ  هب  ینمض  روط  هب  تخاس و  نئمطم  اھنآ  هب  تبسن  شرھم  زا  ار  نانآ  و 

اھنآ بارطضا  جنر و  بجوم  شراتفر  لیلد  هب  رگید  راب  وا  هک  دنسرتب  نیا  زا  دیابن  هک 
نامھ رد  نم  : ” دناسر نایاپ  هب  هتفگ  نیا  اب  ار  مھم  رایسب  نایب  نیا  وا   . دوش یم 

مھاوخ زین  نیمز  رد  مردپ  عیطم   ، مھد ماجنا  ار  مینامسآ  ردپ  تساوخ  دیاب  هک  لاح 
“. دنام مھاوخ  متقو  رظتنم  نم   . دوب

هارمگ اما  تین  نسح  اب  یاھشالت  شریذپ  زا  اھراب  شنھذ  رد  یسیع  هچ  رگا 
یارب یزیر  همانرب  ای  شندرک  رکف  ریسم  ندرک  هتکید  ۀنیمز  رد  شنیدلاو  ۀدننک 
تساوخ ماجنا  هب  شدھعت  اب  هک  یقیرط  رھ  هب  زاب   ، دومن عانتما  نیمز  رد  شراک 

شا و ینیمز  ردپ  یاھتساوخ  زا  وحن  نیرت  هدنبیز  اب   ، دوب راگزاس  شا  یتشھب  ردپ 
تیاضر تسناوت  یمن  هک  یماگنھ  یتح  دومن . یوریپ  مسج  رد  شا  هداوناخ  موسر 
میظنت ۀنیمز  رد  وا   . دھد قفو  نآ  اب  ار  دوخ  هک  داد  یم  ماجنا  ار  نکمم  راک  رھ   ، دھد
یعامتجا تمدخ  یگداوناخ و  یرادافو  اب  هطبار  رد  شفیاظو  هفیظو و  هب  شدھعت 

. دوب دنمرنھ  کی 

اب ماجنارس   ، دوب هدرک  قمعت  براجت  نیا  یور  هک  میرم  اما   ، دوب مگردرس  فسوی 
هب شرسپ  ۀنوگ  حیسم  تلاسر  ِییوگشیپ  ناونع  هب  نوتیز  هوک  رد  وا  تانایب  شرگن 
لکش یارب  هدش  ایحا  ییورین  اب  وا   . تشگ هدوسآ  شرطاخ  لیئارسا  یجنم  ناونع 

راک هب  یتسیلانویسان  هناتسرپ و  نطو  یاھلاناک  هب  شیاھ  هشیدنا  هب  نداد 
یسیع ردام  ؛ و  دومن بلج  ار  یسیع  بوبحم  یئاد   ، شردارب یاھشالت  تخادرپ و 
ِیربھر نتفرگ  هدھع  هب  یارب  ار  شدشرا  رسپ  رگید  قیرط  رھ  هب  هک  دوب  نآ  یپ  رد 
هشیمھ یارب  دوواد و  یھاشداپ  تخت  ندنادرگزاب  ناھاوخ  هک  دزاس  هدامآ  ییاھنآ 

. دندوب نایدوھیریغ  یسایس  یگدنب  غوی  نتخادنا  رود  هب 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 126
یتایح لاس  ود 

همھ زا  مھدزناپ  مھدراھچ و  یاھلاس   ، یسیع ِینیمز  تایح  براجت  مامت  نایم  زا 
تیھولا و هب  تبسن  وا  هک  نیا  زا  سپ   ، لاس ود  نیا   . دندوب یتایح  رتشیب 

اب هدرتسگ  طابترا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ، و  دیامن یھاگآ  دوخ  هب  عورش  تشونرس 
وا دادیوررپ  یگدنز  یاھلاس  نیرت  نومزآرپ   ، دبای تسد  دوخ  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت 

یعقاو ۀسوسو   ، گرزب نومزآ  دیاب  هک  تسا  هلاس  ود  ۀرود  نیا   . دندوب ایشنروی  رد 
هیلوا و یاھ  یمگردرس  زا  راذگ  رد  یناوج  ناسنا  چیھ  ماگنھ  نآ  ات   . دوش هدیمان 

زا راذگ  یط  هک  یسیع  زا  رتشیب  ار  یرت  یتایح  نومزآ   ، غولب تالکشم  میظنت 
. دوب هدرکن  هبرجت  درک  روبع  نآ  نایم  زا  ناوج  ِیگنادرم  هب  یکدوک  نارود 

میلشروا و زا  رادید  نایاپ  اب  یسیع  یناوج  نارود  ِیلماکت  ریس  رد  مھم  ۀرود  نیا 
ار شرسپ  رگید  راب  هک  رکف  نیا  اب  میرم  ادتبا  رد   . تشگ زاغآ  هرصان  هب  وا  تشگزاب 
کی هک  تسا  هتشگزاب  هناخ  هب  یسیع  هک  نیا  زا   ، دوب لاحشوخ  تسا  هتفای  زاب 

وا هک  نیا  و  دوب —  یرگید  زیچ  ماگنھ  نآ  ات  وا  هک  نیا  هن  دشاب —  رادربنامرف  رسپ 
نیا رد  وا  اما   . دشاب شا  هدنیآ  یگدنز  یارب  یو  یاھحرط  یاریذپ  رتشیب  سپ  نیا  زا 

یتدم یارب  یگداوناخ  ۀدشن  هتخانش  تیمسر  هب  رورغ  هناردام و  مھوت  باتفآ 
رتشیب رتشیب و  رسپ   . دمآ رد  مھوت  زا  لماک  روط  هب  دوز  یلیخ  وا  ؛  دوساین ینالوط 

نمض  ، تفر یم  شردام  دزن  شتالکشم  اب  رتمک  رتمک و  وا  ؛  دوب نیشنمھ  شردپ  اب 
ایند و نیا  روما  نایم  وا  ررکم  بوانت  دنتسناوتن  هدنیازف  روط  هب  اھنآ  ود  رھ  هک  نیا 
کرد ار  وا  اھنآ   ، مییوگب هناقداص   . دنمھفب ار  شردپ  راک  اب  وا  ۀطبار  نوماریپ  قمعت 

. دنتشاد تسود  ار  وا  یتسار  هب  اما   ، دندرکن

یدوھی مدرم  یارب  یسیع  قشع  یزوسلد و   ، دش یم  رتگرزب  وا  هک  جیردت  هب 
هب ِیدونشخان  دشر  لاح  رد  سح  کی   ، نایلاس تشذگ  اب  اما   ، تشگ یم  رت  قیمع 
هدش بوصنم  یسایس  یا  هنوگ  هب  هک  ردپ  دبعم  رد  نانھاک  روضح  هب  تبسن  قح 
قداص و نایسیرف  یارب  یدایز  مارتحا  یسیع   . دمآ دوجو  هب  وا  نھذ  رد  دندوب 
یھاگن اب  تایھلا  ِقداصان  ناملاع  راکایر و  نایسیرف  هب  اما   ، تشاد راکتسرد  نابتاک 

اب دندوبن  قداص  هک  یبھذم  ناربھر  نآ  ۀمھ  هب  وا   . تسیرگن یم  زیمآریقحت  رایسب 
رارق یسررب  دروم  ار  لیئارسا  یربھر  وا  هک  یماگنھ   . درک یم  هاگن  یرازیب  ۀدید 
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دروم ۀدنھد  تاجن  هک  لامتحا  نیا  هب  تبسن  دش  یم  هسوسو  یھاگ  داد  یم 
نت یا  هسوسو  نینچ  هب  زگرھ  وا  اما   ، درگنب قفاوم  رظن  اب  دوش  نایدوھی  راظتنا 

. دادن

یارب میلشروا  رد  دبعم  دنمدرخ  یاھناسنا  نایم  رد  وا  ریگمشچ  یاھراک  ناتساد 
ۀسردم رد  وا  نیشیپ  ناراگزومآ  یارب  هژیو  هب   ، دوب هدننک  دونشخ  هرصان  مامت 

درخ هدکھد  مامت   . دوب سک  همھ  نابل  یور  رب  وا  شیاتس  یتدم  یارب   . هسینک
نیا وا  ریدقت  هک  درک  ینیب  شیپ  دومن و  وگزاب  ار  وا  یندوتس  راتفر  یکدوک و  نارود 
گرزب یتسار  هب  راگزومآ  کی  ماجنارس  ؛  دوش گرزب  ربھر  کی  لیئارسا  رد  هک  تسا 

هک دندوب  ینامز  راظتنا  مشچ  یگمھ  اھنآ  . و  دوب روھظ  ۀناتسآ  رد  لیلج  رد  هرصان  زا 
سدقم باتک  بترم  روط  هب  تبس  زور  رد  دبای  هزاجا  دیاش  ات   ، دوش هلاس  هدزناپ  وا 

. دناوخب هسینک  رد  ار 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 8   ) وا لاس  نیمھدراھچ  - 1

اب دوب و  هدش  بوخ  زاس  غوی  کی  وا   . تسا وا  زورداز  نیمھدراھچ  ِیمیوقت  لاس  نیا 
راجن و کی  هب  تعرس  هب  نینچمھ  وا   . درک یم  راک  یبوخ  هب  ود  رھ  مرچ  سابرک و 
هپت کون  هب  یررکم  یاھرفس  وا  ناتسبات  نیا   . تشگ یم  لیدبت  رھام  زاس  تنیباک 
هب تبسن  وا   . داد ماجنا  یشیدنا  فرژ  اعد و  یارب  هرصان  یبرغ  لامش  یوس  هب 

. دش یم  رت  هاگآ  دوخ  جیردت  هب  نیمز  رد  دوخ  یاطعا  تشرس 

نونکا ، و  دوب لعب “ دنلب  ناکم   ” ، نآ زا  شیپ  لاس  دصکی  زا  شیب  یکدنا   ، هپت نیا 
. دوب لیئارسا  سدقم  درم  کی  هدش  هتفگ  هک  یسک   ، دوب نوعمش  ۀربقم  لحم 
هب وا   . دنکفا رظن  نآ  نوماریپ  تشد  هرصان و  هب  نوعمش  ۀپت  نیا  کون  زا  یسیع 

دای هب  ار  ایسآ  رد  رصم  شترا  گرزب  یزوریپ  نیتسخن  ناتساد  تخود و  مشچ  وُّدِجَم 
ار هیدوھی  یایشوی  هاش  نآ  لثم  یرگید  یشترا  اھدعب  هنوگچ  هک  نیا  ؛ و  دروآ

هک ییاج   ، دنک هاگن  كانْعَت  هب  تسناوت  یم  وا   ، نآ زا  رترود  نادنچ  هن   . داد تسکش 
یاھ هپت  تسناوت  یم  وا  رود  ۀلصاف  زا   . دنداد تسکش  ار  ارِسیس  قاراب  هروبد و 

هب ار  وا  فسوی  ناردارب  دوب  هدش  هداد  شزومآ  وا  هب  هک  ییاج   ، دنک هراظن  ار  ناتود 
تھج رییغت  میّزِرَج   لابیع و  هب  ار  دوخ  یاھھاگن  سپس  وا   . دنتخورف نایرصم  یگدرب 
وا بیترت  نیدب  . و  درمشرب دوخ  یارب  ار  کِلَمیبَا  ، و  بوقعی  ، میھاربا تایاور  داد و 
شنھذ رد  ار  اھنآ  دروآ و  دای  هب  ار  فسوی  شردپ  ِمدرم  ِیتنس  یخیرات و  یاھدادخر 

. دومن یسررب 

، و دومن لابند  هسینک  ناراگزومآ  رظن  ریز  ار  شتاعلاطم  ۀتفرشیپ  یاھسرد  وا 
نینس هب  دندش و  یم  گرزب  هک  ار  شنارھاوخ  ناردارب و  یگناخ  سیردت  نینچمھ 

. داد همادا  دندیسر  یم  بسانم 
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ار موحانرفک  هرصان و  رد  شا  ییاراد  دمآرد  ات  داد  یبیترت  فسوی  لاس  نیا  لیاوا  رد 
روط نیا   . دزادرپب ار  میلشروا  رد  یسیع  لیصحت  ینالوط  ریسم  جرخ  ات  دراذگب  رانک 

هب دش  هلاس  هدزناپ  وا  یتقو  دعب  لاس  توا  هام  رد  هک  دوب  هدش  یزیر  همانرب 
. دورب میلشروا 

هب اھراب  ناشدشرا  دنزرف  تشونرس  ۀرابرد  ود  رھ  میرم  فسوی و  لاس  نیا  لیاوا  ات 
کرد اما   ، دوب ینتشاد  تسود  دادعتسا و  اب  کدوک  کی  یتسار  هب  وا   . دنداتفا کش 
زیچ چیھ   ، زاب ، و  دیمھف ار  وا  دش  یم  دایز  یتخس  هب   ، دوب راوشد  رایسب  وا  ندرک 

قایتشا اب  اھراب  وا  زارفارس  ردام   . دادن خر  هاگچیھ  ییاسآ  هزجعم  ای  هداعلا  قراخ 
قوف درکراک  یعون  رد  شرسپ  دنیبب  تشاد  راظتنا  وا   . تسشن راظتنا  رد  ناوارف 

زا روآدرد  یدیماان  اب  وا  یاھدیما  هشیمھ  اما   ، دوش ریگرد  اسآ  هزجعم  ای  یرشب 
مدرم  . دوب هدننک  سویأم  یتح  هدننک و  درسلد  رما  نیا  یمامت  . و  دنتفر نیب 

هشیمھ دوعوم  نادرم  ناربمایپ و  هک  دنتشاد  رواب  یتسار  هب  ناراگزور  نآ  یاسراپ 
ناشن ار  دوخ  تلاسر  روآ  تفگش  یاھراک  هب  ندز  تسد  تازجعم و  ماجنا  قیرط  زا 

ار اھراک  نیا  زا  کیچیھ  یسیع  اما   . دننک یم  تباث  ار  دوخ  یھلا  تردق  دنھد و  یم 
دندرک یم  رکف  وا  ۀدنیآ  هب  شردام  ردپ و  هک  روطنیمھ  ور  نیا  زا  ؛  دادن ماجنا 

. تفای یم  شیازفا  هتسویپ  روط  هب  اھنآ  یمگردرس 

شوح لوح و  رد  تاھج  یرایسب  زا  یرصان  ۀداوناخ  یداصتقا  ۀتفای  دوبھب  طیارش 
ناونع هب  هک  دیفس  فاص  یاھ  هتخت  دادعت  شیازفا  رد  هژیو  هب  ، و  دوب راکشآ  هناخ 

اب اھنآ  یور  نتشون  ، و  تفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  نتشون  یگنس  یاھ  هحول 
همادا ار  دوخ  یقیسوم  سورد  تفای  هزاجا  نینچمھ  یسیع   . دش یم  ماجنا  لاغز 

. دوب گنچ  نتخاون  قاتشم  رایسب  وا  ؛  دھد

ادخ مدرم و  دزن  یسیع  تیبوبحم   ” لاس نیا  لوط  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد 
. دوب نشور  هدنیآ  ؛  دیسر یم  رظن  هب  بوخ  هداوناخ  ۀیتآ  “ . تفای یم  شیازفا 

فسوی گرم  - 2

هبنش هس  زاس  تشونرس  زور  نآ  رد  هک  نیا  ات  تفر  یم  شیپ  یبوخ  هب  زیچ  همھ 
یرصان ۀداوناخ  نیا  یارب  ار  راب  تبیصم  ربخ  نیا  سیروفس  زا  یا  هدنود   ، ربماتپس  25
کی زا  طوقس  اب  دوب  راک  هب  لوغشم  رادنامرف  لزنم  رد  فسوی  هک  یلاح  رد  هک  دروآ 
لزنم هب  نتفر  ریسم  رد  سیروفس  زا  روآ  مایپ   . تسا هدش  حورجم  تدش  هب  ربالاب 

، و دوب هتخاس  علطم  شردپ  ۀحناس  زا  ار  یسیع  هدرک و  فقوت  هاگراک  رد  فسوی 
هک دوب  لیام  یسیع   . دنھدب میرم  هب  ار  زیگنا  مغ  ربخ  ات  دنتفر  هناخ  هب  مھ  اب  اھنآ 
دزن دیاب  هک  نیا  زج  هب  داد  یمن  شوگ  زیچ  چیھ  هب  میرم  اما   ، دورب شردپ  دزن  ًاروف 

وا دیاب  تشاد  لاس  هد  ماگنھ  نآ  رد  هک  بوقعی  هک  داد  نامرف  وا   . دباتشب شرھوش 
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دزن وا  تشگزاب  تقو  ات  یسیع  هک  نیا  نمض   ، دنک یھارمھ  سیروفس  هب  ار 
فسوی یتدش  هچ  اب  هک  تسناد  یمن  وا  ، و  دنام یقاب  لزنم  رد  رتکچوک  ناکدوک 

اھنآ  . درپس ناج  شتاحارج  زا  میرم  ندیسر  زا  شیپ  فسوی  اما   . تسا هدش  حورجم 
. دندرک نفد  شناردپ  دزن  ار  وا  دعب  زور  رد  ، و  دندروآ هرصان  هب  ار  وا 

، دیسر یم  رظن  هب  نشور  هدنیآ  دندوب و  بوخ  اھزادنا  مشچ  هک  ینامز  رد  تسرد 
نیا روما   ، دروآرد یاپ  زا  ار  یرصان  ۀداوناخ  نیا  تسرپرس  محر  یب  ًارھاظ  تسد  کی 
. دش دوبان  شا  هدنیآ  تالیصحت  یسیع و  یارب  یحرط  رھ  ، و  تشگ لتخم  هناخ 

تیعقاو نیا  رب  تشاد  نس  لاس  هدراھچ  زا  شیب  نونکا  هک   ، ناوجون راجن  نیا 
نتخاس راکشآ  یارب  شینامسآ  ردپ  تیرومأم  تسیاب  یم  اھنت  هن  هک  دوشگ  مشچ 

ناوج تشرس  هکلب   ، دناسرب ماجنا  هب  ار  مسج  رد  نیمز و  رد  یھلا  تشرس 
شرھاوخ و ردارب و  تفھ  هویب و  ردام  زا  تبقارم  تیلوئسم  تسیاب  یم  وا  یرشب 

یرصان ناوجون  نیا   . دریگ هدھع  هب  زین  دوب  هدماین  ایند  هب  زونھ  هک  ار  رگید  یکی 
بیترت نیدب   . دش هدز  متام  هاگان  هب  ۀداوناخ  نیا  ۀدنھد  یلست  یماح و  اھنت  نونکا 

، و دنتفای عوقو  ۀزاجا  دندوب  ایشنروی  رد  یعیبط  یمظن  یواح  هک  ییاھدادخر  نآ 
یاھتیلوئسم نیا  ماگنھ  دوز  روط  هب  هک  دنتخاس  راچان  ار  تشونرس  ِناوج  درم  نیا 
ۀداوناخ کی  تسرپرس  اب  مزالم  هک  یطابضنا  یشزومآ و  رایسب  اما  نیگنس 

ناردارب و یارب  ندش  ردپ  تیلوئسم   ، دریگ هدھع  هب  ار  تسا  ندش  یرشب 
تروص هب  ندرک  لمع  ، و  شردام زا  یرادھگن  تیامح و  ، و  شدوخ نارھاوخ 

زا ایند  نیا  رد  یگدنز  نمض  تسیاب  یم  وا  هک  یا  هناخ  اھنت   ، شردپ ۀناخ  تسرپرس 
. درک یم  ادیپ  تخانش  نآ 

اب دندوب  هدش  لیمحت  وا  هب  یناھگان  رایسب  روط  هب  هک  ار  ییاھتیلوئسم  یسیع 
. دیشک شود  رب  نایاپ  ات  یراکادف  اب  ار  اھنآ  وا  ، و  تفریذپ یگدنزرس  یداش و 
یا هنوگ  هب  وا  یگدنز  رد  ینیب  شیپ  لباق  یراوشد  گرزب و  لکشم  کی  لقادح 

ریز دورب و  میلشروا  هب  تفر  یمن  راظتنا  وا  زا  رگید  نونکا  دوب —  هدش  لح  کانزوس 
دنام یقاب  تقیقح  هشیمھ  هتفگ  نیا   . دنک لیصحت  دوھی  تایعرش  ناراگزومآ  رظن 
زا یتح  هک  دوب  لیام  هراومھ  وا  “ . تسشنن یناسنا  چیھ  یاپ  رد   ” یسیع هک 

یرشب عبانم  زا  تشادن  رایتخا  زگرھ  اما   ، دریگب دای  کچوک  ناکدوک  نیرت  هداس 
. دھد شزومآ  ار  تقیقح 

اھنت وا  ؛  تسناد یمن  زیچ  چیھ  شدلوت  زا  شیپ  شردام  زا  لیئربج  رادید  زا  زونھ  وا 
نوماریپ انحوی  قیرط  زا  شیناحور  یمومع  تمدخ  زاغآ  رد   ، شدیمعت لسغ  زور  رد 

. تفای یھاگآ  رما  نیا 

زا ار  بھذم  دربراک  رھ  هعماج و  داھن  رھ  یرصان  ناوج  راجن  نیا   ، اھلاس تشذگ  اب 
یراک هچ  یرشب  ناور  یارب  دیجنس : یم  هدنیازف  روط  هب  تباث  نومزآ  نیا  قیرط 

ادخ یوس  هب  ار  ناسنا  ایآ  ؟  دروآ یم  ناسنا  یوس  هب  ار  ادخ  ایآ  ؟  دھد یم  ماجنا 
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روط هب  ار  یگدنز  یعامتجا  یحیرفت و  یاھ  هبنج  ناوج  نیا  هک  یلاح  رد  ؟  دروآ یم 
فدھ ود  هب  ًافرص  ار  دوخ  یاھیژرنا  تقو و  رتشیب  رتشیب و   ، تفرگن هدیدان  لماک 

ردپ تساوخ  ماجنا  یارب  یگدامآ  شا و  هداوناخ  زا  تبقارم  داد : صاصتخا 
. نیمز رد  شینامسآ 

لزنم هب  ناتسمز  یاھبش  لوط  رد  هک  دش  تداع  ناگیاسمھ  یارب  لاس  نیا 
دنھد شوگ  وا  یاھناتساد  هب   ، دنونشب ار  وا  طسوت  گنچ  نتخاون  ات  دنورب  یسیع 

ینانوی سدقم  نوتم  ندناوخ  هب  )، و  دوب داتسا  یوگ  هصق  کی  ناوجون  نیا  اریز  )
. دنھد ارف  شوگ  وا  طسوت 

ماگنھ رد  اریز   ، تفر یم  شیپ  یبوخ  هب  ًاتبسن  نانچمھ  هداوناخ  یداصتقا  روما 
هک داد  ناشن  ناوا  نامھ  رد  یسیع   . دوب هدش  عمج  لوپ  یا  هزادنا  ات  فسوی  گرم 
وج هفرص  اما  دنمتواخس  وا   . تسا رادروخرب  یلام  ِییاناد  یراجت و  یلاع  تواضق  زا 

ِییاراد اب  هطبار  رد  هک  درک  تابثا  وا   . دوب تسد  هداشگ  اما  شیدنا  هنیزھ  وا  ؛  دوب
. تسا دمآراک  دنمدرخ و  ریدم  کی  شردپ 

هب یداش  ندروآ  یارب  یرصان  ناگیاسمھ  یسیع و  هک  ییاھراک  مامت  مغر  هب  اما 
. دوب هدنکفا  هیاس  ناکدوک  یتح  میرم و  رب  مغ   ، دنھد ماجنا  دنتسناوت  یم  هناخ 

ناشلد یگمھ  اھنآ  ، و  دوب لومعمریغ  ردپ  رھوش و  کی  فسوی   . دوب هتفر  فسوی 
رظن هب  رتزوسناج  یتح  دادخر  نیا  هب  ندرک  رکف  . و  دوب هدش  گنت  وا  یارب 
ِریخ یاعد  ای  دننک  تبحص  وا  اب  دنناوتب  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دیسر  یم 

. تفر ایند  زا  وا  دنونشب  ار  وا  یظفاحادخ 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 9   ) مھدزناپ لاس  - 3

باسح هب  ار  نامز  متسیب  نرق  میوقت  قباطم  ام  و  مھدزناپ —  لاس  نیا  طساوا  ات 
هب یبوخ  هب  ار  شا  هداوناخ  تیریدم  یسیع  یدوھی —  لاس  قباطم  هن   ، میروآ یم 
هدش دیدپان  ًابیرقت  اھنآ  ۀتخودنا   ، لاس نیا  ندش  یرپس  زا  شیپ   . دوب هتفرگ  تسد 

فسوی و هک  هرصان  لزانم  زا  یکی  زا  ندش  صالخ  ترورض  اب  اھنآ  ، و  دوب
. دندش هجاوم  دنتشاد  یکیرش  روط  هب  بوقعی  شا  هیاسمھ 

هب هداوناخ  دازون   ، تور  ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 9   ، لیروآ  17 ، هبنشراھچ رصع  رد 
تخس و نومزآ  نیا  لوط  رد  درک  شالت  شناوت  دح  نیرتھب  رد  یسیع  ، و  دمآ ایند 

. دریگب شردام  هب  ندرک  تمدخ  نداد و  یلست  رد  ار  شردپ  یاج  زیگنا  مغ  یداعریغ 
چیھ درک ) زاغآ  ار  دوخ  یناگمھ  تمدخ  هک  یتقو  ات   ) لاس تسیب  ًابیرقت  یارب 
درک یم  تبقارم  کچوک  تور  زا  یسیع  هک  دح  نآ  زا  شیب  تسناوت  یمن  یردپ 

وا شرورپ  هب  درادب و  تسود  رتشیب  یراکادف  اب  رتشیب و  یا  هفطاع  اب  ار  شرتخد 
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بوخ ردپ  کی  هزادنا  نامھ  هب  شا  هداوناخ  رگید  یاضعا  یمامت  یارب  وا  . و  دزادرپب
. دوب

شنویراوح هب  ًابقاعتم  هک  درک  نیودت  ار  ییاعد  ادتبا  یسیع  لاس  نیا  لوط  رد 
زا اعد  نیا   . دش هتخانش  ینابر “ یاعد   ” ناونع هب  یرایسب  یارب  ، و  داد شزومآ 
یاعد نیدنچ  شیاین و  زا  یددعتم  لاکشا  اھنآ  ؛  دوب هداوناخ  بارحم  لماکت  یتھج 
شزومآ رتگرزب  نادنزرف  هب  درک  شالت  شردپ  گرم  زا  سپ  یسیع   . دنتشاد یمسر 

وا هک  روطنامھ  ًاتدمع  دنراد —  زاربا  اعد  رد  یدرف  روط  هب  ار  دوخ  ۀتساوخ  هک  دھد 
هب دنمھفب و  ار  وا  راکفا  دنتسناوت  یمن  اھنآ  اما  درب —  یم  تذل  رایسب  شماجنا  زا 
شالت نیا  رد   . دنتشگ یمزاب  دوخ  ۀدش  ظفح  یاھاعد  لاکشا  هب  ریذپانرییغت  روط 
هک دوب  یدرف  یاھاعد  ِنتفگ  رد  شرتگرزب  نارھاوخ  ناردارب و  ِنتخیگنارب  یارب 

، یدوز هب  ، و  دنک ییامنھار  شخب  ماھلا  تارابع  اب  ار  اھنآ  درک  یم  شالت  یسیع 
اھنآ هک  تفر  شیپ  هنوگ  نیدب  نایرج   ، دشاب هتشاد  ار  نآ  دصق  وا  هک  نآ  نودب 
ماھلا طوطخ  نیا  یور  ًاتدمع  هک  دندرک  یم  هدافتسا  ار  اعد  زا  یلکش  یگمھ 

. دوب هدش  انب  دوب  هداد  شزومآ  اھنآ  هب  یسیع  هک  شخب 

هلومرف ار  هتخیگنادوخ  یاھاعد  هداوناخ  وضع  رھ  هک  هدیا  نیا  زا  یسیع  ماجنارس 
هک هاتوک  کچوک  غارچ  کی  رانک  رد  وا  ربتکا  رد  رصع  زور  کی  ، و  درک رظن  فرص  دنک 
بوچ فاص  ۀتخت  زا  هکت  کی  یور  ، و  تسشن تشاد  رارق  یھاتوک  یگنس  زیم  یور 
نآ زا  هک  تشون  ار  ییاعد  لاغز  هکت  کی  اب  دوب  عبرم  چنیا  هدجھ  دودح  رد  هک  ردس 

. دش یگداوناخ  درادناتسا  تساوخرد  دعب  هب  ماگنھ 

تیلوئسم  . دیدرگ یدایز  یراوشد  راچد  یرکف  یمگردرس  زا  یسیع  لاس  نیا 
میلشروا رادید  هب  نداد  خساپ  حرط  ِیروف  یارجا  اب  هطبار  رد  ار  یرکف  رھ  هداوناخ 
هدودز رثؤم  روط  هب  یا  هزادنا  ات  دورب “ ردپ  راک  لابند  هب   ” داد یم  دومنھر  وا  هب  هک 

زا تبقارم  تیلوئسم  هک  درک  یم  لالدتسا  هنوگ  نیا  یتسرد  هب  یسیع   . دوب
زا تیامح  هک  نیا  ، و  دشاب وا  فیاظو  ۀیلک  رب  مدقم  دیاب  شردپ  ِینیمز  ۀداوناخ 

. دوش وا  ۀفیظو  نیتسخن  دیاب  شا  هداوناخ 

رد هک  درک  ادیپ  خونخ  هب  موسوم  باتک  رد  ار  ینتم  یسیع  لاس  نیا  لوط  رد 
ِییاطعا تیرومأم  یارب  یراذگمان  کی  ناونع  هب  ناسنا “ دنزرف   ” ترابع ِیتآ  باختنا 
دروم ًالماک  ار  یدوھی  ۀدنھد  تاجن  ۀدیا  وا   . تشاذگ ریثأت  وا  یور  ایشنروی  رد  وا 
دھاوخن هدنھد  تاجن  نآ  وا  هک  دوب  هدش  دعاقتم  هناعطاق  دوب و  هداد  رارق  هظحالم 
هک تشادن  راظتنا  زگرھ  اما   ، دنک کمک  شردپ  مدرم  هب  هک  تشاد  وزرآ  وا   . دوب

وا  . دنک یربھر  نیطسلف  رب  ناگناگیب  یالیتسا  یزادنارب  رد  ار  یدوھی  یاھشترا 
رواب زین  . و  تسشن دھاوخن  میلشروا  رد  دوواد  تخت  رب  زگرھ  هک  تسناد  یم 

طقف یقالخا  راگزومآ  ای  یونعم  ۀدنھد  تاجن  کی  تیرومأم  شتیرومأم  هک  تشادن 
هجو چیھ  هب  وا  یگدنز  تیرومأم  ور  نیا  زا   . دشاب یدوھی  نامدرم  یارب 
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ۀنوگ حیسم  یاھییوگشیپ  حالطصا  هب  روشرپ و  یاھوزرآ  ققحت  تسناوت  یمن 
یاھینیب شیپ  نیا  نایدوھی  هک  تروص  نآ  هب  هن  لقادح  ؛  دشاب یناربع  سدقم  نوتم 
دنزرف ناونع  هب  زگرھ  هک  دوب  نئمطم  وا  بیترت  نیمھ  هب   . دندیمھف یم  ار  ناربمایپ 

. دش دھاوخن  رھاظ  دوب  هدش  فیصوت  یبن  لایناد  طسوت  هک  ناسنا 

ار دوخ   ، دورب شیپ  ایند  راگزومآ  کی  ناونع  هب  هک  دیسر  ارف  نآ  تقو  هک  یماگنھ  اما 
هب هک  یمدرم  ؟  درک یم  دیاب  ییاعدا  هچ  شتیرومأم  اب  هطبار  رد  ؟  دیمان یم  دیاب  هچ 

؟ دندرک یم  ادص  ار  وا  دیاب  یمان  هچ  اب  دندرک  یم  رواب  وا  یاھشزومآ 

ۀناخباتک رد   ، درک یم  یسررب  شنھذ  رد  ار  تالکشم  نیا  یمامت  هک  یلاح  رد 
باتک نیا   ، دوب اھنآ  ۀعلاطم  لاح  رد  هک  یا  هفشاکم  یاھباتک  نایم  رد  هرصان  ۀسینک 
هک دوب  نئمطم  هچ  رگ  ؛ و  دومن ادیپ  تشاد  مان  خونخ “ باتک   ” هک ار  هتشون  تسد 
هب بلاج  رایسب  شیارب   ، دوب هدشن  هتشون  نھک  ناراگزور  ِخونخ  طسوت  باتک  نیا 

ار وا  صاخ  روط  هب  هک  تشاد  دوجو  یا  هعطق   . دناوخ ار  نآ  اھراب  وا  ، و  دیسر یم  رظن 
. تشگ رادیدپ  نآ  رد  ناسنا “ دنزرف   ” ترابع نیا  هک  یا  هعطق   ، داد رارق  ریثأت  تحت 
، و دوب هتفگ  نخس  ناسنا  دنزرف  نیا  ۀرابرد  خونخ  باتک  حالطصا  هب  نیا  ۀدنسیون 
دوب هداد  حیضوت  ، و  دوب هدرک  فیصوت  دھد  ماجنا  نیمز  رد  وا  دوب  انب  هک  ار  ییاھراک 
عون یارب  یراگتسر  ندروآ  نیمز و  نیا  هب  ندمآ  دورف  زا  شیپ  ناسنا  دنزرف  نیا  هک 

وا هک  نیا  ؛ و  دوب هتفر  هار   ، همھ ردپ   ، شردپ اب  ینامسآ  هوکش  یاھھاگراب  رد  رشب 
یارب دیآ و  دورف  نیمز  هب  ات  دوب  هدرک  تشپ  لالج  هوکش و  نیا  یمامت  هب 

ار نوتم  نیا  یسیع  هک  روطنیمھ   . دراد مالعا  ار  تاجن  دنمزاین  یاھناسنا 
نیا اب  هک  یقرش  فوصت  ۀدمع  شخب  هک  رما  نیا  لماک  مھف  اب  و   ) دناوخ یم 

نیا شنھذ  رد  داد و  ناشن  شنکاو  شبلق  رد   ،( دوب اطخ  دوب  هدش  طولخم  اھشزومآ 
سدقم نوتم  ۀنوگ  حیسم  یاھییوگشیپ  یمامت  نایم  زا  هک  تخانش  تیمسر  هب  ار 
نیا لثم  کیچیھ  یدوھی  ۀدنھد  تاجن  نوماریپ  اھیروئت  یمامت  نایم  زا  یناربع و 
کیدزن تقیقح  هب  تسا  هتفھن  خونخ  ربتعم  ًاشخب  طقف  باتک  نیا  رد  هک  ناتساد 
بقل ناونع  هب  هک  تفرگ  میمصت  اجنآ  رد  ماگنھ و  نآ  رد  وا  سپس  ؛ و  دنتسین
راک ندومن  زاغآ  زا  دعب  وا  . و  دنک باختنا  ار  ناسنا “ دنزرف   ” ناونع دوخ  ِنیزاغآ 
تخانش یارب  ریذپاناطخ  ییاناوت  کی  یسیع   . داد ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  یناگمھ 

زا هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، درکن گنرد  تقیقح  شریذپ  زا  زگرھ  وا  ، و  تشاد تقیقح 
. دبای یم  همشچرس  دیسر  یم  رظن  هب  یعبنم  هچ 

روط هب  ایند  یارب  شا  هدنیآ  راک  اب  هطبار  رد  ار  اھزیچ  یرایسب  فیلکت  وا  ماگنھ  نیا  ات 
. تفگن شردام  هب  زیچ  چیھ  تاعوضوم  نیا  ۀرابرد  وا  اما   ، دوب هتخاس  نشور  لماک 
رواب راوتسا  یا  هنوگ  هب  تسا  نایدوھی  ۀدنھد  تاجن  وا  هک  هدیا  نیا  هب  زونھ  وا  ردام 

. تشاد

هک نیا  زا  سپ  وا   . تشگ رادیدپ  یسیع  رتناوج  یاھزور  گرزب  یمگردرس  نونکا 
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راک لابند  هب  نتفر   ” ینعی  ، تخاس نشور  ار  نیمز  رد  شتیرومأم  تشرس  یردق 
ون زا  رشب —  عون  یمامت  هب  شردپ  زیمآرھم  تشرس  نداد  ناشن  شردپ — “

کی ندمآ  هب  هک  دومن  سدقم  باتک  یاھ  هتفگ  زا  یرایسب  هب  ندرک  رکف  هب  عورش 
هب اھییوگشیپ  نیا   . تشاد هراشا  هاشداپ  ای  یدوھی  راگزومآ  کی   ، یلم ۀدنھد  تاجن 

زا وا  ایآ  ؟  دوب هک  نیا  ای  ؟  دوبن یدوھی  کی  وا  ایآ  ؟  دندرک یم  هراشا  یدادخر  هچ 
هدرک مکح  شردپ  ؛  دوب وا  هک  تفگ  یم  نیقی  اب  شردام  ؟  دوبن ای  دوب  دوواد  نامدود 
تیرومأم تشرس و  اب  هطبار  رد  ناربمایپ  ایآ  اما   . دوبن هک  درک  یرواد  وا   . دوبن هک  دوب 

؟ دندوب مگردرس  هدنھد  تاجن 

رد هک  یتقو   ، دراوم رتشیب  رد  ؟  دوب شردام  اب  قح  هک  دراد  ناکما  ایآ   ، هتفر مھ  یور 
کی یسیع  رگا   . دوب هتفگ  تسرد  وا   ، دوب هدمآ  دوجو  هب  رظن  فالتخا  هتشذگ 

نینچ نیمز  رد  شتیرومأم  تدم  لوط  رد  رگا  سپ   ، دوبن حیسم  دوب و  دیدج  راگزومآ 
ار یدوھی  ۀدنھد  تاجن  تسناوت  یم  روطچ   ، دش یم  رھاظ  میلشروا  رد  یصخش 

دیاب هچ  یدوھی  ۀدنھد  تاجن  نیا  اب  وا  ۀطبار   ، نآ رب  هوالع  ؟ و  دھد صیخشت 
دیاب هچ  شا  هداوناخ  اب  شا  هطبار   ، شیگدنز تیرومأم  ندرک  زاغآ  زا  دعب  ؟ و  دوب یم 

نایدوھیریغ و اب  ؟  روطچ مور  یروتارپما  اب  ؟  روطچ بھذم  دوھی و  تلم  اب  ؟  دوب یم 
رایسب تالکشم  نیا  زا  کی  رھ  یسررب  هب  یلیلج  ناوج  نیا  ؟  روطچ اھنآ  بھاذم 

رد هک  نآ  نمض   ، درک هشیدنا  اھنآ  نوماریپ  یدج  روط  هب  تخادرپ و  شنھذ  رد  مھم 
، و شردام  ، شدوخ جراخم  یشوک  تخس  اب  داد و  همادا  راک  هب  یراجن  زیم  رانک 

. دومن نیمأت  ار  رگید  ۀنسرگ  ناھد  تشھ 

شورف وا   . دوب یگداوناخ  قودنص  شھاک  رگ  هراظن  میرم  لاس  نیا  نایاپ  زا  شیپ 
اب ، و  دندیرخ مود  واگ  کی  هاتوک  یتدم  رد  اھنآ   . درک لوحم  بوقعی  هب  ار  نارتوبک 

. دندرک دوخ  یرصان  ناگیاسمھ  هب  ریش  شورف  هب  عورش  میرم  کمک 

، و اعد یارب  هپت  کون  هب  وا  ررکم  یاھرفس   ، وا یشیدنا  فرژ  قیمع  یاھ  هرود 
روط هب  ار  شردام   ، درب یم  شیپ  هاگ  هب  هاگ  یسیع  هک  بیجع  یاھ  هدیا  یرایسب 

. تسا هتفشآ  شرسپ  هک  درک  یم  رکف  وا  تاقوا  یھاگ   . تخاس یم  برطضم  لماک 
هب تسا و  دوعوم  کدوک  کی  تیاھن  رد  وا  هک  نیا  ندروآ  رطاخ  هب  اب  سپس  و 

. تشگ یم  هریچ  شسرت  رب   ، تسا توافتم  رگید  ناناوج  زا  یقیرط 

مامت ، و  دیوگن نخس  شراکفا  مامت  زا  هک  تفرگ  یم  دای  تشاد  یسیع  اما 
، دعب هب  لاس  نیا  زا   . شدوخ ردام  هب  یتح  هن   ، دنکن هئارا  ایند  هب  ار  شیاھ  هدیا 

شھاک ًاموادم  درذگ  یم  هچ  شنھذ  رد  هک  نیا  ۀرابرد  یسیع  یاھیزاس  شاف 
یداع صخش  کی  هک  ییاھزیچ  نآ  ۀرابرد  وا  هک  ینعم  نیدب  ؛  تفای یم 

ای بیرغ  بیجع و  تروص  هب  وا  هک  درب  یم  هار  رما  نیا  هب  ، و  دمھفب تسناوت  یمن 
رد وا   . درک یم  تبحص  رتمک  دوش  عقاو  شرگن  دروم  یلومعم  یاھمدآ  زا  توافتم 
تالکشم دناوتب  هک  دوب  یسک  قاتشم  ًادیدش  هچ  رگ   ، دش فراعتم  یداع و  رھاظ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



اما  ، دوب مرحم  دامتعا و  لباق  تسود  کی  راتساوخ  لد  هت  زا  وا   . دمھفب ار  وا 
. دنمھفب دنناوتب  شیرشب  نارشاعم  هک  دندوب  نآ  زا  رت  هدیچیپ  رایسب  وا  تالکشم 
هب ار  دوخ  یاھراب  هک  تخاس  یم  راچان  ار  یو  وا  ِلومعمریغ  تیعضو  ندوب  اتمھ  یب 

. دنک لمح  ییاھنت 

هسینک رد  هظعوم  نیتسخن  - 4

ار هسینک  ربنم  تبس  زور  رد  تسناوت  شزورداز  نیمھدزناپ  ندیسر  ارف  اب  یسیع 
یسیع زا   ، نایوگنخس بایغ  رد   ، نآ زا  شیپ  اھراب   . دنک لاغشا  یمسر  روط  هب 

نوناق قباطم  وا  هک  زور  نآ  نونکا  اما   ، دناوخب ار  سدقم  باتک  دوب  هدش  هتساوخ 
دعب تبس  نیلوا  رد  ور  نیا  زا   . دوب هدیسر  ارف  دیامن  رازگرب  ار  سیورس  تسناوت  یم 
ار هسینک  یدادماب  سیورس  یسیع  ات  داد  یبیترت  ناذح  شدلوت  نیمھدزناپ  زا 
ینتم ناوج  درم   ، دندمآ درگ  هرصان  نارادنامیا  یمامت  هک  یماگنھ  . و  دیامن رازگرب 

: درک ندناوخ  هب  عورش  داتسیا و   ، دومن باختنا  سدقم  باتک  زا  ار 

ارم وا  ؛  تسا هدرک  حسم  ارم  دنوادخ  اریز   ، تسا نم  رب  لاعتم  یادخ  حور  ”
هب ار  یدازآ   ، مشخب مایتلا  ار  ناگتسکش  لد   ، مھد تراشب  ار  نانتورف  ات  هداتسرف 
زور دنوادخ و  فطل  لاس  ؛  مزاس اھر  ار  یونعم  ناسوبحم  ، و  منک مالعا  ناریسا 
ییابیز  ، مشخب یلست  ار  ناراوگوس  ۀمھ  ات  ؛  منک مالعا  ار  نامدنوادخ  یگدیسر 
یاج هب  شیاتس  ۀمغن   ، یراوگوس یاج  هب  ینامداش  نغور   ، رتسکاخ ضوع  هب 

ات  ، دنوش هدناوخ  دنوادخ  یاھلاھن   ، ییاسراپ ناتخرد  اھنآ  ات   ، مھد اھنآ  هب  هودنا  حور 
. دبای لالج  وا  نآ  اب 

یادخ  ، دنوادخ هنوگ  نیدب  ، و  دینامب هدنز  ات   ، ترارش هن  دیشاب و  یکین  یپ  رد  ”
رد ؛  دیرادب تسود  ار  یکین  دیشاب و  رازیب  ترارش  زا   . دوب دھاوخ  امش  اب  اھرکشل 

لاح لماش  لاعتم  دنوادخ  فطل  دیاش   . دیزاس رارقرب  ار  تلادع  همکحم 
. دوش فسوی  ناگدنامیقاب 

زا ؛  دینک رود  مرظن  زا  ار  دوخ  لامعا  یدب  ؛  دیزاس کاپ  ار  دوخ   ، دییوشب ار  نتشیوخ  ”
ار ناگدیدمتس   ، دییوجب ار  فاصنا  ؛  دیزومایب ار  یراکوکین  دیرادرب و  تسد  ترارش 

. دیزیخرب نانز  هویب  قح  زا  عافد  هب  دینک و  یسرداد  ار  نامیتی   . دیھد ییاھر 

ایآ ؟  موش مخ  نیمز  مامت  یادخ  هاگشیپ  رد  ، و  میایب دنوادخ  روضح  هب  زیچ  هچ  اب  ”
دنوادخ ایآ  ؟  مورب وا  هاگشیپ  هب  هلاس  کی  یاھ  هلاسوگ  اب  ینتخوس و  یاھینابرق  اب 

ایآ ؟  نغور یاھرھن  اب  ای   ، دش دھاوخ  دونشخ  دنفسوگ  رازھ  اھھد   ، چوق نارازھ  اب 
یا هن ! ؟  مناج هانگ  یارب  ار  مندب  ۀرمث  ، و  مھدب منایصع  ضوع  هب  ار  ما  هداز  تسخن 
وت زا  دنوادخ  . و  تسا هداد  ناشن  ام  هب  تسوکین  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  اریز   ، نادرم
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اب ، و  یرادب تسود  ار  یزرورھم  یروآ و  اج  هب  ار  فاصنا  هک  نآ  زج   ، دبلط یم  هچ 
؟ یرادرب ماگ  تیادخ  اب  ینتورف 

. تسا هتسشن  نیمز  ۀریاد  رب  هک  تسوا  ؟  دینک یم  هیبشت  هک  هب  ار  ادخ  سپ  ”
؟ تسا هدیرفآ  ار  تارک  نیا  یمامت  هک  تسیک   . دیرگنب دیزارفارب و  ار  دوخ  نامشچ 

ناشمان اب  یگلمج  ار  اھنآ  دروآ و  یم  نوریب  هرامش  هب  ار  اھنآ  رکشل  هک  تسیک 
ببس هب  ، و  دھد یم  ماجنا  شتردق  تمظع  اب  ار  اھراک  نیا  ۀمھ  وا  ؟  دناوخ یم 

توق ار  نافیعض  وا   . دوش یمن  مگ  اھنآ  زا  کیچیھ  یو  یدنمناوت  تمظع 
هک اریز   ، سرتن  . دنک یم  اطع  رتشیب  یورین  دنا  هتسخ  هک  ییاھنآ  هب  ، و  دشخب یم 

مھاوخ تیوقت  ار  وت  نم   . متسھ وت  یادخ  نم  اریز   ، شابن نارگن  ؛  متسھ وت  اب  نم 
تیامح وت  زا  شیوخ  تلادع  تسار  تسد  اب  نم   ، یرآ ؛  داد مھاوخ  یرای  درک و 

مھاوخ ار  وت  تسار  تسد  نم  . و  متسھ وت  یادخ  دنوادخ  نم  اریز   ، دومن مھاوخ 
. درک مھاوخ  یرای  ار  وت  نم  اریز   ، سرتن  ، تفگ مھاوخ  وت  هب  ، و  تفرگ

ات ما  هدیزگرب  ار  امش   . دیتسھ نم  نامداخ  نادھاش و  امش   ، دیامرف یم  دنوادخ  ”و 
، نم  . متسھ نادواج  نم  هک  دیبایرد  دیروآ و  نامیا  نم  هب  دیسانشب و  ارم  یگمھ 

“. تسین یا  هدنھد  تاجن  نم  زا  ریغ  ، و  متسھ دنوادخ   ، نم یرآ 

ناشیاھ هناخ  هب  مدرم  ، و  تسشن  ، دناوخ هنوگ  نیدب  ار  نوتم  وا  هک  یماگنھ  و 
. دندرک رکف  دوب  هدناوخ  ناشیارب  دایز  تناتم  اب  وا  هک  یتاملک  نوماریپ  دنتفر و 
هاگچیھ ؛  دندوب هدیدن  یدنمھوکش  تیمیمص  نانچ  اب  ار  وا  شنادنورھش  هاگچیھ 

نانچ ار  وا  اھنآ  هاگچیھ  ؛  دندوب هدینشن  هناقداص  هنامیمص و  نانچ  ار  وا  یادص  اھنآ 
. دندوب هدرکن  هدھاشم  ردتقم  نانچ  ، و  ممصم هنادرم و 

هب هک  یماگنھ  ، و  تفر الاب  هرصان  ۀپت  زا  بوقعی  اب  یسیع   ، تبس رھظ  زا  دعب  نیا 
. تشون ینانوی  هب  لاغز  اب  ار  نامرف  هد  یبوچ  فاص  ۀتخت  ود  یور   ، دنتشگزاب هناخ 

یتدم یارب  اھنآ  ، و  درک نییزت  یزیمآ و  گنر  ار  اھ  هتخت  نیا  اترام   ، نآ لابند  هب 
. دندوب نازیوآ  راوید  یور  بوقعی  ِیراک  کچوک  زیم  زارفرب  ینالوط 

یلام یالقت  - 5

. دنتشگزاب دوخ  نیشیپ  یاھلاس  ۀداس  یگدنز  هب  جیردت  هب  شا  هداوناخ  یسیع و 
رینپ ، و  هرک  ، ریش یدایز  رادقم  اھنآ   . دش رت  هداس  اھنآ  کاروخ  یتح  اھنآ و  یاھسابل 
هام رھ  تشذگ  اما   ، دندش یم  دنم  هرھب  ناشغاب  یلصف  تالوصحم  زا  اھنآ   . دنتشاد
هداس رایسب  اھنآ  یاھ  هناحبص   . تخاس یم  یرورض  ار  یرتشیب  ییوج  هفرص  ماجنا 
نیا اب   . دندرک یم  هریخذ  رصع  یاذغ  ۀدعو  یارب  ار  دوخ  یاذغ  نیرتھب  اھنآ  ؛  دندوب
. دوبن یعامتجا  یگیاپ  نود  ینعم  هب  تورث  نادقف  نایدوھی  نیا  نایم  رد   ، دوجو
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زا دندرک  یم  یگدنز  هنوگچ  شراگزور  رد  اھناسنا  هک  رما  نیا  کرد  هب  ناوج  نیا 
بوخ ردقچ  هاگراک  هناخ و  نوریب   ، هناخ رد  وا  هک  نیا  . و  دوب هتفای  تسد  ًابیرقت  شیپ 

ییاھشزومآ  ، دوش یم  هداد  ناشن  وا  بقاعتم  یاھشزومآ  اب  دیمھف  یم  ار  یگدنز 
. دزاس یم  راکشآ  لماک  روط  هب  یرشب  دوجو  یاھزاف  ۀیلک  اب  ار  وا  کیدزن  سامت  هک 

، و گرزب راگزومآ  کی  یسیع  هک  داد  همادا  رواب  نیا  هب  یدنبیاپ  هب  هرصان  ناذح 
. دوش یم  میلشروا  رد  فورعم  ِلیئالامغ  نیشناج  ًالامتحا 

هنوگ نادب   . دنام هجیتن  یب  یا  هفرح  نارود  کی  یارب  یسیع  یاھحرط  ۀیلک  ًارھاظ 
لزلزت وا  اما   . دیسر یمن  رظن  هب  ناشخرد  هدنیآ  دنتفر  یم  شیپ  روما  نونکا  هک 

نامز ۀفیظو   ، داد یم  همادا  یگدنز  هب  زور  هب  زور  وا   . دشن درسلد  وا  ؛  دادن ناشن 
ار شیگدنز  یا  هلحرم  ِیروف  یاھتیلوئسم  دناسر و  یم  ماجنا  هب  یبوخ  هب  ار  لاح 

دیماان نایارگ  نامرآ  یمامت  ِیدبا  شمارآ  یسیع  یگدنز   . داد یم  ماجنا  هنارادافو 
. تسا

لاس نیا  نایاپ  ات   . دوب شھاک  لاح  رد  یمارآ  هب  دزم  زور  یلومعم  راجن  کی  دزمتسد 
ًادودح لداعم  تسناوت  یم  اھنت  تقو  رید  ات  هاگرحس  زا  ندرک  راک  قیرط  زا  یسیع 

یاھتایلام تخادرپ  اھنآ  دعب  لاس  ات   . دنک بسک  دمآرد  زور  رد  تنس  جنپ  تسیب و 
مین هک  دبعم  تایلام  هسینک و  یاھتایلام  هب  دسر  هچ  ات   ، دنتفای راوشد  ار  یروشک 

یتایلام دمآرد  یسیع  زا  درک  شالت  ریگ  تایلام  لاس  نیا  لوط  رد   . دوب لِکِش 
. دریگب وا  زا  ار  وا  گنچ  زاس  هک  درک  دیدھت  یتح  ، و  دریگب یرتشیب 

طسوت ینانوی  سدقم  نوتم  تشونور  تسا  نکمم  هک  نیا  زا  سرت  اب  یسیع 
ۀیدھ ناونع  هب  ار  نآ  دوخ  زور  داز  نیمھدزناپ  رد   ، دوش طبض  فشک و  ناریگ  تایلام 

. داد هرصان  ۀسینک  ۀناخباتک  هب  دنوادخ  هب  شغولب 

ات تفر  سیروفس  هب  یسیع  هک  دمآ  یماگنھ  وا  لاس  نیمھدزناپ  گرزب  کوش 
نوماریپ فالتخا  رد  هک  ار  یرظن  دیدجت  تساوخرد  اب  هطبار  رد  سیدوریھ  میمصت 

هدش هدرب  یو  دزن  وا  یفداصت  گرم  ماگنھ  رد  فسوی  هب  تخادرپ  لباق  لوپ  رادقم 
تفایرد لوپ  یھجوت  لباق  رادقم  هک  دنتشاد  دیما  میرم  یسیع و   . دنک تفایرد  دوب 
. دوب هدرک  داھنشیپ  نانآ  هب  یزیچان  رادقم  سیروفس  رد  راد  هنازخ  یلو   ، دننک

، و دندوب هدرب  سیدوریھ  دوخ  دزن  ار  رظن  دیدجت  تساوخرد  کی  فسوی  نارادارب 
گرم ماگنھ  رد  هک  دینش  ار  سیدوریھ  مکح  نیا  داتسیا و  رصق  رد  یسیع  نونکا 
یسیع هنالداعان  میمصت  نیا  لیلد  هب  . و  دوبن تخادرپ  لباق  وا  هب  زیچ  چیھ  شردپ 

هب راب  کی  وا  هک  تسین  روآ  بجعت   . درکن دامتعا  ساپیتنآ  سیدوریھ  هب  زگرھ  رگید 
. درک هراشا  هابور “ نآ   ” ناونع هب  سیدوریھ 

زا ار  یسیع  دعب  یاھلاس  لاس و  نیا  لوط  رد  یراجن  ِیراک  زیم  رانک  رد  کیدزن  راک 
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طسوت یگداوناخ  هاگشورف   . تخاس مورحم  ناوراک  نارفاسم  اب  نتخیمآرد  تصرف 
راک یگناخ  هاگراک  رد  ًامامت  یسیع  ، و  دوب هدش  بحاصت  شیپ  زا  وا  یومع 

. دنک کمک  وا  هب  هداوناخ  اب  هطبار  رد  دناوتب  ات  دشاب  میرم  کیدزن  اجنآ  رد  ات   ، درک یم 
ۀرابرد ات  دتسرفب  نارتش  هاگیاج  هب  ار  بوقعی  درک  عورش  وا  نامز  نیا  رد  ًادودح 

اب هطبار  رد  درک  شالت  وا  قیرط  نیدب  ، و  دنک یروآ  عمج  تاعالطا  ایند  یاھدادخر 
. دنامب علطم  دوخ  راگزور  رابخا 

اھداضت و نآ  یمامت  نایم  زا   ، درک یم  دشر  یگنادرم  نس  هب  وا  هک  روطنیمھ 
دنا هدش  نآ  شوختسد  دعب  نیشیپ و  ناراگزور  یداع  ناناوج  هک  ییاھ  یمگردرس 

نیمضت کی  شا  هداوناخ  یگدنز  ۀنیزھ  نیمأت  تخس  ۀبرجت  . و  دومن یم  روبع 
تالیامت رد  یور  هدایز  ای  هدوھیب  رکفت  یارب  دح  زا  شیب  تقو  نتشاد  ربارب  رد  نئمطم 

. دوب وا  یارب  هنافراع 

غاب هعطق  کی  ناونع  هب  هک  ار  گرزب  نیمز  هعطق  کی  یسیع  هک  دوب  یلاس  نیا 
زا کی  رھ   . دومن هراجا  ناشلزنم  لامش  رد  تسرد  دوب  هدش  میسقت  یگداوناخ 
هب ناشیزرواشک  یاھشالت  رد  اھنآ  ، و  دنتشاد هناگادج  غاب  کی  رتگرزب  نادنزرف 

رھ اھنآ  ردارب  نیرتگرزب  تاجیزبس  تشک  لصف  لوط  رد   . دندش دراو  دیدش  یتباقر 
ناردارب و اب  یسیع  هک  روطنیمھ   . دنارذگ یم  تقو  یردق  اھنآ  اب  غاب  رد  زور 
هک دنارورپ  نھذ  رد  ار  وزرآ  نیا  اھراب   ، درک یم  راک  غاب  رد  شرتکچوک  نارھاوخ 
ییاھر یدازآ و  زا  دنناوتب  هک  دنوش  رقتسم  ییاتسور  رد  هعرزم  کی  رد  یگمھ 

هک ییاتسور  رد  ار  دوخ  اھنآ  اما   . دنربب تذل  ادص  رس و  نودب  یگدنز  کی  زا  یشان 
ارگنامرآ زین  نیب و  عقاو  ًالماک  ناوج  کی  هک  یسیع  ؛ و  دنتفاین دنوش  گرزب  نآ  رد 

مجاھت تفای  یم  ار  اھنآ  هک  روطنیمھ  شتالکشم  هب  تیدج  یدنمشوھ و  اب   ، دوب
اب ار  شا  هداوناخ  دوخ و  ات  داد  یم  ماجنا  دوب  شناوت  رد  هک  ار  یراک  رھ  ، و  درک یم 
تبسن نکمم  تیاضر  نیرتالاب  هب  ار  ناشطیارش  دنک و  میظنت  ناشتیعضو  تایعقاو 

. دھد قیبطت  ناش  یعمج  یدرف و  یاھوزرآ  هب 

رد شردپ  راک  لیلد  هب  دنناوتب  اھنآ  رگا  هک  دوب  راودیما  کدنا  یردق  هب  یسیع  راب  کی 
اب دناوتب  تسا  نکمم  دننک  تفایرد  لوپ  یا  هظحالم  لباق  رادقم  سیدوریھ  رصق 
نیا هب  ًاعقاو  وا   . دیامن نیمضت  ار  کچوک  ۀعرزم  کی  ندیرخ  یفکم  لوپ  یروآ  عمج 
هک یماگنھ  اما   . دوب هدرک  رکف  یدج  روط  هب  اتسور  هب  شا  هداوناخ  لاقتنا  حرط 
عانتما دش  یم  تخادرپ  اھنآ  هب  فسوی  رطاخ  هب  دیاب  هک  یلوپ  نداد  زا  سیدوریھ 
نآ تحت   . دندرک رظن  فرص  اتسور  رد  هناخ  کی  نتشاد  ِیزاورپ  دنلب  زا  اھنآ   ، درک
یگدنز ۀبرجت  ۀدمع  شخب  زا  دنناوتب  نآ  ۀطساو  هب  هک  دنتخیر  یحرط  اھنآ   ، طیارش

، واگ هس  یاراد   ، نارتوبک رب  هوالع  نونکا  اھنآ  هک  یا  هنوگ  هب   ، دنربب تذل  هعرزم  رد 
هب ِحرط  رد   . دندوب گس  کی  ، و  رخ کی   ، سورخ غرم و  هتسد  کی   ، دنفسوگ راھچ 

نییعت ار  یرصان  ۀداوناخ  نیا  یگناخ  یگدنز  هک  تیریدم  ۀدش  میظنت  یبوخ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ماجنا دیاب  هک  دنتشاد  ار  دوخ  لومعم  فیاظو  زین  ناکدوک  یتح   ، درک یم  یگژیو 
. دنداد یم 

ار راوشد  کانرطخ و  ۀرود  نآ  شیامیپ   ، شلاس نیمھدزناپ  نتفای  نایاپ  اب  یسیع 
هب یکدوک  رت  هدوسآ  یاھلاس  زا  راذگ  ِنامز  نآ   ، دومن لیمکت  یرشب  دوجو  رد 
شیازفا یاھتصرف  اھتیلوئسم و  اب   ، یگنادرم ندش  کیدزن  هب  تبسن  یھاگآدوخ 

. یلاعتم رتکاراک  کی  ندمآ  دوجو  هب  رد  هتفرشیپ  ۀبرجت  ندروآ  تسد  هب  یارب  هتفای 
نیا یگدنز  یعقاو  نارود  نونکا  ، و  دوب هدیسر  نایاپ  هب  ندب  نھذ و  یارب  دشر  ۀرود 

. دیدرگ زاغآ  یرصان  ناوج  درم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 127
غولب نارود  یاھلاس 

تسرپرس و ار  دوخ   ، دش دراو  شغولب  نارود  یاھلاس  هب  یسیع  هک  جیردت  هب 
یمامت شردپ  گرم  زا  دعب  لاس  دنچ  فرظ   . تفای گرزب  ۀداوناخ  کی  یماح  اھنت 
شدوجو - شیپ زا  هدنیازف  روط  هب  وا  نامز  تشذگ  اب   . دوب هتفر  نیب  زا  اھنآ  ییاراد 

روظنم هب  طقف  وا  هک  دمھفب  رتلماک  روط  هب  درک  عورش  وا  لاح  نامھ  رد  ؛  دش هاگآ 
مسج رد  نیمز و  رد  اھناسنا  نادنزرف  هب  شیتشھب  ردپ  نتخاس  راکشآ  ِصخشم 

. دراد روضح 

هدنیآ رد  ای  هدرک و  یگدنز  یرگید  ۀرک  رھ  رد  ای  هرک و  نیا  رد  هک  یغلاب  ناوج  چیھ 
یاھیراوشد ای  ندرک و  لح  یارب  یرت  نیگنس  تالکشم  درک  دھاوخ  یگدنز 

چیھ  . تشاد دھاوخن  هدنیآ  رد  ای  هتشادن و  ندرک  ییاشگ  هرگ  یارب  یرت  هدیچیپ 
ای رتزیگنارب  نزومآ  یاھداضت  نایم  زا  ات  دش  دھاوخن  هدناوخ  ارف  زگرھ  ایشنروی  ناوج 

تقاط یاھلاس  نآ  لوط  رد  یسیع  دوخ  هک  دح  نآ  زا  شیب   ، رتراوشد یاھتیعضو 
. دنک روبع   ، درک لمحت  یگلاس  تسیب  ات  هدزناپ  زا  اسرف 

یاھلاس نیا  یگدنز  یعقاو  ۀبرجت  ِندومزآ  زا  سپ  ناسنا  دنزرف  بیترت  نیدب 
، دوب هتشگ  هتفشآ  هانگ  اب  دوب و  هدش  هطاحا  ترارش  اب  هک  یا  هرک  رد  یناوجون 
رادروخرب لماک  یھاگآ  زا  نادابن  یاھورملق  رساترس  ناناوج  ِیگدنز  ۀبرجت  نوماریپ 
ۀیلک رد  راصعا و  یمامت  مگردرس  ناشیرپ و  ناناوجون  یارب  بیترت  نیدب  ، و  دش
. تشگ تیارد  اب  یھاگھانپ  هشیمھ  یارب  یلحم  ناھج  رساترس  رد  تارک 

هب لاح  رد   ، یعقاو ۀبرجت  قیرط  زا  تیعطق و  اب  اما   ، یمارآ هب   ، یھلا رسپ  نیا 
ارچ و نوچ و  یب  نارمکح   ، شناھج یاورنامرف  هک  تسا  قح  نیا  ِندروآ  تسد 
هاگھانپ  ، یلحم ناھج  تارک  ۀیلک  رد  هدش  هدیرفآ  ِدنمشوھ  تادوجوم  مامت  یلاع 

. دوش یصخش  ۀبرجت  هیطع و  تاجرد  ۀیلک  راصعا و  ۀیلک  تادوجوم  تیارد  اب 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 10   ) لاس نیمھدزناش  - 1
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زا یراع  ِیکدوک  کی  درک و  روبع  یدازون  نایم  زا  هتفای  روھظ  مسج  رد  ِرسپ 
زیگنارب و نومزآ  راذگ  ۀلحرم  نآ  زا  وا  سپس   . دومن هبرجت  ار  مھم  یاھدادیور 

. دیدرگ ناوجون  ِیسیع  وا  دمآ —  نوریب  ناوج  ِیگنادرم  یکدوک و  نیب  اسرف  تقاط 

اسآدرم و ناوج  کی  وا   . تفای تسد  دوخ  یکیزیف  لماک  دشر  هب  لاس  نیا  رد  وا 
. دوب زوسلد  نابرھم و  اما   ، دش یدج  نیتم و  هدنیازف  روط  هب  وا   . دوب رظنم  شوخ 

. دوب هدننک  مرگلد  باذج و  هشیمھ  وا  دنخبل  ؛  دوب رگوجتسج  اما  زیمآرھم  وا  مشچ 
. دوب قداص  فاص و  اما  هنابدؤم  وا  مالس  ؛  دوب رادتقا  یاراد  اما  نیگنھآ  وا  یادص 
یرشب و  ، هناگود تعیبط  کی  سمل   ، وا یاھسامت  نیرت  یداع  رد  یتح  هشیمھ 
ار ردتقم  راگزومآ  زوسلد و  تسود  بیکرت  نیا  وا   . دیسر یم  رظن  هب  دوھشم   ، یھلا
یتح  ، ناوا نامھ  رد  یتیصخش  یاھیگژیو  نیا  . و  تشاذگ یم  شیامن  هب  هراومھ 

. دندومن یلجت  هب  عورش   ، یناوجون یاھلاس  نیا  رد 

دوخ یرشب  درخ  لماک  دشر  هب  نینچمھ  دنمورین  یوق و  یکیزیف  رظن  زا  ِناوج  نیا 
نینچ یارب  تیفرظ  تیمامت  هکلب  یرشب  ۀشیدنا  لماک  ۀبرجت  هن   ، تفای تسد 
دادعتسا و اب  نھذ  کی   ، بسانتم ًالماک  ملاس و  ندب  کی  زا  وا   . ینالقع دشر 

کاب یب  اما  ناسون  لاح  رد  ًاتبسن  ۀیحور  کی   ، زوسلد نابرھم و  شنم  کی   ، رگلیلحت
، و ریگمشچ  ، یوق تیصخش  کی  تروص  هب  اھیگژیو  نیا  یمامت  ، و  دوب رادروخرب 

. دندوب نتفای  نامزاس  لاح  رد  باذج 

؛ تشگ یم  رتراوشد  شنارھاوخ  ناردارب و  شردام و  یارب  وا  کرد   ، نامز تشذگ  اب 
. دنتشاد هابتشا  تشادرب  وا  یاھشنک  زا  دندوب و  جاو  جاھ و  وا  یاھراتفگ  زا  اھنآ 
اھنآ ردام  اریز   ، دندوب تیحالص  دقاف  یگمھ  دوخ  دشرا  ردارب  یگدنز  مھف  یارب  اھنآ 

ۀدنھد تاجن  هک  تسا  نیا  وا  تشونرس  هک  دوب  هداد  لاقتنا  نانآ  هب  ار  کرد  نیا 
زا یگداوناخ  رارسا  ناونع  هب  ار  تاراشا  نیا  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ   . دوش یدوھی  مدرم 
نیا یمامت  یسیع  هک  هاگنآ   ، دینک روصت  ار  اھنآ  یمگردرس   ، دندرک تفایرد  میرم 

. درک راکنا  ًاحیرص  ار  دصاقم  اھ و  هدیا 

ۀناخ کی  هک  دندش  روبجم  اھنآ  ، و  دومن لیصحت  هب  عورش  نوعمش  لاس  نیا  رد 
هدھع هب  ار  شرھاوخ  هس  شزومآ  تیلوئسم  نونکا  بوقعی   . دنشورفب ار  رگید 

هب  . دننک زاغآ  ار  یدج  ۀعلاطم  دنناوتب  هک  دندوب  گرزب  ردقنآ  نانآ  زا  نت  ود  ، و  تفرگ
رب  . دنتفرگ هدھع  هب  ار  وا  تیلوئسم  اترام  میرم و   ، دش گرزب  تور  هک  نیا  ضحم 

اما  ، دندرک یم  تفایرد  یکدنا  شزومآ  یدوھی  یاھ  هداوناخ  ِنارتخد  لومعم  بسح 
وا ردام  و   ) دنورب هسردم  هب  نارسپ  لثم  دیاب  نارتخد  هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  یسیع 
زج درک  دش  یمن  یراک   ، تفریذپ یمن  ار  اھنآ  هسینک  ۀسردم  نوچ  )، و  درک تقفاوم 

. دش یم  هداد  بیترت  اھنآ  یارب  صاخ  روط  هب  یگناخ  ۀسردم  کی  هک  نیا 

راک وا  هناتخبشوخ   . دوب روصحم  راک  زیم  هب  کیدزن  زا  یسیع  لاس  نیا  رساترس  رد 
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نانچ زا  وا  راک   ، دوب داسک  ردقچ  هیحان  نآ  رد  راک  هک  نیا  زا  رظن  فرص  ؛  تشاد یدایز 
دایز شراک  ردقنآ  وا  تاقوا  یھاگ   . دوبن راکیب  زگرھ  وا  هک  دوب  رادروخرب  یرترب  تیفیک 

. درک یم  کمک  وا  هب  بوقعی  هک  دوب 

هب نداد  ناماس  رس و  زا  دعب  هک  دوب  هتفرگ  ار  شمیمصت  ًابیرقت  وا  لاس  نیا  نایاپ  ات 
هب تقیقح و  راگزومآ  کی  ناونع  هب   ، اھنآ جاودزا  لابند  هب  شا و  هداوناخ  تیعضو 

وا  . دوش دراو  دوخ  یناگمھ  راک  هب   ، ایند هب  ینامسآ  ردپ  ۀدننک  راکشآ  کی  ناونع 
هجیتن نیا  هب  ، و  دش دھاوخن  یدوھی  ِراظتنا  دروم  ۀدنھد  تاجن  هک  تسناد  یم 

وا ؛  تسا هدیاف  یب  ًابیرقت  شردام  اب  تاعوضوم  نیا  نوماریپ  ندرک  ثحب  هک  دیسر 
شنھذ رد  دنک  باختنا  دوب  نکمم  هک  ار  یا  هدیا  رھ  شردام  دراذگب  تفرگ  میمصت 
یکدنا ریثأت  شردام  یور  دوب  هتفگ  هتشذگ  رد  هک  ار  هچنآ  یمامت  اریز   ، دنارورپب

شردپ هک  دروآ  یم  دای  هب  وا  ، و  دوب هتشاذگن  یریثأت  چیھ  هک  نیا  ای  دوب و  هتشاذگ 
لاس نیا  زا   . دنک ضوع  ار  شردام  میمصت  هک  دیوگب  یزیچ  دوب  هدشن  رداق  هاگچیھ 
تبحص تالکشم  نیا  نوماریپ   ، رگید سک  رھ  ای   ، شردام اب  رتمک  رتمک و  وا  دعب  هب 

درک یم  یگدنز  نیمز  رد  هک  سکچیھ  هک  دوب  هژیو  نانچ  وا  تیرومأم   . درک
. دھد هرواشم  وا  هب  نآ  یارجا  اب  هطبار  رد  تسناوت  یمن 

ناکدوک اب  ار  نکمم  تعاس  رھ  وا  ؛  دوب هداوناخ  یارب  ناوج  اما  یعقاو  ردپ  کی  وا 
راک تخس  دایز  ندید  زا  شردام   . دنتشاد تسود  ار  وا  یتسار  هب  اھنآ  ، و  دنارذگ یم 

ۀنادنموزرآ یزیر  همانرب  قباطم  یسیع  هک  نیا  زا  وا  ؛  دش یم  نیگھودنا  وا  ندرک 
تایعرش ناراگزومآ  رظن  تحت  سرد  ندومن  لابند  میلشروا و  رد  ندوب  یاج  هب   ، اھنآ
درک یم  راک  تخس  یراجن  زیم  رانک  رد  زور  رھ  هداوناخ  جراخم  نیمأت  یارب  دوھی 

شرسپ اب  هطبار  رد  ار  یدایز  یاھزیچ  میرم  هک  یلاح  رد   . دوب نیگمغ 
هب هک  یا  هناقاتشم  ۀویش  زا  ، و  تشاد تسود  ًاعطق  ار  وا   ، دمھفب تسناوت  یمن 

ینادردق لماک  روط  هب  تفرگ  یم  هدھع  هب  ار  هناخ  یاھتیلوئسم  نآ  ۀطساو 
. درک یم 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 11   ) لاس نیمھدفھ  - 2

یرادفرط رد   ، هیدوھی رد  میلشروا و  رد  هژیو  هب   ، یدایز بوشآ  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
ِیتسیلانویسان هورگ  کی   . دمآ دوجو  هب  مور  هب  تایلام  تخادرپ  هیلع  رب  شروش  زا 

اھتولیز  . دش هدیمان  اھتولیز  هاتوک  یتدم  رد  هک  دوب  ندمآ  دوجو  هب  لاح  رد  یوق 
دنتشاد رظن  رد  اھنآ   . دنوش حیسم  ندمآ  رظتنم  هک  دندوبن  لیام  نایسیرف  فالخرب 

. دنناسرب ماجنارس  هب  ار  اھراک  یسایس  شروش  قیرط  زا  هک 

لاح رد  یبوخ  هب  دندش و  دراو  لیلج  هب  میلشروا  ِناگدنھد  نامزاس  زا  هورگ  کی 
یسیع ندید  یارب  نانآ  هک  یماگنھ   . دندیسر هرصان  هب  هک  نیا  ات  دندوب  یورشیپ 
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زا اما  دیسرپ  یرایسب  تالاؤس  داد و  شوگ  اھنآ  نانخس  هب  تقد  هب  وا   ، دندمآ
هب ندشن  قحلم  یارب  دوخ  لیالد  نتخاس  شاف  زا  وا   . درک عانتما  هورگ  هب  نتسویپ 
زا یرایسب  ندشن  دراو  یور  وا  ندرک  عانتما  ، و  دومن یراددوخ  لماک  روط  هب  اھنآ 

. تشاد ریثأت  هرصان  رد  شناوج  نارایمھ 

اما  ، ددنویپب هورگ  هب  هک  دزاس  راداو  ار  وا  ات  دروآ  لمع  هب  ار  دوخ  شالت  رثکادح  میرم 
یسیع هب  هک  تفر  شیپ  دح  نآ  ات  یتح  وا   . دروآ تسد  هب  ار  وا  تیاضر  تسناوتن 

وا و تساوخرد  زا  ینامرفان  هنایارگ  یلم  نامرآ  نیا  زا  تیامح  زا  وا  عانتما  دنامھفب 
وا  . دوب هدش  هتسب  میلشروا  زا  اھنآ  تشگزاب  لابند  هب  هک  تسا  وا  نامیپ  ضقن 
طقف هراشا  نیا  هب  خساپ  رد  وا  اما  ؛  دشاب شردام  ردپ و  عیطم  هک  دوب  هداد  لوق 

: تفگ شتروص  هب  ندرک  هاگن  اب  تشاذگ و  میرم  ۀناش  یور  ینابرھم  اب  ار  شتسد 
. تفرگ سپ  ار  شفرح  میرم  و  ؟ “ یناوت یم  روطچ   ، مردام ”

هتسویپ هورگ  نیا  هب  شیپ  زا  نوعمش )  ، میرم ردارب   ) یسیع یاھ  ییاد  زا  یکی 
نیب لاس  نیدنچ  یارب  . و  دوب هدش  رسفا  کی  لیلج  شخب  رد  ًابقاعتم  ، و  دوب

. تشاد دوجو  ترودک  یعون  شا  یئاد  یسیع و 

داجیا هب  ایاضق  نیا  رد  یسیع  درکیور   . دومن نیوکت  هب  عورش  لکشم  هرصان  رد  اما 
هب اھنآ  زا  یمین  دودح  رد   . دوب هدش  رجنم  رھش  یدوھی  ناناوج  نایم  رد  فالتخا  کی 

هورگ کی  لیکشت  هب  عورش  رگید  ۀمین  ، و  دندوب هتسویپ  تسیلانویسان  نامزاس 
نآ یربھر  یسیع  هک  دنتشاد  راظتنا  ، و  دندومن رت  لدتعم  ناتسرپ  نطو  زا  فلاخم 
درک در  دوب  هدش  داھنشیپ  وا  هب  هک  ار  یراختفا  وا  هک  یماگنھ   . دریگ هدھع  هب  ار 
کی ناونع  هب  ار  دوخ  یگداوناخ  نیگنس  یاھتیلوئسم  وا   . دندش هدز  تفگش  اھنآ 
هاگنآ  ، دوب رت  هدیچیپ  مھ  زاب  تیعضو  اما   . دنتفریذپ ار  نآ  اھنآ  یگمھ  ، و  درک رکذ  رذع 
ماگ ًاروف   ، دوب نایدوھیریغ  هب  هدنھد  ماو  کی  هک   ، قاحسا  ، دنمتورث یدوھی  کی  هک 
نیا یربھر  دراذگب و  نیمز  ار  شرازبا  یسیع  رگا  هک  درک  تقفاوم  داھن و  ولج  هب 
دھاوخ نیمأت  ار  یسیع  ۀداوناخ  جراخم   ، دریگ هدھع  هب  ار  هرصان  ناتسرپ  نطو 

. درک

نیرت و ساسح  زا  یکی  اب   ، تشاد لاس  هدفھ  یتخس  هب  ماگنھ  نآ  رد  هک  یسیع 
هب  ، هناتسرپ نھیم  لئاسم   . دش هجاوم  شنیزاغآ  یگدنز  یاھتیعضو  نیرتراوشد 
، دوش یم  هدیچیپ  هناگیب  نک  عمج  تایلام  نارگمتس  قیرط  زا  هک  یماگنھ  هژیو 

ربارب ود  دروم  نیا  رد  ، و  تسا راوشد  یونعم  ناربھر  یارب  نآ  کرد  هشیمھ 
. دوب مور  هیلع  رب  اھبوشآ  نیا  یمامت  ریگرد  یدوھی  بھذم  اریز   ، دوب رتراوشد 

شرتکچوک ردارب  یتح  ، و  شیومع ردام و  اریز  تشگ  رتراوشد  یسیع  تیعقوم 
. ددنویپب یتسیلانویسان  نامرآ  نیا  هب  هک  دندیزرو  یم  رارصا  وا  هب  یگمھ   ، بوقعی
ضوع ار  شمیمصت  یسیع  رگا  ، و  دندوب هتسویپ  اھنآ  هب  هرصان  ِرتھب  نایدوھی  ۀمھ 
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نآ هب  یگمھ  دندوب  هتسویپن  شبنج  هب  هک  یناوج  نادرم  نآ  درک  یم 
راگزومآ  ، تشاد هرصان  رساترس  رد  دنمدرخ  رواشم  کی  اھنت  وا   . دنتسویپ یم 

هب ار  وا  خساپ  ات  دندمآ  هرصان  نادنورھش  ۀتیمک  هک  یماگنھ   . ناذح  ، وا یمیدق 
. داد دومنھر  وا  هب  ناذح   ، دنوش ایوج  دوب  هدمآ  لمع  هب  وا  زا  هک  ناگمھ  تساوخرد 

هب هناھاگآ  وا  هک  دوب  راب  نیتسخن  ًاقیقد  نیا  یسیع  ناوج  یگدنز  یمامت  رد 
، تیعضو نتخاس  نشور  یارب  وا   ، ماگنھ نآ  ات   . دش یم  لسوتم  ینلع  یژتارتسا 

تسناوت یمن  نونکا  وا  اما   ، تشاد اکتا  تقیقح  حیرص  ۀینایب  کی  هب  هشیمھ 
ناسنا کی  زا  شیب  هک  دنک  مالعا  تسناوت  یمن  وا   . دنک نایب  ار  لماک  تقیقح 

کی هب  وا  لین  راظتنا  رد  هک  یتیرومأم  اب  هطبار  رد  ار  شرظن  تسناوت  یمن  وا  ؛  تسا
یبھذم و یدنبیاپ  اھتیدودحم  نیا  مغر  هب   . دزاس شاف  دوب  رت  هتخپ  یگنادرم 
کی رد  وا  ۀداوناخ   . تفرگ رارق  شلاچ  دروم  میقتسم  روط  هب  وا  یلم  یرادافو 

مھ رد  کی  رد  رھش  ِیدوھی  هورگ  یمامت  ، و  فالتخا رد  وا  ناوج  ناتسود   ، یگتفشآ
وا اھنیا  یمامت  یارب  دش  یم  روصت  هک  تسا  بیجع  . و  دندرب یم  رس  هب  یمھرب  و 

رایسب لکشم  داجیا  هنوگ  رھ  یارب  یدصق  رھ  زا  وا  و  دریگ ! رارق  شنزرس  دروم  دیاب 
. عون نیا  زا  بوشآ  کی  هب  دسر  هچ  ات   ، دوب ریصقت  یب 

قباطم ار  راک  نیا  وا  ، و  درک یم  نایب  ار  دوخ  عضوم  دیاب  وا   . دش یم  ماجنا  یراک  دیاب 
ماجنا کیتاملپید  یا  هنوگ  هب  هناعاجش و  روط  هب   ، همھ هن  اما   ، یرایسب تیاضر 

نیتسخن هک  دوب  دقتعم  ، و  دوب دنبیاپ  دوخ  ۀیلوا  تاراھظا  تاملک  هب  وا   . داد
ردارب و تشھ  هویب و  ردام  کی  هک  نیا  ، و  تسا شا  هداوناخ  لابق  رد  شا  هفیظو 

یکیزیف تایرورض  درخب —  تسناوت  یم  فرص  ِلوپ  هچنآ  زا  شیب  یزیچ  هب  رھاوخ 
، و دنتسھ ردپ  کی  تیادھ  تبقارم و  قحتسم  اھنآ  هک  نیا  ، و  دنراد زاین  یگدنز — 

ۀحناس کی  هک  یفیاظو  زا  ار  شدوخ  تسناوت  یمن  نشور  ریمض  یور  زا  وا  هک  نیا 
نیا یارب  ار  شردارب  نیرتگرزب  ردام و  وا   . دزاس اھر  دوب  هدرک  لیمحت  وا  هب  هناملاظ 

ًاددجم اما   ، داد رارق  نیسحت  دروم  دنزاس  اھر  دنب  دیق و  زا  ار  وا  دندوب  رضاح  هک 
فرص  ، تسا هتشاد  زاب  هداوناخ  کرت  زا  ار  وا  هدرم  ِردپ  کی  هب  یرادافو  هک  درک  دیکأت 
ۀتفگ نیا  وا   . تشگ یم  مھارف  لوپ  ردقچ  اھنآ  یدام  تیامح  یارب  هک  نیا  زا  رظن 

نیا لوط  رد  “ . دنیرفایب قشع  دناوت  یمن  لوپ  : ” هک درک  نایب  ار  شریذپان  یشومارف 
داد حیضوت  اما   ، دومن شیگدنز “ تیرومأم   ” هب مھبم  ۀراشا  نیدنچ  یسیع   ، هباطخ
، دشابن ای  دشاب  راگزاسان  یماظن  ۀدیا  اب  نآ  تسا  نکمم  هک  نیا  زا  رظن  فرص  هک 
رد ار  شتیلوئسم  دناوتب  وا  ات  تسا  هدش  اھر  شیگدنز  رد  رگید  زیچ  رھ  هارمھ  هب 

یبوخ هب  هرصان  رد  سک  رھ   . دناسر ماجنا  هب  هنارادافو  روط  هب  شا  هداوناخ  لابق 
هک دوب  یعوضوم  نیا  ، و  تسا شا  هداوناخ  یارب  بوخ  ردپ  کی  وا  هک  تسناد  یم 

بولق رد  یسیع  تاراھظا  هک  دوب  کیدزن  شنمالاو  یدوھی  رھ  بلق  هب  نانچنآ 
زا یخرب  ؛ و  درک یم  تفایرد  هناسانشردق  یخساپ  شناگدنونش  زا  یرایسب 
ماجنا بوقعی  طسوت  هک  ینارنخس  کی  اب  دندرک  یمن  رکف  هنوگ  نیدب  هک  ییاھنآ 

نیا رد   ، دوبن همانرب  وزج  هک  نآ  نمض  بوقعی  ینارنخس   . دش ضوع  ناشرظن  دش 
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هداد نیرمت  شینارنخس  ماجنا  رد  ار  بوقعی  ناذح  زور  نامھ  رد   . دیدرگ داریا  ماگنھ 
. دوب اھنآ  زار  نیا  اما   ، دوب

رادروخرب یفکم  نس  زا  ردقنآ  طقف  بوقعی )  ) وا رگا  تسا  نئمطم  هک  تفگ  بوقعی 
ات درک  یم  کمک  یسیع  دریگ  هدھع  هب  ار  هداوناخ  تیلوئسم  تسناوت  یم  هک  دوب 
، دنامب ام  اب   ” یسیع هک  دنھد  تیاضر  طقف  اھنآ  رگا  هک  نیا  ، و  دنوش دازآ  شمدرم 
رد هکلب   ، فسوی ۀداوناخ  زا  ربھر  کی  طقف  هن  امش  هاگنآ   ، دشاب ام  راگزومآ  ردپ و  ات 

رسپ جنپ  ام  ایآ  اریز   ، تشاد دیھاوخ  رادافو  تسیلانویسان  جنپ  هاتوک  یتدم 
شیپ هب  ماگ  نامردپ  ردارب –  تیادھ  قیرط  زا  دش و  میھاوخ  گرزب  هک  میتسین 

کی ناوجون  نیا  بیترت  نیدب  و  ؟ “ درک میھاوخ  تمدخ  نامتلم  هب  داھن و  میھاوخ 
. دناسر داش  ًاتبسن  نایاپ  کی  هب  ار  زیمآدیدھت  شنترپ و  رایسب  تیعضو 

. دشن شومارف  هرصان  رد  زگرھ  دادخر  نیا  اما   ، دوب هتفای  همتاخ  رضاح  لاح  رد  نارحب 
زگرھ تاساسحا  فالتخا  ؛  دوبن ناگمھ  بوبحم  رگید  یسیع  ؛  تفای موادت  بوشآ 
بقاعتم رگید و  یاھدادخر  اب  هک   ، دادخر نیا  . و  دشن عقاو  هبلغ  دروم  لماک  روط  هب 

دعب یاھلاس  رد  موحانرفک  هب  وا  ناکم  لقن  یارب  یلصا  لیالد  زا  یکی   ، تفای ینوزف 
ظفح ناسنا  دنزرف  اب  هطبار  رد  ار  یساسحا  فالتخا  کی  هرصان  سپ  نیا  زا   . دوب

. دومن

راک لزنم  رد  یراجن  هاگراک  رد  دش و  لیصحتلا  غراف  هسردم  زا  لاس  نیا  رد  بوقعی 
راک نونکا  دوب و  هدش  شوھاب  رگراک  کی  رازبا  اب  راک  رد  وا   . دومن زاغآ  ار  تقو  مامت 
رتشیب یسیع  هک  نآ  نمض   ، تفرگ هدھع  هب  ار  ندز  مخش  ۀلیسو  غوی و  نتخاس 
. دومن هنارھام  یزاس  تنیباک  یزاس و  هناخ  ییاھن  یاھراک  ماجنا  هب  عورش 

هب وا   . داد ماجنا  یدایز  تفرشیپ  شنھذ  یھدنامزاس  رد  یسیع  لاس  نیا  رد 
یھدنامزاس نیا  یمامت  وا  ، و  دز دنویپ  ار  دوخ  یرشب  یھلا و  تشرس  جیردت 

نیزگ ینکس  حصان  کمک  اب  طقف  شدوخ و  تامیمصت  یورین  قیرط  زا  ار  ینالقع 
رد ییاطعا  نارسپ  هک  یتارک  ۀیلک  رد  لامرن  یاھناسنا  ۀیلک   . دناسر ماجنا  هب  دوخ 

نیا ات   . دنرادروخرب ناشناھذا  رد  یحصان  نینچ  زا  تسرد  دنا  هدش  رھاظ  اھنآ 
هب  ، دوب هدادن  خر  ناوج  درم  نیا  یناگدنز  نارود  رد  یعیبطءاروام  زیچ  چیھ  ماگنھ 
بش لوط  رد  راب  کی  هک  لیئونامع  شرتگرزب  ردارب  طسوت  هک   ، روآ مایپ  کی  رادید  زج 

. دوب هدش  مازعا  دش  رھاظ  وا  هب  میلشروا  رد 
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نیرخآ  . دش هتخورف  غاب  هناخ و  زج  هب   ، هداوناخ ییاراد  یمامت  لاس  نیا  لوط  رد 
هتشاذگ نھر  شیپ  زا  هک   ،( رگید یکی  صلاخ  شزرا  زج  هب   ) موحانرفک کلم  ۀعطق 
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یخرب ندیرخ  یارب   ، تایلام تخادرپ  یارب  هلصاح  دمآرد   . دش هتخورف  دوب  هدش 
هاگراک یگداوناخ و  یمیدق  رابنا  ۀنیزھ  تخادرپ  یارب  ، و  بوقعی یارب  دیدج  رازبا 

نونکا یسیع   . تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  ناوراک  نیمز  یکیدزن  رد  تاریمعت 
راک یارب  یفاک  نس  زا  بوقعی  اریز   ، دوش دیرخزاب  هاگراک  نیا  هک  درک  داھنشیپ 

اب  . دوب رادروخرب  هناخ  شوح  لوح و  رد  میرم  هب  ندرک  کمک  هناخ و  هاگراک  رد  ندرک 
هب ار  بوقعی  تفرگ  میمصت  یسیع   ، رضاح نامز  یارب  یلام  راشف  نتفای  شھاک 

هار زا  اھنآ   . دنشاب اھنت  ات  دنتفر  میلشروا  هب  رتدوز  زور  کی  اھنآ   . دربب حصف  دیع 
اب نتفر  ریسم  رد  یخیرات  یاھناکم  ۀرابرد  یسیع  ، و  دندز مدق  اھنآ   . دنتفر هرماس 
نآ زا  شیپ  لاس  جنپ  هباشم  رفس  کی  رد  شردپ  هک  روطنامھ   ، درک تبحص  بوقعی 

. دوب هداد  شزومآ  وا  هب 

هب عجار  رفس  نیا  رد  اھنآ   . دندید ار  یدایز  بیجع  رظانم  هرماس  زا  روبع  نیح  اھنآ 
بوقعی  . دندرک تبحص   ، یلم ، و  یگداوناخ  ، یصخش  ، ناشتالکشم زا  یرایسب 
هک ییاھحرط  اب  هطبار  رد  وا  هک  یلاح  رد  ، و  دوب یبھذم  رایسب  ناوجون  کی 

نآ ۀرابرد  هک  کدنا  نازیم  نامھ  هب   ، یسیع یگدنز  ۀدمع  راک  نوماریپ 
دناوتب هک  دوب  یتقو  راظتنا  مشچ   ، دوبن قفاوم  شردام  اب  ًالماک   ، تسناد یم 

زاغآ ار  شتیرومأم  دناوتب  یسیع  هک  یروط   ، دریگ هدھع  هب  ار  هداوناخ  تیلوئسم 
زا شیب  اھنآ  ، و  دوب نادردق  رایسب  درب  حصف  دیع  هب  ار  وا  یسیع  هک  نیا  زا  وا   . دیامن

. دندرک تبحص  رتلماک  روط  هب  هدنیآ  ۀرابرد  هشیمھ 

هاچ زا  هک  یماگنھ  ، و  لِتِب رد  هژیو  هب   ، دندرک یم  روبع  هرماس  زا  اھنآ  هک  روطنیمھ 
تایاور اب  هطبار  رد  شردارب  وا و   . دیشیدنا رایسب  یسیع   ، دندیشون یم  بوقعی 

هچنآ یارب  بوقعی  نتخاس  هدامآ  یارب  وا   . دندرک ثحب  بوقعی  ، و  قاحسا  ، میھاربا
شالت بیترت  نیدب  ، و  داد ماجنا  یدایز  راک  دوب  نآ  ندید  ۀناتسآ  رد  میلشروا  رد  هک 
هبرجت دبعم  زا  شرادید  نیلوا  رد  شدوخ  هک  هنوگ  نادب  ار  وا  ندش  هکوش  هک  درک 

. دوبن ساسح  دایز  رظانم  نیا  زا  یخرب  هب  تبسن  بوقعی  اما   . دھد شھاک  دوب  هدرک 
نودب یلیم و  یب  اب  ار  دوخ  فیاظو  نانھاک  زا  یخرب  هک  یا  هویش  اب  هطبار  رد  وا 

میلشروا رد  شرفس  زا  عومجم  رد  اما  درک  رظن  راھظا  دنداد  یم  ماجنا  قایتشا 
. درب تذل  رایسب 

شناردپ رانک  رد  نوعمش   . درب یناتب  هب  ار  بوقعی  حصف  دیع  ماش  یارب  یسیع 
دیع یتسرپرس  دبعم  زا  حصف  دیع  ۀرب  ندروآ  زا  سپ  یسیع  ، و  دوب هدش  نفد 

. تفرگ هدھع  هب  هداوناخ  نیا  یارب  ار  حصف 

، اترام هک  نیا  نمض   ، دنک تبحص  بوقعی  اب  ات  تسشن  میرم  حصف  دیع  ماش  زا  دعب 
رد اھنآ  دعب  زور   . دنتخادرپ وگتفگ  هب  رگیدکی  اب  بش  زا  یساپ  ات  یسیع  ، و  رزاعلیا

. دش هتفریذپ  لیئارسا  روشک  ِیدنورھش  هب  بوقعی  ، و  دندرک تکرش  دبعم  مسارم 
رد  ، دندرک فقوت  نوتیز  هوک  کون  رد  دبعم  ندید  یارب  اھنآ  هک  روطنیمھ   ، دادماب نآ  رد 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



میلشروا هب  توکس  رد  یسیع   ، درک یم  تبحص  یتفگش  اب  بوقعی  هک  یلاح 
اھنآ بش  نآ   . دمھفب ار  شردارب  راتفر  زرط  تسناوت  یمن  بوقعی   . تخود مشچ 

، دننک تمیزع  هناخ  دصقم  هب  اجنآ  زا  دعب  زور  دوب  انب  دنتشگزاب و  یناتب  هب  ًاددجم 
دھاوخ یم  هک  داد  حیضوت  ، و  دندرگزاب دبعم  ندید  یارب  هک  دیزرو  رارصا  بوقعی  اما 
روط هب  وا   ، تشاد تقیقح  رما  نیا  هک  یلاح  رد  . و  دونشب ار  ناراگزومآ  یاھفرح 

، دونشب ار  وا  یاھفرح  اھثحب  رد  یسیع  تکرش  اب  تساوخ  یم  شبلق  رد  یناھنپ 
ار اھثحب  دنتفر و  دبعم  هب  اھنآ  ور  نیا  زا   . دوب هدینش  نآ  هب  عجار  شردام  زا  اریز 
ناسنا ِیرادیب  لاح  رد  نھذ  نیا  یارب   . دیسرپن یلاؤس  چیھ  یسیع  اما   ، دندینش

طقف وا  دیسر  —  یم  رظن  هب  تیمھا  یب  هناکدوک و  رایسب  زیچ  همھ  ادخ  و 
یسیع هک  نیا  زا  بوقعی   . دنک یزوسلد  ساسحا  اھنآ  هب  تبسن  تسناوت  یم 

تقو : ” تفگ طقف  یسیع   ، وا یاھشسرپ  هب  خساپ  رد   . دش دیماان  تفگن  یزیچ 
“. تسا هدیسرن  ارف  زونھ  نم 

ریسم لوط  رد  یسیع  ، و  دنتفر هناخ  هب  ندرا  ۀرد  احیرا و  قیرط  زا  اھنآ  دعب  زور 
هداج نیا  قیرط  زا  دوخ  نیشیپ  رفس  هلمج  زا   ، داد حرش  ار  اھزیچ  یرایسب 

. دوب هلاس  هدزیس  هک  یماگنھ 

عورش یگداوناخ  یمیدق  تاریمعت  هاگراک  رد  یسیع   ، هرصان هب  تشگزاب  لابند  هب 
روشک و طاقن  مامت  مدرم  زا  یدایز  دادعت  زور  رھ  تسناوت  هک  نیا  زا  دومن و  راک  هب 
ار مدرم  یتسار  هب  یسیع   . دش نامداش  دایز  ۀزادنا  هب  دنیبب  ار  فارطا  یحاون 

، درک یم  تخادرپ  ار  هاگراک  طسق  هام  رھ  وا   . یداع مدرم  نیمھ  تشاد —  تسود 
. داد یم  همادا  هداوناخ  جراخم  نیمأت  هب   ، بوقعی کمک  اب  و 

لمع هنوگ  نیدب  ات  دنتشادن  روضح  نارگرادید  هک  یماگنھ   ، لاس رد  راب  نیدنچ 
رد اھراب  داد و  همادا  هسینک  رد  تبس  سدقم  نوتم  ندناوخ  هب  یسیع   ، دننک

درک یم  باختنا  ار  نوتم  یروط  ًالومعم  اما   ، دومن هضرع  ار  شتارظن  سرد  اب  هطبار 
ار نوگانوگ  نوتم  ندناوخ  بیترت  یروط  ، و  دوب رھام  وا   . دشابن ریسفت  هب  یزاین  هک 

هزاجا اوھ  رگا   . تخاس یم  نشور  ار  رگید  نتم   ، نتم کی  هک  درک  یم  میظنت 
رد یور  هدایپ  یارب  ار  شنارھاوخ  ناردارب و  تبس  رھظ  زا  دعب  رد  هشیمھ  وا   ، داد یم 

. درب یم  نوریب  تعیبط  ناماد 

دومن حاتتفا  ار  ناناوج  پولک  کی  یفسلف  یاھثحب  یارب  ناذح  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
کی یسیع  ، و  دنتشاد رادید  شدوخ  لزنم  رد  بلغا  فلتخم و  یاضعا  لزانم  رد  هک 
هک ار  یلحم  رابتعا  زا  یردق  تسناوت  قیرط  نیا  زا  وا   . دش هورگ  نیا  ۀتسجرب  وضع 

. دروآ تسد  هب  ون  زا  دوب  هداد  تسد  زا  ریخا  ِیتسیلانویسان  تاثحابم  ماگنھ  رد 

. دشن هتشاگنا  هدیدان  لماک  روط  هب   ، دوب دودحم  هک  یلاح  رد   ، وا یعامتجا  یگدنز 
مرگ و ناتسود  یرایسب  ود  رھ  هرصان  ناوج  نانز  ناوج و  نادرم  نایم  رد  وا 
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. تشاد رادافو  نارگشیاتس 

هک ییحی   . دننک ندید  یرصان  ۀداوناخ  زا  ات  دندمآ  ییحی  تبازیلا و   ، ربماتپس رد 
یزرواشک و راک  هب  نتخادرپ  یارب  تشاد  دصق   ، دوب هداد  تسد  زا  ار  شردپ 
هیصوت وا  هب  یسیع  هک  نیا  رگم   ، ددرگزاب هیدوھی  یاھ  هپت  هب  یرورپ  دنفسوگ 
اھنآ  . دزادرپب یراک  رگید  ۀتشر  کی  ای  یراجن  هب  ات  دنامب  هرصان  رد  هک  درک  یم 

میرم و رتشیب  هچ  رھ   . تسا لوپ  یب  ًالمع  یرصان  ۀداوناخ  هک  دنتسناد  یمن 
یارب هک  دندش  یم  دعاقتم  رتشیب   ، دندرک یم  وگتفگ  ناشنارسپ  ۀرابرد  تبازیلا 

. دننیبب ار  رگیدکی  رتشیب  دننک و  راک  مھ  اب  هک  تسا  بوخ  ناوج  درم  ود  نیا 

یخرب ۀرابرد  اھنآ  ؛ و  دنتشاد مھ  اب  یرایسب  یاھوگتفگ  ییحی  یسیع و 
هب ار  رادید  نیا  اھنآ  یتقو   . دندرک تبحص  یصخش  هنامرحم و  رایسب  تاعوضوم 
رد تسیاب  یم  هک  نیا  ات  دننیبن  ار  رگیدکی  ًاددجم  دنتفرگ  میمصت   ، دندناسر نایاپ 
ارف ناشراک  هب  ار  اھنآ   ، ینامسآ ردپ   ” هک نیا  زا  دعب  ناشیناگمھ  یناحور  تمدخ 
هب نانچ  دید  هرصان  رد  هک  هچنآ  ۀطساو  هب  ییحی   . دنشاب هتشاد  رادید  دناوخ “
نیمأت یارب  ددرگزاب و  هناخ  هب  تفرگ  میمصت  هک  تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا 

یگدنز تیرومأم  زا  یشخب  دیاب  هک  دش  دعاقتم  وا   . دنک راک  شردام  جراخم 
تیامح فرص  ار  یدایز  یاھلاس  تسیاب  یم  یسیع  هک  دید  وا  اما   ، دوش یسیع 

هب ددرگزاب و  شا  هناخ  هب  هک  دوب  یضار  رتشیب  رایسب  وا  اذل  ؛  درک یم  شا  هداوناخ  زا 
رگید . و  دزادرپب شردام  یاھزاین  نتخاس  هدروآرب  ناشکچوک و  ۀعرزم  زا  تبقارم 
ناسنا دنزرف  هک  یماگنھ   ، ندرا دور  رانک  رد  زور  نآ  ات  یسیع  ییحی و  هاگچیھ 

. دندیدن ار  رگیدکی   ، درک هضرع  دیمعت  لسغ  یارب  ار  دوخ 

ۀداوناخ نیا  هب  راب  نیمود  یارب  گرم   ، لاس نیمھ  ربماسد   3 ، هبنش رھظ  زا  دعب  رد 
کی اب  یرامیب  هتفھ  کی  زا  دعب  اھنآ  دازون  ردارب   ، کچوک سوماع   . دز هبرض  یرصان 
اھنت ناونع  هب  شدشرا  رسپ  اب  هودنا  نامز  نیا  زا  روبع  زا  دعب   ، میرم  . درم الاب  بت 
یعقاو تسرپرس  ناونع  هب  ار  یسیع   ، وحن نیرتلماک  هب  ماجنارس و   ، شا یماح 
. دوب هتسیاش  تسرپرس  کی  یتسار  هب  وا  ؛ و  تخانش تیمسر  هب  هداوناخ 

اھنآ ؛  دوب هتفای  شھاک  موادم  روط  هب  اھنآ  یگدنز  درادناتسا   ، لاس راھچ  یارب 
اب اھنآ   ، لاس نیا  نایاپ  ات   . دندرک یم  سح  لاس  هب  لاس  ار  هدنیازف  رقف  یانگنت 

بوقعی  . دندش ور  هب  ور  ناشتخس  یاھالقت  یمامت  براجت  نیرتراوشد  زا  یکی 
رب هوالع  نفد  نفک و  کی  یاھ  هنیزھ  ، و  دوب هدرکن  دایز  دمآرد  بسک  هب  عورش  زونھ 

برطضم و ردام  هب  یسیع  اما   . تخیر مھ  هب  ار  اھنآ  عاضوا  رگید  زیچ  رھ 
ۀمھ ؛  درک دھاوخن  کمک  ام  هب  هودنا  مغ و   ، میرم ردام  : ” تفگ یم  طقف  شراوگوس 
تسا نکمم  یتح   ، ردام دنخبل   ، اضق زا  ، و  میریگ یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  مامت  ام 
ِرتھب یاھزور  یارب  نامدیما  ۀطساو  هب  ام   . مینک لمع  رتھب  ات  دشخب  ماھلا  ام  هب 
یلمع مکحم و  ینیب  شوخ  “ . میبای یم  توق  زور  هب  زور  اھراک  نیا  ماجنا  یارب  هدنیآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



رتھب و تاقوا  ِینیب  شیپ  رفسمتا  کی  رد  اھ  هچب  یمامت  ؛  دوب رادریگاو  یتسار  هب  وا 
ۀیحور نیا   ، ناشرقف ندوب  راب  هودنا  مغر  هب  . و  دندرک یم  یگدنز  رتھب  یاھزیچ 
کمک دنمتردق  یا  هنوگ  هب  یلاعتم  یوق و  یاھرتکاراک  شیادیپ  هب  هناراودیما 

. درک یم 

دوخ یندب  یحور و   ، ینھذ یاھتردق  یمامت  هک  دوب  رادروخرب  ناوت  نیا  زا  یسیع 
وا  . دیامن جیسب  رثؤم  روط  هب  دوب  تسد  رد  ًاروف  هک  یراک  ماجنا  یارب  ار 

دنک لح  دوب  لیام  هک  لکشم  کی  لوح  ار  دوخ  شیدنا  فرژ  نھذ  تسناوت  یم 
رداق ار  وا   ، شریذپان یگتسخ  ِییابیکش  اب  هطبار  رد   ، نیا ، و  دیامن زکرمتم 

هب ، و  دیامن لمحت  تناتم  اب  ار  یناسنا  راوشد  دوجو  کی  بئاصم  تخاس  یم 
“. دنیب یم  تسا  یندیدان  هک  ار  وا   ” ایوگ هک  دنک  یگدنز  یا  هنوگ 
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. دنشاب زاسمھ  رگیدکی  اب  دنتسناوت  یم  رتھب  رایسب  میرم  یسیع و   ، نامز نیا  ات 
رتشیب میرم  یارب  یسیع  ؛  دید یم  دنزرف  کی  تروص  هب  ار  یسیع  رتمک  میرم 

یلمع یاھیراوشد  زا  رپ  یگدنز  زور  رھ   . دوب هدش  شنادنزرف  یارب  ردپ  کی  دننامھ 
، نامز تشذگ  اب  اریز   ، دندرک یم  تبحص  وا  یراک  ِیگدنز  زا  رتمک  اھنآ   . دوب یروف  و 
دوب ناش  هداوناخ  شرورپ  تیامح و  فقو  لباقتم  روط  هب  اھنآ  یاھ  هشیدنا  یمامت 

. دوب رتخد  هس  رسپ و  راھچ  زا  لکشتم  هک 

رد ار  وا  یاھشور  هک  دوب  هتخاس  دعاقتم  ًالماک  ار  شردام  یسیع  لاس  نیا  زاغآ  ات 
رت یمیدق  شور  یاج  هب  کین  راک  ماجنا  تبثم  نامرف  دریذپب —  کدوک  شرورپ  ۀنیمز 

سیردت نارود  رساترس  رد  شلزنم و  رد  یسیع   . دب راک  ماجنا  تیعونمم  ِیدوھی 
اج همھ  هشیمھ و  وا   . تفرگ راک  هب  ار  زردنا  تبثم  لکش  تباث  روط  هب  شیناگمھ 
وا “ . دیھد ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  امش   . داد دیھاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  امش  : ” تفگ یم 
راک هب  تفرگ  یم  همشچرس  ناتساب  یاھوبات  زا  هک  ار  شزومآ  یفنم  ۀویش  زگرھ 

یراددوخ نآ  یور  ندرک  دیکأت  زا  هنارورش  راک  نتخاس  نغدق  قیرط  زا  وا   . تفرگن
شیاتس دروم  ار  نآ   ، کین راک  ماجنا  هب  نداد  نامرف  قیرط  زا  هک  نآ  نمض   ، دیزرو یم 
هطبار رد  ندرک  ثحب  یارب  دوب  یتصرف   ، هداوناخ نیا  رد  ندرک  اعد  تقو   . داد یم  رارق 

. دش یم  طوبرم  هداوناخ  یزورھب  هب  هک  زیچ  همھ  زیچ و  رھ  اب 

زاغآ یمک  نس  نانچ  رد  شنارھاوخ  ناردارب و  رب  ار  هنادنمدرخ  یطابضنا  یسیع 
هیبنت هب  یزاین  هاگچیھ  اھنآ  یبلق  یروف و  تعاطا  ندروآ  تسد  هب  یارب  هک  درک 

نآ ددعتم  عقاوم  رد  یسیع   . دوب ادوھی  انثتسا  اھنت   . دوب یکدنا  زاین  هک  نیا  ای  دوبن و 
هس رد   . دنک هیبنت  ار  وا   ، هناخ نیناوق  زا  وا  یچیپرس  رطاخ  هب  هک  تفای  یرورض  ار 
ناعذا دوخ -  ضقن  رطاخ  هب  ادوھی  هک  دیسر  رظن  هب  هنادنمدرخ  هک  یماگنھ  دادیور 
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مکح قیرط  زا  وا  هیبنت   ، دوش هیبنت  راتفر  ۀنیمز  رد  هداوناخ  نیناوق  ِیدمع  هدش و 
ادوھی دوخ  طسوت  دوش  ارجا  هک  نآ  زا  شیپ  دش و  نییعت  رتگرزب  نادنزرف  لوقلا  قفتم 

. تفرگ رارق  تقفاوم  دروم 

دنمشور و رایسب  داد  یم  ماجنا  هک  یراک  رھ  رد  یسیع  هک  یلاح  رد 
شخب توارط  یریذپ  فاطعنا  کی  زین  شا  ییارجا  نیمارف  ۀمھ  رد   ، دوب کیتامتسیس 
یتلادع حور  اب  ار  اھ  هچب  یمامت  هک  تشاد  دوجو  یقابطنا  ِتیدرف  کی  ریسفت و  زا 

وا  . داد یم  رارق  ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  دروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  ناشردارب  ردپ –  هک 
تخاونکی فاصنا  نیا  ، و  درکن هیبنت  ار  شنارھاوخ  ناردارب و  هنادبتسم  روط  هب  زگرھ 
زیزع دایز  ۀزادنا  هب  شا  هداوناخ  یمامت  یارب  ار  یسیع  یصخش  ۀظحالم  و 

. تخاس یم 

زا یسیع  ییوجلد  حرط  دندرک  یعس  دندش و  گرزب  نوعمش  بوقعی و 
نتخاس و دعاقتم  قیرط  زا  دوخ  نیگمشخ  تاقوا  یھاگ  وج و  هزیتس  یاھیزابمھ 

رد  ، ادوھی فسوی و  اما  ؛  دندوب قفوم  ًاتبسن  اھنآ  ، و  دننک لابند  ار  تمواقم  مدع 
طسوت هک  یماگنھ   ، دندوب قفاوم  هناخ  رد  ییاھشزومآ  نینچ  هب  تبسن  هک  یلاح 

؛ دنداد یم  جرخ  هب  باتش  دوخ  زا  عافد  رد  دنتفرگ  یم  رارق  هلمح  دروم  دوخ  یاقفر 
نوناق کی  تمواقم  مدع  اما   . دوب راکھانگ  اھشزومآ  نیا  حور  ضقن  رد  ادوھی  هژیو  هب 

. دوبن لصو  یصخش  یاھشزومآ  ضقن  هب  یتازاجم  چیھ   . دوبن هداوناخ 

اب دوخ  یکدوک  تالکشم  دروم  رد   ، اھرتخد هژیو  هب   ، اھ هچب  یمامت   ، یلک روط  هب 
دامتعا هفطاعرپ  ردپ  کی  هب  هک  روطنامھ  تسرد  دندرک و  یم  تروشم  یسیع 

. دندیزرو یم  دامتعا  وا  هب  دندرک  یم 

نادب اما   ، دوش نیتم  نزاوتم و  ًالماک  ناوج  کی  ات  دش  یم  گرزب  تشاد  بوقعی 
زومآ شناد  کی  وا   . تشادن لیامت  تیونعم  هب  روطنآ   ، دوب یونعم  یسیع  هک  هنوگ 
زا یتح   ، دوب نامیااب  نکراک  کی  هک  یلاح  رد  فسوی   . دوب فسوی  زا  رتھب  رایسب 

ینالقع حطس  رد  دوب و  شک  تمحز  کی  فسوی   . دوب رادروخرب  یرتمک  تیونعم 
زادرپایور دح  زا  شیب  اما  دوب  تین  نسح  اب  رسپ  کی  نوعمش   . دوبن رگید  نادنزرف 
ثعاب میرم  یسیع و  یارب  دوب و  دنک  شیگدنز  هب  ندیشخب  ناماس  رد  وا   . دوب

. دوب تین  شوخ  کین و  ناوجون  کی  هشیمھ  وا  اما   . دوب هظحالم  لباق  بارطضا 
رادیاپان وخ  قلخ و  رد  اما   ، تشاد ار  اھنامرآ  نیرتالاب  وا   . دوب زورفا  شتآ  کی  ادوھی 

ًادمع اما   ، تشاد ار  نآ  زا  شیب  شردام و  ِیکاب  یب  هدارا و  مزع و  یمامت  وا   . دوب
. دوب وا  تیارد  بسانت و  دقاف 

زا دیدش  ینادردق  سح  کی  یاراد  لداعتم و  نزاوتم و  ًالماک  رتخد  کی  میرم 
رایسب یدنزرف  اما   ، دوب دنک  لمع  هشیدنا و  رد  اترام   . دوب یونعم  لیصا و  یاھزیچ 

هب تبسن  وا  هچ  رگ  ؛  دوب هناخ  یداش  ۀیام   ، کدوک ِتور   . دوب دمآراک  دامتعا و  لباق 
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ار شردپ  گرزب و  ردارب  وا   . دوب قداص  یمیمص و  رایسب   ، دوب هجوت  یب  شیاھفرح 
ۀچب کی  وا   . دندرواین راب  سول  ار  وا  اھنآ  اما   . تشاد تسود  شتسرپ  دح  ات  ًابیرقت 

. دوب رھش  یتح  هداوناخ و  یلگوس  میرم   . دوبن حیلم  نانچ  میرم  لثم  اما  دوب  ابیز 

موسر هداوناخ و  یاھشزومآ  هک  داد  ماجنا  یدایز  یاھراک  یسیع   ، نامز تشذگ  اب 
دزاس و لاربیل  ار  بھذم  رگید  یاھ  هبنج  زا  یرایسب  تبس و  تیاعر  هب  طوبرم 
، ماگنھ نیا  ات   . داد یبلق  تیاضر  تارییغت  نیا  یمامت  یارب  میرم  ، و  دنک لیدعت 

. دوب هدش  هناخ  یارچ  نوچ و  یب  تسرپرس  یسیع 

دوخ گنچ  هک  دوب  مزال  یسیع  یارب  ، و  دومن لیصحت  هب  عورش  ادوھی  لاس  نیا  رد 
وا یحیرفت  تذل  نیرخآ  بیترت  نیدب   . دیامن تخادرپ  ار  اھ  هنیزھ  نیا  ات  دشورفب  ار 

تسود رایسب   ، دش یم  هتسخ  ندب  رد  نھذ و  رد  وا  هک  یماگنھ   . تشگ دیدپان 
زا گنچ  لقادح  هک  داد  یم  یلست  هشیدنا  نیا  اب  ار  دوخ  وا  اما   ، دزاونب گنچ  تشاد 

. تسا هدنام  ظوفحم  ریگ  تایلام  طسوت  هرداصم 

ارزع رتخد   ، اکبر - 5

فیعضت هجو  چیھ  هب  هرصان  رد  وا  یعامتجا  تلزنم   ، دوب ریقف  یسیع  هچ  رگا 
نانز رتشیب  طسوت  دوب و  رھش  ناوج  نادرم  نیرت  سانشرس  زا  یکی  وا   . دوب هدشن 

ۀنومن کی  یسیع  هک  اجنآ  زا   . دوب مارتحا  دروم  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  ناوج 
هب وا  ترھش  نتفرگ  رظن  رد  اب  ، و  دوب هنارکفنشور  یوق و  ِیگنادرم  زا  زیگنا  نیسحت 

رجات کی   ، ارزع رتخد  نیرتگرزب   ، اکِبِر هک  دوبن  بیجع   ، یونعم ربھر  کی  ناونع 
فسوی رسپ  نیا  قشاع  دراد  یمارآ  هب  هک  دربب  یپ   ، هرصان ِناگرزاب  دنمتورث و 

نایم رد  یصوصخ  روط  هب  یسیع  رھاوخ   ، میرم اب  ار  شرھم  ادتبا  وا   . دوش یم 
تبحص شردام  اب  نایرج  نیا  یمامت  اب  هطبار  رد  دوخ  ۀبون  هب  میرم  ، و  تشاذگ
نداد تسد  زا  ۀناتسآ  رد  وا  ایآ   . تفرگ رارق  ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  میرم   . دومن
تالکشم ایآ  ؟  دوب هدش  هداوناخ  ینتشاذگن  رانک  تسرپرس  نونکا  هک  دوب  شرسپ 

درک گنرد  وا  سپس  ؟ و  دتفایب دناوت  یم  یقافتا  هچ  دعب  ؟  دنوش یمن  فقوتم  زگرھ 
دھاوخ یسیع  یگدنز  نارود  ۀدنیآ  یور  یریثأت  هچ  جاودزا  هک  دنک  رکف  نیا  هب  ات 

هک دروآ  یم  دای  هب  ار  تیعقاو  نیا  وا   ، تاقوا یھاگ  لقادح  اما   ، بلغا هن  ؛  تشاد
تبحص عوضوم  نیا  ۀرابرد  میرم  وا و  هک  نیا  زا  دعب   . دوب دوعوم “ دنزرف   ” کی یسیع 

نآ دننک  شالت  دبای  یھاگآ  نآ  زا  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دنتفرگ  میمصت   ، دندرک
رد ار  ناتساد  مامت   ، میقتسم روط  هب  اکبر  دزن  نتفر  قیرط  زا  ، و  دنزاس فقوتم  ار 
یسیع هک  دنیوگب  وا  هب  هناقداص  ناشداقتعا  نیا  اب  هطبار  رد  ، و  دنھد رارق  وا  ربارب 
حیسم دیاش  ، و  یبھذم گرزب  ربھر  کی  وا  هک  نیا  ؛ و  تسا تشونرس  رسپ  کی 

. دش دھاوخ 
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دش و فعش  روش و  زا  راشرس  ارجام  ندینش  زا  وا  ؛  داد شوگ  یدج  روط  هب  اکبر 
رد دیامزایب و  شیباختنا  درم  نیا  اب  ار  شتخب  هک  تشگ  ممصم  شیپ  زا  شیب 
یدرم نینچ  هک  درک  یم  لالدتسا  دوخ ) شیپ   ) وا  . دوش میھس  وا  یربھر  ِیگدنز 

یارب ار  میرم  یاھشالت  وا   . تسا دمآراک  رادافو و  رسمھ  کی  دنمزاین  رتشیب  هچ  رھ 
نداد تسد  زا  سرت  هب  تبسن  یعیبط  شنکاو  کی  ناونع  هب  وا  نتخاس  فرصنم 
شردپ هک  نیا  زا  یھاگآ  اب  اما  ؛  درک یم  ریبعت  شا  هداوناخ  یماح  اھنت  تسرپرس و 

اب وا  هک  تشادنپ  یم  یتسرد  هب   ، دنک یم  دییأت  راجن  رسپ  یارب  ار  وا  ۀفطاع  رھم و 
ار یسیع  دمآرد  نادقف  ات  درک  دھاوخ  نیمأت  هداوناخ  یارب  یفکم  دمآرد  یدونشخ 
اکبر  ، درک تقفاوم  یحرط  نینچ  اب  شردپ  هک  یماگنھ   . دیامن ناربج  لماک  روط  هب 
، و تشاد یسیع  رھاوخ  میرم  یسیع و  ردام  میرم  اب  یرتشیب  یاھوگتفگ 
دزن ًامیقتسم  هناعاجش   ، دروآ تسد  هب  ار  اھنآ  تیامح  تسناوتن  وا  هک  یماگنھ 
یارب ار  یسیع  شردپ   . داد ماجنا  شردپ  یراکمھ  اب  ار  راک  نیا  وا   . تفر یسیع 

. درک توعد  ناشلزنم  هب  اکبر  زورداز  نیمھدفھ  نشج  یرازگرب 

ادتبا  ، داد شوگ  نانخس  نیا  ییوگزاب  هب  هنازوسلد  روط  هب  لماک و  هجوت  اب  یسیع 
خساپ نومضم  نیا  اب  ینابرھم  اب  وا   . اکبر دوخ  یاھفرح  هب  سپس   ، ردپ نانخس  هب 
ۀداوناخ یتسرپرس  رد  شا  هفیظو  ماجنا  یاج  دناوت  یمن  یلوپ  رادقم  چیھ  هک  داد 
زا دامتعا  نیرت  سدقم  ندیناسر  ماجنا  هب   ” راک نیا  اریز   ، دریگب ًاصخش  ار  شردپ 
قلعتم نوخ  مسج و  هب  تبسن  یرادافو  تسا —  یرشب  یاھدامتعا  ۀیلک  نایم 
یارب یناشفناج  نوماریپ  یسیع  نانخس  ریثأت  تحت  ًاقیمع  اکبر  ردپ  “ . درف هب 

نیا  ، شرسمھ  ، میرم هب  وا  خساپ  اھنت   . تفرگ هرانک  وگتفگ  زا  تفرگ و  رارق  هداوناخ 
زا رتارف  ام  یارب  وا  ؛  میشاب هتشاد  دنزرف  کی  ناونع  هب  ار  وا  میناوت  یمن  ام  : ” دوب

“. تسا شنمالاو 

زیامت شیگدنز  رد  زور  نیا  ات  یسیع   . دش زاغآ  اکبر  اب  مھم  یوگتفگ  نآ  سپس 
هدش لئاق  ناوج  نانز  ناوج و  نادرم  اب   ، نارتخد نارسپ و  اب  شطابترا  رد  یکدنا 
ِقمعت ینیمز و  ِیعقاو  روما  مربم  تالکشم  اب  نآ  زا  شیب  عومجم  رد  وا  نھذ   . دوب

هک دوب  لوغشم  شردپ “ راک  ۀرابرد   ” شیناگدنز بقاعتم  نارود  نوماریپ  هدنزیگنا 
اما  . دیامن لوذبم  یرشب  جاودزا  رد  یصخش  قشع  ماجنا  هب  یدج  هجوت  دناوتب 
نآ اب  دیاب  یرشب  یلومعم  دوجوم  رھ  هک  یتالکشم  نآ  زا  رگید  یکی  اب  وا  نونکا 
امش هک  هنوگ  نامھ  هب   ” وا یتسار  هب   . دوب ور  هب  ور  دریگب  میمصت  دوش و  هجاوم 

“. دش عقاو  نومزآ  دروم  طاقن  ۀیلک  رد  دیوش  یم  عقاو  نومزآ  دروم 

هب وا  نیسحت  زاربا  رطاخ  هب   ، داد شوگ  اکبر  نانخس  هب  تقد  اب  هک  نیا  زا  دعب  وا 
یاھزور یمامت  رد  نانخس  نیا  : ” دوزفا ، و  درک یرازگساپس  وا  زا  هنامیمص  روط 

هک داد  حیضوت  وا  “ . داد دھاوخ  شمارآ  نم  هب  تخاس و  دھاوخ  داش  ارم  نم  یگدنز 
هناردارب و ۀداس  ۀطبار  کی  زج  هب   ، دوش دراو  ینز  رھ  اب  هطبار  هب  تسین  دازآ 
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یتسرپرس وا  ۀفیظو  نیرتمھم  نیتسخن و  هک  دومن  نشور  وا   . فرص یتسود 
نیا هک  نیا  ات  دریگ  رظن  رد  ار  جاودزا  دناوت  یمن  هک  نیا  ، و  تسا شردپ  ۀداوناخ 

تشونرس رسپ  کی  نم  رگا  : ” درک هفاضا  سپس  ؛ و  دسرب ماجنا  هب  هفیظو 
مریگ هدھع  هب  ار  یدھعت  دیابن  دوش  راکشآ  نم  تشونرس  هک  ینامز  ات   ، متسھ

“. دشک یم  لوط  هب  رمع  کی  هک 

راشف تحت  ار  شردپ  ، و  دوش هداد  یلست  دشن  رضاح  وا   . دش هتسکش  لد  اکبر 
لقن سیروفس  هب  داد  تیاضر  ماجنارس  وا  هک  نیا  ات   ، دننک کرت  ار  هرصان  ات  داد  رارق 

وا زا  جاودزا  یارب  هک  نادرم  زا  یرایسب  یارب   ، دعب یاھلاس  رد   . دننک ناکم 
یگدنز فدھ  کی  یارب  اھنت  وا   . تشاد خساپ  کی  طقف  اکبر   ، دندرک یراگتساوخ 

نآ ات  هک  یدرم  نیرتگرزب  وا  یارب   ، درم نیا  هک  دنامب  یا  هظحل  رظتنم  درک —  یم 
زاغآ هدنز  تقیقح  راگزومآ  کی  ناونع  هب  ار  شراک  نارود   ، دوب هدرک  یگدنز  ماگنھ 

هنارادافو روط  هب  شیناگمھ  راک  دادیوررپ  یاھلاس  لوط  رد  ار  یسیع  وا  . و  دنک
اب وا  هک  یماگنھ  دوش ) هدید  یسیع  طسوت  هک  نیا  نودب   ) زور نآ  ، و  دومن لابند 

رھظ زا  دعب  نآ  رد  وا  ؛ و  تشاد روضح  دش  دراو  میلشروا  هب  هراوس  یدنمزوریپ 
رد  ” دش هتخیوآ  بیلص  یور  ناسنا  دنزرف  هک  یماگنھ  زیگنا  مغ  زاس و  تشونرس 
، الاب رامشیب  تارک  یارب  زین  ، و  وا یارب   . داتسیا میرم  رانک  رد  نانز “ ریاس  نایم 

. دوب نت “ رازھ  هد  نایم  رد  درم  نیرتگرزب  ینتشاد و  تسود  ًالماک  یدرم   ” یسیع

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 14   ) وا لاس  نیمتسیب  - 6

موحانرفک رد  اھدعب  هرصان و  شوح  لوح و  رد  یسیع  یارب  اکبر  قشع  ناتساد 
ار وا  نادرم  هک  هنوگ  نادب  یتح  نانز  زا  یرایسب  دعب  یاھلاس  رد   . دش همزمز 
زاربا وا  هک  دوبن  زاین  رگید  اذل   ، دندیزرو یم  قشع  یسیع  هب   ، دنتشاد تسود 

یرشب ۀفطاع  زاربا  دعب  هب  نامز  نیا  زا   . دنک در  ار  یرگید  نز  کین  ِیصخش  ِیرادافو 
. تشاد زیمآ  نیسحت  مارتحا  زیمآ و  شتسرپ  تشرس  رتشیب  یسیع  هب  تبسن 

، دنتشاد تسود  ار  وا   ، دوب وا  هک  هچنآ  یارب  ، و  هنارادافو روط  هب  ود  رھ  نانز  نادرم و 
یاھلاس یارب  اما   . یفطاع بحاصت  یارب  لیامت  ای  دوخ  زا  تیاضر  ناشن  رھ  اب  هن 
یزرورھم  ، دش یم  فیصوت  یسیع  یرشب  تیصخش  ناتساد  هک  هاگ  رھ   ، رایسب

. دش یم  وگزاب  زین  اکبر 

کی قشع  یتح  شردارب  هک  نیا  زا  یھاگآ  اکبر و  عوضوم  زا  لماک  یھاگآ  اب   ، میرم
هب وا ) تشونرس  ۀدنیآ  نارود  لماع  کرد  نودب   ) دوب هدرک  شومارف  ار  ابیز  ناوج  نز 

کی زین  ردپ و  کی  نوچمھ  ار  وا  تسیرگن و  یم  هنایارگ  نامرآ  یا  هنوگ  هب  یسیع 
. تشاد تسود  قیمع  هدننک و  رثأتم  یرھم  اب  ردارب 

کی یسیع   ، دنیآرب نآ  جراخم  ۀدھع  زا  دنتسناوت  یم  یتخس  هب  اھنآ  هچ  رگا 
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اب شردام   . تشاد حصف  دیع  تبسانم  هب  میلشروا  هب  نتفر  یارب  بیجع  قایتشا 
رفس نیا  هب  هک  درک  رارصا  وا  هب  هنالقاع  یا  هنوگ  هب   ، اکبر اب  وا  ریخا  ۀبرجت  زا  یھاگآ 

رتشیب همھ  زا  هک  هچنآ  اما   ، دوبن هاگآ  نآ  زا  ریگمشچ  روط  هب  یسیع   . دنز تسد 
دعب وا   . دوب میرم  اترام و  رادید  رزاعلیا و  اب  ندرک  تبحص  یارب  یتصرف  تساوخ  یم 

. تشاد تسود  رتشیب  همھ  زا  ار  هس  نیا  شدوخ  ۀداوناخ  زا 

ًاشخب ، و  تفر هَّدُل  ، و  سیرتاپیتنآ  ، وُّدِجَم هار  زا   ، میلشروا هب  رفس  نیا  ماجنا  رد  وا 
هدومیپ هرصان  هب  وا  ندروآ  رصم و  زا  تشگزاب  ماگنھ  هک  درک  یط  ار  یریسم  نامھ 

یاھدادخر ۀرابرد  درک و  فرص  تقو  زور  راھچ  حصف  دیع  هب  نتفر  یارب  وا   . دوب هدش 
قافتا نآ  شوح  لوح و  ، و  نیطسلف یللملا  نیب  هاگمزر   ، وُّدِجَم رد  هک  هتشذگ 

. درک رکف  رایسب  دوب  هداتفا 

ۀدمآ درگ  تیعمج  دبعم و  ات  درک  فقوت  طقف  ، و  درک روبع  میلشروا  نایم  زا  یسیع 
هتخاس سیدوریھ  طسوت  هک  دبعم  نیا  هب  تبسن  وا   . دنک هراظن  ار  هدننک  دیدزاب 

یرازیب سح  کی  دوب  هدش  بوصنم  یسایس  یا  هنوگ  هب  هک  نآ  تناھک  دوب و  هدش 
میرم ، و  اترام  ، رزاعلیا هک  تساوخ  یم  زیچ  رھ  زا  شیب  وا   . تشاد هدنیازف  بیجع و 

، رادید نیا  ماگنھ  ات  ؛  دوب هناخ  تسرپرس  نونکا  یسیع و  نس  مھ  رزاعلیا   . دنیبب ار 
زا لاس  کی  زا  شیب  یکدنا  اترام   . دوب هدش  هداھن  هاگمارآ  رد  زین  رزاعلیا  ردام 

رایسب ِلآ  هدیا  یسیع  . و  دوب رتناوج  لاس  ود  میرم  هک  یلاح  رد   ، دوب رتگرزب  یسیع 
. دوب اھنآ  یات  هس  رھ  ِنیسحت  دروم 

 — تسویپ عوقو  هب  تنس  دض  رب  شروش  یا  هرود  عیاقو  نآ  زا  یکی   ، رادید نیا  رد 
شینامسآ ردپ  طلغ  ۀولج  ار  نآ  یسیع  هک  یتافیرشت  موسر  نآ  یارب  ترفن  زاربا 

حصف دیع  ات  دوب  هداد  یبیترت   ، یسیع ندمآ  زا  عالطا  مدع  اب  رزاعلیا   . تشادنپ یم 
یسیع  . دوش هتفرگ  نشج  ناتسود  اب  احیرا  ۀداج  نییاپ  رد  رواجم  ۀدکھد  کی  رد 

نشج رزاعلیا  لزنم  رد   ، دنتسھ هک  اج  نامھ  رد  ار  دیع  اھنآ  هک  درک  داھنشیپ  نونکا 
کی دراو  یسیع  سپس  و  “ . میرادن ینابرق  ۀرب  چیھ  ام  یلو  : ” تفگ رزاعلیا   . دنریگب

یتسار هب  ینامسآ  ردپ  هک  دش  نومضم  نیا  اب  هدننک  عناق  یدج و  ینالوط  ثحب 
هناقداص یاعد  کی  زا  دعب  اھنآ   . تسین دنمقالع  ینعم  یب  هناکدوک و  نییآ  نینچ  هب 

مدرم ۀریت  هناکدوک و  ناھذا  دیراذگب  : ” تفگ یسیع  ، و  دنتساخرب اج  زا  ترارحرپ  و 
تسا رتھب  ؛  دننک تمدخ  ناشیادخ  هب  داد  نامرف  یسوم  هک  هنوگ  نامھ  هب  نم 
یکیرات اب  هاگچیھ  رگید  میا  هدید  ار  تایح  رون  هک  ام  دیراذگب  اما   ، دننک نینچ  اھنآ  هک 

نادواج رھم  تقیقح  زا  یھاگآ  اب  ام  دیراذگب   . میوشن کیدزن  نامردپ  هب  گرم 
“. میشاب دازآ  نامردپ 

فرص ار  حصف  دیع  ماش  دنتسشن و  نت  راھچ  نیا  هاگماش  دودح  رد  رصع  نآ  رد 
طسوت ینابرق  ۀرب  نودب  هک  دوب  حصف  دیع  نیتسخن  نیا   ، ماگنھ نآ  ات   . دندرک

هدامآ حصف  دیع  نیا  یارب  بارش  ریطف و  نان   . دش یم  هتفرگ  نشج  نمؤم  نایدوھی 
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هب  ، دیمان یم  تایح “ بآ   ” و تایح “ نان   ” یسیع هک  ار  اھدامن  نیا  ، و  دوب هدش 
هدش هئارا  هزات  هک  ییاھشزومآ  اب  هناقداص  ییاونمھ  رد  اھنآ  ، و  درک ورِس  شنارای 
نیا درک  یم  رادید  یناتب  زا  هک  هاگ  رھ  اھدعب  هک  دوب  نیا  وا  راک  لاور   . دندروخ دوب 
نیا یمامت   ، تشگزاب هناخ  هب  وا  هک  یماگنھ   . دروآ یم  اج  هب  ار  ینییآ  رئاعش 
رظن هطقن  جیردت  هب  اما   ، دش هکوش  ادتبا  رد  وا   . تفگ شردام  هب  ار  اھدادخر 

دصق هک  داد  نانیمطا  وا  هب  یسیع  هک  یماگنھ   ، دوجو نیا  اب  ؛  تفریذپ ار  یسیع 
مارآ دایز  ۀزادنا  هب  دنک  هضرع  ناش  هداوناخ  رد  ار  حصف  دیع  زا  دیدج  ۀدیا  نیا  درادن 

“ یسوم نوناق  قباطم   ” حصف دیع  ندروخ  هب  هلاس  رھ  وا   ، اھ هچب  اب  هناخ  رد   . دش
. داد همادا 

یسیع اب  ینالوط  یوگتفگ  کی  جاودزا  اب  هطبار  رد  میرم  هک  دوب  لاس  نیا  لوط  رد 
اھر شیگداوناخ  یاھتیلوئسم  زا  رگا  هک  دیسرپ  وا  زا  حیرص  روط  هب  میرم   . تشاد
جاودزا عنام  یروف  فیاظو  نوچ  هک  داد  حیضوت  وا  هب  یسیع  ؟  درک یم  جاودزا  ایآ  دوب 
راھظا هنوگ  نیدب  وا   . تسا هدرک  رکف  عوضوم  نیا  هب  یکدنا  ردق  وا   ، تسا هدش  وا 
نیا یمامت  هک  تفگ  وا  ؛  دسرب جاودزا  ۀلحرم  هب  هاگچیھ  دراد  کش  هک  درک  رظن 
زاغآ دیاب  مردپ  راک   ” هک ینامز   ، دننامب رظتنم  نم “ تعاس   ” یارب دیاب  اھراک  هنوگ 

رد ینادنزرف  ردپ  دیابن  هک  شنھذ  رد  رما  نیا  نتخاس  نشور  اب  شیپ  زا  وا  “ . دوش
. دومن رکف  یرشب  جاودزا  عوضوم  هب  یکدنا  رایسب  ردق   ، دوش مسج 

کی هب  ار  دوخ  یھلا  یناسنا و  تشرس  ِنتخیمآ  مھ  رد  رتشیب  ِراک  وا  لاس  نیا  رد 
تبترم رد  دشر  هب  نانچمھ  وا  . و  دومن زاغآ  ون  زا  یرشب  رثؤم  هداس و  تیدرف 

. داد همادا  یونعم  کرد  یقالخا و 

نیا رد   ، دوب هتفر  تسد  زا  ناشلزنم ) زج  هب   ) هرصان رد  اھنآ  ییاراد  مامت  هچ  رگا 
یکدنا یلام  کمک  موحانرفک  رد  کلم  هعطق  کی  رد  مھس  کی  شورف  زا  اھنآ  لاس 

رد کلم  شورف  نیا   . دوب فسوی  ییاراد  یمامت  زا  شخب  نیرخآ  نیا   . دندرک تفایرد 
. تفرگ ماجنا  یدبز  مان  هب  زاس  قیاق  کی  اب  موحانرفک 

رانک رد  ات  دش  هدامآ  دش و  لیصحتلا  غراف  هسینک  ۀسردم  زا  لاس  نیا  رد  فسوی 
ناشردپ ییاراد  هچ  رگا   . دنک راک  هب  عورش  هناخ  یراجن  هاگراک  رد  یکچوک  زیم 
رداق ار  اھنآ  هک  تشاد  دوجو  ییاھزادنا  مشچ   ، دوب هدیسر  مامتا  هب  نونکا 

بترم روط  هب  اھنآ  یات  هس  نونکا  اریز   ، دننک هلباقم  رقف  اب  تیقفوم  اب  تخاس  یم 
. دندرک یم  راک 

، ناوج درم  کی  طقف  هن   ، تسا درم  کی  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  تعرس  هب  یسیع 
وا  . دریگ هدھع  هب  ار  تیلوئسم  هک  تسا  هتفرگ  دای  یبوخ  هب  وا   . لاسگرزب کی  هکلب 
وا یاھحرط  هک  یماگنھ   . دھد همادا  یگدنز  هب  یدیماان  طیارش  رد  هنوگچ  دناد  یم 

ۀیحور تعاجش  اب  وا   ، دنروخ یم  تسکش  ًاتقوم  وا  فادھا  دننام و  یم  هجیتن  یب 
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هنوگچ یتلادع  یب  طیارش  رد  یتح  هک  تسا  هتفرگ  دای  وا   . دنک یم  ظفح  ار  دوخ 
یگدنز ۀنیمز  رد  ار  شیاھنامرآ  هنوگچ  هک  دریگ  یم  دای  دراد  وا   . دشاب لداع  فصنم و 
رد هک  دریگ  یم  دای  دراد  وا   . دنک میظنت  ینیمز  دوجو  یلمع  تابلاطم  اب  یونعم 
شالت تیدج  اب  ترورض  ِیروف  رتکیدزن و  فدھ  کی  هب  یبایتسد  یارب  هک  یلاح 

هنایارگ نامرآ  تسدرود  رتالاو و  فدھ  کی  هب  ندیسر  یارب  هنوگچ  دنک  یم 
اب شیاھوزرآ  ندرک  میظنت  رنھ  ندروآ  تسد  هب  لاح  رد  ًاموادم  وا   . دنک یزیر  همانرب 

ِیژرنا نتفرگ  راک  هب  کینکت  رد  وا   . تسا یرشب  یگدنز  راک و  لومعم  تابلاطم 
داتسا ًابیرقت  یدام  تفرشیپ  مسیناکم  ندروآ  رد  تکرح  هب  یارب  یونعم  ۀزیگنا 

همادا ینیمز  دوجو  هب  هک  یلاح  رد  هک  دریگ  یم  دای  دراد  یمارآ  هب  وا   . تسا هدش 
ۀناردپ شقن  هک  یلاح  رد  وا   . دنک یگدنز  ینامسآ  یگدنز  قباطم  هنوگچ  دھد  یم 
رتشیب رتشیب و  دریگ  یم  هدھع  هب  ار  شا  ینیمز  ۀداوناخ  نادنزرف  یربھر  تیادھ و 
ۀنارھام ندیشک  نوریب  رد  وا   . دوش یم  هتسباو  شینامسآ  ردپ  یئاغ  تیادھ  هب 
هنوگچ هک  دریگ  یم  دای  دراد  وا  ؛  دوش یم  هبرجتاب  دراد  تسکش  ماک  زا  یزوریپ 

. دزاس لیدبت  تیدبا  یاھیزوریپ  هب  ار  نامز  یاھیراوشد 

یگدنز ندومن  هبرجت  هب  هرصان  ناوج  درم  نیا   ، اھلاس تشذگ  اب   ، بیترت نیدب  و 
همادا دوش  یم  یگدنز  یناسنا  مسج  رد  اضف  نامز و  تارک  رد  هک  هنوگ  نادب 

وا  . دنک یم  یگدنز  ایشنروی  رد  ار  راشرس  ، و  هنومن  ، لماک تایح  کی  وا   . دھد یم 
یالقترپ هاتوک و  یاھلاس  لوط  رد  شتاقولخم  هک  یلماک  ۀبرجت  اب  ار  هرک  نیا 

. و دومن کرت   ، دننک یم  روبع  نآ  نایم  زا   ، مسج رد  یگدنز   ، ناشیگدنز نیتسخن 
اب ردارب  وا   . تسا ناھج  یاورنامرف  ِنادواج  ِییاراد  کی  یرشب  ۀبرجت  نیا  یمامت 

. تسا ام  ۀدنشخب  ردپ  ، و  هبرجتاب یاورنامرف   ، زوسلد تسود   ، تیارد

ناوج کی  ناونع  هب  وا  ؛  تخودنا شناد  یدایز  رایسب  رادقم  کدوک  کی  ناونع  هب  وا 
نونکا ؛ و  تخاس طبترم  مھ  هب  ، و  دومن یدنب  هقبط  یدنب و  هتسد  ار  تاعالطا  نیا 

رد ار  ینھذ  یاھ  ییاراد  نیا  دنک  یم  عورش  وا   ، ناھج ۀرتسگ  ناسنا  کی  ناونع  هب 
هب دوخ  بقاعتم  راک  ، و  یناحور تمدخ   ، شزومآ رد  نآ  نتسب  راک  هب  یارب  یگدامآ 

رد رگید  ینوکسم  تارک  ۀیلک  رد  هرک و  نیا  رد  دوخ  عون  مھ  یاھناسنا  دوس 
. دنک یھدنامزاس  نادابن  ناھج  رساترس 

دوخ یکدوک  نارود  تایح   ، تسا هدمآ  ایند  هب  ناھج  ۀرتسگ  دازون  کی  تروص  هب  وا 
روبع ناوج  یگنادرم  یناوجون و  یلاوتم  لحارم  نایم  زا  تسا و  هدرک  یگدنز  ار 
ۀبرجت رد  ینغ   ، تسا هتفرگ  رارق  لماک  یگنادرم  ۀناتسآ  رد  نونکا  وا  ؛  تسا هدرک 

یارب یزوسلد  زا  هدنکآ  ، و  یرشب تعیبط  مھف  رد  راشرس   ، یرشب یگدنز 
مامت هب  شیتشھب  ردپ  نتخاس  راکشآ  ِیھلا  رنھ  رد  وا   . یرشب تشرس  یاھفعض 

. دوش یم  هربخ  دراد  یناسنا  تاقولخم  لحارم  راصعا و 

هدامآ ناھج —  ۀرتسگ  لاسگرزب  کی  غلاب —  ًالماک  ناسنا  کی  ناونع  هب  نونکا  و 
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اھناسنا و هب  دنوادخ  نتخاس  راکشآ  نوماریپ  ار  دوخ  یلاع  تیرومأم  ات  دوش  یم 
. دھد همادا  دنوادخ  یوس  هب  اھناسنا  تیادھ 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 128
یسیع یگنادرم  نیزاغآ  نارود 

کی وا   ، شلاسگرزب یگدنز  نیزاغآ  یاھلاس  هب  یرصان  یسیع  دورو  ماگنھ  ات 
نادب نانچمھ  هدرک و  یگدنز  نیمز  رد  ار  یرشب  تایح  زا  یلومعم  لامرن و  یگدنز 
رگید ناکدوک  هک  تروص  نامھ  هب  تسرد  یسیع   . دوب هداد  همادا  یگدنز  هب  هنوگ 

وا  . تشادن یشقن  چیھ  دوخ  نیدلاو  باختنا  رد  وا  ؛  دمآ ایند  نیا  هب  دنیآ  یم  ایند  هب 
هک  ، دوخ یاطعا  نیرخآ  نیمتفھ و  هک  یا  هرایس  ناونع  هب  ار  صخشم  ۀرک  نیا 

هب اما   ، دومن باختنا  داد  یم  ماجنا  نآ  رد  دیاب  ار  یناسنا  مسج  لکش  رد  شروھظ 
ۀرتسگ ِکدوک  کی  تروص  هب  ، و  دش دراو  ایند  هب  یعیبط  ۀویش  کی  هب  وا   ، نیا زج 

هباشم تارک  هرک و  نیا  رد  رگید  یناف  یاھناسنا  دننامھ  تسرد  درک و  دشر  ناھج 
. دش نابیرگ  هب  تسد  شطیحم  یاھبیشن  زارف و  اب 

: دیشاب هتشاد  رظن  رد  ار  ایشنروی  رد  لیئاکیم  یاطعا  ۀناگود  فدھ  هشیمھ 

یرشب قولخم  کی  لماک  تایح  لاور  هب  ندرک  یگدنز  ۀبرجت  رد  ندش  داتسا  - 1
. نادابِن رد  شتیمکاح  لیمکت   ، یناسنا مسج  رد 

اضف و نامز و  تارک  رد  یرشب  ناگدننک  تماقا  هب  یناھج  ردپ  نتخاس  راکشآ  - 2
. یناھج ردپ  زا  رتھب  مھف  کی  هب  اھناسنا  نیمھ  رترثؤم  تیادھ 

یاطعا یلصا  دصاقم  نیا  هب  تبسن  ناھج  یارب  رگید  دیاوف  تاقولخم و  عفانم  مامت 
. دندوب یوناث  یعرف و   ، یناسنا

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 15   ) مکی تسیب و  لاس  - 1

ندش داتسا  ۀبرجت  نتخاس  لیمکت  راک  یلاسگرزب  یاھلاس  هب  ندیسر  اب  یسیع 
اب تیدج و  اب  ار  شدنمشوھ  تاقولخم  لکش  نیرت  نییاپ  یگدنز  تخانش  رد 

دوخ ناھج  رب  لماک  ییاورنامرف  قح  قیرط  نیا  زا  ، و  دومن زاغآ  لماک  یھاگآدوخ 
تعیبط ِلماک  کرد  اب  وا   . دروآ تسد  هب  لماک  روط  هب  ماجنارس و  ار  شا  هتخاس 
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 — یکی رد  ار  تشرس  ود  نیا  وا  اما   . دش دراو  روآ  تفگش  راک  نیا  هب  شا  هناگود 
. دوب هتخیمآرد  رثؤم  روط  هب  شیپ  زا  یرصان —  یسیع 

هک  ، یناف ناسنا  کی   ، تسا ناسنا  کی  هک  تسناد  یم  ًالماک  فسوی  دنزرف  عشوی 
، ناسنا دنزرف   ، وا ناونع  نیتسخن  باختنا  رد  رما  نیا   . تسا هدش  هداز  نز  کی  زا 
رد نونکا  یتح  ، و  دوب نوخ  مسج و  یاراد  یتسار  هب  وا   . تسا هدش  هداد  ناشن 
زونھ  ، دراد هدھع  هب  قلطم  رادتقا  اب  ار  ناھج  کی  تشونرس  تیلوئسم  هک  یلاح 

دنزرف ناونع   ، هدرک بسک  روخرد  یا  هنوگ  هب  هک  یرامش  یب  نیوانع  نایم  رد 
ردپ ِشخب  یتسھ  ِمالک  هک  دراد  تقیقح  ًالمع  نیا   . دشاب یم  اراد  ار  ناسنا 

ۀرتسگ ناسنا  کی  تروص  هب  دش و  مسج  هب  لیدبت   — ” هدننیرفآ رسپ  یناھج — 
، و درک تحارتسا   ، دش هتسخ   ، درک راک  وا  “ . دیزگ ینکس  ایشنروی  رد  ناھج 

دش و هنشت  وا  ؛  دومن فرطرب  کاروخ  اب  ار  دیدش  لیم  نیا  دش و  هنسرگ  وا   . دیباوخ
ار یرشب  فطاوع  تاساسحا و  لماک  ۀنماد  وا   . دناشن ورف  بآ  اب  ار  دوخ  یگنشت 

امش هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دش عقاو  نومزآ  دروم  زیچ  همھ  رد   ” وا ؛  دومن هبرجت 
. درم دیشک و  جنر  وا  و  “ ، دیوش یم 

تسرد  ، دومن قیفلت  درخ  اب  ار  اھنیا  ، و  دروآ تسد  هب  هبرجت   ، درک بسک  شناد  وا 
نیا زا  دعب  ات  وا   . دنھد یم  ماجنا  ملاع  ۀرتسگ  یاھناسنا  ریاس  هک  هنوگ  نامھ  هب 
ناونع هب  وا   . تخاسن دنم  هرھب  یعیبط  قوف  تردق  چیھ  زا  ار  دوخ  شدیمعت  لسغ 
راک هب  دشاب  شیرشب  یگدنز  زا  یشخب  هک  ار  ییورین  چیھ  میرم  فسوی و  رسپ 

. تفرگن

عورش زا  شیپ   . تخاس یھت  ار  دوخ  وا   ، شیرشب شیپ  دوجو  یاھیگژیو  اب  هطبار  رد 
وا  . دوب هدش  دودحم  دوخ –  ًالماک  اھدادخر  اھناسنا و  زا  وا  یھاگآ   ، شیناگمھ راک 

. دوب اھناسنا  نایم  رد  نیتسار  ناسنا  کی 

میراد ماقمالاو  ییاورنامرف  ام  : ” دراد تقیقح  دنمھوکش  یا  هنوگ  هب  دبا و  یارب  نیا 
طاقن ۀمھ  رد  هک  میراد  ینارمکح  ام   . دوش رثأتم  ام  یاھفعض  سح  اب  دناوت  یم  هک 
هانگ زا  یراع  لاح  نیا  اب   ، دش هسوسو  ام  نوچمھ  تفرگ و  رارق  شیامزآ  دروم 
هدش عقاو  ناحتما  شیامزآ و  دروم  ، و  تسا هدرب  جنر  شدوخ  وا  نوچ  و  “ . دوب

دنک و کرد  دنتسھ  هدنامرد  مگردرس و  هک  ار  ییاھنآ  تسا  رداق  رفاو  دح  هب   ، تسا
. دنک کمک  اھنآ  هب 

اما  ، دیمھف یم  لماک  روط  هب  نونکا  تشاد  رارق  وا  ربارب  رد  هک  ار  یراک  هرصان  راجن 
رد وا  . و  دنارذگب شیعیبط  نایرج  لاناک  رد  ار  دوخ  یرشب  یگدنز  هک  دیزگرب  وا 

، تسا هنومن  کی  یتسار  هب  شیوخ  یناسنا  تاقولخم  یارب  دراوم  نیا  زا  یخرب 
هک دشاب  امش  رد  هشیدنا  نیا  دیراذگب  : ” تسا هدش  هتشاگن  هک  هنوگ  نادب  یتح 
ادخ اب  ندوب  ربارب  هچ  رگ   ، دوب تشرس  مھ  ادخ  اب  هک  وا   . دوب یسیع  حیسم  رد  زین 
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دوخ هب  ار  قولخم  کی  لکش  ، و  تخاس تیمھا  مک  ار  دوخ  وا  اما   . تسین بیجع 
ناسنا کی  تروص  هب  هک  نیا  زا  سپ  . و  دمآ ایند  هب  رشب  عون  هب  هیبش  ، و  تفرگ

“. بیلص یور  رب  گرم  یتح   ، دیدرگ گرم  عیطم  تخاس و  راوخ  ار  دوخ   ، تفای لکش 

یرشب ۀداوناخ  رگید  دارفا  ۀیلک  هک  روطنامھ  تسرد  ار  شیوخ  یناسنا  یگدنز  وا 
وا هب  ًاررکم  مسج  رد  یگدنز  یاھزور  رد  هک  وا   ” . تسیز دننک  یگدنز  تسا  نکمم 

اب یتح   ، درک هثاغتسا  اعد و  دھد  تاجن  اھترارش  یمامت  زا  تسا  رداق  هک 
ور نیا  زا  “ . تشاد نامیا  وا  اریز  دندوب  رثؤم  وا  یاھاعد  ، و  کشا یوق و  تاساسحا 

کی اھنآ  یارب  دناوتب  ات  دوش  شناردارب  دننامھ  تھج  رھ  زا  هک  دوب  مزال  وا  یارب 
. ددرگ کاردا  اب  هدنشخب و  رثؤم  یاورنامرف 

- دوخ وا  ریمض  رد  رما  نیا  ؛  درکن کش  زگرھ  شیوخ  یرشب  تعیبط  اب  هطبار  رد  وا 
یاج هشیمھ  وا  یھلا  تشرس  اب  هطبار  رد  اما   . دوب دوجوم  هشیمھ  راکشآ و 

لسغ دادیور  ماگنھ  ات  تسرد  رما  نیا  لقادح   ، تشاد دوجو  نامگ  کش و 
زا ، و  دنک یزاسراکشآ  کی  تیھولا  زا  نتشیوخ  کرد   . تشاد تحص  شدیمعت 
کرد یزاسراکشآ و  نیا   . دوب یلماکت  یعیبط  یزاسراکشآ  کی  یرشب  هاگدید 
دادخر نیتسخن  ماگنھ  رد  وا  هک  هاگنآ   ، دش زاغآ  میلشروا  رد  تیھولا  زا  نتشیوخ 
ماجنا ۀبرجت  نیا  ؛ و  دوبن هلاس  هدزیس  ًالماک  زونھ  شیرشب  دوجو  ِیعیبط  قوف 

رد وا  یعیبط  قوف  ۀبرجت  نیمود  ماگنھ  رد  شیھلا  تشرس  زا  نتشیوخ  کرد 
وا دیمعت  لسغ  هب  طوبرم  هک  یدادخر   ، دیدرگ لیمکت  دوب  مسج  رد  هک  یلاح 

یناحور تمدخ  نارود  زاغآ  رگناشن  دادیور  نیا   . دوب ندرا  دور  رد  ییحی  طسوت 
. دوب وا  سیردت  یمومع و 

لسغ ماگنھ  رد  یرگید  وا و  یگلاس  هدزیس  رد  یکی   ، ینامسآ رادید  ود  نیا  نیب 
مسج رد  رسپ  نیا  یگدنز  رد  یرشب  قوف  ای  یعیبط  قوف  زیچ  چیھ   ، شدیمعت

، ناوجون  ، محل تیب  دازون   ، رما نیا  مغر  هب   . تسویپن عوقو  هب  هدننیرفآ  ۀدش  رھاظ 
وا اما  ؛  دوب ناھج  کی  ۀدش  رادیدپ  مسج  رد  ۀدننیرفآ  عقاو  رد  هرصان  درم  ، و  ناوج
زور ات  شیرشب  تایح  ِنتسیز  رد  ، و  درکن هدافتسا  مھ  راب  کی  تردق  نیا  زا  زگرھ 

میفارس زج  هب   ، ینامسآ یاھتیصخش  تیادھ   ، ییحی طسوت  شدیمعت  لسغ 
زا میناد  یم  میھد  یم  تداھش  هنوگ  نیدب  هک  ام  . و  تفرگن راک  هب  زین  ار  شنابھاگن 

. مییوگ یم  نخس  اجک 

یتسار هب  مسج  رد  شیگدنز  یاھلاس  نیا  یمامت  رساترس  رد  وا   ، دوجو نیا  اب  و 
هرابکی هب  وا  هک  یماگنھ   . دوب یتشھب  ردپ  ۀدننیرفآ  رسپ  کی  عقاو  رد  وا   . دوب یھلا 
ًافرص ۀبرجت  ِیکینکت  لیمکت  لابند  هب   ، درک زاغآ  ار  دوخ  یناگمھ  یگدنز  نارود 
رسپ هک  دنک  فارتعا  ینلع  روط  هب  ات  درکن  گنرد   ، شتیمکاح هب  لین  ِیناسنا 

لوا  ، نایاپ زاغآ و   ، متسھ اگمُا  افلآ و  نم  : ” دنک مالعا  درکن  گنرد  وا   . تسا دنوادخ 
: درکن یضارتعا  چیھ   ، دش هدیمان  اھمان  نیا  هب  هک  هاگنآ   ، دعب یاھلاس  رد  وا  “ . رخآ و 
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سودق  ، شنیرفآ یمامت  یادخ  دنوادخ   ، ناھج کی  یاورنامرف   ، لالج یادخ 
مان رھ  زا  رتالاب  یمان  یاراد   ، ام اب  ادخ   ، ام یادخ  ام و  رورس   ، همھ یادخ   ، لیئارسا

هک نآ   ، شنیرفآ نیا  ِیناھج  نھذ   ، ناھج کی  قلطم  تردق   ، تارک یمامت  رد  و 
اھزیچ یمامت  هک  وا  ِتیمامت   ، تسا هتفھن  وا  رد  شناد  درخ و  یاھ  هنیجنگ  یمامت 
زیچ همھ  دوب و  زیچ  همھ  زا  شیپ  هک  نآ   ، نادواج یادخ  یدبا  مالک   ، دنک یم  رپ  ار 
یمامت یضاق   ، ناھج کی  ۀدنراد  هاگن   ، نیمز نامسآ و  ۀدننیرفآ   ، تسا وا  رب  ینتبم 
رالاس ، و  تارک ۀدنھد  تاجن   ، نیتسار نابش   ، نادواج تایح  ۀدننک  اطعا   ، نیمز

. ام ییاھر 

ِیتآ یاھلاس  هب  دورو  دوخ و  یرشب  ًافرص  تایح  زا  ندمآ  نوریب  لابند  هب  وا 
هب تبسن  ، و  تیرشب یارب  ، و  تیرشب رد  تینابر  درکراک  نوماریپ  شیھاگآدوخ 

وا یارب  هک  نیوانع  نیا  زا  کیچیھ  هب   ، رگید تارک  مامت  یارب  هرک و  نیا  رد  تیرشب 
وا یارب  هک  ناونع  کی  هب  طقف  یسیع   . درکن ضارتعا  زگرھ  دش  یم  هتفرگ  راک  هب 
ًافرص  ، دش هدیمان  لیئونامع  راب  کی  هک  یماگنھ  درک : ضارتعا  دش  هتفرگ  راک  هب 

“. تسا نم  رتگرزب  ردارب  وا   ، هن نم  : ” داد خساپ 

یا هنوگ  هب  یسیع   ، نیمز رد  رتریگارف  یگدنز  هب  وا  ِیرادیدپ  زا  دعب  یتح   ، هشیمھ
. دوب ینامسآ  ردپ  تساوخ  عیطم  هنادنماضر 

قداص و نادنمرواب  هب  هک  دید  یمن  نیا  رد  یلاکشا  شدیمعت  لسغ  زا  دعب  وا 
رقف اب  هک  یلاح  رد  یتح  وا   . دننک شتسرپ  ار  وا  دھد  هزاجا  شسانشردق  ناوریپ 
اب شا  هداوناخ  یارب  یگدنز  تایرورض  نیمأت  یارب  درک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و 

لاح رد  تسا  دنوادخ  دنزرف  کی  هک  نیا  زا  شیھاگآ   ، دیشک یم  تمحز  شناتسد 
رد نونکا  هک  تسا  نیمز  نیمھ  اھنامسآ و  ۀدننیرفآ  هک  تسناد  یم  وا  ؛  دوب شیازفا 
رد ینامسآ  تادوجوم  میظع  یاھھورگ  . و  درک یم  یگدنز  نآ  یور  شیرشب  دوجو 

بوبحم یاورنامرف  هرصان  درم  نیا  هک  دنتسناد  یم  زین  رظان  گرزب و  ناھج  رساترس 
ناھج رب  قیمع  راظتنا  کی  اھلاس  نیا  رساترس  رد   . تسا اھنآ  ردپ  هدننیرفآ و  و 

یور ایشنروی —  یور  ًاموادم  ینامسآ  نامشچ  یمامت  ؛  دوب هدنکفا  هیاس  نادابن 
. دندوب هدش  زکرمتم  نیطسلف — 

. تفر میلشروا  هب  فسوی  اب  حصف  دیع  نشج  یرازگرب  یارب  لاس  نیا  رد  یسیع 
دوخ ۀفیظو  ار  نیا   ، درب دبعم  هب  کربت  مسارم  یارب  ار  بوقعی  وا  هک  نیا  زا  سپ 

زا هجرد  چیھ  زگرھ  شا  هداوناخ  اب  دروخرب  رد  یسیع   . دربب ار  فسوی  هک  تشادنپ 
هب فسوی  اب  ندرا  دور  ۀرد  لومعم  ریسم  قیرط  زا  وا   . دادن ناشن  یرادبناج 
هرصان هب  تشذگ  یم  سوتامآ  زا  هک  ندرا  قرش  هار  قیرط  زا  اما   ، تفر میلشروا 

رفس رد  درک و  لقن  فسوی  یارب  ار  دوھی  خیرات  ندرا  زا  روبع  یط  یسیع   . تشگزاب
رد یتنس  روط  هب  هک  دیعلَج  ، و  داج  ، نیبوئر روھشم  لیابق  براجت  ۀرابرد  تشگزاب 

. تفگ وا  هب  دندرک  یم  یگدنز  هناخدور  قرش  رد  قطانم  نیا 
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، دیسرپ شیگدنز  تیرومأم  اب  هطبار  رد  یرایسب  ۀدمع  تالاؤس  یسیع  زا  فسوی 
زونھ نم  تعاس  : ” تفگ یم  طقف  اھشسرپ  نیا  رتشیب  هب  خساپ  رد  یسیع  اما 
هتفگ یرایسب  تاملک  یصوصخ  یاھثحب  نیا  رد   ، دوجو نیا  اب  “ . تسا هدیسرن  ارف 
یسیع  . دروآ رطاخ  هب  دعب  یاھلاس  شنکرپ  یاھدادخر  لوط  رد  فسوی  هک  دندش 

نیا رد  تکرش  میلشروا و  رد  ندوب  ماگنھ  رد  دوب  شتداع  هک  روطنامھ 
یناتب رد  شتسود  هس  اب  ار  حصف  دیع  نیا  فسوی  هارمھ  هب   ، دیع یاھتشادگرزب 

. دنارذگ

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 16   ) لاس نیمود  تسیب و  - 2

بئاصم اب  یسیع  نارھاوخ  ناردارب و  نآ  لوط  رد  هک  دوب  یلاس  نیدنچ  زا  یکی  نیا 
ور هب  ور  دوب  یلاسگرزب  ددجم  تامیظنت  تالکشم و  صتخم  هک  یا  هژیو  یاھتنحم  و 

هدجھ ات  تفھ  زا  ناشنس  هک  تشاد  ینارھاوخ  ناردارب و  نونکا  یسیع   . دندوب
ار دوخ  دنناوتب  ات  تشاد  یم  لوغشم  ار  دوخ  اھنآ  هب  ندرک  کمک  اب  وا  ، و  دوب لاس 
وا  . دننک میظنت  ناش  یساسحا  ینالقع و  یگدنز  دیدج  یاھیرادیب  هب  تبسن 
نارھاوخ ناردارب و  یگدنز  رد  هک  یلاسگرزب  تالکشم  اب  تسیاب  یم  بیترت  نیدب 

. درک یم  هلباقم  دندش  یم  رادیدپ  شرتناوج 

یکدوک و یمیدق  یزابمھ  اب  دش و  لیصحتلا  غراف  هسردم  زا  نوعمش  لاس  نیا  رد 
ۀجیتن رد   . درک راک  هب  عورش   ، راک گنس  ِبوقعی   ، یسیع ۀدامآ  هشیمھ  عفادم 

ۀمھ هک  تسین  هنادنمدرخ  نیا  هک  دش  هتفرگ  میمصت  یگداوناخ  یوگتفگ  نیدنچ 
عونتم قیرط  زا  اھنآ  هک  دش  یم  روصت   . دنریگ شیپ  رد  ار  یراجن  لغش  نارسپ 
رساترس ندرک  انب  یارب  ییاھدادرارق  دش  دنھاوخ  هدامآ  ناش  هفرح  نتخاس 

ناونع هب  اھنآ  زا  نت  هس  اریز  دندوبن  لوغشم  یگمھ  اھنآ   ، زاب  . دنریگب ار  اھنامتخاس 
. دندوب راک  هب  لوغشم  تقو  مامت  ناراجن 

اما داد  همادا  یزاس  تنیباک  یزاس و  هناخ  ِینایاپ  یاھراک  هب  لاس  نیا  رد  یسیع 
هب درک  عورش  بوقعی   . درک یم  یرپس  ناوراک  تاریمعت  هاگراک  رد  ار  شتقو  رتشیب 
یراجن راک  هک  یماگنھ   ، لاس نیا  رخآ  شخب   . دبای روضح  هاگراک  رد  وا  اب  یتبون  روط 

تاریمعت هاگراک  لوئسم  ار  بوقعی  یسیع   ، دوب داسک  هرصان  شوح  لوح و  رد 
هب دوخ  هک  نیا  نمض   ، درامگ لزنم  رد  راک  زیم  رانک  رد  راک  هب  ار  فسوی  تخاس و 

تراھم درک و  راک  تازلف  اب  هام  شش  وا   . دنک راک  راکزلف  کی  اب  ات  تفر  سیروفس 
. دروآ تسد  هب  نادنس  اب  راک  رد  یا  هظحالم  لباق 

یا هرود  یاھوگتفگ  زا  یکی  سیروفس  رد  شدیدج  راک  نتفرگ  زا  شیپ  یسیع 
هدجھ زا  شنس  هزات  ماگنھ  نآ  رد  هک  ار  بوقعی  درک و  رازگرب  ار  شیگداوناخ 

هب وا   . درک بوصنم  هداوناخ  تقوم  تسرپرس  ناونع  هب  ًامسر  دوب  هتشذگ  یگلاس 
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یاضعا زا  کی  رھ  داد و  ار  لماک  یراکمھ  لد و  ناج و  اب  تیامح  ۀدعو  شردارب 
زا  . درک دنھاوخ  تعاطا  وا  زا  ًامسر  دنھد  لوق  بوقعی  هب  هک  درک  مزلتسم  ار  هداوناخ 

هب یسیع  ، و  تفرگ هدھع  هب  ار  هداوناخ  یلام  لماک  تیلوئسم  بوقعی  زور  نیا 
ار روما  مامز  یسیع  هاگچیھ  رگید   . درک یم  تخادرپ  لوپ  شردارب  هب  یگتفھ  روط 

ترورض رگا  درک  یم  راک  سیروفس  رد  هک  یلاح  رد  وا   . درکن جراخ  بوقعی  ناتسد  زا 
. دنام رود  اجنآ  زا  ًادمع  وا  اما   ، دیایب هناخ  هب  بش  رھ  نانز  مدق  تسناوت  یم  تشاد 
هک دوب  نیا  وا  یلصا  ۀزیگنا  اما   ، درک رکذ  لیلد  ناونع  هب  ار  رگید  لیالد  اوھ و  بآ و  وا 
کرت دنک  دنور  وا   . دھد شزومآ  یگداوناخ  تیلوئسم  شریذپ  رد  ار  فسوی  بوقعی و 
هتفھ لوط  رد  تاقوا  یھاگ  تبس و  رھ  رد  یسیع   . دوب هدرک  زاغآ  ار  شا  هداوناخ 

دنک و هدھاشم  ار  دیدج  حرط  درکراک  هک  تشاد  یم  موزلم  یتصرف  هک  یماگنھ 
. تشگ یم  زاب  هرصان  هب  دھد  هئارا  یدنمدوس  تاداھنشیپ  دھد و  زردنا 

تصرف یسیع  هب  هام  شش  یارب  سیروفس  رد  تاقوا  ۀدمع  شخب  ِندنارذگ 
اب وا   . دوش انشآ  یرتھب  وحن  هب  یگدنز  ِیدوھیریغ  هاگدید  اب  هک  داد  یدیدج 
ۀعلاطم کی  نکمم  ۀویش  رھ  هب  ، و  درک یگدنز  نایدوھیریغ  اب   ، درک راک  نایدوھیریغ 

. دروآ لمع  هب  یدوھیریغ  نھذ  نانآ و  یگدنز  تاداع  زا  قیقد  کیدزن و 

ریز نانچ  ساپیتنآ  سیدوریھ  هاگلزنم  ِرھش  نیا  یقالخا  یاھدرادناتسا 
شش زا  دعب  یسیع  هک  دوب  هرصان  ِیناوراک  رھش  یتح  یقالخا  یاھدرادناتسا 
لیم یب  هرصان  هب  تشگزاب  یارب  یا  هناھب  نتفای  یارب  سیروفس  رد  تماقا  هام 
هیربط دیدج  رھش  سیروفس و  رد  دوب  انب  درک  یم  راک  نآ  یارب  وا  هک  یھورگ   . دوبن

تحت راک  هنوگ  چیھ  ماجنا  هب  یسیع  ، و  دوش یمومع  راک  ریگرد  ود  رھ 
یرگید لیالد  زاب  یسیع  رظن  زا  . و  تشادن یلیامت  ساپیتنآ  سیدوریھ  یتسرپرس 

وا هک  یماگنھ   . دنتخاس یم  هنادنمدرخ  هرصان  هب  ار  وا  تشگزاب  هک  دنتشاد  دوجو 
هدھع هب  ار  هداوناخ  روما  ِیصخش  تیادھ  رگید   ، تشگزاب تاریمعت  هاگراک  هب 

وا هب  دوب  نکمم  هک  ییاج  ات  درک و  یم  راک  هاگراک  رد  بوقعی  اب  طابترا  رد  وا   . تفرگن
هداوناخ و یاھ  هنیزھ  رب  بوقعی  تیریدم   . دھد همادا  هناخ  یتسرپرس  هب  داد  هزاجا 

. دنام یقاب  هدروخن  تسد  هداوناخ  ۀجدوب  رب  وا  تیریدم 

ار هار  یسیع  هک  دوب  یا  هنادنمشیدنا  هنادنمدرخ و  یزیر  همانرب  نینچ  اب  تسرد 
. تخاس هدامآ  شا  هداوناخ  روما  رد  لاعف  تکرش  زا  شبقاعتم  ندیشک  تسد  یارب 

 — تشاد هبرجت  لاس  ود  هداوناخ  تقوم  تسرپرس  ناونع  هب  بوقعی  هک  یماگنھ 
قودنص تیلوئسم  دنک —  جاودزا  بوقعی )  ) وا هک  نیا  زا  شیپ  لماک  لاس  ود  و 

. دش راذگاو  وا  هب  هناخ  یلک  تیریدم  دیدرگ و  لوحم  فسوی  هب  هداوناخ  یلام 
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زا میرم   . دندرک یم  راک  نت  راھچ  اریز  دش  هتساک  یکدنا  یلام  راشف  زا  لاس  نیا  رد 
هربخ ۀدنفاب  کی  اترام  ؛  دروآ تسد  هب  یھجوت  لباق  لوپ  هرک  ریش و  شورف  قیرط 

. دوب هدش  تخادرپ  تاریمعت  هاگراک  دیرخ  یاھب  موس  کی  زا  شیب   . دوب هدش 
یارب ار  نوعمش  ات  درک  فقوتم  ار  راک  هتفھ  هس  یسیع  هک  دوب  یروط  تیعضو 

دوب هنازور  یاھشالت  زا  رود  هب  هرود  نیرت  ینالوط  نیا  ، و  دربب میلشروا  هب  حصف  دیع 
. دوب هدش  دنم  هرھب  نآ  زا  شردپ  گرم  ماگنھ  زا  وا  هک 

هب احیرِا  ، و  نوُبشح  ، هیفلدالیف  ، اسارِج  ، الِپ قیرط  زا  ، و  سیلوپاکد هار  زا  اھنآ 
هیرصیق ، و  افاج  ، دال اب  هک  یلحاس  ریسم  قیرط  زا  اھنآ   . دندرک رفس  میلشروا 
هرصان سیمالوتپ و  هب  لَمرَک  هوک  رود  هب  شدرگ  اب  اجنآ  زا  ، و  دش یم  سامم 

لامش رد  نیطسلف  مامت  اب  ار  یسیع  رفس  نیا   . دنتشگزاب هرصان  هب  دیسر  یم 
. درک انشآ  بوخ  ًاتبسن  روط  هب  میلشروا  ۀیحان 

ود نیا  هب  هک  دندش  انشآ  قشمد  زا  یناگرزاب  اب  نوعمش  یسیع و   ، هیفلدالیف رد 
رد وا  هارمھ  هب  اھنآ  درک  رارصا  هک  یروط   ، درک ادیپ  یدایز  ۀقالع  یرصان  درف 

، تفای روضح  دبعم  رد  نوعمش  هک  یلاح  رد   . دننک فقوت  میلشروا  رد  شھاگلزنم 
رایسب هدرک و  لیصحت  ًالماک  درم  نیا  اب  وگتفگ  رد  ار  شتقو  زا  یدایز  شخب  یسیع 
وا ؛  دوب یناوراک  رتش  رازھ  راھچ  زا  شیب  کلام  ناگرزاب  نیا   . دنارذگ هدید  ایند 
وا  . دوب مور  هب  نتفر  لاح  رد  نونکا  تشاد و  مور  یایند  رساترس  رد  یعفانم 

دراو وا  یقرش  تادراو  تراجت  راک  هب  ات  دورب  قشمد  هب  یسیع  هک  درک  داھنشیپ 
نآ رد  تسرد  هک  دنک  یمن  ساسحا  هجوم  ار  نیا  هک  داد  حیضوت  یسیع  اما   ، دوش

نیا ۀرابرد  هناخ  هب  تشگزاب  هار  رد  وا  اما   . دوش رود  ردقنآ  شا  هداوناخ  زا  ماگنھ 
دایز ۀزادنا  هب  رود  رواخ  رود و  رتخاب  ِرت  هداتفارود  یاھروشک  یتح  رود و  یاھرھش 
ناوراک ناگدننک  تیادھ  نارفاسم و  دوب  هدینش  بلغا  وا  هک  ییاھروشک   ، درک رکف 

. دننک یم  تبحص  اھنآ  ۀرابرد 

رد حصف  دیع  نایرج  رد  وا   . درب تذل  دایز  ۀزادنا  هب  میلشروا  زا  شرادید  زا  نوعمش 
روشک یدنورھش  هب  لومعم  لاور  هب  ادخ  نامرف  دیدج  نارسپ  کربت  مسارم 

، تشاد روضح  حصف  دیع  مسارم  رد  نوعمش  هک  یلاح  رد   . دش هتفریذپ  لیئارسا 
بلاج یاھوگتفگ  یرایسب  لوغشم  تخیمآ و  رد  هدننک  رادید  تیعمج  اب  یسیع 

. دش یدوھیریغ  ناشیکون  زا  یدایز  رامش  اب  یصخش 

مان هب  ناوج  یارگ  ینانوی  کی  اب  اھسامت  نیا  یمامت  نیرت  هجوت  لباق  دیاش 
رب دوب و  میلشروا  زا  شرادید  نیتسخن  ماجنا  لاح  رد  ناوج  درم  نیا   . دوب نافیتسا 
رد  . درک تاقالم  یسیع  اب  حصف  دیع  ۀتفھ  ۀبنشجنپ  رھظ  زا  دعب  رد  قافتا  بسح 
کی یسیع   ، دندوب ینومشَح  رصق  ۀراظن  لاح  رد  نانز  مدق  ود  رھ  اھنآ  هک  یلاح 

، و دیدرگ رگیدکی  هب  اھنآ  ندش  دنمقالع  هب  رجنم  هک  درک  زاغآ  ار  ینامدوخ  یوگتفگ 
وا شتسرپ  نیتسار و  یادخ  یگدنز و  ۀویش  نوماریپ  هتعاس  راھچ  ثحب  کی  هب 
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زگرھ وا  ؛  تفرگ رارق  تفگ  یسیع  هک  هچنآ  ریثأت  تحت  تدش  هب  نافیتسا   . درب هار 
. درکن شومارف  ار  یسیع  نانخس 

، و دیدرگ یسیع  یاھشزومآ  هب  دنمرواب  کی  ًابقاعتم  هک  دوب  نافیتسا  نامھ  نیا  و 
گرم ندش و  راسگنس  هب  رجنم  نیزاغآ  تراشب  نیا  ندرک  هظعوم  رد  وا  تعاجش 
رد نافیتسا  ۀداعلا  قراخ  تراسج  زا  یردق   . دیدرگ نیگمشخ  نایدوھی  طسوت  وا 
اب نیشیپ  ۀبحاصم  نیا  میقتسم  ۀجیتن  دیدج  تراشب  نوماریپ  شھاگدید  مالعا 
یلیلج درم  نیا  هک  دز  یمن  سدح  دح  نیرتمک  رد  یتح  نافیتسا  اما   . دوب یسیع 

هک تسا  یصخش  نامھ  دوب  هدرک  تبحص  وا  اب  نآ  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  دودح  هک 
، و دریمب شیارب  یدوز  هب  وا  دوب  انب  ، و  تسا ایند  ۀدنھد  تاجن  درک  مالعا  وا  اھدعب 

. دش یحیسم  شیادیپ  لاح  رد  یگزات  هب  شیک  دیھش  نیتسخن  وا  بیترت  نیدب 
موسر یدوھی و  دبعم  هب  شا  هلمح  یاھب  ناونع  هب  ار  شناج  نافیتسا  هک  یماگنھ 

شرانک رد  دوب  سوسرط  دنورھش  کی  هک  سلوپ  مان  هب  یدرف   ، داد نآ  یتنس 
یارب تسناوت  یم  ینانوی  نیا  هنوگچ  دید  سلوپ  هک  یماگنھ  . و  دوب هداتسیا 
بجوم ماجنارس  هک  دش  رو  هلعش  یتاساسحا  نانچ  شبلق  رد   ، دریمب شنامیا 

کاب و یب  سلوپ  وا  اھدعب  ؛  دریذپب درُم  نآ  یارب  نافیتسا  هک  ار  ینامرآ  وا  دش 
. دیدرگ یحیسم  بھذم  راذگناینب  هناگی  هن  رگا   ، فوسلیف  ، ریذپان لزلزت 

ار هرصان  هب  ناشتشگزاب  یسیع  نوعمش و   ، حصف دیع  ۀتفھ  زا  دعب  هبنشکی  رد 
شومارف زگرھ  داد  دای  وا  هب  رفس  نیا  رد  یسیع  هک  ار  هچنآ  نوعمش   . دندرک زاغآ 
هب عورش  هک  درک  ساسحا  نونکا  اما   ، دوب یسیع  قشاع  هشیمھ  وا   . درکن

رفس ارحص  تشد و  نایم  زا  هک  روطنیمھ  اھنآ   . تسا هدرک  شردارب  ردپ –  نتخانش 
ۀنامیمص یاھوگتفگ  دندرک  یم  هدامآ  هداج  رانک  رد  ار  ناشکاروخ  دندرک و  یم 

بش نآ  رد  نوعمش  ، و  دندیسر هناخ  هب  هبنشجنپ  رھظ  رد  اھنآ   . دنتشاد یرایسب 
. دنک لقن  ار  شبراجت  ات  تشاد  هاگن  رادیب  تقو  رید  ات  ار  هداوناخ 

رتشیب  ، میلشروا رد  ندوب  ماگنھ  رد  یسیع  هک  نوعمش  شرازگ  ندینش  زا  میرم 
“ دندوب رود  یاھروشک  زا  هک  ییاھنآ  هژیو  هب   ، اھ هبیرغ  اب  رادید   ” رد ار  شتقو 

وا دایز  ۀقالع  تسناوتن  زگرھ  یسیع  ۀداوناخ   . دش تحاران  رایسب  تسا  هدنارذگ 
، اھنآ یگدنز  ۀویش  زا  نتفای  یھاگآ  ، و  اھنآ تاقالم  یارب  ار  وا  قایتشا   ، مدرم هب  ار 

. دمھفب دننک  یم  رکف  هچ  هب  هک  نیا  هب  ندرب  یپ  و 

؛ دیدرگ ناشیرشب  لصفالب و  تالکشم  بلج  رتشیب  رتشیب و  یرصان  ۀداوناخ  هجوت 
نوماریپ تردن  هب  دوخ  زین  وا  ، و  دش یمن  یا  هراشا  یسیع  ۀدنیآ  تیرومأم  هب  بلغا 
دنزرف کی  شدنزرف  هک  نیا  هب  وا  ردام   . تفگ یم  نخس  شیوخ  ۀدنیآ  یگدنز  نارود 
هنوگ رھ  یسیع  هک  هدیا  نیا  زا  جیردت  هب  وا   . درک یم  رکف  تردن  هب  تسا  دوعوم 

، درک یم  یشوپ  مشچ  تشاد  دناسر  دھاوخ  ماجنا  هب  نیمز  رد  ار  یھلا  تیرومأم 
دلوت زا  شیپ  ار  لیئربج  رادید  ات  درک  یم  گنرد  هک  یتقو  تاقوا  یھاگ  دوجو  نیا  اب 
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. دش یم  ایحا  شنامیا  دَرَوآ  دای  هب  کدوک 

قشمد دادخر  - 4

هب نتفر  هار  رد  هک  یرجات  نامھیم  ناونع  هب  ار  لاس  نیا  رخآ  هام  راھچ  یسیع 
رجات نیا  ۀدنیامن  کی   . دنارذگ قشمد  رد  درک  تاقالم  هیفلدالیف  رد  ادتبا  رد  میلشروا 

هتخادرپ وجتسج  هب  یسیع  نتفای  یارب  دوب  هرصان  زا  روبع  لاح  رد  هک  یماگنھ 
هک درک  داھنشیپ  یدوھی  همین  رجات  نیا   . دومن یھارمھ  قشمد  ات  ار  وا  دعب  دوب و 
قشمد رد  یبھذم  ۀفسلف  ۀسردم  کی  سیسأت  یارب  ار  لوپ  ۀداعلا  قوف  غلبم  کی 

هیردنکسا بیقر  هک  دنک  داجیا  یریگدای  زکرم  کی  تشاد  دصق  وا   . دھد صاصتخا 
ۀژورپ نیا  یتسرپرس  یارب  کرادت  رد  دیاب  یسیع  هک  درک  داھنشیپ  وا  . و  دشاب
نیرتگرزب زا  یکی  نیا   . دنک زاغآ  ًاروف  ار  ایند  یشزومآ  زکارم  زا  ینالوط  روت  کی  دیدج 
یرشب ًافرص  یناگدنز  نارود  ریسم  رد  ماگنھ  نآ  ات  یسیع  هک  دوب  ییاھ  هسوسو 

. تشگ وربور  نآ  اب  دوخ 

نیا زا  دندرک  تقفاوم  هک  ار  رادکناب  رجات و  هدزاود  زا  هورگ  کی  رجات  نیا  ماگنھ  نآ  رد 
یقیمع ۀقالع  یسیع   . دروآ یسیع  دزن  دننک  تیامح  دیدج  یداھنشیپ  ۀسردم 

نآ یھدنامزاس  یارب  درک  کمک  اھنآ  هب  داد و  ناشن  هدش  داھنشیپ  ۀسردم  هب 
هدشن هتفگ  رگید و  تادھعت  هک  درک  یم  ینارگن  زاربا  هشیمھ  اما   ، دننک یزیر  همانرب 

. دریذپب ار  یھوکشاب  ًارھاظ  راک  نینچ  تیادھ  وا  هک  دوش  یم  عنام  وا  ِرتمھم  اما 
یا هنوگ  هب  همجرت  راک  کی  ماجنا  یارب  ار  یسیع  وا  ، و  دوب رِصُم  وا  ۀوقلاب  ِهاوخریخ 
نارسپ و ، و  شرسمھ  ، وا هک  نیا  نمض   ، دومن مادختسا  شلزنم  رد  دنمدوس 

. دریذپب ار  یداھنشیپ  راختفا  نیا  هک  دنزاس  عناق  ار  یسیع  دندرک  شالت  شنارتخد 
قیرط زا  نیمز  رد  شتیرومأم  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا   . داد یمن  تیاضر  وا  اما 

رد ار  دوخ  دیابن  هک  تسناد  یم  وا  ؛  دش دھاوخن  عقاو  یرای  دروم  یشزومآ  یاھداھن 
زا رظن  فرص   ، دوش تیادھ  اھناسنا “ یاھ  هرواشم   ” اب هک  دراد  مزلم  دح  نیرتمک 

. دنشاب هتشاد  تین  نسح  اھنآ  ردقچ  هک  نیا 

هک نیا  زا  دعب  یتح   ، دوب هدشن  هتفریذپ  میلشروا  یبھذم  ناربھر  طسوت  هک  وا 
نارجات طسوت  داتسا  راگزومآ  کی  ناونع  هب   ، دوب هتشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ  یربھر 

، و دوب هدش  عقاو  لابقتسا  دروم  هدش و  هتخانش  تیمسر  هب  قشمد  نارادکناب  و 
. دوب هرصان  ۀتخانشان  مانمگ و  راجن  کی  وا  هک  داد  خر  یماگنھ  اھنیا  یمامت 

هب لاس  نیا  نایاپ  رد  ، و  درکن تبحص  شا  هداوناخ  اب  داھنشیپ  نیا  ۀرابرد  زگرھ  وا 
اب وا  هک  ایوگ  تسرد   ، تشگ دوخ  ۀنازور  فیاظو  ماجنا  لوغشم  تشگزاب و  هرصان 

نادرم نیا   . دوب هدشن  هسوسو  زگرھ  دوخ  قشمد  ناتسود  زاونلد  تاداھنشیپ 
راجن هب  تبسن  ار  نایدوھی  یمامت  درکیور  هک  ار  موحانرفک  یتآ  دنورھش  زین  قشمد 
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یسک هب  تبسن  ینعی   ، دنتخاسن طبترم  وا  اب  زگرھ  دومن  نوگرگد  هرصان  نیشیپ 
. دنک در  دنک  نیمأت  تسناوت  یم  اھنآ  تورث  عمج  هک  ار  یراختفا  دوب  هدرک  تأرج  هک 

هک درک  یزیر  حرط  لکش  نیدب  ًادمع  هنادنمشوھ و  رایسب  یا  هنوگ  هب  یسیع 
زگرھ ایند  نامشچ  رد  هک  یروط   ، دزاس ادج  مھ  زا  ار  شیگدنز  نوگانوگ  یاھدادخر 
اھراب دعب  یاھلاس  رد  وا   . دنوشن طبترم  مھ  هب  اھنت  درف  کی  یاھدرکراک  تروص  هب 
هسردم کی  یراذگناینب  تصرف  هک  بیجع  ِیلیلج  درف  ِناتساد  نیمھ  ییوگزاب  هب 

. داد شوگ  تفریذپن  ار  هیردنکسا  اب  تباقر  یارب  قشمد  رد 

یخرب نتخاس  ادج  لابند  هب  هک  یماگنھ   ، تشاد نھذ  رد  یسیع  هک  فدھ  کی 
دنچ یناگدنز  نارود  نانچ  داجیا  زا  هک  دوب  نیا   ، دوب دوخ  ینیمز  ۀبرجت  زا  اھیگژیو 

وا هک  یتقیقح  زا  تعاطا  یاج  هب  دعب  یاھلسن  دوش  بجوم  هک  ییاشامت  هرنھ و 
. دنک یریگشیپ  دننک  شیاتس  ار  راگزومآ  داد  شزومآ  ار  نآ  درک و  یگدنز  نآ  قباطم 

یاج هب  هک  دزاسب  یرشب  درواتسد  زا  یا  هنیشیپ  نانچ  تساوخ  یمن  یسیع 
تسا نکمم  هک  داد  صیخشت  وا  ناوا  نامھ  رد   . دنک هجوت  بلج  شیاھشزومآ 

تراشب بیقر  هک  دننک  نیودت  وا  ۀرابرد  یبھذم  دنوش  هسوسو  شناوریپ 
ًاموادم وا   ، ور نیا  زا   . دوش دنک  مالعا  ایند  هب  تشاد  دصق  وا  هک  دنوادخ  یھاشداپ 
درک یم  رکف  هک  ار  یزیچ  رھ  شدادیوررپ  یگدنز  لوط  رد  هک  دوب  نیا  لابند  هب 

غیلبت یاج  هب  هک  دیآرد  یرشب  یعیبط  لیامت  نیا  تمدخ  رد  تسا  نکمم 
. دزاس فوقوم  دریگ  رارق  شیاتس  دروم  راگزومآ   ، شیاھشزومآ

لوط رد  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  وا  ارچ  هک  دزاس  یم  نشور  زین  هزیگنا  نیمھ 
. دوش هتخانش  فلتخم  نیوانع  اب  نیمز  رد  شعونتم  یگدنز  نوگانوگ  یاھ  هرود 

نارگید ای  شا  هداوناخ  هب  یدعوم  زا  شیپ  ذوفن  چیھ  تساوخ  یمن  وا   ، ًاددجم
نامیا وا  هب  دوخ  ۀناقداص  تاداقتعا  فالخ  رب  اھنآ  دوش  بجوم  هک  دزاس  لیمحت 

. درک یم  عانتما  یرشب  نھذ  زا  هنالداعان  ای  اجیب  ۀدافتسا  ءوس  زا  هشیمھ  وا   . دنروآ
هب تبسن  اھنآ  یاھبلق  هک  نیا  رگم  دنروآ  نامیا  وا  هب  اھناسنا  تساوخ  یمن  وا 

. دنشاب دنمشنکاو  دوب  هدش  راکشآ  وا  یاھشزومآ  رد  هک  یونعم  تایعقاو 

ناکدوک  . تفر یم  شیپ  یبوخ  هب  ًاتبسن  هرصان  هاگلزنم  روما  لاس  نیا  نایاپ  ات 
تداع تشاد  هناخ  زا  یسیع  ندوب  رود  هب  میرم  ، و  دندش یم  گرزب  دنتشاد 

، و داد همادا  هداوناخ  زا  تیامح  یارب  بوقعی  هب  دوخ  یاھدمآرد  نداد  هب  وا   . درک یم 
. تشاد یم  هاگن  دوخ  یصخش  یروف  یاھ  هنیزھ  یارب  ار  یکچوک  شخب  طقف 

رد ادخ  دنزرف  کی  درم  نیا  هک  تشگ  یم  رتراوشد  رما  نیا  مھف   ، اھلاس تشذگ  اب 
یناسنا تسرد   ، دشاب ایند  درف  کی  لثم  تسرد  وا  دیسر  یم  رظن  هب   . تسا نیمز 

وا یاطعا  هک  دوب  هتشگ  ررقم  روطنیا  ینامسآ  ردپ  طسوت  . و  اھناسنا نایم  رد  رگید 
. دوش راکشآ  هنوگ  نیمھ  هب  دیاب 
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بوقعی  . دوب یگداوناخ  یاھتیلوئسم  زا  یسیع  یبسن  ییاھر  لاس  نیتسخن  نیا 
. دوب قفوم  رایسب  هناخ  تیریدم  رد  یسیع  یلام  یتروشم و  کمک  اب 

رد ات  دمآ  هرصان  هب  هیردنکسا  زا  ناوج  درم  کی  لاس  نیا  ِحصف  دیع  زا  دعب  ۀتفھ 
زا هورگ  کی  یسیع و  نایم  یتاقالم  نیطسلف  لحاس  رد  یا  هطقن  رد  لاس  رخاوا 
، و دش هداد  بیترت  نئوژ  طساوا  یارب  وگتفگ  نیا   . دھد بیترت  هیردنکسا  نایدوھی 
وا زا  اھنآ   . دنک رادید  هیردنکسا  ۀتسجرب  یدوھی  جنپ  اب  ات  تفر  هیرصیق  هب  یسیع 
اھنآ  . دنک تیبثت  نانآ  رھش  رد  یبھذم  راگزومآ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  دندرک  اضاقت 
ار ناشیلصا  ۀسینک  رد  ناذح  رایتسد  ماقم  قوشم  کی  ناونع  هب  راک  عورش  یارب 

. دندرک داھنشیپ  وا  هب 

یزکرم داتس  هدنیآ  رد  هیردنکسا  هک  داد  حیضوت  یسیع  هب  هتیمک  نیا  یوگنخس 
رد یدوھی  روما  ِینانوی  دنور  هک  نیا  ؛ و  دش دھاوخ  ایند  یمامت  یارب  دوھی  گنھرف 
رد شروش  نوگش  دب  یاھشرغ  اھنآ   . تسا هتفرگ  یشیپ  یلباب  بتکم  زا  عقاو 

نانیمطا وا  هب  دندرک و  یروآدای  یسیع  هب  ار  نیطسلف  رساترس  رد  میلشروا و 
نیا ، و  دوب دھاوخ  یلم  یشکدوخ  لداعم  ینیطسلف  نایدوھی  مایق  رھ  هک  دنداد 
هک نیا  ، و  دیبوک دھاوخ  مھ  رد  هام  هس  فرظ  ار  شروش  مور  نینھآ  تسد  هک 
یور یگنس  چیھ  هک  نیا  ، و  ددرگ یم  بیرخت  دبعم  دوش و  یم  دوبان  میلشروا 

. دنام دھاوخن  اج  هب  رگید  گنس 

یارب اھنآ  زا   ، داد شوگ  دنتشاد  نتفگ  یارب  اھنآ  هک  هچنآ  یمامت  هب  یسیع 
اوتحم رد  هیردنکسا  هب  نتفر  ِشریذپ  مدع  اب  ، و  درک یرازگساپس  ناشدامتعا 

وا یرھاظ  یتوافت  یب  رطاخ  هب  اھنآ  “ . تسا هدیسرن  ارف  زونھ  نم  تقو  : ” تفگ
شیپ اھنآ   . دندش هدز  تریح  دننک  ادھا  وا  هب  دنتساوخ  یم  هک  یراختفا  هب  تبسن 

ۀنیزھ تقو و  ناربج  رد  وا و  ِیا  هیردنکسا  ناتسود  مارتحا  ناشن  هب  یسیع  کرت  زا 
هب وا  اما   . دندرک ادھا  وا  هب  لوپ  فیک  کی  اھنآ  اب  تروشم  یارب  هیرصیق  هب  ندمآ 
هقدص هاگچیھ  فسوی  ۀداوناخ  : ” تفگ ، و  درک عانتما  لوپ  شریذپ  زا  بیترت  نیمھ 

راک دنناوت  یم  مناردارب  مراد و  یوق  ناوزاب  نم  هک  یتقو  ات  ، و  تسا هدرکن  تفایرد 
“. میروخب ار  یرگید  سک  نان  میناوت  یمن  ام  دننک 

ار یتاعیاش  هک  یماگنھ  دعب  یاھلاس  رد  ، و  دندش هناخ  مزاع  وا  یرصم  ناتسود 
درک یم  داجیا  نیطسلف  رد  تشاد  ار  ییاولب  نینچ  هک  موحانرفک  ِزاس  قیاق  زا 

هک دشاب  یم  محل  تیب  دازون  نامھ  وا  هک  دندز  سدح  اھنآ  زا  یکدنا  دادعت   ، دندینش
رایسب یا  هنوگ  هب  بیجع  یراتفر  اب  هک  تسا  یلیلج  نامھ  تسا و  هدش  گرزب 

. تفریذپن ار  هیردنکسا  رد  ندش  گرزب  راگزومآ  کی  هب  توعد  فراعت  یب 
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مامت هام  شش  نیرتدادیور  یب  لاس  نیا  ۀدنامیقاب   . تشگزاب هرصان  هب  یسیع 
لح دیاب  هک  یتالکشم  ِلومعم  ۀمانرب  رد  تقوم  ۀفقو  نیا  زا  وا   . دوب وا  یگدنز  نارود 

ردپ اب  وا   . درب تذل  تشگ  یم  هریچ  اھنآ  رب  دیاب  وا  هک  ییاھیراوشد  دندش و  یم 
دوخ یرشب  نھذ  رب  طلست  ۀنیمز  رد  درک و  یم  زاین  زار و  رایسب  شینامسآ 

. درک یا  هداعلا  قراخ  تفرشیپ 

رد بوقعی   . دور یمن  شیپ  یبوخ  هب  اھتدم  اضف  نامز و  تارک  رد  یرشب  روما  اما 
ًادیدش هک  داد  حیضوت  وا  هب  ، و  داد ماجنا  یسیع  اب  یصوصخ  یوگتفگ  کی  ربماسد 
نآ بیترت  دوشب  رگا  هک  نیا  ، و  تسا هدش  هرصان  زا  ناوج  نز  کی   ، اتسِا قشاع 

هک درک  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  وا   . دننک جاودزا  مھ  اب  هدنیآ  رد  دنلیام  اھنآ  دوش  هداد 
دھاوخ یبوخ  ۀبرجت  وا  یارب  هک  نیا  ، و  دش دھاوخ  هلاس  هدجھ  یدوز  هب  فسوی 
ود یسیع   . دنک تمدخ  هداوناخ  تقوم  تسرپرس  ناونع  هب  دبای  لاجم  هک  دوب 
فسوی تدم  نیا  لوط  رد  وا  هک  طرش  نیدب   ، داد تیاضر  بوقعی  جاودزا  هب  دعب  لاس 

. دھد شزومآ  حیحص  یا  هنوگ  هب  هناخ  یتسرپرس  نتفرگ  هدھع  هب  یارب  ار 

تیقفوم  . دوب فیلکتالب  جاودزا  دندرک —  نداد  خر  هب  عورش  یتاقافتا  نونکا  و 
تأرج میرم  هب  شجاودزا  هب  تبسن  یسیع  تقفاوم  ندروآ  تسد  هب  رد  بوقعی 
راک گنس   ، بوقعی  . دنک هعجارم  شردپ  ردارب –  هب  شدوخ  یاھحرط  یارب  هک  داد 
ِیراک رایتسد  نونکا  ، و  یسیع ۀدش  بوصنم  دوخ  نامرھق  یراگزور  هک   ، رتناوج

جاودزا یارب  میرم  زا  هک  دوب  نیا  لابند  هب  اھتدم  دوب  فسوی  و  یسیع ) ردارب   ) بوقعی
، داد رارق  یسیع  ربارب  رد  ار  دوخ  یاھحرط  میرم  هک  نیا  زا  دعب   . دنک یراگتساوخ 
دنک و اضاقت  وا  زا  میرم  یارب  ًامسر  دیآ و  وا  دزن  دیاب  بوقعی  هک  داد  دومنھر  یسیع 

شفیاظو نتفرگ  هدھع  هب  یارب  اترام  درک  سح  میرم  هک  نیا  ضحم  هب  هک  داد  هدعو 
. داد دھاوخ  تکرب  ار  جاودزا   ، هتشگ رادروخرب  تیحالص  زا  دشرا  رتخد  ناونع  هب 

همادا هنابش  ۀسردم  رد  سیردت  هب  هتفھ  رد  راب  هس   ، دوب هناخ  رد  وا  هک  یماگنھ 
رادید شردام  زا   ، دناوخ یم  ار  سدقم  باتک  تَبَس  رد  هسینک  رد  بلغا  ، و  داد

دنورھش کی  ناونع  هب  یلک  روط  هب  ، و  داد یم  شزومآ  اھ  هچب  هب   ، درک یم 
. درک یم  لمع  لیئارسا  روشک  رد  هرصان  مارتحا  دروم  دنمشزرا و 
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نتفای نایاپ  دھاش  دش و  زاغآ  یرصان  ۀداوناخ  یاضعا  ۀیلک  یتمالس  اب  لاس  نیا 
ماجنا تور  یارب  دیاب  اترام  هک  اھراک  یخرب  زج  هب  اھ  هچب  ۀیلک  لومعم  ۀسردم 

. دوب داد  یم 

ناراگزور زا  هک  دوب  یگنادرم  یاھ  هنومن  نیرت  هزنم  نیرتدنمورین و  زا  یکی  یسیع 
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اب هسیاقم  رد  وا  نھذ   . دوب یلاع  وا  یکیزیف  دشر   . تشگ رادیدپ  نیمز  رد  مدآ 
ۀزادنا هب  ، و  دوب ذفان  ، و  زیت  ، لاعف شرصع  مھ  یاھناسنا  لومعم  تینھذ 

. دوب یھلا  یرشب  یا  هنوگ  هب  یتسار  هب  وا  حور  ، و  دوب هدرک  دشر  یدایز  هداعلا  قوف 

رارق طیارش  نیرتھب  رد  فسوی  ِییاراد  ندش  دیدپان  ماگنھ  زا  هداوناخ  یلام  روما 
هب اھنآ  ؛  دوب هدش  ماجنا  ناوراک  تاریمعت  هاگراک  یارب  ییاھن  یاھتخادرپ   . تشاد
زادنا سپ  یا  هتخودنا  اھلاس  یط  راب  نیتسخن  یارب  دنتشادن و  یھدب  سکچیھ 

ار شرگید  ناردارب  یسیع  نوچ  ، و  تشاد تقیقح  رما  نیا  هک  اجنآ  زا   . دندوب هدرک 
ار ادوھی  تفرگ  میمصت   ، دوب هدرب  میلشروا  هب  اھنآ  ِحصف  دیع  مسارم  نیتسخن  یارب 
زا شرادید  نیتسخن  رد  دوب ) هدش  لیصحتلا  غراف  هسینک  ۀسردم  زا  یگزات  هب  هک  )

. دنک یھارمھ  دبعم 

اریز  ، دنتشگزاب  ، ندرا دور  ۀرد   ، ریسم نامھ  قیرط  زا  دنتفر و  میلشروا  هب  اھنآ 
تسا نکمم  دربب  هرماس  قیرط  زا  ار  شناوج  ردارب  رگا  هک  تشاد  میب  یسیع 
دیدش تاساسحا  زین  ، و  شا هنالوجع  عبط  لیلد  هب  ادوھی   . دھد خر  یلکشم 

. دوب هدش  لکشم  راچد  یکدنا  هرصان  رد  هتشذگ  رد  راب  نیدنچ  شا  هناتسرپ  نھیم 

. دندش دبعم  یھار  لوا  رادید  کی  یارب  دندیسر و  میلشروا  هب  ررقم  تقو  رد  اھنآ 
رد  . دروآ ناجیھ  روش و  هب  هدرک و  ور  ریز و  ار  ادوھی  ناور  قامعا  ات  دوخ   ، دبعم ندید 
اب یسیع  هک  یلاح  رد   . دننک رادید  یناتب  ِرزاعلیا  زا  ات  دنتفای  یتصرف  اھنآ  ماگنھ  نآ 

حصف دیع  یارب  ناشکرتشم  نشج  نداد  بیترت  لابند  هب  درک و  یم  وگتفگ  رزاعلیا 
کی اھنآ  یکیدزن  رد   . درک داجیا  یعقاو  یلکشم  اھنآ  یگمھ  یارب  ادوھی   ، دوب

درک یم  روبع  اجنآ  زا  هک  یدوھی  رتخد  کی  اب  هطبار  رد  هک  دوب  هداتسیا  یمور  نابھگن 
شراجزنا زاربا  رد  دش و  هتخورفارب  مشخ  رثا  رد  ادوھی   . تفگ تسیاشان  ینانخس 
، لاح  . دوبن دنک  دوب  زابرس  دونش  ۀطیح  رد  ًامیقتسم  هک  تشز  لمع  نیا  زا 
زرم رد  نایدوھی  یوس  زا  هک  یزیچ  رھ  هب  تبسن  یمور  یاھنویژل  نازابرس 

نیا  . دومن ریگتسد  ار  ادوھی  ًاروف  نابھگن  اذل  ؛  دندوب ساسح  رایسب  دوب  یمارتحا  یب 
کی اب  دناوتب  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ  ، و  دش مامت  نارگ  ناوج  تسرپ  نھیم  یارب  راک 
زا هدنکآ  هک  هدننک  شھوکن  ینانخس  اب  وا  دھد  رادشھ  وا  هب  هدنھد  راطخا  هاگن 
رما کی  طقف  ًامامت  نیا  ، و  دومن راتفرگ  ار  دوخ  دوب  یمور  دض  ۀدروخ  ورف  تاساسحا 

نادنز هب  هرابکی  هب  دوب  شرانک  رد  یسیع  هک  یلاح  رد  ادوھی   . تخاس رتدب  ار  دب 
. دش هدرب  یماظن 

ای دَرَوآ و  تسد  هب  یگدیسر  یروف  ۀسلج  کی  ای  ادوھی  یارب  ات  درک  شالت  یسیع 
اما  ، دنک بسک  بش  نامھ  رد  حصف  دیع  نشج  یارب  ار  وا  ِعقوم  هب  ییاھر  هک  نیا 

رد سدقم “ ییامھدرگ   ” کی دعب  زور  هک  اجنآ  زا   . دنام ماکان  اھشالت  نیا  رد  وا 
کی هیلع  تاماھتا  هب  هک  دنداد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زین  اھیمور  یتح   ، دوب میلشروا 

رد دوخ  یریگتسد  زا  دعب  مود  زور  دادماب  ات  ادوھی  ور  نیا  زا   . دننک یگدیسر  یدوھی 
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شریذپ مسارم  ماگنھ  رد  اھنآ   . دنام وا  اب  نادنز  رد  یسیع  ، و  دنام یقاب  سبح 
ات ادوھی   . دنتشادن روضح  دبعم  رد  لیئارسا  لماک  یدنورھش  هب  نوناق  نارسپ 

راک اب  طابترا  رد  اھدعب  هک  نیا  ات   ، درواین اج  هب  ار  یمسر  مسارم  نیا  لاس  نیدنچ 
نآ رد  تشاد و  قلعت  نآ  هب  هک  یتسرپ  نھیم  نامزاس   ، اھتولیز بناج  زا  شیتاغیلبت 

. تفر میلشروا  هب  حصف  دیع  رد   ، دوب لاعف  رایسب 

یضاق ربارب  رد  ادوھی  بناج  زا  یسیع   ، نادنز رد  ناشزور  نیمود  زا  دعب  دادماب 
قیرط زا  شردارب و  ِیناوج  یارب  یھاوخرذع  قیرط  زا  یسیع   . دش رھاظ  یماظن 
یدادخر ۀدننک  کیرحت  تشرس  هب  هراشا  اب  هنالقاع  اما  رتشیب  ِیحیضوت  راتفگ  کی 

یضاق هک  درک  تیریدم  ار  هدنورپ  یروط   ، دش رجنم  شردارب  یریگتسد  هب  هک 
مشخ یارب  یلمتحم  رذع  ناوج  ِیدوھی  تسا  نکمم  هک  درک  رظن  راھظا  هاگداد 

دھدن هزاجا  دوخ  هب  رگید  هک  ادوھی  هب  نداد  راطخا  زا  دعب   . دشاب هتشاد  دوخ  دیدش 
رتھب : ” تفگ یسیع  هب  اھنآ  ندرک  صخرم  اب   ، دوش هدیجنسان  راتفر  نینچ  هب  مھتم 

یگمھ یارب  هک  تسا  دعتسم  وا  ؛  یشاب ناوج  رسپ  نیا  بقارم  وت  هک  تسا 
ادوھی  . تفگ یم  ار  تقیقح  یمور  یضاق  و  “ . دنک داجیا  یدایز  تالکشم  امش 
هشیمھ لکشم  عون  ، و  درک یم  داجیا  یسیع  یارب  یا  هظحالم  لباق  تالکشم 
ۀنادرخبان هنارکف و  یب  مشخ  رطاخ  هب  یروشک  تاماقم  اب  دروخرب  دوب —  نیمھ 

. شا هناتسرپ  نھیم 

رارق دنتسناوتن  ارچ  هک  دنداد  حیضوت  ، و  دنتفر یناتب  هب  بش  یارب  ادوھی  یسیع و 
. دندش هرصان  مزاع  دعب  زور  ، و  دننک ظفح  حصف  دیع  ماش  یارب  ار  دوخ  یلبق 

اما  ، تفگن یزیچ  هداوناخ  هب  میلشروا  رد  شناوج  ردارب  یریگتسد  ۀرابرد  یسیع 
اب ینالوط  تبحص  کی  دادخر  نیا  ۀرابرد  ناشتشگزاب  زا  دعب  هتفھ  هس  دودح  رد 

. تفگ هداوناخ  هب  ار  ارجام  شدوخ  یسیع  اب  وگتفگ  نیا  زا  دعب  ادوھی   . تشاد ادوھی 
رگ هولج  راوشد  ۀبرجت  نیا  یمامت  رد  هک  ار  شردپ  ردارب –  تشذگ  ییابیکش و  وا 

. درکن شومارف  زگرھ  دوب 

تکرش نآ  رد  شدوخ  ۀداوناخ  وضع  رھ  اب  یسیع  هک  دوب  حصف  دیع  نیرخآ  نیا 
تشاد هدنیازف  روط  هب  شدوخ  نوخ  مسج و  اب  کیدزن  ۀطبار  زا  ناسنا  دنزرف   . درک

. دش یم  ادج 

شیاھیزابمھ تور و  طسوت  بلغا  وا  قیمع  یشیدنا  فرژ  تاقوا  لاس  نیا  رد 
یارب ار  شا  هدنیآ  راک  یور  قمعت  دوب  هدامآ  هشیمھ  یسیع  . و  تشگ یم  لتخم 

نیا ِیناوجون  ینامداش  یکدوک و  یداش  رد  دناوتب  ات   ، دزادنا قیوعت  هب  ناھج  ایند و 
هب شنوگانوگ  یاھرفس  براجت  لقن  رد  یسیع  هب  نداد  شوگ  زا  هک  ناناوجون 

وا یاھناتساد  زا  نینچمھ  اھنآ   . دوش میھس  دندش  یمن  هتسخ  زگرھ  میلشروا 
. دندرب یم  تذل  رایسب  تعیبط  تاناویح و  ۀرابرد 
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، نش یسیع   . دندش یم  عقاو  دماشوخ  دروم  تاریمعت  هاگراک  رد  هشیمھ  اھ  هچب 
اجنآ رد  ناناوجون  زا  یھورگ  ، و  درک یم  مھارف  هاگراک  رانک  رد  ار  گنس  ، و  کولب

ناشیزاب زا  اھنآ  هک  یماگنھ   . دنزاس مرگرس  ار  ناشدوخ  ات  دندرک  یم  عمجت 
بحاص رگا  ، و  دندیشک یم  کرس  هاگراک  لخاد  هب  اھرتروسج   ، دندش یم  هتسخ 
نوریب ایب   ، عشوی ومع  : ” دنتفگ یم  دندش و  یم  لخاد  هناعاجش   ، دوبن لوغشم  نآ 
هب ار  وا  دندیشک و  یم  ار  شناتسد  سپس  “ . وگب ام  یارب  گرزب  ناتساد  کی  و 
هاگراک ۀشوگ  رد  هقالع  دروم  گنس  یور  وا  هک  نیا  ات  دندرک  یم  تیادھ  نوریب 

. دنتسشن یم  نیمز  یور  وا  لباقم  هریاد  مین  کی  تروص  هب  اھ  هچب  ، و  تسشن یم 
دنتفرگ یم  دای  دنتشاد  اھنآ   . دندرب یم  تذل  دوخ  ِعشوی  ومع  زا  ناکدوک  ردقچ  و 

اھ هچب  نیرتکچوک  زا  نت  ود  ای  کی  هک  دوب  نیا  راک  لاور   . دندنخب لد  هت  زا  ، و  دندنخب
ار دوخ  یاھناتساد  وا  هک  روطنیمھ  ، و  دننیشنب اجنآ  رد  دنور و  الاب  وا  یاھوناز  یور 

قشاع اھ  هچب   . دندرک یم  هاگن  الاب  هب  وا  رگنایب  یامیس  هب  یتفگش  اب   ، تفگ یم 
. دوب اھ  هچب  قشاع  یسیع  ، و  دندوب یسیع 

هک نیا   ، دننک کرد  ار  وا  ینالقع  یاھتیلاعف  ۀنماد  هک  دوب  راوشد  وا  ناتسود  یارب 
، تسایس قیمع  ثحب  زا  لماک  روط  هب  یناھگان و  روط  هب  تسناوت  یم  هنوگچ 
لاس هد  ات  جنپ  زا  هک  ناکدوک  نیا  شخب  ترسم  داش و  یزاب  هب  بھذم  ای   ، هفسلف

گرزب شدوخ  نارھاوخ  ناردارب و  هک  جیردت  هب   . دنک ناسون  دنتشاد  نس 
هک نآ  زا  شیپ  ، و  دروآ یم  تسد  هب  یرتشیب  تغارف  تقو  هک  جیردت  هب   ، دندش یم 
رد ردقنآ  وا  اما   . دروآ لمع  هب  ناکدوک  نیا  هب  یدایز  هجوت  وا   ، دنسرب هار  زا  اھ  هون 

. دربب تذل  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  اھ  هون  زا  هک  درکن  یگدنز  نیمز 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 20   ) لاس نیمشش  تسیب و  - 7

هوقلاب یاھتردق  زا  یا  هدرتسگ  ۀنماد  هک  نیا  زا  یرصان  ِیسیع   ، لاس نیا  زاغآ  اب 
دیابن تردق  نیا  هک  دوب  دقتعم  لماک  روط  هب  نینچمھ  اما   . تشگ هاگآ  ًایوق  دراد 
ات هن  لقادح   ، دوش هتفرگ  راک  هب  ناسنا  دنزرف  ناونع  هب  شتیصخش  طسوت 

. دسرب ارف  شتقو  دیاب  هک  یماگنھ 

کدنا اما  درک  یم  رکف  دایز  شینامسآ  ردپ  اب  شدوخ  ۀطبار  ۀرابرد  ماگنھ  نیا  رد  وا 
، دش نایب  هپت  یور  رد  شیاعد  رد  راب  کی  ندرک  رکف  نیا  یمامت  ۀجیتن  . و  تفگ یم 
تسا نکمم  ییورین  هچ  متسھ و  یسک  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  : ” تفگ هک  هاگنآ 

ما و هدوب  ما  یتشھب  ردپ  تساوخ  عیطم  هشیمھ   ، مشاب هتشادن  ای  مشاب  هتشاد 
رس هرصان  یلاوح  رد  درم  نیا  هک  روطنیمھ   ، دوجو نیا  اب  و  “ . دوب مھاوخ  هشیمھ 
، دوب طوبرم  روانھپ  ناھج  کی  هب  هک  ییاج  ات   ، تشگ یمزاب  نآ  زا  تفر و  یم  شراک 
“. دندوب هتفھن  وا  رد  شناد  درخ و  یاھ  هنیجنگ  یمامت  : ” تشاد تقیقح  نیا  ًالمع 
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. تفر یم  شیپ  یبوخ  هب   ، ادوھی یارب  زج  هب   ، هداوناخ روما  لاس  نیا  لوط  مامت  رد 
ندرک راک  هب  لیامت  وا  اریز   ، تشاد لکشم  شردارب  نیرتناوج  اب  اھلاس  بوقعی 

رد وا  هک  یلاح  رد   . دوبن اکتا  لباق  زین  هناخ  جراخم  زا  شیوخ  مھس  یارب  تشادن و 
ساسحا هداوناخ  یاھراک  زا  شیوخ  مھس  ماجنا  ۀرابرد  درک  یم  یگدنز  هناخ 

. درک یمن  تیلوئسم 

ناروف هنایوج و  هزیتس  یاھراک  رطاخ  هب  هاگھگ  ، و  دوب وج  حلص  درم  کی  یسیع 
راتساوخ فسوی  بوقعی و   . دش یم  هدنمرش  ادوھی  رامشیب  ۀناتسرپ  نھیم  مشخ 

اھنآ ییابیکش  هک  یماگنھ   . داد یمن  تیاضر  یسیع  اما   ، دندوب وا  نتخادنا  نوریب 
رد  . دیشاب ابیکش  : ” داد یم  زردنا  طقف  یسیع   ، دش یم  عقاو  نومزآ  دروم  ًادیدش 

ناوج ردارب  ات   ، دیشاب نایب  شوخ  دوخ  یگدنز  رد  دیشاب و  دنمدرخ  دوخ  دومنھر 
لابند نآ  رد  ار  امش  دوش  مزلم  سپس  دسانشب و  ار  رتھب  هار  ادتبا  زا  دناوتب  امش 

؛ درک یریگشیپ  هداوناخ  رد  فاکش  کی  زا  یسیع  زیمآرھم  هنادنمدرخ و  زردنا  “ . دنک
. دشن میالم  شراتفر  زگرھ  شجاودزا  زا  دعب  ات  ادوھی  اما   . دندنام مھ  اب  اھنآ 

دروم عوضوم  نیا  هاگرھ   . تفگ یم  نخس  یسیع  ۀدنیآ  تیرومأم  زا  تردن  هب  میرم 
هدیسرن ارف  زونھ  نم  تقو  : ” داد یم  خساپ  طقف  یسیع   ، تفرگ یم  رارق  هراشا 
یروف روضح  هب  یگتسباو  زا  شا  هداوناخ  نتفرگرب  راوشد  راک  یسیع  “ . تسا

ندش هدامآ  لاح  رد  تعرس  هب  وا   . دوب هدومن  لیمکت  ًابیرقت  ار  شیوخ  تیصخش 
ات دنک  کرت  راوتسا  یا  هنوگ  هب  ار  هرصان  هاگلزنم  نیا  دناوتب  هک  دوب  یزور  یارب 

. دیامن زاغآ  اھناسنا  یارب  ار  شیوخ  یناحور  یعقاو  تمدخ  رتلاعف  ۀمدقم 

نیمتفھ رد  یسیع  یلصا  تیرومأم  هک  دینکفاینرب  رظن  تیعقاو  نیا  زا  زگرھ 
یط وا  . و  دوب نادابن  تیمکاح  هب  لین  قولخم و  ۀبرجت  ندروآ  تسد  هب  شیاطعا 
رساترس هب  ایشنروی و  هب  یتشھب  ردپ  ِیلاع  ِیزاسراکشآ  هبرجت  نیمھ  بسک 
ییاشگ هرگ  نینچمھ  فادھا  نیا  هارمھ  هب  وا   . دیناسر ماجنا  هب  ار  شیلحم  ناھج 
هب دندوب  طوبرم  رفیسول  شروش  هب  هک  هنوگ  نادب  ار  هرایس  نیا  ۀدیچیپ  روما  زا 

. تفرگ هدھع 

تقو ، و  دیدرگ رادروخرب  تغارف  تاقوا  زا  لومعم  دح  زا  شیب  یسیع  لاس  نیا  رد 
هناخ روما  تیادھ  رد  تاریمعت و  هاگراک  تیریدم  رد  بوقعی  شزومآ  هب  یدایز  رایسب 
کرت یارب  ندش  هدامآ  لاح  رد  وا  هک  درک  ساسحا  میرم   . داد صیصخت  فسوی  هب 

هک رکف  نیا  زا  وا  ؟  دزادرپب یراک  هچ  هب  ؟ و  دورب اجک  هک  دنک  کرت  ار  اھنآ   . تسا اھنآ 
ار یسیع  تسناوت  یمن  وا   . دوب هدیشک  تسد  ًابیرقت  تسا  هدنھد  تاجن  یسیع 

. دمھفب ار  دوخ  دشرا  رسپ  تسناوت  یمن  یگداس  هب  وا  ؛  دنک کرد 

وا  . دنارذگ شا  هداوناخ  یاضعا  کت  کت  اب  یدایز  رایسب  نامز  یسیع  لاس  نیا  رد 
ارحص تشد و  نایم  زا  هپت و  یالاب  هب  ررکم  ینالوط و  یاھیور  هدایپ  یارب  ار  اھنآ 
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هرصان بونج  رد  زرواشک  یومع  دزن  ار  ادوھی  لوصحم  تشادرب  زا  شیپ  وا   . درب یم 
، و درک رارف  وا   . دنامن اجنآ  رد  یدایز  تدم  لوصحم  تشادرب  زا  دعب  ادوھی  اما   ، درب
نوعمش هک  یماگنھ   . درک ادیپ  هچایرد  رانک  رد  ناریگیھام  دزن  ار  وا  اھدعب  نوعمش 

یرارف ناوجون  اب  فلتخم  لئاسم  اب  هطبار  رد  یسیع   ، دنادرگزاب هناخ  هب  ار  وا 
تفر و لدجم  هب  وا  اب   ، دوش ریگیھام  کی  تساوخ  یم  وا  هک  اجنآ  زا  ، و  درک تبحص 

ماگنھ نآ  زا  ادوھی  ؛ و  داد رارق   ، ریگیھام کی   ، دنواشیوخ کی  یتسرپرس  تحت  ار  وا 
هب شجاودزا  زا  دعب  ، و  درک راک  بترم  یبوخ و  هب  ًاتبسن  شجاودزا  نامز  ات  دعب  هب 

. داد همادا  راک  هب  ریگیھام  کی  ناونع 

ار شیوخ  ِیراک  یگدنز  یسیع  ناردارب  ۀمھ  هک  دوب  هدیسر  ارف  زور  نآ  ماجنارس 
لزنم زا  یسیع  تمیزع  یارب  هنحص   . دندوب هدش  تیبثت  نآ  رد  هدومن و  باختنا 

. دش یم  مھارف  تشاد 

میرم و ، و  اتسِا و  ( James  ) بوقعی  . تسویپ عوقو  هب  ییاتود  یسورع  کی  ربماون  رد 
یتح  . دوب شخب  ترسم  دادیور  کی  نیا  یتسار  هب   . دندرک جاودزا  ( Jacob  ) بوقعی
هجوتم هاگھگ  هک  نیا  زج  هب   ، دوب لاحشوخ  رگید  راب  کی  زین  یسیع ) ردام   ) میرم

مدع نیا  راشف  تحت  وا   . دش یم  هدامآ  اھنآ  کرت  یارب  تشاد  یسیع  هک  دش  یم 
زیچ همھ  نوماریپ  تسشن و  یم  طقف  یسیع  رگا  درب : یم  جنر  دایز  نانیمطا 
وا اما   ، درک نینچ  شیکدوک  رد  هک  هنوگ  نامھ  هب   ، درک یم  تبحص  وا  اب  هنادازآ 

. دوب توکس  رد  ًاقیمع  هدنیآ  ۀرابرد  وا  ؛  دوب تکاس  ًاموادم 

هک رھش  برغ  تمس  رد  کچوک  ۀتسارآ  ۀناخ  کی  هب   ، اتسِا  ، شسورع بوقعی و 
لزنم زا  شتیامح  هب  بوقعی  هک  یلاح  رد   . دندرک ناکم  لقن  دوب  اتسِا  ردپ  ۀیدھ 
یسیع ، و  دش هتساک  وا  ۀیمھس  زا  یمین  شجاودزا  لیلد  هب   ، داد همادا  شردام 
مھس ادوھی  نونکا   . درک بوصنم  هداوناخ  تسرپرس  ناونع  هب  ار  فسوی  ًامسر 
ود  . درک یم  لاسرا  هناخ  هب  هام  رھ  هنارادافو  رایسب  یا  هنوگ  هب  ار  دوخ  یدقن 

هک یماگنھ  ، و  دنتشاد ادوھی  یور  یدنمدوس  رایسب  ریثأت  میرم  بوقعی و  یسورع 
هب وا   ، یسورع ود  زا  دعب  زور   ، دومن کرت  ار  اجنآ  یریگیھام  ناکم  دصقم  هب  وا 

زا شیب  یتح  ، و  شلماک ۀفیظو  ماجنا  یارب   ” دناوت یم  یو  هک  داد  نانیمطا  فسوی 
. درک ظفح  ار  دوخ  ۀدعو  وا  . و  دشاب یکتم  وا  هب  دشاب “ مزال  رگا  نآ 

بوقعی ۀناخ  رد   ،( یسیع ردام   ) میرم لزنم  رواجم  ۀناخ  رد  یسیع ) رھاوخ   ) میرم
اترام  . دوب هدش  هداھن  هاگمارآ  رد  شناردپ  دزن  دنملاس  ِبوقعی   . درک یگدنز  ( Jacob)

هب دسر  نایاپ  هب  لاس  هک  نآ  زا  شیپ  دیدج  نامزاس  ، و  تفرگ هناخ  رد  ار  میرم  یاج 
. درک یم  راک  یبوخ 

(James  ) بوقعی اب  مھم  یوگتفگ  کی  یسیع  هناگود  یسورع  نیا  زا  دعب  زور 
هناخ کرت  یارب  یگدامآ  لاح  رد  هک  تفگ  بوقعی  هب  هنامرحم  روط  هب  وا   . تشاد
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زا ، و  درک هئارا  بوقعی  هب  ار  تاریمعت  هاگراک  لماک  تیکلام  دنس  وا   . تسا
هب ، و  دومن یریگ  هرانک  هناقداص  یمسر و  روط  هب  فسوی  لزنم  یتسرپرس 

“ شردپ لزنم  ظفاح  تسرپرس و   ” ناونع هب  ار  بوقعی  شردارب  لکش  نیرت  یفطاع 
هتشون نیا  رد   . تشون دندرک  اضما  ود  رھ  هک  یّرس  نامیپ  کی  وا   . دومن بوصنم 
تیلوئسم سپ  نآ  زا  بوقعی   ، تاریمعت هاگراک  ۀیدھ  ضوع  رد  هک  دوب  هدش  حیرصت 

ۀیلک زا  ار  یسیع  بیترت  نیدب  ، و  تفرگ دھاوخ  هدھع  هب  ار  هداوناخ  یلام  لماک 
، دش اضما  نامیپ  هک  نیا  زا  دعب   . تخاس دھاوخ  اھر  روما  نیا  رد  رتشیب  تادھعت 

هداوناخ یعقاو  یاھ  هنیزھ  هک  دش  هداد  بیترت  یا  هنوگ  هب  هجدوب  هک  نیا  زا  دعب 
، مدنزرف اما  : ” تفگ بوقعی  هب  یسیع   ، دش دھاوخ  نیمأت  یسیع  کمک  رھ  نودب 

ارف نم  تقو  هک  نیا  ات  داتسرف  مھاوخ  لوپ  یردق  وت  یارب  هام  رھ  نانچمھ  نم 
طسوت دیاب  دنک  هبلاطم  تیعقوم  هک  هنوگ  نادب  متسرف  یم  نم  هک  هچنآ  اما   ، دسرب
فرص ینیب  یم  هتسیاش  هک  نوگ  نادب  ارم  یاھلوپ   . دریگ رارق  هدافتسا  دروم  وت 

ار اھنآ  ای  نک و  هدافتسا  یرامیب  ماگنھ  رد  ار  اھنآ   . نک حیرفت  ای  هداوناخ  یاھزاین 
یاضعا زا  کی  رھ  یارب  تسا  نکمم  هک  هرظتنمریغ  یرارطضا  طیارش  عفر  یارب 

“. ربب راک  هب  دھد  خر  هداوناخ 

ِلاسگرزب ِیگدنز  ِلزنم  زا  ادج  مود و  ۀلحرم  هب  دورو  ۀدامآ  یسیع  بیترت  نیدب  و 
. تشگ شردپ  راک  هب  یمومع  دورو  زا  شیپ   ، شیوخ
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 129
یسیع یلاسگرزب  یدعب  یگدنز 

یتسرپرس یرصان و  ۀداوناخ  ِیگناخ  روما  تیریدم  زا  ار  دوخ  ماجنارس  یسیع 
لسغ دادخر  ماگنھ  ات  تسرد  وا   . تخاس ادج  لماک  روط  هب  نآ  دارفا  یروف 
ۀناقاتشم ۀقالع  کی  نتشاد  هداوناخ و  یلام  روما  هب  ندرک  کمک  هب  شدیمعت 

وا . و  داد همادا  شنارھاوخ  ناردارب و  زا  کی  رھ  یونعم  یزورھب  هب  یصخش 
یداش هافر و  یارب  دوب  نکمم  یرشب  رظن  زا  هک  ار  یراک  رھ  ات  دوب  هدامآ  هشیمھ 

. دھد ماجنا  دوخ  ۀویب  ردام 

ۀناخ زا  دوخ  یمئاد  نتخاس  ادج  یارب  ار  یزاس  هدامآ  هنوگ  رھ  ناسنا  دنزرف  نونکا 
ار شمدرم  ًاعبط  یسیع   . دوبن ناسآ  وا  یارب  راک  نیا  ماجنا  ؛ و  دوب هداد  ماجنا  هرصان 

قیرط زا  یعیبط  ۀفطاع  نیا  ، و  تشاد تسود  ار  شا  هداوناخ  وا  ؛  تشاد تسود 
ام هچ  رھ   . دوب هتفای  شیازفا  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  اھنآ  یارب  شا  هداعلا  قوف  یراکادف 

میھاوخ تسود  ار  اھنآ  رتشیب   ، مینک نامناعونمھ  فقو  ار  دوخ  رتلماک  روط  هب 
اب ار  اھنآ   ، دوب هدرک  شا  هداوناخ  فقو  لماک  روط  هب  ار  دوخ  یسیع  نوچ  ؛ و  تشاد

. تشاد تسود  قیمع  دایز و  رھم  کی 

لاح رد  یسیع  هک  دوب  هدوشگ  مشچ  کرد  نیا  هب  یمارآ  هب  هداوناخ  یمامت 
قیرط زا  طقف  هدش  ینیب  شیپ  ِییادج  ِندوب  کانھودنا   . دوب نانآ  کرت  یارب  یگدامآ 
وا ۀدش  هتفرگ  رظن  رد  تمیزع  مالعا  یارب  اھنآ  ِیجیردت  یزاس  هدامآ  شور  نیا 
لاح رد  وا  هک  دندوب  هدرب  یپ  اھنآ  هک  دوب  لاس  راھچ  زا  شیب   . تشگ یم  لیدعت 

. تسا ییاھن  ییادج  نیا  یارب  یزیر  همانرب 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 21   ) متفھ تسیب و  لاس  - 1

، هبنشکی ِیناراب  دادماب  کی  رد   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 21   ، لاس نیا  ۀیوناژ  رد 
هب دراد  هک  داد  حیضوت  طقف  وا   . درک کرت  ار  شا  هداوناخ  یمسرریغ  روط  هب  یسیع 
نیدب وا  . و  دور یم  لیلج  یایرد  فارطا  رد  رگید  یاھرھش  ندید  هب  سپس  هیربط و 

. دوبن هداوناخ  نآ  تباث  وضع  کی  هاگچیھ  رگید  ، و  دومن کرت  ار  اھنآ  بیترت 
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ناونع هب  یدوز  هب  هک  دوب  یدیدج  رھش  هیربط   . دنارذگ هیربط  رد  ار  هتفھ  کی  وا 
هک دبایب  یزیچ  تسناوتن  وا  نوچ  ؛ و  دش یم  سیروفس  نیشناج  لیلج  تختیاپ 

رد تفر و  موحانرفک  هب  ادیص  تیب  لدجم و  قیرط  زا  ًابقاعتم   ، دنک بلج  ار  شا  هقالع 
؛ دندوب ریگیھام  یدبز  نارسپ   . دنک ندید   ، یدِبِز  ، شردپ تسود  زا  ات  درک  فقوت  اجنآ 

، ود رھ   ، نتخاس رد  یحارط و  رد  یرصان  یسیع   . دوب زاس  قیاق  کی  شدوخ  وا 
تراھم زا  هک  دوب  اھتدم  یدبز  ؛ و  دوب داتسا  بوچ  اب  ندرک  راک  رد  وا  ؛  دوب رھام 

یاھقیاق نتخاس  رکف  رد  یدبز  ینالوط  یتدم  یارب   . تشاد یھاگآ  هرصان  رگتعنص 
رگرادید راجن  زا  داد و  رارق  یسیع  ربارب  رد  ار  دوخ  یاھحرط  نونکا  وا  ؛  دوب رتھب 

. درک تقفاوم  ًاروف  یسیع  ، و  ددنویپب وا  هب  راک  نیا  رد  ات  درک  توعد 

کی تدم  نآ  لوط  رد  اما   ، درک راک  یدبز  اب  لاس  کی  زا  شیب  یکدنا  طقف  یسیع 
. دومن عادبا  ار  یزاس  قیاق  دیدج  ًالماک  یاھشور  درک و  تسرد  قیاق  دیدج  لدم 

نداد راخب  ۀتفای  دوبھب  ًالماک  یاھشور  رترب و  کینکت  قیرط  زا  یدبز  یسیع و 
هک ییاھقیاق   ، دندرک رترب  رایسب  عون  کی  زا  ییاھقیاق  نتخاس  هب  عورش  اھ  هتخت 
یدبز  . دندوب رت  نما  رایسب  هچایرد  رد  ینارقیاق  یارب  رت  یمیدق  یاھ  عون  هب  تبسن 

راک نازیم  نآ  زا  شیب  درک و  یم  دیلوت  ار  دیدج  لدم  یاھقیاق  نیا  لاس  نیدنچ  یارب 
جنپ زا  رتمک  فرظ  رد  ؛  دیآرب نآ  ماجنا  ۀدھع  زا  دناوتب  وا  کچوک  ۀزاغم  هک  تشاد 
هتخاس موحانرفک  رد  یدبز  هاگراک  رد  هچایرد  یور  یاھقیاق  یمامت  ًالمع  لاس 

هب لیلج  ناریگیھام  یارب  دیدج  یاھقیاق  حارط  ناونع  هب  یسیع   . دندوب هدش 
. دش هتخانش  یبوخ 

موحانرفک بونج  رد  وا  یزاس  قیاق  یاھھاگراک  ؛  دوب دنمتورث  ًاتبسن  درم  کی  یدبز 
زکرم هب  کیدزن  هچایرد  لحاس  نییاپ  رد  وا  لزنم  ، و  دنتشاد رارق  هچایرد  رانک  رد 
یگدنز یدبز  لزنم  رد  لاس  لوط  رد  یسیع   . دوب هدش  عقاو  ادیص  تیب  یریگیھام 

، دوب هدرک  راک   ایند  رد  ییاھنت  هب  اھتدم  وا   . دنام یم  موحانرفک  رد  رتشیب  درک و  یم 
تذل دایز  ۀزادنا  هب  ردپ  راکمھ  کی  اب  ندرک  راک  زا  هرود  نیا  زا  ، و  ردپ کی  نودب  ینعی 

. درب

نھاک میلشروا  رد  یراگزور  اّنح   . دوب اّنح  دنواشیوخ  کی   ، همولاس  ، یدبز رسمھ 
شیپ لاس  تشھ  طقف  ، و  دوب نایقودص  ۀفیاط  زا  درف  نیرتذوفناب  زونھ  دوب و  مظعا 
ار یسیع  وا   . دش یسیع  گرزب  رگشیاتس  کی  همولاس   . دوب هدش  دیعبت  نآ  زا 
نمض  ، تشاد تسود  دوواد  ، و  انحوی  ، بوقعی  ، شدوخ نارسپ  ۀزادنا  هب  تسرد 
یسیع  . دندرک یم  هاگن  ناشگرزب  ردارب  ناونع  هب  یسیع  هب  شرتخد  راھچ  هک  نیا 

وا هک  دنتفای  یھاگآ  اھنآ  ، و  تفر یم  یریگیھام  هب  دوواد  ، و  انحوی  ، بوقعی اب  بلغا 
. تسا رھام  زاس  قیاق  کی  زین  هبرجتاب و  ریگیھام  کی 

هام رد  وا   . داتسرف یم  لوپ  بوقعی  یارب  هام  رھ  یسیع  لاس  نیا  لوط  مامت  رد 
ود زا  شیب  ات  رگید  ، و  دنک تکرش  اترام  یسورع  رد  ات  تشگزاب  هرصان  هب  ربتکا 
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نوعمش و ۀناگود  یسورع  زا  شیپ  یھاتوک  تدم  هک  نیا  ات   ، دوبن هرصان  رد  لاس 
. تشگزاب ادوھی 

اھناسنا یگدنز  ۀوحن  ۀدھاشم  هب  تخاس و  قیاق  یسیع  لاس  نیا  رساترس  رد 
. تفر یم  ناوراک  هاگتسیا  هب  رادید  یارب  تاقوا  بلغا  وا   . داد همادا  نیمز  رد 
هاگرارق کی  موحانرفک   . دوب بونج  هب  قشمد  زا  رفس  میقتسم  ریسم  رد  موحانرَفَک 
هب یدوھیریغ  دنمرواب  کی  هاگرارق  ۀدنامرف  رسفا  ، و  دوب یمور  یماظن  دنمتردق 

وا  ، دنتشاد یناشیکون  نینچ  فیصوت  هب  تداع  نایدوھی  هک  هنوگ  نادب  ، و  دوب هوھی 
وا ، و  تشاد قلعت  یمور  دنمتورث  ۀداوناخ  کی  هب  رسفا  نیا   . دوب اسراپ “ درم  کی  ”

یھاتوک تدم   . دزاسب موحانرفک  رد  ابیز  ۀسینک  کی  هک  تفرگ  هدھع  هب  ار  راک  نیا 
ادھا نایدوھی  هب  ار  نآ  وا  دنک  یگدنز  یدبز  ۀداوناخ  اب  دیایب و  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ 
نیا رد  ار  یبھذم  مسارم  لاس  نیا  رد  تاقوا  زا  یمین  زا  شیب  یسیع   . دوب هدرک 
نآ رد  قافتا  بسح  رب  هک  ناوراک  مدرم  زا  یخرب  ، و  درک یربھر  دیدج  ۀسینک 

. دنتشاد دای  هب  هرصان  راجن  ناونع  هب  ار  وا  دندرک  تکرش 

رگتعنص  ” کی ناونع  هب  ار  دوخ  یسیع   ، دش اھتایلام  تخادرپ  تقو  هک  یماگنھ 
هب دوخ  ینیمز  تایح  نایاپ  ات  دعب  هب  زور  نیا  زا  وا   . درک مان  تبث  موحانرفک “ رھام 

ینوناق هاگلزنم  یعدم  زگرھ  وا   . دش یم  هتخانش  موحانرفک  نکاس  کی  ناونع 
ار وا  هاگتماقا  هک  داد  هزاجا  نارگید  هب  نوگانوگ  لیالد  هب  هچ  رگ   ، دوبن یرگید 

. دننک دادملق  هیردنکسا  یتح  ، و  هرصان  ، یناتب  ، قشمد

ادیپ هناخباتک  یاھ  هسفق  رد  ار  دیدج  یاھباتک  یرایسب  موحانرفک  ۀسینک  رد  وا 
هب ار  رصع  کی  وا   . تخادرپ دیدش  ۀعلاطم  هب  هتفھ  رد  رصع  جنپ  لقادح  ، و  درک

. دنارذگ ناناوج  اب  ار  رصع  کی  ، و  داد صاصتخا  رت  نسم  مدرم  اب  یعامتجا  یگدنز 
روط هب  هک  تشاد  دوجو  یسیع  تیصخش  نوماریپ  شخب  ماھلا  هدنبیز و  یزیچ 

شروضح رد  اھنآ  دش  یم  بجوم  هشیمھ  وا   . درک یم  بذج  ار  ناناوج  تباث 
نیا ۀدنریگ  رب  رد  اھنآ  اب  یراگزاس  رد  وا  گرزب  زار  دیاش   . دننک یتحار  ساسحا 

، دوب دنمقالع  دنداد  یم  ماجنا  اھنآ  هچنآ  هب  هشیمھ  وا  هک  دوب  هناگود  تیعقاو 
ار نآ  تساوخرد  اھنآ  هک  نیا  رگم   ، داد یم  زردنا  اھنآ  هب  تردن  هب  هک  نیا  نمض 

. دندرک یم 

تاسلج رد  تکرش  اھنآ  ، و  دندرک یم  شتسرپ  ار  یسیع  ًابیرقت  یدِبِز  ۀداوناخ 
یارب هسینک  هب  نتفر  زا  شیپ  ماش  زا  دعب  رصع  رھ  وا  هک  ار  خساپ  شسرپ و 
یارب زین  ناوج  ناگیاسمھ   . دنداد یمن  تسد  زا  زگرھ  درک  یم  رازگرب  هعلاطم 

نیا یارب  یسیع   . دندمآ یم  ًاررکم  ماش  زا  دعب  ِتاسلج  نیا  رد  تکرش 
رد تسرد   ، داد یم  هئارا  هتفرشیپ  عونتم و  یاھشزومآ  زین  کچوک  یاھییامھدرگ 
، و درک یم  تبحص  اھنآ  اب  هنادازآ  ًالماک  وا   . دنمھفب دنناوتب  اھنآ  هک  هتفرشیپ  دح  نآ 

هفسلف ، و  شناد  ، یسانش هعماج   ، تسایس نوماریپ  ار  شیاھنامرآ  تارظن و 
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، دنک تبحص  عطاق  نانیمطا  اب  هک  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگرھ  اما   ، درک یم  راھظا 
. درک یم  ثحب  دنوادخ —  اب  ناسنا  ۀطبار  بھذم —  اب  هطبار  رد  هک  یماگنھ  زج  هب 

لحاس رد  ِناگدننک  کمک  ، و  هاگراک  ، هداوناخ دارفا  مامت  اب  هتفھ  رد  راب  کی  یسیع 
نیا نایم  رد  . و  تشاد یرایسب  نادنمراک  یدبز  اریز   ، درک یم  رازگرب  هسلج  کی 
تسود ار  وا  یگمھ  اھنآ   . دش هدیمان  داتسا “  ” یسیع ادتبا  رد  هک  دوب  نارگراک 
یارب شلد  اما   ، درب یم  تذل  موحانرفک  رد  یدبز  اب  ندرک  راک  زا  وا   . دنتشاد

. دش یم  گنت  دندرک  یم  یزاب  هرصان  یراجن  هاگراک  رانک  رد  هک  ییاھ  هچب 

هب راگزومآ و  کی  ناونع  هب  یسیع  هب  رتشیب  همھ  زا  بوقعی   ، یدبز نارسپ  نایم  زا 
وا یبھذم  تارظن  اھشزومآ و  هب  رتشیب  انحوی   . دوب دنمقالع  فوسلیف  کی  ناونع 

هب اما  تشاذگ  یم  مارتحا  کیناکم  کی  ناونع  هب  وا  هب  دوواد   . تشاد هقالع 
. داد یم  یکدنا  تیمھا  وا  یفسلف  یاھشزومآ  یبھذم و  یاھھاگدید 

شوگ هسینک  رد  یسیع  نانخس  هب  ات  دمآ  یم  اجنآ  هب  تبس  زور  رد  ًاررکم  ادوھی 
ار دوخ  ردارب  نیرتگرزب  ادوھی  رتشیب  هچ  رھ  . و  دنک تاقالم  وا  اب  ات  دنام  یم  دھد و 

. تسا یگرزب  درم  یتسار  هب  یسیع  هک  دش  یم  دقتعم  رتشیب   ، دید یم 

یدایز تفرشیپ  دوخ  یرشب  نھذ  رب  هنایارگزارف  طلست  رد  یسیع  لاس  نیا  رد 
رد نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  اب  هنارایشھ  سامت  یالاب  دیدج و  حوطس  هب  درک و 

. تفای تسد  دوخ 

کی یمامت  هاگچیھ  رگید  یسیع   . دوب وا  ۀدش  تیبثت  یگدنز  لاس  نیرخآ  نیا 
هب وا  ینیمز  یاھرفس  یاھزور   . درکن یرپس  راک  کی  رد  ای  ناکم  کی  رد  ار  لاس 
اما  ، دندوبن رود  ۀدنیآ  رد  وا  دیدش  تیلاعف  یاھ  هرود   . دندش یم  کیدزن  تعرس 

رتدیدش و زاب  ِیناگمھ  راک  وا و  ۀتشذگ  لاعف  ًادیدش  اما  هداس  یگدنز  نیب  نونکا 
تیلاعف دایز و  رفس  لماش  هک  تشاد  دوجو  هلصاف  کدنا  لاس  دنچ   ، وا رتوپاکترپ 
ِناسنا ادخ –  ناونع  هب  دناوتب  وا  هک  نآ  زا  شیپ   . دش یم  یصخش  عونتم  رایسب 
نارود هب  ایشنروی  هب  دوخ  یاطعا  ِیرشب  زا  دعب  یھلا و  لحارم  ۀدش  لماک 

ۀرتسگ ناسنا  کی  ناونع  هب  وا  شزومآ   ، دوش دراو  دوخ  ۀظعوم  سیردت و  یناگدنز 
. دش یم  لیمکت  دیاب  ملاع 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 22   ) لاس نیمتشھ  تسیب و  - 2

کرت ار  موحانرفک  یدبز و  یسیع   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 22   ، سرام هام  رد 
یکدنا رادقم  تساوخرد  میلشروا  هب  شرفس  یاھ  هنیزھ  تخادرپ  یارب  وا   . درک
تشادرب لوپ  یکدنا  ریداقم  طقف  درک  یم  راک  یدبز  اب  هک  یلاح  رد  وا   . درک لوپ 
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هام کی   . داتسرف یم  هرصان  رد  شا  هداوناخ  یارب  ار  لوپ  نیا  هام  رھ  ، و  درک یم 
ار لوپ   ، دمآ یم  موحانرفک  هب  ادوھی  دعب  هام  ؛  دمآ یم  موحانرفک  هب  لوپ  یارب  فسوی 

طقف ادوھی  یریگیھام  یزکرم  رقم   . درب یم  هرصان  هب  ار  نآ  تفرگ و  یم  یسیع  زا 
. تشاد رارق  موحانرفک  بونج  یلیام  دنچ  رد 

حصف دیع  تقو  ات  هک  درک  تقفاوم   ، درک کرت  ار  یدبز  ۀداوناخ  یسیع  هک  یماگنھ 
اھنآ  . دنشاب رضاح  دادیور  نآ  یارب  دنداد  لوق  یگمھ  اھنآ  ، و  دنامب میلشروا  رد 
هک یماگنھ   . دنریگب نشج  مھ  اب  ار  حصف  دیع  ماش  هک  دنداد  یبیترت  یتح 

. یدبز نارتخد  هژیو  هب   ، دندش نیگمغ  یگمھ  نانآ   ، درک کرت  ار  اھنآ  یسیع 

هتفای و یگزات  هب  تسود  اب  ینالوط  یوگتفگ  کی  موحانرفک  کرت  زا  شیپ  یسیع 
روط هب  هک  تسا  نیا  رکف  رد  هک  تفگ  انحوی  هب  وا   . تشاد یدبز  انحوی  شکیدزن  رای 
رھ درک  تساوخرد  انحوی  زا  “، و  دسرب ارف  نم  تقو   ” هک نیا  ات   ، دنک رفس  هدرتسگ 
ات  ، دنک لمع  وا  یاج  هب  هرصان  رد  شا  هداوناخ  هب  لوپ  یردق  نداتسرف  رما  رد  هام 
هب ار  لوق  نیا  انحوی  . و  دسرب مامتا  هب  دوش  تخادرپ  وا  هب  دیاب  هک  ییاھلوپ  هک  نیا 
ای رما  نیا  رد  ؛  هدب ماجنا  ایند  رد  ار  تراک   ، سرب تراک  هب  ورب و   ، نم راگزومآ  : ” داد وا 

مھاوخ وت  ۀداوناخ  بقارم  نم  ، و  درک مھاوخ  لمع  وت  یاج  هب  نم   ، رگید دروم  رھ 
نارھاوخ ناردارب و  زا  منک و  یم  یرادھگن  مدوخ  ردام  زا  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دوب

وت هک  یا  هنوگ  هب  دراد  یم  هگن  مردپ  هک  ار  وت  یاھلوپ  نم   . منک یم  تبقارم  مدوخ 
، درک مھاوخ  تخادرپ   ، دشاب زاین  دروم  تسا  نکمم  هک  هنوگ  نادب  یداد و  دومنھر 

رگا ، و  منکن تفایرد  وت  زا  یرتشیب  لوپ  رگا   ، دیسر مامتا  هب  وت  لوپ  هک  یماگنھ  و 
هب شمارآ  رد   . درک مھاوخ  میسقت  وا  اب  ار  مدوخ  یاھدمآرد   ، دشاب دنمزاین  وت  ردام 

“. درک مھاوخ  لمع  وت  یاج  هب  روما  نیا  مامت  رد  نم   . ورب دوخ  هار 

هک یلوپ  اب  هطبار  رد  انحوی   ، میلشروا دصقم  هب  یسیع  تمیزع  زا  دعب   ، ور نیا  زا 
نیا زا  وا  ، و  درک تروشم  یدبز  شردپ  اب  دش  یم  تخادرپ  یسیع  هب  تسیاب  یم 
روط هب  ار  هیضق  نیا  یسیع  هک  اجنآ  زا   . درک بجعت  تسا  دایز  ردقنآ  غلبم  نیا  هک 
رد اھلوپ  نیا  تسا  رتھب  هک  دندرک  تقفاوم  اھنآ   ، دوب هدرپس  اھنآ  ناتسد  هب  لماک 

دروم یرصان  ۀداوناخ  هب  کمک  یارب  نآ  دمآرد  دوش و  یراذگ  هیامرس  کلم  کی 
دوخ اب  هک  موحانرفک  رد  کچوک  ۀناخ  کی  دوجو  زا  یدبز  نوچ  ؛ و  دریگ رارق  هدافتسا 

لوپ اب  هک  داد  دومنھر  انحوی  هب   ، تشاد عالطا  دوب  شورف  یارب  تشاد و  ماو 
. و دراد هگن  تناما  هب  شتسود  یارب  ار  تیکلام  دنس  درخب و  ار  هناخ  نیا  یسیع 
نیا ۀراجا  لاس  ود  یارب   . درک لمع  دوب  هدرک  هیصوت  وا  هب  شردپ  هک  روطنامھ  انحوی 
هک لوپ  یدایز  رادقم  ۀوالع  هب   ، نیا ، و  دش هدرب  راک  هب  نآ  ماو  تخادرپ  یارب  هناخ 
ًابیرقت داتسرف  انحوی  یارب  شا  هداوناخ  یاھزاین  نیمأت  یارب  هاتوک  یتدم  رد  یسیع 
، و درک تخادرپ  ار  نآ  توافتلا  هبام  زین  یدبز  ؛ و  دوب ربارب  ماو  یھدب  نیا  نازیم  اب 

دیسر ارف  نآ  تخادرپ  دعوم  هک  یماگنھ  رد  ار  ماو  ۀدنامیقاب  انحوی  بیترت  نیدب 
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تسد هب  ار  هقاتا  ود  ۀناخ  نیا  لماک  تیکلام  دنس  قیرط  نیا  زا  ، و  دومن تخادرپ 
نآ ۀرابرد  یزیچ  اما   ، تشگ موحانرفک  رد  هناخ  کی  کلام  هار  نیا  زا  یسیع   . دروآ

. دشن هتفگ  وا  هب 

نادقف اب   ، دینش موحانرفک  زا  ار  یسیع  تمیزع  ربخ  یرصان  ۀداوناخ  هک  یماگنھ 
هدیسر ارف  نآ  نامز  هک  دیسر  رواب  نیا  هب   ، انحوی اب  یلام  یزیر  همانرب  نیا  زا  یھاگآ 
بوقعی  . دتسیاب دوخ  یاپ  یور  یسیع  یوس  زا  رتشیب  کمک  هنوگ  رھ  نودب  هک 

لماک تیلوئسم  ًاروف  شناردارب  کمک  اب  ، و  دروآ رطاخ  هب  ار  یسیع  اب  شدادرارق 
. تفرگ هدھع  هب  ار  هداوناخ  زا  تبقارم 

ًابیرقت یارب  وا   . مینک هدھاشم  میلشروا  رد  ار  یسیع  ات  میورب  بقع  هب  دیراذگب  اما 
هاگ یاھرادید  دبعم و  یاھثحب  هب  نداد  شوگ  فرص  ار  شتقو  ۀدمع  شخب  هام  ود 

ار تبس  یاھزور  رتشیب  وا   . درک دوھی  تایعرش  ناراگزومآ  فلتخم  سرادم  زا  هاگ  هب 
. درک یرپس  یناتب  رد 

ار یو  هک  دوب  هدرب  میلشروا  هب  دوخ  اب  ار  یدبز  رسمھ   ، همولاس زا  یا  همان  یسیع 
، اّنَح  ، نیشیپ مظعا  نھاک  هب  تسھ “ مدوخ  رسپ  نوچمھ  هک  یسک   ” ناونع هب 

یرایسب ندید  هب  ار  وا  ًاصخش  ، و  دنارذگ وا  اب  یدایز  تقو  اّنَح   . درک یم  یفرعم 
روط هب  سرادم  نیا  زا  یسیع  هچ  رگا   . درب میلشروا  یبھذم  ناراگزومآ  یاھیمداکآ 
رد هاگچیھ   ، درک هدھاشم  تقد  اب  ار  اھنآ  یشزومآ  یاھشور  دومن و  دیدزاب  لماک 
گرزب درم  کی  ناونع  هب  یسیع  هب  اّنح  هچ  رگا   . درکن حرطم  یشسرپ  مومع  راظنا 
درک یم  قیدصت  وا   . دوب مگردرس  دھد  زردنا  وا  هب  هنوگچ  هک  نیا  زا   ، تسیرگن یم 

میلشروا سرادم  زا  کی  رھ  هب  وجشناد  کی  ناونع  هب  هک  وا  هب  داھنشیپ  نیا  هک 
نوچ هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  دوجو  نیا  اب  ، و  تسا هنادرخبان  یراک  دوش  دراو 

راگزومآ کی  ۀبتر  هاگچیھ  تسا  هدیدن  شزومآ  سرادم  نیا  رد  زگرھ  یسیع 
. دش دھاوخن  هداد  وا  هب  یلومعم 

هب شا  هداوناخ  یاضعا  یمامت  یدبز و  ، و  دش یم  کیدزن  یدوز  هب  حصف  دیع  نامز 
اھنآ  . دندیسر میلشروا  هب  موحانرفک  زا  دندمآ  یم  وس  رھ  زا  هک  یتیعمج  هارمھ 
دیع لاحشوخ  ۀداوناخ  کی  ناونع  هب  ، و  دندرک فقوت  اّنح  گرزب  لزنم  رد  یگمھ 

. دنتفرگ نشج  اجنآ  رد  ار  حصف 

رفاسم کی  قافتا  بسح  رب  ًارھاظ  یسیع   ، حصف دیع  ۀتفھ  نیا  نایاپ  زا  شیپ 
تاقالم  ، دوب لاس  هدفھ  دودح  رد  شنس  هک  ار  ناوج  یدرم   ، شرسپ دنمتورث و 

طاقن مور و  زا  رادید  یارب  ناشریسم  رد  ، و  دندوب هدمآ  دنھ  زا  نارفاسم  نیا   . درک
هب حصف  دیع  لوط  رد  هک  دندوب  هداد  یبیترت  هنارتیدم  لحاوس  رد  رگید  نوگانوگ 
ناونع هب  دنناوتب  هک  دننک  ادیپ  ار  یسک  هک  دندوب  راودیما  اھنآ   . دنوش دراو  میلشروا 
رارصا ردپ   . دنریگ راک  هب  رسپ  یارب  یصوصخ  ملعم  ناونع  هب  ود و  رھ  یارب  مجرتم 
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هب شا  هداوناخ  ۀرابرد  یسیع   . دنک رفس  اھنآ  اب  دھد  تیاضر  یسیع  هک  تشاد 
لوط رد  اریز   ، دورب رفس  هب  لاس  ود  ًابیرقت  یارب  تسین  هنالداع  هک  نیا  تفگ و  اھنآ 

یقرش رفاسم  نیا   ، ور نیا  زا   . دننک ادیپ  زاین  وا  هب  اھنآ  تسا  نکمم  تدم  نیا 
ار اھلوپ  نیا  دناوتب  وا  ات   ، دھدب یسیع  هب  شیپ  زا  ار  لاس  کی  دزم  هک  درک  داھنشیپ 

یسیع . و  دراذگب تناما  هب  شناتسود  دزن  شا  هداوناخ  یاھزاین  نیمأت  یارب 
. دنزب رفس  نیا  هب  تسد  هک  درک  تقفاوم 

هک دش  هتفگ  امش  هب  . و  داد یدبز  رسپ  انحوی  هب  ار  لوپ  دایز  غلبم  نیا  یسیع 
. درب راک  هب  موحانرفک  کلم  ِماو  لماک  تخادرپ  تھج  رد  ار  لوپ  نیا  انحوی  هنوگچ 

رد ار  یدبز  هنامرحم  ًالماک  روط  هب  هنارتیدم  یایرد  هب  رفس  نیا  اب  هطبار  رد  یسیع 
زین شدوخ  نادنزرف  هب  یتح  سکچیھ  هب  هک  درک  مکح  وا  هب  اما   ، داد رارق  نایرج 
تدم نیا  لوط  رد  یسیع  تنوکس  لحم  زا  دوخ  یھاگآ  یدبز  ، و  دیوگن یزیچ 

تشگزاب زا  شیپ   . تخاسن شاف  زگرھ  دوب  لاس  ود  ًابیرقت  هک  ار  ینالوط  نامز 
طقف  . دوب هتشادنپ  هدرم  ار  وا  ًابیرقت  یرصان  ۀداوناخ   ، رفس نیا  زا  یسیع 

، تفر هرصان  هب  انحوی  شرسپ  هارمھ  هب  تصرف  نیدنچ  رد  هک  یدبز  یاھیمرگلد 
. تشاد یم  هاگن  هدنز  میرم  بلق  رد  ار  دیما 

مھس ادوھی  ؛  تشذگ یم  شتاروما  یبوخ  هب  یرصان  ۀداوناخ  تدم  نیا  لوط  رد 
هب درک  جاودزا  هک  یماگنھ  ات  دوب و  هداد  شیازفا  یھجوت  لباق  نازیم  هب  ار  دوخ 

زاین یکدنا  کمک  هب  اھنآ  هک  نیا  دوجو  اب   . داد همادا  یفاضا  کمک  نیا  ماجنا 
هام رھ  وا  هب  یسیع  دومنھر  قباطم  هک  دوب  نیا  یدبز  انحوی  راک  لاور   ، دنتشاد

. دربب تور  میرم و  یارب  ار  ییایادھ 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 23   ) مھن تسیب و  لاس  - 3

یایند هب  رفس  ندومن  لیمکت  فرص  یسیع  لاس  نیمھن  تسیب و  یمامت 
راکشآ ار  براجت  نیا  میراد  هزاجا  ام  هک  ییاج  ات   ، یلصا یاھدادخر   . دش هنارتیدم 

. دمآ دھاوخ  هلاقم  نیا  لابند  هب  ًاروف  هک  تسا  یتایاور  تاعوضوم  لماش   ، میزاس

بتاک مان  اب  یسیع   ، لیالد یرایسب  هب   ، مور یایند  هب  رفس  نیا  رساترس  رد 
یاھناکم سُتنِرُق و  رد  شتشگزاب  رفس  رد  دوجو  نیا  اب   . دش یم  هتخانش  قشمد 

. دش یم  هتخانش  یدوھی  یصوصخ  راگزومآ  ناونع  هب  فقوت  ِرگید 

رفس نیا  رد  وا  هک  یلاح  رد   . دوب یسیع  یگدنز  رد  دادیوررپ  ۀرود  کی  نیا 
زا هلحرم  کی  هبرجت  نیا  اما   ، درک رارقرب  دوخ  ناعونمھ  اب  یرایسب  یاھسامت 
نویراوح زا  کیچیھ  ای  شا  هداوناخ  یاضعا  زا  کیچیھ  هب  وا  هک  تسا  وا  یگدنز 

هک نیا  نودب  درک و  یگدنز  مسج  رد  ار  شتایح  یسیع   . تخاسن شاف  زگرھ 
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هدز تسد  هدرتسگ  رفس  نیا  هب  وا  هک  دنادب  ادیص ) تیب  زا  یدبز  زج  هب   ) یسک
قشمد هب  وا  هک  دندرک  رکف  شناتسود  زا  یخرب   . درک تمیزع  ایند  نیا  زا  تسا 

هب شدوخ  ۀداوناخ   . تسا هتفر  دنھ  هب  وا  هک  دندرک  رکف  نارگید  ؛  تسا هتشگزاب 
رابکی وا  هک  دنتسناد  یم  اھنآ  اریز   ، تسا هیردنکسا  رد  وا  هک  دنتشاد  لیامت  رواب  نیا 

. دوش ناذح  رایتسد  کی  هک  دورب  اجنآ  هب  دوب  هدش  توعد  لیلد  نیا  هب 

ینبم شا  هداوناخ  هاگدید  رییغت  یارب   ، تشگزاب نیطسلف  هب  یسیع  هک  یماگنھ 
اھنآ هب  وا  ؛  دادن ماجنا  یراک  چیھ  تسا  هتفر  هیردنکسا  هب  میلشروا  زا  هک  نیا  رب 
تسا هدوبن  نیطسلف  رد  هک  ار  یتاقوا  یمامت  هک  دنھد  همادا  رواب  نیا  هب  داد  هزاجا 
ادیص تیب  ِزاس  قیاق   ، یدبز طقف   . تسا هدنارذگ  گنھرف  یریگدای و  ِرھش  نآ  رد 
. تفگن یزیچ  سکچیھ  هب  یدبز  ، و  تسناد یم  روما  نیا  ۀرابرد  ار  اھتیعقاو 

دیاب  ، ایشنروی رد  یسیع  یگدنز  ینعم  زا  ییاشگزار  یارب  ناتیاھشالت  ۀیلک  رد 
زا یرایسب  ینعم  امش  رگا   . دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  ار  لیئاکیم  یاطعا  ۀزیگنا 

نات هرک  رد  وا  تقوم  تماقا  روظنم  دیناوتب  دیاب   ، دیمھفب ار  وا  بیجع  ًارھاظ  یاھراک 
دح زا  شیب  ِیصخش  یگدنز  نارود  کی  هک  دوب  بقارم  ًاموادم  وا   . دیھد صیخشت  ار 
زا شیب  ای  لومعمریغ  ۀبذاج  چیھ  تساوخ  یمن  وا   . دنکن انب  ار  زیگنا  هجوت  باذج و 

ینامسآ ردپ  نتخاس  راکشآ  راک  فقو  وا   . دزاسب دوخ  ناعونمھ  یارب  دنمتردق  دح 
یگدنز یالاو  راک  فقو  ار  دوخ  لاح  نامھ  رد  دوب و  هدش  دوخ  یرشب  ناعونمھ  هب 
ردپ نامھ  تساوخ  عیطم  ًامامت  هک  نآ  نمض   ، دوب هدرک  دوخ  ینیمز  یناسنا 

. دوب یتشھب 

رگا دوب  دھاوخ  هدننک  کمک  هشیمھ  نیمز  رد  یسیع  یگدنز  مھف  رد  نینچمھ 
وا هچرگ  هک  دنشاب  هتشاد  رطاخ  هب  یھلا  یاطعا  نیا  ِیرشب  نایوجشناد  یمامت 
ار نآ  شناھج  یمامت  یارب  وا   ، تسیز ایشنروی  رد  ار  مسج  رد  روھظ  یگدنز  نیا 
ِمسج رد  وا  هک  یتایح  اب  هک  تشاد  دوجو  شخب  ماھلا  هژیو و  یزیچ   . درک یگدنز 
نادابِن ناھج  رساترس  رد  ینوکسم  تارک  کت  کت  یارب  یرشب  تشرس  یواح 
نیا ماگنھ  زا  هک  یتارک  نآ  ۀیلک  دروم  رد  زین  رما  نیمھ   . دوب طوبرم  درک  یگدنز 

. و دنک یم  قدص  دنا  هدش  ینوکسم  ایشنروی  رد  وا  تقوم  تماقا  ِدادیوررپ  ناراگزور 
تاقولخم طسوت  تسا  نکمم  هک  یتارک  ۀیلک  یارب  هزادنا  نامھ  هب  نینچمھ 

قداص دنوش  ینوکسم  یلحم  ناھج  نیا  ۀدنیآ  خیرات  یمامت  رد  هدارا  بحاص 
. دوب دھاوخ 

ًالمع  ، مور یایند  هب  رفس  نیا  براجت  قیرط  زا  نامز و  لوط  رد   ، ناسنا دنزرف 
لیمکت شلسن  راگزور و  یایند  نوگانوگ  نامدرم  اب  ار  دوخ  ِیمیلعت  ِشزومآ  - سامت

ًابیرقت یشزومآ  رفس  نیا  قیرط  زا   ، هرصان هب  شتشگزاب  نامز  ات  وا   . تخاس
لکش ایشنروی  رد  ار  شدوجو  دنک و  یم  یگدنز  هنوگچ  ناسنا  هک  دوب  هتخومآ 

. دھد یم 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



رد وا   . دوب اھناسنا  نتخانش  هنارتیدم  یایرد  لحاس  رود  هب  وا  رفس  یعقاو  دوصقم 
ینغ و  ، اھناسنا ماسقا  عاونا و  اب  وا   . دش کیدزن  رایسب  ناسنا  اھدص  هب  رفس  نیا 

گنھرفاب و  ، داوس یب  هدرک و  لیصحت   ، دیفس هایس و   ، هبترم نود  الاو و   ، ریقف
یقالخاریغ یقالخا و   ، یبھذمریغ یبھذم و   ، یونعم یناویح و   ، گنھرف یب 

. دیزرو رھم  اھنآ  هب  دش و  انشآ 

رب الیتسا  ۀنیمز  رد  دوخ  یرشب  راک  رد  هنارتیدم  یایرد  هب  رفس  نیا  رد  یسیع 
اقترا رد  وا  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  درک و  یدایز  تفرشیپ  یناسنا  یدام و  نھذ 
نایاپ ات  یسیع   . درک تفرشیپ  رایسب  یرشب  درخ  نیمھ  یونعم  حتف  ندیشخب و 
کی  ، دنوادخ دنزرف  کی  هک  تسناد  یم  ًالمع   ، یرشب لماک  تیعطق  اب   ، رفس نیا 
نھذ رد  تسناوت  رتشیب  رتشیب و  هدننک  میظنت   . تسا یناھج  ردپ  رگشنیرفآ  رسپ 
وا هک  شیھلا  ردپ  اب  هطبار  رد  ار  وا  یتشھب  ۀبرجت  زا  مھبم  یتارطاخ  ناسنا  دنزرف 

دنک تیریدم  یھدنامزاس و  ار  نادابن  یلحم  ناھج  نیا  ات  دوب  هدمآ  نآ  زا  شیپ 
نیشیپ و دوجو  زا  یرورض  تارطاخ  نآ  کدنا  کدنا  هدننک  میظنت  بیترت  نیدب   . دروایب

. دروآ وا  یرشب  ریمض  هب  نادواج  ًابیرقت  ۀتشذگ  نوگانوگ  راودا  رد  ار  یسیع  یھلا 
دش هدروآ  وا  رطاخ  هب  هدننک  میظنت  طسوت  هک  وا  یرشب  شیپ  دوجو  ِدادخر  نیرخآ 

میلست زا  شیپ  تسرد   ، نوتگنیولس لیئونامع  اب  وا  یظفاحادخ  یوگتفگ 
. دوب ایشنروی  رد  مسج  رد  روھظ  هب  ندیزرو  تردابم  روظنم  هب  شرایشھ  تیصخش 

طسوت شدیمعت  لسغ  زور  رد  ًاقیقد  یرشب  شیپ  دوجو  ۀظفاح  ِییاھن  ریوصت  نیا  و 
. دیدرگ راکشآ  یسیع  ریمض  رد  ندرا  دور  رد  ییحی 

رشب یسیع  - 4

یایرد هب  رفس  نیا   ، یلحم ناھج  رظان  ِینامسآ  دنمشوھ  تادوجوم  یارب 
، دوب رت  هدننک  روحسم  همھ  زا  یسیع  ینیمز  براجت  یمامت  نایم  زا  هنارتیدم 
گرم ندش و  بولصم  دادخر  نامز  ات  وا  یناگدنز  نارود  یمامت  نایم  زا  لقادح 

ۀرود اب  هسیاقم  رد  وا  یصخش  یناحور  تمدخ  ۀدننک  بوذجم  ۀرود  نیا   . وا یرشب 
دادخر نیا   . تفای ققحت  نآ  لابند  هب  یدوز  هب  هک  دوب  وا  یناگمھ  یناحور  تمدخ 
زاس قیاق   ، هرصان راجن  زونھ  ماگنھ  نیا  رد  وا  اریز  دوب  رتباذج  رایسب  ریظن  یب 
یالیتسا هب  زونھ  وا   . دوب ناسنا  دنزرف  زونھ  وا  ؛  دوب قشمد  بتاک  ، و  موحانرفک

هب یناسنا  تیوھ  رب  هدننک  میظنت  ؛  دوب هتفاین  تسد  دوخ  یرشب  نھذ  رب  لماک 
رد یناسنا  زونھ  وا   . دوبن هدرکن  یرادرب  هخسن  نآ  زا  دوب و  هتفاین  طلست  لماک  روط 

. دوب اھناسنا  نایم 

نیا لوط  رد   ، ناسنا دنزرف  ِیونعم  یصخش  دشر   ، یرشب ًافرص  یبھذم  ۀبرجت 
دورو ۀظحل  زا  یونعم  دشر  ۀبرجت  نیا   . دیسر لامک  جوا  هب  مھن  متسیب و  لاس 

نایم یرشب  لامرن  یعیبط و  ۀطبار  نآ  دییأت  لیمکت و  زور  ات  وا  یرکف  ۀدننک  میظنت 
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ۀدیدپ دوب —  موادم  یجیردت  دشر  کی  یحور  نھذ  یاطعا  ناسنا و  یدام  نھذ 
رد ناسنا  کی  ناونع  هب  ناسنا  دنزرف  هک  یا  هبرجت   ، نھذ ود  نیا  نتخاس  هناگی 
لماک روط  هب  ندرا  دور  رد  شدیمعت  لسغ  زور  رد   ، ملاع ۀرتسگ  ۀتفای  روھظ  مسج 

. تفای تسد  نآ  هب  ییاھن  و 

طابترا ِراودا  زا  یرایسب  رد  وا  دیسر  یمن  رظن  هب  هک  یلاح  رد   ، اھلاس نیا  لوط  رد 
طابترا رثؤم  یاھشور  وا   ، دشاب لوغشم  شینامسآ  ردپ  اب  یناحور  یمسر 

لامک هب  هدنیازف  روط  هب  دوب  نکاس  وا  رد  هک  ار  یتشھب  ردپ  حور  روضح  اب  یصخش 
، لامرن یتسار  هب  یگدنز  کی  ، و  لماک یگدنز  کی   ، یعقاو یگدنز  کی  وا   . دیناسر

ِلداعم  ، یصخش ۀبرجت  قیرط  زا  وا   . تسیز مسج  رد  ار  یلومعم  ، و  یعیبط
رد یرشب  تادوجوم  یگدنز  قباطم  ندرک  یگدنز  یاوتحم  لک و  عمج  ِتیعقاو 

. دناد یم  ار  اضف  نامز و  ِیدام  تارک 

هودنا ات  رفاو  ینامداش  زا  هک  یرشب  تاساسحا  زا  هدرتسگ  فیط  نآ  ناسنا  دنزرف 
یعبط خوش  اب  یدوجوم  داش و  کدوک  کی  وا   . درک هبرجت  دریگ  یم  رب  رد  ار  قیمع 
رظن هطقن  کی  زا  دوب .“ انشآ  هودنا  اب  دوب و  اھمغ  درم   ” کی نینچمھ  وا  ؛  دوب ردان 

. دنارذگ رس  زا  ار  نایاپ  ات  زاغآ  زا  الاب و  ات  نییاپ  زا  یناسنا  یگدنز  ۀبرجت  وا   ، یونعم
ود رھ  رد  یگدنز  ۀبرجت  زا  وا  هک  دسر  رظن  هب  تسا  نکمم   ، یدام هاگدید  کی  زا 
ۀبرجت اب  وا  ینالقع  رظن  زا  اما   ، تسا هتخیرگ  یرشب  دوجو  ِیعامتجا  طرفم  ۀطقن 

. دیدرگ انشآ  لماک  روط  هب  رشب  عون  لماک  هچراپکی و 

یلماکت و یاھناسنا  یاھسوھ  لایما و   ، تاساسحا اھ و  هشیدنا  ۀرابرد  یسیع 
یاھزاغآ زا  ار  یرشب  یگدنز  وا   . دناد یم   ، گرم ات  دلوت  زا   ، ملاع ۀرتسگ  یارگزارف 

 — یلاسگرزب ، و  یناوج  ، یکدوک  ، یدازون ات  یونعم  ، و  ینالقع  ، یکیزیف ِتیدرف 
یاھ هرود  نیا  نایم  زا  اھنت  هن  وا   . تسا هتسیز  گرم —  ِیرشب  ۀبرجت  ات  یتح 

نآ نینچمھ  هکلب   ، دومن روبع  یونعم  ینالقع و  تفرشیپ  ِیرشب  یانشآ  لومعم و 
رایسب دادعت  هک  ار  هدننک  میظنت  ناسنا و  قابطنا  رت  هتفرشیپ  رتالاب و  یاھزاف 

زا . و  درک هبرجت  لماک  روط  هب  دنبای  یم  تسد  نآ  هب  ایشنروی  یاھناسنا  زا  یکدنا 
ۀرک رد  هک  هنوگ  نادب  طقف  هن   ، دومن هبرجت  ار  یناف  ناسنا  لماک  تایح  وا  ور  نیا 
رگید یلماکت  تارک  ۀیلک  رد  هک  هنوگ  نادب  نینچمھ  هکلب   ، دوش یم  هتسیز  امش 

رارقتسا تایح  رون و  رد  هک  یتارک  نیرت  هتفرشیپ  نیرتالاب و  رد  یتح   ، اضف نامز و 
. دوش یم  یگدنز   ، دنا هتفای 

یگدنز یناسنا  مسج  لکش  رد  وا  هک  ار  لماک  تایح  نیا  تسا  نکمم  هچ  رگا 
مھ قافتا  بسح  رب  هک  ییاھنآ   ، ار وا  یناسنا  ناعونمھ  ۀرسکی  لماک و  دییأت   ، درک

یسیع هک  یتایح   ، لاح نیا  اب   ، دشاب هدرکن  تفایرد   ، دندوب نیمز  رد  وا  نارصع 
ردپ یارچ  نوچ و  یب  لماک و  شریذپ   ، درک یگدنز  ایشنروی  رد  مسج و  رد  یرصان 
ِتیصخش نامھ  کی و  ۀدنریگ  رب  رد   ، لاح نامھ  رد  راک  نیا   . دومن تفایرد  ار  یناھج 
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تیصخش ۀئارا  یناف و  ناسنا  هب  نادواج  یادخ  یزاسراکشآ  تیمامت  ، و  تایح
. دوب نارکیب  ۀدننیرفآ  تیاضر  قباطم  یناسنا و  ۀدش  لماک 

لماک و ۀنومن  تروص  هب  هک  دماین  نییاپ  وا   . دوب وا  یلاعتم  نیتسار و  فدھ  نیا  و 
رد رگید  رصع  رھ  ای  رصع  نآ  رد   ، نز ای  درم  رھ   ، لاسگرزب ای  کدوک  رھ  یارب  لصفم 
رد میناوت  یم  یگمھ  ام  هک   ، دراد تقیقح  نیا  یتسار  هب   . دنک یگدنز  ایشنروی 
عیدب یا  هنوگ  هب  هک  ار  یدایز  یاھزیچ   ، وا یلاعتم  ، و  ابیز  ، راشرس  ، لماک ِیگدنز 

هک تسا  لیلد  نیا  هب  نآ  اما   ، میبایب تسا  شخب  ماھلا  یھلا  یا  هنوگ  هب  ، و  هنومن
هک درکن  یگدنز  نیمز  رد  یسیع   . تسیز ار  یرشب  لیصا  نیتسار و  یگدنز  کی  وا 

نامھ اب  وا   . دشاب هنومن  کی  رگید  یرشب  تادوجوم  ۀیلک  یرادرب  هخسن  یارب 
مسج رد  دینک  یگدنز  نیمز  رد  دیناوت  یم  یگمھ  امش  هک  یا   هنازوسلد  درکراک 

، و تسیز دوب  هک  روطنامھ  شراگزور و  رد  ار  دوخ  یناسنا  یگدنز  وا  ؛ و  درک یگدنز 
هک روطنامھ  نامراگزور و  رد  هک  درک  داجیا  ام  یگمھ  یارب  یا  هنومن  بیترت  نیدب 

وا لثم  هک  دیشاب  هتشادن  وزرآ  امش  تسا  نکمم   . مینک یگدنز  هنوگ  نادب  میتسھ 
نامھ هب  تسیز و  وا  هک  هنوگ  نادب  یتح  هک  دینک  هدارا  دیناوت  یم  اما   ، دینک یگدنز 
رد راصعا  ۀیلک  یاھناسنا  یمامت  یارب  یسیع  تسا  نکمم  دینک . یگدنز  هویش 
یارب وا  اما   ، دشابن وم  هب  وم  یکینکت و  ۀنومن  یلحم  ناھج  نیا  یاھورملق  یمامت 
اھناھج ناھج  ات  نیزاغآ  زارف  تارک  زا  تشھب  نادرونھر  یمامت  یامنھار  ماھلا و  دبا 

زا  ، ادخ ات  ناسنا  زا  هدنز  ون و  هار  یسیع   . دشاب یم  تشھب  ات  انواھ  زا  نآ  زا  دعب  و 
. تسا تیدبا  ات  نامز  زا  ، و  ینامسآ ات  ینیمز  زا   ، لماک ات  لماکان 

هک هنوگ  نادب  ندرک  یگدنز  ًالمع  لاس  نیمھن  تسیب و  نایاپ  ات  یرصان  یسیع 
نایاپ هب  ار  تسا  مزال  مسج  رد  تقوم  ناگدننک  تماقا  ناونع  هب  اھناسنا  یارب 

نیمز هب  دوش  یم  راکشآ  ناسنا  هب  هک  ییادخ  تیمامت  تروص  هب  وا   . دوب هدناسر 
هب ندش  راکشآ  تصرف  راظتنا  رد  هک  دوب  هدش  یلماک  ناسنا  ًابیرقت  نونکا  وا  ؛  دمآ

ماجنا هب  دوش  هلاس  یس  هک  نآ  زا  شیپ  ار  اھراک  نیا  یمامت  وا  . و  تسا دنوادخ 
. دیناسر
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مور هب  نتفر  هار  رد 

هن تسیب و  مامت  یگلاس و  تشھ  تسیب و  ۀدمع  شخب  مور  یایند  هب  رفس 
زا یموب  ود  یسیع و   . داد صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیمز  رد  یسیع  یگدنز  یگلاس 

زا دعب  لاس 22  لیروآ  رد 26   ، هبنشکی دادماب  کی  رد  دینَگ —  شرسپ  دانُگ و  دنھ — 
ماجنا هب  ار  ناشرفس  همانرب  قباطم  اھنآ   . دندرک کرت  ار  میلشروا  حیسم  دالیم 
دالیم زا  دعب  لاس 23   ، دعب لاس  ربماسد  زور  نیمھد  رد  یسیع  ، و  دندناسر

. تفگ دوردب  رسپ  ردپ و  هب  سراف  جیلخ  رد  سکاراخ  رھش  رد   ، حیسم

دصقم هب  یقیاق  هیرصیق  رد   . دنتفر هیرصیق  هب  افاج  هار  زا  میلشروا  زا  اھنآ 
زا اھنآ   . دنتفر تِرک  رد  هّیئاسِل  دصقم  هب  قیاق  اب  هیردنکسا  زا  ، و  دنتفرگ هیردنکسا 
قیاق کی  ژاتراک  رد   . دندیسر ناوریق  زرم  هب  دندرک و  ینارقیاق  ژاتراک  دصقم  هب  تِرک 

. دندرک فقوت  انیسِم  ، و  زوکاریس  ، تلام رد  ریسم  یط  ، و  دنتفرگ لپان  دصقم  هب 
دندرک رفس  مور  هب  ایپآ  ۀداج  قیرط  زا  اجنآ  زا  ، و  دنتفر آوپاک  هب  لپان  زا  اھنآ 

نتآ دصقم  هب  اجنآ  زا  دنتفر و  وتنارات  هب  یکشخ  هار  زا  مور  رد  ناشندنام  زا  دعب  اھنآ 
اھنآ  . دندرک فقوت  سُتْنِرُق  سیلوپوکین و  رد  ریسم  یط  ، و  دندرک ینارقیاق  نانوی  رد 

سربق دصقم  هب  سُسَفَا  زا  سپس  ، و  دنتفر سُسَفَا  هب  سآورت  هار  زا  نتآ  زا 
رادید و یارب  یدایز  تقو  اھنآ   . دنتفر سِدور  هب  ریسم  لوط  رد  دندرک و  ینارقیاق 

ینارقیاق هیروس  رد  هّیکاطنَا  دصقم  هب  سپس  ، و  دندرک فرص  سربق  رد  تحارتسا 
قشمد هب  سپس  دندرک و  رفس  نودیص  هب  بونج  تمس  هب  هیکاطنا  زا  اھنآ   . دندرک

سوکاسپات و زا  ، و  دندرک رفس  نیرھنلا  نیب  هب  اجنآ  زا  ناوراک  ۀلیسو  هب  اھنآ   . دنتفر
ندید رگید  یاھناکم  روا و  زا   ، دندنارذگ تقو  لباب  رد  یردق  اھنآ   . دندرک روبع  اسیرال 
نآ زا  ، و  دندرک رفس  سکاراخ  هب  شوش  زا  اھنآ   . دنتفر شوش  هب  سپس  ، و  دندرک

. دندش دنھ  مزاع  دینَگ  دانُگ و  ناکم 

هک ار  ینابز  ۀیلوا  یدابم  یسیع  هک  دوب  قشمد  رد  ندرک  راک  هام  راھچ  یط 
تاقوا رتشیب  دوب  اجنآ  هک  یلاح  رد  وا   . تخومآ دش  یم  تبحص  دینگ  دانگ و  طسوت 
طسوت ، و  دوب راک  هب  لوغشم  یدنھ  یاھنابز  زا  یکی  هب  ینانوی  نابز  ندرک  همجرت  اب 

. دش یم  یرای  دانگ  هاگداز  ِیموب  کی 
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سیردت فرص  ار  زور  رھ  زا  یمین  دودح  رد  هنارتیدم  یایرد  هب  رفس  نیا  رد  یسیع 
ناونع هب  دانگ  ِیعامتجا  یاھسامت  یراجت و  یاھوگتفگ  لوط  رد  درک و  یم  دینَگ  هب 

یاھسامت نآ  ماجنا  هب  دوب  دازآ  هک  ار  زور  رھ  ۀدنامیقاب  وا   . درک یم  لمع  مجرتم 
صاصتخا  ، ایند یاھناسنا  اب  هنامیمص  تاطابترا  نآ   ، شناعونمھ اب  یصخش  کیدزن 

تمدخ زا  شیپ  یاھلاس  نیا  لوط  رد  تسرد  ار  وا  یاھتیلاعف  اھسامت  نیا   . داد یم 
. دندرک یم  یگژیو  نییعت  وا  یمومع  یناحور 

رتالاب ندمت  اب  ار  دوخ   ، یعقاو سامت  لوا و  تسد  تادھاشم  قیرط  زا  یسیع 
شدادعتسا اب  رسپ  دانگ و  زا  وا  ؛  تخاس انشآ  رواخ  رتخاب و  ینالقع  یدام و 

کی دوخ  هک  دانگ  اریز   ، تفرگ دای  نیچ  دنھ و  گنھرف  ندمت و  ۀرابرد  یدایز  یاھزیچ 
. دوب هدز  تسد  درز  داژن  یروتارپما  هب  هدرتسگ  رفس  هس  هب  دوب  دنھ  دنورھش 

. تخومآ رایسب  یسیع  زا  هنامیمص  ینالوط و  طابترا  نیا  لوط  رد   ، دینَگ  ، ناوج درم 
اھراب ناوج  درم  ردپ  ، و  دمآ دوجو  هب  مھ  هب  تبسن  یدایز  یفطاع  ساسحا  اھنآ  رد 

یسیع اما   ، ددرگزاب دنھ  هب  اھنآ  هارمھ  هب  دزاس  دعاقتم  ار  یسیع  درک  شالت 
رد شا  هداوناخ  هب  تشگزاب  ترورض  ، و  درک یم  در  ار  تساوخرد  نیا  هشیمھ 

. درک یم  رکذ  نآ  لیلد  ناونع  هب  ار  نیطسلف 

سنوی نوماریپ  ثحب  افای —  رد  - 1

ینیطسلف مجرتم  کی  وا   . دش انشآ  هایداگ  اب  یسیع   ، افای رد  ناشتماقا  روط  رد 
اب نیرھنلا  نیب  رد  دانگ  نارازگراک   . درک یم  راک  نوعمش  مان  هب  غاّبد  کی  یارب  هک  دوب 

لیام شرسپ  دانگ و  ور  نیا  زا  ؛  دندوب هداد  ماجنا  یدایز  یراجت  راک  نوعمش  نیا 
، دندنام افای  رد  اھنآ  هک  یلاح  رد   . دننک رادید  وا  زا  هیرصیق  هب  ناشریسم  رد  دندوب 

ۀدنیوج کی  ناوج  ینیطسلف  نیا   . دندش یمیمص  یناتسود  هایداگ  یسیع و 
ایشنروی رد  لسن  نآ  یارب  وا  ؛  دوب تقیقح  ۀدننک  هضرع  کی  یسیع   . دوب تقیقح 

گرزب ۀدننک  هضرع  کی  تقیقح و  گرزب  ۀدنیوج  کی  هک  یماگنھ   . دوب تقیقح  ِدوخ 
زا هک  تسا  شخب  ییاھر  گرزب و  یرگنشور  کی  هجیتن   ، دننک یم  تاقالم  تقیقح 

. دوش یم  یشان  ون  تقیقح  ۀبرجت 

مدق ایرد  رانک  رد  ناوج  ِینیطسلف  یسیع و   ، هنارصع یاذغ  زا  دعب  زور  کی 
ًالماک یناربع  تایاور  هب  قشمد “ بتاک   ” نیا تسناد  یمن  هک  هایداگ  ، و  دندز یم 
رفس رد  سنوی  هدش  هتفگ  هک  ار  یتشک  کی  نتفرگ  ولھپ  ناتساد   ، دراد یھاگآ 

هک یماگنھ  . و  درک ناشن  رطاخ  یسیع  هب  دش  نآ  راوس  شیشرَت  هب  شماجرفدب 
ینک یم  رکف  ایآ  اما  : ” دیسرپ یسیع  زا  ار  لاؤس  نیا  دیناسر  نایاپ  هب  ار  شتاراھظا 
نیا یگدنز  هک  دش  هجوتم  یسیع  ؟ “ دیعلب ار  سنوی  گرزب  یھام  یتسار  هب  هک 
رکف هک  نیا  ، و  تسا هتفریذپ  ریثأت  تیاور  نیا  زا  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  ناوج  درم 
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ور نیا  زا  ؛  تسا هدرک  تبث  وا  رطاخ  رد  ار  هفیظو  زا  زیرگ  یارب  شالت  ِتقامح  نآ  هب 
دیفم یگدنز  کی  یارب  ار  هایداگ  ینونک  ۀزیگنا  یاھداینب  هک  تفگن  یزیچ  یسیع 

، نم تسود  : ” تفگ لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  یسیع   . دربب نیب  زا  یناھگان  روط  هب 
رد ، و  مینک یگدنز  ادخ  تساوخ  قباطم  دیاب  هک  میتسھ  ییاھسنوی  یگمھ  ام 

یوس هب  رارف  اب  هک  مییآ  یمرب  ددصرد  ام  هک  یماگنھ  تاظحل  یمامت 
لرتنک رد  ار  دوخ  قیرط  نآ  زا   ، میزیرگب ینونک  فیاظو  زا  تسدرود  یاھ  هسوسو 
یراکتسرد یاھورین  تقیقح و  یاھتردق  اب  هک  میھد  یم  رارق  یتاریثأت  نآ  لصفالب 

رون و ِتمدخ  زا  رارف   . تسا تقیقح  ندرک  ینابرق   ، هفیظو زا  زیرگ   . دنا هدشن  تیادھ 
یھاوخدوخ راوشد  یاھگنھن  اب  هدنھد  رسدرد  یاھاضت  نآ  هب  دناوت  یم  طقف  تایح 
یاھسنوی نیا  هک  نیا  رگم   ، درب یم  هار  گرم  یکیرات و  هب  ماجنارس  هک  دوش  رجنم 

تھج رد  ار  ناشبلق  یدیماان  قامعا  رد  ندوب  ماگنھ  رد  یتح  ادخ  زا  هتفاترب  یور 
سویأم یاھناور  نیا  هک  یماگنھ  . و  دننادرگب وا  یکین  ادخ و  یارب  وجتسج 

 — یراکتسرد یارب  یگنشت  تقیقح و  یارب  قایتشا  ادخ —  لابند  هب  هناقداص 
. دراد هاگن  رتشیب  تراسا  رد  ار  اھنآ  دناوتب  هک  درادن  دوجو  زیچ  چیھ  رگید   ، دنورب

اب هک  یماگنھ   ، دنشاب هدرک  طوقس  یدایز  قامعا  هچ  رد  اھنآ  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
زا ار  اھنآ   ، نامسآ یادخ  دنوادخ  حور   ، دنوش رون  یایوج  ناشبلق  یمامت 

ِکشخ نیمزرس  یور  هب  ار  اھنآ   ، یگدنز دب  طیارش  ؛  داد دھاوخ  تاجن  ناشتراسا 
“. دنکفا دھاوخ  نوریب  رت  هنادنمدرخ  یگدنز  ون و  تمدخ  یارب  هزات  یاھتصرف 

ات اھنآ  ، و  تفرگ رارق  یسیع  شزومآ  نیا  ریثأت  تحت  دنمتردق  یا  هنوگ  هب  هایداگ 
دنورب ناشیاھ  هناخ  هب  هک  نیا  زا  شیپ  ، و  دندرک وگتفگ  ایرد  رانک  رد  بش  زا  یساپ 

سرطپ ِیدعب  ۀظعوم  هب  هک  دوب  هایداگ  نامھ  نیا   . دندرک اعد  مھ  یارب  مھ و  اب 
لزنم رد  زور  کی  رصع  رد  ، و  دیدرگ یرصان  یسیع  هب  قیمع  دنمرواب  کی   ، داد شوگ 
ییاھن میمصت  رد  هایداگ  . و  تشاد سرطپ  اب  یندشن  شومارف  ثحب  کی  ساکرود 

. تشاد ییازس  هب  شقن  تیحیسم  شریذپ  یارب   ، مرچ دنمتورث  رجات   ، نوعمش

هب رفس  نیا  رد   ، شعونمھ یاھناسنا  اب  یسیع  یصخش  یاھراک  فیصوت  نیا  رد  )
شراگن شور  هب  هنادازآ  روط  هب  ار  وا  نانخس   ، نام هزاجا  رب  انب  ام   ، هنارتیدم یایرد 
میھاوخ همجرت  تسا  لوادتم  ایشنروی  رد  بلطم  نیا  ۀئارا  ماگنھ  رد  هک  یزورما 

(. درک

نیا  . دش هتخادرپ  رش  کین و  نوماریپ  یثحب  هب  هایداگ  اب  یسیع  ِرادید  نیرخآ  رد 
رانک رد  ترارش  دوجو  لیلد  هب  یتلادع  یب  سح  کی  ۀطساو  هب  ناوج  ینیطسلف 
روطچ  ، تسا کین  تیاھن  یب  دنوادخ  رگا  : ” تفگ وا   . دوب هتفشآ  رایسب  ایند  رد  یکین 
هچ  ، تیاھن رد  ؛  میربب جنر  ترارش  زا  یشان  هودنا  مغ و  زا  ام  دراذگب  دناوت  یم 
هک دنتشاد  رواب  یرایسب  زونھ  ناراگزور  نآ  رد  ؟ “ دنیرفآ یم  ار  ترارش  یسک 
شزومآ ار  ییاطخ  نینچ  زگرھ  یسیع  اما   ، دنیرفآ یم  ار  ود  رھ   ، رش کین و  دنوادخ 
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نیا زا  ؛  تسا تبحم  ادخ   ، نم ردارب  : ” تفگ شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  یسیع   . دادن
ۀدنریگ رب  رد  دناوت  یمن  هک  تسا  یعقاو  دایز و  ردقنآ  وا  یبوخ  ، و  دشاب کین  دیاب  ور 
کین تبثم  یا  هنوگ  هب  نانچ  دنوادخ   . دشاب هنارورش  ِیعقاوریغ  کچوک و  یاھزیچ 
باختنا ترارش   . درادن دوجو  یفنم  ترارش  یارب  ییاج  چیھ  ًاقلطم  وا  رد  هک  تسا 
تبسن  ، مواقم یکین  هب  تبسن  هک  تسا  ییاھنآ  زیمآاطخ  ۀنارکف  یب  ماگ  هتخپان و 
قابطنا مدع  طقف  ترارش   . دنتسھ افو  یب  تقیقح  هب  تبسن  ، و  اریذپان ییابیز  هب 

یکیرات ترارش   . تسا ینادان  ۀدننک  فیرحت  هدننک و  لتخم  ریثأت  ای  یگتخپان 
نآ ترارش   . دیآ یم  رون  ۀنادرخبان  در  یاھ  هنشاپ  یور  هک  تسا  یریذپان  بانتجا 

هتفریذپ هناھاگآ  روط  هب  هک  یماگنھ  ، و  تسا نیغورد  کیرات و  هک  تسا  یزیچ 
. دوش یم  لیدبت  هانگ  هب   ، دوش دییأت  ًادمع  دوش و 

ۀوقلاب یفنم   ، وت هب  اطخ  تقیقح و  نایم  باختنا  تردق  نداد  اب   ، وت ینامسآ  ردپ  ”
دوجومان عقاو  رد  هنارورش  یاھاطخ  نیا  اما  ؛  درک داجیا  ار  تایح  رون و  تبثم  هار 
تایح هار  ِباختنا  مدع  قیرط  زا  دنمشوھ  قولخم  کی  هک  نیا  رگم   ، دنتسھ

هناھاگآ و باختنا  قیرط  زا  اھترارش  نیا  سپس  . و  دوش اھنآ  نتشاد  دوجو  ناھاوخ 
هب  . دنبای یم  اقترا  هانگ  هب  اھدعب  رگشروش  هدارا و  بحاص  قولخم  نینچ  ِیدمعت 

نایاپ ات  ترارش  یکین و  هک  دھد  یم  هزاجا  ام  ینامسآ  ردپ  هک  تسا  لیلد  نیا 
هایگ مدنگ و  دھد  یم  هزاجا  تعیبط  هک  روطنامھ  تسرد   ، دنبای همادا  یگدنز 

ثحب هک  نیا  زا  دعب  هایداگ  “ . دنیورب مھ  رانک  رد  لوصحم  تشادرب  تقو  ات  نیگآرھز 
نشور شنھذ  رد  ار  مھم  رایسب  تانایب  نیا  ِیعقاو  ینعم  یسیع  اب  شبقاعتم 

. دش یضار  لماک  روط  هب  دوخ  شسرپ  هب  وا  خساپ  زا  تخاس 

هیرصیق رد  - 2

هب فاشتکا  اریز   ، دندنام هیرصیق  رد  راظتنا  دروم  ِنامز  زا  رتارف  شناتسود  یسیع و 
دنتشاد دصق  اھنآ  هک  یتشک  شنار  گرزب  رایسب  یاھوراپ  زا  یکی  هک  دمآ  لمع 
میمصت یتشک  ناتیپاک   . تسا هتفرگ  رارق  ندش  مین  ود  رطخ  رد  دنوش  نآ  راوس 

کی راک  نیا  یارب   . دنامب هاگرگنل  رد  دیدج  یوراپ  کی  ندش  هتخاس  نیح  هک  تفرگ 
لوط رد   . دنک کمک  هک  دش  بلطواد  یسیع  اذل   ، تشاد دوجو  رھام  ناراجن  دوبمک 

هاگرگنل رود  ات  رود  هک  ییابیز  راوید  شوح  لوح و  رد  شناتسود  یسیع و  اھرصع 
تاحیضوت زا  دینَگ   . دندرک یم  یور  هدایپ  درک  یم  لمع  هاگشدرگ  کی  ناونع  هب 

یارب بآ  جاوما  نآ  قیرط  زا  هک  یکینکت  رھش و  بآ  متسیس  اب  هطبار  رد  یسیع 
تذل دایز  ۀزادنا  هب  دندش  یم  هتفرگ  راک  هب  رھش  یاھبالضاف  اھنابایخ و  نتسش 

رد دبعم  نیا   . تفرگ رارق  سوتسوگآ  دبعم  ریثأت  تحت  رایسب  یدنھ  ناوج  نیا   . درب
رارق نآ  زارفرب  مور  روتارپما  یاسآ  لوغ  ۀمسجم  کی  دوب و  هدش  عقاو  عافترا  کی 
کی رد  یشیامن  رد  اھنآ  رفن  هس  رھ   ، ناشتماقا رھظ  زا  دعب  نیمود  رد   . تشاد
تکرش دھد  یاج  دوخ  رد  ار  رفن  رازھ  تسیب  تسناوت  یم  هک  میظع  رتائت  یفمآ 
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نیتسخن اھنیا   . دنتفر رتائت  رد  ینانوی  شیامن  کی  هب  اھنآ  بش  نآ  رد  ، و  دندرک
یدایز یاھشسرپ  وا  ، و  دوب هدید  ماگنھ  نآ  ات  دینَگ  هک  دندوب  هنوگ  نیا  زا  اھشیامن 
رصق زا  یمسر  رادید  کی  اھنآ  زور  نیموس  دادماب  رد   . دیسرپ یسیع  زا  اھنآ  ۀرابرد 

رادنامرف تماقا  ناکم  نیطسلف و  تختیاپ  هیرصیق  اریز   ، دندروآ لمع  هب  رادنامرف 
. دوب مور 

نیا نوچ  ، و  تشاد تماقا  ناتسلوغم  زا  یرجات  نینچمھ  اھنآ  ۀناخرفاسم  رد 
رادید نیدنچ  یسیع   ، درک یم  تبحص  بوخ  ًاتبسن  ار  ینانوی  نابز  رود  رواخ  نکاس 

ۀفسلف نوماریپ  یسیع  شرگن  ریثأت  تحت  رایسب  درم  نیا   . تشاد وا  اب  ینالوط 
کی نتشاد   ” اب هطبار  رد  وا  ۀنادنمدرخ  نانخس  زگرھ  ، و  دوب هتفرگ  رارق  یگدنز 
تساوخ زا  هنازور  تعاطا  قیرط  زا  نیمز  رد  یگدنز  نارود  یط  ینامسآ  یگدنز 

کی قیرط  نآ  زا  ، و  دوب تسیئوئات  کی  رجات  نیا   . درکن شومارف  ار  ینامسآ “ ردپ 
هب تشگزاب  زا  سپ  وا   . دوب هدش  یناھج  تیھولا  کی  نیرتکد  هب  یوق  دنمرواب 
ناراکمھ شناگیاسمھ و  هب  هتفرشیپ  قیاقح  نیا  سیردت  هب  عورش  ناتسلوغم 

تفرگ میمصت  وا  رسپ  نیرتگرزب   ، اھتیلاعف نیا  میقتسم  ۀجیتن  رد  ، و  دومن شیراجت 
تقیقح زا  یرادبناج  رد  ار  یدایز  ریثأت  ناوج  درم  نیا   . دوش تسیئوئات  نھاک  کی 

ار وا  هار  شا  هون  کی  رسپ و  کی  وا  لابند  هب  ، و  درک لامعا  شرمع  لوط  رد  هتفرشیپ 
اب تشھب —  لاعتم  یاورنامرف  هناگی —  یادخ  نیرتکد  هب  زین  اھنآ  دندومن و  لابند 

. دندنام رادافو  لد  ناج و 

رد نآ  یزکرم  رقم  هک  یحیسم  ۀیلوا  یاسیلک  ِیقرش  ۀخاش  هک  یلاح  رد 
یسیع یاھشزومآ  هب  رتشیب  میلشروا  رد  ناشناردارب  هب  تبسن   ، دوب هیفلدالیف 
نیچ هب  هک  تشادن  دوجو  سرطپ  لثم  سکچیھ  هک  دوب  روآ  فسأت   ، دنام رادافو 

یارب تیونعم  کاخ  ماگنھ  نآ  رد  هک  ییاج   ، دوش دراو  دنھ  هب  سلوپ  لثم  ای  ، و  دورب
نیمھ  . دوب بسانم  رایسب  دنوادخ  یھاشداپ  دیدج  تراشب  رذب  نتشاک 

، دندوب رواب  دروم  هیفلدالیف  مدرم  طسوت  هک  هنوگ  نادب   ، یسیع یاھشزومآ 
یا هبذاج  دندوب  قاتشم  یونعم  رظن  زا  هک  ایسآ  نامدرم  ناھذا  یارب  دنتسناوت  یم 
برغ رد  سلوپ  سرطپ و  یاھ  هظعوم  هک  ردقنامھ  تسرد   ، دننک داجیا  رثؤم  یروف و 

. دنتشاد هبذاج 

درک یم  راک  یسیع  اب  یتشک  شنار  یوراپ  یور  زور  کی  هک  یناوج  نادرم  زا  یکی 
هب تعاس  یزاس  یتشک  ۀناخراک  رد  اھنآ  ِندرک  راک  ماگنھ  وا  هک  ینانخس  هب 
ردپ تشاد  راھظا  یسیع  هک  یتقو   . دش دنمقالع  رایسب  درک  یم  نایب  تعاس 
هک ینانوی  ناوج  نیا   ، تسا دنمقالع  نیمز  رد  شنادنزرف  یزورھب  هب  ینامسآ 
ارچ سپ   ، دنتسھ دنمقالع  نم  هب  نایادخ  رگا  : ” تفگ  ، دوب دناسکانآ  شمان 
خساپ نیا  زا  وا  ؟ “ دنراد یمنرب  اجنیا  زا  ار  هاگراک  نیا  رگمتس  ملاظ و  رگراکرس 
شزرا یسانش و  یم  ار  ینابرھم  یاھھار  وت  هک  اجنآ  زا  : ” دروخ هکی  یسیع 
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وت هک  دنا  هدروآ  وت  کیدزن  ار  راکاطخ  درم  نیا  نایادخ  دیاش   ، یناد یم  ار  تلادع 
نیا دیاب  هک  یتسھ  یکمن  وت  دیاش   . ینک تیادھ  رتھب  هار  نیا  هب  ار  وا  یناوتب 

زا ار  دوخ  معط  رگا  ینعی  ؛  دزاس رتدنیاشوخ  رگید  یاھناسنا  ۀمھ  یارب  ار  ردارب 
هک رظن  نیا  زا   ، دراد طلست  وت  رب  درم  نیا   ، یلعف طیارش  رد   . یشاب هدادن  تسد 
قیرط زا  ارچ   . دراذگ یم  ریثأت  وت  یور  بولطمان  یا  هنوگ  هب  وا  زیمآ  ترارش  یاھھار 
ۀیلک رب  بیترت  نیدب  ، و  ینک یمن  لامعا  ترارش  رب  ار  دوخ  طلست   ، یکین تردق 

نیا هب  رگا  هک  منک  یم  ینیب  شیپ  نم  ؟  یبای یمن  الیتسا  ات  ود  امش  رھ  نایم  طباور 
ترارش رب  دناوت  یم  وت  رد  دوجوم  یکین   ، یھدب هدنز  هنالداع و  تصرف  کی  راک 

زا رت  هدننک  روحسم  ییارجام  چیھ  یناسنا  یگدنز  یط   . دوش هریچ  وا  رد  دوجوم 
تقیقح یونعم و  یژرنا  اب  یدام  یگدنز  تکارش  ِفعش  روش و  زا  هک  تسین  نیا 

کی نیا   . یربب تذل  ترارش  اطخ و  اب  ناش  هنادنمزوریپ  یاھراکیپ  زا  یکی  رد  یھلا 
یونعم یکیرات  رد  هک  یناسنا  یارب  هک  تسا  هدننک  نوگرگد  زیگنا و  تفگش  ۀبرجت 

یرادروخرب ۀطساو  هب  وت  رگا   . یوش لیدبت  یونعم  رون  ۀدنز  لاناک  هب  درب  یم  رس  هب 
نآ وت  ًانیقی   . دشکب شلاچ  هب  ار  وت  دیاب  وا  زاین   ، یرت هتفای  تکرب  درم  نیا  زا  تقیقح  زا 
کی تکالھ  رگ  هراظن  داتسیاب و  لحاس  رانک  رد  دناوتب  هک  یتسین  ییوسرت  ناسنا 
اپ تسد و  یکیرات  رد  هک  ناسنا  نیا  ناور  دشاب ! دنک  انش  دناوت  یمن  هک  عونمھ 

رایسب تسا  بآ  رد  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  شندب  اب  هسیاقم  رد  دنز  یم 
!“ تسا رتدنمشزرا 

هچنآ وا   . تفرگ رارق  یسیع  نانخس  ریثأت  تحت  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  دناسکانآ 
یسیع زا  ود  رھ  اھنآ  بش  نآ  ، و  تفگ شقوفام  هب  ًاروف  دوب  هتفگ  یسیع  هک  ار 

نیا زا  دعب   ، اھدعب . و  دھد زردنا  اھنآ  هب  ناشحور  یزورھب  یارب  هک  دندرک  تساوخرد 
ینانوی و یکی  هک   ، ود رھ   ، نادرم نیا   ، دیدرگ مالعا  هیرصیق  رد  یحیسم  مایپ  هک 

ییاسیلک ۀتسجرب  یاضعا  زا  دندروآ و  نامیا  پیلیف  ۀظعوم  هب   ، دوب یمور  یرگید 
. دیدرگ سویلِنرُک  لوئسم  ینانوی  ناوج  نیا  اھدعب   . داھن ناینب  وا  هک  دندش 
یتراشب راک  قیرط  زا  هک  دوب  یمور  ۀرفن  دص  هورگ  کی  ۀدنامرف  رسفا  کی  سویلِنرُک 

هب هیرصیق  رد  سلوپ  ندش  ینادنز  ناراگزور  ات  دناسکانآ   . دیدرگ رادنامیا  کی  سرطپ 
ات  ، داد همادا  دندرب  یم  رس  هب  یکیرات  رد  هک  ییاھنآ  هب  رون  ندناشفا  ۀنامداخ  راک 
اھ و هدیشک  جنر  هب  هک  یلاح  رد   ، یدوھی رازھ  تسیب  گرزب  راتشک  رد  هک  نیا 
زا ار  دوخ  ناج  یفداصت  روط  هب   ، درک یم  تمدخ  دندوب  ندرم  لاح  رد  هک  ییاھنآ 

. داد تسد 

تقو هنوگچ  وا  راگزومآ  هک  دوب  هدرک  رما  نیا  زا  یھاگآ  هب  عورش  ماگنھ  نیا  ات  دینگ 
فرص شناعونمھ  هب  یصخش  لومعمریغ  تمدخ  راک  نیا  رد  ار  دوخ  تغارف 
یاھتیلاعف نیا  یارب  یسیع  ۀزیگنا  هب  تفرگ  میمصت  ناوج  یدنھ  نیا  ، و  دنک یم 

اھ هبیرغ  زا  رادید  نیا  اب  موادم  نانچ  روط  هب  وت  ارچ  : ” دیسرپ وا   . دربب یپ  هفقو  یب 
یارب یناسنا  چیھ   ، دینگ : ” داد خساپ  یسیع  و  ؟ “ یراد یم  لوغشم  ار  دوخ 
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وت  ، ینامسآ ردپ  ِنتفای  ۀبرجت  رد   . تسین هبیرغ  دسانش  یم  ار  ادخ  هک  یسک 
رظن هب  بیجع  نیا  ایآ  ، و  دنتسھ وت  ناردارب  اھناسنا  یمامت  هک  یوش  یم  هجوتم 
تذل هدش  فشک  یگزات  هب  ردارب  کی  اب  رادید  فعش  روش و  زا  یسک  هک  دسر  یم 
دای اھنآ و  تالکشم  زا  تخانش   ، درف کی  نارھاوخ  ناردارب و  اب  ییانشآ  ؟  درب یم 

“. تسا یگدنز  یلاعتم  ۀبرجت   ، اھنآ نتشاد  تسود  نتفرگ 

زا ناوج  درم  نآ  یط  ، و  تفای همادا  بش  زا  یساپ  ات  ًالماک  هک  دوب  ییوگتفگ  نیا 
نھذ باختنا  شنک  نآ  دنوادخ و  تساوخ  نایم  توافت  هک  درک  تساوخرد  یسیع 

: تفگ اوتحم  رد  یسیع   . دیوگب وا  هب  دوش  یم  هدیمان  تساوخ  زین  نآ  هک  ار  ناسنا 
ۀنیزگ رھ  دوجو  طیارش  رد  دنوادخ  باختنا  رد  یراکمھ   ، تسا ادخ  هار  ادخ  تساوخ 

هنوگادخ رتشیب  رتشیب و  ِیجیردت  ۀبرجت  دنوادخ  تساوخ  ماجنا   ، ور نیا  زا   . هوقلاب
ابیز و کین و  هک  هچنآ  رھ  یمامت  ماجرف  همشچرس و  دنوادخ  ، و  تسا ندش 
رھوج هعومجم و   ، تسا ناسنا  هار  ناسنا  تساوخ   . دشاب یم  تسا  تقیقح 
کی ِیدمع  باختنا   ، تساوخ  . دھد ماجنا  دشاب و  دنیزگ  یمرب  ناسنا  هک  هچنآ 
هار هنادنمشوھ  قمعت  یانبم  رب  راتفر  میمصت و  هب  هک  تسا  هاگآ  دوخ  دوجوم 

. درب یم 

شوھاب رایسب  ِناپوچ  گس  کی  اب  یزاب  زا  ود  رھ  دینگ  یسیع و  رھظ  زا  دعب  نآ 
یاراد ایآ   ، دراد حور  گس  نیا  ایآ  هک  دنادب  تساوخ  یم  دینگ  ، و  دندوب هدرب  تذل 

هک دراد  نھذ  کی  گس  : ” تفگ وا  یاھشسرپ  هب  خساپ  رد  یسیع  ، و  تسا هدارا 
تسا حور  هک  ار  ادخ  دناوت  یمن  اما   ، دسانشب ار   ، شبحاص  ، یدام ناسنا  دناوت  یم 
زا دناوت  یمن  تسین و  رادروخرب  یحور  تشرس  کی  زا  گس  ور  نیا  زا  ؛  دسانشب
زا یشان  هک  هدارا  کی  زا  تسا  نکمم  گس   . دوش دنم  هرھب  یونعم  ۀبرجت  کی 

یورین نیا  اما   ، دشاب رادروخرب  تسا  هدش  تیوقت  شزومآ  اب  تسا و  تعیبط 
نوچ  ، تسین هسیاقم  لباق  زین  یرشب  ۀدارا  اب  ، و  تسین یونعم  یورین  کی  ینھذ 

باختنا ای  یقالخا  رتالاو و  ۀدننک  زیامتم  یناعم  ۀجیتن  تسین —  هنادنمشیدنا 
یونعم و زیامت  زا  ییاھورین  نینچ  ِنتشاد   . تسین نادواج  یاھشزرا  یونعم و 
یقولخم  ، دزاس یم  یقالخا  دوجوم  کی  ار  یناف  ناسنا  هک  تسا  تقیقح  باختنا 

رادروخرب نادواج  یاقب  لیسناتپ  یونعم و  تیلوئسم  یاھیگژیو  ۀیطع  زا  هک 
ناویح رد  ینھذ  یاھتردق  نینچ  نادقف  هک  داد  حیضوت  همادا  رد  یسیع  “ . تسا

نابز نامز  رد  هک  دزاس  یم  نکممریغ  یناویح  یایند  یارب  ار  نیا  دبا  یارب  هک  تسا 
. دنک هبرجت  تسا  تیدبا  رد  تیصخش  یاقب  لداعم  هک  ار  یزیچ  رھ  ای  دروآ  دوجو  هب 

تاناویح ندب  هب  ناسنا  حور  خسانت  هب  زگرھ  رگید  دینگ   ، زور نیا  شزومآ  ۀجیتن  رد 
. تشادن داقتعا 

هب خساپ  رد  ، و  درک تبحص  شردپ  اب  اھفرح  نیا  مامت  اب  هطبار  رد  دینگ  دعب  زور 
لماک روط  هب  هک  یناسنا  یاھتساوخ   ” هک داد  حیضوت  یسیع  هک  دوب  دانگ  شسرپ 
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لوغشم یناویح  دوجو  ِیدام  تالکشم  هب  طوبرم  ِتقوم  ًافرص  تامیمصت  ذاختا  هب 
یقالخا یبلق  تامیمصت  هک  ییاھنآ   . دش دنھاوخ  دوبان  نامز  رد   ، دنتسھ

یجیردت روط  هب  هنوگ  نیدب  دننز  یم  تسد  یونعم  لماک  یاھباختنا  هب  دنریگ و  یم 
یاھشزرا هب  قیرط  نیا  زا  ، و  دنوش یم  تیوھ  نییعت  یھلا  نیزگ و  ینکس  حور  اب 
هدنیازف روط  هب  یھلا —  تمدخ  ِریذپان  نایاپ  تفرشیپ  نادواج —  یاقب  یواح 

“. دنوش یم  نوگرگد 

هب رگا  هک   ، میدینش ار  مھم  رایسب  تقیقح  نآ  تسخن  ام  هک  دوب  زور  نیمھ  رد 
نھذ یلجت  نآ  هدارا  : ” دھد یم  ینعم  هنوگ  نیدب  دوش  نایب  یزورما  تارابع 

زاربا ینیع  روط  هب  ار  دوخ  دزاس  یم  رداق  ار  درف  هاگآدوخ  ریمض  هک  تسا  یرشب 
رھ هک  تسا  تھج  نیمھ  هب  و  “ . دنک هبرجت  ار  ندش  هنوگادخ  یوزرآ  ۀدیدپ  دراد و 

. دوشب قالخ  دناوت  یم  یونعم  نھذ  یاراد  دنمشیدنا و  یرشب  دوجوم 
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رد زور  کی   ، دش رضاح  قیاق  هک  یماگنھ  ، و  دوب هیرصیق  رد  دادیوررپ  رادید  کی  نیا 
. دندش رصم  رد  هیردنکسا  مزاع  شتسود  ود  یسیع و  رھظ  ماگنھ 

رفس نیا  زا  دینگ   . دندرب تذل  هیردنکسا  هب  ریذپلد  رایسب  رفس  کی  زا  نت  هس  رھ 
هاگن لوغشم  شیاھشسرپ  هب  نداد  خساپ  اب  ار  یسیع  ، و  دیدرگ نامداش  رایسب 

ندید زا  ناوج  درم   ، دندش یم  کیدزن  رھش  ردنب  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ   . تشاد
ردنکسا  . دش هدز  ناجیھ  دوب  هدش  عقاو  هریزج  رد  هک  سارف  ِگرزب  ییایرد  سوناف 
هدرک لصو  یلصا  نیمزرس  هب  راد  نکش  جوم  هاگردنب  کی  قیرط  زا  ار  هریزج  نیا 

هب هیردنکسا  قیرط  نیا  زا  هک  دوب  هدش  داجیا  هوکشاب  ردنب  ود  بیترت  نیدب  ، و  دوب
گرزب سوناف  نیا   . دوب هدش  لیدبت  اپورا  ، و  ایسآ  ، اقیرفآ ِیراجت  ِییایرد  لصو  ناکم 
دعب ییایرد  یاھسوناف  ۀمھ  لوارق  شیپ  دوب و  ایند  یتفگش  تفھ  زا  یکی  ییایرد 

، و دننیبب ار  ناسنا  شخب  تاجن  هوکشاب  رازبا  نیا  ات  دندش  رادیب  دوز  حبص  اھنآ   . دوب
دنھ هب  یتقو   ، مدنزرف وت  و  : ” تفگ یسیع   ، دینگ ِیتفگش  زاربا  ۀحوبحب  رد 

ایند زا  تردپ  هک  نیا  زا  دعب  یتح   ، دوب یھاوخ  ییایرد  سوناف  نیا  لثم  یدرگزاب 
هب یکیرات  رد  وت  فارطا  رد  هک  دش  یھاوخ  ییاھنآ  یارب  تایح  رون  لثم  وت  ؛  تفر

ناشن دنلیام  هک  ییاھنآ  هب  ار  تاجن  ردنب  هب  ندیسر  نما  هار  وت  ، و  دنرب یم  رس 
نینچ نم  : ” تفگ درشف  یم  ار  یسیع  تسد  دینگ  هک  روطنیمھ  و  “ . داد یھاوخ 

“. درک مھاوخ 

ًارصحنم ار  دوخ  هجوت  یحیسم  بھذم  نیزاغآ  ناراگزومآ  یتقو  هک  مییوگ  یم  زاب  و 
. دندش بکترم  یگرزب  هابتشا  دنتشاد  فوطعم  مور  یایند  ِیبرغ  ندمت  هب 

دروم لوا  نرق  ِینیرھنلا  نیب  نارادنامیا  طسوت  هک  هنوگ  نادب   ، یسیع یاھشزومآ 
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ًاروف ایسآ  نایارگ  بھذم  نوگانوگ  یاھھورگ  طسوت  دنتسناوت  یم   ، دندوب رواب 
. دنوش هتفریذپ 

ریسم یقرش  یاھتنا  یکیدزن  رد  اھنآ   ، لحاس هب  ندیسر  زا  دعب  مراھچ  تعاس  ات 
یبرغ تادحرس  ات  ، و  تشاد لوط  لیام  ضرع و 5  توف  دصکی  هک  خارف  ینالوط و 

نیتسخن زا  دعب   . دنتفای رارقتسا  تفای  یم  دادتما  هرفن  نویلیم  کی  رھش  نیا 
یتنطلس هاگمارآ   ، هناخباتک  ،( هزوم  ) هاگشناد رھش —  یلصا  یاھیندید  یسررب 

، درک لوغشم  راک  هب  ار  دوخ  دانگ  هاگشزرو —   ، رتائت  ، نوتپن دبعم   ، رصق  ، ردنکسا
اجنیا رد   . دنتفر دوب  ایند  رد  نیرتگرزب  هک  هناخباتک  هب  دینگ  یسیع و  هک  نیا  نمض 

یروآدرگ ندمتم  یایند  رساترس  زا  هتشون  تسد  باتک  نویلیم  کی  هب  کیدزن 
نیا رد  دینگ   . نپاژ یتح  ، و  نیچ  ، دنھ  ، تراپ  ، نیطسلف  ، مور  ، نانوی دوب : هدش 
لوط رد  اھنآ  ؛ و  دید ار  ایند  ِیمامت  یدنھ  تایبدا  نویسکلک  نیرتگرزب  هناخباتک 
ۀرابرد یسیع   . دندرک فرص  تقو  اجنیا  رد  یردق  زور  رھ  هیردنکسا  رد  ناشتماقا 

ۀیلک ۀرابرد  اھنآ  . و  داد حیضوت  دینگ  هب  ناکم  نیا  رد  ینانوی  هب  یناربع  نوتم  ۀمجرت 
هب ار  کی  رھ  رد  هتفھن  قیاقح  درک  شالت  یسیع  ، و  دندرک ثحب  اھراب  ایند  بھاذم 
هک تسا  ییادخ  هوھی  اما  : ” درک یم  هفاضا  هشیمھ  وا   . دھد ناشن  ناوج  نھذ  نیا 
دالوا نایدوھی   . تسا هدمآ  دوجو  هب  میھاربا  نامیپ  قداص و  کلم  یاھیزاسراکشآ  زا 
نآ رد  قداص  کلم  هک  دندرک  لاغشا  ار  ینیمزرس  نامھ  ًابقاعتم  دندوب و  میھاربا 

هداتسرف ایند  رساترس  هب  اجنآ  زا  ار  یناراگزومآ  ، و  دوب هداد  شزومآ  هدرک و  یگدنز 
دنوادخ زا  ار  یرت  نشور  تخانش  ایند  رگید  بھذم  رھ  هب  تبسن  اھنآ  بھذم  ؛ و  دوب

“. داد ناشن  ماجنارس  ینامسآ  یناھج  ردپ  ناونع  هب  لیئارسا  یادخ 

هک ایند  بھاذم  نآ  ۀمھ  یاھشزومآ  زا  یا  هعومجم  دینگ   ، یسیع تیادھ  تحت 
دوب نکمم  هچرگ   ، دومن یروآدرگ  دنتخانش  یم  تیمسر  هب  ار  یناھج  تیھولا  کی 
یسیع  . دنھد تروص  یرتمک  ای  رتشیب  ییاسانش  زین  تسدریز  یاھتیھولا  زا  اھنآ 
چیھ ناشبھذم  رد  اھیمور  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دایز  یاھثحب  زا  دعب  دینگ  و 
اھنآ  . دوبن روتارپما  شتسرپ  زا  شیب  اھنآ  بھذم  هک  نیا  ، و  دنتشادن یعقاو  یادخ 
کی اب  بھذم  کی  اما   ، دنتشاد هفسلف  کی  اھینانوی  هک  دندرک  یریگ  هجیتن  روطنیا 

ِیمگردرس لیلد  هب  ار  زیمآرارسا  یاھ  هقرف  اھنآ   . دنتشادن یصخش  یادخ 
نوگانوگ یاھتشادرب  دیسر  یم  رظن  هب  هک  لیلد  نیا  هب  ، و  دنتخادنا رود  ناشترثک 

. تسا هتفرگ  همشچرس  رت  یمیدق  رگید و  بھاذم  زا  تیھولا  زا  اھنآ 

نایاپ هب  ندش  کیدزن  اب   ، دندوب هدش  ماجنا  هیردنکسا  رد  اھ  همجرت  نیا  هچ  رگا 
هدومن و یدنب  هقبط  ار  اھباختنا  نیا  دینگ  ماجنارس  هک  دوب  مور  رد  ناشتقوم  تماقا 

رایسب فشک  نیا  زا  وا   . درک هفاضا  اھنآ  هب  ار  شدوخ  یصخش  یاھیریگ  هجیتن 
شیب ای  مک  یگمھ  ایند  سدقم  تاجتشون  ناگدنسیون  نیرتھب  هک  دش  هدز  تفگش 
اب هطبار  رد  دنتخانش و  یم  تیمسر  هب  ینشور  هب  ار  نادواج  یادخ  کی  دوجو 
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. دندوب قفاوت  رد  یناف  ناسنا  اب  وا  ۀطبار  وا و  تشرس 

. دندرک فرص  هزوم  رد  یدایز  تقو  هیردنکسا  رد  ناشتماقا  لوط  رد  دینَگ  یسیع و 
، ابیز یاھرنھ  زا  یھاگشناد  ضوع  رد  اما  دوبن  ردان  ءایشا  زا  یا  هعومجم  هزوم  نیا 

هئارا هنازور  یاھینارنخس  اجنیا  رد  هتخومآ  شناد  ناداتسا   . دوب تایبدا  ، و  شناد
یسیع  . دوب رتخاب  یایند  ۀنارکفنشور  زکرم  اجنیا  مایا  نآ  رد  ، و  دنداد یم 

مود ۀتفھ  لوط  رد  زور  کی  ؛  درک یم  همجرت  دینَگ  یارب  هنازور  روط  هب  ار  اھینارنخس 
اج زا  دیاب  وت  ؛  یناد یم  ناداتسا  نیا  زا  شیب  وت   ، عشوی راگزومآ  : ” دز گناب  ناوج  درم 
دایز رکف  اب  اھنآ  ؛  ییوگب اھنآ  هب  یا  هتفگ  نم  هب  هک  ار  یگرزب  یاھزیچ  یوش و  دنلب 
نآ بیترت  هک  مھاوخ  یم  وا  زا  درک و  مھاوخ  تبحص  مردپ  اب  نم   . دنا هدش  مگردرس 
اما  ، یتسھ نیسحت  لباق  درگاش  کی  وت  : ” تفگ ، و  دز دنخبل  یسیع  “ . دھدب ار 

ۀبرجت رد   . میھد شزومآ  اھنآ  هب  نم  وت و  هک  دنھد  یمن  تیمھا  ناراگزومآ  نیا 
زا نیتسار  راگزومآ   . تسا زیمآ  بیرف  زیچ  کی  هتفاین  تیونعم  ِیریگدای  ِرورغ   ، یرشب

“. دنک یم  ظفح  ار  دوخ  ینالقع  تمرح  موادم  ِیریگدای  قیرط 

نیرتگرزب و مور  زا  دعب  دوب و  برغ  ۀتخیمآ  مھ  رد  گنھرف  رھش  هیردنکسا 
تلود دنسم   ، ایند ِیدوھی  ۀسینک  نیرتگرزب   . دوب ایند  رد  رھش  نیرتھوکشاب 

. دوب هدش  عقاو  اجنیا  رد   ، دشرا نارمکح  داتفھ   ، هیردنکسا دوھی  یلاع  یاروش 

صوصخ هب  رادکناب  کی   ، درک یم  تراجت  اھنآ  اب  دانگ  هک  نادرم  زا  یرایسب  نایم  رد 
فورعم فوسلیف  کی   ، نولیف  ، شردارب هک  تشاد  دوجو  ردنکسا  مان  هب  یدوھی 
گنھامھ راوشد  هداعلا  قوف  اما  یندوتس  راک  ریگرد  نولیف   . دوب راگزور  نآ  یبھذم 

یاھشزومآ ۀرابرد  یسیع  دینگ و   . دوب یناربع  تایھلا  ینانوی و  ۀفسلف  نتخاس 
وا یاھینارنخس  زا  یخرب  رد  هک  دنتشاد  راظتنا  دندرک و  تبحص  رایسب  نولیف 

رد ینلھ  فورعم  یدوھی  نیا  هیردنکسا  رد  ناشتماقا  لوط  رد  اما   ، دننک تکرش 
. تفرگ رارق  یرامیب  رتسب 

رد دوب  نویقاور  نیرتکد  ینانوی و  ۀفسلف  رد  هک  ار  ییاھزیچ  زا  یرایسب  یسیع 
درک ناشن  رطاخ  ناوجون  نیا  هب  ار  تقیقح  نیا  اما   ، داد رارق  دییأت  دروم  دینگ  ربارب 
طقف شدوخ  مدرم  زا  یخرب  ِمھبم  یاھشزومآ  لثم   ، یداقتعا یاھمتسیس  نیا  هک 

تذل دنوادخ و  نتفای  هب  ار  اھناسنا  هک  دندش  یم  هتشادنپ  بھذم  تھج  نیا  زا 
. دندرک یم  تیادھ  نادواج  یادخ  تخانش  رد  هدنز  ۀبرجت  کی  زا  ندرب 

تیعقاو نوماریپ  ثحب  - 4

هک یتلود  ناداتسا  زا  یکی  اب  هیردنکسا  کرت  زا  شیپ  ِبش  یسیع  دینگ و 
هاگشناد رد  ینالوط  رادید  کی  درک  یم  ینارنخس  نوطالفا  یاھشزومآ  نوماریپ 
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درک ریسفت  ار  ینانوی  ۀفسلف  ینانوی  ۀتخومآ  شناد  راگزومآ  یارب  یسیع   . دنتشاد
یارب بش  نآ  رد  دانگ   . درکن هفاضا  نآ  هب  ار  شدوخ  زا  یشزومآ  چیھ  نآ  در  رد  اما 
راگزومآ و  ، تفر داتسا  هک  نیا  زا  دعب   ، ور نیا  زا  ؛  دوب هتفر  نوریب  یراجت  راک  کی 

. دنتشاد نوطالفا  یاھنیرتکد  ۀرابرد  هنامیمص  ینالوط و  یوگتفگ  کی  شنادرگاش 
، درک یم  دییأت  طورشم  روط  هب  ار  ینانوی  یاھشزومآ  زا  یخرب  یسیع  هک  یلاح  رد 

نیا  . دھن انب  ناوجون  نیا  قمعت  یارب  رتدامتعا  لباق  داینب  کی  هک  دمآ  رب  ددص  رد 
تاساکعنا ایند  یدام  یاھزیچ  هک  دندوب  طوبرم  یروئت  نیا  هب  ینانوی  یاھشزومآ 

ثحب کی  یسیع  اذل   . دنتسھ یونعم  رتدنمشزرا  تایعقاو  اما  یندیدان  راو  هیاس 
کبس هب  اوتحم و  رد   . دومن زاغآ  ناھج  رد  تیعقاو  تشرس  اب  هطبار  رد  ار  ینالوط 

: تفگ دینگ  هب  یسیع  یزورما  راتفگ 

یھانتم ِشنیرفآ  ِیدام  یاھزیچ   . تسا ناھج  تیعقاو  ۀمشچرس  نارکیب 
. دنتسھ نادواج  یادخ  ِیناھج  نھذ  تشھب و  یوگلا  یاضف  نامز –  یاھدمایپ 
رد هدنورشیپ  تیدرف  ، و  ینالقع یایند  رد  یھاگآ  دوخ   ، یکیزیف یایند  رد  تیلع 
رد  ، دنوش هداد  ناشن  یناھج  سایقم  کی  رد  تایعقاو  نیا  هک  هاگنآ  حور —  یایند 
رد دنوش —  هبرجت  تینابر  شزرا  لماک و  تیفیک  اب  ، و  دنزیمآ مھ  رد  نادواج  طابترا 

، رییغت لاح  رد  هتسویپ  ناھج  کی  رد  اما   . دنشاب یم  لاعتم  تیعقاو  ۀدنریگ  رب 
. تسا قلطم  ریذپانرییغت و   ، یحور ۀبرجت  ، و  یدنمشوھ  ، تیلع ِنیزاغآ  ِتیصخش 

یاھتیفیک دودحمان و  یاھشزرا  یواح  هک  نادواج  ناھج  کی  رد  یتح   ، اھزیچ ۀیلک 
اھقلطم و زج  هب   ، دنبای یم  رییغت  بلغا  دنبای و  رییغت  تسا  نکمم   ، دنتسھ یھلا 

تسا قلطم  هک  یونعم  تیوھ  ای   ، ینالقع ۀطاحا   ، یکیزیف تبترم  هب  هک  هچنآ 
. تسا هتفای  تسد 

تخانش  ، دنک تفرشیپ  نآ  هب  دناوت  یم  یھانتم  قولخم  کی  هک  یحطس  نیرتالاب 
هب هک  یتادوجوم  نیا  ماگنھ  نآ  رد  یتح  . و  تسا لاعتم  تخانش  یناھج و  ردپ 

نآ یدام  یاھ  هدیدپ  رد  یکیزیف و  یایند  یاھتکرح  رد  دنا  هدیسر  تشونرس  تیاھن 
رد یدرف  تفرشیپ  زا  بیترت  نیمھ  هب  اھنآ   . دننک یم  هبرجت  ار  رییغت  نانچمھ 

یسانشردق رد  دشر  لاح  رد  یھاگآ  زا  یحور و  ناھج  رد  ناشموادم  ِیبایزارف 
هدیرفآ  . دننام یم  یقاب  هاگآ   ، نآ هب  شنکاو  ینالقع و  ناھیک  زا  دوخ  ۀدنوش  قیمع 

طقف هدیرفآ  ؛ و  دوش هناگی  هدننیرفآ  اب  دناوت  یم  هدارا  ِیلدکی  ، و  نزاوت  ، لامک رد  طقف 
ِتساوخ ِموادم  ِقابطنا  قیرط  زا  تیدبا و  نامز و  رد  یگدنز  هب  نداد  همادا  قیرط  زا 
تسد تینابر  تبترم  نیا  هب  هدننیرفآ  ِیھلا  ِتساوخ  اب  دوخ  ِیھانتم  ِیصخش 

هب قایتشا  دنوادخ  ۀدنبایزارف  دنزرف  کی  ناور  رد   . دنک یم  ظفح  ار  نآ  دبای و  یم 
وا نھذ  رب  قایتشا  نیا  دشاب و  یلاع  دح  رد  هشیمھ  دیاب  ردپ  تساوخ  ماجنا 

. دشاب طلسم 

ار هرظنم  کی  یافرژ  هک  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یمن  زگرھ  مشچ  کی  صخش  کی 
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ناسیون لیثمت  یونعم و  نافراع  ای  مشچ  کت  یارگ  یدام  نادنمشناد   . دنک مسجت 
حیحص یا  هنوگ  هب  ار  ناھج  تیعقاو  یقیقح  قامعا  دنناوت  یمن  زین  مشچ  کت 
ۀبرجت نیتسار  یاھشزرا  یمامت   . دنمھفب ار  نآ  یفکم  ردق  هب  دننک و  مسجت 

. تسا هتفھن  تخانش  قمع  رد  قولخم 

، و دشخب لماکت  هداس  ماخ و  زا  ار  هدیچیپ  صلاخ و  دناوت  یمن  نھذ  دقاف  ِتیلع 
ناھذا زا  دنراد  نادواج  یاقب  هک  ار  یھلا  یاھرتکاراک  دناوت  یمن  زین  حور  یب  ۀبرجت 

رایسب روط  هب  هک  ناھج  ۀصیصخ  هناگی   . دشخب لماکت  نامز  یاھناسنا  یدام 
نایاپ یب  یاطعا  نیا   ، دنک یم  یگژیو  نییعت  ار  نارکیب  تیھولا  درف  هب  رصحنم 

. دبای اقب  تیھولا  هب  یجیردت  یبایتسد  رد  دناوت  یم  هک  تسا  تیصخش  قالخ 

رییغت اب  دناوت  یم  هک  تسا  ناھج  تیعقاو  زاف  نآ   ، یناھیک ۀیطع  نآ  تیصخش 
، و تارییغت نیا  ۀیلک  دوجو  طیارش  رد  لاح  نامھ  رد  دنک و  یتسیزمھ  دودحمان 

. دیامن ظفح  ار  دوخ  تیوھ   ، نآ زا  دعب  دبا  یارب 

تالامتحا تابلاطم و  هب  تبسن  یناھیک  نیزاغآ  تیلع  قابطنا  کی  یگدنز 
ِیحور ۀقرج  ِندش  لاعف  یناھج و  نھذ  لمع  قیرط  زا  ، و  تسا ناھج  یاھتیعضو 

؛ تسا نآ  قابطنا  تیلباق  یگدنز  ینعم   . دیآ یم  دوجو  هب  تسا  حور  هک  دنوادخ 
. یھاگآ ادخ –  یاھ  هلق  هب  یتح  تسا —  نآ  تفرشیپ  تیلباق  یگدنز  شزرا 

. دوش یم  رجنم  یناھیک  نزاوت  مدع  هب  ناھج  اب  هاگآ  دوخ  ِیگدنز  ِقابطنا  مدع 
ادج ینالقع و  یوزنا  هب  اھناھج  یاھدنور  زا  تیصخش  ِتساوخ  ِییاھن  ِییارگاو 

فقوت هب  نیزگ  ینکس  حور  تیادھ  نداد  تسد  زا   . دماجنا یم  تیصخش  ِندش 
کی  ، دوخ ۀطساو  هب  هدنورشیپ  دنمشوھ و  یگدنز  هاگنآ   . دماجنا یم  دوجو  ِیحور 
ۀدننیرفآ کی  تساوخ  هک  دوش  یم  دنمفدھ  ناھج  کی  دوجو  یارچ  نوچ و  یب  ِتابثا 
یرتالاب یاھشزرا  یوس  هب   ، عومجم رد   ، یگدنز نیا  . و  دھد یم  ناشن  ار  یھلا 

. تسا یناھج  ردپ  نآ  ییاھن  فدھ  هک  دنک  یم  شالت 

یا هجرد  ات  طقف  ینالقع  ِیحور  همین  رتالاب و  یاھدرکراک  زا  رظن  فرص  ناسنا 
شتسرپ هک   ) تاناویح ور  نیا  زا   . تسا یناویح  حطس  زا  رتالاب  ینھذ  یاراد 

. دننک هبرجت  ار  یھاگآ  ِیھاگآ   ، یرایشھ رَبَا  دنناوت  یمن  دنرادن ) درخ  دننک و  یمن 
. تسا هاگآ  ینیع  ناھج  زا  طقف  یناویح  نھذ 

ِدرخ ۀطیح   ، تقیقح  . تسا تیعقاو  ۀدنھد  صیخشت  ای  یدام  نھذ  ورملق   ، شناد
. تسا رایشھ  دنوادخ  تخانش  هب  تبسن  هک  تسا  یونعم  ۀیطع  زا  رادروخرب 

؛ تسا نھذ  ییاراد  کی  شناد   . دوش یم  هبرجت  تقیقح  ؛  تسا تابثا  لباق  شناد 
حطس درکراک  کی  شناد   . تفرشیپ لاح  رد  ِتیدرف   ، تسا ناور  ۀبرجت  کی  تقیقح 
مشچ  . تسا اھناھج  ِیحور  ینھذ –  حطس  زا  زاف  کی  تقیقح  ؛  تسا یونعمریغ 
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ِدرخ ِمشچ  ؛  دنک یم  هدھاشم  ار  یعقاو  شناد  یواح  یایند  کی  یدام  نھذ 
هک شرگن  ود  نیا   . دھد یم  زیمت  ار  نیتسار  یاھشزرا  زا  ییایند  هتفای  تیونعم 

هب ار  ناھج  یاھ  هدیدپ   ، درخ نآ  رد  هک  ار  تیعقاو  یایند   ، دنوش نزاوتم  گنھامھ و 
. دنزاس یم  راکشآ  دنک  یم  ریسفت  یصخش  یجیردت  ۀبرجت  تروص 

مدع ِتایعقاو  ای  لامک  مدع  یاھتیفیک   . تسا لامک  مدع  رفیک  ترارش )  ) اطخ
، یملع لیلحت  قیرط  زا  هناجنس و  هتکن  ۀدھاشم  قیرط  زا  یدام  حطس  رد  قابطنا 
رب رد  ترارش  دوجو   . دنوش یم  راکشآ  یرشب  ۀبرجت  قیرط  زا  یقالخا  حطس  رد  و 
، ور نیا  زا   . تسا لماکت  لاح  رد  درف  ِندوب  لماکان  نھذ و  یاھشزغل  تابثا  ۀدنریگ 

هابتشا لامتحا   . تسا ناھج  ریسفت  رد  لامک  مدع  سایقم  کی  نینچمھ   ، ترارش
، نادواج لماک و  هب  ارذگ  یئزج و  زا  تفرشیپ  حرط   ، تسا درخ  بسک  ِیتاذ  ندرک 

تسا یبسن  ِندوب  لماکان  ۀیاس  اطخ   . هدش لماک  ییاھن و  هب  لماکان  یبسن و  زا 
هب تشھب  لامک  یوس  هب  ناھج  ِزارف  لاح  رد  ریسم  رد  دیاب  ترورض  لیلد  هب  هک 
ۀدھاشم ًافرص  هکلب   ، تسین ناھج  یعقاو  تیفیک  کی  ترارش )  ) اطخ  . ددنویپ عوقو 
ۀدنبای زارف  حوطس  اب  لماکان  ِیھانتم  ِلامک  مدع  ِندوب  طوبرم  رد  تیبسن  کی 

. تسا یئاغ  لاعتم و 

ناوجون نیا  کرد  یارب  وحن  نیرتھب  هب  هک  ینابز  اب  ار  اھنیا  یمامت  یسیع  هچ  رگا 
ورف بوخ  هب  دوز  دش و  نیگنس  شنامشچ  دینَگ   ، ثحب نایاپ  رد   ، تفگ دوب  بسانم 
رد هّیئاسِل  مزاع  هک  دنوش  یقیاق  راوس  ات  دنتساخرب  دوز  حبص  دعب  زور  اھنآ   . تفر

یاھشسرپ زونھ  ناوج  رسپ   ، دنوش قیاق  راوس  هک  نآ  زا  شیپ  اما   . دوب تِرک  ۀریزج 
: داد خساپ  اھنآ  هب  هنوگ  نیدب  یسیع  هک   ، تشاد ترارش  اب  هطبار  رد  یرتشیب 

تسا یتالامک  مدع  ۀدھاشم  زا  یشان  نیا   . تسا تیبسن  موھفم  کی  ترارش 
اھزیچ و ۀدنریگ  رب  رد  هک  یھانتم  ناھج  کی  طسوت  هدش  هدنکفا  ۀیاس  رد  هک 
یلجت ۀدنز  رون   ، ناھیک کی  هک  تروص  نامھ  هب   ، دوش یم  رادیدپ  تسا  تادوجوم 

. دزاس یم  کیرات  ار  اتکی  ِنارکیب  یادخ  ِنادواج  تایعقاو  ِیناھج 

کی ناونع  هب  دنوادخ  یزاسراکشآ  ِیرورض  ِندوب  لماکان  ِیتاذ  هوقلاب  ترارش 
روضح رد  یئزج  ِتیعقاو   . تسا تیدبا  ینارکیب و  ِدودحم  یاضف  نامز –  یلجت 
داجیا ترورض  ینالقع  باختنا  یارب   ، تسا تیعقاو  ِتیبسن  ۀدنریگ  رب  رد  لماک 
موھفم  . دزاس یم  رارقرب  ار  حور  شنکاو  تخانش و  ِیشزرا  حوطس  ، و  دنک یم 

، دوش یم  ظفح  قولخم  ِدودحم  ارذگ و  نھذ  طسوت  هک  نارکیب  ِیھانتم  لماکان و 
حالصا رد  هجومریغ  صقن  ۀدنیازف  یاطخ  اما   . تسا هوقلاب  ترارش   ، دوخ ۀطساو  هب 
اب  ، یونعم یاھییاسران  ینالقع و  ِیتاذ  ًاودب  یاھینوزومان  نیا  ِیونعم  ِیقطنم 

. تسا ربارب  یعقاو  ترارش  ققحت 

ِیھانتم ۀیاس   . دنتسھ ینمیرھا  هوقلاب  روط  هب  هدرم  کیتاتسا و  میھافم  یمامت 
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روط هب  کیتاتسا  میھافم   . تسا تکرح  لاح  رد  ًاموادم  هدنز  یبسن و  تقیقح 
میھافم  . دنراد یم  هاگن  بقع  ار  بھذم  ، و  هعماج  ، تسایس  ، شناد ریذپانرییغت 
دوبمک درخ  رد  اھنآ  اما   ، دننک هئارا  ار  صخشم  شناد  کی  تسا  نکمم  کیتاتسا 
هارمگ ار  وت  نانچ  تیبسن  موھفم  هک  هدن  هزاجا  اما   . دنتسھ تقیقح  دقاف  دنراد و 
تیبثت لرتنک  یناھیک و  نھذ  تیادھ  تحت  ناھج  یگنھامھ  یناوتن  هک  دزاس 

. یھد صیخشت  ار  لاعتم  حور  یژرنا و  طسوت  نآ  ۀدش 

تِرک ۀریزج  رد  - 5

، و دننک حیرفت  هک  دوب  نیا  نآ  ، و  دنتشاد فدھ  کی  طقف  تِرک  هب  نتفر  رد  نارفاسم 
نامدرم نایم  رد  راگزور  نآ  رد  تِرک  مدرم   . دننک یدرونھوک  یور و  هدایپ  هریزج  رد 

دینگ یسیع و   ، دوجو نیا  اب   . دندوبن رادروخرب  زیگنارب  کشر  ترھش  کی  زا  فارطا 
بیترت نیدب  دندرک و  بلج  یگدنز  هشیدنا و  رتالاب  حوطس  هب  ار  یرایسب  یاھناور 

نآ رد  ، و  دندومن یزیر  هیاپ  یحیسم  تراشب  یدعب  یاھشزومآ  عیرس  شریذپ  یارب 
مدرم نیا  یسیع   . دندش دراو  میلشروا  زا  نارگ  هظعوم  نیتسخن  هک  دوب  ماگنھ 

یاھاسیلک نامزاس  دیدجت  یارب  هک  هاگنآ  سلوپ  هچ  رگ   ، تشاد تسود  ار  تِرک 
. تفگ اھنآ  اب  هطبار  رد  یدنت  نانخس  داتسرف  هریزج  هب  ار  سوطیت  ًابقاعتم  نانآ 

ار بھذم  اب  هطبار  رد  دوخ  ینالوط  یوگتفگ  نیتسخن  تِرک  رد  هوک  رانک  رد  یسیع 
هک تسین  روآ  تفگش  : ” تفگ ، و  تفرگ رارق  ریثأت  تحت  رایسب  ردپ  . و  تشاد دانگ  اب 
اھنآ هک  متسناد  یمن  زگرھ  نم  اما   ، دنک یم  رواب  ییوگ  یم  وا  هب  هک  ار  هچ  رھ  رسپ 
تماقا لوط  رد  “ . قشمد رد  دسر  هچ  ات   ، دنتشاد یبھذم  نینچ  میلشروا  رد  یتح 
دینگ ، و  ددرگزاب دنھ  هب  اھنآ  اب  درک  داھنشیپ  یسیع  هب  ادتبا  دانگ  هک  دوب  هریزج  رد 

. دھد تیاضر  یرارق  نینچ  هب  یسیع  دیاش  هک  دش  نامداش  رکف  نیا  زا 

راگزومآ کی  راک  فقو  ار  دوخ  ارچ  دیسرپ  یسیع  زا  دینگ  هک  یماگنھ  زور  کی 
دوخ تقو  ندیسر  ارف  رظتنم  دیاب  زیچ  رھ   ، مرسپ : ” تفگ وا   ، تسا هدرکن  یناگمھ 
زا یا  هولج  چیھ  بارطضا و  زا  نازیم  چیھ  اما   ، یا هدش  دلوتم  ایند  نیا  رد  وت   . دوش

نامز رظتنم  روما  نیا  یمامت  رد  دیاب  وت   . درک دھاوخن  کمک  وت  دشر  هب  یربص  یب 
اب طقف   . دش دھاوخ  تخرد  یور  رب  زبس  ۀویم  ندیسر  بجوم  نامز  طقف   . یشاب

دیشروخ عولط  لابند  هب  دیشروخ  بورغ  لصف و  لابند  هب  لصف  نامز  تشذگ 
یفاک زورما  یارب  نیا  ، و  میتسھ مور  مزاع  تردپ  وت و  هارمھ  هب  نم  نونکا   . دیآ یم 
ناتساد وا  سپس  و  “ . تسا نم  ینامسآ  ردپ  ناتسد  رد  ًالماک  نم  یادرف   . تسا

. تفگ دینگ  هب  ار  موادم  یزاس  هدامآ  هنارایشھ و  راظتنا  لاس  لھچ  یسوم و 

شومارف زگرھ  دینگ  هک  داتفا  قافتا  یزیچ  کین  یاھردنب  هب  رادید  کی  نایرج  رد 
ماجنا یراک  دناوتب  دنک  وزرآ  وا  هک  دش  یم  بجوم  هشیمھ  دادخر  نیا  ۀرطاخ  ؛  درکن
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هارگرزب رد   . دھد رییغت  دنھ  شیردام  نیمزرس  رد  ار  تساک  متسیس  هک  دھد 
یماگنھ  . درک یم  هلمح  هدرب  رتخد  کی  هب  تشاد  تسم  دساف و  مدآ  کی  یمومع 
هناوید درم  شروی  زا  ار  رتخد  تفاتش و  شیپ  هب  دید  ار  رتخد  یراتفرگ  یسیع  هک 

اب ار  نیگمشخ  درم  وا   ، دوب هدیبسچ  وا  هب  هدز  تشحو  ۀچب  هک  یلاح  رد   . درک رود 
هک نیا  ات   ، تشاد هاگن  نما  ۀلصاف  کی  رد  دوخ  ۀدش  زارد  دنمتردق  تسار  یوزاب 
ًایوق دینگ   . درک هتسخ  ار  دوخ  اوھ  هب  دوخ  نیگمشخ  تابرض  ندیبوک  اب  هراچیب  مدآ 
رگا  . دش عنام  شردپ  اما   ، دنک کمک  یسیع  هب  دیاب  هیضق  راھم  یارب  هک  درک  سح 
اھنآ زیمآ  محرت  لمع  تسناوت  وا   ، دننک تبحص  رتخد  نابز  اب  دنتسناوت  یمن  اھنآ  هچ 
زا دندرک  یم  یھارمھ  شلزنم  ات  ار  وا  اھنآ  یات  هس  رھ  هک  یلاح  رد  دمھفب و  ار 
اب یسیع  یصخش  دروخرب  نیرتکیدزن  ًالامتحا  نیا   . درک ینادردق  هنامیمص  اھنآ 

یراوشد راک  بش  نآ  رد  وا  اما   . دوب مسج  رد  شیگدنز  رساترس  رد  شناعونمھ 
. دیبوکن ار  تسم  درم  ارچ  دھد  حیضوت  دینگ  هب  درک  شالت  هک  دوب  نیا  نآ  ، و  تشاد

دیاب دوب  هدز  ار  رتخد  هک  تاعفد  نامھ  هب  لقادح  درم  نیا  هک  درک  یم  روصت  دینگ 
. دش یم  هدیبوک 

دیسرت یم  هک  یناوج  درم  - 6

درم کی  اب  ینالوط  یوگتفگ  کی  یسیع   ، دندوب اھھوک  یالاب  رد  اھنآ  هک  یلاح  رد 
ترشاعم زا  دوب  هتسناوتن  نوچ  ناوج  نیا   . تشاد دوب  نیگمغ  هدیسرت و  هک  ناوج 

اب وا  ؛  دوب هدرب  هانپ  اھ  هپت  رد  اوزنا  هب   ، دنک ادیپ  بلق  توق  شمارآ و  شناعونمھ  اب 
طیارش اب  یعیبط  تالیامت  نیا   . دوب هدش  گرزب  تراقح  یگدنامرد و  سح  کی 

هدش تیوقت  دوب  هدش  هجاوم  اھنآ  اب  دشر  نیح  رد  ناوجون  نیا  هک  رامشیب  راوشد 
هک نیا  زا  دعب   . دوب هلاس  هدزاود  هک  یتقو   ، شردپ نداد  تسد  زا  صوصخ  هب   ، دوب
زور نینچ  رد  ارچ  نم ! تسود   ، اھدورد : ” تفگ یسیع   ، دندش انشآ  مھ  اب  اھنآ 
، هدش وت  هودنا  بجوم  هک  هداد  خر  یزیچ  رگا  ؟  یتسھ نیگمغ  ردقنیا  ییابیز 
یعقاو یدونشخ  بجوم  لاح  رھ  هب   . منک کمک  وت  هب  یقیرط  هب  مناوتب  نم  دیاش 

“. مراد ینازرا  وت  هب  ار  متامدخ  هک  تسا  نم 

وا ناور  هب  راب  نیمود  یارب  یسیع  اذل  ، و  تشادن وگتفگ  هب  یلیامت  ناوج  درم 
مدرم زا  ات  یور  یم  اھ  هپت  نیا  یالاب  هب  وت  هک  ممھف  یم  نم  : ” تفگ دش و  کیدزن 
منادب ملیام  نم  اما   ، ینک تبحص  نم  اب  یھاوخ  یمن  هتبلا  ور  نیا  زا  ؛  یوش رود 

؟ و یناد یم  ار  کیراب  یاھھار  نیا  تھج  وت  ایآ  ؛  یتسھ انشآ  اھ  هپت  نیا  اب  وت  ایآ  هک 
ناشن نم  هب  ار  سکینِف  هب  نتفر  ریسم  نیرتھب  یناوت  یم  ایآ   ، قافتا بسح  رب 
دنمقالع رایسب  ًاعقاو  وا  ، و  دوب انشآ  رایسب  اھھوک  نیا  اب  ناوج  نیا   ، لاح ؟ “ یھد
هک دش  دنمقالع  دایز  ردقنآ   ، دیوگب یسیع  هب  ار  سکینِف  هب  نتفر  هار  هک  دش 

. داد حیضوت  لماک  روط  هب  ار  تایئزج  ۀمھ  درک و  میسرت  نیمز  یور  ار  اھھار  یمامت 
دومناو یظفاحادخ و  زا  دعب  یسیع  هک  یتقو   ، دش واکجنک  هدز و  تریح  وا  اما 
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وت هک  مناد  یم  یبوخ  هب  نم  : ” تفگ درک و  ور  وا  هب  هاگان  هب   ، اجنآ کرت  هب  ندرک 
هنالداع هن  هنانابرھم و  هن  نم  یارب  اما  ؛  یوش هتشاذگ  اھنت  دوخ  هودنا  رد  یلیام 

ار یا  هنادنمتواخس  کمک  نینچ  سکینِف  هب  نتفر  هار  نیرتھب  ِنتفای  یارب  هک  تسا 
نیرتمک هک  نیا  نودب   ، منک کرت  ار  وت  یرکف  یب  اب  سپس  مراد و  تفایرد  وت  زا 

هطبار رد  تیادھ  کمک و  یارب  وت  زیمآ  سامتلا  یاضاقت  هب  هک  مروآ  لمع  هب  یشالت 
رد اجنیا  رد  ندوب  نمض  وت  هک   ، تشونرس فدھ  یوس  هب  نتفر  یارب  هار  نیرتھب  اب 

تلع هب  وت  هک  روطنامھ   . مھد خساپ  یتسھ  شلابند  هب  تبلق  رد  هوک  رانک 
هار زین  نم   ، یناد یم  یبوخ  هب  ار  نآ  هب  نتفر  یاھھار  سکینِف  هب  ددعتم  یاھرفس 

یبوخ هب  ار  وت  ۀتفاین  ققحت  یاھوزرآ  هدنام و  ماکان  یاھدیما  رھش  هب  نتفر 
“. تخاس مھاوخن  دیماان  ار  وت   ، یا هدرک  کمک  یاضاقت  نم  زا  وت  نوچ  . و  مناد یم 
زیچ چیھ  نم  یلو  : ” داد خساپ  نابز  تنکل  اب  اما   ، تفرگ رارق  ریثأت  تحت  ًابیرقت  ناوج 

: تفگ دوب  هتشاذگ  وا  ۀناش  یور  تسد  ینابرھم  اب  هک  یسیع  و  “ . متساوخن وت  زا 
. یدرک تساوخرد  مبلق  زا  هناقاتشم  یاھھاگن  اب  هکلب   ، تاملک اب  هن   ، مدنزرف هن  ”
کمک یایوگ  تساوخرد  کی   ، دراد تسود  ار  شناعونمھ  هک  یسک  یارب   ، مرسپ

ات نیشنب  نم  رانک   . دراد دوجو  دنز  یم  جوم  نآ  رد  سأی  یدیمون و  هک  وت  یامیس  رد 
هب یدرف  یاھمغ  زا  هک  یداش  یاھھارھاش  تمدخ و  یاھھار  ۀرابرد  نم 

هار نامسآ  یادخ  تمدخ  رد  اھناسنا و  یردارب  رد  زیمآرھم  یاھتیلاعف  یاھیداش 
“. میوگب وت  هب  درب  یم 

، و دوب هدرک  ادیپ  یسیع  اب  وگتفگ  هب  یدایز  رایسب  قایتشا  ماگنھ  نیا  ات  ناوج  درم 
زا زیرگ  هار  ، و  دنک کمک  وا  هب  هک  درک  سامتلا  وا  هب  دز و  وناز  یسیع  یاپ  یولج  وا 

تسود : ” تفگ یسیع   . دھد ناشن  وا  هب  ار  وا  تسکش  یصخش و  هودنا  یایند 
هطاحا کچوک  نانمشد  اب  وت  تسا  نکمم  زیخ ! اپ  هب  درم  کی  لثم  زیخرب !  ، نم

گرزب یاھزیچ  اما   ، یشاب هدنام  بقع  تفرشیپ  زا  رایسب  عناوم  اب  یشاب و  هدش 
حبص زور  رھ  دیشروخ   . دنتسھ وت  نابیتشپ  تانئاک  ایند و  نیا  یعقاو  یاھزیچ  و 

نیرتدنمتردق و یارب  هک  روطنامھ  تسرد   ، دیوگ دماشوخ  وت  هب  ات  دنک  یم  عولط 
تالضع یوق و  ندب  کی  وت   ، رگنب  . دنک یم  نینچ  نیمز  رد  ناسنا  نیرت  قفوم 

ًابیرقت نیا   ، هتبلا  . تسا رتھب  لومعم  دح  زا  وت  یکیزیف  هاگتسد   . یراد دنمتردق 
، دوخ یاھیتخبروش  رطاخ  هب  ینیشنب و  هوک  رانک  رد  اجنیا  رد  هک  تسا  هدیاف  یب 

یاھراک هک  یورب  ییاج  هب  ناباتش  وت  رگا  اما   . یوش نوزحم   ، یلیخت ای  یعقاو 
وت  . یھد ماجنا  یگرزب  یاھراک  دوخ  ندب  اب  یناوت  یم   ، دنتسھ ماجنا  رظتنم  گرزب 

دناوت یمن  راک  نیا  اما   ، یزیرگب دوخ  نیگمغ  ِنتشیوخ  زا  ینک  یم  یعس  یراد 
یا هدنز  هک  ینامز  ات  ؛  دنتسھ یعقاو  وت  یگدنز  تالکشم  وت و   . دوش ماجنا 

وت یوق  ندب   . تسا رداق  نشور و  وت  نھذ   ، رگنب زاب  اما   . یزیرگب اھنآ  زا  یناوت  یمن 
لح ار  شتالکشم  ات  دنبب  راک  هب  ار  تنھذ   . دراد نآ  تیادھ  یارب  شوھاب  نھذ  کی 
ناویح کی  لثم  هک  هدن  هزاجا  رگید  ؛  دنک راک  تیارب  هک  هدب  شزومآ  دوخ  درخ  هب  ؛  دنک
سرت ۀدنکفارس  ۀدرب  هتشذگ  لاور  هب  هک  نیا  یاج  هب   . دبای هبلغ  وت  رب  سرت  رکف  یب 
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لح رد  تنھذ  دیاب   ، یشاب دوخ  نھذ  تسکش  یگدرسفا و  ریسا  مداخ  و 
وت لیسناتپ   ، همھ زا  رتدنمشزرا  اما   . دشاب وت  ِعاجش  ِدحتم  وت  یگدنز  تالکشم 
ار وت  نھذ  ، و  دنک یم  یگدنز  وت  نورد  رد  هک  تسا  یحور   ، یعقاو تفرشیپ  یارب 

یطرش هب   ، دشخب یم  ماھلا  دزیگنا و  یمرب  ندب  نتخاس  لاعف  نآ و  لرتنک  یارب 
دوخ یونعم  تشرس  بیترت  نیدب  یزاس و  اھر  سرت  یاھریجنز  لغ و  زا  ار  نآ  هک 

یاھترارش زا  ار  وت  ییاھر  هدنز  نامیا  دنمورین  روضح  قیرط  زا  هک  یزاس  رداق  ار 
نیون و قشع  نآ  یاریگ  روضح  قیرط  زا  نامیا  نیا  سپس  . و  دنک زاغآ  یلمع  یب 
نیا ، و  درک دھاوخ  بولغم  ار  اھناسنا  زا  سرت  ًاروف  وت  ناعونمھ  یارب  طلسم  ًامامت 
وت بلق  رد  هک  یتریصب  اریز   ، درک دھاوخ  رپ  راشرس  یا  هنوگ  هب  ار  وت  ناور  یدوز  هب 

. یتسھ دنوادخ  دنزرف  کی  وت  هک  دھد  یم  ناشن  وت  هب  هدش  هداز 

ناسنا کی  ناونع  هب  ، و  یوش دلوتم  ون  زا  ادخ  رطاخ  هب  دیاب  وت   ، زور نیا  رد   ، مرسپ ”
. و یوش راوتسا  ون  زا   ، اھناسنا هب  تمدخ  هب  هدش  فقو  ، و  عاجش  ، رادنامیا

هب  ، یوش میظنت  ون  زا  هنوگ  نیدب  یگدنز  هب  تبسن  تدوخ  نورد  رد  هک  یماگنھ 
هداز یا —  هدش  هداز  ون  زا  وت  ؛  یوش یم  میظنت  ون  زا  ناھج  هب  تبسن  بیترت  نیمھ 

یاھدرواتسد ۀدنریگ  رب  رد  وت  یگدنز  یمامت  سپ  نیا  زا  و  حور —  زا  هدش 
هزیگنا وت  هب  یدیمون  ؛  دیشخب دھاوخ  ورین  وت  هب  یراوشد   . دوب دھاوخ  هنادنمزوریپ 

دھاوخرب ار  وت  عناوم  ؛ و  دیبلط دھاوخ  شلاچ  هب  ار  وت  تالکشم  ؛  داد دھاوخ 
. نک عادو  نازیرگ  ِیلدزب  دولآ و  سرت  راب  تفخ  یگدنز  اب  زیخرب !  ، ناوج درم   . تخیگنا

رد ار  دوخ  یگدنز  دنوادخ  دنزرف  کی  ناونع  هب  درگزاب و  تمدخ  ماجنا  هب  ناباتش 
نیمز رد  ناسنا  ۀنادنمتفارش  تمدخ  فقو  هک  یناسنا  ناونع  هب   ، ربب شیپ  مسج 
هدش هداد  صیصخت  تیدبا  رد  دنوادخ  نادواج  دنمھوکش و  تمدخ  هب  هدش و 

“. تسا

رد سوطیت  کیدزن  راکمھ  تِرک و  رد  نایحیسم  ربھر  ًابقاعتم   ، لابقا  ، ناوج نیا  و 
. دیدرگ تِرک  نارادنامیا  ۀیحور  ءاقترا  یارب  وا  یاھشالت 

رد زور  کی  دندش  اوق  دیدجت  هدرک و  تحارتسا  یتسار  هب  نارفاسم  هک  نیا  زا  سپ 
زور ود  ، و  دننک ینارقیاق  اقیرفآ  لامش  رد  ژاتراک  دصقم  هب  ات  دندش  هدامآ  رھظ  دودح 

سُفور مان  هب  یناوجون  هب  دینگ  یسیع و  هک  دوب  اجنیا  رد   . دندرک فقوت  ناوریق  رد 
وا اھنآ   . دندناسر هیلوا  یاھکمک  دوب  هدید  بیسآ  راب  زا  رپ  یراگ  کی  ِیشاپورف  اب  هک 

اھدعب هک  دید  یمن  مھ  ار  نآ  باوخ  نوعمش  شردپ  ، و  دندرب شردام  دزن  لزنم  هب  ار 
یا هبیرغ  نامھ  درک  لمح  شیارب  ار  شبیلص  یمور  زابرس  کی  نامرف  هب  هک  یدرم 

. دوب شرسپ  تسود  یراگزور  هک  دوب 
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، یعامتجا لئاسم  ۀرابرد  تاقوا  رتشیب  ژاتراک  هب  نتفر  ریسم  رد  یسیع 
کی یتح  یتخس  هب  ؛  درک یم  تبحص  دوخ  یاھیرفس  مھ  اب  یراجت  ، و  یسایس

کی یسیع  هک  دندرب  یپ  دینگ  دانگ و  راب  نیلوا  یارب   . دش هتفگ  بھذم  ۀرابرد  تغل 
شنیزاغآ یگدنز  ۀرابرد  ییاھناتساد  نتفگ  اب  ار  وا  اھنآ  ، و  تسا بوخ  یوگناتساد 

گرزب لیلج  رد  وا  هک  دنتفای  یھاگآ  نینچمھ  اھنآ   . دنتشاد هاگن  لوغشم  لیلج  رد 
. قشمد ای  میلشروا  رد  هن  هدش و 

دنا هدرک  تاقالم  قافتا  بسح  رب  اھنآ  هک  یصاخشا  رثکا  دوب  هدش  هجوتم  هک  دینگ 
یراک هچ  تسود  ندرک  ادیپ  یارب  ناسنا  دیسرپ   ، دندوب هدش  یسیع  بوذجم 

ریگب دای  ؛  وشب دنمقالع  دوخ  ناعونمھ  هب  : ” تفگ وا  راگزومآ  ؟  دھد ماجنا  دناوت  یم 
یراک اھنآ  یارب  هک  شاب  یتیعقوم  رظتنم  یشاب و  هتشاد  تسود  ار  اھنآ  هنوگچ 
نیا وا  سپس  “، و  دوش ماجنا  دنھاوخ  یم  اھنآ  یتسھ  نئمطم  هک  یھد  ماجنا 
ادیپ تسود  دھاوخ  یم  هک  یسک  : ” درک لوق  لقن  ار  یدوھی  یمیدق  لثملا  برض 

“. دھد ناشن  دوخ  زا  هناتسود  راتفر  دیاب  دنک 

ییارتیم نھاک  کی  اب  یندنام  دای  هب  ینالوط و  یوگتفگ  کی  ژاتراک  رد  یسیع 
هیردنکسا رد  یناریا  درف  نیا   . تشاد تیدبا  نامز و  ۀرابرد  ، و  یگنادواج ۀرابرد 

خساپ رد  یسیع   . دریگب دای  یسیع  زا  دوب  لیام  یتسار  هب  وا  ، و  دوب هتفای  شزومآ 
: تفگ نینچ  اوتحم  رد  زورما و  مالک  هب  وا  ددعتم  یاھشسرپ  هب 

هدھاشم قولخم  ریمض  طسوت  هک  تسا  ارذگ  ِیراج  یاھدادخر  نایرج  نامز 
نآ قیرط  زا  هک   ، دوش یم  هداد  یلاوت  بیترت  هب  هک  تسا  یمان  نامز   . دوش یم 
ۀدیدپ کی  اضف  ِناھج   . دنوش یم  کیکفت  مھ  زا  هدش و  هداد  صیخشت  اھدادخر 
تشھب تباث  ۀدودحم  زا  جراخ  رد  یلخاد  تیعقوم  رھ  زا  هک  تسا  نامز  اب  طبترم 

کی ناونع  هب  هک  یزیچ  اب  هطبار  رد  طقف  نامز  تکرح   . دوش یم  عقاو  شرگن  دروم 
تشھب و  ، اھناھج ناھج  رد   . دوش یم  راکشآ  دنک  یمن  تکرح  اضف  رد  ینامز  ۀدیدپ 

تیصخش  ، ینوکسم تارک  رد   . دنتسھ ود  رھ  اضف  نامز و  زا  رتارف  نآ  یاھتیھولا 
( دوش یم  میظنت  هدش و  عقاو  ینکس  دروم  یتشھب  ردپ  حور  طسوت  هک   ) یرشب
ارذگ یاھدادخر  ِیدام  یلاوت  زا  دناوت  یم  هک  تسا  یکیزیف  ۀطوبرم  تیعقاو  اھنت 

. دور رتارف 

تلع هب  نامز   ، ناسنا یارب  یتح  ، و  دننک یمن  سح  ار  نامز  ناسنا  لثم  تاناویح 
هب اما  ؛  دسر یم  رظن  هب  اھدادخر  یلاوت  کی  ناس  هب  شدودحم  یمسق و  شرگن 
شرگن  ، دور یم  شیپ  نورد  یوس  هب  هک  روطنیمھ  ، و  دبای یم  زارف  ناسنا  هک  جیردت 

شتیمامت رد  رتشیب  رتشیب و  هک  تسا  نانچ  یدادیور  ِتکرح  نیا  ۀدنبای  طسب 
رظن هب  اھدادخر  یلاوت  کی  ناونع  هب  ًاقباس  هک  هچنآ   . دوش یم  هداد  صیخشت 

؛ دش دھاوخ  هدید  طبترم  ًالماک  مامت و  ۀخرچ  کی  تروص  هب  ماگنھ  نآ  رد  دیسر  یم 
ار اھدادخر  یطخ  یلاوت  ِنیشیپ  ِریمض  یاج  قیرط  نیدب  لکش  یا  هریاد  ِینامزمھ 
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. تفرگ دھاوخ  هدنیازف  روط  هب 

دوجو  ، دشاب یم  نامز  هب  طورشم  هک  هنوگ  نادب   ، اضف زا  توافتم  تشادنپ  تفھ 
. اضف ۀلیسو  هب  نامز  هن   ، دوش یم  یریگ  هزادنا  نامز  ۀلیسو  هب  اضف   . دراد

ًافرص اضف   . تسا اضف  تیعقاو  تخانش  رد  یناوتان  زا  یشان  دنمشناد  یمگردرس 
یھت اضف   . تسین ناھج  ءایشا  ِندوب  طبترم  رد  عونت  زا  ینالقع  تشادرب  کی 

دَوَر رتارف  اضف  زا  ًاشخب  دناوت  یم  یتح  هک  دناد  یم  ناسنا  هک  یزیچ  اھنت  ، و  تسین
لمع یدام  ءایشا  ِییاضف  طابترا  موھفم  زا  لقتسم  دناوت  یم  نھذ   . تسا نھذ 
یا و هزادنا  ات  دنرادروخرب  قولخم  تبترم  زا  هک  یتادوجوم  ۀیلک  یارب  اضف   . دنک

رتکیدزن یناھیک  دعب  تفھ  ِیھاگآ  هب  یھاگآدوخ  هچ  رھ   . تسا یھانتم  ًاتبسن 
اضف لیسناتپ  اما   . دوش یم  کیدزن  رتشیب  تیئاغ  هب  هوقلاب  یاضف  موھفم   ، دوش

. تسا یئاغ  یتسار  هب  قلطم  حطس  رد  طقف 

ناھیک ۀدنوش  لماک  هدنبای و  زارف  حوطس  رد  ناھج  تیعقاو  هک  دشاب  صخشم  دیاب 
رد هدنبای  اقب  یاھناسنا   ، تیاھن رد   . دراد یبسن  هشیمھ  هدنبای و  طسب  ینعم  کی 

. دنبای یم  تسد  تیوھ  هب  یدعب  تفھ  ناھج  کی 

ماجرف  ، دبای یم  زارف  اھناھج  حوطس  رد  دنمشیدنا  هاگآ و  تیصخش  هک  جیردت  هب 
شوختسد هک  دوش  یم  نیا  دراد  یدام  أشنم  هک  ینھذ  رد  اضف  نامز –  موھفم 

یدام و حوطس  نایم  ینھذ  هب  ناسنا  هک  یماگنھ   . دوش یپایپ  یاھ  هعسوت 
کاردا تیفیک  ۀنیمز  رد  اضف  نامز –  زا  وا  یاھتشادرب   ، دبای یم  تسد  دوجو  یونعم 

یاھتشادنپ  . تفای دھاوخ  طسب  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب   ، ود رھ   ، هبرجت تیمک  و 
شنیب و قمع  شیازفا  ببس  هب  ورشیپ  ِیحور  تیصخش  کی  ِیناھیک  ۀدنبای  طسب 

حوطس هب   ، نورد الاب و  هب  تیصخش  هک  روطنیمھ  . و  تسا ود  رھ   ، یھاگآ ۀرتسگ 
هب هدنیازف  روط  هب  اضف  نامز -  تشادرب   ، دسر یم  هنوگ  - تیھولا ِیلاعتم 

، و یبسن روط  هب   . دش دھاوخ  کیدزن  اھقلطم  یاضف  دقاف  نامز و  دقاف  یاھتشادرب 
ماجرف نادنزرف  طسوت  قلطم  حطس  یاھتشادرب  نیا   ، هنایارگ یلاعت  لین  قباطم 

. دنوش یم  مسجت  یئاغ 

مور لپان و  هب  نتفر  هار  رد  - 8

کی اجنیا  رد  یسیع   . دوب تلام  ۀریزج  رد  ایلاتیا  هب  نتفر  ریسم  رد  فقوت  نیتسخن 
نیا  . تشاد سودالک  مان  هب  دیماان  هدرسفا و  ناوج  درم  کی  اب  ینالوط  یوگتفگ 
بتاک اب  وگتفگ  هک  یماگنھ  اما   ، دھد همتاخ  دوخ  یگدنز  هب  هک  تشاد  رظن  رد  درف 

؛ دش مھاوخ  وربور  یگدنز  اب  درم  کی  لثم  نم  : ” تفگ  ، دناسر نایاپ  هب  ار  قشمد 
مھاوخ زاب  دوخ  مدرم  دزن  نم   . درک مھاوخن  یزاب  ار  وسرت  مدآ  کی  شقن  رگید  نم 

رگ هظعوم  کی  نآ  زا  دعب  هاتوک  یتدم  وا  “ . درک مھاوخ  عورش  ون  زا  ًالماک  تشگ و 
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هب لپان  مور و  رد  تیحیسم  مالعا  رد  نآ  زا  دعب  زاب  ، و  تشگ نویبلک  قاتشم 
هظعوم ار  حیسم  تراشب  تفر و  ایناپسا  هب  سرطپ  گرم  زا  دعب  ، و  تسویپ سرطپ 
نامھ دیشخب  ماھلا  وا  هب  تلام  رد  هک  یدرم  هک  تفاین  یھاگآ  زگرھ  وا  اما   . درک

. دومن مالعا  ایند  ۀدنھد  تاجن  ناونع  هب  ار  یو  ًابقاعتم  وا  هک  دوب  یسیع 

اجنیا رد  اھنآ  فقوت  ِهجوت  روخرد  دادخر   . دندنارذگ زوکاریس  رد  ار  لماک  ۀتفھ  کی  اھنآ 
یسیع و هک  یا  هناخرفاسم  زا  وا   . دوب  ، هدرک شزغل  یدوھی  کی   ، ارزِع یزومآزاب 
دروخرب زرط  روحسم  ارزِع   . درک یم  یرادھاگن  دندوب  هدرک  فقوت  نآ  رد  شناھارمھ 

. ددرگزاب لیئارسا  نامیا  هب  دنک  کمک  وا  هب  درک  تساوخرد  وا  زا  دوب و  هدش  یسیع 
نیتسار دنزرف  کی  مھاوخ  یم  نم  : ” تشاد زاربا  ار  دوخ  یدیماان  راتفگ  نیا  اب  وا 
یتسار هب  وت  رگا  : ” تفگ یسیع  “ . مبایب ار  ادخ  مناوت  یمن  اما   ، مشاب میھاربا 

وا هک  تسا  نیا  هاوگ  دوخ  ۀطساو  هب  دیدش  لیم  نیا   ، ینک ادیپ  ار  ادخ  یھاوخ  یم 
، ینک ادیپ  ار  ادخ  یناوت  یمن  هک  تسین  نیا  وت  یراوشد   . یا هدرک  ادیپ  شیپ  زا  ار 

ار ادخ  هک  تسا  نیا  ًافرص  وت  لکشم   . تسا هدرک  ادیپ  ار  وت  شیپ  زا  ردپ  اریز 
تشگ یھاوخ  نم  لابند  هب  : ’ یا هدناوخن  یبن  یایمرا  باتک  رد  ایآ   . یسانش یمن 
ربمایپ نیمھ  زاب  و  ‛ . تفای یھاوخ  ارم  ییوجب  ارم  دوخ  بلق  یمامت  اب  هک  هاگنآ  و 

، و متسھ دنوادخ  نم  هک   ، یسانشب ارم  هک  داد  مھاوخ  یبلق  وت  هب  و  : ’ دیوگ یم 
نینچمھ ایآ  و  ‛ . دوب مھاوخ  وت  یادخ  نم  ، و  تشاد یھاوخ  قلعت  نم  مدرم  هب  وت 
یسک رگا  ، و  درگن یم  اھناسنا  هب  وا  : ’ دیوگ یم  هک  یا  هدناوخن  سدقم  باتک  رد 

، دیشخبن یدوس  ارم  ، و  ما هتخاس  شودخم  ار  قح  ما و  هدرک  هانگ  نم  دیوگب :
دھاوخ ار  رون  وا  ، و  داد دھاوخ  تاجن  یکیرات  زا  ار  ناسنا  نآ  ناور  دنوادخ  سپس 

هارمھ هب   ، یدوھی نیا  اھدعب   . شناور تیاضر  قباطم  درک و  ادیپ  ار  ادخ  ارزع  و  “ . دید
. تخاس زوکاریس  رد  ار  یحیسم  یاسیلک  نیتسخن   ، ینانوی دنمتورث  شیکون  کی 

ات دوب  یفاک  ردقنآ  نآ  تدم  لوط  اما   ، دندرک فقوت  انیسِم  رد  زور  کی  یارب  اھنت  اھنآ 
وا زا  یسیع   . دنک ضوع  ار  دوب  هویم  شورفتسد  کی  هک  کچوک  رسپ  کی  یگدنز 

هاگن یسیع و  تاملک  رسپ   . درک هیذغت  تایح  نان  اب  ار  وا  ضوع  رد  دیرخ و  هویم 
هک یلاح  رد  یسیع   . درکن شومارف  زگرھ  دوب  مأوت  نآ  اب  هک  ار  یا  هنانابرھم 

زا هک  روطنیمھ   ، مرسپ دوردب  : ” تفگ دوب  هتشاذگ  رسپ  ۀناش  یور  ار  شتسد 
هیذغت ار  ندب  هک  نیا  زا  دعب  ، و  شاب عاجش  ینک  یم  دشر  یگنادرم  هب  یکدوک 

دھاوخ وت  اب  نم  ینامسآ  ردپ  . و  ینک هیذغت  زین  ار  ناور  هنوگچ  هک  ریگب  دای   ، یدرک
اھدعب دش و  ییارتیم  بھذم  هاوخاوھ  کی  رسپ  نآ  “ . تفر دھاوخ  وت  زا  شیپ  دوب و 

. دیورگ یحیسم  داقتعا  هب 

رود  ، مور  ، ناشدصقم زا  هک  دندرک  ساسحا  دندیسر و  لپان  هب  ماجنارس  اھنآ 
هب یسیع  هک  یتقو  زا  اوس  ، و  تشاد یدایز  یراجت  راک  لپان  رد  دانگ   . دنتسین
شواک رادید و  رد  ار  دوخ  تغارف  تقو  دینگ  وا و   ، دوب زاین  دروم  مجرتم  کی  ناونع 
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دنتسھ دنمزاین  دیسر  یم  رظن  هب  هک  ییاھنآ  نتفای  رد  دینگ   . دندرک فرص  رھش 
یدایز تاریخ  دندرک و  ادیپ  یدایز  رقف  رھش  نیا  رد  اھنآ   . دش یم  هربخ  تشاد 

زا دعب  وا  هک  هاگنآ   ، دیمھفن زگرھ  ار  یسیع  تاملک  ینعم  دینگ  اما   . دندرک میسقت 
یا هنوگ  هب  ندرک  تبحص  ندرک و  گنرد  زا  ینابایخ  یادگ  کی  هب  هکس  کی  نداد 

هک یسک  یارب  ارچ  : ” تفگ یسیع   . درک عانتما  درم  نآ  اب  هدنھد  یلست 
ردپ حور  ؟  یھد ردھ  ار  تاملک  دنک  کرد  ییوگ  یم  هک  ار  هچنآ  ینعم  دناوت  یمن 
ار وا  دھد و  شزومآ  درادن  یدنزرف  یارب  یتیفرظ  چیھ  هک  یسک  هب  دناوت  یمن 

وا هک  نیا  ؛ و  تشادن لامرن  نھذ  درم  نیا  هک  دوب  نیا  یسیع  روظنم  “ . دھد تاجن 
. دوب حور  تیادھ  هب  تبسن  شنکاو  ناوت  دقاف 

ًالماک ار  رھش  ناوج  درم  یسیع و  ؛  تشادن دوجو  یمھم  ۀبرجت  چیھ  لپان  رد 
یداش و  ، کدوک ، و  نز  ، درم اھدص  هب  رایسب  یاھندز  دنخبل  اب  دندرک و  شواک 

. دندرک شخپ  رورس 

زا اھنآ   . دندرک فقوت  آوپاک  رد  زور  هس  یارب  ، و  دنتفر مور  هب  آوپاک  هار  زا  اجنیا  زا  اھنآ 
، و دنداد همادا  رفس  هب  مور  یوس  هب  دوخ  ربراب  تاناویح  رانک  رد  نایپآ  ۀداج  قیرط 
ار ایند  رساترس  رد  رھش  نیرتگرزب  یروتارپما و  دامن  نیا  دندوب  قاتشم  هس  رھ 

. دننیبب
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 131
ایند بھاذم 

ۀدمع شخب  ناوج  درم   ، هیردنکسا رد  دینَگ  ، و  دانُگ  ، یسیع تقوم  تماقا  لوط  رد 
یاھشزومآ یروآدرگ  فرص  دوبن  مھ  مک  هک  ار  شردپ  لوپ  زا  یرادقم  شتقو و 

تصش زا  شیب  دینَگ   . دومن یناف  ناسنا  اب  وا  طباور  دنوادخ و  ۀرابرد  ایند  بھاذم 
هطبار رد  ایند  ِیبھذم  یاھنیرتکد  صیخلت  نیا  نتخاس  رد  ار  هتخومآ  شناد  مجرتم 
هک دوش  هداد  حیضوت  ینشور  هب  هتشون  نیا  رد  دیاب  . و  درک مادختسا  اھتیھولا  اب 

ای میقتسم  روط  هب  دندرک  یم  فیصوت  ار  یتسرپاتکی  هک  اھشزومآ  نیا  ۀیلک 
قتشم قداص  کلم  اتنِو  یکام  یاھرنویسیم  یاھ  هظعوم  زا  ًاتدمع  میقتسمریغ 

هناگی یادخ  نیرتکد  ات  دنتشگ  مازعا  میلاس  رد  ناشیزکرم  رقم  زا  اھنآ   . دندوب هدش 
. دننک شخپ  نیمز  طاقن  یصقا  رد  ار  هبترمالاو —  — 

تخاس هدامآ  مور  هیردنکسا و  رد  وا  هک  دینَگ  ۀتشون  تسد  زا  یا  هصالخ  اجنیا  رد 
هدش ظفح  دنھ  رد  وا  گرم  زا  دعب  لاس  اھدص  ات  سیون  تسد  نیا   . دوش یم  هئارا 

: دومن یروآ  درگ  نیریز  تروص  هب  ناونع  هد  تحت  ار  بلاطم  نیا  وا   . دوب

یبلک ۀفسلف  - 1

یدوھی بھذم  رد  هک  ییاھنآ  زا  ریغ  هب   ، قداص کلم  نویراوح  یاھشزومآ  ۀدنامیقاب 
رب رد  دینَگ  باختنا   . دندش ظفح  نویبلک  یاھنیرتکد  رد  وحن  نیرتھب  هب  دنتفای  ماود 

: دوب نیریز  بلاطم  ۀدنریگ 

ۀریاد دنوادخ   . تسا نیمز  نامسآ و  ۀبترمالاو  یادخ  وا  ؛  تسا لاعتم  دنوادخ  ”
ۀدنزاس هناگی  وا   . دنک یم  ییاورنامرف  اھناھج  ناھج  رب  ، و  تسا تیدبا  لماک 
عوقو هب  زیچ  نآ   ، دراد یم  ررقم  ار  یزیچ  وا  یتقو   . تسا نیمز  اھنامسآ و 

هک زیچ  رھ   . تسا نابرھم  هدنشخب و  وا  ، و  تسا هناگی  یادخ  ام  یادخ   . ددنویپ یم 
رون هبترمالاو  یادخ   . تسام یادخ  لثم  تسا  ابیز  ، و  نیتسار  ، سدقم  ، الاو

. تسا بونج  ، و  لامش  ، برغ  ، قرش یادخ  وا  ؛  تسا نیمز  نامسآ و 
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اجرباپ لالج  هوکش و  رد  لاعتم  ناشخرد  تروص   ، دورب نیب  زا  نیمز  رگا  یتح  ”
اھنت  . تسا زیچ  رھ  نایاپ  زاغآ و   ، نیرخآ نیلوا و  هبترمالاو  یادخ   . دنام دھاوخ 

، و تسا دوجوم  دوخ -  دنوادخ   . تسا تقیقح  وا  مان  ، و  دراد دوجو  ادخ  کی  نیمھ 
رداق ام  یادخ   . تسا نارکیب  نادواج و  وا  ؛  تسا تموصخ  مشخ و  هنوگ  رھ  دقاف  وا 
دوخ طقف  ام   ، دراد یرایسب  یاھیلجت  وا  هک  یلاح  رد   . تسا تواخسرپ  قلطم و 

؛ دراد یھاگآ  ام —  تانالعا  ام و  رارسا  زیچ —  همھ  زا  دنوادخ   . میتسرپ یم  ار  ادخ 
زیچ همھ  اب  وا  تردق   . میتسھ هچ  راوازس  ام  زا  کی  رھ  هک  دناد  یم  نینچمھ  وا 

. تسا ربارب 

وا زا  هک  تسا  یناسک  ۀیلک  یافواب  ظفاحم  کی  هدنھد و  شمارآ  کی  دنوادخ  ”
دننک یم  تمدخ  وا  هب  هک  یناسک  ۀیلک  هب  وا   . دنزرو یم  دامتعا  وا  هب  دنسرت و  یم 

. دراد دوجو  هبترمالاو  یادخ  تردق  رد  شنیرفآ  یمامت   . دنک یم  ادھا  ار  تاجن 
تردق زا  یشان  وا  تفوطع  ، و  تسا وا  تردق  سدقت  وا  یھلا  رھم  ۀمشچرس 

حور تسا و  هتشاد  ررقم  ار  ناور  ندب و  دنویپ  هبترمالاو  یادخ   . تسا وا  یگرزب 
هب دیاب  دھد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  هچنآ   . تسا هدومن  اطعا  ناسنا  هب  ار  شدوخ 
زا ام   . دبای یم  همادا  دبا  یارب  دھد  یم  ماجنا  هدننیرفآ  هک  هچنآ  اما   ، دسر نایاپ 

یادخ هب  یشیدنا  فرژ  قیرط  زا  اما   ، مینک یم  بسک  شناد  ناسنا  ۀبرجت 
. میروآ یم  تسد  هب  درخ  هبترمالاو 

ندز هناوج  لاح  رد  ۀناد  رب  باتفآ  شبات  بجوم  وا   ، دراب یم  ناراب  نیمز  رب  دنوادخ  ”
رد نادواج  تاجن  یگدنز و  نیا  بوخ  یاھزیچ  زا  یناوارف  تالوصحم  وا  ، و  تسا
وا مان  ؛  تسا دنم  هرھب  یگرزب  تیعجرم  زا  ام  یادخ   . دراد یم  اطع  ار  هدنیآ  یایند 
، دیتسھ ضیرم  هک  یماگنھ   . تسا کرد  لباقریغ  وا  تشرس  تسا و  یلاع 

یمامت هب  تبسن  دنوادخ   . دھد یم  افش  ار  امش  هک  تسا  هبترمالاو  یادخ 
. میرادن هبترمالاو  یادخ  لثم  یتسود  چیھ  ام  ؛  تسا یبوخ  زا  راشرس  اھناسنا 

. دریگ یم  رب  رد  ار  اھناور  یمامت  وا  یکین  دنک و  یم  رپ  ار  اھناکم  یمامت  وا  ششخب 
وس رھ  هب   . تسام روای  وا   ، زاین ۀظحل  رھ  رد  ؛ و  تسا ریذپانرییغت  هبترمالاو  یادخ 

ام یادخ  زاب  شوگ  هبترمالاو و  یادخ  تروص   ، دینک یم  ور  ندرک  اعد  یارب  هک 
دنوادخ  . دنوادخ زا  هن  اما   ، دینک ناھنپ  اھناسنا  زا  ار  دوخ  امش  دیاش   . تساجنآ

رپ ار  اھناکم  یمامت  دنوادخ   . تسا رضاح  اج  همھ  وا  ؛  درادن ام  اب  یدایز  ۀلصاف 
شنیرفآ  . دنک یم  یگدنز  دسرت  یم  وا  سدقم  مان  زا  هک  یناسنا  بلق  رد  دنک و  یم 
میدرگ یم  هبترمالاو  یادخ  لابند  هب  ام   . وا شنیرفآ  رد  هدننیرفآ  تسا و  هدننیرفآ  رد 

زیزع تسود  کی  لابند  هب  امش   . مینک یم  ادیپ  نامیاھبلق  رد  ار  وا  سپس  و 
. دینک یم  فشک  دوخ  ناور  رد  ار  وا  سپس  ، و  دیدرگ یم 

وا ناردارب  اھنآ  ؛  دنیب یم  ربارب  ار  اھناسنا  ۀمھ  دسانش  یم  ار  ادخ  هک  یناسنا  ”
هدیدان ار  مسج  رد  دوخ  ناردارب  هک  ییاھنآ   ، دنتسھ هاوخدوخ  هک  ییاھنآ   . دنتسھ
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رھم دوخ  ناعونمھ  هب  هک  ییاھنآ   . تسا یگدوسرف  طقف  ناششاداپ   ، دنراگنا یم 
زگرھ دنوادخ   . دید دنھاوخ  ار  دنوادخ  دنراد  کاپ  یبلق  هک  ییاھنآ  دنزرو و  یم 

، درک دھاوخ  تیادھ  تقیقح  یوس  هب  ار  نالدکاپ  وا   . دنک یمن  شومارف  ار  تقادص 
. تسا تقیقح  دنوادخ  اریز 

رب هدنز  تقیقح  هب  قشع  قیرط  زا  دیزاس و  نوگژاو  ار  اطخ  دوخ  یگدنز  رد  ”
یکین اب  ار  ترارش  خساپ  اھناسنا  اب  دوخ  طباور  یمامت  رد   . دیوش هریچ  ترارش 

ار ادخ  دیراذگب   . تسا هدنشخب  وا  ؛  تسا تبحماب  تشذگاب و  لاعتم  دنوادخ   . دیھد
قیرط زا  دنوادخ و  رھم  قیرط  زا   . دیزرو رھم  ام  هب  ادتبا  رد  وا  اریز   ، میرادب تسود 

. دنردارب ینغ  یاھناسنا  ریقف و  یاھناسنا   . تفای میھاوخ  تاجن  ام  وا  ششخب 
. رادم اور  نارگید  هب  یراد  یمن  اور  دوخ  هب  هک  ار  یترارش   . تسا اھنآ  ردپ  دنوادخ 

، یروآ یم  نامیا  وا  مان  هب  هک  روطنیمھ  ، و  ناوخب ار  وا  مان  تاظحل  یمامت  رد  ”
ار هبترمالاو  یادخ  هک  تسا  یگرزب  راختفا  هچ   . دش دھاوخ  هدینش  وت  یاعد 

اب . و  دننک یم  شتسرپ  ار  هبترمالاو  یادخ  اھناھج  تارک و  یمامت  مینک ! شتسرپ 
زا زیمآ  شیاین  ِشتسرپ   . زیخرب شتسرپ  هب  نک —  یرازگساپس  تیاھاعد  یمامت 
مان دیراذگب  تاظحل  یمامت  رد   . دزاس یم  نغدق  ار  هانگ  دنک و  یم  زارتحا  ترارش 
دیوج یم  هانپ  هبترمالاو  یادخ  هب  هک  یناسنا   . مینک شیاتس  ار  هبترمالاو  یادخ 

هاگشیپ رد  کاپ  بلق  کی  اب  هک  یماگنھ   . دزاس یم  ناھنپ  ناھج  زا  ار  شصیاقن 
یادخ  . دیوش یم  کاب  یب  شنیرفآ  یمامت  هب  تبسن   ، دیتسیا یم  دنوادخ 

نیمز رد  شنادنزرف  ام  یتسار  هب  وا  ؛  تسا تبحم  اب  ِردام  ردپ و  کی  لثم  هبترمالاو 
تاجن یاھھار  هب  ار  ام  یاھمدق  دیشخب و  دھاوخ  ار  ام   ، ام یادخ   . دراد تسود  ار 
تیادھ دوخ  یوس  هب  ار  ام  تفرگ و  دھاوخ  ار  ام  تسد  وا   . درک دھاوخ  تیادھ 

ار ناسنا  وا  ؛  دھد یم  تاجن  دنراد  دامتعا  وا  هب  هک  ار  ییاھنآ  دنوادخ   . دومن دھاوخ 
. دنک تمدخ  وا  مان  هب  هک  دزاس  یمن  روبجم 

رساترس رد  سپ   ، تسا هدش  دراو  امش  بلق  هب  هبترمالاو  یادخ  هب  نامیا  رگا  ”
ناسانشنادخ هافر  لیلد  هب  ار  دوخ   . دوب دیھاوخ  اھر  سرت  زا  ناتیگدنز  یاھزور 

زا ناور  دیراذگب  ؛  دیسرتن دنشک  یم  هنارورش  ۀشقن  هک  ییاھنآ  زا  ؛  دینکن تحاران 
ۀتسخ ناور   . دیھد رارق  تاجن  یادخ  هب  ار  دوخ  لماک  دامتعا  دنیزگ و  یرود  هانگ 

دنمدرخ ناسنا  ؛  دبای یم  یدبا  شمارآ  هبترمالاو  یادخ  ناوزاب  رد  نادرگرس  ِناسنا 
. تسا یناھج  ردپ  ناوزاب  تینما  قاتشم  دنزرف  ِنیمز  ؛  تسا یھلا  شوغآ  قاتشم 

حور اب  نآ  رد  ناسنا  ناور  هک  تسا  ییالاو  تبترم  نآ  لابند  هب  شنمالاو  ناسنا 
نیا رد  دوخ  یاھتشاک  زا  هک  ار  یا  هویم  نآ  تسا : لداع  دنوادخ   . دزیمآ یم  رد  لاعتم 

“. درک میھاوخ  تفایرد  دعب  یایند  رد   ، مینکن تفایرد  ایند 

تیدوھی - 2
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نیا زا  ، و  دندرک ظفح  ار  قداص  کلم  یاھشزومآ  ۀدمع  شخب  نیطسلف  ِناینیق 
دینَگ یسیع و   ، تفای رییغت  دش و  ظفح  نایدوھی  طسوت  هک  هنوگ  نادب   ، اھ هتشاگن 

: دندرک باختنا  ار  ریز  یاھشخب 

. و دیرفآ دنتسھ  نآ  رد  هک  ار  ییاھزیچ  یمامت  نیمز و  اھنامسآ و  ادخ  زاغآ  رد  ”
زا ریغ  ؛  تسا دنوادخ  وا   ، راگدرورپ  . دوب وکین  رایسب  دیرفآ  هک  ار  هچنآ  یمامت   ، دیرگنب

یادخ دنوادخ  ور  نیا  زا   . درادن دوجو  نییاپ  رد  نیمز  الاب و  رد  نامسآ  رد  زیچ  چیھ  وا 
روطنامھ  . دیرادب تسود  ناتناوت  مامت  اب  ناتدوجو و  مامت  اب  ناتبلق و  مامت  اب  ار  دوخ 

لالج اھنامسآ   . دش دھاوخ  رپ  دنوادخ  تخانش  زا  نیمز  دنناشوپ  یم  ار  ایرد  اھبآ  هک 
زور زا  دعب  زور   . دھد یم  ناشن  ار  وا  تسد  راک  کلف  ، و  دنراد یم  مالعا  ار  دنوادخ 
ینابز ای  نخس  چیھ   . دھد یم  ناشن  تخانش  بش  زا  دعب  بش  ؛  دیوگ یم  نخس 
وا ، و  تسا گرزب  دنوادخ  راک   . دوشن هدینش  اجنآ  رد  اھنآ  یادص  هک  درادن  دوجو 
دادعت وا   . تسا ریذپان  فاشتکا  دنوادخ  یگرزب  ؛  تسا هدیرفآ  درخ  اب  ار  زیچ  همھ 

. دنز یم  ادص  ناشمان  اب  ار  اھنآ  یگمھ  وا  ؛  دناد یم  ار  ناگراتس 

: دیامرف یم  دنوادخ   . تسا تیاھن  یب  وا  مھف  ، و  تسا میظع  دنوادخ  تردق  ”
راکفا امش و  یاھھار  زا  زین  نم  یاھھار   ، دنرتالاب نیمز  زا  اھنامسآ  هک  روطنامھ  ’

اریز  ، دزاس یم  راکشآ  ار  ناھن  فرژ و  یاھزیچ  دنوادخ  ‛ . دنرتالاب امش  راکفا  زا  نم 
راشرس رابدرب و  رایسب  وا  ؛  تسا زوسلد  هدنشخب و  دنوادخ   . تسا نکاس  رون  وا  رد 
تیارد اب  ار  نانتورف  وا  ؛  تسا راکتسرد  بوخ و  دنوادخ   . تسا تقیقح  یکین و  زا 

تسا تکربرپ  تسا ! بوخ  دنوادخ  هک  دینیبب  دیشچب و   . درک دھاوخ  تیادھ 
روای کی   ، تسام توق  هاگھانپ و  دنوادخ   . دنک یم  دامتعا  دنوادخ  هب  هک  یناسنا 

. یراوشد ماگنھ  رد  رضاح  ًالماک 

یارب یتح   ، دنسرت یم  وا  یراکتسرد  وا و  زا  هک  ییاھنآ  یارب  دنوادخ  ششخب  ”
زا راشرس  زوسلد و  دنوادخ   . تسا نادواج  ات  نادواج  زا   ، ام نادنزرف  ِنادنزرف 

وا زیمآرھم  یاھششخب  ، و  تسا بوخ  همھ  هب  تبسن  دنوادخ   . تسا تقفش 
یاھمخز دھد و  یم  افش  ار  ناگتسکش  لد  وا  ؛  دریگ یم  رب  رد  ار  وا  شنیرفآ  مامت 

یادخ ؟  مزیرگب اجک  هب  یھلا  روضح  زا  ؟  مورب اجک  هب  دنوادخ  حور  زا   . ددنب یم  ار  نانآ 
نم : ’ دیامرف یم  تسا  سدقم  شمسا  ، و  تسا نکاس  تیدبا  رد  هک  الاو  لاعتم و 
تماقا دراد  نتورف  حور  کی  راک و  هبوت  بلق  کی  هک  نآ  دزن  زین  سدقم و  الاب و  ناکم  رد 
نیمز نامسآ و  وا  اریز   ، دزاس ناھنپ  ام  یادخ  زا  ار  دوخ  دناوت  یمن  سکچیھ  مراد ‛!

دیراذگب  . دنک یداش  نیمز  دیراذگب  دشاب و  لاحشوخ  کلف  دیراذگب   . دنک یم  رپ  ار 
اریز  ، دییوگ ساپس  ار  دنوادخ  دنک ! یم  تنطلس  دنوادخ  دنیوگب : اھتلم  مامت 

. تساج رب  اپ  دبا  ات  وا  ششخب 

. دنا هدید  ار  وا  لالج  مدرم  مامت  ، و  دراد یم  مالعا  ار  دنوادخ  یراکتسرد  کلف  ”
ِدنفسوگ  ، میتسھ وا  مدرم  ام  ؛  ام دوخ  هن  ، و  تسا هدیرفآ  ار  ام  هک  تسا  دنوادخ 
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. تساج رب  اپ  اھلسن  مامت  یارب  وا  تقیقح  ، و  تسا یدبا  وا  ششخب   . وا هاگارچ 
هک هو  دوش ! رپ  وا  لالج  زا  نیمز  دیراذگب   . تسا اورنامرف  اھتلم  نایم  رد  ام  یادخ 

اھناسنا نادنزرف  هب  وا  روآ  تفگش  یایادھ  یارب  وا و  یکین  یارب  ار  ادخ  اھناسنا 
! دننک یم  شیاتس 

ششخب قشع و  اب  ار  وا  تسا و  هتخاس  یھلا  زا  رتمک  یکدنا  ار  ناسنا  دنوادخ  ”
هابت سانشنادخ  درف  هار  اما   ، دناد یم  ار  راکتسرد  هار  دنوادخ   . تسا هدومن  نیزم 
رداق یادخ   . تسا مھف  لاعتم  تخانش  ؛  تسا درخ  زاغآ  ادخ  زا  سرت   . دش دھاوخ 

زا شیپ  رورغ  هک  نکن  شومارف  ‛ . شاب لماک  رادرب و  ماگ  نم  یور  شیپ  : ’ دیامرف یم 
طلسم دوخ  سفن  رب  هک  نآ   . دیآ یم  طوقس  زا  شیپ  رورغم  ۀیحور  کی  یدوبان و 
یادخ دنوادخ   . تسا رتدنمتردق  دنک  یم  ریخست  ار  رھش  کی  هک  نآ  زا  دشاب 

؛ تفای یھاوخ  تاجن  دوخ  ِیونعم  شمارآ  هب  تشگزاب  رد  : ’ دیامرف یم  سدقم 
تردق دننام  یم  ادخ  رظتنم  هک  ییاھنآ  ‛ . دوب دھاوخ  دامتعا  توکس و  رد  وت  تردق 
اھنآ  . تفای دنھاوخ  زارف  اھباقع  نوچمھ  ییاھلاب  اب  اھنآ   . درک دنھاوخ  ایحا  ار  دوخ 
دنھاوخن فعض  راچد  دز و  دنھاوخ  مدق  اھنآ  ؛  دش دنھاوخن  هتسخ  دیود و  دنھاوخ 

، سرتن : ’ دیامرف یم  دنوادخ   . داد دھاوخ  شمارآ  وت  هب  وت  ِسرت  ربارب  رد  دنوادخ   . دش
توق وت  هب  نم   . متسھ وت  یادخ  نم  اریز   ، شابن کانمیب   . متسھ وت  اب  نم  اریز 
تسار تسد  اب  ار  وت  نم   ، یرآ ؛  درک مھاوخ  کمک  وت  هب  نم  ؛  دیشخب مھاوخ 

‛. درک مھاوخ  ظفح  متلادع 

ار ناھج  ناگتشرف  دنوادخ   . تسام ۀدننک  راگتسر  دنوادخ  ؛  تسام ردپ  دنوادخ  ”
لثم وا  یرواد  اھھوک و  لثم  وا  تلادع   . دنک یم  ظفح  ار  اھنآ  ۀمھ  وا  ، و  تسا هدیرفآ 
رد ام  ، و  میشونب وا  یاھتذل  ِرھن  زا  ام  هک  دوش  یم  بجوم  وا   . تسا میظع  یافرژ 
یادخ یارب  مینک و  یرازگساپس  ادخ  زا  هک  تسا  بوخ   . دید میھاوخ  ار  رون  وا  رون 
یرادافو بش  رھ  زیمآرھم و  ِینابرھم  دادماب  رد  ؛  میناوخب شیاین  دورس  هبترمالاو 

وا تنطلس  ، و  تسا نادواج  یھاشداپ  کی  دنوادخ  یھاشداپ   . میھد ناشن  یھلا 
رد وا   . دوب مھاوخن  جاتحم  ؛  تسا نم  نابش  دنوادخ   . تسا رادیاپ  اھلسن  مامت  رد 
. دنک یم  تیادھ  ارم  شخبمارآ  یاھبآ  دزن  ؛  دناباوخ یم  ارم  زبسرس  یاھھاگارچ 
رد رگا  یتح   ، یرآ  . دنک یم  متیادھ  تسرد  یاھھار  هب   . دزاس یم  هزات  ارم  ناج 

. تسا نم  اب  ادخ  اریز   ، دیسرت مھاوخن  ترارش  زا   ، مرادرب ماگ  گرم  کیرات  یداو 
ۀناخ رد  ، و  دومن دھاوخ  لابند  ارم  تمحر  یکین و  میگدنز  یاھزور  مامت  رد  انامھ 

. دوب مھاوخ  نکاس  دبا  یارب  دنوادخ 

مھاوخ یھلا  مان  رد  ار  دوخ  دامتعا  ور  نیا  زا  ؛  تسا نم  تاجن  یادخ  هوھی  ”
یکتم مدوخ  مھف  هب  ؛  دیزرو مھاوخ  دامتعا  ادخ  هب  مبلق  مامت  اب  نم   . تشاذگ

ارم یاھھار  وا  ، و  درک مھاوخ  ینادردق  وا  زا  دوخ  یاھھار  مامت  رد   . دوب مھاوخن 
دننک یم  تمدخ  وا  هب  هک  ییاھنآ  یارب  وا  ؛  تسا رادافو  ادخ   . دومن دھاوخ  تیادھ 
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هک ار  هچنآ  رگا   . درک دھاوخ  یگدنز  شنامیا  اب  راکتسرد  ؛  دنک یم  ظفح  ار  شنامیپ 
؛ هتسشن نیمک  هب  رد  رب  هانگ  هک  تسا  رطاخ  نیدب  یھدن  ماجنا  تسوکین 

هب  . دننک یم  ورد  دنراک  یم  هک  ار  یھانگ  دننک و  یم  تشک  هک  ار  یترارش  اھناسنا 
دنوادخ  ، یھد هار  ترارش  تبلق  رد  رگا   . زاسم شوشم  ار  نتشیوخ  ناریرش  ببس 
نایز زین  تدوخ  ناور  هب   ، یزرو هانگ  دنوادخ  دض  رب  رگا  ؛  دینش دھاوخن  ار  وت  یادص 

هچ  ، داد دھاوخ  رارق  یرواد  دروم  ار  ناھن  راک  رھ  اب  ناسنا  رھ  راک  ادخ   . یناسر یم 
. دشیدنا یم  شبلق  رد  هک  تسا  هنوگ  نادب  ناسنا   . هناریرش ای  دشاب  کین 

. تسا کیدزن  دنناوخ  یم  ار  وا  یتسار  رد  تقادص و  اب  هک  نانآ  ۀمھ  هب  دنوادخ  ”
لد  . دیآ یم  ینامداش  دادماب  رد  اما   ، درذگب هیرگ  هب  بش  کی  تسا  نکمم 
یتسار رد  هک  نانآ  زا  ار  وکین  زیچ  چیھ  دنوادخ   . تسا شخبافش  یوراد  نامداش 

نیا اریز   ، راد هاگن  ار  وا  نیمارف  سرتب و  ادخ  زا   . تشاد دھاوخن  غیرد  دنراد  یمرب  ماگ 
داد لکش  ار  نیمز  دیرفآ و  ار  اھنامسآ  هک  دنوادخ   . تسا ناسنا  ۀفیظو  مامت 

یا  . هدنھد تاجن  کی  لداع و  ییادخ   ، درادن دوجو  ییادخ  نم  زا  ریغ  : ’ دیامرف یم 
ارم  ، ییوجب ارم  رگا   . دیبای تاجن  دیرآ و  نم  یوس  هب  ور   ، نیمز یاھ  هنارک  مامت 

زا دش و  دنھاوخ  نیمز  ثراو  نانتورف  ‛ . ییوجب ارم  تبلق  مامت  اب  رگا   ، تفای یھاوخ 
ییاھنآ ؛  درک دھاوخ  ورد  الب  دراکب  ترارش  سک  رھ   . درب دنھاوخ  تذل  شمارآ  روفو 

. درک دنھاوخ  ورد  دابدرگ  دنراک  یم  داب  هک 

تناھانگ هچ  رگ   ، مینک لالدتسا  مھ  اب  راذگب   ، ایب نونکا  : ’ دیامرف یم  دنوادخ  ”
، زمرق نوچمھ  هچ  رگ  . و  دش دھاوخ  دیفس  فرب  نوچمھ   ، دشاب ناوغرا  نوچمھ 
؛ درادن دوجو  یشمارآ  چیھ  رورش  یارب  اما  ‛ . دش دھاوخ  مشپ  دننام   ، دشاب خرس 

دنوادخ  . تسا هتشاد  زاب  امش  زا  ار  بوخ  یاھزیچ  هک  تسا  ناتدوخ  ناھانگ 
وا ؛  تسا نم  توق  نادواج  یادخ   . تسا نم  ناور  یداش  نم و  راسخر  یتمالس 

کیدزن نالد  هتسکش  هب  دنوادخ   . تسا نادواج  ناوزاب  ام  ریز  ، و  تسام هاگلزنم 
یاھجنر  . دھد یم  تاجن  دنراد  راو  کدوک  حور  کی  هک  ار  ییاھنآ  ۀمھ  وا  ؛  تسا

. دیشخب دھاوخ  ییاھر  اھنآ  ۀمھ  زا  ار  وا  دنوادخ  اما   ، تسا رایسب  راکزیھرپ  ناسنا 
وا  . داد دھاوخ  روبع  نآ  زا  ار  وت  وا  و  نک —  دامتعا  وا  هب  راپسب —  ادخ  هب  ار  دوخ  هار 

. دنام دھاوخ  لاعتم  رداق  ۀیاس  ریز  دراد  تماقا  هبترمالاو  یرس  ناکم  رد  هک 

رھ زا   . نکم ینمشد  سکچیھ  اب  ؛  رادب تسود  نتشیوخ  نوچمھ  ار  تا  هیاسمھ  ”
دنوادخ اریز   ، رادب تسود  ار  تردارب   . هدن ماجنا  سکچیھ  اب  یراد  ترفن  هک  هچنآ 

راکتسرد هار  ‛ . تشاد مھاوخ  تسود  ناگیار  هب  ار  منادنزرف  نم  : ’ تسا هتفگ 
ییاھنآ  . دشخرد یم  رتشیب  رتشیب و  لماک  زور  ات  هک  تسا  یناشخرد  رون  دننامھ 
هب ار  یرایسب  هک  ییاھنآ  نامسآ و  ششخرد  ناس  هب  دنتسھ  دنمدرخ  هک 
دنھاوخ هشیمھ  دبا و  یارب  ناگراتس  تروص  هب  دنھد  یم  قوس  یراکتسرد 

یاھ هشیدنا  زا  اسراپان  ناسنا  شیوخ و  ۀنارورش  هار  زا  رورش  هک  راذگب   . دیشخرد
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نم یوس  هب  راذگب  : ’ دیامرف یم  دنوادخ   . دشک تسد  شیوخ  ۀنارگشروش 
‛. دیشخب مھاوخ  روفو  هب  نم  ؛  تشاد مھاوخ  محرت  اھنآ  هب  نم  ، و  دندرگزاب

دنراد تسود  ارم  نیناوق  هک  ییاھنآ  : ’ دیامرف یم  نیمز  نامسآ و  ۀدننیرفآ   ، دنوادخ ”
ار وت  ؛  رادب تسود  تبلق  مامت  اب  ارم  دنتسھ : اھنیا  نم  نیمارف   . دنراد یدایز  شمارآ 
شاب و هتشاد  دای  هب  ار  تبس  زور  ؛  ربم هدوھیب  ارم  مان  ؛  دشابم نم  زج  رگید  نایادخ 
؛ نکم یدزد  ؛  نکم انز  ؛  نکم لتق  ؛  راد یمارگ  ار  تردام  ردپ و  ؛  رامش سدقم  ار  نآ 

‛. زروم عمط  ؛  هدم غورد  تداھش 

نوچمھ ار  ناشناگیاسمھ  یلاع و  دح  رد  ار  دنوادخ  هک  ییاھنآ  ۀمھ  یارب  ”و 
مھاوخ اھر  روگ  زا  ار  وت  : ’ دیامرف یم  نامسآ  یادخ   ، دنراد تسود  ناشدوخ 

لداع زین  هدنشخب و  تنادنزرف  هب  تبسن   . داد مھاوخ  تاجن  گرم  زا  ار  وت  ؛  تخاس
هدنز یادخ  نادنزرف  هک   ، ما هتفگن  نیمز  رد  متاقولخم  اب  هطبار  رد  ایآ   . دوب مھاوخ 
ار امش  ایآ  ؟ و  ما هتشادن  تسود  نادواج  رھم  کی  اب  ار  امش  ایآ  ؟ و  دیتسھ

‛“ ؟ دینیزگ ینکس  تشھب  رد  نم  اب  دبا  ات  دیوش و  نم  نوچمھ  هک  ما  هدناوخن 
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گرزب و بھذم  کی  هک  نیا  هب  مسیئادوب  ردقچ  هک  دش  هکوش  فشک  نیا  زا  دینگ 
نیا اب   . دش کیدزن  دوش  یناھج  یصخش و  تیھولا  کی  نودب   ، ادخ نودب  یابیز 
ریثأت زا  یزیچ  هک  دومن  ادیپ  ار  نیشیپ  تاداقتعا  یخرب  زا  یتاشراگن  وا   ، دوجو

ات یتح  هک  تخاس  یم  سکعنم  ار  قداص  کلم  ناگدنھد  تراشب  یاھشزومآ 
زا ار  نیریز  تانایب  دینگ  یسیع و   . دنداد همادا  دنھ  رد  ار  ناشراک  ادوب  ناراگزور 

: دندومن یروآدرگ  ییادوب  تاجتشون 

دوجو مامت  ؛  دش دھاوخ  یراج  تیاھن  یب  یوس  هب  یداش  کاپ  بلق  کی  نورد  زا  ”
یدنسرخ زا  راشرس  نم  ناور   . دوب دھاوخ  شمارآ  رد  یناسناربا  رورس  نیا  اب  نم 
یسرت نم   . تسا هنایوج  حلص  ِنانیمطا  ِینامداش  زا  زیربل  نم  بلق  ، و  تسا
منانمشد ، و  منک یم  یگدنز  تینما  رد  نم   . متسھ اھر  بارطضا  زا  نم  ؛  مرادن

نم  . مدونشخ مسفن  هب  دامتعا  یاھ  هویم  زا  نم   . دنزاس برطضم  ارم  دنناوت  یمن 
رفس رد  هک  منک  یم  اعد  نم   . ما هدومن  ادیپ  ار  هنادواج  هب  ناسآ  یسرتسد  ۀویش 
دھاوخن ماکان  ارم  وسارف  زا  نامیا  هک  مناد  یم  نم  ؛  دشخب توق  ارم  منامیا  ینالوط 
یزورھب دنوش  راشرس  هنادواج  هب  نامیا  زا  مناردارب  رگا  هک  مناد  یم  نم   . تشاذگ

، و شناد  ، تماھش  ، درخ  ، یراکتسرد  ، لادتعا هک  ینامیا  یتح   ، تفای دنھاوخ 
زا دیراذگب   . مینکفا رود  هب  ار  سرت  مینک و  کرت  ار  هودنا  راذگب   . دنیرفآ یم  راکتشپ 
دای دیراذگب   . مینک ظفح  ار  نیتسار  یدرمناوج  یقیقح و  یراکتسرد   ، نامیا قیرط 

نیتسار تورث  نامیا   . مینک یشیدنا  فرژ  ششخب  تلادع و  یور  هک  میریگب 
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. تسا لالج  یراکزیھرپ و  ۀیطع  ، و  ناسنا

هدننک راوخ  ترارش   . تسا زیگنا  ترفن  هانگ  ؛  تسا شھوکن  لباق  ییاسراپان  ”
روطنامھ  . دوش هداد  لکش  اھشنک  رد  ای  دوش و  هتشاد  هاگن  هشیدنا  رد  هچ   ، تسا

. دیآ یم  زیمآ  ترارش  هار  لابند  هب  هودنا  درد و   ، دیآ یم  داب  یپ  زا  کاخ  درگ و  هک 
نھذ ِشمارآ  یداش و   ، دنک یم  لابند  ار  یدام  یاھزیچ  ِمسج  هیاس  هک  روطنامھ 
اطخ هب  ۀشیدنا  ۀویم  ترارش   . دیآ یم  هناشنماسراپ  یگدنز  کاپ و  ۀشیدنا  یپ  زا 
هانگ درادن  دوجو  یھانگ  هک  ییاج  رد  هک  تسا  هنارورش  نیا   . تسا هدش  نومنھر 

یاھنیرتکد هار  ترارش   . دوشن هدید  هانگ  دراد  دوجو  هانگ  هک  ییاج  ، و  دوش هدید 
ترارش زا  دنتسھ  هک  هنوگ  نادب  اھزیچ  ندید  قیرط  زا  هک  ییاھنآ   . تسا نیغورد 
اب  . دنروآ یم  تسد  هب  یداش  بیترت  نیدب  تقیقح  شریذپ  اب   ، دننک یم  بانتجا 
رظن لاعتم  یادخ  هب  هک  یتقو   . دیھد نایاپ  شیوخ  یتخب  هریت  هب  هانگ  زا  یرازیب 

؛ دینکن یھاوخرذع  ترارش  یارب   . دینک یرود  هانگ  زا  لد  ناج و  مامت  اب   ، دینکفا یم 
، هتشذگ ناھانگ  ناربج  یارب  ناتیاھشالت  قیرط  زا  امش   . دیرواین هناھب  هانگ  یارب 
. دینک تمواقم  نآ  هب  تبسن  هدنیآ  تالیامت  ربارب  رد  هک  دیروآ  یم  تسد  هب  تردق 

یادخ ربارب  رد  ار  هدشن  فارتعا  ریصقت  چیھ   . تسا هبوت  زا  یشان  یرادنتشیوخ 
. دیراذگن یقاب  لاعتم 

نادواج یادخ  لالج  یارب  یبوخ و  هب  هک  دنتسھ  یلامعا  شاداپ  رورس  یداش و  ”
مورحم ناتدوخ  نھذ  ِیدازآ  زا  ار  امش  دناوت  یمن  یناسنا  چیھ   . دنوش یم  ماجنا 
هک یماگنھ   ، تخاس اھر  دنب  دیق و  زا  ار  ناتبلق  ناتبھذم  نامیا  هک  هاگنآ   . دنک
کی لثم  ناور  شمارآ  هاگنآ   ، دش تکرح  لباقریغ  راوتسا و   ، هوک کی  لثم   ، نھذ
دنتسھ نئمطم  تاجن  زا  هک  ییاھنآ   . تشگ دھاوخ  یراج  یمارآ  هب  بآ  ۀناخدور 

رد  . دنشاب یم  اھر  تورث  ِیگتفیرف  ، و  ترفن  ، تداسح  ، توھش زا  هشیمھ  یارب 
اب ار  دوخ  تاجن  دیاب  امش   ، لاح نیا  اب   ، تسا رتھب  یگدنز  ِیژرنا   ، نامیا هک  یلاح 

نانیمطا سپ   ، دیتسھ نئمطم  دوخ  ییاھن  تاجن  زا  رگا   . دیروآ تسد  هب  راکتشپ 
ِنانیمطا  . دیتسھ لماک  تلادع  ققحت  لابند  هب  هناقداص  روط  هب  هک  دینک  لصاح 

روش و زا  بیترت  نیدب  ، و  دیھد شرورپ  دبای  یم  همشچرس  نورد  زا  هک  ار  بلق 
. دیوش دنم  هرھب  یدبا  تاجن  فعش 

، یمرش یب   ، یراکیب  ، یتسس  ، ییاسآ نت   ، یرورپ نت  هب  هک  ارگ  بھذم  درف  چیھ  ”
درخ ِینیب  نشور  هب  هک  دشاب  هتشاد  دیما  دناوت  یمن  دزرو  یم  رارصا  یھاوخدوخ  و 
، و قایتشارپ  ، دنمشیدنا  ، طاتحم  ، ریبدتاب هک  سک  رھ  اما   . دبای یم  تسد  نادواج 

یگدنز نیمز  رد  زونھ  هک  یلاح  رد  یتح   ، دشاب راکتشپ  تین و  صولخ  یاراد 
. دبای تسد  یھلا  درخ  ِیدازآ  شمارآ و  ِیلاعتم  ِینیب  نشور  هب  دناوت  یم   ، دنک یم 
هب ترارش   . درک دھاوخ  تفایرد  ار  دوخ  شاداپ  یراک  رھ  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب 

کی دمایپ  رورس  یداش و   . ددرگ یم  یھتنم  درد  هب  هانگ  دوش و  یم  رجنم  هودنا 
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یاھراک لماک  ۀجیتن  ِتقو  هک  نآ  زا  شیپ  راکترارش  درف  یتح   . دنتسھ کین  یگدنز 
ۀرمث اما   ، ددرگ یم  رادروخرب  هفاضا  تلھم  ۀرود  کی  زا   ، دسرب ارف  شزیمآ  ترارش 
چیھ هک  دیھدن  هزاجا   . دسرب ارف  ریذپان  بانتجا  یا  هنوگ  هب  دیاب  یراکھبت  لماک 
کیدزن نم  هب  یراکاطخ  یازج  : ’ دیوگب شبلق  رد  ، و  درامش زیچان  ار  هانگ  یناسنا 
دھاوخ ماجنا  وت  هب  هنادنمدرخ  ِیرواد  اب   ، یھد ماجنا  هک  ار  یراک  ‛ . دش دھاوخن 
قولخم  . تشگ دھاوخ  زاب  وت  هب  ینک  یم  تناعونمھ  هب  هک  یتلادع  یب  نآ   . دش

. دزیرگب شیاھراک  تبقاع  زا  دناوت  یمن 

ینمیا اما  ‛؛  تشگ دھاوخن  هریچ  نم  رب  نمیرھا  : ’ تسا هتفگ  شبلق  رد  نادان  ”
لابند هب  نھذ  دراد و  ار  ندش  حیحصت  یوزرآ  ناور  هک  دوش  یم  تفای  یماگنھ  طقف 

، هناتسود شنانمشد  نایم  رد  هک  تسا  یلاعتم  ناور  کی  دنمدرخ  درم   . تسا درخ 
لثم دوخ  هب  ِقشع   . تسا دنمتواخس  نادنمزآ  نایم  رد  ، و  مارآ نارگبوشآ  نیب  رد 
؛ دماجنا یم  هودنا  هب  یھاوخدوخ   . تسا بوغرم  ۀعرزم  کی  رد  زرھ  یاھفلع 

. دروآ یم  ناغمرا  هب  یداش  رادربنامرف  نھذ   . دزاس یم  دوبان  موادم  ِینارگن 
. دنک یم  راھم  ار  دوخ  دوش و  یم  هریچ  دوخ  رب  هک  تسوا  وجگنج  نیرتگرزب 

هک تسا  رترب  صخش  کی  سک  نآ  طقف   . تسا بوخ  زیچ  همھ  رد  یرادنتشیوخ 
ترفن مشخ و  هک  دیھدن  هزاجا   . تسا دنبیاپ  شا  هفیظو  هب  دھن و  یم  جرا  ار  تلیضف 
نیرتگرزب تعانق   . دییوگن نخس  یدنت  هب  سکچیھ  اب  هطبار  رد   . دبای الیتسا  امش  رب 

نآ  . ددرگ یم  هریخذ  یبوخ  هب  دوش  یم  هداد  یدنمدرخ  اب  هک  هچنآ   . تسا تورث 
ماجنا نارگید  هب  تبسن  دوش  ماجنا  امش  هب  تبسن  دیتسین  لیام  هک  ار  ییاھراک 

. دییآ قئاف  ترارش  رب  یکین  اب  ؛  دیھد یکین  اب  ار  ترارش  خساپ   . دیھدن

یگنادواج  . تسا بولطم  نیمز  مامت  رب  تیمکاح  زا  شیب  راکتسرد  ناور  کی  ”
صولخ یاراد  هک  ییاھنآ   . تسا هنارکف  یب  یگدنز  ماجرف  گرم  ، و  تقادص دصقم 
ییاھنآ دنتکربرپ   . دنا هدرم  شیپ  زا  نارکف  یب  ، و  دنریم یمن  دنتسھ  راکتشپ  تین و 
ار ناگدنز  هک  ییاھنآ   . دنرادروخرب یرگن  نورد  زا  اریمان  تیعضو  هب  تبسن  هک 
زا یراع  هک  ییاھنآ   . تفای دنھاوخن  یداش  گرم  زا  دعب  دننک  یم  هجنکش 
ِیدنمتواخس ِیشوخ  رد  اجنآ  رد  اھنآ   . دنور یم  تشھب  هب  دنتسھ  یھاوخدوخ 

دھاوخ نوزفا  ًاموادم  اھنآ  ۀناشنمالاو  ِیدنمتواخس  ، و  درک دنھاوخ  یداش  نارکیب 
یشنم گرزب  اب   ، دشیدنایب هناشنماسراپ  یا  هنوگ  هب  هک  یناسنا  رھ   . تشگ

رد هاتوک  یگدنز  نیا  لوط  رد  اھنت  هن   ، دنک لمع  یھاوخدوخ  نودب  ، و  دیوگ نخس 
زا ندرب  تذل  هب   ، مسج یدوبان  زا  دعب  هکلب   ، درب دھاوخ  تذل  یبوخ  زا  اجنیا 

“. داد دھاوخ  همادا  تشھب  یاھینامداش 
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ار هناگی  یادخ  یاھشزومآ  دندرک  یم  رفس  هک  اج  رھ  هب  قداص  کلم  یاھرنویسیم 
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رگید و میھافم  هارمھ  هب   ، هناتسرپاتکی نیرتکد  نیا  ۀدمع  شخب   . دندرب یم  دوخ  اب 
لقن دینگ  یسیع و   . دش هدناجنگ  مسیئودنھ  بقاعتم  یاھشزومآ  رد   ، نیشیپ

: دندومن جارختسا  ار  ریز  یاھلوق 

ۀمھ هک  تسا  ییادخ  وا   . تسا یلاعتم  تھج  رھ  زا  ، و  تسا گرزب  یادخ  وا  ”
دنوادخ  . تسا اھناھج  ناھج  ۀدننک  لرتنک  هدننیرفآ و  وا   . دریگ یم  رب  رد  ار  اھزیچ 
هناگی یادخ  نیا  . و  تسا یکی  طقف  وا  ؛  تسا شدوخ  اب  اھنت و  وا  ؛  تسا ادخ  کی 

؛ تسا لالجرپ  فیصوت  زا  رتارف  لاعتم  یادخ   . تسا ناور  ِییاھن  ماجرف  ام و  ۀدنزاس 
دنوادخ  . دبای یم  ییانشور  یھلا  رون  نیا  اب  ایند  رھ  بلق و  رھ   . تسا اھرون  رون  وا 

دنریگ یم  دای  هک  ییاھنآ  و  دنک —  یم  تبقارم  شتاقولخم  زا  وا  تسام —  رادھگن 
حور وا  ؛  تسا یژرنا  گرزب  ۀمشچرس  دنوادخ   . دنوش یم  ریذپانانف  دنسانشب  ار  وا 

هناگی یادخ  نیا   . دنک یم  ییاورنامرف  لماک  روط  هب  زیچ  همھ  رب  وا   . تسا گرزب 
رد تسا و  رتدنمتردق  همھ  زا  ام  یادخ   . تسا یندیتسرپ  ، و  دنمھوکش  ، تبحماب

وا ؛  تسا یھلا  نادواج و   ، نیتسار ِصخش  نیا   . دراد تماقا  یلاع  هاگلزنم 
هب ار  دوخ  وا  ، و  دنا هتشاد  یمارگ  ار  وا  ناربمایپ  ۀیلک   . تسا کلف  ِنیزاغآ  ِراگدنوادخ 

ۀمشچرس  ، لاعتم صخش  یا   . میتسرپ یم  ار  وا  ام   . تسا هتخاس  راکشآ  ام 
ار یتردق   ، دوخ تاقولخم  ام  یارب   ، ناھج یاورنامرف  ، و  شنیرفآ یادخ   ، تادوجوم
ار ناگراتس  دیشروخ و  ادخ  یراد ! تماقا  اج  همھ  رد  نآ  قیرط  زا  هک  نک  راکشآ 
یا هنوگ  هب  وا  نادواج  شناد   . تسا دوجوم  دوخ –  ، و  کاپ  ، ینارون وا  ؛  تسا هدیرفآ 
ادخ زا  ناھج  هک  اجنآ  زا   . دنک یمن  هنخر  نادواج  رد  ترارش   . تسا هنادنمدرخ  یھلا 
تلع وا   . دنک یم  ییاورنامرف  نآ  رب  هتسیاش  یا  هنوگ  هب  وا   ، تسا هتفای  همشچرس 

. دراد هشیر  وا  رد  زیچ  همھ  ور  نیا  زا  ، و  تسا شنیرفآ 

یادخ ؛  تسا دنمزاین  هک  تسا  ییوکین  ناسنا  رھ  نئمطم  هاگھانپ  دنوادخ  ”
وا ینابرھم  تسا و  یوق  دنوادخ  تاجن   . دراد تسود  ار  رشب  عون  یمامت  نادواج 

دنوادخ  . تسا تکربرپ  عفادم  کی  ، و  تبحمرپ ظفاحم  کی  وا   . تسا هناراوگرزب 
. مراد تماقا  ناشدوخ  یاھناور  نورد  رد  درخ  غارچ  کی  نوچمھ  نم  : ’ دیامرف یم 
مھ درگ  نت  هس  ای  ود  هک  یماگنھ   . متسھ اھبوخ  یبوخ  لالجرپ و  هوکش  نم 

. دزیرگب هدننیرفآ  روضح  زا  دناوت  یمن  هدیرفآ  ‛ . متسھ اجنآ  زین  نم   ، دنوش عمج 
ام ؛ و  درمش یم  ار  یناف  ناسنا  رھ  نامشچ  ۀفقو  یب  ندز  کمشچ  یتح  دنوادخ 

ًامامت وا   . مینک یم  شتسرپ  شیوخ  یندشنادج  رای  ناونع  هب  ار  یھلا  دوجوم  نیا 
یاورنامرف دنوادخ   . تسا نابرھم  تیاھن  یب  ، و  رضاح اج  همھ   ، تواخسرپ  ، بلاغ

ناسنا ناور  نورد  رد  وا  نیزاغآ  حور  ، و  تسا لاعتم  ۀدننک  لرتنک  ، و  ام هاگھانپ   ، ام
ناسنا بلق  نورد  رد  یراکزیھرپ  یدب و  ِنادواج  دھاش   . دنیزگ یم  ینکس  یناف 
ینالوط یتدم  یارب  یھلا  یندیتسرپ و  ۀدننک  ایحا  یور  دیراذگب   . دنک یم  یگدنز 

زا ار  ام   . دنک یربھار  لماک  روط  هب  ار  ام  یاھ  هشیدنا  وا  حور  دیراذگب  ؛  مینک قمعت 
ییامنھار رون  هب  یکیرات  زا  ار  ام  امرف ! یربھار  یعقاو  هب  یعقاوریغ  یایند  نیا 
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! امرف تیادھ  یگنادواج  یوس  هب  گرم  زا  ار  ام  امرف !

شتسرپ ار  نادواج   ، تسا هدش  کاپ  ترفن  زا  ًامامت  هک  نامیاھبلق  اب  دیراذگب  ”
مامت دیراذگب   . دونش یم  ار  شنادنزرف  دایرف  وا  ؛  تسا اعد  یادخ  ام  یادخ   . مینک

یارب دیراذگب   . دنھد هئارا   ، ممصم یادخ   ، وا هب  ار  ناشتساوخ  اھناسنا 
، و دوخ تسود  نیرتکیدزن  ار  اعد   . مینک ینامداش  اعد  یادخ  ِیدنمتواخس 
رھم اب  اھنت  ارم  رگا  : ’ دیامرف یم  نادواج   . دیزاسب دوخ  ناور  نابیتشپ  ار  شتسرپ 
شتسرپ اریز   ، دیبای تسد  نم  هب  ات  درک  مھاوخ  اطع  درخ  امش  هب   ، دینک شتسرپ 

دنوادخ ‛ . تسا کرتشم  تاقولخم  یمامت  رد  هک  تسا  یتلیضف  نم 
نوچ  . دنتسھ فیعض  هک  تسا  ییاھنآ  یورین  ناگدرسفا و  ِشخب  ییانشور 

هدشن حتف  زگرھ  ِحتاف  مان  ام   . میرادن یسرت  رگید   ، تسام دنمتردق  تسود  دنوادخ 
. تسا ناسنا  نادواج  رادافو و  روای  وا  اریز  میتسرپ  یم  ار  وا  ام   . مینک یم  شیاتس  ار 

تسا نیمز  نامسآ و  ریبک  ردپ  وا   . تسام رادیاپ  یامنھار  نئمطم و  ربھر  دنوادخ 
وا ییابیز  روآ و  باجعا  وا  هوکش   . تسا رادروخرب  نارکیب  درخ  دودحمان و  یژرنا  زا  هک 

. تسا یدبا  نوناق  ریذپانرییغت  نابھاگن  ناھج و  هاگھانپ  نیرتالاب  وا   . تسا یھلا 
عون قشاع  وا  ؛  تسا اھناسنا  یمامت  ۀدنھد  یلست  یگدنز و  یادخ  ام  یادخ 

ام و تایح  ۀدننک  اطع  وا   . دنتسھ نوزحم  هک  تسا  ییاھنآ  ۀدنھد  یرای  رشب و 
وزرآ ام  . و  تسام تسود  ، و  ردارب  ، ردپ  ، دنوادخ  . تسا اھناسنا  هوبنا  یوکین  نابش 

. میسانشب شیوخ  ینورد  دوجو  رد  ار  دنوادخ  نیا  هک  میراد 

دودحم قیرط  زا  ام   . میروایب نامیا  دوخ  یبلق  یوزرآ  قیرط  زا  هک  میا  هتخومآ  ام  ”
رد ار  شمارآ   ، درخ قیرط  زا  ، و  میا هتفای  تسد  درخ  هب  نامتاساسحا  نتخاس 
شنورد سفن  هک  هاگنآ  تسا  نامیا  زا  راشرس  هک  سک  نآ   . میا هدرک  هبرجت  لاعتم 

کی نوچمھ  ار  اھنامسآ  ام  یادخ   . دنک یم  شتسرپ  یتسار  هب   ، تسا ادخ  هجوتم 
ینکس رگید  ِشرتسگ  لاح  رد  ًامامت  ِناھج  شش  رد  نینچمھ  وا  ؛  دشوپ یم  ادر 
مامت یارب  ام   . تسا لاعتم  زیچ  همھ  رد  دراد و  هطلس  زیچ  همھ  رب  وا   . دنیزگ یم 
ام ؛ و  مینک یم  ششخب  بلط  دنوادخ  زا  نامناعونمھ  دض  رب  دوخ  یاھ  یطخت 
مامت زا  ام  حور   . میشخب یم  هتشاد  اور  ام  هب  تبسن  هک  ییاطخ  زا  ار  نامتسود 
هب ادخ  هب  ام   . نک اھر  هانگ  دنزگ  زا  ار  ام   ، دنوادخ یا  سپ  ؛  تسا رازیب  اھترارش 

ام هب  هک  وا  هب  مینک —  یم  اعد  هدنھد  تاجن  ، و  یماح  ، هدنھد یلست  کی  ناونع 
. دزرو یم  رھم 

دنمدرخ یناسنا  نآ   . دوش یم  هداس  ِقولخم  ناور  دراو  ناھج  ۀدنرادھاگن  حور  ”
شالت لامک  هب  لین  یارب  هک  ییاھنآ   . دنک یم  شتسرپ  ار  هناگی  یادخ  هک  تسا 

زیگنا فعش  ِینمیا  هک  سک  نآ   . دنسانشب ار  لاعتم  یادخ  دیاب  یتسار  هب  دننک  یم 
تمدخ وا  هب  هک  ییاھنآ  هب  لاعتم  اریز   ، دسرت یمن  زگرھ  دسانش  یم  ار  لاعتم 

. تسا تیشم  یادخ  ام  ردپ  ‛ . متسھ وت  اب  نم  اریز   ، سرتن : ’ دیامرف یم  دننک  یم 
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کرد ار  وا  شتاقولخم  هک  تسا  نیا  دنوادخ  تساوخ  . و  تسا تقیقح  دنوادخ 
ار ناھج  تسا و  هنادواج  تقیقح   . دنوش هاگآ  تقیقح  زا  لماک  روط  هب  ، و  دننک

هب گرزب  ۀدننک  لرتنک   . دشاب لاعتم  اب  یگناگی  دیاب  ام  یوزرآ  نیرتالاب   . دنک یم  ظفح 
هفیظو ِعمج  نیا  . و  دبای یم  لماکت  وا  زا  زیچ  همھ  ، و  تسا زیچ  همھ  ۀدنروآ  دوجو 
زیگنا ترفن  شدوخ  یارب  هک  دنک  یراک  یرگید  اب  سکچیھ  دیھدن  هزاجا  تسا :

هبرض دنز  یم  هبرض  امش  هب  هک  سک  نآ  هب   . دینارورپن رطاخ  رد  ار  یھاوخدب  ؛  تسا
. و دیزاس بولغم  ار  ترفن  یھاوخ  کین  اب  ، و  دیوش هریچ  مشخ  رب  تشذگ  اب   . دینزن

ردپ کی  نابرھم و  تسود  کی  دنوادخ  اریز   ، میھد ماجنا  دیاب  ار  اھراک  نیا  مامت 
. دشخب یم  ار  ام  ینیمز  یاھاطخ  مامت  هک  تسا  زوسلد 

کی ناور  دنوادخ  نودب   . تسام دلوت  ناکم  ناھج  ، و  ام ردام  نیمز   ، ام ردپ  دنوادخ  ”
یشیدنا فرژ  قیرط  زا   . دزاس یم  دازآ  ار  ناور   ، دنوادخ زا  تخانش  ؛  تسا ینادنز 

زا یئاغ  تاجن  یناطیش و  تامھوت  زا  ییاھر   ، وا اب  دنویپ  قیرط  زا   ، دنوادخ یور 
مرچ هکت  کی  نوچمھ  ناسنا  هک  یماگنھ   . دسر یم  ارف  یدام  یاھدنب  دیق و  مامت 

هتفای ار  ادخ  ناسنا  اریز   ، دیسر دھاوخ  ارف  ترارش  نایاپ  هاگنآ   ، دنک هلول  ار  اضف 
 — عمط ، و  مشخ  ، توھش منھج —  ۀناگ  هس  ِیناریو  زا  ار  ام   ، دنوادخ یا   . تسا
هک یماگنھ  وش ! لمع  ۀدامآ  یریذپانانف  ِیحور  یالقت  یارب   ، ناور یا   . هدب تاجن 
کی هب  ندیسر  یارب  ار  ندب  نیا  هک  نکن  گنرد   ، دسر یم  ارف  یناسنا  تایح  نایاپ 
اھر نادواج  لاعتم و  یاھورملق  رد  ندش  رادیب  یارب  رتابیز و  رت و  بسانم  لکش 

. درادن دوجو  گرم  ای   ، یگنشت  ، یگنسرگ  ، هودنا  ، سرت نآ  رد  هک  ییاج   ، یزاس
هک هنوگ  نامھ  هب  سانش  ادخ  ِناور   . تسا گرم  یاھدنب  ندیرب   ، دنوادخ نتخانش 

رگشنک ًامامت  ِدنوادخ  ام   . دبای یم  زارف  ناھج  رد  دوش  یم  رھاظ  ریش  یور  ریشرس 
. و مینک یم  شتسرپ  دراد  یاج  شتاقولخم  بلق  رد  هشیمھ  هک  ار  گرزب  حور  و 
، تسا هتسشن  تنطلس  تخت  رب  ناسنا  بلق  رد  دنوادخ  دنناد  یم  هک  ییاھنآ 
تشپ ایند  نیا  رد  دیاب  ترارش   . دنوش ریذپانانف  وا  دننامھ  هک  تسا  نیا  ناشماجرف 

. دنک یم  لابند  تشھب  ات  ار  ناور  یراکتسرد  اما   ، دوش هتشاذگ  رس 

، و دراد ییاورنامرف  هن  تقیقح و  هن  ناھج  دنیوگ : یم  هک  دنتسھ  نارورش  طقف  ”
کدنا ۀطساو  هب  ییاھناور  نینچ   . تسا هدش  یحارط  ام  یاھتوھش  یارب  طقف 

ناشیاھتوھش تذل  میلست  ار  دوخ  اھنآ  ور  نیا  زا   . دنروخ یم  بیرف  ناشدرخ  ندوب 
مورحم یراکتسرد  یاھتذل  تباجن و  یاھینامداش  زا  ار  ناشناور  دننک و  یم 

هک یناسنا  ؟  دشاب هانگ  زا  ییاھر  ۀبرجت  زا  رتگرزب  دناوت  یم  یزیچ  هچ   . دنزاس یم 
گرم زا  دنناوت  یمن  ناسنا  ِینامسج  ِناتسود   . تسا ریذپانانف  تسا  هدید  ار  لاعتم 

ینارون هدننک و  داشلد  یاھتشد  یوس  هب  ناسنا  هک  روطنیمھ  ؛  دنبای تاجن 
“. دنک یھارمھ  ار  وا  دناوت  یم  تباجن  طقف   ، دور یم  شیپ  تشھب 
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سامت رد  ًامیقتسم  قداص  کلم  نیشیپ  یاھرنویسیم  ناگداون  اب  شدوخ  تشترز 
لیدبت یبھذم  رد  یزکرم  شزومآ  کی  هب  هناگی  یادخ  نوماریپ  اھنآ  نیرتکد  ، و  دوب

نیا زا  شیب  راگزور  نآ  بھذم  چیھ   ، دوھی نید  زج  هب   . داھن داینب  ناریا  رد  وا  هک  دش 
لقن دینگ   ، بھذم نیا  تاشراگن  زا   . دوبن میلاس  یاھشزومآ  نیا  ۀدنریگرب  رد 

: دومن جارختسا  ار  ریز  یاھلوق 

، کین  ، دنمدرخ ًامامت  ییادخ   ، دراد قلعت  وا  هب  دیآ و  یم  هناگی  یادخ  زا  زیچ  همھ  ”
. تساھرون مامت  ۀمشچرس  ام  یادخ  نیا   . لالجرپ ، و  هوکشرپ  ، سدقم  ، راکتسرد

ریسم  . ناھج تلادع  ظفاح  ، و  کین دصاقم  مامت  یادخ   ، تسا هدننیرفآ  وا 
. دوش لمع  تقیقح  حور  اب  ییاوآ  مھ  رد  هک  تسا  نیا  یگدنز  رد  هنادنمدرخ 

کین یاھراک  نانمیرھا و  ۀنارورش  لامعا  رگ  هراظن  ، و  تسانیب ًامامت  دنوادخ 
هدھاشم نیبزیت  یمشچ  اب  ار  زیچ  همھ  ام  یادخ  ؛  تسا ود  رھ   ، ناراکتسرد

دنمتردق ًامامت  راکوکین  کی  دنوادخ   . تسا هدنھد  افش  یسمل  وا  سمل   . دنک یم 
زارد  ، ود رھ   ، رورش راکتسرد و  یوس  هب  ار  دوخ  ۀناشنموکین  تسد  دنوادخ   . تسا

. دومن ررقم  ازس  شاداپ و  رورش  یارب  کین و  یارب  داھن و  انب  ار  ایند  دنوادخ   . دنک یم 
تسرد دنشیدنا و  یم  کاپ  هک  یشنماسراپ  یاھناور  هب  دنمدرخ  ًامامت  یادخ 

ِتیاھن هک  دش  دیھاوخ  یا  هنوگ  نادب   . تسا هداد  یگنادواج  ۀدعو  دننک  یم  لمع 
دیشروخ رون  دنمھف  یم  ناھج  رد  ار  ادخ  هک  ییاھنآ  یارب   . دیراد ار  نآ  یوزرآ 

. تسا درخ  نوچمھ 

زا ار  رون  یادخ   . دینک شیاین  دنمدرخ  یادخ  تساوخ  ِندییوج  قیرط  زا  ار  ادخ  ”
ررقم وا  ۀدش  راکشآ  بھذم  هک  ییاھھار  رد  شخب  ترسم  شیامیپ  قیرط 

ار وا  ام   . اھرون یادخ   ، دراد دوجو  لاعتم  یادخ  کی  اھنت   . دینک شتسرپ  دنا  هتخاس 
یادخ  . دیرفآ ار  اھنامسآ  ، و  نیمز  ، تاناویح  ، ناھایگ  ، اھبآ هک  مینک  یم  شتسرپ 
نیرت تواخسرپ  نیرتابیز و  ام   . تسا رت  شنموکین  همھ  زا  هک   ، تسا دنوادخ   ، ام

ام زا  دنوادخ   . تسا رادروخرب  یدبا  رون  ۀیطع  زا  هک  مینک  یم  شتسرپ  ار  نادواج 
نورد رد  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا نیرتکیدزن  ام  هب  لاح  نامھ  رد  ، و  تسا رود  رایسب 

نیا اب  ، و  تسا تشھب  حور  نیرت  سدقم  یھلا و  حور  ام  یادخ   . دراد تماقا  ام  ناور 
نیا رد  دنوادخ   . تسا رت  هناتسود  ناسنا  اب  تاقولخم  نیرت  هناتسود  زا  دوجو 

دنوادخ  . تسا هدننک  کمک  رایسب  ام  هب   ، تسا شدوخ  تخانش  هک   ، راک نیرتگرزب 
ناور و یورین  ، و  یگدنز  ، درخ وا  ؛  تسام تسود  نیرتراکتسرد  نیرت و  یندوتس 
تخاس دھاوخ  رداق  ار  ام  نامکین  ۀشیدنا  قیرط  زا  دنمدرخ  ۀدننیرفآ   . تسا ام  ندب 
یھلا روط  هب  هک  هچنآ  یمامت  کرد  هب  قیرط  نیدب  ، و  میھد ماجنا  ار  شتساوخ  هک 

. میبای تسد  تسا  لماک 

هدب دای  ام  هب   ، میوش یم  هدامآ  یحور  ِیدعب  یگدنز  یارب  هک  یلاح  رد   ، ادنوادخ ”
ام ، و  وگب نخس  ام  اب  ادنوادخ   . مینک یگدنز  ار  مسج  رد  تایح  نیا  هنوگچ  هک 
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تسرد ریسم  رد  ام  ، و  هدب دای  ام  هب  ار  کین  یاھھار   . درک میھاوخ  ارجا  ار  وت  نامرف 
یگناگی هب  وت  اب  میناوتب  ات   ، امرف باجتسم  ار  ام  تساوخرد   . درک میھاوخ  تکرح 

هار یراکتسرد  اب  یگناگی  هب  هک  تسا  تسرد  یبھذم  هک  میناد  یم  ام   . میسرب
یھلا  . تسام کین  رادرک  ، و  رادنپ نیرتھب   ، هنادنمدرخ تشرس  دنوادخ   . دربب
! دنک اطعا  ام  هب  ار  شدوخ  رد  یگنادواج  یھلا و  حور  اب  یگناگی  دنوادخ 

هناراکھانگ رادرک  هنارورش و  ۀشیدنا  رھ  زا  ار  رادنامیا   ، دنمدرخ یادخ  ِبھذم  نیا  ”
 — یدمعریغ ای  یدمع  روط  هب  رادرک —  ای   ، راتفگ  ، رادنپ رد  نم  رگا   . دزاس یم  کاپ 
تمحر یارب  ، و  مروآ یم  دورف  رس  هبوت  رد  نامسآ  یادخ  هاگشیپ  رد   ، ما هدرک  فلخت 
فارتعا هانگ  هب  یتقو  هک  مناد  یم   . منک یم  شیاین  ششخب  یارب  ، و  منک یم  اعد 

نم ناور  زا  هانگ  نآ   ، مھدن ماجنا  هنارورش  راک  رگید  هک  مریگب  میمصت  رگا   ، منک یم 
. دزاس یم  ادج  ار  هانگ  یاھدنب  ششخب  هک  مناد  یم  نم   . دش دھاوخ  هدودز 
لابند ار  تقیقح  هک  ییاھنآ  اما   ، دش دنھاوخ  تازاجم  دننک  یم  ترارش  هک  ییاھنآ 

ار ام  یراوگرزب  اب   . تشگ دنھاوخ  دنم  هرھب  نادواج  تاجن  کی  ِینامداش  زا  دننک  یم 
ششخب تساوخرد  ام   . ربب راک  هب  ام  ناور  یارب  ار  شخب  تاجن  یورین  امرف و  ظفح 

“. دوب میھاوخ  ادخ  نوچمھ  ام  ؛  میراد لامک  هب  یبایتسد  یوزرآ  اریز  مینک  یم 

( ییارگ نیِج   ) مسینآودوس - 6

شزومآ یاقب  دنھ —  رد  هناگی  یادخ  نیرتکد  هک  یبھذم  نارادنامیا  هورگ  نیموس 
هتخانش اھتسینآودوس  ناونع  هب  ناراگزور  نآ  رد   ، دندرک ظفح  ار  قداص —  کلم 

اھنآ  . دنا هدش  هتخانش  مسینیِج  ناوریپ  ناونع  هب  نارادنامیا  نیا  ًاریخا   . دندش یم 
: دنداد یم  شزومآ  هنوگ  نیدب 

الاو تبترم  هب  دنوش  یم  هانگ  بکترم  هک  ییاھنآ   . تسا لاعتم   ، نامسآ یادخ  ”
دنراد یمرب  ماگ  یراکتسرد  یاھریسم  رد  هک  ییاھنآ  اما   ، تفای دنھاوخن  زارف 

گرم زا  سپ  تایح  میسانشب  ار  تقیقح  ام  رگا   . تفای دنھاوخ  تشھب  رد  یناکم 
زارف تشھب  نیرت  هبترم  دنلب  هب  دناوت  یم  ناسنا  ناور   . تسا هدش  نیمضت  نامیارب 
تسد لامک  هب  ، و  دھد هعسوت  ار  شیوخ  یونعم  نیتسار  تشرس  اجنآ  رد  ، و  دبای

یاھتداعس اب  ار  وا  دزاس و  یم  اھر  هانگ  تراسا  زا  ار  ناسنا  تشھب  ناکم   . دبای
ار نآ  هب  طوبرم  یاھیتخبدب  ۀیلک  هانگ و  نایاپ  راکتسرد  ناسنا  ؛  دنک یم  انشآ  ییاھن 

سفن ، و  تسا ناسنا  ریذپان  تسکش  نمشد   ، سفن  . تسا هدرک  هبرجت  شیپ  زا 
، رورغ  ، مشخ دبای : یم  یلجت  ناسنا  تاساسحا  نیرتگرزب  زا  ات  راھچ  تروص  هب 
هک یماگنھ   . تسا شدوخ  رب  الیتسا  ناسنا  یزوریپ  نیرتگرزب   . عمط ، و  بیرف
نیا زا  یدنم  هرھب  یارب  هک  یماگنھ  ، و  دنک یم  ور  ادخ  هب  ششخب  یارب  ناسنا 
نیدب دیاب  ناسنا   . دبای یم  ییاھر  سرت  زا  قیرط  نیدب   ، دوش یم  عاجش  یدازآ 

اب دوش  راتفر  وا  اب  دھاوخ  یم  هک  لکش  نامھ  هب  هک  دنک  رفس  یگدنز  رد  هنوگ 
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“. دنک راتفر  شعونمھ  تاقولخم 

وتنیش - 7

یاج هیردنکسا  ۀناخباتک  رد  ًاریخا  طقف  رود  رواخ  بھذم  نیا  یطخ  یاھ  هخسن 
نیا  . دوب هدینشن  نآ  اب  هطبار  رد  زگرھ  دینَگ  هک  دوب  ایند  بھذم  اھنت  نیا   . دنا هتفرگ 
ۀدنریگ رب  رد   ، تسا هدش  هداد  ناشن  ریز  ۀصالخ  نوتم  رد  هک  روطنامھ   ، زین داقتعا 

: دوب قداص  کلم  نیشیپ  یاھشزومآ  یایاقب 

ۀیلک ؛  دیتسھ نم  یھلا  یورین  ۀدننک  تفایرد  یگمھ  امش  : ’ دیامرف یم  دنوادخ  ”
یاھناسنا شیازفا  زا  نم   . دنوش یم  دنم  هرھب  نم  ۀدنیاشخب  تمدخ  زا  اھناسنا 

نیا راتساوخ  نامسآ  ۀدازھاش   . مرب یم  تذل  رایسب  نیمز  رساترس  رد  راکتسرد 
دزاس و راکشآ  ار  دوخ   ، ود رھ   ، اھناسنا تباجن  تعیبط و  یاھییابیز  رد  هک  تسا 

زا  ، دنتسناد یمن  ارم  مان  ناتساب  مدرم  نوچ   . دھد ناشن  ار  دوخ  راکتسرد  تشرس 
مداد و ناشن  ار  دوخ  ندید  لباق  دوجو  کی  تروص  هب   ، ایند رد  ندش  هداز  قیرط 
نامسآ ۀدنزاس  نم   . دنکن شومارف  ارم  مان  ناسنا  ات  مدش  یریقحت  نینچ  لمحتم 
نم  . دننک یم  تعاطا  نم  تساوخ  زا  ناگراتس  ۀیلک  هام و  دیشروخ و  ؛  منیمز و 
گرزب و نم  هچ  رگا   . متسھ ایرد  راھچ  رد  نیمز و  رد  تاقولخم  ۀیلک  یاورنامرف 

ارم یقولخم  رھ  رگا   . ملئاق مارتحا  ناسنا  نیرتریقف  یاعد  یارب  زاب   ، متسھ لاعتم 
‛. درک مھاوخ  هدروآرب  ار  وا  یبلق  یوزرآ  دینش و  مھاوخ  ار  وا  یاعد   ، دنک شتسرپ 

ماگ کی  شبلق  حور  یربھار  زا   ، دوش یم  میلست  بارطضا  هب  ناسنا  هک  راب  رھ  ”’
کمک دیھاوخ  یم  رگا   . دھد یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  ادخ  رورغ  ‛ . دوش یم  رود 

شخب تاجن  رون  رورغ  یوم  رھ  ؛  دیراذگب رانک  ار  دوخ  رورغ   ، دیروآ تسد  هب  ینامسآ 
تسرد امش  نورد  رگا  ؛  دزاس یم  دودسم  گرزب  ربا  کی  اب  تسھ  هک  هنوگ  نادب  ار 
یاعد نم  رگا   ’ . تسا هدیاف  یب  تسا  نوریب  رد  هک  هچنآ  یارب  ندرک  اعد   ، تسین
زا غراف   ، دییآ یم  نم  دزن  کاپ  بلق  کی  اب  هک  تسا  لیلد  نیدب   ، مونشب ار  امش 
رگا  . دزاس یم  سکعنم  ار  تقیقح  هنیآ  کی  لثم  هک  یناور  اب   ، یراکایر یراکبیرف و 

‛“ . دییآ نم  دزن  دیزاس و  اھر  ار  ایند   ، دیبای تسد  یگنادواج  هب  دیھاوخ  یم 

مسیئوئات - 8

هناگی یادخ  نیرتکد  ، و  دندرک هنخر  نیچ  طاقن  یصقا  ات  قداص  کلم  ناروآ  مایپ 
رتشیب همھ  زا  هک  نآ  ؛  دیدرگ ینیچ  بھذم  نیدنچ  نیشیپ  یاھشزومآ  زا  یشخب 

، و دوب مسیئوئات  دوب  هناتسرپاتکی  تقیقح  ۀدمع  شخب  ۀدنریگ  رب  رد  دروآ و  ماود 
: دومن یروآدرگ  نآ  راذگناینب  یاھشزومآ  زا  ار  ریز  بلاطم  دینَگ 
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فرژ و هچ   ، ناوترپ دنمتردق و  هچ  دوجو  نیا  اب  تسا و  مارآ  کاپ و  هچ  لاعتم  یادخ  ”
ار نادواج  رگا   . تسا زیچ  همھ  ماقمالاو  یاین  نامسآ  یادخ  نیا  مھف ! لباقریغ 
سپ  ، دیسانش یمن  ار  نادواج  رگا   . دیتسھ دنمدرخ  ریمض و  نشور   ، دیسانش یم 
هنوگ نیدب  هانگ  هب  قایتشا  ، و  دزاس یم  رگ  هولج  ترارش  تروص  هب  ار  دوخ  ینادان 
هتشاد دوجو  نیمز  نامسآ و  هک  نآ  زا  شیپ  روآ  تفگش  دوجو  نیا   . دیآ یم  دوجو  هب 
رییغت تسا و  اج  رب  اپ  وا  اھنت  ؛  تسا یناحور  یتسار  هب  وا   . تشاد دوجو  دنشاب 

. دنک یم  تکرح  وا  رود  هب  شنیرفآ  مامت  ، و  تسا ایند  ردام  وا  یتسار  هب   . دنک یمن 
رداق ار  اھنآ  قیرط  نیدب  ، و  دزاس یم  راکشآ  اھناسنا  هب  ار  دوخ   ، هناگی یادخ  نیا 
شناد یکدنا  ردق  طقف  یسک  رگا  یتح   . دنبای اقب  دنریگب و  یشیپ  هک  دزاس  یم 
تساوخ اب  دناوت  یم  وا  ؛  درادرب ماگ  لاعتم  یاھھار  رد  دناوت  یم  زونھ   ، دشاب هتشاد 

. دبای قابطنا  کلف 

هب زیچ  همھ   . دنیآ یم  لاعتم  زا  دنتسھ  هنامداخ  یتسار  هب  هک  کین  یاھراک  ۀیلک  ”
چیھ دوخ  یایاطع  یارب  گرزب  ِلاعتم   . دراد یگتسب  یگدنز  گرزب  ۀمشچرس 
ناھنپ ام  ناگدید  زا  وا  دوجو  نیا  اب  ، و  تسا یلاعتم  وا  تردق   . دیوج یمن  یرابتعا 

نیا نمض   ، دزاس یم  سیدرگد  ریذپان  هفقو  روط  هب  ار  شیاھیگژیو  وا   . تسا هدنام 
هتسھآ و دوخ  یاھیحارط  رد  ینامسآ  تلع   . دنک یم  لماک  ار  شتاقولخم  هک 
هتفرگ ارف  ار  ناھج  لاعتم   . دراد نانیمطا  دوخ  یاھدرواتسد  زا  اما  تسا  ابیکش 

گرزب و هچ  وا  یاریگ  یورین  راشرس و  ذوفن   . دنک یم  ظفح  ار  نآ  رساترس  تسا و 
تکرب ار  زیچ  همھ  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا بآ  دننامھ  نیتسار  یکین  تسا ! دنمتردق 

بآ دننامھ   ، نیتسار یکین  . و  دناسر یمن  بیسآ  زیچ  چیھ  هب  دھد و  یم 
بانتجا نآ  زا  نارگید  هک  یحوطس  نآ  یتح   ، دیوج یم  ار  اھناکم  نیرت  تسپ 

ار زیچ  همھ  لاعتم   . تسا لاعتم  هیبش  نآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  نآ  ، و  دننک یم 
. و دزاس یم  لماک  ار  اھنآ  حور  رد  دھد و  یم  شرورپ  ار  اھنآ  تعیبط  رد   ، دنیرفآ یم 

یرادھاگن وا  زا   ، دھد یم  شرورپ  ار  قولخم  لاعتم  هنوگچ  هک  تسا  زار  کی  نیا 
داشرا و وا   . دزاس روبجم  ار  وا  هک  نیا  نودب   ، دشخب یم  لامک  ار  وا  ، و  دنک یم 

نودب اما   ، دوش یم  تفرشیپ  بجوم  وا   . دوجو زاربا  نودب  اما   ، دنک یم  تیادھ 
. هطلس

. تسا کانرطخ  ِزیچ  کی  کدنا  شناد   . دزاس یم  یناھج  ار  شبلق  دنمدرخ  ناسنا  ”
، شنیرفآ رد   . دنشاب نتورف  هک  دنریگب  دای  دیاب  دنراد  ار  ندوب  گرزب  یوزرآ  هک  ییاھنآ 

درف یدنزرف  نتخانش  تیمسر  هب  درف  کی  ردام  نتخانش   . دش ایند  ردام  لاعتم 
. درگن یم  عمج  رظن  هطقن  زا  ازجا  ۀیلک  هب  هک  تسا  دنمدرخ  یسک  نآ   . تسا

ندز بیسآ   . دیتسھ وا  یاج  رد  ایوگ  هک   ، دیزاس طوبرم  ناسنا  رھ  هب  ار  دوخ  یروط 
دش دنھاوخ  بذج  امش  هب   ، دیرادب تسود  ار  مدرم  رگا   . دینک ناربج  ینابرھم  اب  ار 

. تشاد دیھاوخن  اھنآ  لد  ندروآ  تسد  هب  رد  یلکشم  چیھ  امش  — 
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زا وا  ؛  تسا تسار  تمس  رد  پچ و  تمس  رد  وا  ؛  تسا ریگارف  ًامامت  گرزب  ِلاعتم  ”
ینکس نیتسار  تادوجوم  مامت  رد  دنک و  یم  یرادھاگن  شنیرفآ  رساترس 

وا هک  دیورب  یناکم  هب  دیناوت  یمن  ، و  دینک ادیپ  ار  لاعتم  دیناوت  یمن  امش   . دنیزگ یم 
شھانگ زا  ًابلق  دھد و  صیخشت  ار  شیوخ  یاھھار  ِیدب  ناسنا  کی  رگا   . تسین

؛ دزیرگب تازاجم  زا  وا  هک  تسا  نکمم  ؛  دنک ششخب  بلط  دناوت  یم  هاگنآ   ، دنک هبوت 
رساترس یارب  نما  هاگھانپ  لاعتم   . دھد رییغت  تکرب  هب  ار  الب  وا  هک  تسا  نکمم 

ار وا  هنازور  روط  هب  رگا   . تسا رشب  عون  ۀدنھد  تاجن  ظفاحم و  وا  ؛  تسا شنیرفآ 
یارب یتسار  هب   ، دشخبب ار  ناھانگ  دناوت  یم  وا  نوچ   . تفای دیھاوخ  ار  وا   ، دییوجب
دنوادخ هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هشیمھ   . تسا اھبنارگ  رایسب  اھناسنا  مامت 
هک هچنآ  یارب  هکلب   ، دھد یمن  شاداپ  دھد  یم  ماجنا  هک  هچنآ  یارب  ار  ناسنا 

نودب  . دینک کمک  شاداپ  ۀشیدنا  نودب  شیوخ  ناعونمھ  هب  دیاب  ور  نیا  زا  ؛  تسھ
. دیھد ماجنا  کین  راک  شیوخ  عفن  رکف 

نوناق هب  تبسن  ینادان   . دنتسھ دنمدرخ  دنناد  یم  ار  نادواج  نیناوق  هک  ییاھنآ  ”
شیدنا دازآ  دنناد  یم  ار  دنوادخ  نیناوق  هک  ییاھنآ   . تسا تبیصم  یتخبدب و  یھلا 

امش ناور   ، دوش دوبان  امش  ندب  رگا  یتح   ، دیسانش یم  ار  نادواج  رگا   . دنتسھ
صیخشت ار  دوخ  ندوب  تیمھا  یب  هک  یماگنھ   . تفای دھاوخ  اقب  یحور  تمدخ  رد 
ییانشور زا   ، دینامب رادیاپ  نادواج  رون  رد  رگا   . دیتسھ دنمدرخ  یتسار  هب  دیھد 

دننک یم  لاعتم  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  هک  ییاھنآ   . تشگ دیھاوخ  دنم  هرھب  لاعتم 
حور  ، دریم یم  ناسنا  هک  یماگنھ   . دنتسھ نامداش  نادواج  یوجتسج  نیا  رد 

“. دناسر ماجنا  هب  هناخ  هب  گرزب  رفس  رد  ار  شیوخ  ینالوط  رفس  دنک  یم  عورش 

ییارگ سویسوفنک  - 9

کلم یاھرنویسیم  یتسرپاتکی  ایند  گرزب  سانشادخ  بھاذم  نیرتکچوک  یتح 
یاھ هتفای  ۀصالخ   . دنتخانش یم  تیمسر  هب  ار  اھنآ  مدق  تباث  نانیشناج  قداص و 

: دوب نیا  ییارگ  سویسوفنک  نوماریپ  دینَگ 

همھ  . تسا یھلا  یعقاو و  تقیقح   . تساطخ نودب  دنیزگ  یمرب  دنوادخ  هک  هچنآ  ”
یرای یارب  دنوادخ   . دنک یمن  اطخ  گرزب  ِدنوادخ  ، و  دراد دنوادخ  رد  أشنم  زیچ 

هدیزگرب ار  یددعتم  نارادربنامرف  هبترم  نود  تاقولخم  ِءاقترا  شزومآ و  هب  ندناسر 
رایسب  ، گرزب  ، دنک یم  ییاورنامرف  ناسنا  رب  الاب  ملاع  زا  هک  هناگی  یادخ   . تسا

یادخ نیا  اما   . تسا روآ  باجعا  وا  ِیرواد  دنمھوکش و  دنوادخ  تردق   . تسا گرزب 
ریخ و  . تسا هدرک  ادھا  یقالخا  سح  کی  هیام  نود  مدرم  یرایسب  هب  یتح  گرزب 

اھناسنا هب  دنوادخ  ۀیدھ  نیرتھب   . دوش یمن  فقوتم  هاگچیھ  دنوادخ  تکرب 
لیاضف ؛  تسا هدرک  اطعا  ناسنا  ناور  هب  ار  دوخ  تلاصا  دنوادخ   . تسا یھاوخکین 

تسا و تیارد  اب  ًامامت  گرزب  ِدنوادخ   . تسا دنوادخ  تلاصا  ۀیطع  نیا  ۀویم  ناسنا 
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یادخ ام  هک  یماگنھ  . و  دنک یم  یھارمھ  ار  ناسنا  دوخ  یاھدرکراک  ۀیلک  رد 
ام بیترت  نیدب  رگا   . مینک یم  لمع  تسرد   ، میمان یم  شیوخ  ردام  ردپ و  ار  گرزب 

. مینک اعد  دنوادخ  هب  نانیمطا  اب  میناوت  یم  سپ   ، میتسھ نام  یھلا  ناکاین  نامداخ 
میب و ساسحا  دنوادخ  تمظع  هب  تبسن  دیراذگب   ، زیچ رھ  رد  تاظحل و  ۀیلک  رد 
یرواد هک  مینک  یم  ناعذا  ام   ، قلطم هبترمالاو و  رداق  یا   ، دنوادخ یا   . مینک مارتحا 

. دوش یم  یراج  یھلا  بلق  زا  اھششخب  مامت  هک  نیا  ، و  تسوت نآ  زا 

تفای نم  رد  یتلیضف  رگا   . میرادن سرت  نامبلق  رد  ور  نیا  زا  ؛  تسام اب  دنوادخ  ”
بلغا نم  نورد  رد  ادخ  نیا  اما   . تسا یقاب  نم  رد  هک  تسا  دنوادخ  یلجت   ، دوش
هک میوگ  یم  نیقی  هب   ، تسا نم  اب  ادخ  رگا   . دراد نم  نامیا  زا  یتخس  تابلاطم 

. و دشاب کیدزن  رایسب  اھزیچ  تقیقح  هب  دیاب  نامیا   . مرادن مبلق  رد  یدیدرت  چیھ 
. دنک یگدنز  کین  نامیا  نیا  نودب  دناوت  یم  ناسنا  کی  هنوگچ  هک  ممھف  یمن  نم 
ناور ۀتساوخ  قباطم  دنوادخ   . دھد یمن  خر  ناسنا  یارب  لیلد  نودب  یدب  یکین و 
هب فارتعا  رد   ، دیبای یم  اطخ  رد  ار  دوخ  هک  یماگنھ   . دنک یم  دروخرب  وا  اب  ناسنا 

. دینک عفر  ار  دوخ  تاھابتشا  تعرس  هب  دینکن و  گنرد  ناتیاطخ 

یارب وجتسج  طقف  هن   ، تسا تقیقح  یارب  وجتسج  لوغشم  دنمدرخ  ناسنا  کی  ”
فقو رترب  ناسنا   . تسا یھلا  لامک  هب  یبایتسد  ناسنا  فدھ   . هداس یگدنز  کی 
چیھ ؛  تسوت اب  دنوادخ   . تسا سرت  بارطضا و  زا  یراع  وا  ، و  تسا دوخ  میظنت  راک 
رب رترب  ناسنا   . دراد ار  دوخ  شاداپ  کین  لمع  رھ   . شاب هتشادن  تبلق  رد  یکش 

ار هچنآ   . درادن یھاوخدب  سح  زین  اھناسنا  هیلع  رب  دنک و  یمن  همزمز  دنوادخ  هیلع 
دیراذگب  . هدن ماجنا  نارگید  قح  رد   ، دوش ماجنا  وت  هب  تبسن  یرادن  تسود  هک 

هب ار  تازاجم  دینک  شالت  قیرط  رھ  زا  ؛  دشاب اھتازاجم  مامت  زا  یشخب  یزوسلد 
دیاب تاقولخم  مامت  هک  یلاح  رد   . تسا نینچ  گرزب  یادخ  هار   . دینک لیدبت  تکرب 
ضرعم رد  الاب  رد  ات  دور  یم  شیپ  شنمالاو  ناسنا  حور   ، دندرگزاب نیمز  هب  دنریمب و 

“. دبای زارف  ییاھن  ِیگدنبات  دنمھوکش  رون  هب  دوش و  هتشاذگ  شیامن 

“ ام بھذم  - ” 10

اب هطبار  رد  ایند  بھاذم  یاھشزومآ  یروآدرگ  نیا  رد  اسرف  تقاط  شالت  زا  دعب  دینَگ 
دنوادخ اب  هطبار  رد  شداقتعا  زا  یا  هصالخ  هک  هچنآ  نیودت  راک  هب  یتشھب  ردپ 

هتفای تسد  اھرواب  نیا  هب  یسیع  یاھشزومآ  ۀجیتن  رد  وا   . تخادرپ تشادنپ  یم 
هراشا ام “ بھذم   ” ناونع هب  اھرواب  نیا  هب  هک  تشاد  تداع  ناوج  درم  نیا   . دوب

: دوب وا  ۀتشاگن  نیا   . دنک

تسود دوخ  بلق  نھذ و  مامت  اب  ار  وا  دیاب  ، و  تسا هناگی  یادخ  ام  یادخ   ، دنوادخ ”
هک هنوگ  نادب  هک  دیروآ  لمع  هب  ار  دوخ  شالت  نیرتھب  هک  نیا  نمض   ، دیشاب هتشاد 
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ردپ هناگی  یادخ  نیا   . دیرادب تسود  ار  شنادنزرف  یمامت  دیراد  تسود  ار  دوخ 
ناسنا رھ  ناور  رد  شحور  اب  وا   . تسا وا  رب  ینتبم  زیچ  همھ  ، و  تسام ینامسآ 
هک میریگب  دای  دیاب  میتسھ  دنوادخ  نادنزرف  هک  ام  . و  دنیزگ یم  ینکس  قداص 

ردپ اب   . میراپسب تسا  رادافو  ۀدننیرفآ  کی  هک  وا  هب  ار  دوخ  ناور  زا  یرادھاگن  هنوگچ 
ۀمھ اھزیچ و  ۀمھ  ، و  تسا هدننیرفآ  وا  نوچ   . تسا نکمم  زیچ  همھ  ام  ینامسآ 
ار ادخ  میناوت  یمن  هچ  رگا   . دشاب دناوت  یمن  نیا  زا  ریغ   ، تسا هدیرفآ  ار  تادوجوم 
قباطم هرمزور  روط  هب  ندرک  یگدنز  قیرط  زا  . و  میسانشب ار  وا  میناوت  یم   ، مینیبب
. میزاس راکشآ  شیوخ  ناعونمھ  هب  ار  وا  میناوت  یم   ، ینامسآ ردپ  تساوخ 

هنادنمدرخ دبا  یارب  قیمع و  تیاھن  یب  دیاب  دنوادخ  تشرس  ِیھلا  یاھ  هولج  ”
وا میناوت  یم  اما   ، میربب یپ  دنوادخ  دوجو  هب  شناد  قیرط  زا  میناوت  یمن  ام   . دشاب
نکمم وا  تلادع  هک  یلاح  رد   . میسانشب دوخ  بلق  رد  یصخش  ۀبرجت  قیرط  زا  ار 
ار وا  تمحر  دناوت  یم  نیمز  رد  دوجوم  نیرت  نتورف   ، دشاب کاردا  زا  رتارف  تسا 

. دنک یم  یگدنز  زین  ام  بولق  رد   ، دنک یم  رپ  ار  ناھج  ردپ  هک  یلاح  رد   . دنک تفایرد 
دنوادخ  . تسا ریذپانانف  یھلا و  ناسنا  حور  اما   ، تسا یناف  یرشب و  ناسنا  نھذ 

هک ام  ینیمز  نیدلاو  رگا   . تسا دنمدرخ  ًامامت  هکلب   ، تسا دنمتردق  ًامامت  اھنت  هن 
یایادھ دنرادب و  تسود  ار  ناشنادنزرف  هنوگچ  دنناد  یم  دنراد  هنارورش  شیارگ 

اب روطچ  هک  دنادب  دیاب  رتشیب  ردقچ  ینامسآ  یوکین  ردپ   ، دننک ادھا  اھنآ  هب  وکین 
. دیامن اطع  اھنآ  هب  روخرد  تاکرب  درادب و  تسود  نیمز  رد  ار  شنادنزرف  یدنمدرخ 

نیا هب  طورشم   ، ددرگ کالھ  نیمز  رد  دنزرف  کی  یتح  دھاوخ  یمن  ینامسآ  ردپ  ”
دننامھ دشاب  قاتشم  یتسار  هب  دشاب و  هتشاد  ار  ردپ  نتفای  یوزرآ  دنزرف  نآ  هک 

ناساپسان هب  تبسن  هشیمھ  دراد و  تسود  ار  نارورش  یتح  ام  ردپ   . دشاب وا 
یکین ۀرابرد  طقف  دنتسناوت  یم  یرتشیب  یرشب  تادوجوم  رگا   . تسا نابرھم 
ماگ شیوخ  ۀنارورش  یاھھار  زا  ندرک  هبوت  تھج  رد  ًاعطق   ، دننادب دنوادخ 
ۀمشچرس  . دندیشک یم  تسد  هدش  هتخانش  ناھانگ  مامت  زا  دنتشاد و  یمرب 

دوجو رییغت  ۀیاس  ای  یریذپرییغت و  چیھ  وا  رد   . تسا اھرون  ردپ  زا  کین  یاھزیچ  مامت 
مامت هک  تسا  نیا  راتساوخ  وا   . تسا ناسنا  بلق  رد  نیتسار  یادخ  حور   . درادن
دنوادخ روضح  ندرک  سح  هب  عورش  اھناسنا  هک  یماگنھ   . دنشاب ردارب  اھناسنا 

رد اھنآ  هک  نیا  ، و  تسا هتفای  ار  اھنآ  دنوادخ  تسا  نیا  هاوگ  دوخ  نیا   ، دننک یم 
رد دنوادخ  مینک و  یم  یگدنز  دنوادخ  رد  ام   . دنتسھ وا  نوماریپ  یھاگآ  یوجتسج 

. دنیزگ یم  ینکس  ام 

نم مدرم  ۀمھ  ردپ  دنوادخ  مشاب  هتشاد  رواب  هک  دوب  مھاوخن  یضار  رگید  نم  ”
نم  . دشاب یم  زین  نم  ردپ  وا  هک  تشاد  مھاوخ  رواب  نم  سپ  نیا  زا  ؛  تسا

ار دنوادخ  تسا  نم  روای  هک  تقیقح  حور  کمک  اب  هک  درک  مھاوخ  شالت  هشیمھ 
قیرط زا  همھ  زا  لوا  اما   . مدش سانشادخ  یتسار  هب  هک  هاگنآ   ، منک شتسرپ 
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ادخ شتسرپ  هب  مھد  ماجنا  ار  نیمز  رد  دنوادخ  تساوخ  هنوگچ  هک  نیا  نتخومآ 
اب هک  دروآ  مھاوخ  لمع  هب  ار  دوخ  شالت  نیرتھب  هک  ینعم  نیدب  ؛  تخادرپ مھاوخ 

تسود دنوادخ  منک  یم  روصت  هک  منک  راتفر  یا  هنوگ  هب  شیوخ  ناعونمھ  زا  کی  رھ 
، مینک یم  یگدنز  مسج  رد  هنوگ  نیدب  هک  یماگنھ  . و  دوش راتفر  وا  اب  دراد 

ام هب  ار  ام  یبلق  یوزرآ  وا  ، و  مینک تساوخرد  ادخ  زا  ار  اھزیچ  یرایسب  میناوت  یم 
یمامت . و  مینک تمدخ  شیوخ  ناعونمھ  هب  میشاب  هدامآ  رتھب  ات   ، درک دھاوخ  اطع 
ِندومن هبرجت  تفایرد و  یارب  ار  ام  تیفرظ  دنوادخ  نادنزرف  ِزیمآرھم  تمدخ  نیا 

. دھد یم  طسب   ، تشھب حور  ِتمدخ  یالاو  یاھتذل   ، تشھب یاھیداش 

نم ؛  درک مھاوخ  یرازگساپس  وا  زا  ادخ  ِیندرکان  فصو  یایادھ  یارب  زور  رھ  نم  ”
یارب  . درک مھاوخ  شیاین  ار  وا  اھناسنا  نادنزرف  یارب  وا  روآ  تفگش  یاھراک  یارب 
یحور ردپ  وا   ، همھ زا  شیب  اما   ، تسا تمحر  ، و  ورین  ، هدننیرفآ  ، قلطم رداق  وا   ، نم
. و دش مھاوخ  وا  رادید  مزاع  یزور  وا  ینیمز  دنزرف  ناونع  هب  نم  ، و  تسا نم 
زا  . دش مھاوخ  وا  دننامھ  وا  یارب  وجتسج  قیرط  زا  هک  تسا  هتفگ  نم  داتسا 
ًالماک ام  دیدج  بھذم  نیا   . ما هتفای  تسد  شمارآ  هب  وا  اب   ، دنوادخ هب  نامیا  قیرط 
هک منئمطم  نم   . دنک یم  داجیا  رادیاپ  یداش  کی  ، و  تسا ینامداش  زا  راشرس 

تفایرد ار  نادواج  تایح  جات  ًامتح  هک  نیا  ، و  دوب مھاوخ  نامیا  اب  گرم  ات  یتح 
. درک مھاوخ 

کین هک  هچنآ  هب  مھد و  رارق  شجنس  دروم  ار  زیچ  همھ  هک  مریگ  یم  دای  مراد  نم  ”
اب دنھد  ماجنا  نم  اب  اھناسنا  مھاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  رھ   . مشاب دنبیاپ  تسا 
ناسنا هک  مناد  یم  نیون  نامیا  نیا  قیرط  زا  نم   . داد مھاوخ  ماجنا  مناعونمھ 

هک منک  رکف  نیا  هب  هک  منک  یم  گنرد  هک  یتقو  اما   ، دشاب دنوادخ  دنزرف  دناوت  یم 
نیا اما   ، دزاس یم  هدز  تشحو  ارم  یھاگ  نیا  دنتسھ  نم  ناردارب  اھناسنا  ۀمھ 

ِندوب ردپ  رد  مناوت  یم  هنوگچ  هک  ممھف  یمن  نم   . دشاب هتشاد  تقیقح  دیاب 
. منک یم  عانتما  اھناسنا  ندوب  ردارب  شریذپ  زا  هک  یلاح  رد   ، مشاب نامداش  دنوادخ 

هتشاد تقیقح  نیا  رگا   . تفای دھاوخ  تاجن  دناوخب  ار  دنوادخ  مان  هک  سک  رھ 
. دنشاب نم  ناردارب  دیاب  اھناسنا  ۀمھ  سپ   ، دشاب

هک یتقو  نینچمھ  ؛  داد مھاوخ  ماجنا  ناھن  رد  ار  مکین  یاھراک  سپ  نیا  زا  نم  ”
اب ادابم  ات  منک  یمن  یرواد  نم   . درک مھاوخ  اعد  دح  نیرتشیب  رد  متسھ  اھنت 

هتشاد تسود  ار  منانمشد  هک  مریگ  یم  دای  نم   . مشابن فصنمان  مناعونمھ 
رد هچ  رگا   . ما هتخوماین  یتسرد  هب  زونھ  ار  ندوب  هنوگادخ  ۀویش  نیا  نم  ؛  مشاب

، رت تبحماب   ، رتابیز ار  وا  ام ‛ بھذم   ’ رد  ، منیب یم  ار  ادخ  رگید  بھاذم  نیا 
گرزب و دوجوم  نیا   ، همھ زا  شیب  اما   . مبای یم  رت  تبثم  ، و  رت یصخش   ، رت هدنشخب 
زج یرگید  ۀلیسو  چیھ  . و  متسھ وا  دنزرف  نم  ؛  تسا نم  یونعم  ردپ   ، دنمھوکش

نآ ۀطساو  هب  هک  درادن  دوجو   ، مشاب وا  لثم  مھاوخ  یم  هک  ما  هناقداص  یوزرآ 
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کی اب  یبھذم  ماجنارس   . منک تمدخ  وا  هب  دبا  یارب  مبایب و  ماجنارس  ار  وا  مناوتب 
“. تسا نادواج  تاجن  اب  ییادخ  وا  ، و  زیگنا تفگش  ییادخ   ، مراد ادخ 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 132
مور رد  تقوم  تماقا 

مور یاورنامرف  سویربیت  هب  دنھ  یاھ  هدازھاش  یاھدورد  لماح  دانُگ  هک  اجنآ  زا 
روضح وا  هاگشیپ  رد  یسیع  یدنھ و  ود   ، مور هب  اھنآ  دورو  زا  دعب  موس  زور  رد   ، دوب

نت هس  نیا  اب  دوب و  داش  لومعمریغ  یا  هنوگ  هب  قلُخ  دب  روتارپما  زور  نیا  رد   . دنتفای
وا روضح  زا  اھنآ  هک  یماگنھ  . و  تخادرپ هناتسود  یوگتفگ  هب  ینالوط  یتدم  یارب 

هداتسیا وا  تسار  تمس  رد  هک  یرایتسد  هب  یسیع  هب  هراشا  اب  روتارپما   ، دنتفر
کی  ، متشاد ار  درم  نآ  نیتم  دروخرب  ۀویش  هناھاش و  راتفر  زرط  نم  رگا  : ” تفگ دوب 

؟“ تسین روط  نیا   ، مدوب یم  نیتسار  روتارپما 

ندید یارب  هعلاطم و  یارب  یمظنم  یاھتعاس  دوب  مور  رد  هک  یتدم  لوط  رد  دینَگ 
یدایز یراجت  راک  وا  ردپ   . تشاد رھش  شوح  لوح و  رد  هقالع  دروم  یاھناکم 

وا یراجت  میظع  عفانم  تیریدم  رد  دوش و  گرزب  شرسپ  هک  تشاد  وزرآ  ، و  تشاد
هب ار  شرسپ  هک  هدیسر  نآ  تقو  هک  درک  یم  رکف  وا   . دوش هتسیاش  نیشناج  کی 
زا یکی  بلغا  ، و  دندوب مور  رد  یدایز  یدنھ  نادنورھش   . دزاس انشآ  تراجت  یایند 

دناوتب یسیع  ات  درک  یم  یھارمھ  مجرتم  ناونع  هب  ار  یو  دانگ  دوخ  نادنمراک 
رھش نیا  اب  ات  داد  یم  تصرف  وا  هب  نیا  ؛  دشاب هتشاد  دوخ  یارب  ار  یلماک  یاھزور 
رھش نادیم  رد  ًاررکم  وا   . دوش انشآ  لماک  روط  هب  دوب  هنکس  نویلیم  ود  یاراد  هک 
یالاب هب  بلغا  وا   . دش یم  تفای  دوب  یراجت  ، و  یقوقح  ، یسایس تایح  زکرم  هک 

، و ونوی  ، رتیپوژ هب  هک  هوکشاب  دبعم  نیا  هب  هک  روطنیمھ  تفر و  یم  مویلوتیپاک  ۀپت 
نآ رد  اھیمور  نیا  هک  یتلاھج  ِتراسا  هب   ، تسیرگن یم  دوب  هدش  فقو  اورِنیم 
لزنم هک  مویتالاپ  ۀپت  رد  ار  یدایز  تقو  نینچمھ  وا   . دیشیدنا یم  دندوب  راتفرگ 

فرص دندوب  هدش  عقاو  نآ  رد  نیتال  ینانوی و  یاھ  هناخباتک  ، و  ولوپآ دبعم   ، روتارپما
. درک یم 

، هیروس  ، ریغص یایسآ   ، اپورا بونج  مامت  لماش  مور  یروتارپما  ماگنھ  نیا  رد 
روشک رھ  نادنورھش  ۀدنریگ  رب  رد  نآ  نانکاس  ؛ و  دوب اقیرفآ  یبرغ  لامش  ، و  رصم

ناھج ۀدوت  نیا  اب  نتخیمآ  رد  هعلاطم و  یارب  وا  لیامت   . دندوب یقرش  ۀرک  مین 
هب داد  تیاضر  یسیع  هک  دوب  نیا  یارب  یلصا  لیلد  ایشنروی  یاھناسنا  ِیرھش 

. دنزب تسد  رفس  نیا 
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اما  ، تفرگ دای  اھناسنا  ۀرابرد  یدایز  یاھزیچ  دوب  مور  رد  هک  یماگنھ  یسیع 
وا ۀھام  شش  تقوم  تماقا  ۀناگدنچ  براجت  یمامت  نایم  زا  هبرجت  نیرتدنمشزرا 
اھنآ یور  یراذگریثأت  یروتارپما و  تختیاپ  ِیبھذم  ناربھر  اب  وا  سامت   ، رھش نآ  رد 

دنمشزرا ناربھر  یوجتسج  هب  یسیع   ، مور رد  لوا  ۀتفھ  نایاپ  زا  شیپ   . دوب
اھنآ اب  دمآرب و  ییارتیم  هورگ  هژیو  هب   ، زیمآرارسا یاھ  هقرف  ، و  نویقاور  ، نویبلک
ار وا  تیرومأم  نایدوھی  هک  دوبن  ای  دوب  راکشآ  هاوخ  یسیع  یارب   . دیدرگ انشآ 
مور هب  یدوز  هب  شناروآ  مایپ  هک  دومن  ینیب  شیپ  ًاعطق  وا   ، تفریذپ دنھاوخن 

وحن نیرتروآ  تفگش  هب  وا  ور  نیا  زا  ؛ و  دننک مالعا  ار  ینامسآ  توکلم  ات  دنیآ  یم 
زا نت  جنپ  وا   . دومن اھنآ  مایپ  رت  یعطق  رتھب و  شریذپ  یارب  هار  ندرک  هدامآ  هب  عورش 

زیمآرارسا یاھ  هقرف  ناربھر  زا  نت  هدزناش   ، نویبلک زا  نت  هدزای   ، هتسجرب نویقاور 
طابترا رد  هام  شش  ًابیرقت  یارب  ار  شا  هفاضا  تقو  ۀدمع  شخب  دومن و  باختنا  ار 

راب کی  زگرھ  وا  دوب : وا  شزومآ  شور  نیا  . و  دنارذگ یبھذم  ناراگزومآ  نیا  اب  کیدزن 
رھ رد   . درکن رکذ  ار  اھنآ  یاھشزومآ  صیاقن  یتح  درکن و  هلمح  اھنآ  یاھاطخ  هب  زین 

سپس درک و  یم  باختنا  دوب  هتفھن  اھنآ  یاھشزومآ  رد  هک  ار  یتقیقح  وا  دروم 
رد هک  درک  یم  ینارون  تخاس و  یم  هتسارآ  اھنآ  ناھذا  رد  ار  تقیقح  نیا  نانچ 

رثؤم یا  هنوگ  هب  ار  هطوبرم  یاطخ  تقیقح  ِیزاسھب  نیا  هاتوک  رایسب  یتدم 
یسیع طسوت  هک  ینانز  نادرم و  نیا  بیترت  نیدب  ؛ و  داد یم  رارق  عاعشلا  تحت 
یاھشزومآ رد  هباشم  رتشیب و  قیاقح  بقاعتم  تخانش  یارب  دندوب  هدید  شزومآ 
یاھشزومآ ۀیلوا  شریذپ  نیا   . دندش یم  هدامآ  یحیسم  نیزاغآ  یاھرنویسیم 

عیرس شرتسگ  یارب  دنمتردق  یورین  نآ  هک  دوب  یحیسم  تراشب  نارگ  هظعوم 
. درک داجیا  ار  یروتارپما  رساترس  هب  اجنآ  زا  مور و  رد  تیحیسم 

هک دوش  کرد  دناوت  یم  رتھب  تیعقاو  نیا  تبث  قیرط  زا  هداعلا  قراخ  راک  نیا  تیمھا 
یسیع طسوت  هک  مور  رد  یبھذم  ناربھر  زا  هرفن  ود  یس و  هورگ  نیا  نایم  زا 
رارقتسا رد  یدیلک  دارفا  هب  نت  یس  ؛  دندوب رمث  یب  نت  ود  طقف   ، دندید شزومآ 

یلصا دبعم  لیدبت  هب  نینچمھ  اھنآ  زا  یخرب  ، و  دندش لیدبت  مور  رد  تیحیسم 
تشپ زا  هک  ام   . دندرک کمک  رھش  نآ  یحیسم  یاسیلک  نیتسخن  هب  ییارتیم 

هس اھنت   ، مینکفا یم  رظن  یرشب  یاھتیلاعف  هب  نامز  نرق  هدزون  وترپ  رد  هنحص و 
رد تیحیسم  عیرس  شرتسگ  یارب  هنحص  ِنیزاغآ  ِیزاس  هدامآ  رد  ار  لماع 

: دنرارق نیا  زا  اھنآ  ، و  مینک یم  یقلت  هداعلا  قوف  شزرا  زا  اپورا  رساترس 

. لوسر کی  ناونع  هب  سرطپ  نوعمش  ظفح  باختنا و  - 1

سُلوس نداد  شیک  رییغت  هب  وا  گرم  هک  میلشروا  رد  نافیتسا  اب  وگتفگ  - 2
. تشگ یھتنم  سوسرط 

دیدج بھذم  بقاعتم  یربھر  یارب  یمور  یس  نیا  یتامدقم  یزاس  هدامآ  - 3
. یروتارپما رساترس  رد  مور و  رد 
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هاگچیھ ناشبراجت  یمامت  رساترس  رد  هدش  باختنا  درف  یس  هن  نافیتسا و  هن 
کی دیدرگ  اھنآ  یبھذم  شزومآ  عوضوم  شمان  هک  یدرم  اب  اھنآ  هک  دندشن  هجوتم 

. دوب یصخش  ًالماک  هیلوا  ِنت  ود  یس و  اب  یسیع  راک   . دندوب هدرک  تبحص  راب 
رد اھنآ  زا  نت  هس  زا  شیب  اب  هاگچیھ  دارفا  نیا  یارب  شیاھشالت  رد  قشمد  بتاک 
هب تاقوا  رتشیب  هک  یلاح  رد   ، نت ود  زا  شیب  تردن  هب  ، و  تشادن رادید  تبون  کی 

شزومآ گرزب  راک  نیا  تسناوت  یم  وا  . و  داد یم  شزومآ  اھنآ  هب  یدرف  تروص 
رد اھنآ  ؛  دنتشادن مازتلا  تنس  هب  نانز  نادرم و  نیا  اریز  دھد  ماجنا  ار  یبھذم 

هدش تیبثت  ِتشادنپ  شیپ  کی  ناینابرق  هدنیآ  یبھذم  یاھدادخر  یمامت  اب  هطبار 
. دندوبن

ناراگزومآ ریاس  ، و  سلوپ  ، سرطپ  ، دندمآ نآ  زا  دعب  یدوز  هب  هک  ییاھلاس  رد 
هب دوب و  هدمآ  اھنآ  زا  شیپ  هک  قشمد  بتاک  نیا  اب  هطبار  رد  مور  رد  یحیسم 
دنوادخ دیدج  تراشب  اب  هتساوخان ) روط  هب  اھنآ  روصت  هب  و   ) راکشآ رایسب  یا  هنوگ 
تیوھ عقاو  رد  سلوپ  هچ  رگا   . دندینش اھراب  تخاس  هدامآ  اھنآ  ندمآ  یارب  ار  هار 
لیلد هب   ، شگرم زا  شیپ  یھاتوک  تدم   ، دزن سدح  زگرھ  ار  قشمد  بتاک  نیا 
نامھ هیکاطنا “ زاسرداچ   ” هک دیسر  هجیتن  نیا  هب  یصخش  تافیصوت  هباشت 

درک یم  هظعوم  مور  رد  هک  یلاح  رد  راب  کی  سرطپ  نوعمش   . دوب قشمد “ بتاک  ”
نیا تسا  نکمم  هک  دز  سدح   ، قشمد بتاک  فیصوت  کی  هب  نداد  شوگ  زا  سپ 

تسناد یم  ًالماک  ، و  تشاذگ رانک  ار  هدیا  نیا  تعرس  هب  اما  دشاب  یسیع  درف 
. تسا هدوبن  مور  رد  زگرھ  داتسا  هک  درک ) یم  روصت  وا  هک  هنوگ  نادب  هتبلا  )

نیتسار یاھشزرا  - 1

مامت رد   ، نویقاور ربھر   ، نوماگنآ اب  راب  کی  مور  رد  شتقوم  تماقا  لیاوا  رد  یسیع 
دش و سلوپ  گرزب  تسود  کی  ًابقاعتم  درم  نیا   . تشاد وگتفگ  کی  بش  لوط 
یسیع  . تسا مور  رد  یحیسم  یاسیلک  دنمتردق  نایماح  زا  یکی  هک  دومن  تابثا 

: داد شزومآ  روطنیا  نوماگنآ  هب  یزورما  شراگن  رد  ییوگزاب  اب  اوتحم و  رد 

ِتیعقاو ِیھلا  حوطس  رد  یونعم و  یایند  رد  دیاب  نیتسار  یاھشزرا  صخاش 
رت نییاپ  یاھرایعم  ۀیلک  ارگزارف  ناسنا  کی  یارب   . دوش عقاو  وجتسج  دروم  نادواج 
. دنوش عقاو  شرگن  دروم  هیاپ  نود  ، و  یئزج  ، ارذگ یاھزیچ  تروص  هب  دیاب  یدام  و 

مھ هب  یدام  تایعقاو  ِندوب  طبترم  ِفاشتکا  هب  تبسن   ، هنوگ نیدب   ، دنمشناد
ای تسیلایرتام  وا  هک  دنک  حیرصت  درادن  قح  وا   ، یکینکت رظن  زا   . تسا دودحم 

ار نیتسار  دنمشناد  کی  درکیور  درکلمع  ۀوحن  نیا  رد  وا  اریز   ، تسا تسیلآ  هدیا 
رھوج ًاقیقد  درکیور  ِتاحیرصت  نیا  یمامت  هنوگ و  رھ  هک  ارچ   ، تسا هدرک  اھر 

. دنشاب یم  هفسلف 
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هتفاین شیازفا  بسانتم  روط  هب  رشب  عون  ِیونعم  لین  یقالخا و  شنیب  هک  یتقو  ات 
ندمت یارب  دناوت  یم  ارگ  یدام  ًافرص  گنھرف  کی  دودحمان  تفرشیپ   ، دشاب

شدوخ نورد  رد  یتسیلایرتام  ًافرص  شناد  کی   . دوش لیدبت  دیدھت  کی  هب  ماجنارس 
، درکیور نیمھ  اریز   ، دنک یم  لمح  ار  یملع  یاھشالت  یمامت  یدوبان  ۀوقلاب  مخت 

کرت ار  دوخ  ِیقالخا  یاھشزرا  سح  هک  تسا  یندمت  ِیئاغ  ِیشاپورف  زا  یکاح 
. تسا هدرک  درط  ار  دوخ  یونعم  فدھ  هب  یبایتسد  تسا و  هدومن 

اب دروخرب  ناشماجرف  هشیمھ  یطارفا  یارگ  نامرآ  تسیلایرتام و  دنمشناد 
کی یاراد  هک  ینایارگنامرآ  نادنمشناد و  نآ  دروم  رد  رما  نیا   . تسا رگیدکی 
دنتسھ یونعم  رایعم  حوطس  یقالخا و  یالاب  یاھشزرا  زا  کرتشم  صخاش 

رد هک  دنھد  صیخشت  دیاب  نایارگ  بھذم  نادنمشناد و  رصع  رھ  رد   . دنک یمن  قدص 
گنج هنوگ  رھ  ماجنا  زا  دیاب  اھنآ   . دنتسھ همکاحم  تحت  یرشب  زاین  ِهاگداد  هاگشیپ 

فقو قیرط  زا  دننک  شالت  هناعاجش  هک  نیا  نمض   ، دننک زارتحا  دوخ  نایم  رد 
هب رگا   . دننک هیجوت  ار  دوخ  موادم  یاقب  رشب  تفرشیپ  هب  تمدخ  هب  هتفای  شیازفا 
ار دوخ  یاھتیلاعف  ای  دیاب  سپ   ، دشاب نیغورد  رصع  رھ  ِبھذم  ای  شناد  حالطصا 
زا هک  یونعم  بھذم  ای  یدام  شناد  کی  ِیرادیدپ  ربارب  رد  هک  نیا  ای  دزاس و  رھطم 

. دورب نایم  زا  تسا  رادروخرب  رتدنمشزرا  رت و  نیتسار  تبترم 

ترارش یکین و  - 2

قشمد بتاک  گرزب  تسود  کی  وا  ، و  دوب مور  ِنویبلک  ۀدش  هتخانش  ربھر  سودرام 
یاھشزومآ هب  یلاوتم  یاھبش  ، و  دومن وگتفگ  یسیع  اب  یلاوتم  یاھزور  وا   . دش

یارب هک  دوب  یثحب  سودرام  اب  رتمھم  یاھثحب  نایم  رد   . داد شوگ  وا  ینامسآ 
. دوب هدش  یحارط  ترارش  یکین و  ۀرابرد  قداص  ِیبلک  شسرپ  نیا  هب  نداد  خساپ 

: تفگ یسیع   ، متسیب نرق  یزادرپ  ترابع  اب  اوتحم و  رد 

ِیبسن حوطس  دامن  هک  دنتسھ  یتاملک  یگداس  هب  ترارش  یکین و   ، نم ردارب 
هب لبنت و  یقالخا  ظاحل  هب  وت  رگا   . دنشاب یم  هدھاشم  لباق  ناھج  زا  یرشب  کرد 
هب ینونک  یعامتجا  یاھدربراک  زا  یناوت  یم   ، یشاب توافت  یب  یعامتجا  ظاحل 
یقالخا رظن  زا  اسآ و  نت  یونعم  رظن  زا  وت  رگا   . ینک هدافتسا  یکین  صخاش  ناونع 

هب ار  دوخ  نارصع  مھ  یبھذم  یاھتنس  موسر و  یناوت  یم   ، یشاب یقرتمریغ 
تیدبا هب  دبای و  یم  اقب  نامز  زا  هک  یناور  اما   . یریگ راک  هب  یکین  صخاش  ناونع 

یاھشزرا ۀلیسو  هب  هک  هنوگ  نادب   ، ترارش یکین و  نایم  دیاب  دوش  یم  دراو 
یصخش هدنز و  باختنا  کی  هب   ، تسا هدش  نییعت  یونعم  یاھرایعم  ِنیتسار 
یارب ینامسآ  ردپ  هک  یھلا  حور  طسوت  یونعم  یاھرایعم  نیا   . دنزب تسد 

صخاش نیزگ  ینکس  حور  نیا   . تسا هدش  ررقم  هداتسرف  ناسنا  بلق  رد  تنوکس 
. تسا تیصخش  یاقب 
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ترارش اب  داضتم  راوتسا  یا  هنوگ  هب  یبسن و  هشیمھ   ، تقیقح لثم   ، یکین
لماکت لاح  رد  یاھناور  هک  تسا  تقیقح  یکین و  یاھتیفیک  نیا  کرد   . تسا

یدبا یاقب  یارب  هک  یباختنا  ِیصخش  تامیمصت  نآ  هب  دزاس  یم  رداق  ار  اھناسنا 
. دنز تسد  دنتسھ  یرورض 

، و یعامتجا موسر   ، یملع ماکحا  یقطنم  روط  هب  هک  انیبان  یونعم  رظن  زا  ِدرف 
هک دراد  رارق  کلھم  رطخ  نیا  ضرعم  رد  دنک  یم  لابند  ار  یبھذم  کشخ  ۀشیدنا 
ماجرف  . دھدب تسد  زا  ار  دوخ  یونعم  ییاھر  دنک و  ینابرق  ار  دوخ  یقالخا  یدازآ 

، و یعامتجا ِینیشام  مدآ  کی   ، رکفنشور یطوط  کی  هک  تسا  نیا  یناور  نینچ 
. دوش یبھذم  عجرم  یارب  هدرب  کی 

یقالخا و ِینافوکش  دوخ  رد  هدنیازف  ِیدازآ  ِنیون  حوطس  یوس  هب  هشیمھ  یکین 
اب تیوھ  نییعت  نیزگ و  ینکس  ۀدننک  میظنت  فشک  تیصخش —  ِیونعم  تفرشیپ 
هب ار  ییابیز  زا  ینادردق  هک  تسا  کین  یتقو  هبرجت  کی   . تسا دشر  لاح  رد  وا — 
ار تقیقح  ِنداد  صیخشت   ، دھد یم  شیازفا  ار  یقالخا  تساوخ   ، دناسر یم  جوا 

، دیازفا یم  ناعونمھ  هب  ندرک  تمدخ  ندیزرو و  رھم  تیفرظ  رب   ، درب یم  الاب 
اب ار  نامز  ِیرشب  یلاع  یاھ  هزیگنا  ، و  دشخب یم  یلاعت  ار  یونعم  یاھنامرآ 

اھنیا مامت  ، و  دزاس یم  هناگی  نیزگ  ینکس  ۀدننک  میظنت  نادواج  یاھحرط 
زا ، و  درب یم  هار  ردپ  تساوخ  ماجنا  یارب  هتفای  شیازفا  قایتشا  کی  هب  ًامیقتسم 

راب هب  ار  ندش  وا  لثم  رتشیب  دنوادخ و  نتفای  یارب  یھلا  قایتشا  قیرط  نیا 
. دروآ یم 

قابطنا رد   ، دیور یم  الاب  ناھج  نابدرن  زا  قولخم  دشر  ۀنیمز  رد  امش  هک  جیردت  هب 
هدنیازف و یکین   ، تقیقح صیخشت  یکین و  ۀبرجت  یارب  دوخ  تیفرظ  اب  لماک 
یرشب زارف  لاح  رد  ِناور  ِیبایتسد  ماگنھ  ات   . تفای دیھاوخ  هدنبای  شھاک  ترارش 

هب ترارش  ِندومن  هبرجت  ای  اطخ  ندنارورپ  رس  رد  ِییاناوت   ، یحور ییاھن  حوطس  هب 
. تفر دھاوخن  نایم  زا  لماک  روط 

یصخش ۀبرجت  کی  تباث  یا  هنوگ  هب  ، و  هدنورشیپ هشیمھ   ، یبسن  ، هدنز  ، یکین
رد یکین   . تسا هتسبمھ  ییابیز  تقیقح و  صیخشت  اب  هشیمھ  یارب  ، و  تسا
ۀبرجت رد  دیاب  ، و  دوش یم  تفای  یونعم  حطس  ِتبثم  ِنیتسار  یاھشزرا  تخانش 
. دوش هسیاقم  هوقلاب —  ترارش  یاھ  هیاس  نآ —  یفنم  یاتمھ  اب  یرشب 

کی رتشیب  هشیمھ  یکین   ، دیباین تسد  تشھب  حوطس  هب  امش  هک  یتقو  ات 
. یبرجت لین  کی  ات  دوب  دھاوخ  فدھ  کی  رتشیب   ، ییاراد کی  ات  دوب  دھاوخ  وجتسج 
لین رد  یا  هدنیازف  تیاضر   ، دیتسھ یراکتسرد  ۀنشت  هنسرگ و  هک  یتقو  یتح  اما 
، دوخ ۀطساو  هب  ایند  رد  ترارش  یکین و  دوجو   . دینک یم  هبرجت  یکین  هب  یئزج 
هک تسا  تیصخش  ینعی   ، ناسنا یقالخا  تساوخ  ِتیعقاو  دوجو و  ِیعطق  تابثا 
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. دنک باختنا  اھنآ  نایم  تسا  رداق  زین  دنک و  یم  صخشم  هنوگ  نیدب  ار  اھشزرا  نیا 

تیوھ نییعت  یارب  هدنبای  زارف  ناسنا  تیفرظ   ، تشھب هب  یبایتسد  تقو  ات 
یبایتسد هب  هک  تسا  هتفای  شیازفا  نانچ  یحور  نیتسار  یاھشزرا  اب  نتشیوخ 
یحور ۀدش  لماک  تیصخش  نینچ   . دوش یم  رجنم  تایح  رون  ِنتشاد  ِلامک  هب 
یلاعتم تبثم و  یاھتیفیک  اب  یونعم  روط  هب  ، و  یھلا روط  هب   ، لماک روط  هب  نانچ 

رون ِذفان  ششخرد  ضرعم  رد  یتقو  هک  دوش  یم  هناگی  تقیقح  ، و  ییابیز  ، یکین
هک دنام  یمن  یقاب  یلامتحا  چیھ  دریگ  یم  رارق  تشھب  نارکیب  نایاورنامرف  ِیھلا 

نیا ۀیلک  رد   . دنکفایب هوقلاب  ترارش  ِیفنم  ۀیاس  چیھ  یراکتسرد  حور  نینچ 
هب نآ  ؛  تسین یبسن  ، و  ریاغم  ، یئزج هاگچیھ  رگید  یکین   ، یحور یاھتیصخش 

لامک صولخ و  هب  نآ  ؛  تسا هدش  راشرس  یونعم  ظاحل  هب  لماک و  یھلا  روط 
. دوش یم  کیدزن  لاعتم 

هیاس کی   . نآ ِتیعقاو  هن  اما   ، تسا یرورض  یقالخا  باختنا  یارب  ترارش  ناکما 
یصخش ۀبرجت  کی  ناونع  هب  یعقاو  ترارش   . تسا یعقاو  یبسن  روط  هب  طقف 

، یونعم دشر  رت  نییاپ  حوطس  رد  یقالخا  تفرشیپ  یاھورملق  رد   . تسین یرورض 
. دنک یم  لمع  بوخ  هزادنا  نامھ  هب  میمصت  ۀزیگنا  کی  ناونع  هب  هوقلاب  ترارش 
نھذ کی  هک  دوش  یم  لیدبت  یصخش  ۀبرجت  ِتیعقاو  کی  هب  یتقو  طقف  ترارش 

. دنک باختنا  شا  هنیزگ  ناونع  هب  ار  ترارش  یقالخا 

نامیا تقیقح و  - 3

ۀقرف  ، مور رد  زیمآرارسا  یلصا  ۀقرف  ناربھر  نایم  رد  دوب و  ینانوی  یدوھی  کی  نوبَن 
مسیئارتیم مظعا  نھاک  نیا  هک  یلاح  رد   . دوب رت  سانشرس  همھ  زا   ، ییارتیم

تقیقح و دروم  رد  ناشثحب  رطاخ  هب   ، داد ماجنا  قشمد  بتاک  اب  یدایز  یاھوگتفگ 
نوبَن  . تفرگ رارق  ریثأت  تحت  وحن  نیرترادیاپ  هب  دش  ماجنا  رھظزادعب  کی  رد  هک  نامیا 

یتح ، و  دوش لیدبت  یسیع  ۀداد  شیک  رییغت  کی  هب  هک  دوب  هدرک  رکف  نیا  هب 
وا  . ددرگزاب نیطسلف  هب  ییارتیم  راگزومآ  کی  ناونع  هب  هک  دوب  هداد  داھنشیپ 
شیک رییغت  زا  یکی  ات  تخاس  یم  هدامآ  ار  وا  تشاد  یسیع  هک  دوبن  هجوتم 

هب هک  یسیع  شزومآ  یاوتحم   . دوش دنوادخ  توکلم  تراشب  هب  نیزاغآ  یاھ  هداد 
: دوب نیا  هدش  ییوگزاب  یزورما  نایب 

. ندرک یگدنز  قیرط  زا  طقف  هکلب   ، دوش فیرعت  تاملک  اب  دناوت  یمن  تقیقح 
هدھاشم هک  ییاھزیچ  هب  شناد   . تسا شناد  زا  شیب  هشیمھ  تقیقح 

نیدب  ، دور یم  رتارف  یدام  ًافرص  حوطس  نیا  زا  تقیقح  اما   ، تسا طوبرم  دنوش  یم 
یشیدنا فرژ  لباقریغ  یاھزیچ  نیا  ۀدنریگ  رب  رد  تسا و  راگزاس  درخ  اب  هک  ظاحل 
ملع رد   ، تخانش  . تسا هدنز  یحور و  تایعقاو  یتح   ، یرشب ۀبرجت  نوچمھ 
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یگدنز ِیبھذم  ۀبرجت  رد   ، تقیقح ؛ و  نیتسار ۀفسلف  رد   ، درخ ؛  دراد أشنم 
یاھشزرا اب   ، تقیقح ؛ و  طباور اب   ، درخ ؛  دراد راک  رس و  تایعقاو  اب  شناد   . یونعم

. تیعقاو

نیودت ار  هفسلف   ، دھد یعطق  لکش  کی  ملع  هب  هک  دراد  لیامت  نیا  هب  ناسنا 
ۀدنورشیپ یاھشالت  اب  میظنت  رد  اریز   ، دنک یشیدنا  مزج  ار  تقیقح  ، و  دیامن

دایز ۀزادنا  هب  زین  اھ  هتخانشان  زا  هک  یلاح  رد   ، تسا لبنت  ینھذ  رظن  زا  یگدنز 
هشیدنا نوماریپ  شتاداع  رد  تارییغت  ِندومن  عورش  رد  یعیبط  ناسنا   . دسرت یم 

. تسا دنک  یگدنز  ۀنیمز  رد  شیاھکینکت  رد  ندرک و 

یرشب ِناور  ِرفاو  ِینامداش   ، هدش فشک  ًاصخش  ِتقیقح   ، هدش راکشآ  ِتقیقح 
نیا ِیدبا  تاجن   . تسوا رد  نکاس  حور  یدام و  نھذ  کرتشم  شنیرفآ  نیا  ؛  تسا
یارب یگنشت  یگنسرگ و  نآ  قیرط  زا  ییابیز  رادتسود  سانش و  تقیقح  ِناور 
ماجنا یارب  هناگی  دوصقم  کی  داجیا  هب  ار  ناسنا  نیا  هک  دوش  یم  نیمضت  یکین 

نایم زگرھ   . دنک یم  تیادھ   ، ندش وا  دننامھ  دنوادخ و  نتفای  ینعی   ، ردپ تساوخ 
تاداقتعا شناد و  نایم  تسا  نکمم   . درادن دوجو  داضت  تقیقح  نیتسار و  شناد 

سرت اب   ، دنا هدروخ  گنر  بصعت  اب  هک  یتاداقتعا   ، دشاب هتشاددوجو  داضت  یرشب 
یدام فشک  ِدیدج  تایعقاو  اب  ییور  رد  ور  زا  سرت  عاعشلا  تحت  ، و  دنا هدش  فیرحت 

. دنا هتفرگ  رارق  یونعم  تفرشیپ  ای 

نیا  . دوش ناسنا  ِییاراد  دناوت  یمن  زگرھ  تقیقح   ، نامیا ِیریگراک  هب  نودب  اما 
، وا نامیا  زا  زگرھ  ناسنا  یاھنامرآ  ، و  تایقالخا  ، درخ  ، اھ هشیدنا  اریز  دراد  تقیقح 

ۀشیدنا رب  ینتبم  نیتسار  نامیا  نیا  یمامت  . و  تفر دھاوخن  رتالاب   ، وا یالاو  دیما 
ِماھلا  ، نامیا  . دشاب یم  یقالخا  ریذپان  للخ  ریمض  ، و  هناقداص ِدوخ  زا  داقتنا   ، فرژ

. تسا قالخ  ۀدش  یحور  ِلیخت 

رد هک  یریذپانانف  ۀناوج  نآ   ، تسا یھلا  ۀقرج  ِیرشب  قوف  یاھتیلاعف  رگزاغآ  نامیا 
ناھایگ و  . تسا نادواج  یاقب  لیسناتپ  دنک و  یم  یگدنز  ناسنا  نھذ  نورد 
لسن هب  لسن  کی  زا  دوخ  ِناسکی  ِتارذ  نتخاس  لقتنم  کینکت  قیرط  زا  تاناویح 
ِندز دنویپ  قیرط  زا  تیصخش )  ) ناسنا ِیرشب  ناور   . دنبای یم  اقب  نامز  رد  رگید 

ِندیشخب موادت  یارب  ، و  تسا نادواج  هک  وا  رد  نکاس  ِیھلا  ۀقرج  نیا  اب  تیوھ 
لمع ناھج  ۀدنورشیپ  ِدوجو  ِرتالاب  هدنبای و  همادا  حطس  کی  هب  یرشب  تیصخش 

. تسا نادواج  حور  کی  یرشب  ناور  ِناھنپ  مخت   . دبای یم  اقب  یناف  گرم  زا   ، دنک یم 
زا یلسلست  نایم  زا  تیصخش  یرادیدپ  نیلوا   ، ناسنا حور  لسن  نیمود 

هک یماگنھ  طقف  ، و  تسا هدنورشیپ  یحور و  یاھدوجو  رد  تیصخش  یاھیرادیدپ 
، دوجو یمامت  ِیصخش  ۀمشچرس  ینعی   ، شدوجو ۀمشچرس  هب  یھلا  دوجو  نیا 

. دسر یم  اھتنا  هب  لسلست  نیا  دبای  یم  تسد   ، یناھج ردپ   ، دنوادخ

******ebook converter DEMO Watermarks*******



راک  ، دراد یناھج  درکراک  کی  اریز  دبای —  یم  اقب  دبای —  یم  همادا  یرشب  یگدنز 
هب یبایتسد  زا  شیپ  دناوت  یمن   ، ناسنا ۀدش  لاعف  نامیا  اب  ِناور   . دنوادخ نتفای 
یھلا فدھ  نیا  هب  هرابکی  هب  هک  یماگنھ  ؛ و  ددرگ فقوتم  تشونرس  فدھ  نیا 
نادواج هنوگادخ —  اریز   ، دناسر نایاپ  هب  ار  شراک  دناوت  یمن  زگرھ   ، تفای تسد 

. تسا هدش  — 

شھاک کی  اب  هک  تسا  یکین  ۀنابلطواد  هدنیازف و  باختنا  ۀبرجت  کی  یونعم  لماکت 
یارب ییاھن  باختنا  هب  یبایتسد  اب   . تسا مأوت  ترارش  ناکما  ۀدنورشیپ  ربارب و 
سدقت ییابیز و  لامک  کی   ، تقیقح زا  ینادردق  یارب  هدش  لیمکت  تیفرظ  یکین و 
یتح ِیرادیدپ  ِناکما  عنام  دبا  یارب  نآ  ِیراکتسرد  هک  دراذگ  یم  دوجو  ۀصرع  هب  اپ 
رد هک  یماگنھ  یسانش  ادخ  ناور  نینچ   . دوش یم  ترارش  لیسناتپ  موھفم 
ِترارش زا  یا  هیاس  چیھ   ، دنک یم  لمع  یھلا  یکین  زا  یحور  یالاب  حطس  نینچ 

. دنکفا یمن  زیمآدیدرت 

ِنامیپ لوق و  یزاسراکشآ  ۀدنریگ  رب  رد  ناسنا  نھذ  رد  یتشھب  حور  روضح 
هب لین  لابند  هب  هک  تسا  یناور  رھ  یارب  یھلا  تفرشیپ  ِیدبا  دوجو  کی  ۀنارادافو 

نکاس درف  رد  هک  تسا  یناھج  ردپ  ِریذپانانف  ِیحور  ۀعطق  نیا  اب  تیوھ  نییعت 
. تسا

هب نیا  اریز   ، دوش یم  یگژیو  نییعت  تیصخش  ۀدنیازف  یدازآ  اب  ناھج  رد  تفرشیپ 
تیدودحم  ، نآ لابند  هب  دوخ و  ِمھف  ِرتالاو  رتالاب و  حوطس  هب  یجیردت  یبایتسد 

اب یونعم  ِتیدودحم  دوخ –  ِیلاع  دح  هب  یبایتسد   . تسا طوبرم  دوخ  ۀنابلطواد 
رد ار  ناسنا  ناور  نامیا   . تسا ربارب  یصخش  یدازآ  یناھج و  یدازآ  ِندوب  لماک 

شرورپ یروانھپ  ناھج  نینچ  رد  وا  نیزاغآ  ِیریگ  تھج  ِیمگردرس  ۀحوبحب 
ِنوگانوگ یاھ  ماھلا  ِگرزب  ِزاس  هناگی  اعد  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  ظفح  دھد و  یم 

یاھنامرآ اب  ار  دوخ  دراد  شالت  هک  دوش  یم  ناور  کی  ِینامیا  تالیامت  قالخ و  لیخت 
. دنک تیوھ  نییعت  یھلا  ۀطوبرم  نیزگ و  ینکس  روضح  ِیحور 

نیا ریثأت  تحت  دایز  ۀزادنا  هب  یسیع  اب  شیاھوگتفگ  زا  کی  رھ  ۀطساو  هب  نوبَن 
وا ، و  دندش یم  رو  هلعش  وا  بلق  نورد  رد  ًاموادم  قیاقح  نیا   . تفرگ یم  رارق  تاملک 

هدنھد یرای  رایسب  دندیسر  هار  زا  اھدعب  هک  یسیع  تراشب  نارگ  هظعوم  یارب 
. دوب

یصخش ِیناحور  راک  - 4

هدامآ راک  نیا  هب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  یمامت   ، دوب مور  رد  یسیع  هک  یتقو 
صاصتخا دنوش  ور  شیپ  ِیھاشداپ  رد  هدنیآ  نادرگاش  هک  نانز  نادرم و  نتخاس 
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تاقبط اھداژن و  ۀیلک  زا  لماک  یھاگآ  بسک  فرص  ار  یدایز  تقو  وا   . دادن
نیرتگرزب و ماگنھ  نآ  رد  رھش  نیا   . دومن دندرک  یم  یگدنز  مور  رد  هک  ییاھناسنا 

یرشب رامشیب  یاھسامت  نیا  زا  کی  رھ  رد  یسیع   . دوب ایند  رھش  نیرت  یناھج 
یتایح هب  تبسن  اھنآ  یاھشنکاو  زا  هک  دوب  قاتشم  وا  تشاد : هناگود  فدھ  کی 
ای دیوگب  یزیچ  تساوخ  یم  زین  ، و  دبای یھاگآ  دندرک  یم  یگدنز  مسج  رد  هک 
یبھذم یاھشزومآ   . دزاس رتدنمشزرا  رت و  ینغ  ار  یگدنز  نآ  هک  دھد  ماجنا  یراک 
ناونع هب  ار  وا  یتآ  یگدنز  هک  ییاھشزومآ  نآ  زا  توافتم  اھ  هتفھ  نیا  لوط  رد  وا 

. دندوبن درک  یم  یگژیو  نییعت  اھ  هدوت  رگ  هظعوم  نت و  هدزاود  راگزومآ 

تقیقح ینامسآ و  ردپ  رھم  ِتیعقاو  دوب : نیا  وا  مایپ  یلصا  عوضوم  هشیمھ 
تبحم یادخ  نیمھ  رادنامیا  دنزرف  کی  ناسنا  هک  هدژم  نیا  هارمھ  هب   ، وا ششخب 

ار مدرم  هجوت  هک  دوب  نیا  یعامتجا  سامت  ۀنیمز  رد  یسیع  ِلومعم  کینکت   . تسا
نیا  . دناشکب دوخ  اب  وگتفگ  هب  اھنآ  زا  یتالاوئس  ندیسرپ  قیرط  زا  دنک و  بلج 

ندیسرپ اب  دش و  یم  زاغآ  اھنآ  زا  شتالاؤس  ندیسرپ  قیرط  زا  ًالومعم  وگتفگ 
، تالاؤس هب  نداد  خساپ  ای  ندیسرپ  قیرط  زا  وا   . تفای یم  نایاپ  وا  زا  اھنآ  تالاؤس 

ییاھنآ هب   ، هدعاق کی  ناونع  هب   . تشاد تراھم  نداد  شزومآ  رد  هزادنا  نیمھ  هب 
تمدخ زا  هک  ییاھنآ   . تفگ یم  دح  نیرتمک  رد  داد  یم  شزومآ  رتشیب  همھ  زا  هک 

، و برطضم  ، رابنارگ ییاھناسنا  دندرب  هرھب  دح  نیرتشیب  رد  وا  یصخش  یناحور 
کی دزن  دوخ  یاھناور  ندرک  کبس  یارب  یتصرف  نتفای  لیلد  هب  هک  دندوب  نوزحم 

یتح اھنیا و  ۀمھ  وا  ، و  دنتفای یم  نیکست  رایسب  کاردا  اب  زوسلد و  ۀدنونش 
یاھیراوشد ۀرابرد  راگزاسان  ِیرشب  تادوجوم  نیا  هک  یماگنھ  . و  دوب رتشیب 

تالکشم حیحصت  تھج  رد  دوب  رداق  هشیمھ  وا   ، دنتفگ یم  یسیع  هب  شیوخ 
نتفگ زا  هک  دنچ  رھ   ، دراد هضرع  یرثؤم  ًاروف  یلمع و  تاداھنشیپ  اھنآ  یعقاو 

یا هنوگ  هب  وا  . و  دوبن لفاغ  هدنھد  یلست  گنرد  یب  هدنھد و  نیکست  ًاروف  ِتاملک 
توافتم یاھشور  اب  تفگ و  یم  دنوادخ  رھم  ۀرابرد  ناشیرپ  یاھناسنا  نیا  هب  تباث 

تبحم اب  ینامسآ  ردپ  نیا  نادنزرف  اھنآ  هک  داد  یم  ار  یھاگآ  نیا  نوگانوگ  و 
. دنتسھ

دصناپ زا  شیب  اب  ًاصخش  یسیع   ، مور رد  تقوم  تماقا  لوط  رد   ، هویش نیا  هب 
وحن نیدب  وا   . درک رارقرب  شخب  یلاعت  یفطاع و  یسامت  نیمزرس  نآ  ناسنا 

رد تسناوت  یمن  زگرھ  هک  دروآ  تسد  هب  رشب  عون  فلتخم  یاھداژن  زا  یتاعالطا 
هب ار  هام  شش  نیا  هشیمھ  وا   . دروآ تسد  هب  هیردنکسا  رد  یتح  میلشروا و 
ینیمز یگدنز  نارود  رد  هباشم  یاھ  هرود  نیرت  هدنزومآ  نیرت و  ینغ  زا  یکی  ناونع 

. درک یم  یقلت  دوخ 

شش یارب  تسناوت  یمن  ایوپ  هرنھ و  دنچ  درم  نینچ   ، تفر یم  راظتنا  هک  روطنامھ 
هک یرامشیب  صاخشا  هک  نیا  نودب  دنک  راک  هنوگ  نیدب  ایند  ِرھش  نالک  رد  هام 
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، سیردت ۀژورپ  کی  یارب  اھراب  یراک و  اب  طابترا  رد  ار  وا  تامدخ  دندوب  قاتشم 
زا شیب   . دننکن هعجارم  وا  هب  دننک  بسک  یبھذم  شبنج  ای   ، یعامتجا تاحالصا 

ناونع هب  ار  کی  رھ  وا  ، و  دش هضرع  وا  هب  تاداھنشیپ  هنوگ  نیا  زا  ددع  هدزاود 
یبوخ هب  تاملک  قیرط  زا  یونعم  شخب  یلاعت  ۀشیدنا  یردق  ِنداد  یارب  یتیعقوم 

رایسب یسیع   . تفرگ راک  هب  هنانابرھم  تمدخ  کی  قیرط  زا  ای  هدش  باختنا 
. دوب مدرم  عاونا  یارب  کچوک —  یاھراک  یتح  اھراک —  نداد  ماجنا  قاتشم 

نیا ، و  درک تبحص  یرادروشک  تسایس و  اب  هطبار  رد  یمور  روتانس  کی  اب  وا 
شرمع یقاب  وا  هک  تشاذگ  راذگنوناق  نیا  یور  یریثأت  نانچ  یسیع  اب  اھنت  ِسامت 
مکاح تسایس  دنور  دزاس  دعاقتم  ار  شناراکمھ  هک  درک  شالت  یبایماک  نودب  ار 
هک هدیا  نیا  هب  دنک  هیذغت  ار  اھنآ  دنک و  تیامح  مدرم  زا  تلود  هک  هدیا  نیا  زا  ار 
دنمتورث راد  هدرب  کی  اب  ار  رصع  کی  یسیع   . دنھد رییغت  دننک  تیامح  تلود  زا  مدرم 

، درم نیا  دعب  زور  ، و  درک تبحص  دنوادخ  دنزرف  کی  ناونع  هب  ناسنا  ۀرابرد  ، و  دنارذگ
ینانوی کشزپ  کی  زا  ماش  ماگنھ  رد  وا   . دومن دازآ  ار  هدرب  هدفھ  دصکی و   ، سویدالک

نیدب ، و  دنتسھ ندب  زین  ، و  حور  ، نھذ یاراد  وا  نارامیب  هک  تفگ  وا  هب  ، و  درک رادید 
هب رت  قیمع  تمدخ  کی  هب  هک  درک  ییامنھار  ار  دنمناوت  رتکد  نیا  بیترت 

. درک وگتفگ  یگدنز  ۀدر  رھ  زا  نامدرم  ماسقا  عاونا و  اب  وا   . دزرو تردابم  شناعونمھ 
دنب و یب  لیلد  هب  وا   . دوب یمومع  یاھ  مامح  درکن  رادید  نآ  زا  هک  مور  رد  ناکم  اھنت 
اھ مامح  هب  شناتسود  اب  ندرک  یھارمھ  زا  تشاد  جاور  اجنآ  رد  هک  یسنج  یراب 

. درک عانتما 

هب : ” تفگ  ، دندز یم  مدق  ربیت  دور  دادتما  رد  هک  یلاح  رد   ، یمور زابرس  کی  هب  وا 
ینک و ارجا  ار  تلادع  هک  شاب  هتشاد  تأرج   . شاب عاجش  تبلق  رد  تناتسد  ۀزادنا 

تعاطا دوخ  ناقوفام  زا  هک  روطنامھ   . یھد ناشن  ششخب  هک  شاب  گرزب  ردقنآ 
. دنک تعاطا  ترتالاو  تشرس  زا  هک  نک  روبجم  ار  ترت  نییاپ  تشرس   ، ینک یم 
باختنا ار  ییابیز  یتشز  یاج  هب   . نک شیاتس  ار  تقیقح  رادھگن و  ار  یکین  تمرح 
ردپ ادخ  اریز   ، وش کیدزن  ادخ  هب  بلق  مامت  اب  نک و  تبحم  تناعونمھ  هب   . نک

“. تسا وت  ینامسآ 

، تسا هدننک  دونشخ  وت  شیوگ  ِییاویش  : ” تفگ رھش  نادیم  یوگنخس  هب  وا 
هب وت  یاھشزومآ  اما   ، تسا دنیاشوخ  وت  یادص   ، تسا نیسحت  لباق  وت  قطنم 
ِشخب ماھلا  تیاضر  زا  یتسناوت  یم  طقف  رگا   . تسا رادروخرب  تقیقح  زا  یتخس 

هب ار  دوخ  ِییوگنخس  تردق   ، یربب تذل  دوخ  یونعم  ردپ  ناونع  هب  دنوادخ  تخانش 
اھر ینادان  ِیگدرب  زا  یکیرات و  تراسا  زا  ار  شیوخ  ناعونمھ  ات  یتفرگ  یم  راک 

وا نیشناج  دینش و  مور  رد  ار  سرطپ  ۀظعوم  هک  دوب  سوکرام  نامھ  نیا  “ . یزاس
رازآ هک  دوب  درم  نیا   ، دندیشک بیلص  هب  ار  نوعمش  سرطپ  اھنآ  هک  یماگنھ   . دش
هناعاجش یحیسم  نیون  تراشب  ۀظعوم  هب  تفرگ و  شلاچ  هب  ار  یمور  ناگدنھد 
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. داد همادا 

وا اب  دوب  هتفرگ  رارق  ماھتا  دروم  غورد  هب  هک  ریقف  درم  کی  زا  رادید  لابند  هب  یسیع 
وا زا  یگدنیامن  هب  هک  درک  تفایرد  هژیو  ۀزاجا  هک  نیا  زا  سپ  ، و  تفر یضاق  دزن 

ار تلم  کی  تلادع  : ” تفگ نآ  نایرج  رد  درک و  داریا  ار  یلاع  ۀباطخ  نآ   ، دبای روضح 
هک دوب  دھاوخ  نآ  قاتشم  رتشیب  دشاب  رتگرزب  تلم  کی  هچ  رھ  ، و  دزاس یم  گرزب 
هک یتلم  رھ  رب  یاو   . دھدن خر  یتلادع  یب  شدنورھش  نیرتریقح  یارب  یتح  دنیبب 
هب شیاھھاگداد  رد  ار  گنرد  یب  تلادع  دنناوتب  دنراد  ذوفن  لوپ و  هک  ییاھنآ  طقف 
زین دنک و  هئربت  ار  هانگ  یب  هک  تسا  یضاق  کی  سدقم  ۀفیظو  نیا  دنروآ ! تسد 

یتسرد ، و  تلادع  ، یفرط یب  هب  تلم  کی  یرادیاپ   . دنک هیبنت  ار  راکھانگ 
نادب یتح   ، تسا هدش  انب  تلادع  یور  یندم  تلود   . دراد یگتسب  نآ  یاھھاگداد 
زاب ون  زا  ار  هدنورپ  یضاق  “ . تسا هدش  انب  ششخب  یور  نیتسار  بھذم  هک  هنوگ 
زا  . درک دازآ  ار  ینادنز  وا   ، تفرگ رارق  یسررب  دروم  دھاوش  هک  یماگنھ  ، و  درک

نیا  ، یصخش یناحور  تمدخ  یاھزور  نیا  لوط  رد  یسیع  یاھتیلاعف  مامت  نایم 
. دوب رتکیدزن  همھ  زا  دوش  ینلع  روضح  کی  هک  نیا  هب  تیلاعف 

دنمتورث درم  هب  نداد  هرواشم  - 5

یفرعم نوماگنآ  طسوت  هک   ، یقاور کی  مور و  دنورھش  کی   ، دنمتورث صاخ  درم  کی 
یرایسب زا  دعب   . تشگ دنمقالع  یسیع  یاھشزومآ  هب  دایز  ۀزادنا  هب  دوب  هدش 

تورث یاراد  رگا  هک  دیسرپ  یسیع  زا  دنمتورث  دنورھش  نیا   ، هنامیمص یاھوگتفگ 
دوبھب فقو  ار  یدام  تورث  نم  : ” داد خساپ  وا  هب  یسیع  ، و  درک یم  هچ  نآ  اب  دوب 

یارب ار  یونعم  تمدخ  ، و  درخ  ، شناد هک  هنوگ  نادب  یتح   ، مدرک یم  یدام  یگدنز 
دربشیپ ، و  یعامتجا یگدنز  نتخاس  یلاعتم   ، ینالقع یگدنز  نتخاس  ینغ 
ۀدرپس کی  ناونع  هب  ار  یدام  تورث  نم   . متفرگ یم  راک  هب  یونعم  یگدنز 

دعب و یاھلسن  ِنتخاس  یلاعتم  تعفنم و  یارب  لسن  کی  عبانم  ِرثؤم  هنادنمدرخ و 
“. متفرگ یم  راک  هب  نآ  زا  دعب 

هرابود دش و  کاب  یب  وا   . دشن عناق  لماک  روط  هب  یسیع  خساپ  زا  دنمتورث  درم  اما 
ایآ ؟  دنک هچ  شتورث  اب  دیاب  نم  تیعقوم  رد  یدرم  هک  ینک  یم  رکف  اما  : ” دیسرپ

یتسار هب  وا  دید  یسیع  هک  یماگنھ  و  ؟ “ مشخبب ار  نآ  ای  منک و  ظفح  نآ  دیاب 
لابق رد  شا  هفیظو  دنوادخ و  هب  شیرادافو  ۀرابرد  تقیقح  زا  تسا  قاتشم 

صیخشت روطنیا  نم  نم : بوخ  تسود  : ” داد خساپ  همادا  رد   ، دنادب رتشیب  اھناسنا 
رادتسود کی  درخ و  لابند  هب  هک  یتسھ  یقداص  ۀدنیوج  وت  هک  مھد  یم 

لح هار  نوماریپ  ار  مھاگدید  مھاوخ  یم  ور  نیا  زا  ؛  تسا تقیقح  دنمتفارش 
هب نم   . مھد رارق  وت  ربارب  رد  تسا  طوبرم  تورث  یاھتیلوئسم  هب  هک  وت  تالکشم 
نم ، و  یا هدومن  تروشم  تساوخرد  نم  زا  هک  مھد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  لیلد  نیا 
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وت هب  طقف  نم  ؛  مرادن رگید  دنمتورث  درم  رھ  تورث  هب  یراک   ، وت هب  زردنا  نیا  نداد  رد 
هک یراد  وزرآ  یتسار  هب  رگا   . مھد یم  ار  زردنا  نیا  وت  یصخش  تیادھ  یارب  و 
رشابم کی  یھاوخ  یم  ًاعقاو  رگا   ، ینک یقلت  تناما  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  تورث 

هک مھد  یم  هرواشم  وت  هب  سپ   ، یوشب دوخ  ۀدش  هتشابنا  تورث  رثؤم  دنمدرخ و 
نیرتھب ، و  سرپب دوخ  زا  یروآ : لمع  هب  دوخ  تورث  عبانم  اب  هطبار  رد  ار  نیریز  لیلحت 

هدمآ اجک  زا  تورث  نیا   ، یبایب هناقداص  یخساپ  هک  روآ  لمع  هب  ار  دوخ  شالت 
منک یم  داھنشیپ   ، دوخ گرزب  ِییاراد  عبانم  ۀعلاطم  رد  یکمک  ناونع  هب  ؟ و  تسا

: یشاب هتشاد  رظن  رد  ار  یدام  تورث  تشابنا  ِنیریز  توافتم  شور  هد  هک 

همشچرس رگید  ناکاین  نیدلاو و  زا  هک  یتورث  هدیسر —  ثرا  هب  تورث  - 1”
. دشاب هتفای 

ردام نیمز  ۀدشان  تشک  عبانم  زا  هک  یتورث  هدش —  فشک  تورث  - 2”
. تسا هتفای  همشچرس 

هضواعم و رد  هنالداع  دوس  کی  تروص  هب  هک  یتورث  یراجت —  تورث  - 3”
. تسا هدمآ  تسد  هب  یدام  یاھالاک  ۀلدابم 

یگدرب هب  ای  هنالداعان  رامثتسا  لصاح  هک  یتورث  هنالداعان —  تورث  - 4”
. تسا ناعونمھ  ندروآرد 

تاناکما ۀنافصنم  هنالداع و  دوس  لصاح  هک  یدمآرد  دوس —  تورث  - 5”
. تسا هدش  یراذگ  هیامرس  ۀیامرس 

نھذ ۀنارکتبم  قالخ و  یایاطع  یاھشاداپ  زا  هک  یتورث  غوبن —  تورث  - 6”
. دشاب هدمآ  تسد  هب  رشب 

رد ای  دشاب  ناعونمھ  تواخس  لصاح  هک  یتورث  یفداصت —  تورث  - 7”
. دشاب هتشاد  أشنم  یگدنز  طیارش 

، یتسردان  ، هنافصنمریغ قیرط  زا  هک  یتورث  هدش —  تقرس  تورث  - 8”
. دشاب هدمآ  تسد  هب  یرادربھالک  ای   ، یدزد

رد ای  نونکا   ، صخشم ۀدافتسا  کی  روظنم  هب  هک  یتورث  یتناما —  هوجو  - 9”
. دشاب هتفرگ  رارق  امش  ناتسد  رد  ناتناعونمھ  طسوت   ، هدنیآ

یصخش راک  لصاح  میقتسم  روط  هب  هک  یتورث  یباستکا —  تورث  - 10”
. دشاب ناتدوخ  ندب  نھذ و  ۀرمزور  یاھشالت  ۀنافصنم  هنالداع و  شاداپ   ، امش
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کی  ، اھناسنا هب  تمدخ  رد  ادخ و  هاگشیپ  رد  رگا   ، نم تسود   ، بیترت نیدب  ”و 
هب یبیرقت  روط  هب  ار  دوخ  تورث  دیاب   ، یشاب دوخ  گرزب  تورث  لداع  قداص و  رشابم 

قباطم شخب  رھ  ِندومن  هرادا  رد  سپس  ، و  ینک میسقت  گرزب  شخب  هد  نیا 
نیتسار ِییآراک  ، و  فاصنا  ، یربارب  ، تلادع نیناوق  ۀناقداص  هنادنمدرخ و  ریسفت 

هدنشخب و ۀظحالم  ۀنیمز  رد   ، مھبم یاھتیعضو  رد  رگا   ، همھ نیا  اب  ؛  ینک مادقا 
تایح راوگان  طیارش  ۀدید  جنر  ِناینابرق  ِیناشیرپ  یارب  یھاوخدوخ  زا  یراع 

یتقو  . درک دھاوخن  موکحم  ار  وت  نامسآ  یادخ   ، ینک اطخ  تاقوا  یھاگ  یناسنا 
راذگب  ، یشاب هتشاد  دیدرت  هناقداص  روط  هب  یدام  یاھتیعضو  ِتلادع  لدع و  ۀرابرد 
هک هدب  رارق  هجوت  دروم  ار  ییاھنآ   ، دندنمزاین هک  دشاب  ییاھنآ  عفن  هب  وت  تامیمصت 

“. دنرب یم  جنر  راوازسان  یاھیتخس  ِیتخبروش  زا 

دنمتورث درم  تساوخرد  هب  خساپ  رد  روما و  نیا  ۀرابرد  ثحب  تعاس  نیدنچ  زا  دعب 
داد و همادا  دوخ  زردنا  نداد  طسب  هب  یسیع   ، رت لصفم  رتشیب و  یاھشزومآ  یارب 
وت درکیور  اب  هطبار  رد  یرتشیب  تاداھنشیپ  نم  هک  یلاح  رد  : ” تفگ نینچ  اوتحم  رد 

هب ارم  ۀرواشم  هک  منک  یم  ناشن  رطاخ  وت  هب   ، مراد یم  هضرع  تورث  هب  تبسن 
تفایرد تسوت  یصخش  تیادھ  یارب  هدش و  هداد  وت  هب  طقف  هک  یزردنا  تروص 
تبحص وت  اب  رگوجتسج  تسود  کی  ناونع  هب  مدوخ و  بناج  زا  طقف  نم   . یراد
هنوگچ هک  نیا  اب  هطبار  رد  هک  منک  یم  تساوخرد  هنامیمص  وت  زا  نم   . منک یم 

. یوشن روتاتکید  کی  دنھد  رارق  هظحالم  دروم  ار  ناشتورث  دیاب  رگید  دنمتورث  نادرم 
: هک منک  یم  هیصوت  وت  هب  نم 

هظحالم دروم  ار  نآ  عبانم  دیاب  هدیسر  ثرا  هب  ِتورث  رشابم  ناونع  هب  وت  - 1”
هنالداع مھس  کی  نتشادرب  زا  دعب  هک  یراد  یقالخا  ۀفیظو  وت   . یھد رارق 

، دعب یاھلسن  هب  عورشم  تورث  ۀناقداص  لاقتنا  رد   ، ینونک لسن  دوس  یارب 
ای یقداصان  رھ  هب  هک  یتسین  فظوم  وت  اما   . ینک یگدنیامن  ار  هتشذگ  لسن 

هتفرگ تروص  تناکاین  طسوت  تورث  ۀنالداعریغ  تشابنا  رد  هک  یتلادع  یب 
زا هدش  صخشم  هک  ار  تا  هدیسر  ثرا  هب  تورث  زا  تمسق  رھ   . یشخب موادت 

قباطم یناوت  یم   ، تسا هدمآ  تسد  هب  فاصنا  مدع  ای  یرادرب  هالک  قیرط 
تخادرپ  ، تراسخ ناربج  ، و  تواخس  ، تلادع نوماریپ  تا  یبلق  تاداقتعا 
ناونع هب  یناوت  یم  تا  هدیسر  ثرا  هب  عورشم  تورث  ۀدنامیقاب  زا   . ینک

نانیمطا اب  ینک و  هدافتسا  هنالداع  روط  هب  دعب  لسن  یارب  لسن  کی  رادتناما 
، راوتسا تواضق  هنادنمدرخ و  تخانش  دیاب   . یھد لاقتنا  ار  نآ  رطاخ 

. دنک هتکید  تنانیشناج  هب  تورث  ثاریم  اب  هطبار  رد  ار  وت  تامیمصت 

هتشاد دای  هب  دیاب  دوش  رادروخرب  تورث  زا  فاشتکا  ۀجیتن  رد  هک  سک  رھ  - 2”
، و دنک یگدنز  نیمز  رد  دناوت  یم  هاتوک  تدم  کی  یارب  طقف  درف  کی  هک  دشاب 

دنمدوس یاھھار  قیرط  زا  تافاشتکا  نیا  ندرک  تمسق  یارب  دیاب  ور  نیا  زا 
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رد  . دنیبب کرادت  یفکم  روط  هب  شناعونمھ  زا  نکمم  دادعت  نیرتشیب  نیب 
فاشتکا یاھشالت  یارب  اھشاداپ  ۀیلک  زا  دیابن  هدننک  فاشتکا  هک  یلاح 

زا نتشادرب  هدرپ  زا  یشان  تاکرب  ایازم و  یمامت  دیابن  زین  وا   ، ددرگ مورحم 
دوخ یراصحنا  کلمت  رد  هناھاوخدوخ  روط  هب  ار  تعیبط  ۀدش  هتشابنا  عبانم 

. دھد رارق 

دتس داد و  قیرط  زا  ار  ایند  ِتالماعم  هک  دننیزگ  یمرب  اھناسنا  هک  یتقو  ات  - 3”
عورشم هنافصنم و  دوس  کی  قحتسم  دنناسر  ماجنا  هب  الاک  ۀلدابم  و 

رجات ؛  تسا دزم  تفایرد  راوازس  شتامدخ  یارب  رو  هشیپ  رھ   . دنتسھ
تبسن هناقداص  راتفر  دتس و  داد و  ِندوب  هنافصنم   . دراد ار  شدزم  قاقحتسا 

زا یتوافتم  رایسب  عاونا  ایند  ۀتفای  نامزاس  تراجت  رد  درف  کی  ناعونمھ  هب 
نیرتالاب اب  دیاب  تورث  عبانم  نیا  یمامت  ، و  دنک یم  داجیا  دوس  زا  یشان  تورث 

دیابن قداص  ناگرزاب   . دنوش عقاو  یرواد  دروم  فاصنا  ، و  تقادص  ، تلادع لوصا 
ناگرزاب هب  ینامداش  اب  هباشم  ۀلماعم  کی  رد  هک  یدوس  نامھ  نتفرگ  رد 

ًاصخش دمآرد  اب  تورث  عون  نیا  هک  یلاح  رد   . دنک گنرد  دھد  یم  دوخ  یاتمھ 
ماجنا گرزب  سایقم  کی  رد  یراجت  تالماعم  هک  یتقو   ، هدش بسک 
هتخودنا هناقداص  تورث  نینچ   ، لاح نیع  رد   ، تسین ناسکی   ، دنوش یم 

دوش یم  طوبرم  شبقاعتم  میسقت  رد  رظن  نتشاد  هب  هک  ییاج  ات   ، یا هدش 
. دھد یم  یا  هظحالم  لباق  مھس  نآ  کلام  هب 

یھلا تساوخ  ماجنا  لابند  هب  دسانش و  یم  ار  ادخ  هک  یناسنا  چیھ  - 4”
ناسنا چیھ   . دوش تورث  یاھیرگمتس  هب  ندرک  شنرک  ریگرد  دناوت  یمن  تسا 

رامثتسا ای  ندیشک  یگدرب  هب  قیرط  زا  هک  درک  دھاوخن  شالت  یشنمالاو 
 – تورث نتخودنا  هب  دنک و  هتشابنا  تورث  مسج  رد  شناردارب  ۀنالداعریغ 
دشاب هدیدمتس  ناسنا  یشک  هرھب  زا  یشان  هک  یتقو  تورث  . دزادرپب تردق 
هب دیاب  یتورث  نینچ  یمامت   . تسا یونعم  گنن  کی  یقالخا و  نعل  کی 
اھنآ و نادنزرف  هب  ای  دنا و  هدش  عقاو  تقرس  دروم  هنوگ  نیدب  هک  ییاھنآ 
لاور یور  دناوت  یمن  رادیاپ  ندمت  کی   . دوش هدنادرگ  زاب  اھنآ  نادنزرف  ِنادنزرف 

. دوش انب  رگراک  دزم  ندوبر 

ضرق اھناسنا  هک  یتقو  ات   . تسا هرھب  نتفرگ  هب  زاجم  هناقداص  تورث  - 5”
لوصو تسا  هنافصنم  ۀرھب  هک  ار  هچنآ  ناوت  یم   ، دنریگ یم  ضرق  دنھد و  یم 

شیپ  . دشاب عورشم  تورث  هدش  هداد  ضرق  ۀیامرس  هک  نیا  هب  طورشم   ، دومن
صیرح ریقح و  ردقنآ   . نک کاپ  ار  تا  هیامرس  لوا   ، ینک هبلاطم  هرھب  هک  نآ  زا 

نانچ هک  هدن  هزاجا  دوخ  هب  زگرھ   . ینک شنرک  یراوخابر  درکلمع  هب  هک  شابن 
لاح رد  ناعونمھ  هب  تبسن  لوپ  ِتردق  زا  هدافتسا  اب  هک  یوش  هاوخدوخ 

زا هک  هدن  نت  هسوسو  نیا  هب   . یروآ تسد  هب  هنالداعان  تیزم  دوخ  یالقت 
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. یریگب ابر  یلام  یراتفرگ  ماگنھ  رد  تردارب 

، یدروآ تسد  هب  تورث  هنارکتبم  یاھھار  قیرط  زا  قافتا  بسح  رب  رگا  - 6”
شخب کی   ، دشاب زیمآراکتبا  ۀیطع  یاھشاداپ  لصاح  وت  یاھتورث  رگا 

، شنادنزرف شناکاین و  هب  رکتبم  درف   . نکن هبلاطم  ار  اھشاداپ  نیا  ۀنافصنمان 
طیارش ، و  تلم  ، داژن هب  وا  بیترت  نیمھ  هب  ؛  تسا نویدم  یزیچ   ، ود رھ 
هتشاد رطاخ  هب  دیاب  نینچمھ  وا  ؛  تسا نویدم  دوخ  ۀنارکتبم  تافاشتکا 
شتاعارتخا درک و  شالت  هک  دوب  اھناسنا  نایم  رد  یناسنا  تروص  هب  هک  دشاب 

دوس یمامت  زا  رکتبم  درف  هک  تسا  هنالداعان  هزادنا  نیمھ  هب   . داد لکش  ار 
هک دوب  دھاوخ  نکممریغ  اھناسنا  یارب  هشیمھ  . و  ددرگ مورحم  شتورث 

میسقت تالکشم  نیا  یمامت  هب  هک  دنزاس  رارقرب  ار  یتاررقم  نیناوق و 
هب ار  ناسنا  ادتبا  رد  دیاب  امش   . دشاب ریذپ  قالطا  ربارب  روط  هب  تورث  ۀنافصنم 
اب یا  هنوگ  هب  وا  هک  دیلیام  هناقداص  روط  هب  رگا  ، و  دیسانشب دوخ  ردارب  ناونع 
، تقادص  ، تلادع لومعم  لوصا   ، دینک یم  راتفر  وا  اب  امش  هک  دنک  راتفر  امش 

ِیرارکت لکشم  رھ  ۀنافرط  یب  هنالداع و  لصف  لح و  رد  ار  امش  فاصنا  و 
. درک دھاوخ  تیادھ  یعامتجا  تلادع  یداصتقا و  یاھشاداپ 

بسک یتسرپرس  رد  هک  یعورشم  هنالداع و  یاھترجا  یارب  زج  هب  - 7”
بسح رب  تسا  نکمم  هک  یتورث  نآ  هب  تبسن  دیابن  یناسنا  چیھ   ، دوش یم 
ات دیاب  یفداصت  تورث   . دنک یصخش  ۀبلاطم  ددرگ  وا  بیصن  سناش  نامز و 

ای یعامتجا  هورگ  تعفنم  یارب  هک  دوش  یقلت  یا  هدرپس  تروص  هب  یا  هزادنا 
نییعت رد  دیاب  یتورث  نینچ  ناگدنراد  هب   . دوش فرصم  دیاب  درف  یداصتقا 

هداد یلصا  یأر  یا  هدشن  بسک  عبانم  نینچ  رثؤم  هنادنمدرخ و  میسقت 
تروص هب  دنک  یم  لرتنک  هک  هچنآ  یمامت  هب  هشیمھ  ندمتم  ناسنا   . دوش

. درک دھاوخن  هاگن  دوخ  یصوصخ  یصخش و  ِییاراد 

بسک یرادربھالک  قیرط  زا  هناھاگآ  روط  هب  امش  تورث  زا  شخب  رھ  رگا  - 8”
ای هناقداصان  یاھ  هویش  قیرط  زا  امش  تورث  زا  یشخب  رگا  ؛  دشاب هدش 
تالماعم لوصحم  امش  تورث  رگا  ؛  دشاب هدش  هتشابنا  هنالداعریغ  یاھشور 

ناباتش ار  عورشمان  یاھدوس  نیا  یمامت   ، دشاب امش  ناراکمھ  اب  هنالداعان 
بیترت نیدب  دینک و  ناربج  ار  دوخ  راک   . دینادرگزاب نآ  نیتسار  نابحاص  هب 

. دینادرگ کاپ  هناقداصان  تورث  مامت  زا  ار  دوخ  ییاراد 

کی نارگید  تعفنم  یارب  صخش  کی  ِتورث  زا  ندرک  یراد  تناما  - 9”
یریذپ کسیر  ضرعم  رد  ار  یتناما  نینچ   . تسا سدقم  ریطخ و  تیلوئسم 
یا هدرپس  نآ  زا  طقف  ناتدوخ  یارب   . دیزادنین رطخ  هب  ار  نآ  دیھدن و  رارق 

. دنرامش یم  زاجم  قداص  یاھناسنا  یمامت  هک  دینک  تشادرب 
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یاھشالت زا  یشان  یاھدمآرد  رگنایامن  هک  امش  تورث  زا  شخب  نآ  - 10”
هدش ماجنا  فاصنا  لدع و  اب  امش  راک  رگا  تسا —  ناتدوخ  ِیکیزیف  ینھذ و 
قح دناوت  یمن  یناسنا  چیھ   . تسا ناتدوخ  هب  قلعتم  یتسار  هب  دشاب — 

بسانم هک  هنوگ  نادب   ، یتورث نینچ  زا  هدافتسا  ظفح و  یارب  ار  امش 
هب امش  طسوت  قح  نیا  ِیریگراک  هب  هک  نیا  هب  طورشم   ، دنک راکنا   ، دینیب یم 

“. دناسرن بیسآ  ناتناراکمھ 

یور زا  دنمتورث  ِیمور  نیا   ، داد همتاخ  وا  هب  نداد  زردنا  هب  یسیع  هک  نیا  زا  سپ 
تسود : ” داد ار  لوق  نیا   ، بش نآ  یارب  نتفگ  دوردب  یط  ، و  تساخرب دوخ  لبم 
تیریدم نم  ادرف  ، و  یتسھ دایز  یکین  درخ و  اب  یدرم  وت  هک  منیب  یم   ، نم بوخ 

“. درک مھاوخ  زاغآ  وت  زردنا  قباطم  ار  متورث  مامت 

یعامتجا تمدخ  - 6

ۀدننیرفآ نآ  یط  هک  تسویپ  عوقو  هب  هدننک  رثأتم  دادخر  نآ  نینچمھ  مور  رد  اجنیا 
ردام هب  هدش  مگ  کدوک  کی  ندنادرگزاب  فرص  ار  تعاس  نیدنچ  ناھج  کی 

رد ار  وا  یسیع  ، و  دوب هدش  رود  شلزنم  زا  کچوک  رسپ  نیا   . دومن شبرطضم 
هب نتفر  لاح  رد  دینَگ  وا و   . درک ادیپ  درک  یم  هیرگ  یگدنامرد  اب  هک  یلاح 

هاگچیھ دینَگ   . دندرک هناخ  هب  کدوک  ندنادرگزاب  فقو  ار  دوخ  اما   ، دندوب اھ  هناخباتک 
لثم یرشب  تادوجوم  رتشیب   ، دینَگ یناد  یم  : ” درکن شومارف  ار  یسیع  ۀتفگ  نیا 
جنر و رد  هیرگ و  سرت و  رد  ار  دوخ  تقو  مظعا  شخب  اھنآ   . دنتسھ هدشمگ  کدوک 

ۀلصاف طقف  تینما  یتمالس و  زا  تقیقح  رد  هک  یلاح  رد   ، دننک یم  یرپس  هودنا 
هلصاف هناخ  زا  یمک  ردق  طقف  کدوک  نیا  هک  هنوگ  نیدب  یتح   ، دنراد یکدنا 
تخانش نانیمطا  زا  دنسانش و  یم  ار  تقیقح  هار  هک  ییاھنآ  ۀیلک  . و  تشاد

رد هک   ، هفیظو کی  هن   ، دننک یقلت  زایتما  کی  ار  نیا  دیاب  دنوش  یم  دنم  هرھب  دنوادخ 
ایآ  . دننک ییامنھار  ار  ناشناعونمھ   ، یگدنز زا  تیاضر  نتفای  یارب  ناشیاھشالت 

نیمھ هب  ؟  میدربن تذل  دایز  ۀزادنا  هب  شردام  هب  کدوک  ندنادرگزاب  راک  نیا  رد  ام 
ۀداعلا قوف  تیاضر   ، دننک یم  تیادھ  ادخ  یوس  هب  ار  اھناسنا  هک  ییاھنآ  بیترت 

ۀدنامیقاب یارب  دینَگ   ، دعب هب  زور  نآ  زا  و  “ . دننک یم  هبرجت  ار  اھناسنا  هب  تمدخ 
دناوتب هک  دوب  یا  هدشمگ  ناکدوک  یوجتسج  رد  موادم  روط  هب  دوخ  یعیبط  یگدنز 

. دنادرگزاب ناشیاھ  هناخ  هب 

. دوب هدش  هتشک  یفداصت  روط  هب  وا  رھوش  دوب و  دنزرف  جنپ  یاراد  هک  دوب  یا  هویب 
داد تسد  زا  ار  شناج  فداصت  رثا  رد  هک  شدوخ  ردپ  نداد  تسد  زا  ۀرابرد  یسیع 
نمض  ، دنھد نیکست  ار  شنادنزرف  ردام و  نیا  ات  دنتفر  اھراب  اھنآ  ، و  تفگ دینگ  هب 
اھنآ  . دومن لوپ  تساوخرد  شردپ  زا  اھنآ  کاشوپ  کاروخ و  نیمأت  یارب  دینگ  هک  نآ 
، دندرک ادیپ  یراک  رتگرزب  رسپ  یارب  هک  نیا  ات  دندیشکن  تسد  دوخ  یاھشالت  زا 
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. دنک کمک  هداوناخ  زا  تبقارم  یارب  تسناوت  وا  هک  یروط 

ییور شوخ  اب   ، داد یم  شوگ  براجت  نیا  ییوگزاب  هب  دانُگ  هک  روطنیمھ   ، بش نآ 
، و مزاسب رجات  کی  ای  دنمشناد  کی  مرسپ  زا  هک  مراد  دصق  نم  : ” تفگ یسیع  هب 

یسیع و  “ . یزاسب راکوکین  مدآ  ای  فوسلیف  کی  وا  زا  هک  یا  هدرک  عورش  وت  نونکا 
هک روطنیمھ  تروص  نآ  رد  ؛  میزاسب ات  راھچ  رھ  ار  وا  ام  دیاش  : ” داد خساپ  دنخبل  اب 
ادص راھچ  ادص  کی  یاج  هب  دوب  دھاوخ  رداق  یرشب  یدولم  تخانش  یارب  وا  شوگ 

“. ددرگ دنم  هرھب  یگدنز  رد  هناگراھچ  تیاضر  کی  زا  دناوت  یم   ، دھد صیخشت  ار 
دیاب وت   . یتسھ فوسلیف  کی  یتسار  هب  وت  هک  منیب  یم  نم  : ” تفگ دانگ  سپس 
 — هن باتک  کی  : ” داد خساپ  یسیع  و  “ . یسیونب باتک  کی  هدنیآ  یاھلسن  یارب 
نم  . منک یگدنز  اھلسن  یمامت  یارب  لسن و  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نم  تیرومأم 
تسد راک  زا  هک  تسا  نآ  تقو   ، مرسپ : ” تفگ دینگ  هب  دش و  فقوتم  وا  اما  —“ 

“. میشکب

مور شوح  لوح و  هب  ییاھرفس  - 7

قطانم رد  هقالع  دروم  طاقن  هب   ، مور زا  رود  هب  رفس  جنپ  هب  دینَگ  ، و  دانُگ  ، یسیع
هطبار رد  یسیع   ، ایلاتیا یلامش  یاھ  هچایرد  زا  ناشرادید  رد   . دندز تسد  فارطا 
لیام ناسنا  نآ  رگا   ، دنوادخ ۀرابرد  ناسنا  کی  هب  نداد  شزومآ  ِندوب  نکممریغ  اب 

نمض اھنآ   . تشاد دینگ  اب  ینالوط  ییوگتفگ   ، دسانشب ار  دنوادخ  دشابن 
تاقالم یفداصت  روط  هب  ار  درخبان  ِنید  یب  کی  اھ  هچایرد  یوس  هب  ناشرفس 

نآ اب  وگتفگ  ماجنا  رد  ار  شلومعم  تداع  یسیع  هک  دش  هدز  تفگش  دینگ  ، و  دندرک
لابند درب  یم  هار  یونعم  یاھشسرپ  نوماریپ  ثحب  هب  یعیبط  روط  هب  هک  درم 

درف نیا  هب  یکدنا  رایسب  ۀقالع  وا  ارچ  دیسرپ  شراگزومآ  زا  دینگ  هک  یماگنھ   . درکن
: داد خساپ  یسیع   ، داد ناشن  نید  یب 

یارب وا   . دوبن دونشخان  شدوخ  زا  وا   . دوبن تقیقح  ۀنسرگ  درم  نآ   ، دینگ ”
رون شناور  یارب  هک  دندوبن  زاب  شنھذ  نامشچ  ، و  دوبن هدامآ  کمک  تساوخرد 
تقو وا  هب  دیاب  ؛  دوبن هدامآ  تاجن  زا  ندش  رادروخرب  یارب  درم  نآ   . دننک تفایرد 

درخ و شریذپ  یارب  ار  وا   ، یگدنز یاھیراوشد  اھنومزآ و  ات  دوش  هداد  یرتشیب 
یگدنز ام  اب  میھد  هزاجا  وا  هب  میتسناوت  یم  رگا  ای   . دزاس هدامآ  رتالاب  یریگدای 
نیدب ، و  میھد ناشن  وا  هب  ار  ینامسآ  ردپ  نامیگدنز  قیرط  زا  دوب  نکمم   ، دنک

هک دش  یم  بذج  نانچ  دنوادخ  نادنزرف  ناونع  هب  ام  یگدنز  ۀطساو  هب  وا  بیترت 
هک ییاھنآ  هب  ار  دنوادخ  یناوت  یمن  وت   . دنک وج  سرپ و  ام  ردپ  ۀرابرد  دش  یم  ریزگان 

هب ار  لیم  یب  یاھناور  یناوت  یمن  وت  ؛  یزاس راکشآ  دنتسین  وا  یوجتسج  رد 
تقیقح ۀنسرگ  یگدنز  براجت  ۀجیتن  رد  دیاب  ناسنا   . یوش نومنھر  تاجن  یاھتذل 
یوزرآ دنتسھ  انشآ  یھلا  ردپ  اب  هک  ییاھنآ  یگدنز  اب  سامت  ۀجیتن  رد  دیاب  ای   ، دوش
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هب دناوتب  رگید  یرشب  دوجوم  کی  هک  نآ  زا  شیپ   ، دشاب هتشاد  ار  دنوادخ  نتخانش 
ام رگا   . دنک لمع  ینامسآ  ردپ  یوس  هب  عونمھ  ناسنا  نینچ  ِتیادھ  رازبا  ناونع 
هک مینک  یگدنز  نانچ  هک  تسا  نیا  نیمز  رد  ام  یعقاو  راک   ، میسانشب ار  دنوادخ 

یمامت بیترت  نیدب  ، و  دزاس راکشآ  ام  یگدنز  رد  ار  دوخ  میھد  هزاجا  ردپ  هب 
هک ادخ  نوماریپ  رتشیب  ِنتفای  یھاگآ  رد  دید و  دنھاوخ  ار  ردپ  ادخ  ۀدنیوج  صاخشا 

“. درک دنھاوخ  کمک  یاضاقت  ام  زا  تسا  رگ  هولج  ام  یگدنز  رد  هنوگ  نیدب 

، رسپ ردپ و  اب  لماک  زور  کی  یسیع  هک  دوب  اھھوک  یالاب  رد  سیئوس  زا  رادید  رد 
ادوب ۀرابرد  یمیقتسم  یاھشسرپ  اھراب  دینگ   . درک وگتفگ  مسیئادوب  ۀرابرد   ، ود رھ 

تفایرد یا  هنایوجزیرگ  یاھخساپ  شیب  مک و  هشیمھ  اما   ، دوب هدیسرپ  یسیع  زا 
ادوب ۀرابرد  هدرپ  یب  شسرپ  کی  یسیع  زا  ردپ   ، رسپ روضح  رد   ، نونکا  . دوب هدرک 

وت هک  منادب  ملیام  ًاعقاو  نم  : ” تفگ دانگ   . درک تفایرد  حیرص  خساپ  کی  وا  ، و  دیسرپ
: داد خساپ  یسیع  و  “ . ینک یم  رکف  هچ  ادوب  ۀرابرد 

یارب یتح  ، و  دوب یگرزب  درم  ادوب   . دوب امش  مسیئادوب  زا  رتھب  رایسب  امش  یادوب  ”
رد وا  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  ؛  دوب میتی  ربمایپ  کی  وا  اما   ، دوب ربمایپ  کی  شمدرم 

کانزوس وا  ۀبرجت   . دنکفارب رظن   ، ینامسآ ردپ   ، شیوخ یونعم  ردپ  زا  ناوا  نامھ 
دنک و یگدنز   ، دنوادخ نودب  اما   ، دنوادخ ربمایپ  کی  ناونع  هب  هک  درک  شالت  وا   . دوب

ات تسرد   ، نما هاگرگنل  ات  تسرد  ار  شیوخ  تاجن  یتشک  ادوب   . دھد شزومآ 
زیمآاطخ یاھ  هشقن  لیلد  هب   ، اجنآ رد  ، و  دومن تیادھ  یرشب  تاجن  هاگردنب  ِیدورو 
اجنآ رد  ار  رایسب  یاھلسن  نیا  یتشک  نیا   . تسشن لِگ  هب  کین  ِیتشک   ، یربوان
اذل . و  تسا هدرک  اھر  دوخ  لاح  هب  دیماان  ًابیرقت  تکرح و  یب  ، و  تسا هتخاس  اھر 
لباق ۀلصاف  رد  اھنآ   . دنا هدنام  اجنآ  رد  اھلاس  نیا  یمامت  رد  امش  مدرم  زا  یرایسب 

، دنزرو یم  عانتما  ندش  دراو  زا  اما   ، دننک یم  یگدنز  نوکس  ِنما  یاھبآ  ِندینش 
فقوت ِیلابقادب  اب  هاگرگنل  زا  جراخ  رد  تسرد  بوخ  یادوب  تمظعاب  یتشک  اریز 

هک نیا  رگم   ، دش دنھاوخن  هاگرگنل  نیا  دراو  زگرھ  ییادوب  نامدرم  . و  دش هجاوم 
رگا  . دنروآ تسد  هب  ار  وا  فیرش  حور  دننک و  کرت  ار  شیوخ  ربمایپ  یفسلف  ِیتشک 
رد ناتھاگردنب  هب  هک  دوب  اھتدم   ، دندوب هدنام  رادافو  ادوب  حور  هب  تبسن  امش  مدرم 

. دیدوب هدش  دراو  تاجن  زا  نانیمطا  ، و  ناور شیاسآ   ، حور شمارآ  ۀنیمز 

رد ینشور  هب  ار  وا  تسناوتن  اما  تخانش  یم  حور  رد  ار  ادخ  ادوب   ، دانگ  ، ینیب یم  ”
دنتسناوتن یدایز  دح  ات  اما  دندرک  فشک  نھذ  رد  ار  ادخ  نایدوھی  ؛  دنک فشک  نھذ 
اپ تسد و  ادخ  نودب  یا  هفسلف  رد  اھییادوب   ، زورما  . دنسانشب حور  رد  ار  وا 

نودب ادخ  کی  زا  سرت  ۀدرب  روآ  فسأت  یا  هنوگ  هب  نم  مدرم  هک  یلاح  رد   ، دننز یم 
ادخ کی  نودب  یا  هفسلف  امش   . دنتسھ یدازآ  یگدنز و  شخب  تاجن  ۀفسلف  کی 

هک هنوگ  نادب  یگدنز  ۀفسلف  کی  نودب  دایز  دح  ات  اما  دنراد  ادخ  کی  نایدوھی  ؛  دیراد
کی ناونع  هب  ار  ادخ  تسناوتن  هک  نیا  زا  سپ  ادوب   . دنشاب یم  تسا  طوبرم  نآ  هب 
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یورین یقالخا و  یژرنا  شیاھشزومآ  رد  تسناوتن   ، دنیبب ردپ  کی  ناونع  هب  حور و 
یلاعتم داژن و  کی  رییغت  یارب  بھذم  کی  هک  دنک  مھارف  ار  یا  هدننازیگنا  یونعم 

“. دشاب اراد  دیاب  تلم  کی  نتخاس 

یبھذم  ، میزاسب دیدج  بھذم  کی  وت  نم و  راذگب   ، راگزومآ : ” دز گناب  دینگ  سپس 
دیاش ، و  دشاب گرزب  یفاک  ردق  هب  مور  یارب  کین و  یفاک  ردق  هب  دنھ  یارب  هک 

، دینَگ : ” داد خساپ  یسیع  و  “ . مینک هلدابم  هوھی  اب  نایدوھی  یارب  ار  نآ  میناوتب 
دشر نامز  ینالوط  راودا  رد  اھناسنا  بھاذم   . دنوش یمن  هتخاس  بھاذم 

ار ادخ  هک  ییاھناسنا  یگدنز  رد  دنوادخ  یاھیزاسراکشآ  هک  یلاح  رد   ، دننک یم 
اھنآ اما  “ . دنوش یم  رادیدپ  هاگان  هب  نیمز  رد  دننک  یم  راکشآ  دوخ  ناعونمھ  یارب 

. دندرکن کرد  ار  هنایوگشیپ  نانخس  نیا  ینعم 

یتدم وا   . دباوخب تسناوتن  دینگ   ، دندیشک تسد  راک  زا  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  بش  نآ 
تاقوا یھاگ  نم   ، یناد یم   ، ردپ : ” تفگ ماجنارس  دومن و  وگتفگ  شردپ  اب  ینالوط 
خساپ یگدولآ  باوخ  اب  طقف  شردپ  و  “ . تسا ربمایپ  کی  عشوی  هک  منک  یم  رکف 

“. دنتسھ مھ  نارگید   ، مرسپ : ” داد

بھذم کی  نداد  لکش  هب  شا  یعیبط  یگدنز  ۀدنامیقاب  یارب  دینگ   ، زور نیا  زا 
، نشور ریمض  ریثأت  تحت  دنمورین  یا  هنوگ  هب  شدوخ  نھذ  رد  وا   . داد همادا  شدوخ 

ناشیاھثحب یمامت  رد  ناوج  درم  نیا   . تفرگ رارق  یسیع  یرابدرب  ، و  فاصنا
ار هنایوج  هزیتس  شنکاو  ای  شجنر  تاساسحا  زگرھ  بھذم  هفسلف و  نوماریپ 

. درکن هبرجت 

هرظنم نیا   ، دمآ دوجو  هب  ینامسآ  دنمشوھ  تادوجوم  ۀراظن  یارب  یا  هنحص  هچ 
بھذم کی  اھنآ  هک  دنک  داھنشیپ  ناھج  کی  ۀدننیرفآ  هب  یدنھ  ناوجون  کی  هک 

ماگنھ و نآ  رد  تسرد  اھنآ   ، تسناد یمن  ناوج  درم  هچرگ  و  دنزاسب ! یدیدج 
، تاجن دیدج  هار  نیا  دندوب —  رادیاپ  دیدج و  بھذم  کی  نتخاس  لاح  رد  اجنامھ 
ناوج رسپ  هک  ار  هچنآ   . وا رد  یسیع و  قیرط  زا  ناسنا  هب  دنوادخ  نتخاس  راکشآ 

. و داد یم  ماجنا  تشاد  هاگآدوخان  یا  هنوگ  هب  عقاو  رد   ، دوب نآ  ماجنا  ناھاوخ  رایسب 
ۀنادنمشیدنا نشور و  لیخت  هک  ار  هچنآ   . تسھ هنوگ  نیدب  هراومھ  دوب و  هنوگ  نیا 

زا یراع  ناج و  لد و  اب   ، تسا یونعم  ِیربھار  شزومآ و  یاراد  هک  یرشب 
ماجنا هب  ناسنا  فقو  ۀجرد  قباطم   ، دشاب دھد و  ماجنا  دھاوخ  یم  یھاوخدوخ 
هک یماگنھ   . دوش یم  قالخ  یریگ  هزادنا  لباق  یا  هنوگ  هب  ردپ  تساوخ  ِیھلا 

خر ًاعطق  دنھد و  خر  دنناوت  یم  گرزب  یاھزیچ   ، دنک یم  یراکمھ  دنوادخ  اب  ناسنا 
. دنھد یم 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 133
مور زا  تشگزاب 

یظفاحادخ شناتسود  زا  کیچیھ  اب  مور  کرت  یارب  ندش  هدامآ  ماگنھ  رد  یسیع 
. تشگ دیدپان  هویش  نامھ  هب  دش و  رھاظ  مور  رد  مالعا  نودب  قشمد  بتاک   . درکن

ندید دیما  دنتشاد  تسود  ار  وا  دنتخانش و  یم  ار  وا  هک  ییاھنآ  هک  نآ  زا  شیپ 
لاس نیمود  نایاپ  زا  شیپ   . دش یرپس  مامت  لاس  کی  دنھدب  تسد  زا  ار  وا  ددجم 

ناشکرتشم ۀقالع  ۀطساو  هب  دندوب  هتخانش  ار  وا  هک  ییاھنآ  زا  کچوک  یاھھورگ 
رگیدکی بذج  وا  اب  ناشبوخ  تاظحل  زا  لباقتم  ۀرطاخ  قیرط  زا  وا و  یاھشزومآ  هب 

هب زیمآرارسا  نایارگ  هقرف  ، و  نویبلک  ، نویقاور زا  کچوک  یاھھورگ  نیا  . و  دندش
نیتسخن روھظ  نامز  ات  تسرد  یمسرریغ  مظنمان و  تاسلج  نیا  یرازگرب 

. دنداد همادا  مور  رد  یحیسم  بھذم  نارگ  هظعوم 

مامت هک  دندوب  هدیرخ  مور  هیردنکسا و  رد  یدایز  یاھزیچ  ردقنآ  دینَگ  دانُگ و 
هس هک  یلاح  رد   ، دنداتسرف وتنارات  هب  شیپ  زا  ربراب  ناوراک  طسوت  ار  ناشتاقلعتم 

. دنتفر هدایپ  ایلاتیا  یوس  نآ  هب  یحیرفت  یا  هنوگ  هب  ایپآ  گرزب  ۀداج  یور  زا  رفاسم 
زا یرایسب   . دندش وربور  یرشب  تادوجوم  هنوگ  همھ  اب  رفس  نیا  رد  اھنآ 
یگدنز هداج  نیا  دادتما  رد  ینانوی  نانیشنرجاھم  یمور و  شنمالاو  نادنورھش 
رادیدپ هب  عورش  شیپ  زا  هیاپ  نود  ناگدرب  زا  یدایز  دادعت  ناگداون  اما   ، دندرک یم 

. دندوب هدرک  ندش 

هب هار  ۀمین  رد  ًابیرقت   ، دوب تحارتسا  لاح  رد  دینَگ  هک  یلاح  رد  راھان  ماگنھ  زور  کی 
متسیس اب  هطبار  رد  وا  هک  نیا   ، دیسرپ میقتسم  لاؤس  کی  یسیع  زا  وتنارات 

یکی  ، یرشب تادوجوم  هچ  رگا  : ” تفگ یسیع   . دنک یم  رکف  هچ  دنھ  تساک 
یحور یایند  رد  دنوادخ و  هاگشیپ  رد   ، دنتوافتم تاھج  رایسب  زا   ، یرگید هب  تبسن 
هورگ ود  طقف  دنوادخ  نامشچ  رد   . دنراد رارق  ربارب  تیعقوم  کی  رد  اھناسنا  ۀمھ 

هک ییاھنآ  دنھد و  ماجنا  ار  وا  تساوخ  دنراد  وزرآ  هک  ییاھنآ  دراد : دوجو  ناسنا 
ۀقبط ود  بیترت  نیمھ  هب   ، درگن یم  ینوکسم  ۀرک  کی  هب  ناھج  هک  یتقو   . دنرادن

هک ییاھنآ  دنسانش و  یم  ار  ادخ  هک  ییاھنآ  دھد : یم  صیخشت  ار  گرزب 
رھ تاناویح  ۀرمز  رد  دنسانشب  ار  ادخ  دنناوت  یمن  هک  ییاھنآ   . دنسانش یمن 

نادب  ، توافتم یاھیگژیو  قباطم  رشب  عون   . دنوش یم  بوسحم  صخشم  ۀرتسگ 
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یقالخا ای   ، یا هفرح   ، یعامتجا  ، ینھذ  ، یکیزیف رظن  زا  تسا  نکمم  هک  هنوگ 
میسقت هقبط  نیدنچ  هب  هتسیاش  یا  هنوگ  هب  دناوت  یم   ، دوش عقاو  شرگن  دروم 

دنوادخ یرواد  ۀمکحم  رد  اھناسنا  زا  توافتم  تاقبط  نیا  هک  هنوگ  نادب  اما   ، دوش
زایتما چیھ  دنوادخ  یتسار  هب  ؛  دنراد رارق  ربارب  تیعقوم  کی  رد   ، دنوش یم  رھاظ 

اھییاناوت و تخانش  زا  یناوت  یمن  وت  هچ  رگا   . دوش یمن  لئاق  صاخشا  یارب  یا  هژیو 
رد دیابن   ، یزیرگب یقالخا  ، و  یعامتجا  ، ینالقع روما  رد  یرشب  توافتم  یایاطع 

عمج دنوادخ  روضح  رد  شتسرپ  یارب  هک  یماگنھ   ، اھناسنا یونعم  یردارب 
“. یوش لئاق  یزیامت  نینچ   ، دنا هدش 

تلادع ششخب و  - 1

دادخر کی  دندش  یم  کیدزن  وتنارات  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ  زور  کی  رھظ  زا  دعب  رد 
هدھاشم ار  وگروز  نشخ و  ناوج  کی  اھنآ   . داتفا قافتا  هداج  رانک  رد  بلاج  رایسب 

هب یسیع   . درک یم  هلمح  رتکچوک  ناوجون  کی  هب  هنایشحو  یزرط  هب  هک  دندرک 
درف  ، داد تاجن  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  ، و  تفاتش هدش  عقاو  موجھ  دروم  ناوج  یرای 
تسرد  . تخیرگ رتکچوک  ناوجون  هک  نیا  ات  تشاد  هاگن  تسد  اب  مکحم  ار  فّلختم 

اب دیرپ و  رسپ  یور  دینَگ   ، درک اھر  ار  کچوک  ردلق  ناوج  یسیع  هک  یا  هظحل  رد 
. دومن هلخادم  ًاروف  یسیع   ، دینَگ ِیتفگش  رد  ، و  درک وا  ندز  کتک  هب  عورش  تردق 
، ناوج درم   ، دزیرگب هدز  تشحو  ناوج  داد  هزاجا  درک و  راھم  ار  دینَگ  وا  هک  نیا  زا  دعب 
مناوت یمن  نم   ، راگزومآ : ” دز دایرف  ناجیھ  اب  تفای  زاب  ار  دوخ  سفن  هک  نیا  ضحم  هب 

تاجن ار  رتکچوک  ناوجون  وت  هک  تسا  نیا  مزلتسم  ششخب  رگا   . منک کرد  ار  وت 
رد یسیع  ؟ “ دنک یمن  هبلاطم  ار  فلختم  رتگرزب و  ناوج  تازاجم  تلادع  ایآ   ، یھد

: تفگ خساپ 

اما  ، تسا درف  راک  هشیمھ  ششخب  درکراک   . یمھف یمن  وت   ، تسا تسرد   ، دینگ ”
ناھج ای   ، یتلود  ، یعامتجا ِیرادا  یاھھورگ  درکراک  تلادع  زا  یشان  ِتازاجم 
تاجن هب  دیاب  نم  ؛  مھد ناشن  ششخب  مفظوم  نم  درف  کی  ناونع  هب   . تسا
مناوت یم   ، لماک ماجسنا  نتشاد  یارب  ، و  مورب هدش  عقاو  موجھ  دروم  ناوجون 

هک تسا  یراک  تسرد  نیا  . و  مریگ راک  هب  یفکم  یورین  مجاھم  درف  راھم  یارب 
نیا ؛  مدناسر ماجنا  هب  ار  هدش  عقاو  موجھ  دروم  ناوجون  تاجن  نم   . مداد ماجنا 

تدم کی  یارب  ار  مجاھم  درف  تردق  لامعِا  اب  نم  سپس   . دوب ششخب  درکراک  نایاپ 
دعب ، و  دزیرگب مزاس  رداق  ار  هرجاشم  ریگرد  ِرت  فیعض  درف  ات  مدرک  راھم  یفاک  نامز 
نیدب هک   ، متسشنن یرواد  هب  مجاھم  درف  یارب  نم   . مدیشک رانک  هیضق  زا  نآ  زا 

وا مجاھت  رد  هک  هچنآ  مامت  نوماریپ  ینعی  منک —  مکح  وا  ۀزیگنا  اب  هطبار  رد  بیترت 
نکمم هک  ار  یتازاجم  یارجا  سپس  و  منک —  تواضق  تشاد  شقن  شعونمھ  هب 
هدھع هب  دنک  مکح  نآ  هب  وا  یراکاطخ  ۀنالداع  ناربج  ناونع  هب  نم  نھذ  تسا 

. تسا قیقد  تلادع  اما   ، دشاب هنادنمتواخس  ششخب  تسا  نکمم   ، دینگ  . مریگ
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یتازاجم یور  دنناوت  یمن  یدرف  ود  چیھ  ًالامتحا  هک  یھد  صیخشت  یناوت  یمن  ایآ 
قالش هبرض  لھچ  یکی  ؟  دننک قفاوت  دزاس  یم  هدروآرب  ار  تلادع  تابلاطم  هک 

نادنز تسا  نکمم  رگید  درف  زاب  هک  یلاح  رد   ، هبرض تسیب  یرگید   ، دھد یم  مکح 
رتھب هک  ینیبب  یناوت  یمن  ایآ   . دنک هیصوت  هنالداع  تازاجم  کی  ناونع  هب  ار  یدارفنا 

ناگدنیامن طسوت  ای  دوش و  لوحم  هورگ  هب  ییاھتیلوئسم  نینچ  ایند  نیا  رد  تسا 
دوش یم  اطعا  ییاھنآ  هب  تواضق   ، ناھج رد  ؟  دوش عقاو  تراظن  دروم  هورگ  ۀدیزگرب 

ۀعماج رد   . دنناد یم  لماک  روط  هب  ار  نآ  ۀزیگنا  زین  اھیراکاطخ و  مامت  قباوس  هک 
تلادع یارجا   ، هنالداع یرواد  لابند  هب   ، هتفای نامزاس  ناھج  کی  رد  ندمتم و 
ییاضق یاھھورگ  هب  یتازایتما  نینچ  ، و  دراد ضرف  شیپ  ار  هنالداع  مکح  رودص 

“. ددرگ یم  اطعا  شنیرفآ  یمامت  ِرتالاب  یاھناھج  هاگآ  ًامامت  ناتسرپرس  هب  تارک و 

. و دندرک وگتفگ  تلادع  یارجا  ششخب و  یاطعا  لکشم  نیا  ۀرابرد  اھزور  اھنآ 
دینگ اما   . دوش یمن  یصخش  راکیپ  ریگرد  یسیع  ارچ  دیمھف  یدح  ات  لقادح  دینگ 

تفایرد نآ  یارب  شخبتیاضر  ًالماک  خساپ  کی  زگرھ  وا  ، و  دیسرپ ار  رخآ  لاؤس  کی 
وت هب  قلُخدب  رت و  یوق  قولخم  کی  رگا   ، راگزومآ اما  : ” دوب نیا  لاؤس  نآ  ؛ و  درکن
چیھ ایآ  ؟  درک یھاوخ  هچ   ، درک دھاوخ  دوبان  ار  وت  هک  دنک  دیدھت  دنک و  هلمح 

هب تسناوتن  یسیع  هچ  رگا  ؟ “ دروآ یھاوخن  لمع  هب  دوخ  زا  عافد  یارب  یشالت 
دوبن لیام  هک  نیا  هب  رظن   ، دھد خساپ  ناوج  رسپ  لاؤس  هب  هدننک  عناق  لماک و  روط 
کی یارب  یتشھب  ردپ  رھم  ۀنومن  ناونع  هب  یسیع )  ) وا هک  دزاس  شاف  وا  یارب 

: تفگ نخس  دح  نیا  رد  ًاعطق   ، درک یم  یگدنز  نیمز  رد  رظان  ناھج 

جیگ ار  وت  تالکشم  نیا  زا  یخرب  هنوگچ  هک  ممھفب  یبوخ  هب  مناوت  یم  نم   ، دینگ ”
ۀیلک رد   ، تسخن  . مھد خساپ  وت  لاؤس  هب  درک  مھاوخ  شالت  نم  ، و  دننک یم 

هک منک  یم  صخشم   ، دریگ تروص  نم  صخش  هیلع  رب  تسا  نکمم  هک  یتامجاھت 
روصت رگا  ، و  هن ای  تسا  مسج —  رد  نم  ردارب  دنوادخ —  دنزرف  کی  مجاھم  درف  ایآ 

رادروخرب یونعم  لالدتسا  ییاناوت  یقالخا و  تواضق  زا  یقولخم  نینچ  هک  مدرک 
یارب نآ  یاھدمایپ  زا  رظن  فرص   ، متمواقم یاھتردق  ِلماک  ِتیفرظ  دح  ات   ، تسین

تیعضو زا  هک  یدرف  هب  نم  اما   . مدرک یم  عافد  دوخ  زا  گنرد  یب   ، مجاھم درف 
، ینعی  . مدرب یمن  شروی  هنوگ  نیدب   ، دوخ زا  عافد  رد  یتح   ، تسا رادروخرب  یدنزرف 

زا نم   . مدرک یمن  هیبنت  نم  هب  شمجاھت  یارب  یرواد  نودب  شیپ و  زا  ار  وا  نم 
زا ار  وا  مَوَش و  یا  هلمح  نینچ  عنام  هک  مدرک  یم  یعس  نکمم  یتسدرت  رھ  قیرط 
، نآ ندرک  فقوتم  یارب  دوخ  یبایماک  مدع  تروص  رد  مزاس و  فرصنم  راک  نیا  ماجنا 

ردپ دح  زا  شیب  تبقارم  هب  نم   ، دینگ  . مھد شھاک  ار  نآ  تدش  مدرک  یم  شالت 
نم  . متسھ مینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  فقو  نم  ؛  مراد قلطم  نانیمطا  مینامسآ 
رھ قیرط  زا  هک  مرادن  رواب  نم  ؛  دوش دراو  نم  رب  دناوتب  یعقاو  بیسآ  هک  مرادن  رواب 
مھم راک   ، دننک دراو  نم  هب  دنشاب  هتشاد  وزرآ  منانمشد  تسا  نکمم  هک  یبیسآ 

زا سرت  ام  ًانئمطم  ، و  دریگ رارق  هرطاخم  دروم  دناوتب  یتسار  هب  نم  یگدنز 
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ناھج رساترس  هک  مراد  نانیمطا  ًاقلطم  نم   . میرادن نامناتسود  یوس  زا  تنوشخ 
اب دنمتردق  ًامامت  تقیقح  نیا  هب  نتشاد  داقتعا  هب  نم   . تسا هناتسود  نم  اب 

“. دھد ناشن  ار  نآ  فالخ  رما  رھاوظ  هک  نآ  مغر  هب   ، مزرو یم  رارصا  یبلق  نانیمطا 

، و دندرک وگتفگ  تاعوضوم  نیا  نوماریپ  اھراب  اھنآ   . دشن عناق  لماک  روط  هب  دینگ  اما 
رسپ  ، بوقعی اب  هطبار  رد  زین  دوخ و  یناوجون  نارود  براجت  زا  یخرب  یسیع 

هب ار  دوخ  بوقعی  هنوگچ  تفای  یھاگآ  هک  نیا  زا  سپ  دینگ   . تفگ وا  هب  ار  راکگنس 
! مدرک عوضوم  کرد  هب  عورش  نم   ، یرآ : ” تفگ درک  بوصنم  یسیع  زا  ندرک  عافد 

صخش نینچ  هب  دھاوخ  یم  تردن  هب  لامرن  یرشب  دوجوم  رھ  هک  نیا  لوا 
نینچ هک  دشاب  رکف  یب  ردقنآ  یسک  رگا  یتح  ، و  دنک هلمح  وت  دننام  ینابرھم 
وت یرای  هب  هک  دوب  دھاوخ  سرتسد  رد  یرگید  ناسنا  ًامتح   ، دھد ماجنا  یراک 
هک یصخش  رھ  تاجن  هب  هشیمھ  وت  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، تفاتش دھاوخ 

اما  ، مقفاوم وت  اب  مبلق  رد  نم   ، راگزومآ  . یور یم  تسا  جنر  رد  ینک  یم  هدھاشم 
یاھمدآ نآ  ندرک  هیبنت  زا  مدوب  بوقعی  یاج  رگا  هک  منک  یم  رکف  زونھ  مرس  رد 

، دننک هلمح  وت  هب  دنداد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هک  ییاھمدآ  نآ   ، مدرب یم  تذل  خاتسگ 
نامگ نم   . درک یھاوخن  عافد  دوخ  زا  وت  دندرک  یم  روصت  هک  تلع  نیا  هب  طقف 

ۀدمع شخب  وت  اریز   ، یتسھ نما  ًاتبسن  ترفس  رد  یگدنز  یط  وت  هک  منک  یم 
جنر رد  هک  تناعونمھ  هب  تمدخ  نارگید و  هب  ندرک  کمک  فرص  ار  دوخ  تقو 

دوب دھاوخ  سرتسد  رد  یسک  هشیمھ   ، دایز لامتحا  هب  بوخ   . ینک یم  دنتسھ 
، و تسا هدماین  زونھ  نومزآ  نیا   ، دینگ : ” داد خساپ  یسیع  و  “ . دنک عافد  وت  زا  هک 
هک دوب  یبلطم  لک  ًابیرقت  نیا  و  “ . مینک یوریپ  ردپ  تساوخ  زا  دیاب   ، دیایب هک  یتقو 
عافد ِراوشد  عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  هک  دنک  عناق  ار  شراگزومآ  تسناوت  ناوج  رسپ 
ار هدیقع  نیا  یسیع  زا  وا  رگید  تیعقوم  کی  رد   . دیوگب تمواقم  مدع  دوخ و  زا 
رد روز  نتفرگ  راک  هب  یارب  یقح  رھ  زا  هتفای  نامزاس  ۀعماج  هک  درک  جاتنتسا 

. تسا رادروخرب  شا  هنالداع  نیمارف  یارجا 

وتنارات رد  ندش  هدایپ  - 2

قیاق راب  هک  دندوب  رظتنم  دندرک و  فقوت  یتشک  زادناراب  رد  هک  یلاح  رد  نارفاسم 
یسیع  . دنک یم  یراتفردب  شرسمھ  اب  هک  دندرک  هدھاشم  ار  یدرم   ، دوش هیلخت 

وا  . درک هلخادم  دوب  هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  هک  یصخش  عفن  هب   ، شتداع قباطم 
: تفگ دز و  وا  ۀناش  یور  تمیالم  اب  ، و  تفر نیگمشخ  رھوش  رس  تشپ  عیرس 

؟“ منک تبحص  وت  اب  یصوصخ  روط  هب  هظحل  کی  یارب  تسا  نکمم   ، نم تسود  ”
گنرد هظحل  کی  زا  دعب  ، و  دش هدز  تریح  یدروخرب  نینچ  زا  نیگمشخ  درم 

زا سپ  ؟ “ یھاوخ یم  هچ  نم  زا   ، هلب  ، ارچ  ، یچ : ” تفگ نابز  تنکل  اب  روآ  تلجخ 
هک منیب  یم   ، نم تسود  : ” تفگ وا   ، درک تیادھ  وس  کی  هب  ار  وا  یسیع  هک  نیا 
یارب ییوگب  نم  هب  ملیام  رایسب  نم  ؛  دشاب هداد  خر  تیارب  دیاب  کانتشحو  یزیچ 
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ردام  ، شرسمھ هب  هلمح  هب  ار  وا  هک  دھد  خر  دناوت  یم  هچ  وت  نوچمھ  یوق  یدرم 
نم  . همھ نامشچ  ربارب  رد  اجنیا  رد  تسرد  مھ  نآ  ، و  دوش نومنھر  شنادنزرف 

هچ نز  نیا   . یراد یبوخ  لیالد  هلمح  نیا  یارب  ینک  ساسحا  دیاب  وت  هک  منئمطم 
وت هب  نم  هک  روطنیمھ  ؟  دشاب شرھوش  یوس  زا  یراتفر  نینچ  راوازس  هک  هدرک 

هب قایتشا  اسب  هچ  تلادع و  هب  قشع  وت  ۀرھچ  رد  هک  منک  یم  رکف   ، منک یم  هاگن 
رد ارم  وت  رگا  هک  میوگ  یم  تأرج  اب  نم   . مھد یم  صیخشت  ار  ششخب  نداد  ناشن 

گنرد یب   ، ما هدش  عقاو  هلمح  دروم  ناقراس  طسوت  هک   ، یدرک یم  ادیپ  هداج  رانک 
یاھراک تیگدنز  لوط  رد  وت  هک  میوگ  یم  تأرج  اب  نم   . یتفاتش یم  نم  تاجن  هب 

نز ایآ  ؟  هدش هچ  وگب  نم  هب   ، نم تسود   ، نونکا  . یا هداد  ماجنا  یدایز  ۀناعاجش 
یداد و تسد  زا  ار  تلقع  یدرخ  یب  اب  وت  هک  نیا  ای   ، هداد ماجنا  ییاطخ  راک 

ار درم  نیا  بلق  هک  دوبن  وا  یاھ  هتفگ  ریثأت  ردقنآ  ؟ “ یدرک هلمح  وا  هب  هنارکف  یب 
شراتفگ نایاپ  رد  یسیع  هک  یا  هنازوسلد  دنخبل  هنانابرھم و  هاگن  هکلب   ، درک سمل 

نم ، و  یتسھ یبلک  نھاک  کی  وت  هک  منیب  یم  نم  : ” تفگ درم   . داد ناشن  وا  هب 
وا ؛  هدشن بکترم  یگرزب  یاطخ  نم  رسمھ   . یدرک راھم  ارم  وت  هک  مرازگساپس 

ریگ نم  هب  ناگمھ  دید  ربارب  رد  هک  وا  یا  هویش  رطاخ  هب  اما   ، تسا یبوخ  نز 
لرتنک مدع  یارب  نم   . مور یم  رد  هروک  زا  نم  دزاس و  یم  نیگمشخ  ارم  دھد  یم 

زا یکی  هب  دوخ  یلبق  دھعت  قباطم  هک  منک  شالت  مھد  یم  لوق  ، و  مفسأتم دوخ 
نم  . منک لمع  داد  شزومآ  نم  هب  ار  رتھب  هار  شیپ  یاھلاس  یرایسب  هک  تناردارب 

“. مھد یم  لوق  وت  هب 

رطاخ هب  هشیمھ   ، نم ردارب  : ” تفگ وا  اب  یظفاحادخ  ماگنھ  رد  یسیع   ، سپس و 
یور زا  نز  هک  نیا  رگم  درادن  نز  یور  یراوازس  رایتخا  چیھ  درم  هک  شاب  هتشاد 
هتفریذپ وت  رسمھ   . دشاب هداد  ار  یا  هزاجا  نینچ  وا  هب  هنابلطواد  روط  هب  تیاضر و 
رایسب مھس  ، و  دنک کمک  وت  هب  نآ  یاھراکیپ  اب  گنج  رد   ، دنک یگدنز  وت  اب  هک 

نیا یارب  ضوع  رد  ؛ و  دریگ هدھع  هب  ار  تنادنزرف  شرورپ  یرادھاگن و  راب  رتگرزب 
هک دراد  تفایرد  وت  زا  ار  هژیو  تظفاحم  نآ  وا  هک  تسا  هنافصنم  طقف  هژیو  تمدخ 

، دوش نتسبآ  ار  شنادنزرف  دیاب  هک  یکیرش  ناونع  هب  نز  هب  دناوت  یم  درم 
لیام درم  کی  هک  یھجوت  زیمآرھم و  تبقارم   . دھدب دھد  شرورپ  ، و  دنک یرادھاگن 
حوطس هب  درم  نآ  یبایتسد  سایقم   ، دنک ادھا  ناشنادنزرف  رسمھ و  هب  تسا 
اب نانز  نادرم و  هک  یناد  یمن  ایآ   . تسا یونعم  قالخ و  یھاگآ  دوخ -  رتالاب 

دشر هک  یتادوجوم  شنیرفآ  یارب  هک  ظاحل  نیدب   ، دنتسھ کیرش  دنوادخ 
؟ دننک یم  یراکمھ  دنزاس  رادروخرب  نادواج  یاھناور  لیسناتپ  زا  ار  دوخ  ات  دننک  یم 

ربارب شدوخ  اب  هک  یسک  تروص  هب  ناھج  نادنزرف  ِیحور  ردام  اب  ینامسآ  ردپ 
طوبرم نآ  هب  هک  ار  هچنآ  مامت  تیگدنز و  هک  تسا  هنوگادخ  نیا   . دنک یم  راتفر  تسا 

ِیھلا ۀبرجت  نآ  هک  ینک  تمسق  یواسم  تروص  هب  یردام  کیرش  اب  تسا 
طقف رگا   . دنک یم  تمسق  وت  اب  لماک  روط  هب  تنادنزرف  یگدنز  رد  ار  تدوخ  دیلوتزاب 
، یرادب تسود  دراد  تسود  ار  وت  ادخ  هک  هنوگ  نامھ  هب  ار  تنادنزرف  یناوتب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نادنزرف یمامت  ردام   ، نارکیب حور   ، ینامسآ ردپ  هک  هنوگ  نامھ  هب  ار  ترسمھ 
تشاد یھاوخ  تسود   ، دھن یم  جرا  دراد و  یم  یمارگ  ار   ، روانھپ ناھج  کی  ِیحور 

“. درمش یھاوخ  زیزع  ار  وا  و 

نایرگ جوز  ۀنحص  هب  هدومن و  بقع  هب  ور   ، دندش یم  قیاق  راوس  اھنآ  هک  روطنیمھ 
ندینش زا  سپ  دانگ   . دندرک هاگن  دندوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  توکس  رد  هک 

، و دنارذگ نآ  یور  قمعت  رد  ار  زور  لوط  مامت  درم  نآ  هب  یسیع  مایپ  مود  ۀمین 
. دنک یھدنامزاس  ون  زا  ار  شا  هناخ  تفرگ  میمصت   ، تشگزاب دنھ  هب  هک  یماگنھ 

نت هس  نیا   . دوبن دعاسم  داب  اریز   ، دوب دنک  اما  ریذپلد  سیلوپوکین  هب  رفس 
هک هچنآ  مامت  ۀرابرد  دندرک و  مور  رد  ناشبراجت  ییوگزاب  فرص  ار  یدایز  یاھتعاس 

. دندرک تبحص  مھ  اب  دوب  هداد  خر  ناشیارب  میلشروا  رد  ناشلوا  رادید  ماگنھ  زا 
یتشک رادنامھم  یور  وا   . دش یم  راشرس  یصخش  تمدخ  حور  زا  تشاد  دینگ 

، دش دراو  یبھذم  قیمع  ثحب  هب  هک  یماگنھ   ، مود زور  رد  اما   ، درک زاغآ  ار  شراک 
. دنک یرای  ار  وا  تساوخ  عشوی  زا 

دربن دوبدای  رد  سوتسوگآ  هک  یرھش   ، دندنارذگ سیلوپوکین  رد  ار  زور  نیدنچ  اھنآ 
نیا  . دوب هدرک  انب  یزوریپ “ رھش   ” ناونع هب  نآ  زا  شیپ  لاس  هاجنپ  دودح  مویتکآ 
ۀناخ رد  اھنآ   . دز ودرا  نآ  رد  دوخ  شترا  اب   ، دربن زا  شیپ  وا  هک  دوب  ینیمزرس  ناکم 

یتشک ۀشرع  رد  هک   ، یدوھی نید  زا  ینانوی  شیکون  کی   ، یمارِج مان  هب  یدرف 
دوخ یتراشب  رفس  نیموس  نایرج  رد  لوسر  سلوپ   . دندش نکاس  دندرک  تاقالم 
نامھ اب  سیلوپوکین  زا  اھنآ   . دنارذگ یمارِج  رسپ  اب  لزنم  نامھ  رد  ار  ناتسمز  مامت 

. دندرک ینارقیاق  هیئاخَا  ِیمور  ناتسا  تختیاپ   ، سُتْنِرُق دصقم  هب  قیاق 

سُتْنِرُق رد  - 3

رایسب یدوھی  بھذم  هب  تشاد  دینگ   ، دندیسر سُتْنِرُق  هب  اھنآ  هک  یتقو  ات 
رس تشپ  ار  هسینک  هک  روطنیمھ  زور  کی  هک  دوبن  بیجع  اذل  ، و  دش یم  دنمقالع 
هب ار  وا  هک  درک  تساوخرد  یسیع  زا   ، دنوش یم  نآ  لخاد  مدرم  دندید  دنتشاذگ و 

ِروشناد راگزومآ  کی  هک  دندینش  زور  نآ  رد  اھنآ   . دربب یشیاین  مسارم  لخاد 
زا دعب  اھنآ  ، و  دنک یم  ثحب  لیئارسا “ تشونرس   ” اب هطبار  رد  دوھی  تایعرش 
رادید  ، هسینک نیا  یلصا  ربھر   ، سوپسیرک مان  هب  یدرف  اب  یشیاین  مسارم 

زا رادید  روظنم  هب  رتشیب  اما   ، دنتشگزاب هسینک  تاسلج  هب  اھراب  اھنآ   . دندرک
جنپ زا  لکشتم  هک  اھنآ  ۀداوناخ  ، و  شرسمھ  ، سوپسیرک هب  دینَگ   . سوپسیرک
یگدنز یدوھی  کی  هنوگچ  هک  نیا  ۀدھاشم  زا  وا   . دش دنمقالع  رایسب  دوب  دنزرف 

. درب یم  تذل  رایسب  درب  یم  شیپ  ار  دوخ  یگداوناخ 
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شزومآ لاح  رد  یسیع   ، درک یم  هعلاطم  ار  یگداوناخ  یگدنز  دینَگ  هک  یلاح  رد 
تسیب زا  شیب  یسیع   . دوب سوپسیرک  هب  یبھذم  یگدنز  رتھب  یاھھار  نداد 

، دعب یاھلاس  هک  تسین  روآ  بجعت  ؛ و  دومن رازگرب  رگن  هدنیآ  یدوھی  نیا  اب  هسلج 
هک یماگنھ  ، و  درک یم  هظعوم  تشاد  هسینک  نیمھ  رد  سلوپ  هک  یماگنھ 
رد وا  رتشیب  یاھ  هظعوم  نتخاس  عونمم  هب  دندوب و  هدرک  در  ار  وا  مایپ  نایدوھی 
اب سوپسیرک   ، تفر نایدوھیریغ  دزن  دعب  هک  یماگنھ  ، و  دندوب هداد  یأر  هسینک 

یاسیلک یلصا  نایماح  زا  یکی  ، و  تفریذپ ار  دیدج  بھذم  شا  هداوناخ  مامت 
. دیدرگ داد  نامزاس  سُتْنِرُق  رد  ًابقاعتم  سلوپ  هک  یحیسم 

سالیس هک  نیا  زا  دعب  ، و  درک هظعوم  ستنرق  رد  سلوپ  هک  یھام  هدجھ  لوط  رد 
رگشزومآ  ” طسوت هک  دید  ار  رگید  دارفا  یرایسب   ، دنتسویپ وا  هب  سوئاتومیت  و 

“. دوب هتفای  شزومآ  یدنھ  رجات  کی  رسپ  ِیدوھی 

رھش نیا   . دندرک رادید  دندوب  هدمآ  هراق  هس  زا  هک  یداژن  رھ  ِمدرم  اب  اھنآ  سُتْنِرُق  رد 
. دوب هنارتیدم  یاھنیمزرس  یروتارپما  رھش  نیرت  یناھج  مور  هیردنکسا و  زا  دعب 
دینگ ، و  دیامن بلج  ار  درف  کی  هجوت  هک  تشاد  دوجو  رھش  نیا  رد  یدایز  یاھزیچ 
هتسخ تشاد  رارق  ایرد  حطس  زا  رتالاب  توف  رازھ  ود  ًابیرقت  هک  یژد  رادید  زا  زگرھ 

هسینک و شوح  لوح و  رد  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  زا  یدایز  شخب  نینچمھ  وا   . دشن
یدوھی نیا  لزنم  رد  نز  تبترم  ۀطساو  هب  ادتبا  وا   . دنارذگ سوپسیرک  لزنم  رد 

. دوب ییاشگزار  کی  نیا  ناوج  یدنھ  نیا  یارب  ؛  دش نآ  روحسم  اھدعب  ، و  هکوش

شنماسراپ رجات  کی  هک   ، سُطْسُی  ، رگید یدوھی  کی  لزنم  رد  بلغا  دینگ  یسیع و 
ًابقاعتم هک  یماگنھ  اھراب  . و  دندوب نامھم   ، درک یم  یگدنز  هسینک  رانک  رد  دوب و 
رسپ اب  اھرادید  نیا  ییوگزاب  هب   ، تشاد تماقا  ًاتقوم  لزنم  نیا  رد  لوسر  سلوپ 

، ود رھ   ، سُطْسُی سلوپ و  هک  نآ  نمض   ، داد ارف  شوگ  وا  یدوھی  راگزومآ  یدنھ و 
شیپ هچ  یناربع  ۀتسجرب  دنمدرخ و  راگزومآ  نیا  یارب  هک  دننادب  دندوب  واکجنک 

. دمآ

هب اھنآ  یھارمھ  زا  یسیع  هک  درک  هدھاشم   ، دوب مور  رد  هک  یماگنھ   ، دینگ
تساوخ ناوج  درم  راب  نیدنچ  نآ  زا  دعب   . دزرو یم  عانتما  یمومع  یاھمامح 

هچ رگا   . دنک نایب  رتشیب  اھسنج  طباور  نوماریپ  ار  شرظن  هک  دنک  بیغرت  ار  یسیع 
لیام هک  دیسر  یمن  رظن  هب  زگرھ   ، داد یم  خساپ  ناوج  رسپ  یاھشسرپ  هب  وا 
روطنیمھ رصع  زور  کی   . دنک تبحص  لصفم  روط  هب  تاعوضوم  نیا  نوماریپ  دشاب 

، دش یم  یھتنم  ایرد  هب  ژد  راوید  هک  ییاج  هب  کیدزن   ، سُتْنِرق  ُ فارطا رد  اھنآ  هک 
هتفریذپ ار  رظن  نیا  یتسرد  هب  دینگ   . دندش هجاوم  یپسور  نز  ود  اب   ، دندز یم  مدق 

ای کاپان  زیچ  رھ  زا  وا  هک  نیا  ، و  دشاب یم  الاو  یاھنامرآ  اب  یدرم  یسیع  هک  دوب 
یا هنوگ  هب  نانز  نیا  اب  وا  ور  نیا  زا  ؛  تسا رجزنم  دراد  زیمآ  ترارش  تلصخ  هک  هچنآ 
یتقو  . دنوش رود  هک  درک  هراشا  اھنآ  هب  نشخ  یا  هنوگ  هب  دومن و  تبحص  زیت  دنت و 
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هزاجا دوخ  هب  دیابن  اما   ، یراد ریخ  تین  وت  : ” تفگ دینگ  هب   ، دید ار  نیا  یسیع  هک 
بسح رب  اھنآ  رگا  یتح   ، ینک تبحص  هنوگ  نیدب  دنوادخ  نادنزرف  اب  هک  یھد 

یرواد هب  نانز  نیا  نوماریپ  دیاب  هک  میتسھ  هک  ام   . دنشاب وا  راکاطخ  نادنزرف  قافتا 
نیا هب  اھنآ  دش  بجوم  هک  ار  یطیارش  مامت  قافتا  بسح  رب  ایآ  ؟  مینیشنب

روما نیا  ۀرابرد  ام  هک  نیا  نمض  ؟  یناد یم  دننز  تسد  یگدنز  نیمأت  یاھشور 
هب تبسن  دینگ  زا  شیب  یتح  یپسور  نانز  “ . نامب نم  اب  اجنیا  مینک  یم  تبحص 

. دندش هدز  تفگش  تفگ  وا  هک  هچنآ 

داد و همادا  یسیع   ، دندوب هداتسیا  اجنآ  رد  باتھم  رون  ریز  رد  اھنآ  هک  روطنیمھ 
یگدنز  ، ینامسآ ردپ  ۀیدھ   ، یھلا حور  کی  یرشب  نھذ  رھ  نورد  رد  : ” تفگ

تیادھ دنوادخ  یوس  هب  ار  ام  هک  دنک  یم  شالت  هراومھ  کین  حور  نیا   . دنک یم 
نورد رد  اما  ؛  میسانشب ار  دنوادخ  میبایب و  ار  دنوادخ  هک  دنک  یم  کمک  ام  هب   ، دنک

اجنآ رد  هدننیرفآ  هک  دراد  دوجو  یرایسب  یکیزیف  یعیبط  تالیامت  نینچمھ  اھناسنا 
یھاگ  ، لاح  . دوش هتفرگ  راک  هب  داژن  درف و  تمالس  یارب  هک  تسا  هتشاذگ 

اب ندرک  هلباقم  یارب  نتشیوخ و  کرد  یارب  ناشیاھشالت  رد  نانز  نادرم و   ، تاقوا
ۀطلس تحت  دایز  رایسب  ۀزادنا  هب  هک  ییایند  رد  یگدنز  نیمأت  ۀناگدنچ  یاھیراوشد 

زا کیچیھ  هک  منیب  یم  نم   ، دینگ  . دنوش یم  مگردرس  دراد  رارق  هانگ  یھاوخدوخ و 
هک میوگب  مناوت  یم  اھنآ  ۀرھچ  قیرط  زا  نم   . تسین رورش  دمع  روط  هب  نانز  نیا 

ًارھاظ تشونرس  کی  ناتسد  هب  اھنآ  ؛  دنا هدرک  هبرجت  ار  یدایز  هودنا  مغ و  اھنآ 
؛ دنا هدرکن  باختنا  ار  یگدنز  زا  عون  نیا  ًادمع  اھنآ  ؛  دنا هدیشک  جنر  رایسب  هناملاظ 

ۀلیسو نیا  دنا و  هدش  میلست  هظحل  راشف  هب  یدیمون  زرم  رد  یدرسلد  اب  اھنآ 
یارب هک  یتیعضو  زا  ندش  جراخ  یارب  هار  نیرتھب  ناونع  هب  ار  یگدنز  نیمأت  راوگان 
رورش یبلق  ًاعقاو  مدرم  زا  یخرب   ، دینگ  . دنا هتفریذپ  دیسر  یم  رظن  هب  هنادیمون  نانآ 

روطنیمھ  ، وگب نم  هب  اما   ، دننیزگ یمرب  ًادمع  ار  هنارورش  یاھراک  ماجنا  اھنآ  ؛  دنراد
هنارورش ای  دب  یزیچ  ایآ   ، یرگن یم  دولآ  کشا  نونکا  یاھ  هرھچ  نیا  هب  هک 

رد دینگ  یادص   ، دومن گنرد  وا  خساپ  یارب  یسیع  هک  روطنیمھ  و  ؟ “ ینیب یم 
. و منیب یمن   ، راگزومآ هن  : ” دش هفخ  ولگ  رد  داد  یم  تنکل  اب  ار  شخساپ  هک  یلاح 

بلط اھنآ  زا  نم  مھاوخ —  یم  ترذعم  اھنآ  هب  تبسن  ما  یخاتسگ  یارب  نم 
وت اھنآ  هک  میوگ  یم  اھنآ  یاج  هب  نم  و  : ” تفگ یسیع  سپس  “ . منک یم  ششخب 

ار اھنآ  هک  میوگ  یم  ما  ینامسآ  ردپ  یوس  زا  نم  هک  روطنامھ   ، دنا هدیشخب  ار 
اجنآ رد  ات  دییایب  تسود  کی  لزنم  هب  نم  اب  یگمھ  امش  نونکا   . تسا هدیشخب 

ور شیپ  ِرتھب  نیون و  یگدنز  یارب  مینک و  یندیشون  کاروخ و  تساوخرد 
هدرواین نابز  هب  مھ  تغل  کی  هدز  تفگش  ِنانز  هظحل  نیا  ات  “ . مینک یزیر  همانرب 

دنداد یم  ناشن  ار  هار  هک  ار  نادرم  توکس  رد  دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  اھنآ  ؛  دندوب
. دندومن لابند 

، تقورید تعاس  نیا  رد  هک  یماگنھ   ، دینک روصت  ار  سُطْسُی  رسمھ  بجعت 
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ام تعاس  نیا  رد  ندمآ  یارب  : ” تفگ ، و  دش رھاظ  هبیرغ  ود  نیا  دینگ و  اب  یسیع 
اب ار  نآ  میھاوخ  یم  ، و  میروخب اذغ  همقل  کی  هک  میلیام  نم  دینگ و  اما   ، دیشخبب ار 
هوالع ؛ و  مینک تمسق  دنتسھ  اذغ  جاتحم  زین  هک  نام  هتفای  یگزات  هب  ناتسود  نیا 

کمک هار  نیرتھب  اب  هطبار  رد  امش  هک  مییآ  یم  امش  دزن  رکف  نیا  اب  ام   ، اھنیا رب 
نداد هرواشم  هب  دنمقالع  یگدنز  رد  دیدج  زاغآ  کی  نتفای  یارب  نانز  نیا  هب  ندرک 
سدح نم  اما   ، دنیوگب امش  هب  ار  ناشناتساد  دنناوت  یم  اھنآ   . دوب دیھاوخ  ام  اب 

لزنم رد  اجنیا  رد  اھنآ  روضح  ًاقیقد  ، و  دنا هتشاد  یدایز  یاھیراوشد  اھنآ  هک  منز  یم 
، و دنتسھ بوخ  مدرم  اب  ییانشآ  ناھاوخ  هناقداص  ردقچ  هک  تسا  نیا  هاوگ  امش 

یتح و  ایند —  مامت  هب  هک  دش  دنھاوخ  اریذپ  ار  تصرف  نیا  هناقاتشم  ردقچ 
دنناوت یم  یدنمتفارش  عاجش و  نانز  هچ  دنھد  ناشن  نامسآ —  ناگتشرف 

“. دنوشب

یلاح رد  یسیع   ، درک نھپ  زیم  یور  ار  اذغ   ، سُطْسُی رسمھ   ، اترام هک  نیا  زا  دعب 
زا ، و  دوش یم  رید  دراد  نوچ  : ” تفگ  ، درک یم  کرت  ار  اھنآ  هرظتنمریغ  روط  هب  هک 
، نز هس  امش  هک  یلاح  رد   ، دوب دھاوخ  ام  رظتنم  ناوج  درم  نیا  ردپ  هک  اجنآ 

مینک یم  اعد   ، میراذگ یم  اھنت  مھ  اب  اجنیا  رد  ار   ، هبترمالاو یادخ  بوبحم  نادنزرف 
نیمز و رد  رتھب  نیون و  یگدنز  کی  یارب  امش  هک  یلاح  رد  . و  دیرادب روذعم  ار  ام  هک 

یونعم تیادھ  یارب  نم   ، دینک یم  یزیر  همانرب  هدنیآ  گرزب  یایند  رد  نادواج  تایح 
“. درک مھاوخ  اعد  امش 

چیھ یپسور  نز  ود  هظحل  نیا  ات   . دندرک کرت  ار  نانز  دینگ  یسیع و  بیترت  نیدب 
دنچ یارب  . و  دوب شوماخ  یتفگش  زا  هنوگ  نیمھ  هب  زین  دینگ  ؛  دندوب هتفگن  زیچ 

تساخرب و هظحل  نآ  رد  تصرف  نیا  زا  هدافتسا  اب  وا  اما   ، دوب تکاس  زین  اترام  هظحل 
نز  . داد ماجنا  اھ  هبیرغ  نیا  یارب  تشاد  دیما  شیارب  یسیع  هک  ار  یراک  رھ 

زا سپ  یھاتوک  تدم   ، نادواج یاقب  زا  نشور  یاھدیما  اب   ، ود نیا  نایم  زا  رت  نسم 
وضع کی  اھدعب  درک و  راک  سُطْسُی  راک  ناکم  رد  رتناوج  نز  ، و  تشذگرد نآ 

. دیدرگ سُتْنِرُق  رد  یحیسم  یاسیلک  نیتسخن  رمعلا  مادام 

تاقالم ار  سویاغ  مان  هب  یدرف  سوپسیرک  لزنم  رد  راب  نیدنچ  دینگ  یسیع و 
اھنآ ستنرق  رد  هام  ود  نیا  لوط  رد   . دش سلوپ  رادافو  یماح  کی  ًابقاعتم  هک  دندرک 
مامت ۀجیتن  رد  ، و  دنداد ماجنا  دنمشزرا  دارفا  زا  یرامش  اب  یا  هنامیمص  یاھوگتفگ 
ریثأت تحت  هنوگ  نیدب  هک  یدارفا  زا  یمین  زا  شیب  هاگ  هب  هاگ  ًارھاظ  یاھسامت  نیا 

. دندش یحیسم  یتآ  ۀعماج  یاضعا  وزج  دندوب  هتفرگ  رارق 

رادید کی  هک  تشادن  دصق   ، تفر سُتْنِرُق  هب  راب  نیتسخن  یارب  سلوپ  هک  یماگنھ 
یاھشالت یارب  ار  هار  یدوھی  راگزومآ  هک  تسناد  یمن  وا  اما   . دشاب هتشاد  ینالوط 
شیپ زا  یدایز  ۀقالع  هک  درب  یپ  وا   ، نآ رب  هوالع  . و  دوب هدرک  هدامآ  یبوخ  هب  وا 

یسیع هک  دوب  نویبلک  زا  یکی  الیکآ   . دوب هدش  هتخیگنارب  الیکسیرپ  الیکآ و  طسوت 
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مور زا  یدوھی  ناگدنھانپ  جوز  نیا   . دوب هتفرگ  رارق  طابترا  رد  وا  اب  مور  رد  ندوب  ماگنھ 
، درک راک  یگدنز و  اھنآ  اب  وا   . دنتفریذپ تعرس  هب  ار  سلوپ  یاھشزومآ  اھنآ  ، و  دندوب
رد شتماقا  تدم  سلوپ  هک  دوب  طیارش  نیا  لیلد  هب   . دندوب زاسرداچ  زین  اھنآ  اریز 

. درک ینالوط  ار  سُتْنِرُق 

ستنرق رد  یصخش  راک  - 4

دادعت اب  اھنآ   . دنتشاد سُتْنِرُق  رد  یرتشیب  رایسب  بلاج  براجت  دینگ  یسیع و 
دوس رایسب  یسیع  زا  هدش  تفایرد  یاھشزومآ  زا  هک  صاخشا  زا  یریثک 

. دنتشاد هنامیمص  ۀملاکم  دندرب  یم 

شزومآ نابایسآ  هب  هدنز  ۀبرجت  بایسآ  رد  تقیقح  یاھ  هناد  ندرک  درُخ  ۀرابرد  وا 
فیعض و دارفا  یتح  طسوت  یھلا  یگدنز  راوشد  یاھزیچ  هک  یا  هنوگ  هب   ، داد

: تفگ یسیع   . دشاب تفایرد  لباق  ًاروف  درف  ِیناسنا  ناعونمھ  نایم  رد  تسس 
تمدخ رد   . دنتسھ دازون  یونعم  کاردا  رد  هک  دیھدب  ییاھنآ  هب  ار  تقیقح  ریش  ”

باذج لکش  هب  دوخ  ناگدنیوج  زا  کی  رھ  شریذپ  تیفرظ  دح  ات  ناتزیمآرھم  هدنز و 
“. دیھدب یونعم  کاروخ  بسانم  و 

تمدخ  . ادخ هب  ار  ادخ  لام  دیھدب و  رصیق  هب  ار  رصیق  لام  : ” تفگ یمور  رسفا  هب  وا 
رصیق هک  نیا  رگم   ، دنتسین داضتم  رصیق  هب  هنارادافو  تمدخ  دنوادخ و  هب  هناقداص 
هبلاطم تیھولا  طسوت  دناوت  یم  ییاھنت  هب  هک  ار  یتعیب  نآ  هک  دھد  هزاجا  دوخ  هب 
رد  ، یسانشب ار  وا  ییایب  رگا   ، دنوادخ هب  یرادافو   . دھد صیصخت  دوخ  هب  دوش 

نمؤم رادافو و  رتشیب  هچ  رھ  ار  وت   ، دنمشزرا روتارپما  کی  هب  تبسن  تیرادافو 
“. دزاس یم 

یبھذم لابند  هب  هک  ینک  یم  یبوخ  راک  : ” تفگ ییارتیم  ۀقرف  قداص  ربھر  هب  وا 
یاھ هقرف  نایم  رد  هک  ینک  یم  هابتشا  اما   ، تسا نادواج  تاجن  یواح  هک  یشاب 

تقیقح نینچ  یوجتسج  هب  یرشب  یاھ  هفسلف  زیمآرارسا و  ۀتخاس  ناسنا 
یگدنز تدوخ  ناور  نورد  رد  نادواج  تاجن  زار  هک  یناد  یمن  ایآ   . یورب یدنمھوکش 
وت نورد  رد  هک  هداتسرف  ار  شحور  نامسآ  یادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  ؟  دنک یم 
دنوادخ مداخ  تقیقح و  رادتسود  یاھناسنا  ۀمھ   ، حور نیا  هک  نیا  ، و  دنک یگدنز 
تیادھ رون  نادواج  یاھ  هلق  هب  گرم  یاھ  هزاورد  نایم  زا  یگدنز و  نیا  زا  جراخ  هب  ار 
شومارف زگرھ  ؟ و  تسا شنادنزرف  شریذپ  راظتنا  رد  دنوادخ  هک  ییاج   ، درک دھاوخ 
یتسار هب  رگا   ، دیتسھ دنوادخ  نادنزرف  دیسانش  یم  ار  دنوادخ  هک  امش  نکن :

“. دیشاب وا  دننامھ  دیراد  وزرآ 

ینک و یم  باختنا  ار  نیرتھب  هک  ینک  یم  یبوخ  راک  : ” تفگ یروکیپِا  راگزومآ  هب  وا 
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یناوت یمن  هک  هاگنآ   ، یتسھ دنمدرخ  ایآ  اما   ، یرامش یم  یمارگ  ار  کین  زیچ 
دنتسھ و مسجم  یحور  یاھورملق  رد  هک  ار  یناسنا  یگدنز  رتگرزب  یاھزیچ 

رد گرزب  راک  ؟  یھد صیخشت  دنتسھ  ناسنا  بلق  رد  دنوادخ  روضح  مھف  زا  یشان 
یگدنز وت  نورد  رد  شحور  هک  تسا  ییادخ  تخانش  کرد   ، یرشب ۀبرجت  یمامت 
نتفای تسد  ِنایاپ  یب  ًابیرقت  ینالوط و  رفس  نآ  رد  ار  وت  تسا  شالت  رد  دنک و  یم 
هب  ، اھناھج یادخ   ، شنیرفآ یمامت  یادخ   ، ام کرتشم  ردپ  یصخش  روضح  هب 

“. دنک تیادھ  شیپ 

یاھنامتخاس هک  روطنیمھ   ، نم تسود  : ” تفگ ینانوی  رامعم  راکنامیپ و  هب  وا 
نورد رد  یھلا  حور  هباشم  یونعم  تشرس  کی   ، یزاس یم  ار  اھناسنا  یدام 
رب تقوم  رامعم  کی  ناونع  هب  تیاھدرواتسد  هک  هدن  هزاجا   . هدب دشر  تناور 

هک نیا  نمض   . دریگب یشیپ  نامسآ  توکلم  یونعم  دنزرف  کی  ناونع  هب  وت  تلیضف 
یاھخاک ِتیکلام  دنس  بسک  یارب   ، یزاس یم  یرگید  یارب  ار  نامز  یاھخاک 

دراد دوجو  یرھش   ، شاب هتشاد  رطاخ  هب  هراومھ   . نکن تلفغ  تدوخ  یارب  یدبا 
دنوادخ نآ  ۀدننیرفآ  هدنزاس و  ، و  دنتسھ تقیقح  یراکتسرد و  نآ  یاھناینب  هک 

“. تسا

هب  ، یھد یم  رارق  تواضق  دروم  ار  اھناسنا  هک  روطنیمھ  : ” تفگ یمور  یضاق  هب  وا 
ناھج کی  نانارمکح  هاگداد  هاگشیپ  رد  یزور  زین  تدوخ  وت  هک  شاب  هتشاد  دای 

یتح  ، یگدنشخب اب  یتح   ، نک یرواد  هنالداع   . تفرگ یھاوخ  رارق  تواضق  دروم 
تیانع ششخب و  بلط  لاعتم  رواد  ناتسد  زا  بیترت  نیمھ  هب  یزور  هک  هنوگ  نادب 
رارق تواضق  دروم  هباشم  طیارش  تحت  هک  نک  یرواد  هنوگ  نادب   . درک یھاوخ 

یتح . و  یوش یم  تیادھ  قیرط  نیدب  نآ  نتم  زین  نوناق و  حور  طسوت  ، و  یریگ یم 
وت دزن  هک  ییاھنآ  زاین  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  ینک  یم  اطع  یتلادع  هک  روطنیمھ 
قح نیا  زا  بیترت  نیمھ  هب   ، دراد رارق  فاصنا  تیمکاح  تحت  دنوش  یم  هدروآ 

، یداتسیا نیمز  یمامت  یضاق  هاگشیپ  رد  یزور  یتقو  هک  دوب  یھاوخ  رادروخرب 
“. تسا ماوت  ششخب  اب  هک  یشاب  هتشاد  ار  یتلادع  راظتنا 

زا هک  یسک  لثم  ار  دوخ  یزاون  نامھم  : ” تفگ ینانوی  ۀناخرفاسم  ریدم  مناخ  هب  وا 
تخس راک  ِیرب  جنر   . ناسر ماجنا  هب  دنک  یم  ییاریذپ  هبترمالاو  یادخ  نادنزرف 

یالاب حوطس  ات  ینک  یم  تمدخ  ادخ  هب  هک  هدنیازف  کرد  نیا  قیرط  زا  ار  تا  هنازور 
. دنیزگ یم  ینکس  صاخشا  رد  شحور  قیرط  زا  هک  ییادخ   ، هدب اقترا  ابیز  رنھ  کی 

شالت قیرط  نیا  زا  ، و  دنک یگدنز  اھناسنا  بلق  نورد  رد  ات  هدمآ  دورف  وا  حور 
یمامت ِیتشھب  ردپ  تخانش  هب  ار  ناشناور  دزاس و  نوگرگد  ار  اھنآ  ناھذا  دنک  یم 

“. دنک تیادھ  یھلا  حور  ۀدش  ادھا  یایادھ  نیا 

نیدب یظفاحادخ  رد  وا   . تشاد ینیچ  رجات  کی  اب  یددعتم  یاھرادید  یسیع 
هب  . نک شتسرپ  تسوت  یحور  ِنیتسار  یاین  هک  ار  ادخ  طقف  : ” داد زردنا  وا  هب  هنوگ 
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هشیمھ دنک و  یم  یگدنز  وت  نورد  رد  هراومھ  ردپ  حور  هک  شاب  هتشاد  رطاخ 
هاگآدوخان یاھیربھار  وت  رگا   . دھد یم  ناشن  وت  ناور  هب  ار  تشھب  یوس  تمس و 
یھاوخ همادا  دنوادخ  نتفای  ِیلاعتم  هار  رد  ًاعطق   ، ینک لابند  ار  نادواج  حور  نیا 
وجتسج قیرط  زا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب   ، ینامسآ ردپ  هب  وت  نتفای  تسد  . و  داد

کی یارب  طقف  اما   ، گنچ دوردب  اذل  . و  یا هدش  وا  دننامھ  رتشیب  رتشیب و  وا  یارب 
یاھناور ِردپ  هک  ییاج   ، تشاد میھاوخ  رادید  رون  تارک  رد  ًاددجم  ام  اریز   ، نارود
یرایسب شخب  تذل  فقوت  یاھناکم  دنتسھ  تشھب  مزاع  هک  ییاھنآ  یارب  یحور 

“. تسا هدرک  مھارف 

تقیقح یوجتسج  رد  وت  هک  منیب  یم   ، نم ردارب  : ” تفگ ایناتیرب  زا  یرفاسم  هب  وا 
سناش اھتقیقح  یمامت  ِردپ  حور  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  نم  رظن  ، و  یتسھ
ِحور اب  هک  یا  هدرک  شالت  هناقداص  نونکات  ایآ   . دشاب هتشاد  ار  وت  نورد  رد  یگدنز 
یھاگآ تردن  هب  تسا و  راوشد  یتسار  هب  یزیچ  نینچ  ؟  ینک وگتفگ  تدوخ  ناور 
طابترا یرارقرب  یارب  یدام  نھذ  ۀناقداص  شالت  رھ  اما  ؛  دروآ یم  راب  هب  تیقفوم  زا 
رثکا هک  نیا  مغر  هب   ، دوش یم  ور  هب  ور  یعطق  تیقفوم  اب  وا  رد  نکاس  حور  اب 
رد هاگآ  قوف  یاھتبث  تروص  هب  دیاب  یرشب  دنمھوکش  براجت  نینچ  یمامت 

“. دنامب یقاب  اھتدم  سانشادخ  یاھناسنا  نینچ  یاھناور 

ود زا  یناوت  یمن  هک  شاب  هتشاد  رطاخ  هب  : ” تفگ یرارف  ناوجون  رسپ  هب  یسیع 
ار ینامسآ  ردپ  حور  تدوخ و   ، یورب یناوتب  هک  اج  رھ   . تدوخ ادخ و  یزیرگب —  زیچ 
ار تدوخ  نکن  یعس   ، مرسپ  . یرب یم  دوخ  اب  دنک  یم  یگدنز  وت  بلق  نورد  رد  هک 

؛ نامب اجرباپ  یگدنز  تایعقاو  اب  ندش  وربور  ۀناعاجش  لمع  رد  ؛  یھدب بیرف 
نادواج یگدنز  تیعطق  دنوادخ و  اب  یدنزرف  هب  ما  هداد  شزومآ  وت  هب  هک  روطنامھ 

یعقاو درم  کی  هک  ریگب  میمصت  دعب  هب  زورما  زا   . شاب هتشاد  نانیمطا  ًالماک 
“. دوش وربور  یگدنز  اب  هنادنمشوھ  هناعاجش و  تسا  ممصم  هک  یدرم   ، یشاب

ترارش راگزور  رد  وت   ، مردارب : ” تفگ هدش  موکحم  ِمرجم  هب  تعاس  نیرخآ  رد  وا 
اب وگتفگ  زا   . یداتفا ریگ  مرج  یاھروت  رد  وت  ؛  یدرک مگ  ار  تھار  وت   . یا هدرک  طوقس 

نداد تسد  زا  تمیق  هب  دراد  هک  یراک  ماجنا  یارب  هک  مناد  یم  یبوخ  هب   ، وت
ار هنارورش  راک  نیا  وت  اما   . یدرکن یزیر  همانرب  دوش  یم  مامت  وت  تقوم  یگدنز 

هک دنا  هداد  یعطق  مکح  اھنآ  ؛  دنا هتخانش  راکھانگ  ار  وت  تناعونمھ  ، و  یداد ماجنا 
یباختنا ۀویش  هب  دوخ  زا  عافد  قح  نیا  زا  ار  تلود  میناوت  یمن  نم  ای  وت   . یریمب دیاب 

زا زیرگ  یارب  یھار  چیھ  یناسنا  رظن  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب   . مینک مورحم  شدوخ 
یداد ماجنا  هک  هچنآ  ۀطساو  هب  دیاب  وت  ناعونمھ   . درادن دوجو  وت  یراکاطخ  تازاجم 

یاضاقت وا  زا  یناوت  یم  هک  دراد  دوجو  یرواد  اما   ، دنھد رارق  یرواد  دروم  ار  وت 
دروم ار  وت   ، وت رتھب  یاھ  تین  یعقاو و  یاھ  هزیگنا  ۀطساو  هب  وا  ، و  ینک ششخب 
درادن یموزل   ، دشاب هناقداص  تنامیا  نیتسار و  وت  ۀبوت  رگا   . داد دھاوخ  رارق  یرواد 
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یگرم تازاجم  شدوخ  اب  وت  یاطخ  هک  تیعقاو  نیا   . یسرتب دنوادخ  تواضق  زا  هک 
تفایرد یارب  تناور  سناش  هب   ، هدش لیمحت  اھناسنا  طسوت  هک  دراد  هارمھ  هب 

“. دنز یمن  همطل  ینامسآ  یاھھاگداد  هاگشیپ  رد  ششخب  زا  یدنم  هرھب  تلادع و 

تذل هنسرگ  یاھناور  زا  دایز  دادعت  کی  اب  هنامیمص  یاھوگتفگ  یلیخ  زا  یسیع 
زا رفاسم  هس  نیا   . دبای ییاج  هتشون  نیا  رد  دوشب  هک  نآ  زا  شیب  رایسب   ، درب

زکرم کی  ناونع  هب  هک   ، نتآ زج  هب   . دندرب تذل  سُتْنِرُق  رد  ناشتقوم  تماقا 
سُتْنِرُق  ، یمور ناراگزور  نیا  لوط  رد   ، دوب رادروخرب  یرتشیب  ترھش  زا  یشزومآ 
یراجت قنوررپ  زکرم  نیا  رد  اھنآ  ۀھام  ود  تماقا  ، و  دوب نانوی  رد  رھش  نیرت  مھم 

تسد هب  دنمشزرا ی  رایسب  ۀبرجت  هک  درک  مھارف  یتیعقوم  اھنآ  رفن  هس  رھ  یارب 
ریسم رد  اھنآ  یاھ  فقوت  نیرت  بلاج  زا  یکی  رھش  نیا  رد  اھنآ  تقوم  تماقا   . دنروآ

. دوب مور  زا  تشگزاب 

مامت شیراجت  راک  ماجنارس  اما   ، تشاد سُتْنِرُق  رد  یرایسب  یراجت  یاھراک  دانگ 
هک کچوک  قیاق  کی  اب  اھنآ   . دندش هدامآ  نتآ  دصقم  هب  ینارقیاق  یارب  اھنآ  ، و  دش
هب سُتْنِرُق  یاھھاگردنب  زا  یکی  زا  ینیمز  در  کی  یور  یکشخ  قیرط  زا  دش  یم 

. دندرک رفس   ، لیام هد  رب  غلاب  یتفاسم   ، دوش لمح  یرگید 
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اب دینَگ  ، و  دندیسر نانوی  یریگدای  شناد و  یناتساب  زکرم  هب  هاتوک  یتدم  رد  اھنآ 
یردنکسا یروتارپما  یگنھرف  زکرم  یراگزور  هک   ، نانوی رد  ندوب  نتآ و  رد  ندوب  رکف 

ناجیھ رایسب  دوب  هتفای  دادتما   ، دنھ  ، شدوخ نیمزرس  ات  یتح  شیاھزرم  ، و  دوب
یسیع و اب  ار  شتقو  رتشیب  دانُگ  اذل  ؛  تشاد دوجو  یکدنا  یراجت  راک   . دوب هدز 

بلاج یاھثحب  هب  درک و  رادید  هقالع  دروم  طاقن  یرایسب  زا  ، و  درک فرص  دینَگ 
. داد ارف  شوگ  وا  فیرح  نف  همھ  راگزومآ  شرسپ و 

زا یررکم  یاھرادید  نت  هس  نیا  ، و  تشاد قنور  نتآ  رد  زونھ  گرزب  هاگشناد  کی 
رد روضح  ماگنھ  رد  دینگ  یسیع و   . دنداد ماجنا  نآ  یریگدای  یاھنلاس 

ثحب لماک  روط  هب  نوطالفا  یاھشزومآ  نوماریپ  هیردنکسا  ۀزوم  رد  ییاھینارنخس 
شوح لوح و  رد  اجنآ  اجنیا و  رد  شیاھ  هنومن  هک  نانوی  رنھ  زا  یگمھ  اھنآ   . دندرک

. دندرب تذل  دش  یم  تفای  زونھ  رھش 

فوسلیف کی  اب  رصع  زور  کی  یسیع  هک  ملع  نوماریپ  ثحب  زا  ود  رھ  رسپ  ردپ و 
نیا هک  نیا  زا  دعب   . دندرب تذل  دایز  ۀزادنا  هب  تشاد  اھنآ  ۀناخرفاسم  رد  ینانوی 

وا هک  یماگنھ  ، و  دوب هدرک  تبحص  تعاس  هس  ًابیرقت  یارب  شورف  لضف  ملعم 
: تفگ یزورما  ۀشیدنا  نابز  هب  یسیع   ، داد نایاپ  ار  دوخ  ثحب 
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، و رون  ، هبذاج یورین  یاھدومن  ای   ، یژرنا زور  کی  تسا  نکمم  نادنمشناد 
روط هب   ) دنناوت یمن  زگرھ  نادنمشناد  نیمھ  اما   ، دننک یریگ  هزادنا  ار  هتیسیرتکلا 
ِیژرنا یاھتیلاعف  اب  ملع  دنتسھ . هچ  ناھج  یاھ  هدیدپ  نیا  دنیوگب  امش  هب  یملع )

نیتسار ۀفسلف   . دزادرپ یم  نادواج  یاھشزرا  هب  بھذم  ؛  دراد راک  رس و  یکیزیف 
یمک و تادھاشم  نیمھ  دنک  یم  شالت  وحن  نیرتھب  هب  هک  تسا  یدرخ  زا  یشان 

ًافرص دنمشناد  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  هشیمھ   . دزاس طوبرم  مھ  هب  ار  یفیک 
هب  ، دنامن هتفگان  ، و  یرامآ ِینیبدوخ  تایضایر و  رورغ  هب  تسا  نکمم  یکیزیف 

. دوش التبم  یونعم  یروک 

هک تسا  نانیمطا  لباق  یماگنھ  تایضایر  ، و  تسا ربتعم  یدام  یایند  رد  قطنم 
یارب هک  یتقو  اھنآ  زا  کیچیھ  اما  ؛  دشاب دودحم  یکیزیف  یاھزیچ  هب  شدربراک  هب 
ای نانیمطا  لباق  لماک  روط  هب  دیابن  دنوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یگدنز  تالکشم 
لماک روط  هب  هک  تسا  ییاھ  هدیدپ  ۀدنریگ  رب  رد  یگدنز   . دنوش یقلت  ریذپاناطخ 

هد رد  ار  دنفسوگ  کی  مشپ  دناوتب  درم  کی  رگا  هک  دیوگ  یم  تایضایر   . دنتسین یدام 
ِتایضایر نیا   . دننک یچیق  هقیقد  کی  رد  ار  نآ  دنناوت  یم  درم  هد   ، دنک یچیق  هقیقد 

؛ دننک لمع  هنوگ  نیدب  دنناوت  یمن  درم  هد  اریز   ، درادن تقیقح  اما   ، تسا لوقعم 
. دتفا یم  ریخأت  هب  دایز  ۀزادنا  هب  راک  هک  دنوش  یم  رگیدکی  هار  دس  دب  نانچ  اھنآ 

زا هک  صخشم  دحاو  کی  زا  عافد  یارب  صخش  کی  رگا  هک  دنک  یم  حیرصت  تایضایر 
یارب صخش  هد   ، دشاب هتشاد  یرادیاپ  دشاب  رادروخرب  یقالخا  ینالقع و  شزرا 

هب یرشب  تیصخش  اب  دروخرب  رد  اما   . تشاد دنھاوخ  یرادیاپ  شزرا  نیا  ربارب  هد 
هک نیا  یاج  هب   ، یتیصخش طابترا  نینچ  دوش  هتفگ  هک  تسا  رتکیدزن  تقیقح 
دادعت روذجم  اب  ربارب  هک  تسا  یعمج  لصاح   ، دشاب یباسح  ۀداس  عمج  لصاح 

تادوجوم زا  یعامتجا  هورگ  کی   . دوب دھاوخ  هلداعم  رد  هطوبرم  یاھتیصخش 
ۀداس عمج  هب  تبسن  دنتسھ  یراک  ۀدش  گنھامھ  ِینومراھ  رد  هک  یرشب 

. دننک تمواقم  رتگرزب  رایسب  یورین  کی  ربارب  رد  دنناوت  یم  نآ  یازجا 

کی بیترت  نیدب  ، و  دوش صخشم  تیعقاو  کی  تروص  هب  دناوت  یم  تیمک 
کی رگنایامن   ، تسا نھذ  ریسفت  عوضوم  کی  هک   ، تیفیک  . دوش یملع  ِیناسمھ 
هک یماگنھ   . دنامب یقاب  درف  ۀبرجت  کی  دیاب  ور  نیا  زا  ، و  تسا اھشزرا  زا  نیمخت 

رتشیب تاداقتنا  هب  تبسن  دنوش و  یم  گیتامگد  رتمک  ود  رھ  بھذم  شناد و 
یگناگی هب  یبای  تسد  هب  عورش  ماگنھ  نآ  رد  هفسلف   ، دنھد یم  ناشن  ییابیکش 

. درک دھاوخ  ناھج  ۀنادنمشوھ  کرد  رد 

رد ار  نآ  یاھدرکراک  دیتسناوت  یم  شاک  یا   ، دراد دوجو  یگناگی  یناھیک  ِناھج  رد 
. تسا هناتسود  نادواج  یادخ  دنزرف  رھ  اب  یعقاو  ناھج   . دیھد صیخشت  تیعقاو 

یگناگی کی  هب  دناوت  یم  ناسنا  یھانتم  نھذ  هنوگچ  تسا : نیا  یعقاو  لکشم 
ِسانش ناھج  ِتیعضو  نیا  ؟  دبای تسد  هشیدنا  ِناوخمھ  ، و  نیتسار  ، یقطنم
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یمک و تیعقاو  هک  دیآ  تسد  هب  دناوت  یم  رما  نیا  ۀدھاشم  قیرط  زا  طقف  نھذ 
زا یکرد  نینچ   . دنرادروخرب یتشھب  ردپ  رد  کرتشم  تیلع  کی  زا  یفیک  شزرا 

؛ دروآ یم  راب  هب  ار  ناھج  یاھ  هدیدپ  ِدنمفدھ  ِیگناگی  زا  رت  عماج  شنیب  کی  تیعقاو 
. و دزاس یم  راکشآ  ار  تیصخش  یجیردت  تفرشیپ  زا  یونعم  فدھ  کی  یتح  نآ 
ۀدنز ناھج  کی  ریذپانرییغت  ۀنیمز  دناوت  یم  هک  تسا  یگناگی  زا  تشادرب  کی  نیا 
یصخش ِلماکت  لاح  رد  ِطباور  یصخشریغ و  ِرییغت  لاح  رد  ًاموادم  یاھدنویپ  یواح 

. دنک کرد  ار 

ۀتسویپ مھ  هب  مھ و  هب  طوبرم  حطس  هس  تسا  اھنآ  نایم  هک  یتلاح  حور و  هدام و 
یعقاو و یاھ  هدیدپ  هک  نیا  زا  رظن  فرص   . دنشاب یم  یعقاو  ِناھج  ِنیتسار  ِیگناگی 

، ییاھن لیلحت  رد   ، دنسر رظن  هب  تسا  نکمم  توافتم  ردقچ  ناھج  دنمشزرا 
. دنا هدش  هناگی  لاعتم  رد  یگمھ 

. تسا ندید  لباق  ۀدام  زین  هتخانشان و  یژرنا  زا  یشان  یدام  دوجو  ِتیعقاو 
تکرح مزال  ۀجرد  هب  هک  دنوش  یم  هتسھآ  ردقنآ  ناھج  یاھیژرنا  هک  یماگنھ 

. و دنوش یم  لیدبت  مرج  هب  اھیژرنا  نیمھ   ، بولطم طیارش  تحت   ، دنبای یم  تسد 
، دنک کرد  ار  راکشآ  تایعقاو  دوجو  دناوت  یم  ییاھنت  هب  هک  ینھذ  هک  نکن  شومارف 

، حور نھذ و   ، مرج یژرنا –  ِناھج  نیا  نیداینب  تلع  . و  تسا یعقاو  زین  دوخ 
دراد و دوجو  وا  قلطم  نازارتمھ  یناھج و  ردپ  تروص  هب  نآ  تسا —  نادواج 

. تسا اھنآ  یاھشنکاو  تشرس و  لماش 

هک یماگنھ  ، و  دندش هدز  تفگش  زا  شیب  یسیع  تاملک  ۀطساو  هب  یگمھ  اھنآ 
هک دید  ار  یدوھی  کی  نم  نامشچ  ماجنارس  : ” تفگ وا   ، درک کرت  ار  اھنآ  ینانوی  درف 

بھذم رب  هوالع  یزیچ  اب  هطبار  رد  دنک و  یم  رکف  یداژن  یرترب  رب  هوالع  یزیچ  هب 
. دندیشک راک  زا  تسد  بش  نآ  یارب  اھنآ  و  “ . دنک یم  تبحص 

روط هب  شیرشب  یاھسامت  رد  اما   ، دوب دنمدوس  ریذپلد و  نتآ  رد  تقوم  تماقا 
یزور یارب  ناشترھش  زا  ای  راگزور  نآ  یاھ  ینتآ  زا  یرایسب   . دوبن شخبرمث  صاخ 

اھنآ  . دندوب نادان  ندوک و  ینھذ  رظن  زا  ای  دندوب  رورغم  ینالقع  ظاحل  هب  رگید 
رد هوکش و  نانوی  رد  هک  ماگنھ  نآ  رد   ، دندوب نیشیپ  راودا  نآ  تسپ  ناگدرب  ناگداون 

یرایسب شوھزیت  ناھذا  زونھ   ، هاگنآ یتح   . تشاد دوجو  درخ  شمدرم  ناھذا 
. دندش یم  تفای  نتآ  نادنورھش  نایم  رد  هک  دندوب 
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ِیمور ناتسا  تختیاپ   ، سسفا هب  سآورت  هار  زا  نارفاسم   ، نتآ زا  تمیزع  ماگنھ 
دودح رد  نایسسفا  ِسیمترآ  فورعم  دبعم  هب  یرایسب  یاھرفس  اھنآ   . دنتفر ایسآ 
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کی ریغص و  یایسآ  مامت  ۀھلا  نیرتروھشم  سیمترآ   . دنداد ماجنا  رھش  یلیام  ود 
تب هک  دوب  عیاش   . دوب ناتساب  یلوتانآ  ناراگزور  ِرت  یمیدق  زاب  ِردام  ۀھلا  موادت 

یو شتسرپ  هب  دوب و  هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  اسآ  لوغ  یدبعم  رد  هک  یا  هنھرب 
رد دینگ  ۀیلوا  یاھشزومآ  مامت   . دوب هداتفا  نیمز  هب  نامسآ  زا   ، دوب هتفای  صاصتخا 
هتفرن نیب  زا  تیھولا  یاھلبمس  ناونع  هب  اھ  همسجم  هب  نتشاذگ  مارتحا  اب  هطبار 
کی ریغص  یایسآ  ِیروراب  ۀھلا  نیا  زا  لیلجت  یارب  تسا  رتھب  درک  روصت  وا  ، و  دندوب
ناتسد اب  هک  ییاھزیچ  شتسرپ  ۀرابرد  اھنآ  بش  نآ   . درخب کچوک  یا  هرقن  حیرض 

. دندرک تبحص  ًالصفم  هدش  هتخاس  رشب 

هاگردنب ۀناھد  یبوریال  ات  دندز  مدق  هناخدور  رانک  رد  ناشتماقا  زور  نیموس  رد  اھنآ 
رایسب گنتلد و  هک  ناوج  یقینیف  کی  اب  اھنآ  رھظ  ماگنھ  رد   . دننک هدھاشم  ار 

زا هک  یصخشم  ناوج  درم  هب  تبسن  وا  همھ  زا  رتمھم  اما  ؛  دندرک وگتفگ  دوب  دیماان 
شمارآ تاملک  یسیع   . درک یم  تداسح  دوب  هتفای  عیفرت  هتفرگ و  یشیپ  وا 

لوق لقن  شیارب  ار  یناربع  ۀنامیکح  یمیدق  تیاکح  نیا  تفگ و  وا  هب  یا  هدنھد 
“. دناسر یم  ناگرزب  رضحم  هب  ار  وا  دیاشگ و  یم  هار  وا  یارب  درف  کی  ۀیدھ  : ” درک

راک یارب   ، دندرک دیدزاب  هنارتیدم  روت  نیا  رد  اھنآ  هک  یگرزب  یاھرھش  ۀیلک  نایم  زا 
. دنداد ماجنا  ار  اھراک  نیرت  شزرا  مک  اجنیا  رد  یحیسم  یاھرنویسیم  بقاعتم 
رد لاس  ود  زا  شیب  هک  سلوپ  یاھشالت  قیرط  زا  ًاتدمع  ار  دوخ  زاغآ  تیحیسم 
تسرد رداچ  شاعم  نیمأت  یارب  وا   . دروآ تسد  هب  سسفا  رد  درک  تنوکس  اجنیا 

بھذم و اب  هطبار  رد  سوناریت  ۀسردم  ینارنخس  رالات  رد  بش  رھ  درک و  یم 
. درک یم  ینارنخس  هفسلف 

، دوب طوبرم  هفسلف  ِیلحم  ۀسردم  نیا  هب  هک  تشاد  دوجو  یقرتم  دنمشیدنا  کی 
هب یسیع  اھوگتفگ  نیا  نایرج  رد   . تشاد وا  اب  دنمدوس  ۀسلج  نیدنچ  یسیع  و 
زا ماجنارس  هتخومآ  شناد  ینانوی  نیا   . دوب هدرک  هدافتسا  ناور “  ” تغل زا  ررکم  روط 

: داد خساپ  وا  ، و  تسیچ ناور “  ” زا وا  روظنم  دیسرپ  وا 

ۀدننک کرد  حور -  ، و  تقیقح ۀدنھد  صیخشت   ، دنمشیدنا دوخ –  ِتمسق  ناور  ”
اقترا دبا  ات  یناویح  یایند  حطس  زا  رتالاب  ار  یرشب  دوجوم  هک  تسا  ناسنا 

دوخ یقالخا  ِیھاگآ  دوخ   . تسین ناور   ، دوخ ۀطساو  هب   ، یھاگآ دوخ   . دھد یم 
ناور ، و  تسا یرشب  ناور  داینب  ۀدنریگ  رب  رد  تسا و  یرشب  نیتسار  ییافوکش 
. تسا یرشب  ۀبرجت  یاقب  ۀوقلاب  شزرا  رگنایامن  هک  تسا  ناسنا  زا  شخب  نآ 
وا دننام  یارب  قایتشا  دنوادخ و  تخانش  ِییاناوت   ، یونعم لین  یقالخا و  باختنا 
یقالخا و ۀشیدنا  زا  ادج  دناوت  یمن  ناسنا  ناور   . دنتسھ ناور  یاھیگژیو   ، ندوب

. تسا ندرم  لاح  رد  ناور  کی  اتسیا  ناور  کی   . دشاب هتشاد  دوجو  یونعم  تیلاعف 
. تسا توافتم  دنیزگ  یم  ینکس  نھذ  نورد  رد  هک  یھلا  حور  زا  ناسنا  ناور  اما 
، دوش یم  دراو  رشب  نھذ  یقالخا  تیلاعف  نیتسخن  اب  نامزمھ  روط  هب  یھلا  حور 
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. تسا ناور  دلوت  ِدادیور  نیا  و 

یھاگآ ایآ  هک  تسا  طوبرم  رما  نیا  هب  ناور  کی  نداد  تسد  زا  ای  ندرک  ظفح  ”
اقب تبترم  هب  شریذپانانف  ۀطوبرم  ِیحور  ۀیطع  اب  یدبا  دنویپ  قیرط  زا  یقالخا 
یقالخا ِیھاگآ  ِییافوکش  دوخ  ِندیشخب  تیونعم   ، تاجن  . ریخ ای  دبای  یم  تسد 

رب رد  ناور  ِداضت  ِلاکشا  ۀیلک   . دوش یم  رادروخرب  اقب  شزرا  زا  نآ  قیرط  زا  هک  تسا 
ًالماک یھاگآ  دوخ  یونعم و  ای  یقالخا  ِیھاگآ  دوخ  نایم  ینومراھ  نادقف  ۀدنریگ 

. دنشاب یم  ینالقع 

تبترم هب   ، دبای یم  تسد  تیونعم  ، و  یگتسراو  ، غولب هب  هک  یماگنھ   ، رشب ناور  ”
نایم هک  یدوجوم  هب  ندش  لیدبت  هب  هک  رظن  نیا  زا   ، دوش یم  کیدزن  ینامسآ 
فیصوت  . دوش یم  کیدزن   ، یھلا حور  یدام و  دوخ  ینعی   ، تسا یحور  یدام و 

، تسا رتراوشد  نآ  تابثا  تسا و  راوشد  یرشب  دوجوم  کی  ِلماکت  لاح  رد  ناور 
شناد  . تسین فاشتکا  لباق  یحور  تابثا  ای  یدام  قیقحت  یاھشور  قیرط  زا  اریز 
مغر هب   . دنک تابثا  ار  یحور  لماک  نومزآ  زین  ناور و  کی  دوجو  دناوت  یمن  یدام 
ناور دوجو  فشک  یارب   ، ود رھ   ، یونعم یاھدرادناتسا  یدام و  شناد  یناوتان 

یعقاو و ۀبرجت  کی  ناونع  هب  دوخ  ناور  دوجو  زا  یقالخا  هاگآ  ناسنا  رھ   ، یرشب
“. تسا هاگآ  یصخش  ِیلمع 
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رد ، و  دندرک ینارقیاق  هب  عورش  سربق  دصقم  هب  نارفاسم  هاتوک  یتدم  زا  سپ 
رظن زا  هک  نیا  زا  سپ  دندرب و  تذل  بآ  رد  ینالوط  رفس  زا  اھنآ   . دندومن فقوت  سِدور 

دصقم هب  دندوب  هدرک  اوق  دیدجت  یحور  رظن  زا  هدرک و  تحارتسا  رایسب  یندب 
. دندیسر دوخ  ِیا  هریزج 

زا رادید  نیا  رد   ، اھنآ یا  هنارتیدم  رفس  ندیسر  نایاپ  هب  اب  هک  دوب  نیا  اھنآ  ۀمانرب 
دندمآ دورف  سوفاپ  رد  اھنآ   . دنربب تذل  حیرفت  یعقاو و  تحارتسا  ۀرود  کی  زا   ، سربق

یاھھوک رد  دوخ  یا  هتفھ  دنچ  تماقا  یارب  مزاول  یروآ  عمج  هب  عورش  هرابکی  هب  و 
ًالماک هک  ناشربراب  تاناویح  اب  ناشدورو  زا  دعب  زور  نیموس  رد  اھنآ   . دندومن رواجم 

. دندرک تکرح  هب  عورش  اھ  هپت  یوس  هب  دندوب  هدش  هدز  راب 

نودب  ، سپس ، و  دندرب تذل  دایز  ۀزادنا  هب  دوخ  تاقوا  زا  هتفھ  ود  یارب  رفن  هس  نیا 
بت کی  زا  هتفھ  ود  یارب  وا   . دش رامیب  تدش  هب  ناھگان  هب  ناوج  دینگ   ، رادشھ

زا تبقارم  اب  ود  رھ   ، دانگ یسیع و   . دش یم  نایذھ  راچد  بلغا  ، و  درب جنر  دیدش 
ینابرھم یتسد و  هریچ  اب  یسیع   . دندوب هدش  هتشاد  هاگن  لوغشم  ضیرم  رسپ 

رد هک  یتراھم  یراتفر و  شوخ  ۀطساو  هب  ردپ  ، و  درک یم  تبقارم  ناوج  رسپ  زا 
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زا اھنآ   . دوب هدز  تفگش  دش  یم  هداد  ناشن  روجنر  ناوج  هب  شتمدخ  یمامت 
ناوتب هک  دوب  نآ  زا  رترامیب  رایسب  رسپ  ، و  دندوب رود  رایسب  یرشب  یاھھاگتنوکس 
تسرد ات  دندش  هدامآ  دنتسناوت  یم  هک  یوحن  نیرتھب  هب  اھنآ  اذل  ؛  داد تکرح  ار  وا 

. دننک یراتسرپ  وا  زا  وا  یتمالس  تشگزاب  ات  اھھوک  رد  اجنامھ 

بلاج یاھزیچ  یسیع   ، دیشک لوط  هتفھ  هس  هک  دینگ  ِیبایافش  لوط  رد 
یشوخ تاقوا  هچ  . و  تفگ یم  وا  هب  نآ  نوگانوگ  تالاح  تعیبط و  ۀرابرد  یرایسب 
شسرپ رسپ   ، دندوب لوغشم  راذگ  تشگ و  هب  اھھوک  یور  هک  روطنیمھ   ، دنتشاد

اھراک مامت  رطاخ  هب  ردپ  ، و  داد یم  خساپ  اھشسرپ  هب  یسیع  ، و  درک یم 
. دوب هدز  تفگش 

هطبار رد  ینالوط  یوگتفگ  کی   ، اھھوک رد  ناشتماقا  رخآ  ۀتفھ  رد  دینگ  یسیع و 
نیا ناوج  رسپ   ، ثحب تعاس  نیدنچ  زا  دعب   . دنتشاد یرشب  نھذ  یاھدرکراک  اب 

ناسنا ییوگ  یم  هک  یتقو  تسیچ  وت  روظنم   ، راگزومآ اما  : ” دیسرپ ار  لاؤس 
اب و  ؟ “ دنک یم  هبرجت  ار  یھاگآ  دوخ  زا  رتالاب  لکش  کی  رتالاب  ِتاناویح  هب  تبسن 

: داد خساپ  یسیع   ، زورما شراگن  هب  ییوگزاب 

یگدنز نآ  رد  هک  یھلا  حور  ناسنا و  نھذ  ۀرابرد  ار  یدایز  یاھزیچ  نم   ، مرسپ
کی یھاگآدوخ  هک  منک  دیکأت  راذگب  نونکا  اما   ، ما هتفگ  وت  هب  شیپ  زا  دنک  یم 
یودب ناسنا  کی   ، دوش یم  هاگآدوخ  یناویح  رھ  هک  یماگنھ   . تسا تیعقاو 
یصخشریغ یژرنا  نایم  درکراک  یگنھامھ  کی  زا  یشان  یلامک  نینچ   . دوش یم 
قلطم ۀطقن  کی  یاطعا  هک  تسا  هدیدپ  نیا  ، و  تسا حور  ۀدننک  کرد  نھذ  و 

. دنک یم  نیمضت   ، ینامسآ ردپ  حور   ، یرشب تیصخش  یارب  ار  ینوناک 

ۀوالع هب  تاساسحا  اھ  هدیا  ؛  دنتسین تاساسحا  شراگن  کی  ًافرص  اھ  هدیا 
عمج زا  شیب  نتشیوخ  ؛ و  دنتسھ یصخش  ِنتشیوخ  ۀنادنمشیدنا  یاھریسفت 
هب یکیدزن  کی  زا  یزیچ  لماکت  لاح  رد  ِتیدرف  کی  رد   . تسا درف  تاساسحا 

روضح زا  یشان  یگناگی  نآ  ، و  دنک یم  ندش  رادیدپ  هب  عورش  یگناگی 
ناویح ِهاگآ  دوخ  نھذ  نینچ  کی  هک  تسا  قلطم  یگناگی  زا  یشخب  ِنیزگ  ینکس 

. دزاس یم  لاعف  یونعم  روط  هب  ار  أشنم 

کی زا  تاناویح   . دشاب هتشاد  ینامز  ِیھاگآ  دوخ  کی  دناوت  یمن  یفرص  ناویح  چیھ 
، دنرادروخرب نآ  هب  طوبرم  ۀرطاخ  یسح و  ۀطوبرم  تخانش  ِکیژولویزیف  یگنھامھ 

طابترا کی  ای  ، و  دننک یمن  هبرجت  ار  یسح  ینعمرپ  تخانش  کی  کیچیھ  اما 
یاھریسفت جیاتن  رد  هک  هنوگ  نادب  ار  یکیزیف  براجت  عومجم  نیا  زا  دنمفدھ 

نیا . و  دنراذگ یمن  شیامن  هب  دبای  یم  یلجت  یرشب  ۀنادنمشیدنا  هنادنمشوھ و 
، تسا طوبرم  وا  یونعم  بقاعتم  ۀبرجت  تیعقاو  هب  هک  هاگآ  دوخ  دوجو  ِتیعقاو 
یگناگی هب  وا  ییاھن  یبایتسد  زا  ربخ  دزاس و  یم  ناھج  ۀوقلاب  دنزرف  کی  ار  ناسنا 
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. دھد یم  ناھج  لاعتم 

درکراک نودب   . تسین یھاگآ  یپ  رد  یپ  تالاح  عمج  ًافرص  زین  یرشب  نتشیوخ 
صیصخت هک  یفکم  یگناگی   ، یھاگآ ۀدننک  طبترم  هدننک و  یدنب  هتسد  کی  ِرثؤم 

یا هدشن  هناگی  نھذ  نینچ   . تشاد دھاوخن  دوجو  دنک  هیجوت  ار  نتشیوخ  کی  نداد 
تاطابترا رگا   . دبای تسد  یرشب  تبترم  زا  هاگآ  حوطس  هب  دناوت  یم  یتخس  هب 

هدشن و لرتنک  تاطابترا  اھناسنا  مامت  ناھذا  هاگنآ   ، دندوب فداصت  کی  طقف  یھاگآ 
. دنتشاذگ یم  شیامن  هب  ار  ینھذ  یگتفشآ  صخشم  یاھزاف  یفداصت 

دشاب هدش  هتخاس  یکیزیف  یاھسح  زا  یھاگآ  زا  ًافرص  هک   ، یرشب نھذ  کی 
دقاف ًالماک  یدام  نھذ  زا  عون  نیا  ؛  دبای تسد  یونعم  حوطس  هب  دناوت  یمن  زگرھ 
یونعم یالیتسا  زا  هدننک  تیادھ  سح  کی  نودب  یقالخا و  یاھشزرا  سح  کی 
یرورض رایسب  نامز  رد  یتیصخش  ِنوزوم  ِیگناگی  هب  یبایتسد  یارب  هک  تسا 

. تسا ریذپان  ییادج  تیدبا  رد  تیصخش  یاقب  زا  ، و  تسا

قوف هک  دنک  یم  ییاھتیفیک  نداد  ناشن  هب  عورش  ناوا  نامھ  رد  یرشب  نھذ 
دنب دیق و  رد  ًاعومجم  یرشب  ِدنمشیدنا  یتسار  هب  ِدرخ  ؛  دنتسھ یدام 

دنتوافتم رایسب  ناشیگدنز  یاھدرکراک  رد  دارفا  هک  نیا   . تسین نامز  یاھتیدودحم 
هکلب دھد  یم  ناشن  ار  طیحم  فلتخم  تاریثأت  یثرا و  ریغتم  یایاطع  طقف  هن 

تسد هب  نتشیوخ  قیرط  زا  هک   ، ردپ نیزگ  ینکس  حور  اب  یگناگی  ۀجرد  نینچمھ 
. تسا یرگید  اب  یکی  تیوھ  نییعت  سایقم  ، و  تسا هدمآ 

راشف کی  نیا   . دروآ یمن  بات  یبوخ  هب  هناگود  ِیرادافو  ِداضت  ربارب  رد  یرشب  نھذ 
یکین و هب  تمدخ  یارب  شالت  ۀبرجت  شوختسد  هک  تسا  ناور  یور  دیدش 
تسا ینھذ   ، هناگی رثؤم  یا  هنوگ  هب  داش و  هداعلا  قوف  ِنھذ   . دوش ود  رھ  ترارش 
هدشن لح  یاھداضت   . تسا هدش  ینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  فقو  ًالماک  هک 

رتکاراک اما   . دنماجنایب ینھذ  لالتخا  هب  تسا  نکمم  دنزاس و  یم  دوبان  ار  یگناگی 
، تمیق رھ  هب  ینھذ  شمارآ  ندروآ  تسد  هب  یارب  شالت  قیرط  زا  ناور  کی  یاقب 

یاھلآ هدیا  زا  ندرک  لودع  قیرط  زا  ، و  یلاع یاھنامرآ  زا  ندرک  رظنفرص  قیرط  زا 
هچنآ ِیزوریپ  ۀناعاجش  مالعا  قیرط  زا  شمارآ  نیا  هکلب  ؛  دوش یمن  لصاح  یونعم 
یورین اب  ترارش  رب  یگریچ  رد  یزوریپ  نیا  ، و  دوش یم  بسک  تسا  تقیقح  هک 

. دیآ یم  تسد  هب  یکین  دنمتردق 

هیروس لحاس  رد  کایتنآ  هب  اجنآ  زا  ، و  دندش سیمالاس  راپسھر  اھنآ  دعب  زور 
. دندرک تمیزع 
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. دوب اجنیا  رد  یتنطلس  رادنامرف  لزنم  ، و  دوب هیروس  یمور  ناتسا  تختیاپ  هیکاطنا 
رد یروتارپما و  رھش  نیموس  هزادنا  رظن  زا  ؛  تشاد هنکس  نویلیم  مین  هیکاطنا 

لباق یراجت  راک  دانگ   . دوب تسخن  ۀدر  رد  یقالخا  شحاف  داسف  ترارش و 
. دندوب اھنت  تاقوا  رتشیب  دینگ  یسیع و  ور  نیا  زا  ؛  تشاد ماجنا  یارب  یا  هظحالم 
دانگ و  . دندرک ندید  هنفاد  ۀویم  غاب  زا  ریغ  هب  هنابز  دنچ  رھش  نیا  یاج  رھ  زا  اھنآ 
اھنآ ندرک  یھارمھ  زا  یسیع  اما   ، دندرک ندید  روآ  مرش  ماندب  مرح  نیا  زا  دینگ 
یارب اھنآ  اما   ، دوبن هدنھد  ناکت  دایز  اھیدنھ  یارب  ییاھ  هنحص  نینچ   . درک عانتما 

. دندوب هدننک  رجزنم  ارگنامرآ  یناربع  کی 

رایشھ و دش  یم  رتکیدزن  ناشرفس  نایاپ  نیطسلف و  هب  یسیع  هک  روطنیمھ 
شدرگ هب  تردن  هب  وا  ؛  درک تاقالم  هیکاطنا  رد  رفن  دنچ  اب  وا   . تشگ یم  دنمشیدنا 
ارچ هک  نیا  اب  هطبار  رد  رایسب  یاھشسرپ  زا  دعب   ، دینگ  . تخادرپ یم  رھش  رد 

ار یسیع  ماجنارس   ، دھد یم  ناشن  هیکاطنا  هب  یکدنا  رایسب  ۀقالع  شراگزومآ 
اجنیا هب  یزور  نم  دیاش  ؛  تسین رود  نیطسلف  زا  دایز  رھش  نیا  : ” دیوگب دومن  راداو 

“. مدرگزاب

یدرگاش ار  دوخ  ناوج  درم  نیا   . تشاد هیکاطنا  رد  یبلاج  رایسب  ۀبرجت  دینگ 
یاھشزومآ یخرب  زا  هک  دوب  هدرک  عورش  شیپ  زا  دوب و  هداد  ناشن  شوھزیت 

هیکاطنا رد  شردپ  یراجت  راک  هب  صاخ  یدنھ  کی   . دربب یلمع  یا  هدافتسا  یسیع 
هدش هتفرگ  رظن  رد  یو  جارخا  هک  دوب  هدش  یضاران  قلق و  دب  ردقنآ  وا   . دوب لصو 

کی دناسر و  شردپ  راک  لحم  هب  ار  دوخ   ، دینش ار  نیا  دینگ  هک  یماگنھ   . دوب
راک رد  هک  درک  یم  ساسحا  درم  نیا   . درک رازگرب  دوخ  نطومھ  اب  ینالوط  یوگتفگ 

یاھھار زا  تفگ و  وا  هب  ینامسآ  ردپ  ۀرابرد  دینگ   . تسا هدش  هداد  رارق  یبسانمان 
، تفگ دینگ  هک  هچنآ  ۀمھ  نایم  زا  اما   . داد طسب  ار  بھذم  نوماریپ  شتارظن  دایز 

هنادنمدرخ مالک  نآ  ، و  دوب رترثؤم  همھ  زا  یناربع  ۀنامیکح  راتفگ  کی  زا  لوق  لقن 
ماجنا شیوخ  ناوت  مامت  اب  دبایب  نداد  ماجنا  یارب  تتسد  هک  ار  هچنآ  رھ  : ” دوب نیا 

“. هدب

هب اجنآ  زا  نودیص و  هب  اھنآ   ، رتش ناوراک  یارب  ناشنادمچ  ندرک  هدامآ  زا  دعب 
یاھراز نش  یوس  نآ  هب  ینالوط  رفس  یارب  اھنآ  زور  هس  زا  دعب  ، و  دنتفر قشمد 

. دندش هدامآ  نابایب 

نیرھنلا نیب  رد  - 9

ۀبرجت کی  هدرک  رفس  رایسب  نادرم  نیا  یارب  نابایب  یوس  نآ  هب  یناوراک  رفس 
کمک اھنآ  ِرتش  تسیب  ندز  راب  راک  رد  شراگزومآ  دید  دینگ  هک  نیا  زا  دعب   . دوبن دیدج 
دوش یم  بلطواد  ناشدوخ  ناویح  ندنار  شیپ  یارب  هک  درک  هدھاشم  دنک و  یم 
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طقف یسیع  ؟ “ یھد ماجنا  یناوتن  وت  هک  تسھ  یراک  ایآ   ، راگزومآ : ” دز گناب 
تمرح یب  اشوک  درگاش  کی  نامشچ  رد  راگزومآ  ًانئمطم  : ” تفگ دز و  دنخبل 

. دندش روا  یناتساب  رھش  مزاع  اھنآ  بیترت  نیدب  و  “ . تسین

نیمھ هب  وا  ، و  دوب دنمقالع  رایسب   ، میھاربا هاگداز   ، روا نیزاغآ  خیرات  هب  یسیع 
دینَگ دانُگ و  هک  دایز  ردقنآ   ، دوب شوش  هب  طوبرم  تایاور  اھ و  هبارخ  بوذجم  هزادنا 
ماجنا یارب  یسیع  هب  ات  دندرک  دیدمت  هتفھ  هس  ار  اھتمسق  نیا  رد  ناشتماقا 

هب تشگزاب  یارب  یو  ندرک  دعاقتم  یارب  زین  دنھد و  یرتشیب  تقو  شتاقیقحت 
. دننک مھارف  یرتشیب  تصرف  اھنآ  اب  دنھ 

یوگتفگ کی  تقیقح  ، و  درخ  ، شناد نایم  توافت  اب  هطبار  رد  دینَگ  هک  دوب  روا  رد 
دنمدرخ درم  نیا  ۀتفگ  روحسم  دایز  ۀزادنا  هب  وا  . و  تشاد یسیع  اب  ینالوط 
یوجتسج مامت  اب   . روآ تسد  هب  ار  درخ  سپ  ؛  تسا نیرترب   ، درخ : ” دش یناربع 

دھاوخ زارفارس  ار  وت  هک  نک  شیاتس  ار  درخ   . نک بسک  ار  مھف   ، ییاناد یارب  دوخ 
“. دیشخب دھاوخ  تزع  ار  وت   ، یریگ رب  رد  ًالماک  ار  نآ  رگا   . تخاس

اما  ، ناوج رسپ  هژیو  هب   ، دندوب عاجش  یگمھ  اھنآ   . دیسر ارف  ییادج  زور  ماجنارس 
رد دینگ   . دندوب ریلد  ًابلق  اما  دوب  نایرگ  اھنآ  نامشچ   . دوب راوشد  نومزآ  کی  نیا 

. هشیمھ یارب  هن  اما   ، راگزومآ دوردب  : ” تفگ شراگزومآ  اب  یظفاحادخ  ماگنھ 
، مراد تسود  ار  وت  نم   . تشگ مھاوخ  وت  لابند   ، میایب قشمد  هب  هرابود  هک  یتقو 
وت هک  مناد  یم  لقادح  ؛  دشاب وت  هیبش  یزیچ  دیاب  ینامسآ  ردپ  منک  یم  روصت  اریز 

هب ار  وت  یاھشزومآ  نم   . یا هتفگ  نم  هب  وا  ۀرابرد  هک  یتسھ  نآ  هیبش  رایسب 
ردپ “ . درک مھاوخن  شومارف  ار  وت  زگرھ   ، همھ زا  رتمھم  اما   ، درپس مھاوخ  رطاخ 

ام هب  تسا و  هتخاس  رتھب  ار  ام  هک  یراگزومآ   ، گرزب راگزومآ  کی  هب  دوردب  : ” تفگ
، و تمالس هب  : ” داد خساپ  یسیع  و  “ . میسانشب ار  ادخ  هک  تسا  هدرک  کمک 

داتسیا و لحاس  رد  یسیع  و  “ . دشاب امش  اب  هراومھ  ینامسآ  ردپ  تکرب 
هب درک  یم  لقتنم  اھنآ  ۀتخادنا  رگنل  ِیتشک  هب  ار  اھنآ  کچوک  قیاق  هک  روطنیمھ 
، و درک کرت  سکاراخ  رد  ار  دنھ  زا  شناتسود  داتسا  بیترت  نیدب   . تخادرپ هراظن 
یدرم هک  دنتفاین  یھاگآ  هاگچیھ  ایند  نیا  رد  زین  اھنآ  ؛  دیدن ایند  نیا  رد  ار  اھنآ  رگید 
نونکا هک  دوب  یتسود  نیمھ  تشگ  رادیدپ  یرصان  یسیع  ناونع  هب  اھدعب  هک 

. اھنآ راگزومآ   ، عشوی دندوب —  هدرک  کرت  ار  وا  اھنآ 

ردپ یارب  قیال  نیشناج  کی  ذوفناب و  یدرم  هب  ات  دش  گرزب  دینَگ   ، دنھ رد 
راگزومآ  ، یسیع زا  هک  ار  یرایسب  هوکشرپ  قیاقح  وا  ، و  دوش لیدبت  شا  هتسیاش 

هک یماگنھ   ، یگدنز رد  اھدعب   . دومن شخپ  اج  همھ  رد  دوب  هتفرگ  دای   ، شبوبحم
بیلص کی  یور  ار  شیگدنز  نارود  هک  نیطسلف  رد  بیجع  راگزومآ  ۀرابرد  دینگ 
یاھشزومآ ناسنا و  دنزرف  نیا  تراشب  نایم  تھابش  وا  هچرگ   ، دینش داد  همتاخ 

رد ود  نیا  هک  درکن  روطخ  شنھذ  هب  زگرھ   ، داد صیخشت  ار  شیدوھی  راگزومآ 
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. دندوب صخش  کی  یعقاو 

راگزومآ ِعشوی  تلاسر  ناوت  یم  هک  ناسنا  دنزرف  یگدنز  رد  لصف  نآ  بیترت  نیدب 
. تفای نایاپ  دیمان 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 134
راذگ یاھلاس 

هک ار  ییاھروشک  دومن و  تاقالم  هک  ار  یمدرم  هنارتیدم  هب  رفس  لوط  رد  یسیع 
رد ماگنھ  نیا  رد  ًادودح  ، و  دوب هداد  رارق  هعلاطم  دروم  تقد  هب  درک  روبع  اھنآ  نایم  زا 
هک ار  یحرط  وا   . دیسر دوخ  ییاھن  میمصت  هب  نیمز  رد  شرمع  ۀدنامیقاب  اب  هطبار 
دروم لماک  روط  هب  دمآ  یم  ایند  هب  نیطسلف  رد  یدوھی  نیدلاو  زا  دیاب  نآ  بجوم  هب 
لیلج هب  ًادمع  ور  نیا  زا  ، و  دومن دییأت  ار  نآ  ماجنارس  نونکا  دوب و  هداد  رارق  هظحالم 

ِیناگمھ راگزومآ  کی  ناونع  هب  شیگدنز  راک  نیرتمھم  زاغآ  راظتنا  رد  ات  تشگزاب 
مدرم نیمزرس  رد  یمومع  یناگدنز  نارود  کی  یحارط  هب  عورش  وا   . دنامب تقیقح 

. داد ماجنا  شدوخ  ۀنابلطواد  تساوخ  اب  ار  راک  نیا  وا  ، و  دومن فسوی  شردپ 

لوصف ماجنا  یارب  هک  دوب  هتفایرد  یرشب  یصخش و  ۀبرجت  قیرط  زا  یسیع 
ناکم نیرتھب  نیطسلف  نیمز  رد  شیگدنز  ییاھن  یاھ  هنحص  یافیا  یارب  ، و  ینایاپ

ِینلع نتخاس  ادیوھ  ۀمانرب  اب  وا  راب  نیلوا  یارب   . تسا یمور  یایند  یمامت  رد 
ِنایدوھیریغ نایدوھی و  نایم  رد  شیھلا  تیوھ  نتخاس  راکشآ  شنیتسار و  تعیبط 

شیگدنز هک  تفرگ  میمصت  ًاعطق  وا   . دیدرگ دونشخ  لماک  روط  هب  شیموب  ِنیطسلف 
ینیمزرس نامھ  رد  ار  شیناسنا  دوجو  یگدنز  نارود  دناسر و  نایاپ  هب  نیمز  رد  ار 

. دزاس لیمکت  دوب  هدش  نآ  رد  یرشب  ۀبرجت  دراو  ناوتان  دازون  کی  ناونع  هب  هک 
وا ، و  تشگ زاغآ  نیطسلف  رد  نایدوھی  نایم  رد  ایشنروی  رد  وا  یناگدنز  نارود 

. دھد همتاخ  نایدوھی  نایم  رد  نیطسلف و  رد  ار  شیگدنز  هک  دیزگرب 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 24   ) ما یس  لاس  - 1

دالیم زا  دعب  لاس 23  ربماسد  رد   ) سکاراخ رد  دینَگ  دانُگ و  کرت  زا  دعب  یسیع 
هار رد  هک  نابایب  رد  یناوراک  هب  اجنآ  رد  ، و  تشگزاب لباب  هب  روا  قیرط  زا  حیسم )

دنچ یارب  طقف  ، و  تفر هرصان  هب  قشمد  زا  وا   . تسویپ دوب  قشمد  هب  نتفر 
وا  . دومن گنرد  یدبز  ۀداوناخ  اب  رادید  یارب  اجنآ  رد  درک و  فقوت  موحانرفَک  رد  تعاس 

رد ات  دوب  هدمآ  نآ  زا  شیپ  یتدم  بوقعی   . دومن رادید  بوقعی  شردارب  اب  اجنآ  رد 
اب ندرک  تبحص  زا  دعب  یسیع   . دنک راک  وا  یاج  هب  یدبز  یزاس  قیاق  هاگراک 
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ندنادرگزاب زا  دعب  و  دندوب ) موحانرفَک  رد  فداصت  بسح  رب  زین  هک   ) ادوھی بوقعی و 
هرصان هب  درخب  دوب  هتسناوت  یدبز  یانحوی  هک  بوقعی  شردارب  هب  یکچوک  ۀناخ 

. تفر

ات دوب  هدرک  تفایرد  لوپ  یفاک  ۀزادنا  هب  شیوخ  یا  هنارتیدم  رفس  نایاپ  رد  یسیع 
نیمأت ار  شیگدنز  یاھ  هنیزھ  دوخ  یناگمھ  یناحور  تمدخ  زاغآ  نامز  ات  ًابیرقت 
هداعلا قراخ  رفس  نیا  رد  هک  یمدرم  موحانرفک و  ِیدبز  زا  رظن  فرص  اما   . دزاس

وا ۀداوناخ   . دز تسد  رفس  نیا  هب  وا  هک  تفاین  عالطا  زگرھ  ایند   ، دومن تاقالم 
. دوب هدنارذگ  هعلاطم  رد  هیردنکسا  رد  ار  نامز  نیا  وا  هک  تشاد  رواب  هشیمھ 

ار یتامھافتءوس  نینچ  زین  راکشآ  روط  هب  ، و  درکن دییأت  ار  اھرواب  نیا  زگرھ  یسیع 
. درکن راکنا 

رادید شناتسود  هداوناخ و  اب  هرصان  رد  دوخ  یا  هتفھ  دنچ  تماقا  لوط  رد  یسیع 
رتشیب اما   ، دنارذگ تقو  فسوی  شردارب  اب  قیاق  ریمعت  هاگراک  رد  یردق  ، و  دومن

هلاس هدزناپ  ًابیرقت  ماگنھ  نآ  رد  تور   . تشاد لوذبم  تور  میرم و  هب  ار  دوخ  هجوت 
یارب یسیع  تصرف  نیلوا  نیا  دوب  هدش  ناوج  نز  کی  وا  هک  یماگنھ  زا  ، و  دوب

. دوب وا  اب  ینالوط  یاھتبحص  ماجنا 

تسود اھنآ  اما   ، دننک جاودزا  دنتساوخ  یم  ود  رھ  ادوھی  نوعمش و  هک  دوب  یتدم 
ار اھدادخر  نیا  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دنھد ماجنا  یسیع  تیاضر  نودب  ار  راک  نیا  دنتشادن 
رگا  . دندوب هتسب  دیما  دوخ  ردارب  نیرتگرزب  تشگزاب  هب  ، و  دندوب هتخادنا  قیوعت  هب 

رد  ، دندرک یم  یقلت  هداوناخ  تسرپرس  ناونع  هب  ار  بوقعی  روما  رتشیب  رد  اھنآ  هچ 
نوعمش و ور  نیا  زا   . دنتساوخ یم  ار  یسیع  دییأت  اھنآ   ، ندرک جاودزا  اب  هطبار 
هناگود یسورع  کی  رد   ، حیسم دالیم  زا  سپ   24 ، لاس نیا  سرام  لیاوا  رد  ادوھی 
همھ زا  هک   ، تور طقف  ؛  دندوب جودزم  نونکا  رتگرزب  نادنزرف  یمامت   . دندرک جاودزا 

. دنام یقاب  لزنم  رد  میرم  اب  دوب  رتناوج 

رادید یعیبط  لامرن و  ًالماک  یا  هنوگ  هب  شا  هداوناخ  یاضعا  کت  کت  اب  یسیع 
نتفگ یارب  یمک  زیچ  ردقنآ   ، دندوب مھ  اب  یگمھ  اھنآ  هک  یماگنھ  اما   ، دومن

ۀطساو هب  هژیو  روط  هب  میرم   . دندرک رظن  راھظا  دوخ  نایم  نآ  ۀرابرد  اھنآ  هک  تشاد 
. تشگ ناشیرپ  شرسپ  نیلوا  ِلومعمریغ  بیجع و  راتفر  نیا 

ناوراک کی  ربھر   ، تشگ یم  هدامآ  هرصان  کرت  یارب  یسیع  هک  یماگنھ  ًادودح 
کی هک  یسیع  ، و  دش رامیب  ًادیدش   ، درک یم  روبع  رھش  نایم  زا  تشاد  هک  گرزب 
ار وا  تبیغ  رفس  نیا  نوچ   . دریگب ار  وا  یاج  هک  دش  بلطواد   ، دوب سانش  نابز 
هدرک جاودزا  وا  ناردارب  ۀیلک  هک  نیا  هب  رظن  ، و  تخاس یم  یرورض  لاس  کی  یارب 

یوگتفگ کی  یارب  یسیع   ، درک یم  یگدنز  لزنم  رد  تور  اب  شردام  دندوب و 
موحانرفک هب  تور  شردام و  هک  دومن  داھنشیپ  نآ  یط  ، و  داد ناوخارف  یگداوناخ 
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دنچ  ، ور نیا  زا   . دننک یگدنز  دوب  هداد  بوقعی  هب  یگزات  هب  وا  هک  یلزنم  رد  دنورب و 
هب تور  میرم و   ، دومن کرت  ار  اجنآ  ناوراک  هارمھ  هب  یسیع  هک  نیا  زا  سپ  زور 
مھارف یسیع  هک  یلزنم  رد  میرم  رمع  یقاب  یارب  دندرک و  ناکم  لقن  موحانرفک 

ناکم لقن  هرصان  رد  یمیدق  لزنم  هب  شا  هداوناخ  فسوی و   . دندرک یگدنز  دوب  هدرک 
. دندومن

داجیا رد  ؛  دوب ناسنا  رسپ  ینورد  ۀبرجت  رد  اھلاس  نیرت  لومعمریغ  زا  یکی  نیا 
یدایز تفرشیپ  وا  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  وا و  یرشب  نھذ  نایم  یراک  نزاوت 
یارب نھذ  نیرمت  رد  هشیدنا و  نامزاس  دیدجت  رد  هدننک  میظنت   . دش لصاح 

. دوب ریگرد  لاعف  یا  هنوگ  هب  دندوبن  یرود  ۀدنیآ  ماگنھ  نآ  رد  هک  یگرزب  یاھدادخر 
ندش هدامآ  لاح  رد  ایند  هب  تبسن  وا  درکیور  گرزب  رییغت  یارب  یسیع  تیصخش 

ناونع هب  ار  یگدنز  هک  یدوجوم  نآ  راذگ  ۀلحرم   ، دندوب ینایم  مایا  اھنیا   . دوب
هک دش  یم  هدامآ  نونکا  ، و  دومن زاغآ  تشگ  رھاظ  ناسنا  تروص  هب  هک  ییادخ 

رادیدپ ادخ  تروص  هب  هک  یناسنا  ناونع  هب  ار  دوخ  ینیمز  یناگدنز  نارود 
. دیامن لیمکت  تشگ  یم 

رزخ یایرد  هب  ناوراک  رفس  - 2

یناوراک یرفس  رد  یسیع  هک  دوب  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 24  لیروآ  لوا  زور 
ناونع هب  یسیع  هک  یناوراک   . دومن کرت  رزخ  یایرد  ۀیحان  دصقم  هب  ار  هرصان 
قیرط زا  هیمورا  ۀچایرد  قشمد و  قیرط  زا  میلشروا  زا  تسویپ  نآ  هب  نآ  ربھار 
مامت لاس  کی   . تفر یم  رزخ  یایرد  یقرش  بونج  ۀیحان  هب  تراپ  ، و  دام  ، روشآ

. تشگزاب رفس  نیا  زا  وا  هک  نیا  ات  دیشک  لوط 

تمدخ رگید و  یفاشتکا  ۀنایوجارجام  رفس  کی  یسیع  یارب  یناوراک  رفس  نیا 
، و نانابھگن  ، نارفاسم دوخ —  ِیناوراک  ۀداوناخ  اب  وا   . دوب یصخش  یناحور 

رد هک  ناکدوک  ، و  نانز  ، نادرم زا  دنچ  ینت   . تشاد بلاج  ۀبرجت  کی  نانابرتش — 
زا یسیع  اب  ناشسامت  ۀجیتن  رد  دندرک  یم  یگدنز  ناوراک  تکرح  ریسم  دادتما 
ناوراک کی  ۀداعلا  قراخ  ربھار  کی  وا  اھنآ  یارب   . دنتشگ رادروخرب  یرت  ینغ  یگدنز 
وا یصخش  یناحور  تمدخ  یاھتیعقوم  نیا  زا  هک  یناسک  ۀیلک   . دوب یلومعم 

وا اب  هک  ییاھنآ  میظع  تیرثکا  اما   ، دندربن دوس  نآ  ۀطساو  هب  دندش  یم  رادروخرب 
یاھناسنا دوخ  یعیبط  یگدنز  ۀدنامیقاب  یارب  دندومن  وگتفگ  دنتشاد و  رادید 

. دندش یرتھب 

رواخ هب  ار  یسیع  رزخ  یایرد  هب  رفس  نیا   ، وا یناھج  یاھرفس  ۀیلک  نایم  زا 
تسد هب  رود  رواخ  نامدرم  زا  یرتھب  مھف  هک  تخاس  رداق  ار  وا  ، و  تخاس رتکیدزن 

زج هب  ایشنروی  ۀتفای  اقب  یاھداژن  زا  کی  رھ  اب  یصخش  کیدزن و  یسامت  وا   . دروآ
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نیا زا  کی  رھ  هب  دوخ  یصخش  یناحور  تمدخ  زا  وا   . تخاس رارقرب  خرس  داژن 
اھنآ ۀیلک  ، و  درب تذل  هزادنا  نامھ  هب  هتخیمآ  مھ  رد  نامدرم  نوگانوگ و  یاھداژن 
رود و رتخاب  زا  اھییاپورا   . دروآ اھنآ  یارب  وا  هک  دندوب  یا  هدنز  تقیقح  یاریذپ 
ناسمھ روط  هب  نادواج  یگدنز  دیما و  نوماریپ  وا  راتفگ  هب  رود  رواخ  زا  اھ  ییایسآ 

اب وا  هک  یناحور  تمدخ  زیمآرھم و  تمدخ  یواح  یگدنز  ۀطساو  هب  دندومن و  هجوت 
. دنتفریذپ ریثأت  ناسکی  روط  هب  دناسر  ماجنا  هب  اھنآ  نایم  رد  رایسب  تناتم 

تایح رد  اھدادخر  نیرت  بلاج  زا  یکی  نیا   . دوب زیمآ  تیقفوم  رظن  رھ  زا  یناوراک  رفس 
وا  . دومن لمع  هناریدم  تیفرظ  کی  رد  لاس  نیا  لوط  رد  وا  اریز   ، دوب یسیع  یرشب 

هورگ هک  نارفاسم  نما  تیادھ  یارب  دوب و  هدش  هدرپس  وا  هب  هک  ییاھزیچ  یارب 
، و نیرترثؤم  ، نیرت هناقداص  هب  وا  . و  دوب لوئسم  دنداد  یم  لیکشت  ار  یناوراک 

. دیناسر ماجنا  هب  ار  شیوخ  ۀناگدنچ  فیاظو  وحن  نیرت  هنادنمدرخ 

، تخاس اھر  هیمورا  ۀچایرد  رد  ار  ناوراک  یربھر   ، رزخ ۀیحان  زا  تشگزاب  رد  یسیع 
ناونع هب  دعب  ناوراک  کی  اب  وا   . دومن فقوت  اجنآ  رد  هتفھ  ود  زا  شیب  یکدنا  یارب  و 

رد هک  دنتساوخ  وا  زا  اھرتش  نابحاص  اجنآ  رد  ، و  تشگزاب قشمد  هب  رفاسم  کی 
هب ناوراک  فص  هارمھ  هب  ، و  دومن در  ار  داھنشیپ  نیا  وا   . دنامب یقاب  اھنآ  تمدخ 
حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 25  لیروآ  لوا  رد  ، و  داد همادا  رفس  هب  موحانرفَک  دصقم 
موحانرفَک  . درک یمن  یقلت  دوخ  هاگلزنم  ناونع  هب  ار  هرصان  رگید  وا   . دیسر اجنآ  هب 

اب زگرھ  رگید  یسیع  اما   . دوب هدش  تور  ، و  میرم  ، بوقعی  ، یسیع هاگلزنم 
رد اھ  یدِبِز  هارمھ  هب  دوب  موحانرفَک  رد  هک  یماگنھ  وا   . درکن یگدنز  شا  هداوناخ 

. درک یم  یگدنز  لزنم  کی 

هیمورا یاھینارنخس  - 3

رھش رد  یژرنا  نتفایزاب  تحارتسا و  یارب  رزخ  یایرد  هب  نتفر  ریسم  رد  یسیع 
رد  . دومن فقوت  زور  نیدنچ  یارب  هیمورا  ۀچایرد  یبرغ  لحاوس  رد  هیمورا  یناتساب 

رد لحاس  زا  یھاتوک  ۀلصاف  رد  هک  ریازج  زا  یھورگ  نایم  زا   ، هریزج نیرتگرزب 
رتائت یفمآ  کی   ، تشاد رارق  گرزب  نامتخاس  کی   ، دندوب هدش  عقاو  هیمورا  یکیدزن 
کی عقاو  رد  نامتخاس  نیا   . دوب هتفای  صیصخت  بھذم “ حور   ” هب هک   ، ینارنخس

. دوب بھاذم  ۀفسلف  دبعم 

هتخاس وا  رسپ  هس  هیمورا و  دنورھش  دنمتورث  رجات  کی  طسوت  بھذم  دبعم  نیا 
عونتم نامدرم  شناکاین  ۀرمز  رد  وا  ، و  تشاد مان  نوتیوبمیس  درم  نیا   . دوب هدش 

. تشاد یرایسب 

زاغآ هتفھ  رد  حبص  زور  رھ  هد  تعاس  رد  بھذم  ۀسردم  نیا  رد  اھثحب  اھینارنخس و 
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هنارصع تاثحابم  ، و  تشگ یم  زاغآ  هس  تعاس  رد  رھظزادعب  تاسلج   . تشگ یم 
نیا هشیمھ  شرسپ  هس  زا  یکی  ای  نوتیوبمیس   . تفای یم  شیاشگ  تعاس 8  رد 

نیا راذگناینب   . دندرک یم  یتسرپرس  ار  نامتفگ  ، و  ثحب  ، یشزومآ تاسلج 
ار دوخ  یبھذم  یصخش  تاداقتعا  هاگچیھ  هک  نیا  نودب  بھاذم  ریظن  یب  ۀسردم 

. درم درک و  یگدنز  دزاس  راکشآ 

ار هیمورا  هک  نآ  زا  شیپ  ، و  دومن تکرش  اھثحب  نیا  رد  تصرف  نیدنچ  رد  یسیع 
ود یارب  دوخ  تشگزاب  رفس  رد  هک  تشاذگ  رارق  یسیع  اب  نوتیوبمیس   ، دنک کرت 

یردارب  ” اب هطبار  رد  ینارنخس  راھچ  تسیب و  دنک و  تماقا  ًاتقوم  اھنآ  دزن  هتفھ 
رد نامتفگ  ، و  ثحب  ، شسرپ ۀنارصع  ۀسلج  هدزاود  ، و  دھد ماجنا  اھناسنا “
تروص یلک  روط  هب  اھناسنا  یردارب  اب  هطبار  رد  ، و  هژیو روط  هب  شیاھینارنخس 

. دھد

داریا ار  اھینارنخس  نیا  دومن و  فقوت  تشگزاب  رفس  رد  یسیع   ، رارق نیا  قباطم 
یاھشزومآ ۀیلک  نایم  زا  ینارنخس  نیرت  یمسر  نیرت و  کیتامتسیس  نیا   . درک

رد هک  روطنآ   ، عوضوم کی  نوماریپ  نآ  زا  سپ  ای  شیپ  زگرھ  وا   . دوب ایشنروی  رد  داتسا 
نخس هزادنا  نیا  هب  دوب  هتفھن  اھناسنا  یردارب  نوماریپ  اھثحب  اھینارنخس و  نیا 

یاھیھاشداپ  ” و دنوادخ “ تنطلس   ” اب هطبار  رد  اھینارنخس  نیا  عقاو  رد   . تفگن
. دندوب اھناسنا “

یبھذم ۀفسلف  دبعم  نیا  ناداتسا  تئیھ  رد  یبھذم  ۀقرف  بھذم و  یس  زا  شیب 
شیوخ ۀطوبرم  یبھذم  یاھھورگ  طسوت  ناراگزومآ  نیا   . دوب هدش  یگدنیامن 

نیا رد   . دندوب هدش  هتخانش  ربتعم  ًالماک  ، و  هدش عقاو  تیامح  دروم   ، هدش باختنا 
رد اھنآ  ، و  تشاد دوجو  ناداتسا  تئیھ  رد  راگزومآ  جنپ  داتفھ و  دودح  رد  ماگنھ 
نیا  . دندرک یم  یگدنز  دنداد  یم  یاج  ار  نت  هدزاود  ًادودح  کی  رھ  هک  ییاھ  هبلک 

لمحت مدع   . دنتفای یم  رییغت  یشک  هعرق  قیرط  زا  دیدج  هام  رھ  رد  اھھورگ 
هعماج مارآ  مظن  لخم  هک  یرگید  راتفر  رھ  ای   ، ییوج هزیتس  حور   ، نارگید

فراعت نودب  وا   . دش یم  فّلختم  راگزومآ  گنرد  یب  یروف و  جارخا  بجوم  تشگ  یم 
وا یاج  هب  تشاد  رارق  راظتنا  تسیل  رد  هک  وا  نیزگیاج  درف  ، و  تشگ یم  جارخا 

. دش یم  بوصنم 

دنھد ناشن  هک  دنداد  یم  جرخ  هب  یدایز  شالت  نوگانوگ  بھاذم  ناراگزومآ  نیا 
مھ هباشم  ردقچ  دعب  تایح  تایح و  نیا  نیداینب  یاھزیچ  اب  هطبار  رد  ناشبھاذم 

تئیھ نیا  دنسم  هب  یبایتسد  یارب  هک  تشاد  دوجو  نیرتکد  کی  اھنت   . دنتسھ
ار یبھذم  تسیاب  یم  راگزومآ  رھ  دش : یم  هتفریذپ  تسیاب  یم  ناداتسا 
ییاسانش دروم   ، ار لاعتم  تیھولا  یعون  ینعی   ، دنوادخ هک  درک  یم  یگدنیامن 
چیھ هک  دنتشاد  دوجو  ناداتسا  تئیھ  رد  لقتسم  راگزومآ  جنپ   . داد یم  رارق 
نینچ ناونع  هب  یسیع  ، و  دندرک یمن  یگدنیامن  ار  یا  هتفای  نامزاس  بھذم 
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. تشگ رھاظ  اھنآ  ربارب  رد  یلقتسم  راگزومآ 

هدامآ ار  هیمورا  رد  یسیع  یاھشزومآ  ۀصالخ  ادتبا  رد   ، اھینیبانیب  ، ام هک  یماگنھ  ]
ایشنروی یھلا  یزاسراکشآ  رد  اھشزومآ  نیا  ندیناجنگ  تمکح  اب  هطبار  رد   ، میدرک

. دمآ دوجو  هب  قفاوت  مدع  کی  تفرشیپ  یاھمیفارس  اھاسیلک و  یاھمیفارس  نایم 
ردقنآ  ، تسا مکاح   ، ود رھ   ، یرشب یاھتلود  بھذم و  رب  هک   ، متسیب نرق  طیارش 
هک دوب  راوشد  یتسار  هب  هک  تسا  یسیع  راگزور  رد  مکاح  طیارش  زا  توافتم 

یاھیھاشداپ دنوادخ و  تنطلس  تالکشم  اب  ار  هیمورا  رد  داتسا  یاھشزومآ 
قابطنا  ، دنتسھ دوجوم  متسیب  نرق  رد  ایند  یاھدرکراک  نیا  هک  روطنآ   ، اھناسنا

هک مینک  نیودت  داتسا  یاھشزومآ  نوماریپ  ار  یا  هینایب  میدوبن  رداق  زگرھ  ام   . داد
. دشاب شریذپ  لباق  یا  هرایس  تلود  یاھمیفارس  نیا  زا  هورگ  ود  رھ  یارب 

ینویسیمک  ، یھلا یزاسراکشآ  نویسیمک  ِقداص  کلم  سیئر   ، ماجنارس
یاھشزومآ نوماریپ  ار  ام  هاگدید  ات  دومن  بوصنم  ار  ام  دارفا  زا  رفن  هس  زا  لکشتم 

ایشنروی رد  متسیب  نرق  یسایس  یبھذم و  طیارش  اب  هک  روطنآ   ، هیمورا رد  داتسا 
قابطنا نیا  هیوناث  ِینیبانیب  هس  ام   ، ور نیا  زا   . دزاس هدامآ   ، تسا هتفای  قابطنا 

طیارش هب  ار  اھنآ  هک  روطنآ  ار  وا  تاراھظا  ، و  میدومن لیمکت  ار  یسیع  یاھشزومآ 
هک روطنآ  ار  تاراھظا  نیا  نونکا  ام  ، و  میدومن وگزاب  مینک  یم  قالطا  ایند  ینونک 

یزاسراکشآ نویسیمک  قداص  کلم  سیئر  طسوت  هک  نیا  زا  سپ   ، دنتسھ دوجوم 
[. میراد یم  هئارا   ، تسا هتشگ  شیاریو  یھلا 
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دنوادخ رھم  زا  دنوادخ  ۀداوناخ   . تسا دنوادخ  ندوب  ردپ  رب  ینتبم  اھناسنا  یردارب 
یھلا یا  هنوگ  هب  ردپ  ِدنوادخ   . تسا تبحم  دنوادخ  تسا —  هتفرگ  همشچرس 

. ار اھنآ  یگمھ   ، دراد تسود  ار  شنادنزرف 

 — تسا یھلا  تیمکاح  تیعقاو  رب  ینتبم   ، یھلا تلود   ، ینامسآ یھاشداپ 
. تسا یناحور  یھاشداپ  نیا   ، تسا حور  دنوادخ  هک  اجنآ  زا   . تسا حور  دنوادخ 
نایم یونعم  ۀطبار  کی  نآ  ؛  ینالقع ًافرص  هن  تسا و  یدام  هن  ینامسآ  یھاشداپ 

. تسا ناسنا  دنوادخ و 

هاگنآ  ، دنسانشب تیمسر  هب  ار  ردپ  ِدنوادخ  یونعم  تیمکاح  نوگانوگ  بھاذم  رگا 
روصت بھذم  کی  هک  یماگنھ  طقف   . دنام دنھاوخ  یقاب  حلص  رد  بھاذم  نیا  ۀیلک 
هب تبسن  هک  نیا  ، و  تسا رترب  رگید  بھاذم  ۀیلک  زا  یقیرط  هب  هک  دنک  یم 

هب تبسن  یبھذم  نینچ   ، تسا درف  هب  رصحنم  تیعجرم  یاراد  رگید  بھاذم 
هک داد  دھاوخ  هزاجا  دوخ  هب  هک  نیا  ای  تشگ و  دھاوخ  ارادمان  رگید  بھاذم 

. دھد رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  رگید  یبھذم  نادنمرواب 
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ۀیلک هک  نیا  رگم   ، دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  زگرھ  یردارب —  یبھذم —  حلص 
زا دنزاس و  یھت  ًالماک  یبھذم  تیعجرم  یمامت  زا  ار  دوخ  هک  دنشاب  لیام  بھاذم 
حور ادخ  اھنت   . دننک رظن  فرص  لماک  روط  هب  یونعم  تیمکاح  یاھتشادرب  یمامت 

. تسا مکاح 

یدازآ  ) یربارب بھاذم  نایم   ، یبھذم یاھگنج  نتشاد  نودب  دیناوت  یمن  امش 
یمامت هک  دنھد  تیاضر  بھاذم  ۀیلک  هک  نیا  رگم   ، دیشاب هتشاد  یبھذم )

. دنھد لاقتنا   ، ادخ دوخ  هب   ، یرشب قوف  حطس  کی  هب  ار  یبھذم  تیمکاح 

داجیا یناسمھ ) ًاموزل  هن   ) یبھذم یگناگی  اھناسنا  بولق  رد  ینامسآ  یھاشداپ 
نینچ ۀدنریگ  رب  رد  هک  یبھذم  یاھھورگ  ۀیلک  هورگ و  رھ  اریز   ، درک دھاوخ 
تیمکاح یبھذم —  ۀتیروتا  یاھتشادنپ  یمامت  زا  دنتسھ  یبھذم  نادنمرواب 

. دوب دنھاوخ  دازآ  یبھذم — 

رد ات  دراد  یم  اطع  ار  دوخ  یحور  دوجو  زا  یا  هعطق  دنوادخ  ، و  تسا حور  دنوادخ 
یھاشداپ  . دنربارب یحور  رظن  زا  اھناسنا  ۀیلک   . دنیزگ ینکس  ناسنا  بلق 

یداصتقا یاھھورگ  ، و  یعامتجا حوطس   ، تاقبط  ، اھتساک زا  یراع  ینامسآ 
. دیتسھ ردارب  رھاوخ و  یگمھ  امش   . تسا

، دینکفا یم  رب  رظن  ردپ  یادخ  ِیحور  تیمکاح  زا  امش  هک  یا  هظحل  رد  تسرد  اما 
؛ دنادرگ لامعا  بھاذم  ریاس  یور  ار  دوخ  یرترب  هک  درک  دھاوخ  عورش  بھذم  کی 
، تاشقانم  ، اھناسنا نایم  رد  وکین  تساوخ  نیمز و  رد  حلص  یاج  هب   ، سپس و 
زاغآ  ، نایارگ بھذم  نایم  گنج  ًالقا   ، یبھذم یاھگنج  یتح   ، لباقتم یاھتمھت 

. تشگ دھاوخ 

یتقو ات   ، دننک یم  یقلت  ربارب  رگیدکی  اب  ار  دوخ  هک  دازآ  ۀدارا  زا  رادروخرب  تادوجوم 
رتارف و یتیعجرم   ، تیمکاحربا یعون  یالیتسا  تحت  هک  دننکن  ناعذا  ًالباقتم  هک 

یارب ار  دوخ  ناوت  هک  دنوش  یم  هسوسو  دوز  ای  رید   ، دنتسھ  ، ناشدوخ زا  رتالاب 
یربارب موھفم   . دننک ناحتما  اھھورگ  صاخشا و  یور  تیعجرم  تردق و  هب  لین 

. تیمکاحربا ِریگارف  ریثأت  یعون  لباقتم  تخانش  رد  زج  هب   ، دروآ یمن  حلص  زگرھ 

دندرک یگدنز  رگیدکی  اب  یبسن  شمارآ  حلص و  رد  تلع  نیدب  هیمورا  نایارگ  بھذم 
. دندوب هدیشک  تسد  لماک  روط  هب  یبھذم  تیمکاح  هب  ناشیاھرواب  یمامت  زا  هک 

، یعامتجا رظن  زا   . دنتشاد رواب  قلطم  یادخ  کی  هب  یگمھ  یونعم  رظن  زا  اھنآ 
یبوخ هب  اھنآ   . دوب نوتیوبمیس  ناشربھر  تسد  رد  ریذپان  شلاچ  لماک و  تیعجرم 

ناراگزومآ رب  یرگ  هطلس  ددص  رد  هک  یراگزومآ  رھ  یارب  هک  دنتسناد  یم 
رد دناوت  یمن  یبھذم  رادیاپ  حلص  چیھ   . داتفا یم  یقافتا  هچ  دیآرب  ناشرایمھ 

ۀیلک زا  هنادازآ  روط  هب  یبھذم  یاھھورگ  یمامت  هک  نیا  رگم   ، ددرگ رارقرب  ایشنروی 
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تسد یبھذم  تیمکاح  ، و  هدیزگرب مدرم   ، یھلا فطل  ۀنیمز  رد  دوخ  یاھتشادنپ 
یبھذم ناردارب  اھناسنا  دریگ  رارق  تیلاعت  رد  ردپ  یادخ  هک  یتقو  اھنت   . دنشکب
. درک دنھاوخ  یگدنز  رگیدکی  اب  یبھذم  حلص  رد  نیمز  رد  دش و  دنھاوخ 
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و تسا —  تقیقح  کی  دنوادخ  تیمکاح  اب  هطبار  رد  داتسا  شزومآ  هک  یلاح  رد  ]
هدیچیپ ایند  بھاذم  نایم  رد  وا  ۀرابرد  بھذم  بقاعتم  یرادیدپ  ۀطساو  هب  اھنت 

ِیسایس لماکت  ۀطساو  هب  یسایس  تیمکاح  اب  هطبار  رد  وا  بلاطم  دوش —  یم 
هدیچیپ دایز  ۀزادنا  هب  رتشیب  هتشذگ و  لاس  دصھن  رازھ و  لوط  رد  تلم  تایح 
یروتارپما دنتشاد —  دوجو  یناھج  گرزب  تردق  ود  اھنت  یسیع  مایا  رد   . دوش یم 

ریاس اھتراپ و  یھاشداپ  طسوت  اھنیا  و  رواخ —  رد  ناھ  یروتارپما  رتخاب و  رد  مور 
. دندوب هدش  ادج  مھ  زا  دایز  ۀزادنا  هب  ناتسکرت  رزخ و  یحاون  نیبانیب  یاھنیمزرس 

اب هطبار  رد  هیمورا  رد  داتسا  یاھشزومآ  رھوج  زا  نیریز  بلاطم  رد  ام  ور  نیا  زا 
شالت لاح  نامھ  رد  ، و  میا هتفرگ  هلصاف  رتدایز  ۀزادنا  هب  یسایس  تیمکاح 
لماکت ِینارحب  ۀژیو  ۀلحرم  هب  هک  روطنآ  ار  اھشزومآ  نیا  موھفم  هک  میا  هدرک 

. مینک فیصوت  تسا  قالطا  لباق  حیسم  زا  دعب  متسیب  نرق  رد  یسایس  تیمکاح 
[

گنج دنا  هتسبلد  یلم  دودحمان  تیمکاح  یلایخ  تاروصت  هب  اھتلم  هک  یماگنھ  ات 
کی رد  یبسن  تیمکاح  زا  حطس  ود  اھنت   . تفای دھاوخن  همتاخ  زگرھ  ایشنروی  رد 
یعمج تیمکاح  یناسنا و  درف  یونعم  دازآ  تساوخ  دراد : دوجو  ینوکسم  ۀرک 
عون لک  حطس  یرشب و  درفنم  دوجوم  حطس  نایم   . لک کی  ناونع  هب  رشب  عون 
شزرا زا  ییاج  ات  ، و  دنتسھ ارذگ  یبسن و  اھنمجنا  اھیدنبھورگ و  یمامت   ، رشب
ناسنا یا —  هرایس  لک  عمج  درف و  تفرشیپ  ، و  تمالس  ، تداعس هک  دنرادروخرب 

. دننک یم  تیوقت  ار  رشب —  عون  و 

دنوادخ یونعم  تیمکاح  هک  دنشاب  هتشاد  دای  هب  هشیمھ  دیاب  یبھذم  ناراگزومآ 
یزور  . دراد رارق  یونعم  ِیا  هلحرم  نایم  ینیبانیب و  یاھیرادافو  ۀیلک  زا  رتالاب 
اھناسنا یاھیھاشداپ  رد  اھ  هبترمالاو  هک  تفرگ  دنھاوخ  دای  یندم  نانارمکح 

. دننک یم  تموکح 

هورگ رھ  صاخ  تعفنم  یارب  اھناسنا  یاھیھاشداپ  رد  اھ  هبترمالاو  ییاورنامرف  نیا 
دوجو هدیزگرب “ مدرم   ” مان هب  یزیچ   . تسین اھناسنا  زا  هدش  عقاو  فطل  دروم  ۀژیو 

کی  ، یسایس لماکت  ریگارف  ناگدننک  لرتنک   ، اھ هبترمالاو  ییاورنامرف   . درادن
دادعت نیرتشیب  یارب  یدنمتداعس  نیرتشیب  جیورت  یارب  هک  تسا  ییاورنامرف 

. تسا هدش  یحارط  نامز  لوط  نیرتگرزب  یارب  اھناسنا و  ۀیلک 
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ِدشر نیا   . دنک یم  دشر  یھدنامزاس  قیرط  زا  تسا و  تردق  تیمکاح 
هک دراد  لیامت  نیا  هب  اریز   ، تسا حیحص  کین و  یسایس  تردق  ِیھدنامزاس 
دشر نیمھ  اما   . دریگ رب  رد  ار  رشب  عون  عمج  ۀدنبای  شرتسگ  هتسویپ  یاھشخب 
یعیبط نیزاغآ و  یھدنامزاس  نایم  نیبانیب  ۀلحرم  رھ  رد  یسایس  یاھنامزاس 

عون یمامت  تلود  یسایس —  دشر  ییاھن  جوا  و  هداوناخ —  یسایس —  تردق 
داجیا لکشم  کی  رشب —  عون  یمامت  یارب  ، و  رشب عون  یمامت  طسوت   ، رشب

. دنک یم 

اب ، و  دوش یم  زاغآ  هداوناخ  هورگ  رد  نیدلاو  تردق  یریگ  لکش  اب  یسایس  تیمکاح 
لیالد هب  هک  یرابت  مھ  لیابق  لکش  هب  رگیدکی  رد  اھ  هداوناخ  یجیردت  لخادت 

 — یسایس رابت  مھ  قوف  یاھیدنبھورگ  یا —  هلیبق  یاھدحاو  تروص  هب  نوگانوگ 
قیرط زا  لیابق  سپس  . و  دبای یم  لماکت  یھدنامزاس  قیرط  زا  دنوش  یم  دحتم 

رد  ، دنوش یم  دحتم  تلم  کی  تروص  هب  ییاشگروشک  ، و  دتس داد و   ، یناگرزاب
. دنوش یم  دحتم  یروتارپما  قیرط  زا  تاقوا  یھاگ  اھتلم  دوخ  هک  یلاح 

، دبای یم  لاقتنا  رتگرزب  یاھھورگ  هب  رتکچوک  یاھھورگ  زا  تیمکاح  هک  جیردت  هب 
رتکچوک یاھتلم  نایم  یئزج  یاھگنج  هک  ینعم  نیدب   . دنبای یم  شھاک  اھگنج 

، دنوش یم  رتگرزب  رتگرزب و  راتخم  دوخ  یاھتلم  هک  جیردت  هب  اما   ، دنبای یم  شھاک 
ایند یمامت  هک  یماگنھ   ، هاتوک یتدم  رد   . دبای یم  شیازفا  رتگرزب  یاھگنج  ناکما 
دنمتردق ، و  یوق  ، کدنا اھتلم  هک  یماگنھ   ، دیدرگ لاغشا  تفرگ و  رارق  شواک  دروم 
رد ناشیاھزرم  راتخم  دوخ  ًارھاظ  گرزب و  یاھتلم  نیا  هک  یماگنھ   ، دنتسھ
ادج مھ  زا  ار  اھنآ  اھسونایقا  اھنت  هک  یماگنھ   ، دریگ یم  رارق  مھ  ترواجم 

. دوش یم  هدامآ  یناھج  یاھزیتس   ، هدمع یاھگنج  یارب  هنحص  هاگنآ   ، دزاس یم 
ناشراک ندش  جتنم  داضت و  داجیا  نودب  دنناوت  یمن  راتخم  دوخ  حالطصا  هب  یاھتلم 

. دننامب یقاب  رظن  فالتخا  یراگزاسان و  رد  گنج  هب 

رشب دارفا  ۀیلک  حطس  ات  هداوناخ  حطس  زا  یسایس  تیمکاح  لماکت  رد  یراوشد 
. تسا نایامن  نیبانیب  حوطس  ۀیلک  رد  هک  تسا  هتفھن  رییغت  ربارب  رد  تمواقم  رد 
لیابق و هک  یلاح  رد   ، دنا هدیبلط  شلاچ  هب  ار  دوخ  ۀلیبق  یعقاوم  رد  اھ  هداوناخ 
لماکت رھ   . دنا هدوب  زادنارب  بلغا  دوخ  موب  زرم و  روشک  تیمکاح  هب  تبسن  اھ  هفیاط 

“ تسب بوچ  لحارم   ” قیرط زا  یسایس  تیمکاح  ۀنارگن  هدنیآ  دیدج و 
دوش یم  لالتخا  یراوشد و  راچد  یسایس  یھدنامزاس  رد  نیشیپ  یاھتفرشیپ 

، یرشب یاھیرادافو  نداد  رییغت  اریز   ، دراد تحص  رما  نیا  . و  تسا هدش  هشیمھ  و 
رسیم ار  هلیبق  لماکت  هک  یرادافو  نامھ   . تسا لکشم   ، دنیآ رد  تکرح  هب  هک  هاگنآ 
. و دزاس یم  راوشد  ار  موب —  زرم و  یواح  روشک  هلیبقربا —  لماکت   ، دزاس یم 

رسیم ار  موب  زرم و  یاراد  روشک  لماکت  هک  یتسرپ ) نطو   ) یرادافو نامھ 
هدیچیپ دایز  ۀزادنا  هب  ار  رشب  عون  یمامت  تلود  ِیلماکت  ۀعسوت   ، دزاس یم 
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. دزاس یم 

طسوت ادتبا   ، دیآ یم  دوجو  هب  یراتخم  دوخ  ندرک  راذگاو  نایم  زا  یسایس  تیمکاح 
هلیبق و اب  هطبار  رد  اھ  هفیاط  اھ و  هداوناخ  طسوت  سپس  هداوناخ و  نورد  رد  درف 

یسایس یاھنامزاس  زا  یراتخم  دوخ  یجیردت  لاقتنا  نیا   . رتگرزب یاھیدنبھورگ 
روط هب  لوغم  گنیم و  یاھ  هلسلس  سیسأت  ماگنھ  زا  رتگرزب  هتسویپ  هب  رتکچوک 

زا شیب  یارب  برغ  رد  نآ   . تسا هتفای  همادا  رواخ  رد  هتفاین  شھاک  یا  هنوگ  هب  یلک 
کی ماگنھ  نآ  رد  هک  نیا  ات   ، دوب امرف  مکح  یناھج  گنج  نایاپ  ات  لاس  رازھ  کی 

تیمکاح ددجم  یرارقرب  قیرط  زا  ار  لامرن  دنور  نیا  ارگ  بقع  روآ  فسأت  شبنج 
سوکعم تقوم  روط  هب  اپورا  رد  کچوک  ددعتم  یاھھورگ  یسایس  ۀتفای  لالحمضا 

. دومن

دوخ هب  موسوم  یاھتلم  هک  نیا  ات  دش  دھاوخن  دنم  هرھب  رادیاپ  حلص  زا  ایشنروی 
هب رشب —  عون  تلود  اھناسنا —  یردارب  ناتسد  هب  ار  دوخ  مات  یاھتردق  راتخم 

ۀیداحتا مسیلانویسانرتنا —   . دننک میلست  لماک  روط  هب  هنادنمشوھ و  یا  هنوگ 
یاھنویساردفنک  . دروایب مئاد  حلص  رشب  عون  یارب  دناوت  یمن  زگرھ  اھتلم — 

هب درک و  دنھاوخ  یریگشیپ  رثؤم  یا  هنوگ  هب  یئزج  یاھگنج  زا  اھتلم  یناھج 
یاھگنج زا  اھنآ  اما   ، دومن دنھاوخ  لرتنک  ار  رتکچوک  یاھتلم  شریذپ  لباق  یا  هنوگ 

ار اھتلود  نیرتدنمتردق  زا  ددع  جنپ  ای   ، راھچ  ، هس درک و  دنھاوخن  یریگشیپ  یناھج 
یاھتردق نیا  زا  یکی   ، یعقاو یاھداضت  طیارش  رد   . دومن دنھاوخن  لرتنک  زین 

ات دیناوت  یمن  امش   . درک دھاوخ  گنج  مالعا  دمآ و  دھاوخ  نوریب  هیداحتا  زا  یناھج 
اھنآ نتفر  زا  دننام  یم  یقاب  هدولآ  یلم  تیمکاح  مھوت  سوریو  اب  اھتلم  هک  ینامز 
کی  . تسا تسرد  تھج  رد  یماگ  مسیلانویسانرتنا   . دینک یریگشیپ  گنج  هب 

اما  ، درک دھاوخ  یریگشیپ  یرایسب  یئزج  یاھگنج  زا  یللملا  نیب  یسیلپ  یورین 
رثؤم نیمز  یماظن  گرزب  یاھتلود  نایم  داضت   ، هدمع یاھگنج  زا  یریگشیپ  رد 

. دوب دھاوخن 

شھاک گرزب ) یاھتردق   ) راتخم دوخ  یتسار  هب  یاھتلم  دادعت  هک  جیردت  هب 
هک یماگنھ   . دبای یم  شیازفا  رشب  عون  تلود  یارب   ، ود رھ   ، زاین تصرف و   ، دبای یم 

دیاب ای   ، دنراد دوجو  گرزب )  ) راتخم دوخ  یتسار  هب  یاھتردق  زا  یکدنا  دادعت  طقف 
زا دیاب  ای  ، و  دننزب یگدنز  گرم و  ۀزرابم  هب  تسد  هناھاش )  ) یلم یرترب  یارب 

قوف یورین  یساسا  ۀتسھ   ، تیمکاح صخشم  تازایتما  ۀنابلطواد  میلست  قیرط 
دھاوخ هتفرگ  راک  هب  رشب  عون  یمامت  یعقاو  تیمکاح  زاغآ  ناونع  هب  هک  ار  یلم 

. دنیامن داجیا  دش 

ار شتردق  راتخم  دوخ  حالطصا  هب  تلم  رھ  هک  نیا  ات  دمآ  دھاوخن  ایشنروی  هب  حلص 
. دراپسب رشب  عون  یمامت  زا  هدنیامن  تلود  کی  ناتسد  هب  گنج  ماجنا  یارب 

نامدرم یمامت  هک  هاگنآ   . تسا ایند  نامدرم  تشرس  رد  یسایس  تیمکاح 
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نینچ هک  دنرادروخرب  تردق  قح و  نیا  زا   ، دننک داجیا  ار  یناھج  تلود  کی  ایشنروی 
کیتارکمد ای  هدنیامن  تردق  نینچ  هک  یماگنھ  ؛ و  دنزاسب راتخم  دوخ  ار  یتلود 

رد حلص   ، دیامن لرتنک  ار  نیمز  ۀرک  ییایرد  ، و  ییاوھ  ، ینیمز یاھورین  یناھج 
نآ ات  رما  نیا  اما   ، دبای الیتسا  دناوت  یم  اھناسنا  نایم  رد  کین  تساوخ  نیمز و 

. داد دھاوخن  خر  ماگنھ 

لھچ و میھد : یم  رارق  هدافتسا  دروم  ار  متسیب  مھدزون و  نرق  مھم  ۀنومن  کی 
رگید اھنآ   . دنا هدوب  رادروخرب  حلص  زا  اھتدم  یارب  اکیرمآ  لاردف  ۀیداحتا  تالایا  تشھ 

، و دنا هدرک  میلست  لاردف  تلود  هب  ار  دوخ  تیمکاح  اھنآ   . دنرادن یگنج  دوخ  نایم  رد 
تامھوت هب  تبسن  ار  ناشیاھ  هتساوخ  یمامت  اھنآ   ، گنج یرواد  مکح  قیرط  زا 
میظنت ار  دوخ  یلخاد  روما  تلایا  رھ  هک  یلاح  رد   . دنا هدومن  کرت  یراتخم  دوخ 

نیب تراجت  ای   ، یماظن روما   ، ترجاھم  ، تاکرمگ  ، یجراخ طباور  ریگرد   ، دنک یم 
اھنت  . دنزاس یمن  ریگرد  یدنورھش  روما  اب  ار  دوخ  زین  تالایا  کت  کت   . تسین یتلایا 
لھچ  ، دوش یم  عقاو  هرطاخم  دروم  یقیرط  هب  لاردف  تلود  تیمکاح  هک  یماگنھ 

. دنوش یم  گنج  رگناریو  تارثا  لمحتم  تلایا  تشھ  و 

یراتخم دوخ  تیمکاح و  ۀناگود  زیمآ  بیرف  تالالدتسا  هک  تلایا  تشھ  لھچ و  نیا 
بیترت نیمھ  هب   . دنتسھ دنم  هرھب  یتلایا  نیب  شمارآ  حلص و  زا   ، دنا هدومن  کرت  ار 
هب هنادازآ  روط  هب  ار  شیوخ  ۀطوبرم  یاھتیمکاح  ایشنروی  یاھتلم  هک  یماگنھ 

عورش  ، دننک میلست  اھناسنا —  یردارب  تیمکاح  یرسارس —  تلود  کی  ناتسد 
ۀزادنا هب  کچوک  یاھتلم  یناھج  روشک  نیا  رد   . دومن دنھاوخ  حلص  زا  یرو  هرھب  هب 
رد دنلیآ  دُر  کچوک  تلایا  هک  روطنامھ  یتح   ، دوب دنھاوخ  دنمتردق  گرزب  تلم 
تلایا هک  روطنامھ  تسرد  ، و  تسا روتانس  ود  یاراد  دوخ  یارب  اکیرمآ  ۀرگنک 

. دشاب یم  نینچ  سازگت  گرزب  تلایا  ای  کرویوین  تیعمجرپ 

اھناسنا یارب  اھناسنا و  طسوت  تلایا  تشھ  لھچ و  نیا  ِیتلایا )  ) ِدودحم تیمکاح 
تلایا هدزیس  طسوت  اکیرمآ  لاردف  ۀیداحتا  ِتلایاربا  ِیلم )  ) تیمکاح  . دش هدیرفآ 

. تشگ داجیا  اھناسنا  تعفنم  یارب  ناشدوخ و  تعفنم  یارب  اھتلایا  نیا  نیزاغآ 
اھتلم طسوت  بیترت  نیمھ  هب  رشب  عون  یا  هرایس  تلود  یلم  قوف  تیمکاح  یزور 

. دش دھاوخ  داجیا  اھناسنا  یمامت  تعفنم  یارب  ناشدوخ و  تعفنم  یارب 

دنتسھ ییاھنامزاس  اھتلود  ؛  دنیآ یمن  دوجو  هب  اھتلود  تعفنم  یارب  نادنورھش 
لماکت یارب  ینایاپ  چیھ   . دنوش یم  عادبا  داجیا و  اھناسنا  تعفنم  یارب  هک 

دناوت یمن   ، اھناسنا یمامت  تیمکاح  ِتلود  یرادیدپ  زا  رتمک   ، یسایس تیمکاح 
، و طسوتم اوحف  رد   ، یبسن شزرا  رد  رگید  یاھتیمکاح  ۀیلک   . دشاب هتشاد  دوجو 

. دنتسھ رت  نییاپ  تبترم  رد 

هک نیا  ات   ، دش دنھاوخ  رت  هدننک  ناریو  رتشیب  رتشیب و  اھگنج   ، یملع تفرشیپ  اب 
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دوش و هدیگنج  دیاب  یناھج  گنج  دنچ   . دنوش یراحتنا  یداژن  ظاحل  هب  ًابیرقت  اھنآ 
عون تلود  دنوش  لیام  اھناسنا  هک  نیا  ات  دنروخب  تسکش  دیاب  اھتلم  ۀیداحتا  دنچ 

ِشمارآ اب  دننک و  مئاد  حلص  تاکرب  زا  یرو  هرھب  هب  عورش  دننک و  سیسأت  ار  رشب 
یبایماک هب  عورش  اھناسنا  نایم  رد  یناھج —  یھاوخ  کین  کین —  تساوخ 

؟ دننک

تیمکاح ، و  یدازآ  ، نوناق - 6

هک دشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب   ، دشاب ییاھر —  یدازآ —  راتساوخ  ناسنا  کی  رگا 
یاھناسنا نینچ  زا  ییاھھورگ   . دنتسھ یدازآ  نامھ  قاتشم  رگید  یاھناسنا  ۀیلک 

هک دنوش  ییاھنییآ  ، و  تاررقم  ، نیناوق نینچ  عیطم  هک  نیا  نودب  یدازآ  رادتسود 
مھ اب  حلص  رد  دنناوت  یمن   ، دننک اطع  ار  یدازآ  زا  هجرد  نامھ  صخش  رھ  هب  دنناوتب 

ۀیلک یارب  ار  یدازآ  زا  ربارب  ۀجرد  کی  لاح  نامھ  رد  هک  یلاح  رد   ، دننک یگدنز 
، دشاب دازآ  ًاقلطم  ناسنا  کی  هک  دشاب  انب  رگا   . دننک ظفح  وا  یناسنا  ناعونمھ 

ظاحل هب  یدازآ  یبسن  تشرس  . و  دوش قلطم  ۀدرب  کی  دیاب  رگید  ِناسنا  سپ 
زا هک  تسا  ندمت  ۀیدھ  یدازآ   . تسا یقیقح  یسایس  ، و  یداصتقا  ، یعامتجا

. دوش یم  رسیم  نوناق  یارجا  قیرط 

اما  ، دبای ققحت  اھناسنا  یردارب  هک  دزاس  یم  رسیم  ار  نیا  یونعم  رظن  زا  بھذم 
یسایس ، و  یداصتقا  ، یعامتجا تالکشم  هک  دوب  دھاوخ  زاین  رشب  عون  تلود  هب 

. دنک میظنت  دنطبترم  یرشب  ِییآراک  یداش و  فدھ  نینچ  اب  هک  ار 

کی یاھروشک  زا  هورگ  کی  طسوت  ایند  یسایس  تیمکاح  هک  یماگنھ  ات  تسرد 
اھگنج و  ، تسا هدش  هتشاد  هاگن  هنالداعریغ  یا  هنوگ  هب  هدش و  میسقت  یتیلم 

. درک دھاوخ  مایق  تلم  هیلع  رب  تلم  دمآ —  دنھاوخ  شیپ  اھگنج  ۀعیاش 
تیمکاح اھنآ  هک  نیا  ات   ، دندیگنج یم  مھ  اب  هشیمھ  زلیو  ، و  دنلتاکسا  ، ناتسلگنا

. دندرپس ایناتیرب  ۀدحتم  کلامم  هب  ار  نآ  ، و  دنتخاس اھر  ار  ناش  هطوبرم 

یعون هک  داد  دھاوخ  دای  راتخم  دوخ  هب  موسوم  یاھتلم  هب  رگید  یناھج  گنج  کی 
، کچوک یاھگنج  زا  یریگشیپ  راتخاس  بیترت  نیدب  ، و  دنھد لکش  ار  نویساردف 

دنھاوخ همادا  یناھج  یاھگنج  اما   . دننک داجیا  ار  رتکچوک  یاھتلم  نیب  یاھگنج 
یناھج یاھگنج  زا  یناھج  تیمکاح   . ددرگ داجیا  رشب  عون  تلود  هک  نیا  ات  تفای 

. دھد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یمن  رگید  زیچ  چیھ  درک —  دھاوخ  یریگشیپ 

ۀرمز رد  اھنآ   . دننک یم  یگدنز  مھ  اب  حلص  رد  اکیرمآ  دازآ  تالایا  تشھ  لھچ و 
هک دنتسھ  ینوگانوگ  یاھداژن  اھتیلم و  ۀیلک  تالایا  تشھ  لھچ و  نیا  نادنورھش 

رگنایامن اھییاکیرمآ  نیا   . دننک یم  یگدنز  اپورا  گنج  لاح  رد  هتسویپ  یاھتلم  رد 
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، و دنتسھ گرزب  یایند  یمامت  یبھذم  یاھ  هقرف  اھھورگ و  بھاذم و  ۀیلک  ًابیرقت 
نیا . و  دننک یم  یگدنز  مھ  اب  حلص  رد  اھنآ  یلامش  یاکیرمآ  رد  اجنیا  دوجو  نیا  اب 

دوخ تیمکاح  زا  تلایا  تشھ  لھچ و  نیا  هک  تسا  هدش  رسیم  لیلد  نیا  هب  ًامامت 
کرت ار  یراتخم  دوخ  قوقح  حالطصا  هب  یاھتشادنپ  ۀیلک  دنا و  هدرک  رظن  فرص 

. دنا هدومن 

تمدخ هب  راضحا  عوضوم  . و  درادن حالس  علخ  ای  تاحیلست  هب  یطبر  هلئسم 
دراو یناھج  حلص  ظفح  تالکشم  نیا  هب  زین  یماظن  ۀنابلطواد  تمدخ  ای  یزابرس 

داوم عاونا  ۀیلک  یکیناکم و  نردم  تاحیلست  زا  لکش  رھ  امش  رگا   . دوش یمن 
رد دوخ  تامھوت  هب  اھنآ  هک  ینامز  ات   ، دیریگب دنمتردق  یاھتلم  تسد  زا  ار  یراجفنا 

قامچ ، و  گنس  ، تشم اب   ، دنا هدیبسچ  یلم  تیمکاح  ِیھلا  قح  اب  هطبار 
. دیگنج دنھاوخ 

کی  ، یرامیب ناشن  کی  گنج  ؛  تسین ناسنا  کانتشحو  گرزب و  یرامیب  گنج 
. تسا یلم  تیمکاح  سوریو  یعقاو  یرامیب   . تسا هجیتن 

یتیمکاح زگرھ  اھنآ  ؛  دنا هدوبن  رادروخرب  یعقاو  تیمکاح  زا  ایشنروی  یاھتلم 
. دیامن ظفح  یناھج  یاھگنج  یاھیرگناریو  یبیرخت و  تارثا  زا  ار  اھنآ  هک  دنا  هتشادن 
رد هکلب   ، دنشک یمن  تسد  تیمکاح  زا  اھتلم   ، رشب عون  ِیناھج  تلود  داجیا  رد 
نآ زا  هک  دننک  یم  داجیا  یناھج  رادیاپ  ، و  تین نسح  اب   ، یعقاو تیمکاح  کی  عقاو 

لماک روط  هب  اھگنج  ۀیلک  ربارب  رد  اھنآ  زا  دوب  دھاوخ  رداق  لماک  روط  هب  سپ 
یلم روما  ؛  دش دھاوخ  هرادا  یلحم  یاھتلود  قیرط  زا  یلحم  روما   . دنک تظفاحم 
دھاوخ تیریدم  یناھج  تلود  طسوت  یللملا  نیب  روما  ؛ و  یلم یاھتلود  قیرط  زا 

. دش

، یجراخ یاھتسایس   ، یساملپید  ، اھنامیپ قیرط  زا  دناوت  یمن  یناھج  حلص 
یاھتیمکاح اب  تقوم  ییاج  هب  اج  زا  رگید  عون  رھ  ای   ، تردق یاھنزاوت   ، اھفالتئا

تیمکاح یناھج —  تلود  قیرط  زا  دیاب  یناھج  نوناق   . دوش ظفح  هنایارگ  یلم 
. دوش ارجا  دیآ و  دوجو  هب  رشب —  عون  یمامت 

هزورما  . دش دھاوخ  دنم  هرھب  یرتشیب  رایسب  یدازآ  زا  درف  یناھج  تلود  تحت 
رارق تایلام  تخادرپ  تحت  اسرف  تقاط  ًابیرقت  یا  هنوگ  هب  گرزب  یاھتردق  ِنادنورھش 

یاھتلود هک  یماگنھ  ، و  دنوش یم  لرتنک  ، و  دنیآ یمرد  تراظن  تحت   ، دنریگ یم 
ناتسد هب  یللملا  نیب  روما  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  تیمکاح  هک  دنشاب  لیام  یلم 

نایم زا  یدرف  یاھیدازآ  رد  ینونک  ۀلخادم  نیا  ۀدمع  شخب  دنراپسب  یناھج  تلود 
. تفر دھاوخ 

یسارکمد ِیصخش  یاھیدازآ  کرد  یارب  یعقاو  تصرف  کی  یناھج  تلود  تحت 
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دوخ ۀطسفس   . دش دھاوخ  هداد  یلم  یاھھورگ  هب  نآ  زا  یدنم  هرھب  یقیقح و 
حلص نیون  رصع   ، یناگرزاب لوپ و  یناھج  میظنت  اب   . تفای دھاوخ  نایاپ  یراتخم 
لقادح ، و  دیآ دوجو  هب  دناوت  یم  یناھج  نابز  کی  یدوز  هب   . دمآ دھاوخ  یناھج 
یناھج هاگدید  کی  اب  یبھاذم  ای  یناھج —  بھذم  کی  نتشاد  هب  یدیما  یزور 

. تشاد دھاوخ  دوجو  — 

عون یمامت  لماش  عمج  هک  نیا  ات  دش  دھاوخن  حلص  بجوم  زگرھ  یعمج  تینما 
. دوش رشب 

، و دروآ دھاوخ  ار  نیمز  رد  رادیاپ  حلص  رشب  عون  ۀدنیامن  تلود  ِیسایس  تیمکاح 
دھاوخ نیمضت  اھناسنا  ۀیلک  نایم  رد  ار  یھاوخکین  دبا  یارب  ناسنا  یونعم  یردارب 

رد یھاوخکین  نیمز و  رد  حلص  نآ  قیرط  زا  هک  درادن  دوجو  یرگید  هار  چیھ  . و  دومن
. دبای ققحت  دناوتب  اھناسنا  نایم 

~ ~ ~ ~ ~

اب وج  حلص  ناداتسا  تئیھ  کی  ظفح  رد  وا  نارسپ  نوتیوبمیس  گرم  زا  دعب 
تئیھ هب  هک  دعب  نارود  یحیسم  ناراگزومآ  رگا   . دندش ور  هب  ور  یگرزب  تالکشم 
ییابیکش دندوب و  هدراذگ  شیامن  هب  یرتشیب  یدنمدرخ  دنتسویپ  هیمورا  ناداتسا 

. دش یم  رتگرزب  رایسب  یسیع  یاھشزومآ  تارثا  دندوب  هتسب  راک  هب  یرتشیب 

باختنا اما   ، درک کمک  تساوخرد  هیفلدالیف  رد  رنبَا  زا  نوتیوبمیس  رسپ  نیرتگرزب 
ریذپان و فاطعنا  اھنآ  هک  ظاحل  نیدب   ، دوب هتسجخان  رایسب  رنبَا  طسوت  ناراگزومآ 
ار ناشبھذم  هک  دندمآرب  نیا  ددصرد  ناراگزومآ  نیا   . دندمآرد بآ  زا  ریذپان  شزاس 

یاھینارنخس هک  دندربن  نامگ  زگرھ  اھنآ   . دننک طلسم  رگید  تاداقتعا  یور 
هتفای ماجنا  یسیع  دوخ  طسوت  دش  یم  هراشا  نآ  هب  بلغا  هک  ناوراک  یامنھار 

. دوب

کمک زا  ردارب  هس   ، تفای شیازفا  یمگردرس  ناداتسا  تئیھ  رد  هک  جیردت  هب 
هب نآ  اھدعب   . دش هتسب  هسردم  لاس  جنپ  زا  دعب  ، و  دندیشک تسد  دوخ  یلام 
یاھنشج زا  یکی  اب  طابترا  رد  ماجنارس  دش و  ییاشگزاب  ییارتیم  دبعم  کی  ناونع 

. دیدرگ دوبان  یزوس  شتآ  رثا  رد  اھنآ  ۀناتسمرس 

( حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 25   ) مکی یس و  لاس  - 7

یاھرفس هک  تسناد  یم   ، تشگزاب رزخ  یایرد  هب  رفس  زا  یسیع  هک  یماگنھ 
نیطسلف زا  جراخ  هب  رگید  رفس  کی  طقف  وا   . تسا هتفای  نایاپ  ًابیرقت  وا  یناھج 
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هرصان هب  موحانرفک  زا  هاتوک  رادید  کی  زا  دعب  وا   . دوب هیروس  هب  نآ  ، و  داد ماجنا 
لیروآ طساوا  رد  وا   . دومن فقوت  نودی  رد  زور  دنچ  یارب  رادید  روظنم  هب  ، و  تفر

، داد همادا  ار  شرفس  لامش  یوس  هب  اجنآ  زا  وا   . دومن کرت  روص  دصقم  هب  ار  هرصان 
. دوب هیکاطنا  وا  دصقم  اما   ، دومن تماقا  ًاتقوم  نودیس  رد  زور  دنچ  یارب  و 

رد  . تسا هیروس  نیطسلف و  رد  یسیع  یاھنت  تحایس  ریس و  ِلاس  نیا 
روشک فلتخم  یاھشخب  رد  نوگانوگ  یاھمان  اب  وا  رفس  ِلاس  نیا  رساترس 

راگزومآ ، و  قشمد بتاک   ، موحانرفک زاس  قیاق   ، هرصان راجن  دوب : هدش  هتخانش 
. هیردنکسا

، درک هدھاشم   ، درک راک   ، درک یگدنز  هیکاطنا  رد  هام  ود  زا  شیب  ناسنا  رسپ 
هک تفرگ  دای  تدم  یمامت  رد  ، و  درک یناحور  تمدخ   ، درک رادید   ، درک هعلاطم 
تبسن ، و  دنک یم  ساسحا   ، دشیدنا یم  هنوگچ   ، دنک یم  یگدنز  هنوگچ  ناسنا 

هب وا  هرود  نیا  زا  هتفھ  هس  یارب   . دھد یم  ناشن  شنکاو  یرشب  دوجو  طیحم  هب 
رفس نیا  رد  هک  رگید  ناکم  رھ  زا  رت  ینالوط  یتدم  وا   . درک راک  زاسرداچ  کی  ناونع 
رد لوسر  سلوپ  هک  یماگنھ   ، دعب لاس  هد   . دنام یقاب  هیکاطنا  رد  دومن  رادید 
قشمد بتاک  نیرتکد  اب  هطبار  رد  شناوریپ  هک  دینش  درک و  یم  هظعوم  هیکاطنا 

دندوب هدینش  ار  داتسا  دوخ  یادص  شنادرگاش  هک  تسناد  یمن   ، دنیوگ یم  نخس 
. دندوب هداد  شوگ  وا  یاھشزومآ  هب  و 

دنچ یارب  ، و  تفر هیرصیق  هب  بونج  یوس  هب  لحاس  دادتما  رد  هیکاطنا  زا  یسیع 
. تفر افای  هب  داد و  همادا  تکرح  هب  لحاس  دادتما  رد  سپس  ، و  دنام اجنآ  رد  هتفھ 

ریسم هزغ  زا  وا   . تفر هزغ  ، و  دودشا  ، هنبی هب  یزرم  نورد  ریسم  یط  اب  افای  زا  وا 
. دنام یقاب  اجنآ  رد  هتفھ  کی  یارب  تفر و  عبشرئب  هب  دومن و  یط  ار  یزرم  نورد 

بلق زا  روبع  اب  اھنت  درف  کی  ناونع  هب  ار  شیوخ  ییاھن  روت  سپس  یسیع 
رفس نیا  رد  وا   . تفر لامش  رد  ناد  هب  بونج  رد  عبشرئب  زا  وا   . دومن زاغآ  نیطسلف 

وا  ) میلشروا  ،( دید ار  شدلوت  ناکم  هک  ییاج   ) محل تیب   ، نوربھ رد  لامش  یوس  هب 
، مینج نیع   ، عباج  ، هرماس  ، میکش  ، راخوس  ، هنوبل  ، توریثب  ،( درکن رادید  اینع  تیب  زا 

شرفس موحانرفک  هیلدجم و  میرم  ۀیرق  زا  روبع  اب  وا   . دومن فقوت  نودام  ، و  رود نیِع 
اتھاراک قیرط  زا  مورِم  یاھبآ  قرش  زا  روبع  زا  سپ  ، و  داد همادا  لامش  یوس  هب  ار 

. تفر پیلیف  ۀیرصیق  ای  ناد  هب 

تماقا یاھناکم  کرت  هب  ار  وا   ، یسیع رد  نکاس  یرکف  هدننک  میظنت  نونکا 
ۀنیمز رد  ار  شراک  دناوتب  دورب و  نومرح  هوک  یالاب  هب  ات  تشگ  نومنھر  اھناسنا 
نیرتمھم ۀدنامیقاب  هب  شلماک  فقو  راک  دناسر و  مامتا  هب  شیرشب  نھذ  رب  الیتسا 

. دیامن لیمکت  ار  نیمز  رد  شراک 
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ایشنروی رد  داتسا  ینیمز  تایح  رد  هداعلا  قراخ  لومعمریغ و  راودا  نآ  زا  یکی  نیا 
یاھ هپت  رد  ییاھنت  ماگنھ  رد  وا  هک  دوب  یا  هبرجت  رگید  هباشم  رایسب  دروم  کی   . دوب
هوک رد  اوزنا  ۀرود  نیا   . دنارذگ رس  زا  شدیمعت  لسغ  زا  دعب  تسرد  الپ  هب  کیدزن 

ِیکینکت نایاپ  ینعی   ، دوب وا  یرشب  ًافرص  یناگدنز  نارود  نایاپ  رگناشن  نومرح 
. و دوب اطعا  رت  یھلا  زاف  زاغآ  رگناشن  یدعب  یاوزنا  هک  یلاح  رد   ، یناسنا یاطعا 

یگدنز ییاھنت  رد  ادخ  اب  نومرح  هوک  یاھبیشارس  رد  هتفھ  شش  یارب  یسیع 
. درک

نومرح هوک  رد  تقوم  تماقا  - 8

، درک هدامآ  ار  دوخ  مزاول  پیلیف  هیرصیق  یکیدزن  رد  تقو  یردق  فرص  زا  دعب  یسیع 
ۀداج دادتما  رد   ، تلغت مان  هب  ناوجون  کی  ربراب و  ناویح  کی  نتخاس  مھارف  زا  سپ  و 

نج تیب  هب  ینامز  هک  نومرح  هوک  یاھ  هنماد  رد  یا  هدکھد  یوس  هب  قشمد 
دالیم زا  دعب  لاس 25  توا  طساوا  رد  ًابیرقت   . داد همادا  دوخ  تکرح  هب  دوب  فورعم 

نتشاذگ اج  هب  زا  سپ  تخاس و  اپرب  اجنیا  رد  ار  دوخ  یلصا  رقم  وا   ، حیسم
ار یسیع  تلغت   . تفر الاب  هوک  ۀنکس  زا  یلاخ  یاھبیشارس  زا  تلغت  دزن  شمزاول 

یتوف ًادودح 6000  عافترا  رد  صخشم  ۀطقن  کی  ات  هوک  یالاب  ات  لوا  زور  نیا  رد 
انب دنتخاس و  یگنس  فرظ  کی  اجنآ  رد  اھنآ   . دومن یھارمھ  ایرد  حطس  زا  رتالاب 

. دراذگب اذغ  نآ  رد  راب  ود  یا  هتفھ  تلغت  هک  دش 

زا یھاتوک  ۀلصاف  هب  طقف  یسیع   ، دومن کرت  ار  تلغت  وا  هک  نیا  زا  دعب   ، لوا زور 
شردپ زا  اھزیچ  ریاس  ۀرمز  رد  وا   . دنک اعد  ات  دومن  گنرد  هاگنآ  تفر و  الاب  هوک 

دومن تساوخرد  وا  “ . دشاب تلغت  اب   ” ات دنادرگزاب  ار  نابھاگن  میفارس  هک  تساوخ 
. و دور الاب  ییاھنت  هب  یناسنا  دوجو  تایعقاو  اب  شیالقت  نیرخآ  هب  هک  دبای  هزاجا 
نیا لخاد  هب  وا  رد  نکاس  یرکف  ۀدننک  میظنت  اب  طقف  وا   . دش هتفریذپ  وا  تساوخرد 

. دھد بلق  توق  دنک و  ییامنھار  ار  وا  ات  تفر  گرزب  نومزآ 

ای کی  یارب  طقف  وا  ؛  دروخ یم  اذغ  ییوج  هفرص  اب  دوب  هوک  رد  هک  یماگنھ  یسیع 
هک یرشب  قوف  تادوجوم   . درک عانتما  اھاذغ  یمامت  ندروخ  زا  تبون  رھ  رد  زور  ود 

اب ار  اھنآ  وا  ، و  دش ریگرد  اھنآ  اب  حور  رد  وا  ، و  دندش هجاوم  وا  اب  هوک  نیا  رد 
ایناتِس متسیس  رد  وا  یلصا  نانمشد  اھنآ   . دندوب یعقاو   ، داد تسکش  یدنمتردق 

ناسنا کی  ینالقع  یاھیزادرپ  لایخ  زا  هک  دندوبن  یلایخ  یحابشا  اھنآ   . دندوب
کی یاھایور  زا  ار  تیعقاو  تسناوت  یمن  هک  یا  هنسرگ  تدش  هب  هدش و  فیعضت 

. دنشاب هدش  یشان  دھد  صیخشت  شوشغم  نھذ 

رد  . دنارذگ نومرح  هوک  رد  ار  ربماتپس  لوا  ۀتفھ  هس  توا و  رخآ  ۀتفھ  هس  یسیع 
هب ار  تیصخش  لرتنک  ینھذ و  کرد  ریاود  هب  لین  یناسنا  راک  وا  اھ  هتفھ  نیا  لوط 
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میظنت  ، شینامسآ ردپ  اب  یناحور  یمدمھ  ۀرود  نیا  رساترس  رد   . دیناسر نایاپ 
قولخم نیا  یناسنا  فدھ   . دومن لیمکت  ار  هلوحم  تامدخ  زین  وا  رد  نکاس  ۀدننک 
هدننک میظنت  نھذ و  ندومن  نازیم  ییاھن  زاف  طقف   . دمآ تسد  هب  اجنآ  رد  نیمز 

. دسر ماجنا  هب  ات  دنام  یقاب 

شیتشھب ردپ  اب  یناحور  ۀتسسگان  یمدمھ  زا  هتفھ  جنپ  زا  شیب  زا  دعب  یسیع 
ِییاضف ینامز –  یلجت  ِیدام  حوطس  رب  شیزوریپ  تیعطق  زا  شتعیبط و  زا 

تعیبط رب  شیھلا  تعیبط  یالیتسا  هب  وا   . تفای نانیمطا  قلطم  روط  هب  تیصخش 
. درکن گنرد  نآ  ندومن  حیرصت  رد  تشاد و  رواب  لماک  روط  هب  شیرشب 

هزاجا هک  دومن  تساوخرد  شردپ  زا  یسیع   ، هوک رد  تقوم  تماقا  نایاپ  هب  کیدزن 
ایناتِس زا  شنانمشد  اب   ، فسوی نب  عشوی  ناونع  هب   ، ناسنا رسپ  ناونع  هب  دبای 
، نومرح هوک  رد  رخآ  ۀتفھ  لوط  رد   . دش تباجا  تساوخرد  نیا   . دیامن وگتفگ 
یگدنیامن ار  رفیسول  هک   ) ناطیش  . تسویپ عوقو  هب   ، ناھج نومزآ   ، گرزب ۀسوسو 

دنتفای روضح  یسیع  ربارب  رد   ، ایشسگیلک  ، یا هرایس  رگشروش  سنرپ  و  درک ) یم 
نومزآ نیرخآ  نیا   ،“ هسوسو  ” نیا . و  دندش تیور  لباق  وا  یارب  لماک  روط  هب  و 

هب یطبر  چیھ   ، یغای یاھتیصخش  طلغ  ِییامن  هولج  طیارش  رد  یرشب  یرادافو 
هب یطبر  چیھ  نآ   . تشادن هناروسج  لامعا  ای   ، دبعم یور  ندرب  الاب   ، کاروخ
دنمناوت و ناھج  کی  رب  تیمکاح  هب  هکلب   ، تشادن ایند  نیا  یاھیھاشداپ 
ۀداتفا بقع  راصعا  یارب  امش  یاھ  هتشون  یزادرپدامن   . دوب طوبرم  دنمھوکش 

رد هک  دنمھفب  دیاب  دعب  یاھلسن  . و  دندوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  ایند  ۀناگ  هچب  ۀشیدنا 
. دنارذگ رس  زا  ار  یگرزب  یالقت  هچ  ناسنا  رسپ   ، نومرح هوک  رد  دادیوررپ  زور  نآ 

، رفیسول یاھ  هداتسرف  لباقتم  تاداھنشیپ  تاداھنشیپ و  زا  یرایسب  ربارب  رد 
رسپ یا  وت  ، و  دبای ققحت  نم  یتشھب  ردپ  تساوخ  : ” داد خساپ  ًافرص  یسیع 

نم  . دنھد رارق  یرواد  دروم  ار  وت  یھلا  یا  هنوگ  هب  اھمایا  یامدق   ، نم رگشروش 
دروم هنالداع  روط  هب  ار  وت  مناوت  یم  یتخس  هب  نم  ؛  متسھ وت  ردپ  هدننیرفآ و 

تاضق یرواد  هب  ار  وت  نم   . یا هدرک  در  شیپ  زا  ارم  ششخب  وت  ، و  مھد رارق  یرواد 
“. مراپس یم  رتگرزب  ناھج  کی 

ربارب رد   ، رفیسول یداھنشیپ  یاھراکھار  اھیراکشزاس و  یمامت  ربارب  رد  یسیع 
: داد خساپ  ًافرص  مسج  رد  یاطعا  اب  هطبار  رد  هدنبیرف  یاھحرط  نیا  یمامت 

، تفای نایاپ  تخس  نومزآ  هک  یماگنھ  و  “ . دبای ققحت  نم  یتشھب  ردپ  تساوخ  ”
. درک یناحور  تمدخ  وا  هب  تشگزاب و  یسیع  دزن  هدش  ادج  ِنابھاگن  میفارس 

، تعیبط توکس  رد  ناتخرد و  نایم  رد   ، ناتسبات رخاوا  رد  رھظ  زا  دعب  کی  رد 
وا زور  نآ  رد   . دروآ تسد  هب  ار  شناھج  یارچ  نوچ و  یب  تیمکاح  نادابن  لیئاکیم 

نتسیز راک  نیا   . دومن لیمکت  دوب  هدش  نییعت  هدننیرفآ  نارسپ  یارب  هک  ار  یراک 
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اضف نامز و  یلماکت  تارک  رد  یناسنا  مسج  تھابش  رد  هتفای  روھظ  لماک  یگدنز 
، دعب اھھام   ، وا دیمعت  لسغ  زور  ات  مھم  رایسب  درواتسد  نیا  یناھج  مالعا   . دوب

. و تفای ماجنا  هوک  رد  زور  نآ  رد  یتسار  هب  راک  نیا  یمامت  اما   ، دشن ماجنا 
رفیسول شروش   ، دمآ نییاپ  نومرح  هوک  رد  شتقوم  رفس  زا  یسیع  هک  یماگنھ 

یسیع  . دش لصف  لح و  ًالمع  ایشنروی  رد  ایشسگیلک  یبلط  ییادج  ایناتِس و  رد 
نیا  . دوب هتخادرپ  ار  شناھج  تیمکاح  ندروآ  تسد  هب  یارب  موزل  دروم  یاھب  نیرخآ 

صخشم دھد و  یم  ناماس  ار  نارگشروش  یمامت  تیعضو  دوخ  ۀطساو  هب  راک 
تسا نکمم  دنھد ) خر  ینامز  رگا   ) هدنیآ یاھبوشآ  هنوگ  نیا  یمامت  هک  دزاس  یم 

ناوت یم   ، ور نیا  زا   . دنریگ رارق  یگدیسر  دروم  رثؤم  یا  هنوگ  هب  گنرد و  یب 
لسغ زا  شیپ  یتدم  یسیع  ِگرزب “ ۀسوسو   ” حالطصا هب  هک  دومن  هدھاشم 

. تسویپ عوقو  هب  دادخر  نآ  زا  دعب  تسرد  هن  وا و  دیمعت 

نییاپ هوک  زا  تشاد  یسیع  هک  روطنیمھ   ، هوک رد  تقوم  تماقا  نیا  نایاپ  رد 
. دومن دروخرب  دوب  رادید  ناکم  هب  ندمآ  الاب  لاح  رد  اذغ  اب  هک  تلغت  اب   ، دمآ یم 

نم ؛  تسا هدیسر  نایاپ  هب  تحارتسا  ۀرود  : ” تفگ طقف  وا  ندنادرگزاب  اب  یسیع 
درم کی  وا  ناد  یوس  هب  اھنآ  تشگزاب  یط  “ . مدرگزاب مردپ  راک  ماجنا  هب  دیاب 

هب ار  رخ  دومن و  کرت  ار  ناوجون  رسپ  وا  ناد  رد   . دوب یا  هتفای  رییغت  رایسب  شوماخ و 
هار بونج  یوس  هب  دوب  هدمآ  موحانرفک  هب  هک  یھار  نامھ  زا  سپس  وا   . داد وا 

. داتفا

راظتنا نامز  - 9

، دوب اھ  همیخ  نشج  هرافک و  زور  ماگنھ  رد  ًابیرقت   ، ناتسبات نایاپ  هب  کیدزن  نونکا 
هارمھ هب  دعب  زور  تشاد و  موحانرفک  رد  یگداوناخ  رادید  کی  تبس  یط  یسیع 

هب شرج و  رانک  هچایرد و  قرش  یوس  هب  وا   . دش میلشروا  ۀناور  یدبز  رسپ  انحوی 
یخرب زا  ریسم  یط  شرفسمھ  هارمھ  هب  وا  هک  یلاح  رد   . تفر ندرا  ۀرد  یوس 

. درک هدھاشم  یسیع  رد  یگرزب  رییغت  کی  انحوی   ، دومن رادید 

دوز حبص  ، و  دندرک فقوت  یناتب  رد  شنارھاوخ  رزاعلیا و  دزن  هنابش  انحوی  یسیع و 
نآ فارطا  رھش و  لخاد  رد  ار  هتفھ  هس  ًابیرقت  اھنآ   . دنتفر میلشروا  هب  دعب  زور 

میلشروا هب  ییاھنت  هب  انحوی  اھزور  یرایسب   . درک نینچ  انحوی  لقادح   ، دندنارذگ
تخادرپ و ندز  مدق  هب  رواجم  یاھ  هپت  شوح  لوح و  رد  یسیع  هک  یلاح  رد   ، تفر

. تخادرپ تشھب  رد  شردپ  اب  یناحور  یمدمھ  راک  هب  تبون  نیدنچ  رد 

یمامت نایم  زا  انحوی   . دندوب رضاح  هرافک  زور  یبھذم  تامدخ  رد  اھنآ  یود  رھ 
یسیع اما   ، دیدرگ رثأتم  رتشیب  زور  نیا  مسارم  زا  یدوھی  یبھذم  نییآ  یاھزور 
درکلمع نیا   ، ناسنا رسپ  یارب   . دنام یقاب  شوماخ  دنمشیدنا و  رگ  هراظن  کی 
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رتکاراک و تسردان  رگنایامن  ار  اھراک  نیا  یمامت  وا   . دوب کانفسا  راب و  تقر 
راک کی  ناونع  هب  زور  نیا  یاھراک  هب  وا   . درک یم  یقلت  تشھب  رد  شردپ  یاھیگژیو 

. تسیرگن یم  نارکیب  ششخب  قیاقح  یھلا و  تلادع  یاھتیعقاو  نوماریپ  کحضم 
درکیور شردپ و  زیمآرھم  تشرس  نوماریپ  یعقاو  تقیقح  مالعا  ات  دینازوس  وا 

نامز هک  داد  زردنا  وا  هب   ، وا رادافو  حصان  اما   ، دزاس راکشآ  ار  ناھج  رد  وا  ۀدنیاشخب 
تفگ یددعتم  بلاطم  یسیع   ، یناتب رد   ، بش نآ  اما   . تسا هدیسرن  ارف  زونھ  وا 
هک ار  هچنآ  یعقاو  تیمھا  انحوی  ؛ و  تخاس هتفشآ  دایز  ۀزادنا  هب  ار  انحوی  هک 

. دیمھفن لماک  روط  هب  زگرھ  تفگ  رصع  نآ  رد  ناشدونش  رد  یسیع 

نیا  . دنامب انحوی  اب  اھ  همیخ  نشج  ۀتفھ  رساترس  رد  هک  تشاد  همانرب  یسیع 
. دوب یدوھی  تالیطعت  ماگنھ  نآ  ؛  دوب هنالاس  لیطعت  نیطسلف  یمامت  یارب  نشج 

ۀراظن زا  هک  دوب  راکشآ   ، درکن تکرش  تبسانم  نیا  یداش  رد  یسیع  هچ  رگا 
ار یدنسرخ  درب و  یم  تذل  ناوج  ریپ و  شخب  ترسم  فعش  روش و  یشوخرس و 

. درک یم  هبرجت 

، دومن کرت  ار  انحوی  یسیع   ، رورس نشج و  مامتا  زا  شیپ  نشج و  ۀتفھ  طسو  رد 
شیتشھب ردپ  اب  دناوتب  اجنآ  رد  ات  دنک  ییوج  تولخ  اھ  هپت  رد  تسا  لیام  هک  تفگ  و 

رارصا یسیع  اما   ، دورب وا  اب  دوب  لیام  انحوی   . دشاب هتشاد  یناحور  یمدمھ  رتھب 
رسپ تیلوئسم  راب  وت  هک  تسین  مزال  : ” تفگ وا   . دنامب اھنشج  یط  وا  هک  دومن 
دیاب نابھگن  طقف   ، دباوخ یم  شمارآ  رد  رھش  هک  یلاح  رد  ؛  ینک لمح  ار  ناسنا 

رد ییاھنت  هتفھ  کی  ًابیرقت  زا  دعب   . تشگن زاب  میلشروا  هب  یسیع  “ . دنامب رادیب 
زور کی  لزنم  هب  نتفر  ریسم  رد  وا   . دش موحانرفک  مزاع  وا   ، یناتب یکیدزن  رد  اھ  هپت 

لوئاش هاش  هک  ییاج  یکیدزن  رد   ، عوبلج یاھ  هپت  یبیشارس  رد  ار  بش  کی  و 
، دیسر موحانرفک  هب  هک  یماگنھ  ؛ و  دنارذگ ییاھنت  رد   ، دوب هتفرگ  ار  دوخ  ناج 

. دوب هدومن  کرت  میلشروا  رد  ار  انحوی  هک  دیسر  یم  رظن  هب  یماگنھ  زا  رت  شاشب 

هاگراک رد  دوب و  نآ  رد  شیصخش  مزاول  هک  یا  هچقودنص  هب  یسیع  دعب  زور  حبص 
هضرع راک  یارب  ار  دوخ  ، و  دیشوپ ار  شدنبشیپ  وا   . تفر دوب  هدنام  یقاب  یدبز 

رظتنم هک  نیا  نمض   ، مراد هاگن  لوغشم  ار  مدوخ  نم  تسا  مزال  : ” تفگ ، و  دومن
قیاق هاگراک  رد  دعب  لاس  ۀیوناژ  ات  هام  نیدنچ  وا  و  “ . متسھ منامز  ندیسر  ارف 

اب ندرک  راک  زا  هرود  نیا  زا  دعب  بوقعی   . درک راک  بوقعی  شردارب  رانک  رد  یزاس 
راک نیرتمھم  نوماریپ  شمھف  رد  ییاھدیدرت  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، یسیع

هب تبسن  ار  شنامیا  لماک  روط  هب  یتسار و  هب  زگرھ  رگید   ، دش داجیا  ناسنا  رسپ 
. دادن تسد  زا  یسیع  تیرومأم 

دوخ تقو  رتشیب  یزاس  قیاق  هاگراک  رد  یسیع  راک  زا  ییاھن  ۀرود  نیا  لوط  رد  وا 
رد ار  یدایز  تاقشم  وا   . دنارذگ رتگرزب  یاھیتشک  زا  یخرب  لخاد  لیمکت  رد  ار 

زا نیسحت  لباق  یشخب  هک  یماگنھ  دش و  لمحتم  دوخ  یتسد  یاھراک  یمامت 
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ار تیاضر  یرشب  تیقفوم  رطاخ  هب  هک  دیسر  یم  رظن  هب  دیناسر  یم  نایاپ  هب  ار  راک 
، دومن یم  فلت  تیمھا  مک  یاھزیچ  یور  یکدنا  تقو  وا  هچ  رگا   . دنک یم  هبرجت 
تخس راکتعنص  کی  دیسر  یم  یصخشم  راک  رھ  تایرورض  هب  تبون  هک  یماگنھ 

. دوب شوک 

رد یو   . دیسر موحانرفک  رد  ییحی  مان  هب  یدرف  هب  یتاعیاش   ، نامز تشذگ  اب 
ییحی ، و  درک یم  هظعوم  داد  یم  دیمعت  لسغ  ندرا  دور  رد  ار  ناراک  هبوت  هک  یلاح 
لسغ دینک و  هبوت   ، تسا کیدزن  ینامسآ  یھاشداپ  : ” درک یم  هظعوم  نینچ 
هناخدور بایاپ  زا  ییحی  هک  داد  یم  شوگ  تاشرازگ  نیا  هب  یسیع  “ . دیبای دیمعت 

. درک تکرح  یدنک  هب  ندرا  دور  ۀرد  یوس  هب  دوب  رتکیدزن  همھ  زا  میلشروا  هب  هک 
ۀیوناژ هام  رد  ییحی  هک  نیا  ات   ، تخاس یم  قیاق  وا   ، داد همادا  راک  هب  یسیع  اما 
یکیدزن رد  یا  هطقن  ات  هناخدور  یالاب  هب  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 26   ، دعب لاس 

نامز : ” دومن مالعا  نینچ  ، و  داھن نیمز  رب  ار  دوخ  رازبا  وا  ماگنھ  نآ  رد   . درک رفس  الپ 
. دومن هضرع  ییحی  هب  دیمعت  لسغ  یارب  ار  دوخ  ًاروف  “، و  هدیسر ارف  نم 

نییاپ ات  الاب  زا  یسیع  هک  نیا  زا  سپ   . دوب هتفرگ  رارق  یدایز  رییغت  تحت  یسیع  اما 
وا یناحور  تامدخ  اھرادید و  زا  هک  مدرم  زا  یکدنا  دادعت  طقف  دومن  شدرگ  نیمز 

درف کی  ناونع  هب  هک  ار  یصخش  نامھ  ناگمھ  ِراگزومآ  رد  دندرب  یم  تذل 
. و دنتخانش ًابقاعتم  دنتشاد  تسود  هتخانش و  نیشیپ  یاھلاس  رد  یصوصخ 
ناونع هب  وا  یدعب  شقن  رد  وا  تخانش  رد  وا  نیزاغآ  نارو  هرھب  ِیناوتان  نیا  یارب 
یارب یحور  ینھذ و  ینوگرگد  نیا   . تشاد دوجو  یلیلد  اناوت  ناگمھ و  راگزومآ 
نومرح هوک  رد  دادیوررپ  تقوم  تماقا  لوط  رد  ، و  تفر یم  شیپ  ینالوط  یاھلاس 

. دیسر نایاپ  هب 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 135
هدنھد دیمعت  ییحی 

لبق لاس  نئوژ  رد  هک  یلوق  قباطم   ، حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس 7  سرام  رد 25 
تبازیلا هام  جنپ  یارب   . دمآ ایند  هب  هدنھد  دیمعت  ییحی  دوب  هداد  تبازیلا  هب  لیئربج 

وا  ، تفگ ایرکز  شرھوش  هب  هک  یماگنھ  ؛ و  تشاد هاگن  یفخم  ار  لیئربج  رادید 
ییحی دلوت  زا  شیپ  هتفھ  شش  دودح  رد  هک  نیا  زا  دعب  طقف  دش و  نارگن  رایسب 

لیئربج رادید  زج  هب   . درک رواب  لماک  روط  هب  ار  وا  ۀتفگ  تشاد  لومعمریغ  یایور  کی 
دیمعت ییحی  دلوت  هب  یعیبط  قوف  ای  یداعریغ  زیچ  چیھ   ، ایرکز باوخ  تبازیلا و  اب 

. دوبن طبترم  هدنھد 

هب لاس  زور و  هب  زور  وا   . دش هنتخ  یدوھی  تنس  قباطم  ییحی  زور  نیمتشھ  رد 
هتخانش هیدوھی  رھش  ناونع  هب  ناراگزور  نآ  رد  هک  کچوک  یا  هدکھد  رد   ، لاس

کی تروص  هب   ، تشاد رارق  میلشروا  برغ  رد  لیام  راھچ  دودح  رد  ، و  دوب هدش 
. دش گرزب  یلومعم  کدوک 

اب شنیدلاو  هارمھ  هب  وا  رادید  ییحی  یکدوک  نیزاغآ  نارود  رد  هثداح  نیرتدادیوررپ 
نس لاس  شش  زا  شیب  یکدنا  وا  هک  یماگنھ   . دوب یرصان  ۀداوناخ  یسیع و 

. داد خر  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 1  رد  نئوژ  هام  رد  رادید  نیا   ، تشاد

ار ناوج  رسپ  کیتامتسیس  شزومآ  ییحی  نیدلاو   ، هرصان زا  اھنآ  تشگزاب  زا  سپ 
؛ تشادن دوجو  هسینک  هب  هتسباو  ۀسردم  چیھ  کچوک  ۀدکھد  نیا  رد   . دندرک زاغآ 
زا تبازیلا  ، و  دوب هتفای  شزومآ  بوخ  ًاتبسن   ، دوب نھاک  کی  ایرکز  نوچ   ، لاح نیا  اب 
رابت زا  وا  هک  اجنآ  زا  ؛  دوب هدید  شزومآ  رتھب  بتارم  هب  هیدوھی  یلومعم  نز  کی  دح 

ناشکدوک هناگی  ییحی  نوچ   . دوب رادروخرب  تناھک  زا  زین  وا   ، دوب نوراھ “ نارتخد  ”
طقف ایرکز   . دندرک فرص  یو  یونعم  ینھذ و  شزومآ  یور  ار  یدایز  تقو  اھنآ   ، دوب

شخب وا  ور  نیا  زا   ، تشاد ار  میلشروا  رد  دبعم  رد  تمدخ  زا  یھاتوک  یاھ  هرود 
. داد صیصخت  شرسپ  شزومآ  هب  ار  شتقو  ۀدمع 

. دنداد یم  شرورپ  دنفسوگ  نآ  رد  هک  دنتشاد  کچوک  ۀعرزم  کی  تبازیلا  ایرکز و 
قودنص زا  ایرکز  اما   ، دش یم  نیمأت  ناشیگدنز  نیمزرس  نیا  رد  یتخس  هب  اھنآ 
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. درک یم  تفایرد  بترم  یرمتسم  کی  دوب  هتفای  صیصخت  تناھک  هب  هک  دبعم 

دوش یم  هریذن  کی  ییحی  - 1

، دوش لیصحتلا  غراف  نآ  زا  یگلاس  هدراھچ  نس  رد  هک  تشادن  یا  هسردم  ییحی 
نامیپ هک  دندوب  هدرک  باختنا  وا  یارب  بسانم  یلاس  ناونع  هب  ار  نیا  وا  نیدلاو  اما 

نیَع  هب  ار  ناشرسپ  تبازیلا  ایرکز و   ، ور نیا  زا   . دھد ماجنا  ار  ندش  هریذن  یمسر 
رد ، و  دوب هریذن  یردارب  نمجنا  یبونج  رقم  اجنیا   . دندرب هدرم  یایرد  رانک  رد  یِدَج  

یگدنز عون  نیا  هب  یبھذم  موسر  قباطم  هتسیاش و  یا  هنوگ  هب  ناوج  رسپ  اجنآ 
یندیشون هنوگ  همھ  زا  زیھرپ  یارب  ندرک  دھع  مسارم و  نیا  زا  دعب   . دش دراو 

میلشروا هب  هداوناخ   ، ناگدرم سمل  زا  زارتحا  ، و  وم ندرک  دنلب  ، و  هدننک تسم 
یارب راک  نیا   . دومن لیمکت  ار  ینابرق  میدقت  ییحی   ، دبعم ربارب  رد  اجنآ  رد  ، و  تفر

. دوب روآ  مازلا  دندش  یم  دھعتم  ندش  هریذن  هب  هک  ییاھنآ 

نوسماس و شرادمان  ناینیشیپ  دروم  رد  هک  ار  یگدنز  یاھنامیپ  نامھ  ییحی 
کی تروص  هب  رمعلا  مادام  ۀریذن  کی  هب   . داد ماجنا  دوب  هدش  ارجا  یبن  لئوماس 

مارتحا و نامھ  اب  ًابیرقت  نایدوھی   . دش یم  هتسیرگن  سدقم  هزنم و  تیصخش 
نیا ، و  دنتسیرگن یم  هریذن  کی  هب  دش  یم  اطعا  الاو  نانھاک  هب  هک  یسیدقت 

هدش رمعلا  مادام  فقو  هک  ییاھ  هریذن   ، هبترمالاو نانھاک  زج  هب  اریز  دوبن  بیجع 
دبعم رد  سادقالا  سدُق  هب  دنتشاد  هزاجا  هتسویپ  هک  دندوب  یصاخشا  اھنت  دندوب 

. دنوش دراو 

گرزب دنک و  تبقارم  شردپ  نادنفسوگ  زا  ات  تشگزاب  هناخ  هب  میلشروا  زا  ییحی 
. دوش شنمالاو  یرتکاراک  اب  یوق  درم  کی  ات  دوش 

دایز ۀزادنا  هب   ، ایلیا ۀرابرد  ندناوخ  ۀجیتن  رد   ، دوب هلاس  هدزناش  ییحی  هک  یماگنھ 
ار وا  ندیشوپ  سابل  ۀویش  تفرگ  میمصت  تفرگ و  رارق  لِمْرَك   هوک  ربمایپ  ریثأت  تحت 

یمرچ دنبرمک  کی  اب  ومرپ  سابل  کی  هشیمھ  ییحی  دعب  هب  زور  نآ  زا   . دنک باختنا 
روط هب  ًابیرقت  تشاد و  دق  توف  شش  زا  شیب  وا  یگلاس  هدزناش  رد   . دیشوپ یم 

یتسار هب  شندیشوپ  سابل  صاخ  کبس  تخَل و  یوم  اب  وا   . دوب هدرک  دشر  لماک 
دوعوم دنزرف  کی  هک  ناشرسپ  اھنت  نیا  زا  وا  ردام  ردپ و  . و  دوب امیس  شوخ  یناوج 

. دنتشاد یگرزب  یاھراک  راظتنا  دوب  رمعلا  مادام  ۀریذن  کی  و 

ایرکز گرم  - 2

یرامیب کی  زا  دعب  ایرکز   ، تشذگ یگلاس  هدجھ  زا  هزات  ییحی  نس  هک  یماگنھ 
تقو کی  نیا   . درک توف  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 12  هیئوژ  رد  هھام  دنچ 
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یدرف یتح   ، ناگدرم اب  سامت  هریذن  نامیپ  اریز   ، دوب ییحی  یارب  دایز  یگدز  تلجخ 
هک دوب  هدرک  شالت  ییحی  هچ  رگا   . درک یم  عونمم  ار  شدوخ  ۀداوناخ  زا 

کش  ، دنک تیاعر  ار  ناگدرم  طسوت  یگدولآ  اب  هطبار  رد  شنامیپ  یاھتیدودحم 
دعب ور  نیا  زا  ؛  تسا هدرک  تعاطا  لماک  روط  هب  هریذن  نامرف  تامازلا  زا  هک  تشاد 

یاھینابرق نانز  ِطایح  ِیا  هریذن  ۀشوگ  رد  اجنآ  رد  تفر و  میلشروا  هب  شردپ  نفد  زا 
. درک هئارا  ار  شندش  کاپ  یارب  مزال 

یسیع میرم و  زا  ات  دندرک  رفس  هرصان  هب  ییحی  تبازیلا و  لاس  نیا  ربماتپس  رد 
زاغآ ار  شیگدنز  یلصا  راک  هک  دوب  هتفرگ  ار  شمیمصت  ًابیرقت  ییحی   . دننک ندید 

نیا ماجنا  زا  وا  ۀنومن  ۀطساو  هب  نینچمھ  هکلب   ، یسیع تاملک  اب  طقف  هن  اما   ، دنک
تبقارم شردام  زا   ، ددرگزاب هناخ  هب  هک  تفرگ  زردنا  هنوگ  نیا  ، و  دش رذحرب  راک 

یسیع اب  یظفاحادخ  زا  دعب   . دنامب رظتنم  ردپ “ تعاس  ندیسر  ارف   ” یارب ، و  دنک
دیمعت دادخر  ماگنھ  ات  ار  یسیع  رگید  ییحی   ، شخب تذل  رادید  نیا  نایاپ  رد  میرم  و 

. دیدن ندرا  دور  رد  وا 

. دندومن هدنیآ  یارب  یزیر  همانرب  هب  عورش  دنتشگزاب و  ناشلزنم  هب  تبازیلا  ییحی و 
دوخ هب  دبعم  قودنص  زا  نھاک  هب  تخادرپ  لباق  ۀیمھس  شریذپ  زا  ییحی  هک  اجنآ  زا 

تسد زا  ار  ناش  هناخ  زج  هب  زیچ  همھ  لاس  ود  نایاپ  ات  اھنآ   ، دیزرو یم  عانتما 
، ور نیا  زا   . دنورب بونج  تمس  هب  نادنفسوگ  ۀلگ  اب  هک  دنتفرگ  میمصت  اذل  ؛  دنداد
رد  . دوب نوربح  هب  ناشناکم  لقن  دھاش  دوب  هلاس  تسیب  ییحی  هک  یناتسبات  رد 

رتگرزب نایرج  کی  زا  یا  هخاش  هک  رابیوج  کی  دادتما  رد  ادوھی “ نابایب   ” حالطصا هب 
زا یرادھگن  هب  ییحی   ، دش یم  دراو  یدج  نیع  رد  هدرم  یایرد  هب  دوب و 

یاھ هریذن  لماش  اھنت  هن  یِدَج  نیَع  هاگناکسا   . دوب لوغشم  شنادنفسوگ 
زا یرایسب  هکلب   ، دش یم  صخشم  نامز  تدم  زا  رادروخرب  یاھفقو  رمعلا و  مادام 
اب دندش و  یم  عمج  ناشیاھ  هلگ  اب  هیحان  نیا  رد  هک  رگید  یاسراپ  یاھناب  هلگ 

نادنفسوگ و شرورپ  قیرط  زا  اھنآ   . دندرک یم  یتسود  ترشاعم و  اھ  هریذن  نمجنا 
شیوخ یگدنز  ۀنیزھ  دندرک  یم  ادھا  اھنآ  هورگ  هب  دنمتورث  نایدوھی  هک  ییایادھ  اب 

. دندرک یم  نیمأت  ار 

یاھرادید هک  یلاح  رد   ، تشگ یم  زاب  نوربح  هب  رتمک  ییحی   ، نامز تشذگ  اب 
اھ هریذن  رثکا  زا  لماک  روط  هب  ردقنآ  وا   . داد یم  ماجنا  یدج  نیع  زا  یرتشیب  ررکم 

نمجنا ناردارب  اب  لماک  روط  هب  هک  تفای  یم  راوشد  رایسب  ار  نیا  هک  دوب  توافتم 
هاگناکسا سیئر  هدش و  هتخانش  ربھر   ، رینبا ۀتفیش  رایسب  وا  اما   . دنک ترشاعم 

. دوب یدج  نیع 

نابش کی  یگدنز  - 3
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ۀلیوط یگنس و  هاگھانپ  هدزاود  زا  شیب  کچوک  رابیوج  نیا  ۀرد  دادتما  رد  ییحی 
اجنآ رد  وا   . دندوب هدش  هدیچ  مھ  یور  یاھگنس  لماش  هک  تخاس  بش 

. دنک یرادھاگن  تبقارم و  دوخ  یاھزب  نادنفسوگ و  یاھ  هلگ  زا  تسناوت  یم 
وا  . داد یم  وا  هب  ندیشیدنا  یارب  یدایز  تصرف  نابش  کی  ناونع  هب  ییحی  یگدنز 

هتفریذپ یگدناوخ  دنزرف  هب  یا  هنوگ  هب  ار  وا  هک  روص  تیب  زا  میتی  رسپ  کی   ، ادزِع اب 
شورف شردام و  ندید  یارب  ییحی  هک  یماگنھ   . درک یم  وگتفگ  رایسب  دوب 

هب تبس  یبھذم  مسارم  یارب  هک  یماگنھ  زین  تفر و  یم  نوربح  هب  نادنفسوگ 
رایسب ناوج  رسپ  ییحی و   . درک یم  تبقارم  اھ  هلگ  زا  ادزِع   ، تفر یم  یدج  نیع 

، و یشحو لسع   ، زب ریش   ، دنفسوگ تشوگ  زا  اھنآ   . دندرک یم  یگدنز  هداس 
یکاروخ داوم  اب  اھنآ  تباث  یاذغ  نیا   . دندرک یم  هیذغت  هیحان  نآ  یندروخ  یاھ  خلم 

. دش یم  لیمکت  دندش  یم  هدروآ  یدج  نیع  نوربح و  زا  هاگھگ  هک 

نیا ، و  تشاد یم  هاگن  علطم  ایند  نیطسلف و  روما  اب  هطبار  رد  ار  ییحی  تبازیلا 
هب نھک  مظن  ندیسر  نایاپ  هب  یارب  نامز  هک  دش  یم  رت  قیمع  رت و  قیمع  وا  داقتعا 
، نیون رصع  کی  ندش  کیدزن  لوارق  شیپ  دیاب  وا  هک  نیا  ؛  دوش یم  کیدزن  تعرس 

یبن لایناد  یاھ  هتشون  هب  تبسن  تخمز  نابش  نیا   . دوش ینامسآ “ توکلم  ”
وا هب  ایرکز   . دناوخ راب  رازھ  ار  گرزب  تب  زا  لایناد  فیصوت  وا   . دوب دنمقالع  رایسب 

زاغآ لباب  اب  هک  تسایند  گرزب  یاھ  یھاشداپ  خیرات  رگناشن  نیا  دوب  هتفگ 
روصت ییحی   . دنیآ یم  نآ  لابند  هب  مور  ماجنارس  ، و  نانوی  ، سراپ سپس   ، دوش یم 
هدش هنابز  دنچ  یاھداژن  نامدرم و  نیا  ۀدنریگ  رب  رد  شیپ  زا  نانچ  مور  هک  درک  یم 

. دوش لیدبت  مکحتسم  ًالماک  رادیاپ و  یروتارپما  کی  هب  تسناوت  یمن  زگرھ  هک  دوب 
، و نیطسلف  ، رصم  ، هیروس تروص  هب  ماگنھ  نآ  رد  یتح  مور  هک  تشاد  رواب  وا 
نیا ناراگزور  رد  : ” دناوخ همادا  رد  وا  سپس  ؛ و  دوب هدش  میسقت  اھناتسا  ریاس 

. و دش دھاوخن  دوبان  زگرھ  هک  درک  دھاوخ  اپرب  ار  یتوکلم  نامسآ  یادخ  ناھاشداپ 
نیا مامت  هکلب  دش  دھاوخن  هتشاذگ  یقاب  مدرم  ریاس  یارب  توکلم  نیا 

و “ ” . دوب دھاوخ  اجرباپ  دبا  یارب  ، و  تخاس دھاوخ  دوبان  یشالتم و  ار  اھ  یھاشداپ 
هب اھنابز  ، و  اھتلم  ، نامدرم مامت  ات  دش  دھاوخ  هداد  توکلم  لالج و  تموکح و  وا  هب 
، و تفر دھاوخن  نیب  زا  هک   ، تسا یدبا  تموکح  کی  وا  تموکح   . دننک تمدخ  وا 

تمظع ییاورنامرف و  یھاشداپ و  و  “ ” . دش دھاوخن  دوبان  زگرھ  وا  یھاشداپ 
، دش دھاوخ  هداد  یا  هبترمالاو  نآ  سدقم  مدرم  هب  نامسآ  یمامت  ریز  یھاشداپ 

دنھاوخ تمدخ  وا  هب  اھتموکح  مامت  ، و  تسا یدبا  یھاشداپ  کی  شیھاشداپ  هک 
“. دومن دنھاوخ  تعاطا  وا  زا  درک و 

، دبای زارف  لماک  روط  هب  یرکف  شاشتغا  نآ  زا  هک  تسناوتن  زگرھ  ییحی 
دوب و هدینش  یسیع  اب  هطبار  رد  دوخ  نیدلاو  زا  هک  هچنآ  قیرط  زا  هک  یشاشتغا 

لایناد رد  وا   . دوب هدش  داجیا  دوب  هدناوخ  سدقم  باتک  رد  هک  ینوتم  نیا  ۀطساو  هب 
ناسنا رسپ  هب  هیبش  یسک  مدید  متسیرگن و  یم  بش  یاھایور  رد  نم  : ” دناوخ
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نیا اما  “ . دش هداد  وا  هب  یھاشداپ  لالج و  تنطلس و  ، و  دمآ نامسآ  یاھربا  اب 
. و دوبن راگزاس  دندوب  هداد  شزومآ  وا  هب  شردام  ردپ و  هک  هچنآ  اب  ربمایپ  تاملک 

نیا اب   ، دوب هلاس  هدجھ  هک  یتقو  شرادید  ماگنھ  رد   ، یسیع اب  وا  یوگتفگ 
رساترس رد   ، یمگردرس نیا  مغر  هب   . تشادن یناوخمھ  سدقم  باتک  یاھ  هتفگ 
حیسم  ، یرصان یسیع   ، وا رود  یومعرسپ  هک  داد  نانیمطا  وا  هب  شردام  شماھبا 

، و دنیشنب دوواد  یھاشداپ  تخت  یور  هک  تسا  هدمآ  وا  هک  نیا  ، و  تسا نیتسار 
. دوش وا  یلصا  یماح  لوارق و  شیپ  دیاب  ییحی )  ) وا هک  نیا 

یراب دنب و  یب  یگزرھ و  مور و  ترارش  یدیلپ و  دروم  رد  ییحی  هک  هچنآ  مامت  زا 
سیدوریھ زیمآ  ترارش  یاھراک  زا  هک  هچنآ  زا   ، دینش یم  یروتارپما  یقالخا 

رصع نایاپ  هک  دوب  هدیسر  رواب  نیا  هب   ، تسناد یم  هیدوھی  نارادنامرف  ساپیتنآ و 
ایند هک  دیسر  یم  رظن  هب  تعیبط  ِبیجن  ریگتخس و  کدوک  نیا  یارب   . تسا کیدزن 

هدامآ ینامسآ —  توکلم  یھلا —  نیون و  رصع  عولط  ناسنا و  رصع  نایاپ  یارب 
ناربمایپ زا  درف  نیرخآ  وا  هک  درک  یم  دشر  ییحی  بلق  رد  ساسحا  نیا   . تسا
هدنیازف ۀزیگنا  نیا  اب  وا  . و  دوب دھاوخ  دیدج  ناربمایپ  زا  درف  نیتسخن  یمیدق و 

! دینک هبوت  : ” دنک مالعا  اھناسنا  مامت  هب  دورب و  هک  داتفا  یم  شوج  بنج و  هب  ًالماک 
مظن روھظ  یارب  ار  دوخ  ؛  دیوش هدامآ  نایاپ  یارب  دیشاب ! راکتسرد  ادخ  هاگشیپ  رد 

“. دینک هدامآ   ، ینامسآ توکلم   ، نیمز روما  نادواج  دیدج و 

تبازیلا گرم  - 4

تشھ تسیب و  ییحی  هک  یماگنھ   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 22  توا  رد 17 
اھ هریذن  یاھتیدودحم  زا  هک  تبازیلا  ناتسود   . تشذگرد ناھگان  شردام   ، دوب هلاس 
زا شیپ   ، دندوب هاگآ   ، صخش دوخ  ۀداوناخ  رد  یتح   ، ناگدرم اب  سامت  اب  هطبار  رد 
. دنداد ماجنا  ار  تبازیلا  نفد  یارب  مزال  تابیترت  مامت   ، ییحی هب  دصاق  نداتسرف 

ار وا  یاھ  هلگ  هک  تساوخ  ادزِع  زا   ، درک تفایرد  ار  شردام  گرم  ربخ  وا  هک  یماگنھ 
. دش نوربح  مزاع  دوخ  دربب و  یِدَج   نیَع   هب 

ار دوخ  یاھ  هلگ   ، شردام یراپسکاخ  مسارم  زا  یدج  نیع  هب  تشگزاب  زا  سپ  وا 
یارب  ، درک یم  اعد  تفرگ و  یم  هزور  هک  یلاح  رد  درک و  ادھا  ناردارب  نمجنا  هب 
یکیدزن ِیمیدق  یاھشور  زا  طقف  ییحی   . تخاس ادج  نوریب  یایند  زا  ار  دوخ  یتدم 
یھاگآ لایناد  ، و  لئوماس  ، ایلیا هب  طوبرم  تاشراگن  زا  طقف  وا  ؛  دوب هاگآ  تیھولا  هب 

ربمایپ کی  هک  دوب  لیئارسا  راگزومآ  نیتسخن  ایلیا   . دوب وا  لآ  هدیا  ربمایپ  ایلیا   . تشاد
نایم زا  ربمایپ  نیرخآ  دیاب  هک  تشاد  رواب  یتسار  هب  ییحی  ، و  دش یم  بوسحم 

. دش یم  ینامسآ  ناربمایپ  زا  هتسجرب  ینالوط و  طخ  نیا 

نمجنا یاضعا  رتشیب  ، و  درک یگدنز  یدج  نیع  رد  مین  لاس و  ود  تدم  هب  ییحی 
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توکلم  ” هک نیا  “؛ و  تسا کیدزن  رصع  نایاپ   ” هک تخاس  دعاقتم  ار  یردارب 
هدیا و رب  ینتبم  وا  ۀیلوا  شزومآ  مامت  و  “ . دشاب یم  روھظ  ۀناتسآ  رد  ینامسآ 
زا دوھی  تلم  دوعوم  ۀدنھد  تاجن  ناونع  هب  حیسم  زا  یدوھی  یراج  تشادرب 

. دوب نانآ  یدوھیریغ  نانارمکح  ۀرطیس 

لزنم رد  هک  ار  یسدقم  یاھ  هتشون  زا  یدایز  شخب  ییحی  هرود  نیا  رساترس  رد 
ایعشا و ریثأت  تحت  صوصخ  هب  وا   . دناوخ درک  یم  ادیپ  یدج  نیع  رد  اھ  هریذن 
رخآ لصف  جنپ  وا   . دوب هتفرگ  رارق  دندوب  ناربمایپ  نیرخآ  ماگنھ  نآ  ات  هک  یکالَم 
رد وا  سپس   . تشاد رواب  اھییوگشیپ  نیا  هب  دناوخ و  هرابود  دناوخ و  ار  ایعشا 

میظع و زور  ندیسر  ارف  زا  شیپ  ار  یبن  یایلیا  نم   ، دیرگنب : ” دناوخ یم  یکالم 
نادنزرف و یوس  هب  ار  ناردپ  بلق  وا  ؛ و  داتسرف مھاوخ  امش  دزن  دنوادخ  بیھم 
کی اب  ار  نیمز  میایب و  ادابم   ، دینادرگ دھاوخ  زاب  ناشناردپ  یوس  هب  ار  نادنزرف  بلق 
هک دوب  ایلیا  تشگزاب  اب  هطبار  رد  یکالم  ۀدعو  نیا  طقف  و  “ . مبوکب مھ  رد  نیرفن 

نارایمھ هب  نداد  زردنا  هدنیآ و  توکلم  ۀرابرد  هظعوم  یارب  تکرح  زا  ار  ییحی 
مایپ مالعا  یارب  ییحی   . تشاد یمزاب  دوب  شیپ  رد  هک  یبضغ  زا  رارف  یارب  شیدوھی 
لاس ود  زا  شیب  یارب  ار  وا  ایلیا  ندمآ  راظتنا  نیا  اما   ، دوب دعتسم  ور  شیپ  توکلم 

؟ دوب هچ  یکالم  روظنم  سپ   . تسین ایلیا  وا  هک  تسناد  یم  وا   . تشاد هاگن  بقع 
هاگآ تقیقح  زا  تسناوت  یم  وا  روطچ  ؟  یلیثمت ای  دوب  یقیقح  ییوگشیپ  نیا  ایآ 
ناربمایپ نایم  زا  ربمایپ  نیتسخن  نوچ  هک  دنک  رکف  تفای  تأرج  ماجنارس  وا  ؟  دوش

. دوش هتخانش  مان  نیمھ  اب  ماجنارس  دیاب  ربمایپ  نیرخآ  سپ   ، دش یم  هدیمان  ایلیا 
ایلیا ار  دوخ  تسناوتن  هاگچیھ  هک  تشاد  کش  ردقنآ   ، تشاد کش  وا   ، دوجو نیا  اب 

. دمانب

هب هلمح  رد  ار  وا  کر  میقتسم و  یاھشور  ییحی  دش  بجوم  هک  دوب  ایلیا  ریثأت 
لابند ار  ایلیا  ندیشوپ  سابل  ۀوحن  وا   . دریذپب دوخ  نارصع  مھ  یاھیدیلپ  ناھانگ و 
ربمایپ نیا  دننام  وا  یرھاظ  ۀبنج  رھ  زا  ؛  دنک تبحص  ایلیا  لثم  دومن  شالت  ، و  دومن
رگ هظعوم  کی  تسرد  تعیبط و  یابیز  دنمونت و  دنزرف  کی  ًاقیقد  وا   . دوب ناتساب 
یاھ هتشون  وا   . دوبن داوس  یب  ییحی   . دوب هناشنماسراپ  رادرک  تأرجرپ  کاب و  یب 
کی وا   . دوب گنھرفاب  یتخس  هب  وا  اما   ، تسناد یم  یبوخ  هب  ار  یدوھی  سدقم 
هب وا   . دوب نیشتآ  رگ  شھوکن  کی  ، و  دنمتردق نارنخس  کی   ، نشور دنمشیدنا 

. دوب نایب  شوخ  رگشنزرس  کی  وا  اما   ، دوب هنومن  کی  شیوخ  رصع  یارب  یتخس 

رارق قیقد  یسررب  دروم  ار   ، دنوادخ یھاشداپ   ، نیون رصع  مالعا  شور  وا  ماجنارس 
ار اھدیدرت  مامت  وا  ؛  دوش حیسم  لوارق  شیپ  دیاب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  وا  ؛  داد

یدج نیع  زا  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 25  سرام  رد  زور  کی  تشاذگ و  رانک 
رگ هظعوم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  ناشخرد  اما  تدم  هاتوک  تیلاعف  ات  درک  تمیزع 

. دنک زاغآ  یناگمھ 
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لمع ۀنحص  رد  وا  هک  یتقو  رد  یدوھی  مدرم  تیعضو  دیاب   ، ییحی مایپ  مھف  یارب 
کی رد  لیئارسا  مامت  لاس  دصکی  ًابیرقت  یارب   . دوش هتفرگ  رظن  رد  دش  رھاظ 

نابابرا طسوت  دوخ  موادم  نتفرگ  رارق  الیتسا  تحت  ِحیضوت  رد  اھنآ  ؛  دوب یگتشگرس 
اب هشیمھ  یراکتسرد  هک  دوب  هدادن  شزومآ  یسوم  ایآ   . دندوب ناوتان  یدوھیریغ 

؟ دندوبن دنوادخ  ۀدیزگرب  مدرم  اھنآ  ایآ  ؟  دوش یم  عقاو  شاداپ  دروم  تردق  یزورھب و 
یاھ هزومآ  یسوم و  نیرتکد  هب  رظن  ؟  دوب یھت  کورتم و  دوواد  یھاشداپ  تخت  ارچ 

راوشد ار  شیوخ  یلم  موادم  تدم و  ینالوط  تکالف  حیضوت  نایدوھی   ، ناربمایپ
. دنتفای یم 

زا دیدج  ۀسردم  کی  ییحی  یسیع و  ناراگزور  زا  شیپ  لاس  دصکی  دودح  رد 
ناراگزومآ نیا   . دمآ دوجو  هب  نیطسلف  رد   ، اھتسیتپیلاکوپآ  ، یبھذم ناراگزومآ 

ار نایدوھی  ریقحت  جنر و  درد و  تلع  هک  دندروآ  دوجو  هب  یداقتعا  متسیس  کی  دیدج 
تلم ناھانگ  یارب  تازاجم  تخادرپ  لاح  رد  اھنآ  هک  داد  یم  حیضوت  تروص  نیدب 

هب تراسا  هک  دندومن  تشگزاب  هدش  هتخانش  یبوخ  هب  ِلیالد  نیا  هب  اھنآ   . دنتسھ
اما  . داد یم  حیضوت  ار  نیشیپ  ناراگزور  یاھتراسا  ریاس  اھیلباب و  تسد 

جنر یاھزور  ؛  دشاب راودیما  دیاب  لیئارسا  هک  دنداد  یم  شزومآ  زین  اھتسیتپیلاکوپآ 
هتفای همتاخ  ًابیرقت  دنوادخ  ۀدیزگرب  مدرم  هیبنت  ؛  تسا هدیسر  نایاپ  هب  ًابیرقت  اھنآ 

. تسا هدیسر  اھتنا  هب  ًابیرقت  یدوھیریغ  ناگناگیب  اب  هطبار  رد  دنوادخ  ربص  ؛  تسا
. دوب ایند  نایاپ  صخشم  رظن  کی  زا  ، و  رصع نایاپ  اب  فدارتم  مور  ییاورنامرف  نایاپ 
روط هب  ، و  دندرک یم  هیکت  تدش  هب  لایناد  یاھییوگشیپ  هب  دیدج  ناراگزومآ  نیا 

؛ تسا دوخ  ییاھن  ۀلحرم  هب  راذگ  ۀناتسآ  رد  شنیرفآ  هک  دنداد  یم  شزومآ  موادم 
یارب  . دنتسھ دنوادخ  یھاشداپ  هب  ندش  لیدبت  ۀناتسآ  رد  ایند  نیا  یاھیھاشداپ 

رد هک  دوب  ینامسآ —  یھاشداپ  ترابع —  نآ  ینعم  نیا  راگزور  نآ  ِیدوھی  نھذ 
نیطسلف نایدوھی  یارب   . تسا یراج  ود  رھ  یسیع  ییحی و  یاھشزومآ  رساترس 
راکتسرد ًاقلطم  روشک  کی  تشاد : ینعم  کی  طقف  ینامسآ “ یھاشداپ   ” ترابع

ییاورنامرف نامسآ  رد  هک  هنوگ  نامھ  هب  تسرد  حیسم )  ) دنوادخ نآ  رد  هک 
هب وت  تساوخ   — ” دنک یم  ییاورنامرف  نیمز  یاھتلم  رب  تردق  لامک  رد  درک  یم 

“. دسر ماجنا  هب  زین  نیمز  رب  دوش  یم  ماجنا  نامسآ  رد  هک  هنوگ  نامھ 

توکلم : ” دندیسرپ یم  راظتنا  مشچ  یا  هنوگ  هب  نایدوھی  مامت  ییحی  ناراگزور  رد 
ییاورنامرف نایاپ  هک  تشاد  دوجو  یلک  ساسحا  کی  ؟ “ دیسر دھاوخ  ارف  یک 

دیما کی  نایدوھی  مامت  نایم  رد   . تسا ندش  کیدزن  لاح  رد  یدوھیریغ  یاھتلم 
نآ رمع  لوط  رد  راصعا  یوزرآ  ققحت  هک  تشاد  دوجو  هناقاتشم  راظتنا  کی  هدنز و 

. تسویپ دھاوخ  عوقو  هب  لسن 
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رایسب هدنیآ  یھاشداپ  تشرس  نوماریپ  ناشیاھدروآرب  رد  نایدوھی  هک  یلاح  رد 
عوقو و فرش  رد  دادخر  نیا  هک  دندوب  ناسمھ  ناشداقتعا  نیا  رد   ، دندوب توافتم 

دندناوخ ار  قیتع  دھع  هک  یرایسب   . دوب ندش  ماجنا  ۀناتسآ  رد  یتح  ، و  کیدزن
تلم کی  راظتنا  مشچ   ، دندوب نیطسلف  رد  دیدج  هاشداپ  کی  راظتنا  مشچ  ًالمع 
دوواد هاش  نیشناج  دوب و  هتفای  تاجن  شنانمشد  تسد  زا  هک  یدوھی  ۀدش  ایحا 

قح و هب  یاورنامرف  طسوت  تعرس  هب  هک  یا  هدنھد  تاجن   ، درک یم  تموکح  نآ  رب 
دنچ رھ   ، اسراپ نایدوھی  زا  یرگید  هورگ   . دش یم  قیدصت  ایند  مامت  راکتسرد 
شزومآ اھنآ   . دنتشاد توافتم  رایسب  شرگن  کی  دنوادخ  یھاشداپ  نیا  زا   ، رتکچوک
نایاپ هب  ایند  هک  نیا  ، و  تسین ایند  نیا  هب  قلعتم  هدنیآ  یھاشداپ  هک  دنداد  یم 

رد دیدج “ نیمز  کی  دیدج و  نامسآ  کی   ” هک نیا  ، و  دوش یم  کیدزن  دوخ  یعطق 
تیمکاح کی  توکلم  نیا  هک  نیا  ؛  دمآ دھاوخ  دوجو  هب  دنوادخ  توکلم  یرارقرب 

نیا نادنورھش  هک  نیا   ، دیسر دھاوخ  نایاپ  هب  هانگ  هک  نیا   ، دوب دھاوخ  یدبا 
دنھاوخ هنادواج  نایاپ  یب  تداعس  نیا  زا  شیوخ  ِیدنم  هرھب  رد  نیون  یھاشداپ 

. دش

ًادیدش هیبنت  کی  نیمز  رد  دیدج  یھاشداپ  یرارقرب  زا  شیپ  هک  دندوب  قفاوم  همھ 
نایارگ عقاو   . تسویپ دھاوخ  عوقو  هب  ترورض  یور  زا  هدننک  هزنم  ای  هدننک  کاپ 

دوبان ار  نانامیا  یب  مامت  هک  داد  دھاوخ  یور  یناھج  گنج  کی  هک  دنداد  یم  شزومآ 
تسد نادواج  یناھج و  یزوریپ  هب  نارادنامیا  هک  یلاح  رد   ، تخاس دھاوخ 

گرزب تواضق  نآ  یھاشداپ  نیا  هک  دنداد  یم  شزومآ  نایارگ  حور   . تفای دنھاوخ 
راوازس و ًالماک  تازاجم  اب  ار  ناراکھانگ  هک  تشاد  دھاوخ  هارمھ  هب  ار  دنوادخ 
مدرم ِرادنامیا  ناسدقم  لاح  نامھ  رد  ، و  تخاس دھاوخ  وربور  اھنآ  ییاھن  یدوبان 

ییاورنامرف راگتسر  یاھتلم  رب  دنوادخ  مان  هب  هک  ناسنا  دنزرف  هارمھ  هب  ار  هدیزگرب 
یتح مود  هورگ  نیا  . و  داد دھاوخ  اقترا  تردق  راختفا و  یالاو  دنسم  هب   ، درک دھاوخ 
نیا اب  ینیشنمھ  هب  اسراپ  نایدوھیریغ  زا  یرایسب  تسا  نکمم  هک  دنتشاد  رواب 

. دنوش هتفریذپ  نیون  یھاشداپ 

یھاشداپ نیا  دنوادخ  تسا  نکمم  ًالامتحا  هک  دنتشاد  داقتعا  نایدوھی  زا  یخرب 
رواب میظع  تیرثکا  اما   ، دزاس رارقرب  یھلا  میقتسم و  تلاخد  قیرط  زا  ار  نیون 

. و درک دھاوخ  هلخادم   ، حیسم ینعی   ، هدنیامن ۀطساو  کی  قیرط  زا  وا  هک  دنتشاد 
لسن نایدوھی  ناھذا  رد  تسناوت  یم  حیسم  ترابع  هک  دوب  نکمم  ینعم  اھنت  نیا 

یسک هب  تسناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  حیسم   . دشاب هتشاد  یسیع  ییحی و 
یگدنز ترورض  ای  داد  یم  شزومآ  ار  دنوادخ  تساوخ  ًافرص  هک  دشاب  هتشاد  هراشا 
ناونع سدقم  صاخشا  نینچ  مامت  هب  نایدوھی   . درک یم  مالعا  ار  هناشنماسراپ 

یرارقرب دیاب  حیسم  ؛  دوب یم  ربمایپ  کی  زا  شیب  دیاب  حیسم   . دنداد یم  ربمایپ 
هک یسک   ، یدوھی تنس  رظن  زا   . دروآ یم  ار   ، دنوادخ یھاشداپ   ، نیون یھاشداپ 

. دشاب حیسم  تسناوت  یمن  دوبن  قفوم  راک  نیا  ماجنا  رد 
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. دوب توافتم  ناشرظن  یدوھی  ناراگزومآ  زاب  ؟  دوب دھاوخ  یسک  هچ  حیسم  نیا 
نوچ هک  دنداد  یم  شزومآ  اھرتدیدج   . دندیبسچ دوواد  رسپ  نیرتکد  هب  اھرت  یمیدق 
دیدج یاورنامرف  تسا  نکمم   ، تسا ینامسآ  یھاشداپ  کی  نیون  یھاشداپ  نیا 

رد دنوادخ  تسار  تسد  رد  اھتدم  هک  یسک   ، دشاب یھلا  تیصخش  کی  زین 
هب هک  ییاھنآ   ، دسر رظن  هب  بیجع  تسا  نکمم  هچرگ  . و  تسا هتسشن  نامسآ 

حیسم کی  ناونع  هب  وا  هب   ، دنتسیرگن یم  هنوگ  نیدب  دیدج  یھاشداپ  یاورنامرف 
کی ناسنا — “ دنزرف   ” ناونع هب  هکلب   ، دندرک یمن  هاگن   ، فرص ناسنا  کی   ، یرشب
هدش هتشاد  هاگن  راظتنا  رد  اھتدم  هک  ینامسآ  ۀدازھاش  کی  دنوادخ —  دنزرف 
ۀنیمز  . دریگ هدھع  هب  هنوگ  نیدب  تسا  هدش  ون  هک  ار  نیمز  ییاورنامرف  ات  تسا 

: دومن مالعا  داھن و  شیپ  هب  ماگ  ییحی  هک  دوب  لکش  نیدب  یدوھی  یایند  یبھذم 
!“ تسا کیدزن  ینامسآ  یھاشداپ  اریز   ، دینک هبوت  ”

ییاھنآ ناھذا  رد  ییحی  طسوت  یتآ  یھاشداپ  مالعا  هک  دوش  یم  مولعم  ور  نیا  زا 
یناعم نیجود  مین  زا  شیب  دنداد  یم  شوگ  وا  ترارح  روشرپ و  یاھ  هظعوم  هب  هک 
ییحی هک  یتارابع  یارب  یتیمھا  هچ  اھنآ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  اما   . تشاد فلتخم 

یھاشداپ رظتنم  ِنوگانوگ  یاھھورگ  نیا  زا  کی  رھ   ، دندوب لئاق  تفرگ  یم  راک  هب 
هبوت یراکتسرد و  ۀدامآ  تخمز و   ، روشرپ  ، قداص رگ  هظعوم  نیا  یاھنالعا  زا  دوھی 

شیپ رد  هک  یمشخ  زا   ” درک یم  تحیصن  هناقداص  نانچ  ار  دوخ  ناگدنونش  هک 
. دندوب هدز  تریح  واکجنک و   ،“ دیزیرگب تسا 

دنک یم  هظعوم  هب  عورش  ییحی  - 6

لحاس رود  ات  رود  هب  ییحی   ، حیسم دالیم  زا  سپ  لاس 25  سرام  هام  لیاوا  رد 
هک یناتساب  ِبایاپ   ، احیرا لباقم  ندرا  ۀناخدور  تمس  هب  هدرم و  یایرد  یبرغ 
روبع نآ  یور  زا  دوعوم  نیمزرس  هب  ناشدورو  ودب  رد  لیئارسا  نادنزرف  عشوی و 

هب یدورو  یکیدزن  رد  ار  دوخ   ، هناخدور رگید  تمس  هب  روبع  اب  وا  ؛ و  درک رفس  دندرک 
تفر و ریسم  رد  هک  درک  یمدرم  هب  هظعوم  هب  عورش  درک و  رقتسم  هناخدور  بایاپ 

مامت نایم  زا   . دندرک یم  روبع  هطقن  نآ  زا  هناخدور  یوس  نآ  هب  دوخ  تشگرب 
. دوب ناکم  نیرتروبعرپ  نیا  ندرا  دور  یاھھاگرذگ 

کی زا  شیب  وا  هک  دوب  راکشآ  دندینش  یم  ار  ییحی  نانخس  هک  یناسک  ۀیلک  یارب 
ادوھی نیمزرس  زا  هک  بیجع  درم  نیا  هب  هک  ییاھنآ  میظع  تیرثکا   . تسا رگ  هظعوم 
زا دندوب  هدینش  ار  ربمایپ  کی  یادص  هک  رواب  نیا  اب   ، دنداد یم  ارف  شوگ  دوب  هدمآ 
هب رظتنم  هتسخ و  نایدوھی  نیا  یاھناور  هک  تسین  روآ  تفگش   . دنتفر یم  اجنآ 

نادنزرف دوھی  خیرات  مامت  رد  زگرھ   . دش یم  هتخیگنارب  ًاقیمع  هدیدپ  نیا  ۀطساو 
بات بت و  اب  ای  دندوبن و  قاتشم  نینچ  لیئارسا “ یلست   ” یارب میھاربا  یاسراپ 
خیرات مامت  رد  زگرھ   . دندوب هدرکن  ینیب  شیپ  ار  یھاشداپ “ تشگزاب   ” یرتشیب
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تسرد تسناوت  یمن  تسا “ کیدزن  ینامسآ  یھاشداپ   ” هک ییحی  مایپ  نیا  دوھی 
یبونج هاگرذگ  نیا  لحاس  رد  زیمآرارسا  رایسب  یا  هنوگ  هب  وا  هک  ماگنھ  نآ  لثم 

. دنک داجیا  یرسارس  قیمع و  ۀبذاج  کی  دش  رھاظ  ندرا  دور 

، دیشوپ یم  سابل  نھک  ناراگزور  یایلیا  لثم  وا   . دمآ اھنابش  نایم  زا  سومآ  لثم  وا 
تردق روش و   ” اب ار  دوخ  یاھرادشھ  درک و  یم  نایب  شورخ  اب  ار  دوخ  یاھزردنا  و 

ار ندرا  دور  دادتما  رد  وا  ۀظعوم  ربخ  نارفاسم  هک  روطنیمھ   . درک یم  مالعا  ایلیا “
رساترس رد  بیجع  رگ  هظعوم  نیا  هک  تسین  روآ  بجعت   ، دندرک یم  شخپ  جراخ  رد 

. درک داجیا  دنمتردق  ناجیھ  روش و  کی  نیطسلف 

کی رھ  وا  تشاد : دوجو  هریذن  رگ  هظعوم  نیا  راک  ۀرابرد  دیدج  رگید و  یگژیو  کی  زاب 
هچ رگا   . داد یم  دیمعت  ندرا  دور  رد  ناھانگ “ ششخب  یارب   ” ار شنادنمرواب  زا 
نادب هک  دندوب  هدیدن  زگرھ  اھنآ   ، دوبن نایدوھی  نایم  رد  دیدج  مسارم  کی  دیمعت 

دوب مسر  اھتدم   . دوش هتفرگ  راک  هب  نآ  دوب  هتفرگ  راک  هب  ار  نآ  نونکا  ییحی  هک  هنوگ 
دیمعت هنوگ  نیدب  دبعم  ینوریب  ۀطوحم  ِینیشن  مھ  رد  ار  یدوھیریغ  ناشیکون  هک 

. دنھد رد  نت  هبوت  دیمعت  هب  هک  دوب  هدشن  هتساوخ  نایدوھی  دوخ  زا  زگرھ  اما   ، دنھد
دومن و نداد  دیمعت  هظعوم و  هب  عورش  ییحی  هک  ینامز  نیب  هام  هدزناپ  طقف 

، تشاد دوجو  هلصاف  ساپیتنآ  سیدوریھ  کیرحت  هب  وا  ندش  ینادنز  یریگتسد و 
. داد دیمعت  ار  راک  هبوت  رازھ  دصکی  زا  شیب  وا  هاتوک  تدم  نیا  رد  اما 

هظعوم یناتب  ِبایاپ  رد  هام  راھچ  ندرا  دور  لامش  یوس  هب  تکرح  زا  شیپ  ییحی 
مامت زا  یدج  قاتشم و  یرایسب  اما  واکجنک  یخرب   ، هدنونش رازھ  اھھد   . درک

دادعت یتح   . دنھد شوگ  وا  نانخس  هب  ات  دندمآ  هرماس  ، و  ایرپ  ، هیدوھی یاھتمسق 
. دندمآ لیلج  زا  یکدنا 

نایوال نانھاک و   ، دوب یناتب  ِبایاپ  رد  زونھ  وا  هک  یلاح  رد   ، لاس نیا  هم  هام  رد 
نیا ، و  تسا حیسم  دنک  یم  اعدا  وا  ایآ  هک  دنسرپب  ییحی  زا  ات  دنداتسرف  ار  یتئیھ 
هنوگ نیدب  ناگدننک  شسرپ  نیا  هب  ییحی   . دنک یم  هظعوم  یسک  هچ  ۀزاجا  اب  هک 
دایرف نابایب  رد  هک  ار  یسک  یادص  ’ هک دییوگب  دوخ  نارورس  هب  دیورب  : ” داد خساپ 
ار دنوادخ  هار  : ’ دش هتفگ  یربمایپ  طسوت  هک  هنوگ  نادب   ، دیا هدینش  دیشک ‛ یم 
، و دش دھاوخ  رپ  یا  هرد  رھ   . دیزاس راومھ  ار  اھھار  نامدنوادخ  یارب   . دینک هدامآ 
هک یلاح  رد   ، دش دھاوخ  راومھ  راومھان  نیمز  ؛  دش دھاوخ  تسپ  یا  هپت  هوک و  رھ 

تاجن تیرشب  یمامت  ؛ و  دش دنھاوخ  لیدبت  فاص  ۀرد  کی  هب  راومھان  یاھناکم 
‛“ . دید دنھاوخ  ار  دنوادخ 

لحاس رد  وا  هک  یماگنھ  زور  کی   . دوب ریبدت  یب  اما  نامرھق  رگ  هظعوم  کی  ییحی 
نایسیرف و زا  هورگ  کی   ، دوب نداد  دیمعت  ندرک و  هظعوم  لاح  رد  ندرا  دور  یبرغ 
ییحی  . دندرک هضرع  نتفرگ  دیمعت  یارب  ار  دوخ  دندمآ و  ولج  نایقودص  زا  دادعت  کی 
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داد و رارق  باطخ  ار  اھنآ  یھورگ  تروص  هب   ، بآ لخاد  هب  اھنآ  ندرک  تیادھ  زا  شیپ 
یبضغ زا   ، شتآ ربارب  رد  نایعفا  ناس  هب  هک  داد  رادشھ  امش  هب  یسک  هچ  : ” تفگ

رادشھ امش  هب  اما   ، داد مھاوخ  دیمعت  ار  امش  نم  ؟  دیزیرگب تسا  شیپ  رد  هک 
شزرا هک  دیھد  یا  هرمث  دینک  یم  تفایرد  ار  ناتناھانگ  ششخب  رگا  هک  مھد  یم 
مالعا نم   . تسامش ردپ  میھاربا  هک  دییوگن  نم  هب   . دشاب هتشاد  ار  هناقداص  ۀبوت 
نادنزرف امش  ربارب  رد  اجنیا  رد  گنس  هدزاود  نیا  زا  تسا  رداق  دنوادخ  هک  منک  یم 
ناتخرد ۀشیر  نیمھ  رب  هشیت  نونکا  یتح  . و  دروآ دیدپ  میھاربا  یارب  یدنمشزرا 

هک تسا  نیا  شتشونرس  دھدن  بوخ  ۀویم  هک  یتخرد  رھ   . تسا هدش  هداھن 
درک یم  هراشا  اھنآ  هب  وا  هک  یگنس  هدزاود  “ ) . دوش هدنکفا  شتآ  رد  هدش و  هدیرب 
نیمھ رد  هلیبق “ هدزاود   ” روبع تشادگرزب  یارب  هک  دندوب  فورعم  دوبدای  یاھگنس 

عشوی طسوت   ، دندش دراو  دوعوم  نیمزرس  هب  اھنآ  تسخن  هک  یماگنھ   ، هطقن
(. دندوب هدش  هدیچ 

اب هطبار  رد  نآ  نایرج  رد  ، و  درک رازگرب  ار  ییاھسالک  شنادرگاش  یارب  ییحی 
نوگانوگ یاھشسرپ  هب  درک  شالت  داد و  شزومآ  اھنآ  هب  ناشدیدج  یگدنز  تایئزج 
نآ قباطم  نوناق و  رھوج  هب  انب  هک  داد  دومنھر  ناراگزومآ  هب  وا   . دھد خساپ  اھنآ 
هب ؛ و  دنھد کاروخ  ناریقف  هب  هک  داد  شزومآ  نادنمتورث  هب  وا   . دنھد شزومآ 

هب وا  “ . دینکن هبلاطم  هدش  ررقم  امش  یارب  هک  نآ  زا  شیب  : ” تفگ ناریگ  تایلام 
زا دیھدن —  ماجنا  ییاطخ  راک  چیھ  دینزن و  تنوشخ  هب  تسد  : ” تفگ نازابرس 

یارب : ” داد یم  زردنا  هنوگ  نیدب  همھ  هب  هک  یلاح  رد  “ . دیشاب یضار  دوخ  دزم 
“. تسا کیدزن  ینامسآ  یھاشداپ  دیوش —  هدامآ  رصع  نایاپ 

دنک یم  رفس  لامش  هب  ییحی  - 7

. دوب مگردرس  نآ  هاشداپ  ور و  شیپ  یھاشداپ  نوماریپ  ِتارظن  ۀرابرد  زونھ  ییحی 
نانیمطا مدع  نیا  اما   ، دش یم  مگردرس  رتشیب   ، درک یم  هظعوم  رتشیب  هچ  رھ  وا 
نوماریپ ار  وا  خسار  داقتعا  زگرھ  ور  شیپ  یھاشداپ  تشرس  هب  عجار  ینالقع 

رد ییحی  تسا  نکمم   . دادن شھاک  دح  نیرتمک  رد  یھاشداپ  یروف  روھظ  ِتیعطق 
، تشادن دیدرت  ور  شیپ  یھاشداپ  ۀرابرد  وا   . زگرھ حور  رد  اما   ، دوب مگردرس  نھذ 

زا  ، هن ای  دوب  دھاوخ  یھاشداپ  نآ  یاورنامرف  یسیع  ایآ  هک  نیا  اب  هطبار  رد  اما 
یھاشداپ تخت  یایحا  ۀدیا  ییحی  هک  یتقو  ات   . تشاد یدایز  ۀلصاف  تیعطق 

رھش دلوتم   ، یسیع هک  نیا  رب  ینبم  شنیدلاو  یاھشزومآ   ، دومن ظفح  ار  دوواد 
رظن هب  راگزاس   ، دوب راظتنا  دروم  اھتدم  هک  دوب  دھاوخ  یا  هدنھد  تاجن   ، دوواد
یھاشداپ کی  نیرتکد  یوس  هب  رتشیب  وا  هک  یماگنھ  مایا  نآ  رد  اما  ؛  دندیسر یم 

دوب انب  هک  یشقن  هب  تبسن   ، دوب لیامتم  نیمز  رد  یویند  رصع  نایاپ  یونعم و 
همھ وا  تاقوا  یھاگ   . تشاد دیدرت  ًادیدش  دنک  افیا  ییاھدادخر  نینچ  رد  یسیع 
تشاد وزرآ  یتسار  هب  وا   . دایز یتدم  یارب  هن  اما   ، داد یم  رارق  لاؤس  دروم  ار  زیچ 
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قفاوت فالخ  نیا  اما   ، دنک وگتفگ  شیومعرسپ  اب  ون  زا  اھنیا  مامت  اب  هطبار  نیا  رد  هک 
. دوب اھنآ  حیرص 

رفس لوط  رد  وا   . درک رکف  رایسب  یسیع  ۀرابرد  لامش  یوس  هب  رفس  نیح  ییحی 
هب خساپ  رد  وا  هک  دوب  مدآ  رد   . درک فقوت  ناکم  هدزاود  زا  شیب  رد  ندرا  دور  یالاب  هب 
؟“، یتسھ حیسم  وت  ایآ   ” هک دندیسرپ  وا  زا  شنادرگاش  هک  میقتسم  لاؤس  نیا 

رد . و  درک هراشا  دمآ “ دھاوخ  نم  زا  دعب  هک  یرگید  صخش   ” هب راب  نیلوا  یارب 
قیال نم  ، و  تسا رتگرزب  نم  زا  هک  دمآ  دھاوخ  یسک  نم  زا  سپ  : ” تفگ همادا 

دیمعت بآ  اب  ار  امش  نم   . منک زاب  ار  وا  شفک  یاھدنب  موش و  مخ  هک  متسین 
تسا شتسد  رد  وا  لیب  . و  داد دھاوخ  دیمعت  ار  امش  سدقلا  حور  اب  وا  اما   ، مھد یم 

، دومن دھاوخ  عمج  شا  هلغ  رابنا  رد  ار  مدنگ  وا  ؛  دنادرگ کاپ  ًالماک  ار  دوخ  هاگنمرخ  ات 
“. دنازوس دھاوخ  تواضق  شتآ  اب  ار  هاک  یلو 

همادا دوخ  یاھشزومآ  نداد  طسب  هب  شنادرگاش  یاھشسرپ  هب  خساپ  رد  ییحی 
،“ دیبای دیمعت  دینک و  هبوت   ” هک دوخ  مھبم  نیزاغآ و  مایپ  نیا  اب  هسیاقم  رد  ، و  داد
ماگنھ نیا  ات   . دوزفا نآ  هب  دوب  هدنھد  شمارآ  دنمدوس و  هک  هچنآ  زا  شیب  زور  هب  زور 
یدایز رامش  هزور  رھ   . دندیسر یم  هار  زا  دنتشاد  سیلوپاکد  لیلج و  زا  مدرم  هوبنا 

. دندز یم  هسرپ  دوخ  بوبحم  راگزومآ  رانک  رد  شیالآ  یب  نارادنامیا  زا 

ییحی یسیع و  تاقالم  - 8

یالاب هب  شرفس  رد  ییحی  هک  یماگنھ   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 25  ربماسد  ات 
شرتسگ نیطسلف  رساترس  رد  شترھش   ، دیسر الِپ  شوح  لوح و  هب  ندرا  دور 

لیلج ۀچایرد  فارطا  رد  اھرھش  مامت  رد  اھتبحص  یلصا  عوضوم  شراک  ، و  دوب هتفای 
رما نیا  ، و  دوب هتفگ  نخس  یکین  هب  ییحی  مایپ  اب  هطبار  رد  یسیع   . دوب هدش 

. دندنویپب ییحی  دیمعت  هبوت و  ۀقرف  هب  موحانرفک  زا  یرایسب  هک  دوب  هدش  بجوم 
ناکم ییحی  هک  نیا  زا  دعب  یدوز  هب   ، یدِبِز ریگیھام  نارسپ   ، انحوی بوقعی و 

، و دندوب هتفر  نییاپ  هب  ربماسد  رد  تفرگ  رایتخا  رد  ار  الِپ  یکیدزن  رد  دوخ  ۀظعوم 
ییحی ندید  هب  راب  کی  یا  هتفھ  اھنآ   . دندوب هدرک  هضرع  دیمعت  یارب  ار  دوخ 

یسیع یارب  ار  یبھذم  غلبم  نیا  راک  زا  لوا  تسد  هزات و  تاشرازگ  دنتفر و  یم 
. دندروآ یم 

هدرک تبحص  دیمعت  یارب  ییحی  دزن  نتفر  ۀرابرد   ، ادوھی بوقعی و   ، یسیع ناردارب 
بوقعی وا و   ، دوب هتفر  موحانرفک  هب  تبس  تاسلج  یارب  ادوھی  هک  نونکا  ؛ و  دندوب

هطبار رد  دنتفرگ  میمصت   ، هسینک رد  یسیع  نانخس  هب  نداد  شوگ  زا  دعب  ود  رھ 
زا دعب  لاس 26  هیوناژ   12 ، بش هبنش  رد  نیا   . دننک تروشم  وا  اب  ناشیاھحرط  اب 

قیوعت هب  دعب  زور  ات  ار  ثحب  اھنآ  هک  درک  تساوخرد  یسیع   . داد خر  حیسم  دالیم 
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مک رایسب  بش  نآ  وا   . داد دھاوخ  اھنآ  هب  ار  دوخ  خساپ  ماگنھ  نآ  رد  وا  ، و  دنزادنا
اب هک  دوب  هتشاذگ  رارق  وا   . دوب ینامسآ  ردپ  اب  کیدزن  یمدمھ  رد  ، و  دیباوخ
اھنآ هب  ییحی  طسوت  دیمعت  اب  هطبار  رد  دروخب و  راھان  رھظ  ماگنھ  رد  شناردارب 
قیاق هاگراک  رد  تشاد  لومعم  قباطم  یسیع  حبص  هبنشکی  نآ   . دھدب هرواشم 
راولا قاتا  رد  دندوب و  هدیسر  هار  زا  راھان  اب  ادوھی  بوقعی و   . درک یم  راک  یزاس 
هک دنتسناد  یم  اھنآ  ، و  دوبن زور  همین  لیطعت  تقو  زونھ  اریز   ، دندوب وا  رظتنم 

. تسا مظنم  رایسب  تاعوضوم  نیا  ۀرابرد  یسیع 

دنب شیپ   ، تشاذگ نیمز  ار  شرازبا  یسیع   ، رھظ تحارتسا  تقو  زا  شیپ  تسرد 
تقو  ” درک مالعا  دندوب  قاتا  رد  وا  اب  هک  یرگراک  هس  هب  ًافرص  ، و  تشادرب ار  شراک 
تقو : ” درک رارکت  ، و  تفر ادوھی  بوقعی و  شناردارب  دزن  وا  “ . تسا هدیسر  ارف  نم 

عورش الِپ  دصقم  هب  ًاروف  اھنآ  و  “ . میورب ییحی  دزن  دیراذگب  تسا —  هدیسر  ارف  نم 
خر هیوناژ   13 ، هبنشکی رد  نیا   . دندروخ ار  دوخ  راھان  رفس  نیح  ، و  دندرک تکرح  هب 

ماجنا ۀنحص  هب  دعب  زور  رھظ  دودح  رد  دندنام و  ندرا  دور  ۀرد  رد  ار  بش  اھنآ   . داد
. دندیسر ییحی  طسوت  دیمعت 

هبوت زا  یدایز  رامش   . دوب هدرک  عورش  ار  زور  یاھادیدناک  نداد  دیمعت  هزات  ییحی 
شردارب ود  یسیع و  هک  دندوب  ناشتبون  رظتنم  دندوب و  هداتسیا  فص  رد  ناگدننک 

نوماریپ ییحی  ۀظعوم  نادنمرواب  زا  هک  شیالآ  یب  نانز  نادرم و  فص  نیا  رد 
یدبز نارسپ  زا  ییحی   . دنتفرگ رارق  دوخ  یاج  رد  دندوب  هدش  هدنیآ  یھاشداپ 

اب هطبار  رد  یسیع  یاھ  هتفگ  نوماریپ  وا   . دوب هدرک  وج  سرپ و  یسیع  ۀرابرد 
، دنیبب هنحص  رد  ار  وا  دورو  هک  تشاد  راظتنا  زور  هب  زور  ، و  دوب هدینش  دوخ  ۀظعوم 

. دیوگ دماشوخ  وا  هب  دیمعت  یاھادیدناک  فص  رد  هک  تشادن  راظتنا  اما 

زا یریثک  دادعت  نینچ  عیرس  نداد  دیمعت  تایئزج  هب  ار  دوخ  هجوت  هک  ییحی 
هک نیا  ات   ، دنیبب ار  یسیع  ات  درکن  هاگن  الاب  هب   ، دوب هتخاس  فوطعم  ناشیکون 
ار یسیع  ییحی  هک  یماگنھ   . داتسیا وا  لصفالب  روضح  ربارب  رد  ناسنا  دنزرف 
یومع رسپ  هب  وا  هک  یلاح  رد  ، و  دش فقوتم  هظحل  کی  یارب  مسارم   ، تخانش

اب هک  ییآ  یم  بآ  لخاد  هب  ارچ  اما  : ” دیسرپ وا  زا  تفگ  یم  دماشوخ  مسج  رد  دوخ 
دیمعت وت  طسوت  هک  نیا  یارب  : ” داد خساپ  یسیع  و  ؟ “ ینک یسرپ  لاوحا  نم 

دزن وت  ارچ   . موش دیمعت  وت  طسوت  هک  مراد  زاین  نم  اما  : ” داد خساپ  ییحی  “ . مریگب
، شاب هارمھ  نم  اب  نونکا  : ” تفگ ییحی  هب  نانک  همزمز  یسیع  و  ؟ “ ییآ یم  نم 

، مینک رارقرب  ار  هنومن  نیا  دنا  هداتسیا  نم  رانک  رد  اجنیا  هک  مناردارب  یارب  دیاب  ام  اریز 
“. تسا هدیسر  ارف  نم  تعاس  هک  دننادب  دنناوتب  مدرم  هک  نیا  و 

ییحی هک  یلاح  رد   . تشاد دوجو  یسیع  یادص  رد  رادتقا  تیعطق و  نحل  کی 
14 ، هبنشود رد  رھظ  ماگنھ  رد  ندرا  دور  رد  یرصان  یسیع  نداد  دیمعت  یارب 

. داتفا هزرل  هب  تاساسحا  رثا  رد  دش  یم  هدامآ  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 26  هیوناژ 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



نیا زا  دعب  . و  داد دیمعت  ار  ادوھی  بوقعی و  شردارب  ود  یسیع و  ییحی  بیترت  نیدب 
مالعا ، و  درک صخرم  زور  نآ  یارب  ار  نارگید   ، داد دیمعت  ار  نت  هس  نیا  ییحی  هک 

اجنآ مدرم  هک  روطنیمھ   . تفرگ دھاوخ  رس  زا  ار  نداد  دیمعت  دعب  زور  رھظ  رد  هک  درک 
بیجع و یادص  کی  دندوب  هداتسیا  بآ  رد  زونھ  هک  درم  راھچ  نآ   ، دندرک یم  کرت  ار 
رس یالاب  یئرم  یحور  دوجوم  کی  هظحل  کی  یارب  هلصافالب  ، و  دندینش ار  یبیرغ 
نم بوبحم  دنزرف  نیا  : ” تفگ هک  دندینش  ار  ییادص  اھنآ  ، و  تشگ رادیدپ  یسیع 
هک نیا  زا  سپ  ، و  درک رییغت  رایسب  یسیع  ۀرھچ  “ . مدونشخ رایسب  وا  زا  هک  تسا 
قرش تمس  هب  اھ  هپت  یوس  هب  درک و  کرت  ار  اھنآ   ، دش جراخ  بآ  زا  توکس  رد  وا 

. دیدن ار  یسیع  زور  لھچ  یارب  سکچیھ  رگید  . و  دش هناور 

رادید ناتساد  نآ  یط  ات  دومن  لابند  یفکم  ۀلصاف  کی  یارب  ار  یسیع  ییحی 
ارچ  ، دیوگب وا  هب  ار  دنیایب  ایند  هب  ود  نآ  زا  کی  رھ  هک  نآ  زا  شیپ  شردام  زا  لیئربج 

نانیمطا اب  نونکا  : ” تفگ وا  سپس   . دوب هدینش  شردام  نابل  زا  اھراب  ار  نآ  هک 
هب هک  داد  هزاجا  یسیع  هب  دعب  “، و  یتسھ هدنھد  تاجن  نامھ  وت  هک  مناد  یم 

. دادن یخساپ  یسیع  اما   . دھد همادا  شھار 
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یس ای  جنپ  تسیب و  دودح  وا  نونکا   ) تشگزاب شنادرگاش  دزن  ییحی  هک  یماگنھ 
. تفای یدج  ییوگتفگ  رد  ار  اھنآ   ،( دنتشاد تماقا  وا  دزن  ًامئاد  هک  تشاد  درگاش 

. دندرک یم  ثحب  دوب  هداد  خر  یسیع  دیمعت  اب  طابترا  رد  هزات  هک  هچنآ  دروم  رد  اھنآ 
یسیع ندمآ  ایند  هب  زا  شیپ  میرم  زا  لیئربج  رادید  ناتساد  ییحی  هک  یتقو  هاگنآ 

، یسیع هب  دادخر  نیا  نتفگ  زا  دعب  یتح  هک  نیا  زین  ، و  تخاس راکشآ  اھنآ  یارب  ار 
ناراب بش  نآ   . دندش هدز  تفگش  رتشیب  رایسب  اھنآ   ، دزن یو  اب  یفرح  چیھ  وا 

هدش روّنم  ناگراتس  رون  اب  هک  بش  نآ  لد  ات  رتشیب  ای  هرفن  یس  هورگ  نیا  ، و  دماین
، و تسا هتفر  اجک  یسیع  دننادب  دندوب  واکجنک  اھنآ   . دندرک تبحص  رگیدکی  اب  دوب 

. دید دنھاوخ  ار  وا  هرابود  یک 

مالعا اب  هطبار  رد  ینئمطم  دیدج و  یاھناشن  ییحی  ۀظعوم   ، زور نیا  ۀبرجت  زا  دعب 
تاقوا  ، راظتنا زور  لھچ  نیا   . تفرگ دوخ  هب  راظتنا  دروم  حیسم  هدنیآ و  یھاشداپ 

هب دایز  تردق  اب  ییحی  اما   . یسیع تشگزاب  یارب  ندوب  رظتنم   ، دندوب یشنترپ 
رد هک  یمیظع  تیعمج  هب  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح  وا  نادرگاش  ، و  داد همادا  هظعوم 

. دندومن هظعوم  هب  عورش  دندوب  هدش  عمج  ییحی  رود  هب  ندرا  دور 

هیرِبیت و ات  یتح  رھش و  ۀموح  رد  یرایسب  تاعیاش   ، راظتنا زور  لھچ  نیا  لوط  رد 
هاگودرا رد  دیدج  باذج  زیچ  نیا  ندید  یارب  رفن  نارازھ   . دش شخپ  میلشروا 

هک یماگنھ   . دش یمن  هدید  یسیع  اما   ، دندمآ اجنآ  هب   ، فورعم حیسم   ، ییحی
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هب یرایسب   ، تسا هتفر  اھ  هپت  هب  ادخ  بیجع  درم  هک  دندرک  مالعا  ییحی  نادرگاش 
. دندرک کش  ناتساد  مامت 

دیدج تئیھ  کی   ، درک کرت  ار  اھنآ  یسیع  هک  نیا  زا  دعب  هتفھ  هس  دودح  رد 
زا ًاحیرص  اھنآ   . دندش هنحص  دراو  الِپ  رد  میلشروا  نایسیرف  نانھاک و  زا  یگدنیامن 
؛ و دوب هداد  هدعو  یسوم  هک  تسا  یربمایپ  ای  ایلیا  وا  ایآ  هک  دندرک  لاؤس  ییحی 
وت ایآ   ” ، دنسرپب هک  دندش  روسج  اھنآ   ،“ متسین نم   ” ، تفگ ییحی  هک  یماگنھ 

میلشروا نادرم  نیا  سپس  “ . متسین نم   ” ، داد خساپ  ییحی  و  ؟ “ یتسھ حیسم 
دیمعت ار  مدرم  ارچ  سپ   ، یتسین حیسم  ای   ، ربمایپ ای   ، ایلیا وت  رگا  : ” دنتفگ

: داد خساپ  ییحی  و  ؟ “ ینک یم  داجیا  ار  ناجیھ  روش و  نیا  مامت  یھد و  یم 
هک نم  دنیوگب  دیاب  دنا  هدرک  تفایرد  ارم  دیمعت  دنا و  هدینش  ارم  نانخس  هک  ییاھنآ  ”
، مھد یم  دیمعت  بآ  اب  نم  هک  یلاح  رد  هک  منک  یم  مالعا  امش  هب  نم  اما   ، متسھ

دیمعت سدقلا  حور  اب  ار  امش  ات  تشگ  دھاوخ  زاب  هک  تسا  هدوب  یسک  ام  نایم  رد 
“. دھد

اب ییحی  ۀطبار   . دوب راوشد  ۀرود  کی  شنادرگاش  ییحی و  یارب  زور  لھچ  نیا 
حیجرت تسایس و   . دمآ شیپ  ثحب  یارب  لاؤس  دصکی  ؟  دشاب هچ  دوب  انب  یسیع 

نوگانوگ میھافم  اھ و  هدیا  اب  هطبار  رد   . دومن یرادیدپ  هب  عورش  هناھاوخدوخ 
زا یھاشداپ  یماظن و  ربھر  کی  وا  ایآ   . تفرگ رد  یدیدش  یاھثحب  حیسم  نوماریپ 

وا  ، دیبوک مھ  رد  ار  نایناعنک  عشوی  هک  روطنامھ  ایآ  ؟  دش دھاوخ  دوواد  نامدود 
یھاشداپ کی  یرارقرب  یارب  وا  هک  نیا  ای  ؟  درک دھاوخ  دوبان  ار  نایمور  یاھشترا 

یسیع هک  دوب  نیا  رب  شرظن  تیلقا  هارمھ  هب  ییحی  ضوع  رد  ؟  دمآ دھاوخ  یونعم 
نھذ رد  وا  عومجم  رد  هچ  رگ   ، تسا هدمآ  ینامسآ  یھاشداپ  یرارقرب  یارب 

رب رد  تسرد  ینامسآ  یھاشداپ  یرارقرب  تیرومأم  نیا  هک  دوبن  نشور  شدوخ 
. دوب دھاوخ  هچ  ۀدنریگ 

اعد یسیع  تشگزاب  یارب  وا  ، و  دندوب ییحی  ۀبرجت  رد  یراوشد  یاھزور  اھنیا 
هب ات  دنداد  نامزاس  ار  رگوجتسج  یاھھورگ  ییحی  نادرگاش  زا  یخرب   . درک یم 

رد ام  تاقوا  : ” تفگ درک و  عونمم  ار  راک  نیا  ییحی  اما   ، دنزادرپب یسیع  یوجتسج 
“. درک دھاوخ  تیادھ  ار  دوخ  ۀدیزگرب  دنزرف  وا  ؛  تسا نامسآ  یادخ  ناتسد 

یاذغ ۀدعو  ندروخ  هب  ییحی  ناھارمھ  هک  دوب  هیروف   23 ، تبس دادماب  هاگرحس 
دندید دندرک و  هاگن  لامش  یوس  هب  الاب  هب  اھنآ   . دندش لوغشم  دوخ  دادماب 

یور ییحی   ، دش یم  کیدزن  اھنآ  هب  وا  هک  روطنیمھ   . دیآ یم  اھنآ  یوس  هب  یسیع 
ار ادخ  رسپ  : ” تفگ دوخ  نینطرپ  یادص  ندرک  دنلب  اب  ، و  داتسیا گرزب  ۀرخص  کی 
یسک نم  زا  سپ  : ’ ما هتفگ  شا  هرابرد  هک  نآ  تسا  نیا  ایند ! ۀدنھد  تاجن   ، دیرگنب

زا نم  لیلد  نیمھ  هب  ‘ . تسا هدوب  نم  زا  شیپ  اریز  تسا  رترب  نم  زا  هک  دمآ  دھاوخ 
هک منک  مالعا  ، و  مھد دیمعت  بآ  اب  منک و  هظعوم  ار  هبوت  ات  مدمآ  نوریب  نابایب 
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سدقلا حور  اب  ار  امش  هک  دیآ  یم  یسک  نونکا  . و  تسا کیدزن  ینامسآ  یھاشداپ 
یادص نم  ، و  دمآ دورف  درم  نیا  رب  هک  مدید  ار  یھلا  حور  نم  . و  داد دھاوخ  دیمعت 
ًالماک وا  زا  هک  تسا  نم  بوبحم  دنزرف  نیا  : ’ درک مالعا  هک  مدینش  ار  دنوادخ 

‘“ . مدونشخ

تسشن وا  هک  یلاح  رد  دندرگزاب  دوخ  یاذغ  هب  هک  درک  تساوخرد  اھنآ  زا  یسیع 
. دندوب هتشگزاب  موحانرفک  هب  ادوھی  بوقعی و  وا  ناردارب   . دروخب اذغ  ییحی  اب  ات 

لیلج هب  درک و  کرت  ار  شنادرگاش  ییحی و  وا   ، دعب زور  دادماب  هاگرحس  رد 
خساپ رد  یسیع   . دید دنھاوخ  ار  وا  هرابود  یک  اھنآ  هک  تفگن  اھنآ  هب  وا   . تشگزاب

نونکا و مردپ  : ” تفگ طقف  شدوخ  تیرومأم  هظعوم و  ۀرابرد  ییحی  یاھشسرپ  هب 
نآ رد  گرزب  درم  ود  نیا  و  “ . درک دھاوخ  تیادھ  ار  وت  هتشذگ  نوچمھ   ، هدنیآ رد 
رگیدکی اب  مسج  رد  هاگچیھ  رگید  ، و  دندش ادج  مھ  زا  ندرا  دور  لحاوس  رد  دادماب 

. دندرکن یسرپلاوحا  مالس و 
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هک درک  ساسحا  ییحی   ، دوب هتفر  لیلج  هب  لامش  تمس  هب  یسیع  هک  اجنآ  زا 
موس  ، هبنشکی دادماب  رد  ور  نیا  زا   . دنک لابند  بونج  یوس  هب  ار  وا  یاپ  در  دیاب 

. دندرک زاغآ  بونج  تمس  هب  ار  ناشرفس  شنادرگاش  ۀدنامیقاب  ییحی و   ، سرام
مزاع یسیع  یوجتسج  رد  ییحی  لصفالب  ناوریپ  مراھچ  کی  دودح   ، انثا نیا  رد 

رگید وا   . تشاد دوجو  ییحی  رد  یمگردرس  زا  یشان  ِهودنا  مغ و  کی   . دندش لیلج 
ساسحا یعون  هب  وا   . درکن هظعوم  یسیع  نداد  دیمعت  زا  شیپ  نوچمھ  زگرھ 

وا  . درادن رارق  وا  یاھ  هناش  رب  هدنیآ  یھاشداپ  تیلوئسم  رگید  هک  درک  یم 
. دوب اھنت  نیگھودنا و  وا  ؛  تسا هدیسر  نایاپ  هب  ًابیرقت  شراک  هک  درک  یم  ساسحا 

. داد همادا  بونج  تمس  هب  تکرح  هب  ، و  داد دیمعت   ، درک هظعوم  نانچمھ  وا  اما 

نآ هک  دوب  اجنیا  رد  ، و  درک فقوت  مدآ  ۀدکھد  یکیدزن  رد  هتفھ  نیدنچ  یارب  ییحی 
رسمھ ِینوناقریغ  نتفرگ  لیلد  هب  ار  ساپیتنآ  سیدوریھ  هب  یندنام  دای  هب  ۀلمح 

هب ییحی  حیسم ) دالیم  زا  دعب  لاس 26   ) لاس نیا  نئوژ  ات   . داد ماجنا  رگید  یدرم 
نوماریپ شا  هظعوم  هک  ییاج  ینعی   ، دوب هتشگزاب  ندرا  دور  ِیناتب  ِبایاپ 

زا دعب  یاھ  هتفھ  رد   . دوب هدرک  زاغآ  شیپ  لاس  کی  زا  شیب  ار  هدنیآ  یھاشداپ 
مدرم یارب  ششخب  مالعا  هب  جیردت  هب  ییحی  ۀظعوم  تیھام   ، یسیع دیمعت 

ِتدش اب  ار  یبھذم  یسایس و  دساف  نامکاح  وا  هک  نیا  نمض   ، تفای رییغت  یداع 
. درک موکحم  هدش  دیدجت 

وا و ادابم  هک  دش  نارگن  درک  یم  هظعوم  وا  ورملق  رد  ییحی  هک  ساپیتنآ  سیدوریھ 
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ینلع یاھداقتنا  زا  نینچمھ  سیدوریھ   . دننک شروش  کی  هب  عورش  شنادرگاش 
، اھنیا ۀمھ  هب  رظن   . دوب رطاخ  هدرزآ  دوخ  یگداوناخ  روما  هب  تبسن  ییحی 

دادماب هاگرحس  رد   ، ور نیا  زا   . دزادنا نادنز  هب  ار  ییحی  هک  تفرگ  میمصت  سیدوریھ 
دیمعت دھاش  دنسرب و  هار  زا  هظعوم  ندینش  یارب  تیعمج  هک  نیا  زا  شیپ   ، نئوژ  12

دازآ اھ و  هتفھ  تشذگ  اب   . دندرک ریگتسد  ار  ییحی  سیدوریھ  نارومأم   ، دنشاب
هب اھنآ  زا  یرایسب   . دندش هدنکارپ  نیطسلف  رساترس  رد  شنادرگاش   ، وا ندشن 

. دندنویپب یسیع  ناوریپ  هب  ات  دنتفر  لیلج 
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ناوریپ زا  یکدنا  دادعت   . تشاد نادنز  رد  خلت  یا  هزادنا  ات  یگنتلد و  ۀبرجت  کی  ییحی 
ۀرابرد ندینش  اب  دیاب  اما  دنیبب  ار  یسیع  تشاد  وزرآ  وا   . دننیبب ار  وا  دنتفای  هزاجا  وا 

دونشخ دندوب  هدش  ناسنا  رسپ  هب  نادنمرواب  زا  هک  شناوریپ  نآ  قیرط  زا  وا  راک 
. دنک کش  وا  یھلا  تیرومأم  یسیع و  هب  هک  دش  یم  هسوسو  بلغا  وا   . دوب یم 
لمحت لباقریغ  سبح  نیا  زا  ار  وا  هک  درکن  یراک  ارچ   ، دوب حیسم  نامھ  یسیع  رگا 
تشد و هب  هک  ادخ  دنمورین  درم  نیا  مین  لاس و  کی  زا  شیب  یارب  ؟  دھد تاجن 

نومزآ کی  هبرجت  نیا  . و  دش هدرمژپ  زیگنا  ترفن  نادنز  نآ  رد  تشاد  قلعت  ارحص 
کی هبرجت  نیا  مامت  یتسار  هب   . دوب یسیع  هب  وا  یرادافو  نامیا و  یارب  گرزب 
یتح هک  دش  هسوسو  وا  اھراب   . دوب ادخ  هب  یتح  ییحی  نامیا  یارب  گرزب  نومزآ 

. دزروب کش  شدوخ  ۀبرجت  تیرومأم و  تلاصا  هب 

ار وا  دندمآ  شنادرگاش  زا  هورگ  کی   ، دوب نادنز  رد  هام  نیدنچ  وا  هک  نیا  زا  دعب 
سپ : ” دنتفگ یسیع  ینلع  یاھتیلاعف  اب  هطبار  رد  شرازگ  نداد  زا  دعب  ، و  دننیبب
ۀمھ دوش و  یم  بایماک  دوب  وت  اب  ندرا  دور  یالاب  رد  هک  نآ   ، راگزومآ  ، ینیب یم 
ناریگ و تایلام  اب  یتح  وا   . دریذپ یم  روضح  هب  دنیآ  یم  وا  دزن  هک  ار  یناسک 

وا دوجو  نیا  اب  ، و  یداد تداھش  وا  هب  هناعاجش  وت   . دنیشن یم  مزب  هب  ناراکھانگ 
خساپ شناتسود  هب  ییحی  اما  “ . دھد یمن  ماجنا  یراک  چیھ  وت  ییاھر  ققحت  یارب 

شینامسآ ردپ  طسوت  هک  نیا  رگم  دھد  ماجنا  دناوت  یمن  یراک  چیھ  درم  نیا  : ” داد
حیسم نم   ’ ، متفگ نم  هک  دیروآ  یم  دای  هب  یبوخ  هب  امش   . دشاب هدش  لوحم  وا  هب 
هدامآ وا  یارب  ار  هار  ات  ما  هدش  هداتسرف  شیپ  زا  هک  متسھ  یسک  اما   ، متسین
تسود اما   ، تسا داماد  دراد  ار  سورع  هک  وا   . مدرک ار  راک  نیمھ  نم  و  ‘ . مزاس
داماد یادص  لیلد  هب  دونش  یم  ار  وا  یادص  دتسیا و  یم  یکیدزن  رد  هک  داماد 

ینوزف دیاب  وا   . تسا هتفای  ققحت  نم  یداش  نیا  ور  نیا  زا   . دنک یم  یداش  رایسب 
. ما هدرک  مالعا  ار  دوخ  مایپ  متسھ و  نیمز  نیا  زا  نم   . مبای لیلقت  دیاب  نم  اما  دبای 
زا ناسنا  رسپ   . تسام ۀمھ  زا  رتالاب  هدمآ و  نییاپ  هب  نامسآ  زا  یرصان  یسیع 
ردپ اریز   . درک دھاوخ  مالعا  امش  هب  ار  دنوادخ  نانخس  وا  ، و  تسا هدمآ  دورف  ادخ 

تسود ار  شرسپ  ردپ   . دھد یمن  شدوخ  رسپ  هب  نیعم  دح  رد  ار  حور  ینامسآ 
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رواب رسپ  هب  هک  نآ   . داد دھاوخ  رارق  رسپ  نیا  ناتسد  رد  ار  زیچ  همھ  ًاروف  دراد و 
دنراد و تقیقح  میوگ  یم  هک  ار  یتاملک  نیا  . و  دراد نادواج  یگدنز  دشاب  هتشاد 

“. دنتسھ رادیاپ 

ار اجنآ  توکس  رد  هک  دایز  ردقنآ   ، دندش هدز  تریح  ییحی  رظن  راھظا  زا  نادرگاش  نیا 
هدرک ییوگشیپ  کی  هک  دید  اریز   ، دوب لاح  ناشیرپ  رایسب  زین  ییحی   . دندرک کرت 

نیا اما   . درکن کش  لماک  روط  هب  یسیع  تینابر  تیرومأم و  هب  زگرھ  رگید  وا   . تسا
، و داتسرفن وا  یارب  یمایپ  چیھ  یسیع  هک  دوب  هدننک  دیماان  ًادیدش  ییحی  یارب 

یارب ار  شمیظع  یاھتردق  زا  کیچیھ  وا  هک  نیا  ، و  دماین وا  ندید  یارب  هک  نیا 
. تسناد یم  هراب  نیا  رد  ار  زیچ  همھ  یسیع  اما   . تفرگن راک  هب  نادنز  زا  وا  ییاھر 
دوب و هاگآ  دوخ  یھلا  تشرس  زا  وا  هک  نونکا  اما   ، دیزرو یم  رھم  رایسب  ییحی  هب  وا 

هب ییحی  یارب  یگدامآ  رد  گرزب  یاھراک  زا  دومن  تمیزع  ایند  نیا  زا  هک  یماگنھ 
هتفای همتاخ  نیمز  رد  ییحی  راک  هک  نیا  نتسناد  اب  زین  ، و  تشاد یھاگآ  لماک  روط 

رگ هظعوم  نیا  ِیراک  نارود  یعیبط  یاھدرکراک  رد  هک  تخاس  دیقم  ار  دوخ   ، تسا
. دنکن تلاخد  گرزب  ربمایپ  و 

طقف ییحی   . دوب لمحت  لباقریغ  یناسنا  رظن  زا  نادنز  رد  ینالوط  یفیلکتالب  نیا 
، و داتسرف یسیع  دزن  ار  دمتعم  یناناسر  مایپ  ًاددجم  شگرم  زا  شیپ  زور  دنچ 
هب ایآ  ؟  مشک یم  جنر  نادنز  رد  نم  ارچ  ؟  تسا هدش  ماجنا  نم  راک  ایآ  : ” دیسرپ
یماگنھ و  ؟ “ میشاب یرگید  درف  یوجتسج  رد  دیاب  ای   ، یتسھ حیسم  وت  یتسار 
دزن : ” داد خساپ  ناسنا  دنزرف   ، دنداد یسیع  هب  ار  مایپ  نیا  درگاش  ود  نیا  هک 
هزاجا نم  هب  زین  ار  نیا  هکلب   ، ما هدرکن  شومارف  هک  دییوگب  وا  هب  دیدرگرب و  ییحی 

هک ار  هچنآ   . میشخب ققحت  ًالماک  ار  یراکتسرد  دیاب  هک  میتسھ  ام  نیا  اریز   ، هدب
هظعوم ناریقف  هب  بوخ  یاھربخ  هک  دییوگب —  ییحی  هب  دیا  هدینش  دیا و  هدید 

رگا هک  دییوگب  نم  ینیمز  تیرومأم  بوبحم  لوارق  شیپ  هب  ماجنارس  و  دوش —  یم 
تکرب روفو  هب  هدنیآ  رصع  رد   ، دنکن شزغل  دباین و  نم  هب  ندرک  کش  یارب  یتلع 

مایپ نیا   . درک تفایرد  یسیع  زا  ییحی  هک  دوب  یمالک  نیرخآ  نیا  و  “ . تفای دھاوخ 
یارب ار  وا  دومن و  مکحم  رایسب  ار  وا  نامیا  دیشخب و  یلست  ار  وا  دایز  ۀزادنا  هب 

خر یندنام  دای  هب  دادیور  نیا  زا  دعب  یدوز  هب  هک  مسج  رد  شیگدنز  کانزوس  نایاپ 
. تخاس هدامآ  داد 

هدنھد دیمعت  ییحی  گرم  - 12

ۀعلق نادنز  هب  ًاروف  وا   . دش ریگتسد  هک  درک  یم  راک  تشاد  ایرپ  بونج  رد  ییحی 
زین ایرپ و  رب  سیدوریھ   . دوب ینادنز  اجنآ  رد  شمادعا  تقو  ات  دش و  هدرب  سورئاکام 
ایرپ رد   ، ود رھ   ، سورئاکام سایلوج و  رد  ماگنھ  نیا  رد  درک و  یم  تموکح  لیلج  رب 
هیرِبیت رد  دیدج  تختیاپ  هب  سیروفس  زا  شا  یمسر  لزنم   ، لیلج رد   . تشاد تماقا 
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. دوب هتفای  لاقتنا 

وا  . دنک شروش  هب  کیرحت  وا  هک  نیا  ادابم   ، دنک دازآ  ار  ییحی  دیسرت  یم  سیدوریھ 
، دننک شروش  تختیاپ  رد  مدرم  یاھ  هدوت  هک  نیا  ادابم  دشکب  ار  ییحی  دیسرت  یم 
نیا زا   . تسا ربمایپ  کی   ، سدقم درم  کی  ییحی  هک  دنتشاد  رواب  ییایرپ  نارازھ  اریز 
وا اب  رگید  تسناد  یمن  اریز   ، تشاد هاگن  نادنز  رد  ار  هریذن  رگ  هظعوم  سیدوریھ  ور 
درک یمن  تقفاوم  زگرھ  اما   ، دوب سیدوریھ  هاگشیپ  رد  راب  نیدنچ  ییحی   . دنک هچ 

ینلع یاھتیلاعف  ۀیلک  زا  ای  دنک  کرت  ار  سیدوریھ  یاھورملق   ، دوش دازآ  رگا  هک 
لاح رد  ًاموادم  هک   ، یرصان یسیع  اب  هطبار  رد  دیدج  بوشآ  نیا  . و  دنک یراددوخ 
هوالع  . تسین ییحی  ندرک  دازآ  تقو  هک  درک  یم  دزشوگ  سیدوریھ  هب  دوب  شیازفا 

ینوناقریغ رسمھ   ، ایدوریھ خلت  دیدش و  ترفن  ینابرق  کی  نینچمھ  ییحی   ، نیا رب 
. دوب  ، سیدوریھ

، و درک وگتفگ  ییحی  اب  ینامسآ  یھاشداپ  ۀرابرد  ددعتم  یاھتصرف  رد  سیدوریھ 
، تفرگ یم  رارق  وا  مایپ  ریثأت  تحت  یدج  روط  هب  تاقوا  یھاگ  هک  یلاح  رد 

. دزاس دازآ  نادنز  زا  ار  وا  دیسرت  یم 

سیدوریھ  ، تشاد نایرج  هیرِبیت  رد  یدایز  یاھیزاس  نامتخاس  زونھ  هک  اجنآ  زا 
ۀعلق هب  وا  ، و  دنارذگ یم  ایرپ  رد  دوخ  یاھھاگتماقا  رد  یا  هظحالم  لباق  تقو 
یاھنامتخاس مامت  نتخاس  هک  دیشک  لوط  لاس  نیدنچ   . دوب دنمقالع  سورئاکام 

. ددرگ لیمکت  لماک  روط  هب  هیربیت  رد  یمسر  هاگتماقا  یمومع و 

رد هیاپ  دنلب  نادرم  ریاس  دوخ و  دشرا  نارسفا  یارب  شدلوت  نشج  رد  سیدوریھ 
اجنآ زا   . درک رازگرب  سورئاکام  رصق  رد  یگرزب  نشج  ایرِپ  لیلج و  تلود  یاھاروش 
گرم بجوم  سیدوریھ  زا  میقتسم  تساوخرد  قیرط  زا  دوب  هتسناوتن  ایدوریھ  هک 
هنارگ هلیح  یزیر  همانرب  قیرط  زا  ییحی  نتشک  راک  فقو  ار  دوخ  نونکا   ، دوش ییحی 

. دومن

ربارب رد  ندیصقر  یارب  ار  شرتخد  ایدوریھ   ، هنارصع یاھیمرگرس  اھنشج و  لوط  رد 
، تشگ دونشخ  رایسب  هزیشود  نیا  صقر  یارجا  زا  سیدوریھ   . درک هئارا  نانامھیم 
رد  . مدونشخ رایسب  وت  زا  نم   . یتسھ ابرلد  وت  : ” تفگ دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ار  وا  و 

مھاوخ وت  هب  ار  نآ  نم  ، و  نک تساوخرد  نم  زا  یراد  وزرآ  هچ  رھ   ، نم زورداز  نیا 
ار راک  نیا  مامت  یلاح  رد  سیدوریھ  و  “ . ار دوخ  یھاشداپ  زا  یمین  ات  یتح   ، داد

یرانک هب  ناوج  یوناب   . دوب دوخ  ناوارف  یاھبارش  ریثأت  تحت  ًالماک  هک  داد  ماجنا 
دزن : ” تفگ ایدوریھ   . دھاوخب دیاب  هچ  سیدوریھ  زا  دیسرپ  شردام  زا  تفر و 

سپ ناوج  نز  و  “ . نک تساوخرد  ار  هدنھد  دیمعت  ییحی  رس  وا  زا  ورب و  سیدوریھ 
ًاروف هک  منک  یم  تساوخرد  نم  : ” تفگ سیدوریھ  هب  تفایض  زیم  هب  تشگزاب  زا 

“. یھدب نم  هب  ینیس  کی  یور  ار  هدنھد  دیمعت  ییحی  رس 
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ییاھنآ مامت  رطاخ  هب  دوخ و  دنگوس  لیلد  هب  اما   ، دش رپ  هودنا  سرت و  زا  سیدوریھ 
کی ساپیتنآ  سیدوریھ  . و  درکن در  ار  تساوخرد  دندوب  هتسشن  ماش  رس  وا  اب  هک 
رد ییحی  بیترت  نیدب   . دروایب ار  ییحی  رس  هک  داد  نامرف  وا  هب  داتسرف و  ار  زابرس 
ار نآ  دروآ و  ینیس  کی  یور  ار  ربمایپ  رس  زابرس   . دش هدیربرس  نادنز  رد  بش  نآ 

شردام هب  ار  ینیس  هزیشود  . و  درک میدقت  ناوج  نز  هب  تفایض  نلاس  تشپ  رد 
نادنز هب  ییحی  رکیپ  نتفرگ  یارب  دندینش  ار  نیا  ییحی  نادرگاش  هک  یتقو   . داد

. دنتفگ یسیع  هب  دنتفر و   ، دنداد رارق  هربقم  کی  رد  ار  نآ  هک  نآ  زا  سپ  ، و  دندمآ
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 136
زور لھچ  دیمعت و 

یدوھی مدرم  هک  یماگنھ  رد  ییحی و  ۀظعوم  هب  یمدرم  ۀقالع  جوا  رد  یسیع 
ار دوخ  یناگمھ  راک  دندوب  دوعوم  ۀدنھد  تاجن  روھظ  لابند  هب  هناقاتشم  نیطسلف 

نکراک کی  ییحی   . تشاد دوجو  یسیع  ییحی و  نایم  یدایز  توافت   . دومن زاغآ 
رساترس رد  وا  ؛  دوب داش  مارآ و  شکتمحز  کی  یسیع  اما   ، دوب اشوک  قاتشم و 
شمارآ یلست و  ۀیام  یسیع   . داد جرخ  هب  هلجع  کدنا  تاعفد  هب  طقف  شیگدنز 

کی ای  هدنھد  یلست  کی  یتخس  هب  ییحی  ؛  دوب هنومن  کی  یعون  هب  ایند و  یارب 
نآ ینامداش  هب  یتخس  هب  اما  درک  هظعوم  ینامسآ  توکلم  ۀرابرد  وا   . دوب هنومن 
نھک ۀتسر  ربمایپ  نیرتگرزب  ناونع  هب  ییحی  اب  هطبار  رد  یسیع  هچ  رگا   . تخادرپ
دندید ار  ون  هار  ِگرزب  رون  هک  ییاھنآ  ِنیرتکچوک  هک  تفگ  نینچمھ  اما   ، تفگ نخس 
ییحی زا  رتگرزب  یتسار  هب  دندش  دراو  ینامسآ  توکلم  لخاد  هب  قیرط  نیا  زا  و 

. دوب

یلصا عوضوم   ، درک یم  هظعوم  یتآ  یھاشداپ  اب  هطبار  رد  ییحی  هک  یماگنھ 
هک یماگنھ   . دیزیرگب دمآ  دھاوخ  هک  یمشخ  زا  دینک ! هبوت  دوب : نیا  وا  مایپ 

اب هشیمھ  مایپ  نیا  اما   ، دوب یقاب  هبوت  هب  زردنا   ، دومن هظعوم  هب  عورش  یسیع 
. دش یم  لابند  نیون  یھاشداپ  ِیدازآ  ینامداش و  ِبوخ  ربخ   ، وا تراشب 

راظتنا دروم  حیسم  زا  ییاھتشادرب  - 1

رھ ، و  دنتشاد رس  رد  راظتنا  دروم  ۀدنھد  تاجن  ۀرابرد  یرایسب  یاھ  هدیا  نایدوھی 
تابثا یارب  دندوب  رداقدوعوم  یجان  نوماریپ  یشزومآ  ِفلتخم  بتاکم  نیا  زا  کی 
نایدوھی  ، یلک روط  هب   . دننک هراشا  یناربع  سدقم  نوتم  یاھ  هتفگ  هب  ناشدیاقع 
هب دوش و  یم  زاغآ  میھاربا  اب  هک  دنتسیرگن  یم  هنوگ  نیدب  دوخ  یلم  خیرات  هب 
نیا اھنآ   ، رت شیپ  ناراگزور  رد   . دماجنا یم  دنوادخ  یھاشداپ  نیون  رصع  حیسم و 
روصت ناسنا “ رسپ   ” ناونع هب  سپس  ، و  دنوادخ “ مداخ   ” تروص هب  ار  هدنھد  تاجن 
نیا هب  هک  دنتفر  شیپ  دح  نآ  ات  یتح  یخرب  نآ  زا  دعب  هک  یلاح  رد   ، دندرک یم 

داز  ” وا هک  نیا  زا  رظن  فرص  اما   . دننک هراشا  دنوادخ “ رسپ   ” تروص هب  هدنھد  تاجن 
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دیاب وا  هک  دندوب  قفاوم  یگمھ   ، دش یم  هدیمان  دوواد “ رسپ   ” ای میھاربا “ دور  و 
هب دنوادخ “ مداخ   ” زا موھفم  نیا  بیترت  نیدب   . دشاب هدش “ حسم   ” ینعی  ، حیسم

. تفای لماکت  دنوادخ “ رسپ   ” “، و ناسنا رسپ   ” ،“ دوواد رسپ  ”

هب ار  هدنیآ  حیسم  زا  یا  هدیا  رت  هتخومآ  شناد  ِنایدوھی  یسیع  ییحی و  ناراگزور  رد 
هاشداپ ، و  نھاک  ، ربمایپ ۀناگ  هس  ماقم  هک  یا  هدنیامن  هدش و  لماک  یدوھی  ناونع 

. دندوب هدروآ  دوجو  هب  دوب  هتخیمآ  دوخ  رد  دنوادخ “ مداخ   ” تروص هب  ار 

یاھراک قیرط  زا  یسوم  هک  هنوگ  نامھ  هب  هک  دنتشاد  رواب  هناقداص  نایدوھی 
هدنیآ حیسم   ، دوب هداد  تاجن  رصم  رد  تراسا  زا  ار  ناشناردپ  اسآ  هزجعم  ِروآ  تفگش 

زا ار  دوھی  مدرم   ، یداژن یزوریپ  یاھیتفگش  رتدنمتردق و  تازجعم  یتح  قیرط  زا  زین 
زا هعطق  دصناپ  ًابیرقت  دوھی  تایعرش  ناراگزومآ   . داد دھاوخ  تاجن  نایمور  ۀرطیس 

نیقی  ، ناشراکشآ تاضقانت  مغر  هب  هک  دندوب  هدرک  یروآ  عمج  ار  سدقم  نوتم 
ِتایئزج نیا  مامت  ۀحوبحب  رد  . و  تسا هدنیآ  حیسم  نوماریپ  ییوگشیپ  دنتشاد 

رظن دوعوم  حیسم  تیصخش  زا  لماک  روط  هب  ًابیرقت  اھنآ   ، درکراک ، و  کینکت  ، نامز
 — نایدوھی یلم  راختفا  یایحا  لابند  هب   ، ایند تاجن  یاج  هب  اھنآ   . دنتفرگرب
یرصان یسیع  هک  تسا  راکشآ  ور  نیا  زا   . دندوب لیئارسا —  یویند  شیاتس 

ار هدنھد  تاجن  زا  یدوھی  نھذ  ِیتسیلایرتام  تشادرب  نیا  تسناوت  یمن  زگرھ 
توافتم رظن  هطقن  کی  زا  هنایوگشیپ  یاھ  هتفگ  نیا  هب  اھنآ  رگا   . دزاس هدروآرب 
هدنھد تاجن  نوماریپ  اھنآ  روھشم  یاھییوگشیپ  زا  یرایسب   ، دندوب هتسیرگن 

رصع و کی  ۀدنھد  نایاپ  ناونع  هب  یسیع  نتخانش  تیمسر  هب  یارب  ار  اھنآ  ناھذا 
روط هب  اھتلم  یمامت  یارب  تاجن  ششخب و  زا  رتھب  نیون و  یاطعا  کی  ۀدننک  زاغآ 

. تخاس یم  هدامآ  یعیبط  رایسب 

. دنشاب هتشاد  رواب  انیکِش  نیرتکد  هب  هک  دندوب  هدش  هدروآ  راب  هنوگ  نیدب  نایدوھی 
هک دنتشاد  رواب  اھنآ   . دش یمن  هدید  دبعم  رد  یھلا  روضح  روھشم  دامن  نیا  اما 
یا هدننک  مگ  رد  رس  یاھ  هدیا  اھنآ   . دش دھاوخ  نآ  یزاسزاب  بجوم  حیسم  ندمآ 

شزومآ یخرب   . دنتشاد ناسنا  ۀنارورش  حالطصا  هب  تعیبط  یداژن و  هانگ  ۀرابرد 
حیسم هک  نیا  ، و  تسا هدش  رشب  داژن  نیرفن  نعل و  بجوم  مدآ  هانگ  هک  دنداد  یم 

. دنادرگ دھاوخ  زاب  یھلا  فطل  تفایرد  هب  ار  ناسنا  درک و  دھاوخ  کاپ  ار  نیرفن  نیا 
مھ کین و  تشرس  مھ   ، ناسنا شنیرفآ  رد   ، دنوادخ هک  دنداد  یم  شزومآ  نارگید 
ار تابیترت  نیا  ۀجیتن  وا  یتقو  هک  نیا  ؛ و  تسا هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  هنارورش 
هنوگ نیدب  ار  ناسنا  هک  نیا  زا  وا   ” هک نیا  ، و  تشگ دیمون  رایسب   ، درک هدھاشم 
حیسم هک  دنتشاد  رواب  دنداد  یم  شزومآ  ار  نیا  هک  ییاھنآ  و  “ . درک هبوت  دوب  هدیرفآ 

. دزاس اھر  هنارورش  ِیتاذ  ِتعیبط  نیا  زا  ار  ناسنا  ات  دمآ  دھاوخ 

ِیلدود تلع  هب  اھنآ و  یلم  ناھانگ  لیلد  هب  هک  دنتشاد  رواب  نایدوھی  رثکا 
تلم  . دوب هتفای  موادت  مور  ۀرطیس  تحت  اھنآ  یگدرمژپ   ، یدوھیریغ ناشیکون 
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هتخادنا قیوعت  هب  ار  شندمآ  حیسم  ور  نیا  زا  ؛  دوب هدرکن  هبوت  ناج  لد و  اب  یدوھی 
دینک هبوت   ” هک ییحی  ۀظعوم  نیا  اذل  ؛  تشاد دوجو  هبوت  ۀرابرد  یدایز  تبحص   . دوب

یروف دنمورین و  یا  هبذاج   ،“ تسا کیدزن  ینامسآ  توکلم  اریز   ، دیوش دیمعت  و 
ینعم کی  تسناوت  یم  طقف  ینامسآ  توکلم   ، اسراپ یدوھی  رھ  یارب  . و  تشاد

. حیسم ندمآ  دشاب : هتشاد 

هب حیسم  زا  یدوھی  تشادرب  یارب  هک  تشاد  دوجو  لیئاکیم  یاطعا  زا  هبنج  کی 
روط هب  نایدوھی   . دوب یھلا  یرشب و  ِتشرس  ود  دنویپ  نآ  ، و  دوب هناگیب  یلک 
روصت یھلا  یتح  ، و  ناسناربا  ، هدش لماک  ناسنا  ناونع  هب  ار  حیسم  نوگانوگ 

نیا . و  دندنارورپن رس  رد  ار  یھلا  یرشب و  دنویپ  موھفم  زگرھ  اھنآ  اما   ، دندرک یم 
رسپ ناونع  هب  حیسم  ِیرشب  موھفم  اھنآ   . دوب یسیع  نیزاغآ  نویراوح  گرزب  عنام 

هب ؛  دندرک یم  کرد  دوب  هدش  هضرع  رت  شیپ  ناربمایپ  طسوت  هک  هنوگ  نادب  ار  دوواد 
هب یتح  ؛ و  دعب ناربمایپ  زا  یخرب  لایناد و  یرشب  قوف  ۀدیا   ، ناسنا رسپ  ناونع 

مھ زا  یخرب  طسوت  خونخ و  باتک  ۀدنسیون  طسوت  هک  هنوگ  نادب   ، ادخ رسپ  ناونع 
ود دنویپ  نیتسار  موھفم  زین  هظحل  کی  یارب  اھنآ  اما  ؛  دوب هدش  فیصوت  یو  نارصع 

. دندوب هدنارورپن  رس  رد  ار  ینیمز  دحاو  تیصخش  کی  رد   ، یھلا یرشب و   ، تشرس
یسیع رد  طقف  نیا   . دوب هدشن  راکشآ  نآ  زا  شیپ  قولخم  لکش  هب  هدننیرفآ  روھظ 

هب هدننیرفآ  رسپ  هک  نیا  ات   ، تسناد یمن  یزیچ  اھزیچ  نیا  زا  ایند  ؛  تشگ راکشآ 
. درک یگدنز  ملاع  یاھناسنا  نایم  رد  تشگ و  لیدبت  مسج 

یسیع دیمعت  - 2

راظتنا اب  نیطسلف  هک  تفای  دیمعت  یماگنھ  ییحی  ۀظعوم  جوا  رد  ًاقیقد  یسیع 
رد  . دوب هدش  هدز  ناجیھ  تسا “ کیدزن  دنوادخ  یھاشداپ   ” هک وا  مایپ  نیا  ققحت 

سح  . دندوب نتشیوخ  ۀناقداص  یدج و  ینیبزاب  ریگرد  نایدوھی  مامت  ماگنھ  نآ 
هک دنتشاد  رواب  اھنت  هن  نایدوھی   . دوب فرژ  رایسب  نایدوھی  یداژن  یگتسبمھ 

یا هنوگ  هب  اھنآ  هکلب   ، دزاس تبیصم  راچد  ار  شنادنزرف  تسا  نکمم  ردپ  ناھانگ 
زا  . دھد رارق  نیرفن  دروم  ار  تلم  تسا  نکمم  درف  کی  هانگ  هک  دنتشاد  رواب  خسار 

یصخشم ناھانگ  هب  تبسن  دنداد  رد  نت  ییحی  دیمعت  هب  هک  ییاھنآ  مامت   ، ور نیا 
یاھناور زا  یرایسب   . دندرک یمن  یقلت  راکھانگ  ار  دوخ  دوب  هدرک  حیبقت  ییحی  هک 

همھاو نیا  زا  اھنآ   . دندش هداد  دیمعت  ییحی  طسوت  لیئارسا  تداعس  یارب  اسراپ 
قیوعت هب  ار  حیسم  ندمآ  اھنآ  یوس  زا  ینادان  زا  یشان  هانگ  کی  ادابم  هک  دنتشاد 
، هانگ ببس  هب  راکھانگ و  تلم  کی  هب  دوخ  هک  دندرک  یم  ساسحا  اھنآ   . دزادنا
هک دندرک  هئارا  دیمعت  یارب  ار  دوخ  تلع  نیا  هب  اھنآ  ، و  دنراد قلعت  هدش  نیرفن 
حضاو ور  نیا  زا   . دنزاس راکشآ  ار  یداژن  تمادن  یاھ  هرمث  راک  نیا  قیرط  زا  دنناوتب 
ناھانگ ششخب  یارب  ای  هبوت  نییآ  کی  ناونع  هب  هجو  چیھ  هب  یسیع  هک  تسا 
طقف  ، ییحی ناتسد  هب  دیمعت  شریذپ  اب  یسیع   . درکن تفایرد  ار  ییحی  دیمعت 
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. درک یم  لابند  ار  شنماسراپ  نایدوھی  زا  یرایسب  یوگلا  تشاد 

ملاع ناسنا  کی   ، تفر ندرا  دور  لخاد  هب  دیمعت  یارب  یرصان  یسیع  هک  یماگنھ 
حور اب  نتشیوخ  تیوھ  نییعت  هب  نھذ و  رب  الیتسا  هب  هک  یروما  ۀیلک  رد  هک  دوب 

کی ناونع  هب  زور  نآ  رد  وا   . دوب هتفای  تسد  یرشب  یلماکت  زارف  جوا  هب  دوب  طوبرم 
مامت یگنھامھ   . داتسیا ندرا  دور  رد  اضف  نامز و  یلماکت  تارک  ۀدش  لماک  ناسنا 

رد نکاس  ِیحور  ۀدننک  میظنت  یسیع و  یناسنا  نھذ  نایم  لماک  طابترا  لامک و  و 
هب لیئاکیم  دوعص  ماگنھ  زا  . و  دوب هدش  رارقرب   ، تشھب رد  شردپ  ِیھلا  ۀیدھ   ، وا
دننک یم  یگدنز  ایشنروی  رد  هک  لامرن  تادوجوم  ۀیلک  رد   ، شناھج یتسرپرس 
ۀدننک میظنت  هک  نیا  زج  هب   ، تسا هدوب  نکاس  یا  هدننک  میظنت  نینچ  تسرد 

هک  ، قداص کلم  اتنِو   ِ یکام  ، رگید ناسناربا  کی  رد  هباشم  تماقا  قیرط  زا  یسیع 
هدامآ شیپ  زا  هژیو  تیرومأم  نیا  یارب   ، دوب هدش  رادیدپ  یناسنا  مسج  لکش  رد 

. دوب هدش 

تیصخش ِلامک  زا  ییالاب  حوطس  نینچ  هب  ملاع  ناسنا  کی  هک  یماگنھ  ًالومعم 
ناور ییاھن  دنویپ  هب  هک  یونعم  یلاعت  ِیتامدقم  یاھ  هدیدپ  نآ   ، دبای یم  تسد 
ًارھاظ . و  دنھد یم  خر  دماجنا  یم  نآ  هب  طوبرم  یھلا  ۀدننک  میظنت  اب  ناسنا  غلاب 

ود اب  هک  یزور  نامھ  رد  یرصان  یسیع  یتیصخش  ۀبرجت  رد  یرییغت  نینچ  دوب  انب 
. ددنویپ عوقو  هب  تفر  ندرا  دور  لخاد  هب  ییحی  طسوت  دیمعت  نتفرگ  یارب  شردارب 

زا یرایسب  دوب و  ایشنروی  رد  وا  یرشب  ًافرص  تایح  لمع  نیرخآ  مسارم  نیا 
اب هدننک  میظنت  دنویپ  دھاش  هک  دنتشاد  راظتنا  یرشب  قوف  ناگدننک  هدھاشم 
دیدج یزیچ   . دندش یدیمون  راچد  یگمھ  اما   ، دنشاب دوب  نکاس  نآ  رد  هک  ینھذ 

یسیع یور  ار  شناتسد  ییحی  هک  روطنیمھ   . تسویپ عوقو  هب  رتگرزب  یتح  و 
عشوی یرشب  ۀدش  لماک  ناور  وا  رد  نکاس  ۀدننک  میظنت  دھد  دیمعت  ار  وا  ات  داھن 

ناونع هب  یھلا  دوجو  نیا  هظحل  دنچ  زا  سپ  . و  دومن کرت  رخآ  راب  یارب  ار  فسوی  نب 
یلحم ناھج  رساترس  رد  شدوخ  ۀتسر  سیئر  هتفای و  تیصخش  ۀدننک  میظنت  کی 

ار شیوخ  نیشیپ  یھلا  حور  یسیع  بیترت  نیدب   . تشگزاب نوتگنینیوید  زا  نادابن 
وا . و  دمآ دورف  وا  رب  هتفای  تیصخش  لکش  رد   ، تشگزاب زا  سپ  هک  درک  هدھاشم 
نیا : ” تفگ هک   ، دینش تشاد  یتشھب  أشنم  هک  ار  یحور  نیمھ  نانخس  نونکا 

ردارب ود  اب  زین  ییحی  و  “ . مدونشخ رایسب  وا  زا  نم  هک  تسا  نم  بوبحم  رسپ 
نیا دندوب  هداتسیا  بآ  بل  رد  هک  ییحی  نادرگاش   . دینش ار  نانخس  نیمھ  یسیع 
طقف  . دندیدن زین  ار  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  ِیئرم  حور  ، و  دندینشن ار  تاملک 

. دید ار  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  یسیع  نامشچ 

هنوگ نیدب  هتفای  تیصخش  ِیلاعتم  نونکا  هتشگزاب و  ۀدننک  میظنت  هک  یماگنھ 
، دندنام بآ  رد  اھنآ  زا  نت  راھچ  هک  یلاح  رد  . و  دوب رارقرب  لماک  توکس   ، تفگ نخس 

اعد هنوگ  نیدب  اھنآ  کیدزن  ۀدننک  میظنت  تمس  هب  الاب  هب  ندرک  هاگن  اب  یسیع 
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وت یھاشداپ   . داب سدقم  وت  مان   ، ینک یم  ییاورنامرف  نامسآ  رد  هک  نم  ردپ  : ” درک
نیا زا  سپ  “ . دبای ققحت  زین  نیمز  رد  تسا  نامسآ  رد  هک  هنوگ  نادب  وت  ۀدارا  دیایب !
دید ار  شدوخ  زا  ییایور  ناسنا  رسپ  “، و  دندش هدوشگ  اھنامسآ   ” ، درک اعد  وا  هک 
زا شیپ  ار  وا  ایور  نیا   . دیدرگ هضرع  هتفای  تیصخش  نونکا  ۀدننک  میظنت  طسوت  هک 
رسپ ناونع  هب  هک  هنوگ  نادب  ددرگ  رادیدپ  نیمز  رد  یناسنا  مسج  لکش  رد  هک  نآ 
دشاب مسج  رد  یگدنز  مامتا  زا  سپ  دوب  انب  هک  یتروص  هب  تشاد و  دوجو  دنوادخ 

. دش هدید  یسیع  طسوت  طقف  ینامسآ  یایور  نیا   . داد یم  ناشن 

زا وا   . دندینش یسیع  ییحی و  هک  دوب  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  یادص  نیا 
وا نوچمھ  یتشھب و  ردپ  زا  هدننک  میظنت  اریز   ، تفگ یم  نخس  یناھج  ردپ  بناج 

تیصخش ۀدننک  میظنت  نیا   ، یسیع ینیمز  یگدنز  ۀدنامیقاب  رساترس  رد   . تسا
هبترمالاو ۀدننک  میظنت  نیا  اب  یسیع  ؛  دوب طابترا  رد  وا  اب  وا  یاھراک  ۀیلک  رد  هتفای 

. دوب مئاد  ِیونعم  ِیمدمھ  رد 

یھانگ چیھ  هب  وا  ؛  درکن هبوت  یدب  راک  چیھ  زا   ، تفای دیمعت  یسیع  هک  یماگنھ 
رد وا   . دوب ینامسآ  ردپ  تساوخ  راک  هب  فقو  اب  هطبار  رد  وا  دیمعت   . درکن فارتعا 
شردپ راک  ماجنا  یارب  ییاھن  یناوخارف  ینعی   ، شردپ ریذپاندیدرت  یادن  شدیمعت 

تالکشم نیا  ۀرابرد  ات  تفر  ناھن  یھاگتولخ  هب  زور  لھچ  یارب  وا  . و  دینش ار 
سامت زا  نتفرگ  هرانک  اب  تدم  کی  یارب  بیترت  نیدب  یسیع   . دنک رکف  هناگدنچ 

رد ار  یلاور  ًاقیقد   ، دوب هک  هنوگ  نادب   ، شا ینیمز  نارایتسد  اب  یتیصخش  لاعف 
هک هاگ  رھ  ینعی   ، تسا امرف  مکح  ایشناروم  تارک  رد  هک  درک  یم  لابند  ایشنروی 

. دبای یم  دنویپ  یناھج  ردپ  ِینورد  روضح  اب  هدنبای  زارف  ناسنا  رھ 

ار شردپ  یھلا  رسپ   . داد همتاخ  ار  یسیع  یرشب  ًافرص  یگدنز  دیمعت  ِزور  نیا 
اب اھنآ  ، و  تسا هتفای  ار  شا  هدش  رادیدپ  مسج  رد  رسپ  یناھج  ردپ   ، تسا هتفای 

. دننک یم  وگتفگ  رگیدکی 

رد  . تشاد نس  مین  لاس و  کی  یس و  ًابیرقت  تفای  دیمعت  هک  یماگنھ  یسیع  )
سویربیت رصیق  تنطلس  لاس  نیمھدزناپ  رد  یسیع  هک  دیوگ  یم  اقول  هک  یلاح 

زا دعب  لاس 14  رد  سوتسوگآ  اریز   ، تفای دیمعت  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 29  ینعی 
سوتسوگآ گرم  زا  شیپ  سویربیت  هک  دوش  هدروآ  رطاخ  هب  دیاب   ، درم حیسم  دالیم 

لاس ربتکا  رد  ، و  دوب کرتشم  روطارپما  سوتسوگآ  هارمھ  هب   ، مین لاس و  ود  یارب 
تموکح لاس  نیمھدزناپ   ، ور نیا  زا   . دز هکس  وا  راختفا  هب  حیسم  دالیم  زا  دعب   11
نیا . و  دوب یسیع  دیمعت  لاس   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26  نیمھ  وا  یعقاو 

رادنامرف ناونع  هب  ار  دوخ  تموکح  سُطالیپ  سویطنپ  هک  دوب  یلاس  نینچمھ 
(. درک زاغآ  هیدوھی 
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دوخ دیمعت  زا  شیپ  شیوخ  یناسنا  یاطعا  گرزب  ۀسوسو  ربارب  رد  یسیع 
دوب هدش  سیخ  هتفھ  شش  یارب  نومرھ  هوک  رد  نتخیر  قرع  اب  هک  یماگنھ 

، ملاع ۀدشن  یرای  ناسنا  کی  ناونع  هب  وا   ، نومرھ هوک  رد  اجنآ   . دوب هدومن  یرادیاپ 
تسکش ار  وا  هدومن و  رادید   ، ایند نیا  سنرپ   ، ایشسگیلک  ، ایشنروی ِرھاظتم  اب 
سنرپ  ، یرصان یسیع   ، ناھج دانسا  یور  زا   ، دادیوررپ زور  نآ  رد   . دوب هداد 

یاورنامرف یدوز  هب  دوب  انب  هک   ، ایشنروی سنرپ  نیا  . و  دوب هدش  ایشنروی  یا  هرایس 
ار شیاھحرط  ات  تفر  تولخ  هب  زور  لھچ  یارب  نونکا   ، دوش مالعا  نادابن  یلاع 

نییعت ار  اھناسنا  بولق  رد  دنوادخ  نیون  یھاشداپ  مالعا  کینکت  دنک و  نیودت 
. دیامن

زا هک  ناھج  هرک و  ۀتفای  رییغت  طباور  اب  دوخ  میظنت  زور  لھچ  هب  شدیمعت  زا  دعب  وا 
نیا لوط  رد  وا   . دش دراو  دوب  هتفرگ  تروص  شا  هدننک  میظنت  نتفای  تیصخش  قیرط 
ۀتفای رییغت  دیدج و  ۀلحرم  حاتتفا  ۀناتسآ  رد  هک  ار  یتسایس  ایرپ  یاھ  هپت  رد  اوزنا 

دش یم  هتفرگ  راک  هب  دیاب  هک  ار  ییاھشور  دش و  یم  لابند  دیاب  شا  ینیمز  یگدنز 
. دومن نییعت 

وا  . تفرن هاگتولخ  هب  شناور  نتخاس  روجنر  یارب  نتفرگ و  هزور  روظنم  هب  یسیع 
زا ار  دنوادخ  هب  یکیدزن  اب  هطبار  رد  اھرادنپ  نیا  یمامت  ات  دمآ  وا  ، و  دوبن دھاز  کی 
دندوب یلیالد  زا  توافتم  ًالماک  هاگتولخ  نیا  هب  نتسج  هانپ  یارب  وا  لیالد   . دربب نیب 
یسیع  . دوب هتشاد  او  تکرح  هب  ار  هدنھد  دیمعت  ییحی  یتح  ، و  ایلیا یسوم و  هک 
هک اھناھج  ناھج  زین  شدوخ و  ۀتخاس  ِناھج  اب  شا  هطبار  دروم  رد  نامز  نآ  رد 

وا  . دوب هاگآ  - دوخ ًالماک  دوش  یم  یتسرپرس   ، وا ینامسآ  ردپ   ، یتشھب ردپ  طسوت 
، شرتگرزب ردارب  طسوت  هک  ار  نآ  هب  طوبرم  یاھدومنھر  اطعا و  تیلوئسم  نونکا 
مسج رد  یرادیدپ  هب  ایشنروی  رد  هک  نآ  زا  شیپ   ، دش عقاو  تراظن  دروم   ، لیئونامع

هب ار  هدرتسگ  طباور  نیا  مامت  نونکا  وا   . دروآ دای  هب  لماک  روط  هب   ، دوش دراو 
ِیشیدنا فرژ  ۀرود  کی  یارب  دوب  لیام  وا  ، و  درک یم  کرد  لماک  روط  هب  ینشور و 

یارجا یاھ  هویش  یور  دنک و  رکف  شیاھحرط  ۀنیمز  رد  دناوتب  ات  دشاب  رود  شوماخ 
ِیلحم ناھج  رد  رگید  تارک  مامت  یارب  هرک و  نیا  بناج  زا  دوخ  یناگمھ  یاھراک 

. دریگب میمصت  دوخ 

تشگ لوغشم  اھ  هپت  رد  بسانم  هاگھانپ  کی  نتفای  یارب  هک  یلاح  رد  یسیع 
ور هب  ور  نادابِن  ِدادماب  نابات و  ۀراتس   ، لیئربج  ، شناھج ییارجا  سیئر  اب   ، دوب ندز 
زا ؛  دومن رارقرب  یصخش  سامت  ون  زا  ناھج  ۀدننیرفآ  رسپ  اب  نونکا  لیئربج   . دش
دورو کرادت  یارب  دومن و  کرت  ار  نوتگنیولس  رد  شنارایتسد  لیئاکیم  هک  یماگنھ 
رادید میقتسم  روط  هب  راب  نیتسخن  یارب  اھنآ   ، تفر ایشندیا  هب  ایشنروی  یاطعا  هب 
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نیا نونکا   ، اسرووی یاھمایا  یامدق  ۀزاجا  اب  لیئونامع و  دومنھر  اب  لیئربج   . دندومن
، ایشنروی رد  وا  یاطعا  ۀبرجت  داد  یم  ناشن  هک  داد  رارق  یسیع  ربارب  رد  ار  یھاگآ 

رفیسول شروش  نایاپ  زین  شناھج و  ۀدش  لماک  تیمکاح  بسک  هب  هک  ییاج  ات 
هک یماگنھ  وا  دیمعت  زور  رد  لوا  دروم   . تسا هتفای  همتاخ  ًالمع   ، دش یم  طوبرم 
مسج لکش  رد  وا  یاطعا  لیمکت  ندش و  لماک  وا  ۀدننک  میظنت  ِنتفای  تیصخش 

رد یخیرات  تیعقاو  کی  مود  دروم  ، و  دمآ تسد  هب  تشاذگ  شیامن  هب  ار  یناسنا 
لاح رد  ناوجون  هب  ات  دمآ  نییاپ  نومرھ  هوک  زا  وا  هک  یماگنھ  ینعی   ، دوب زور  نآ 
ناھج تیعجرم  نیرتالاب  قیرط  زا  نونکا  یسیع   . دوش قحلم   ، تلغت  ، راظتنا

تیعضو یور  هک  ییاج  ات  وا  یاطعا  راک  هک  تفای  یھاگآ  ناھجربا  یلحم و 
وا  . تسا هدیسر  نایاپ  هب  تشاد  ریثأت  شروش  تیمکاح و  اب  هطبار  رد  وا  یصخش 

نکاس یرکف  ۀدننک  میظنت  ِنتفای  تیصخش  ۀدیدپ  رد  دیمعت و  هب  طوبرم  یایور  رد 
. دوب هدرک  تفایرد  تشھب  زا  ًامیقتسم  ار  نانیمطا  نیا  شیپ  زا   ، وا رد 

ایشندیا ۀبکوک  ردپ   ، تخادرپ وگتفگ  هب  لیئربج  اب  دنام و  هوک  رد  وا  هک  یلاح  رد 
. دنا هدش  لیمکت  دانسا  : ” تفگ ، و  تشگ رھاظ  لیئربج  یسیع و  رب  ًاصخش 
یناھج ردپ  تسار  تسد  رد  وا  ِنادابن  ناھج  رب  ۀرامش 611،121  لیئاکیم  تیمکاح 

یارب وت  یماح  ِردارب   ، لیئونامع طسوت  هدش  اطعا  ِتیفاعم  نم   . تسا هدش  لیمکت 
رھ رد  ای  نونکا  وت   . مروآ یم  ناغمرا  هب  وت  یارب  ار  ایشنروی  رد  مسج  رد  یرادیدپ 
مسج رد  دوخ  یرادیدپ  ۀیطع  تدوخ  یباختنا  ۀویش  هب  هک  یتسھ  دازآ  دعب  نامز 

، ینک تفایرد  ار  دوخ  تیمکاح   ، یبای زارف  تردپ  تسار  تسد  هب   ، یھد همتاخ  ار 
هب ار  نادابن  یمامت  رب  دوخ  ۀدش  بسک  یبوخ  هب  طرش و  دیق و  یب  ییاورنامرف  و 
ار ناھجربا  دانسا  ندش  لیمکت  اھمایا  یامدق  ۀزاجا  اب  نینچمھ  نم   . یریگب هدھع 

یھاوگ تسا  طوبرم  وت  ناھج  رد  هناراکھانگ  شروش  مامت  نتفای  همتاخ  هب  هک 
رایتخا وت  هب  هدنیآ  رد  نکمم  یاھبوشآ  هنوگ  نیا  ۀیلک  اب  دروخرب  یارب  مھد و  یم 
قولخم مسج  رد  ایشنروی و  رد  وت  راک   ، یکینکت رظن  زا   . مھد یم  دودحمان  لماک و 
یگتسب تدوخ  باختنا  هب  وت  ریسم  سپ  نیا  زا   . تسا هدیسر  نایاپ  هب  یناسنا 

“. دراد

یزورھب اب  هطبار  رد  یسیع   ، دومن کرت  ار  اجنآ  ایشندیا  ۀبترمالاو  ردپ  هک  نیا  زا  سپ 
هب دورد  نداتسرف  زا  سپ  داد و  ماجنا  لیئربج  اب  ینالوط  یوگتفگ  کی  ناھج 
نآ ماجنا  ۀناتسآ  رد  ایشنروی  رد  هک  یراک  رد  هک  داد  نانیمطا  وا  هب   ، لیئونامع
تفایرد نوتگنیولس  رد  ییاطعا  شیپ  یاھدنپ  اب  طابترا  رد  هک  ار  ییاھزردنا   ، تسا

. تشاد دھاوخ  رظن  دم  هراومھ  دوب  هدرک 

وجتسج لوغشم   ، یدبز نارسپ   ، انحوی بوقعی و   ، اوزنا زور  لھچ  نیا  رساترس  رد 
زگرھ اما   ، دندوبن رود  وا  تماقا  ناکم  زا  عقاوم  یرایسب  رد  اھنآ   . دندوب یسیع  یارب 

. دندرکن ادیپ  ار  وا 
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یناگمھ راک  یارب  اھحرط  - 4

ایشنروی هب  دوخ  یاطعا  ۀدنامیقاب  یارب  اھ  هپت  یالاب  رد  زور  هب  زور  یسیع 
. دنکن سیردت  ییحی  اب  نامزمھ  هک  تفرگ  میمصت  ادتبا  وا   . دومن نیودت  ار  ییاھحرط 

ات ای   ، شفدھ هب  ییحی  راک  یبایتسد  تقو  ات  هک  درک  یزیر  همانرب  روطنیا  وا 
رد  ، دوش فقوتم  یناھگان  روط  هب  ندش  ینادنز  قیرط  زا  ییحی  هک  یماگنھ 

کاب و یب  ۀظعوم  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  یسیع   . دنامب یقاب  یبسن  یاوزنا 
رظن رد  اب   . دوش یم  یندم  نانارمکح  ینمشد  سرت و  بجوم  ًاروف  ییحی  ریبدت  یب 
زا شیوخ  یناگمھ  یاھراک  ۀمانرب  یارب  یسیع   ، ییحی لزلزتم  تیعضو  نتفرگ 

رساترس رد  ینوکسم  ۀرک  رھ  زا  یگدنیامن  هب  ، و  نیمز ۀرک  شمدرم و  بناج 
ِیناسنا یاطعا   . دومن یزیر  حرط  هب  عورش  صخشم  روط  هب  شروانھپ  ناھج 

. دوب نادابن  تارک  یمامت  یارب  اما   ، ایشنروی رد  لیئاکیم 

ندرک گنھامھ  ِیلک  حرط  هک  نیا  زا  سپ   ، داد ماجنا  یسیع  هک  یراک  نیتسخن 
هک دوب  نیا   ، داد رارق  رکفت  دروم  لماک  روط  هب  ار  ییحی  شبنج  اب  شا  همانرب 

اب هطبار  رد  هک  ار  ییاھزردنا  وا   . دنک رورم  شنھذ  رد  ار  لیئونامع  یاھشزومآ 
رد راگدنام  ۀتشون  چیھ  دیابن  هک  نیا  ، و  دوب هدش  هداد  وا  هب  شیراک  یاھشور 
هاگچیھ رگید  یسیع   . داد رارق  یشیدنازاب  دروم  تقد  اب  تشاذگ  یم  اج  هب  هرایس 
هب  ، هرصان زا  دوخ  یدعب  رادید  رد  یسیع   . تشونن هسام  زا  ریغ  هب  یزیچ  یور 
یوس نآ  وس و  نیا  رد  هک  ار  دوخ  یاھ  هتشون  یمامت   ، فسوی شردارب  هودنا  مغر 
نازیوآ یمیدق  لزنم  یاھراوید  یور  دوب و  هدش  ظفح  اھ  هتخت  یور  یراجن  هاگراک 

درکیور اب  هطبار  رد  لیئونامع  زردنا  یور  یسیع  . و  تخاس دوبان  دوب  هدش 
دیاب ار  نآ  هک  هنوگ  نادب  هرک  هب  تبسن  دوخ  یسایس  ، و  یعامتجا  ، یداصتقا

. درک قمعت  یبوخ  هب  تفای  یم 

نودب وا  هک  یتدم  نیرت  ینالوط   . تفرگن هزور  اوزنا  زور  لھچ  نیا  لوط  رد  یسیع 
رکف رد  قرغ  نانچنآ  هک  یماگنھ  ینعی   ، دوب اھ  هپت  رد  شلوا  زور  ود  دنارذگ  اذغ 

یوجتسج هب  وا  موس  زور  رد  اما   . درک شومارف  ًالماک  ار  ندروخ  هک  دوب  دوخ  ندرک 
تیصخش ای  ینمیرھا  حور  چیھ  طسوت  تدم  نیا  لوط  رد  نینچمھ   . تفر اذغ 

. دشن هسوسو  رگید  ۀرک  رھ  ای  هرک  نیا  میقم  رگشروش 

نایب هب  ، و  یھلا یرشب و  ناھذا  نایم  ییاھن  یوگتفگ  تصرف   ، زور لھچ  نیا 
جیاتن  . دندوب هدش  هناگی  نونکا  هک  دوب  نھذ  ود  نیا  یعقاو  درکراک  نیتسخن  رت  قیقد 
هب یھلا  نھذ  هک  داد  ناشن  عطاق  روط  هب  یشیدنا  فرژ  ِمھم  رایسب  ۀرود  نیا 
هب تقو  نیا  زا   . تسا هتفای  الیتسا  یرشب  درخ  رب  یونعم  هنادنمزوریپ و  یا  هنوگ 

ناسنا نھذ  تیدرف  هچ  رگ  ، و  تسا هدش  لیدبت  ادخ  نھذ  هب  ناسنا  نھذ  دعب 
هن : ” دیوگ یم  هشیمھ  یرشب  ۀتفای  تیونعم  نھذ  نیا   ، دراد دوجو  هشیمھ 
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“. دوش ماجنا  وت  تساوخ  هکلب   ، نم تساوخ 

هدش فیعض  هنسرگ و  نھذ  کی  یلیخت  یاھایور   ، دادیوررپ نامز  نیا  یاھراک 
ناونع هب  اھدعب  هک  دندوبن  زین  هنادرخبان  مگردرس و  یاھییارگدامن  ، و  دندوبن

کی نیا  رت  قیقد  نایب  هب   . دندش تبث  توھرب “ نابایب  رد  یسیع  یاھ  هسوسو  ”
نآ ماجنا  یارب  ایشنروی و  یاطعا  ِعونتم  دادیوررپ و  نارود  مامت  نوماریپ  رکفت  ۀرود 

وحن نیرتھب  هب  هک  دندوب  رتشیب  ۀنامداخ  راک  یارب  قیقد  یاھ  یزیر  همانرب 
رگید تارک  ۀیلک  یدوبھب  هب  هک  نیا  نمض   ، دننک تمدخ  هرک  نیا  هب  دنتسناوت  یم 
مامت یسیع   . دندرک یم  کمک  زین  دندوب  هتفرگ  رارق  اوزنا  رد  شروش  تلع  هب  هک 

رد ، و  مدآ یاطخ  نارود  ات   ، اتناف نادنَا و  ناراگزور  زا   ، ایشنروی رد  یرشب  تایح  نارود 
. داد رارق  یشیدنازاب  دروم  ار  میلاس  ِقداص  کلم  ۀنامداخ  راک   ، همادا

ایشنروی رد  یتدم  یارب  تفرگ  میمصت  رگا  هک  دوب  هدرک  یروآدای  یسیع  هب  لیئربج 
یلجتم ایند  هب  ار  دوخ  اھنآ  قیرط  زا  تسناوت  یم  وا  هک  تشاد  دوجو  هار  ود  دنامب 

هب یطبر  چیھ  دروم  نیا  رد  وا  باختنا  هک  دیدرگ  صخشم  یسیع  یارب  . و  دزاس
رد یتامدخ  راک  ِهار  ود  نیا   . درادن رفیسول  شروش  نایاپ  ای  شناھج  رب  وا  تیمکاح 

: دندوب اھنیا  نیمز  ۀرک 

هرک و نیا  یروف  یاھزاین  رظن  هطقن  زا  تسا  نکمم  هک  یھار  شدوخ —  هار  - 1
. دسرب رظن  هب  رتدنمدوس  رتدنیاشوخ و  همھ  زا  شدوخ  ناھج  ینونک  ۀیکزت 

طسوت هک  قولخم  تایح  ِرگنرود  نامرآ  کی  زا  یا  هنومن  ردپ —  هار  - 2
. دوش یم  ینیب  شیپ  اھناھج  ناھج  ِیتشھب  تیریدم  یالاو  یاھتیصخش 

تایح ۀدنامیقاب  دناوتب  هک  نیا  یارب  هک  دش  نشور  یسیع  یارب  بیترت  نیدب 
دش یم  اھھار  نیا  زا  کی  رھ  دییأت  رد   . دراد دوجو  هار  ود  دھد  مظن  ار  دوخ  ینیمز 

. تفرگ یم  رارق  هظحالم  دروم  دیاب  یروف  تیعضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تفگ  یزیچ 
یطبر چیھ  درکیور  ۀویش  ود  نیا  نایم  وا  باختنا  هک  دید  ینشور  هب  ناسنا  دنزرف 
ناھج دانسا  رد  هک  دوب  یعوضوم  نیا  ؛  درادن وا  طسوت  ناھج  تیمکاح  شریذپ  هب 

ۀبلاطم راظتنا  رد  طقف  دوب و  هدش  رھم  هدش و  فیلکت  نییعت  شیپ  زا  اھناھج 
دنادب حالص   ، یسیع  ، وا رگا  هک  دش  هداد  ناشن  یسیع  هب  اما   . دوب وا  یصخش 
یرادیدپ تروص  هب  شیوخ  ینیمز  یگدنز  نارود   ، ردپ تساوخ  قباطم  هشیمھ  هک 

بجوم نیا   ، دیامن لماک  دیدرگ  زاغآ  هوکش  اب  هک  هنوگ  نامھ  هب  ار  مسج  رد 
اوزنا نیا  زور  نیموس  رد   . دش دھاوخ   ، لیئونامع  ، وا یتشھب  ردارب  دایز  یدونشخ 
لماک ار  دوخ  ینیمز  یگدنز  نارود  ددرگزاب و  ایند  هب  هک  داد  لوق  دوخ  هب  یسیع 

ار ردپ  تساوخ  هشیمھ   ، تسا هار  ود  ۀدنریگ  رب  رد  هک  یتیعضو  رد  هک  نیا  ، و  دیامن
مظع نیا  قباطم  هشیمھ  ار  شیوخ  ینیمز  تایح  ۀدنامیقاب  وا  . و  دنک باختنا 

یا هنوگ  هب  ار  دوخ  لقتسم  تساوخ   ، خلت نایاپ  ات  یتح  وا   . دومن یگدنز  خسار 
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. داد رارق  دوخ  ینامسآ  ردپ  تساوخ  عبات  تباث 

گرزب تامیمصت  ۀرود  هکلب   ، دوبن گرزب  ۀسوسو  ۀرود  کی  هوک  توھرب  رد  زور  لھچ 
شردپ لصفالب  روضح  شدوخ و  اب  اھنت  ِیمدمھ  یاھزور  نیا  لوط  رد  وا   . دوب داتسا 

یصخش ظفاحم  ۀتشرف  کی  رگید  وا   ) هتفای تیصخش  ۀدننک  میظنت  ینعی  — 
زرط اھتسایس و  دیاب  هک  دیسر  یگرزب  کی  هب  کی  ِتامیمصت  هب  تشادن — ) فارس 

زا اھدعب   . دندرک یم  لرتنک  نیمز  رد  وا  یگدنز  نارود  ۀدنامیقاب  یارب  ار  وا  لمع 
کی تیاور   ، نومرھ هوک  یاھالقت  ۀدنکارپ  صقان و  تایاور  اب  یمگردرس  قیرط 

هک دوب  نیا  رگید  لیلد   ، نآ رب  هوالع  ، و  دش هدوزفا  اوزنا  ۀرود  نیا  هب  گرزب  ۀسوسو 
زا ار  شیوخ  یناگمھ  یراک  نارود  یرشب  ناربھر  گرزب و  ناربمایپ  مامت  دوب  مسر 
راک لاور  هشیمھ   . دننک زاغآ  اعد  هزور و  حالطصا  هب  یاھ  هرود  نیا  یارجا  قیرط 
یمدمھ یارب  یدج  ای  دیدج  میمصت  رھ  اب  هھجاوم  ماگنھ  رد  هک  دوب  نیا  یسیع 

ادخ تساوخ  زا  یھاگآ  ددصرد  دناوتب  ات  دروایب  ور  اوزنا  هب  شدوخ  حور  اب  یونعم 
. دیآرب

رد هشیمھ  دوخ  ینیمز  تایح  ۀدنامیقاب  یارب  یزیر  همانرب  نیا  مامت  رد  یسیع 
: دوب درکیور  داضتم  ریسم  ود  شوختسد  شیوخ  یرشب  بلق 

، دنوش بلج  وا  هب  ایند —  مامت  و  شمدرم —  هک  تشاد  دیدش  قایتشا  وا  - 1
نانآ تاداقتعا  زا  وا  . و  دنریذپب ار  وا  یونعم  نیون  یھاشداپ  دنروآ و  نامیا  وا  هب 

. دوب هاگآ  یبوخ  هب  یتآ  حیسم  اب  هطبار  رد 

ار شراک   ، دنک یم  دییأت  شردپ  تسناد  یم  هک  دنک  راک  یگدنز و  یا  هنوگ  هب  - 2
دنوادخ یھاشداپ  یرارقرب  هب  ، و  دناسر ماجنا  هب  دنمزاین  تارک  ریاس  بناج  زا 

. دھد ناشن  ار  وا  یھلا  زیمآرھم  تشرس  دزاس و  راکشآ  ار  ردپ   ، دھد همادا 

یگدنز یناتساب  یگنس  راغ  کی  رد  یسیع  دادیوررپ  یاھزور  نیا  رساترس  رد 
تیب یراگزور  هک  دوب  هدکھد  کی  هب  کیدزن  اھ  هپت  ۀنماد  رد  یھاگھانپ  نیا   . درک یم 

نیا یکیدزن  رد  هپت  ۀنماد  زا  هک  یکچوک  ۀمشچ  زا  وا   . دش یم  هدیمان  سیدَا 
. دیشون یم  دمآ  یم  یگنس  هاگھانپ 

گرزب میمصت  نیتسخن  - 5

ۀدننک میظنت  شدوخ و  اب  یسیع  ِشیامھ  نیا  عورش  زا  دعب  زور  نیموس  رد 
طسوت هک  نادابن  ۀدمآ  درگ  ینامسآ  گرزب  یاھھورگ   ، شا هتفای  تیصخش 

رظتنم اھنآ   . دندش هئارا  یسیع  هب  ایور  ملاع  رد  دندوب  هدش  مازعا  ناشناھدنامرف 
هدزاود لماش  دنمتردق  هورگ  نیا   . دندوب شیوخ  بوبحم  یاورنامرف  تساوخ  ماجنا 
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ناھج دنمشوھ  تادوجوم  زا  هتسر  رھ  زا  یبسانتم  دادعت  اھمیفارس و  زا  رگشل 
رد ایآ  هک  دوب  طوبرم  رما  نیا  هب  یسیع  یاوزنا  گرزب  میمصت  نیتسخن  . و  دندوب

ار دنمتردق  یاھتیصخش  نیا  ایشنروی  رد  شیوخ  یناگمھ  راک  ِیتآ  ۀمانرب  اب  طابترا 
. هن ای  تفرگ  دھاوخ  راک  هب 

ار هدمآ  درگ  میظع  هورگ  نیا  زا  دحاو  تیصخش  کی  یتح  هک  تفرگ  میمصت  یسیع 
مغر هب   . تسا شردپ  تساوخ  نیا  هک  دوش  صخشم  هک  نیا  رگم  دریگن  راک  هب  زین 

وا هارمھ  میظع  هورگ  نیا  وا  ینیمز  تایح  ۀدنامیقاب  رساترس  رد   ، یلک میمصت  نیا 
تعاطا دوخ  یاورنامرف  تساوخ  ۀناشن  نیرتمک  زا  دوب  هدامآ  هشیمھ  ، و  دنام یقاب 
ًامئاد شیوخ  یرشب  نامشچ  اب  ار  هارمھ  یاھتیصخش  نیا  یسیع  هچ  رگا   . دنک

ًامئاد ار  اھنآ  یگمھ  وا  اب  طبترم  ۀتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت   ، درکن هراظن 
. دنک رارقرب  طابترا  اھنآ  اب  تسناوت  یم  تسیرگن و  یم 

لصفالب یھدنامرف   ، اھ هپت  رد  ندرک  تولخ  زور  لھچ  زا  ندمآ  نییاپ  زا  شیپ  یسیع 
ۀتفای تیصخش  یگزات  هب  ۀدننک  میظنت  هب  ار  ناھج  یاھتیصخش  زا  هارمھ  ِهورگ  نیا 

یاھتیصخش نیا   ، ایشنروی تقو  هب  لاس  راھچ  زا  شیب  یارب  ، و  درامگ شیوخ 
تحت مارتحا  تعاطا و  اب  ناھج  دنمشوھ  تادوجوم  زا  شخب  رھ  زا  هدش  هدیزگرب 
لمع هبرجت  اب  هبترمالاو و  ۀتفای  تیصخش  زیمآرارسا  حصان  نیا  ۀنادنمدرخ  تیادھ 
ماگنھ رد   ، دوب یتشھب  ردپ  رھوج  نیشیپ و  تمسق  کی  هک  هدننک  میظنت   . دندرک
نیا هک  داد  نانیمطا  یسیع  هب  دنمتردق  عمجم  نیا  ِیھدنامرف  نتفرگ  هدھع  هب 
بناج زا  ای  طابترا و  رد  تفای  دنھاوخن  هزاجا  هجو  چیھ  هب  یرشب  قوف  یاھورین 

نینچ هک  نیا  رگم   ، دنزاس رگ  هولج  ار  دوخ  ای  دننک و  تمدخ  وا  ینیمز  یگدنز  نارود 
کی قیرط  زا  یسیع  بیترت  نیدب   . دنک هدارا  ار  یا  هلخادم  نینچ  ردپ  هک  دیآ  شیپ 

ۀدنامیقاب هب  هک  یروما  ۀیلک  رد  یرشب  قوف  یاھیراکمھ  مامت  زا  گرزب  میمصت 
رگم  ، تخاس مورحم  ار  دوخ  هنابلطواد  روط  هب  دوب  طوبرم  وا  یناسنا  یگدنز  نارود 

زا یدادخر  ای  صخشم  لمع  کی  رد  هک  درک  یم  باختنا  لقتسم  روط  هب  ردپ  هک  نیا 
. دنک تکرش  رسپ  ِینیمز  یاھشالت 

هک ناھج  گرزب  یاھھورگ  یھدنامرف  نیا  شریذپ  اب  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت 
رد هک  دنک  ناشن  رطاخ  یسیع  هب  درک  شالت  رایسب   ، دندوب حیسم  لیئاکیم  هارمھ 

لوحم ۀتیروتا  ۀطساو  هب  دنناوت  یم  ناھج  تاقولخم  زا  یعمجم  نینچ  هک  یلاح 
ییاھتیدودحم نینچ   ، دنشاب دودحم  اضف  رد  ناشیاھتیلاعف  رد  دوخ  ۀدننیرفآ  ۀدش 

تیعقاو نیا  هب  تیدودحم  نیا  . و  دننک یمن  لمع  نامز  رد  ناشدرکراک  اب  طابترا  رد 
تادوجوم دنبای  یم  تیصخش  هرابکی  هب  ناگدننک  میظنت  یتقو  هک  تشاد  یگتسب 
ِلرتنک هک  یلاح  رد  هک  دش  هداد  زردنا  یسیع  هب  ور  نیا  زا   . دنوش یم  نامز  دقاف 
هداد رارق  وا  یھدنامرف  تحت  هک  هدنز  دنمشوھ  تادوجوم  یور  هدننک  میظنت 

نینچ  ، تسا رایع  مامت  لماک و  تسا  طوبرم  اضف  هب  هک  یروما  ۀیلک  رد   ، دنا هدش 
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دوجو دناوت  یمن  دشاب  هدش  لیمحت  نامز  اب  هطبار  رد  هک  یلماک  یاھتیدودحم 
راک هب  نم   ، یا هداد  نامرف  وت  هک  روطنامھ  : ” تفگ هدننک  میظنت   . دشاب هتشاد 

طابترا رد  لکش  رھ  هب  ار  ناھج  دنمشوھ  تادوجوم  زا  هارمھ  ِگرزب  هورگ  نیا  نتفرگ 
ردپ هک  یدراوم  نآ  زا  ریغ  هب   ، تخاس مھاوخ  عونمم  وت  ینیمز  راک  نارود  اب 

هک وا  یھلا  تساوخ  ات  مزاس  صخرم  ار  اھورین  نیا  دھد  نامرف  نم  هب  یتشھب 
رھ رد  وت  تسا  نکمم  هک  یدراوم  نآ  رد  زین  ، و  دسر ماجنا  هب  تسوت  باختنا  دروم 
زا جورخ  لماش  طقف  هک  یوش  ریگرد  دوخ  یرشب  یھلا –  تساوخ  ِلمع  ای  هنیزگ 
نم اھدادخر  نیا  ۀیلک  رد   . دوب دھاوخ  تسا  طوبرم  نامز  هب  هک  ینیمز  یعیبط  مظن 

درگ اجنیا  رد  تردق  یگناگی  لامک و  رد  هک  وت  تاقولخم  ، و  متسھ تردق  دقاف 
ار تالیامت  نیا  هرابکی  هب  وت  ۀدش  هناگی  یاھتشرس  رگا   . دنتسھ ناوتان  زین  دنا  هدمآ 

رد وت  تساوخ   . دش دنھاوخ  ارجا  ًاروف  وت  یباختنا  ِنیمارف  نیا   ، دننارورپب رس  رد 
دوش یزیر  حرط  هک  یزیچ  ، و  دوب دھاوخ  نامز  تیدودحم  ۀدنریگ  رب  رد  روما  نیا  ۀیلک 

نیرت لماک  ۀدنریگ  رب  رد  نیا  نم  یھدنامرف  تحت   . دبای یم  تیدوجوم  ًاعطق 
- دوخ رد   . دوش لیمحت  وت  ۀوقلاب  تیمکاح  رب  دناوت  یم  هک  تسا  نکمم  تیدودحم 
زیچ رھ  رد  ار  وت  تاقولخم  مناوت  یمن  نم  ور  نیا  زا  ، و  درادن دوجو  نامز  نم  یھاگآ 

“. میامن دودحم  نآ  هب  طوبرم 

رد ناسنا  کی  ناونع  هب  یگدنز  ۀمادا  یارب  شمیمصت  جیاتن  زا  یسیع  بیترت  نیدب 
گرزب یاھھورگ  یمامت  دحاو  ِمیمصت  کی  قیرط  زا  وا   . تفای یھاگآ  اھناسنا  نایم 
تکرش زا  دندوب  نوگانوگ  دنمشوھ  تادوجوم  ۀدنریگ  رب  رد  هک  ار  دوخ  ناھج  هارمھ 
طقف هک  یدراوم  رد  زج  هب   ، تخاس مورحم  دوخ  یناگمھ  بقاعتم  تمدخ  رد  ندرک 
یعیبط قوف  یھارمھ  رھ  هک  دوش   یم صخشم  بیترت  نیدب   . دوب طوبرم  نامز  هب 

، دوب طوبرم  نامز  فذح  هب  ًالماک  یسیع  یناحور  راک  ِیرشب  قوف  ًارھاظ  ای  نکمم 
، هزجعم چیھ   . درک  یم مکح  نآ  زا  ریغ  صخشم  روط  هب  ینامسآ  ردپ  هک  نیا  رگم 

ۀدنامیقاب یاھشالت  اب  هطبار  رد  هک  رگید  نکمم  دادخر  رھ  ای   ، ششخب لامعِا 
ای تعیبط  زا  نکمم  یا   هنوگ هب  تسناوت   یمن تسویپ  عوقو  هب  یسیع  ینیمز 

رد هدش  لمع  ًابترم  هدش و  تیبثت  ِیعیبط  نیناوق  زا  هک  دشاب  یلمع  رھ  تشرس 
نیا رد  زج  هب   ، دور رتارف  دنک   یم یگدنز  ایشنروی  رد  وا  هک  هنوگ  نادب   ، ناسنا روما 

یتیدودحم چیھ  ردپ “ تساوخ   ” یاھیلجت یور  هتبلا   . نامز ۀدش  نایب  ًاحیرص  ِرما 
ۀوقلاب یاورنامرف  نیا  ۀدش  نایب  لیامت  اب  هطبار  رد  نامز  فذح   . تشاذگ ناوت  یمن 
 – ادخ نیا  ِتساوخ  ِراکشآ  میقتسم و  لمع  قیرط  زا  دناوت  یم  طقف  ناھج  کی 

ای لمع  هب  هک  تروص  نآ  هب   ، نامز هک  ینعم  نیدب   ، دریگ رارق  بانتجا  دروم  ناسنا 
روظنم هب   . ددرگ فذح  ای  دوش  هاتوک  دیابن   ، تسا طوبرم  لاؤس  دروم  دادخر 

ًامئاد هک  دوب  یرورض  یسیع  یارب   ، نامز ِیرھاظ  تازجعم  ِیرادیدپ  زا  یریگشیپ 
طابترا رد   ، وا بناج  زا  نامز  زا  یھاگآ  رد  گنرد  رھ   . دنامب یقاب  هاگآ  نامز  هب  تبسن 
رسپ نیا  نھذ  رد  هک  دوب  یزیچ  یارجا  لداعم   ، صخشم لیامت  ِندنارورپ  رس  رد  اب 

. دش یم  روصت  نامز  تلاخد  نودب  هدننیرفآ و 
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یارب  ، وا هب  طوبرم  هتفای و  تیصخش  ۀدننک  میظنت  ۀنارگتراظن  لرتنک  قیرط  زا 
ًالماک اضف  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  ینیمز  یصخش  یاھتیلاعف  هک  دوب  نکمم  لیئاکیم 

هب ار  دوخ  ینیمز  نیون  تبترم  هک  دوبن  نکمم  ناسنا  دنزرف  یارب  اما   ، دزاس دودحم 
هنوگ نیدب  دوش  یم  طوبرم  نامز  هب  هک  اجنآ  ات  نادابن  ۀوقلاب  یاورنامرف  ناونع 

راک ندرک  زاغآ  یارب  وا  هک  دوب  یرصان  ِیسیع  ِیعقاو  تیعضو  نیا  . و  دزاس دودحم 
. داھن شیپ  هب  ماگ  ایشنروی  رد  دوخ  یناگمھ  یناحور 

مود میمصت  - 6

یمامت یاھتیصخش  ۀیلک  اب  هطبار  رد  دوخ  تسایس  یسیع  هک  نیا  زا  سپ 
لیسناتپ هب  رظن   ، دومن نییعت  ار  شیوخ  ۀدش  هدیرفآ  دنمشوھ  تاقولخم  تاقبط 
نونکا وا   ، دوش صخشم  تسناوت  یم  هک  ییاج  ات   ، وا تینابر  ِدیدج  ۀبتر  ِیتاذ 

اھزیچ و ۀیلک  ِهاگآ  - دوخ ًالماک  ۀدننیرفآ  نونکا   . دومن فوطعم  شدوخ  هب  ار  شراکفا 
یرارکت یاھتیعضو  رد  یگدننیرفآ  تازایتما  نیا  اب   ، ناھج نیا  رد  دوجوم  ِتادوجوم 
اھناسنا نایم  رد  شراک  یریگرس  زا  یارب  لیلج  هب  تشگزاب  لابند  هب  وا  هک  یگدنز 
رد تسرد  ، و  شیپ زا   ، عقاو رد  ؟  درک یم  دیاب  هچ   ، تشگ یم  هجاوم  اھنآ  اب  ًاروف 

ار دوخ  روز  هب  اذغ  نتفای  رما  رد  لکشم  نیا   ، دوب اوزنا  رد  اھ  هپت  نیا  رد  وا  هک  ییاج 
هنسرگ یرشب  ندب   ، وا یاھنت  یاھ  یشیدنا  فرژ  زور  نیموس  ات   . دوب هداد  ناشن 
ًافرص ای   ، دورب کاروخ  یوجتسج  هب  دیاب  یلومعم  ناسنا  کی  دننامھ  وا  ایآ   . دش
ًاروف هک  ار  ندب  بسانم  یاذغ  دریگ و  راک  هب  ار  شیوخ  قالخ  لامرن  یاھورین  دیاب 
کی تروص  هب  امش  یارب  داتسا  ِگرزب  میمصت  نیا  ؟ و  دنک دیلوت  تسا  سرتسد  رد 
تسا هدش  فیصوت  یضرف —  نانمشد  طسوت  شلاچ  کی  تروص  هب  هسوسو — 

“. دنوش لیدبت  نان  یاھ  هکت  هب  اھگنس  نیا  دھدب  نامرف   ” وا هک 

یاھشالت ۀدنامیقاب  یارب  ار  مجسنم  رگید و  یتسایس  یسیع  بیترت  نیدب 
، و دش یم  طوبرم  وا  یصخش  یاھترورض  هب  هک  اجنآ  ات   . دومن نییعت  شیوخ  ینیمز 

ِندومن لابند  ًادمع  نونکا  وا   ، اھتیصخش ریاس  اب  شطباور  رد  یتح  یلک  روط  هب 
تیبثت نیناوق  زا  هک  یتسایس  دض  رب  ًاعطق  وا  ؛  دیزگرب ار  ینیمز  لامرن  دوجو  ریسم 

. تفرگ میمصت  دنک  یدعت  نآ  هب  ای   ، دنک ضقن  ار  نآ   ، دور رتارف  شدوخ  یعیبط  ۀدش 
رادشھ دروم  شیپ  زا  شا  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  طسوت  هک  روطنامھ  وا  اما 
یخرب رد  یعیبط  نیناوق  نیا  هک  دھد  لوق  شدوخ  هب  تسناوتن  دوب  هدش  عقاو 
یسیع  ، لصا رد   . دنبای باتش  دایز  ۀزادنا  هب  دیابن  ًالامتحا  روصت  لباق  طیارش 

یگنھامھ رد  یعیبط و  نوناق  قباطم  دیاب  وا  یناگدنز  ۀدمع  راک  هک  تفرگ  میمصت 
کی قیرط  نیدب  داتسا   . دوش ارجا  یھدنامزاس و  دوجوم  ِیعامتجا  نامزاس  اب 
یاھراک تازجعم و  دض  رب  یریگ  میمصت  لداعم  هک  دومن  باختنا  ار  یگدنز  ۀمانرب 

ار زیچ  رھ  وا  ًاددجم   . تفرگ میمصت  ردپ “ تساوخ   ” عفن هب  وا  ًاددجم   . دوب روآ  باجعا 
. درپس شیتشھب  ردپ  ناتسد  هب 
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نیا ؛  دشاب دوخ  ظفح  هفیظو  نیتسخن  هک  درک  یم  مکح  یسیع  یرشب  تعیبط 
کی نیا  ور  نیا  زا  ، و  تسا اضف  نامز و  تارک  رد  یعیبط  ِناسنا  لامرن  درکیور 
هرک و نیا  هب  ًافرص  یسیع  اما   . تسا ایشنروی  ناسنا  کی  عورشم  شنکاو 

نداد و شزومآ  یارب  هک  درک  یم  یگدنز  ار  یتایح  وا  ؛  دوبن دنمقالع  شتاقولخم 
. دوب هدش  یحارط  روانھپ  ناھج  کی  نوگانوگ  تاقولخم  هب  ندیشخب  ماھلا 

ردپ تیادھ  تساوخ و  هب  لماک  میلست  رد  شدیمعت  ِییانشور  زا  شیپ  وا 
ِیگتسباو نینچ  هب  طقف  هک  تفرگ  میمصت  هنارصم  وا   . دوب هدرک  یگدنز  شینامسآ 

ریسم هک  تفرگ  میمصت  وا   . دھد همادا  ردپ  تساوخ  هب  یناسنا  یارچ  نوچ و  یب 
روطنیا وا   . دشابن دوخ  ظفح  لابند  هب  تفرگ  میمصت  وا  دنک —  لابند  ار  یعیبطریغ 

وا  . دھد همادا  دوخ  زا  عافد  زا  عانتما  تسایس  ندومن  لابند  هب  هک  دیزگرب 
دوب انشآ  شیرشب  نھذ  اب  هک  سدقم  باتک  تاملک  نیا  رد  ار  دوخ  یاھیریگ  هجیتن 
ناھد زا  هک  یا  هملک  رھ  اب  هکلب  دنک  یمن  یگدنز  نان  اب  اھنت  ناسنا  : ” دومن نیودت 
یاھتشا اب  هطبار  رد  هجیتن  نیا  هب  ندیسر  رد  ناسنا  دنزرف  “ . دیآ یم  نوریب  دنوادخ 
ییاھن مالعا   ، تسا هدش  نایب  کاروخ  یارب  یگنسرگ  رد  هک  یکیزیف  تعیبط 

ار یرشب  تشرس  یعیبط  لایما  مسج و  رگید  تالیامت  ۀمھ  اب  هطبار  رد  شیوخ 
. دناسر ماجنا  هب 

یارب اما   ، دریگ راک  هب  نارگید  یارب  ار  دوخ  یرشب  قوف  یورین  وا  هک  دوب  نکمم 
هاگنآ  ، دومن لابند  موادم  روط  هب  اھتنا  ات  ًاقیقد  ار  تسایس  نیا  وا  . و  زگرھ شدوخ 

دوخ تسناوتن  اما  ؛  داد تاجن  ار  نارگید  وا  : ” دش هتفگ  رخسمت  اب  وا  هب  تبسن  هک 
. درک یمن  ار  راک  نیا  اریز  “ — . دھد تاجن  ار 

تبسن یرتروآ  باجعا  یاھراک  یتح  هک  دندوب  یا  هدنھد  تاجن  راظتنا  رد  نایدوھی 
نوریب بآ  هرخص  زا  ینابایب  ناکم  کی  رد  وا  دوب  هدش  هتفگ   . دھد ماجنا  یسوم  هب 

عون نآ  اب  یسیع   . دوب هداد  کاروخ  ّنم  اب  ار  ناشناکاین  توھرب  نابایب  رد  دوب و  هدروآ 
اھورین و مامت  زا  ، و  تشاد ییانشآ  دنتشاد  راظتنا  شنانطومھ  هک  هدنھد  تاجن 

دض رب  وا  اما   ، دوب رادروخرب  ناشتاراظتنا  نیرت  هناراودیما  ندروآرب  یارب  تازایتما 
ریسم نینچ  هب  یسیع   . تفرگ میمصت  لالج  تردق و  دنمھوکش  ۀمانرب  نینچ 

رحس و یناتساب  ناراگزور  هب  تشگزاب  کی  ناونع  هب  هنارگ  هزجعم  ِراظتنا  دروم 
یارب دیاش  وا   . تسیرگن یم  یودب  نارگوداج  تسپ  یاھدرکراک  هنالھاج و  یوداج 

تعفنم یارب  هک  نیا  اما   ، دیشخب یم  باتش  ار  یعیبط  نوناق  شتاقولخم  تاجن 
رضاح  ، دور رتارف  شدوخ  نیناوق  زا  شناعونمھ  نداد  رارق  ریثأت  تحت  ای  شدوخ و 

. دوب ییاھن  داتسا  میمصت  . و  دھد ماجنا  ار  راک  نیا  دوبن 

اھنآ هنوگچ  هک  دیمھف  یم  لماک  روط  هب  وا  ؛  دوب نیگھودنا  شمدرم  یارب  یسیع 
هک یماگنھ  یارب   ، دندوب هدش  تیادھ  هدنیآ  ۀدنھد  تاجن  یارب  راظتنا  یوس  هب 

دھاوخ دوجو  هخاش  رازھ  کات  کی  رد  داد و  دھاوخ  هویم  ربارب  رازھ  هد  نیمز  ”
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راب روگنا  رازھ  هشوخ  رھ  ، و  درک دھاوخ  دیلوت  هشوخ  رازھ  هخاش  رھ  ، و  تشاد
دنتشاد رواب  نایدوھی  “ . درک دھاوخ  دیلوت  بارش  نلاگ  کی  روگنا  رھ  ، و  دروآ دھاوخ 

دوب اھتدم   . دوب دھاوخ  اسآ  هزجعم  روفو  رصع  کی  ۀدنروآ  دوجو  هب  هدنھد  تاجن  هک 
. دندوب هتفای  شرورپ  روآ  تفگش  یاھ  هناسفا  تازجعم و  تایاور  یور  نایناربع  هک 

طقف هک  دماین  وا   . دشاب هدمآ  بارش  نان و  ندوزفا  یارب  هک  دوبن  یا  هدنھد  تاجن  وا 
نیمز رد  شنادنزرف  هب  ار  شینامسآ  ردپ  هک  دمآ  وا  ؛  دزاس هدروآرب  ار  ارذگ  یاھزاین 

ات دنک  تیادھ  ار  شا  ینیمز  نادنزرف  هک  دمآرب  ددصرد  هک  نیا  نمض   ، دزاس راکشآ 
ردپ تساوخ  هک  دننک  یگدنز  یا  هنوگ  هب  دندنویپب و  وا  هب  هناقداص  یشالت  رد 

. دنناسر ماجنا  هب  ار  ینامسآ 

یھلا یاھدادعتسا  ِندرک  رادقم  یب  ِهانگ  تقامح و  یرصان  یسیع   ، میمصت نیا  رد 
ًافرص ِلالج  تعفنم و  یارب  ای  یصخش  ِییامن  گرزب  یارب  ار  هداد  ادخ  یاھییاناوت  و 
رفیسول و هانگ  نیا   . دروآرد شیامن  هب  رگ  هراظن  ِناھج  کی  یارب  هناھاوخدوخ 

. دوب ایشسگیلک 

دروآ یمرد  شیامن  هب  روشرپ  یا  هنوگ  هب  ار  تقیقح  نیا  یسیع  گرزب  میمصت  نیا 
ۀطساو هب  ییاھنت و  هب   ، زیگنارب ساسحا  یدونشخ  هناھاوخدوخ و  یاضرا  هک 
دوجو رد   . دنھد یداش  یرشب  لماکت  لاح  رد  تادوجوم  هب  دنتسین  رداق   ، دوخ

دنراد دوجو  یونعم —  تفرشیپ  ینالقع و  یگربخ  رتالاو —  ییاھشزرا  یناسنا 
رتارف رایسب  وا  لایما  ناسنا و  یکیزیف  ًافرص  یاھقایتشا  یدونشخ  ترورض  زا  هک 
هعسوت هب  ًاتدمع  دیاب  ییاناوت  دادعتسا و  ۀنیمز  رد  ناسنا  یعیبط  ۀیطع   . دنور یم 

. دبای صاصتخا  وا  یحور  ینھذ و  رتالاب  یاھورین  نتخاس  یلاعتم  و 

یگدنز و یقالخا  رتالاب  یاھشزرا   ، رتھب نیون و  هار  کینکت  بیترت  نیدب  یسیع 
تاقولخم هب  ار  اضف  تارک  رد  یرشب  یلماکت  دوجو  ِیونعم  رت  قیمع  یاھیدونشخ 

. تخاس راکشآ  شناھج 
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ییوگخساپ اذغ و  نوچمھ  یروما  اب  هطبار  رد  ار  شتامیمصت  وا  هک  نیا  زا  دعب 
ذاختا  ، شنارای شدوخ و  یتمالس  زا  تبقارم   ، دوخ یدام  ندب  یاھزاین  هب  یکیزیف 
رطخ اب  هک  یماگنھ   . دش یم  لح  دیاب  هک  دنام  یقاب  یرگید  تالکشم  زاب   ، دومن
یور هک  تفرگ  میمصت  وا  ؟  دوب یم  دیاب  هچ  وا  درکیور  دش  یم  هجاوم  یصخش 

زا ات  دھد  جرخ  هب  یقطنم  طایتحا  دنک و  لامعا  لامرن  تبقارم  دوخ  یرشب  تینما 
هک یتقو  اما   ، دنک یریگشیپ  مسج  رد  دوخ  یگدنز  نارود  عقوم  یب  نتفای  نایاپ 

یرشب قوف  تالخادم  یمامت  زا  تفرگ  رارق  نارحب  ضرعم  رد  مسج  رد  شیگدنز 
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ۀیاس ریز  رد   ، دوب میمصت  نیا  نیودت  لاح  رد  یسیع  هک  روطنیمھ   . دزرو یراددوخ 
کی وا  لباقم  رد  اجنآ  تسرد  دوب و  هتسشن  هرخص  کی  نازیوآ  ۀبل  یور  تخرد  کی 

نوریب و هب  هبل  زا  ار  دوخ  تسناوت  یم  هک  درک  یم  کرد  ًالماک  وا   . تشاد رارق  هاگترپ 
خر تسناوت  یمن  دنزب  بیسآ  وا  هب  هک  زیچ  چیھ  ، و  دنک ترپ  جراخ  یاضف  لخاد  هب 

ۀلخادم دنک و  خسف  ار  دوخ  گرزب  میمصت  نیتسخن  وا  هک  یطرش  هب   ، دھد
راک هب  ار  ایشنروی  رد  شیگدنز  ۀدمع  راک  یریگیپ  رد  شینامسآ  دنمشوھ  تادوجوم 
دوخ ظفح  نوماریپ  شدرکیور  اب  هطبار  رد  شمیمصت  نیمود  هک  یطرش  هب  ، و  دریگن

. دزاس یغلم  ار 

زا رتالاب  هک  دندوب  یا  هدنھد  تاجن  راظتنا  رد  شنانطومھ  هک  تسناد  یم  یسیع 
: دوب هدش  هداد  شزومآ  وا  هب  یبوخ  هب  سدقم  باتک  ۀتفگ  نیا   . دشاب یعیبط  نوناق 

. دمآ دھاوخن  وت  هاگتماقا  کیدزن  ییالب  چیھ  ، و  داد دھاوخن  خر  وت  یارب  یدب  چیھ  ”
ۀمھ رد  ات   ، درپس دھاوخ  شناگتشرف  هب  ار  وت  زا  تبقارم  تیلوئسم  وا  اریز 

تیاپ ادابم  تشاد  دنھاوخرب  ناشناتسد  رب  ار  وت  اھنآ   . دنشاب وت  نابھاگن  تیاھھار 
ۀبذاج نیناوق  اب  ییوج  هلباقم  نیا   ، ضرف شیپ  عون  نیا  ایآ  “ . ینزب یگنس  هب  ار 
ندروآ تسد  هب  قافتا  بسح  رب  ای  نکمم  بیسآ  زا  شدوخ  ظفح  یارب   ، شردپ

رھ  ، یریسم نینچ  اما  ؟  تسا ریذپ  هیجوت  شمگردرس  هتخومآ و  دب  ِمدرم  ِنانیمطا 
کی  ، دوب هدننک  دونشخ  دندوب  تمالع  یوجتسج  رد  هک  ینایدوھی  یارب  هک  دنچ 
نیناوق هب  تبسن  زیگنارب  شسرپ  زیچان  ریسم  کی  هکلب   ، دوبن شردپ  یزاسراکشآ 

. دوب اھناھج  ناھج  ۀدش  تیبثت 

وا یصخش  درکیور  هب  هک  ییاج  ات   ، داتسا هک  نیا  نتسناد  اھنیا و  یمامت  مھف  اب 
، درک یم  عانتما  تعیبط  ۀدش  تیبثت  نیناوق  اب  لباقت  رد  ندرک  راک  زا   ، دوب طوبرم 

راک چیھ  هب  تسد  تفرن و  هار  بآ  یور  زگرھ  وا  هک  دیناد  یم  تیعطق  اب  امش 
هب هشیمھ  هتبلا  ؛  دشاب وا  یایند  تیریدم  یدام  مظن  ۀدننز  مھ  رب  هک  دزن  یرگید 
دناوتب نآ  ۀطساو  هب  وا  هک  تشادن  دوجو  یھار  چیھ  زونھ  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ 

تیلوئسم ۀزوح  تحت  هک  یروما  نآ  اب  طابترا  رد  نامز  رصنع  یور  لرتنک  نادقف  زا 
. دبای ییاھر  لماک  روط  هب  دوب  هدش  هتشاذگ  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت 

رادافو هتسویپ  میمصت  نیا  هب  تبسن  دوخ  ینیمز  یگدنز  رساترس  یط  یسیع 
نارظان ای   ، دنداد یم  رارق  رخسمت  دروم  تمالع  کی  یارب  ار  وا  نایسیرف  هاوخ   . دوب
نیا میمصت  هب  وا   ، دیایب نییاپ  بیلص  زا  هک  دندیبلط  یم  شلاچ  هب  ار  وا  اتجلج  رد 

. دوب دنبیاپ  خسار  یمزع  اب  هپت  ۀنماد  یور  تعاس 
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دوصقم هب  ایآ  هک  دوب  شسرپ  نیا  اب  هطبار  رد  تفرگ  میمصت  نآ  یارب  ینامسآ  ردپ 
قوف یاھورین  زا  کی  رھ  دیاب  شناعونمھ  یرادافو  ندروآ  تسد  هب  هجوت و  بلج 
یارب نایدوھی  دیدش  سوھ  یاضرا  یارب  ایآ   . هن ای  دوش  هتفرگ  راک  هب  وا  یرشب 

هب قیرط  رھ  هب  ار  دوخ  یناھج  یاھورین  دیاب  وا  روآ  باجعا  هداعلا و  قراخ  یاھراک 
هک دومن  ذاختا  ار  یتسایس  وا   . دنک نینچ  دیابن  هک  تفرگ  میمصت  وا   . دریگ راک 

ار شتیرومأم  هب  اھناسنا  هجوت  بلج  ِشور  ناونع  هب  اھدرکلمع  هنوگ  نیا  یمامت 
هک یماگنھ  یتح   . درک یگدنز  گرزب  میمصت  نیا  قباطم  ًاموادم  وا  . و  درک یم  در 
ًابیرقت  ، دبای یلجت  دایز  تاعفد  هب  ششخب  یاطع  یارب  نامز  ندش  هاتوک  داد  هزاجا 

ۀرابرد هک  داد  رکذت  شا  هدنھد  افش  راک  ناگدننک  تفایرد  هب  تباث  یا  هنوگ  هب 
شلاچ زا  هشیمھ  وا  . و  دنیوگن یزیچ  سکچیھ  هب  دنا  هدرک  تفایرد  هک  ییاھکمک 
یتمالع  ” دوخ تیھولا  شیامن  تابثا و  رد  دنتفگ  یم  هک  شنانمشد  زیمآرخسمت 

. دز یم  زابرس  هدب “ ناشن  ام  هب 

یارجا تازجعم و  ماجنا  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  هنالقاع  رایسب  یا  هنوگ  هب  یسیع 
یرادافو بجوم  طقف  یدام  نھذ  نداد  رارق  ریثأت  تحت  قیرط  زا  روآ  باجعا  یاھراک 

ار اھناسنا  دزاس و  یمن  راکشآ  ار  دنوادخ  اھدرکلمع  هنوگ  نیا  ؛  دوش یم  یرھاظ 
وا  . درک یم  عانتما  دشاب  نیرفآ  یتفگش  کی  ًافرص  هک  نیا  زا  وا   . دھد یمن  تاجن  زین 

. دشاب لوغشم  ینامسآ —  توکلم  یرارقرب  راک —  کی  اب  طقف  هک  دوب  ممصم 

ریز ِیرشب  رصنع   ، شدوخ اب  یسیع  زاین  زار و  مھم و  رایسب  یوگتفگ  نیا  مامت  رد 
یسیع اریز   ، دوب دوجوم  یسیع  یارب  نداد  ناشن  دیدرت  ًابیرقت  ندرب و  لاؤس 

دز یمن  روآ  تفگش  یاھراک  هب  تسد  وا  رگا  هک  دوب  یھیدب   . دوب ادخ  زین  ناسنا و 
تیاضر وا  رگا   ، نآ رب  هوالع   . دنتفریذپ یمن  حیسم  ناونع  هب  ار  وا  زگرھ  نایدوھی 

تیعطق اب  یرشب  نھذ   ، دھد ماجنا  یعیبطریغ  راک  کی  طقف  هک  داد  یم 
اب نیا  ایآ   . دوب یھلا  یتسار  هب  نھذ  کی  زا  تعاطا  رد  راک  نیا  هک  تسناد  یم 
یرشب نھذ  ِلدود  تعیبط  نیا  هب  یھلا  نھذ  هک  تسا  راگزاس  ردپ “ تساوخ  ”

ۀدننک میظنت  روضح  تسین و  نینچ  هک  دومن  یرواد  روطنیا  یسیع  ؟  دنک فارتعا 
. دومن رکذ  تیرشب  اب  تکارش  رد  تینابر  ِیفکم  لیلد  ناونع  هب  ار  هتفای  تیصخش 

زا وا   . دروآ یم  دای  هب  ار  قشمد  هیردنکسا و   ، مور وا  ؛  دوب هدرک  رفس  رایسب  یسیع 
زا تراجت  تسایس و  رد  مدرم  هنوگچ  هک  نیا  تشاد —  یھاگآ  ایند  یاھشور 
دربشیپ یارب  وا  ایآ   . دنتفای یم  تسد  ناشفادھا  هب  یساملپید  شزاس و  قیرط 

لاونم نیمھ  هب  وا  هن ! ؟  تفرگ یم  راک  هب  ار  یھاگآ  نیا  دیاب  نیمز  رد  دوخ  تیرومأم 
میمصت یھاشداپ  یرارقرب  رد  تورث  ریثأت  ایند و  ِدرخ  اب  شزاس  هنوگ  همھ  دض  رب 

. دشاب یکتم  ردپ  تساوخ  هب  درف  هب  رصحنم  روط  هب  هک  تفرگ  میمصت  وا  زاب   . تفرگ

هاگآ لماک  روط  هب  دوب  زاب  شیاھتردق  زا  یکی  هب  تبسن  هک  ییاھربنایم  زا  یسیع 
، و تلم هجوت  اھنآ  ۀلیسو  هب  تسناوت  یم  هک  تسناد  یم  ار  یدایز  یاھھار  وا   . دوب
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نشج میلشروا  رد  حصف  دیع  یدوز  هب   . دزاس زکرمتم  شدوخ  هب  ًاروف  ار  ایند  مامت 
کون زا  تسناوت  یم  وا   . دش یم  هدننک  رادید  تیعمج  زا  ولمم  رھش  ؛  دش یم  هتفرگ 
تاجن عون  نامھ  نیا  ؛  دورب هار  اوھ  یور  هدز  تفگش  تیعمج  ربارب  رد  دور و  الاب  دبعم 

دیماان ار  اھنآ  ًابقاعتم  وا  اما   . دنتشگ یم  نآ  لابند  هب  اھنآ  هک  دوب  یا  هدنھد 
وا . و  دزاس رارقرب  ون  زا  ار  دوواد  تنطلس  تخت  هک  دوب  هدماین  وا  اریز   ، تخاس یم 

، دنک  ، یعیبط هار  زا  نتفرگ  یشیپ  رد  شالت  رب  ینبم  ایشسگیلک  شور  ِیگدوھیب 
تساوخ  ، ردپ هار  هب  ناسنا  دنزرف   ، زاب  . تسناد یم  ار  یھلا  دوصقم  ماجنا  ِیعطق  و 

. دروآ دورف  میظعت  رس  یرادرب  نامرف  اب   ، ردپ

اسرف تقاط  ، و  راوشد  ، یداع  ، یعیبط یاھشور  قیرط  زا  هک  دیزگرب  یسیع 
هک ییاھ  هویش  نامھ  تسرد   ، دنک رارقرب  رشب  عون  بولق  رد  ار  ینامسآ  توکلم 

توکلم نآ  شرتسگ  هعسوت و  ۀنیمز  رد  ناشیاھراک  رد  نیمز  رد  شنادنزرف 
زا  ” هک تسناد  یم  یبوخ  هب  ناسنا  دنزرف  اریز   . دننک لابند  ًابقاعتم  دیاب  ینامسآ 

یھاشداپ هب  نینس  یمامت  زا  نادنزرف  زا  یرایسب  هک  تسا  دایز  جنر  قیرط 
ندمتم ناسنا  گرزب  نومزآ  نایم  زا  تشاد  نونکا  یسیع  “ . دنوش یم  دراو  دنوادخ 

یارب نآ  زا  هدافتسا  زا  دشاب و  رادروخرب  تردق  زا  هک  نیا  ینعی   ، درک یم  روبع 
. دنک عانتما  خسار  یمزع  اب  یصخش  ای  هناھاوخدوخ  ًافرص  دصاقم 

رطاخ هب  هراومھ  دیاب  ناسنا  دنزرف  ۀبرجت  یگدنز و  نوماریپ  دوخ  یسررب  رد  امش 
، دوب هدش  رادیدپ  لوا  نرق  یرشب  دوجوم  کی  نھذ  رد  ادخ  رسپ  هک  دیشاب  هتشاد 

، فرح نیا  نتفگ  زا  ام  روظنم   . رگید نرق  ای  متسیب  نرق  ناسنا  کی  نھذ  رد  هن 
یعیبط باستکا  یواح  یسیع  یرشب  یایاطع  هک  تسا  هشیدنا  نیا  ندناسر 
شزومآ و ریثأت  ۀوالع  هب  شنامز  یطیحم  یثرا و  لماوع  لوصحم  وا   . دندوب

قباوس و زا  هدمآرب  ًالماک  ، و  دوب یعیبط  نیتسار و  وا  تیرشب   . دوب شتالیصحت 
نآ یداصتقا  یعامتجا و  طیارش  ینالقع و  یعقاو  تیعضو  طسوت  هتفای  شرورپ 

لامتحا نیا  هشیمھ  ناسنا  ادخ –  نیا  ۀبرجت  رد  هک  یلاح  رد   . دوب لسن  راگزور و 
هک و یماگنھ   ، دوجو نیا  اب   ، دور رتارف  یرشب  درخ  زا  یھلا  نھذ  هک  تشاد  دوجو 

هب نھذ  کی  هک  هنوگ  نامھ  هب   ، درک یم  لمع  وا  یرشب  نھذ  هک  روطنیمھ 
. درک لمع  دومن  یم  لمع  راگزور  نآ  یرشب  طیحم  طیارش  تحت  یناسنا  یتسار 

نتشاذگ شیامن  هب  روظنم  هب  یعونصم  یاھتیعضو  داجیا  تقامح  یسیع 
ندرب الاب  دوصقم  هب  ییانثتسا  تردق  ندرب  راک  هب  رد  یور  هدایز  ای  یرایتخا  تیعجرم 

تارک یمامت  هب  ار  یونعم  تفرشیپ  هب  ندیشخب  باتش  ای  یقالخا  یاھشزرا 
اب ار  نیمز  رد  شتیرومأم  هک  تفرگ  میمصت  یسیع   . داد ناشن  شروانھپ  ناھج 

یاھیگژیو نتخاس  رادقم  یب  زا  وا   . دزاسن هجاوم  نویباکم  تموکح  ِیدیماان  رارکت 
رابتعا بسک  یارب  ای  هدشن  بسک  تیبوبحم  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب  شیھلا 

یلم یورین  هب  قالخ  یھلا و  یژرنا  نداد  لکش  رییغت  هب  وا   . دیزرو عانتما  یسایس 
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عانتما ترارش  اب  شزاس  زا  یرصان  یسیع   . دادن تیاضر  یللملا  نیب  رابتعا  ای 
هب ار  شردپ  تساوخ  هب  یرادافو  داتسا   . هانگ اب  شزاس  هب  دسر  هچ  ات   ، دیزرو

. داد رارق  رگید  یارذگ  ینیمز و  ۀظحالم  رھ  زا  رتارف  هنادنمزوریپ  یا  هنوگ 
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کت هب  هک  هنوگ  نادب  تسایس  ۀنیمز  رد  اھشسرپ  هنوگ  نیا  هب  نداد  خساپ  زا  دعب 
هب ار  دوخ  هجوت  وا   ، دش یم  طوبرم  یحور  تردق  یعیبط و  نوناق  اب  شطباور  کت 
تفرگ یم  راک  هب  دیاب  دنوادخ  یھاشداپ  یرارقرب  مالعا و  رد  هک  ییاھشور  باختنا 
مایپ هب  دناوت  یم  هنوگچ  وا  ؛  دوب هدرک  زاغآ  ار  راک  نیا  شیپ  زا  ییحی   . درک فوطعم 
دیاب هنوگچ  ؟  دریگ هدھع  هب  ار  ییحی  تیرومأم  ۀمادا  دیاب  هنوگچ  ؟  دھد همادا 
یسیع ؟  دنک یھدنامزاس  هنادنمشوھ  یراکمھ  رثؤم و  شالت  یارب  ار  شناوریپ 

دوخ نیا  زا  شیب  هک  نیا  زا  هک  دش  یم  کیدزن  ییاھن  میمصت  نیا  هب  تشاد  نونکا 
ناونع هب  لقادح   ، تخاس یم  عنم  دروآ  رامش  هب  نایدوھی  ۀدنھد  تاجن  ناونع  هب  ار 

. دوب مومع  روصت  دروم  راگزور  نآ  رد  هک  یا  هدنھد  تاجن 

اسآ هزجعم  یتردق  اب  هک  دندرک  یم  مسجم  نھذ  رد  ار  یا  هدنھد  تاجن  نایدوھی 
ملظ یتسدگنت و  زا  غراف  ار  نایدوھی  دنکفیب و  ریز  هب  ار  لیئارسا  نانمشد  ات  دیآ  یم 
زگرھ دیما  نیا  هک  تسناد  یم  یسیع   . دزاس رقتسم  ایند  نایاورنامرف  ناونع  هب 

رد ترارش  نتخادنارب  هب  ینامسآ  توکلم  هک  تسناد  یم  وا   . تفای دھاوخن  تیعقاو 
هنالقاع وا   . دوب یونعم  رما  کی  ًافرص  عوضوم  نیا  ، و  تسا طوبرم  اھناسنا  بلق 
دروم تردق  ۀدننک  هریخ  کانبات و  شیامن  کی  اب  ار  یونعم  توکلم  حاتتفا  ِندوب 
رایتخا ۀزوح  تحت  ًالماک  دوب و  زاجم  یریسم  نینچ  و  داد —  رارق  قیقد  یسررب 

اب وا   . تفرگ میمصت  یحرط  نینچ  دض  رب  ًالماک  وا  اما  تشاد —  رارق  لیئاکیم 
هب ندش  میلست  قیرط  زا  وا   . درک یمن  شزاس  ایشسگیلک  یبالقنا  یاھکینکت 
درک داھنشیپ  وا  ، و  دوب هدروآ  تسد  هب  هوقلاب  روط  هب  ار  ایند  تیامح  ردپ  تساوخ 
نایاپ هب   ، دوب هدرک  زاغآ  ار  نآ  ناسنا  دنزرف  ناونع  هب  هک  هنوگ  نامھ  هب  ار  شراک  هک 

. دناسر

 – ادخ نیا  رگا  داد  یم  خر  هچ  ایشنروی  رد  هک  دینک  روصت  دیناوت  یم  یتخس  هب  امش 
هرابکی هب  دوب  نیمز  رد  نامسآ و  رد  اھتردق  مامت  ۀوقلاب  تیکلام  رد  نونکا  هک  ناسنا 

ار دوخ  نیرفآ  یتفگش  یاھنادرگ  دزارفارب و  ار  تیمکاح  مچرپ  هک  تفرگ  یم  میمصت 
تساوخ یمن  وا   . دنک شزاس  تساوخ  یمن  وا  اما  دھد ! رارق  یمزر  شیارآ  فص  رد 

. دنک تمدخ  دوش  یشان  نآ  زا  ًالامتحا  تسناوت  یم  ادخ  شتسرپ  هک  یترارش  هب 
: درک یم  مالعا  رگ  هراظن  ناھج  کی  هب  وا   . درک یم  تعاطا  ردپ  تساوخ  زا  وا 

“. دینک تمدخ  وا  هب  طقف  دینک و  شتسرپ  ار  ناتیادخ   ، دنوادخ ”
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راکشآ عون  هچ  هک  دیمھف  یسیع   ، هدنیازف هتسویپ  تیفافش  اب   ، اھزور تشذگ  اب 
. دوب دھاوخن  ناسآ  یھار  ادخ  هار  هک  داد  صیخشت  وا   . دش دھاوخ  تقیقح  ۀدننک 

نکمم ًالامتحا  وا  یرشب  ۀبرجت  ۀدنامیقاب  ناجنف  هک  درک  رما  نیا  کرد  هب  عورش  وا 
. دشونب ار  نآ  تفرگ  میمصت  وا  اما   ، دشاب خلت  تسا 

نھذ نیا   . تسا دوواد  تنطلس  تخت  اب  یظفاحادخ  لاح  رد  وا  یرشب  نھذ  یتح 
ار یتالاؤس  زونھ  یرشب  نھذ   . دنک یم  لابند  ار  یھلا  ریسم  ماگ  هب  ماگ  یرشب 

ِیبیکرت یگدنز  نیا  رد  ییاھن  ماکحا  ناونع  هب  ار  یھلا  یاھخساپ  اما  دسرپ  یم 
نیا نمض   ، دریذپ یم  راوتسا  یا  هنوگ  هب  ایند  رد  ناسنا  کی  ناونع  هب  ندرک  یگدنز 

. دوش یم  میلست  ردپ  یھلا  نادواج و  تساوخ  ماجنا  هب  لماک  روط  هب  هراومھ  هک 

نیا هب  تشاد و  رارق  اوزنا  رد  نونکا  هک  ناسنا  دنزرف   . دوب برغ  یایند  بابرا  مور 
، شنامرف تحت  ینامسآ  یاھھورگ  اب   ، دوب هتفای  تسد  مھم  رایسب  تامیمصت 
نیا اما  ؛  دوب ایند  رب  هطلس  هب  یبایتسد  یارب  نایدوھی  سناش  نیرخآ  رگنایامن 
زا دوب  یا  هداعلا  قراخ  تردق  درخ و  نینچ  یاراد  هک  هدش  هداز  نیمز  رد  ِیدوھی 
یارب ای  شدوخ  نداد  هولج  گرزب  یارب  شیوخ  یناھج  یایاطع  زا  ندرک  هدافتسا 

نادب ار  ایند “ نیا  یاھیھاشداپ   ” وا  . درک عانتما  تنطلس  تخت  رب  شمدرم  ندناشن 
ایشندیا یاھ  هبترمالاو   . دوب رادروخرب  اھنآ  ریخست  ِتردق  زا  وا  ، و  دید دندوب  هک  هنوگ 

. تساوخ یمن  ار  اھنآ  وا  اما   ، دندوب هدرپس  وا  ناتسد  هب  ار  اھتردق  نیا  یمامت 
مک یاھزیچ  ناھج  کی  یاورنامرف  هدننیرفآ و  ۀقالع  بلج  یارب  نیمز  یاھیھاشداپ 
، ناسنا هب  دنوادخ  رتشیب  یزاسراکشآ   ، تشاد فدھ  کی  طقف  وا   . دندوب یتیمھا 

. رشب عون  بولق  رد  ینامسآ  ردپ  ییاورنامرف   ، دنوادخ توکلم  یرارقرب 

ار اھنآ  زا  کیچیھ  وا  ؛  دوب زیگنا  ترفن  یسیع  یارب  راتشک  ، و  زیتس  ، دربن ۀدیا 
حلص ۀدازھاش  ناونع  هب  تبحماب  یادخ  کی  نتخاس  راکشآ  یارب  وا   . تساوخ یمن 
رد اھنآ  یربھر  یارب  اھتولیز  داھنشیپ  زا  شدیمعت  زا  شیپ  وا   . تشگ رادیدپ  نیمز  رد 

ییاھن میمصت  وا  نونکا  . و  دوب هدیزرو  عانتما  زاب  یمور  نارگمتس  دض  رب  شروش 
، تفرگ دوب  هتخومآ  وا  هب  شردام  هک  سدقم  باتک  نوتم  نآ  اب  هطبار  رد  ار  شیوخ 

ایند هب  ار  وت  زورما  ؛  یتسھ نم  دنزرف  وت   ’ ، تسا هتفگ  نم  هب  دنوادخ  : ” لثم
نیرترود وت و  ثاریم  ناونع  هب  ار  نایدوھیریغ  نم  ، و  نک تساوخرد  نم  زا   . ما هدروآ 

رد ینھآ  ۀلیم  کی  اب  ار  اھنآ  وت   . داد مھاوخ  وت  هب  وت  ییاراد  ناونع  هب  ار  نیمز  طاقن 
یھاوخ یشالتم  رگلافس  فرظ  کی  نوچمھ  ار  اھنآ  وت  ؛  تسکش یھاوخ  مھ 

‛“ . درک

. دنتشادن هراشا  وا  هب  اھ  هتفگ  نیا  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  یرصان  یسیع 
تاضقانت اھیراوشد و  نیا  مامت  ناسنا  دنزرف  ِیرشب  نھذ   ، تیاھن رد  ماجنارس و 
تاراظتنا  ، ناذح میلعت   ، نیدلاو شزومآ   ، یناربع سدقم  نوتم  هنایوگشیپ — 

هشیمھ یارب  راب و  کی  ؛  دز سپ  ًالماک  ار  یرشب —  ۀنازاورپدنلب  یاھوزرآ  ، و  یدوھی
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یھاشداپ مالعا  ددرگ و  زاب  لیلج  هب  تفرگ  میمصت  وا   . دومن نییعت  ار  شریسم  وا 
دامتعا هتفای ) تیصخش  ۀدننک  میظنت   ) شردپ هب  دنک و  زاغآ  یمارآ  هب  ار  دنوادخ 

. دنک لح  زور  هب  زور  ار  راک  لاور  تایئزج  هک  دشاب  هتشاد 

تابثا یارب  یدام  یاھنومزآ  ندرب  راک  هب  زا  تامیمصت  نیا  قیرط  زا  هک  هاگنآ  یسیع 
یعیبط نیناوق  اب  ییوج  هلباقم  زا  هک  هاگنآ  دیزرو و  عانتما  یونعم  تالکشم 

روانھپ ناھج  کی  رساترس  رد  هرک  رھ  رد  صخش  رھ  یارب   ، دیزرو عانتما  هناروسج 
ناونع هب  ارذگ  تردق  هب  یبایتسد  زا  وا  هک  هاگنآ  . و  دومن داجیا  دنمشزرا  ۀنومن  کی 

یناھج و یرادافو  زا  زیگنارب  ماھلا  ۀنومن  کی   ، دیزرو عانتما  یونعم  لالج  دمآرد  شیپ 
. داد ناشن  ار  یقالخا  یلاعت 

یدیدرت رھ   ، تفر اھ  هپت  یالاب  هب  شدیمعت  زا  دعب  هک  یماگنھ   ، ناسنا دنزرف  رگا 
لابند هب  شناعونمھ  دزن  تشگزاب  زا  سپ   ، تشاد نآ  تشرس  شتیرومأم و  ۀرابرد 

. تشادن یدیدرت  چیھ  رگید   ، میمصت اوزنا و  زور  لھچ 

یدونشخ وا   . تسا هدرک  نیودت  ار  یا  همانرب  ردپ  یھاشداپ  یرارقرب  یارب  یسیع 
ماجنا یگزات  هب  هک  هنوگ  نادب  مدرم  هوبنا  هب  وا   . درک دھاوخن  اضرا  ار  مدرم  یکیزیف 

دوخ هب  روآ  تفگش  یاھراک  ماجنا  قیرط  زا  وا   . داد دھاوخن  نان  دوب  هدید  مور  رد  ار  نآ 
هدنھد تاجن  عون  نامھ  راظتنا  رد  تسرد  نایدوھی  هچ  رگ   ، درک دھاوخن  بلج  هجوت 
لابند هب  زین  ارذگ  تردق  ای  یسایس  تیعجرم  شیامن  کی  قیرط  زا  وا   . دنتسھ

. دوب دھاوخن  یونعم  مایپ  کی  شریذپ  بسک 

رظتنم ِنایدوھی  نامشچ  رد  یتآ  یھاشداپ  ءاقترا  یاھشور  نیا  در  اب  یسیع 
هب تبسن  ار  وا  یاھاعدا  مامت  ماجنارس  ًاعطق و  نایدوھی  نیمھ  هک  دوب  نئمطم 
هب اھتدم   ، اھنیا یمامت  نتسناد  اب  یسیع   . درک دنھاوخ  در  تینابر  تیعجرم و 
هدنھد تاجن  ناونع  هب  وا  هب  شنیزاغآ  ناوریپ  هک  دوش  نیا  عنام  هک  دوب  نیا  لابند 

. دننک هراشا 

ًامئاد تیعضو  هس  اب  دروخرب  ترورض  اب  شیناگمھ  یناحور  تمدخ  لوط  رد  وا 
تساوخرد نیا  ، و  تازجعم هب  رارصا   ، ندش هداد  اذغ  یوھایھ  دوب : هجاوم  یرارکت 

هک یتامیمصت  زا  یسیع  اما   . دننک هاشداپ  ار  وا  دھد  هزاجا  شناوریپ  هب  هک  ییاھن 
. درکن لودع  زگرھ  درک  ذاختا  ایرپ  یاھ  هپت  رد  دوخ  یاوزنا  یاھزور  نیا  لوط  رد 

میمصت نیمشش  - 10

هب ات  دورب  نییاپ  هوک  زا  هک  نآ  زا  شیپ   ، یندنام دای  هب  یاوزنا  نیا  زور  نیرخآ  رد 
نیا اب  وا  . و  تفرگ ار  شمیمصت  نیرخآ  ناسنا  دنزرف   ، ددنویپب وا  نادرگاش  ییحی و 
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ۀمھ رد  و  : ” تشاذگ نایم  رد  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  اب  ار  میمصت  نیا  تاملک 
عبات هک  منک  یم  دھع  وت  اب   ، یخیرات نونکا  تامیمصت  نیا  دننام   ، رگید دراوم 

. تفر نییاپ  هوک  زا   ، تفگ نخس  هنوگ  نیدب  هک  زا  دعب  و  “ . دوب مھاوخ  مردپ  تساوخ 
. دیشخرد یقالخا  یبایماک  یونعم و  یزوریپ  هوکش  اب  شتروص  و 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 137
لیلج رد  فقوت  تقو 

زا  ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26   ، هیروف  23 ، هبنش دادماب  هاگرحس  رد  یسیع 
زور نآ  مامت  رد   . ددنویپب دندوب  هدز  ودرا  الپ  رد  هک  ییحی  هورگ  هب  ات  دمآ  نییاپ  اھ  هپت 
دوخ هب  طوقس  کی  رد  هک  یناوج  رسپ  هب  وا   . تخیمآرد مدرم  یاھ  هدوت  اب  یسیع 
هب تمالس  ار  رسپ  ات  درک  رفس  الپ  رواجم  ۀدکھد  هب  درک و  کمک  دوب  هدز  بیسآ 

. دھد لیوحت  شنیدلاو  ناتسد 

لوا یراوح  راھچ  باختنا  - 1

فرص یسیع  اب  یدایز  تقو  ییحی  ۀتسجرب  نادرگاش  زا  نت  ود  تبس  نیا  لوط  رد 
ریثأت تحت  رتشیب  همھ  زا  سایردنآ  مان  هب  رفن  کی  ییحی  ناوریپ  ۀیلک  نایم  زا   . دندرک

الپ هب  رفس  رد  ار  یسیع  هدید  بیسآ  رسپ  هارمھ  هب  وا  ؛  تفرگ رارق  یسیع 
زا یرایسب  تالاؤس  ییحی  رادید  ناکم  هب  تشگزاب  هار  رد  وا   . دومن یھارمھ 
یوگتفگ کی  یارب  ناشدصقم  هب  ندیسر  زا  شیپ  تسرد  ود  نآ  ، و  دیسرپ یسیع 
یدمآ موحانرفک  هب  وت  هک  یتقو  زا  : ” تفگ سایردنآ  نآ  یط  هک   ، دندرک فقوت  هاتوک 
مامت هچرگ  ، و  یتسھ دیدج  راگزومآ  وت  هک  مراد  رواب  نم  ، و  ما هدرک  هراظن  ار  وت  نم 

نم ؛  منک لابند  ار  وت  هک  ما  هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  ًالماک   ، ممھف یمن  ار  وت  یاھشزومآ 
و “ . مزومآ یم  ار  نیون  یھاشداپ  ۀرابرد  تقیقح  مامت  منیشن و  یم  وت  یاھاپ  رانک 

دماشوخ دوخ  یراوح  نیتسخن  ناونع  هب  سایردنآ  هب  یبلق  نانیمطا  اب   ، یسیع
نتخاس رارقرب  راک  رد  دوب  انب  هک  دندوب  هرفن  هدزاود  هورگ  نآ  نویراوح   . تفگ

. دننزب شالت  هب  تسد  وا  اب  اھناسنا  بولق  رد  دنوادخ  نیون  یھاشداپ 

کی وا  ، و  دوب وا  هب  قداص  دنمرواب  کی  ییحی و  راک  هب  شوماخ  رظان  کی  سایردنآ 
نیرت ماگشیپ  زا  یکی  هک  تشاد  نوعمش  مان  هب  روشرپ  دنمناوت و  رایسب  ردارب 

نیرت یلصا  زا  یکی  نوعمش  هک  دوب  دھاوخن  هابتشا  نیا  نتفگ   . دوب ییحی  نادرگاش 
. دوب ییحی  نایماح 

هب سایردنآ   ، دنتشگزاب پمک  هب  سایردنآ  یسیع و  هک  نآ  زا  دعب  یدوز  هب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



وا هب   ، درب یرانک  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  ، و  تخادرپ نوعمش  شردارب  یوجتسج 
راگزومآ نآ  یسیع  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  شدوخ  نھذ  رد  هک  داد  عالطا 

همادا رد  وا   . دشاب وا  درگاش  کی  هک  تسا  هدرک  دھع  دوخ  اب  هک  نیا  ، و  تسا گرزب 
هک تسا  هدرک  داھنشیپ  تسا و  هتفریذپ  ار  وا  تمدخ  داھنشیپ  یسیع  هک  تفگ 

نیا تمدخ  رد  تکراشم  یارب  ار  دوخ  دورب و  یسیع  دزن  زین  نوعمش )  ) وا
ندرک راک  یارب  درم  نیا  هک  یتقو  زا  : ” تفگ نوعمش   . دراد ینازرا  نیون  یھاشداپ 

اما  ، تسا هدش  هداتسرف  ادخ  طسوت  وا  هک  ما  هتشاد  رواب  نم   ، دمآ یدبز  هاگراک  رد 
هجیتن رد  ؟ “ تسا تسرد  راک  نیا  ماجنا  ایآ  ؟  مینک کرت  ار  وا  دیاب  ایآ  ؟  روطچ ییحی 
تسد زا  ِرکف  اب  ییحی   . دنورب ییحی  دزن  ًاروف  تروشم  یارب  هک  دندرک  قفاوت  اھنآ 
اما  ، دش نیگمغ  شنادرگاش  نیرت  هیتآرپ  دنمناوت و  نارواشم  زا  نت  ود  نداد 

راک ؛  تسا راک  عورش  طقف  نیا  : ” تفگ ، و  داد خساپ  اھنآ  یاھشسرپ  هب  هناعاجش 
سپس “ . دش میھاوخ  وا  نادرگاش  یگمھ  ام  ، و  تفای دھاوخ  نایاپ  یدوز  هب  نم 
هک دومن  مالعا  نامزمھ  دورب و  یرانک  هب  هک  درک  هراشا  یسیع  هب  سایردنآ 

. و ددنویپب وا  دوخ  هب  نیون  یھاشداپ  نیا  هب  تمدخ  راک  رد  تسا  لیام  شردارب 
: تفگ دوخ  یراوح  نیمود  ناونع  هب  نوعمش  هب  ییوگدماشوخ  اب  یسیع 
دنوادخ یھاشداپ  راک  یارب  اما   ، تسا یندوتس  وت  قایتشا  روش و   ، نوعمش ”

هنادنمشیدنا رتشیب  دوخ  راتفگ  رد  هک  منک  یم  هیصوت  وت  هب  نم   . تسا کانرطخ 
“. مھد یم  رییغت  سرطپ  هب  ار  وت  مان  نم   . یشاب

هدرک اعدتسا  یسیع  زا  دندرک  یم  یگدنز  الپ  رد  هک  یا  هدید  بیسآ  رسپ  نیدلاو 
دوب هداد  لوق  وا  ، و  دنادب دوخ  لزنم  ار  اھنآ  لزنم  دنارذگب و  اھنآ  اب  ار  بش  هک  دندوب 
لیلج هب  دوز  حبص  : ” تفگ شردارب  سایردنآ و  کرت  زا  شیپ  یسیع   . دنک نینچ  هک 

“. میور یم 

هک یلاح  رد  ، و  تشگزاب الپ  هب  بش  ندنارذگ  یارب  یسیع  هک  نیا  زا  سپ 
هدنیآ یھاشداپ  یرارقرب  رد  ناشتمدخ  عون  اب  هطبار  رد  زونھ  نوعمش  سایردنآ و 
ینالوط و یوجتسج  زا  هزات  هک  یدبز  نارسپ  انحوی  بوقعی و   ، دندرک یم  ثحب 
اھنآ هک  یماگنھ   . دندش هنحص  دراو  دنتشگزاب  اھ  هپت  رد  یسیع  یارب  دوخ  ۀدوھیب 

نیتسخن سایردنآ  شردارب  وا و  هنوگچ  هک  دندینش  ار  سرطپ  نوعمش  نانخس 
داتسا اب  اھنآ  هک  نیا  ، و  دندوب هدش  نیون  یھاشداپ  ۀدش  هتفریذپ  نارواشم 
نیگمغ ود  رھ  انحوی  بوقعی و   ، دش دنھاوخ  لیلج  مزاع  دادماب  رد  ناشدیدج 

اھنآ  . دنتشاد تسود  ار  وا  ، و  دنتخانش یم  ار  یسیع  اھنآ  هک  دوب  یتدم   . دندش
تشگزاب زا  سپ  نونکا  ، و  دندوب هتخادرپ  وا  یوجتسج  هب  اھ  هپت  رد  دایز  یاھزور 

وج سرپ و  اھنآ   . دندوب هدش  هدرمش  مدقم  اھنآ  زا  شیپ  نارگید  هک  دنتفای  یھاگآ 
. دندومن باتش  وا  نتفای  یارب  هتفر و  اجک  یسیع  هک  دندرک 

رادیب ار  وا  اھنآ  اما   ، دوب باوخ  وا  دندیسر  یسیع  تماقا  لحم  هب  اھنآ  هک  یماگنھ 
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میا هدرک  یگدنز  وت  اب  ینالوط  یتدم  یارب  هک  ام   ، تسا هنوگچ  : ” دنتفگ ، و  دندرک
یھد و یم  حیجرت  ام  رب  ار  نارگید  وت  ، و  میتسھ وت  یوجتسج  رد  اھ  هپت  رد 
نیون یھاشداپ  رد  دوخ  نارایتسد  نیتسخن  ناونع  هب  ار  نوعمش  سایردنآ و 

دوخ زا  دیشاب و  مارآ  ناتبلق  رد   ” ، داد خساپ  اھنآ  هب  یسیع  ؟ “ ینک یم  باختنا 
شردپ راک  ماجنا  لوغشم  ناسنا  دنزرف  یتقو  هک  داد  دومنھر  یسک  هچ  : ’ دیسرپب

یوجتسج تایئزج  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  ؟ “‛ دیزادرپب وا  یوجتسج  هب  دیاب  دوب 
شزومآ نانآ  هب  رتشیب  هنوگ  نیدب  یسیع   ، دنداد حرش  ار  اھ  هپت  رد  ناش  ینالوط 

، دیزادرپب نیون  یھاشداپ  زار  یوجتسج  هب  ناتبلق  رد  هک  دیریگب  دای  دیاب  امش  : ” داد
. دوب دوجوم  امش  ناور  رد  شیپ  زا  دیدوب  نآ  یوجتسج  رد  هک  ار  هچنآ   . اھ هپت  رد  هن  و 

دیوش هتفریذپ  نم  طسوت  هک  دوبن  یزاین  دیتسھ —  نم  ناردارب  یتسار  هب  امش 
هدامآ دیاب  زین  ، و  دیشاب داش  یسب  دیاب  ، و  دیدوب یھاشداپ  وزج  شیپ  زا  امش  — 

، داتسا اما  : ” دیسرپ دش و  عاجش  انحوی  هاگنآ  “ . دیورب لیلج  هب  ام  اب  ادرف  هک  دیوش 
نوعمش سایردنآ و  نوچمھ  یتح  زین  نم  بوقعی و  نیون  یھاشداپ  رد  ایآ 

تشاذگ و تسد  اھنآ  زا  کی  رھ  ۀناش  یور  یسیع  و  ؟ “ دوب میھاوخ  وت  نارایتسد 
زا شیپ  یتح   ، دیا هدوب  نم  اب  شیپ  زا  یھاشداپ  ِحور  رد  امش   ، نم ناردارب  : ” تفگ
، امش هک  تسین  یزاین   . دنوش هتفریذپ  هک  دننک  تساوخرد  ار  نیا  نارگید  هک  نآ 

رد نم  اب  زاغآ  زا  امش  ؛  دینک تساوخرد  یھاشداپ  هب  دورو  یارب   ، مناردارب
هتشاد مدقت  امش  رب  نارگید  تسا  نکمم  اھناسنا  هاگشیپ  رد   . دیا هدوب  یھاشداپ 
، مدروآ رامش  هب  یھاشداپ  نارواشم  وزج  زین  ار  امش  مبلق  رد  نم  اما   ، دنشاب
نکمم هک  نیا  اب  . و  دیتفیب نم  زا  تساوخرد  نیا  ماجنا  رکف  هب  هک  نآ  زا  شیپ  یتح 

تین شوخ  ِراک  ماجنا  هب  لاغتشا  رد   ، دیدوب اھ  نیلوا  وزج  اھناسنا  هاگشیپ  رد  تسا 
رد  . دیا هتشادن  بیغ  دوب  هدشن  مگ  هک  یسک  یارب  وجتسج  ۀدش  لوحم  دوخ –  اما 

رظن رد  دوش  یم  امش  بارطضا  بجوم  هک  ار  ییاھزیچ  نآ   ، هدنیآ یھاشداپ 
ینامسآ ردپ  تساوخ  ماجنا  رکف  هب  طقف  تاظحل  یمامت  هکلب   ، دیشاب هتشادن 

“. دیشاب

تبسن هاگچیھ  رگید  اھنآ  ؛  دنتفریذپ تین  نسح  اب  ار  شھوکن  نیا  انحوی  بوقعی و 
دندش هدامآ  ناشرایمھ  یراوح  ود  اب  اھنآ  . و  دندوبن دوسح  نوعمش  سایردنآ و  هب 

یارب یراوح  ترابع  دعب  هب  زور  نیا  زا   . دننک تمیزع  لیلج  هب  دعب  زور  دادماب  ات 
نادرگاش میظع  ۀدوت  زا  یسیع  نارواشم  ۀدیزگرب  ۀداوناخ  نتخاس  زیامتم 

. دش هتفرگ  راک  هب  دندومن  لابند  ار  وا  ًابقاعتم  هک  رادنامیا 

هب هدنھد  دیمعت  ییحی  اب  نوعمش  ، و  سایردنآ  ، انحوی  ، بوقعی  ، رصع نآ  رخاوا 
اب ار  دوخ  ۀتسجرب  نادرگاش  زا  نت  ود  یدوھی  روالد  ربمایپ  ، و  دنتخادرپ وگتفگ 
ِیلیلج ۀدازھاش  ِنویراوح  ات  دومن  میلست  راوتسا  یادص  اما  دولآ  کشا  نامشچ 

. دنوش هدنیآ  یھاشداپ 
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دیمعت ییحی  یسیع   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26   ، هیروف  24 ، هبنشکی دادماب 
. دیدن مسج  رد  ار  وا  زگرھ  رگید  ، و  دومن کرت  الپ  کیدزن  هناخدور  رانک  زا  ار  هدنھد 

لیلج دصقم  هب  ار  اجنآ  وا  یراوح  درگاش –  راھچ  یسیع و  هک  یماگنھ   ، زور نآ 
فالتخا نیلوا   . دش داجیا  یدایز  یوھایھ  ییحی  ناوریپ  هاگودرا  رد   ، دندومن کرت 

هدرک مالعا  هناعطاق  ارزِع  سایردنآ و  هب  ییحی   ، لبق زور   . دوب عوقو  فرش  رد  گرزب 
یسیع زا  تفرگ  میمصت  سایردنآ   . تسا هدنھد  تاجن  نامھ  یسیع  هک  دوب 

: درک مالعا  شنارایمھ  هب  ، و  دومن در  ار  هرصان  نیتم  راجن  ارزِع  اما   ، دنک یوریپ 
یاھربا اب  میظع  هوکش  تردق و  رد  ناسنا  رسپ  هک  دراد  یم  مالعا  یبن  لایناد  ”
تاجن دناوت  یمن  موحانرفک  زاس  قیاق  نیا   ، یلیلج راجن  نیا   . دمآ دھاوخ  نامسآ 

یسیع نیا  ؟  دیایب نوریب  هرصان  زا  دناوت  یم  ادخ  زا  یا  هیدھ  نینچ  ایآ   . دشاب هدنھد 
بیرف شیبلق  دایز  ینابرھم  رطاخ  هب  ام  راگزومآ  ، و  تسا ییحی  دنواشیوخ  کی 

ارزِع ییحی  هک  یماگنھ  “ . مینامب رود  نیغورد  حیسم  نیا  زا  دیراذگب   . تسا هدروخ 
هب دش و  رود  اجنآ  زا  نادرگاش  زا  یرایسب  اب  وا   ، درک شنزرس  اھ  هتفگ  نیا  یارب  ار 

ماجنارس داد و  همادا  دیمعت  هب  ییحی  مان  هب  هورگ  نیا  . و  تفاتش بونج  یوس 
یسیع شریذپ  زا  اما  دنتشاد  رواب  ییحی  هب  هک  داھن  ناینب  ار  ییاھنآ  زا  یا  هقرف 

هتفای موادت  نیرھنلا  نیب  رد  زورما  ات  یتح  هورگ  نیا  زا  یا  هدنامیقاب   . دندرک یم  عانتما 
. تسا

یسیع و  ، دوب نیوکت  فرش  رد  ییحی  ناوریپ  نایم  رد  یراتفرگ  نیا  هک  یلاح  رد 
. دندوب هتفر  شیپ  ًالماک  لیلج  یوس  هب  ناشریسم  رد  وا  یراوح  درگاش –  راھچ 
، دنورب هرصان  هب  نیئان  ریسم  قیرط  زا  دننک و  روبع  ندرا  دور  زا  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ 
دید ار  ادیص  تیب  ِپیلیف  مان  هب  یصخش  هداج  یالاب  ولج و  هب  ندرک  هاگن  اب  یسیع 

انشآ پیلیف  اب  شیپ  زا  یسیع   . دمآ یم  اھنآ  یوس  هب  تسود  کی  هارمھ  هب  هک 
هارمھ هب  وا   . دوب هدش  هتخانش  ًالماک  زین  دیدج  یراوح  راھچ  ۀمھ  یارب  وا  ، و  دوب
مالعا یھاشداپ  ۀرابرد  ات  دوب  الپ  رد  ییحی  رادید  هب  نتفر  هار  رد  لیئانَتَن  شتسود 
یسیع هب  هک  دوب  لاحشوخ  رایسب  وا  ، و  دبای یھاگآ  رتشیب  دنوادخ  ۀدنیآ  ۀدش 

کی دمآ  موحانرفک  هب  راب  نیتسخن  یارب  هک  یماگنھ  زا  پیلیف   . دیوگب دماشوخ 
ار یسیع  درک  یم  یگدنز  لیلج  رد  اناق  رد  هک  لیئانَتَن  اما   . دوب یسیع  رگشیاتس 

تحارتسا هداج  رانک  رد  تخرد  کی  ۀیاس  ریز  لیئانَتَن  هک  یلاح  رد   . تخانش یمن 
. دیوگب دماشوخ  شناتسود  هب  ات  تفر  ولج  پیلیف   ، درک یم 

، انحوی ، و  بوقعی  ، سایردنآ  ، شدوخ هب  هراشا  اب  درب و  یرانک  هب  ار  پیلیف  سرطپ 
رد یسیع  نارایتسد  یگمھ  اھنآ  هک  داد  همادا  نداد  حیضوت  هب  هنوگ  نیدب 
بلطواد تمدخ  یارب  هک  درک  رارصا  پیلیف  هب  ًایوق  دنا و  هدش  نیون  یھاشداپ 
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یکیدزن رد  هداج  رانک  رد   ، اجنیا رد  ؟  دنک هچ  دیاب  وا   . دوب جاو  جاھ و  پیلیف   . دوش
شسرپ نیرتمھم  نوماریپ  ات  دندوب  هدمآ  اجنآ  هب  رادشھ  هظحل  کی  نودب  اھنآ   ، ندرا

انحوی ، و  سایردنآ  ، سرطپ اب  وا  ماگنھ  نیا  ات   . دنریگب یروف  یمیمصت  رمع  لوط  کی 
زا رفس  یلک  حرط  تشاد  یسیع  هک  یلاح  رد   ، دوب مھم  ییوگتفگ  لوغشم 

هب سایردنآ   ، ماجنارس  . داد یم  حیضوت  بوقعی  یارب  ار  موحانرفک  ات  لیلج و  قیرط 
؟“ میسرپن راگزومآ  زا  ارچ  : ” درک داھنشیپ  پیلیف 

ًالامتحا گرزب و  یتسار  هب  درم  کی  یسیع  هک  دیسر  پیلیف  رظن  هب  ناھگان 
وا ؛ و  دنک یوریپ  یسیع  میمصت  زا  دروم  نیا  رد  تفرگ  میمصت  وا  ، و  تسا حیسم 

مناتسود هب  دیاب  ای  مورب  ییحی  دزن  دیاب  ایآ   ، راگزومآ : ” دیسرپ تفر و  وا  دزن  تسارکی 
اب پیلیف  “ . نک لابند  ارم  : ” داد خساپ  یسیع  و  ؟ “ مدنویپب دننک  یم  یوریپ  وت  زا  هک 

. تسا هدرک  ادیپ  ار  هدنھد  تاجن  هک  دش  هدز  قوذ  نانیمطا  نیا 

وا هک  نیا  نمض   ، دننامب دندوب  هک  ییاج  رد  هک  درک  داھنشیپ  هورگ  هب  نونکا  پیلیف 
توت تخرد  ریز  زونھ  هک  لیئانتن  شتسود  هب  ار  شمیمصت  ربخ  ات  تشگزاب  ناباتش 

یرایسب یاھزیچ  یسررب  لاح  رد  شنھذ  رد  لیئانتن   . دھدب دوب  هدنام  رس  تشپ 
راظتنا دروم  حیسم  ، و  هدنیآ یھاشداپ   ، هدنھد دیمعت  ییحی  اب  هطبار  رد  هک  دوب 

نم : ” درک مالعا  دش و  دراو  هدزرس  اھ  یشیدنا  فرژ  نیا  طسو  پیلیف   . دوب هدینش 
شا هرابرد  ناربمایپ  یسوم و  هک  یسک  نامھ   ، ما هدرک  ادیپ  ار  هدنھد  تاجن 

نیا : ” دیسرپ الاب  هب  هاگن  اب  لیئانتن  “ . تسا هدرک  مالعا  شا  هرابرد  ییحی  دنتشون و 
راجن فسوی  رسپ   ، یرصان یسیع  وا  : ” داد خساپ  پیلیف  و  ؟ “ دیآ یم  اجک  زا  راگزومآ 

یا هزادنا  ات  هک  لیئانتن  سپس  و  “ . تشاد تماقا  موحانرفک  رد  ًاریخا  هک  تسا 
اما ؟ “ دیایب نوریب  هرصان  زا  دناوت  یم  یبوخ  زیچ  نینچ  ایآ  : ” دیسرپ دوب  هدش  هکوش 

“. نیبب ایب و  : ” تفگ تفرگ و  ار  وا  یوزاب  پیلیف 

ۀدننک کش  ۀرھچ  هب  یسیع   . درک تیادھ  یسیع  یوس  هب  ار  لیئانتن  پیلیف 
یبیرف چیھ  هک  لیصا  ِیلیئارسا  کی   ، دیرگنب : ” تفگ درک و  هاگن  ینابرھم  اب  قداص 
اب قح  : ” تفگ درک و  ور  پیلیف  هب  لیئانتن  و  “ . نک لابند  ارم   . درادن دوجو  وا  رد 

لابند زین  نم   ، مشاب هتسیاش  رگا   . تسا اھناسنا  داتسا  کی  یتسار  هب  وا   . تسوت
لابند ارم  : ” تفگ هرابود  درک و  هراشا  لیئانتن  هب  رس  اب  یسیع  و  “ . درک مھاوخ 

“. نک

جنپ  ، دوب هدرک  یروآدرگ  ار  شا  هدنیآ  کیدزن  نارایتسد  هورگ  زا  یمین  نونکا  یسیع 
رتشیب ریخأت  نودب  اھنآ   . لیئانتن  ، هبیرغ کی  دنتخانش و  یم  ار  وا  یتدم  یارب  هک  رفن 

هرصان هب  نیئا  ۀدکھد  قیرط  زا  رصع  نآ  رد  ماگنھ  رید  دندرک و  روبع  ندرا  دور  زا 
. دندیسر

. دندنام فسوی  اب  یسیع  یناوجون  نارود  ۀناخ  رد  بش  لوط  رد  یگمھ  اھنآ 
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اھنآ ۀدش  ادیپ  هزات  راگزومآ  ارچ  هک  دندیمھف  یم  یمک  ردق  یسیع  نارایتسد 
شوح لوح و  هک  دوب  شیاھ  هتشون  زا  یا  هناشن  رھ  لماک  ندرک  دوبان  ریگرد  ردقنیا 

، مادقا نیا  اما   . دوب هدنام  یقاب  اھ  هتفگ  اھراعش و  ریاس  نامرف و  هد  لکش  هب  هناخ 
یور زج  هب  دسیونب —  ًابقاعتم  وا  هک  دندیدن  زگرھ  اھنآ  هک  تیعقاو  نیا  هارمھ  هب 

. تشاذگ یقیمع  ریثأت  اھنآ  ناھذا  یور  نش —  رد  ای  کاخ و  درگ و 
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نز کی  یسورع  هب  اھنآ  یگمھ  اریز   ، داتسرف اناق  هب  ار  شنویراوح  یسیع  دعب  زور 
رادید کی  دش  هدامآ  وا  هک  نیا  نمض   ، دندوب هدش  توعد  رھش  نآ  سانشرس  ناوج 

ار ادوھی  شردارب  لدجم  رد  فقوت  اب  ، و  دھد ماجنا  موحانرفک  رد  شردام  زا  هدزباتش 
. دنیبب

نآ رد  ِروآ  تفگش  یاھدادخر  ۀرابرد  هرصان  کرت  زا  شیپ  یسیع  دیدج  نارایتسد 
نیا دنتفگ و  یسیع  ۀداوناخ  یاضعا  ریاس  فسوی و  هب  ریخا  ۀتشذگ  ماگنھ 
راظتنا دروم  زابرید  زا  ۀدنھد  تاجن  یسیع  هک  دندرک  نایب  هنادازآ  ار  ناشداقتعا 

، و دندرک وگتفگ  رما  نیا  مامت  اب  هطبار  رد  یسیع  ۀداوناخ  یاضعا  نیا  . و  دشاب یم 
ام بیجع  ردارب  دیاش  تفگ —  یم  تسرد  ردام  دیاش   ، لاح رھ  هب  : ” تفگ فسوی 

“. تسا یتآ  هاشداپ 

هب خسار  دنمرواب  کی   ، بوقعی شردارب  اب  ، و  دوب رضاح  یسیع  دیمعت  رد  ادوھی 
اب هطبار  رد  ود  رھ  ادوھی  بوقعی و  هچ  رگا   . دوب هدش  نیمز  رد  یسیع  تیرومأم 

یاھدیما مامت  ناشردام   ، دندوب مگردرس  رایسب  ناشردارب  تیرومأم  تیھام 
وا ، و  دوب هدرک  هدنز  تسا  دوواد  رسپ  هدنھد و  تاجن   ، یسیع هک  ار  دوخ  نیشیپ 
نامیا لیئارسا  ۀدنھد  تاجن  ناونع  هب  ناشردارب  هب  هک  درک  قیوشت  ار  شنارسپ 

. دنشاب هتشاد 

هک ییاج   ، شدوخ لزنم  هب  اما   ، دش دراو  موحانرفک  هب  بش  هبنشود  یسیع 
مامت  . تفر یدبز  لزنم  هب  ًامیقتسم  وا  ؛  تفرن دندرک  یم  یگدنز  شردام  بوقعی و 
رگید راب  کی   . دندید وا  رد  هدننک  دونشخ  گرزب و  رییغت  کی  موحانرفک  رد  شناتسود 
لوط رد  هک  روطنامھ   ، دوب شدوخ  هیبش  رتشیب  داش و  ًاتبسن  وا  دیسر  یم  رظن  هب 

اوزنا یاھ  هرود  شدیمعت و  زا  شیپ  اھلاس  یارب   . دوب هرصان  رد  نیشیپ  یاھلاس 
یارب نونکا   . دوب هدش  راددوخ  یدج و  هدنیازف  روط  هب  وا   ، نآ زا  سپ  شیپ و  تسرد 

وا اب  هطبار  رد   . دیسر یم  رظن  هب  دوخ  یمیدق  ِنتشیوخ  لثم  ًالماک  وا   ، اھنآ یگمھ 
داش و هرابود  رگید  راب  کی  وا  اما   ، تشاد دوجو  الاو  دنمھوکش و  تیمھا  زا  یزیچ 

. دوب رورسم 
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هب لیئربج  ۀدعو  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  وا   . دوب هدش  هدز  ناجیھ  راظتنا  زا  میرم 
یاسآ هزجعم  روھظ  قیرط  زا  نیطسلف  مامت  هک  تشاد  راظتنا  وا   . دبای ققحت  یدوز 

. دوش هدز  تریح  توھبم و  یدوز  هب  نایدوھی  یعیبط  قوف  هاشداپ  ناونع  هب  شرسپ 
یدبز ، و  ادوھی  ، بوقعی  ، شردام هک  یدایز  یاھشسرپ  مامت  یارب  اما 

یارب نم  هک  تسا  رتھب  : ” داد یم  خساپ  دنخبل  اب  طقف  یسیع   ، دندیسرپ یم 
“. مھد ماجنا  تسا  نامسآ  رد  هک  ار  مردپ  تساوخ  دیاب  نم  ؛  منامب اجنیا  رد  یتدم 

دعب زور  رد  دوب  رارق  هک  یموعن  یسورع  یارب  اھنآ  ۀمھ   ، هبنش هس   ، دعب زور  رد 
نیا رب  ینبم  یسیع  ررکم  یاھرادشھ  مغر  هب  . و  دندرک رفس  اناق  هب  دوش  ماجنا 
دنتشاد رارصا  نانآ   ،“ دسر ارف  ردپ  تعاس  ات   ” دنیوگن وا  ۀرابرد  سکچیھ  هب  اھنآ  هک 

. دنا هدرک  ادیپ  ار  هدنھد  تاجن  هک  دننک  رشتنم  جراخ  رد  ار  ربخ  نیا  ادص  رس و  یب  هک 
یجان تیعجرم  نتفرگ  هدھع  هب  یسیع  هک  دنتشاد  راظتنا  نانیمطا  اب  کی  رھ  اھنآ 

تردق اب  ار  راک  نیا  هک  نیا  ، و  دیامن زاغآ  اناق  رد  ور  شیپ  ِیسورع  رد  ار  دوعوم 
هب طوبرم  ۀدیدپ  ۀرابرد  هک  ار  هچنآ  اھنآ   . دھد ماجنا  زیگنا  تفگش  هوکش  میظع و 

وا ۀدنیآ  ریسم  هک  دنتشاد  رواب  ، و  دنتشاد دای  هب  دوب  هدش  هتفگ  نانآ  هب  شدیمعت 
تاشیامن یعیبط و  قوف  روآ  تفگش  یاھراک  ۀدنیازف  یاھیلجت  اب  نیمز  رد 

هدامآ تشاد  رھش  ۀموح  مامت   ، ور نیا  زا   . دش دھاوخ  صخشم  اسآ  هزجعم 
. دوش عمج  مھ  درگ  ناتان  رسپ  باھوی  یموعن و  یسورع  نشج  یارب  هک  دش  یم 

رفس اناق  هب  هکلم  ردام  ۀیحور  اب  هار  رد  وا   . دوبن نامداش  ردقنیا  میرم  هک  دوب  اھلاس 
ماگنھ زا  یسیع  ناتسود  هداوناخ و   . دشاب شرسپ  یراذگجات  دھاش  ات  درک 

یاراد رکفتم و  ردقنآ   ، لاحشوخ رطاخ و  هدوسآ  ردقنآ  ار  یو  وا  یگلاس  هدزیس 
زوسلد یفطاع  یا  هنوگ  هب  ردقنآ  شنارایتسد و  تالیامت  اھ و  هتساوخ  زا  کرد 

دندرک و یم  همزمز  دوخ  نیب  کچوک  یاھھورگ  رد  یگمھ  ور  نیا  زا  . و  دندوب هدیدن 
دھاوخ هچ  دعب  بیجع  صخش  نیا   . داد دھاوخ  خر  یقافتا  هچ  دننادب  دندوب  واکجنک 

اب یگمھ  اھنآ  ؟ و  دروآ دھاوخ  هارمھ  هب  ار  هدنیآ  یھاشداپ  هوکش  وا  هنوگچ  ؟  درک
اجنآ رد  لیئارسا  یادخ  یورین  تردق و  ندش  راکشآ  ندید  یارب  هک  هشیدنا  نیا 

. دندوب هدز  ناجیھ  تفای  دنھاوخ  روضح 
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ربارب راھچ  زا  شیب   ، دوب هدش  دراو  اناق  هب  نامھم  رازھ  کی  ًابیرقت  هبنشراھچ  رھظ  ات 
کی هبنشراھچ  رد  یسورع  نشج  یرازگرب   . یسورع نشج  هب  هدش  توعد  دادعت 

هداتسرف اج  همھ  هب  شیپ  هام  کی  زا  یسورع  یاھ  همانتوعد  ، و  دوب یدوھی  مسر 
کی نیا  دیسر  یم  رظن  هب  رتشیب  رھظ  زا  دعب  لیاوا  رد  رھظ و  زا  شیپ   . دوب هدش 

هب تساوخ  یم  سک  رھ   . یسورع کی  ات  دشاب  یسیع  یارب  یناگمھ  ینامھم 
، ریپ ناوج و   ، همھ هب  تبسن  وا  ، و  دیوگب دماشوخ  روھشم  ًابیرقت  ِیلیلج  نیا 
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هک درک  تقفاوم  یسیع  هک  یماگنھ  . و  دوب یمیمص  رایسب   ، یدوھیریغ یدوھی و 
. دندش داش  همھ  دنک  یربھر  ار  یسورع  یتامدقم  یعمجتسد  تکرح 

، یبیکرت تیعضو  ، و  شیھلا دوجو  - شیپ  ، شیرشب دوجو  اب  هطبار  رد  نونکا  یسیع 
لماک نزاوت  اب  وا   . دوب هاگآ  دوخ  ًالماک  شیھلا  یرشب و  تشرس  ۀتفای  دنویپ  ای 

تشرس ِیتیصخش  تازایتما  ای  دنک  افیا  ار  ناسنا  شقن  هظحل  کی  رد  تسناوت  یم 
. دریگ هدھع  هب  ًاروف  ار  یھلا 

وا دنراد  راظتنا  مدرم  هک  دش  هاگآ  هدنیازف  روط  هب  یسیع   ، زور ِندیسر  نایاپ  هب  اب 
شش شا و  هداوناخ  هک  داد  صیخشت  وا  صوصخ  هب  ؛  دھد ماجنا  روآ  تفگش  یراک 
یعیبط قوف  روآ و  تریح  شیامن  کی  قیرط  زا  وا  هک  دندوب  رظتنم  وا  یراوح  درگاش - 

. دنک مالعا  هتسیاش  یا  هنوگ  هب  ار  دوخ  یتآ  یھاشداپ 

هب هک  دندرک  تراسج  مھ  اب  اھنآ  ، و  دناوخ ارف  ار  بوقعی  میرم  رھظ  زا  دعب  لیاوا 
هب هک  دنک  یم  دامتعا  اھنآ  هب  دح  نیا  ات  ایآ  دنسرپب  وا  زا  ات  دنوش  کیدزن  یسیع 
همانرب هطقن  هچ  رد  تعاس و  هچ  رد  یسورع  مسارم  اب  طابترا  رد  دھد  عالطا  اھنآ 
هب اھنآ  نخس  نیا  زا   . دزاس راکشآ  یعیبط “ قوف  صخش   ” ناونع هب  ار  دوخ  دراد 
وا صاخ  یگتفشآرب  نتخیگنارب  بجوم  دندید  هک  دوب  هتشذگن  یزیچ  یسیع 

هک یلاح  رد  هک  دیشاب  یضار  سپ   ، دیراد تسود  ارم  رگا  : ” تفگ طقف  وا   . دندش
ِییاویش اما  “ . دینامب نم  رظتنم  متسھ  مینامسآ  ردپ  تساوخ  راظتنا  رد  نم 

. دوب نایامن  وا  ۀرھچ  تلاح  رد  وا  شھوکن 

رد یسیع  ، و  دوب ناسنا  ِیسیع  یارب  گرزب  یدیماان  کی  شردام  تکرح  نیا 
هب دھد  هزاجا  هک  نیا  رب  ینبم  وا  زیگنا  هسوسو  داھنشیپ  هب  تبسن  دوخ  شنکاو 
نیا  . دوب نیتم  رایسب  دنزب  دوخ  تیھولا  ِینوریب  شیامن  هب  تسد  روآ  تریح  یا  هنوگ 
دوب هتفرگ  میمصت  دوب  اوزنا  رد  اھ  هپت  رد  ًاریخا  یتقو  هک  دوب  ییاھراک  زا  یکی  ًاقیقد 
: تفگ بوقعی  هب  وا   . دوب هدرسفا  رایسب  تعاس  نیدنچ  یارب  میرم   . دھدن ماجنا 
یارب ایآ  ؟  دشاب دناوت  یم  ینعم  هچ  هب  اھنیا  مامت  ؛  منک کرد  ار  وا  مناوت  یمن  نم  ”
یرادلد ار  ناشردام  دندرک  شالت  ادوھی  بوقعی و  ؟ “ تسین ینایاپ  وا  بیجع  راتفر 
هب اما   . تفرگ هرانک  ییاھنت  تعاس  کی  یارب  یسیع  هک  یلاح  رد   ، دنھد

. دوب داش  شوخرس و  رگید  راب  کی  تشگزاب و  ییامھدرگ 

زا دیسر و  نایاپ  هب  مسارم  مامت  اما   ، تفای همادا  راظتنا  ِتوکس  کی  اب  یسورع 
راجن و فارطا  رد  سپس   . دشن هدید  یمالک  ای  تکرح  چیھ  ماقمالاو  نامھم 
هدینش همزمز  نیا  دوب  هدرک  مالعا  هدنھد “ تاجن   ” ناونع هب  ییحی  هک  زاس  قیاق 
ناشن ار  شتردق  یسورع  ماش  تقو  رد  دیاش   ، رصع یاھنشج  لوط  رد  وا  هک  دش 

 – درگاش شش  ناھذا  زا  ًالمع  شیامن  نیا  ۀرابرد  تاراظتنا  مامت  اما   . داد دھاوخ 
اب ، و  دناوخ ارف  یسورع  ماش  زا  شیپ  تسرد  ار  اھنآ  هک  هاگنآ   ، دش جراخ  وا  یراوح 
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ای واکجنک  دارفا  رطاخ  یدونشخ  یارب  نم  هک  دینکن  رکف  : ” تفگ دایز  تیمیمص 
راک کی  ات  ما  هدمآ  ناکم  نیا  هب  دنزرو  یم  کش  هک  ییاھنآ  ندرک  عناق  یارب 

رد هک  نامردپ  تساوخ  رظتنم  ات  میتسھ  اجنیا  ام  هکلب   . مھد ماجنا  اسآ  هزجعم 
اب تروشم  لاح  رد  ار  وا  نارگید  میرم و  هک  یماگنھ  اما  “ . مینامب تسا  نامسآ 
هداعلا قراخ  یزیچ  هک  دندش  دعاقتم  ًالماک  ناشدوخ  نھذ  رد   ، دندید شنارایتسد 
زا دعب  یسورع و  ماش  زا  ات  دنتسشن  یگمھ  اھنآ  . و  تسا نداد  خر  ۀناتسآ  رد 

. دنربب تذل  رورس  نشج و  ِکین  ِینیشنمھ  ِرھظ 

یدایز رادقم  دندوب  هدش  توعد  جاودزا  نشج  هب  هک  ینانامھم  ۀیلک  یارب  داماد  ردپ 
هب شرسپ  جاودزا  هک  تسناد  یم  دیاب  روطچ  وا  اما   ، دوب هدرک  مھارف  بارش 
یسیع راظتنا  دروم  ندش  راکشآ  هب  گنتاگنت  روط  هب  هک  دوش  یم  لیدبت  یدادخر 

رامش هب  ِراختفا  زا  هک  دوب  دونشخ  رایسب  وا  ؟  تسا طوبرم  دوعوم  یجان  ناونع  هب 
ماش هک  نیا  زا  شیپ  اما   ، دوش رادروخرب  شنانامھم  ۀرمز  رد  رادمان  ِیلیلج  ندروآ 
رد بارش  هک  دندروآ  ار  روآ  تلجخ  ربخ  نیا  وا  یارب  ناراکتمدخ   ، دبای نایاپ  یسورع 
رد نانامھم  دوب و  هتفای  نایاپ  یمسر  ماش  هک  یتقو  ات   . تسا ندش  مامت  لاح 
رد میرم  اب  هنامرحم  روط  هب  داماد  ردام   ، دندوب غاب  شوح  لوح و  رد  ندز  مدق  لاح 
نارگن : ” تفگ نانیمطا  اب  میرم  . و  تسا هدش  مامت  بارش  ۀریخذ  هک  تشاذگ  نایم 
بیترت نیدب  و  “ . درک دھاوخ  کمک  ام  هب  وا   . درک مھاوخ  تبحص  مرسپ  اب  شابن — 

. دیوگب نخس  هک  داد  هزاجا  دوخ  هب  وا   ، نآ زا  شیپ  تعاس  دنچ  شھوکن  مغر  هب 

رھ رد  کمک  تفایرد  یارب  هشیمھ  میرم   ، هلاس نیدنچ  ۀرود  کی  رساترس  رد 
وا یارب  ور  نیا  زا   ، دوب هدروآ  ور  یسیع  هب  هرصان  رد  اھنآ  ِیگناخ  یگدنز  نارحب 
یارب زاورپدنلب  ردام  نیا  اما   . دنک رکف  وا  هب  ماگنھ  نیا  رد  هک  دوب  یعیبط  ًالماک 

. تشاد یرگید  یاھ  هزیگنا  زونھ  تیعقوم  نیا  رد  شدشرا  رسپ  زا  ندرک  تساوخرد 
دش کیدزن  وا  هب  شردام   ، دوب هداتسیا  اھنت  غاب  ۀشوگ  کی  رد  یسیع  هک  روطنیمھ 
نیا  ، نم بوخ  یوناب  : ” داد خساپ  یسیع  و  “ . دنرادن بارش  اھنآ   ، مرسپ : ” تفگ و 

هدیسر ارف  وت  تعاس  هک  مراد  رواب  نم  اما  : ” تفگ میرم  ؟ “ دراد نم  هب  یطبر  هچ 
مالعا نم  زاب  : ” داد خساپ  یسیع  ؟ “ ینک کمک  ام  هب  یناوت  یمن  ایآ  ؛  تسا

نم محازم  ایاضق  نیا  اب  زاب  ارچ   . مھد ماجنا  راک  قیرط  نیدب  ما  هدماین  هک  منک  یم 
اما : ” درک سامتلا  وا  هب  تخیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  میرم  سپس  ؟ و  یوش یم 
یارب یراک  ًافطل  ایآ  ؛  درک یھاوخ  کمک  ام  هب  وت  هک  مداد  لوق  اھنآ  هب  نم   ، مرسپ
یطبر هچ  ییاھ  هدعو  نینچ  ماجنا   ، نز : ” تفگ یسیع  سپس  و  ؟ “ ینک یمن  نم 
رظتنم دیاب  اھراک  ۀیلک  رد  ام   . ینکن ار  راک  نیا  رگید  هک  شاب  بقارم  ؟  دراد وت  هب 

“. میشاب ینامسآ  ردپ  تساوخ 

یسیع ربارب  رد  وا  هک  روطنیمھ  دش ! ریحتم  وا   . دش درخ  یسیع  ردام   ، میرم
یرشب بلق   ، دش یم  ریزارس  شتروص  زا  کشا  ، و  دوب هداتسیا  اجنآ  رد  تکرح  یب 
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رد ؛ و  دش محرت  زا  هدنکآ  دوب  هدروآ  ایند  هب  مسج  رد  ار  وا  هک  ینز  یارب  یسیع 
تشاذگ و وا  رس  یور  ینابرھم  اب  ار  شتسد  دوب  هدش  مخ  ولج  هب  هک  یلاح 
نوزحم نم  تخس  ًارھاظ  یاھراتفگ  رطاخ  هب   ، میرم ردام   ، نونکا  ، نونکا : ” تفگ

ماجنا ار  مینامسآ  ردپ  تساوخ  ات  ما  هدمآ  طقف  نم  هک  ما  هتفگن  وت  هب  اھراب  ایآ   ، وشم
اب دشاب  ردپ  تساوخ  زا  یشخب  ینک  یم  اضاقت  نم  زا  هک  ار  هچنآ  رگا  ؟  مھد

. دومن گنرد  درک و  هاتوک  ار  نخس  یسیع  و  داد — “ مھاوخ  ماجنا  لماک  یدونشخ 
زیخ الاب  هب  وا   . تسا نداد  خر  لاح  رد  یزیچ  هک  درک  سح  میرم  دیسر  یم  رظن  هب 
هب ناباتش  ، و  دیسوب ار  وا   ، تخادنا یسیع  ندرگ  رود  هب  ار  شناوزاب  تشادرب و 
اما “ . دیھد ماجنا  دیوگ  یم  مرسپ  هچ  رھ  : ” تفگ تفر و  ناراکتمدخ  هاگیاج  یوس 

ای دوب و  هتفگ  دح  زا  شیب  نونکات  هک  دش  هجوتم  نونکا  وا   . تفگن زیچ  چیھ  یسیع 
. دوب هدرک  رکف  نآ  هب  هنادنموزرآ  دح  زا  شیب  رت  قیقد  نایب  هب 

دیلوت بارش  دیاب  هنوگچ  تسناد  یمن  وا   . دیصقر یم  ینامداش  اب  تشاد  میرم 
هدرک دعاقتم  ار  شدشرا  رسپ  ماجنارس  هک  تشاد  رواب  نانیمطا  اب  اما   ، دوش

ار دوخ  تبترم  دھن و  شیپ  هب  ماگ  دنک  تأرج   ، دھد ناشن  ار  شتردق  هک  تسا 
لیلد هب  . و  دراذگب شیامن  هب  دوعوم  یجان  ناونع  هب  ار  دوخ  تردق  ، و  دنک هبلاطم 

هب تبسن  نارضاح  یمامت  هک  ناھج  یاھتیصخش  اھورین و  زا  یخرب  طابترا  روضح و 
میرم هک  ار  یبارش   . دش یمن  هتشاذگ  دیماان  وا  دندوب  هاگآان  ًالماک  اھنآ 

نآ راتساوخ  هنازوسلد  یرشب و  یا  هنوگ  هب  ناسنا  ادخ –  ِیسیع  تساوخ و  یم 
. دوب هیھت  تسد  رد  دوب 

رھ ، و  دوب هدش  رپ  بآ  اب  هک  تشاد  رارق  بآ  یگنس  ۀرمخ  شش  اھنآ  یکیدزن  رد 
رد بقاعتم  ۀدافتسا  یارب  بآ  نیا   . تشاد شیاجنگ  نلاگ  تسیب  دودح  رد  کی 
ناراکتمدخ ۀمھمھ   . دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  یسورع  نشج  ریھطت  ِییاھن  مسارم 
هجوت  ، شردام یوپاکترپ  تیریدم  تحت   ، یگنس گرزب  رایسب  فورظ  نیا  ۀرابرد 

زا چراپ  قیرط  زا  دنتشاد  اھنآ  هک  دید  تفر و  نانآ  تمس  هب  وا   . درک بلج  ار  یسیع 
. دندروآ یم  نوریب  بارش  اھنآ 

ۀیلک نایم  زا   . تسا هداد  خر  هچ  هک  دش  یم  هجوتم  تشاد  جیردت  هب  یسیع 
رت هدز  تفگش  همھ  زا  یسیع   ، دنتشاد روضح  اناق  جاودزا  نشج  رد  هک  یصاخشا 

تسرد نیا  اما   ، دنز تسد  اسآ  هزجعم  راک  کی  هب  وا  هک  دنتشاد  راظتنا  نارگید   . دوب
ۀدننک میظنت  زردنا  ناسنا  رسپ  سپس  . و  تشادن ار  شماجنا  دصق  وا  هک  دوب  یراک 

هنوگچ هک  دروآ  دای  هب  وا   . دروآ رطاخ  هب  اھ  هپت  رد  ار  دوخ  ۀتفای  تیصخش  ِیرکف 
زایتما زا  وا  نتخاس  مورحم  یارب  تیصخش  ای  ورین  رھ  یناوتان  ۀرابرد  هدننک  میظنت 
لیدبت دادیور  نیا  رد   . دوب هداد  رادشھ  وا  هب  نامز  زا  ندوب  لقتسم  رما  رد  هدننیرفآ 

ریاس بآ و  هب  کیدزن  رگید  زاین  دروم  یاھتیصخش  ۀیلک  ، و  اھ ینیبانیب   ، ورین ناگدننک 
یاورنامرف ۀدش  نایب  تساوخ  طیارش  رد  ، و  دندوب هدش  عمج  یرورض  رصانع 
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فعاضم روط  هب  دادخر  نیا  . و  دوبن یزیرگ  بارش  ینآ  یرادیدپ  زا   ، ناھج ۀدننیرفآ 
تساوخ یارجا  هک  دوب  هداد  ناشن  هتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت  اریز  تفای  تیعطق 

. تسین ردپ  تساوخ  ضقن  هجو  چیھ  هب  رسپ 

خسف  ، دشن هداد  رییغت  تعیبط  نوناق  چیھ   . دوبن هزجعم  کی  هجو  چیھ  هب  نیا  اما 
ندش یغلم  زج  هب  دادن  خر  زیچ  چیھ   . دشن هتفرگ  یشیپ  نآ  زا  یتح  ای   ، دشن
نتخاس یارب  زاین  دروم  ییایمیش  رصانع  ِینامسآ  ِیروآدرگ  اب  طابترا  رد  نامز 

زا هک  روطنامھ  تسرد  ار  بارش  هدننیرفآ  ِنارازگراک   ، دادخر نیا  رد  اناق  رد   . بارش
هک نیا  زج  هب   ، دندرک تسرد  دوش  یم  هتخاس  یعیبط  لومعم  یاھدنیارف  قیرط 

یروآدرگ رما  رد  یرشب  قوف  یاھورین  تلاخد  اب  نامز و  زا  لقتسم  ار  راک  نیا  اھنآ 
. دنداد ماجنا  ییایمیش  یرورض  رصانع  ِییاضف 

ردپ تساوخ  فالخرب  هزجعم  حالطصا  هب  نیا  یارجا  هک  دوب  یھیدب  نیا  رب  هوالع 
اھراک ۀیلک  رد  یسیع  اریز   ، تسویپ یمن  عوقو  هب  تروص  نیا  ریغ  رد   ، دوبن یتشھب 

. دوب هداد  رارق  ردپ  تساوخ  عیطم  ار  دوخ  شیپ  زا 

، شودقاس دزن  ار  نآ  دندیشک و  ار  دیدج  بارش  نیا  ناراکتمدخ  هک  یماگنھ 
: تفگ دناوخ و  ارف  ار  داماد   ، دیشچ ار  نآ  وا  هک  یتقو  ، و  دندرب سلجم “ سیئر  ”

نانامھیم هک  یماگنھ  ، و  دنروآ یم  ار  بان  بارش  تسخن  هک  تسا  نیا  مسر  ”
نیرخآ ات  ار  بان  بارش  وت  اما  ؛  دنروآ یم  ار  کات  ِبوغرمان  ۀویم   ، دندش تسم  ًالماک 

“. یا هتشاد  هاگن  نشج  ۀظحل 

دندرک روصت  نانآ  هک  یرھاظ  ۀزجعم  نیا  رطاخ  هب  یسیع  نادرگاش  میرم و 
کی رد  یسیع  اما   ، دندرک یداش  دایز  ۀزادنا  هب  تسا  هداد  ماجنا  ًادمع  یسیع 
ریگرد یدج  روط  هب  هاتوک  ۀظحل  دنچ  یارب  تفرگ و  هرانک  غاب  راد  ظافح  تولخ  جنک 
نیا دوجوم  طیارش  تحت  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارس  وا   . دش ندیشیدنا 
، دوبن شردپ  تساوخ  فالخرب  نوچ  ، و  دوب وا  یصخش  لرتنک  زا  رتارف  دادخر 

وا هب  مارتحا  یگدز و  تفگش  اب  اھنآ   ، تشگزاب مدرم  دزن  وا  یتقو   . دوب ریذپان  بانتجا 
یسیع اما   . دندروآ نامیا  هدنھد  تاجن  ناونع  هب  وا  هب  یگمھ  اھنآ  ؛  دندرک یم  هاگن 

دادخر نیا  لیلد  هب  طقف  اھنآ  هک  تسناد  یم  اریز   ، دوب هدز  تریح  تدش  هب 
نامیا وا  هب  دندوب  هدرک  هراظن  هتساوخان  یا  هنوگ  هب  نونکا  مھ  هک  لومعمریغ 

زیچ همھ  ۀرابرد  ون  زا  ات  تفرگ  هرانک  لزنم  ماب  رد  یتدم  یارب  زاب  یسیع   . دندروآ
. دنک رکف 

ادابم هک  دشاب  بقارم  ًامئاد  دیاب  هک  درک  یم  کرد  لماک  روط  هب  نونکا  یسیع 
نیا اب   . دوش هنوگ  نیا  زا  ررکم  یاھدادخر  بجوم  وا  دح  زا  شیب  محرت  یزوسلد و 
ار مسج  رد  شیوخ  یناسنا  تایح  ناسنا  رسپ  ماجنارس  هک  نآ  زا  شیپ   ، دوجو

. دنتسویپ عوقو  هب  یرایسب  هباشم  یاھدادخر  دھد  نایاپ 
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، دندنام یقاب  یسورع  یاھنشج  لماک  ۀتفھ  یارب  نانامھیم  زا  یرایسب  هچ  رگا 
، انحوی  ، بوقعی شا —  هدیزگرب  یگزات  هب  نویراوح  درگاش –  هارمھ  هب  یسیع 

دش و موحانرفک  مزاع  دعب  زور  دوز  حبص  رد  لیئانتن —  ، و  پیلیف  ، سرطپ  ، سایردنآ
شناتسود ۀیلک  یسیع و  ۀداوناخ   . دومن تمیزع  یسک  اب  ندرک  یظفاحادخ  نودب 

، و درک کرت  ار  اھنآ  یناھگان  رایسب  روط  هب  وا  اریز  دندوب  نیگھودنا  رایسب  اناق  رد 
یسیع و  . دزادرپب وا  یوجتسج  هب  ات  تفر  نوریب  یسیع  ردارب  نیرتناوج   ، ادوھی

رفس نیا  رد  یسیع   . دنتفر ادیص  تیب  رد  یدبز  لزنم  هب  ًامیقتسم  شنویراوح 
باختنا هزات  نارایتسد  اب  هدنیآ  یھاشداپ  نوماریپ  مھم  لئاسم  یرایسب  ۀرابرد 

هب بآ  ندرک  لیدبت  ۀرابرد  هک  داد  رادشھ  اھنآ  هب  هژیو  هب  درک و  وگتفگ  دوخ  ۀدش 
زا دوخ  ۀدنیآ  یاھراک  رد  هک  درک  هیصوت  اھنآ  هب  نینچمھ  وا   . دنیوگن یزیچ  بارش 

. دننک بانتجا  هیربط  سیروفس و  یاھرھش 

نیرتمھم زا  یکی   ، همولاس یدبز و  ِلزنم  نیا  رد   ، بش نآ  رد  ماش  زا  دعب 
طقف ییامھدرگ  نیا  رد   . دش رازگرب  یسیع  ینیمز  یگدنز  نارود  مامت  یاھوگتفگ 

ۀناتسآ رد  اھنآ  هک  دیسر  هار  زا  یماگنھ  ادوھی  ؛  دنتشاد روضح  یراوح  شش  نآ 
هب اناق  زا  یسیع  هارمھ  هب  هدش  باختنا  ِدرم  شش  نیا   . دندوب مھ  زا  ندش  ادج 
راشرس اھنآ   . دنور یم  هار  اوھ  رد  ایوگ  هک  یا  هنوگ  هب  ، و  دندوب هدرک  رفس  ادیص  تیب 

هدش باختنا  ناسنا  رسپ  کیدزن  نارایتسد  ناونع  هب  هک  رکف  نیا  اب  دندوب و  دیما  زا 
وا هک  تخاس  نشور  اھنآ  یارب  یسیع  هک  یماگنھ  اما   . دندوب هدز  قوذ  دندوب 

، تفای دھاوخ  نایاپ  هنوگچ  ًالامتحا  دوب و  دھاوخ  هچ  نیمز  رد  وا  تیرومأم  تسیک و 
. دنمھفب دنتسناوت  یمن  تفگ  یم  نانآ  هب  وا  هک  ار  هچنآ  اھنآ   . دندش هدز  تریح  اھنآ 

ِسایردنآ طقف   . دش درخ  فیصوت  زا  رتارف  سرطپ  یتح  ؛  دوب هدمآ  دنب  ناشنابز  اھنآ 
یسیع یتقو   . دھد خساپ  یسیع  زیمآدنپ  تاملک  هب  هک  درک  تأرج  شیدنا  فرژ 

یدوھی حیسم  زا  اھنآ  ۀدیا  دید  هک  یماگنھ   ، دنمھف یمن  ار  شمایپ  اھنآ  هک  تفایرد 
اب نانز  مدق  هک  نیا  نمض  درک  صخرم  ار  اھنآ   ، تسا هتفرگ  لکش  لماک  روط  هب 

اب وا   ، دنک کرت  ار  یسیع  ادوھی  هک  نآ  زا  شیپ  . و  تخادرپ وگتفگ  هب  ادوھی  شردارب 
روط هب  نم   . ما هدرکن  کرد  ار  وت  زگرھ  نم   ، مردارب ردپ –  : ” تفگ رایسب  ساسحا 
نم ، و  تسا هداد  شزومآ  ام  هب  مردام  هک  یتسھ  نآ  وت  ایآ  هک  مناد  یمن  نیقی 
درم کی  وت  هک  مناد  یم  ًاعطق  اما   ، ممھف یمن  لماک  روط  هب  ار  هدنیآ  یھاشداپ 

هچ هک  نیا  زا  رظن  فرص  ، و  مدینش ندرا  دور  رد  ار  ادص  نآ  نم   . یتسھ ادخ  دنمناوت 
نایاپ وا  نانخس  هک  نیا  زا  سپ  و  “ . متسھ وت  هب  دنمرواب  کی  نم   ، یتسھ یسک 

. تفر لدجم  رد  شدوخ  ۀناخ  هب  ، و  درک کرت  ار  اجنآ   ، تفای

هچایرد لحاس  رد  دوخ  ۀنارصع  سابل  ندیشوپ  زا  سپ  وا   . دیباوخن یسیع  بش  نآ 
رد یسیع   . دوب هشیدنا  رد  دعب  زور  هاگرحس  ات  ، و  تخادرپ ندرک  رکف  هب  تسشن و 
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دھاوخن رداق  زگرھ  هک  دیمھف  ینشور  هب  یشیدنا  فرژ  ِبش  نآ  ینالوط  تاعاس 
تاجن زا  ریغ  یرگید  تیصخش  تروص  هب  ار  وا  هک  دنامھفب  شناوریپ  هب  دوب 

چیھ هک  داد  صیخشت  وا  ماجنارس   . دننیبب دوب  راظتنا  دروم  اھتدم  هک  یا  هدنھد 
ققحت ناونع  هب  زج  هب  دنوادخ  یھاشداپ  نوماریپ  ار  شمایپ  هک  درادن  دوجو  یھار 

زا  . دیامن زاغآ  دندوب  شلابند  هب  نایدوھی  هک  یسک  تروص  هب  ییحی و  ییوگشیپ 
یاھ هتفگ  ققحت  یتسار  هب   ، دوبن حیسم  ِیدوواد  عون  وا  هچ  رگ   ، هتشذگ نیا 

زگرھ رگید  وا   . دوب دنتشاد  یرت  هتفای  تیونعم  نھذ  هک  ناتساب  ناربمایپ  ۀنایوگشیپ 
ییاھن ییاشگ  هرگ  هک  تفرگ  میمصت  وا   . تسا حیسم  هک  درکن  راکنا  لماک  روط  هب 

. دیامن راذگاو  ردپ  تساوخ  ندومن  لمع  هب  ار  هدیچیپ  تیعضو  نیا 

هورگ کی  اھنآ  اما   ، تسویپ شناتسود  هب  هناحبص  یارب  یسیع  دعب  زور  دادماب 
درک و عمج  دوخ  رود  ار  اھنآ  اذغ  فرص  نایاپ  رد  درک و  رادید  اھنآ  اب  وا   . دندوب نوزحم 
نیا امش   . مینامب یلاوح  نیا  رد  یتدم  یارب  هک  تسا  نیا  نم  ردپ  تساوخ  : ” تفگ
؛ دزاس هدامآ  دنوادخ  یھاشداپ  یارب  ار  هار  ات  دمآ  وا  هک  دیا  هدینش  ار  ییحی  نخس 

هک یماگنھ   . مینامب رظتنم  ییحی  ۀظعوم  لیمکت  یارب  هک  تسا  مزال  ور  نیا  زا 
یھاشداپ ۀدژم  مالعا  ام   ، دناسر نایاپ  هب  ار  شراک  ناسنا  رسپ  لوارق  شیپ 

دوخ یاھروت  هب  هک  داد  دومنھر  شنویراوح  هب  وا  “ . درک میھاوخ  زاغآ  ار  دنوادخ 
داد لوق  ، و  دورب یزاس  قیاق  هاگراک  هب  یدبز  اب  دش  هدامآ  وا  هک  یلاح  رد   ، دندرگزاب
زا دعب  نآ  رد  دنیبب و   ، دیوگب نخس  دوب  انب  هک  ییاج  رد   ، هسینک رد  ار  اھنآ  دعب  زور 

. دزادرپب وگتفگ  هب  اھنآ  اب  تبس  رھظ 

تبس زور  کی  یاھدادخر  - 6

رد موحانرفک  ۀسینک  رد  شدیمعت  لابند  هب  یسیع  یمومع  ندش  رھاظ  نیتسخن 
. دوب تیعمج  زا  زیربل  هسینک   . دوب حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 26  سرام   2 ، تبس

ندرا دور  رد  دیمعت  ناتساد  هب  نونکا  بارش  بآ و  ۀرابرد  اناق  زا  دیدج  یاھربخ 
، و داد شنویراوح  شش  هب  ار  یراختفا  یاھھاگیاج  یسیع   . دوب هدش  هدوزفا 
رصع هک  شردام   . دندوب هتسشن  اھنآ  رانک  رد  ادوھی  بوقعی و   ، مسج رد  شناردارب 

رد ، و  تشاد روضح  اجنآ  رد  زین  دوب  هتشگزاب  موحانرفک  زا  بوقعی  هارمھ  هب  لبق  زور 
اھنآ ؛  دندوب بات  بت و  رد  ناگدنونش  مامت   . دوب هتسشن  هسینک  رد  نانز  تمسق 
کی هک  دننک  هراظن  ار  یعیبط  قوف  تردق  زا  یا  هداعلا  قراخ  یلجت  دنتشاد  راظتنا 

دنک تبحص  اھنآ  اب  زور  نآ  رد  دوب  انب  هک  وا  تیعجرم  تشرس و  یارب  هتسیاش  هاوگ 
. دوب یدیماان  ناشریدقت  اھنآ  اما   . دشاب

وا ، و  داد وا  هب  ار  سدقم  باتک  راموط  هسینک  سیئر   ، داتسیا یسیع  هک  یماگنھ 
نم یھاشداپ  تخت  نامسآ  : ’ دیامرف یم  نینچ  دنوادخ  : ” دناوخ یبن  یایعشا  زا 
ناکم ؟ و  تساجک دیا  هتخاس  میارب  هک  یا  هناخ   . میاپ ریز  ِیسرک  نیمز  ، و  تسا
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هتخاس نم  تسد  ار  اھزیچ  نیا  ۀمھ  : ’ دیامرف یم  دنوادخ  ؟ ‛ تساجک متماقا 
تسا و نیکسم  هک  وا  هب  یتح   ، دنکفا مھاوخ  رظن  صخش  نیا  هب  اما  ‛ . تسا

، دیسرت یم  دیزرل و  یم  هک  امش  یا  ‛ . دزرل یم  نم  مالک  زا  ، و  دراد راک  هبوت  یحور 
امش نم  مان  رطاخ  هب  دنتشاد و  ترفن  امش  زا  ناتناردارب  : ’ دیونشب ار  دنوادخ  مالک 
دھاوخ رھاظ  امش  هب  یداش  اب  وا   . دبای لالج  دنوادخ  دیراذگب  اما  ‛ . دندنار نوریب  ار 

، دبعم زا  ییادص   ، رھش زا  ییادص   . دش دنھاوخ  هدنکفارس  یگمھ  نارگید  ، و  دش
درد هک  نآ  زا  شیپ  ؛  تسا هدییاز  نامیاز  ِدرد  زا  شیپ  وا  : ’ دیوگ یم  دنوادخ  زا  ییادص 
ایآ ؟  تسا هدینش  ار  یزیچ  نینچ  یسک  هچ  ‛ . هدروآ ایند  هب  یرسپ   ، دریگب ورف  ار  وا 
ایند هب  هظحل  کی  رد  دناوت  یم  یتلم  ایآ  ای  ؟  دوش یم  دلوتم  زور  کی  رد  ینیمزرس 
مھاوخ یراج  دور  کی  لثم  ار  حلص  نم  دیرگنب  : ’ دیامرف یم  نینچ  دنوادخ  اما  ؟  دیایب

نوچمھ  . دوب دھاوخ  ناور  ِرھن  کی  دننامھ  نایدوھیریغ  یتح  ِهوکش  ، و  تخاس
. و داد مھاوخ  یلست  ار  امش  زین  نم   ، دھد یم  یلست  ار  وا  شردام  هک  یسک 

، دینیبب ار  اھزیچ  نیا  هک  یماگنھ  . و  تفای دیھاوخ  یلست  میلشروا  رد  یتح  امش 
‛“ . دش دھاوخ  نامداش  ناتبلق 

شا هدنراد  هاگن  هب  ار  راموط   ، دناسر نایاپ  هب  ار  ندناوخ  نیا  یسیع  هک  نیا  زا  سپ 
دیھاوخ ار  دنوادخ  لالج  دیشاب و  روبص  : ” تفگ ًافرص  نتسشن  زا  شیپ  وا   . دنادرگزاب

هک دنریگ  یم  دای  بیترت  نیدب  دننام و  یم  نم  دزن  هک  ییاھنآ  مامت  یارب  یتح  ؛  دید
ناشیاھ هناخ  هب  مدرم  و  “ . دش دھاوخ  نینچ  دنھد  ماجنا  ار  مینامسآ  ردپ  تساوخ 

. تسیچ اھنیا  مامت  ینعم  دننادب  دندش  واکجنک  ، و  دنتفر

دندش و قیاق  کی  دراو  ادوھی  بوقعی و  اب  شنویراوح  یسیع و  زور  نآ  رھظ  زا  دعب 
نیا رد  وا  ، و  دنتخادنا رگنل  اجنآ  رد  هتفر و  نییاپ  لحاس  دادتما  رد  یکدنا  تفاسم 

زا شیب  اھنآ  . و  تخادرپ وگتفگ  هب  اھنآ  اب  دنوادخ  یتآ  یھاشداپ  ۀرابرد  انثا 
. دندیمھف بش  هبنشجنپ 

لومعم فیاظو  یھاشداپ “ ندیسر  ارف  تعاس   ” ات هک  داد  دومنھر  اھنآ  هب  یسیع 
هاگراک هب  بترم  تشگزاب  اب   ، اھنآ قیوشت  یارب  وا  . و  دنناسر ماجنا  هب  ار  دوخ 

رد یسیع  نآ  رب  هوالع   . درک رارقرب  ار  یا  هنومن  اجنآ  رد  ندرک  راک  یزاس و  قیاق 
راک یارب  یزاس  هدامآ  هعلاطم و  فرص  ار  تعاس  هس  رصع  رھ  دیاب  هک  نیا  حیضوت 
ردپ هک  نیا  ات  دنام  میھاوخ  یقاب  یلاوح  نیا  رد  یگمھ  ام  : ” تفگ دننک  ناش  هدنیآ 

شیوخ لومعم  راک  هب  دیاب  امش  زا  کی  رھ  نونکا   . مناوخب ارف  ار  امش  دیوگب  نم  هب 
نم ۀرابرد  سک  چیھ  هب   . تسا هداتفین  یقافتا  چیھ  هک  نیا  لثم  تسرد   ، دیدرگزاب
قرب قرز و  ادص و  رس و  اب  دیابن  نم  یھاشداپ  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دییوگن و 
بلق رد  زین  درک و  دھاوخ  داجیا  امش  بلق  رد  نم  ردپ  هک  یدایز  رییغت  اب  هکلب  دیایب 

. دندنویپب امش  هب  یھاشداپ  یاھاروش  رد  هک  دش  دنھاوخ  هدناوخ  ارف  هک  ییاھنآ 
تسود ار  امش  مراد و  دامتعا  امش  هب  نم  ؛  دیتسھ نم  ناتسود  نونکا  امش 
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نابرھم  ، دیشاب ابیکش   . دش دیھاوخ  نم  یصخش  نارایتسد  یدوز  هب  امش  ؛  مراد
یھاشداپ یناوخارف  یارب  ار  دوخ   . دیشاب ردپ  تساوخ  عیطم  هشیمھ   . دیشاب

دیھاوخ هبرجت  ار  یدایز  یداش  مردپ  تمدخ  رد  امش  هک  یلاح  رد   . دیزاس هدامآ 
زا طقف  هک  مھد  یم  رادشھ  امش  هب  اریز   ، دیشاب هدامآ  دیاب  زین  یراتفرگ  یارب   ، درک

اما  . دش دنھاوخ  دراو  یھاشداپ  هب  یرایسب  هک  دوب  دھاوخ  دایز  تنحم  قیرط 
تکرب اھنآ  ، و  دوب دھاوخ  لماک  ناشیداش   ، دنا هتفای  ار  یھاشداپ  هک  ییاھنآ 

هب ایند  ؛  دینارورپن رس  رد  بذاک  دیما  اما   . تفای دنھاوخ  مان  نیمز  مامت  یاھ  هتفای 
هک ار  هچنآ   ، نم ناتسود   ، امش یتح   . دش دھاوخ  جاو  جاھ و  نم  نانخس  رطاخ 

. دینک یمن  کرد  لماک  روط  هب  مزاس  یم  راکشآ  امش  مگ  رد  رس  ناھذا  یارب 
اھنآ  . مینک شالت  تمالع  یایوج  ِلسن  کی  یارب  ات  میور  یم  شیپ  ام  ؛  دینکن هابتشا 
هبلاطم زیگنا  باجعا  یاھراک  ما  هدش  هداتسرف  مردپ  طسوت  نم  هک  نیا  تابثا  یارب 
یدنک هب  ارم  تیرومأم  ِرابتعا  نم  ردپ  رھم  ندش  راکشآ   رد  اھنآ  ، و  درک دنھاوخ 

“. داد دنھاوخ  صیخشت 

دوخ هار  هب  هک  نآ  زا  شیپ   ، دنتشگزاب یکشخ  هب  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ  زور  نآ  رصع 
ار وت   ، نم ردپ  : ” درک اعد  روطنیا  دوب  هداتسیا  بآ  بل  رد  هک  یلاح  رد  یسیع   ، دنورب

نونکا یتح   ، ناشیاھدیدرت مغر  هب  هک   ، میوگ یم  ساپس  اھکچوک  نیا  رطاخ  هب 
نونکا . و  ما هدرک  وت  تساوخ  ماجنا  فقو  ار  مدوخ  نم  اھنآ  رطاخ  هب  . و  دنراد رواب 

“. میتسھ هناگی  ام  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دنشاب هناگی  دنریگب  دای  اھنآ  هک  دشاب 

شزومآ هام  راھچ  - 7

تقوم تماقا  نامز  نیا  نئوژ —  ، و  هم  ، لیروآ  ، سرام ینالوط —  هام  راھچ  تدم  هب 
، داش هدنزرس و  هچرگ   ، مھم ینالوط و  ۀسلج  دصکی  زا  شیب  یسیع  ؛  تفای همادا 
رد یرامیب  لیلد  هب  ادوھی   ، درک رازگرب  بوقعی  شدوخ  ردارب  رایتسد و  شش  نیا  اب 
، یسیع ردارب   ، بوقعی  . دنک تکرش  اھسالک  نیا  رد  دوب  رداق  تردن  هب  شا  هداوناخ 
میرم  ، یلمع یب  گنرد و  یاھھام  نیا  لوط  رد  اما   ، دادن تسد  زا  وا  هب  ار  شنامیا 
نونکا  ، تفر الاب  اناق  رد  ییاھجوا  نینچ  هب  هک  وا  نامیا   . دش دیماان  شرسپ  زا  ًابیرقت 
یرارکت بلغا  نایب  نیا  هب  تسناوت  یم  طقف  وا   . درک طوقس  نییاپ  دیدج  حوطس  هب 
اھنیا مامت  منک  کرد  مناوت  یمن  نم   . ممھفب ار  وا  مناوت  یمن  نم  : ” ددرگزاب شیوخ 

ار میرم  ۀیحور  هک  داد  ماجنا  یدایز  راک  بوقعی  رسمھ  اما  “ . دنتسھ ینعم  هچ  هب 
. دنک تیوقت 

، دوب مسج  رد  شدوخ  ردارب  یکی  هک   ، رادنامیا تفھ  نیا  هام  راھچ  نیا  رساترس  رد 
 – ادخ نیا  اب  یگدنز  ۀدیا  هب  دنتشاد  اھنآ  ؛  دندش یم  انشآ  یسیع  اب  دنتشاد 
دای دنتشاد   ، دندرک یم  ادص  یبار  ار  وا  اھنآ  هچ  رگا   . دندرک یم  تداع  ناسنا 

رادروخرب تیصخش  یاتمھ  یب  یگدنبیز  نآ  زا  یسیع   . دنسرتن وا  زا  هک  دنتفرگ  یم 
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هب نانآ  هک  دنک  یگدنز  اھنآ  نایم  رد  یا  هنوگ  هب  تخاس  یم  رداق  ار  وا  هک  دوب 
هک دنتفای  یم  ناسآ  ار  نیا  یتسار  هب  اھنآ   . دندش یمن  کانمیب  وا  تیھولا  ۀطساو 
. دوب هدش  رادیدپ  مسج  رد  ناسنا  لکش  هب  هک  ییادخ   ، دنشاب تسود “ ادخ  اب  ”
چیھ  . داد رارق  نومزآ  دروم  یدج  روط  هب  ار  نارادنامیا  هورگ  مامت  راظتنا  نامز  نیا 
ۀرمزور یاھراک  هب  زور  هب  زور  اھنآ   . دادن خر  ییاسآ  هزجعم  زیچ  چیھ  ًاقلطم   ، زیچ

یسیع یاھاپ  رانک  بش  هب  بش  هک  یلاح  رد   ، دنتخادرپ یم  شیوخ 
یزیمآرھم نانخس  وا و  یاتمھ  یب  تیصخش  قیرط  زا  اھنآ  عمج  . و  دنتسشن یم 

. دش یم  ظفح  تفگ  یم  اھنآ  هب  رصع  هب  رصع  هک 

هب اھراب  وا   . دوب راوشد  نوعمش  سرطپ  یارب  هژیو  هب  شزومآ  راظتنا و  ۀرود  نیا 
رد هظعوم  هب  ییحی  هک  نیا  نمض  هک  دزاس  دعاقتم  ار  یسیع  هک  دوب  نآ  لابند 
اما  . دنک زاغآ  لیلج  رد  یھاشداپ  ۀظعوم  اب  ار  شراک  وا   ، دھد یم  همادا  هیدوھی 

. نک تفرشیپ   . نوعمش  ، شاب ابیکش  : ” دوب نیا  هشیمھ  سرطپ  هب  یسیع  خساپ 
و “ . دوب میھاوخن  هدامآ  رایسب  ام  زا  کیچیھ  دھد  ناوخارف  ردپ  هک  یماگنھ 

مارآ ار  سرطپ  شیوخ  رت  یفسلف  رت و  برجم  یاھزردنا  اب  هاگھگ  سایردنآ 
ِیرشب ِندوب  یعیبط  ریثأت  تحت  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب  سایردنآ   . تخاس یم 

هک دش  یمن  هتسخ  رما  نیا  هب  ندرک  رکف  زا  زگرھ  وا   . تفرگ یم  رارق  یسیع 
ردقنآ دناوت  یم  دنک  یگدنز  ادخ  هب  کیدزن  رایسب  دناوت  یم  هک  یسک  هنوگچ 

. دشاب هظحالماب  اھناسنا  هب  تبسن  هناتسود و 

نیا نایاپ  ات   . درک تحبص  هسینک  رد  یسیع   ، راب ود  زا  ریغ  هب  هرود  نیا  مامت  یط 
هب عورش  اناق  بارش  شدیمعت و  ۀرابرد  تاشرازگ   ، راظتنا ددعتم  یاھ  هتفھ 
ۀزجعم چیھ  تدم  نیا  یط  هک  درک  لصاح  نانیمطا  یسیع  . و  دوب هدرک  شکورف 

یگدنز ادیص  تیب  رد  تکاس  رایسب  روط  هب  اھنآ  هچ  رگ  اما   . دھدن خر  یرگید  یرھاظ 
، و دوب هدیسر  ساپیتنآ  سیدوریھ  هب  یسیع  بیجع  یاھراک  تاشرازگ   ، دندرک یم 

هچ هب  لوغشم  یسیع  دوش  مولعم  ات  داتسرف  ار  یناسوساج  دوخ  ۀبون  هب  وا 
هب تفرگ  میمصت  وا   . دوب ییحی  ۀظعوم  نارگن  رتشیب  سیدوریھ  اما   . تسا یراک 

. دناسرن یرازآ  تیذا و  تفای  یم  همادا  یمارآ  هب  موحانرفک  رد  شراک  هک  یسیع 

اھنآ درکیور  هک  دھد  شزومآ  شنارایتسد  هب  درک  شالت  یسیع   ، راظتنا نامز  نیا  رد 
دیاب هچ  نیطسلف  یسایس  یاھ  هتسد  یبھذم و  نوگانوگ  یاھھورگ  هب  تبسن 

، میتسھ اھنآ  ۀمھ  بلج  لابند  هب  ام  : ” دوب نیا  هشیمھ  یسیع  نانخس   . دشاب
“. میتسین اھنآ  زا  کیچیھ  هب  قلعتم  اما 

هب نارایتسد “  ” ناونع هب  اھنآ   . دندش یم  هدیمان  نایسیرف  مھ  اب   ، اھ یبار  نابتاک و 
نایدوھی نایم  رد  یقرتم  یھورگ  تاھج  یرایسب  زا  اھنآ   . دندرک یم  هراشا  دوخ 
نوتم رد  نشور  روط  هب  هک  دندوب  هتفریذپ  ار  یرایسب  یاھشزومآ  اھنآ   . دندوب

هک ینیرتکد   ، ناگدرم زیخاتسر  هب  داقتعا  لثم   ، دش یمن  تفای  یناربع  سدقم 
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. دوب هدش  رکذ   ، لایناد  ، دعب نارود  ربمایپ  کی  طسوت  طقف 

یارجا تایئزج  یارب  اھنآ   . دندوب دنمتورث  نایدوھی  یخرب  تناھک و  لماش  نایقودص 
یبھذم یاھ  هتسد  عقاو  رد  نایقودص  نایسیرف و   . دندوبن ریگتخس  نانچ  نوناق 

. هقرف هن  دندوب 

دوجو هب  نایباکم  شروش  لوط  رد  هک   ، دندوب یعقاو  یبھذم  ۀقرف  کی  اھنیسِا 
اھنآ  . دوب نایسیرف  تامازلا  زا  رت  هناریگتخس  اھرظن  یخرب  زا  اھنآ  تامازلا  ، و  دندمآ
هناردارب هورگ  کی  تروص  هب   ، دندوب هتفریذپ  ار  یناریا  موسر  تاداقتعا و  زا  یرایسب 
همھ رد  ، و  دندرک یم  یراددوخ  ندرک  جاودزا  زا   ، دندرک یم  یگدنز  اھ  هعموص  رد 
. دوب ناگتشرف  نوماریپ  شزومآ  اھنآ  صصخت   . دنتشاد کرتشم  تیکلام  زیچ 

یرادفرط هدیا  نیا  زا  اھنآ   . دندوب یدوھی  تسرپ  نطو  ًادیدش  هورگ  کی  اھتولیز 
نایمور دنب  تراسا  زا  ییاھر  یارب  هزرابم  رد  اھشور  ۀیلک  شور و  رھ  هک  دندرک  یم 

. تسا هجوم 

زا مور  میقتسم  تموکح  زا  ییاھر  زا  هک  دندوب  یسایس  ًالماک  هورگ  کی  نایدوریھ 
. دندرک یم  یرادبناج  نایدوریھ  ۀلسلس  تشگزاب  قیرط 

رس و نایدوھی   ” اھنآ اب  هک   ، دندرک یم  یگدنز  اھیرماس  نیطسلف  طسو  رد  ًاقیقد 
یاھشزومآ هب  هیبش  یرایسب  یاھھاگدید  اھنآ  هک  نیا  مغر  هب   ،“ دنتشادن یراک 

. دنتشاد یدوھی 

حیسم ندمآ  هب  هریذن  یردارب  رتکچوک  هورگ  هلمج  زا   ، اھ هقرف  اھ و  هتسد  نیا  مامت 
اما  . دندوب یلم  ۀدنھد  تاجن  کی  لابند  هب  اھنآ  ۀمھ   . دنتشاد داقتعا  هدنیآ  رد 

زا کیچیھ  اب  شنادرگاش  وا و  هک  دوب  هتخاس  نشور  یعطق  رایسب  روط  هب  یسیع 
کی هن  هریذن و  کی  هن  ناسنا  رسپ   . دش دنھاوخن  دحتم  یلمع  ای  یرکف  بتاکم  نیا 

. دش یمن  ینیسِا 

تراشب  ، دنورب نوریب  دیاب  ییحی  لثم  نویراوح  داد  روتسد  ًادعب  یسیع  هک  نآ  اب 
توکلم ۀدژم   ” مالعا یور  وا   ، دنھد شزومآ  نارادنامیا  هب  دننک و  هظعوم  ار  دنوادخ 

دیاب هک  درک  یم  یروآدای  شنارایتسد  هب  هراومھ  وا   . تشاد دیکأت  نامسآ “
شناوریپ هب  ناوا  نامھ  رد  وا  دنھد .“ ناشن  یزوسلد  ، و  یدردمھ  ، قشع ”

تنطلس هب  هک  تسا  یونعم  ۀبرجت  کی  نامسآ  یھاشداپ  هک  داد  یم  شزومآ 
. تسا طوبرم  اھناسنا  بلق  رد  دنوادخ 

هب ندرک  تردابم  زا  شیپ  اجنآ  رد  تماقا  نمض  بیترت  نیدب  نت  تفھ  نآ  یسیع و 
یناربع سدقم  نوتم  ۀعلاطم  هب  ار  بش  ود  هتفھ  رھ  ناش  یمومع  لاعف  ۀظعوم 
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، یمومع دیدش  راک  زا  ییاھ  هرود  زا  سپ   ، دعب یاھلاس  رد   . دندنارذگ هسینک  رد 
اب ناشطابترا  مامت  ِنیرتدنمدوس  نیرتاھبنارگ و  تروص  هب  هام  راھچ  نیا  هب  نویراوح 

بذج دنتسناوت  یم  نادرم  نیا  هک  ار  هچنآ  مامت  یسیع   . دنتسیرگن یم  داتسا 
بکترم ار  اھنآ  هب  نداد  شزومآ  دح  زا  شیب  ِهابتشا  وا   . داد شزومآ  اھنآ  هب  دننک 

بجوم اھنآ  کرد  تیفرظ  زا  رتارف  یلیخ  تقیقح  ۀضرع  قیرط  زا  وا   . دشن
. دشن اھنآ  یمگردرس 

یھاشداپ نوماریپ  هظعوم  - 8

رفس نیتسخن  مزاع  اھنآ  هک  نیا  زا  شیپ  یھاتوک  تدم   ، نئوژ  22 ، تبس رد 
زا یسیع   ، ییحی ندش  ینادنز  زا  دعب  زور  هد  دودح  رد  دنوش و  دوخ  ۀظعوم 
رارق هسینک  ربنم  رد  راب  نیمود  یارب  دروآ  موحانرفک  هب  ار  شنویراوح  هک  ینامز 

. تفرگ

رد یسیع  هک  روطنیمھ   ،“ یھاشداپ  ” نوماریپ هظعوم  نیا  ماجنا  زا  شیپ  زور  دنچ 
وا یارب  ار  ییحی  یریگتسد  ربخ  سرطپ   ، دوب راک  هب  لوغشم  یزاس  قیاق  هاگراک 

، و دروآ رد  نت  زا  ار  دوخ  دنبشیپ   ، تشاذگ نیمز  ار  دوخ  رازبا  رگید  راب  یسیع   . دروآ
تراشب ات  میوش  هدامآ  دیراذگب   . تسا هدیسر  ارف  ردپ  تعاس  : ” تفگ سرطپ  هب 

“. مینک مالعا  ار  یھاشداپ 

دوخ راک  نیرخآ   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26   ، نئوژ  18 ، هبنش هس  نیا  رد  یسیع 
زا دعب  ۀمین  ات  دش و  جراخ  هاگراک  زا  ناباتش  سرطپ   . داد ماجنا  یراجن  زیم  رانک  رد  ار 

رانک رد  غاب  کی  رد  ار  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ  ، و  دوب هدروآ  درگ  ار  دوخ  نارای  ۀیلک  رھظ 
ادیپ ار  یو  تسناوتن  وا  اما   . تخادرپ یسیع  یوجتسج  هب   ، تشاذگ اھنت  لحاس 

ار وا  رصع  نآ  رخاوا  ات  اھنآ  . و  دوب هتفر  یرگید  غاب  هب  ندرک  اعد  یارب  داتسا  اریز   ، دنک
زور  . درک اذغ  یاضاقت  تشگزاب و  یدبز  لزنم  هب  وا  ماگنھ  نیا  رد  هک  نیا  ات   ، دندیدن

زور رد  هسینک  رد  نتفگ  نخس  زایتما  یارب  ات  داتسرف  ار  بوقعی  شردارب  وا  دعب 
تیادھ هب  رضاح  رگید  راب  یسیع  هک  نیا  زا  هسینک  سیئر  . و  دنک اضاقت  یتآ  تبس 

. تشگ دونشخ  رایسب  دوب  شیاین  مسارم 

راک یمومع  نارود  زا  دنمھوکش  شالت  نیتسخن  نیا  رد  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ 
نیا  ، دھد ماجنا  دنوادخ  یھاشداپ  ۀرابرد  ار  یندنام  دای  هب  ۀظعوم  نیا  شیوخ 
یتما ، و  نانھاک زا  یتکلمم  نم  یارب  امش  : ” دناوخ سدقم  باتک  زا  ار  روطس 

هاشداپ هوھی   ، تسام ۀدنھد  تعیرش  هوھی   ، تسام رواد  هوھی   . دوب دیھاوخ  سدقم 
کی وا   . تسا نم  یادخ  نم و  هاشداپ  هوھی   . داد دھاوخ  تاجن  ار  ام  وا  ؛  تسام
رب زیمآرھم  ِتبحم   ، یھاشداپ نیا  رد   . تسا نیمز  یمامت  رب  گرزب  هاشداپ 
“. تسام هاشداپ  وا  اریز   ، داب تکربرپ  دنوادخ  لالج   . تسا یراج  لیئارسا 
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: تفگ  ، دناسر نایاپ  هب  ار  ندناوخ  یسیع  هک  یماگنھ 

لماش یھاشداپ  نیا  . و  منک مالعا  ار  دنوادخ  یھاشداپ  یرارقرب  ات  ما  هدمآ  نم  ”
اریز  ، دوب دھاوخ  هدرب  دازآ و   ، ریقف ینغ و   ، یدوھیریغ یدوھی و  رگشتسرپ  یاھناور 

. تسا همھ  لماش  وا  ششخب  وا و  رھم  ؛  دنک یمن  یرادبناج  سکچیھ  زا  نم  ردپ 

، و دنیزگ ینکس  اھناسنا  ناھذا  رد  ات  دتسرف  یم  ار  شحور  ینامسآ  ردپ  ”
رب تقیقح  حور  بیترت  نیمھ  هب   ، مدناسر نایاپ  هب  نیمز  رد  ار  مراک  نم  هک  یماگنھ 

رد ار  امش   ، تقیقح حور  نم و  ردپ  حور  . و  دش دھاوخ  هتخیر  اھناسنا  مامت 
یھاشداپ  . درک دنھاوخ  تیبثت  یھلا  یراکتسرد  یونعم و  مھف  ِیتآ  یھاشداپ 

کی ای  تردق  تخت  کی  یرارقرب  یارب  ناسنا  رسپ   . تسین ایند  نیا  هب  قلعتم  نم 
هک یتقو   . درک دھاوخن  یربھر  دربن  رد  ار  اھشترا  یویند  لالج  ِیھاشداپ 

ردپ یلجت  حلص و  ۀدازھاش  ناونع  هب  ار  ناسنا  رسپ  امش   ، دیایب نم  یھاشداپ 
یاھیھاشداپ شرتسگ  یرارقرب و  یارب  ایند  نیا  نادنزرف   . تخانش دیھاوخ  نادواج 

قیرط زا  یقالخا و  تامیمصت  قیرط  زا  نم  نادرگاش  اما   ، دنگنج یم  ایند  نیا 
هک یماگنھ  ؛ و  دش دنھاوخ  دراو  ینامسآ  یھاشداپ  هب  شیوخ  یحور  یاھیزوریپ 

دنھاوخ نادواج  تایح  ، و  یراکتسرد  ، یداش  ، دنوش یم  نآ  دراو  هرابکی  هب  اھنآ 
. تفای

یارب بیترت  نیدب  ، و  دنتسھ یھاشداپ  هب  دورو  لابند  هب  تسخن  هک  ییاھنآ  ”
زا  ، دننک یم  شالت  هب  عورش  مردپ  تشرس  نوچمھ  یلاعتم  تریس  کی  بسک 

صولخ اب  نم  اما   . دش دنھاوخ  رادروخرب  ًاروف  تسا  زاین  دروم  هک  رگید  زیچ  همھ 
کدوک کی  ِدامتعا  یمرگتشپ و  اب  نامیا و  اب  هک  یتقو  ات  میوگ : یم  امش  هب  مامت 
شریذپ هب  دیناوت  یمن  هجو  چیھ  هب   ، دیشابن یھاشداپ  هب  دورو  لابند  هب  لاسدرخ 

. دیبای تسد  نآ  هب 

یھاشداپ ای   ، تساجنیا یھاشداپ  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  هک  ییاھنآ  طسوت  ”
یدام یندید و  هک  ییاھزیچ  هب  نم  ردپ  یھاشداپ  اریز   ، دیروخن بیرف   ، تساجنآ
اریز  ، تسامش نایم  رد  نونکا  یتح  یھاشداپ  نیا  . و  تسین طوبرم  دنتسھ 

اجنآ عقاو  رد   ، دنک یم  تیادھ  دھد و  یم  شزومآ  ار  ناسنا  ناور  ادخ  حور  هک  ییاج 
، و شمارآ  ، یراکتسرد دنوادخ  یھاشداپ  نیا  . و  تسا ینامسآ  یھاشداپ 

. تسا سدقلا  حور  رد  یداش 

دیمعت ناتناھانگ  ششخب  یارب  هبوت و  ۀناشن  هب  ار  امش  یتسار  هب  ییحی  ”
سدقلا حور  اب   ، دیوش یم  دراو  ینامسآ  یھاشداپ  هب  هک  یماگنھ  اما   ، داد یم 

. تفای دیھاوخ  دیمعت 

طقف هکلب   ، تشاد دھاوخ  دوجو  یدوھیریغ  هن  یدوھی و  هن  مردپ  یھاشداپ  رد  ”
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رد هک  منک  یم  مالعا  نم  اریز   ، دنتسھ لامک  لابند  هب  تمدخ  قیرط  زا  هک  ییاھنآ 
امش رگا   . دشاب همھ  مداخ  تسخن  دیاب  تسا  گرزب  هک  سک  نآ  مردپ  یھاشداپ 

دیھاوخ نم  اب  نم  یھاشداپ  رد   ، دینک تمدخ  ناتناعونمھ  هب  دیشاب  لیام 
یھاشداپ رد  مردپ  اب  ًاروف  نم   ، قولخم لکش  هب  تمدخ  قیرط  زا  یتح   ، تسشن

. تسشن مھاوخ  وا 

نآ  . دیور یم  هعرزم  کی  بوخ  کاخ  رد  هک  تسا  هناد  کی  لثم  نیون  یھاشداپ  نیا  ”
یرارقرب نایم  ینامز  ۀلصاف  کی   . دوش یمن  لیدبت  لماک  ۀویم  هب  تعرس  هب  هناد 
ِیراکتسرد ِلماک  ۀویم  هب  یھاشداپ  هک  تعاس  نآ  ناسنا و  ناور  رد  یھاشداپ 

. دراد دوجو  دسر  یم  نادواج  تاجن  یدبا و 

روفو تردق و  تموکح  کی  منک  یم  مالعا  امش  هب  نم  هک  یھاشداپ  نیا  ”و 
یگدنز کی  هکلب  تسین  یندیشون  تشوگ و  رما  کی  ینامسآ  یھاشداپ   . تسین
نامسآ رد  هک  مردپ  شخب  لامک  تمدخ  رد  هدنیازف  یداش  هدنورشیپ و  یراکتسرد 
تساوخ : ’ تسا هتفگن  ایند  رد  شنادنزرف  اب  هطبار  رد  ردپ  ایآ  اریز   . دشاب یم  تسا 

لماک نم  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دنشاب لماک  دیاب  ماجنارس  اھنآ  هک  تسا  نیا  نم 
‛. متسھ

نیگنس راب  رب  هک  ما  هدماین  نم   . منک هظعوم  ار  یھاشداپ  ۀدژم  هک  ما  هدمآ  نم  ”
مالعا ار  رتھب  دیدج و  هار  نم   . میازفیب دنوش  یم  دراو  یھاشداپ  نیا  هب  هک  ییاھنآ 
یھلا تحارتسا  زا  دنوش  دراو  یتآ  یھاشداپ  هب  دنرداق  هک  ییاھنآ  ، و  منک یم 

، درادرب هنیزھ  امش  یارب  ایند  یاھزیچ  رد  هچنآ  رھ  . و  تشگ دنھاوخ  دنم  هرھب 
تسا نکمم  ییاھب  هچ  ینامسآ  یھاشداپ  هب  دورو  یارب  هک  نیا  زا  رظن  فرص 

یتآ رصع  رد  یونعم و  تفرشیپ  تذل و  زا  رتشیب  ربارب  نیدنچ  ایند  نیا  رد   ، دیزادرپب
. درک دیھاوخ  تفایرد  نادواج  تایح 

یاھیھاشداپ  ، یورشیپ لاح  رد  یاھشترا  راظتنا  رد  ردپ  یھاشداپ  هب  دورو  ”
ینامسآ یھاشداپ   . تسین ناریسا  یاھغوی  نتسکش  ، و  ایند نیا  ۀدش  نوگژاو 
تاجن ناوارف و  یدازآ  دنوش  یم  دراو  نآ  هب  هک  یناسک  ۀیلک  ، و  تسا کیدزن 

. تفای دنھاوخ  شخب  یداش 

دراو یھاشداپ  نیا  هب  هک  ییاھنآ   . تسا نادواج  ورملق  کی  یھاشداپ  نیا  ”
وا هوکش  تسار  تسد  هب  ًاعطق  اھنآ  ؛  تفای دنھاوخ  زارف  مردپ  یوس  هب  دنوش  یم 
دراو ینامسآ  یھاشداپ  هب  هک  یناسک  ۀیلک  . و  تفای دنھاوخ  تسد  تشھب  رد 
زارف ردپ  یوس  هب  زین  اھنآ  یتآ  رصع  رد  ، و  دش دنھاوخ  دنوادخ  نادنزرف  دنوش  یم 

ناراکھانگ هکلب   ، مناوخب ارف  ار  هوقلاب  ناراکتسرد  هک  ما  هدماین  نم  . و  تفای دنھاوخ 
. دنتسھ یھلا  لامک  ِیراکتسرد  ۀنشت  هنسرگ و  هک  یناسک  ۀیلک  و 
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نونکا ؛  دزاس هدامآ  یھاشداپ  یارب  ار  امش  دنک و  هظعوم  ار  هبوت  ات  دمآ  ییحی  ”
ار ینامسآ  یھاشداپ  هب  دورو  یاھب  ناونع  هب  ادخ  ۀیدھ   ، نامیا ات  ما  هدمآ  نم 
تسود نارکیب  رھم  کی  اب  ار  امش  مردپ  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  امش  رگا   . مراد مالعا 

“. دیتسھ دنوادخ  یھاشداپ  رد  سپ   ، دراد

دندینش ار  وا  هک  یناسک  ۀمھ   . تسشن  ، تفگ نخس  هنوگ  نیدب  وا  هک  نیا  زا  سپ 
یارب مدرم  اما   . دنتفر ورف  یتفگش  رد  وا  نادرگاش   . دندش هدز  تریح  وا  نانخس  زا 
موس کی  دودح  رد   . دندوبن هدامآ  ناسنا  ادخ -  نیا  نابل  زا  شوخ  یاھربخ  تفایرد 
روط هب  دنتسناوتن  اھنآ  هچ  رگ   ، دندروآ نامیا  وا  مایپ  هب  دندینش  ار  وا  هک  ییاھنآ  زا 
موھفم نیا  هک  دندوب  هدامآ  ناشیاھبلق  رد  موس  کی  دودح  رد  ؛  دنمھفب ار  نآ  لماک 
هدنامیقاب موس  کی  هک  یلاح  رد   ، دننک در  ار  راظتنا  دروم  یھاشداپ  ِیونعم  ًافرص 
وا هک  دنتشاد  رواب  یتسار  هب  یرایسب  ، و  دنمھفب ار  وا  شزومآ  دنتسناوتن 

“. تشاد یدیدش  تاساسحا  ”
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سیونشیپ ۀخسن 
ۀلاقم 138

یھاشداپ ناروآ  مایپ  شزومآ 

زا دعب  نآ  رد  ار  یراوح  شش   ،“ یھاشداپ  ” نوماریپ هظعوم  ماجنا  زا  دعب  یسیع 
یاھرھش زا  رادید  یارب  دوخ  یاھحرط  نتخاس  راکشآ  هب  عورش  دناوخ و  ارف  رھظ 
ادوھی بوقعی و  وا  ناردارب  تاساسحا   . دومن لیلج  یایرد  شوح  لوح و  فارطا و 

دوخ ماگنھ  نیا  ات  اھنآ   . دندشن هدناوخارف  وگتفگ  نیا  هب  اریز  دش  راد  هحیرج  رایسب 
یسیع حرط  اما   . دندوب هدرک  یقلت  یسیع  نارایتسد  ینورد  ۀقلح  هب  قلعتم  ار 

زا هورگ  نیا  یاضعا  ناونع  هب  ار  کیدزن  دنواشیوخ  چیھ  یھاشداپ  یارب  هک  دوب  نیا 
رامش رد  ادوھی  بوقعی و  ندناجنگ  زا  یراددوخ  نیا   . دشاب هتشادن  یراوح  ناریدم 

اناق رد  هبرجت  ماگنھ  زا  شردام  زا  وا  یرھاظ  یرود  هارمھ  هب   ، هدیزگرب دارفا  دودعم 
. دوب شا  هداوناخ  یسیع و  نایم  هدنوش  قیمع  هتسویپ  فاکش  کی  عورش  ۀطقن 
دننک درط  ار  وا  دوب  کیدزن  اھنآ  تفای —  همادا  وا  یناگمھ  تمدخ  یط  تیعضو  نیا 
ردام  . دندشن فرطرب  لماک  روط  هب  وا  زیخاتسر  گرم و  زا  دعب  ات  تافالتخا  نیا  و  — 

ۀدنیازف تاساسحا  ، و  ناسون لاح  رد  ِدیما  نامیا و  یاھدرکیور  نیب  ًامئاد  وا 
رتناوج همھ  زا  هک   ، تور طقف   . درک یم  ناسون  یدرسلد  ، و  یگدنکفارس  ، یدیماان

. دنام یقاب  رادافو  شردارب  ردپ –  هب  تباث  روط  هب  دوب 

وا یناحور  تمدخ  اب  یمک  رایسب  راک  یسیع  ۀداوناخ  مامت   ، زیخاتسر زا  دعب  ات 
رد زج  هب   ، دشابن مارتحا  دقاف  شدوخ  روشک  رد  زج  هب  یربمایپ  رگا   . دنتشاد

. تسین هنامیھف  ینادردق  دقاف  شدوخ  ۀداوناخ 

ییاھن یاھدومنھر  - 1

نیرخآ یسیع   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26   ، نئوژ  23 ، هبنشکی  ، دعب زور 
نوریب ود  هب  ود  هک  داد  دومنھر  اھنآ  هب  وا   . داد نت  شش  نآ  هب  ار  شیاھدومنھر 
عونمم اھنآ  یارب  ار  نداد  دیمعت  وا   . دنھد شزومآ  ار  یھاشداپ  ۀدژم  ات  دنورب 

اھدعب هک  داد  حیضوت  همادا  رد  وا   . دومن هیصوت  یمومع  ۀظعوم  هیلع  رب  تخاس و 
هب ، و  یتدم یارب  هک  نیا  اما   ، دننک هظعوم  ماع  ألم  رد  هک  داد  دھاوخ  هزاجا  اھنآ  هب 

یلمع ۀبرجت  ناشناعونمھ  اب  یصخش  دروخرب  رد  اھنآ  دوب  لیام  یرایسب  لیالد 
راک کی  ًالماک  اھنآ  رفس  نیتسخن  هک  دوب  نیا  یسیع  دوصقم   . دننک بسک 
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لاح نیا  اب   ، دوب یدیماان  یعون  نویراوح  یارب  مالعا  نیا  هچ  رگا   . دشاب یصخش 
، دندید هنوگ  نیدب  یھاشداپ  مالعا  عورش  یارب  ار  یسیع  لیلد  ًاشخب  لقادح  اھنآ 

اھنآ وا   . دندرک عورش  ار  ناشراک  نئمطم  ِقوش  روش و  اب  یبلق و  تساوخ  اب  اھنآ  و 
موحانرفک هب  سرطپ  سایردنآ و  اسِرِخ و  هب  انحوی  بوقعی و   ، دومن مازعا  ود  هب  ود  ار 

. دنتفر ایچیرات  هب  لیئانَتَن  پیلیف و  هک  یلاح  رد   ، دنتفر

درک مالعا  اھنآ  هب  یسیع   ، دننک زاغآ  ار  تمدخ  لوا  ۀتفھ  ود  نیا  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ 
یھاشداپ راک  هب  شتمیزع  زا  دعب  هک  دراد  بوصنم  ار  یراوح  هدزاود  تسا  لیام  هک 
شیک رییغت  نایم  زا  ار  درم  کی  هک  داد  رایتخا  اھنآ  زا  کی  رھ  هب  دنھد و  همادا 

. دنک باختنا  نویراوح  ۀدش  ینیب  شیپ  هورگ  رد  تیوضع  یارب  دوخ  نیزاغآ  یاھ  هداد 
ام نایم  هب  درم  شش  نیا  ایآ   ، داتسا اما  : ” دیسرپ دوشگ و  نخس  هب  بل  انحوی 
یگدامآ بسک  روظنم  هب  میا و  هدوب  وت  اب  ندرا  دور  ِماگنھ  زا  هک  ام  اب  دمآ و  دنھاوخ 

وت یاھشزومآ  ۀمھ  هب   ، یھاشداپ یارب  نامشالت  نیتسخن  ینعی   ، راک نیا  یارب 
یسیع و  ؟ “ دوب دنھاوخ  میھس  یواسم  روط  هب  زیچ  همھ  رد   ، میا هداد  شوگ 

دنھاوخ هناگی  ام  اب  دینک  یم  باختنا  امش  هک  ار  ینادرم   ، انحوی  ، یرآ : ” داد خساپ 
دیھاوخ شزومآ  اھنآ  هب  دوش  یم  طوبرم  یھاشداپ  هب  هک  ار  هچنآ  رھ  امش  ، و  دش
نیا نتفگ  زا  دعب  یسیع  “ . ما هداد  شزومآ  امش  هب  نم  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، داد

. درک کرت  ار  اھنآ   ، نانخس

نوماریپ ثحب  رد  هک  نیا  ات  دندشن  ادج  مھ  زا  ناشراک  هب  نتفر  یارب  نت  شش  نآ 
یاھفرح دنک  باختنا  ار  دیدج  یراوح  کی  دیاب  اھنآ  زا  کی  رھ  هک  یسیع  شزومآ 

ناشراک مزاع  اھنآ  ، و  تشگ بلاغ  ماجنارس  سایردنآ  زردنا   . دندرک لدب  در و  یدایز 
نیا ماجنا  یارب  ؛  دیوگ یم  تسرد  داتسا  : ” تفگ نینچ  اوتحم  رد  سایردنآ   . دندش

دامتعا داتسا  ، و  تسا رتشیب  ناراگزومآ  هب  زاین   . تسا کدنا  رایسب  ام  دادعت  راک 
ام ۀدھع  هب  ار  دیدج  یراوح  شش  نیا  باختنا  اریز   ، تسا هداد  ناشن  ام  هب  یدایز 

ناشراک هب  هک  دندش  ادج  مھ  زا  اھنآ  هک  روطنیمھ   ، دادماب نیا  رد  “ . تسا هتشاذگ 
هک دنتسناد  یم  اھنآ   . تشاد دوجو  ناھنپ  یگدرسفا  یردق  یبلق  رھ  رد   ، دنورب
یھار نیا   ، ناش همھاو  سرت و  رب  هوالع  ، و  دش دھاوخ  گنت  یسیع  یارب  ناشلد 

. دندوب هدرک  روصت  ار  ینامسآ  یھاشداپ  زاغآ  اھنآ  هک  دوبن 

ماجنا یارب  نآ  زا  دعب  ، و  دننک راک  هتفھ  ود  تدم  هب  نت  شش  نیا  هک  دوب  هدش  ررقم 
فسوی و رادید  یارب  یسیع  انثا  نیا  رد   . دندرگزاب یدِبِز  لزنم  هب  وگتفگ  کی 

هرصان هب  دندرک  یم  یگدنز  یکیدزن  نآ  رد  هک  شا  هداوناخ  یاضعا  ریاس  نوعمش و 
ماجنا هب  وا  فقو  اب  دوب و  نکمم  یناسنا  رظن  زا  هک  ار  یراک  رھ  یسیع   . تفر

وا  . دنک ظفح  ار  شا  هداوناخ  رھم  دامتعا و  ات  داد  ماجنا  دوب  راگزاس  شردپ  تساوخ 
. داد ماجنا  رتشیب  لماک و  روط  هب  ار  شا  هفیظو  دروم  نیا  رد 

ۀرابرد یسیع   ، دندوب نوریب  رد  تیرومأم  نیا  ماجنا  لاح  رد  نویراوح  هک  یلاح  رد 
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وا هک  تشاد  دوجو  یدایز  ۀسوسو   . درک رکف  رایسب  دوب  نادنز  رد  نونکا  هک  ییحی 
هب ار  دوخ  وا  رگید  راب  کی  اما   ، دنک هدافتسا  دوخ  ۀوقلاب  یاھتردق  زا  یو  ییاھر  یارب 

. درپس ردپ “ تساوخ  یارب  راظتنا  ”

نت شش  باختنا  - 2

شزرا یگمھ  اھنآ   . دوب زیمآ  تیقفوم  ًالماک  نت  شش  یتراشب  رفس  نیتسخن  نیا 
رتلماک کرد  نیا  اب  اھنآ   . دندرک فشک  ار  اھناسنا  اب  یصخش  میقتسم و  سامت  دایز 
یصخش ۀبرجت  ًالماک  ًافرص و  رما  کی  بھذم   ، تیاھن رد  هک  دنتشگزاب  یسیع  دزن 
تاملک ندینش  یارب  یداع  مدرم  ردقچ  هک  دننک  سح  دندرک  عورش  اھنآ   . تسا

درگ هب  اھنآ  هک  یماگنھ   . دنقاتشم یونعم  شخب  یداش  یبھذم و  شخب  شمارآ 
سایردنآ اما   ، دننک تبحص  هرابکی  هب  دنتساوخ  یم  یگمھ   ، دندش عمج  یسیع 
تاشرازگ اھنآ   . دناوخارف کی  هب  کی  ار  اھنآ  ، و  تفرگ هدھع  هب  ار  راک  نیا  تیلوئسم 

دیدج یراوح  شش  یارب  دوخ  یاھدزمان  دندومن و  هضرع  داتسا  هب  ار  دوخ  یمسر 
. دندرک هئارا  ار 

یسیع  ، درک هئارا  نویراوح  دیدج  هورگ  یارب  ار  دوخ  باختنا  درم  رھ  هک  نیا  زا  دعب 
یراوح شش  ۀمھ  ور  نیا  زا  ؛  دنھدب یأر  اھدزمان  هب  هک  دیسرپ  رگید  دارفا  ۀمھ  زا 
رارق شریذپ  دروم  یمسر  روط  هب  رت  یمیدق  یراوح  شش  ۀیلک  طسوت  دیدج 

درک دنھاوخ  رادید  اھادیدناک  نیا  زا  اھنآ  ۀمھ  هک  درک  مالعا  یسیع  سپس   . دنتفرگ
. دناوخ دنھاوخ  ارف  تمدخ  هب  ار  اھنآ  و 

: دندوب اھنیا  هدش  باختنا  یگزات  هب  ِنویراوح 

کیدزن  ، رھش قرش  رد  تسرد  شرتفد  هک   ، موحانرفک ریگ  تایلام   ، یوال یتم   -1
. دش باختنا  سایردنآ  طسوت  وا   . دوب ایناتاب  یاھزرم 

وا  . دوب ارَدَج  راک  گنس  راجن و  یراگزور  ایچیرات و  ریگیھام  کی   ، سومیدید ساموت   -2
. دش باختنا  پیلیف  طسوت 

. دش باختنا  یدبز  بوقعی  طسوت   ، اسِرِخ زرواشک  ریگیھام و  کی   ، یفلَح بوقعی   -3

دوب و ریگیھام  کی  زین  وا  هک   ، یفلَح بوقعی  یولقود  ردارب   ، یفلَح یادوھی   -4
. دش باختنا  یدِبِز  انحوی  طسوت 

نیا  . دوب نارویغ  ناتسرپ  نھیم  نامزاس  رد  هبترمدنلب  رسفا  کی  رویغ  نوعمش   -5
زا شیپ  نوعمش   . ددنویپب یسیع  نویراوح  هب  ات  درک  اھر  وا  هک  دوب  یماقم 

. دش باختنا  سرطپ  طسوت  وا   . دوب رجات  کی  نارویغ  هب  نتسویپ 
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احیرا رد  هک  دوب  یدوھی  دنمتورث  ردام  ردپ و  کی  رسپ  اھنت  یطویرخسا  یادوھی   -6
یو وا  یقودص  ِنیدلاو  ، و  دوب هتسویپ  هدنھد  دیمعت  ییحی  هب  وا   . دندرک یم  یگدنز 

یسیع نویراوح  هک  تشگ  یم  راک  لابند  هب  یحاون  نیا  رد  وا   . دندوب هدرک  قاع  ار 
درک توعد  وا  زا  لیئانَتَن   ، یلام روما  اب  شا  هبرجت  لیلد  هب  ًاتدمع  ، و  دندرک ادیپ  ار  وا 

نایم رد  هیدوھی  لھا  درف  اھنت  یطویرخسا  یادوھی   . ددنویپب اھنآ  فوفص  هب  هک 
. دوب یراوح  هدزاود 

تفگ و خساپ  اھنآ  یاھشسرپ  هب   ، دنارذگ نت  شش  نیا  اب  ار  لماک  زور  کی  یسیع 
یرایسب دنمدوس  بلاج و  براجت  اھنآ  اریز   ، داد شوگ  اھنآ  تاشرازگ  تایئزج  هب 

کی هب  راک  هب  ناشنداتسرف  یارب  داتسا  حرط  درخ  نونکا  اھنآ   . دنتشاد نتفگ  یارب 
ار شیوخ  رتراکشآ  ینلع  یاھشالت  ندومن  زاغآ  زا  شیپ  یصخش  تکاس و  ۀویش 

. دندید یم 

نوعمش یتم و  ندناوخارف  - 3

اھنآ رظتنم  یتم   . دنتفر ریگ  تایلام  یتم  رادید  هب  نت  شش  نیا  یسیع و  دعب  زور 
رتفد روما  ات  دش  هدامآ  داد  رارق  هنزاوم  دروم  ار  شیاھباسح  هک  نیا  زا  سپ  وا   . دوب

، دندش کیدزن  تایلام  رتفد  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دھد لیوحت  شردارب  هب  ار  شراک 
: تفگ درک و  هاگن  یتم  تروص  هب  یسیع   . دنداھن شیپ  هب  ماگ  یسیع  اب  سایردنآ 

. تفر شلزنم  هب  نویراوح  یسیع و  اب  تساخرب و  اج  زا  وا  و  “ . نک لابند  ارم  ”

، تفگ یسیع  هب  دوب  هداد  بیترت  بش  نآ  یارب  هک  یتفایض  اب  هطبار  رد  یتم 
، دشاب یراختفا  نامھم  هک  دھد  تیاضر  دنک و  دییأت  یسیع  رگا  هک  نیا  لقادح 

ار شتیاضر  یسیع  . و  دھدب وا  ناتسود  هداوناخ و  هب  ار  یماش  نینچ  تسا  لیام 
هک داد  حیضوت  درب و  یرانک  هب  ار  یتم  سرطپ  سپس   . داد ناشن  رس  نداد  ناکت  اب 

هب ار  وا  تیاضر  ددنویپب و  نویراوح  هب  هک  هدرک  توعد  ار  نوعمش  مان  هب  یدرف 
. دوش توعد  تفایض  نیا  هب  زین  نوعمش  هک  دروآ  تسد 

ِنوعمش ات  دنتفر  سرطپ  اب  یگمھ  اھنآ   ، یتم لزنم  رد  رھظ  تقو  ِراھان  کی  زا  دعب 
رسپ طسوت  نونکا  هک  شراک  یمیدق  ناکم  رد  ار  وا  اھنآ   . دننک توعد  ار  رویغ 

، درب نوعمش  دزن  ار  یسیع  سرطپ  هک  یماگنھ   . دندرک ادیپ  دش  یم  هرادا  شردارب 
لابند ارم  : ” تفگ طقف  تفگ و  دماشوخ  جازم  نیشتآ  تسرپ  نھیم  نیا  هب  داتسا 

“. نک

تسایس و ۀرابرد  رصع  یاذغ  ۀدعو  تقو  ات  دنتشگزاب و  یتم  لزنم  هب  یگمھ  اھنآ 
یروآ عمج  تراجت و  ریگرد  اھتدم  یوال  ۀداوناخ   . دندرک وگتفگ  رایسب  اجنآ  رد  بھذم 
توعد تفایض  نیا  هب  یتم  طسوت  هک  نانامھم  زا  یرایسب  ور  نیا  زا  ؛  دندوب تایلام 
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. دندش یم  هدیمان  ناراکھانگ “ ناریگ و  تایلام   ” نایسیرف طسوت  دندوب  هدش 

هتسجرب درف  کی  یارب  عون  نیا  زا  ییاریذپ  تفایض و  کی  هک  یماگنھ   ، اھزور نآ  رد 
تفایض قاتا  فارطا  رد  هک  دوب  مسر  دنمقالع  صاخشا  مامت  یارب   ، دش یم  رازگرب 

اھوگتفگ و هب  دننک و  هدھاشم  اذغ  زیم  رس  ار  نانامھم  ات  دننزب  هسرپ 
ِنایسیرف رتشیب   ، ور نیا  زا   . دنھد شوگ  سانشرس  یاھمدآ  یاھینارنخس 

ییامھدرگ نیا  رد  یسیع  راتفر  ۀدھاشم  یارب  تبسانم  نیمھ  هب  موحانرفک 
. دنتشاد روضح  یعامتجا  ِلومعمریغ 

رھ هب  ، و  دیسر جوا  هب  ناگدش  توعد  یبوکیاپ  یداش و   ، ماش فرص  نتفر  شیپ  اب 
رد یسیع  تکرش  رطاخ  هب  رظان  ِنایسیرف  هک  تشذگ  یم  شوخ  ردقنآ  سک 

ًادعب  . دندومن وا  زا  داقتنا  هب  عورش  ناشبلق  رد  هغدغد  یب  شوخرس و  دادیور  نینچ 
ات رترورش  ِنایسیرف  زا  یکی   ، دندوب وگتفگ  لاح  رد  اھنآ  هک  یتقو   ، رصع ماگنھ  رد 
تأرج روطچ  : ” تفگ وا   . دومن داقتنا  سرطپ  دزن  یسیع  راتفر  زا  هک  تفر  شیپ  اجنآ 

ناریگ و تایلام  اب  وا  هک  یتقو   ، تسا راکتسرد  درم  نیا  هک  یھد  شزومآ  ینک  یم 
ِییوج تذل  زا  ییاھ  هنحص  نینچ  رد  وحن  نیدب  دروخ و  یم  اذغ  ناراکھانگ 

هدش عمج  هک  ار  یناسک  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ  “ . دبای یم  روضح  هناراگنا  لھس 
. درک اوجن  وا  شوگ  رد  ار  داقتنا  نیا  سرطپ   ، دھد تکرب  یظفاحادخ  ماگنھ  رد  دندوب 

هب ندمآ  اب  بشما  : ” تفگ  ، درک نتفگ  نخس  هب  عورش  یسیع  هک  نیا  زا  سپ 
نم  ، ام یناحور  تکراشم  هب  نوعمش  یتم و  نتسویپ  زا  لابقتسا  رد  اجنیا 

دیاب زاب  امش  اما   ، مشاب امش  یعامتجا  یداش  یشوخرس و  دھاش  هک  مدونشخ 
دراو ور  شیپ  ِیحور  یھاشداپ  هب  امش  زا  یرایسب  اریز  دینک  یداش  رتشیب 

تذل رتشیب  رایسب  ینامسآ  یھاشداپ  بوخ  یاھزیچ  زا  اجنآ  رد  دش و  دیھاوخ 
نیا اب  ندرک  یداش  اجنیا و  هب  نم  ندمآ  رطاخ  هب  هک  ییامش  یارب  . و  درب دیھاوخ 

هب ما  هدمآ  نم  هک  میوگب  دیراذگب   ، دینک یم  داقتنا  نم  زا  ناتبلق  رد  ناتسود 
. منک مالعا  یونعم  یدازآ   ، یقالخا ناریسا  هب  یداش و   ، یعامتجا ناگدید  متس 

کشزپ کی  هب  دنتسھ  ملاس  هک  ییاھنآ  هک  منک  یروآدای  امش  هب  تسا  مزال  ایآ 
، مناوخب ارف  ار  ناراکتسرد  هک  ما  هدماین  نم  ؟  دنرامیب هک  ییاھنآ  هکلب   ، دنرادن زاین 

“. ار ناراکھانگ  هکلب 

کین یدرم  ندید  دوب : بیجع  شنیب  کی  نیا  نایدوھی  مامت  نایم  رد  یتسار  هب  و 
، دزیمآرد یداع  مدرم  اب  نامداش  هنادازآ و  هک  هناشنمالاو  تاساسحا  اب  تشرس و 

. فورعم ناراکھانگ  ناریگ و  تایلام  زا  وج  تذل  یبھذمریغ و  یاھ  هدوت  اب  یتح 
ماجنا ینارنخس  کی  یتم  لزنم  رد  ییامھدرگ  نیا  رد  هک  دوب  لیام  رویغ  نوعمش 
اب ور  شیپ  یھاشداپ  دھاوخ  یمن  یسیع  تسناد  یم  هک  سایردنآ  اما   ، دھد
ینلع رظن  راھظا  رھ  ماجنا  زا  هک  درک  عناق  ار  وا   ، دوش هتفرگ  هابتشا  اھتولیز  شبنج 

. دزرو یراددوخ 
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هب مدرم  هک  روطنیمھ  ، و  دندنام یتم  لزنم  رد  بش  نآ  نویراوح  یسیع و 
تیمیمص یبوخ و  دندرک : یم  تبحص  زیچ  کی  ۀرابرد  طقف   ، دنتفر یم  ناشلزنم 

. یسیع

اھولقود ندناوخ  ارف  - 4

ود یمسر  یناوخارف  ات  دنتفر  اسِرِخ  هب  قیاق  اب  اھنآ  رفن  هن  ۀیلک  دادماب  ماگنھ  رد 
انحوی بوقعی و  یاھدیدناک   ، یفلَح یولقود  نارسپ   ، ادوھی بوقعی و   ، یدعب یراوح 

شنویراوح یسیع و  راظتنا  رد  ریگیھام  یاھولقود   . دنناسر ماجنا  هب  ار  یدبز 
ناریگیھام هب  ار  داتسا  یدبز  بوقعی   . دندوب اھنآ  رظتنم  لحاس  رد  ور  نیا  زا  دندوب و 

: تفگ داد و  ناکت  ار  شرس  اھنآ  هب  ندش  هریخ  اب  یسیع  ، و  دومن هضرع  اسِرِخ 
“. دینک لابند  ارم  ”

سلاجم رد  تکرش  اب  هطبار  رد  یسیع   ، دندنارذگ مھ  اب  اھنآ  هک   ، رھظ زا  دعب  نآ 
همتاخ راتفگ  نیا  اب  ار  دوخ  نانخس  ، و  داد دومنھر  اھنآ  هب  لماک  روط  هب  زیمآرورس 

ام ۀدیرفآ  قولخم  چیھ  زا  نم  ینامسآ  ردپ  “ . دنتسھ نم  ناردارب  نادرم  ۀیلک  : ” داد
چیھ  . تسا هدوشگ  نانز  نادرم و  یمامت  یور  هب  ینامسآ  یھاشداپ   . درادن ترفن 
نآ هب  دورو  لابند  هب  هک  هنسرگ  ناور  رھ  یور  هب  ار  ششخب  ِرد  دناوت  یمن  سک 
یھاشداپ ۀرابرد  ندینش  قاتشم  هک  ییاھنآ  ۀمھ  اب  ماش  تقو  رد  ام   . ددنبب تسا 

، درگن یم  اھناسنا  هب  ام  ینامسآ  ردپ  هک  روطنیمھ   . تسشن میھاوخ  دنتسھ 
ای یقودص   ، راکھانگ ای  یسیرف  اب  نان  ندرک  هراپ  زا  ور  نیا  زا   . دنتسھ ناسکی  همھ 

یھاشداپ ِرد   . دینکن عانتما   ، هدرب ای  دازآ   ، ریقف ای  ینغ   ، یدوھی ای  یمور   ، ریگ تایلام 
لماک روط  هب  دنبایب  ار  دنوادخ  دننادب و  ار  تقیقح  دنلیام  هک  یناسک  ۀیلک  یارب 

“. تسا هدوشگ 

هورگ ۀداوناخ  هب  ولقود  ناردارب   ، یفلح لزنم  رد  هداس  ماش  کی  رد  بش  نآ 
، تیھام  ، أشنم اب  هطبار  رد  یسیع   ، رصع ماگنھ  رد  ًادعب   . دندش هتفریذپ  نویراوح 

اھنآ اما   ، داد شنویراوح  هب  ار  سرد  نیتسخن  کاپان  حاورا  تشونرس  و 
رایسب ار  نیا  اھنآ   . دننک کرد  تفگ  اھنآ  هب  وا  هک  ار  هچنآ  ینعم  دنتسناوت  یمن 

زا یرایسب  مھف  اما   ، دننک نیسحت  دنرادب و  تسود  ار  یسیع  هک  دنتفای  یم  ناسآ 
. دنتفای یم  راوشد  رایسب  ار  وا  یاھشزومآ 

قیرط زا  دوب  نت  هدزای  ناشدادعت  نونکا  هک  هورگ  مامت   ، تحارتسا بش  کی  زا  دعب 
. دنتفر ایچیرات  هب  قیاق 

ادوھی ساموت و  ندناوخارف  - 5
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اب ایچیرات  رد  یریگیھام  یاھقیاق  زادناراب  رد  نادرگرس  یادوھی  ریگیھام و  ِساموت 
یکیدزن نآ  رد  هک  شلزنم  هب  ار  هورگ  ساموت  دندرک و  تاقالم  نویراوح  یسیع و 
هورگ یارب  دوخ  یادیدناک  ناونع  هب  ار  ساموت  پیلیف  نونکا   . درک تیادھ  دوب 
تاراختفا یارب  ار  هیدوھی  لھا  ِیطویرخسا  یادوھی  لیئانَتَن  دومن و  هضرع  نویراوح 
نامیا دقاف  وت   ، ساموت : ” تفگ درک و  هاگن  ساموت  هب  یسیع   . درک هئارا  هباشم 

یادوھی هب  داتسا  “ . نک لابند  ارم   . مریذپ یم  ار  وت  نم   ، دوجو نیا  اب  ؛  یتسھ
هب ار  وت  هک  روطنیمھ  ، و  میتسھ ندب  کی  یگمھ  ام   ، ادوھی : ” تفگ یطویرخسا 

رادافو شیوخ  یلیلج  ناردارب  هب  هشیمھ  هک  منک  یم  اعد   ، مریذپ یم  نامعمج 
“. نک لابند  ارم   . یشاب

تخاس ادج  یتدم  یارب  ار  نت  هدزاود  یسیع   ، دندرک اوق  دیدجت  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ 
زاب اما   ، دھد شزومآ  اھنآ  هب  سدقلا  حور  راک  تشرس و  نوماریپ  دنک و  اعد  اھنآ  اب  ات 

نانآ هب  درک  شالت  وا  هک  ار  روآ  تفگش  قیاقح  نآ  ینعم  دنتسناوتن  ًاتدمع  اھنآ 
ار رگید  ۀتکن  یرگید  درک و  یم  کرد  ار  هتکن  کی  یکی   . دنمھفب دھد  شزومآ 
اھنآ  . دنمھفب ار  وا  شزومآ  یمامت  دنتسناوتن  اھنآ  زا  کیچیھ  اما   ، دیمھف یم 

رد ار  یسیع  نیون  یاھشزومآ  هک  دندش  یم  بکترم  ار  هابتشا  نیا  هشیمھ 
کرد ار  هدیا  نیا  دنتسناوت  یمن  اھنآ   . دنناجنگب ناش  یبھذم  داقتعا  یمیدق  لاکشَا 

دیدج هار  کی  دنک و  مالعا  ار  تاجن  زا  ینیون  شزومآ  دوب  هدمآ  یسیع  هکدننک 
یزاسراکشآ کی  دوخ  وا  هک  دندرک  یمن  کرد  اھنآ  ؛  دزاس رارقرب  ار  دنوادخ  نتفای 

. دوب ینامسآ  ردپ  نیون 

اھنآ هک  تساوخ  یم  وا  ؛  تشاذگ اھنت  ًالماک  ار  دوخ  یراوح  هدزاود  یسیع  دعب  زور 
شزومآ اھنآ  هب  هک  هچنآ  ۀرابرد  ات  دنشاب  اھنت  اھنآ  هک  دوب  لیام  دنوش و  انشآ  مھ  اب 
تاعاس لوط  رد  ، و  تشگزاب رصع  یاذغ  ۀدعو  یارب  داتسا   . دننک وگتفگ  دوب  هداد 

نویراوح زا  یخرب  ، و  درک وگتفگ  اھنآ  اب  اھمیفارس  تمدخ  ۀرابرد  ماش  زا  دعب 
مزاع قیاق  اب  دعب  زور  دندرک و  تحارتسا  بش  کی  یارب  اھنآ   . دندیمھف ار  وا  شزومآ 

. دندش موحانرفک 

نکمم قیرط  نیدب  ات  دننک  یگدنز  دوواد  ناشرسپ  اب  ات  دندوب  هتفر  همولاس  یدِبِز و 
یسیع  . دوش هداد  لیوحت  وا  یراوح  هدزاود  یسیع و  هب  ناشگرزب  لزنم  هک  دوش 
مالعا یارب  شیاھحرط  وا  ؛  دنارذگ شیباختنا  ناروآ  مایپ  اب  ار  مارآ  تبس  کی  اجنیا  رد 
عجارم اب  دروخرب  هنوگ  رھ  زا  بانتجا  تیمھا  درک و  حیرشت  تقد  اب  ار  یھاشداپ 

دروم یندم  نانارمکح  دش  رارق  رگا  : ” تفگ وا   . داد حیضوت  لماک  روط  هب  ار  یندم 
رصیق هک  دینک  لصاح  نانیمطا   . دینک راذگاو  نم  هب  ار  راک  نیا   ، دنوش عقاو  شھوکن 

یادوھی هک  دوب  رصع  نیمھ  “ . دیھدن رارق  شھوکن  دروم  ار  شناراکتمدخ  ای 
زا ییحی  ندروآ  نوریب  یارب  ارچ  دسرپب  ات  دیشک  یرانک  هب  ار  یسیع  یطویرخسا 

. دوبن دونشخ  لماک  روط  هب  یسیع  درکیور  زا  ادوھی  . و  دشن ماجنا  یراک  نادنز 
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دیدش شزومآ  ۀتفھ  - 6

یراوح شش  زور  رھ   . تفای صاصتخا  دیدش  یشزومآ  ۀمانرب  کی  هب  دعب  ۀتفھ 
هک هچنآ  یمامت  زا  قیقد  رورم  کی  یارب   ، یھاشداپ راک  یارب  یگدامآ  رد  دیدج 
هدرپس شیوخ  ۀطوبرم  ناگدننک  دیدناک  ناتسد  هب  دندوب  هدرک  هبرجت  هتخومآ و 

یاھشزومآ  ، رتدیدج یراوح  شش  ۀدافتسا  یارب  رت  یمیدق  نویراوح   . دندش یم 
یدبز غاب  رد  اھنآ  ۀمھ  اھرصع   . دندرک یم  رورم  تقد  اب  ار  تعاس  نآ  ات  یسیع 

. دننک تفایرد  ار  یسیع  شزومآ  ات  دندش  یم  عمج 

رارقرب حیرفت  تحارتسا و  یارب  ار  هتفھ  نایم  لیطعت  یسیع  هک  دوب  ماگنھ  نیا  رد 
ۀدنامیقاب رساترس  رد  ار  هتفھ  رھ  رد  زور  کی  یارب  تحارتسا  حرط  نیا  اھنآ  . و  درک
زگرھ اھنآ   ، یلک ۀدعاق  کی  ناونع  هب   . دندومن لابند  شیوخ  یدام  یگدنز 
لیطعت نیا  رد   . دنداد یمن  ماجنا  هبنشراھچ  رد  ار  شیوخ  لومعم  یاھتیلاعف 

کی  ، نم نادنزرف  : ” تفگ یم  درک و  یم  رود  اھنآ  زا  ار  دوخ  ًالومعم  یسیع  یگتفھ 
زا دیھد و  تغارف  یھاشداپ  راوشد  یاھراک  زا  ار  دوخ   . دیزادرپب حیرفت  هب  ار  زور 
دیدج عاونا  فشک  زا  ای  امش  نیشیپ  یاھ  هفرح  هب  تشگزاب  زا  هک  ییاوق  دیدجت 
زا هرود  نیا  رد  یسیع  هک  یلاح  رد  “ . دیربب تذل  دیآ  یم  یحیرفت  یاھتیلاعف 

حرط نیا  قباطم   ، درکن روآ  مازلا  ار  تحارتسا  زور  نیا  عقاو  رد  شیوخ  ینیمز  یگدنز 
، یسیع  . دوب رتھب  همھ  زا  شیرشب  نارایتسد  یارب  تسناد  یم  اریز   ، درک لمع 

. دندوب نالوسر —  شنادرگاش —   ، وا نارایتسد  ؛  دوب داتسا —  راگزومآ — 

نانآ و نایم  رد  شیگدنز  شیاھشزومآ و  نایم  توافت  درک  شالت  یسیع 
شنویراوح یارب  دنیآ  دوجو  هب  وا  ۀرابرد  ًابقاعتم  دوب  نکمم  هک  ار  ییاھشزومآ 

راب تسا  طوبرم  نآ  هب  هک  یتراشب  نم و  یھاشداپ  : ” تفگ یسیع   . دزاس نشور 
هب نم  یاھشزومآ  ۀرابرد  نم و  ۀرابرد  ندرک  هظعوم  هب   . دوب دھاوخ  امش  مایپ 
ردپ نوماریپ  نم  یزاسراکشآ  دینک و  مالعا  ار  یھاشداپ  تراشب   . دیورن هیشاح 

کی نتخاس  اھ و  هناسفا  ندومن  داجیا  یاھ  هھاریب  هب  اما   ، دینک فیصوت  ار  ینامسآ 
طوبرم نم  یاھشزومآ  تاداقتعا و  ۀرابرد  ییاھشزومآ  تاداقتعا و  هب  هک  هقرف 

هنوگ نیدب  وا  ارچ  هک  دندیمھفن  اھنآ  زاب  اما  “ . دیوشن هدیناشک  یھارمگ  هب  تسا 
شزومآ اھنآ  هب  هنوگ  نیدب  وا  ارچ  هک  دسرپب  درکن  تأرج  سکچیھ  ، و  تفگ نخس 

. داد

ثحب رج و  زا  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  درک  شالت  یسیع  هیلوا  یاھشزومآ  نیا  رد 
نوماریپ زیمآاطخ  یاھتشادرب  هب  هک  یدراوم  نآ  زج  هب   ، دنک بانتجا  شنویراوح  اب 
تاداقتعا حیحصت  رد  زگرھ  وا  دراوم  نیا  ۀیلک  رد   . دش یم  طوبرم  وا  ینامسآ  ردپ 

هزیگنا کی  طقف  ایشنروی  رد  یسیع  دیمعت  سپ - ِیگدنز  رد   . درکن گنرد  هابتشا 
وا ؛  دوب وا  یتشھب  ردپ  زا  رت  یقیقح  رتھب و  یزاسراکشآ  کی  نآ  ، و  تشاد دوجو 
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نویراوح هب  وا  زردنا   . قشع نامیا و  هار   ، دوب ادخ  یوس  هب  رتھب  نیون و  هار  زاتشیپ 
دینک و ادیپ  ار  نالد  هتسکش  ؛  دیدرگب ناراکھانگ  لابند  هب  دیورب  : ” دوب نیا  هشیمھ 

“. دیھد یلست  ار  نابرطضم 

هک دوب  رادروخرب  یدودحمان  یورین  زا  وا  ؛  تشاد طیارش  زا  لماک  کرد  کی  یسیع 
اھ و هلیسو  زا  وا  اما   ، دوش هتفرگ  راک  هب  شتیرومأم  دربشیپ  رد  تسناوت  یم 

تروص هب  اھنآ  هب  دندرک و  یم  یقلت  یفاکان  مدرم  ِرتشیب  هک  ییاھتیصخش 
تاناکما زا  هک  دوب  یتیرومأم  ریگرد  وا   . دوب دونشخ  ًالماک  دنتسیرگن  یم  مھمریغ 

نیرت یداع  نیرت و  مارآ  هب  هک  تشاد  رارصا  وا  اما   ، دوب رادروخرب  یمیظع  ِفرگش 
. درک یم  بانتجا  ًادیکا  تردق  هنوگ  رھ  شیامن  زا  وا  ؛  دھد همادا  شردپ  راک  هب  لکش 
رد شیوخ  یراوح  هدزاود  اب  هام  نیدنچ  یارب  لقادح  هک  تشاد  رظن  رد  وا  نونکا  و 

. دنک راک  ادص  رس و  یب  لیلج  یایرد  شوح  لوح و 

رگید یدیماان  کی  - 7

یصخش راک  ۀھام  جنپ  یتراشب  یادص  رس و  یب  رازراک  کی  یارب  یسیع 
دھاوخ لوط  تدم  هچ  راک  نیا  هک  تفگن  نویراوح  هب  وا   . دوب هدرک  یزیر  همانرب 

، هتفھ زور  نیتسخن  نیا  لیاوا  رد  . و  دندرک یم  راک  هتفھ  هب  هتفھ  اھنآ  ؛  دیشک
، دنک مالعا  شیوخ  یراوح  هدزاود  هب  ار  نیا  تشاد  دصق  وا  هک  یتقو  تسرد 
یوگتفگ کی  وا  اب  ات  دندمآ  یطویرخسا  یادوھی  ، و  یدِبِز بوقعی   ، سرطپ نوعمش 
، دیشک یرانک  هب  ار  یسیع  هک  نیا  زا  دعب  سرطپ   . دنشاب هتشاد  یصوصخ 

نآ تقو  ایآ  میسرپب  ات  مییآ  یم  نامنارای  تساوخرد  اب  ام   ، داتسا : ” تفگ هناروسج 
مالعا ار  یھاشداپ  موحانرفک  رد  ایآ  . و  میوش دراو  یھاشداپ  هب  هک  تسا  هدیسرن 

هک ییاھ  هبتر  زا  ام  زا  کی  رھ  یک  ؟ و  میورب میلشروا  هب  دیاب  هک  نیا  ای   ، درک یھاوخ 
سرطپ و  ؟ “ تفای میھاوخ  یھاگآ  درک  میھاوخ  لاغشا  وت  اب  یھاشداپ  یرارقرب  رد 

ۀناشن هب  ار  شتسد  یسیع  اما   ، دسرپب یرتشیب  تالاؤس  هک  تشاد  دصق 
ۀلصاف رد  هک  رگید  نویراوح  هب  یسیع  . و  تخاس فقوتم  ار  وا  درک و  دنلب  رادشھ 

، نم کچوک  نادنزرف  : ” تفگ دندنویپب و  اھنآ  هب  هک  درک  هراشا  دندوب  هداتسیا  کیدزن 
نم یھاشداپ  هک  ما  هتخاسن  نشور  امش  یارب  ایآ  منک ! ارادم  امش  اب  دیاب  یک  ات 

تخت رب  ما  هدماین  نم  هک  ما  هتفگ  امش  هب  اھراب  ؟  تسین ایند  نیا  هب  قلعتم 
رد امش  زا  کی  رھ  دیسرپ  یم  هک  تسا  هنوگچ  نونکا  ، و  منیشنب دوواد  تنطلس 
هک دینک  کرد  دیناوت  یمن  ایآ  ؟  درک دیھاوخ  لاغشا  ار  یناکم  هچ  ردپ  یھاشداپ 

هک دیمھف  یمن  ایآ  ؟  ما هدناوخ  ارف  یونعم  یھاشداپ  کی  ناریفس  ناونع  هب  ار  امش 
یتح  ، دینک یگدنیامن  یھاشداپ  مالعا  رد  ایند و  رد  ارم  دیاب   ، دوز رایسب   ، یدوز هب 

ایآ ؟  منک یم  یگدنیامن  تسا  نامسآ  رد  هک  ار  مردپ  نونکا  نم  هک  هنوگ  نادب 
ما و هدیزگرب  یھاشداپ  ناروآ  مایپ  ناونع  هب  ار  امش  نم  هک  دشاب  نینچ  دناوت  یم 
بلق رد  هک  ار  هدنیآ  یھاشداپ  نیا  تیمھا  تشرس و  امش  زاب  ، و  ما هداد  شزومآ 
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هب راب  کی   ، نم ناتسود  ؟  دینک یمن  کرد  تسا  رادروخرب  یھلا  یرترب  زا  اھناسنا 
تموکح کی  نم  یھاشداپ  هک  دینک  رود  دوخ  ناھذا  زا  ار  هدیا  نیا   . دینک شوگ  نم 

رد نامسآ و  رد  اھتردق  مامت  یدوز  هب   ، عقاو رد   . تسا لالج  تنطلس  کی  ای  تردق 
نیا رد  ام  هک  تسین  نیا  ردپ  تساوخ  اما   ، دش دنھاوخ  هداد  نم  ناتسد  هب  نیمز 
رگید یرصع  رد   . مینک هدافتسا  نامدوخ  نداد  لالج  یارب  یھلا  ۀیطع  نیا  زا  رصع 
مزال ام  یارب  نونکا  اما   ، تسشن دیھاوخ  نم  اب  لالج  تردق و  رد  امش  یتسار  هب 

میورب و شیپ  هنانتورف  تعاطا  اب  میوش و  میلست  ردپ  تساوخ  هب  هک  تسا 
“. مینک ارجا  نیمز  رد  ار  وا  تساوخ 

یرانک هب  ود  هب  ود  ار  اھنآ  یسیع   . دندش ریحتم  هکوش و  وا  نارایتسد  رگید  راب  کی 
نیا رد   . دندرگزاب وا  دزن  رھظ  ماگنھ  رد  هک  تساوخ  اھنآ  زا  دننک و  اعد  ات  داتسرف 

هک درک  شالت  کی  رھ  ، و  دوب ادخ  نتفای  لابند  هب  اھنآ  زا  کی  رھ  یتایح  ِرھظ  زا  شیپ 
نانآ زا  یسیع  هک  هنوگ  نامھ  هب  ، و  دشخب توق  ار  وا  دھد و  هیحور  یرگید  هب 

. دنتشگزاب وا  دزن  اھنآ  دوب  هتساوخ 

ریخا باختنا   ، اناق رد  جاودزا  نشج   ، ندرا دور  رد  دیمعت   ، ییحی ندمآ  نونکا  یسیع 
، و دومن وگزاب  نانآ  یارب  ار  اھنآ  زا  مسج  رد  شدوخ  ناردارب  ندش  ادج  ، و  نت شش 

رود ار  اھنآ  هک  تسا  نیا  لابند  هب  زین  یھاشداپ  نمشد  هک  داد  رادشھ  اھنآ  هب 
تحت ات  دنتساوخرب  اج  زا  نویراوح  ۀمھ   ، مھم یلو  هاتوک  یوگتفگ  نیا  زا  دعب   . دزاس

هک دنوش  دھعتم  دننک و  مالعا  ناشداتسا  هب  ار  دوخ  یدبا  یرادافو  سرطپ  یربھر 
نایب ساموت  هک  هنوگ  نادب  ، و  دنشاب هتشاد  ارچ  نوچ و  یب  یرادافو  یھاشداپ  هب 
روط هب  رگا  یتح  تسیچ و  هک  نیا  زا  رظن  فرص   ، هدنیآ یھاشداپ  نیا  هب  : ” درک

دنچ رھ   ، دنتشاد نامیا  یسیع  هب  یتسار  هب  اھنآ  ۀمھ  “ . ممھف یمن  ار  نآ  لماک 
. دندیمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  وا  شزومآ  هک 

هک درک  لاؤس  نینچمھ  وا  ؛  دنراد لوپ  ردقچ  دوخ  نیب  دیسرپ  اھنآ  زا  نونکا  یسیع 
یارب اھنآ  دش  صخشم  هک  یماگنھ   . دنا هدید  یکرادت  هچ  ناشیاھ  هداوناخ  یارب 

: تفگ وا   ، دنرادروخرب یفاک  لوپ  زا  یتخس  هب  هتفھ  ود  یارب  ناشجراخم  نیمأت 
هتفھ ود  ام   . مینک زاغآ  هنوگ  نیدب  ار  نامراک  ام  هک  تسین  نیا  نم  ردپ  تساوخ  ”

هک ار  هچ  رھ  ای  درک  میھاوخ  یریگیھام  دنام و  میھاوخ  ایرد  رانک  رد  اجنیا 
تیادھ تحت   ، انثا نیا  رد  ؛ و  داد میھاوخ  ماجنا  دنبایب  نداد  ماجنا  یارب  نامناتسد 

هک درک  دیھاوخ  یھدنامزاس  ار  دوخ  یروط   ، هدیزگرب یراوح  نیتسخن   ، سایردنآ
یتامدخ راک  یارب  مھ   ، دینک مھارف  ار  زاین  دروم  زیچ  رھ  دوخ  ۀدنیآ  راک  یارب 

شزومآ لیجنا و  ۀظعوم  ماجنا  هب  ار  امش  ًادعب  هک  یماگنھ  زین  ینونک و  یصخش 
دایز ۀزادنا  هب  نانخس  نیا  ۀطساو  هب  اھنآ  ۀمھ  “ . منک یم  بوصنم  نارادنامیا 

یسیع هک  دوب  اھنآ  حیرص  نشور و  میھفت  نیتسخن  نیا  ؛  دندش رورسم 
. دوش دراو  ینلع  رت  هوکشاب  رتلاعف و  یاھشالت  هب  اھدعب  ات  دومن  یزیر  همانرب 
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لیمکت شیوخ و  یھدنامزاس  نتخاس  لماک  فرص  ار  زور  ۀدنامیقاب  نویراوح 
دعب زور  رد  یریگیھام  راک  هب  نتخادرپ  یارب  اھروت  اھقیاق و  یارب  تابیترت  نتخاس 
رثکا ؛  دننک یریگیھام  فقو  ار  دوخ  دندوب  هتفرگ  میمصت  یگمھ  اھنآ  اریز   ، دندومن

زا یرایسب   . دوب هبرجتاب  ریگیھام  نارقیاق و  کی  یسیع  یتح   ، دندوب ریگیھام  اھنآ 
یسیع دوخ  ناتسد  طسوت  دندرک  هدافتسا  دعب  لاس  دنچ  یط  اھنآ  هک  ییاھقیاق 

. دندوب ینانیمطا  لباق  بوخ و  یاھقیاق  اھنآ  . و  دندوب هدش  هتخاس 

هفاضا ، و  دننک یریگیھام  فقو  ار  دوخ  هتفھ  ود  یارب  هک  داد  نامرف  اھنآ  هب  یسیع 
هورگ هس  رد  اھنآ  “ . دیوش اھناسنا  دایص  هک  دیور  یم  امش  سپس  و  : ” درک

اھنآ . و  تفر یم  نوریب  توافتم  هورگ  کی  اب  بش  رھ  یسیع  ، و  دندرک یریگیھام 
کی  ، بوخ ریگیھام  کی  وا  دندرب ! یم  تذل  رایسب  یسیع  اب  ینیشنمھ  زا  یگمھ 

راک وا  اب  اھنآ  رتشیب  هچ  رھ  ؛  دوب شخب  ماھلا  تسود  کی  ، و  شاشب بحاصم 
رتشیب هچ  رھ  : ” تفگ یتم  زور  کی   . دنتشاد یم  تسود  ار  وا  رتشیب   ، دندرک یم 

نیا اب  هطبار  رد  اما   ، ینک یم  نیسحت  ار  اھنآ  رتمک   ، ینک یم  کرد  ار  اھمدآ  یخرب 
“. مراد یم  تسود  ار  وا  رتشیب   ، ممھف یم  ار  وا  رتمک  هچ  رھ  یتح   ، درم

بناج زا  یصخش  راک  ماجنا  یارب  نتفر  نوریب  هتفھ و  ود  یارب  یریگیھام  حرط  نیا 
نیا نایاپ  ات  یتح   ، دش لابند  هام  جنپ  زا  شیب  یارب   ، هتفھ ود  یارب  یھاشداپ 

دض رب  هک  هژیو  یاھرازآ  تیذا و  نآ  فقوت  زا  دعب  ات   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26 
. دوب هتفای  ماجنا  وا  ندش  ینادنز  لابند  هب   ، ییحی نادرگاش 

نت هدزاود  راک  نیتسخن  - 8

یادوھی  ، یریگیھام هتفھ  ود  زا  هدمآ  تسد  هب  هوجو  یروآ  عمج  زا  دعب 
نت هدزاود  رادقودنص  ناونع  هب  ندرک  لمع  یارب  هک  یسک  نامھ   ، یطویرخسا
لوپ  . دومن میسقت  یواسم  مھس  شش  هب  ار  نویراوح  هوجو   ، دوب هدش  باختنا 

هب کیدزن  سپس  . و  دوب هدش  مھارف  شیپ  زا  هتسباو  یاھ  هداوناخ  زا  تبقارم  یارب 
هک راک  قطانم  مزاع  ود  هب  ود  اھنآ   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26  رد   ، توا طساوا 
سایردنآ و اب  ار  لوا  ۀتفھ  ود  یسیع   . دندش دوب  هدش  نییعت  سایردنآ  طسوت 
اب بیترت  نیمھ  هب  ، و  انحوی بوقعی و  اب  ار  مود  ۀتفھ  ود   ، تفر نوریب  سرطپ 
تمدخ زاغآ  یارب  ار  اھنآ  وا  هک  نآ  زا  شیپ   . ناشباختنا بیترت  هب  رگید  یاھاتود 

راب کی  لقادح  ناشرفن  ود  رھ  اب  تسناوت  بیترت  نیدب  دناوخب  ارف  ناش  یمومع 
. دورب نوریب 

نودب ار  دنوادخ  هب  نامیا  قیرط  زا  ناھانگ  ششخب  هک  داد  شزومآ  اھنآ  هب  یسیع 
رھم اب  ار  شنادنزرف  ۀمھ  ینامسآ  ردپ  هک  نیا  ، و  دننک هظعوم  ینابرق  ای  هرافک 
نیا نوماریپ  ثحب  زا  هک  داد  نامرف  شنویراوح  هب  وا   . دراد تسود  نادواج  ِناسکی 
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: دننک بانتجا  دراوم 

. هدنھد دیمعت  ِییحی  ندش  ینادنز  راک و  - 1

نآ هب  دنناوت  یم  دندینش  ار  ادص  هک  ییاھنآ  طقف  : ” تفگ یسیع   . دیمعت رد  ادص  - 2
تاعیاش ۀرابرد  ؛  دینک تبحص  دیدینش  نم  زا  هک  هچنآ  ۀرابرد  طقف   . دننک هراشا 

“. دینکن تبحص 

وا  . تساوخ اھنآ  زا  ار  نیا  یدج  روط  هب  یسیع   . اناق رد  بارش  هب  بآ  ندرک  لیدبت  - 3
“. دییوگن بارش  بآ و  ۀرابرد  سکچیھ  هب  : ” تفگ

ناونع هب  نایم  رد  هتفھ  ود  رھ  نآ  یط  هک  هام  شش  ای  جنپ  نیا  لوط  رد  اھنآ 
نیمأت یارب  قیرط  نیا  زا  اھنآ   . دنتشاد یروآ  تفگش  تاظحل  دندرک  یم  راک  ریگیھام 
یفاک لوپ  یھاشداپ  یارب  یتراشب  راک  ِدعب  ۀتفھ  ود  رھ  یارب  هنحص  رد  ناشدوخ 

. دندروآ یم  تسد  هب 

. دندوب یتفگش  رد  شنویراوح  یسیع و  یتامدخ  راک  شزومآ و  زا  یداع  مدرم 
اھ هتخومآان  هک  دندوب  هداد  شزومآ  نایدوھی  هب  اھتدم  دوھی  تایعرش  ناراگزومآ 
مھ اسراپ و  مھ  یسیع  نویراوح  اما   . دنشاب راکتسرد  ای  اسراپ  دنناوت  یمن 

دوھی تایعرش  ناراگزومآ  ِشناد  زا  یدایز  شخب  زا  اھنآ  دوجو  نیا  اب  ؛  دندوب راکتسرد 
. دندوب عالطا  یب  یداش  اب  ایند  درخ  و 

نایدوھی طسوت  هک  هنوگ  نادب  ار  کین  یاھراک  قیرط  زا  هبوت  نایم  توافت  یسیع 
ناونع هب  وا  هک  ار  ون —  دلوت  نامیا —  قیرط  زا  هدیقع  رییغت  دش و  یم  هداد  شزومآ 
وا  . تخاس نشور  شنویراوح  یارب  تسناد  یم  مزال  یھاشداپ  هب  شریذپ  یاھب 

. تسا ردپ  یھاشداپ  هب  دورو  طرش  اھنت  نامیا  هک  داد  یم  شزومآ  شنویراوح  هب 
. دوب هداد  شزومآ  اھنآ  هب  دمآ “ دھاوخ  هک  یمشخ  زا  زیرگ  یارب  ار  هبوت   ” ییحی

، ینونک رھم  هب  دورو  یارب  هدوشگ  ِرد   ، نامیا  ” هک داد  یم  شزومآ  روطنیا  یسیع 
ینعی  ، درک یمن  تبحص  ربمایپ  کی  لثم  یسیع  “ . تسا دنوادخ  نادواج  ، و  لماک
یسک لثم  وا  ییوگ   . دیآ یم  دنوادخ  مالک  ندومن  مالعا  یارب  هک  یسک  دننامھ 

دوب نیا  لابند  هب  یسیع   . درک یم  تبحص  شدوخ  ۀرابرد  تسا  تیعجرم  یاراد  هک 
رد یصخش  یعقاو و  ۀبرجت  کی  نتفای  هب   ، هزجعم یارب  وجتسج  زا  ار  اھنآ  ناھذا  هک 

ۀدنھد تاجن  تکرب  فطل و  زیمآرھم و  حور  ندیزگ  ینکس  زا  نانیمطا  تیاضر و 
. دھد ریسم  رییغت  دنوادخ 

تاقالم هک  یرشب  دوجوم  رھ  یارب  داتسا  هک  دندرب  یپ  ناوا  نامھ  رد  نویراوح 
تحت دایز  ۀزادنا  هب  اھنآ  ، و  تشاد هنازوسلد  ۀظحالم  قیمع و  مارتحا  کی  درک  یم 

عون همھ  هب  تخاونکی  رایسب  یا  هنوگ  هب  وا  هک  ریذپانرییغت  ناسکی و  هجوت  نیا  ریثأت 
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قیمع ثحب  کی  طسو  رد  وا   . دنتفرگ رارق  داد  یم  ناشن  ناکدوک  ، و  نانز  ، نادرم
شناور ندب و  هک  رذگ  لاح  رد  نز  کی  هب  هداج  رد  دورب و  نوریب  ات  درک  یم  گنرد 

اب ات  درک  یم  عطق  ار  شنویراوح  اب  یدج  یوگتفگ  کی  وا   . دیوگب شابداش  دوب  رابنارگ 
نوچمھ یزیچ  دیسر  یمن  رظن  هب  هاگچیھ   . دنک رارقرب  یتسود  محازم  کدوک  کی 

زا نانچ  وا  یارب  دوب  یسیع  لصفالب  روضح  رد  فداصت  بسح  رب  هک  ناسنا  دوخ 
نینچمھ وا  دوب —  رتشیب  وا  اما   ، دوب راگزومآ  داتسا و  وا   . دشاب رادروخرب  تیمھا 

. دوب کاردااب  قیفر  کی  ، و  هیاسمھ تسود و  کی 

وا  ، دوب هاتوک  یاھراتفگ  اھلیثمت و  لماش  ًاتدمع  یسیع  یمومع  سیردت  هچ  رگا 
وا  . داد یم  سرد  دوخ  نویراوح  هب  خساپ  شسرپ و  قیرط  زا  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب 

یاھشسرپ هب  ات  درک  یم  گنرد  هشیمھ  دوخ  یمومع  یدعب  یاھراتفگ  لوط  رد 
. دھد خساپ  هناقداص 

نامھ رد  اما   ، دندش یم  هکوش  نانز  اب  یسیع  راتفر  ۀطساو  هب  ادتبا  رد  نویراوح 
یھاشداپ رد  هک  تخاس  نشور  ًالماک  نانآ  یارب  ار  نیا  وا  ؛  دندرک تداع  نآ  هب  ناوا 

. دنشاب هتشاد  ربارب  قوقح  نادرم  اب  نانز  دیاب 

شیامزآ هام  جنپ  - 9

هک داد  ناشن   ، یصخش راک  یریگیھام و  نایم  رد  یکی  ِتخاونکی  ًاتبسن  ۀرود  نیا 
یرادیاپ شیامزآ  نیا  رد  اھنآ  اما   ، دوب یراوح  هدزاود  یارب  اسرف  تقاط  ۀبرجت  کی 

نامیپ هب  ناشیارذگ  یاھ  یتیاضران  ، و  اھدیدرت  ، اھندز رغ  مامت  اب  اھنآ   . دنداد ناشن 
اب اھنآ  یصخش  ۀطبار   . دندنام یقاب  مدق  تباث  داتسا  هب  ناشیرادافو  یناشفناج و 

اھنآ هک  تشاد  زیزع  اھنآ  یارب  ار  وا  نانچ  شیامزآ  یاھھام  نیا  لوط  رد  یسیع 
بولصم نومزآ و  کیرات  یاھتعاس  رد  یتح  یطویرخسا ) یادوھی  زج  هب   ) یگمھ

یگداس هب  نیتسار  نادرم  عقاو  رد   . دندنام یقاب  قداص  رادافو و  وا  هب  ندش 
نانآ اب  هک  ار  یسیع  نوچمھ  مارتحا  سیدقت و  دروم  راگزومآ  کی  دنتسناوت  یمن 

. دننک کرت  دوب  هدرک  یناشفناج  نانچ  اھنآ  یارب  دوب و  هدرک  یگدنز  کیدزن  رایسب 
هب تمرح  ۀطساو  هب   ، نویراوح نیا  یاھبلق  رد   ، داتسا گرم  کیرات  تاعاس  لوط  رد 

یرادافو یتسود و  یلاعتم  ساسحا  یرشب —  ۀداعلا  قراخ  ساسحا  کی  طقف 
راک هام  جنپ  نیا   . دش هتشاذگ  رانک  هب  قطنم  ، و  یرواد  ، لالدتسا هنوگ  همھ  ایآ  —

یتسود نیرتھب  ناونع  هب  ار  وا  نویراوح  نیا  زا  کی  رھ  هک  دش  بجوم  یسیع  اب 
یلاع یاھشزومآ  هن   ، دوب یرشب  ساسحا  نیا  . و  دننک یقلت  دنراد  ایند  مامت  رد  هک 
تراشب مالعا  ِیریگرس  زا  ریخاتسر و  زا  دعب  ات  هک   ، شروآ تفگش  یاھدرکراک  ای  وا 

. تشاد هاگن  دحتم  ار  اھنآ   ، یھاشداپ

ینومزآ  ، دوب نویراوح  یارب  گرزب  نومزآ  کی  ادص  رس و  یب  ِراک  یاھھام  نیا  طقف  هن 
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گرزب نومزآ  کی  یناگمھ  تیلاعف  نادقف  ۀرود  نیا  هکلب   ، دندرب رد  هب  ناج  نآ  زا  هک 
زاغآ ار  شیمومع  راک  دش  هدامآ  یسیع  هک  یماگنھ  ات   . دوب یسیع  ۀداوناخ  یارب 
ِتصرف دنچ  یط  طقف   . دوب هدرک  کرت  ار  وا  ًالمع  تور ) زج  هب   ) شا هداوناخ  مامت   ، دنک

وا هک  لیلد  نیا  هب  مھ  نآ  ، و  دننک رارقرب  سامت  ًابقاعتم  وا  اب  دندرک  شالت  اھنآ  کدنا 
وا هک  دننک  رواب  دوب  کیدزن  اھنآ  اریز   ، ددرگزاب هناخ  هب  اھنآ  اب  دنزاس  دعاقتم  ار 

کرد ار  وا  ۀفسلف  دنتسناوت  یمن  یگداس  هب  اھنآ   . تسا هداد  تسد  زا  ار  شلقع 
دندوب شدوخ  نوخ  مسج و  زا  هک  ییاھنآ  یارب  نیا  ؛  دنمھفب ار  وا  شزومآ  ای  دننک 

. دوب دح  زا  هدایز  ًامامت 

، نیزَروخ  ، سایلوج ادیص –  تیب   ، موحانرفک رد  دوخ  یصخش  راک  هب  نویراوح 
، الاکسیگ  ، تَفَص  ، همار  ، اتاپاتُج  ، لیلج رد  محل  تیب   ، اناق  ، لدجَم  ، سوپیھ  ، اسارِج
رد زین  اھ و  هدکھد  یرایسب  رد  اھنآ  اھکرھش  نیا  رب  هوالع   . دنداد همادا  الیبَا  ، و  ارَدَج

یاھحرط نت  هدزاود  نیا  هرود  نیا  نایاپ  ات   . دندز شالت  هب  تسد  اھرھش  ۀموح 
ماجنا هب  دوخ  ۀطوبرم  یاھ  هداوناخ  زا  تبقارم  یارب  ار  یشخبتیاضر  ًاتبسن 

اما  ، دنتشاد دنزرف  نیدنچ  اھنآ  زا  یخرب   ، دندوب جودزم  نویراوح  رتشیب   . دندناسر
زا یکدنا  کمک  اب  هک  دندوب  هداد  دوخ  ۀناخ  دارفا  نیمأت  یارب  ار  یتابیترت  نانچ  اھنآ 
یاھ هداوناخ  یلام  یزورھب  ۀرابرد  ینارگن  نودب  دنتسناوت  یم  نویراوح  هورگ  هوجو 

. دننک داتسا  راک  فقو  ار  دوخ  یاھیژرنا  مامت  شیوخ 

نت هدزاود  یھدنامزاس  - 10

: دندرک یھدنامزاس  ریز  ۀویش  هب  ار  دوخ  ناوا  نامھ  رد  نویراوح 

یمومع تسرپرس  سیئر و  ناونع  هب   ، هدش باختنا  یراوح  نیتسخن   ، سایردنآ - 1
. دش نییعت  نت  هدزاود 

. دندش بوصنم  یسیع  یصخش  ناھارمھ  ناونع  هب  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ - 2
ار وا  ۀقرفتم  یکیزیف و  یاھزاین   ، دننک یھارمھ  ار  وا  بش  زور و  دندوب  فظوم  اھنآ 
اب زیمآرارسا  یمدمھ  اعد و  یارب  هنابش  یرادیب  یاھبش  نآ  رد  ، و  دنزاس هدروآرب 

. دنشاب وا  هارمھ  ینامسآ  ردپ 

نانیمطا ، و  دنک مھارف  کاروخ  هک  دوب  نیا  وا  ۀفیظو   . دش هورگ  رادنامھم  پیلیف  - 3
یزیچ فلتخم  تاظحل  رد  هدنونش  یاھ  هدوت  یتح  ، و  نارگرادید هک  دنک  لصاح 

. دنشاب هتشاد  ندروخ  یارب 

تاشرازگ وا   . درک یم  یگدیسر  نت  هدزاود  یاھ  هداوناخ  یاھزاین  هب  لیئانَتَن  - 4
هک ادوھی  زا  وا   . درک یم  تفایرد  نویراوح  ۀداوناخ  تامازلا  اب  هطبار  رد  یبترم 
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. دتسرفب لوپ  دنتشاد  زاین  هک  ییاھنآ  یارب  هتفھ  رھ  تساوخ  یم  دوب  راد  هنازخ 

لداعتم هجدوب  دنیبب  هک  دوب  نیا  وا  ۀفیظو   . دوب نویراوح  هورگ  یلام  لوئسم  یتم  - 5
مھارف کرتشم  ۀنیزھ  نیمأت  یارب  اھلوپ  رگا   . تسا هدش  رپ  ون  زا  هنازخ  تسا و 

، دش یمن  تفایرد  هورگ  جراخم  نیمأت  یارب  یلام  یفکم  یاھکمک  رگا   ، دش یمن 
دیص یاھروت  هب  یتدم  یارب  دھد  نامرف  نت  هدزاود  نیا  هب  هک  تشاد  رایتخا  یتم 
راک نیا   ، دندرک زاغآ  ار  شیوخ  یناگمھ  راک  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  اما   . دندرگزاب دوخ 

رد یفاک  لوپ  هشیمھ  اھنآ  یاھتیلاعف  یلام  نیمأت  یارب  وا  ؛  تشادن ترورض  زگرھ 
. تشاد راد  هنازخ  ناتسد 

لحم هک  دوب  هدش  لوحم  وا  هب  تیلوئسم  نیا   . دوب رفس  ۀمانرب  ریدم  ساموت  - 6
باختنا هظعوم  شزومآ و  یارب  ار  ییاھناکم  یلک  روط  هب  دنک و  هیھت  ار  اھنآ  تماقا 

. دیامن نیمضت  ار  عیرس  مارآ و  رفس  ۀمانرب  کی  قیرط  نیا  زا  ، و  دنک

. دندوب هدش  هدرامگ  اھ  هدوت  تیریدم  هب  یفلَح  یولقود  نارسپ   ، ادوھی بوقعی و  - 7
ار اھنآ  ات  دننک  نییعت  ار  رایتسد  نایامنھار  زا  یفاک  دادعت  کی  هک  دوب  نیا  اھنآ  راک 

. دننک ظفح  ار  مظن  تیعمج  نایم  رد  هظعوم  لوط  رد  دزاس  رداق 

یاھ همانرب  وا   . دش لوحم  رویغ  نوعمش  هب  یمرگرس  حیرفت و  تیلوئسم  - 8
دنچ یارب  هزور  رھ  هک  دوب  نیا  لابند  هب  نینچمھ  درک و  یم  تیریدم  ار  هبنشراھچ 

. دنیبب کرادت  یمرگرس  تحارتسا و  تعاس 

وا  . درک یم  لمح  ار  فیک  وا   . دش بوصنم  راد  هنازخ  ناونع  هب  یطویرخسا  یادوھی  - 9
هتفھ هب  هتفھ  وا   . دوب باتک  باسح و  لوئسم  تخادرپ و  یم  ار  اھ  هنیزھ  مامت 

اب ادوھی   . داد یم  یگتفھ  شرازگ  سایردنآ  هب  زین  دز و  یم  نیمخت  هجدوب  یتم  یارب 
. درک یم  تخادرپ  ار  جراخم  لوپ  سایردنآ  ۀزاجا 

هب هک  نامزاس  دیدجت  نامز  ات  شیوخ  ۀیلوا  یھدنامزاس  ماگنھ  زا  نت  هدزاود  نیا 
داتسا و  . دندرک لمع  قیرط  نیدب  دوب  هتفای  ترورض  راکتنایخ  یادوھی  کرت  لیلد 

نیمھ هب  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 27  ۀیوناژ   12 ، هبنشکی ات  وا  ِدیرم  ِنویراوح 
اھنآ ًامسر  دناوخ و  ارف  ار  نانآ  وا  ماگنھ  نیا  رد  هک  نیا  ات   ، دنداد همادا  هداس  ۀویش 

. و دومن بوصنم  نآ  ِزیگنا  فعش  ربخ  ِنارگ  هظعوم  یھاشداپ و  ناریفس  ناونع  هب  ار 
هب شیوخ  ِیمومع  ۀظعوم  روت  نیتسخن  رد  ات  دندش  هدامآ  اھنآ   ، نآ زا  دعب  یدوز  هب 

. دننک تمیزع  ادوھی  میلشروا و 
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یراوح هدزاود 

رگ  ، هک تسا  یسیع  ینیمز  تایح  یراکتسرد  تیباذج و  یارب  ایوگ  هاوگ  کی  نیا 
یارب ار  اھنآ  یزاورپدنلب  رھ  تخاس و  یشالتم  ار  شنویراوح  یاھدیما  اھراب  وا  هچ 

. درک کرت  ار  وا  رفن  کی  طقف   ، دومن هراپ  هراپ  یصخش  شیاتس 

ۀرابرد یسیع  ، و  دنتخومآ یسیع  زا  نامسآ  یھاشداپ  ۀرابرد  نویراوح 
تارک ریاس  رد  ایشنروی و  رد  هک  هنوگ  نادب  یرشب  تشرس  اھناسنا و  یھاشداپ 
عاونا رگنایامن  درم  هدزاود  نیا   . تخومآ اھنآ  زا  رایسب  دراد  دوجو  اضف  نامز و  یلماکت 
هب هیبش  شزومآ  قیرط  زا  اھنآ  ، و  دندوب یرشب  یوخ  قلخ و  زا  یتوافتم  رایسب 

یرابجا شیک  رییغت  ۀجیتن  رد  لیلج  ناریگیھام  نیا  زا  یرایسب   . دندوب هدشن  مھ 
نوخ زا  ینیگنس  یاھ  هریت   ، نآ زا  شیپ  لاس  دصکی   ، لیلج ِیدوھیریغ  تیعمج 

. دندرک یم  لمح  ار  یدوھیریغ 

نادان و عومجم  رد  ار  اھنآ  هک  دیوشن  بکترم  نویراوح  اب  هطبار  رد  ار  هابتشا  نیا 
سرادم نالیصحتلا  غراف   ، یفلَح یاھولقود  زج  هب   ، اھنآ یگمھ   . دیرادنپ شناد  یب 

نآ یراج  شناد  ۀدمع  شخب  رد  یناربع و  سدقم  نوتم  رد  اھنآ   . دندوب اھ  هسینک 
سرادم نالیصحتلا  غراف  اھنآ  زا  نت  تفھ   . دندوب هتفای  شزومآ  لماک  روط  هب  راگزور 

دوجو لیلج  مامت  رد  یرتھب  یدوھی  ۀسردم  چیھ  ، و  دندوب موحانرفک  یاھ  هسینک 
. تشادن

یماع یدارفا   ” ناونع هب  یھاشداپ  ناروآ  مایپ  نیا  هب  امش  تاشراگن  هک  یماگنھ 
ییاھمدآ اھنآ  هک  دوب  هدیا  نیا  ندناسر  روظنم   ، دننک یم  هراشا  هدیدن “ شزومآ  و 

دندوب و هتخوماین  سرد  دوھی  تایعرش  ناراگزومآ  شناد  رد  اھنآ   . دندوب یناحورریغ 
دقاف اھنآ   . دندوب هتفاین  شزومآ  سدقم  نوتم  زا  ناراگزومآ  نیا  ریسفت  یاھشور  رد 

هتشادنپ هدیدن  شزومآ  ًاعطق  اھنآ  زورما  مایا  رد   . دندوب رتالاب  شزومآ  حالطصا  هب 
: تسا یعطق  زیچ  کی   . گنھرف یب  یتح  هعماج  لفاحم  زا  یخرب  رد  ، و  دندش یم 

هتفرگن رارق  ناسکی  یشزومآ  ِیا  هشیلک  هناریگتخس و  ۀمانرب  تحت  اھنآ  ۀمھ 
دنم هرھب  نتسیز  ۀوحن  ِنتفرگ  ارف  ۀناگادج  براجت  زا  اھنآ   ، دعب هب  یناوجون  زا   . دندوب

. دندوب هدش 
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نیرتگرزب وا   . دمآ ایند  هب  موحانرفک  رد   ، یھاشداپ ِنویراوح  هورگ  سیئر   ، سایردنآ
، و نوعمش شردارب   ، شدوخ زا  لکشتم  هک  دوب  هرفن  جنپ  ۀداوناخ  کی  رد  کدوک 
راک رد  یدِبِز  کیرش  کی   ، دوب هدرک  توف  نونکا  هک  شردپ   . دندوب شرھاوخ  هس 

هک یماگنھ   . دوب  ، موحانرفک یریگیھام  هاگردنب   ، ادیص تیب  رد  یھام  ندرک  کشخ 
نوعمش  ، شلھأتم ِردارب  لزنم  رد  یلو  دوب  هدرکن  جاودزا   ، دش یراوح  کی  سایردنآ 

نارسپ  ، انحوی بوقعی و  کیرش  ریگیھام و  اھنآ  ود  رھ   . درک یم  یگدنز   ، سرطپ
. دندوب یدبز 

باختنا یراوح  کی  ناونع  هب  سایردنآ  هک  یلاس   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 26  رد 
زا وا   . یراوح نیرت  نسم  یسیع و  زا  رت  نسم  لماک  ِلاس  کی   ، دوب هلاس   33 ، دش
زج هب   . دوب نت  هدزاود  نایم  زا  درف  ِنیرتدنمناوت  دوب و  هدمآرب  ناکاین  زا  یلاع  ۀریت  کی 

زارتمھ دوخ  نارایمھ  اب  روصت  لباق  ِیدنمناوت  رھ  رد  ًابیرقت  وا   ، یرونخس ۀنیمز  رد 
اما  . دادن  ، هناردارب مان  کی   ، ینامدوخ مسا  کی  سایردنآ  هب  زگرھ  یسیع   . دوب

، دننک باطخ  داتسا  ار  یسیع  دندرک  عورش  یدوز  هب  نویراوح  هک  روطنیمھ  یتح 
. دندیمان یم  دوب  سیئر  لداعم  هک  یترابع  اب  زین  ار  سایردنآ 

ِینورد ۀریاد  دارفا  زا  یکی  وا   . دوب رتھب  ریدم  کی  یلو  بوخ  هدنامزاس  کی  سایردنآ 
هورگ تسرپرس  ناونع  هب  یسیع  طسوت  وا  باصتنا  اما   ، دوب یراوح  راھچ 

زا رگید  یات  هس  هک  نیا  نمض  هک  تخاس  یرورض  وا  یارب  ار  نیا   ، نویراوح
هفیظو ماجنا  یارب   ، دندش یم  دنم  هرھب  داتسا  اب  یناحور  کیدزن  رایسب  یمدمھ 
یقاب نویراوح  هورگ  تسرپرس  رخآ  ات  تسرد  سایردنآ   . دنامب یقاب  شناردارب  دزن 

. دنام

وا  . دوب دمآراک  یصخش  نکراک  کی   ، دوبن رثؤم  رگ  هظعوم  کی  زگرھ  سایردنآ  هچ  رگا 
یراوح نیتسخن  ناونع  هب  هک  ظاحل  نیدب   ، دوب یھاشداپ  ماگشیپ  رنویسیم 

زا یکی  ًابقاعتم  هک  دروآ  یسیع  دزن  ار  نوعمش  شردارب  ًاروف   ، هدش باختنا 
یسیع تسایس  یلصا  یماح  سایردنآ   . دیدرگ یھاشداپ  نارگ  هظعوم  نیرتگرزب 
هب نت  هدزاود  شزومآ  رازبا  ناونع  هب  یصخش  راک  ۀمانرب  نتفرگ  راک  هب  ۀنیمز  رد 

. دوب یھاشداپ  ناروآ  مایپ  ناونع 

، اھ هدوت  هب  هچ  داد و  یم  شزومآ  نویراوح  هب  یصوصخ  روط  هب  هچ  یسیع 
اب ییارجا  ریدم  کی  وا  ؛  تشاد رارق  داد  یم  خر  هچنآ  نایرج  رد  ًالومعم  سایردنآ 

رارق وا  هجوت  ضرعم  رد  هک  یرما  رھ  دروم  رد  وا   . دوب دمآراک  تسرپرس  کی  تیارد و 
ۀزوح زا  رتارف  ار  هلئسم  وا  هک  نیا  رگم   ، تفرگ یم  میمصت  ًاروف  دش  یم  هداد 

. درب یم  یسیع  دزن  ًامیقتسم  ار  نآ  تروص  نیا  رد  هک   ، درک یم  دادملق  شتارایتخا 
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رابتعا رد  اما   ، دوب توافتم  مھ  زا  رایسب  سرطپ  سایردنآ و  یوخ  قلخ و  رتکاراک و 
مھ اب  یلاع  یا  هنوگ  هب  اھنآ  هک  دوش  تبث  هشیمھ  یارب  دیاب  اھنآ  هب  نداد 

دوسح سرطپ  یرونخس  ییاناوت  هب  تبسن  هاگچیھ  سایردنآ   . دنتشاد یراگزاس 
نینچ سایردنآ  پیت  نوچمھ  رت  نسم  درم  کی  هک  دوش  یمن  هدھاشم  بلغا   . دوبن
دیسر یمن  رظن  هب  هاگچیھ   . دراذگب دادعتسا  اب  رتناوج و  ردارب  کی  رب  یقیمع  ریثأت 

یاھدرواتسد ای  اھ  ییاناوت  هب  تبسن  دح  نیرتمک  رد  یتح  سرطپ  سایردنآ و  هک 
قیرط زا  ًاتدمع  هک  یماگنھ   ، تساکیطنپ زور  رصع  رخاوا  رد   . دنشاب دوسح  رگیدکی 
، دش هدوزفا  یھاشداپ  هب  ناور  رازھ  ود   ، سرطپ زیگنارب  ماھلا  یژرنارپ و  ۀظعوم 

ملاحشوخ اما   ، مھد ماجنا  ار  راک  نیا  متسناوتن  نم  : ” تفگ شردارب  هب  سایردنآ 
داتسا دزن  ارم  رگا  و  : ” تفگ وا  هب  خساپ  رد  سرطپ  و  “ . تسناوت هک  مراد  یردارب  هک 
راک نیا  ماجنا  یارب   ، یدوبن ممصم  وا  دزن  نم  نتشاد  هاگن  رد  رگا  یدوب و  هدرواین 

تابثا ، و  دندوب ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  سرطپ  سایردنآ و  “ . مدوب یمن  اجنیا  نم 
هب دننک و  یگدنز  مھ  اب  شمارآ  حلص و  رد  دنناوت  یم  ناردارب  یتح  هک  دندرک 

. دننک راک  مھ  اب  رثؤم  یا  هنوگ 

دادن رازآ  ار  رت  نسم  ِسایردنآ  زگرھ  نیا  اما   ، دش فورعم  سرطپ  تساکیطنپ  زا  دعب 
. دوش یفرعم  سرطپ “ نوعمش  ِردارب   ” ناونع هب  شیوخ  رمع  ۀدنامیقاب  یط  هک 

هک یماگنھ  یتح   . دوب اھناسنا  رواد  نیرتھب  سایردنآ   ، نویراوح یگمھ  نایم  زا 
وا  ، دراد دوجو  یلاکشا  اھنآ  راد  هنازخ  یارب  هک  دندرب  یمن  نامگ  نارگید  زا  کیچیھ 

نتفرگ لکش  لاح  رد  یگتفشآ  یطویرخسا  یادوھی  بلق  رد  هک  تسناد  یم 
گرزب تمدخ   . تفگن یزیچ  اھنآ  زا  کیچیھ  هب  دوخ  یاھینارگن  هب  عجار  وا  اما  ؛  تسا
اب هطبار  رد  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ هب  نداد  زردنا  رد  یھاشداپ  هب  سایردنآ 
هدش مازعا  دنوادخ  تراشب  مالعا  یارب  هک  دوب  ینارگتراشب  نیتسخن  باختنا 

هیلوا ناربھر  نیا  هب  یھاشداپ  یرادا  روما  یھدنامزاس  ۀرابرد  نینچمھ  وا   . دندوب
ناناوج ۀتفھن  یاھدادعتسا  ناھنپ و  عبانم  فشک  یارب  سایردنآ   . داد یم  هرواشم 

. تشاد یدایز  ییاناوت 

شراگن کی  نتشون  سایردنآ   ، الاب ملاع  هب  یسیع  جارعم  زا  سپ  دوز  یلیخ 
. دومن زاغآ  ار  شیوخ  ۀدرک  تمیزع  داتسا  یاھشنک  اھ و  هتفگ  یرایسب  زا  یصخش 

دنتفرگ ماجنا  یصوصخ  ۀتشاگن  نیا  زا  یرگید  یاھ  تشونور   ، سایردنآ گرم  زا  دعب 
نیا  . دندش رشتنم  هنادازآ  یحیسم  یاسیلک  نیزاغآ  ناراگزومآ  نایم  رد  و 

رییغت  ، دندش حالصا   ، دندش شیاریو  ًابقاعتم  سایردنآ  یمسرریغ  یاھتشاددای 
یگدنز زا  یلاوتم  ًاتبسن  تیاور  کی  اھنآ  هک  نیا  ات   ، دش هفاضا  اھنآ  رب  ، و  دندش هداد 
هداد رییغت  ۀخسن  دنچ  نیا  نایم  زا  هخسن  نیرخآ   . دنداد لیکشت  ار  نیمز  رد  داتسا 

طسوت یلصا  ۀخسن  هک  نیا  زا  دعب  لاس  دصکی  دودح  رد   ، هدش حالصا  هدش و 
دوبان شتآ  اب  هیردنکسا  رد   ، دش هتشون  یراوح  هدزاود  نایم  زا  هدیزگرب  نیتسخن 
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. دیدرگ

تردق ، و  دوب خسار  یمزع  ، و  یقطنم ۀشیدنا   ، نشور شنیب  اب  یدرم  سایردنآ 
دوبمک وا  یوخ  قلخ و  ناصقن   . دوب وا  یلاع  تابث  ۀدنریگ  رب  رد  وا  رتکاراک  ۀداعلا  قوف 
ار شنارای  هنارّبدم  نیسحت  قیرط  زا  تسناوتن  اھراب  وا  ؛  دوب وا  قوش  روش و 

شناتسود دنمشزرا  یاھدرواتسد  زا  دیجمت  رد  وا  یفرح  مک  . و  دنک قیوشت 
دنچ نادرم  نآ  زا  یکی  سایردنآ   . دوب یراکایر  یسولپاچ و  زا  وا  ترفن  زا  یشان 

. دوب عضاوتم  ، و  قفوم  ، هتخاس دوخ   ، نیتم  ، هرنھ

زا کی  رھ  هک  دراد  تقیقح  زین  نیا  اما   ، دندوب یسیع  قشاع  نویراوح  زا  کی  رھ 
هژیو ۀبذاج  کی  یراوح  رھ  یارب  هک  یتیصخش  یاھیگژیو  یخرب  لیلد  هب  نت  هدزاود 

یسیع و تابثاب  تقادص  لیلد  هب  سایردنآ   . دندوب هدش  وا  بذج  تشاد 
کی هب  اھناسنا  هک  یماگنھ   . درک یم  نیسحت  ار  یو  وا  ۀبئاش  یب  یشنم  گرزب 
اب ار  وا  هک  دندش  یم  رادروخرب  رفاو  لیم  نیا  زا   ، دنتخانش یم  ار  یسیع  هراب 

ار وا  ایند  مامت  دنتساوخ  یم  یتسار  هب  اھنآ  ؛  دنراذگب کارتشا  هب  ناشناتسود 
. دسانشب

هدنکارپ میلشروا  زا  ار  نویراوح  ماجنارس  دعب  نارود  یاھرازآ  تیذا و  هک  یماگنھ 
نیا زا  دعب  ، و  درک رفس  هینودقم  ، و  ریغص یایسآ   ، ناتسنمرا هب  سایردنآ   ، تخاس
ریگتسد و ایاچآ  رد  ارتاپ  رد  ماجنارس   ، دروآ یھاشداپ  هب  ار  رفن  رازھ  نیدنچ  هک 

، و داد ناج  بیلص  یور  دنمونت  درم  نیا  ات  دیشک  لوط  لماک  زور  ود   . دیدرگ بولصم 
نامسآ یھاشداپ  تاجن  ۀدژم  ندومن  مالعا  هب  وا   ، راب گوس  تاعاس  نیا  لوط  رد 

. داد همادا  رثؤم  یا  هنوگ  هب 

سرطپ نوعمش  - 2

هس  ، دوب لھأتم  وا   . دوب هلاس  یس   ، تسویپ نویراوح  هب  نوعمش  هک  یماگنھ 
، سایردنآ  ، وا ردارب   . درک یم  یگدنز  موحانرفک  کیدزن   ، ادیص تیب  رد  ، و  تشاد دنزرف 

ناریگیھام ود  رھ  سایردنآ  سرطپ و   . دندرک یم  یگدنز  وا  اب  شرسمھ  ردام  و 
. دندوب یدِبِز  نارسپ  کیرش 

، دنک یفرعم  داتسا  هب  یراوح  نیمود  ناونع  هب  ار  نوعمش  سایردنآ  هک  نآ  زا  شیپ 
سرطپ مان  نوعمش  هب  یسیع  هک  یماگنھ   . تخانش یم  ار  یو  وا  هک  دوب  یتدم 

ینامدوخ مسا  عون  کی  نیا  هک  دوب  انب  ؛  داد ماجنا  ار  راک  نیا  دنخبل  کی  اب   ، داد ار 
لوجع یداعریغ و  درف  کی  تروص  هب  ًالماک  شناتسود  مامت  یارب  نوعمش   . دشاب
طایتحا اب  ِراعتسم  ِمان  نیا  هب  یسیع  اھدعب  هک  تسا  تسرد   . دوب هدش  هتخانش 

. دومن لصو  مھم  دیدج و  ینعم  کی  هدش  اطعا 
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یروط وا   . دوب نیب  شوخ  کی  یشیدنا و  شیپ  نودب  ارگشنک  یدرم  سرطپ  نوعمش 
هنادازآ دیدش  تاساسحا  نداد  ناشن  رد  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هک  دوب  هدش  گرزب 
رکف نودب  نتفگ  نخس  هب  اریز   ، دش یم  وربور  لکشم  اب  امئاد  وا  ؛  دنک یور  هدایز 

شنارای ناتسود و  مامت  یارب  نینچمھ  یرکف  یب  عون  نیا   . داد یم  همادا  ندرک 
هب راب  نیدنچ  شداتسا  یوس  زا  دش  بجوم  درک و  یم  داجیا  هفقو  یب  تالکشم 

یاھفرح ۀطساو  هب  سرطپ  هک  یلیلد  اھنت   . دریگ رارق  شنزرس  دروم  میالم  روط 
دای ناوا  نامھ  رد  هک  دوب  نیا  دشن  یرتشیب  تالکشم  راچد  شیوخ  ۀنارکف  یب 
زا یرایسب  ۀرابرد  دزرو  تردابم  ینلع  یاھحرط  ماجنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تفرگ 

. دنک تبحص  سایردنآ  شردارب  اب  دوخ  یاھ  هشقن  اھحرط و 

یعیبط و ربھر  کی  نینچمھ  وا   . دوب روشرپ  اویش و   ، سیلس نارنخس  کی  سرطپ 
قیمع ۀدننک  لالدتسا  کی  اما   ، دوب عیرس  دنمشیدنا  کی   ، اھناسنا زیگنارب  ماھلا 

هک یلاح  رد  ، و  نویراوح عومجم  زا  شیب   ، دیسرپ یم  یرایسب  یاھشسرپ  وا   . دوبن
هنادرخبان هنارکف و  یب  اھنآ  زا  یرایسب   ، دندوب طوبرم  بوخ و  اھشسرپ  نیا  تیرثکا 

زا  . تخانش یم  بوخ  ًاتبسن  ار  شنھذ  اما   ، تشادن فرژ  نھذ  کی  سرطپ   . دندوب
رطاخ هب  نارگید  هک  یلاح  رد   . دوب یناھگان  لمع  عیرس و  میمصت  اب  یدرم  وا  ور  نیا 

ندید یارب  سرطپ   ، دندرک یم  وگتفگ  یگدز  تفگش  اب  لحاس  رد  یسیع  ندید 
. درک یم  انش  لحاس  ات  دیرپ و  یم  طسو  هب  داتسا 

هداعلا قوف  تمیالم  درک  یم  نیسحت  رایسب  یسیع  رد  سرطپ  هک  یگژیو  کی 
وا  . دش یمن  هتسخ  یسیع  یرابدرب  هب  ندرک  رکف  زا  زگرھ  سرطپ   . دوب وا  یلاع 

، راب تفھ  هبترم  داتفھ  هکلب  راب  تفھ  اھنت  هن   ، راکاطخ ندیشخب  ۀرابرد  سرد  نیا 
نآ لوط  رد  داتسا  ۀدنشخب  رتکاراک  تاریثأت  نیا  ۀرابرد  وا   . درکن شومارف  زگرھ  ار 

رد یسیع  یدمعریغ  هنارکف و  یب  راکنا  زا  دعب  هلصافالب  زیگنا  مغ  کیرات و  یاھزور 
. درک رکف  رایسب  مظعا  نھاک  تایح 

یطارفا تلاح  کی  زا  یناھگان  روط  هب  وا  ؛  دوب ناسون  رد  ینارگن  اب  سرطپ  نوعمش 
دیوشب و ار  شیاھاپ  یسیع  دادن  هزاجا  وا  ادتبا   . درک یم  ناسون  رگید  طارفا  هب 
رد اما   . دوش هتسش  ًامامت  هک  درک  سامتلا  داتسا  خساپ  ندینش  اب   ، سپس

دنتشاد و وا  رس  رد  همشچرس  سرطپ  یاھ  بیع  هک  تسناد  یم  یسیع   ، تیاھن
هک دوب  یلدزب  تعاجش و  یاھ  هزیمآ  نیرت  حیضوت  لباقریغ  زا  یکی  وا   . شبلق رد  هن 
. دوب یتسود  یرادافو و  وا  توق  گرزب  ۀطقن   . تسا هتشاد  دوجو  نیمز  رد  نونکات 
نیا مغر  هب  دوجو  نیا  اب  . و  تشاد تسود  ار  یسیع  ًاتقیقح  یتسار و  هب  سرطپ 
رازگتمدخ رتخد  کی  داد  هزاجا  هک  دوب  ریغتم  تابث و  یب  نانچ  وا   ، یرادافو عیفر  تردق 
ربارب رد  تسناوت  یم  سرطپ   . دوش شداتسا  رورس و  رکنم  هک  دنک  کیرحت  ار  وا 
ازھتسا ربارب  رد  اما   ، دنک یگداتسیا  میقتسم  ۀلمح  زا  رگید  لکش  رھ  رازآ و  تیذا و 
هجاوم ور  رد  ور  ۀلمح  کی  اب  وا  هک  یماگنھ   . تسشن یم  بقع  دش و  یم  سویأم 
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ریگلفاغ تشپ  زا  هلمح  کی  اب  هک  یتقو  اما   ، دوب عاجش  زابرس  کی  تشگ  یم 
. دوب هدرک  زک  سرت  زا  ِلدزب  کی  دش  یم 

نایم رد  پیلیف  راک  زا  داھن و  شیپ  هب  ماگ  هک  دوب  یسیع  یراوح  نیتسخن  سرطپ 
هیکاطنا رد  اھدعب  دوجو  نیا  اب  ؛  درک عافد  نایدوھیریغ  نایم  رد  سلوپ  اھیرماس و 

ًاتقوم وا   . داد هدیقع  رییغت  دش  هجاوم  هدننک  رخسمت  ِنایارگ  یدوھی  اب  هک  یماگنھ 
دورف دوخ  رس  رب  ار  سلوپ  یاورپ  یب  شھوکن  طقف  ، و  تفرگ هرانک  نایدوھیریغ  زا 

. دروآ

فارتعا بلق  مامت  اب  یسیع  ماوت  تینابر  تیرشب و  هب  هک  دوب  یراوح  نیتسخن  وا 
نادنچ سرطپ   . دومن راکنا  ار  وا  هک  دوب  ادوھی —  زج  هب  یراوح —  نیتسخن  ، و  درک
طارفا قوش  روش و  فعش و  یاھربا  زا  هک  تشادن  تسود  اما   ، دوبن زادرپایور  کی 

. دیآ دورف  تیعقاو  حور  یب  هداس و  یایند  هب  رفاو 

درک و یم  تیادھ  ار  تیعمج  تکرح  ای   ، ًارھاظ ًالمع و   ، یسیع ندومن  لابند  رد  وا 
رگ هظعوم  وا  اما  “ . درک یم  لابند  دایز  ۀلصاف  اب   — ” داتفا یم  بقع  اھنآ  زا  ای 
رارقتسا یارب  رگید  درم  کی  رھ  زا  شیب  سلوپ  زج  هب  وا  ؛  دوب نت  هدزاود  ۀتسجرب 

ۀشوگ راھچ  هب  ار  یھاشداپ  ناروآ  مایپ  لسن  کی  رد  ، و  داد ماجنا  راک  یھاشداپ 
. درک مازعا  نیمز 

اب ، و  تفای زاب  ار  دوخ  درک  راکنا  ار  داتسا  هدزباتش  روط  هب  راب  دنچ  هک  نیا  زا  دعب  وا 
ار یریگیھام  یاھروت  یوس  هب  تشگزاب  هار  سایردنآ  ۀنامیھف  هنازوسلد و  تیادھ 

بولصم زا  دعب  دنبایرد  ات  دندنام  اجنآ  رد  نویراوح  هک  نیا  نمض   ، دومن یربھار  ون  زا 
هک تفای  نانیمطا  لماک  روط  هب  وا  هک  نیا  زا  سپ   . داد دھاوخ  خر  هچ  یسیع  ندش 

هتفریذپ داتسا  نارای  عمج  هب  ون  زا  هک  تفای  یھاگآ  تسا و  هدیشخب  ار  وا  یسیع 
دش رو  هلعش  شناور  نورد  رد  کانبات  روط  هب  نانچ  یھاشداپ  شتآ   ، تسا هدش 
هدنھد تاجن  گرزب و  رون  کی  هب  دندرب  یم  رس  هب  یکیرات  رد  هک  نت  نارازھ  یارب  هک 

. دش لیدبت 

یدوھیریغ یاھاسیلک  نایم  رد  سلوپ  هک  نیا  زا  شیپ  میلشروا و  کرت  زا  سپ 
زا درک و  رفس  هدرتسگ  روط  هب  سرطپ   ، دوش لیدبت  هدننک  یربھر  حور  هب  یحیسم 
هک ییاھاسیلک  زا  یرایسب  زا  یتح  وا   . دومن رادید  سُتْنِرُق  ات  لباب  زا  اھاسیلک  ۀیلک 
سرطپ و هچ  رگا   . درک تمدخ  اھنآ  هب  دومن و  رادید  دندوب  هدش  اپرب  سلوپ  طسوت 

یارب  ، دندوب توافتم  رایسب  تایھلا  رد  یتح  ، و  تالیصحت وخ و  قلخ و  رد  سلوپ 
. دندرک راک  مھ  اب  گنھامھ  یا  هنوگ  هب  ناشدعب  یاھلاس  لوط  رد  اھاسیلک  ییاپرب 

زا یزیچ   ، هدش تبث  سقرم  لیجنا  رد  اقول و  طسوت  ًاشخب  هک  ییاھ  هظعوم  رد 
رد وا  دنمتردق  شراگن  ۀویش   . تسا هدش  هداد  ناشن  سرطپ  شزومآ  کبس و 
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هدش هداد  ناشن  رتھب  هدش  هتخانش  سرطپ  لوا  ۀلاسر  ناونع  هب  هک  شا  همان 
دوش هداد  رییغت  سلوپ  درگاش  کی  طسوت  همان  ًادعب  هک  نیا  زا  شیپ  لقادح  ؛  تسا

. تشاد تحص  رما  نیا 

دعاقتم ار  نایدوھی  دومن  شالت  هک  دیزرو  رارصا  هابتشا  نیا  ماجنا  هب  سرطپ  اما 
نایدوھی ۀدنھد  تاجن  نامھ  یتسار  هب  عقاو و  رد   ، تیاھن رد  یسیع  هک  دزاس 
ناونع هب  یسیع  میھافم  نایم  شگرم  زور  ات  تسرد  سرطپ  نوعمش   . تسا
ناونع هب  ناسنا  رسپ  ، و  ایند یجان  ناونع  هب  حیسم   ، نایدوھی ۀدنھد  تاجن 
راچد شنھذ  رد  نانچمھ   ، رشب عون  مامت  تبحماب  ردپ   ، دنوادخ یزاسراکشآ 

. دوب یمگردرس 

هب نانز  هورگ  زا  یوضع  ناونع  هب  اھلاس  وا   . دوب اناوت  رایسب  نز  کی  سرطپ  رسمھ 
وا  ، دش هدنار  نوریب  میلشروا  زا  سرطپ  هک  یماگنھ  ، و  درک راک  لوبق  لباق  یا  هنوگ 

یھارمھ وا  یتراشب  یاھرفس  ۀیلک  رد  زین  اھاسیلک و  هب  شیاھرفس  ۀیلک  رد  ار 
هب مور  رد  ینادیم  رد  وا   ، دومن میلست  ار  شیگدنز  وا  رومان  رھوش  هک  یزور  . و  درک

. دش باترپ  یشحو  تاناویح  نایم 

، ینورد ۀریاد  دارفا  زا  یکی   ، یسیع یمیمص  رای  کی   ، سرطپ  ، درم نیا  ور  نیا  زا  و 
نیا ات   ، دیامن مالعا  راختفا  تردق و  اب  ار  یھاشداپ  ۀدژم  ات  تفر  نوریب  میلشروا  زا 

یو هب  وا  ناگدننک  ریسا  هک  یماگنھ  ؛ و  دیسر ماجنا  هب  وا  یتامدخ  راک  تیمامت  هک 
دیاب بیلص —  یور  دوب —  هدرم  شرورس  هک  هنوگ  نامھ  هب  هک  دنداد  عالطا 
نوعمش بیترت  نیدب  . و  تشادنپ یلاع  تاراختفا  ۀدننک  تفایرد  ار  دوخ   ، دریمب

. دش هدیشک  بیلص  هب  مور  رد  سرطپ 

یدبز بوقعی  - 3

اھنآ یسیع  دندوب و  نویراوح  وزج  هک  یدبز  نارسپ  ود  نایم  زا  رتگرزب  رسپ   ، بوقعی
، دوب لھأتم  وا   . دوب هلاس  یس  دش  یراوح  کی  یتقو   ، دیمان یم  ردنت “ نارسپ   ” ار

ردپ و هب  کیدزن   ، ادیص تیب   ، موحانرفک شوح  لوح و  رد  ، و  تشاد دنزرف  راھچ 
شرتناوج ردارب  اب  یھارمھ  رد  ، و  دوب ریگیھام  کی  وا   . درک یم  یگدنز  شردام 

بوقعی  . داد تبثم  خساپ  دوخ  یناوخارف  هب  نوعمش  سایردنآ و  اب  طابترا  رد  انحوی و 
یراوح رھ  زا  رت  ینالوط  یتدم  هک  دندوب  رادروخرب  تیزم  نیا  زا  انحوی  شردارب  و 

. دنتخانش یم  ار  یسیع  رگید 

یاراد وا  دیسر  یم  رظن  هب  یتسار  هب  ؛  دوب وخ  قلخ و  ضقانت  کی  اناوت  یراوح  نیا 
هتخیگنارب یوق  تاساسحا  ۀطساو  هب  اھنآ  یات  ود  رھ  ، و  تسا تشرس  ود 

هب دش  یم  هتخیگنارب  لماک  لوط  هب  هرابکی  هب  وا  مشخ  هک  یماگنھ   . دندش یم 
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کیرحت یفکم  ردق  هب  هرابکی  هب  هک  یتقو   . دش یم  یتاساسحا  صاخ  روط 
، دش یم  مامت  نافوط  هک  یماگنھ  ، و  تشاد جازم  نیشتآ  عبط  کی  دش  یم 
ًالماک هک  هناھب  نیا  تحت  ار  نآ  دنک و  حیجوت  ار  دوخ  مشخ  تشاد  تداع  هشیمھ 

یاھینوگرگد نیا  زج  هب   . دھد هولج  هجوم  تسا  هناشنماسراپ  مشخ  یلجت  کی 
وا  . دوب سایردنآ  تیصخش  هیبش  رایسب  بوقعی  تیصخش   ، دولآ مشخ  بوانتم 
کی اما   ، تشادن ار  یرشب  تشرس  هب  تبسن  سایردنآ  یرگن  نورد  ای  تریصب 
نیرتھب بوقعی   ، دوبن یتم  رگا   ، سرطپ زا  دعب   . دوب رتھب  رایسب  یمومع  نارنخس 

. دوب نت  هدزاود  نایم  رد  یمومع  نارنخس 

مک تکاس و  زور  کی  تسناوت  یم   ، دوبن جازم  یمدمد  هجو  چیھ  هب  بوقعی  هچ  رگا 
ًالومعم وا   . دشاب بوخ  رایسب  یوگ  ناتساد  وگنخس و  کی  دعب  زور  دشاب و  فرح 

یدرم رابکی  زور  دنچ  رھ   ، نت هدزاود  نایم  رد  اما   ، درک یم  وگتفگ  یسیع  اب  هنادازآ 
. دوب حیضوت  لباقریغ  ِتوکس  یاھ  هرود  نیا  وا  گرزب  فعض  هطقن  کی   . دوب تکاس 

داھنشیپ کی  بناوج  ۀمھ  ندید  یارب  وا  ییاناوت  بوقعی  تیصخش  ۀتسجرب  ۀبنج 
تیمھا یعقاو و  موھفم  کرد  هب  همھ  زا  شیب  وا   ، نت هدزاود  یمامت  نایم  زا   . دوب

اما  ، دوب دنک  داتسا  میھافم  مھف  رد  ادتبا  رد  زین  وا   . دش کیدزن  یسیع  یاھشزومآ 
مایپ زا  رترب  تشادرب  کی  هب  وا   ، دنناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  شزومآ  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ 

ار یرشب  تعیبط  زا  یا  هدرتسگ  ۀنماد  تسناوت  بوقعی   . دوب هتفای  تسد  یسیع 
یبوخ هب  انحوی  شراددوخ  ردارب  ، و  لوجع سرطپ   ، هرنھ دنچ  ِسایردنآ  اب  وا  ؛  دمھفب

. تشاد یراگزاس 

ار ناشدوخ  یاھیراوشد  رگیدکی  اب  ندرک  راک  یارب  شالت  رد  انحوی  بوقعی و  هچ  رگا 
اھنآ  . دنتسھ راگزاس  رگیدکی  اب  بوخ  هچ  هک  دوب  شخب  ماھلا  نآ  ۀدھاشم   ، دنتشاد
راظتنا ردارب  ود  زا  ًالومعم  هک  روطنآ  اما   ، دندوبن قفوم  ًالماک  سرطپ  سایردنآ و  لثم 

رگ اما   . ممصم هدندکی و  ناردارب  نینچ  زا  هژیو  هب   ، دندرک لمع  رتھب  رایسب  دور  یم 
اھ هبیرغ  اب  هسیاقم  رد  یدِبِز  نارسپ  ود  نیا   ، دسر رظن  هب  بیجع  تسا  نکمم  هچ 

اھنآ ؛  دنتشاد یدایز  ۀفطاع  مھ  یارب  اھنآ   . دندوب رتابیکش  رایسب  مھ  هب  تبسن 
دنتساوخ یم  هک  دندوب  ردنت “ نارسپ   ” نیمھ  . دندوب یداش  یاھیزابمھ  هشیمھ 
هب تبسن  ًارھاظ  هک  ار  ییاھیرماس  ات  دزیر  ورف  شتآ  نامسآ  زا  دنھد  رد  ادن 
بوقعی ماگنھبان  گرم  اما   . دزاس دوبان  دندوب  هداد  ناشن  یمارتحا  یب  ناشداتسا 

. داد رییغت  دایز  ۀزادنا  هب  ار  انحوی  شرتناوج  ردارب  نیشتآ  یوخ  قلخ و 

. دوب داتسا  ۀنازوسلد  ۀفطاع  درک  یم  نیسحت  رایسب  بوقعی  هک  یسیع  یگژیو  نآ 
داجیا یدایز  ۀبذاج  وا  یارب   ، ریقف ینغ و   ، گرزب کچوک و  هب  یسیع  ۀنامیھف  ۀقالع 

. درک یم 

، سایردنآ هارمھ  هب  وا   . دوب نزاوتم  ًالماک  زیر  همانرب  دنمشیدنا و  کی  یدبز  بوقعی 
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لوجع زگرھ  اما  دوب  عطاق  درف  کی  وا   . دوب نویراوح  هورگ  زا  رت  لوقعم  دارفا  زا  یکی 
. دوب سرطپ  یارب  یلاع  نزاوت  خرچ  کی  وا   . دوبن

، و دوب رھاظتمریغ  نکراک  کی  ، و  هرمزور مداخ  کی   ، یشیامنریغ نتورف و  وا 
یصاخ شاداپ  دیمھف  ار  یھاشداپ  یعقاو  ینعم  زا  یزیچ  هرابکی  هب  هک  یماگنھ 
هب دومن  تساوخرد  هک   ، انحوی بوقعی و  ردام  ناتساد  رد  یتح  . و  درکن بلط 

دای هب  دیاب   ، دوش هداد  یسیع  پچ  تسد  تسار و  تسد  رد  یماقم  شنارسپ 
ناشن اھنآ  هک  یماگنھ  . و  دومن ار  تساوخرد  نیا  هک  دوب  ردام  نیا  هک  دوش  هدروآ 
هداد صیخشت  دیاب   ، دنا هدامآ  ییاھتیلوئسم  نینچ  نتفرگ  هدھع  هب  یارب  دنداد 

هاگآ مور  تردق  دض  رب  داتسا  یضرف  شروش  هب  طوبرم  تارطاخم  زا  اھنآ  هک  دوش 
یسیع هک  یماگنھ   . دنزادرپب اھب  دندوب  رضاح  نینچمھ  اھنآ  هک  نیا  ، و  دندوب

. دنتسھ هک  دنداد  خساپ  اھنآ   ، دنشونب تارطاخم  ناجنف  زا  دنرضاح  اھنآ  ایآ  دیسرپ 
اب ًاعطق  وا  تشاد —  تقیقح  ًالمع  نیا   ، دوش یم  طوبرم  بوقعی  هب  هک  اجنآ  ات  و 
هک دوب  یراوح  نیتسخن  وا  دش  هدید  هک  روطنامھ  ، و  دیشون ناجنف  نیا  زا  داتسا 
هتشک ریشمش  اب  اپیرگا  سیدوریھ  طسوت  ناوا  نامھ  رد  ، و  دومن هبرجت  ار  تداھش 
طخ رد  ار  شیگدنز  هک  دوب  نت  هدزاود  نایم  زا  درف  نیتسخن  بوقعی  ور  نیا  زا   . دش
زا رگید  نویراوح  ۀیلک  زا  شیب  اپیرگا  سیدوریھ   . دومن ادف  یھاشداپ  دربن  دیدج 
هک یماگنھ  اما   ، دوب شوماخ  تکاس و  بلغا  یتسار  هب  وا   . دیسرت یم  بوقعی 

. دوب ممصم  عاجش و   ، تفرگ یم  رارق  شلاچ  دروم  دش و  یم  هتخیگنارب  شتاداقتعا 

نانچ اب   ، دیسر ارف  نایاپ  هک  یماگنھ  ، و  تسیز لماک  دح  ات  ار  شیگدنز  بوقعی 
وا نیچربخ  هدننک و  مھتم  یتح  هک  دومن  یرادیاپ  یریذپان  للخ  تعاجش  تناتم و 

ۀنحص زا  هک  تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  نانچ   ، درک تکرش  وا  مادعا  همکاحم و  رد  هک 
. ددنویپب یسیع  نویراوح  هب  ات  دش  رود  ناباتش  بوقعی  گرم 

یدبز انحوی  - 4

زا درف  نیرتناوج  تشاد و  لاس  راھچ  تسیب و   ، دش یراوح  کی  انحوی  هک  یماگنھ 
وا ؛  درک یم  یگدنز  ادیص  تیب  رد  شردام  ردپ و  اب  دوب و  درجم  وا   . دوب نت  هدزاود  نایم 
. درک یم  راک  بوقعی  شردارب  اب  سرطپ  سایردنآ و  اب  تکارش  رد  دوب و  ریگیھام  کی 
هب داتسا  ۀداوناخ  اب  دروخرب  رد   ، نآ زا  سپ  مھ  ندش و  یراوح  زا  شیپ  مھ  انحوی 

ردام  ، میرم هک  یتقو  ات  وا  ، و  درک یم  لمع  یسیع  یصخش  ۀدنیامن  ناونع 
. تشاد هدھع  هب  ار  تیلوئسم  نیا  نانچمھ  دوب  هدنز  یسیع 

یسیع ۀداوناخ  روما  رد  دوب و  نت  هدزاود  نایم  زا  درف  نیرتناوج  انحوی  هک  اجنآ  زا 
ناوت یمن  تقیقح  رد  اما   ، دوب زیزع  رایسب  داتسا  یارب   ، دوب کیدزن  وا  هب  رایسب 
نینچ دیناوت  یمن  امش   . دوب تشاد “ تسود  یسیع  هک  یراوح  نآ   ” وا هک  تفگ 
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راکھانگ یرادبناج  نداد  ناشن  هب  یسیع  نوچمھ  راوگرزب  یتیصخش  هک  دیرادنپ 
نیا  . دشاب هتشاد  تسود  نیریاس  زا  شیب  ار  شنویراوح  زا  یکی  هک  نیا   ، دشاب

نیا هب  یرتشیب  گنر  دوب  یسیع  یصخش  رایتسد  هس  زا  یکی  انحوی  هک  تیعقاو 
رت ینالوط  یتدم  یارب  بوقعی  شردارب  هارمھ  هب  انحوی   ، نآ رب  هوالع   . داد اطخ  ۀدیا 

. تخانش یم  ار  یسیع  نارگید  زا 

ناونع هب   ، دندش یراوح  هک  نیا  زا  دعب  یدوز  هب   ، انحوی ، و  بوقعی  ، سرطپ
نت هدزاود  باختنا  زا  دعب  یھاتوک  تدم   . دندش نییعت  یسیع  یصخش  نارایتسد 
هب  ، دنک لمع  هورگ  ریدم  ناونع  هب  ات  دیزگرب  ار  سایردنآ  یسیع  هک  یماگنھ  رد  و 
اب هک  ینک  باختنا  ار  تنارای  زا  نت  هس  ای  ود  وت  هک  مھاوخ  یم  نونکا  و  : ” تفگ وا 

هدروآرب ارم  ۀنازور  یاھزاین  دنھد و  نیکست  ارم   ، دننامب نم  رانک  رد  دنشاب و  نم 
یراوح هس   ، شا هژیو  ۀفیظو  ناونع  هب  تسا  رتھب  هک  درک  رکف  سایردنآ  و  “ . دنزاس
تکربرپ تمدخ  نیا  یارب  دوخ  هک  دوب  لیام  وا   . دنک باختنا  ار  یدعب  ۀیلوا  ۀدیزگرب 
نامرف ًاروف  وا  اذل  ؛  دوب هداد  وا  هب  شیپ  زا  ار  وا  تیرومأم  داتسا  اما   ، دوش بلطواد 

. دننک لصو  یسیع  هب  ار  دوخ  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ هک  داد 

هک نآ  اما   ، تشاد یرایسب  ینتشاد  تسود  ِیتیصخش  یاھیگژیو  یدبز  انحوی 
. دوب وا  ۀدش  ناھنپ  ًالماک  ًالومعم  اما  طرفم  ِینیبدوخ  دوبن  ینتشاد  تسود  دایز 
نیا  . دروآ دوجو  هب  وا  رتکاراک  رد  یگرزب  دایز و  تارییغت  یسیع  اب  وا  ینالوط  طابترا 

هناکدوک شیب  مک و  ندش و  ریپ  زا  دعب  اما   ، تفای شھاک  دایز  ۀزادنا  هب  ینیبدوخ 
هب یتقو  هک  یروط  هب   ، دش رھاظ  ون  زا  یصخشم  دح  کی  ات  ینیبدوخ  نیا   ، ندش
، دراد دوخ  رب  ار  وا  مان  نونکا  هک  تخادرپ  یلیجنا  نتشون  رد  ناتان  ندرک  ییامنھار 

تسود یسیع  هک  یراوح   ” نآ ناونع  هب  ًاررکم  هک  درکن  گنرد  هدروخلاس  یراوح 
ناسنا رھ  زا  شیب  انحوی  هک  تیعقاو  نیا  هب  رظن   . دنک هراشا  شدوخ  هب  تشاد “
ۀدنیامن وا  هک  نیا  ، و  دش رتکیدزن  یسیع  ِندش  یمیمص  تسود  هب  رگید  ِینیمز 
دیسر یا  هطقن  هب  وا  هک  تسین  بیجع   ، دوب روما  یرایسب  رد  وا  یصخش  ۀدیزگرب 

وا اریز   ، دنک یقلت  تشاد “ تسود  یسیع  هک  یراوح   ” نآ تروص  هب  ار  شدوخ  هک 
دامتعا یو  هب  ًاررکم  یسیع  هک  تسا  یراوح  نآ  وا  هک  تسناد  یم  ًاعطق 

. دیزرو یم 

، عاجش عیرس و  وا  ؛  دوب وا  ندوب  نانیمطا  لباق  انحوی  رتکاراک  رد  یگژیو  نیرت  یوق 
نیرتناوج وا   . دوب ینیبدوخ  ۀصیصخ  نیا  وا  فعض  هطقن  نیرتگرزب   . دوب راکادف  رادافو و 
سول یردق  طقف  وا  دیاش   . دوب نویراوح  هورگ  درف  نیرتناوج  شردپ و  ۀداوناخ  وضع 
انحوی اما   . دوب هدش  راتفر  وا  لیم  دروم  دح  زا  شیب  یکدنا  دیاش  ؛  دوب هدمآ  راب  هب 
هتفیش و دوخ  ناوج  درم  نآ  زا  توافتم  رایسب  صخش  عون  کی  اھلاس  زا  دعب 

. تسویپ یسیع  نویراوح  فوفص  هب  یگلاس  راھچ  تسیب و  رد  هک  دوب  هماکدوخ 

زا یزرورھم و   ، تشاد اھنآ  زا  ار  ینادردق  نیرتشیب  انحوی  هک  یسیع  یاھیگژیو  نآ 
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مامت هک  تشاذگ  وا  یور  یریثأت  نانچ  اھیگژیو  نیا  ؛  دوب داتسا  یگتشذگ  دوخ 
وا  . تفرگ رارق  هناراکادف  یردارب  یزرورھم و  سح  ۀطلس  تحت  وا  بقاعتم  یگدنز 
یراوح  ” ،“ ردنت رسپ   ” نیا  . تشون یزرورھم  ۀرابرد  تفگ و  نخس  یزرورھم  ۀرابرد 

ربنم رد  دوبن  رداق  رگید  لاسنھک  فقسا  هک  یماگنھ  سُسَفَا ،  رد  ؛ و  دش قشع “
، و دش یم  لمح  اسیلک  هب  یلدنص  کی  رد  دیاب  یلو   ، دنک هظعوم  دتسیاب و 

، دیوگب نارادنامیا  هب  هملک  دنچ  دش  تساوخرد  وا  زا  سیورس  نایاپ  رد  هک  یماگنھ 
“. دیرادب تسود  ار  رگیدمھ   ، نم کچوک  نادنزرف  : ” دوب نیا  وا  ۀتفگ  اھنت  اھلاس  یارب 

دایز وا   . دش یم  هتخیگنارب  وا  مشخ  هک  یماگنھ  زج  هب   ، دوب فرح  مک  یدرم  انحوی 
تحت رتشیب  وا  دنت  جازم   ، وا ندش  رتریپ  اب   . تفگ یم  نخس  مک  اما  درک  یم  رکف 

ندز فرح  هب  شیوخ  لیامت  مدع  رب  زگرھ  وا  اما   ، دش لرتنک  رتھب   ، تفرگ رارق  هبلغ 
دادعتسا زا  وا  اما   . دشن هریچ  لماک  روط  هب  یفرح  مک  نیا  رب  زگرھ  وا  ؛  درکن هبلغ 

. دوب رادروخرب  ایردنقالخ  هداعلا و  قوف  لیخت  کی  یارب  یبوخ 

رگن نورد  تکاس و  ِعون  نیا  رد  درادن  راظتنا  یسک  هک  تشاد  یرگید  یگژیو  انحوی 
بوقعی وا و  هطبار  نیا  رد   . دوب رابدربان  دح  زا  شیب  بصعتم و  یا  هزادنا  ات  وا   . دنک ادیپ 

رس رب  ات  دنھد  رد  ادن  دنتساوخ  یم  ود  رھ  اھنآ  دندوب —  مھ  هیبش  رایسب 
ییاھ هبیرغ  اب  انحوی  هک  یماگنھ   . دزیر ورف  شتآ  نامسآ  زا  خاتسگ  یاھیرماس 

عنم راک  نیا  ماجنا  زا  ار  اھنآ  ًاروف   ، دنداد یم  شزومآ  یسیع  مان  هب  هک  دش  وربور 
ینیب و گرزب  دوخ  زا  عون  نیا  اب  هک  دوبن  درف  اھنت  وا  نت  هدزاود  نایم  رد  اما   . دومن

. دوب هدش  راد  هکل  یرترب  سح 

یسیع هک  تشاد  رارق  شرگن  نیا  ریثأت  تحت  دایز  رایسب  روط  هب  انحوی  یگدنز 
تبقارم یارب  یسیع  هک  تسناد  یم  وا  ، و  دوب لوغشم  راک  هب  هناخ  نتشاد  نودب 

هب نینچمھ  انحوی   . دوب هدرک  مھارف  تاناکما  یرادافو  اب  ردقچ  شا  هداوناخ  ردام و  زا 
وا ، و  درک یم  یدردمھ  یسیع  اب  ًاقیمع   ، وا کرد  رد  یسیع  ۀداوناخ  یناوتان  لیلد 
هب  ، تیعضو نیا  یمامت   . دنتفرگ یم  هرانک  وا  زا  جیردت  هب  دنتشاد  اھنآ  هک  دوب  هاگآ 
ردپ تساوخ  ققحت  روظنم  هب  ار  دوخ  تساوخ  نیرت  مک  یسیع  هک  رما  نیا  هارمھ 

، دوب ضحم  دامتعا  رد  شا  هنازور  یگدنز  هک  نیا  درک و  یم  لوکوم  دعب  هب  ینامسآ 
رتکاراک رد  یمئاد  ریگمشچ و  یتارییغت  هک  تشاذگ  انحوی  یور  یقیمع  ریثأت  نانچ 

. دنداد ناشن  وا  بقاعتم  یگدنز  رساترس  رد  ار  دوخ  هک  یتارییغت   ، درک داجیا  وا 

نآ زا  رگید  نویراوح  زا  یکدنا  دادعت  هک   ، تشاد اورپ  یب  مارآ و  یتماھش  انحوی 
هب ماگ  ار  وا   ، یسیع یریگتسد  بش  رد  هک  دوب  یراوح  نامھ  وا   . دندوب رادروخرب 
وا  . درک یھارمھ  هناروسج  گرم  ماک  ات  تسرد  ار  شداتسا  دومن و  لابند  ماگ 

ردام اب  هطبار  رد  دوب و  سرتسد  رد  رضاح و  ینیمز  تعاس  نیرخآ  ات  تسرد 
ار یا  هفاضا  نیمارف  ات  دوب  هدامآ  دناسر و  ماجنا  هب  هنارادافو  ار  شتیلوئسم  یسیع 
کی  . دریذپب دوش  هداد  دوب  نکمم  داتسا  یناسنا  دوجو  تاظحل  نیرخآ  لوط  رد  هک 
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لاح رد  نت  هدزاود  هک  یماگنھ   . دوب دامتعا  لباق  ًالماک  انحوی   ، تسا یمتح  زیچ 
نیتسخن وا   . تسشن یم  یسیع  تسار  تسد  رد  ًالومعم  انحوی   ، دندوب اذغ  فرص 
یسیع نتساخرب  گرم  زا  هب  لماک  یعقاو و  روط  هب  هک  دوب  نت  هدزاود  نایم  زا  درف 

رد گرم  زا  نتساخرب  زا  دعب  داتسا  یتقو  هک  دوب  یسک  نیتسخن  ، و  دروآ نامیا 
. تخانش ار  وا   ، دمآ اھنآ  دزن  ایرد  رانک 

دوب هارمھ  رایسب  سرطپ  اب  یحیسم  شبنج  نیزاغآ  یاھتیلاعف  رد  یدبز  رسپ  نیا 
سرطپ تسار  تسد  یماح  وا   . دش میلشروا  یاسیلک  یلصا  نایماح  زا  یکی  و 

. دوب تساکیطنپ  زور  رد 

تسیب رد  وا   . درک جاودزا  شردارب  ۀویب  اب  انحوی   ، بوقعی تداھش  زا  دعب  لاس  دنچ 
. تفرگ یم  رارق  تبقارم  دروم  تبحماب  رتخد  ۀون  کی  طسوت  شیگدنز  رخآ  لاس 

، دش دیعبت  سومتاپ  ۀریزج  هب  لاس  راھچ  تدم  هب  تفر و  نادنز  هب  راب  نیدنچ  انحوی 
، دوبن کریز  ریبدت و  اب  انحوی  رگا   . دیسر تردق  هب  مور  رد  یرگید  روتارپما  هک  نیا  ات 
، اھلاس تشذگ  اب   . دش یم  هتشک  بوقعی  دوخ  رتوگ  کر  ردارب  لثم  کش  نودب 
نوناق نایرجم  ربارب  رد  یتقو  هک  دنتفرگ  دای   ، یسیع ردارب   ، بوقعی هارمھ  هب  انحوی 
خساپ  ” کی هک  دنتفایرد  اھنآ   . دندنب راک  هب  ار  هنادنمدرخ  یتشآ  دنوش  یم  رھاظ 

کی ناونع  هب  ار  اسیلک  هک  دنتفرگ  دای  نینچمھ  اھنآ  “ . دزاس یم  رود  ار  مشخ  مرن 
یھاشداپ  ” ناونع هب  هن  و  رشب “ عون  یعامتجا  تمدخ  ِفقو  یناحور  یردارب  ”

تردق هن  دنداد و  یم  شزومآ  ار  زیمآ  رھم  تمدخ  اھنآ   . دننک یگدنیامن  نامسآ “
. هاشداپ یھاشداپ و  مکاح — 

هب امش  نونکا  هک  ار  هفشاکم  باتک  دوب  تقوم  دیعبت  رد  سومتاپ  رد  یتقو  انحوی 
لماش هفشاکم  باتک  نیا   . تشون دیراد  هدش  فیرحت  هصالخ و  رایسب  لکش 

، انحوی نتشون  لابند  هب  هک  دوب  گرزب  یزاسراکشآ  کی  زا  هدنام  اج  هب  تاعطق 
باتک نیا   . دش فذح  نآ  رگید  یاھتمسق  دش و  دوقفم  نآ  زا  یدایز  یاھتمسق 

. تسا هدش  ظفح  هدش  یراکتسد  هکت و  هکت  لکش  هب  طقف 

فقسا هک  نیا  زا  دعب  ، و  درک راک  هفقو  یب  روط  هب   ، درک رفس  رایسب  انحوی 
هلاس هن  دون و  هک  یماگنھ  وا   . دش رقتسم  سُسَفَا  رد   ، دیدرگ ایسآ  یاھاسیلک 

سُسَفَا رد  انحوی “ تیاور  هب  لیجنا   ” حالصا هب  ِنتشون  رد  ار  ناتان  شراکمھ  دوب 
ۀتسجرب ملاع  ماجنارس  یدبز  انحوی   ، یراوح هدزاود  ۀیلک  نایم  زا   . درک ییامنھار 

دوب هلاس  کی  دص و  هک  یماگنھ  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 103  رد  وا   . دش تایھلا 
. درم سُسَفَا  رد  یعیبط  گرم  کی  اب 

واکجنک پیلیف  - 5
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یراوح راھچ  یسیع و  هک  یماگنھ   . دش باختنا  هک  دوب  یراوح  نیمجنپ  پیلیف 
ارف وا   ، دندوب لیلج  رد  اناق  هب  ندرا  دور  رد  ییحی  تاقالم  لحم  زا  نتفر  هار  رد  وا  ِلوا 

یسیع هک  دوب  یتدم   ، درک یم  یگدنز  ادیص  تیب  رد  پیلیف  هک  اجنآ  زا   . دش هدناوخ 
یگرزب درم  یتسار  هب  یسیع  هک  دوب  هدرکن  روطخ  وا  نھذ  هب  اما   ، تخانش یم  ار 

“. نک لابند  ارم  : ” تفگ وا  هب  یسیع  ندرا  دور  ۀرد  رد  زور  نآ  رد  هک  نیا  ات   ، تسا
، سایردنآ هک  دوب  هتفرگ  رارق  تیعقاو  نیا  ریثأت  تحت  یا  هزادنا  ات  نینچمھ  پیلیف 

. دندوب هتفریذپ  هدنھد  تاجن  ناونع  هب  ار  یسیع  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ

هب وا  ؛  تشاد لاس  تفھ  تسیب و   ، تسویپ نویراوح  هب  پیلیف  هک  یماگنھ 
وا هب  نویراوح  هک  یبقل   . تشادن یدنزرف  ماگنھ  نیا  رد  اما   ، دوب هدرک  جاودزا  یگزات 

هداد ناشن  وا  هب  تساوخ  یم  هشیمھ  پیلیف   . دوب یواکجنک “  ” ینعم هب  دنداد 
دنک ًاموزل  وا   . دنیبب ار  داھنشیپ  کی  قمع  دایز  وا  هک  دیسر  یمن  رظن  هب  زگرھ   . دوش
کی وا   . دوب وا  رتکاراک  گرزب  فعض  لیخت  نادقف  نیا   . دوب لیخت  دقاف  اما   ، دوبن نھذ 

. دوب تایعقاو  هب  دنمقالع  یلومعم و  درف 

؛ دش رادنامھم  پیلیف   ، دندش هداد  نامزاس  تمدخ  یارب  نویراوح  هک  یماگنھ 
. و تسا هدش  نیمأت  اھنآ  ۀشوت  تاقوا  مامت  رد  دوش  نئمطم  هک  دوب  نیا  وا  ۀفیظو 

اب مھ  وا  ؛  دوب وا  مظنم  ِیفاکشوم  وا  یگژیو  نیرت  یوق   . دوب یبوخ  رادنامھم  وا 
. دوب کیتامتسیس  مھ  باتک و  باسح و 

، دشرا دنزرف  زا  سپ   . رتخد راھچ  رسپ و  هس   ، دمآ هرفن  تفھ  ۀداوناخ  کی  زا  پیلیف 
یھاشداپ رد  ار  شا  هدوناخ  مامت  وا  یسیع  ندش  هدنز  زا  دعب  ، و  دوب یدعب  رفن  وا 
کی دنمناوت و  رایسب  یدرم  وا  ردپ   . دندوب ریگیھام  پیلیف  ِمدرم   . داد دیمعت 
پیلیف  . دوب یلومعم  رایسب  ۀداوناخ  کی  زا  شردام  اما   ، دوب قیمع  دنمشیدنا 

هک دوب  یدرم  وا  اما   ، دھد ماجنا  یگرزب  یاھراک  تشاد  راظتنا  ناوتب  هک  دوبن  یدرم 
یبوخ و هب  ار  اھنآ  ، و  دھد ماجنا  یگرزب  ۀقیرط  هب  ار  کچوک  یاھزیچ  تسناوت  یم 

کدنا تاعفد  هب  طقف  لاس  راھچ  یط  وا   . دھد ماجنا  شریذپ  لباق  یا  هنوگ  هب 
زا یرایسب  یتح   . دنک هیھت  اذغ  همھ  یاھزاین  نتخاس  هدروآرب  یارب  تسناوتن 

یگدامآ دقاف  ار  وا  تردن  هب  دوب  اھنآ  یگدنز  تاموزلم  زا  هک  یرارطضا  تابلاطم 
تیریدم رثؤم  هنادنمشوھ و  روط  هب  نویراوح  ۀداوناخ  ۀقوذآ  رابنا  شخب   . تفای یم 

. دش یم 

وا راتخاس  رد  فعض  ۀطقن  ؛  دوب وا  دنمشِوَر  ِندوب  نانیمطا  لباق  پیلیف  توق  ۀطقن 
هب راھچ  ات  مھ  یور  ود  ود و  نداد  رارق  رد  ییاناوت  مدع   ، دوب وا  لیخت  لماک  نادقف 

وا  . دوبن هدنزاس  دوخ  لیخت  رد  اما  دوب  رگ  هبساحم  یعازتنا  زیچ  کی  رد  وا   . دیآ تسد 
دح هزور و  رھ  یداع  درم  وا   . دوب لیخت  زا  یصاخ  عاونا  دقاف  لماک  روط  هب  ًابیرقت 
دوجو هنوگ  نیدب  یدایز  رایسب  نانز  نادرم و  اھ  هدوت  نایم  رد   . دوب یلومعم  طسوتم 
ۀدھاشم زا  اھنآ  ، و  دنھد شوگ  یسیع  ۀظعوم  شزومآ و  هب  دندمآ  یم  هک  دنتشاد 
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اقترا زیمآراختفا  ۀبتر  کی  هب  ناشدوخ  لثم  یسک  داتسا  ناھارمھ  نایم  رد  هک  نیا 
ناشدوخ لثم  یسک  هک  تیعقاو  نیا  زا  اھنآ  ؛  دنتفای یم  یناوارف  شمارآ  هدش  هداد 
. و دنتفای یم  بلق  توق  تسا  هتفای  یھاشداپ  روما  رد  ییالاو  هاگیاج  شیپ  زا 
هب وا  اریز   ، تخومآ رایسب  یرشب  ناھذا  یخرب  درکراک  ۀوحن  ۀرابرد  یسیع 
تساوخرد هب  اھراب  داد و  یم  شوگ  دایز  ییابیکش  اب  پیلیف  ۀنادرخبان  یاھشسرپ 

. داد تبثم  خساپ  دوش “ هداد  ناشن  وا  هب   ” هک شرشابم 

درک یم  نیسحت  ار  نآ  موادم  روط  هب  پیلیف  هک  یسیع  ۀرابرد  تیفیک  کی 
یزیچ یسیع  رد  تسناوت  یمن  هاگچیھ  پیلیف   . دوب داتسا  غیرد  یب  یدنمتواخس 

هتسویپ ِیتسد  هداشگ  نیا  وا  ، و  دشاب سیسخ  ای   ، رظن گنت   ، ریقح هک  دبایب 
. درک یم  شیاتس  ار  غیرد  یب  دوجوم و 

بلغا وا   . دشاب زیگنا  نیسحت  هک  تشاد  دوجو  پیلیف  تیصخش  ۀرابرد  یکدنا  زیچ 
،“ دننک یم  یگدنز  نآ  رد  سرطپ  سایردنآ و  هک  یرھش   ، ادیص تیب  پیلیف   ” ناونع اب 

تسناوت یمن  وا  ؛  دوب هدنھد  زیمت  شنیب  دقاف  ًابیرقت  وا   . تفرگ یم  رارق  تبحص  دروم 
یراع ًافرص  وا  ؛  دوبن نیبدب  وا   . دنک کرد  ار  صخشم  تیعضو  کی  ریگمشچ  تاناکما 
زا یکی  نایم  رد  وا   . دوب یونعم  شنیب  دقاف  دایز  ۀزادنا  هب  نینچمھ  وا   . دوب لیخت  زا 
ًارھاظ لاؤس  کی  ندیسرپ  یسیع و  نانخس  عطق  رد  داتسا  یاھثحب  نیرت  قیمع 

شنزرس یرکف  یب  نیا  یارب  ار  وا  زگرھ  یسیع  اما   . درک یمن  گنرد  هنادرخبان 
میھافم مھف  یارب  وا  یناوتان  هب  تبسن  دوب و  ابیکش  یو  هب  تبسن  وا  ؛  درکن

رطاخ هب  رگا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  یسیع   . دوب هظحالماب  شزومآ  ِرت  قیمع 
اھنت هن   ، دنک شنزرس  ار  پیلیف  هرابکی  هب  هدننک  تحاران  یاھشسرپ  نیا  ندیسرپ 

ار پیلیف  نانچ  یشنزرس  نینچ  هکلب   ، دومن دھاوخ  راد  هحیرج  ار  قداص  ناور  نیا 
هک درک  دھاوخن  یتحار  ساسحا  هاگچیھ  رگید  هک   ، درک دھاوخ  رطاخ  هدرزآ 

زا رامشیب  یاھدرایلیم  اضف  رد  وا  تارک  رد  هک  تسناد  یم  یسیع   . دسرپب یلاؤس 
قیوشت ار  اھنآ  یگمھ  تساوخ  یم  وا  ، و  دنراد دوجو  مھف  رید  هباشم  یاھناسنا 
اھشسرپ و اب  هک  دننک  یتحار  ساسحا  هشیمھ  دنرگنب و  وا  هب  هک  دنک 
یاھشسرپ هب  رتشیب  عقاو  رد  یسیع   ، هتشذگ نیا  زا   . دنیایب وا  دزن  ناشتالکشم 

یسیع  . دھد ماجنا  دوب  نکمم  هک  یا  هظعوم  هب  ات   ، دوب دنمقالع  پیلیف  ۀنادرخبان 
. دوب دنمقالع   ، اھناسنا یگمھ  عاونا   ، اھناسنا هب  دایز  هداعلا  قوف  ۀزادنا  هب 

ِیصخش نکراک  کی  اما   ، دوبن بوخ  یمومع  نارنخس  کی  نویراوح  هورگ  رادنامھم 
شکتمحز کی  وا  ؛  دش یمن  دیماان  یناسآ  هب  وا   . دوب قفوم  هدننک و  دعاقتم  رایسب 

نآ زا  وا   . دوب تخسرس  رایسب  دز  یم  تسد  نآ  هب  هک  یراک  رھ  ماجنا  یارب  دوب و 
رییغت نیتسخن  هک  یماگنھ  “ . ایب : ” دیوگب هک  دوب  رادروخرب  ردان  گرزب و  دادعتسا 

یاھ یگتسیاش  مدع  اھ و  یگتسیاش  ۀرابرد  تساوخ  یم   ، لیئانتن  ، وا ۀداد  شیک 
کی وا  “ . نیبب ایب و  : ” دوب نیا  پیلیف  رثؤم  خساپ   ، دنک ثحب  هرصان  یسیع و 
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ماجنا ار  راک  نیا  دیورب “  ” دنک بیغرت  ار  شناگدنونش  هک  دوبن  کیتامگد  رگ  هظعوم 
خر شراک  رد  هک  روطنیمھ  اھتیعضو  مامت  اب  وا   . دیھد ماجنا  ار  راک  نآ  دیھد و 
دروخرب “ — . داد مھاوخ  ناشن  وت  هب  ار  هار  نم  ؛  ایب نم  اب  “ — ” ایب  ” اب دنداد  یم 

یتح  . تسا شزومآ  لحارم  لاکشا و  مامت  رد  رثؤم  کینکت  هشیمھ  نیا  . و  درک یم 
هب هن   ، دنزومایب پیلیف  زا  ار  ناشنادنزرف  اب  ندرک  تبحص  رتھب  هار  دنناوت  یم  نیدلاو 

: لکش نیا  هب  هکلب   ،“ هدب ماجنا  ار  راک  نآ  ورب  هدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  ورب  : ” لکش نیا 
“. میراذگب نایم  رد  وت  اب  میھد و  ناشن  وت  هب  ار  رتھب  هار  ات  ایب  ام  اب  ”

ناینانوی هک  یتقو   ، دیدج تیعضو  کی  اب  شدوخ  نداد  قابطنا  یارب  پیلیف  یناوتان 
میلیام ام   ، اقآ : ” دنتفگ اھنآ   . دش هداد  ناشن  یبوخ  هب   ، دندمآ وا  دزن  میلشروا  رد 
دیسرپ یم  ار  یلاؤس  نینچ  هک  یدوھی  رھ  هب  پیلیف  لاح  “ . مینیبب ار  یسیع 
یشزومآ چیھ  تسناوت  یمن  پیلیف  ، و  دندوب هناگیب  نادرم  نیا  اما  “ . ایب  ” تفگ یم 

هک ار  یزیچ  اھنت  اذل  ؛  دروآ رطاخ  هب  یدراوم  نینچ  اب  هطبار  رد  دوخ  یاھ  قوفام  زا  ار 
، و دنک تروشم   ، سایردنآ  ، سیئر اب  هک  دوب  نیا  دھد  ماجنا  دنک  رکف  تسناوت  یم 

، بیترت نیمھ  هب   . دندرب یسیع  دزن  ار  هدننک  وج  سرپ و  ِناینانوی  ود  رھ  اھنآ  سپس 
هظعوم نارادنامیا  یارب  شداتسا  شزومآ  قباطم  ات  تفر  هرماس  هب  هک  یماگنھ 

هب  ، دوخ یاھ  هداد  شیک  رییغت  یور  تسد  نتشاذگ  زا   ، دھد دیمعت  ار  اھنآ  دنک و 
طسوت راک  نیا   . دیزرو یراددوخ   ، دنا هدرک  تفایرد  ار  تقیقح  حور  اھنآ  هک  هناشن  نیا 
یگدنیامن هب  ار  وا  راک  ات  دندوب  هدمآ  میلشروا  زا  ًاروف  اھنآ   . دش ماجنا  انحوی  سرطپ و 

. دننک هدھاشم  ردام  یاسیلک  زا 

نداد نامزاس  دیدجت  رد   ، تشاذگ رس  تشپ  ار  داتسا  گرم  تخس  یاھزور  پیلیف 
یارب اھناور  بلج  یارب  هک  دوب  یصخش  نیتسخن  ، و  درک تکرش  نت  هدزاود 
یارب شراک  رد  وا   . دورب شیپ   ، یدوھی لصفالب  یاھ  هدر  زا  جراخ   ، یھاشداپ
رایسب یھلا  تراشب  زا  یگدنیامن  هب  دوخ  یدعب  یاھشالت  ۀیلک  رد  اھیرماس و 

. دوب قفوم 

یاھرازآ تیذا و  زا  اھنآ  زیرگ  زا  دعب   ، دوب نانز  هورگ  رثؤم  وضع  کی  هک  پیلیف  رسمھ 
نز کی  وا  رسمھ   . دش ریگرد  لاعف  روط  هب  شرھوش  یتراشب  راک  اب   ، میلشروا
یاھ هدژم  هک  درک  یم  قیوشت  ار  وا  داتسیا و  پیلیف  بیلص  یاپ  رد  وا   . دوب کاب  یب 

، دیسر نایاپ  هب  پیلیف  ییاناوت  هک  یتقو  ، و  دنک مالعا  شنالتاق  هب  یتح  ار  یھلا 
یتقو اھنت  دومن و  یسیع  هب  نامیا  قیرط  زا  تاجن  ناتساد  ییوگزاب  هب  عورش 
راسگنس ار  وا  دنتفر و  وا  یوس  هب  ناباتش  نیگمشخ  نایدوھی  هک  دش  شوماخ 

دنلب ربمایپ  اھدعب  ، و  داد همادا  ار  اھنآ  راک   ، هَیل  ، اھنآ دشرا  رتخد   . دنتشک هدومن و 
. دش سیلوپاریھ  ۀزاوآ 

یھاشداپ رد  دنمتردق  درم  کی   ، دوب نت  هدزاود  رادنامھم  یراگزور  هک  پیلیف 
شنامیا یارب  وا  ؛ و  درک یم  بلج  ار  اھناور  تفر  یم  هک  اج  رھ  وا  ، و  دوب دنوادخ 
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. دیدرگ نفد  سیلوپاریھ  رد  دش و  بولصم  ماجنارس 

قداص لیئانتن  - 6

طسوت وا   . دش باختنا  داتسا  دوخ  طسوت  هک  دوب  یراوح  نیرخآ  نیمشش و  لیئانتن 
کیرش پیلیف  اب  یراجت  راک  نیدنچ  رد  وا   . دش هدروآ  یسیع  دزن  پیلیف  شتسود 
یسیع اب  اھنآ  هک  دوب  هدنھد  دیمعت  ِییحی  ندید  هب  نتفر  ِهار  رد  وا  هارمھ  هب  ، و  دوب

. دندش وربور 

زا دعب  دوب و  هلاس  جنپ  تسیب و   ، تسویپ نویراوح  هب  لیئانتن  هک  یماگنھ 
لھأتم  ، دوب هرفن  تفھ  ۀداوناخ  کی  زا  درف  نیرتناوج  وا   . دوب هورگ  درف  نیرتناوج 

؛ درک یم  یگدنز  اناق  رد  اھنآ  اب  ، و  دوب روجنر  ریپ و  یردام  ردپ و  یماح  اھنت   ، دوبن
رد اھنآ  زا  کیچیھ  ، و  دندوب هدرک  توف  ای  دندوب و  هدرک  جاودزا  ای  شرھاوخ  ناردارب و 

رتشیب همھ  زا  درم  ود  یطویرخسا  یادوھی  لیئانتن و   . دندرک یمن  یگدنز  اجنآ 
. دوش رجات  کی  هک  دوب  رکف  نیا  رد  لیئانتن   . دندوب نت  هدزاود  نایم  رد  هدرک  لیصحت 

یدوز هب  نت  هدزاود  نآ  اما   ، دادن ینامدوخ  مان  کی  لیئانتن  هب  شدوخ  یسیع 
زا یراع   ” وا  . دننک تبحص  وا  ۀتسجرب  تمیمص  تقادص و  ۀرابرد  دندرک  عورش 
ۀطقن  . دوب یمیمص  مھ  قداص و  مھ  وا  ؛  دوب وا  گرزب  نسح  نیا  . و  دوب گنرین “

، و شترھش  ، شرھش  ، شا هداوناخ  هب  تبسن  وا  ؛  دوب وا  رورغ  وا  رتکاراک  فعض 
هک نیا  هب  طورشم   ، دنتسھ شیاتس  لباق  اھنیا  مامت  . و  دوب رورغم  رایسب  شتلم 

یصخش تابصعت  اب  هک  تشاد  لیامت  نیا  هب  لیئانتن  اما   . دوشن یور  هدایز  نآ  رد 
دارفا یور  دوخ  یصخش  یاھھاگدید  قباطم  هک  دوب  لیام  وا   . دورب طارفا  هب  دوخ 
نیا ندیسرپ  رد  دنک  رادید  یسیع  اب  هک  نیا  زا  شیپ  یتح  وا   . دنک یروادشیپ 
لیئانتن اما  ؟ “ دیایب نوریب  هرصان  زا  دناوت  یم  یبوخ  زیچ  چیھ  ایآ  : ” دوبن دنک  لاؤس 

هب درک  هاگن  یسیع  ۀرھچ  هب  هرابکی  هب  وا  هک  هاگنآ   . دوبن جوجل   ، دوب رورغم  رگا  یتح 
. درک سوکعم  ار  دوخ  عضوم  تعرس 

فوسلیف و وا   . دوب نت  هدزاود  نایم  رد  توافتم  یا  هغبان  لیئانتن  تاھج  رایسب  زا 
نایم وا   . دوب زادرپ  لایخ  یلمع  رایسب  عون  کی  وا  اما   ، دوب نویراوح  هورگ  زادرپ  لایخ 
وا ؛  تشاد رارق  بوانت  رد  روآ  هدنخ  ردان و  حازم  راودا  فرژ و  ۀفسلف  یاھ  هرود 

نت هدزاود  نایم  رد  وگناتساد  نیرتھب  ًالامتحا   ، تشاد بسانم  ۀیحور  هک  یماگنھ 
یخوش یدج و  یاھزیچ  ۀرابرد  لیئانتن  یاھتبحص  هب  نداد  شوگ  زا  یسیع   . دوب
رتشیب ًاجیردت  ار  دنوادخ  یھاشداپ  یسیع و  لیئانتن   . درب یم  تذل  رایسب  ود  رھ 

. تفرگن یدج  ار  دوخ  زگرھ  وا  اما   ، تفرگ یدج 

اب وا  ، و  دنتشاذگ یم  مارتحا  وا  هب  دنتشاد و  تسود  ار  لیئانتن  یگمھ  نویراوح 
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رکف ادوھی   . تشاد یراگزاس  یلاع  یا  هنوگ  هب  یطویرخسا  یادوھی  اب  زج  هب   ، اھنآ
راب کی  دریگ و  یم  یدج  یفاک  ردق  هب  ار  دوخ  ندوب  یراوح  لیئانتن  هک  درک  یمن 
یسیع  . درک تیاکش  وا  دض  رب  تفر و  یسیع  دزن  هنایفخم  هک  دش  خاتسگ  نانچ 
گرزب دح  زا  شیب  ار  دوخ  بصنم  ؛  شاب دوخ  یاھماگ  بقارم  تقد  اب   ، ادوھی : ” تفگ

؟ دھد رارق  یرواد  دروم  ار  شردارب  هک  تسا  هتسیاش  یسک  هچ  ام  نایم  زا   . نکن
تکرش یگدنز  یدج  یاھزیچ  رد  طقف  شنادنزرف  هک  تسین  نیا  ردپ  تساوخ 

یگدنز ، و  رورس  ، یداش مسج  رد  مناردارب  هک  ما  هدمآ  نم  منک : رارکت  راذگب   . دننک
تسا هدش  هدرپس  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ورب و   ، ادوھی سپ   . دنشاب هتشاد  یرتراشرس 
باسح ادخ  هب  شدوخ  هک  راذگب  اھنت  ار   ، تردارب  ، لیئانتن اما   ، هدب ماجنا  یبوخ  هب 
ِبیرف دوخ  بلق  رد   ، هباشم براجت  یرایسب  اب   ، دادخر نیا  ۀرطاخ  و  “ . دھدب سپ 

. دنام اھتدم  یطویرخسا  یادوھی 

هتفر هوک  هب  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ اب  یسیع  هک  یماگنھ   ، تاقوا زا  یرایسب 
یتح هک  یماگنھ   ، دش یم  هتفشآ  شنترپ و  نویراوح  نایم  رد  عاضوا  ، و  دوب

لیئانتن  ، دوب دیدرت  رد  دیوگب  هچ  شریذپان  یلست  نارادارب  هب  هک  هراب  نیا  رد  سایردنآ 
. داد یم  شھاک  ار  شنت   ، بوخ حازم   ، ینآ جازم  کی  ای  هفسلف  یردق  قیرط  زا 

نویراوح تاسلج  زا  بلغا  وا   . دوب نت  هدزاود  یاھ  هداوناخ  زا  تبقارم  لیئانتن  ۀفیظو 
شتیلوئسم تحت  دارفا  زا  یکی  یارب  دینش  یم  هک  یماگنھ  اریز   ، دوب بیاغ 

ار یتقو  چیھ  هناخ  نآ  هب  ندیسر  یارب   ، تسا هداد  خر  یداعریغ  زیچ  رھ  ای  یرامیب 
ناشیاھ هداوناخ  یزورھب  هک  نیا  زا  رطاخ  نانیمطا  اب  نت  هدزاود   . داد یمن  تسد  زا 

. دوب تحار  ناشلایخ  تسا  نئمطم  لیئانتن  ناتسد  رد 

زگرھ وا   . درک یم  میرکت  سیدقت و  رایسب  وا  ییابیکش  رطاخ  هب  ار  یسیع  لیئانتن 
هتسخ ناسنا  رسپ  ۀنادنم  تواخس  یدردمھ  یشنمدازآ و  هب  ندرک  رکف  زا 

. دش یمن 

، نآ زا  دعب  ، و  تشذگرد تساکیطنپ  زا  دعب  یھاتوک  تدم  همالاتراب )  ) لیئانتن ردپ 
دومن و مالعا  ار  دنوادخ  یھاشداپ  ۀدژم  تفر و  دنھ  نیرھنلا و  نیب  هب  یراوح  نیا 

، رعاش  ، فوسلیف رس  رب  هچ  هک  دنتسنادن  زگرھ  وا  ناردارب   . داد دیمعت  ار  نارادنامیا 
اب دوب و  دنوادخ  یھاشداپ  رد  یگرزب  درم  زین  وا  اما   . دمآ اھنآ  نیشیپ  یوگ  هلذب  و 

شرتسگ یارب   ، درکن تکرش  یحیسم  بقاعتم  یاسیلک  یھدنامزاس  رد  هک  نیا 
. تشذگرد دنھ  رد  لیئانتن   . داد ماجنا  یدایز  راک  شداتسا  یاھشزومآ 

یوال یتم  - 7

زا یا  هداوناخ  هب  یتم   . دش باختنا  سایردنآ  طسوت   ، یراوح نیمتفھ   ، یتم
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رومأم کی  شدوخ  وا  اما   ، تشاد قلعت  ناریگ  تایلام  ای   ، تایلام ناگدننک  یروآ  عمج 
کی یس و  وا   . دوب  ، درک یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ییاج   ، موحانرفک رد  تایلام  لوصو 
اھنت ، و  دوب طسوتم  تورث  اب  یدرم  وا   . تشاد دنزرف  راھچ  دوب و  لھأتم  هلاس و 
رجات کی  وا   . تشاد قلعت  نویراوح  هورگ  هب  تورث  یردق  نتشاد  اب  هک  دوب  یسک 

ادیپ تسود  هک  دوب  رادروخرب  دادعتسا  نیا  زا  ، و  دوب دروخرب  شوخ  مدآ  کی  ، و  بوخ
. دشاب هتشاد  یراگزاس  یبوخ  هب  اھمدآ  ماسقا  عاونا و  اب  دنک و 

لوئسم وا  یتھج  زا   . درک بوصنم  نویراوح  یلام  ۀدنیامن  هب  ار  یتم  سایردنآ 
ِشوھزیت یضاق  کی  وا   . دوب نویراوح  نامزاس  یارب  تاغیلبت  یوگنخس  هجدوب و 

هک تشاد  یتیصخش  وا   . دوب دمآراک  رایسب  یچتاغیلبت  کی  یرشب و  تشرس 
هب هدنیازف  دنمرواب  کی  یدج و  رایسب  یراوح  کی  وا  اما   ، تسا راوشد  نآ  مسجت 
کی یوال  هب  زگرھ  یسیع   . دوب دنوادخ  یھاشداپ  تیعطق  هب  یسیع و  تیرومأم 
هراشا وا  هب  ریگ “ لوپ   ” ناونع هب  ًالومعم  وا  یراوح  نارایمھ  اما   ، دادن ینامدوخ  مان 

. دندرک یم 

عمج هب   ، ریگ تایلام  کی   ، وا هک  نیا   . دوب شنامرآ  هب  وا  یبلق  فقو  یوال  توق  ۀطقن 
بناج زا  دح  زا  شیب  ینادردق  تلع   ، دوب هدش  هتفریذپ  شنویراوح  یسیع و 
نوعمش هژیو  هب   ، نویراوح ریاس  یارب   ، دوجو نیا  اب   . دوب نیشیپ  نک  عمج  تایلام 

رد ار  ریگ  تایلام  نیا  روضح  هک  دوب  مزال  تقو  یردق  یطویرخسا  یادوھی  رویغ و 
تبسن وا  یتسیلایرتام  هاگدید  ینیب و  هتوک  یتم  فعض  ۀطقن   . دنریذپب ناشعمج 

دراوم نیا  مامت  رد  یا  هداعلا  قوف  تفرشیپ  وا   ، اھھام تشذگ  اب  اما   . دوب یگدنز  هب 
بیاغ دیاب  یشزومآ  یاھ  هرود  نیرتدنمشزرا  زا  یرایسب  زا  وا  هتبلا   . تشاد

. دنکرپ ون  زا  ار  هنازخ  هک  دوب  نیا  وا  ۀفیظو  اریز   ، دوب یم 

وگزاب زا  تسد  زگرھ  وا   . درک یم  ینادردق  رایسب  داتسا  ۀدنشخب  عبط  نیا  زا  یتم 
وا  . تسا مزال  نامیا  طقف  دنوادخ  نتفای  راک  رد  هک  تشاد  یمنرب  فرح  نیا  ندرک 
نتفای راک  نیا   ” تروص هب  دنوادخ  یھاشداپ  اب  هطبار  رد  تشاد  تسود  هشیمھ 

. دیوگب نخس  دنوادخ “

اب ، و  داد هئارا  دوخ  زا  یلاع  یا  هنومن   ، دوب هتشذگ  کی  اب  یدرم  یتم  هچ  رگا 
زا یکی  وا   . دندومن راختفا  ریگ  تایلام  نیا  یاھدرکلمع  هب  وا  ناراکمھ   ، نامز تشذگ 
، و تشادرب تشاددای  طوسبم  یا  هنوگ  هب  یسیع  یاھ  هتفگ  زا  هک  دوب  نویراوح 

اھ و هتفگ  زا  روداسیا  بقاعتم  یاھ  هتشون  یانبم  ناونع  هب  اھتشاددای  نیا 
دروم تسا  هدش  هتخانش  یتم  تیاور  هب  لیجنا  ناونع  هب  هک  یسیع  یاھدرکراک 

. دنتفرگ رارق  هدافتسا 

، موحانرفک ریگ  تایلام  رجات و   ، یتم دیفم  یلاع و  یگدنز  دعب  راصعا  یط 
، نارادمتسایس ، و  یتلود تاماقم   ، رگید رجات  رازھ  نارازھ  تیادھ  یارب  یا  هلیسو 
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هدوب نک “ لابند  ارم   ” تفگ یم  هک  داتسا  نیشنلد  یادص  نآ  ندینش  یارب  زین  و 
رادافو یسیع  هب  ًادیدش  وا  اما   ، دوب کریز  رادمتسایس  کی  یتسار  هب  یتم   . تسا

ناروآ مایپ  یاھ  هنیزھ  دبای  نانیمطا  هک  دوب  راک  نیا  فقو  لماک  روط  هب  دوب و 
. دوش یم  نیمأت  یفکم  ردق  هب  یتآ  ِیھاشداپ 

یھاشداپ یاھرد  نتشاد  هاگن  زاب  یارب  یا  هلیسو  نت  هدزاود  نایم  رد  یتم  روضح 
زا نوریب  ار  دوخ  شیپ  اھتدم  زا  هک  دوب  دورطم  سویأم و  یاھناور  هوبنا  یور  هب 

ندینش یارب  هک  دیماان  دورطم و  نانز  نادرم و   . دندید یم  یبھذم  یلست  یاھزرم 
. دنادرگنزاب ار  نت  کی  یتح  زگرھ  وا  ، و  دندش یم  عمج  یسیع  نانخس 

یاھشزومآ لصفالب  ناگدنونش  راد و  نامیا  نادرگاش  زا  زیمآرھم  ییایادھ  یتم 
لوپ یاضاقت  اھ  هدوت  زا  ینلع  روط  هب  زگرھ  وا  اما   ، درک یم  تفایرد  هنادازآ  داتسا 

ماجنا یصخش  تکاس و  یا  هویش  هب  ار  دوخ  یلام  یاھراک  مامت  وا   . درک یمن 
عمج دنمقالع  نارادنامیا  رتدنمتورث  ۀقبط  نایم  زا  ار  لوپ  ۀدمع  شخب  داد و  یم 
ادھا شنویراوح  داتسا و  راک  یارب  ار  شیوخ  زیچان  تورث  مامت  ًالمع  وا   . درک یم 

زیچ همھ  هک  یسیع  زج  هب   ، دنتفاین عالطا  یدنمتواخس  نیا  زا  زگرھ  اھنآ  اما   ، درک
کمک نویراوح  هوجو  هب  راکشآ  روط  هب  هک  نیا  زا  یتم   . تسناد یم  هراب  نیا  رد  ار 

؛ دنرادنپ هدولآ  ار  وا  لوپ  شنارایمھ  یسیع و  دیسرت  یم  اریز   ، درک یم  گنرد  دیامن 
، نیزاغآ یاھھام  لوط  رد   . داد یم  لوپ  نارادنامیا  ریاس  مان  هب  ًاتدمع  وا  ور  نیا  زا 

، تسا نومزآ  کی  شیب  مک و  اھنآ  نایم  رد  شروضح  تسناد  یم  یتم  هک  یماگنھ 
ار اھنآ  ۀنازور  نان  بلغا  وا  یاھلوپ  هک  دھد  عالطا  اھنآ  هب  دش  یم  هسوسو  ًایوق 
راکشآ ناریگ  تایلام  زا  ترفن  ۀناشن  هک  یماگنھ   . درکن نینچ  وا  اما   ، دنک یم  نیمأت 
راکشآ اھنآ  یارب  ار  دوخ  تواخس  هک  تخوس  یم  قایتشا  نیا  رد  یوال   ، تشگ یم 

. دنامب شوماخ  هک  دش  قفوم  هشیمھ  وا  اما   ، دزاس

یوال  ، دندوب هدش  هدز  نیمخت  یاھترورض  زا  رتمک  هتفھ  یارب  اھلوپ  هک  یماگنھ 
یھاگ نینچمھ   . درک یم  تشادرب  شدوخ  یصخش  عبانم  زا  دایز  رادقم  هب  بلغا 
حیجرت  ، دش یم  دنمقالع  رایسب  یسیع  یاھشزومآ  هب  وا  هک  یماگنھ  تاقوا 

ار دوخ  ییاناوت  مدع  دیاب  تسناد  یم  هچ  رگ   ، دونشب ار  شزومآ  دنامب و  داد  یم 
یسیع دوبن  لیام  دایز  یوال  اما   . دنک ناربج  ًاصخش  مزال  هوجو  ندومن  مھارف  یارب 

نیا رد  ار  زیچ  همھ  داتسا  هک  دیمھفن  وا  دمآ ! وا  بیج  زا  لوپ  ۀدمع  شخب  هک  دنادب 
اھنآ ریخ  یناب  یتم  دننادب  هک  نیا  نودب  دندرم  یگمھ  نویراوح   . تسناد یم  هراب 

یھاشداپ تراشب  مالعا  یارب  یتقو   ، اھرازآ تیذا و  زاغآ  زا  دعب  هک  دح  نآ  ات   ، دوب
. دیدرگ لوپ  یب  ًالمع  دش  یھار  دنوادخ 

، دننک کرت  ار  میلشروا  نارادنامیا  هک  دش  بجوم  اھرازآ  تیذا و  نیا  هک  یماگنھ 
دومن و هظعوم  ار  دنوادخ  یھاشداپ  تراشب  وا   . درک رفس  لامش  هب  یتم 

اما  ، دندرک مگ  ار  یو   ، نویراوح هورگ  رد  وا  نیشیپ  نارایمھ   . داد دیمعت  ار  نارادنامیا 
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ندرک و هظعوم  هب  سارت  ، و  هینیطیب  ، هیطالغ  ، هیسوداپاک  ، هیروس هب  نتفر  اب  وا 
نایدوھی زا  یخرب  هک  دوب  ایکامیسیل  رد   ، سارت رد  . و  داد همادا  نداد  دیمعت 

ریگ تایلام  نیا  . و  دنوش وا  گرم  بجوم  ات  دندرک  هئطوت  یمور  نازابرس  اب  نامیا  یب 
شریخا تقوم  رفس  لوط  رد  داتسا  یاھشزومآ  زا  هک  یتاجن  هب  نامیا  اب  هدش  ایحا 

. درم هنادنمزوریپ  یا  هنوگ  هب  دوب  هتفرگ  دای  نانیمطا  اب  نیمز  رد 
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هب وا  دعب  ناراگزور  رد   . دش باختنا  پیلیف  طسوت  وا  ، و  دوب یراوح  نیمتشھ  اموت 
هب یتخس  هب  وا  رایمھ  نویراوح  اما   ، تسا هدش  روھشم  کاکش “ یاموت   ” ناونع
کی وا  نھذ  هک  تسا  تسرد   . دندرک یم  هاگن  یگشیمھ  کاکش  کی  ناونع  هب  وا 
ییاھنآ هک  تشاد  هنارّوھتم  یرادافو  زا  لکش  کی  وا  اما   ، دوب کاکش  یقطنم و  ِعون 
یارگ کش  کی  تروص  هب  وا  هب  هک  درک  یم  عنم  دنتخانش  یم  کیدزن  زا  ار  وا  هک  ار 

. دنرگنب زیچان 

، و دوب لھأتم   ، تشاد لاس  هن  تسیب و   ، تسویپ نویراوح  هب  اموت  هک  یماگنھ 
هدش ریگیھام  کی  ًادعب  اما   ، دوب راک  گنس  راجن و  کی  ًاقباس  وا   . تشاد دنزرف  راھچ 
جراخ لیلج  یایرد  زا  هک  ییاج   ، ندرا دور  یبرغ  لحاس  رد  عقاو   ، ایچیرات رد  دوب و 

کچوک ۀدکھد  نیا  ۀتسجرب  دنورھش  ناونع  هب  وا  ، و  درک یم  یگدنز  دوش  یم 
شوھزیت و نھذ  کی  اما   ، تشاد یکدنا  تالیصحت  وا   . دش یم  هتشادنپ 

اموت  . دندرک یم  یگدنز  هیربط  رد  هک  دوب  یلاع  ینیدلاو  رسپ  تشاد و  رگ  لالدتسا 
هورگ ِیعقاو  دنمشناد  وا  ؛  تشاد رگ  لیلحت  یتسار  هب  نھذ  کی  نت  هدزاود  نایم  رد 

. دوب نویراوح 

عومجم رد  دوخ  ییوشانز  یگدنز  رد  وا  نیدلاو  ؛  دوب راوگان  اموت  یگناخ  ۀیلوا  یگدنز 
نتشاد اب  وا   . دوب سکعنم  اموت  یلاسگرزب  ۀبرجت  رد  رما  نیا  ، و  دندوبن لاحشوخ 

زا وا  رسمھ  یتح   . دش گرزب  وج  هزیتس  دنیاشوخان و  رایسب  یوخ  قلخ و  کی 
وا نیبدب  رھوش  هک  رکف  نیا  اب  وا  ؛  دوب لاحشوخ  نویراوح  هب  وا  نتسویپ  ندید 
تلصخ کی  نینچمھ  اموت   . تفای یم  نیکست  دوش  یم  رود  لزنم  زا  تاقوا  رتشیب 
سرطپ  . تخاس یم  راوشد  رایسب  ار  وا  اب  زیمآ  حلص  ندمآ  رانک  هک  تشاد  ارگ  کش 

درک یم  تیاکش   ، سایردنآ شردارب  هب  ، و  دوب تحاران  رایسب  اموت  تسد  زا  ادتبا  رد 
رتھب هچ  رھ  اموت  نارایمھ  اما  “ . تسا کاکش  هشیمھ  ، و  تشز  ، قلخدب  ” اموت هک 

رایسب وا  هک  دنتفایرد  اھنآ   . دمآ یم  ناششوخ  وا  زا  رتشیب   ، دنتخانش یم  ار  وا 
ارچ نوچ و  نودب  یمیمص و  ًالماک  وا   . تسا رادافو  خسار  یمزع  اب  قداص و 

کی هک  دوب  هدش  گرزب  یا  هنوگ  هب  دوب و  یتاذ  یوج  بیع  کی  وا  اما   ، دوب وگتسار 
. دوب هدش  نیرفن  نعل و  نظءوس  اب  وا  رگ  لیلحت  نھذ   . دوب هدش  یعقاو  نیبدب 

هب ار  شنامیا  تشاد  تعرس  هب  تفرگ  رارق  طابترا  رد  نت  هدزاود  اب  وا  هک  یماگنھ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یسیع شنمالاو  رتکاراک  اب  هک  دوب  بیترت  نیدب  ، و  داد یم  تسد  زا  شناعونمھ 
مامت نتخاس  نوگرگد  هب  عورش  هرابکی  هب  داتسا  اب  طابترا  نیا   . دومن رارقرب  سامت 
هب تبسن  وا  ینھذ  یاھشنکاو  رد  یدایز  تارییغت  دومن و  اموت  یوخ  قلخ و 

. درک داجیا  شناعونمھ 

یلاع نھذ   ، تفرگ یم  ار  شمیمصت  هرابکی  هب  هک  هاگنآ   ، اموت گرزب  توق  ۀطقن 
نظءوس وا  گرزب  فعض  ۀطقن   . دوب وا  ریذپان  دیدرت  تماھش  زین  وا و  رگ  لیلحت 

نآ رب  لماک  روط  هب  زگرھ  مسج  رد  شیگدنز  رساترس  رد  وا  هک   ، دوب وا  ۀنایارگ  کش 
. دشن قئاف 

هدرپس اموت  هب  راک  تیریدم  یزیر و  همانرب  تیلوئسم   ، نت هدزاود  یھدنامزاس  رد 
ریدم کی  وا   . دوب نویراوح  هورگ  یاھتکرح  راک و  دنمناوت  ریدم  کی  وا  ، و  دوب هدش 

راچد دوخ  عونتم  یوخ  قلخ و  ۀطساو  هب  وا  اما   ، دوب یلاع  رجات  کی  بوخ و  ییارجا 
هب وا  هک  یتقو   . دوب یرگید  مدآ  دعب  زور  دوب و  مدآ  روط  کی  وا  زور  کی  ؛  دوب ییاسران 

یسیع و اب  سامت  اما   ، تشاد شیارگ  ناور  یگدرسفا  هب  تسویپ  نویراوح 
. دومن نامرد  دایز  ۀزادنا  هب  هنوگرامیب  یرگن  نورد  نیا  زا  ار  وا   ، نویراوح

وا اب  یرایسب  یصخش  ینالوط و  یاھوگتفگ  درب و  یم  تذل  رایسب  اموت  زا  یسیع 
نیکست رایسب  قداص  نایارگ  کش  مامت  یارب  نویراوح  نایم  رد  وا  روضح   . تشاد

دنوادخ یھاشداپ  لخاد  هب  ندمآ  یارب  ار  هتفشآ  ناھذا  زا  یرایسب  دوب و  هدنھد 
یاھ هبنج  ۀرابرد  ار  زیچ  همھ  دنتسناوت  یمن  اھنآ  رگا  یتح   ، درک یم  قیوشت 

رد اموت  تیوضع   . دنمھفب لماک  روط  هب  یسیع  یاھشزومآ  یفسلف  یونعم و 
ار قداص  نایارگ  کش  یتح  یسیع  هک  دوب  یمئاد  مالعا  کی  نت  هدزاود  نایم 

. دراد تسود 

تیصخش ۀتسجرب  صاخ و  یگژیو  کی  لیلد  هب  ار  یسیع  رگید  نویراوح 
هب وا  نزاوتم  رایسب  رتکاراک  لیلد  هب  اموت  اما   ، دنداد یم  رارق  میرکت  دروم  شراشرس 
درک و یم  نیسحت  هدنیازف  روط  هب  ار  یسک  اموت   . تشاذگ یم  مارتحا  شداتسا 

یا هنوگ  هب  دوجو  نیا  اب  هدنشخب و  زیمآرھم  رایسب  یا  هنوگ  هب  هک  داھن  یم  جرا 
مارآ رایسب  ؛  دوبن جوجل  زگرھ  اما  دوب  خسار  رایسب  وا  ؛  دوب فصنم  لداع و  ریذپانرییغت 

اما  ، دوب زوسلد  رایسب  هدننک و  کمک  رایسب  ؛  دوبن توافت  یب  زگرھ  اما  دوب 
عضاوتم رایسب  لاح  نامھ  رد  اما  دوب  یوق  رایسب  ؛  دوبن شنمروتاتکید  ای  رگ  هلخادم 

زگرھ اما  دوب  فیطل  رایسب  ؛  دوبن خاتسگ  ای  نشخ  زگرھ  اما  دوب  تبثم  رایسب  ؛  دوب
، اسآدرم رایسب  لاح  نامھ  رد  اما  دوب  موصعم  کاپ و  رایسب  ؛  دوبن ناسون  رد 

ای هظحالم  یب  زگرھ  اما  دوب  عاجش  رایسب  یتسار  هب  وا  ؛  دوب دنمورین  ، و  کاب یب 
سیدقت یارب  تالیامت  مامت  زا  غراف  اما  دوب  تعیبط  قشاع  نانچ  ؛  دوبن اورپ  یب 
زا یراع  رایسب  اما   ، دوب عبط  خوش  رایسب  حازم و  لھا  رایسب  ؛  دوب تعیبط 

ار اموت  هک  دوب  تیصخش  یاتمھ  یب  نراقت  نیا   . دوب یرس  کبس  ییارگ و  فلج 
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نازیم نیرتالاب  زا  ًالامتحا  نت  هدزاود  زا  کی  رھ  نایم  زا  وا   . دومن یم  هتفیش  رایسب 
. دوب رادروخرب  یسیع  تیصخش  زا  ینادردق  ینالقع و  کرد 

ینمیا مدقت  ِتسایس  کی  زا  وا   . دوب طاتحم  هشیمھ  اموت   ، نت هدزاود  یاھثحب  رد 
مکح نآ  هب  تبسن  ای  دروآ  یمن  یأر  وا  یراک  هظفاحم  رگا  اما   ، درک یم  یرادبناج 

یا همانرب  یارجا  یارب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  هشیمھ  وا   ، دش یم  هداد  فلاخم 
هک یا  هژورپ  ربارب  رد  اھراب  اھراب و  وا   . درک یم  تکرح  یکاب  یب  اب  دش  یم  نییعت  هک 

اما  ، تخادرپ یم  ثحب  هب  خلت  نایاپ  ات  وا  ؛  داتسیا یم  دوب  هناروسج  اورپ و  یب 
هک نیا  زا  دعب  ، و  داد یم  رارق  یریگ  یأر  ضرعم  رد  ار  حرط  سایردنآ  هک  یماگنھ 

باختنا دوب  هداد  رارق  تفلاخم  دروم  ًادیدش  وا  هک  ار  هچ  نآ  ماجنا  نت  هدزاود 
ۀدنزاب کی  وا  میورب “! دیراذگب  : ” تفگ یم  هک  دوب  یسک  نیتسخن  اموت   ، دندرک یم 
رس رد  زین  ار  هدش  راد  هحیرج  تاساسحا  دیزرو و  یمن  تداسح  وا   . دوب بوخ 
دھد رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  یسیع  هک  نیا  تبسن  اھراب  وا   . دنارورپ یمن 
اریذپ ار  یتارطخ  نینچ  هک  دیزگ  یمرب  داتسا  هک  یماگنھ  اما   ، دیزرو تفلاخم 
هیحور نویراوح  هب  شیوخ  ۀناعاجش  نانخس  اب  هک  دوب  اموت  هشیمھ   ، دوش

“. میریمب وا  اب  میورب و  دیراذگب   ، اقفر دییایب  : ” داد یم 

،“ دوش هداد  ناشن  وا  هب   ” تساوخ یم  زین  وا  ؛  دوب پیلیف  لثم  تاھج  یخرب  زا  اموت 
. دندوب ینالقع  توافتم  یاھدرکراک  رب  ینتبم  ًالماک  وا  ینوریب  یاھدیدرت  زاربا  اما 

یصخش تماھش  هب  هک  ییاج  ات   . دوبن ارگ  کش  ًافرص  وا   ، دوب رگ  لیلحت  اموت 
. دوب نت  هدزاود  نایم  رد  دارفا  نیرتریلد  زا  یکی  وا   ، دش یم  طوبرم  یکیزیف 

زا  . دوب نیگمغ  نوزحم و  تاقوا  یھاگ  وا  ؛  تشاد یدب  رایسب  یاھزور  یھاگ  اموت 
یناوارف مغ  بجوم   ، دوب هلاس  هن  وا  هک  یماگنھ   ، وا یولقود  رھاوخ  نتفر  تسد 
یدعب نارود  رد  وا  ییوخدنت  تالکشم  هب  دوب و  هدش  یناوج  نارود  رد  وا  یارب 

لیئانتن تاقوا  یھاگ   ، دش یم  نیگھودنا  اموت  هک  یماگنھ   . دوب هدوزفا  وا  یگدنز 
زا یکی  تاقوا  یرایسب  ، و  سرطپ یھاگ   ، دبای دوبھب  درک  یم  کمک  وا  هب  هک  دوب 
شالت هشیمھ  هنافسأتم  دوب  هدرسفا  رایسب  وا  هک  یماگنھ   . یفلح یاھولقود 

ار زیچ  همھ  داتسا  اما   . دنک بانتجا  یسیع  اب  میقتسم  سامت  یرارقرب  زا  درک  یم 
اب دش و  یم  یگدرسفا  راچد  هنوگ  نیدب  وا  هک  یماگنھ  تسناد و  یم  هراب  نیا  رد 

. تشاد دوخ  یراوح  یارب  هنامیھف  یزوسلد  کی   ، دمآ یم  هوتس  هب  دیدرت 

تولخ شدوخ  اب  زور  ود  ای  کی  یارب  تفرگ  یم  هزاجا  سایردنآ  زا  اموت  تاقوا  یھاگ 
نامھ رد  وا  ؛  تسین هنادنمدرخ  یریسم  نینچ  هک  تفرگ  دای  یدوز  هب  وا  اما   . دنک
کیدزن شراک  هب  هک  تسا  نیا  راک  نیرتھب   ، یگدرسفا ماگنھ  رد  هک  تفایرد  ناوا 

وا یساسحا  یگدنز  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص  اما   . دشاب شناراکمھ  رانک  رد  دنامب و 
تقو عقاو  رد  هک  یماگنھ   . داد یم  همادا  ندوب  یراوح  هب  تسرد  وا   ، داد یم  خر  هچ 

!“ میورب دیراذگب  : ” تفگ یم  هک  دوب  اموت  هشیمھ   ، دیسر یم  ارف  نتفر  شیپ 
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اھنآ اب   ، تسا ییاھدیدرت  یاراد  هک  تسا  یرشب  دوجوم  کی  یلاع  ۀنومن  اموت 
ریگ هناھب  دقتنم  کی  وا  ؛  تشاد گرزب  نھذ  کی  وا   . دوش یم  هدنرب  ، و  دوش یم  وربور 

ِنویراوح یسیع و  ِیدیسا  شیامزآ  وا  ؛  دوب یقطنم  دنمشیدنا  کی  وا   . دوبن
اموت لثم  یدرم  تسناوت  یمن   ، تشادن تلاصا  شراک  یسیع و  رگا   . دوب شرایمھ 

تیعقاو هب  تبسن  نئمطم  نیبزیت و  سح  کی  وا   . دنک ظفح  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ار 
کرت ار  اھنآ  یگمھ  ًاعطق  بیرف  ای  یزاب  هقح  ِیرادیدپ  نیتسخن  رد  اموت   . تشاد

هب نیمز  رد  شراک  یسیع و  ۀرابرد  ار  زیچ  همھ  تسا  نکمم  نادنمشناد   . درک یم 
درک یم  راک  یگدنز و  یدرم  وا  یرشب  ناراکمھ  داتسا و  اب  اما   ، دنمھفن لماک  روط 
هب وا  و  سومیدید —  اموت  دوب —  نیتسار  دنمشناد  کی  نھذ  دننامھ  شنھذ  هک 

. تشاد نامیا  یرصان  یسیع 

ییاسرف تقاط  تاظحل  یسیع  ندش  بولصم  همکاحم و  یاھزور  لوط  رد  اموت 
، درک ایحا  ار  شیوخ  تعاجش  وا  اما   ، دوب یدیماان  قامعا  رد  یتدم  یارب  وا   . تشاد
دزن لیلج  یایرد  رد  یسیع  هب  ییوگ  دماشوخ  یارب  ، و  دنام یقاب  نویراوح  رانک  رد 
اما دش  میلست  دوخ  ۀنایارگ  کش  یگدرسفا  هب  یتدم  یارب  وا   . تشاد روضح  اھنآ 

ۀرواشم نویراوح  هب  تساکیطنپ  زا  دعب  وا   . تفایزاب ار  شتماھش  نامیا و  ماجنارس 
هب  ، تخاس هدنکارپ  ار  نارادنامیا  اھرازآ  تیذا و  هک  یماگنھ  ، و  داد یا  هنادنمدرخ 
دنوادخ یھاشداپ  ۀدژم  تفر و  لیسیس  ، و  اقیرفآ یلامش  لحاس   ، تِرک  ، سربق
همادا نداد  دیمعت  هظعوم و  هب  اموت  . و  داد دیمعت  ار  نارادنامیا  دومن و  هظعوم  ار 

وا  . دش مادعا  تلام  رد  دش و  ریگتسد  مور  تلود  لماوع  طسوت  هک  نیا  ات   ، داد
یسیع یاھشزومآ  یگدنز و  نتشون  هب  عورش  شگرم  زا  شیپ  هتفھ  دنچ  تسرد 

. دوب هدومن 

یفلح یادوھی  بوقعی و  9 و 10 -

یگدنز اسِرِخ  یکیدزن  رد  هک  ییولقود  ناریگیھام   ، یفلح نارسپ   ، ادوھی بوقعی و 
باختنا یدبز  انحوی  بوقعی و  طسوت  دندوب و  نویراوح  نیمھد  نیمھن و   ، دندرک یم 

دنزرف و هس  بوقعی   . دندوب لھأتم  دنتشاد و  لاس  شش  تسیب و  اھنآ   . دندش
. تشاد دنزرف  ود  ادوھی 

اھنآ  . درادن دوجو  نتفگ  یارب  یدایز  زیچ  یلومعم  ریگیھام  ود  نیا  ۀرابرد 
زگرھ اھنآ  اما   ، تشاد تسود  ار  اھنآ  زین  یسیع  دنتشاد و  تسود  ار  ناشداتسا 
ثحابم ای  یفسلف  یاھثحب  ۀرابرد  اھنآ   . دندرک یمن  لتخم  شسرپ  اب  ار  وا  یاھثحب 

زا اھنآ  اما   ، دندیمھف یم  یکدنا  رایسب  ردق  ناشراکمھ  ِنویراوح  ِتایھلا  هب  طوبرم 
نیا  . دندوب لاحشوخ  دنبایب  دنمناوت  نادرم  زا  یھورگ  نینچ  رامش  رد  ار  دوخ  هک  نیا 

ناسکی ًابیرقت  یونعم  کرد  نازیم  ، و  ینھذ یاھیگژیو   ، یصخش ِرھاظ  رد  درم  ود 
. دوش تبث  زین  یرگید  ۀرابرد  دیاب  تفگ  اھنآ  زا  یکی  دروم  رد  دوشب  هک  هچنآ   . دندوب

******ebook converter DEMO Watermarks*******



تاعاس ِیلصا  نایامنھار  اھنآ   . درامگ اھ  هدوت  زا  ینابساپ  راک  هب  ار  اھنآ  سایردنآ 
اھنآ  . دندوب نت  هدزاود  ِراک  ماجنا  ِنارسپ  یمومع و  نارازگتمدخ  عقاو  رد  ، و  هظعوم
لوپ اھ  هداوناخ  هب  لیئانتن  یارب  اھنآ   . دندرک یم  کمک  پیلیف  هب  ریاخذ  نیمأت  رد 

. دنھدب کمک  تسد  نویراوح  زا  کی  رھ  هب  دندوب  هدامآ  هشیمھ  ، و  دندناسر یم 

نویراوح نایم  رد  روضح  راختفا  هک  ناشدوخ  لثم  نت  ود  نتفای  زا  یداع  مدرم  ۀدوت 
شریذپ قیرط  زا  ًاقیقد  یلومعم  یولقود  نیا   . دندش یم  قیوشت  رایسب  دنتشاد  ار 

هب تأرج  لد و  یب  نارادنامیا  زا  یریثک  رامش  ندروآ  ۀلیسو   ، یراوح ناونع  هب  دوخ 
یتسرپرس ندش و  تیادھ  ۀدیا  یداع  مدرم  نینچمھ  . و  دندوب یھاشداپ  لخاد 
رتدنیاشوخ ار  دندوب  ناشدوخ  هیبش  رایسب  هک  یمسر  ینایامنھار  طسوت  ندش 

. دندید یم 

دنتشاد توق  طاقن  هن   ، دندش یم  هدیمان  یّبِل  یّدَت و  نینچمھ  هک   ، ادوھی بوقعی و 
دوب هدش  هداد  اھنآ  هب  نویراوح  یوس  زا  هک  یراعتسم  یاھمان   . فعض طاقن  هن  و 
مامت ِنیرتزیچان   ” اھنآ  . دنتشاد یگیام  نایم  زا  ناشن  هک  دندوب  تین  شوخ  یباقلا 

یداش ساسحا  نآ  هب  تبسن  دنتسناد و  یم  ار  نیا  اھنآ  ؛  دندوب نویراوح “
. دندرک یم 

نیا  . تشاد تسود  هژیو  روط  هب  داتسا  یگداس  لیلد  هب  ار  یسیع  یفلَح  بوقعی 
نایم هنازوسلد  دنویپ  اما   ، دنمھفب ار  یسیع  نھذ  دنتسناوت  یمن  اھولقود 

؛ دوبن الاب  عون  کی  زا  اھنآ  نھذ   . دندرک یم  کرد  ار  ناشداتسا  بلق  ناشدوخ و 
یونعم تشرس  رد  اھنآ  اما   ، دیمان تفرخ  مارتحا  اب  ار  اھنآ  دوشب  یتح  دیاش 
نادنزرف اھنآ  ؛  دنتشاد نامیا  یسیع  هب  اھنآ   . دنتشاد یعقاو  ۀبرجت  کی  شیوخ 

. دندوب یھاشداپ  نارایمھ  دنوادخ و 

. دش بذج  یسیع  یوس  هب  داتسا  ۀنارھاظتمان  ینتورف  لیلد  هب  یفلَح  یادوھی 
یارب گرزب  ۀبذاج  کی  دوب  هتفای  دنویپ  یصخش  تناتم  نینچ  اب  هک  ینتورف  نیا 

وا یداعریغ  لامعا  اب  هطبار  رد  هشیمھ  یسیع  هک  تیعقاو  نیا   . تشاد ادوھی 
. تشاذگ یم  تعیبط  ۀداس  دنزرف  نیا  یور  یدایز  ریثأت  داد  یم  توکس  هب  روتسد 

. دنتشاد تسود  ار  اھنآ  همھ  ، و  دندوب نھذ  هداس  تریس و  شوخ  یناروای  اھولقود 
رد زیمآراختفا  یاھماقم  هب  هرنھ  کت  ناوج  نادرم  نیا  ِندومن  بوصنم  زا  یسیع 
نینچ زا  رامشیب  یاھنویلیم  اریز  دومن  لابقتسا  یھاشداپ  رد  دوخ  یصخش  رداک 

لیام بیترت  نیمھ  هب  وا  هک  دنراد  دوجو  اضف  تارک  رد  رگید  کانمیب  هداس و  یاھناور 
ۀدش هتخیر  تقیقح  حور  شدوخ و  اب  یناحور  ۀنادنمرواب  لاعف و  ِیرایمھ  هب  تسا 

هکلب  ، درگن یمن  ندوب  کچوک  هب  ریقحت  ۀدید  اب  یسیع   . دیوگ دماشوخ  شدوخ 
اما  ، دندوب کچوک  ادوھی  بوقعی و   . دنک یم  هاگن  هنوگ  نیدب  هانگ  ترارش و  هب  طقف 

گرزب یبلق  نینچمھ  اما   ، دندوب هاگآان  هداس و  اھنآ   . دندوب نامیا  اب  نینچمھ 
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. دندوب دنمتواخس  نابرھم و  ، و  دنتشاد

غلبم کی  ناونع  هب  دنمتورث  صخشم  درم  کی  شریذپ  زا  داتسا  هک  زور  نآ  رد  و 
نیا ردقچ   ، دنک کمک  ارقف  هب  دشورفب و  ار  دوخ  لاوما  وا  هک  نیا  رگم   ، درک عانتما 
اھولقود دندینش و  ار  نیا  مدرم  هک  یتقو   . دندوب زارفرس  یدنسرخ  اب  نتورف  نادرم 
زایتما چیھ  یسیع  هک  دنتسناد  یم  تیعطق  اب   ، دندید وا  نارواشم  نایم  رد  ار 

یھاشداپ یھلا —  داھن  کی  طقف  اما   . دوش یمن  لئاق  صاخشا  یارب  یا  هژیو 
! دوش هتخاس  یرشب  ۀیام  نایم  داینب  نینچ  یور  تسناوت  یم  هراومھ  نامسآ — 

ألم رد  دندرک  تأرج  یسیع  اب  دوخ  تاطابترا  یمامت  رد  راب  ود  ای  کی  طقف  اھولقود 
شیوخ ینلع  ِنتخاس  راکشآ  ۀرابرد  داتسا  هک  یماگنھ  راب  کی   . دننک شسرپ  ماع 
جیگ یسیع  یارب  شسرپ  کی  ندرک  حرطم  اب  هطبار  رد  ادوھی  درک  تبحص  ایند  هب 

یردق تشاد  دھاوخن  دوجو  نت  هدزاود  نایم  رد  یزار  رگید  هک  نیا  زا  وا   . دوب
هک هاگنآ   ، داتسا اما  : ” دسرپب هک  تفای  تراسج  وا  ، و  درک یم  یدیمون  ساسحا 
ِیکین ِصاخ  ِنتخاس  نایامن  اب  هنوگچ   ، یتخاس راکشآ  ایند  هب  هنوگ  نیدب  ار  دوخ 

؟“ داد یھاوخ  ناشن  ام  هب  فطل  رظن  دوخ 

هنارادافو  ، یدیمون ، و  ندش بولصم   ، همکاحم کیرات  یاھزور  ات   ، نایاپ ات  اھولقود 
هب  ) ، و دندادن تسد  زا  یسیع  هب  ار  شیوخ  یبلق  نامیا  زگرھ  اھنآ   . دندرک تمدخ 

اھنآ اما   . دندروآ نامیا  وا  ندش  هدنز  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  انحوی ) زج 
ناشداتسا هک  نیا  زا  دعب  یدوز  هب   . دنمھفب ار  یھاشداپ  یرارقرب  دنتسناوت  یمن 

هدیسر نایاپ  هب  اھنآ  راک  ؛  دنتشگزاب ناشیاھروت  اھ و  هداوناخ  دزن  اھنآ   ، دش بولصم 
یھاگآ اب  اما   . دنتشادن ار  یھاشداپ  رت  هدیچیپ  یاھدربن  هب  نتفر  ییاناوت  اھنآ   . دوب

ۀدننیرفآ  ، دنوادخ رسپ  کی  اب  یصخش  کیدزن و  طابترا  لاس  راھچ  اب  هک  نیا  زا 
. دندرم دندرک و  یگدنز  دندوب  هتفای  تکرب  راختفا و   ، ناھج کی  راتخمدوخ 
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یدرم وا   . دش باختنا  سرطپ  نوعمش  طسوت   ، یراوح نیمھدزای   ، رویغ نوعمش 
وا  . درک یم  یگدنز  موحانرفک  رد  شا  هداوناخ  اب  دوب و  کین  بسن  لصا و  اب  اناوت 

رگبوشآ کی  وا   . دوب هلاس  تشھ  تسیب و  دش  لصو  نویراوح  هب  هک  یماگنھ 
. تفگ یم  نخس  رایسب  ندرکرکف  نودب  هک  دوب  یدرم  نینچمھ  دوب و  جازم  نیشتآ 
دراد فوطعم  اھتولیز  تسرپ  نطو  نامزاس  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  هک  نیا  زا  شیپ  وا 

. دوب رجات  کی  موحانرفک  رد 

وا ، و  دش هداد  رویغ  نوعمش  هب  نویراوح  هورگ  تحارتسا  یمرگرس و  تیلوئسم 
نت هدزاود  یحیرفت  یاھتیلاعف  یمرگرس و  یگدنز  ِدمآراک  رایسب  هدنامزاس  کی 
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. دوب

ینز ای  درم  نویراوح  هک  یماگنھ   . دوب وا  زیگنارب  ماھلا  یرادافو  نوعمش  توق  ۀطقن 
، دنز یم  اپ  تسد و  یھاشداپ  هب  دورو  ۀرابرد  یمیمصت  یب  رد  هک  دندرک  یم  ادیپ  ار 

هک دوب  زاین  تقو  هقیقد  هدزناپ  دودح  هب  طقف  ًالومعم   . دندناوخ یم  ارف  ار  نوعمش 
فرطرب ار  اھدیدرت  مامت   ، دنوادخ هب  نامیا  قیرط  زا  تاجن  قاتشم  هاوخاوھ  نیا 

نامیا و ِیدازآ   ” رد هک  نیون  ناور  کی  ، و  دیادزب ار  اھ  یمیمصت  یب  مامت  دزاس و 
. دنیبب ار  تسا  هتفای  دلوت  تاجن “ یداش 

زا ار  دوخ  تسناوت  یمن  وا   . دوب وا  ینھذ  ییارگ  یدام  نوعمش  گرزب  فعض  ۀطقن 
تعرس هب  هتفای  تیونعم  نھذ  اب  ارگناھج  یدرف  هب  یدوھی  تسیلانویسان  کی 

نامز یساسحا  ینالقع و  ینوگرگد  نینچ  کی  ماجنا  یارب  لاس  راھچ   . دھد رییغت 
. دوب ابیکش  وا  هب  تبسن  هشیمھ  یسیع  اما   ، دوب یھاتوک  رایسب 

، و داتسا شمارآ  درک  یم  نیسحت  رایسب  نوعمش  هک  یسیع  ۀرابرد  زیچ  کی 
. دوب وا  حیضوت  لباقریغ  راقو  ، و  تناتم  ، نانیمطا

کاب و یب  جازم  نیشتآ  درف  کی   ، یطارفا یارگ  بالقنا  کی  نوعمش  هچ  رگا 
کی هک  نیا  ات   ، تشگ هریچ  شیوخ  نیشتآ  عبط  رب  جیردت  هب   ، دوب ارگ  بوشآ 

“ اھناسنا نایم  رد  کین  تساوخ  نیمز و  رد  حلص   ” ِرثؤم دنمتردق و  رگ  هظعوم 
. و دنک ثحب  رج و  تشاد  تسود  ًاعطق  وا  ؛  دوب گرزب  رگ  هرظانم  کی  نوعمش   . تشگ

ای هدرک  لیصحت  نایدوھی  یارگ  نوناق  ناھذا  اب  ندرک  دروخرب  تقو  هک  یماگنھ 
لوحم نوعمش  هب  هشیمھ  راک  نیا   ، دیسر یم  ناینانوی  ینالقع  یاھ  یظافل 

. دش یم 

، دوب نکش  تنس  کی  شزومآ  قیرط  زا  رگشروش و  کی  دوخ  تشرس  ۀطساو  هب  وا 
شالت نامسآ  یھاشداپ  رتالاو  میھافم  یارب  تخاس  دعاقتم  ار  وا  یسیع  اما 

هورگ هب  نونکا  اما   ، دوب هدرک  تیوھ  نییعت  ضرتعم  هورگ  اب  ار  دوخ  هشیمھ  وا   . دنک
اب یدرم  نوعمش   . تسویپ تقیقح  حور و  نادواج  دودحمان و  تفرشیپ   ، تفرشیپ

یسیع قشاع  ًاقیمع  وا  ، و  دوب یصخش  مرگ  یاھیراکادف  دیدش و  یاھیرادافو 
. دوب

، نانیبدب  ، نانیب شوخ   ، ناشکتمحز  ، راجت اب  ار  دوخ  هک  دیسرت  یمن  یسیع 
نییعت ناتسرپ  نطو  ، و  نارادمتسایس  ، ناریگ تایلام   ، نایارگ کش   ، نافوسلیف

. دنک تیوھ 

دشن قفوم  لماک  روط  هب  زگرھ  اما   ، تشاد نوعمش  اب  یدایز  یاھوگتفگ  داتسا 
هب بلغا  یسیع   . دنک لیدبت  ارگ  ناھج  کی  هب  ار  یدوھی  ۀشتآود  تسیلانویسان  نیا 
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، و یداصتقا  ، یعامتجا مظن  دوبھب  میھاوخب  تسا  تسرد  هک  تفگ  یم  نوعمش 
یھاشداپ راک  نیا  :” درک یم  هفاضا  مھ  ار  نیا  هشیمھ  وا  اما   ، مینیبب ار  یسایس 

هک تسا  نیا  ام  راک   . میشاب ردپ  تساوخ  ماجنا  فقو  دیاب  ام   . تسین نامسآ 
یراک رھ  ریگرد  ار  دوخ  ًاروف  دیابن  ام  ، و  میشاب الاب  ملاع  یونعم  تلود  ناریفس 

هک یتلود  سأر  رد  هک  مینک  یگدنیامن  ار  یھلا  ردپ  رتکاراک  تساوخ و  هکلب  مینک 
هب وا  اما   ، دوب راوشد  نوعمش  یارب  اھنیا  مامت  مھف  “ . دراد رارق  میراد  ار  نآ  رابتعا 

. دومن داتسا  یاھشزومآ  ینعم  زا  یزیچ  کرد  هب  عورش  جیردت 

دراو تقوم  یاوزنا  هب  نوعمش   ، میلشروا یاھرازآ  تیذا و  لیلد  هب  یگدنکارپ  زا  دعب 
هب مارتحا  اب  تسرپ  نطو  تسیلانویسان  کی  ناونع  هب  وا   . دش درخ  ًالمع  وا   . دش
رد وا   . دوب هتفر  تسد  زا  زیچ  همھ  نونکا  ؛  دوب هدش  میلست  یسیع  یاھشزومآ 
ۀدژم مالعا  یارب  تفایزاب و  ار  دوخ  یاھدیما  وا  لاس  دنچ  یط  اما   ، دوب یدیمون 

. داھن شیپ  هب  ماگ  یھاشداپ 

هب  ، لین دور  دادتما  رد  تکرح  ریسم  رد  راک  ماجنا  زا  دعب  تفر و  هیردنکسا  هب  وا 
دومن و هظعوم  ار  یسیع  یاھشزومآ  اج  همھ  رد  وا   . درک هنخر  اقیرفآ  بلق 

ریپ و درم  کی  هک  نیا  ات  دز  شالت  هب  تسد  هنوگ  نیدب  وا   . داد دیمعت  ار  نارادنامیا 
. دش نفد  اقیرفآ  بلق  رد  تشذگرد و  وا  . و  دش فیعض 
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رد وا   . دش باختنا  لیئانَتَن  طسوت   ، یراوح نیمھدزاود   ، یطویرخسا یادوھی 
ناوجون کی  وا  هک  یماگنھ   . دمآ ایند  هب   ، هیدوھی بونج  رد  یکچوک  رھش   ، تویرِق
رد درک و  یم  یگدنز  اجنآ  رد  وا   . دندرک ناکم  لقن  احیرا  هب  شردام  ردپ و   ، دوب

راک هظعوم و  هب  هک  نیا  ات   ، دوب راک  هب  لوغشم  شردپ  یتراجت  نوگانوگ  یاھراک 
هک یماگنھ  ، و  دندوب یقودص  ادوھی  نیدلاو   . دش دنمقالع  هدنھد  دیمعت  ییحی 

. دندرک قاع  ار  وا   ، تسویپ ییحی  نادرگاش  هب  ناشرسپ 

یایرد ِینییاپ  یاھتنا  رد  وا   ، درک تاقالم  ار  ادوھی  ایچیرات  رد  لیئانَتَن  هک  یماگنھ 
هک یتقو   . درک یم  راک  تساوخرد  تشاد  یھام  ندرک  کشخ  هاگنب  کی  رد  لیلج 
درم نیرتھب  دیاش  وا   . دوب هدرکن  جاودزا  دوب و  هلاس  یس  تسویپ  نویراوح  هب  وا 

. دوب داتسا  نویراوح  ۀداوناخ  رد  ییادوھی  اھنت  نت و  هدزاود  نایم  رد  هدرک  لیصحت 
وا هچ  رگ   ، تشادن یصخش  توق  ۀطقن  ۀنیمز  رد  هتسجرب  یگژیو  چیھ  ادوھی 
دنمشیدنا کی  وا   . تشاد یشزومآ  لئاصخ  یگنھرف و  یرھاظ  یاھیگژیو  یرایسب 

شدوخ عقاو  رد  ادوھی   . دوبن قداص  یتسار  هب  دنمشیدنا  کی  هشیمھ  اما  دوب  بوخ 
. دوبن قداص  یتسار  هب  شدوخ  اب  دروخرب  رد  وا  ؛  درک یمن  کرد  ار 
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هب وا  هک  یا  هبتر   ، درک بوصنم  نت  هدزاود  راد  هنازخ  ماقم  هب  ار  ادوھی  سایردنآ 
شداتسا هب  تنایخ  تقو  ات  وا  ، و  دوب نآ  ِنتشاد  ۀتسیاش  ریگمشچ  یا  هنوگ 

. داد ماجنا  وحن  نیرترثؤم  هب  ، و  هنارادافو  ، هناقداص ار  شراک  یاھتیلوئسم 

تیصخش زا  رتالاب  ادوھی  هک  تشادن  دوجو  یسیع  ۀرابرد  یصاخ  یگژیو  چیھ 
ربارب رد  دشن  رداق  زگرھ  ادوھی   . دنک نیسحت  داتسا  باذج  هداعلا  قوف  اریگ و  ًامومع 
رد یتح  وا  ؛  دبای زارف  دوخ  یا  هیدوھی  تابصعت  زا  رتالاب  شیوخ  یلیلج  نارایمھ 

هب یراوح  هدزای  هک  وا  هب   . درک یم  داقتنا  یسیع  ۀرابرد  اھزیچ  یرایسب  زا  شنھذ 
تسود عومجم  رد  هک  یسک   ” ناونع هب   ، دنتسیرگن یم  لماک  یدرم  ناونع 

یضار دوخ  زا  ِییادوھی  نیا   ،“ تسا رتمھم  همھ  زا  نت  رازھ  هد  نایم  رد  ینتشاد و 
شنھذ رد  ار  روصت  نیا  ًاعقاو  وا   . دنک داقتنا  شدوخ  بلق  رد  درک  یم  تأرج  بلغا 

ات شدوخ  ۀتیروتا  تردق و  ندومن  لامعا  زا  تسا و  لدزب  یسیع  هک  دنارورپ  یم 
. دسرت یم  یا  هزادنا 

یسیع نوچمھ  ارگ  نامرآ  کی  یلام  روما  ندرک  تیریدم   . دوب بوخ  رجات  کی  ادوھی 
زاین اسرف  تقاط  تخس و  یراکادف  زین  ، و  ییابیکش ، و  ییاناوت  ، ینادراک هب 

ِمھ رب  مھ و  رد  ِیراجت  یاھشور  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  هب  دسر  هچ  ات   ، تشاد
سانشراک کی   ، یلاع ییارجا  ریدم  کی  یتسار  هب  ادوھی   . وا نویراوح  زا  یخرب 

کیچیھ  . دوب ریگتخس  مدآ  کی  یھدنامزاس  یارب  وا  . و  دوب اناوت  شیدنارود و  یلام 
، دننیبب دنتسناوت  یم  اھنآ  هک  ییاج  ات   . دندرکن داقتنا  ادوھی  زا  زگرھ  نت  هدزاود  زا 

یراوح کی   ، هتخومآ شناد  درم  کی   ، اتمھ یب  راد  هنازخ  کی  یطویرخسا  یادوھی 
. دوب گرزب  تیقفوم  کی  هملک  یعقاو  موھفم  هب  )، و  دقتنم یھاگ  هچرگ   ) رادافو
یسیع هب  دیاب  وا   . دوب اھنآ  زا  یکی  یتسار  هب  وا  ؛  دنتشاد تسود  ار  ادوھی  نویراوح 
لد ناج و  اب  ار  داتسا  یتسار  هب  وا  هک  میراد  کش  ام  اما   ، تشاد یم  نامیا 

دراد دوجو  یھار  : ” دھد یم  ناشن  ار  هتفگ  نیا  تقیقح  ادوھی  ِدروم  تشاد . تسود 
عومجم رد  “ . تسا گرم  نآ  نایاپ  اما   ، دسر یم  رظن  هب  تسرد  درم  کی  یارب  هک 

گرم هانگ و  یاھھار  هب  تبسن  دنیاشوخ  ِمیظنت  ِزیمآ  حلص  ِبیرف  ِینابرق  ناوت  یم 
یلام رظن  زا  شرایمھ  نویراوح  شداتسا و  هب  ادوھی  هک  دیشاب  نئمطم   . دش

. دشاب داتسا  هب  وا  تنایخ  ۀزیگنا  هتسناوت  یمن  زگرھ  لوپ   . دوب رادافو  هشیمھ 

زان  ، دوب ناوج  رایسب  هک  یماگنھ  وا   . دوب درخ  یب  یردام  ردپ و  ِرسپ  اھنت  ادوھی 
، دش گرزب  وا  هک  جیردت  هب   . دوب هدش  هدروآ  راب  سول  دنزرف  کی  وا  ؛  دوب زیزع  هدرورپ و 
. دوب فیعض  ۀدنزاب  کی  وا   . داد ناشن  ار  شیوخ  تیمھا  ۀرابرد  زیمآ  قارغا  ییاھ  هدیا 
رفنت رد  یور  هدایز  هب  وا  ؛  تشاد فاصنا  ۀرابرد  هدش  فیرحت  تسس و  ییاھ  هدیا  وا 
کی شناتسود  لامعا  اھ و  هتفگ  تسردان  ریسفت  رد  وا   . دش میلست  نظءوس  و 
هب هک  ار  ییاھنآ  راک  ندرک  یفالت  ۀیور  شیگدنز  مامت  یط  ادوھی   . دوب صصختم 
اھشزرا و سح   . دوب هدنارورپ  نھذ  رد  دندوب  هدرک  یراتفردب  یو  اب  وا  نامگ 
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. دندوب تسردان  وا  یاھیرادافو 

هب ار  یراوح  نیا  فعض  زاغآ  زا  داتسا   . دوب نامیا  یارجام  کی  ادوھی   ، یسیع یارب 
یبوخ هب  یناحور  یرایمھ  هب  وا  نتفریذپ  تارطاخم  زا  دیمھف و  یم  لماک  روط 
هدیرفآ دوجوم  رھ  هب  هک  تسا  نیا  دنوادخ  نارسپ  تشرس  اما   . تشاد یھاگآ 

هن تساوخ  یم  یسیع   . دنھدب اقب  تاجن و  یارب  ربارب  لماک و  تصرف  کی  هدش 
تبسن یتقو  هک  دننادب  رگید  رامش  یب  تارک  نارظان  هکلب  هرک  نیا  یاھناسنا  اھنت 

هتشاد دوجو  دیدرت  یھاشداپ  هب  قولخم  کی  ِلد  ناج و  اب  فقو  تقادص و  هب 
هب دیدرت  دروم  یادیدناک  هک  تسا  نیا  اھناسنا  تاضق  ریذپانرییغت  درکراک   ، دشاب
سک رھ   ” ؛ تسا زاب  ًالماک  همھ  یور  هب  نادواج  تایح  ِرد   . دوش هتفریذپ  لماک  روط 
ای تیدودحم  چیھ  دیآ  یم  هک  یسک  یارب  “؛  دوش لخاد  دناوت  یم  دشاب  لیام  هک 

. درادن دوجو  نامیا  زج  هب  یطرش 

. دھد همادا  اھتنا  ات  ًاقیقد  داد  هزاجا  ادوھی  هب  یسیع  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسرد 
ار مگردرس  فیعض و  یراوح  نیا  ات  دز  یم  تسد  نکمم  راک  رھ  هب  هشیمھ  وا 

دوش یمن  تفایرد  هناقداص  روط  هب  رون  هک  یماگنھ  اما   . دھد تاجن  دزاس و  نوگرگد 
هب ناور  نورد  رد  هک  دوش  یم  لیامتم  نیا  هب   ، دوش یمن  یگدنز  نآ  قباطم  و 

رظن زا  یھاشداپ  ۀرابرد  یسیع  یاھشزومآ  اب  هطبار  رد  ادوھی   . دوش لیدبت  یکیرات 
تفرشیپ نویراوح  ریاس  دننامھ  یونعم  رتکاراک  هب  لین  رد  اما   ، درک دشر  ینالقع 

. دشاب هتشاد  یصخش  ۀنادنمتیاضر  تفرشیپ  یونعم  ۀبرجت  رد  تسناوتن  وا   . درکن

، و تفر ورف  هصغ  مغ و  رد  هدنیازف  روط  هب  یصخش  یدیمون  رطاخ  هب  ادوھی 
وا ، و  دوب هدش  راد  هحیرج  اھراب  وا  تاساسحا   . دیدرگ شجنر  ینابرق  کی  ماجنارس 

کوکشم یعیبطریغ  یا  هنوگ  هب  داتسا  یتح  شناتسود و  نیرتھب  هب  تبسن 
اب هک  یراک  رھ   ، دش لوغشم  ییوج  ماقتنا  ۀدیا  اب  هاتوک  یتدم  رد  وا  نھذ   . دیدرگ

. شداتسا شنارای و  هب  تنایخ  یتح   ، یرآ  ، دریگب ار  شدوخ  ماقتنا  نآ 

نز کی  یزور  هک  نآ  ات  دنتفرگن  یعطق  لکش  کانرطخ  هناریرش و  یاھ  هدیا  نیا  اما 
نیا  . تسکش یسیع  یاھاپ  یولج  رد  ار  رطع  تمیق  نارگ  ۀبعج  کی  سانشردق 
هزاجا هناعطاق  یسیع  هک  یماگنھ  ، و  دیسر یم  رظن  هب  فارسا  ادوھی  یارب  راک 

یارب نیا   ، دنک ضارتعا  ینلع  روط  هب  ناگمھ  شوگ  ربارب  رد  اجنآ  رد  تسرد  وا  دادن 
تاساسحا  ، هدش هتشابنا  ترفن  یمامت  نتخیگنارب  دادخر  نآ   . دش مامت  نارگ  وا 

هب ار  رمع  لوط  کی  ماقتنا  ، و  تداسح  ، بصعت  ، یھاوخدب  ، هدش راد  هحیرج 
هیفصت تسیک  تسناد  یمن  هک  وا  اب  هک  تفرگ  ار  شمیمصت  وا  ، و  دناسر ماجنارس 

یگدنز راب  تبکن  ِمارد  مامت  رد  ار  شتعیبط  ترارش  مامت  وا  اما  ؛  دنک باسح 
هک لیلد  نیا  هب  تسرد   ، دومن رولبتم  هانگ  یب  صخش  هناگی  نآ  یور  دوخ  ۀنالابقادب 

یھاشداپ زا  ار  وا  روبع  هک  دوب  یدادخر  رد  یلصا  رگیزاب  قافتا  بسح  رب  یسیع 
. درک یم  ناشن  یکیرات  ۀدش  باختنا  دوخ  ۀزوح  نآ  هب  رون  ۀدنورشیپ 
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رد وا  هک  دوب  هداد  رادشھ  ادوھی  هب  ود  رھ  ینلع  یصوصخ و  روط  هب  اھراب  داتسا 
ۀدش ماک  خلت  تشرس  اب  دروخرب  رد  یھلا  یاھرادشھ  اما   ، تسا شزغل  لاح 
یقالخا یدازآ  اب  هک  نکمم  راک  رھ  هب  یسیع   . دنتسھ هدیاف  یب  ًالومعم  یرشب 
ادوھی طسوت  اطخ  هار  هب  نتفر  باختنا  عنام  ات   ، دز تسد  دشاب  راگزاس  ناسنا 

نیمارف هب  وا  ؛  دروخ تسکش  شجنر  ِرسپ   . دیسر ارف  ماجنارس  گرزب  نومزآ   . دوش
یقلت مھم  ار  دوخ  ییوگ  هفازگ  اب  هک  وج  ماقتنا  رورغم و  نھذ  کی  ۀیامورف  طلغ و 

. تفر ورف  فارحنا  ، و  یدیمون  ، یمگردرس لخاد  هب  ًاعیرس  دش و  میلست  درک  یم 

دش دراو  شداتسا  رورس و  هب  تنایخ  روآ  تلجخ  تسپ و  ۀسیسد  هب  ادوھی  سپس 
دھع یاھحرط  یارجا  نیح  رد  وا   . تشاذگ ارجا  هب  ار  هناراکبان  حرط  نآ  تعرس  هب  و 
ار تلجخ  ینامیشپ و  زا  یتاظحل   ، دوب هتفای  نیوکت  مشخ  اب  هک  هنانئاخ  ِینکش 
نیا عافد  کی  ناونع  هب  زرل  سرت و  اب   ، هنانیب نشور  لصاوف  نیا  رد  ، و  درک هبرجت 

هب ار  شتردق  هظحل  نیرخآ  رد  دناوتب  یسیع  دیاش  هک  دنارورپ  شنھذ  رد  ار  هدیا 
. دھد تاجن  ار  دوخ  دریگ و  راک 

نامیپ ناسنا  نیا   ، دیسر نایاپ  هب  ًامامت  هناراکھانگ  راب و  تبکن  راک  نیا  هک  یماگنھ 
ات  ، تشادنپ یمن  مھم  ار  هرقن  هعطق  یس  یارب  شتسود  نتخورف  هک  نکش 

، دنک اضرا  دوب  هدنارورپ  شنھذ  رد  اھتدم  هک  ار  ماقتنا  یارب  دوخ  ینالوط  قایتشا 
لمع هب  تسد  یناسنا  دوجو  تایعقاو  زا  زیرگ  شیامن  رد  دش و  جراخ  ناباتش 

. دز یشکدوخ —  ییاھن — 

ساسحا طقف  راکتنایخ  نآ  یارب  یسیع   . دندش توھبم  هدز و  تشحو  یراوح  هدزای 
کی رساترس  رد  ، و  دنشخبب ار  ادوھی  هک  دنا  هتفای  راوشد  ار  نیا  تارک   . درک فسأت 

. تسا هدش  زارتحا  وا  مان  زا  روانھپ  ناھج 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 140
نت هدزاود  باصتنا 

یسیع  ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 27   ، هیوناژ  12 ، هبنشکی رھظ  زا  شیپ  تسرد 
یھلا مایپ  یمومع  نارگ  هظعوم  ناونع  هب  اھنآ  باصتنا  روظنم  هب  ار  نویراوح 

ارف هک  دنتشاد  راظتنا  زور  رھ  ًابیرقت  نت  هدزاود   . دناوخ ارف  مھ  درگ  یھاشداپ 
نت نیدنچ   . دندشن رود  لحاس  زا  یریگیھام  یارب  دادماب  نیا  رد  اذل  ؛  دنوش هدناوخ 

یزاسزاب ناشیاھروت و  ریمعت  لوغشم  دندز و  یم  هسرپ  لحاس  یکیدزن  رد  اھنآ  زا 
. دندوب ناشیریگیھام  رازبا 

هب ادتبا   ، دومن نویراوح  ندناوخ  ارف  هب  عورش  ایرد  لحاس  رد  یسیع  هک  روطنیمھ 
؛ تفگ دماشوخ  دندوب  یریگیھام  لاح  رد  لحاس  هب  کیدزن  هک  سرطپ  سایردنآ و 

رادید لاح  رد  دندوب و  یکیدزن  نآ  رد  یقیاق  رد  هک  انحوی  بوقعی و  هب  سپس 
وا  . داد تمالع   ، دندرک یم  ریمعت  ار  ناشیاھروت  دنتشاد  دندوب و   ، یدبز  ، ناشردپ

، دومن عمج  ار  نت  هدزاود  مامت  هک  نیا  زا  سپ  ، و  دروآ درگ  ود  هب  ود  ار  نویراوح  ریاس 
باصتنا یارب  یگدامآ  رد  اجنآ  رد  ، و  تفر موحانرفک  لامش  تاعافترا  هب  اھنآ  اب 

. تخادرپ اھنآ  شزومآ  هب  اھنآ  یمسر 

یاوھ لاح و  کی  هب  سرطپ  یتح  ؛  دندش تکاس  یراوح  هدزاود  مامت  هرابکی  هب 
راظتنا شیارب  ینالوط  یتدم  هک  ار  یتعاس  ماجنارس   . تفر ورف  هنادنمشیدنا 
یعون رد  ات  دنتفر  یم  یرانک  هب  داتسا  اب  دنتشاد  اھنآ  دیسر ! ارف  دندوب  هدیشک 

سدقم راک  هب  یعمج  فقو  یصخش و  کربت  سیدقت و  لماش  هک  یمسر  مسارم 
دش یم  شردپ  یھاشداپ  ِندیسر  ارف  ِمالعا  رد  ناشداتسا  ندرک  یگدنیامن 

. دننک تکرش 

یتامدقم شزومآ  - 1

دندوب هتسشن  وا  درگ  نت  هدزاود  هک  یلاح  رد   ، باصتنا یمسر  راک  زا  شیپ  یسیع 
نم  . تسا هدیسر  ارف  یھاشداپ  ِتعاس  نیا   ، نم ناردارب  : ” دومن وگتفگ  اھنآ  اب 

هب یھاشداپ  ناریفس  ناونع  هب  ات  ما  هدروآ  اجنیا  هب  دوخ  اب  هناگادج  روط  هب  ار  امش 
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هک دیدینش  امش  زا  یخرب   ، دیدش هدناوخ  ارف  ادتبا  رد  هک  یماگنھ   . منک هضرع  ردپ 
رد هک  یتقو  زا  امش  زا  کی  رھ   . مدرک تبحص  یھاشداپ  نیا  ۀرابرد  هسینک  رد  نم 

ۀرابرد رتشیب  دیا  هدوب  راک  هب  لوغشم  نم  اب  لیلج  یایرد  فارطا  یاھرھش 
زیچ یھاشداپ  نیا  اب  هطبار  رد  نونکا  مھ  اما   . دیا هتفای  یھاگآ  ردپ  یھاشداپ 

. مراد امش  هب  نتفگ  یارب  یرتشیب 

نآ لیکشت  ۀناتسآ  رد  نیمز  رد  شنادنزرف  بلق  رد  مردپ  هک  نیون  یھاشداپ  ”
دنراد وزرآ  هک  ییاھنآ  یاھبلق  رد   . دوب دھاوخ  نادواج  تیمکاح  کی  دشاب  یم 
دوجو مردپ  ییاورنامرف  نیا  یارب  ینایاپ  چیھ  دنھد  ماجنا  ار  وا  یھلا  تساوخ 
یدوھیریغ ای  یدوھی  یادخ  نم  ردپ  هک  منک  یم  مالعا  امش  هب  نم   . تشاد دھاوخن 
ام اب  ردپ  یھاشداپ  رد  ات  دمآ  دنھاوخ  برغ  زا  قرش و  زا  یرایسب   . تسین
ِیردارب نیا  هب  ندش  دراو  زا  میھاربا  نادنزرف  زا  یرایسب  هک  یلاح  رد   ، دننیشنب

. درک دنھاوخ  عانتما  اھناسنا  نادنزرف  یاھبلق  رد  مردپ  حور  ِییاورنامرف  ِنیون 

هکلب  ، اھتورث تردق  هب  طونم  هن  اھشترا و  یورین  رب  ینتبم  هن  یھاشداپ  نیا  تردق  ”
رب دھد و  شزومآ  اھنھذ  هب  ات  دمآ  دھاوخ  هک  دوب  دھاوخ  یھلا  حور  هوکش  رب  ینتبم 

، دنوادخ نادنزرف   ، ینامسآ یھاشداپ  نیا  ۀتفای  دلوت  ون  زا  ِنادنورھش  یاھبلق 
دنک یم  ینارمکح  یراکتسرد  نآ  رد  هک  تسا  قشع  ِیردارب  نیا   . دنک ییاورنامرف 

مامت یارب  کین  تساوخ  نیمز و  رب  حلص  دوب : دھاوخ  نیا  نآ  یگنج  راعش  و 
یوزرآ  ، دینک مالعا  ار  نآ  ات  تفر  دیھاوخ  دوز  رایسب  هک   ، یھاشداپ نیا   . اھناسنا

ۀنادنمدرخ یاھ  هدعو  ققحت  ، و  نیمز مامت  دیما   ، راصعا یمامت  کین  یاھناسنا 
. تسا ناربمایپ  مامت 

یھاشداپ نیا  لخاد  هب  ار  امش  هک  ینارگید  ۀمھ  یارب  ، و  منادنزرف امش  یارب  اما  ”
زا ار  امش  نامیا  اھنت   . تسا هدش  هداد  رارق  دیدش  نومزآ  کی   ، درک دنھاوخ  لابند 

یگدنز رد  نتفای  زارف  هب  دیھاوخ  یم  رگا  اما   ، داد دھاوخ  روبع  نآ  یاھ  هزاورد  نایم 
، هنیآ رھ   . دیروآ راب  هب  ار  مردپ  حور  تارمث  دیاب  دیھد  همادا  یھلا  یمدمھ  ۀدنورشیپ 

هب  ،‛ ادنوادخ  ، ادنوادخ  ’ ، دیوگ یم  هک  سک  رھ   ، میوگ یم  امش  هب   ، هنیآ رھ 
نامسآ رد  هک  ار  مردپ  تساوخ  هک  وا  هکلب  ؛  دش دھاوخن  دراو  نامسآ  یھاشداپ 

. دھد یم  ماجنا  تسا 

وا تلادع  دنوادخ و  یھاشداپ  یپ  رد  تسخن  دوب : دھاوخ  نیا  ایند  هب  امش  مایپ  ”
یرورض نادواج  یاقب  یارب  هک  زین  رگید  یاھزیچ  ۀمھ   ، اھنیا نتفای  رد  ، و  دیشاب

نشور امش  یارب  مھاوخ  یم  نونکا  . و  دمآ دنھاوخ  تسد  هب  نآ  هارمھ  هب  دنتسھ 
لومعمریغ شیامن  اب  ای  تردق  یرھاظ  شیامن  کی  اب  مردپ  یھاشداپ  نیا  هک  منک 

ای تساجنیا ‛  ’ ، دییوگب یھاشداپ  مالعا  رد  دیورب  دیابن   ، ور نیا  زا   . دمآ دھاوخن 
رد هک  تسادخ   ، دینک یم  هظعوم  نآ  نوماریپ  هک  یھاشداپ  نیا  اریز   ،‛ تساجنآ ’

. تسامش نورد 
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دھاوخ مداخ  کی  همھ  یارب  دوش  یم  گرزب  مردپ  یھاشداپ  رد  هک  یسک  رھ  ”
اما  . دوش شناردارب  مداخ  دیراذگب   ، دشاب لوا  امش  نایم  رد  هک  یسک  رھ  ؛ و  دش
هتفریذپ یتسار  هب  ینامسآ  یھاشداپ  رد  نادنورھش  ناونع  هب  هرابکی  هب  هک  هاگنآ 
. و دوب دیھاوخ  هدنز  یادخ  نادنزرف   ، نادنزرف هکلب   ، دیتسین مداخ  رگید   ، دیدش
رد ار  یعنام  رھ  هک  نیا  ات   ، تفر دھاوخ  شیپ  ایند  رد  یھاشداپ  نیا  بیترت  نیدب 

تقیقح هب  اھنآ  دناسرب و  مردپ  تخانش  هب  ار  اھناسنا  ۀیلک  دنکشب و  مھ 
رد یھاشداپ  نونکا  یتح   . دنروآ نامیا  ما  هدمآ  نآ  مالعا  یارب  نم  هک  یشخب  تاجن 
اب هک  ار  دنوادخ  تموکح  هک  نیا  ات  درم  دیھاوخن  امش  زا  یخرب  ، و  تسا سرتسد 

. دینیبب دمآ  دھاوخ  میظع  تردق 

درم هدزاود  کچوک  عورش  نیا   ، دننک یم  هراظن  امش  نامشچ  نونکاھک  ار  نیا  ”و 
اب نیمز  مامت  ماجنارس  هک  نیا  ات   ، درک دھاوخ  دشر  دش و  دھاوخ  ریثکت   ، یلومعم

ماجنا دییوگ  یم  هک  ینانخس  ۀطساو  هب  نانچ  راک  نیا  . و  دوش رپ  مردپ  شیاتس 
دنھاوخ یھاگآ  اھناسنا  هک  تسا  ناتیگدنز  ۀوحن  قیرط  زا  هکلب   ، دش دھاوخن 

ِراب چیھ  نم  هچ  رگ  . و  دیا هتخومآ  یھاشداپ  تایعقاو  زا  دیا و  هدوب  نم  اب  هک  تفای 
رب ار  ریطخ  تیلوئسم  نیا  یدوز  هب   ، مھد یمن  رارق  امش  ناھذا  رب  یروآ  هودنا 

هنوگ نامھ  هب   ، مدرک کرت  ار  امش  هک  نیا  زا  سپ  هک  داد  مھاوخ  رارق  امش  یاھناور 
یگدنیامن ایند  رد  ارم  منک  یم  یگدنیامن  مسج  رد  یگدنز  نیا  رد  ار  مردپ  نونکا  هک 

. تساخرب اج  زا   ، دناسر نایاپ  هب  ار  نتفگ  نخس  وا  هک  یماگنھ  و  “ . دینک

باصتنا - 2

اب هطبار  رد  وا  تاراھظا  هب  هزات  هک  یناف  ناسنا  هدزاود  نآ  هب  نونکا  یسیع 
. دننزب وناز  وا  رود  هب  راو  هریاد  تروص  هب  هک  داد  نامرف  دندوب  هداد  شوگ  یھاشداپ 

یادوھی اب  راک  نیا   . داد رارق  یراوح  رھ  رس  یور  ار  شناتسد  داتسا  سپس 
، داد تکرب  ار  اھنآ  وا  هک  نیا  زا  سپ   . تفای نایاپ  سایردنآ  اب  دش و  زاغآ  یطویرخسا 

: درک اعد  هنوگ  نیدب  درک و  زارد  ار  شناتسد 

نایم زا  نم   . مروآ یم  وت  دزن   ، ار دوخ  ناناسر  مایپ   ، نادرم نیا  نونکا  نم   ، مردپ ”
یگدنیامن ارم  دنورب و  نوریب  ات  ما  هدرک  باختنا  ار  نت  هدزاود  نیا  نیمز  رد  نامنادنزرف 
ارم هک  روطنامھ   . منک یگدنیامن  ار  وت  ات  متفر  نوریب  نم  هک  هنوگ  نامھ   ، دننک

، نونکا . و  شاب اھنآ  اب  رادب و  تسود  ار  اھنآ   ، یا هدوب  نم  اب  یا و  هتشاد  تسود 
، مراپس یم  اھنآ  ناتسد  هب  ار  هدنیآ  یھاشداپ  روما  مامت  نم  هک  روطنیمھ   ، مردپ

مھاوخ نیمز  رد  یتدم  نم   ، دشاب وت  تساوخ  رگا  . و  نک اطع  درخ  نادرم  نیا  هب 
هب هک  نیا  نمض   ، مردپ  ، زاب . و  منک کمک  یھاشداپ  یارب  اھنآ  یاھشالت  هب  ات  دنام 
وت زا  نادرم  نیا  رطاخ  هب   ، مھد یم  همادا  یا  هداد  نم  هب  هک  ار  یراک  ماجنا  مامتا 

“. مراپس یم  وت  هب  ار  اھنآ  ، و  مرازگساپس
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درم رھ  دندنام و  یقاب  نویراوح   ، دناسر نایاپ  هب  ار  ندرک  اعد  یسیع  هک  یماگنھ 
هک نیا  ات  دیشک  لوط  یدایز  قیاقد  . و  درک مخ  نییاپ  هب  ار  شرس  دوخ  یاج  رد 
هب کی  اھنآ   . دنک هاگن  داتسا  هب  ات  دنک  زاب  ار  شنامشچ  دومن  تأرج  سرطپ  یتح 
گرزب توکس  کی   . تفگن یزیچ  یدرم  چیھ  اما   ، دندیشک شوغآ  رد  ار  یسیع  کی 
نیا هب  ینامسآ  تادوجوم  زا  یگرزب  هورگ  هک  نیا  نمض   ، دنکفا هیاس  ناکم  نآ  رب 
یھلا یردارب  روما  ناھج  کی  ۀدننیرفآ  دنتسیرگن —  یم  سدقم  هوکشرپ و  ۀنحص 

. داد یم  رارق  یرشب  ناھذا  تیریدم  تحت  ار  اھناسنا 

باصتنا ۀظعوم  - 3

ردپ یھاشداپ  ناریفس  امش  هک  نونکا  : ” تفگ وا   . تفگ نخس  یسیع  سپس 
رگید یاھناسنا  ۀیلک  زا  هک  دیا  هدش  اھناسنا  زا  یا  هقبط  قیرط  نیا  زا   ، دیتسھ نم 

اھناسنا نایم  رد  ییاھناسنا  نوچمھ  نونکا  امش   . تسا زیامتم  ادج و  نیمز  رد 
نایم رد  رگید  ینامسآ  نیمزرس  کی  ۀتفای  یھاگآ  نادنورھش  دننام  هکلب   ، دیتسین
هک هنوگ  نادب  هک  تسین  یفاک  نیا   . دیتسھ کیرات  یایند  نیا  نادان  تاقولخم 

ییاھنآ دننامھ  دیاب  سپ  نیا  زا  هکلب   ، دینک یگدنز  دیدوب  تعاس  نیا  زا  شیپ 
ناریفس ناونع  هب  دنا و  هدیشچ  ار  رتھب  یگدنز  کی  هوکش  هک  دینک  یگدنز 

زا شیب  راگزومآ  زا   . دنا هدش  هدنادرگزاب  نیمز  هب  رتھب  نیون و  یایند  نآ  یاورنامرف 
نادنورھش  . دور یم  راظتنا  مداخ  زا  شیب  رورس  زا  ؛  دور یم  راظتنا  درگاش 

رارق هبلاطم  دروم  ینیمز  تیمکاح  نادنورھش  زا  شیب  ینامسآ  یھاشداپ 
هب تخس  تسا  نکمم  تفگ  مھاوخ  امش  هب  هک  ار  ییاھزیچ  زا  یخرب   . دنریگ یم 
نادب یتح   ، دینک یگدنیامن  ایند  رد  ارم  هک  دیا  هدرک  باختنا  امش  اما   ، دنسرب رظن 

رد نم  نارازگراک  ناونع  هب  امش  ؛ و  منک یم  یگدنیامن  ار  ردپ  نونکا  نم  هک  هنوگ 
نم یاھنامرآ  رگباتزاب  هک  اھشنک  اھشزومآ و  نآ  زا  هک  تشاد  دیھاوخ  هفیظو  نیمز 

نوماریپ ما  ینیمز  یگدنز  رد  نم  ، و  دنتسھ اضف  تارک  رد  یناسنا  یگدنز  ۀنیمز  رد 
. دینک تعاطا  متسھ  نآ  یوگلا  ینامسآ  ردپ  نتخاس  راکشآ 

رد هک  ییاھنآ  هب  ار  یداش  یحور و  ناریسا  هب  ار  یدازآ  ات  متسرف  یم  ار  امش  نم  ”
ما ینامسآ  ردپ  تساوخ  قباطم  ار  نارامیب  ، و  دینک مالعا  دنتسھ  سرت  تراسا 
مرگلد تروص  هب  اھنآ  اب   ، دیبای یم  یناشیرپ  رد  ار  منادنزرف  هک  یماگنھ   . دیھد افش 

: دییوگب ، و  دینک تبحص  هدننک 

نآ زا  نامسآ  یھاشداپ  یاھ  هنیجنگ  اریز   ، ناگداتفا  ، حور رد  ناریقف  لاح  هب  اشوخ  ”
. تساھنآ

. دش دنھاوخ  ریس  اریز   ، دنتلادع ۀنشت  هنسرگ و  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  ”
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. دش دنھاوخ  نیمز  ثراو  اریز   ، نانتورف لاح  هب  اشوخ  ”

. دید دنھاوخ  ار  ادخ  اریز   ، نالدکاپ لاح  هب  اشوخ  ”

هب ار  شخبدیون  یحور و  ۀدنھد  یلست  ۀفاضا  نانخس  نیا  یتح   ، نآ رب  هوالع  ”و 
: دییوگب منادنزرف 

لاح هب  اشوخ   . تفای دنھاوخ  یلست  اریز   ، دنا هدنز  متام  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  ”
. درک دنھاوخ  تفایرد  ار  ینامداش  حور  اریز   ، دننایرگ هک  ییاھنآ 

. دش دھاوخ  محر  نانآ  رب  اریز   ، ناگدننک محر  الاح  هب  اشوخ  ”

. دش دنھاوخ  هدناوخ  ادخ  نادنزرف  اریز   ، ناروآ حلص  لاح  هب  اشوخ  ”

اریز  ، دنوش یم  عقاو  رازآ  تیذا و  دروم  تلادع  رطاخ  هب  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  ”
امش هب  مدرم  هک  هاگنآ   ، امش لاح  هب  اشوخ   . تساھنآ نآ  زا  نامسآ  یھاشداپ 
غورد هب  هنارورش  نخس  هنوگ  همھ  دنناسر و  رازآ  تیذا و  امش  هب  دنھد و  مانشد 
نامسآ رد  ناتشاداپ  اریز   ، دینک یداش  رایسب  دیشاب و  شوخ   . دنیوگ امش  دض  رب 

. تسا میظع 

، دیتسھ نیمز  کمن  امش   ، متسرف یم  نوریب  هب  ار  امش  هک  یماگنھ   ، مناردارب ”
، دھدب تسد  زا  ار  شتیصاخ  کمن  نیا  رگا  اما   . هدنھد تاجن  تیصاخ  کی  اب  کمن 
دوب دھاوخن  بوخ  زیچ  چیھ  یارب  سپ  نیا  زا  ؟  تخاس نیکمن  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ 

. دوش لامدگل  اھمدآ  یاپ  ریز  دوش و  هتخیر  رود  هک  نیا  زج 

. درک ناھنپ  ناوت  یمن  دراد  رارق  هپت  کی  یور  هک  ار  یرھش   . دیتسھ ناھج  رون  امش  ”
یور هکلب   ، دنراذگب نادغارچ  کی  ریز  ار  نآ  هک  دننک  یمن  نشور  عمش  زین  اھناسنا 

دیراذگب  . دھد یم  رون  دنتسھ  هناخ  رد  هک  ییاھنآ  ۀمھ  هب  نآ  ؛ و  نادعمش کی 
لالج هب  دننیبب و  ار  امش  کین  یاھراک  هک  دشخردب  نانچ  مدرم  ربارب  رد  ناترون 

. دنوش تیادھ  امش  ینامسآ  ردپ  نداد 

ناریفس ناونع  هب  دینک و  یگدنیامن  ارم  ات  متسرف  یم  ایند  هب  ار  امش  نم  ”
، دینک مالعا  ار  تراشب  ات  دیور  یم  شیپ  هک  یلاح  رد  ، و  دینک لمع  مردپ  یھاشداپ 

تمواقم یتلادع  یب  ربارب  رد  روز  اب   . دینک لکوت  دیتسھ  شناروآ  مایپ  امش  هک  ردپ  هب 
امش تسار  ۀنوگ  هب  امش  ۀیاسمھ  رگا   . دینکن لکوت  مسج  یوزاب  هب  ؛  دینکن

دزن دوخ  نایم  رد  هک  نیا  یاج  هب   . دیناخرچب وا  یوس  هب  زین  ار  رگید  ۀنوگ   ، دز یلیس 
هک یناسک  ۀمھ  هب   . دیوش یتلادع  یب  شوختسد  هک  دیشاب  لیام   ، دیورب نوناق 

. دینک تمدخ  ششخب  اب  ینابرھم و  اب  دنتسھ  جاتحم  هدنامرد و 
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امش زا  هک  ییاھنآ  هب   ، دیرادب تسود  ار  دوخ  نانمشد  میوگ : یم  امش  هب  نم  ”
، دیھد تکرب  دننک  یم  نیرفن  نعل و  ار  امش  هک  ییاھنآ  هب   ، دینک یکین  دنراد  ترفن 
هچنآ رھ  . و  دینک اعد  دننک  یم  هدافتساءوس  امش  زا  یزوت  هنیک  اب  هک  ییاھنآ  یارب  و 

. دیھد ماجنا  اھنآ  یارب  زین  امش   ، مھد یم  ماجنا  اھناسنا  یارب  نم  دیراد  رواب  هک  ار 

رب ناراب  نینچمھ  وا  ؛  دنابات یم  ناکین  رب  زین  نادب و  رب  ار  باتفآ  امش  ینامسآ  ردپ  ”
امش  ، رتشیب یتح  ؛  دیتسھ دنوادخ  نادنزرف  امش   . دناراب یم  ناراکدب  نایاسراپ و 
هک هنوگ  نادب  یتح   ، دیشاب هدنشخب   . دیتسھ مردپ  یھاشداپ  ناریفس  نونکا 
نادب یتح   ، دوب دیھاوخ  لماک   ، یھاشداپ ِنادواج  ۀدنیآ  رد  ، و  تسا هدنشخب  ادخ 

. تسا لماک  ناتینامسآ  ردپ  هک  هنوگ 

دروم ار  اھنآ  هک  نیا  هن   ، دیھد تاجن  ار  اھناسنا  هک  تسا  نیا  امش  تیرومأم  ”
دیھاوخ ششخب  راظتنا  یگمھ   ، نات ینیمز  تایح  نایاپ  رد   . دیھد رارق  یرواد 
ۀیلک هب  هک  مھاوخ  یم  امش  زا  نات  یناسنا  تایح  لوط  رد  ور  نیا  زا  ؛  تشاد

یعس هک  دیوشن  بکترم  ار  هابتشا  نیا   . دیھد ناشن  ششخب  مسج  رد  ناتناردارب 
ناتدوخ مشچ  رد  بوچ  هک  یلاح  رد  دیروآ  نوریب  ناتردارب  مشچ  زا  ار  هاک  ِرَپ  دینک 

ِرَپ هک  دینیبب  دیناوت  یم  رتھب   ، دیروآ نوریب  ناتدوخ  مشچ  زا  ار  بوچ  ادتبا  رگا   . دیراد
. دیروآرد ناتردارب  مشچ  زا  ار  هاک 

هناشنماسراپ یگدنز  کی  ییاورپ  یب  اب  ؛  دیھد صیخشت  ینشور  هب  ار  تقیقح  ”
دیا هدینش   . دوب دیھاوخ  مردپ  ناریفس  نم و  نویراوح  بیترت  نیدب  ؛ و  دیشاب هتشاد 

لادوگ لخاد  هب  ود  رھ   ، دنک ییامنھار  ار  رگید  روک   ، روک رگا  : ’ هدش هتفگ  هک 
دیاب  ، دینک تیادھ  یھاشداپ  لخاد  هب  ار  نارگید  دیھاوخ  یم  رگا  ‛ . داتفا دنھاوخ 
امش هب  یھاشداپ  راک  مامت  رد   . دیرادرب ماگ  هدنز  تقیقح  ِنشور  رون  رد  ناتدوخ 
سدقم هک  ار  هچنآ   . دیھد ناشن  هناشوھزیت  درخ  هنالداع و  یرواد  منک  یم  هیصوت 
ادابم  ، دیزادنیم اھکوخ  شیپ  زین  ار  دوخ  یاھدیراورم  ، و  دیھدم ناگس  هب  تسا 

. دنرَدِب ار  امش   ، هتشگرب دننک و  لامدگل  اپ  ریز  ار  امش  تارھاوج 

رذحرب دمآ  دنھاوخ  امش  دزن  دنفسوگ  سابل  رد  هک  نیغورد  ناربمایپ  زا  ار  امش  نم  ”
ناشلامعا ۀویم  زا  ار  اھنآ  امش   . دنا هنسرگ  ناگرگ  نوچمھ  نطاب  رد  اھنآ   . مراد یم 

زرھ یاھفلع  زا  ار  اھریجنا  ای  راخ  یاھ  هتوب  زا  ار  اھروگنا  اھمدآ  ایآ   . تخانش دیھاوخ 
ۀویم دب  تخرد  اما   ، دھد یم  وکین  ۀویم  وکین  تخرد  رھ   ، ناس نیمھ  هب  ؟  دننیچ یم 

زین دب  تخرد  کی  ، و  دھدب دب  ۀویم  دناوت  یمن  وکین  تخرد  کی   . دروآ یم  راب  دب 
هب هدش و  هدیرب  ًاروف  دھدن  بوخ  ۀویم  هک  یتخرد  رھ   . دَرَوآ راب  وکین  ۀویم  دناوت  یمن 
، نامسآ یھاشداپ  لخاد  هب  دورو  هب  یبایتسد  رد   . دوش یم  هدنکفا  شتآ  لخاد 

ۀطساو هب  دنک و  یم  هاگن  اھناسنا  یاھبلق  هب  مردپ   . دراد تیمھا  هک  تسا  هزیگنا 
. دنک یم  یرواد  اھنآ  ۀناقداص  یاھتین  اھنآ و  ینورد  یاھوزرآ 
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وت مان  هب  ایآ  : ’ تفگ دنھاوخ  نم  هب  یرایسب   ، یھاشداپ تواضق  گرزب  زور  رد  ”
نم اما  ؟ ‛ میدادن ماجنا  روآ  تفگش  یاھراک  یرایسب  وت  مان  هب  میدرکن و  ییوگشیپ 

زا نیغورد  ناراگزومآ  یا  ؛  متخانشن ار  امش  زگرھ   ’ ، میوگب اھنآ  هب  دوب  مھاوخ  ریزگان 
نم زا  یگدنیامن  هب  دونشب و  ار  فیلکت  نیا  هک  سک  رھ  اما  ‛. دیوش رود  نم 

ار مردپ  نم  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دنک ارجا  هناقداص  اھناسنا  ربارب  رد  ار  شتیرومأم 
ردپ یھاشداپ  لخاد  هب  نم و  تمدخ  لخاد  هب   ، ما هدرک  یگدنیامن  امش  دزن 

“. تفای دھاوخ  ناوارف  دورو  ینامسآ 

وا اریز   ، دنک تبحص  هنوگ  نیدب  یسیع  هک  دندوب  هدینشن  نآ  زا  شیپ  زگرھ  نویراوح 
اھنآ  . دوب هدرک  تبحص  اھنآ  اب  تسا  رادروخرب  یلاع  تیعجرم  زا  هک  یسک  دننامھ 

یلاؤس یسیع  زا  سکچیھ  اما   ، دندمآ نییاپ  هوک  زا  باتفآ  بورغ  دودح  رد 
. دیسرپن
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رب رد  ًاعطق  راتفگ  نیا   . تسین یسیع  تراشب  هوک “ یور  ۀظعوم   ” حالطصا هب 
یراوح هدزاود  باصتنا  روتسد  نیا  اما   ، تسا یدنمدوس  رایسب  یاھشزومآ  ۀدنریگ 
ییاھنآ هب  داتسا  یوس  زا  یصخش  تیرومأم  نداد   ، راتفگ نیا   . دوب یسیع  طسوت 
قایتشا دنداد و  یم  همادا  یھلا  یاھشزومآ  ندومن  هظعوم  هب  تسیاب  یم  هک  دوب 

وا هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دننک یگدنیامن  ار  وا  اھناسنا  یایند  رد  هک  دنداد  یم  ناشن 
. دوب شردپ  ۀدنیامن  لماک  روط  هب  رایسب و  ِییاویش  اب 

کمن نیا  رگا  اما   . هدنھد تاجن  تیصاخ  کی  اب  کمن   ، دیتسھ نیمز  کمن  امش  ”
سپ نیا  زا  ؟  تخاس نیکمن  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ   ، دھدب تسد  زا  ار  شتیصاخ 

اھمدآ یاپ  ریز  دوش و  هتخیر  رود  هک  نیا  زج  دوب  دھاوخن  بوخ  زیچ  چیھ  یارب 
“. دوش لامدگل 

یزورما تغل   . دش یم  هدافتسا  لوپ  یارب  یتح   . دوب اھبنارگ  کمن  یسیع  نامز  رد 
کی هکلب   ، دھد یم  معط  اذغ  هب  اھنت  هن  کمن   . تسا هدش  هتفرگ  کمن  زا  قوقح “ ”
زا ور  نیا  زا  ، و  دنک یم  رت  هزمشوخ  ار  رگید  یاھزیچ  ، و  تسھ زین  هدنرادھگن  ۀدام 

. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  ندش  فرصم  قیرط 

ناھنپ ناوت  یمن  دراد  رارق  هپت  کی  یور  هک  ار  یرھش   . دیتسھ ناھج  رون  امش  ”
هکلب  ، دنراذگب نادغارچ  کی  ریز  ار  نآ  هک  دننک  یمن  نشور  عمش  زین  اھناسنا   . درک
دیراذگب  . دھد یم  رون  دنتسھ  هناخ  رد  هک  ییاھنآ  ۀمھ  هب  نآ  ؛ و  نادعمش کی  یور 
لالج هب  دننیبب و  ار  امش  کین  یاھراک  هک  دشخردب  نانچ  مدرم  ربارب  رد  ناترون 

“. دنوش تیادھ  امش  ینامسآ  ردپ  نداد 
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دشاب هدننک “ روک   ” نانچ دناوت  یم  نینچمھ   ، درب یم  نیب  زا  ار  یکیرات  رون  هچ  رگ 
نامرون نانچ  میراذگب  هدش  هیصوت  ام  هب   . دوش یگدنامرد  یمگردرس و  بجوم  هک 
تیادھ هتفای  دوبھب  یگدنز  ۀنوگادخ  دیدج و  یاھھار  هب  ام  ناعونمھ  هک  دشخردب 
ۀفرح یتح   . دنکن هجوت  بلج  نتشیوخ  هب  هک  دشخردب  نانچ  دیاب  ام  رون   . دنوش

هب تایح  رون  نیا  ۀعاشا  یارب  رثؤم  رگباتزاب “  ” کی ناونع  هب  دناوت  یم  صخش  کی 
. دوش هتفرگ  راک 

یراکتسرد رد  عقاو  رد  هکلب  یراکاطخ  مدع  رد  هن  یوق  یاھرتکاراک  ۀمشچرس 
حوطس نیرتالاب   . تسا ناسنا  یشنم  گرزب  ناشن  یھاوخدوخ  مدع   . دشاب یم 

رثؤم داش و  صخش   . دنیآ یم  تسد  هب  تمدخ  شتسرپ و  قیرط  زا  ییافوکش  دوخ 
. دبای یم  هزیگنا  یراکتسرد  هب  قشع  قیرط  زا  هکلب   ، یراکاطخ زا  سرت  قیرط  زا  هن 

ریذپانرییغت ًاساسا  تیصخش  “ . تخانش دیھاوخ  ناشلامعا  ۀویم  زا  ار  اھنآ  امش  ”
یاطخ  . تسا یقالخا  ۀصیصخ  دنک —  یم  دشر  دنک —  یم  رییغت  هک  هچنآ  ؛  تسا

هدش هدیرب   ” دھدن یا  هویم  هک  یتخرد   . تسا ییارگ  یفنم  یزورما  بھاذم  یلصا 
یراددوخ زا  یشان  دناوت  یمن  یقالخا  شزرا  “ . دوش یم  هدنکفا  شتآ  لخاد  هب  و 

تلجخ سرت و  دینک .“ نینچ  دیابن  : ” دشاب نامرف  نیا  زا  تعاطا  ضحم — 
ربتعم ینامز  طقف  بھذم   . دنتسھ یبھذم  یگدنز  یارب  هتسیاشان  یاھ  هزیگنا 

. دنک یم  تیوقت  ار  اھناسنا  یردارب  دزاس و  یم  راکشآ  ار  دنوادخ  ندوب  ردپ  هک  تسا 

یاھشنکاو عومجم  یناھیک و  شنیب  زا  یبیکرت  قیرط  زا  یگدنز  رثؤم  ۀفسلف  کی 
هب ار  نیا   . دبای یم  لکش  یداصتقا  یعامتجا و  طیحم  هب  تبسن  درف  یساسحا 
نیداینب روط  هب  دنناوت  یمن  یثرا  دیدش  تالیامت  هک  یلاح  رد  دیشاب : هتشاد  رطاخ 

زا ؛  دنبای رییغت  دنناوت  یم  یتالیامت  نینچ  هب  یساسحا  یاھخساپ   ، دنوش لیدعت 
رد  . دبای دوبھب  دناوت  یم  رتکاراک   ، دوش لیدعت  دناوت  یم  یقالخا  تعیبط  ور  نیا 

، و دنوش یم  گنھامھ  هدش و  ماغدا  مھ  رد  یساسحا  یاھشنکاو   ، یوق رتکاراک 
یقالخا تشرس  صقان  ِیگناگی   . دوش یم  داجیا  دحتم  تیصخش  کی  بیترت  نیدب 

. دوش یم  یدونشخان  بجوم  دزاس و  یم  فیعض  ار 

یدونشخان ، و  دوش یم  هدیاف  یب  دوصقم و  یب  یگدنز   ، دنمشزرا فدھ  کی  نودب 
ۀفسلف کی  نت  هدزاود  باصتنا  ماگنھ  رد  یسیع  ثحب   . دروآ یم  راب  هب  رایسب 

نامیا هک  دومن  بیغرت  ار  شناوریپ  یسیع   . دھد یم  لیکشت  ار  یگدنز  ِنیداینب 
دوز  ، ینالقع تقفاوم  هب  ًافرص  هک  داد  رادشھ  اھنآ  هب  وا   . دندنب راک  هب  ار  یبرجت 

. دنشابن یکتم  هدش  تیبثت  تیعجرم  ، و  یرواب

دیدش تالیامت  یاضرا  رتھب  یاھشور  ِفشک )  ) یریگدای کینکت  کی  دیاب  شزومآ 
ۀتفای دوبھب  یاھکینکت  نیا  ِلصاح  عمج  یلاحشوخ  ، و  دشاب ام  یثرا  یعیبط و 

هچ رگ   ، دراد یگتسب  طیحم  هب  مک  ردق  هب  یداش   . تسا یساسحا  یاھیدونشخ 
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. دننک کمک  نآ  هب  دایز  ۀزادنا  هب  دنناوت  یم  ریذپلد  یاھطیحم 

لماک  ، دشاب لامک  مامت و  صخش  کی  هک  دراد  وزرآ  یتسار  هب  یناف  ناسنا  رھ 
نکمم یباستکا  نینچ  ، و  تسا لماک  ینامسآ  ردپ  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دشاب

“. تسا هناردپ  یتسار  هب  ناھج   ” ییاھن لیلحت  رد  اریز   ، تسا
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هب هک  داد  شزومآ  شناوریپ  هب   ، رخآ ماش  نامتفگ  ات  هوک  رد  هظعوم  زا  یسیع 
ار امش  ۀیاسمھ  هناردارب  رھم   . دنھد ناشن  دوخ  زا  هناردپ  رھم   ، هناردارب رھم  یاج 

ِیفکم ِماجنا  نیا  ، و  تشاد دھاوخ  تسود  دیراد  تسود  ار  ناتدوخ  هک  هنوگ  نادب 
هک هنوگ  نادب  امش  هک  دنک  یم  باجیا  هناردپ  تبحم  اما   . تسا ییالط “ لصا  ”

. دیرادب تسود  ار  شیوخ  یناسنا  ِناعونمھ  دراد  تسود  ار  امش  یسیع 

تیصخش کی  تروص  هب  وا   . دراد تسود  هناگود  تبحم  کی  اب  ار  رشب  عون  یسیع 
دنوادخ رسپ  ناونع  هب  وا   . درک یگدنز  نیمز  رد  یھلا —  یرشب و  هناگود — 

. تسا شناھج  ِردپ   ، ناسنا ۀدننیرفآ  وا  دراد —  تسود  هناردپ  رھم  کی  اب  ار  ناسنا 
هب وا  دراد —  تسود  ردارب  کی  ناونع  هب  ار  اھناسنا   ، ناسنا رسپ  ناونع  هب  وا 

. دوب اھناسنا  نایم  رد  ناسنا  کی  یتسار 

هناردارب رھم  زا  نکممریغ  یلجت  کی  هب  هک  تشادن  راظتنا  شناوریپ  زا  یسیع 
دنوادخ هیبش  دننک  شالت  نانچ  اھنآ  هک  تشاد  راظتنا  ًاعطق  اما   ، دنبای تسد 

نادب هک  تسا —  لماک  ینامسآ  ردپ  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دنشاب لماک  دنشاب — 
، و دنرگنب ناسنا  هب  دننک  عورش  دنناوتب  درگن  یم  شتاقولخم  هب  دنوادخ  هک  هنوگ 
اھنآ دننک  عورش  دنناوتب  دراد  تسود  ار  اھناسنا  دنوادخ  هک  هنوگ  نادب  بیترت  نیدب 
نیا نایرج  رد  یسیع   . دنھد ناشن  ار  هناردپ  رھم  کی  یاھزاغآ  دنرادب —  تسود  ار 
نادب ار  هناردپ  رھم  ِدیدج  ِموھفم  نیا  هک  دوب  نیا  لابند  هب   ، یراوح هدزاود  هب  اھزردنا 

رامشیب ِتامیظنت  ِماجنا  هب  طوبرم  ِیساسحا  یاھدرکیور  یخرب  هب  هک  هنوگ 
. دزاس راکشآ  تسا  طوبرم  یعامتجا  ِیطیحم 

ناونع هب  نامیا  درکیور  راھچ  هب  هجوت  بلج  قیرط  زا  ار  مھم  رایسب  ثحب  نیا  داتسا 
رھم ۀنیمز  رد  دوخ  یلاعتم  نیرب و  شنکاو  راھچ  بقاعتم  حرش  یارب  یا  همدقم 

. دومن هضرع  هناردارب  فرص  رھم  یاھتیدودحم  اب  هسیاقم  رد  هناردپ 

ۀنسرگ  ، دنتسھ فیعض  یحور  رظن  زا  هک  درک  تبحص  ییاھنآ  ۀرابرد  تسخن  وا 
نینچ زا   . دنراد کاپ  یبلق  ، و  دنا هدنام  رادیاپ  ینتورف  رد   ، دنتسھ یراکتسرد 

حوطس نانچ  هب  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  تیونعم  ۀدنھد  صیخشت  یاھناسنا 
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تردابم هناردپ  رھم  روآ  تفگش  ماجنا  هب  دنناوتب  هک  دنبای  تسد  یھلا  ۀناراکادف 
ناشن ششخب  هک  دنرادروخرب  تردق  نیا  زا  رادازع  ناونع  هب  یتح  هک  نیا  ؛  دنزرو
مامت رساترس  رد  ، و  دنروایب بات  رازآ  تیذا و  ربارب  رد  ، و  دننک جیورت  ار  حلص   ، دنھد

هناردپ رھم  کی  اب  ار  ینتشادن  تسود  ِرشب  عون  یتح  راوشد  یاھتیعضو  نیا 
تسد یراکادف  زا  یتاجرد  هب  دناوت  یم  ردپ  کی  تفوطع   . دنشاب هتشاد  تسود 

. دور رتارف  هزادنا  یب  ردارب  کی  ۀفطاع  زا  هک  دبای 

دنشخب و یم  توق  ار  یقالخا  تریس  یعقاو  یاھتداعس  نیا  هب  ِقشع  نامیا و 
دوبان ار  یداش  دنزاس و  یم  فیعض  ار  رتکاراک  مشخ  سرت و   . دننیرفآ یم  یداش 

. تشگ زاغآ  یداش  ۀلئسم  یور  مھم  رایسب  ۀظعوم  نیا   . دننک یم 

یاضرا یداش   ، کدوک کی  یارب   “. ناگداتفا حور —  رد  ناریقف  لاح  هب  اشوخ  ” -1
ار نتشیوخ  راکنا  یاھرذب  هک  تسا  لیام  لاسگرزب  درف   . تسا تذل  یروف  قایتشا 

رد  . دنک تشادرب  ار  هتفای  شیازفا  یداش  بقاعتم  تالوصحم  دناوتب  ات  دراکب 
هارمھ تورث  نتشاد  ۀدیا  اب  تاقوا  بلغا  یداش   ، ماگنھ نآ  زا  یسیع و  ناراگزور 
حور رد  هک  نآ   ، دبعم رد  یچتایلام  یسیرف و  ندرک  اعد  ناتساد  رد   . تسا هدوب 
یتسدگنت  ” ساسحا هک  یرگید  ؛  دوب هاوخدوخ  درک —  یم  ندوب  لّومتم  ِساسحا 
ۀدنیوج ریذپ و  شزومآ  یرگید  ؛  دوب افکدوخ  یکی   . دوب نتورف  درک —  یم  حور “ رد 

 — ادخ یونعم —  تورث  زا  یفادھا  لابند  هب  تسا  ریقف  حور  رد  هک  نآ   . دوب تقیقح 
کی رد  شاداپ  تفایرد  یارب  هک  دنرادن  زاین  تقیقح  ناگدنیوج  نینچ  . و  دشاب یم 

رد ار  نامسآ  یھاشداپ  اھنآ   . دنریگ یم  شاداپ  نونکا  اھنآ  ؛  دننامب رظتنم  رود  ۀدنیآ 
. دننک یم  هبرجت  نونکا  ار  ینامداش  نینچ  ، و  دنبای یم  ناشدوخ  بلق 

“. دش دنھاوخ  ریس  اریز   ، دنتلادع ۀنشت  هنسرگ و  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  ” -2
یراکتسرد ۀنسرگ  هراومھ  دننک  یم  رقف  ساسحا  حور  رد  هک  یناسک  طقف 

ار یونعم  تردق  هناقاتشم  دنتسھ و  یھلا  توق  یپ  رد  نانتورف  طقف   . دوب دنھاوخ 
یاھتشا ندیشخب  دوبھب  یارب  هک  تسا  کانرطخ  رایسب  نیا  اما   . دننک یم  بلط 

ۀزور  . دوش هتفرگ  یونعم  ۀزور  هناھاگآ   ، یونعم یایاطع  تفایرد  روظنم  هب  درف 
ادیپ لیامت  نیا  هب  صخش  ؛  دوش یم  کانرطخ  زور  جنپ  ای  راھچ  زا  دعب  یکیزیف 
هچ  ، ینالوط ۀزور   . دھدب تسد  زا  کاروخ  یارب  ار  دوخ  لیم  مامت  هک  دنک  یم 

. دوش یم  رجنم  یگنسرگ  ندرب  نیب  زا  هب   ، یونعم ای  یکیزیف 

رھم کی  یسیع  یراکتسرد   . هفیظو کی  هن   ، تسا تذل  کی  یبرجت  یراکتسرد 
رب ینتبم  ای  یفنم  ِیراکتسرد  ِعون  نیا   . تسا هناردارب —  هناردپ -  تفوطع  ایوپ — 

 — یفنم یزیچ  قاتشم  دناوت  یم  صخش  روطچ   . تسین دینک  نینچ  دیابن  هک  نیا 
؟ دشاب دوش — “ ماجنا  دیابن   ” هک یزیچ 

، تسین ناسآ  دایز  کدوک  کی  نھذ  هب  اھ  یزورھب  زا  لوا  دروم  ود  نیا  ِنداد  شزومآ 
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. دنک کرد  ار  اھنآ  تیمھا  دیاب  غلاب  نھذ  اما 

چیھ نیتسار  ینتورف  “ . دش دنھاوخ  نیمز  ثراو  اریز   ، نانتورف لاح  هب  اشوخ  ” -3
یراکمھ ادخ  اب  هک  تسا  ناسنا  درکیور  کی  نیا  هکلب   . درادن سرت  هب  یطبر 

تسا یرابدرب  ییابیکش و  ۀدنریگ  رب  رد  نیا  “ . دبای ققحت  وت  تساوخ   — ” دنک یم 
رب نیا   . دبای یم  هزیگنا  هناتسود  دنمنوناق و  ناھج  کی  هب  ریذپان  لزلزت  نامیا  کی  اب  و 

یسیع  . دوش یم  هریچ  یھلا  یربھار  دض  رب  ندرک  شروش  هب  اھ  هسوسو  مامت 
. درب ثرا  هب  ار  روانھپ  ناھج  کی  وا  ، و  دوب ایشنروی  ِنتورف  لآ  هدیا  ناسنا 

تیفیک کی  یونعم  یکاپ  “ . دید دنھاوخ  ار  ادخ  اریز   ، نالدکاپ لاح  هب  اشوخ  ” -4
ثحب رد  یسیع   . تسا ماقتنا  نظءوس و  دقاف  هک  نیا  زج  هب   ، تسین یفنم 
ناسنا یسنج  یاھدرکیور  اب  یراصحنا  روط  هب  تشادن  دصق   ، یکاپ نوماریپ 

دوخ عونمھ  هب  دیاب  ناسنا  هک  تشاد  هراشا  ینامیا  نآ  هب  رتشیب  وا   . دنک دروخرب 
دزاس یم  رداق  ار  وا  ، و  دراد شدنزرف  هب  ردام  ردپ و  کی  هک  ینامیا  نآ  ؛  دشاب هتشاد 

تسود دراد  تسود  ار  اھنآ  ردپ  کی  هک  هنوگ  نادب  یتح  ار  شیوخ  ناعونمھ  هک 
زین ترارش  زا  ، و  دنک هدرورپ  زان  ار  درف  هک  درادن  زاین  ردپ  کی  رھم   . درادب

هناگی دوصقم  هناردپ  رھم   . تسا ینامگدب  دض  هشیمھ  اما   ، دنک یمن  یشوپ  مشچ 
ردام ردپ و  کی  درکیور  نیا  ؛  تسا ناسنا  رد  اھنیرتھب  لابند  هب  هشیمھ  ، و  دراد

. تسا نیتسار 

. و تسا یونعم  نیتسار  شنیب  بسک  ینعم  هب  نامیا —  قیرط  زا  ادخ —  ندید 
زا یھاگآ  تیاھن  رد  اھنیا  ، و  دھد یم  شیازفا  ار  هدننک  میظنت  تیادھ  یونعم  شنیب 
زا نانیمطا  هب   ، دیسانش یم  ار  ردپ  امش  هک  یماگنھ  . و  دنھد یم  شیازفا  ار  ادخ 
هن  ، ار مسج  رد  ناتناردارب  زا  کی  رھ  دیناوت  یم  ، و  دیوش یم  دییأت  یھلا  یدنزرف 

 — ردپ کی  ناونع  هب  نینچمھ  هکلب  هناردارب —  رھم  اب  ردارب —  کی  ناونع  هب  طقف 
. دیرادب تسود  هدنیازف  روط  هب  هناردپ —  تفوطع  اب 

یعیبط روط  هب  ناکدوک   . تسا ناسآ  زین  کدوک  کی  هب  یتح  زردنا  نیا  شزومآ 
تسد زا  ار  هداس  نامیا  نآ  اھنآ  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  نیدلاو  ، و  دنراد دامتعا 
ینامگدب نیقلت  زا  دینک و  بانتجا  بیرف  هنوگ  رھ  زا   ، ناکدوک اب  دروخرب  رد   . دنھدن

باختنا ار  دوخ  نانامرھق  هک  دینک  کمک  اھنآ  هب  هنادنمدرخ  روط  هب   . دیزرو یراددوخ 
. دننیزگرب ار  دوخ  یگدنز  یلصا  راک  دننک و 

 — یرشب یالقت  مامت  یلصا  فدھ  کرد  رد  شناوریپ  شزومآ  هب  یسیع  سپس  و 
نینچ نانآ  هب  هشیمھ  وا   . داد همادا   ، یھلا لامک  هب  لین  یتح  لامک —  بسک 

“. تسا لماک  امش  ینامسآ  ردپ  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دیشاب لماک  : ” داد یم  زردنا 
دنراد تسود  ار  ناشدوخ  هک  روطنامھ  هک  درک  یمن  بیغرت  ار  نت  هدزاود  نآ  وا 

؛ دشاب دنمشزرا  تیقفوم  کی  تسناوت  یم  نیا   . دنرادب تسود  ار  ناشناگیاسمھ 
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هب وا   ، ضوع رد   . دشاب هناردارب  رھم  هب  یبایتسد  ۀدنھد  ناشن  تسناوت  یم  نیا 
تسود دراد  تسود  ار  اھنآ  وا  هک  هنوگ  نادب  ار  اھناسنا  هک  داد  یم  زردنا  شنویراوح 
هراشا اب  ار  نیا  وا  . و  هناردارب زین  هناردپ و  تفوطع  کی  اب  نتشاد  تسود  دنرادب — 

: دومن نشور  هناردپ  رھم  ِیلاع  شنکاو  راھچ  هب 

هب “ . تفای دنھاوخ  یلست  اریز   ، دنا هدنز  متام  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  ” -1
دناوت یم  یداش  هک  دنک  یمن  داھنشیپ  زگرھ  قطنم  نیرتھب  ای  میلس  لقع  حالطصا 
کی هب  وا   . درکن هراشا  یرھاظ  ای  یروص  متام  هب  یسیع  اما   . دوش لصاح  متام  زا 

هب هک  تسا  یگرزب  هابتشا  نیا   . تشاد هراشا  یساسحا  ۀنانابرھم  درکیور 
تھج زا  ای  ینابرھم و  نداد  ناشن  هک  دوش  هداد  شزومآ  ناوج  نادرم  نارسپ و 

کی یزوسلد   . تسین هنادرم  یکیزیف  جنر  ای  یفطاع  ساسحا  مئالع  نداد   ، رگید
ساسحا و زا  یراع  درف  هک  درادن  ترورض   . تسا نز  زین  درم و  دنمشزرا  یگژیو 

. تسا ییاطخ  هار  نیا  عاجش  نادرم  شنیرفآ  یارب   . دشاب هنادرم  ات  دشاب  محر  یب 
زا  ، رادازع ِیسوم   . دنا هتشادن  یسارھ  یراوگوس  زا  ایند  نادرم  نیرتگرزب 
نینچمھ اما   ، دوب یلاع  ربھر  کی  یسوم   . دوب یرتگرزب  درم  تایلوُج  ای  نوشمَش 
یداش  ، ناسنا زاین  هب  تبسن  ندوب  وگخساپ  ساسح و   . دوب نتورف  درم  کی 

زا ار  ناور   ، هنانابرھم یاھدرکیور  نیا  هک  یلاح  رد   ، دنک یم  داجیا  رادیاپ  نیتسار و 
. دراد یم  هاگن  نمیا  نظءوس  ، و  رفنت  ، مشخ برخم  تاریثأت 

هب اجنیا  رد  محر   “. دش دھاوخ  محر  نانآ  هب  اریز   ، ناگدننک محر  الاح  هب  اشوخ  ” -2
. زیمآرھم ینابرھم  تسا —  یتسود  نیرت  یقیقح  تعسو  افرژ و  جوا و  ینعم 
تسا کیمانید  لاعف و  اجنیا  رد  اما   ، دشاب لعفنم  محر  تسا  نکمم  تاقوا  یھاگ 

ندیشخب رد  ار  یکدنا  یراوشد  تبحم  اب  ردام  ردپ و  کی   . ضحم ندوب  هناردپ  — 
راب هب  سول  هک  یکدوک  رد  . و  دننک یم  هبرجت   ، دایز تاعفد  هب  یتح   ، ناشدنزرف
نابرھم و یتقو  ًالومعم  ناکدوک   . تسا یعیبط   ، جنر نتساک  ِقایتشا  هدماین 
کرد ار  یعقاو  طیارش  شزرا  دنناوتب  هک  دنا  هدش  گرزب  ردقنآ  هک  دنتسھ  زوسلد 

. دننک

ناگدنونش “ . دش دنھاوخ  هدناوخ  ادخ  نادنزرف  اریز   ، ناروآ حلص  لاح  هب  اشوخ  ” -3
یسیع حلص  اما   . ناروآ حلص  یارب  هن   ، دندرک یم  وزرآ  یماظن  ییاھر  یارب  یسیع 
شمارآ : ” تفگ وا   ، اھرازآ تیذا و  اھنومزآ و  دوجو  اب   . تسین یفنم  لعفنم و  عون  زا 
هزاجا ، و  دوش ناشیرپ  ناتبلق  دیھدن  هزاجا  “ ” . مراذگ یم  اج  هب  امش  یارب  ار  دوخ 

رگناریو یاھداضت  زا  هک  تسا  یشمارآ  نامھ  نیا  “ . دوش سرت  راچد  دیھدن 
شمارآ  . دزاس یم  هچراپکی  ار  تیصخش  یصخش  شمارآ   . دنک یم  یریگشیپ 

زا یسایس  شمارآ   . دنک یم  یریگشیپ  مشخ  ، و  عمط  ، سرت زا  یعامتجا 
یروآ حلص   . دنک یم  یریگشیپ  گنج  ، و  یلم یاھ  نظءوس   ، یداژن یاھتموصخ 

. تسا نظءوس  یدامتعا و  یب  نامرد 
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اھنآ  . دننک لمع  ناروآ  حلص  ناونع  هب  هک  داد  شزومآ  ناکدوک  هب  یناسآ  هب  دوش  یم 
رد داتسا   . دننک یزاب  مھ  اب  دنراد  تسود  اھنآ  ؛  دنرب یم  تذل  یمیت  یاھتیلاعف  زا 
اما  ، داد دھاوخ  تسد  زا  ار  نآ  دنک  ظفح  ار  دوخ  ناج  هک  رھ  : ” تفگ رگید  نامز  کی 

“. تفای دھاوخ  ار  نآ  دھدب  تسد  زا  ار  شناج  هک  رھ 

، دنوش یم  عقاو  رازآ  تیذا و  دروم  تلادع  رطاخ  هب  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  ” -4
هب مدرم  هک  هاگنآ   ، امش لاح  هب  اشوخ   . تساھنآ نآ  زا  نامسآ  یھاشداپ  اریز 

هب هنارورش  نخس  هنوگ  همھ  دنناسر و  رازآ  تیذا و  امش  هب  دنھد و  مانشد  امش 
رد ناتشاداپ  اریز   ، دینک یداش  رایسب  دیشاب و  شوخ   . دنیوگ امش  دض  رب  غورد 

“. تسا میظع  نامسآ 

نالاسگرزب ناوج و  مدرم  اما   . دیآ یم  رازآ  تیذا و   ، حلص لابند  هب  تاقوا  بلغا 
دوجو نیا  زا  رتگرزب  یتبحم   ” . دننک یمن  زارتحا  رطخ  ای  یراوشد  زا  زگرھ  عاجش 
دناوت یم  هناردپ  رھم  کی  و  “ . دنک ادف  شناتسود  یارب  ار  شناج  ناسنا  هک  درادن 
یتخس هب  هناردارب  رھم  هک  ییاھراک  دھد —  ماجنا  هنادازآ  ار  اھراک  نیا  مامت 

هدوب رازآ  تیذا و  ییاھن  دمایپ  هشیمھ  تفرشیپ  . و  دریگ رب  رد  ار  اھنآ  دناوت  یم 
. تسا

ناوج  . دنھد یم  ناشن  تبثم  شنکاو  تعاجش  شلاچ  هب  هشیمھ  ناکدوک 
دای ناوا  نامھ  رد  دیاب  کدوک  رھ  و  “ . دھد جرخ  هب  تأرج   ” هک تسا  لیام  هشیمھ 

. دنک یراکادف  هک  دریگب 

هوک یور  ۀظعوم  رد  یعقاو  تداعس  دراوم  هک  دوش  یم  صخشم  بیترت  نیدب  و 
. هفیظو تایقالخا و  نوناق —  رب  هن  ، و  دنتسھ قشع  نامیا و  رب  ینتبم 

ندرک یکین  دوش —  هداد  یکین  اب  ترارش  خساپ  هک  دوش  یم  نامداش  هناردپ  رھم 
. یتلادع یب  یفالت  رد 

باصتنا رصع  - 6

تاعافترا زا  یدِبِز  لزنم  هب  ندیسر  زا  سپ  نت  هدزاود  یسیع و   ، هبنشکی رصع 
هک نیا  نمض   ، نآ زا  دعب   . دندرک فرص  ار  ییاذغ  ۀداس  ۀدعو  کی   ، موحانرفک لامش 
دوخ نیب  نت  هدزاود  نآ   ، تفر نوریب  لحاس  دادتما  رد  یور  هدایپ  کی  یارب  یسیع 
کچوک یشتآ  اھولقود  هک  یلاح  رد   ، هاتوک یوگتفگ  کی  زا  دعب   . دنتخادرپ وگتفگ  هب 

ادیپ ار  یسیع  ات  تفر  نوریب  سایردنآ   ، دنھد رتشیب  رون  امرگ و  دوخ  هب  ات  دندرک  اپرب 
دنتسین رداق  نم  ناردارب   ، داتسا ˮ تفگ :  ، تفرگ یشیپ  وا  زا  هک  یماگنھ  ، و  دنک

هب یتقو  ات  هک  مینک  یم  سح  ام   . دنمھفب یا  هتفگ  یھاشداپ  ۀرابرد  وت  هک  ار  هچنآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



وت زا  ما  هدمآ  نم   . میتسین راک  نیا  عورش  هب  رداق  یا  هدادن  یرتشیب  شزومآ  ام 
و “ . میمھفب ار  وت  تاملک  ینعم  ینک  کمک  ام  هب  یدنویپب و  ام  هب  غاب  رد  منک  اضاقت 

. تفر نویراوح  رادید  هب  سایردنآ  هارمھ  هب  یسیع 

شزومآ اھنآ  هب  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  نویراوح   ، دش غاب  دراو  وا  هک  یماگنھ 
اریز  ، دینک تفایرد  ارم  مایپ  هک  دیبای  یم  راوشد  ار  نیا  امش  ˮ تفگ : ، و  داد یرتشیب 
منک یم  مالعا  نم  اما   ، دینک یم  انب  میدق  شزومآ  یور  ًامیقتسم  ار  دیدج  شزومآ 
دینک زاغآ  ون  زا  کچوک  یاھ  هچب  تروص  هب  دیاب  امش   . دیوش هداز  ون  زا  دیاب  امش  هک 

. دیشاب هتشاد  نامیا  ادخ  هب  دینک و  دامتعا  نم  یاھشزومآ  هب  دیشاب  لیام  و 
تسھ هک  هچنآ  اب  هک  دوش  لیدبت  یزیچ  هب  دناوت  یمن  یھاشداپ  نیون  شزومآ 
یاھ هدیا  نیمز  رد  وا  تیرومأم  ناسنا و  رسپ  زا  امش   . دشاب هتشاد  تقباطم 

رانک ار  ناربمایپ  تعیرش و  ما  هدمآ  نم  هک  دینکن  رکف  ًاھابتشا  اما   . دیراد ییاطخ 
یھاگآ مھد و  طسب   ، مشخب ققحت  هکلب   ، مزاس دوبان  هک  ما  هدماین  نم   . مراذگب
یور ار  دیدج  نیمارف  نیا  هکلب  مراذگب  اپ  ریز  ار  نوناق  هک  مدماین  نم   . مھد

. مسیونب امش  بلق  یاھ  هحول 

نم ˮ
اعد  ، هقدص نداد  قیرط  زا  هک  ییاھنآ  تلادع  زا  هک  مبلط  یم  ار  یتلادع  امش  زا 

. تفر دھاوخ  رتارف  دنتسھ  ردپ  فطل  هب  یبایتسد  لابند  هب  نتفرگ  هزور  ، و  ندرک
لماش هک  دیشاب  رادروخرب  یتلادع  زا  دیاب   ، دیوش یھاشداپ  دراو  دیھاوخ  یم  رگا 
ردپ تساوخ  ماجنا  یارب  هناقداص  یوزرآ  تسا —  تقیقح  ، و  ششخب  ، قشع

ینامسآ
“. نم

ار نآ  میھاوخ  یم   ، یراد یدیدج  نامرف  رگا   ، داتسا ˮ تفگ : سرطپ  نوعمش  سپس 
امش ˮ داد : خساپ  سرطپ  هب  یسیع  “ . نک راکشآ  ام  هب  ار  ون  هار   . میونشب

هک نآ  ؛  نکم لتق  : ’ دنا هتفگ  دنھد  یم  شزومآ  ار  تعیرش  هک  ییاھنآ  هک  دیا  هدینش 
هب هزیگنا  نتخاس  المرب  یارب  نم  اما  ‛ . تفرگ دھاوخ  رارق  همکاحم  تحت  دنک  لتق 

شردارب هب  تبسن  سک  رھ  هک  میوگ  یم  امش  هب  نم   . مرگن یم  شنک  زا  رتارف 
دنارورپ و یم  ترفن  شبلق  رد  هک  نآ   . دراد رارق  تیموکحم  رطخ  رد  دوش  نیگمشخ 

ناتناعونمھ دیاب  امش   . دراد رارق  یرواد  رطخ  رد  دشک  یم  ماقتنا  ۀشقن  شنھذ  رد 
تواضق تین  ۀطساو  هب  ینامسآ  ردپ  ؛  دیھد رارق  یرواد  دروم  ناشلامعا  یور  زا  ار 

. دنک یم 

امش ˮ
هک میوگ  یم  امش  هب  نم  اما  ‛ . نکم انز   ’ دنیوگ یم  تعیرش  ناراگزومآ  هک  دیا  هدینش 
. تسا هدرک  انز  وا  اب  شیپ  زا  دوخ  لد  رد  دنک  هاگن  ینز  هب  توھش  دصق  هب  سک  رھ 
هب نم  ردپ  اما   ، دینک تواضق  دیناوت  یم  ناشلامعا  قیرط  زا  طقف  ار  اھناسنا  امش 
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ار نانآ  محرت  اب  اھنآ  یعقاو  تالیامت  دصاقم و  قباطم  دنک و  یم  هاگن  شنادنزرف  بلق 
رارق یرواد  دروم 

“. دھد یم 

یدبز بوقعی  هک   ، دھد همادا  رگید  نیمارف  ۀرابرد  ثحب  هب  تشاد  رظن  رد  یسیع 
شزومآ هچ  مدرم  هب  قالط  اب  هطبار  رد   ، داتسا ˮ دیسرپ : درک و  عطق  ار  وا  یاھفرح 

ار شرسمھ  درم  کی  میھد  هزاجا  دیاب  داد  نامرف  یسوم  هک  هنوگ  نادب  ایآ  ؟  میھد
نوناق عضو  یارب  نم  ˮ تفگ :  ، دینش ار  شسرپ  نیا  یسیع  یتقو  و  ؟ “ دھد قالط 
حالصا ار  ایند  نیا  یاھیھاشداپ  هک  ما  هدماین  نم   . یرگنشور یارب  هکلب  ما  هدماین 

نیا ردپ  تساوخ   . مزاس رارقرب  ار  نامسآ  یھاشداپ  هک  روظنم  نیا  هب  هکلب   ، منک
راتفر ای   ، یناگرزاب  ، تلود نیناوق  هک  موش  میلست  هسوسو  نیا  هب  هک  تسین 
بوخ زورما  یارب  اھنآ  تسا  نکمم  هچ  رگ   . مھد شزومآ  امش  هب  ار  یعامتجا 

طقف نم   . دنشاب بسانمان  رایسب  رگید  رصع  کی  ۀعماج  یارب  دنناوت  یم   ، دنشاب
رد اھناسنا  ناور  نداد  تاجن  ، و  اھ حور  نتخاس  دازآ   ، اھنھذ نداد  نیکست  یارب 
یسوم هچ  رگ  هک  تفگ  مھاوخ  قالط  شسرپ  نیا  اب  هطبار  رد  اما   . متسھ نیمز 

غاب رد  مدآ و  ناراگزور  رد   ، درک یم  هاگن  بولطم  رظن  اب  اھراک  هنوگ  نیا  اب  هطبار  رد 
“. دوبن نینچ  ندع 

نیدب یسیع   ، دندرک وگتفگ  دوخ  نایم  رد  هاتوک  یتدم  یارب  نویراوح  هک  نیا  زا  دعب 
مامت نوماریپ  هاگدید  ود  دیاب  هشیمھ  امش  ˮ داد : همادا  نتفگ  نخس  هب  هنوگ 

هار ینامسج و  یاھھار  ؛  یھلا یرشب و   — دیھد صیخشت  ار  یناسنا  درکیور 
ار هچنآ  مامت  دنتسناوتن  نت  هدزاود  نآ  هچ  رگ  و  “ . تیدبا هاگدید  نامز و  یبایزرا  ؛  حور

. درک کمک  اھنآ  هب  یتسار  هب  شزومآ  نیا   ، دنمھفب داد  شزومآ  اھنآ  هب  وا  هک 

دش دیھاوخ  مگ  رد  رس  نم  یاھشزومآ  ۀرابرد  امش  اما  ˮ تفگ : یسیع  سپس  و 
نم شزومآ  حور  مھف  رد  امش  ؛  دینک ریسفت  ینیع  روط  هب  ارم  مایپ  دیراد  تداع  اریز 
امش ؛  دیتسھ نم  ناروآ  مایپ  امش  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  زاب   . دیتسھ دنک 

حور رد  ار  دوخ  یناگدنز  نم  هک  روطنامھ  دینک  یگدنز  ار  دوخ  یناگدنز  دیفظوم 
بکترم ار  هابتشا  نیا  اما  ؛  دیتسھ نم  یصخش  ناگدنیامن  امش   . ما هدرک  یگدنز 
هک هنوگ  نادب  صاخ  دروم  رھ  رد  اھناسنا  ۀیلک  دیشاب  هتشاد  راظتنا  هک  دیوشن 

نم هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  نینچمھ   . دننک یگدنز  دینک  یم  یگدنز  امش 
رظن نیا  زا   ، ملوئسم زین  اھنآ  یارب  نم  ، و  دنتسین هلگ  نیا  زا  هک  مراد  ینادنفسوگ 

ماجنا یوگلا  منک  یم   یگدنز  ار  یرشب  تشرس  یناگدنز  هک  نیا  نمض  دیاب  هک 
“. منک مھارف  زین  اھنآ  یارب  ار  دنوادخ  تساوخ 

؟ میوش لئاق  ییاج  چیھ  تلادع  یارب  دیابن  ایآ  داتسا  ˮ دیسرپ : لیئانَتَن  سپس 
ام ‛ . نادند لباقم  رد  نادند  ، و  مشچ ربارب  رد  مشچ  : ’ دیوگ یم  یسوم  تعیرش 

. دیھد یکین  اب  ار  ترارش  خساپ  دیاب  امش  ˮ داد : خساپ  یسیع  و  ؟ “ مییوگب دیاب  هچ 
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میالم همھ  هب  تبسن  دیاب  هکلب   ، دننک هزیتس  اھناسنا  اب  دیابن  نم  ناروآ  مایپ 
نکمم اھناسنا  نانارمکح   . دشاب رادقم  ربارب  رد  رادقم  دیابن  امش  نوناق   . دنشاب
هشیمھ ؛  تسین نینچ  یھاشداپ  رد  اما   ، دنشاب هتشاد  ینیناوق  نینچ  تسا 

اھنیا رگا  . و  دنک نییعت  یزرورھم  ار  امش  راتفر  ششخب و  دیاب  ار  امش  یاھیرواد 
تاموزلم امش  رگا   . دیدرگزاب دیناوت  یم  نونکا  یتح   ، دنتسھ یتخس  نانخس 
ۀناریگتخس رتمک  ریسم  هب  دیناوت  یم   ، دیبای یم  تخس  رایسب  ار  ندوب  یراوح 

“. دیدرگزاب یدرگاش 

یرانک هب  ییاھنت  هب  یتدم  یارب  هدنھد  ناکت  نانخس  نیا  ندینش  زا  سپ  نویراوح 
؛ داد میھاوخ  همادا  وت  اب  ام  داتسا  ˮ تفگ : سرطپ  ، و  دنتشگزاب یدوز  هب  اما   ، دنتفر
ام ؛  میتسھ یفاضا  یاھب  تخادرپ  ۀدامآ  ًالماک  ام   . ددرگ یمن     زاب  ام  زا  نت  کی  یتح 

“. درگاش ًافرص  هن   ، دوب میھاوخ  یراوح  ام   . دیشون میھاوخ  ناجنف  زا 

ار دوخ  یاھتیلوئسم  هک  دیشاب  لیام  سپ  ˮ تفگ :  ، دینش ار  نیا  یسیع  هک  یتقو 
یتقو ؛  دیھد ماجنا  افخ  رد  ار  دوخ  کین  یاھراک   . دینک لابند  ارم  دیریگب و  هدھع  هب 

. و دنک یم  هچ  تسار  تسد  هک  دنادب  پچ  تسد  دیراذگن   ، دیھد یم  هقدص  هک 
هدوھیب و یاھرارکت  زا  دیورب و  یرانک  هب  ییاھنت  هب   ، دینک یم  اعد  هک  یماگنھ 
یتح ردپ  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هشیمھ   . دینکن هدافتسا  ینعم  یب  تارابع 
نیگمغ یا  هرھچ  اب  . و  دناد یم  دیراد  زاین  هک  ار  هچنآ   ، دیھاوخب وا  زا  هک  نیا  زا  شیپ 

نم ۀدیزگرب  نویراوح  ناونع  هب  نونکا   . دیریگن هزور  دوش  هدید  اھناسنا  طسوت  هک 
هریخذ جنگ  نیمز  رد  دوخ  یارب   ، دیا هدش  هتشاذگ  رانک  یھاشداپ  تمدخ  یارب  هک 

اریز  ، دیزودنیب جنگ  نامسآ  رد  دوخ  یارب  نات  هناراکادف  تمدخ  قیرط  زا  هکلب   ، دینکن
. دوب دھاوخ  اجنآ  زین  ناتبلق   ، تسامش جنگ  هک  اج  رھ 

ِغارچ ˮ
رون زا  رپ  ناتندب  مامت   ، دشاب دنمتواخس  ناتمشچ  رگا  ور  نیا  زا  ؛  تسا مشچ  ندب 

. دش دھاوخ  رپ  یکیرات  اب  ندب  مامت   ، دشاب هاوخدوخ  ناتمشچ  رگا  اما   . دوب دھاوخ 
دھاوخ یمیظع  یکیرات  هچ   ، دتلغ رد  یکیرات  هب  تسامش  رد  هک  یرون  نامھ  رگا 

!“ دوب

هک دیسرپ  یسیع  زا  اموت  سپس  ˮو 
دیاب اھنآ  ایآ 

داتسا “ . دنشاب کرتشم  زیچ  همھ  رد  نانچمھ  ˮ
: تفگ

یگدنز مھ  اب  تیارد  اب  ۀداوناخ  کی  تروص  هب  ام  هک  ملیام  نم   ، مناردارب  ، یرآ ˮ
امش ۀچراپکی  تمدخ  ناھاوخ  نم  ، و  تسا هدش  هدرپس  امش  هب  یگرزب  راک   . مینک
ود هب  دناوت  یمن  سک  چیھ  : ’ هدش هتفگ  یتسرد  هب  هک  دیناد  یم  امش   . متسھ
رد دینک و  شتسرپ  ار  ادخ  هناقداص  روط  هب  دیناوت  یمن  امش  ‛ . دنک تمدخ  رورس 
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رد طرش  دیق و  نودب  هک  نونکا   . دینک تمدخ  تورث  لام و  هب  لد  ناج و  اب  لاح  نامھ 
هچ هک  نیا  یارب  ًالصا  ؛  دیشابن ناتیگدنز  نارگن   ، دیا هدرک  مان  تبث  یھاشداپ  راک 

نارگن زین  ناتندب  یارب  ؛ و  دیشابن نارگن  دیشون  دیھاوخ  هچ  ای  دروخ  دیھاوخ 
هک دیا  هتخومآ  شیپ  زا  امش   . دیشوپ دیھاوخ  یسابل  هچ  هک  نیا  یارب   ، دیشابن

هدامآ هک  نونکا  . و  دنام دنھاوخن  هنسرگ  صولخ  اب  یاھبلق  قاتشم و  ناتسد 
هک دیشاب  نئمطم   ، دیھد صیصخت  یھاشداپ  راک  هب  ار  دوخ  یژرنا  مامت  دیوش  یم 

ار ادخ  یھاشداپ  تسخن   . دوب دھاوخن  هجوت  یب  امش  یاھزاین  هب  تبسن  ردپ 
هب دنتسھ  زاین  دروم  هک  ییاھزیچ  مامت   ، دیدش دراو  نآ  هب  هک  یماگنھ  ، و  دییوجب

زور رھ   . دیشابن دعب  زور  نارگن  دح  زا  شیب  ور  نیا  زا   . دش دھاوخ  هداد  امش 
ار دوخ  یفاک  یراوشد 

“. دراد

ناشتالاؤس ات  دننامب  رادیب  ار  بش  لوط  مامت  دنلیام  اھنآ  دید  یسیع  هک  یماگنھ 
امش یارب  ؛  دیتسھ ینیمز  تاقولخم  امش  مناردارب : ˮ تفگ : اھنآ  هب   ، دنسرپب ار 
اما “ . دیشاب هدامآ  ادرف  راک  یارب  ات  دیزادرپب  تحارتسا  هب  دیورب و  هک  تسا  رتھب 

ار نیا  شداتسا  زا  هک  درک  تأرج  سرطپ   . دوب هدیرپ  اھنآ  نامشچ  زا  باوخ 
هک نیا  هن   . مراد امش  اب  یصوصخ  هاتوک  یوگتفگ  کی  طقف  نم  ˮ دنک : تساوخرد 

رب رگا  ، و  تسا هتفشآ  نم  حور  اما   ، مراد هاگن  یفخم  ار  یزیچ  مناردارب  زا  مھاوخب 
امش اب  ییاھنت  رد  مناوت  یم  رتھب   ، مشاب مداتسا  زا  شنزرس  راوازس  قافتا  بسح 

تکرح هناخ  لخاد  هب  “، و  سرطپ  ، ایب نم  اب  ˮ تفگ : یسیع  و  “ . منک لمحت  ار  نآ 
شداتسا روضح  زا  دایز  یمرگلد  اب  رایسب و  ینامداش  اب  سرطپ  هک  یماگنھ   . دومن
نیدب . و  دنک وگتفگ  یسیع  اب  دورب و  لخاد  هب  تفرگ  میمصت  بوقعی   ، تشگزاب

اب ات  دنتفر  لخاد  هب  کی  هب  کی  نویراوح  ریاس   ، دادماب نیزاغآ  تاعاس  یط  بیترت 
هتفر باوخ  هک  اھولقود  زج  هب   ، اھنآ یگمھ  هک  نیا  زا  سپ   . دننک تبحص  داتسا 

: تفگ تفر و  یسیع  دزن  لخاد  هب  سایردنآ   ، دندرک وگتفگ  ًاصخش  وا  اب   ، دندوب
مسرپب ات  منک  رادیب  ار  اھنآ  ایآ  ؛  دنا هتفر  باوخ  شتآ  رانک  رد  غاب  رد  اھولقود   ، داتسا ˮ

اھنآ ˮ تفگ : سایردنآ  هب  دنخبل  اب  یسیع  و  ؟ “ دننک وگتفگ  وت  اب  دنھاوخ  یم  زین  اھنآ 
؛ دوب ندش  یرپس  لاح  رد  بش  نونکا  و  “ . وشن اھنآ  محازم   ، دننک یم  یبوخ  راک 

. دوب عولط  لاح  رد  رگید  یزور  رون 

باصتنا زا  دعب  ۀتفھ  - 7

تقو رید  ۀناحبص  کی  فرص  یارب  نت  هدزاود  هک  یماگنھ   ، باوخ تعاس  دنچ  زا  دعب 
تراشب و ۀرابرد  ار  دوخ  ۀظعوم  راک  دیاب  نونکا  ˮ تفگ : وا   ، دندمآ درگ  یسیع  اب 

هک نیا  زا  دعب  “ . دیوش میلشروا  هب  نتفر  ۀدامآ   . دینک زاغآ  نارادنامیا  شزومآ 
نونکا هک  مناد  یم  نم  داتسا  ˮ دیوگب : هک  درک  تأرج  اموت   ، تفگ نخس  یسیع 

راک نیا  ماجنا  هب  رداق  زونھ  هک  مسرت  یم  اما   ، میشاب راک  هب  نتخادرپ  ۀدامآ  دیاب 
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یارب طقف  یھاشداپ  راک  عورش  زا  شیپ  هک  ینک  یم  تقفاوم  ایآ   . میشابن گرزب 
شنویراوح ۀمھ  دید  یسیع  هک  یماگنھ  و  ؟ “ مینامب لحم  نیا  رد  رتشیب  زور  دنچ 

؛ دوب دھاوخ  یا  هدرک  تساوخرد  هک  روطنامھ  ˮ تفگ :  ، دنا هدش  سرت  نیمھ  راچد 
“. دنام میھاوخ  اجنیا  تبس  زور  رد  ام 

هارمھ هب   ، تقیقح یدج  ناگدنیوج  کچوک  یاھھورگ  اھ  هتفھ  اھ و  هتفھ  یارب 
زا وا  ۀرابرد  ربخ   . دندمآ یم  ادیص  تیب  هب  یسیع  ندید  یارب   ، واکجنک نارگاشامت 
رود یاھرھش  زا  هدننک  وج  سرپ و  یاھھورگ   . دوب هدش  شخپ  رھش  ۀموح  رد  شیپ 

یسیع  ، نیا زا  شیپ   . دندوب هدمآ  میلشروا  ، و  هیرصیق  ، قشمد  ، نودیص  ، روص لثم 
، دوب هداد  شزومآ  اھنآ  هب  یھاشداپ  اب  هطبار  رد  دوب و  هتفگ  دماشوخ  مدرم  نیا  هب 

ار نویراوح  زا  یکی  سایردنآ   . درپس نت  هدزاود  نآ  هب  ار  راک  نیا  داتسا  نونکا  اما 
یھاگ ، و  دومن یم  بوصنم  ناگدننک  دیدزاب  زا  یھورگ  هب  ار  وا  درک و  یم  باختنا 

. دندش یم  ریگرد  هنوگ  نیدب  اھنآ  رفن  هدزاود  مامت  تاقوا 

بش رخاوا  ات  دنداد و  یم  شزومآ  زور  لوط  رد   ، دندرک راک  زور  ود  یارب  اھنآ 
همولاس یدبز و  اب  موس  زور  رد  یسیع   . دندرک یم  رازگرب  یصوصخ  یاھوگتفگ 

دیورب یریگیھام  هب  ˮ درک : صخرم  هنوگ  نیدب  ار  شنویراوح  هک  نیا  نمض   ، درک رادید 
ناتیاھ هداوناخ  رادید  هب  دیناوتب  دیاش  ای   ، دیبای طیحم  رییغت  هدوسآ  یرطاخ  اب  ات 

. دنتشگزاب رتشیب  شزومآ  زور  هس  یارب  هبنشجنپ  رد  اھنآ  “ . دیورب

شیوخ دیمعت  - سپ تیرومأم  گرزب  ۀزیگنا  ود  یسیع   ، ییوگزاب ۀتفھ  نیا  لوط  رد 
: درک رارکت  اھراب  شنویراوح  یارب  هنوگ  نیدب  ار  نیمز  رد 

. ناسنا هب  ردپ  ندرک  راکشآ  - 1

 — دنوش هاگآ  شیوخ  ندوب  دنزرف  هب  تبسن  هک  رما  نیا  هب  اھناسنا  ندرک  تیادھ  - 2
. دنتسھ هبترمالاو  نادنزرف  هک  دنسرب  کرد  نیا  هب  نامیا  قیرط  زا 

یتح یخرب  ؛  داد ماجنا  نت  هدزاود  یارب  یدایز  راک  عونتم  ۀبرجت  نیا  زا  هتفھ  کی 
، تبس زا  دعب  بش   ، وگتفگ نیرخآ  رد   . دندرک ادیپ  سفن  هب  دامتعا  دح  زا  شیب 

هک هدب  هزاجا  نونکا  میا —  هدامآ  ام  ˮ دنتفگ : دندمآ و  یسیع  دزن  بوقعی  سرطپ و 
درخ هک  تسا  دیما  ˮ داد : خساپ  یسیع  “ . میوش یھار  یھاشداپ  نتفرگ  یارب 

“. دنک ناربج  ار  امش  یھاگآان  امش  تعاجش  ، و  دشاب ربارب  امش  تریغ  اب  امش 

تیمھا کرد  رد   ، دنمھفب ار  وا  یاھشزومآ  زا  یرایسب  دنتسناوتن  نویراوح  هچ  رگا 
. دندوبن ناوتان  تشاد  اھنآ  اب  وا  هک  ییابیز  باذج و  یگدنز 

هچایرد رد  هبنشجنپ  رھظ  زا  دعب  - 8
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کرد لماک  روط  هب  ار  وا  یاھشزومآ  شنویراوح  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  یسیع 
، دھدب انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ هب  یا  هژیو  یاھشزومآ  تفرگ  میمصت  وا   . دننک یمن 
نیا اب   ، دید وا   . دننک نشور  ار  ناشناراکمھ  یاھتشادنپ  دنناوتب  اھنآ  هک  دیما  نیا  اب 
مھف دروم  نت  هدزاود  طسوت  یونعم  یھاشداپ  کی  ۀدیا  یاھ  هبنج  زا  یخرب  هک 
هب یونعم  نیون  یاھشزومآ  نیا  ِمیقتسم  ِنداد  دنویپ  رد  اھنآ   ، دندش یم  عقاو 
تروص هب  نامسآ  یھاشداپ  نوماریپ  دوخ  ۀداتفا  اج  یمیدق و  ِینیع  یاھتشادرب 

رد یویند  تردق  کی  ناونع  هب  لیئارسا  ددجم  تیبثت  دوواد و  تخت  جات و  یزاسزاب 
یسیع رھظ  زا  دعب  هبنشجنپ  رد  ور  نیا  زا   . دنزرو یم  رارصا  خسار  یمزع  اب  نیمز 

روما ۀرابرد  ات  تفر  نوریب  لحاس  زا  قیاق  کی  اب  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ هارمھ  هب 
رب رد  دوب و  هتعاس  راھچ  ِیشزومآ  یوگتفگ  کی  نیا   . دنک وگتفگ  نانآ  اب  یھاشداپ 
ِددجم یھدنامزاس  قیرط  زا  ناوت  یم  ، و  دش یم  خساپ  شسرپ و  نیدنچ  ۀدنریگ 

نوعمش طسوت  دعب  زور  دادماب  رد  هک  هنوگ  نادب   ، مھم رھظ  زا  دعب  نیا  ۀصالخ 
هتشون نیا  رد  ار  نآ  هجو  نیرتدنمدوس  هب   ، دش هداد  سایردنآ  شردارب  هب  سرطپ 

: دومن جرد 

ریگارف تبقارم  هب  ندیزرو  دامتعا  ۀنیمز  رد  یسیع  شزومآ  ردپ . تساوخ  ماجنا   -1
دییأت اب  رھظ  زا  دعب  نیا  رد  وا   . دوبن لعفنم  روک و  ِیریذپ  تشونرس  کی  ینامسآ  ردپ 
دھاوخن دنکن  راک  هک  نآ  ˮ درک : لوق  لقن  هنوگ  نیدب  نآ  زا   ، یناربع یمیدق  راتفگ  کی 
هراشا شیاھشزومآ  نوماریپ  یفاک  ریسفت  ناونع  هب  شدوخ  ۀبرجت  هب  وا  “ . دروخ

ای یعامتجا  طیارش  قیرط  زا  دیابن  ردپ  هب  ندیزرو  دامتعا  ۀرابرد  وا  یاھزردنا   . درک
رب رد  وا  یاھشزومآ   . دریگ رارق  تواضق  دروم  رگید  رصع  رھ  ای  ریخا  ناراگزور  ِیداصتقا 

رد راصعا و  یمامت  رد  دنوادخ  هب  کیدزن  ندرک  یگدنز  ۀنایارگنامرآ  لوصا  ۀدنریگ 
. دشاب یم  تارک  یمامت 

نشور نت  هس  نآ  یارب  ار  ندوب  درگاش  ندوب و  یراوح  طیارش  نایم  توافت  یسیع 
نت هدزاود  طسوت  یرگن  هدنیآ  یشیدنارود و  ِیریگراک  هب  ماگنھ  نآ  رد  یتح  . و  دومن

هکلب  ، دوبن یشیدنا  شیپ   ، درک یم  هظعوم  نآ  دض  رب  وا  هک  هچنآ   . درکن نغدق  ار 
شزومآ ار  دنوادخ  تساوخ  هب  هنارایشھ  لاعف و  میلست  وا   . ینارگن بارطضا و 

مدع ییوج و  هفرص  اب  هطبار  رد  اھنآ  یاھشسرپ  زا  یرایسب  هب  خساپ  رد  وا   . داد یم 
، و زاس قیاق   ، راجن ناونع  هب  شدوخ  یگدنز  هب  ار  اھنآ  هجوت  ًافرص  یجرخلو 

وا  . درک یم  بلج  شدوخ  ۀلیسو  هب  نت  هدزاود  قیقد  یھدنامزاس  هب  ، و  ریگیھام
طیارش هک  نیا  ؛ و  دوش یقلت  نمشد  کی  دیابن  ایند  هک  دنک  نشور  درک  شالت 

. دنک یم  راک  ادخ  نادنزرف  رانک  رد  هک  تسا  یھلا  تیشم  ۀدنریگ  رب  رد  یگدنز 

تمواقم مدع  ِیصخش  ِیریگ  راک  هب  مھف  رد  اھنآ  هب  شزومآ  نیا  لاقتنا  رد  یسیع 
رظن هب  ، و  درک یم  عانتما  ًاقلطم  شدوخ  زا  ندرک  عافد  زا  وا   . تشاد یگرزب  لکشم 

دونشخ وا  دننک  لابند  ار  تسایس  نیمھ  اھنآ  رگا  هک  دیسر  یم  روطنیا  نویراوح 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



اب  ، دننکن تمواقم  ترارش  ربارب  رد  هک  داد  یم  شزومآ  اھنآ  هب  وا   . دش یم 
شزومآ زین  ار  یراکاطخ  ۀنالعفنم  لمحت  وا  اما   ، دننکن هلباقم  همدص  ای  یتلادع  یب 

ناراکدب و ِیعامتجا  هیبنت  هک  تخاس  نشور  رھظ  زا  دعب  نیا  رد  وا  . و  داد یمن 
ظفح یارب  دیاب  تاقوا  یھاگ  یندم  تلود  هک  نیا  ، و  دنک یم  دییأت  ار  ناراکتیانج 

. دریگ راک  هب  روز  تلادع  یارجا  یعامتجا و  مظن 

زاب نتفرگ  ماقتنا  ۀنارورش  راک  لباقم  رد  شنادرگاش  هب  نداد  رادشھ  زا  زگرھ  وا 
. درک موکحم  ار  یزوت  هنیک  وا  ؛  درمشن زاجم  ار  ییوج  یفالت  ۀدیا   ، ماقتنا وا   . داتسیان

مامت زا  وا   . درمشن زاجم  ار  نادند  ربارب  رد  نادند  مشچ و  ربارب  رد  مشچ  ۀدیا  وا 
تلود هب  وس  کی  زا  ار  روما  نیا  ، و  دوب نادرگور  یصخش  یصوصخ و  ماقتنا  موھفم 
نت هس  نیا  یارب  وا   . درک یم  راذگاو  دنوادخ  یرواد  هب  رگید  یوس  زا  ، و  یندم

شیاھشزومآ وا   . تلود هب  هن   ، دنک یم  قدص  درف  هب  وا  یاھشزومآ  هک  دومن  نشور 
: درک هصالخ  ریز  تروص  هب  ماگنھ  نآ  ات  ار  روما  نیا  نوماریپ 

رطاخ هب  ار  یرشب  یردارب  یقالخا  تابلاطم  دیرادب —  تسود  ار  دوخ  نانمشد 
. دیراپسب

نیا  . دوش یمن  حالصا  ییوج  ماقتنا  قیرط  زا  اطخ  لمع  کی  ترارش : یگدوھیب 
. دینک هزرابم  نآ  اب  ترارش  یاھحالس  ِدوخ  اب  هک  دیوشن  بکترم  ار  هابتشا 

نانیمطا یدبا  یکین  یھلا و  تلادع  ِییاھن  یزوریپ  هب  دیشاب —  هتشاد  نامیا 
. دیشاب هتشاد 

نوماریپ دوخ  تاراھظا  رد  هک  داد  رادشھ  دوخ  نویراوح  هب  وا  یسایس . درکیور   -2
اھنآ وا  ؛  دنشاب طاتحم  مور  تلود  دوھی و  مدرم  نایم  راگزور  نآ  ِدوجوم  جنشتم  طباور 
هک دوب  بقارم  هشیمھ  وا   . دومن عنم  اھزیتس  گنج و  نیا  رد  یریگرد  هنوگ  رھ  زا  ار 

: داد یم  خساپ  هنوگ  نیدب  هشیمھ  ، و  دنک بانتجا  شنانمشد  یسایس  یاھماد  زا 
ار دوخ  هجوت  هک  دشن  رضاح  وا  “ . ادخ هب  ار  ادخ  لام  دیھدب و  رصیق  هب  ار  رصیق  لام  ˮ
داد یمن  هزاجا  دوخ  هب  وا  ؛  دزاس فرحنم  تاجن  ِنیون  ِهار  کی  داجیا  رد  شتیرومأم  زا 

ۀمھ هشیمھ  دوخ  یصخش  یگدنز  رد  وا   . دوش ریگرد  یرگید  راک  چیھ  رد  هک 
یاھشزومآ ۀیلک  رد  وا  ؛  درک یم  تیاعر  هتسیاش  روط  هب  ار  یندم  تاررقم  نیناوق و 

وا  . تفرگ یم  هدیدان  ار  یداصتقا  ، و  یعامتجا  ، یندم یاھورملق  شیوخ  یمومع 
ناسنا یونعم  یصخش  ینورد و  یگدنز  لوصا  هب  طقف  هک  تفگ  یراوح  هس  نآ  هب 

. دراد هجوت 

ون زا  ار  ایند  هک  دماین  وا   . دوبن یسایس  بلط  حالصا  کی  یسیع  ور  نیا  زا 
قدص لسن  راگزور و  نآ  هب  طقف   ، دوب هدرک  ار  راک  نیا  وا  رگا  یتح  ؛  دنک یھدنامزاس 
یلسن چیھ  ، و  داد ناشن  ناسنا  هب  ار  یگدنز  هار  نیرتھب  وا   ، دوجو نیا  اب   . درک یم 
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تالکشم اب  ار  یسیع  یگدنز  وحن  نیرتھب  هب  هنوگچ  هک  فاشتکا  نیا  راک  زا 
هک دیوشن  بکترم  ار  هابتشا  نیا  زگرھ  اما   . تسین ینثتسم  دنک  قبطنم  شدوخ 

متسیس رھ  اب   ، یداصتقا ای  یسایس  یروئت  رھ  اب  ار  یسیع  یاھشزومآ 
. دیرادنپ دننامھ  یتعنص  ای  یعامتجا 

دروم ار  شسرپ  نیا  هک  دوب  اھتدم  دوھی  تایعرش  ناراگزومآ  یعامتجا . درکیور   -3
لاعف و ینابرھم  ۀدیا  هک  دمآ  یسیع  ؟  تسیک نم  ۀیاسمھ  دندوب : هداد  رارق  ثحب 

هک نیتسار  نانچ  ، و  درف ناعونمھ  هب  یزرورھم   ، دھد هئارا  ار  هتخیگنادوخ 
مامت قیرط  نیدب  ، و  دوش لماش  ار  ایند  مامت  ات  تفای  شرتسگ  یگیاسمھ 

درف هب  طقف  یسیع   ، همھ نیا  اب  اما   . دندش لیدبت  درف  ناگیاسمھ  هب  اھناسنا 
درک شالت  ًاعطق  اما   ، دوبن سانش  هعماج  کی  یسیع   . اھ هدوت  هب  هن   ، دوب دنمقالع 
تقفش صلاخ و  یزوسلد  وا   . دربب نایم  زا  ار  هناھاوخدوخ  یاوزنا  لاکشَا  مامت  هک 

یزوسلد ؛  تسا محرت  یالیتسا  تحت  یرسپ  نادابن  لیئاکیم   . داد یم  شزومآ  ار 
. تسوا تشرس  ًاقیقد 

، دننک مرگرس  ماش  ماگنھ  رد  ار  ناشناتسود  دیابن  زگرھ  اھناسنا  هک  تفگن  داتسا 
. دننک رازگرب  تفایض  ناتخب  نوگن  ناریقف و  یارب  دیاب  شناوریپ  هک  تفگ  ًاعطق  اما 

. دوب مأوت  ششخب  اب  هشیمھ  نیا  اما   ، تشاد تلادع  مکحتسم  سح  کی  یسیع 
دیاب یا  هفرح  نایوج  هقدص  ای  یعامتجا  یاھلگنا  هک  دادن  شزومآ  شنویراوح  هب  وا 

هک دوب  نیا  هناسانش  هعماج  تاراھظا  اب  وا  دروخرب  نیرتکیدزن   . دنوش لیمحت  اھنآ  هب 
“. دیوشن عقاو  یرواد  دروم  ات   ، دینکن یرواد  ˮ دیوگب :

یاھترارش زا  یرایسب  یارب  ناوت  یم  ار  هیور  یب  ینابرھم  هک  تفگ  حوضو  هب  وا 
هک داد  دومنھر  ادوھی  هب  تحارص  هب  یسیع  دعب  زور   . تسناد رصقم  یعامتجا 

هب ای  وا  تساوخرد  اب  زج  هب  دوش  هداد  هقدص  ناونع  هب  دیابن  نویراوح  هوجو 
یسیع درکلمع  هشیمھ  روما  نیا  مامت  رد   . نویراوح زا  نت  ود  کرتشم  تساوخرد 
رظن هب  “ . دیشاب رازآ  یب  نارتوبک  نوچ  رایشھ و  اھرام  لثم  ˮ دیوگب : هک  دوب  نیا 

، و لمحت  ، ییابیکش شزومآ  وا  دوصقم  یعامتجا  یاھتیعضو  ۀیلک  رد  هک  دیسر  یم 
. تسا ششخب 

اجنیا و درک —  یم  لاغشا  ار  یسیع  هاگدید  زا  یگدنز  ۀفسلف  زکرم  ًاقیقد  هداوناخ 
، داد یم  رارق  هداوناخ  یانبم  رب  دنوادخ  ۀرابرد  ار  دوخ  یاھشزومآ  وا   . دعب یایند  رد 
ار ناکاین  هب  دح  زا  شیب  مارتحا  هب  نایدوھی  شیارگ  درک  یم  یعس  هک  نیا  نمض 
اب اما   ، دوتس یرشب  راک  نیرتالاب  ناونع  هب  ار  یگداوناخ  یگدنز  وا   . دیامن حالصا 
هجوت وا   . دنک تلاخد  یبھذم  تادھعت  رد  دیابن  یگداوناخ  طباور  هک  تفگ  تحارص 
اقب گرم  زا  هک   ، تسا یتقوم  داھن  کی  هداوناخ  هک  درک  حرطم  ار  تیعقاو  نیا  هب 

وا  ، تفرگ رارق  ردپ  تساوخ  اب  تریاغم  رد  یسیع  ۀداوناخ  هک  یماگنھ   . دبای یمن 
 — ناسنا رتگرزب  نیون و  یردارب  وا   . دومنن گنرد  شا  هداوناخ  نتخاس  اھر  رد 
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نیطسلف رد  قالط  مسر  یسیع  راگزور  رد   . داد یم  شزومآ  ار  دنوادخ —  نادنزرف 
جاودزا و هب  طوبرم  نیناوق  داجیا  زا  اھراب  وا   . دوب ناسآ  مور  یروتارپما  رساترس  رد  و 

یمکحتسم دیاقع  یسیع  نیزاغآ  ناوریپ  زا  یرایسب  اما   ، دیزرو عانتما  قالط 
ناگدنسیون مامت   . دندرکن گنرد  وا  هب  اھنآ  نداد  تبسن  رد  دنتشاد و  قالط  نوماریپ 

ۀرابرد رت  هتفرشیپ  رت و  هناریگتخس  یاھ  هدیا  نیا  هب  سقرم  انحوی  زج  هب  دیدج  دھع 
. دنتشاد داقتعا  قالط 

، و یگدنز  ، راک  ، تفای ار  نآ  هک  هنوگ  نادب   ، ایند رد  یسیع  یداصتقا . درکیور   -4
هب ار  ناگمھ  هجوت  بلغا  هچ  رگ   ، دوبن یداصتقا  بلط  حالصا  کی  وا   . درک تراجت 

داھنشیپ نآ  یارب  یلح  هار  وا  اما   . درک یم  بلج  تورث  رباربان  عیزوت  ِیتلادع  یب 
هتشاد ییاراد  دیابن  شنویراوح  هچ  رگ  هک  تخاس  نشور  نت  هس  نآ  یارب  وا   . درکن
رباربان عیزوت  اب  هطبار  رد  ًافرص  هکلب   ، درک یمن  هظعوم  ییاراد  تورث و  دض  رب   ، دنشاب

، داد یم  صیخشت  ار  یتعنص  فاصنا  یعامتجا و  تلادع  هب  زاین  وا   . نآ ۀنالداعریغ  و 
. درک یمن  هضرع  یا  هدعاق  چیھ  نآ  هب  یبایتسد  یارب  اما 

طقف هکلب   ، دننک زیھرپ  یویند  یاھ  ییاراد  زا  هک  دادن  شزومآ  شناوریپ  هب  زگرھ  وا 
، و دوب یعامتجا  یربارب  هب  یوق  دنمرواب  کی   ، کشزپ یاقول   . شنویراوح هدزاود  هب 
دوخ یصخش  تاداقتعا  اب  نزاوت  رد  یسیع  نانخس  ریسفت  یارب  یدایز  یاھراک 

یکارتشا ۀویش  کی  هک  دادن  دومنھر  شناوریپ  هب  ًاصخش  زگرھ  یسیع   . داد ماجنا 
. درکن یرظن  راھظا  هنوگ  چیھ  یروما  نینچ  اب  هطبار  رد  وا  ؛  دنریذپب ار  یگدنز 

مالعا ، و  داد یم  رادشھ  شناگدنونش  هب  یھاوخ  نوزف  دض  رب  بلغا  یسیع 
وا “ . درادن یگتسب  وا  یدام  یاھ  ییاراد  روفو  هب  ناسنا  کی  یداش  ˮ هک درک  یم 
ایند مامت  وا  رگا  تشاد  دھاوخ  یا  هدیاف  هچ  ناسنا  کی  یارب  ˮ درک : یم  رارکت  ًامئاد 

هب یمیقتسم  ۀلمح  چیھ  وا  ؟ “ دھدب تسد  زا  ار  شناور  دروایب و  تسد  هب  ار 
هک تسا  یرورض  هشیمھ  یارب  هک  تشاد  رارصا  اما   ، درکن ییاراد  نتشاد 
هک دمآرب  ددص  رد  دوخ  یدعب  یاھشزومآ  رد  وا   . دنیایب لوا  یونعم  یاھشزرا 
یاھتیاکح لقن  قیرط  زا  ار  یگدنز  نوماریپ  ایشنروی  یاطخ  یاھھاگدید  زا  یرایسب 
یسیع  . دنک حیحصت  دومن  هضرع  دوخ  یناگمھ  تمدخ  نایرج  رد  وا  هک  ددعتم 

هک تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  ؛  دنک نیودت  یداصتقا  یاھیروئت  هک  تشادن  دصق  زگرھ 
رگا . و  دروآ دوجو  هب  دوجوم  یاھیراوشد  یارب  ار  شدوخ  یاھلح  هار  دیاب  یرصع  رھ 

یدیماان کی   ، درک یم  یگدنز  مسج  رد  ار  شیگدنز  ، و  دوب نیمز  رد  زورما  یسیع 
یاھثحب رد  هک  هداس  لیلد  نیا  هب   ، دوب یم  کین  نانز  نادرم و  تیرثکا  یارب  گرزب 

رد وا   . درک یمن  یرادبناج  یفرط  چیھ  زا  زورما  یداصتقا  ای   ، یعامتجا  ، یسایس
لماک ار  دوخ  ینورد  یونعم  یگدنز  هنوگچ  داد  یم  شزومآ  امش  هب  هک  یلاح 
یارب هک  دنک  مھارف  ار  ناکما  نیا  امش  یارب  ات   ، دنام یم  یقاب  رود  ًالماک   ، دینک
یرتشیب رایسب  یگتسیاش  زا  دوخ  ِیرشب  ًافرص  تالکشم  لح  هب  ندرک  تردابم 
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. دیوش رادروخرب 

یرانک هب  یزوسلد  اب  سپس  دنک و  یم  هنوگادخ  ار  اھناسنا  ۀمھ  یسیع 
یداصتقا ، و  یعامتجا  ، یسایس تالکشم  دنوادخ  نادنزرف  نیا  ات  دتسیا  یم 

تورث هک  هچنآ  هکلب   ، درک حیبقت  وا  هک  دوبن  تورث  نیا   . دننک لح  ناشدوخ  ار  شیوخ 
تسخن یسیع   ، رھظ زا  دعب  هبنشجنپ  نیا  رد   . دنک یم  دوخ  ناھاوخاوھ  تیرثکا  اب 

“. تسا رت  هدنخرف  نتفرگ  زا  نداد  ˮ هک تفگ  دوخ  نارایتسد  هب 

دیاب  ، دندرک لمع  یسیع  نویراوح  هک  هنوگ  نامھ  هب  امش  یصخش . بھذم   -5
رد ار  هدش  لماک  یگدنز  کی  وا   . دیمھفب رتھب  وا  یگدنز  قیرط  زا  ار  وا  یاھشزومآ 
دیمھف ار  وا  یاتمھ  یب  یاھشزومآ  ناوت  یم  یماگنھ  طقف  ، و  درک یگدنز  ایشنروی 
هن ، و  تسوا یگدنز  نیا   . دوش هتفرگ  رظن  رد  نآ  لصفالب  ۀنیمز  رد  یگدنز  نآ  هک 

نتخاس راکشآ  رد  هک  اھ  هدوت  هب  شیاھ  هظعوم  ای  نت  هدزاود  نآ  هب  شیاھسرد 
. درک دھاوخ  کمک  رتشیب  همھ  زا  ردپ  زیمآرھم  تیصخش  یھلا و  تشرس 

داتسا  . درکن هلمح  ینانوی  نایارگ  قالخا  ای  یناربع  ناربمایپ  یاھشزومآ  هب  یسیع 
دییأت دنتشاد  هدیقع  نآ  هب  گرزب  ناراگزومآ  نیا  هک  ار  بوخ  یاھزیچ  یرایسب 

ِیناسمھ ˮ ، دھد شزومآ  هفاضا  یزیچ  هک  دوب  هدمآ  نیمز  هب  وا  اما   ، درک یم 
ًافرص هک  تساوخ  یمن  یسیع  “ . دنوادخ تساوخ  اب  ناسنا  تساوخ  ۀنابلطواد 
لوغشم یبھذم  تاساسحا  هب  ًالماک  هک  یناسنا   ، دنک داجیا  یبھذم  ناسنا  کی 

کی طقف  دیتسناوت  یم  رگا   . دوش یم  هتخیگنارب  یونعم  یاھ  هزیگنا  اب  طقف  تسا و 
رد دایز  ۀبرجت  اب  یعقاو  درم  کی  یسیع  هک  دیداد  یم  صیخشت   ، دینک هاگن  وا  هب  راب 

ِیدامتم یاھنرق  یط  هطبار  نیا  رد  یسیع  یاھشزومآ   . دوب ایند  نیا  یاھراک 
؛ دنا هدش  هداد  هولج  طلغ  رایسب  هدش و  فیرحت  دایز  ۀزادنا  هب  یحیسم  میوقت 
رظن هب   . دیا هتشاد  یتسردان  یاھ  هدیا  داتسا  عضاوت  ینتورف و  ۀرابرد  زین  امش 
تمرح کی  دوب  هداد  رارق  فدھ  شیگدنز  رد  یتسار  هب  وا  هک  ار  هچنآ  دسر  یم 

ات دنک  عضاوتم  ار  دوخ  هک  دومن  هیصوت  ناسنا  هب  طقف  وا   . تسا هدوب  یلاع  سفن 
دوب هداد  رارق  فدھ  یتسار  هب  وا  هک  هچنآ  ؛  دوش هبترم  دنلب  یتسار  هب  دناوتب 

 — دوب لئاق  تقادص  یارب  یدایز  شزرا  وا   . دوب دنوادخ  ربارب  رد  نیتسار  یگداتفا 
هک یلاح  رد   ، دوب نیداینب  نسح  کی  یرادافو   ، تیصخش زا  وا  دروآرب  رد   . کاپ یبلق 
، رادیاپ ییابیکش  و  دیسرتن “ ˮ وا راعش   . دوب وا  یاھشزومآ  نوناک  ًاقیقد  تماھش 
بھذم کی  ۀدنریگ  رب  رد  یسیع  یاھشزومآ   . دوب وا  تیصخش  تردق  بولطم  لامک 
هدزاود وا  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  تسرد  . و  دوب ینامرھق  ، و  تماھش  ، تداشر

هب دندوب  اسآدرم  ، و  یوق  ، تخسرس یناریگیھام  ناشرثکا  هک  ار  یداع  ناسنا 
. دومن باختنا  دوخ  یصخش  ناگدنیامن  ناونع 

وا ؛  تشاد نتفگ  یارب  یکدنا  زیچ  دوخ  راگزور  یعامتجا  یاھیدیلپ  ۀرابرد  یسیع 
تلیضف تبثم  راگزومآ  کی  وا   . درک یم  هراشا  یقالخا  یراکفالخ  هب  تردن  هب 
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غیلبت زا  وا   . درک یم  بانتجا  نداد  شزومآ  یفنم  شور  زا  ًادمع  وا   . دوب نیتسار 
یبوخ هب  وا   . دوبن یقالخا  بلط  حالصا  کی  یتح  وا   . درک یم  عانتما  ترارش 

عون ِیناسفن  تالیامت  هک  داد  یم  شزومآ  شنویراوح  هب  هنوگ  نیدب  تسناد و  یم 
. دنوش یمن  بوکرس  ینوناق  یاھتیعونمم  ای  یبھذم  شنزرس  قیرط  زا  رشب 

یراکایر ، و  یرگمتس  ، یمحر یب   ، رورغ دض  رب  ًاتدمع  وا  کدنا  یاھشھوکن 
. دوب هدش  یریگ  فدھ 

وا  . درکن موکحم  دیدش  روط  هب  ییحی  نوچمھ  ار  نایسیرف  یتح  یسیع 
تراسا وا  ؛  دنتسھ قداص  ًابلق  نایسیرف  نابتاک و  زا  یرایسب  هک  تسناد  یم 

تسخن ˮ رب یدایز  دیکأت  یسیع   . دیمھف یم  ار  یبھذم  یاھتنس  هب  اھنآ  راو  هدرب 
یارب هک  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نت  هس  نآ  هتفگ  نیا  اب  وا   . تشاد تخرد “ ِندرک  وکین 

. هژیو یاھتلیضف  یخرب  یارب  طقف  هن   ، تسا لئاق  شزرا  یگدنز  مامت 

بھذم بلق  هک  دوب  نیا  درک  بسک  زور  نیا  شزومآ  زا  انحوی  هک  یزیچ  هناگی 
هزیگنا اب  یتیصخش  اب  هارمھ  زوسلد  یتشرس  ندروآ  تسد  هب  لماش  یسیع 

. تسا ینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  یارب 

دندوب نآ  مالعا  ۀناتسآ  رد  اھنآ  هک  ار  یتراشب  هک  درک  یم  کرد  ار  هدیا  نیا  سرطپ 
هب ًابقاعتم  ار  روصت  نیا  وا   . تسا یرشب  داژن  مامت  یارب  ون  زاغآ  کی  یتسار  هب 
مدآ ˮ ناونع هب  حیسم  رب  ینبم  دوخ  نیرتکد  اجنآ  زا  سلوپ  ، و  درک لقتنم  سلوپ 

. دومن نیودت  ار  مود “

تساوخ یم  یسیع  هک  درک  یم  کرد  ار  زیگنا  فعش  تقیقح  نیا  بوقعی 
یھاشداپ نادنورھش  شیپ  زا  ایوگ  هک  دننک  یگدنز  یا  هنوگ  هب  نیمز  رد  شنادنزرف 

. دنتسھ ینامسآ  ۀدش  لماک 

شزومآ هنوگ  نیدب  شنویراوح  هب  وا  ، و  دنتوافتم اھناسنا  هک  تسناد  یم  یسیع 
نداد لکش  یارب  ندرک  شالت  زا  هک  درک  یم  بیغرت  ار  اھنآ  ًامئاد  وا   . داد یم 

هب درک  شالت  وا   . دننک یراددوخ  صخشم  یوگلا  کی  قباطم  نارادنامیا  نویراوح و 
لامک و لاح  رد  درف  کی  تروص  هب   ، شدوخ ۀقیرط  هب  هک  دھد  هزاجا  ناور  رھ 

یاھشسرپ زا  یکی  هب  خساپ  رد  داتسا   . دنک دشر   ، دنوادخ هاگشیپ  رد  هناگادج 
دنناوتب هک  یروط  هب   ، مزاس اھر  ار  اھناسنا  مھاوخ  یم  نم  ˮ تفگ : سرطپ  ددعتم 
یسیع “ . دننک زاغآ  ون  زا  کچوک  ناکدوک  نوچمھ  رتھب  نیون و  یگدنز  لابند  هب 

تاریخ نداد  رد   ، دشاب هاگآدوخان  دیاب  نیتسار  یکین  هک  تشاد  رارصا  هشیمھ 
یھاگآ دھد  یم  ماجنا  تسار  تسد  هک  هچنآ  زا  پچ  تسد  هک  داد  هزاجا  دیابن 

. دبای

دوخ یارب  ناشداتسا  بھذم  دندیمھف  یراوح  هس  نآ  هک  یتقو  رھظ  زا  دعب  نیا  رد 
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شیپ و بھاذم  ۀیلک   . دندش هکوش  تسا  هدیدن  یکرادت  هنوگ  چیھ  یونعم  ییامزآ 
تقد اب  ار  هنافاکشوم  ییامزآ  دوخ   ، تیحیسم یتح   ، یسیع ناراگزور  زا  سپ 
ۀفسلف  . تسین نینچ  یرصان  یسیع  بھذم  اب  هطبار  رد  اما   . دننک یم  مھارف 
ِنتخاس راجن  رسپ   . تسا یبھذم  یرگن  نورد  نودب  یسیع  هاگدید  زا  یگدنز 

هک درک  مالعا  ، و  داد شزومآ  ار  تیصخش  دش  وا ر ؛  دادن شزومآ  زگرھ  ار  تیصخش 
لیلحت هک  تفگن  یزیچ  یسیع  اما   . تسا لدرخ  ۀناد  کی  لثم  نامسآ  یھاشداپ 

. دزاس عونمم  هنانیبدوخ  ِییاتسدوخ  زا  یریگشیپ  کی  ۀلزنم  هب  ار  دوخ  زا 

ندنام یقاب  یاھب   . تسا یصخش  داقتعا  نامیا و  هب  طونم  یھاشداپ  هب  دورو  قح 
نتشاد یارب  ناسنا  هک  تسا  یتمیق  نارگ  دیراورم   ، یھاشداپ یجیردت  دوعص  رد 

. دشورف یم  دراد  هک  ار  هچ  رھ  نآ 

. ناگدرب نافیعض و  یارب  طقف  هن   ، تسا همھ  یارب  یبھذم  یسیع  شزومآ 
رولبتم کیژولوئت  نیناوق  تاداقتعا و  تروص  هب  زگرھ  وا ) راگزور  لوط  رد   ) وا بھذم 
یگدنز و  . تشاذگن اج  هب  دوخ  رس  تشپ  هتشون  طخ  کی  یتح  وا  ؛  دشن

یونعم و تیادھ  یارب  هنایارگنامرآ  شخب و  ماھلا  ثاریم  کی  ناونع  هب  وا  یاھشزومآ 
. دندش هتشاذگ  ثرا  هب  ناھج  یارب  تارک  یمامت  رد  راصعا  یمامت  یقالخا  شزومآ 

دیما ییاھنت  هب  هچ  رگ   ، تسا بھاذم  ۀیلک  زا  ادج  یسیع  شزومآ   ، زورما یتح  و 
. تسا اھنآ  زا  کی  رھ  ۀدنز 

؛ تسا ناسنا  ینیمز  تیلاعف  اھنت  بھذم  هک  دادن  شزومآ  شنویراوح  هب  یسیع 
راک بھذم  هک  درکن  رارصا  وا  اما   . دوب دنوادخ  هب  ندرک  تمدخ  زا  یدوھی  ۀدیا  نیا 

شنادنمرواب هک  دادن  یشزومآ  یزیچ  یسیع   . تسا نت  هدزاود  نآ  درف  هب  رصحنم 
یبھذم یارگ  تنس  سرادم  طقف  وا  ؛  دراد زاب  نیتسار  گنھرف  یریگیپ  زا  ار 

. دوب رابدرب  ، و  هتخومآ شناد   ، زوسلد  ، شنمدازآ وا   . داد یم  هولج  زیچان  ار  میلشروا 
هناراکتسرد یگدنز  نوماریپ  وا  یفسلف  هاگدید  رد  ییاج  هاگآدوخ  ِیشنماسراپ 

. تشادن

رصع رھ  یارب  ای  شدوخ  رصع  یبھذمریغ  تالکشم  یارب  یلح  هار  چیھ  داتسا 
هب نادواج  یاھتیعقاو  رد  ار  یونعم  شنیب  دوب  لیام  یسیع   . دادن هئارا  بقاعتم 

یاھزاین هب  ًارصحنم  وا  ؛  دزیگنارب یگدنز  تلاصا  رد  ار  لمع  راکتبا  دروآ و  دوجو 
ار ادخ  اب  ربارب  ِیکین  کی  وا   . تشاد هجوت  رشب  داژن  یونعم  یمئاد  یساسا و 
یھلا نامرآ  ناونع  هب  ار  یکین —  ، و  ییابیز  ، تقیقح قشع —  وا   . تخاس راکشآ 

. دوتس نادواج  تیعقاو  و 

دیدج تیفرظ  کی  دنیرفایب —  ون  تساوخ  کی  ون و  حور  کی  ناسنا  رد  ات  دمآ  داتسا 
، دنک اطعا  وا  هب  ار  یکین  باختنا  ، و  تقفش ِندومن  هبرجت   ، تقیقح تخانش  یارب 

یارب نادواج  دیدش  لیم  اب  ، و  دشاب دنوادخ  تساوخ  اب  نزاوت  رد  هک  یتساوخ 
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. دشاب مأوت   ، تسا لماک  ینامسآ  ردپ  هک  هنوگ  نادب  یتح   ، ندش لماک 
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ار اھنآ  هک  یناتسھوک  هب  ، و  داد صیصخت  شنویراوح  هب  ار  دعب  تبس  زور  یسیع 
ابیز و  ، ینالوط یصخش  مایپ  کی  زا  دعب  اجنآ  رد  وا  ؛  تشگزاب دوب  هدرک  بوصنم 
دعب نیا  رد   . تخادرپ نت  هدزاود  نآ  فقو  یمسر  لمع  هب   ، زیمآ قیوشت  ۀدننک  مرگلد 

یگدامآ رد  دروآ و  درگ  دوخ  رود  هب  هپت  ۀنماد  رد  ار  نویراوح  یسیع   ، تبس رھظ  زا 
ینامسآ ردپ  ناتسد  هب  دراذگب  اھنت  ایند  رد  ار  اھنآ  دش  یم  روبجم  هک  یزور  یارب 

طقف هکلب   ، تشادن دوجو  دادیور  نیا  ماگنھ  رد  یدیدج  شزومآ  چیھ   . درپس دوخ 
. یناحور یمدمھ  رادید و 

رورم دش  داریا  هطقن  نیمھ  رد  هک  ار  باصتنا  ۀظعوم  یاھیگژیو  زا  یرایسب  یسیع 
اھنآ هب   ، دناوخ ارف  دوخ  شیپ  کی  هب  کی  ار  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ  سپس  ، و  درک

نیا داتسا  باصتنا  روتسد   . دنورب ایند  هب  وا  ناگدنیامن  ناونع  هب  هک  داد  تیرومأم 
یونعم ناریسا   . دینک هظعوم  ار  یھاشداپ  تراشب  دیورب و  ایند  یاج  همھ  هب  ˮ دوب :

هب  . دینک تمدخ  ناگدید  تبیصم  هب  ، و  دیھد نیکست  ار  ناگدیدمتس   ، دیزاس دازآ  ار 
“. دیھدب مھ  ناگیار  هب   ، دیا هدرک  تفایرد  ناگیار 

رگراک ˮ تفگ : وا   . هفاضا سابل  هن  دنربب و  لوپ  هن  هک  درک  هیصوت  اھنآ  هب  یسیع 
اھ هرب  نوچ  ار  امش  نم  کنیا  ˮ تفگ : رخآ  رد  و  “ . تسا شیوخ  دزمتسد  قحتسم 
رطخ یب  نارتوبک  دننام  رایشھ و  اھرام  نوچمھ  سپ  ؛  متسرف یم  اھگرگ  نایم  هب 

، و دیشک دنھاوخ  همکاحم  هب  ار  امش  ناتنانمشد  اریز   ، دیشاب بقارم  اما   . دیشاب
نیا هب  نتشاد  رواب  رطاخ  هب   . دز دنھاوخ  هنایزات  ار  امش  دوخ  یاھ  هسینک  رد 

امش تداھش  ِدوخ  ، و  درب دنھاوخ  نایاورنامرف  نایلاو و  دزن  ار  امش  یھلا  تراشب 
نارگن  ، دنربب یضاق  دزن  ار  امش  هک  یماگنھ  . و  دوب دھاوخ  نم  یارب  اھنآ  هب  یھاوگ 
نیا رد  تسا و  نکاس  امش  رد  نم  ردپ  حور  اریز   ، تفگ دیھاوخ  هچ  هک  دیشابن 

، و دیسر دنھاوخ  لتق  هب  امش  زا  یخرب   . تفگ دھاوخ  نخس  امش  قیرط  زا  ماگنھ 
یھلا تراشب  نیا  رطاخ  هب   ، دیزاس رارقرب  نیمز  رد  ار  یھاشداپ  هک  نآ  زا  شیپ 

امش اب  نم  ؛  دیسرتن اما  ؛  دش دیھاوخ  عقاو  ترفن  دروم  نامدرم  زا  یرایسب  طسوت 
هک نیا  نمض  . و  تفر دھاوخ  ایند  مامت  هب  امش  زا  شیپ  نم  حور  ، و  دوب مھاوخ 
رانک رد  نم  ردپ  روضح   ، دیور یم  نایدوھیریغ  دزن  سپس  نایدوھی و  دزن  تسخن 

“. دنام دھاوخ  امش 

. دنتشگزاب یدبز  لزنم  رد  دوخ  ۀناخ  هب   ، دندمآ نییاپ  هوک  زا  اھنآ  هک  یماگنھ  و 

باصتنا زا  دعب  رصع  - 10

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هدرک ندیراب  هب  عورش  ناراب  اریز   ، لزنم رد  نداد  شزومآ  ماگنھ  یسیع  زور  نآ  رصع 
هچ هک  دھد  ناشن  نت  هدزاود  نآ  هب  درک  شالت  ، و  درک تبحص  دایز  ۀزادنا  هب   ، دوب
یاھراک ماجنا  هک  دنتخانش  یم  ار  یبھذم  طقف  اھنآ  دننکب . دیاب  هچ  هن   ، دنشاب دیاب 
لیمحت تاجن — یراکتسرد —  هب  یبایتسد  یارب  یا  هلیسو  ناونع  هب  ار  صخشم 

ات دیشاب  اسراپ  دیاب  امش   ، یھاشداپ رد  ˮ هک درک  یم  رارکت  یسیع  اما   . درک یم 
ردپ هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دیشاب لماک  سپ  ˮ درک : رارکت  اھراب  وا  “ . دیھد ماجنا  ار  راک 
دوخ ۀدز  تریح  نویراوح  هب  داتسا  تدم  نیا  مامت  رد  “ . تسا لماک  امش  ینامسآ 

زا  ، ندروآ نامیا  اب  طقف  دروایب  ایند  یارب  دوب  هدمآ  وا  هک  ار  یتاجن  هک  داد  یم  حیضوت 
دیمعت کی  ییحی  ˮ تفگ : یسیع   . دیآ یم  تسد  هب  هناقداص  هداس و  نامیا  قیرط 
یمدمھ دیمعت  دیاب  امش   . درک هظعوم  ار   ، یگدنز ۀنھک  هار  یارب  ینامیشپ   ، هبوت

هبوت  ، دنراد زاین  یشزومآ  نینچ  هب  هک  ییاھنآ  هب   . دینک مالعا  ار  دنوادخ  اب  یناحور 
یھاشداپ هب  هناقداص  دورو  یپ  رد  شیپ  زا  هک  ییاھنآ  هب  اما   ، دینک هظعوم  ار 

یناحور نامداش  یمدمھ  هب  دیھاوخب  اھنآ  زا  دینک و  زاب  ًالماک  ار  اھرد   ، دنتسھ
ار لیلج  ناریگیھام  نیا  هک  دوب  راوشد  راک  کی  نیا  اما  “ . دنوش دراو  دنوادخ  نادنزرف 

راک ماجنا  رب  مدقم  دیاب  نامیا  قیرط  زا  ندوب  اسراپ   ، یھاشداپ رد  هک  دینک  عناق 
. دشاب نیمز  یاھناسنا  ۀنازور  یگدنز  رد  کین 

هب اھنآ  لیامت   ، نت هدزاود  نآ  هب  نداد  شزومآ  راک  نیا  رد  رگید  گرزب  تیدودحم  کی 
ار اھنآ  دنریگب و  ار  یبھذم  تقیقح  ِیونعم  هنایارگنامرآ و  رایسب  لوصا  هک  دوب  نیا 
یابیز رھوج  یسیع   . دننک یزاسزاب  یصخش  درکیور  تخسرس  نیناوق  لکش  هب 

ییاھشزومآ نینچ  هک  دنتشاد  رارصا  اھنآ  اما   ، درک یم  هضرع  اھنآ  هب  ار  ناور  درکیور 
لصاح نانیمطا  اھنآ  هک  یماگنھ  اھراب   . دننک لیدبت  یصخش  راتفر  نیناوق  هب  ار 

هچنآ هک  دوب  یعطق  ًابیرقت   ، دنشاب هتشاد  رطاخ  هب  تفگ  داتسا  هک  ار  هچنآ  دندرک 
اریز  ، دندرک کرد  ار  وا  شزومآ  یدنک  هب  اھنآ  اما   . دننک یم  شومارف  تفگن  وا  هک  ار 
زا دنتسناوت  یمن  اھنآ  هک  هچنآ   . داد یم  میلعت  هک  دوب  یزیچ  نآ  مامت  یسیع 
تسد هب  وا  اب  یگدنز  قیرط  زا  جیردت  هب   ، دنروآ تسد  هب  وا  یھافش  شزومآ 

. دندروآ

یونعم ماھلا  ِیواح  ِیگدنز  کی  ریگرد  ناشداتسا  هک  دوبن  راکشآ  نویراوح  یارب 
یسیع هچنآ  دوجو  اب   . تسا روانھپ  ناھج  کی  ۀرک  رھ  رد  رصع  رھ  ِصخش  رھ  یارب 
لاح رد  وا  هک  دندرک  یمن  کرد  ار  هدیا  نیا  نویراوح   ، تفگ یم  اھنآ  هب  هاگ  هب  هاگ 
یسیع  . تسوا روانھپ  شنیرفآ  رد  رگید  تارک  ۀیلک  یارب  اما  هرک  نیا  رد  یراک  ماجنا 

زا یصخش  ۀنومن  کی  هک  نیا  یارب  هن   ، دنارذگ ایشنروی  رد  ار  دوخ  ینیمز  یگدنز 
نامرآ کی  داجیا  یارب  هکلب   ، دشاب هرک  نیا  نانز  نادرم و  یارب  یناسنا  یگدنز 
. تارک ۀمھ  رد  یناسنا  تادوجوم  ۀیلک  یارب  شخب  ماھلا  یونعم و  رایسب 

ام هک  نآ  زا  شیپ  هک  ییوگ  یم  وت  داتسا  ˮ دیسرپ : یسیع  زا  اموت  زور  نامھ  رصع 
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نیا اب  ، و  میوش کچوک  ِناکدوک  دننام  دیاب  میوش  دراو  ردپ  یھاشداپ  هب  میناوتب 
هب رصقم  میروخن و  بیرف  نیغورد  ناربمایپ  طسوت  هک  یا  هداد  رادشھ  ام  هب  دوجو 

. ما هدش  جیگ  هناقداص  نم  نونکا   . میوشن زین  اھکوخ  ربارب  رد  نامیاھدیراورم  ندنکفا 
راتفر دیاب  یک  ات  ˮ داد : خساپ  اموت  هب  یسیع  “ . ممھفب ار  وت  شزومآ  مناوت  یمن  نم 
هب مھد  یم  شزومآ  هک  هچنآ  ۀمھ  هب  هک  یراد  رارصا  هشیمھ  وت  منک ! لمحت  ار  وت 

هب دورو  یاھب  ناونع  هب  هک  متساوخ  وت  زا  یتقو   . ینک هاگن  ینیع  تروص 
ِتساوخ هب   ، بیرف ِندوب  ناسآ  هب   ، یوش کچوک  ِناکدوک  تروص  هب  یھاشداپ 

هراشا دنسپلد  یاھ  هبیرغ  هب  عیرس  ِندیزرو  دامتعا  هب  زین  ، و  ندروآ نامیا  هب  هداس 
. دوب یردپ  یدنزرف -  ۀطبار   ، ینک طابنتسا  لاثم  نیا  زا  مدوب  لیام  هک  هچنآ   . متشادن

نآ هب  دورو  راتساوخ  وت  هک  تسا  وت  ِردپ  ِیھاشداپ  نیا  ، و  یتسھ دنزرف  وت 
ۀطبار کی  هک  دراد  دوجو  یعیبط  یا  هفطاع  شردپ  لامرن و  دنزرف  رھ  نایم   . یتسھ
دتس داد و  هنوگ  رھ  عنام  هشیمھ  یارب  ، و  دنک یم  نیمضت  ار  زیمآرھم  هنامیھف و 

هب  ، یور یم  نآ  ۀظعوم  یارب  هک  ار  یتراشب  . و  دوش یم  ردپ  ششخب  رھم و  یارب 
نآ کرد  یردپ و  یدنزرف -  ِنادواج  ۀطبار  نیمھ  هب  نامیا  زا  هک  تسا  طوبرم  یتاجن 

“. تسا هتفرگ  همشچرس 

ۀطبار رد  أشنم  هک  دوب  وا  ۀفسلف  یقالخا  ۀبنج  نآ  یسیع  شزومآ  یگژیو  هناگی 
درف یور  یسیع   . یردپ یدنزرف -  ۀطبار  نیمھ  تشاد —  دنوادخ  اب  درف  یصخش 
یتم اب  ییوگتفگ  یسیع   ، ماش ندروخ  ماگنھ   . تلم ای  داژن  یور  هن   ، تشاد دیکأت 

درف ۀزیگنا  قیرط  زا  یلمع  رھ  یقالخا  ۀبنج  هک  داد  حیضوت  نآ  یط  تشاد و 
هک هنوگ  نادب  ییالط  لصا   . دوب تبثم  هشیمھ  یسیع  تایقالخا   . دوش یم  نییعت 

ۀدعاق ؛  تسا یعامتجا  لاعف  سامت  راتساوخ  دش  نایب  ون  زا  یسیع  طسوت 
یمامت زا  ار  تایقالخا  یسیع   . تسب راک  هب  اوزنا  رد  ناوت  یم  ار  یفنم  رت  یمیدق 
یگدنز یونعم و  ۀشیدنا  دنمھوکش  حوطس  هب  ار  نآ  دومن و  یھت  موسر  دعاوق و 

. داد اقترا  هناشنماسراپ  یتسار  هب 

شزرا یواح  ِزیچ  رھ  اما   ، دوبن نآ  یلمع  یاھدمایپ  دقاف  یسیع  نیون  بھذم  نیا 
، تفای وا  یاھشزومآ  رد  ناوتب  هک  ار  یداصتقا  ای   ، یعامتجا  ، یسایس ِیلمع 

ۀتخیگنادوخ راک  رد  ار  حور  تارمث  هک  تسا  ناور  ینورد  ۀبرجت  نیا  یعیبط  درکراک 
. دھد یم  ناشن  یبھذم  یصخش  نیتسار  ۀبرجت  یواح  ۀنازور 

رویغ نوعمش   ، دندناسر نایاپ  هب  ار  ناشیوگتفگ  یتم  یسیع و  هک  نیا  زا  دعب 
: داد خساپ  یسیع  و  ؟ “ دنتسھ ادخ  نادنزرف  اھناسنا  ۀیلک  ایآ   ، داتسا اما  ˮ دیسرپ :
هک تسا  یشوخ  ربخ  نیا  ، و  دنتسھ ادخ  نادنزرف  اھناسنا  ۀیلک   ، نوعمش یرآ  ˮ

؛ دننک کرد  ار  یا  هزومآ  نینچ  دنتسناوت  یمن  نویراوح  اما  “ . درک دیھاوخ  مالعا  امش 
نیا یاقلا  هب  شلیامت  لیلد  هب  . و  دوب هدنھد  ناکت  ، و  بیجع  ، دیدج مالعا  کی  نیا 

تروص هب  اھناسنا  مامت  اب  تخومآ  شناوریپ  هب  یسیع  هک  دوب  اھنآ  هب  تقیقح 
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. دننک راتفر  ناشناردارب 

یقالخا ۀبنج  هک  تخاس  نشور  دیسرپ  سایردنآ  هک  یشسرپ  هب  خساپ  رد  داتسا 
تعیبط زا  هن  ار  تایقالخا  وا   . دوب ریذپان  ییادج  وا  یگدنز  بھذم  زا  وا  شزومآ 

. داد یم  شزومآ  ادخ  اب  ناسنا  ۀطبار  زا  هکلب   ، ناسنا

خساپ یسیع  و  ؟ “ تسیچ نامسآ  یھاشداپ   ، داتسا ˮ دیسرپ : یسیع  زا  انحوی 
ِتخانش  ، تسخن ˮ تسا : لصا  هس  نیا  ۀدنریگ  رب  رد  نامسآ  یھاشداپ  ˮ داد :

، موس ؛ و  ندوب دنوادخ  دنزرف  تقیقح  هب  داقتعا   ، مود ؛  دنوادخ ِتیمکاح  ِتیعقاو 
ادخ هیبش  دنوادخ —  تساوخ  ماجنا  یارب  ناسنا  یوزرآ  نیرت  یلاع  ریثأت  هب  نامیا 
قیرط زا  دناوت  یم  یناف  ناسنا  رھ  هک  تسا : یھلا  تراشب  ِشوخ  ربخ  نیا  . و  ندوب

“. دشاب هتشاد  ار  شخب  تاجن  لصا  هس  نیا  ۀیلک  نامیا 

میلشروا هب  دعب  زور  رد  هک  دندش  هدامآ  اھنآ  ، و  دیسر نایاپ  هب  راظتنا  ۀتفھ  نونکا  و 
. دننک تمیزع 
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سیونشیپ ۀخسن 

ایشنروی باتک 
141

یناگمھ راک  ندومن  زاغآ 

هدزاود یسیع و   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 27   ، هیوناژ  19 ، هتفھ زور  نیتسخن  رد 
زا نت  هدزاود  نیا   . دندش ادیصتیب  رد  دوخ  یزکرم  رقم  زا  تمیزع  ۀدامآ  یراوح 

رد تکرش  یارب  لیروآ  رد  هک  نیا  زج  هب   ، دنتسنادیمن یزیچ  ناشداتسا  یاھحرط 
ۀرد ریسم  قیرط  زا  هک  دوب  نیا  اھنآ  دصق  ، و  دندوب میلشروا  مزاع  حصف  دیع  نشج 

اریز  ، دندشن جراخ  یدبز  لزنم  زا  رھظ  هب  کیدزن  ات  اھنآ   . دننک رفس  ندرا  دور 
راک رد  دننک و  یظفاحادخ  هک  دندوب  هدمآ  نادرگاش  ریاس  نویراوح و  یاھھداوناخ 

. دننک یتمالس  یوزرآ  ناشیارب  دندوب  نآ  عورش  ۀناتسآ  رد  اھنآ  هک  یدیدج 

وا ات  تفر  نوریب  سایردنآ  ، و  دندرک مگ  ار  داتسا  نویراوح   ، تمیزع زا  شیپ  تسرد 
لحاس نییاپ  رد  یقیاق  رد  ار  یسیع  وا   ، هاتوک یوجتسج  کی  زا  دعب   . دنک ادیپ  ار 

هک یتقو  ار  ناشداتسا  بلغا  نت  هدزاود  نیا   . درکیم هیرگ  دوب و  هتسشن  هک  تفای 
یدج لاغتشا  تدم  هاتوک  یاھھرود  اھنآ  ، و  دندوب هدید  دیسریم  رظن  هب  نیگمغ 

ندرک هیرگ  لاح  رد  ار  وا  زگرھ  اھنآ  زا  کیچیھ  اما   ، دندوب هدرک  هدھاشم  ار  وا  ینھذ 
میلشروا هب  ناشتمیزع  ۀناتسآ  رد  داتسا  هک  نیا  ندید  زا  سایردنآ   . دندوب هدیدن 

دوش و کیدزن  یسیع  هب  درک  تأرج  ، و  دروخ هکی  یردق  تسا  نیگمغ  روطنیا 
ات میتسھ  میلشروا  هب  تمیزع  ۀناتسآ  رد  ام  هک  گرزب  زور  نیا  رد   ، داتسا : ” دسرپب

هدرک هدرزآ  ار  وت  ام  زا  کیمادک  ؟  ینکیم هیرگ  ارچ   ، مینک مالعا  ار  ردپ  یھاشداپ 
وا هب   ، نت هدزاود  هب  نتسویپ  یارب  سایردنآ  اب  تشگزاب  نمض  یسیع  و  ؟ “ تسا

لیلد نیا  هب  طقف  نم   . تسا هتخاسن  نیگمغ  ارم  امش  زا  کیچیھ  : ” داد خساپ 
هک درواین  رطاخ  هب   ، فسوی  ، مردپ ۀداوناخ  یاضعا  زا  کیچیھ  هک  متسھ  نیگمغ 

شردارب رادید  یارب  تور  ماگنھ  نیا  رد  “ . دیایب اجنیا  هب  ام  اب  یظفاحادخ  یارب 
ءوس  ، یدیماان  ، رورغ ۀطساو  هب  وا  ۀداوناخ  یاضعا  ریاس   . دوب هرصان  رد  فسوی 

نآ رد  هدش  رادھحیرج  تاساسحا  ۀجیتن  رد  هک  یئزج  یشجنر  ، و  مھافت
. دندرکیم یرود  وا  زا  دوب  هدش  یورھدایز 
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لیلج کرت  - 1

رد یتح  لیلج و  رساترس  رد  ًالماک  یسیع  ترھش  ، و  دوبن رود  هیربط  زا  موحانرفک 
هک تسنادیم  یسیع   . دوب هدرک  شرتسگ  هب  عورش  نآ  یوسارف  ییاھشخب 
تسا نیا  راک  نیرتھب  درک  رکف  اذل  ؛  دش دھاوخ  وا  راک  هجوتم  یدوز  هب  سیدوریھ 
ۀدنریگ رب  رد  یھورگ   . دنک رفس  هیدوھی  لخاد  هب  بونج و  هب  دوخ  نویراوح  اب  هک 

درک و تبحص  اھنآ  اب  یسیع  اما   ، دنورب اھنآ  اب  هک  دندوب  لیام  رادنامیا  دصکی  زا  شیب 
هورگ ندرا  دور  نییاپ  تمس  هب  ناشتکرح  ریسم  رد  هک  دومن  اعدتسا  اھنآ  زا 

، دننامب یقاب  رس  تشپ  هک  دنداد  تیاضر  اھنآ  هچ  رگا   . دننکن یھارمھ  ار  نویراوح 
. دنداتفا هار  داتسا  لابند  هب  زور  دنچ  فرظ  اھنآ  زا  یرایسب 

اجنآ رد  بش  یط  ، و  دندرک تکرح  ایچیرات  ات  طقف  نویراوح  یسیع و   ، زور نیتسخن 
ینعی  ، الپ هب  کیدزن  ندرا  دور  رانک  رد  یا  هطقن  ات  اھنآ  دعب  زور   . دندرک تحارتسا 
هک ییاج  ، و  دوب هدرک  هظعوم  نآ  زا  شیپ  لاس  کی  دودح  رد  ییحی  هک  ییاج 

هب دندنام و  اجنیا  رد  هتفھ  ود  زا  شیب  اھنآ   . دندرک رفس   ، دوب هتفرگ  دیمعت  یسیع 
هب کیدزن  هاگودرا  کی  رد  رفن  دص  دنچ  لوا  ۀتفھ  نایاپ  ات   . دنتخادرپ هظعوم  شزومآ و 
، لیلج زا  اھنآ  ، و  دندوب هدش  عمج  دنتشاد  تماقا  نت  هدزاود  یسیع و  هک  ییاج 

. دندوب هدمآ  هیدوھی  ، و  ایرپ  ، سیلوپاکد  ، هیروس  ، هیقینیف

درک و میسقت  ار  تیعمج  سایردنآ   . دادن ماجنا  یمومع  ۀظعوم  چیھ  یسیع 
ۀدعو زا  دعب  ؛  داد صیصخت  رھظ  زا  دعب  رھظ و  زا  شیپ  تاعامتجا  هب  ار  نارگھظعوم 
اھنآ هب  یدیدج  زیچ  چیھ  وا   . دومن وگتفگ  نت  هدزاود  نآ  اب  یسیع   ، رصع یاذغ 
خساپ اھنآ  دایز  یاھشسرپ  هب  درک و  رورم  ار  دوخ  نیشیپ  شزومآ  اما  دادن  شزومآ 

هب کیدزن  یاھھپت  رد  هک  یزور  لھچ  ۀرابرد  یزیچ  وا   ، اھرصع نیا  زا  یکی  رد   . داد
. تفگ نت  هدزاود  نآ  هب  دوب  هدنارذگ  ناکم  نیا 

دندوب و هدش  دیمعت  ییحی  طسوت  دندمآ  هیدوھی  ایرپ و  زا  هک  ییاھنآ  زا  یرایسب 
. دننک بسک  یرتشیب  تاعالطا  یسیع  یاھشزومآ  دروم  رد  هک  دندوب  دنمقالع 
چیھ هب  هک  یدح  ات   ، دنتشاد ییحی  نادرگاش  شزومآ  رد  یدایز  تفرشیپ  نویراوح 

نادرگاش یتح  ماگنھ  نیا  رد  اریز  ، و  دندرکن مک  یزیچ  ییحی  ۀظعوم  زا  هجو 
عنام کی  ییحی  ناوریپ  یارب  هشیمھ  رما  نیا  اما   . دندرکن دیمعت  مھ  ار  ناشدیدج 
جراخ یارب  ارچ   ، دوب هدرک  مالعا  ییحی  هک  دوب  یسک  نآ  ًامامت  یسیع  رگا  هک  دوب 
ارچ هک  دنمھفب  دنتسناوتیمن  زگرھ  ییحی  نادرگاش   . درکن یراک  نادنز  زا  وا  ندرک 

. درکن یریگشیپ  ناشبوبحم  ربھر  ۀناملاظ  گرم  زا  یسیع 

ییحی ناوریپ  اب  مارآ  ِیراگزاس  ِراوشد  ساسح و  راک  رد  بش  هب  بش  سایردنآ 
نیتسخن نیا  لوط  رد   . دادیم دومنھر  تقد  اب  شراکمھ  ِنویراوح  هب  هدنھد  دیمعت 
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لابند ار  ییحی  ًالبق  وا  ناوریپ  مراھچ  هس  زا  شیب   ، یسیع ِیمومع  تمدخ  ِلاس 
رد حیسم  دالیم  زا  دعب  ِلاس 27  نیا  مامت   . دندوب هدرک  تفایرد  ار  وا  دیمعت  هدومن و 

. تشذگ هیدوھی  ایرپ و  رد  ییحی  راک  یادص  رسیب و  ِنتفرگ  هدھع  هب 

ردپ تساوخ  دنوادخ و  نوناق  - 2

اب هطبار  رد  یرتشیب  یاھدومنھر  یسیع   ، الپ زا  اھنآ  تمیزع  زا  لبق  بش 
لابند هب  هک  دناھتخومآ  امش  هب  : ” تفگ داتسا   . داد نویراوح  هب  نیون  یھاشداپ 
ِیھاشداپ نیا  هک  منک  مالعا  ماھدمآ  نم  نونکا  ، و  دیشاب دنوادخ  یھاشداپ  ندمآ 

. تسا ام  نایم  رد  اجنیا و  رد  شیپ  زا  یتح  ، و  تسا کیدزن   ، وجتسج دروم  زاب  رید  زا 
شیوخ تنطلس  تخت  رب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  هاشداپ  کی  دیاب  یھاشداپ  رھ  رد 

زا یتشادرب  امش  بیترت  نیدب  . و  درادیم ررقم  ار  نیمزرس  نیناوق  تسا و  هتسشن 
مامت رب  یدوھی  مدرم  ۀتفای  لالج  ِییاورنامرف  کی  ناونع  هب  نامسآ  یھاشداپ 
دوواد تنطلس  تخت  رب  حیسم   ، نآ رب  انب  هک  دیاھدروآ  دوجو  هب  نیمز  نامدرم 

مالعا ًامسر  ار  ایند  رساترس  نیناوق  اسآھزجعم  یتردق  اب  ناکم  نیا  زا  هتسشن و 
. دیونش یمن  یحور  مھف  اب  ، و  دینیبیمن نامیا  مشچ  اب  امش   ، منادنزرف  ، اما  . درادیم

رد دنوادخ  ییاورنامرف  قیدصت  کرد و  نامسآ  یھاشداپ  هک  منکیم  مالعا  نم 
دوجو هاشداپ  کی   ، یھاشداپ نیا  رد   ، تسا تسرد   . تسا اھناسنا  بلق  نورد 

وا رادافو  نارادربنامرف  ام  یتسار  هب   . تسامش ردپ  نم و  ردپ  هاشداپ  نآ  ، و  دراد
هک دراد  دوجو  هدننک  نوگرگد  تقیقح  نیا   ، تیعقاو نیا  زا  رتارف  رایسب  اما   ، میتسھ
. دش دھاوخ  راکشآ  همھ  یارب  تقیقح  نیا  نم  یگدنز  رد   . میتسھ وا  ن  ادنزرف ام 

تسرد تسد  اب  هک  یتخت  هن  اما   ، دنیشنیم تنطلس  تخت  کی  رب  نینچمھ  ام  ردپ 
اھنامسآ ِنامسآ  رد  ردپ  تماقا  نادواج  ناکم   ، نارکیب ِتنطلس  تخت   . دشاب هدش 

ردپ . و  درادیم مالعا  اھناھج  ناھج  هب  ار  شنیناوق  دنکیم و  رپ  ار  زیچ  همھ  وا  ؛  تسا
یگدنز یناف  یاھناسنا  ناور  رد  ات  تسا  هداتسرف  هک  یحور  قیرط  زا  نینچمھ 

. دنکیم ییاورنامرف  نیمز  رد  شنادنزرف  بلق  رد  دنک 

نوناق دیوشیم  روبجم  ًاعقاو   ، دیشاب یھاشداپ  نیا  عبات  امش  هک  یماگنھ  ”
نم هک  یھاشداپ  تراشب  لیلد  هب  هک  یماگنھ  اما  ؛  دیونشب ار  ناھج  یاورنامرف 

زا  ، دینک فشک  نادنزرف  تروص  هب  نامیا  یور  زا  ار  ناتدوخ   ، ماھدمآ نآ  مالعا  یارب 
هاگن ناتدوخ  هب  دنمتردق  ًامامت  هاشداپ  کی  ِنوناق  عبات  تاقولخم  تروص  هب  سپ  نیا 
هب  ، هنیآ رھ   . یھلا تبحماب و  ردپ  کی  زارفارس  نادنزرف  تروص  هب  هکلب   ، دینکیمن
هب  ، دشاب امش  نوناق  ردپ  تساوخ  هک  یماگنھ  هک  میوگیم  امش  هب  یتسرد 
تساوخ یتسار  هب  ردپ  تساوخ  هک  یماگنھ  اما   ، دیتسھ یھاشداپ  رد  یتخس 
قیرط نیدب  اریز   ، دیتسھ یھاشداپ  رد  یتسرد  هب  ًانیع و  هاگنآ   ، دوشیم امش 
هک یماگنھ   . تسا هدش  لیدبت  امش  رد  هدش  تیبثت  ۀبرجت  کی  هب  یھاشداپ 
اما ؛  دیتسھ یشنمالاو  عیطم  ناگدنب  امش   ، دشاب امش  نوناق  دنوادخ  تساوخ 
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نم ردپ  تساوخ   ، دیروآیم نامیا  یھلا  یدنزرف  نیون  شزومآ  نیا  هب  هک  یماگنھ 
ییاھر نادنزرف   ، دنوادخ دازآ  نادنزرف  یالاو  ۀبتر  هب  امش  ، و  دوشیم امش  تساوخ 

“. دیباییم اقترا   ، یھاشداپ ۀتفای 

زج هب  اھنآ  زا  کیچیھ  اما   ، دندرکیم کرد  ار  شزومآ  نیا  زا  یردق  نویراوح  زا  یخرب 
رد نانخس  نیا  اما   . درکیمن کرد  ار  هداعلاقوف  مالعا  نیا  لماک  تیمھا  یدبز  بوقعی 
داش اھنآ  یناحور  راک  یارب   ، تمدخ یتآ  یاھلاس  لوط  رد  تسشن و  ورف  اھنآ  بلق 

. دوب هدننک 

سوتامآ رد  تقوم  تماقا  - 3

نویراوح  . دندنام سوتامآ  یکیدزن  رد  هتفھ  هس  ًابیرقت  یارب  شنویراوح  داتسا و 
ِرھظ زا  دعب  رھ  یسیع  ، و  دندرکیم هظعوم  ًاموادم  مدرم  ۀدوت  یارب  راب  ود  یزور 
اذل ؛  دش نکممریغ  هبنشراھچ  حیرفت  تقو  هب  نداد  همادا   . درکیم هظعوم  تبس 

تحارتسا هب  دیاب  یراوح  ود  هتفھ  زور  شش  زا  کی  رھ  هک  داد  یبیترت  سایردنآ 
. دندوب هفیظو  ماجنا  لوغشم  یگمھ  تبس  مسارم  لوط  رد  هک  یلاح  رد   ، دنزادرپب

، لیئانَتَن  ، پیلیف  . دندادیم ماجنا  ار  یمومع  ۀظعوم  ِرتشیب  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ
ۀژیو یاھھورگ  یارب  دندادیم و  ماجنا  ار  یصخش  یاھراک  ِرتشیب  نوعمش  ، و  اموت

یسیلپ ِیلک  تراظن  هب  اھولقود  ؛  دندرکیم رازگرب  ییاھسالک  ناگدننک  وج  سرپ و 
یمومع ۀتیمک  کی  ادوھی  ، و  یتم  ، سایردنآ هک  یلاح  رد   ، دندادیم همادا  دوخ 

یبھذم یاھراک  نت  هس  نیا  زا  کی  رھ  هچ  رگ   ، دندرک داجیا  ار  هرفن  هس  تیریدم 
. دندادیم ماجنا  زین  یھجوت  لباق 

نایم یرارکت  ًامئاد  تافالتخا  تامھافتءوس و  لصف  لح و  راک  اب  ًاتدمع  سایردنآ 
راب کی  زور  دنچ  رھ   . دوب لوغشم  یسیع  رتدیدج  نادرگاش  ییحی و  نادرگاش 
دوخ یراوح  نارایتسد  کمک  اب  سایردنآ  اما   ، دمآیم دوجو  هب  یدج  یاھتیعضو 

یعون هب  تقوم  روط  هب  لقادح  دنک  راداو  ار  وجھزیتس  یاھفرط  تسناوت  یم 
؛ درکیم یراددوخ  اھوگتفگ  نیا  زا  کی  رھ  رد  تکرش  زا  یسیع   . دنسرب قفاوت 

نیا اب  هطبار  رد  وا   . دادیمن تافالتخا  نیا  حیحص  عفر  ۀرابرد  یزردنا  چیھ  وا  نینچمھ 
مھ راب  کی  زگرھ  دننک  لح  ار  هدننک  توھبم  تالکشم  نیا  دیاب  نویراوح  هنوگچ  هک 

وا  ، دمآیم یسیع  دزن  اھشسرپ  نیا  اب  سایردنآ  هک  یماگنھ   . دادن هئارا  یداھنشیپ 
یگداوناخ تالکشم  رد  نابزیم  هک  تسین  هنادنمدرخ  : ” تفگیم هشیمھ 

نادنزرف کچوک  یاھعازن  رد  دنمدرخ  ردام  ردپ و  کی  ؛  دنک تکرش  شنانامھیم 
“. دننکیمن یرادبناج  ناشدوخ 

راکشآ یدایز  درخ  شنادرگاش  ۀمھ  اب  شنویراوح و  اب  شیاھدروخرب  ۀمھ  رد  داتسا 
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اھناسنا داتسا  کی  یسیع  یتسار  هب   . دادیم ناشن  لماک  فاصنا  تخاسیم و 
یور یدایز  ریثأت  دوخ  تیصخش  یورین  تیباذج و  زا  یبیکرت  لیلد  هب  وا  ؛  دوب

ریثأت کی  وا  شود  هب  هناخ  ، و  هراوآ  ، تخس ِیگدنز  رد   . تشاذگیم شیوخ  ناعونمھ 
، وا نشور  قطنم  رد   ، وا یشزومآ  ردتقم  ۀویش  رد   . تشاد دوجو  فیرظ  راوھدنامرف 
، و وا یاتمھیب  نزاوت   ، وا ینھذ  یرایشھ   ، وا ۀنادنمدرخ  شنیب   ، وا لالدتسا  تردق 
. تشاد دوجو  یونعم  یششک  یورین  ینالقع و  ۀبذاج  کی  وا  روآباجعا  ییابیکش 
هک ینالقع  یکیزیف و  تاریثأت  نیا  مامت  اب   . دوب سرتن  ، و  قداص  ، هنادرم  ، هداس وا 

، ییابیکش یدوجو —  یونعم  یاھ  تیباذج  نآ  مامت   ، دوب رگھولج  داتسا  روضح  رد 
دوجو زین  دوب  هارمھ  وا  تیصخش  اب  هک  یگداتفا —  ، و  عضاوت  ، ینتورف  ، تمیالم

. تشاد

ینالقع و یورین  کی  وا  ؛  دوب رثؤم  یوق و  تیصخش  کی  یتسار  هب  یرصان  یسیع 
زا هتفای  تیونعم  نھذ  یاراد  ِنانز  یارب  اھنت  هن  وا  تیصخش   . دوب یونعم  ژد  کی 
هدرک و لیصحت  ِسومیدوقین  یارب  نینچمھ  هکلب   ، دوب باذج  شناوریپ  نایم 

ینابھگن هب  بیلص  رانک  رد  هک  یرسفا   ، یمور ریلد  زابرس  یارب  رکفنشور و 
هب : ” تفگ  ، درک مامت  ار  داتسا  ندرم  یاشامت  وا  هک  یماگنھ  ، و  دوب هداتسیا 
داتسا ار  وا  لیلج  دنمورین  رویغ و  ناریگیھام  و  “ . دوب ادخ  رسپ  کی  نیا  یتسار 

. دندرکیم باطخ 

ریثأت کی  حیسم  یاھیشاقن  نیا   . تسا هدوب  فسأت  ۀیام  رایسب  یسیع  ریواصت 
نادنمرنھ هک  دوب  یدرم  نینچ  یسیع  رگا  ؛  تسا هتشاذگ  ناناوج  یور  شخبنایز 

. دنتخیرگیم وا  ربارب  زا  یتخس  هب  دبعم  راجت   ، دناھدروآ رد  ریوصت  هب  ًالومعم  امش 
، مارآ یفراع  لکش  هب  یسیع   . دوب یعیبط  اما  بوخ  وا  ؛  دوب نیتم  وا  یگنادرم 

کیمانید زیگنا  فعش  یا  هنوگ  هب  وا  شزومآ   . دشن رھاظ  نابرھم  ، و  میالم  ، نیریش
. دوب لوغشم  کین  راک  ماجنا  هب  عقاو  رد  هکلب   ، تشاد کین  یتین  اھنت  هن  وا   . دوب

ۀمھ دیتسھ و  اسآنت  هک  یناسک  ۀمھ  یا  نم  دزن  دییایب  : ” تفگن زگرھ  داتسا 
یمامت یا  نم  دزن  دییایب  : ” تفگ اھراب  وا  اما  دیتسھ .“ زادرپلایخ  هک  یناسک 

داتسا غوی  “ . داد مھاوخ  یونعم —  تردق  شمارآ —  امش  هب  نم  ، و  ناشکتمحز
درف رھ  ؛  دنکیمن لیمحت  ار  نآ  زگرھ  وا   ، دوجو نیا  اب  اما   ، تسا ناسآ  یتسار  هب 

. دریگب ار  غوی  نیا  دوخ  دازآ  تساوخ  اب  دیاب 

رورغ و ندرک  ادف   ، دروآرد ریوصت  هب  ار  یراکادف  قیرط  زا  یزوریپ  یسیع 
زا یحور  ییاھر  هک  تشاد  دصق  ششخب  نداد  ناشن  قیرط  زا  وا   . یھاوخدوخ
هناھاوخدوخ و تردق  یارب  ندز  صرح  ، و  مشخ  ، اھھِوکِش  ، اھیزرو دسح  مامت 

ریرش صخش  ربارب  رد  ” تفگ : وا  هک  یماگنھ  . و  دروآرد شیامن  هب  ار  ماقتنا 
یشوپ مشچ  هانگ  زا  هک  دوبن  نیا  شروظنم  هک  داد  حیضوت  ًادعب   ،“ دینکن یگداتسیا 
ار ششخب  رتشیب  هک  دوب  نیا  وا  دصق   . دنک هیصوت  ار  ترارش  اب  یردارب  ای  دنک 
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هب هناریرش  بیسآ   ، درف ِتیصخش  اب  هناریرش  راتفر  ربارب  رد   ” ، دھد شزومآ 
“. دینکن یگداتسیا   ، درف ِیصخش  ِتمرح  ِتاساسحا 

ردپ ۀرابرد  شزومآ  - 4

نویراوح اب  ار  یدایز  تقو   ، تشاد تماقا  ًاتقوم  سوتامآ  رد  یسیع  هک  یماگنھ 
نیا اھراب  اھراب و  وا  ؛  داد شزومآ  اھنآ  هب  دنوادخ  دیدج  موھفم  ۀرابرد  درک و  فرص 

هک یلاعتم  گرزب و  رادرتفد  کی  هن   ، تسا ردپ  کی  دنوادخ  هک  درک  اقلا  اھنآ  هب  ار  رکف 
، دشاب نیمز  رد  شراکاطخ  نادنزرف  دض  رب  هدننز  بیسآ  دراوم  تبث  لوغشم  ًاتدمع 

رب شنیرفآ  مامت  ِلداع  یضاق  ناونع  هب  ًابقاعتم  یتقو  هک  ترارش  هانگ و  تبث 
هک دوب  اھتدم   . دریگ راک  هب  اھنآ  دض  رب  ار  نآ  دنیشن  یم  اھنآ  ۀرابرد  تواضق  دنسم 
کی ناونع  هب  یتح   ، دندرکیم روصت  همھ  یارب  یھاشداپ  ناونع  هب  ار  ادخ  نایدوھی 
هب دنوادخ  ۀدیا  یناف  یاھناسنا  زا  یدایز  دادعت   ، نآ زا  شیپ  زگرھ  اما   ، تلم ردپ 

. دندوب هدرکن  روصت  ار  درف  تبحماب  ردپ  کی  ناونع 

: داد خساپ  یسیع  ؟ “ تسیک یھاشداپ  یادخ  نیا   ” هک اموت  شسرپ  هب  خساپ  رد 
زا رتمک  ای  رتشیب  یزیچ  نم —  یاھشزومآ  بھذم —  ، و  تسا وت  ردپ  ادخ  ”

رد اجنیا  نم  . و  تسین یتسھ  وا  دنزرف  وت  هک  تقیقح  نیا  ۀنادنمرواب  صیخشت 
میاھشزومآ یگدنز و  رد  ار  اھھدیا  نیا  ِود  رھ  ات  متسھ  امش  نایم  رد  مسج 

“. مزاس نشور 

یناویح یاھینابرق  ۀضرع  ۀدیا  زا  ار  شنویراوح  ناھذا  درک  شالت  نینچمھ  یسیع 
ِینابرق بھذم  رد  هک  اھناسنا  نیا  اما   . دزاس دازآ  یبھذم  ۀفیظو  کی  ناونع  هب 

رد داتسا   ، دوجو نیا  اب   . دندوب دنک  وا  روظنم  کرد  رد   ، دندوب هتفای  شزومآ  هنازور 
هب فیصوت  کی  قیرط  زا  تسناوتیمن  وا  هک  یماگنھ   . دشن هتسخ  دوخ  شزومآ 
یرگید عون  تفگ و  یم  رگید  لکش  هب  ار  شمایپ   ، دبای تسد  نویراوح  ۀمھ  ناھذا 

. تفرگیم راک  هب  یرگنشور  دصاقم  یارب  ار  لیثمت  زا 

، ناشتیرومأم اب  هطبار  رد  نت  هدزاود  نآ  هب  درک  عورش  یسیع  نامز  نیمھ  رد 
شزومآ یرتلماک  روط  هب  نارامیب “ هب  تمدخ  اھھدید و  تبیصم  هب  نداد  یلست  ”

نداد لکش  یارب  حور —  ، و  نھذ  ، ندب دنویپ  ناسنا —  تیمامت  ۀرابرد  داتسا   . دھد
هک التبا  زا  لکش  هس  ۀرابرد  یسیع   . داد شزومآ  اھنآ  هب  رایسب  نز  ای  درم  رھ  هب 
هب دیاب  هنوگچ  اھنآ  هک  داد  حیضوت  همادا  رد  تفگ و  اھنآ  هب  دید  دنھاوخ  شنارایمھ 
اھنآ هب  وا   . دننک تمدخ  دنربیم  جنر  یرشب  یرامیب  هودنا  مغ و  زا  هک  یناسک  ۀمھ 

: دنھد صیخشت  ار  اھزیچ  نیا  هک  داد  شزومآ 

یکیزیف یرامیب  تروص  هب  ًالومعم  هک  یتائالتبا  نآ  ینامسج —  یاھیرامیب  - 1
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. دنوشیم هتسیرگن 

تالکشم و ناونع  هب  ًابقاعتم  هک  یکیزیفریغ  تائالتبا  نآ  هتفشآ —  ناھذا  - 2
. دنتفرگ رارق  شرگن  دروم  ینھذ  یساسحا و  تالالتخا 

. یناطیش حاورا  طسوت  یگدش  ریخست  - 3

حاورا نیا  أشنم  اب  هطبار  رد  یردق  ، و  تیھام نوماریپ  تصرف  نیدنچ  رد  یسیع 
شنویراوح هب   ، دندشیم هدیمان  زین  کاپان  حاورا  بلغا  راگزور  نآ  رد  هک   ، یناطیش

یگناوید یناطیش و  حاورا  طسوت  یگدش  ریخست  نایم  توافت  داتسا   . داد حیضوت 
اھنآ دودحم  شناد  هب  رظن   . دنتسنادیمن نویراوح  اما   ، تسنادیم یبوخ  هب  ار 

روط هب  ار  رما  نیا  هک  دوبن  نکمم  یسیع  یارب   ، ایشنروی نیزاغآ  خیرات  نوماریپ 
: تفگ اھنآ  هب  اھراب  یناطیش  حاورا  نیا  هب  هراشا  اب  وا  اما   . دزاس مھف  لباق  لماک 

مامت رب  ار  محور  هک  نیا  زا  دعب  متفای و  زارف  مینامسآ  ردپ  دزن  نم  هک  یماگنھ  ”
هوکش دایز و  تردق  اب  یھاشداپ  هک  یتقو  ناراگزور  نآ  رد   ، متخیر ورف  اھناسنا 
“. درک دنھاوخن  داجیا  یتمحازم  اھناسنا  یارب  اھنآ  زگرھ  رگید   ، دیایب یحور 

هب رتشیب  رتشیب و   ، هام هب  هام  هتفھ و  هب  هتفھ  نویراوح   ، لاس نیا  مامت  رد 
. دندرکیم هجوت  نارامیب  یشخبافش  تمدخ 

یحور یگناگی  - 5

ثحب هب  هک  دوب  یاھسلج  سوتامآ  رد  هنارصع  یاھوگتفگ  نیرتمھم  زا  یکی 
هنوگچ  ، داتسا : ” دوب هدیسرپ  یدبز  بوقعی   . دشیم طوبرم  یحور  یگناگی  نوماریپ 

نزاوت زا  نامدوخ  نایم  رد  قیرط  نیا  زا  مینیبب و  مھ  هیبش  هک  میریگب  دای  دیاب 
ِنورد رد   ، دینش ار  شسرپ  نیا  یسیع  هک  یماگنھ  ؟ “ میوش رادروخرب  یرتشیب 
هب یک  نم   ، بوقعی  ، بوقعی : ” داد خساپ  هک   ، دش هتخیگنارب  دایز  نانچ  شحور 
ات ماھدمآ  ایند  نیا  هب  نم  ؟  دینیبب مھ  هیبش  دیاب  همھ  هک  مداد  شزومآ  امش 

یگدنز ناوت  زا  اھناسنا  ِکت  کت  هک  منک  مالعا  دوصقم  نیا  هب  ار  یحور  ییاھر 
نزاوت هک  متسین  لیام  نم   . دنوش رادروخرب  ادخ  هاگشیپ  رد  یدازآ  لیصا و 

یونعم تلاصا  دازآ و  تیصخش  ندرک  ینابرق  قیرط  زا  هناردارب  شمارآ  یعامتجا و 
، و تسا یحور  یگناگی  مھاوخیم   ، منویراوح امش  زا  نم  هچنآ   . دوش یرادیرخ 
ردپ تساوخ  ِیبلق  ماجنا  هب  دوخ  ۀچراپکی  فقو  ِیداش  رد  ار  نآ  دیناوتیم  امش 
یزاین دیشاب  مھ  هب  هیبش  یونعم  رظن  زا  هک  نیا  یارب   . دینک هبرجت  نم  ینامسآ 

. تسین ندرک  رکف  ناسکی  یتح  ای  ندرک  ساسحا  ناسکی  ای  ندید  ناسکی  هب 
ۀیدھ طسوت  امش  زا  کی  رھ  هک  دوشیم  یشان  یھاگآ  نیا  زا  یونعم  یگناگی 

وا ۀطلس  تحت  هدنیازف  روط  هب  هدش و  عقاو  ینکس  دروم  ینامسآ  ردپ  ِیحور 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



، تشرس  ، أشنم هک  دوش  یشان  تیعقاو  نیا  زا  دیاب  نویراوح  امش  نزاوت   . دیتسھ
. تسا ناسکی  امش  زا  کی  رھ  ِیحور  دیما  ِتشونرس  و 

یحور کرد  یحور و  فدھ  زا  هدش  لماک  یگناگی  کی  دیناوتیم  قیرط  نیا  زا  امش  ”
یتشھب حاورا  زا  کی  رھ  تیوھ  زا  لباقتم  یھاگآ  زا  یشان  هک  دینک  هبرجت  ار 

هب یونعم  قیمع  یگناگی  نیا  یمامت  زا  دیناوتیم  امش  ؛ و  دشاب امش  رد  نکاس 
ِتاساسحا  ، هنادنمشیدنا رکفت  ۀنیمز  رد  امش  کت  کت  درکیور  عونت  تیاھن  مغر 

تیصخش تسا  نکمم   . دیوش دنمھرھب  یعامتجا  راتفر  ، و  وخ قلخ و  هب  هتسباو 
یلاح رد   ، دشاب توافتم  ریگمشچ  روط  هب  عونتم و  شخب  توارط  یاھنوگ  هب  امش 

ۀناردارب رھم  یھلا و  شتسرپ  یحور  تارمث  یونعم و  تشرس  تسا  نکمم  هک 
نیا دننک  یم  هراظن  ار  امش  یگدنز  هک  یناسک  مامت  هک  دشاب  دحتم  نانچ  امش 

داد دنھاوخ  صیخشت  اھنآ  ؛  دنھد صیخشت  تیعطق  اب  ار  ناور  تدحو  حور و  تیوھ 
هک دیاھتفرگ  دای  لوبق  لباق  یاھنوگ  هب  قیرط  نیا  زا  دیاھدوب و  نم  اب  امش  هک 

هب تمدخ  یگناگی  هب  دیناوتیم  امش   . دیھد ماجنا  ار  ینامسآ  ردپ  تساوخ  هنوگچ 
، ندب  ، نھذ لیصا  یایاطع  کینکت  قباطم  هک  نیا  نمض  یتح   ، دیبای تسد  دنوادخ 

. دیھدیم هئارا  ار  تامدخ  نیا  ناتدوخ  ِناور  و 

کت یگدنز  رد  نزاوت  داجیا  یارب  هک   ، تسا زیچ  ود  زا  یکاح  امش  یحور  یگناگی  ”
زا یگدنز  تامدخ  یارب  امش   ، تسخن دش : دھاوخ  تفای  هشیمھ  نارادنامیا  کت 
ردپ تساوخ  دیراد  وزرآ  زیچ  رھ  زا  رتالاب  امش  ۀمھ  ؛  دیرادروخرب کرتشم  ۀزیگنا  کی 

تساوخ ؛  دیراد دوجو  زا  یکرتشم  فدھ  امش  ۀمھ   ، مود  . دیھد ماجنا  ار  ینامسآ 
دننام هک  دینک  تابثا  ناھج  هب  قیرط  نیا  زا  ات   ، تسا ینامسآ  ردپ  نتفای  امش  ۀمھ 

“. دیاھدش وا 

روط هب  وا   . تشگزاب عوضوم  نیا  هب   ، نت هدزاود  نآ  شزومآ  لوط  رد  اھراب  یسیع 
دیاب دنراد  رواب  وا  هب  هک  ییاھنآ  هک  تسین  نیا  وا  ۀتساوخ  هک  تفگ  اھنآ  هب  ررکم 

وا  . دنوش نوگمھ  شیدنا و  کشخ  کین  یاھناسنا  یتح  ِیبھذم  ریسافت  قباطم 
یارب یرازبا  ناونع  هب  اھتنس  داجیا  دیاقع و  نیودت  زا  ار  شنویراوح  اھراب  اھراب و 

. تشاد رذحرب  یھاشداپ  تراشب  رد  نارادنامیا  لرتنک  تیادھ و 

سوتامآ رد  هتفھ  نیرخآ  - 6

رد هک  ار  امرِھِت  مان  هب  یسراپ  کی  رویغ  نوعمش   ، سوتامآ رد  هتفھ  نایاپ  هب  کیدزن 
هب دوب و  هدینش  یسیع  ۀرابرد  امرِھِت   . دروآ یسیع  دزن  درکیم  تراجت  قشمد 

رد یسیع  هک  نیا  زا  نتفای  یھاگآ  اب  اجنآ  رد  ، و  دنیبب ار  وا  ات  دوب  هدمآ  موحانرفک 
. داتفا هار  وا  نتفای  یارب  دوب  هتفر  ندرا  دور  یوس  هب  شنویراوح  اب  میلشروا  ریسم 

نیا هب  نوعمش   . دوب هدرک  یفرعم  نوعمش  هب  شزومآ  یارب  ار  امرِھِت  سایردنآ 
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یدایز تمحز  امرِھِت  هچ  رگ   ، درکیم هاگن  تسرپ “ شتآ   ” کی ناونع  هب  یسراپ 
سدقم کاپ و  یادخ  زا  هدھاشم  لباق  لبمس  طقف  شتآ  هک  دھد  حیضوت  ات  دیشک 

هب ندنام  زور  دنچ  یارب  ار  دوخ  دصق  یسیع  اب  وگتفگ  زا  سپ  یسراپ  درف   . تسا
. داد ناشن  هظعوم  هب  نداد  شوگ  شزومآ و  ندینش  روظنم 

ارچ : ” دیسرپ داتسا  زا  نوعمش   ، دندش اھنت  یسیع  رویغ و  نوعمش  هک  یماگنھ 
هب یلو  درک  یگداتسیا  نم  ربارب  رد  ردقنیا  وا  ارچ  ؟  منک دعاقتم  ار  وا  متسناوتن  نم 
وت هب  راب  دنچ   ، نوعمش  ، نوعمش : ” داد خساپ  یسیع  ؟ “ داد شوگ  وت  هب  یناسآ 

هب هک  ییاھنآ  بلق  زا  یزیچ  نتخاس  جراخ  یارب  اھشالت  ۀیلک  زا  هک  ماھداد  دومنھر 
هک نیا  یارب  طقف  هک  ماھتفگ  وت  هب  راب  دنچ  ؟  یرادرب تسد  دنتسھ  تاجن  لابند 

لخاد هب  ار  اھناسنا  ؟  ینک شالت  یراذگب  هنسرگ  یاھناور  نیا  لخاد  هب  یزیچ 
ار یدج  یاھاطخ  مامت  یھاشداپ  ۀدنز  گرزب و  قیاقح  ، و  وش نومنھر  یھاشداپ 

هضرع یناف  ناسنا  هب  ار  شوخ  ربخ  نیا  هک  یماگنھ   . درب دنھاوخ  نیب  زا  ًاروف 
کی عقاو  رد  وا  هک  ینک  دعاقتم  ار  وا  یناوتیم  رتناسآ   ، تسوا ردپ  ادخ  هک  یدرک 

رد هک  نآ  هب  ار  تاجن  رون   ، یداد ماجنا  ار  راک  نیا  هک  نیا  زا  سپ  . و  تسا ادخ  دنزرف 
رد ناسنا  دنزرف  هک  یماگنھ   ، نوعمش  . یروآیم ناغمرا  هب  دربیم  رس  هب  یکیرات 

دیدج و هار  کی  درامش و  دودرم  ار  ناربمایپ  یسوم و  هک  دمآ  وا  ایآ   ، دمآ وت  دزن  ادتبا 
زا دیتشاد  دوخ  ناکاین  زا  هک  ار  هچنآ  هک  مدماین  نم   . هن ؟  دنک مالعا  ار  یگدنز  رتھب 
دندید یئزج  روط  هب  طقف  امش  ناردپ  هچنآ  زا  هدش  لماک  شنیب  هکلب   ، مریگب امش 

، و نک هظعوم  هدب و  شزومآ  ار  یھاشداپ   ، ورب نوعمش  سپ   . مھد ناشن  امش  هب 
نینچ یتقو   ، یراد یھاشداپ  نیا  رد  یعمج  رطاخ  ینمیا و  اب  ار  یناسنا  هک  هاگنآ 

هک هدیسر  نآ  تقو  هاگنآ   ، درک هعجارم  امش  هب  شیاھشسرپ  اب  یصخش 
دوشیم طوبرم  یھلا  یھاشداپ  رد  ناور  یجیردت  تفرشیپ  هب  هک  ار  ییاھشزومآ 

“. ینک هئارا 

وا هب  یسیع  هک  تروص  نامھ  هب  اما   ، دش هدزتریح  نانخس  نیا  زا  نوعمش 
یھاشداپ هب  هک  ییاھنآ  ۀرمز  رد  یسراپ  یامرِھِت  ، و  دومن لمع  دوب  هداد  دومنھر 

. دمآ رامش  هب  دندش  دراو 

رد وا   . درک وگتفگ  نویراوح  اب  یھاشداپ  رد  نیون  یگدنز  دروم  رد  یسیع  بش  نآ 
ون زا   ، دیوشیم دراو  یھاشداپ  هب  امش  هک  یماگنھ  : ” تفگ شنانخس  زا  یشخب 

مسج زا  طقف  هک  ییاھنآ  هب  ار  حور  قیمع  یاھزیچ  دیناوتیمن  امش   . دیوشیم هداز 
یاھھویش رد  اھناسنا  شزومآ  لابند  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ؛  دیھد شزومآ  دنا  هدش  هداز 

نیا  . دناھدش هداز  حور  زا  اھنآ  هک  دیوش  نئمطم  تسخن   ، دیشاب یحور  ۀتفرشیپ 
تسخن هک  نیا  رگم   ، دیھد ناشن  ار  دبعم  یاھییابیز  اھناسنا  هب  هک  دیریذپن  ار  راک 

ادخ و ندوب  ردپ  نیرتکد  نوماریپ  هک  نآ  زا  شیپ   . دیشاب هدرب  دبعم  لخاد  هب  ار  اھنآ 
انشآ ادخ  نادنزرف  ناونع  هب  ادخ و  اب  ار  اھناسنا   ، دینک وگتفگ  اھناسنا  ندوب  دنزرف 
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امش ِیھاشداپ  نیا   . دیشاب روبص  هشیمھ  دینکن —  هزیتس  اھناسنا  اب   . دینک
نیا دینک : مالعا  دیورب و  شیپ  یگداس  هب   . دیتسھ ریفس  طقف  امش  ؛  تسین

نیا ، و  دیتسھ وا  نادنزرف  امش  تسامش و  ردپ  ادخ  تسا —  نامسآ  یھاشداپ 
نادواج تاجن  ًاعطق   ، دیشاب هتشاد  نامیا  نآ  هب  لد  ناج و  اب  رگا   ، شوخ ربخ 

“. تسامش

زا اھنآ  اما   . دنتشاد یدایز  تفرشیپ  سوتامآ  رد  تقوم  تماقا  نیا  لوط  رد  نویراوح 
دادن اھنآ  هب  ییحی  نادرگاش  اب  دروخرب  ۀرابرد  یداھنشیپ  چیھ  یسیع  هک  نیا 
نیا تفگ  یسیع  هک  یزیچ  اھنت   ، دیمعت مھم  رما  رد  یتح   . دندش دیماان  رایسب 
نامسآ یھاشداپ  هب  هک  یماگنھ  اما   ، دادیم دیمعت  بآ  اب  یتسار  هب  ییحی  : ” دوب

“. تفای دیھاوخ  دیمعت  حور  اب   ، دیوشیم دراو 

ندرا دور  یوس  نآ  یناتب  رد  - 7

هب ندرا  دور  نییاپ  هب  ناوریپ  زا  یگرزب  هورگ  ، و  شنویراوح  ، یسیع  ، هیروف رد 26 
یھاشداپ راب  نیتسخن  ییحی  هک  ییاج  رد  ایرپ  رد  یناتب  هب  کیدزن  بایاپ  یوس 

میلشروا هب  شنویراوح  اب  یسیع  هک  نیا  زا  شیپ   . دندرک تکرح  درک  مالعا  ار  یتآ 
. دنتخادرپ هظعوم  شزومآ و  هب  دندنام و  اجنیا  رد  هتفھ  راھچ  یارب  دنورب 

انحوی ، و  بوقعی  ، سرطپ یسیع   ، ندرا دور  یوس  نآ  رد  یناتب  رد  تماقا  مود  ۀتفھ 
. درب احیرا  بونج  هناخدور و  یوس  نآ  یاھ  هپت  هب  هزور  هس  تحارتسا  کی  یارب  ار 

نیا هب  نامسآ  یھاشداپ  ۀرابرد  ار  هتفرشیپ  دیدج و  قیاقح  زا  یرایسب  داتسا 
ریز تروص  هب  ار  اھشزومآ  نیا  ام   ، اھدادیور نیا  تبث  روظنم  هب   . داد شزومآ  نت  هس 

: درک میھاوخ  یدنبھقبط  یھدنامزاس و  ون  زا 

هک نیا  زا  سپ   ، شنادرگاش تسا  لیام  هک  دزاس  نشور  درک  شالت  یسیع 
اھناسنا هک  دننک  یگدنز  ایند  رد  نانچ   ، دندیشچ ار  یھاشداپ  ِیحور  کین  تایعقاو 

دنوش تیادھ  راک  نیا  هب  نآ  زا  دعب  دنبای و  یھاگآ  یھاشداپ  زا  اھنآ  یگدنز  ندید  اب 
ِناگدنیوج نیا  ۀیلک   . دننک وج  سرپ و  نارادنامیا  زا  یھاشداپ  یاھھار  نوماریپ  هک 

هک نامیا  ۀیدھ  شوخ  یاھربخ  زا  هک  دنتسھ  لاحشوخ  هشیمھ  تقیقح  ِقداص 
دنکیم نیمضت  ار  نآ  ِیحور  یھلا  نادواج و  تایعقاو  اب  یھاشداپ  هب  شریذپ 

. دنونشب

راک اھنت  هک  دنک  اقلا  ار  نیا  یھاشداپ  ِتراشب  ِناراگزومآ  ۀیلک  هب  درک  شالت  داتسا 
نیا هک  نیا  ، و  تسوا ردپ  ناونع  هب  یناسنا  درف  رھ  هب  دنوادخ  نتخاس  راکشآ  اھنآ 

ناسنا نیمھ  سپس  ؛  دننک تیادھ  ندوب  دنزرف  زا  نتفای  یھاگآ  هب  ار  یناسنا  درف 
یاھیزاسراکشآ نیا  ِود  رھ   . دننک هضرع   ، وا رادنامیا  رسپ  ناونع  هب   ، ادخ هب  ار 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



. دش تایح “ ، و  یتسار  ، هار  ” ، عقاو رد  وا   . دنباییم ققحت  یسیع  رد  یرورض 
یماگنھ  . دوب نیمز  رد  وا  ِییاطعا  تایح  ِنتسیز  رب  ینتبم  ًالماک  یسیع  بھذم 
نامزاس لاکشا  ریاس  ای   ، نوناق  ، باتک چیھ   ، درک تمیزع  ایند  نیا  زا  یسیع  هک 

. تشاذگن اج  هب  دوخ  زا  دھد  رارق  ریثأت  تحت  ار  درف  یبھذم  یگدنز  هک  یرشب 

هدمآ اھناسنا  اب  یدبا  یصخش و  طباور  یرارقرب  یارب  هک  تخاس  نشور  یسیع 
درک دیکأت  وا  . و  دشاب یرشب  رگید  طباور  ۀمھ  رب  مدقم  هشیمھ  یارب  دیاب  هک  تسا 
ۀیلک رد  راصعا و  یمامت  یاھناسنا  ۀیلک  هب  دیاب  یونعم  ۀنامیمص  یرایمھ  نیا  هک 
یارب وا  هک  یشاداپ  اھنت   . دبای شرتسگ  نامدرم  ۀمھ  نایم  رد  یعامتجا  طیارش 

رد ؛  یھلا یمدمھ  یونعم و  یداش   ، ایند نیا  رد  دوب : نیا  تشاد  رظن  رد  شنادنزرف 
. یتشھب ردپ  ِیحور  ِیھلا  ِتایعقاو  ِتفرشیپ  رد  نادواج  تایح   ، دعب یایند 

یاھشزومآ رد  مدقم  تیمھا  یواح  ِتقیقح  ود  وا  هک  هچنآ  رب  یدایز  دیکأت  یسیع 
، نامیا قیرط  زا  تاجن  هب  یبایتسد  دنتسھ : نیا  اھنآ  ، و  تشاد دیمانیم  یھاشداپ 

قیرط زا  یرشب  یدازآ  هب  یبایتسد  ِیبالقنا  شزومآ  هارمھ  هب   ، نامیا طقف  و 
ار امش  تقیقح  ، و  تخانش دیھاوخ  ار  تقیقح  امش   ” ، تقیقح ۀناقداص  تخانش 
داد لوق  وا  ، و  دوب هتفای  یلجت  مسج  رد  هک  دوب  یتقیقح  یسیع  “ . درک دھاوخ  دازآ 
ۀیلک بلق  هب  ار  شیوخ  تقیقح  حور   ، ینامسآ ردپ  دزن  دوخ  تشگزاب  زا  سپ  هک 

. دتسرفب شنادنزرف 

شزومآ نویراوح  نیا  هب  نیمز  رد  مامت  رصع  کی  یارب  ار  تقیقح  تایرورض  داتسا 
وا هچنآ  عقاو  رد  هک  یلاح  رد   ، دندادیم شوگ  وا  یاھشزومآ  هب  بلغا  اھنآ   . دادیم
یگدنز لیصا  نیون و  حرط  کی  یوگلا  وا   . دوب رگید  تارک  ۀیکزت  ماھلا و  یارب  تفگیم 

یناف ناسنا  کی  ناونع  هب  وا  اما   ، دوب یدوھی  کی  عقاو  رد  وا   ، یرشب هاگدید  زا   . دوب
. درک یگدنز  ایند  مامت  یارب  ار  شیوخ  یناگدنز  ملاع 

، یھاشداپ حرط  نتخاس  راکشآ  رد  شردپ  تخانش  زا  نانیمطا  یارب  یسیع 
اب ار  شیوخ  راک  وا   . دوب هتشاگنا  هدیدان  ار  نیمز “ گرزب  نادرم   ” ًادمع هک  داد  حیضوت 

ناراگزور یلماکت  بھاذم  رتشیب  طسوت  هک  یاھقبط  نامھ   ، درک زاغآ  ناریقف 
یارب وا  حرط  ؛  تشادن ترفن  سک  چیھ  زا  وا   . دوب هدش  هتفرگ  هدیدان  رایسب  نیشیپ 
هک دوب  عطاق  روسج و  نانچ  تانایب  نیا  رد  وا   . دوب یناھج  یتح  نیمز و  ۀرک  مامت 
ًالامتحا تسا  نکمم  هک  دننک  رکف  دندش  هسوسو  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ یتح 

. دشاب هداد  تسد  زا  ار  شلقع  وا 

تیرومأم نیا  رد  هک  دنک  وگزاب  نویراوح  نیا  هب  یمارآ  هب  ار  تقیقح  نیا  درک  شالت  وا 
هکلب  ، دشاب وگلا  کی  نیمز  تاقولخم  زا  یکدنا  دادعت  یارب  هک  دوب  هدماین  ییاطعا 

رد تارک  مامت  نامدرم  یمامت  یارب  ار  یرشب  تایح  صخاش  کی  هک  لیلد  نیا  هب 
نیرتالاب هب  صخاش  نیا  . و  دراذگب شیامن  هب  دزاس و  رارقرب  شناھج  رساترس 
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دنتسناوتیمن نویراوح  اما   . دشیم کیدزن  یناھج  ردپ  ییاھن  یکین  یتح   ، لامک
. دنمھفب ار  وا  نانخس  ینعم 

ملاع زا  هک  یراگزومآ   ، دنک لمع  راگزومآ  کی  ناونع  هب  ات  دوب  هدمآ  هک  درک  مالعا  وا 
ًاقیقد نیا  . و  دنک هضرع  یدام  نھذ  هب  ار  یونعم  تقیقح  ات  دوب  هدش  هداتسرف  الاب 
هاگدید زا   . رگھظعوم کی  هن   ، دوب راگزومآ  کی  وا  ؛  داد ماجنا  وا  هک  تسا  یراک  نامھ 

لیلد هب  یسیع  ۀظعوم   . دوب یسیع  زا  رترثؤم  رایسب  یرگھظعوم  سرطپ   ، یرشب
تیباذج ای  اریگ  یرونخس  لیلد  هب  نانچ  هن   ، دوب رثؤم  رایسب  وا  یاتمھیب  تیصخش 
راگزومآ کی  وا   . تفگیم نخس  اھناسنا  ناور  اب  ًامیقتسم  یسیع   . وا یساسحا 

. درک یگدنز  اھناسنا  اب  وا   . نھذ قیرط  زا  اما   ، دوب ناسنا  حور 

ردارب ِییاطعا  شیپ  یاھدومنھر  هب  هراشا  اب  یسیع  هک  دوب  تصرف  نیا  رد 
مکح ۀطساو  هب  هک  درک  مالعا  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ هب   ، لیئونامع  ، شایتشھب
اھنآ هب  وا   . تسا دودحم  اھھبنج  یخرب  زا  نیمز  رد  شراک   ،“ شاھبتر یلاع  رایمھ  ”

. شردپ تساوخ  طقف  دناسر و  ماجنا  هب  ار  شردپ  تساوخ  ات  تسا  هدمآ  هک  تفگ 
ۀطساو هب   ، دوب هتفای  هزیگنا  یبلق  دحاو  فدھ  کی  ۀطساو  هب  هک  وا  بیترت  نیدب 

. دربیمن رس  هب  یتحاران  رد  بارطضا  اب  ایند  رد  ترارش 

هچ رگا   . دندوب هدرک  یسیع  ۀبئاشیب  ِیتسود  تخانش  هب  عورش  نویراوح 
تادوجوم ۀمھ  زا  رترب  لقتسم و  وا  هشیمھ   ، دوب ناسآ  داتسا  هب  یبایتسد 

ًافرص ذوفن  رھ  یالیتسا  تحت  هظحل  کی  یارب  یتح  وا   . درک یگدنز  یرشب 
یمومع راکفا  هب  وا   . تفرگن رارق  ناسنا  فیعض  یرواد  ضرعم  رد  ای  یناسنا 

ات دومن  گنرد  تردن  هب  وا   . تفرگن رارق  شیاتس  ذوفن  تحت  ، و  درکن یھجوت 
چیھ زا  زگرھ  وا   . دوش هدیجنر  طلغ  تاراھظا  زا  ای  دنک  حیحصت  ار  تامھافتءوس 

. درکن اعد  تساوخرد  زگرھ  وا  ؛  تساوخن هرواشم  یناسنا 

. دشیم هدزتفگش  دنیبیم  ار  نایاپ  ادتبا  زا  یسیع  دیسریم  رظن  هب  هک  نیا  زا  بوقعی 
ای  ، رطاخ هدرزآ   ، هدزناجیھ زگرھ  وا   . دیسر یم  رظن  هب  بجعتم  تردن  هب  داتسا 

نیگمغ یھاگ  وا   . درکن یھاوخرذع  یناسنا  چیھ  زا  زگرھ  وا   . دوبن ناشیرپ 
. دشیمن درسلد  زگرھ  اما   ، دش یم 

، وا یھلا  یایاطع  مامت  مغر  هب  هک  دادیم  صیخشت  رتشیب  ِینشور  هب  انحوی 
وا  . درک یگدنز  اھناسنا  نایم  رد  یناسنا  ناونع  هب  یسیع   . دوب ناسنا  وا  هرخالاب 

تیریدم ار  اھنآ  هنوگچ  تسنادیم  دیزرویم و  رھم  اھنآ  هب   ، درکیم کرد  ار  اھناسنا 
ًالماک دوجو  نیا  اب  ، و  دوب یناسنا  رایسب   ، شیوخ یصخش  یگدنز  رد  وا   . دنک

. دوب یھاوخدوخ  زا  یراع  هشیمھ  وا  . و  دوب صقن  بیعیب و 

نیا رد  یسیع  هک  ار  هچنآ  ۀدمع  شخب  دنتسناوتن  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ هچ  رگا 
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زا سپ  ، و  دش راگدنام  اھنآ  بلق  رد  وا  زیمآرھم  نانخس   ، دنمھفب تفگ  تصرف 
رتینغ رایسب  شیوخ  بقاعتم  یناحور  تمدخ  رد  اھنآ   ، وا زیخاتسر  ندش و  بولصم 

روط هب  ار  داتسا  نانخس  نویراوح  نیا  هک  تسین  روآتفگش   . دنتفر شیپ  رتنامداش  و 
. درکیم یزیرھمانرب  اھنآ  یارب  ار  نیون  رصع  کی  حرط  وا  اریز   ، دندرکیمن کرد  لماک 

احیرا رد  ندرک  راک  - 8

هتفھ رھ  سایردنآ   ، ندرا دور  یوس  نآ  رد   ، یناتب رد  تماقا  هتفھ  راھچ  لوط  رد 
. داتسرفیم تیرومأم  هب  احیرا  هب  زور  ود  ای  کی  یارب  ود  هب  ود  ار  نویراوح  راب  دنچ 

رتھتفرشیپ یاھشزومآ  زا  اھنآ  رثکا  ، و  تشاد احیرا  رد  یدایز  نارادنامیا  ییحی 
روط هب  نویراوح   ، احیرا یاھرادید  نیا  رد   . دندرکیم لابقتسا  شنویراوح  یسیع و 

رھ زا  اھنآ  ؛  دندومن نارامیب  هب  تمدخ  یارب  یسیع  نیمارف  یارجا  هب  عورش  صاخ 
. دنھد یلست  ار  التبم  صخش  رھ  دندرک  شالت  دندرک و  رادید  رھش  رد  هناخ 

ًاتدمع اھنآ  یاھشالت  اما   ، دنداد ماجنا  احیرا  رد  ار  یناگمھ  یاھراک  یخرب  نویراوح 
تسد فاشتکا  نیا  هب  نونکا  اھنآ   . تشاد یصخش  ادص و  رسیب و  تیھام  کی 

نیا ؛ و  تسا هدنھد  نیکست  رایسب  نارامیب  یارب  یھاشداپ  شوخ  ربخ  هک  دنتفای 
یسیع نیمارف  هک  دوب  احیرا  رد  . و  تسا هدنھد  افش  نایالتبم  یارب  اھنآ  مایپ  هک 

روط هب  ادتبا  رد  نایالتبم  هب  تمدخ  یھاشداپ و  تراشب  ۀظعوم  یارب  نت  هدزاود  هب 
. دمآ رد  ارجا  هب  لماک 

هک نیرھنلانیب  زا  یتئیھ  دندرک و  فقوت  احیرا  رد  میلشروا  هب  نتفر  ریسم  رد  اھنآ 
طقف دنتشاد  همانرب  نویراوح   . دندیسر اھنآ  هب  دوب  هدمآ  یسیع  اب  تروشم  یارب 

هار زا  قرش  زا  تقیقح  ناگدنیوج  نیا  هک  یماگنھ  اما   ، دننارذگب اجنیا  رد  ار  زور  کی 
ِدیدج قیاقح  زا  نتفای  یھاگآ  اب  اھنآ  ، و  دنارذگ اھنآ  اب  ار  زور  هس  یسیع   ، دندیسر

تارف دور  دادتما  رد  شیوخ  نوگانوگ  یاھھناخ  هب  یداش  اب  نامسآ  یھاشداپ 
. دنتشگزاب

میلشروا هب  تمیزع  - 9

اھھپت یالاب  هب  ار  دوخ  رفس  نویراوح  یسیع و   ، سرام هام  زور  نیرخآ   ، هبنشود رد 
تمس هب  راب  ود  یسیع  ندید  یارب  یناتب  ِرزاعلیا   . دندومن زاغآ  میلشروا  یوس  هب 
داتسا و یتقو  ات  هک  دوب  هدش  هداد  یبیترت  رھ  ، و  دوب هتفر  ندرا  دور  هب  نییاپ 
یناتب رد  شنارھاوخ  رزاعلیا و  دزن  دنتسھ  میلشروا  رد  ندنام  هب  لیام  شنویراوح 

. دنشاب هتشاد  تماقا 

ار مدرم  یاھھدوت  اھنآ   . دندنام ندرا  دور  یوسارف  رد  یناتب  رد  ییحی  نادرگاش 
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، دیسر رزاعلیا  لزنم  هب  یسیع  هک  یماگنھ  ور  نیا  زا   ، دندادیم دیمعت  شزومآ و 
رد زور  جنپ  یارب  نویراوح  یسیع و   . دشیم یھارمھ  نت  هدزاود  نآ  طسوت  طقف 

تحارتسا هب  حصف  دیع  یارب  میلشروا  هب  تمیزع  زا  شیپ  ، و  دنتشاد تماقا  اجنیا 
داتسا و هک  دوب  میرم  اترام و  یگدنز  رد  گرزب  دادخر  کی  نیا   . دنتخادرپ اوق  دیدجت  و 

. دنزادرپب اھنآ  یاھزاین  عفر  هب  دنناوتب  اجنآ  رد  دننامب و  ناشردارب  لزنم  رد  شنویراوح 

نیتسخن نیا  ؛ و  دنتفر میلشروا  هب  نویراوح  یسیع و   ، لیروآ  6 ، هبنشکی دادماب  رد 
. دندوب مھ  اب  اجنآ  رد  نت  هدزاود  ۀمھ  داتسا و  هک  دوب  راب 
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سیونشیپ ۀخسن 
ۀلاقم 142

میلشروا رد  حصف  دیع 

زا رصع  زور  رھ  اھنآ   . دندرک یم  راک  میلشروا  رد  نویراوح  یسیع و  لیروآ  هام  رد 
کی هتفھ  رھ  دوخ  یسیع   . دندنارذگ یم  یناتب  رد  ار  بش  دندش و  یم  جراخ  رھش 

، دنارذگ یم  ینانوی  یدوھی  کی   ، سویوالف لزنم  رد  میلشروا  رد  ار  بش  ود  ای 
اجنآ هب  هنایفخم  وا  اب  هبحاصم  یارب  هتسجرب  نایدوھی  یرایسب  هک  یناکم 

. دندمآ یم 

هک  ، انح  ، شا هتشذگ  یاھلاس  تسود  رادید  هب  میلشروا  رد  زور  نیتسخن  یسیع 
اب هطبار  رد  انح   . تفر دوب  یدبز  رسمھ   ، همولاس ناگتسب  زا  مظعا و  نھاک  ًاقباس 

نھاک رادید  یارب  یسیع  هک  یماگنھ  ، و  دوب هدینش  وا  یاھشزومآ  یسیع و 
هک یماگنھ   . تفرگ رارق  لابقتسا  دروم  یدایز  طایتحا  اب   ، تفر یو  لزنم  هب  مظعا 
نتفر ماگنھ  رد  ، و  درک کرت  ار  اجنآ  ًاروف   ، درک هدھاشم  ار  انح  درس  دروخرب  یسیع 

اب وت  ایآ  ؛  تسوا فعض  نیرتگرزب  رورغ  ناسنا و  ۀدننک  ریسا  نیرتگرزب  سرت  : ” تفگ
هب یھاوخ  یم  یدازآ  یداش و  ۀدننک  دوبان  ود  نیا  ناماد  رد  دوخ  نتخاس  ریسا 

هک یتقو  ات  دیدن  ار  انح  رگید  داتسا   . دادن یخساپ  چیھ  انح  اما  ؟ “ ینک تنایخ  دوخ 
. تسشن ناسنا  دنزرف  نوماریپ  تواضق  هاگیاج  رد  شداماد  هارمھ  هب  وا 

دبعم رد  شزومآ  - 1

. دنداد سرد  دبعم  رد  هنازور  روط  هب  نویراوح  زا  یکی  ای  یسیع  هام  نیا  رساترس  رد 
تفایرد یارب  دنتسناوت  یمن  هک  دندوب  دایز  ردقنآ  حصف  دیع  تیعمج  هک  یماگنھ 
جراخ رد  ار  یشزومآ  ددعتم  یاھھورگ  نویراوح   ، دنوش دراو  دبعم  هب  شزومآ 

: دوب نیا  اھنآ  مایپ  یلصا  عوضوم   . دندرک یم  اپرب  سدقم  ۀطوحم 

. تسا کیدزن  دنوادخ  یھاشداپ  - 1

لخاد دنوادخ  یھاشداپ  هب  دیناوت  یم  دنوادخ  ِندوب  ردپ  هب  نامیا  اب  امش  - 2
. دیوش دنوادخ  نادنزرف  بیترت  نیدب  ، و  دیوش

، دنوادخ هب  لماک  فقو  تسا —  یھاشداپ  نیا  رد  نتسیز  نوناق  قشع  - 3
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. یرادب تسود  تدوخ  نوچمھ  ار  تا  هیاسمھ  هک  نیا  نمض 

، درف یصخش  یگدنز  رد  یحور  تارمث  ندروآ  راب  هب   ، ردپ تساوخ  زا  تعاطا  - 4
. تسا یھاشداپ  نیا  نوناق 

یسیع شزومآ  نیا  دندوب  هدمآ  حصف  دیع  ِنتفرگ  نشج  یارب  هک  یریثک  تیعمج 
دشرا و نانھاک   . دندمآ دجو  هب  شوخ  ربخ  نیا  زا  اھنآ  زا  نت  اھدص  ، و  دندینش ار 
نیا ۀرابرد  دندش و  نارگن  رایسب  شنویراوح  یسیع و  اب  هطبار  رد  نایدوھی  نامکاح 

. دنتخادرپ ثحب  هب  دوخ  نایم  رد  دننکب  دیاب  هچ  اھنآ  اب  هک 

هب نآ  شوح  لوح و  دبعم و  رد  سیردت  رب  هوالع   ، نارادنامیا ریاس  نویراوح و 
نیا  . دندوب لوغشم  حصف  دیع  رد  رضاح  تیعمج  نایم  رد  یدایز  یصخش  یاھراک 
طاقن یصقا  هب  حصف  دیع  نشج  نیا  زا  ار  یسیع  مایپ  رابخا  دنمقالع  نانز  نادرم و 
یایند هب  توکلم  تراشب  راشتنا  زاغآ  نیا   . دندرب یم  قرش  هب  زین  مور و  یروتارپما 

. دش یمن  دودحم  نیطسلف  هب  رگید  یسیع  راک   . دوب نوریب 

دنوادخ مشخ  - 2

بوقعی مان  هب  ترِک  زا  یدوھی  دنمتورث  رجات  کی  میلشروا  رد  حصف  دیع  یاھنشج  رد 
روط هب  ار  یسیع  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  دمآ و  سایردنآ  دزن  وا  ، و  تشاد روضح 
یارب ار  سویوالف  لزنم  رد  یسیع  اب  هنایفخم  رادید  نیا  سایردنآ   . دنیبب یصوصخ 
وا ، و  دمھفب ار  داتسا  یاھشزومآ  تسناوت  یمن  درم  نیا   . داد بیترت  دعب  زور  رصع 

. دنک وج  سرپ و  یرتلماک  روط  هب  دنوادخ  یھاشداپ  اب  هطبار  رد  دوب  لیام  اریز  دمآ 
دنیوگ یم  ام  هب  ناتساب  ناربمایپ  یسوم و   ، داتسا اما  : ” تفگ یسیع  هب  بوقعی 

. کانبضغ ًادیدش  نیگمشخ و  رایسب  ییادخ   ، تسا دوسح  یادخ  کی  هوھی  هک 
تعاطا شنیناوق  زا  هک  ییاھنآ  زا  تسا و  رازیب  ناراکترارش  زا  وا  دنیوگ  یم  ناربمایپ 

یردپ دنوادخ  هک  دیھد  یم  شزومآ  ام  هب  تنویراوح  وت و   . دریگ یم  ماقتنا  دننک  یمن 
نیا هب  ار  اھنآ  هک  دراد  تسود  ار  اھناسنا  یمامت  نانچ  تسا و  هدنشخب  نابرھم و 

دماشوخ تسا  کیدزن  رایسب  ینک  یم  اعدا  وت  هک  دنوادخ  نیون  یھاشداپ 
“. دیوگ یم 

وت  ، بوقعی : ” داد خساپ  یسیع   ، دیسر نایاپ  هب  بوقعی  نانخس  هک  یماگنھ 
دوخ لسن  نادنزرف  هب  ناشراگزور  شنیب  قباطم  هک  ار  ناتساب  ناربمایپ  یاھشزومآ 
کرد اما   . تسا ریذپانرییغت  ام  ینامسآ  ردپ   . یدرک نایب  یبوخ  هب  دنداد  یم  شزومآ 

ربمایپ یایعشا  لسن  ات  یتح  سومآ و  نارود  ات  یسوم  ناراگزور  زا  وا  تشرس 
یھوکش رد  ار  ردپ  ات  ما  هدمآ  مسج  رد  نم  نونکا  . و  تسا هدرک  دشر  هتفای و  طسب 
ناشن اھایند  مامت  رد  اھناسنا  مامت  هب  ار  وا  ششخب  تبحم و  مزاس و  راکشآ  نیون 
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هدیدنسپ و یداش  هک  شمایپ  اب  یھاشداپ  نیا  تراشب  هک  جیردت  هب   . مھد
طباور  ، دبای یم  شرتسگ  ایند  رساترس  رد  تسا  اھناسنا  ۀمھ  یارب  یھاوخریخ 
تشذگ اب   . درک دھاوخ  دشر  اھتلم  ۀمھ  یاھ  هداوناخ  نایم  رد  رتھب  هتفای و  دوبھب 

بیترت نیدب  ، و  تشاد دنھاوخ  تسود  رتشیب  ار  رگیدکی  ناشنادنزرف  ناردپ و  نامز 
. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  نیمز  رد  شنادنزرف  یارب  ینامسآ  ردپ  رھم  زا  یرتھب  مھف 
هب ار  شا  هداوناخ  طقف  هن  نیتسار  بوخ و  ردپ  کی  هک  شاب  هتشاد  دای  هب   ، بوقعی

وضع رھ  هکلب   ، دراد تسود  هداوناخ —  کی  ناونع  هب  هعومجم —  کی  ناونع 
“. دزرو یم  رھم  وا  هب  یفطاع  یا  هنوگ  هب  دراد و  تسود  یتسار  هب  زین  ار  هناگادج 

درک و یثکم   ، ینامسآ ردپ  تشرس  نوماریپ  هجوت  لباق  ثحب  زا  دعب  یسیع 
یبوخ هب  ارم  نانخس  تقیقح   ، یتسھ یرایسب  نادنزرف  ردپ  هک  وت  بوقعی  : ” تفگ
ردپ نم  هک  تفگ  امش  هب  یسک  هچ   ، داتسا یلو  : ” تفگ بوقعی  و  “ . یناد یم 

: داد خساپ  داتسا  و  ؟ “ یناد یم  اجک  زا  نم  اب  هطبار  رد  ار  نیا  ؟  متسھ دنزرف  شش 
همھ یتسار  هب  اھنآ  اریز   ، دنناد یم  ار  زیچ  همھ  رسپ  ردپ و  میوگب  هک  تسا  یفاک  ”
، دزرو یم  قشع  دوخ  نادنزرف  هب  هک  ینیمز  ردپ  کی  ناونع  هب  وت   . دننیب یم  ار  زیچ 

 — یریذپب تیعقاو  کی  ناونع  هب  تدوخ  هب  تبسن  ار  ینامسآ  ردپ  رھم  دیاب  نونکا 
“. وت درف  ناور  هب   ، وت هب  تبسن  هکلب   ، میھاربا نادنزرف  یمامت  هب  تبسن  طقف  هن 

رایسب وت  نادنزرف  هک  یتقو  : ” تفگ داد و  همادا  دوخ  نانخس  هب  یسیع  سپس 
هک دننک  رکف  تسا  نکمم   ، ینک هیبنت  ار  اھنآ  دیاب  هک  یتقو  ، و  دنغلابان ناوج و 

رد دناوت  یمن  اھنآ  غولب  مدع   . تسا یگدرزآ  مشخ و  زا  راشرس  کانبضغ و  ناشردپ 
اما  . دمھفب ار  ردپ  ۀدننک  حالصا  هناشیدنا و  رود  تبحم  دنک و  هنخر  هیبنت  یوسارف 
اھنآ یارب  ایآ   ، دنوش یم  لیدبت  غلاب  ینانز  نادرم و  هب  ناکدوک  نیمھ  هک  یماگنھ 

ناشردپ اب  هطبار  رد  طلغ  نیشیپ و  یاھرواب  نیا  هب  هک  دوب  دھاوخن  هنادرخبان 
نیا ۀیلک  رد  ار  ناشردپ  رھم  دیاب  نونکا  نادرم  نانز و  ناونع  هب  اھنآ  ؟  دنبسچب
کرد هب  رشب  عون  دیابن  اھنرق  تشذگ  اب  ایآ  . و  دنھد صیخشت  نیزاغآ  یاھ  هیبنت 

امش رگا  ؟  دبای تسد  ینامسآ  ردپ  زیمآرھم  تریس  نیتسار و  تشرس  زا  یرتھب 
دیزروب رارصا  دندید  یم  ار  وا  ناربمایپ  یسوم و  هک  هنوگ  نادب  ادخ  هب  نتسیرگن  هب 

هب نم   ، بوقعی ؟  درب دیھاوخ  یدوس  هچ  یونعم  ییانشور  یپ  رد  یپ  یاھلسن  زا 
زا کیچیھ  هک  یروط   ، ینیبب ار  ردپ  دیاب  تعاس  نیا  ِنشور  رون  ریز  میوگ  یم  وت 
یتوکلم هب  ندش  دراو  زا  دیاب   ، وا ندید  روطنیا  اب  . و  دنا هدیدن  ار  وا  نونکات  ناینیشیپ 
نیا زا  دیاب  ، و  دنک یم  تموکح  نآ  رب  یا  هدنشخب  ردپ  نینچ  هک  یشاب  نامداش 

“. دشاب مکاح  وت  یگدنز  رب  وا  زیمآرھم  تساوخ  هک  یشاب  نآ  یپ  رد  سپ 

هب ارم  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  نم  ؛  مراد نامیا  نم   ، داتسا : ” داد خساپ  بوقعی  و 
“. ینک تیادھ  ردپ  یھاشداپ 
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دنوادخ موھفم  - 3

هداد شوگ  دنوادخ  تریس  نوماریپ  ثحب  نیا  هب  ناشرتشیب  هک  یراوح  هدزاود 
. دندیسرپ ینامسآ  ردپ  ۀرابرد  یدایز  یاھشسرپ  یسیع  زا  بش  نآ   ، دندوب
ۀصالخ راتفگ  تروص  هب  دناوت  یم  وحن  نیرتھب  هب  اھشسرپ  نیا  هب  داتسا  یاھخساپ 

: دوش هئارا  یزورما  مالک  بلاق  رد  ریز 

امش ایآ  تفگ : نینچ  اوتحم  رد  درک و  شنزرس  ار  نت  هدزاود  نآ  تمیالم  اب  یسیع 
زا امش  ایآ  ، و  دیناد یمن  دنطوبرم  هوھی  ۀدیا  دشر  هب  هک  ار  لیئارسا  تایاور 

هب داتسا  سپس  ؟ و  دیھاگآان دنوادخ  نیرتکد  اب  هطبار  رد  سدقم  باتک  یاھشزومآ 
دوھی مدرم  دشر  ریسم  رساترس  رد  تیھولا  موھفم  لماکت  ۀرابرد  نویراوح  شزومآ 

: درک بلج  دنوادخ  ۀدیا  دشر  نوماریپ  ریز  لحارم  هب  ار  اھنآ  هجوت  وا   . داد همادا 

یسوم هک  دوب  تیھولا  زا  یودب  تشادرب  نیا   . انیس لیابق  یادخ  هوَُھی  —  -1
زا زگرھ  ینامسآ  ردپ   . داد اقترا  لیئارسا  یادخ  دنوادخ  رتالاب  حطس  هب 

زا رظن  فرص   ، دنک یمن  عانتما  نیمز  رد  شنادنزرف  ۀناقداص  شتسرپ  شریذپ 
یمان هچ  اب  ای  دشاب  هتخپان  ماخ و  ردقچ  تیھولا  زا  اھنآ  تشادرب  هک  نیا 

. دننک ریوصت  ار  وا  یھلا  تشرس 

میھاربا هب  قداص  کلم  طسوت  ینامسآ  ردپ  زا  تشادرب  نیا  هبترمالاو .  -2
زا هتفای  طسب  عیسو و  ۀدیا  نیا  هب  هک  ییاھنآ  طسوت  ًابقاعتم  دش و  مالعا 

هب شردارب  میھاربا و   . دش هدرب  اھتسدرود  هب  میلاس  زا  دندروآ  نامیا  تیھولا 
قداص کلم  شزومآ  هب  ، و  دندرک کرت  ار  روا  دیشروخ  شتسرپ  یرارقرب  لیلد 
کی اھنآ  تشادرب   . دندروآ نامیا  هبترمالاو —  یادخ  نویلِا —  لِا  اب  هطبار  رد 
رت یناتساب  یاھ  هدیا  زا  یا  هتخیمآ  لماش  ، و  دوب دنوادخ  زا  یبیکرت  کرد 

. دش یم  هبترمالاو  نیرتکد  اھنآ و  ِینیرھنلا  نیب 

ار یادَش  لِا  نایناربع  زا  یرایسب  نیزاغآ  ناراگزور  نیا  لوط  رد  یادَش . لا  ِ- 3
لوط رد  اھنآ  هک  دوب  ینامسآ  یادخ  زا  یرصم  تشادرب  وا   . دندیتسرپ یم 
ناراگزور زا  دعب  اھتدم   . دنتفای یھاگآ  وا  ۀرابرد  لین  نیمزرس  رد  ناشترارسا 
نیرتکد ات  دنتسویپ  مھ  هب  دنوادخ  زا  تشادرب  هس  نیا  یمامت  قداص  کلم 

. دنھد لکش  ار  لیئارسا  یادخ  دنوادخ   ، هدننیرفآ تیھولا 

ایآ  . تسا هتفای  ماود  نونکات  مدآ  ناراگزور  زا  تشھب  ثیلثت  شزومآ   . میھولا ِ- 4
رد  ” هک دوش  یم  زاغآ  دیکأت  نیا  اب  سدقم  باتک  هنوگچ  هک  یروآ  یمن  دای  هب 
نیا یتقو  هک  دھد  یم  ناشن  نیا  “؟  دندیرفآ ار  نیمز  اھنامسآ و  نایادخ  زاغآ 
ام ناکاین  بھذم  رد   ، یکی رد  ادخ  هس  ِثیلثت  موھفم   ، تفرگ تروص  شراگن 

. دوب هتفرگ  یاج 
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تروص هب  ایعشا  ناراگزور  زا  دنوادخ  نوماریپ  اھرواب  نیا  لاعتم . هوھی   -5
ًامامت دنمتردق و  ًامامت  نامزمھ  روط  هب  هک  یناھج  ۀدننیرفآ  کی  موھفم 
هدنبای طسب  لماکت و  لاح  رد  موھفم  نیا  . و  دوب هتفای  طسب  دوب  هدنشخب 

بھذم رد  تیھولا  زا  نیشیپ  یاھ  هدیا  یمامت  نیزگیاج  ًالمع  دنوادخ  نوماریپ 
. دیدرگ ام  ناردپ 

نامینامسآ ردپ  ناونع  هب  ار  دنوادخ  ام  نونکا  و  ینامسآ . ردپ   -6
ًاعطق رادنامیا  نآ  رب  انب  هک  دنک  یم  هئارا  ار  یبھذم  ام  شزومآ   . میسانش یم 
رسپ و  . تسا ینامسآ  توکلم  تراشب  ۀدژم  نیا   . تسا دنوادخ  دنزرف  کی 
نادواج تفرشیپ  ِنایاپ  یب  راصعا  رساترس  رد  ، و  دنراد یتسیزمھ  ردپ  اب  حور 
ِیناحور تمدخ  تعیبط و  ندش  راکشآ   ، دنوادخ ۀدنبای  زارف  نادنزرف  ِیونعم 

. دش دھاوخ  نشور  تفای و  دھاوخ  شرتسگ  ًاموادم  تشھب  یاھتیھولا  نیا 
دوجوم رھ  ِنیتسار  شتسرپ   ، راصعا یمامت  لوط  رد  اھنارود و  یمامت  رد 

تروص هب  تسا —  طوبرم  یونعم  یدرف  تفرشیپ  هب  هک  ییاج  ات  یرشب — 
رارق ییاسانش  دروم  نیزگ  ینکس  حور  قیرط  زا  ینامسآ  ردپ  هب  مارتحا  یادا 

. دریگ یم 

یاھلسن ِیدوھی  ناھذا  رد  دنوادخ  موھفم  دشر  ِییوگزاب  نیا  ندینش  اب  نویراوح 
هدش جیگ  ردقنآ  اھنآ  ؛  دندوب هدشن  هکوش  هزادنا  نیا  ات  نآ  زا  شیپ  زگرھ  نیشیپ 
رد توکس  رد  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دننک حرطم  یشسرپ  دنتسناوت  یمن  هک  دندوب 
ار سدقم  باتک  امش  رگا  و  : ” داد همادا  داتسا   ، دندوب هتسشن  یسیع  ربارب 
هک دیا  هدناوخن  لیئوماس  رد  ایآ   . دیتفای یم  یھاگآ  قیاقح  نیا  زا  دیدوب  هدناوخ 
رب ار  دوواد  هک  دش  هتخورفا  لیئارسا  هیلع  رب  نانچ  دنوادخ  مشخ  و  : ’ دیوگ یم 
نیا ‘؟ و  نک یرامشرس  ار  هیدوھی  لیئارسا و  ورب   ، تفگ ، و  تخیگنارب اھنآ  هیلع 

هک دنتشاد  رواب  یتسار  هب  میھاربا  نادنزرف  لیئوماس  ناراگزور  رد  اریز  دوبن  بیجع 
نیا دعب  نارود  ۀدنسیون  کی  هک  یماگنھ  اما   . دیرفآ ار  ترارش  مھ  یکین و  مھ  هوھی 

درکن تأرج   ، دنوادخ تشرس  ِیدوھی  موھفم  طسب  لابند  هب   ، تشون ار  اھدادخر 
لیئارسا ربارب  رد  ناطیش  و  : ’ تفگ ور  نیا  زا  ؛  دھد تبسن  هوھی  هب  ار  ترارش 

امش ایآ  ‘ . دنک یرامشرس  ار  لیئارسا  هک  درک  کیرحت  ار  دوواد  درک و  یگداتسیا 
ینشور هب  سدقم  باتک  رد  ییاھ  هتشاگن  نینچ  هک  دیھد  صیخشت  دیناوت  یمن 

هب رگید  لسن  ات  لسن  کی  زا  دنوادخ  تشرس  موھفم  هنوگچ  هک  دھد  یم  ناشن 
؟ داد همادا  دشر 

یاھتشادرب نیا  ِلماک  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  یھلا  نیناوق  کرد  دشر  دیاب  امش   ، زاب ”
ناراگزور رد  لیئارسا  نادنزرف  هک  یماگنھ   . دیھد صیخشت  تینابر  زا  هدنبای  طسب 

دنتشاد ار  نامرف  هد   ، دندش جراخ  رصم  زا  هوھی  زا  هتفای  طسب  یزاسراکشآ  زا  شیپ 
لمع اھنآ  نوناق  تروص  هب  دندز  همیخ  انیس  هوک  ربارب  رد  هک  یمایا  ات  تسرد  هک 
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: دندوب اھنیا  نامرف  هد  نیا  . و  درک یم 

. تسا دوسح  یادخ  کی  دنوادخ  اریز   ، دینکن شتسرپ  ار  یرگید  یادخ  - 1”

. دیزاسن هدش  هتخیر  نایادخ  - 2”

. دیوشن لفاغ  ریطف  نان  نشج  یرازگرب  زا  - 3”

قلعت نم  هب  ماد  ای  ناسنا  رھ  رسپ  دنزرف  نیتسخن   ، دیامرف یم  دنوادخ  - 4”
. دراد

. دینک تحارتسا  متفھ  زور  رد  اما   ، دینک راک  دیناوت  یم  زور  شش  - 5”

لاس نایاپ  رد  یروآ  عمج  نشج  تالوصحم و  نیتسخن  نشج  یرازگرب  زا  - 6”
. دینکن یھاتوک 

. دینکن شکشیپ  عیام  ریمخ  اب  ار  ینابرق  رھ  نوخ  - 7”

. دوش هتشاد  هگن  حبص  ات  دیابن  حصف  دیع  ِینابرق  - 8”

. دیربب ناتیادخ   ، دنوادخ ۀناخ  هب  ار  نیمز  ۀیلوا  تالوصحم  نیتسخن  - 9”

. دیزپن شردام  ریش  رد  ار  هلاغزب  - 10”

هئارا اھنآ  هب  ار  دیدج  نامرف  هد   ، انیس هوک  قرب  دعر و  نایم  رد  یسوم   ، سپس ”و 
اب تسا و  یرتدنمشزرا  نانخس  دینک  یم  قیدصت  یگمھ  امش  هک   ، داد

هجوت هاگچیھ  ایآ  . و  تسا گنھامھ  تیھولا  زا  هوھی  ۀعسوت  لاح  رد  یاھتشادرب 
نیلوا رد  هک  نیا  ،؟ و  دنا هدش  تبث  سدقم  باتک  رد  راب  ود  نیمارف  نیا  هک  یدرکن 

رد هک  یلاح  رد   ، هدش نییعت  تبس  تیاعر  لیلد  ناونع  هب  رصم  زا  ییاھر   ، دروم
نیا هک  دیبلط  یم  ام  ناکاین  ِیبھذم  تفرشیپ  لاح  رد  یاھرواب   ، یدعب شراگن  کی 

تیمسر هب  تبس  تیاعر  لیلد  ناونع  هب  ار  شنیرفآ  ِتیعقاو  دنھد و  رییغت  ار  لیلد 
. دنسانشب

راگزور ِیونعم  ِرتگرزب  ِیرگنشور  وترپ  رد  رگید —  راب  هک  یروآ  یم  دای  هب  ایآ  دعب  ”و 
، درک ادیپ  رییغت  یزرورھم  تبثم  گرزب و  نوناق  هب  یفنم  نامرف  هد  نیا  ایعشا — 
نیا . و  نتشیوخ هب  هک  هنوگ  نامھ  هب  تا  هیاسمھ  دنوادخ و  هب  لماک  قشع  نامرف 
منک یم  مالعا  وت  هب  زین  نم  هک  تسا  ناسنا  هب  دنوادخ و  هب  قشع  یلاع  نوناق 

. تسا ناسنا  لماک  ۀفیظو  ۀدنھد  لیکشت 
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کی رھ   . دیسرپن یلاؤس  وا  زا  سکچیھ   ، دیسر نایاپ  هب  وا  نانخس  هک  یماگنھ  و 
. دنتفر ندیباوخ  یارب  اھنآ  زا 

ینانوی گنھرف  سویوالف و  - 4

لسغ هن  هدش و  هنتخ  هن  هک  دوب  رادنامیا  هزات  کی   ، ینانوی یدوھی   ، سویوالف
، دوب یزاس  همسجم  ابیز و  یاھرنھ  قشاع  رایسب  وا  نوچ  ؛ و  دوب هتفای  دیمعت 
کی تشاد  تنوکس  نآ  رد  میلشروا  رد  شتقوم  تماقا  ماگنھ  رد  هک  ار  یا  هناخ 

زا ایند  رد  شیاھرفس  یط  وا  هک  ییاھبنارگ  یرنھ  راثآ  اب  هناخ  نیا   . دوب ابیز  ترامع 
وا هک  یماگنھ   . دوب هدش  نییزت  یعیدب  زرط  هب  دوب  هدرک  یروآدرگ  فلتخم  یاھناکم 
اب داتسا  هک  تشاد  میب   ، دنک توعد  شا  هناخ  هب  ار  یسیع  داتفا  رکف  هب  ادتبا  رد 

یدنیاشوخ زرط  هب  سویوالف  اما   . دوش دونشخان  اھسیدنت  حالطصا  هب  نیا  ندید 
هب وا  شنزرس  یاج  هب   ، دش هناخ  دراو  یسیع  هک  یماگنھ  اریز   ، دش هدز  تفگش 

، دوب هدش  هدنکارپ  هناخ  یاج  همھ  رد  هک  دننام  تب  ًارھاظ  ءایشا  نیا  نتشاد  رطاخ 
یقاتا زا  ار  وا  سویوالف  هک  یلاح  رد  داد و  ناشن  هعومجم  یمامت  هب  یدایز  ۀقالع 
وا هب  ار  شا  هقالع  دروم  یاھ  همسجم  یمامت  درک و  یم  یھارمھ  رگید  قاتا  هب 
لمع هب  ئش  رھ  اب  هطبار  رد  یدایز  ۀناسانشردق  یاھشسرپ  وا  زا   ، داد یم  ناشن 

. دروآ

هدش هدز  تریح  رنھ  هب  تبسن  وا  ۀناتسود  دروخرب  زا  شنابزیم  هک  دید  داتسا 
، دندناسر نایاپ  هب  ار  هعومجم  یمامت  زا  دیدزاب  اھنآ  هک  یماگنھ  ور  نیا  زا  ؛  تسا

طسوت هدش و  هدیرفآ  مردپ  طسوت  هک  ییاھزیچ  ییابیز  زا  هک  وت  : ” تفگ یسیع 
هتشاد راظتنا  دیاب  ارچ   ، ینک یم  ینادردق  دنا  هدش  هتخاس  ناسنا  دنمرنھ  ناتسد 

اب درک  شالت  ینامز  یسوم  نوچ  ؟  یوش عقاو  شنزرس  دروم  هک  یشاب 
زا اھناسنا  یمامت  دیاب  ارچ   ، دنک هزرابم  نیغورد  نایادخ  شتسرپ  یتسرپ و  تب 

میوگ یم  وت  هب  نم   ، سویوالف ؟  دنشاب نادرگیور  ییابیز  یگدنبیز و  ِینیرفآزاب 
ریواصت و وا  هک  نآ  دوجو  اب  اھنآ  نونکا  ، و  دنا هدرکن  کرد  تسرد  ار  وا  یسوم  نادنزرف 

نایادخ دوب  هدرک  عونمم  تسا  نیمز  رد  نامسآ و  رد  هک  ار  ییاھزیچ  یزاس  هیبش 
کیرات ناھذا  هب  ار  ییاھتیعونمم  نینچ  یسوم  رگا  یتح  اما   . دنزاس یم  نیغورد 
ناونع هب  ینامسآ  ردپ  هک  دراد  زورما  هب  یطبر  هچ  نیا   ، داد شزومآ  ناراگزور  نآ 

نم  ، سویوالف ؟ و  تسا هتشگ  راکشآ  تسا  مکاح  زیچ  همھ  رب  هک  یناھج  یحور 
داد دنھاوخن  شزومآ  رگید  دنوادخ  عوقولا  بیرق  یھاشداپ  رد  هک  منک  یم  مالعا 
هک درک  دنھاوخن  ینیمارف  نارگن  ار  دوخ  رگید  ‘؛  دیتسرپن ار  نآ  دیتسرپن و  ار  نیا  ’

، دیھدن ماجنا  ار  راک  نآ  دیشاب  بقارم  دینک و  یراددوخ  راک  نیا  ماجنا  زا  دیوگ  یم 
زایتما ود  رد  ناسنا  ۀفیظو  نیا  . و  دوب دنھاوخ  یلاع  ۀفیظو  کی  رکف  رد  همھ  هکلب 
تمدخ ، و  ینامسآ ردپ   ، نارکیب ۀدننیرفآ  ۀناقداص  شتسرپ  دوش : یم  نایب  گرزب 
تسود ار  تدوخ  هک  ردقنامھ  رگا   . دوش یم  اطع  درف  ناعونمھ  هب  هک  زیمآرھم 
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دنوادخ دنزرف  کی  هک  یناد  یم  یتسار  هب   ، یزروب رھم  تا  هیاسمھ  هب  یراد 
. یتسھ

یگداتسیا یارب  یسوم  یاھشالت   ، دش یمن  کرد  یبوخ  هب  مردپ  هک  یرصع  رد  ”
یگدنز رد  ردپ  تسا  شیپ  رد  هک  یرصع  رد  اما   ، دوب هیجوت  لباق  یتسرپ  تب  ربارب  رد 
دش دھاوخ  ببس  دبا  ات  دنوادخ  نیون  یزاسراکشآ  نیا  ؛ و  دوش یم  راکشآ  رسپ 

زا  . دوشن هتفرگ  هابتشا  هرقن  الط و  یاھیسدنت  ای  یگنس  یاھتب  اب  هدننیرفآ  ردپ  هک 
نیا نودب   ، دنرب هرھب  رنھ  یاھ  هنیجنگ  زا  دنناوت  یم  دنمشوھ  یاھناسنا   ، سپ نیا 

یادخ  ، ینامسآ ردپ  تمدخ  شتسرپ و  اب  ییابیز  زا  یدام  ینادردق  نینچ  هک 
“. دوش هتفرگ  هابتشا   ، تادوجوم ۀمھ  اھزیچ و  یمامت 

هب دعب  زور  وا   . دروآ نامیا  داد  شزومآ  وا  هب  یسیع  هک  هچنآ  یمامت  هب  سویوالف 
. و دش هداد  دیمعت  لسغ  ییحی  نادرگاش  طسوت  تفر و  ندرا  یوس  نآ  رد  یناتب 

دیمعت لسغ  ار  نارادنامیا  زونھ  یسیع  نویراوح  هک  درک  ار  راک  نیا  لیلد  نیا  هب  وا 
یارب یگرزب  ینامھیم   ، تشگزاب میلشروا  هب  سویوالف  هک  یماگنھ   . دنداد یمن 

نیا زا  یرایسب  . و  درک توعد  ار  شناتسود  زا  نت  تصش  درک و  اپرب  یسیع 
. دندروآ نامیا  یتآ  یھاشداپ  مایپ  هب  زین  نانامھیم 

نانیمطا نوماریپ  نامتفگ  - 5

داد ماجنا  دبعم  رد  حصف  دیع  ۀتفھ  نیا  رد  یسیع  هک  یگرزب  یاھ  هظعوم  زا  یکی 
، قشمد لھا  یدرم   ، شناگدنونش زا  یکی  طسوت  هک  دوب  یشسرپ  هب  خساپ  رد 

نانیمطا اب  میناوت  یم  هنوگچ   ، داتسا اما  : ” دیسرپ یسیع  زا  درم  نیا   . دش هدیسرپ 
نیا دراو  میناوت  یم  یتسار  هب  ام  هک  نیا  ، و  تسا هداتسرف  ار  وت  ادخ  هک  مینادب 

و ؟ “ تسا کیدزن  سرتسد و  رد  دیراد  یم  مالعا  تنویراوح  وت و  هک  میوش  توکلم 
: داد خساپ  یسیع 

رارق یرواد  دروم  نآ  تارمث  یانبم  رب  دیاب  ارم  نویراوح  یاھشزومآ  نم و  مایپ  ”
تداھش امش  بولق  رد  حور   ، میراد یم  مالعا  امش  هب  ار  حور  قیاقح  ام  رگا   . دیھد
شریذپ زا  امش  نانیمطا  توکلم و  اب  هطبار  رد   . تسا ربتعم  ام  مایپ  هک  داد  دھاوخ 
نایم رد  ینابرھم  دنمشزرا و  ردپ  مادک  مسرپب  دیراذگب   ، ینامسآ ردپ  طسوت  نآ 

تینما سح  ای  هداوناخ  رد  شھاگیاج  اب  هطبار  رد  ار  شرسپ  هک  تسھ  امش 
امش ایآ  ؟  دراد هاگن  هرھلد  ای  بارطضا  رد  شردپ  یبلق  یاھتفوطع  نازیم  هب  تبسن 
رد اھنآ  هاگیاج  هب  تبسن  دیدرت  داجیا  قیرط  زا  ناتنادنزرف  ۀجنکش  زا  ینیمز  ناردپ 
زین امش  ینامسآ  ردپ  ؟  دیرب یم  تذل  ناتیرشب  بولق  رد  امش  رادیاپ  قشع  ۀنیمز 
هب تبسن  زیمآدیدرت  نانیمطا  مدع  رد  دنتسھ  حور  زا  هک  ار  شرادنامیا  نادنزرف 
ناتردپ ناونع  هب  ار  دنوادخ  امش  رگا   . دنک یمن  اھر  دنوادخ  توکلم  رد  ناشھاگیاج 
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وا دنزرف  رگا  . و  دیتسھ دنوادخ  نادنزرف  تقیقح  رد  یتسرد و  هب  هاگنآ   ، دیریذپب
یدنزرف هب  هک  هچنآ  یمامت  هب  تبسن  تبترم  تیعقوم و  ظاحل  زا  سپ   ، دیتسھ

هک وا  هب  سپ   ، دیراد رواب  ارم  مالک  رگا   . دیتسھ نما  تسا  طوبرم  یھلا  نادواج و 
یدنورھش رابتعا   ، ردپ هب  ندروآ  نامیا  اب  بیترت  نیدب  ، و  دیراد رواب  زین  داتسرف  ارم 

، دینک لمع  ینامسآ  ردپ  تساوخ  هب  رگا   . دیا هدرک  نیمضت  ار  ناتدوخ  ینامسآ 
. دنام دیھاوخن  ماکان  یھلا  توکلم  رد  ور  شیپ  ِنادواج  تایح  هب  یبایتسد  رد  زگرھ 

دنوادخ نادنزرف  یتسار  هب  امش  هک  داد  دھاوخ  تداھش  امش  حاورا  اب  لاعتم  حور  ”
رھ ؛ و  دیا هدش  هداز  ادخ  حور  زا  سپ   ، دیتسھ دنوادخ  نادنزرف  امش  رگا  . و  دیتسھ

شدوخ رد  ار  اھدیدرت  یمامت  رب  ندش  هریچ  تردق  هدش  هداز  حور  زا  هک  سک  نآ 
زوریپ اھدیدرت  یمامت  رب  هک  تسا  امش  نامیا  یتح  یزوریپ و  نآ  نیا  ، و  دراد

. دوش یم 

، دزیر ورف  ام  رب  یلعا  زا  حور  هک  هاگنآ  : ’ تفگ نارود  نیا  اب  هطبار  رد  یبن  یایعشا  ”
ۀیلک یارب  و  ‘ . دش دھاوخ  یدبا  نانیمطا  ، و  شمارآ  ، حلص بجوم  یراکتسرد 

هب اھنآ  شریذپ  نماض  نم   ، دنراد نامیا  تراشب  نیا  هب  یتسار  هب  هک  یناسک 
مایپ نیا  هک  امش  سپ   . دش مھاوخ  مردپ  یھاشداپ  ِیدبا  تایح  نادواج و  تامحر 

، و دیتسھ دنوادخ  نادنزرف  دیراد  نامیا  یھاشداپ  تراشب  نیا  هب  دیونش و  یم  ار 
نیا دیا  هدش  هداز  حور  زا  امش  هک  ایند  مامت  یارب  رما  نیا  هاوگ  ؛ و  دیراد یدبا  تایح 

“. دیشاب هتشاد  تسود  هنامیمص  ار  رگیدمھ  هک  تسا 

دندیسرپ یتالاؤس  وا  زا   ، دندنام یقاب  یسیع  دزن  تعاس  نیدنچ  ناگدنونش  هوبنا 
ۀطساو هب  نویراوح  یتح   . دنداد شوگ  وا  شخب  شمارآ  یاھخساپ  هب  تقد  اب  و 
یرتشیب نانیمطا  تردق و  اب  ار  یھاشداپ  تراشب  دیاب  هک  یسیع  یاھشزومآ 

یارب یگرزب  ِیشخب  ماھلا  کی  میلشروا  رد  هبرجت  نیا   . دندش روسج  دننک  هظعوم 
اھنآ ، و  دوب میظع  تیعمج  کی  اب  نانآ  سامت  نیتسخن  نیا   . دوب نت  هدزاود  نآ 
کمک ناشیدعب  یاھراک  رد  دش  مولعم  هک  دنتخومآ  یدایز  دنمشزرا  یاھسرد 

. دوب نانآ  هب  یگرزب 

سومیدوقین اب  رادید  - 6

مان هب  دوھی  یلاع  یاروش  دنملاس  دنمتورث و  وضع  کی  سویوالف  لزنم  رد  بش  کی 
رایسب لیلج  لھا  نیا  یاھشزومآ  ۀرابرد  وا   . دمآ یسیع  رادید  هب   ، سومیدوقین

رد دبعم  تایح  رد  یسیع  هک  یلاح  رد  رھظ  زا  دعب  کی  رد  ور  نیا  زا  ، و  دوب هدینش 
ندینش یارب  بلغا  وا   . تفر اجنآ  هب  شنانخس  ندینش  یارب  دوب  نداد  سرد  لاح 

زاغآ ضحم  هب  هک  تشاد  نآ  میب  اما   ، تفر یم  اجنآ  هب  یسیع  یاھشزومآ 
زا نانچ  دوھی  نامکاح  اریز   ، دوش هدید  هدننک  تکرش  راضح  طسوت  وا  یاھشزومآ 
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هک دوبن  لیام  دوھی  یلاع  یاروش  زا  یوضع  چیھ  هک  دندوب  یسیع  فلاخم  شیپ 
سایردنآ اب  سومیدوقین   ، ور نیا  زا   . دوش هتشادنپ  ناسکی  وا  اب  ینلع  روط  هب 

نیا رد  اوھ  ندش  کیرات  زا  دعب  یصوصخ و  روط  هب  ار  یسیع  هک  دوب  هداد  یبیترت 
رد انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ  ، دش عورش  هبحاصم  هک  یماگنھ   . دنیبب صاخ  بش 
هناخ لخاد  هب  یگمھ  تفای  همادا  ثحب  هک  یماگنھ  ًادعب  اما   ، دندوب سویوالف  غاب 

. دنتفر

ماگنھ رد  ؛  دادن ناشن  یا  هژیو  ۀظحالم  هنوگچیھ  سومیدوقین  شریذپ  رد  یسیع 
چیھ داتسا   . تشادن دوجو  دح  زا  شیب  ِیزاسدعاقتم  ای  شزاس  چیھ  وا  اب  تبحص 

. تفرگن راک  هب  زین  ار  هنعط  ، و  دادن جرخ  هب  شراکناھنپ  رگرادید  ندنار  یارب  یشالت 
. دوب نیتم  ، و  یمیمص  ، مارآ هتسجرب  رگرادید  اب  شیاھدروخرب  یمامت  رد  یسیع 
ۀقالع لیلد  هب  ًافرص  وا  ؛  دوبن دوھی  یلاع  یاروش  یمسر  ۀدنیامن  کی  سومیدوقین 

. دمآ یسیع  رادید  هب  داتسا  یاھشزومآ  هب  شا  هناقداص  یصخش و 

وت هک  میناد  یم  ام   ، داتسا : ” تفگ سویوالف  طسوت  یفرعم  هلابند  هب  سومیدوقین 
فرص ناسنا  چیھ  اریز   ، یا هدش  هداتسرف  ادخ  بناج  زا  هک  یتسھ  یراگزومآ 

هک مقاتشم  نم  . و  دشاب وا  اب  ادخ  هک  نآ  رگم  دھدب  ییاھشزومآ  نینچ  دناوت  یمن 
“. منادب رتشیب  یتآ  یھاشداپ  اب  هطبار  رد  وت  یاھشزومآ  ۀرابرد 

وت هب  نم  ًانیقی  یتسرد و  هب   ، سومیدوقین : ” داد خساپ  سومیدوقین  هب  یسیع 
ملاع زا  هک  نیا  رگم   ، دنیبب ار  ادخ  یھاشداپ  دناوت  یمن  یناسنا  چیھ   ، میوگ یم 
هک یناسنا  هنوگچ  اما  : ” داد خساپ  سومیدوقین  سپس  “ . دشاب هدش  هداز  الاب 

محر هب  مود  راب  یارب  دناوت  یمن  وا  ؟  دوش هداز  ون  زا  دناوت  یم  تسا  لاسنھک 
“. دوش هداز  دوش و  دراو  شردام 

هب دناوت  یمن  یناسنا  چیھ   ، منک یم  مالعا  وت  هب  نم   ، لاح نیا  اب  : ” تفگ یسیع 
مسج زا  هک  هچنآ   . دشاب هدش  هداز  حور  زا  هک  نیا  رگم   ، دوش دراو  ادخ  یھاشداپ 

زا وت  اما   . تسا حور  دوش  یم  هداز  حور  زا  هک  هچنآ  ، و  تسا مسج   ، دوش یم  هداز 
داب هک  یماگنھ   . ینک تریح  دیابن  یوش  هداز  الاب  ملاع  زا  دیاب  متفگ  هک  نیا 

زا هک  نیا  ینیب —  یمن  ار  داب  اما   ، یونش یم  ار  اھگرب  شخ  شخ  یادص   ، دزو یم 
تسا هدش  هداز  حور  زا  هک  سک  رھ  اب  هطبار  رد  و  دور —  یم  اجک  هب  ای  دیآ  یم  اجک 

اما  ، ینک هراظن  ار  حور  یاھ  هولج  یناوت  یم  ینامسج  نامشچ  اب   . تسا نینچ  زین 
“. یھد صیخشت  ار  حور  یناوت  یمن  عقاو  رد 

؟“ دشاب نینچ  دناوت  یم  روطچ  ممھف —  یمن  نم  اما  : ” داد خساپ  سومیدوقین 
همھ نیا  اب  یتسھ و  راگزومآ  کی  لیئارسا  رد  وت  هک  تسا  هنوگچ  : ” تفگ یسیع 

هفیظو دنناد  یم  ار  یحور  تایعقاو  هک  ییاھنآ  سپ  ؟  یعالطا یب  اھنیا  یمامت  زا 
صیخشت ار  یدام  یایند  یاھ  هولج  طقف  هک  ییاھنآ  هب  ار  اھزیچ  نیا  دنراد 
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رواب ار  ام  مییوگب  وت  هب  ار  ینامسآ  قیاقح  ام  رگا  اما   . دنزاس راکشآ  دنھد  یم 
دورف نامسآ  زا  هک  یسک  هب  هک  یراد  تماھش  ایآ   ، سومیدوقین ؟  درک یھاوخ 

؟“ یروایب نامیا  ناسنا  رسپ  هب  یتح   ، هدمآ

توکلم هب  دورو  یارب  یگدامآ  روظنم  هب  مناوت  یم  هنوگچ  اما  : ” تفگ سومیدوقین  و 
خساپ یسیع  ؟ “ منک درک  دھاوخ  یزاسزاب  ارم  هک  حور  نیا  هب  یبایتسد  هب  عورش 
الاب ملاع  حور  نیا  اب  وت  رگا   . تسا نکاس  وت  رد  شیپ  زا  ینامسآ  ردپ  حور  : ” داد

سپس ، و  درک یھاوخ  ندید  هب  عورش  یحور  نامشچ  اب  یدوز  هب   ، یوش تیادھ 
رد وت  فدھ  اھنت  اریز   ، دش یھاوخ  هداز  حور  زا  یحور  تیادھ  ِیبلق  باختنا  اب 
حور زا  یتقو  اذل  . و  دوب دھاوخ  تسا  نامسآ  رد  هک  تردپ  تساوخ  ماجنا  یگدنز 

ار یحور  ناوارف  تارمث   ، یرب رس  هب  دنوادخ  توکلم  رد  ینامداش  اب  یوش و  هداز 
“. دروآ یھاوخ  راب  هب  تا  هنازور  یگدنز  رد 

ناریح و اما   ، تفرگ رارق  ریثأت  تحت  ًاقیمع  وا   . دوب قداص  ًالماک  سومیدوقین 
رد یتح  ، و  یرادنتشیوخ  ، یزومآدوخ رد  سومیدوقین   . درک کرت  ار  اجنآ  مگردرس 
، دوب تسود  عون  ، و  روحم دوخ   ، راکزیھرپ وا   . دوب هدیزرو  یقالخا  یالاو  یاھیتفیک 
دنمدرخ و ردپ  کی  یربھر  تیادھ و  هب  تسا  لیام  کدوک  کی  هک  هنوگ  نادب  اما 
تساوخ میلست  ار  دوخ  تساوخ  هنوگچ  تسناد  یمن   ، دھد رد  نت  ینیمز  نابرھم 

ۀدنورشیپ ثراو  کی   ، ادخ دنزرف  کی  عقاو  رد  قیرط  نیدب  ، و  دنک یھلا  ردپ 
. دوش نادواج  یھاشداپ 

. دبای تسد  توکلم  هب  دناوتب  هک  دوب  رادروخرب  ینامیا  نانچ  زا  سومیدوقین  اما 
یسرداد ۀسلج  کی  ماجنا  نودب  دوھی  یلاع  یاروش  رد  وا  ناراکمھ  هک  یماگنھ 

وا ؛ و  درک ضارتعا  فیفخ  یا  هنوگ  هب  وا   ، دندمآرب یسیع  ندرک  موکحم  ددص  رد 
یتح ، و  درک فارتعا  دوخ  نامیا  هب  تراسج  اب  هتمرَا  فسوی  هارمھ  هب  اھدعب 

زا ناشداتسا  ِییاھن  گرم  هجنکش و  یاھ  هنحص  زا  نویراوح  رتشیب  هک  یماگنھ 
. دومن بلط  ار  یسیع  ندب  دندوب  هتخیرگ  سرت 

هداوناخ باب  رد  سرد  - 7

یسیع  ، میلشروا رد  حصف  دیع  ۀتفھ  ِیصخش  راک  شزومآ و  ۀلغشمرپ  ۀرود  زا  دعب 
، رھظ زا  دعب  زور  نآ   . دنارذگ تحارتسا  هب  شنویراوح  اب  یناتب  رد  ار  دعب  ۀبنشراھچ 

: تفگ اموت   . تخیگنارب ار  هدنزومآ  ینالوط و  خساپ  کی  هک  دیسرپ  یلاؤس  اموت 
بلاطم وت   ، میدش هدیزگرب  توکلم  ناریفس  ناونع  هب  ام  هک  یزور  رد   ، داتسا ”

، یداد شزومآ  ام  هب  نامیصخش  یگدنز  ۀویش  اب  هطبار  رد   ، یتفگ نامیارب  یدایز 
لماک ندیسر  ارف  زا  دعب  مدرم  نیا  ؟  میھد شزومآ  دیاب  هچ  مدرم  یاھ  هدوت  هب  ام  اما 

دنھاوخ ناگدرب  کلام  وت  ناوریپ  ایآ  ؟  دننک یگدنز  دیاب  هنوگچ  دنوادخ  یھاشداپ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



دنھاوخ زیھرپ  لام  نتشاد  زا  دوب و  دنھاوخ  رقف  راتساوخ  وت  هب  نادنمرواب  ایآ  ؟  دوب
میھاوخن تلادع  نوناق و  رگید  هک  یروط   ، دش دھاوخ  هریچ  ششخب  اھنت  ایآ  ؟  درک

زا دعب  ار  بش  نآ  یمامت  رھظ و  زا  دعب  یمامت  نت  هدزاود  نآ  یسیع و  ؟ “ تشاد
ۀصالخ ام   ، نآ تبث  روظنم  هب   . دنتخادرپ اموت  یاھشسرپ  نوماریپ  ثحب  هب  ماش 

: مینک یم  هئارا  ریز  تروص  هب  ار  داتسا  یاھشزومآ 

کی یارب  شدوخ  وا  هک  دزاس  نشور  شنویراوح  یارب  درک  شالت  ادتبا  رد  یسیع 
هدزاود نآ  ینعی   ، اھنآ هک  نیا  ، و  تسا هدمآ  نیمز  هب  مسج  رد  اتمھ  یب  یگدنز 

زین اھنآ  ، و  دنا هدش  هدناوخارف  ناسنا  دنزرف  ِیاطعا  ۀبرجت  نیا  رد  تکرش  یارب   ، نت
یمامت تامازلا  هژیو و  یاھتیدودحم  زا  یرایسب  رد  دیاب  یناراکمھ  نینچ  ناونع  هب 

اھنت ناسنا  دنزرف  هک  تشاد  دوجو  ناھنپ  یا  هراشا   . دنوش میھس  ییاطعا  ۀبرجت 
نامزمھ روط  هب  تسناوت  یم  هک  دوب  هتسیز  نیمز  رد  نونکات  هک  دوب  یصخش 

. دنیبب ًالماک  ار  ناسنا  ناور  قامعا  دنوادخ و  بلق  نورد 

، تسا یلماکت  ۀبرجت  کی  ینامسآ  توکلم  هک  داد  حیضوت  نشور  روط  هب  یسیع 
تشھب هب  یگدنز  یپایپ  یاھھاگتسیا  زا  روبع  اب  دوش و  یم  زاغآ  نیمز  رد  اجنیا  هک 
ۀدنیآ ۀلحرم  کی  رد  هک  درک  نایب  صخشم  روط  هب  رصع  لوط  رد  وا   . دور یم  شیپ 
رادید ایند  نیا  زا  ون  زا  یھلا  هوکش  یونعم و  تردق  اب  دنوادخ  یھاشداپ  ِیرادیدپ 

. درک دھاوخ 

اب ناسنا  ۀطبار  میسرت  یارب  هار  نیرتھب  یھاشداپ “ ۀدیا   ” هک داد  حیضوت  وا  سپس 
هک درُب  یم  راک  هب  ار  ییاھ  هراعتسا  نینچ  لیلد  نیا  هب  وا  هک  نیا  ، و  تسین دنوادخ 
رد هک  یتوکلم  ۀرابرد  ییحی  اریز  ، و  دندوب دنوادخ  یھاشداپ  راظتنا  رد  دوھی  مدرم 

تراشب یتقو  رگید  رصع  کی  ِمدرم  : ” تفگ یسیع   . دوب هدرک  هظعوم  تسا  هار 
یگداوناخ ۀطبار  رگنایب  هک  ییاھ  هژاو  اب  نآ  هک  دیمھف  دنھاوخ  رتھب  ار  یھاشداپ 

دنوادخ ندوب  ردپ  شزومآ  تروص  هب  ار  بھذم  ناسنا  هک  یتقو  دوش —  هئارا  تسا 
لیصفت یردق  اب  داتسا  سپس  “ . دنک کرد   ، ندوب دنوادخ  دنزرف   ، اھناسنا یردارب  و 

ود ، و  تفگ نخس  ینامسآ  ۀداوناخ  رگریوصت  ناونع  هب  ینیمز  ۀداوناخ  اب  هطبار  رد 
، و هداوناخ تسرپرس   ، ردپ هب  قشع  نامرف  لوا  درک : رارکت  ار  یگدنز  نیداینب  نوناق 

تسود تدوخ  نوچمھ  ار  تردارب  هک  نیا   ، نادنزرف نایم  لباقتم  قشع   ، مود نامرف 
تمدخ تروص  هب  ار  دوخ  هناردارب  رھم  تیفیک  نینچ  هک  داد  حیضوت  سپس  . و  یرادب

. دزاس یم  رگ  هولج  تباث  یا  هنوگ  هب  یعامتجا  زیمآ  تبحم  یھاوخدوخ و  زا  یراع 

یگداوناخ و یگدنز  نیداینب  یاھیگژیو  نوماریپ  یندنام  دای  هب  ثحب   ، نآ لابند  هب 
کی هک  تفگ  یسیع   . تفرگرد ناسنا  ادخ و  نایم  دوجوم  ۀطبار  رد  اھنآ  دربراک 

: تسا هدش  انب  ریز  تیعقاو  تفھ  یور  نیتسار  ۀداوناخ 

رد یناسنا  یاھتھابش  یواح  یاھ  هدیدپ  تعیبط و  طباور  دوجو . تیعقاو   -1
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نیدلاو یاھیگژیو  یخرب  ثراو  نادنزرف  دنا : هدروخ  دنویپ  مھ  هب  هداوناخ 
نیدلاو شنک  هب  تیصخش  دوجو  ؛  دنراد نیدلاو  رد  أشنم  نادنزرف   . دنتسھ

مامت رب  تسا و  تعیبط  مامت  یتاذ  دنزرف  ردپ و  ۀطبار   . دراد یگتسب 
. تسا هدنکفا  هیاس  هدنز  یاھدوجو 

یدایز تذل  ناشنادنزرف  یاھزاین  ندروآرب  زا  نیتسار  ناردپ   . تذل تینما و   -2
ناشنادنزرف یاھ  هتساوخ  ندرک  مھارف  اب  ًافرص  اھردپ  زا  یرایسب   . دنرب یم 

. دنرب یم  تذل  زین  اھنآ  تذل  تابجوم  ندرک  مھارف  زا  هکلب   ، دنتسین دونشخ 

نارسپ یفاک  شزومآ  تالیصحت و  یارب  دنمدرخ  ناردپ   . شزومآ تالیصحت و   -3
یارب یناوج  ماگنھ  رد  اھنآ   . دننک یم  یزیر  همانرب  تقد  اب  ناشنارتخد  و 

. دنتسھ هدامآ  هدنیآ  یگدنز  رتگرزب  یاھتیلوئسم 

، یرورض طابضنا  یارب  نینچمھ  شیدنارود  ناردپ  تیدودحم . طابضنا و   -4
دوخ غلابان  ناوج و  نادنزرف  نتخاس  دودحم  تاقوا  یھاگ  ، و  حالصا  ، تیادھ

. دنریگ یم  رظن  رد  ار  یریبادت 

اب زیمآرھم  هنامیمص و  یا  هطبار  هفطاع  رپ  ردپ  کی  یرادافو . یمدمھ و   -5
وا ؛  تسا زاب  نانآ  یاھتساوخرد  یارب  هشیمھ  وا  شوگ   . دراد شنادنزرف 

هب ناشتالکشم  رد  دوش و  میھس  اھنآ  یاھیتخس  رد  ات  تسا  هدامآ  هراومھ 
. دراد رفاو  ۀقالع  شنادنزرف  ۀدنورشیپ  یزورھب  هب  ردپ  کی   . دناسر یرای  اھنآ 

زا ناردپ  ؛  دشخب یم  یتحار  هب  زوسلد  ردپ  کی  ششخب . رھم و   -6
ای  ، نانمشد  ، اھ یضاق  دننام  ناردپ   . دنریگ یمن  لد  هب  هنیک  ناشنادنزرف 
ششخب ، و  ییابیکش  ، یرابدرب یور  یعقاو  یاھ  هداوناخ   . دنتسین اھراکبلط 

. دنوش یم  انب 

یارب یثاریم  دھاوخ  یم  ناشلد  یویند  ناردپ  هدنیآ . یارب  کرادت   -7
. دبای یم  همادا  رگید  لسن  ات  لسن  کی  زا  هداوناخ   . دنراذگب یقاب  ناشنادنزرف 

کی گرم   . دنک یم  ناشن  ار  رگید  لسن  زاغآ  لسن و  کی  نایاپ  اھنت  گرم 
. ار هداوناخ  ًاموزل  هن   ، دھد یم  همتاخ  ار  اھنت  یگدنز 

طباور اب  یگداوناخ  یگدنز  یاھ  هبنج  نیا  طبر  نوماریپ  اھتعاس  یارب  داتسا 
نم : ” دوب وا  ۀجیتن  نیا  . و  درک ثحب   ، یتشھب ردپ   ، دنوادخ اب  ینیمز  دنزرف   ، اھناسنا
ار هچنآ  یمامت  اریز   ، مسانش یم  لماک  روط  هب  ار  ردپ  اب  دنزرف  کی  ۀطبار  نیا  مامت 
زا نونکا  نم  دیروآ  تسد  هب  دیاب  نادواج  ۀدنیآ  رد  یدنزرف  اب  هطبار  رد  امش  هک 
زارف ردپ  تسار  تسد  هب  هک  تسا  هدامآ  ناسنا  دنزرف   . ما هدروآ  تسد  هب  شیپ 

ار ادخ  امش  یگمھ  ات  تسا  زاب  رتعیسو  روط  هب  هار  نم  رد  نونکا  ور  نیا  زا   ، دبای
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نامھ هب  یتح  ات   ، دیا هدناسر  نایاپ  هب  ار  دنمھوکش  تفرشیپ  لبق  زا  امش   . دینیبب
“. دیوش لماک  تسا  لماک  ناتینامسآ  ردپ  هک  هنوگ 

ییحی یاھ  هتفگ  دای  هب   ، دندینش ار  هدنھد  ناکت  نانخس  نیا  نویراوح  هک  یماگنھ 
اب هطبار  رد  ار  هبرجت  نیا  زین  اھنآ  ، و  دنداتفا یسیع  دیمعت  لسغ  ماگنھ  رد 

هب نشور  روط  هب  داتسا  ندش  هدنز  گرم و  لابند  هب  دوخ  یاھشزومآ  اھ و  هظعوم 
. دندروآ دای 

وا  . دراد لماک  نانیمطا  وا  هب  یناھج  ردپ  هک  یسک   ، تسا یھلا  رسپ  کی  یسیع 
اب ار  شا  ینیمز  یگدنز  نونکا  وا   . درک یم  کرد  ار  وا  لماک  روط  هب  دوب و  ردپ  اب 
هک دوب  هتخاس  رداق  ار  وا  مسج  رد  روھظ  نیا  . و  دوب هتسیز  ردپ  لماک  تیاضر 

نانچ هب  تسرد  وا  ؛  دوب ناسنا  لامک  دح  یسیع   . دمھفب لماک  روط  هب  ار  ناسنا 
قیرط زا  وا و  رد  نیتسار  نارادنامیا  یمامت  تسا  ردقم  هک  دوب  هتفای  تسد  یلامک 
رد تخاس و  راکشآ  ناسنا  هب  ار  لماک  یادخ  کی  یسیع   . دنبای تسد  نآ  هب  وا 

. درک هئارا  ادخ  هب  ار  اھورملق  ۀدش  لماک  دنزرف   ، دوخ دوجو 

اریز  ، دوب هدشن  عناق  زونھ  اموت   ، درک ثحب  تعاس  نیدنچ  یارب  یسیع  هچ  رگا 
ینابرھم و اب  هشیمھ  ینامسآ  ردپ  هک  مینک  یمن  سح  ام   ، داتسا اما  : ” تفگ

جنر نیمز  رد  روآدرد  یا  هنوگ  هب  ام  اھتقو  یلیخ   . دنک یم  راتفر  ام  اب  ششخب 
ینعم مھف  رد  ام  اجک   . دوش یمن  هداد  خساپ  هشیمھ  ام  یاھاعد  ، و  میرب یم 

؟“ میزجاع امش  شزومآ 

اب ندینش  ییاناوت  ات  دیشک  دھاوخ  لوط  ردقچ   ، اموت  ، اموت : ” داد خساپ  یسیع 
نیا یھد  صیخشت  ات  دیشک  دھاوخ  لوط  ردقچ  ؟  یروآ تسد  هب  ار  حور  شوگ 
یحور دوجوم  کی  زین  نم  ردپ  هک  نیا  ، و  تسا یونعم  یھاشداپ  کی  یھاشداپ 
ۀداوناخ رد  یونعم  نادنزرف  ناونع  هب  امش  هب  نم  هک  ینک  یمن  کرد  ایآ  ؟  تسا

نادواج نارکیب و  حور  کی  هداوناخ  ردپ  نآ  رد  هک  مھد  یم  شزومآ  ینامسآ  ِیحور 
نم هب   ، ینک قالطا  یدام  روما  هب  ارم  یاھشزومآ  ًالمع  هک  نآ  نودب  ایآ  ؟  تسا

یھلا طباور  فیصوت  کی  ناونع  هب  ینیمز  ۀداوناخ  زا  هک  داد  یھاوخن  هزاجا 
تالکشم زا  ار  توکلم  ِیحور  تایعقاو  تنھذ  رد  یناوت  یمن  ایآ  ؟  منک هدافتسا 

اب نم  هک  یماگنھ  ؟  یزاس ادج  نارود  ِیسایس  ، و  یداصتقا  ، یعامتجا  ، یدام
مسج نابز  هب  ارم  روظنم  هک  یزرو  یم  رارصا  ارچ   ، میوگ یم  نخس  حور  نابز 

یداع و طباور  مھد  یم  هزاجا  دوخ  هب  نم  هک  لیلد  نیا  هب  ًافرص   ، ینک همجرت 
مھاوخ یم  امش  زا  نم   ، نم نادنزرف  ؟  مریگ راک  هب  یفیصوت  دصاقم  هب  ار  یلمع 

اھ و هناخ   ، رقف  ، یراد هدرب  تسپ  روما  هب  حور  ِیھاشداپ  شزومآ  میمعت  زا  هک 
روما نیا   . دیرادرب تسد  تلادع  یناسنا و  یربارب  ِیدام  تالکشم  هب  ، و  اھنیمز

هب اھناسنا  مامت  یور  اھنآ  هک  یلاح  رد  ، و  دنتسھ ایند  نیا  یاھناسنا  ِینارگن  ارذگ 
، دینک یگدنیامن  ایند  رد  ارم  هک  دیا  هدش  هدناوخ  ارف  امش   ، دنارذگ یم  ریثأت  یا  هنوگ 
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کی ِیونعم  ناریفس  امش   . منک یم  یگدنیامن  ار  مردپ  نم  هک  هنوگ  نادب  یتح 
یارب دیاب  ماگنھ  نیا  رد   . یحور ردپ  ۀژیو  ناگدنیامن   ، دیتسھ یونعم  یھاشداپ 
حور ِیھاشداپ  ِغلاب  ًالماک  یاھناسنا  ناونع  هب  امش  هب  هک  دشاب  نکمم  نم 

امش ایآ  ؟  منک باطخ  نادنزرف  ناونع  هب  طقف  ار  امش  هراومھ  دیاب  ایآ   . مھد شزومآ 
قشع امش  هب  نم   ، دوجو نیا  اب  ؟  درک دیھاوخن  دشر  یحور  کرد  رد  زگرھ 

نایاپ ات  ًالماک  یتح   ، داد مھاوخ  جرخ  هب  ییابیکش  امش  هب  تبسن  مزرو و  یم 
دھاوخ ایند  یمامت  هب  امش  زا  شیپ  نم  حور  هاگنآ  یتح  . و  مسج رد  نامطابترا 

“. تفر

هیدوھی بونج  رد  - 8

تدش نانچ  اھ  یقودص  اھ و  یسیرف  نایم  رد  یسیع  اب  تفلاخم  لیروآ  نایاپ  ات 
دننک کرت  ار  میلشروا  یتدم  یارب  دنتفرگ  میمصت  شنویراوح  داتسا و  هک  دوب  هتفای 
راک ماجنا  رد  هم  هام  مامت   . دنورب بونج  هب  نوربح  محل و  تیب  رد  ندرک  راک  یارب  و 
چیھ  . دش هدنارذگ  فارطا  یاھ  هدکھد  مدرم  نایم  رد  اھرھش و  نیا  رد  یصخش 
تروص هناخ  هب  هناخ  یاھرادید  طقف  ، و  دشن ماجنا  رفس  نیا  رد  یمومع  ۀظعوم 

تمدخ نارامیب  هب  دنداد و  یم  سرد  ار  تراشب  نویراوح  هک  یلاح  رد   . تفرگ
ینلُک زا  دندنارذگ و  یدِج  نیِع  رد  ار  تقو  نیا  زا  یشخب  رنبَا  یسیع و   ، دندرک یم 

، و دوب هدرک  تمیزع  جراخ  هب  ناکم  نیا  زا  هدنھد  دیمعت  ییحی   . دندرک رادید  یریذن 
نامیا یسیع  هب  هیرصان  یردارب  نمجنا  زا  یرایسب   . دوب هدش  هورگ  نیا  ربھر  رنبَا 

یراگزومآ ناونع  هب  وا  شریذپ  زا  فراعتمان  اسراپ و  یاھناسنا  نیا  رثکا  اما   ، دندروآ
ریاس نتفرگ و  هزور  وا  اریز   ، دندرک یم  عانتما  هدش  هداتسرف  ادخ  یوس  زا  هک 

. داد یمن  شزومآ  ار  سفن  ِیفن  لاکشا 

محل تیب  رد  یسیع  هک  دنتسناد  یمن  دندرک  یم  یگدنز  هیحان  نیا  رد  هک  یمدرم 
داتسا هک  دندرک  یم  روصت  هشیمھ  شناوریپ  میظع  تیرثکا  لثم  اھنآ   . هدمآ ایند  هب 

. دنتسناد یم  ار  تایعقاو  نت  هدزاود  نآ  اما   ، تسا هدمآ  ایند  هب  هرصان  رد 

یاھناور ، و  دوب یراک  رمثرپ  مارآ و  نارود  کی  هیدوھی  بونج  رد  تقوم  تماقا  نیا 
هیلع رب  بوشآ  نئوژ  یاھزور  نیتسخن  ات   . دندش هدوزفا  توکلم  هب  یرایسب 

شزومآ و یارب  نویراوح  داتسا و  هک  دوب  هدش  مارآ  ردقنآ  میلشروا  رد  یسیع 
. دنتشگزاب نارادنامیا  هب  نداد  یلست 

یرپس نآ  یکیدزن  رد  ای  میلشروا  رد  ار  نئوژ  هام  یمامت  نویراوح  یسیع و  هچ  رگا 
رد تاقوا  رتشیب  اھنآ   . دندادن ماجنا  یمومع  شزومآ  چیھ  تدم  نیا  لوط  رد   ، دندرک

مان ینامیستج  راگزور  نآ  رد  هک  یغاب  ای   ، راد هیاس  کراپ  کی  رد  هک  ییاھرداچ 
نوردِق رھن  زا  هک  نوتیز  هوک  یبرغ  بیش  رد  کراپ  نیا   . دندرک یم  یگدنز  تشاد 
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رزاعلیا و اب  ار  هتفھ  نایاپ  رد  تبس  مایا  ًالومعم  اھنآ   . دوب هدش  عقاو  دوبن  رود 
یاھراوید لخاد  هب  راب  دنچ  طقف  یسیع   . دندنارذگ یم  یناتب  رد  شنارھاوخ 

هب وا  رادید  یارب  دنمقالع  نارگوجتسج  زا  یدایز  دادعت  اما   ، دش دراو  میلشروا 
مان هب  یصخش  سومیدوقین و  هعمج  رصع  کی   . دندمآ ینامیستج  هب  نوریب 

اما دندش  جراخ  رھش  زا  یسیع  ندید  یارب  دنداد و  جرخ  هب  تماھش  هتمرَا  فسوی 
. دندوب هدیسر  داتسا  رداچ  یدورو  لباقم  هب  هک  نیا  زا  دعب  یتح   ، دنتشگرب سرت  زا 

. دراد ربخ  اھنآ  یاھراک  یمامت  زا  یسیع  هک  دنتسناد  یمن  اھنآ  هتبلا  و 

رد  ، تسا هتشگ  زاب  میلشروا  هب  یسیع  هک  دندش  ربخاب  یدوھی  نامکاح  یتقو 
ۀظعوم چیھ  وا  دندرک  هدھاشم  هک  یماگنھ  اما  ؛  دندمآرب وا  یریگتسد  کرادت 
ناشنیشیپ تاکیرحت  ببس  هب  وا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب   ، دادن ماجنا  یمومع 
تمحازم نودب  ار  دوخ  یاھشزومآ  وا  دنراذگب  دنتفرگ  میمصت  تسا و  هدیسرت 

شیپ یمارآ  هب  زیچ  همھ  بیترت  نیدب  . و  دھد همادا  یصوصخ  لاور  نیا  هب  رتشیب 
مان هب  یصخش  هک  یماگنھ   ، نئوژ هام  ینایاپ  یاھزور  رد  هک  نیا  ات  تفر  یم 
ینلع روط  هب  ار  یسیع  یاھشزومآ   ، دوھی یلاع  یاروش  زا  یوضع   ، نوعمش

. درک مالعا  ًاحیرص  نایدوھی  نامکاح  ربارب  رد  ار  دوخ  عضوم  سپس  ، و  تفریذپ
تفای تدش  نانچ  دش و  داجیا  یسیع  یریگتسد  یارب  هزات  بوشآ  کی  هلصافالب 

. دربب هانپ  سیلوپاکد  هرماس و  یاھرھش  هب  تفرگ  میمصت  یسیع  هک 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 148
ادیص تیب  رد  نارگتراشب  شزومآ 

لزنم رد  نویراوح  هورگ  یسیع و   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 28  ربتکا  ات 3  هم  زا 3 
کی کشخ  لصف  ۀھام  جنپ  ۀرود  نیا  لوط  رد   . دنتشاد تماقا  ادیص  تیب  رد  یدبز 
رد ۀداوناخ  نداد  اج  یارب  هک  یدبز  لزنم  یکیدزن  رد  ایرد  رانک  رد  میظع  هاگودرا 
هاگودرا نیا  دارفا  دادعت   . دش یم  ظفح  دوب  هدش  رتگرزب  رایسب  یسیع  دشر  لاح 

، تقیقح ناگدنیوج  زا  رییغت  لاح  رد  هتسویپ  تیعمج  کی  طسوت  هک  یلحاس 
رازھ ات  دصناپ  نیب  دوب  هدش  لاغشا  یواکجنک  هب  ناگدش  فقو  ، و  افش یاھادیدناک 

هک یدبز  دوواد  یمومع  یتسرپرس  تحت  یرداچ  رھش  نیا   . دوب رفن  دصناپ  و 
مظن و رد  هاگودرا  نیا   . تشاد رارق  دش  یم  یرای  یفلَح  یاھولقود  طسوت 
یزاسادج نارامیب  نوگانوگ  عاونا   . دوب وگلا  کی  نآ  یلک  تیریدم  زین  تشادھب و 

رارق  ، ناملِا مان  هب  یروس  کی   ، رادنامیا کشزپ  کی  یتسرپرس  تحت  دندش و  یم 
. دنتشاد

، و دنتفر یم  یریگیھام  هب  هتفھ  رد  زور  کی  لقادح  نویراوح   ، هرود نیا  لوط  رد 
هوجو  . دنتخورف یم  دوواد  هب  فرصم  یارب  یلحاس  هاگودرا  رانک  رد  ار  دوخ  دیص 
هزاجا نت  هدزاود  نآ   . دش یم  هداد  لیوحت  هورگ  ۀنازخ  هب  بیترت  نیدب  یتفایرد 
. دننارذگب ناشناتسود  ای  اھ  هداوناخ  اب  ار  هام  رھ  زا  هتفھ  کی  هک  دنتشاد 

، داد یم  همادا  نویراوح  یاھتیلاعف  یلک  یتسرپرس  هب  سایردنآ  هک  یلاح  رد 
نویراوح ۀمھ   . تشاد هدھع  هب  ار  نارگتراشب  ۀسردم  لماک  تیلوئسم  سرطپ 
ماجنا هب  رھظ  زا  شیپ  زور  رھ  نارگتراشب  یشزومآ  یاھھورگ  رد  ار  دوخ  مھس 
شزومآ مدرم  هب  رھظ  زا  دعب  لوط  رد  ود  رھ  نادرگاش  ناراگزومآ و  ، و  دندناسر یم 

یاھسالک نویراوح   ، هتفھ رد  بش  جنپ   ، رصع یاذغ  ۀدعو  زا  دعب   . دنداد یم 
راب کی  یا  هتفھ  یسیع   . دندرک یم  رازگرب  نارگتراشب  ۀدافتسا  یارب  ار  شسرپ 
زا هدنامیقاب  یاھشسرپ  ، و  تشاد هدھع  هب  ار  شسرپ  تعاس  نیا  یتسرپرس 

. داد یم  خساپ  ار  یلبق  تاسلج 

دنمقالع صاخشا   . دنتفر دندمآ و  هاگودرا  نیا  هب  رفن  رازھ  نیدنچ  هام  جنپ  ضرع  رد 
رد ررکم  روط  هب  تارف  دور  قرش  یاھنیمزرس  زا  مور و  یروطارپما  زا  شخب  رھ  زا 
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ۀتفای نامزاس  ًالماک  هدش و  تیبثت  ۀرود  نیرت  ینالوط  نیا   . دنتشاد روضح  اجنآ 
اناق ای  هرصان  رد  ار  تقو  نیا  رتشیب  یسیع  کیدزن  ۀداوناخ   . دوب داتسا  سیردت 

. دندنارذگ

هرادا نویراوح  ۀداوناخ  هک  هنوگ  نادب   ، عفانملا کرتشم  ۀعماج  کی  تروص  هب  هاگودرا 
تیریدم یروط  ار  گرزب  یرداچ  رھش  نیا  یدبز  دوواد   . دش یمن  تیریدم   ، دش یم 
هدز سپ  یسک  زگرھ  دوجو  نیا  اب   ، دش لیدبت  افکدوخ  هاگنب  کی  هب  هک  درک  یم 

ۀنارگتراشب ۀسردم  یرورض  ۀبنج  کی  رییغت  لاح  رد  ًامئاد  ِهاگودرا  نیا   . دشن
. دوب سرطپ  یشزومآ 

ناربمایپ دیدج  ۀسردم  کی  - 1

یسیع طسوت  هک  دندوب  هداد  لیکشت  ار  یا  هتیمک  سایردنآ  ، و  بوقعی  ، سرطپ
مامت  . دنک بیوصت  ار  نارگتراشب  ۀسردم  هب  نایضاقتم  شریذپ  ات  دوب  هدش  نییعت 

دیدج ۀسردم  نیا  رد   ، ناتسودنھ ات   ، قرش مور و  یایند  یاھتیلم  اھداژن و 
حرط ساسا  رب  هسردم  نیا   . دنتشاد هدنیامن  نایوجشناد  نایم  رد  ناربمایپ 
رھظ زا  شیپ  لوط  رد  نایوجشناد  هک  هچنآ   . دش یم  هرادا  لمع  یریگدای و 

دعب اھنآ   . دنداد یم  شزومآ  رھظ  زا  دعب  لوط  رد  ایرد  رانک  ِییامھدرگ  هب  دنتخومآ  یم 
رھظ زا  دعب  ِشزومآ  رھظ و  زا  شیپ  ِیریگدای  نوماریپ  یمسرریغ  روط  هب  ماش  زا 

. دندرک یم  ثحب 

یھاشداپ تراشب  نوماریپ  ار  شدوخ  هاگدید  نویراوح  هورگ  ناراگزومآ  زا  کی  رھ 
؛ دنھد شزومآ  ناسمھ  روط  هب  هک  دندرک  یمن  یشالت  چیھ  اھنآ   . داد یم    شزومآ 
دوجو کیژولوئت  یاھنیرتکد  زا  هناشیدنا  کشخ  ای  هدش  درادناتسا  یدنبلومرف  چیھ 
ریسفت یراوح  رھ  اما   ، دنداد یم  شزومآ  ار  تقیقح  کی  اھنآ  ۀمھ  هچ  رگا   . تشادن
عونت ۀضرع  نیا  یسیع  . و  درک یم  هئارا  داتسا  یاھشزومآ  زا  ار  شدوخ  یصخش 
نیا غیرد  یب  روط  هب  ، و  درک یم  دییأت  یھاشداپ  یاھراک  رد  ار  یصخش  ۀبرجت 
یگتفھ شسرپ  تاعاس  رد  ار  دنوادخ  تراشب  زا  توافتم  ددعتم و  یاھھاگدید 

رد یصخش  یدازآ  زا  دایز  ۀجرد  نیا  مغر  هب   . تخاس یم  گنھامھ  نوزوم و  شیوخ 
ار نارگتراشب  ۀسردم  یژولوئت  هک  تشاد  لیامت  سرطپ  نوعمش   ، یشزومآ روما 
ار یصخش  ریثأت  نیرتشیب  یدبز  بوقعی   ، سرطپ زا  دعب   . دروآرد دوخ  ۀطلس  تحت 

. دومن لامعا 

رگنایامن  ، دندید شزومآ  ایرد  رانک  رد  هام  جنپ  نیا  لوط  رد  هک  رگتراشب  دنچ  دصکی و 
زج هب   ) دنوادخ تراشب  یدعب  رگ  هظعوم  راگزومآ و  داتفھ  هک  دندوب  مدرم  زا  یھورگ 

نامھ هب  نارگتراشب  ۀسردم   . دندش جارختسا  نآ  زا  ییحی ) نویراوح  رینبا و 
ناسمھ رظن  همھ  زا  دنتشاد  کرتشم  تارظن  هطقن  نت  هدزاود  نآ  هک  یا  هجرد 
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. دندوبن

دعب ات   ، دندرک یم  هظعوم  هداد و  شزومآ  ار  دنوادخ  تراشب  هچ  رگ   ، نارگتراشب نیا 
هدش و بوصنم  یھاشداپ  روآ  مایپ  داتفھ  ناونع  هب  یسیع  طسوت  ًادعب  هک  نیا  زا 
هک یگرزب  هورگ  زا  نت  تفھ  طقف   . دنداد یمن  دیمعت  ار  نارادنامیا   ، دنتفای تیرومأم 

رگتراشب نایوجشناد  نیا  نایم  رد  دنتفای  افش  ناکم  نیا  رد  باتفآ  بورغ  ۀنحص  رد 
یارب هک  دوب  یناسک  زا  یکی  موحانرفک  شنمالاو  درم  رسپ   . دندش یم  تفای 

. تفای شزومآ  سرطپ  ۀسردم  رد  دنوادخ  تراشب  سیورس 

ادیص تیب  ناتسرامیب  - 2

تسیب و زا  هورگ  کی  کمک  اب   ، یروس کشزپ   ، ناملِا  ، یلحاس هاگودرا  اب  هطبار  رد 
نیتسخن ناونع  هب  دیاب  هک  ار  هچنآ  هام  راھچ  تدم  هب   ، درم هدزاود  ناوج و  نز  جنپ 

، هاگنامرد نیا  رد   . درک هرادا  یھدنامزاس و   ، دوش بوسحم  یھاشداپ  ناتسرامیب 
ار نارامیب  اھنآ   ، دوب هدش  عقاو  یلصا  یرداچ  رھش  بونج  زا  یھاتوک  ۀلصاف  رد  هک 

اعد و ِیونعم  یاھ  هویش  زین  یدام و  ۀدش  هتخانش  یاھشور  مامت  قباطم 
هس زا  رتمک  هن  هاگودرا  نیا  نارامیب  زا  یسیع   . دندرک یم  هجلاعم  نامیا  هب  ِقیوشت 

ییاج ات   . تفرگ یم  یصخش  سامت  التبم  درف  رھ  اب  درک و  یم  رادید  هتفھ  رد  راب 
نامرد ای  هتفای  دوبھب  تیعضو  اب  هک  رامیب  التبم و  درف  رازھ  نایم  رد   ، میناد یم  ام  هک 
افش ِیعیبط  قوف  حالطصا  هب  ۀزجعم  چیھ  دندش  یم  جراخ  هاگنامرد  نیا  زا  هدش 
یسیع هک  نیا  مالعا  زا   ، هدش دنم  هرھب  ِدارفا  نیا  میظع  رثکا   ، دوجو نیا  اب   . دادن خر 

. دندیشک یمن  تسد  هداد  افش  ار  اھنآ 

عفن هب  وا  یتامدخ  راک  اب  طابترا  رد  یسیع  طسوت  هک  یتاجلاعم  زا  یرایسب 
ماجنا هب  هیبش  هک  دیسر  یم  رظن  هب  عقاو  رد  تفرگ  یم  ماجنا  ناملِا  نارامیب 

یحور ینھذ و  یاھینوگرگد  نآ  طقف  اھنآ  هک  میتفای  یھاگآ  ام  اما   ، دوب تازجعم 
خر نامیا  یالیتسا  تحت  راظتنا و  مشچ  صاخشا  ۀبرجت  رد  تسا  نکمم  هک  دندوب 

شنموکین ، و  تبثم  ، یوق تیصخش  کی  شخب  ماھلا  یروف و  ذوفن  تحت  هک  دھد 
. دنک یم  دوبان  ار  بارطضا  دزاس و  یم  فرطرب  ار  سرت  شیتامدخ  راک  هک  دنتسھ 

طسوت یگدش  ریخست   ” اب هطبار  رد  ار  تقیقح  ات  دندرک  شالت  شنارایتسد  ناملِا و 
نیا  . دنتشاد یکدنا  تیقفوم  اھنآ  اما   ، دنھد شزومآ  رامیب  دارفا  نیا  هب  ریرش “ حاورا 
حور کی  تنوکس  زا  یشان  دناوت  یم  ینھذ  لالتخا  ینامسج و  یرامیب  هک  داقتعا 

. دوب یناھج  ًابیرقت   ، دشاب التبم  ِصخش  ندب  ای  نھذ  رد  کاپان  حالطصا  هب 

ای نامرد  کینکت  هب  هک  یتقو   ، نایالتبم نارامیب و  اب  شسامت  مامت  رد  یسیع 
، دوخ یتشھب  ردارب  یاھدومنھر   ، دیسر یم  یرامیب  ۀتخانشان  للع  ندش  راکشآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هدیدان دش  هداد  ایشنروی  رد  روھظ  راک  هب  وا  دورو  زا  شیپ  هک  ار  لیئونامع 
قیرط زا  دندرک  یم  تمدخ  نارامیب  هب  هک  ییاھنآ   ، دوجو نیا  اب   . تفرگ یمن 

جنر نارامیب و  نانیمطا  نامیا و  بجوم  نآ  اب  یسیع  هک  یا  هویش  ۀدھاشم 
. دنتخومآ یرایسب  دنمدوس  یاھسرد  دش  یم  ناگدید 

. دش لحنم  زرل  بت و  شیازفا  لصف  ندیسر  ارف  زا  شیپ  هاتوک  یتدم  هاگودرا 

ردپ راک  - 3

هب هاگودرا  رد  ار  یمومع  تامدخ  راب  هدزاود  زا  رتمک  هرود  نیا  رساترس  رد  یسیع 
ًادیدج ِنارگتراشب  هارمھ  هب  اھنآ  تمیزع  زا  شیپ  مود  تبس  رد  دناسر و  ماجنا 
ۀسینک رد  راب  کی  طقف  لیلج  رد  اھنآ  یمومع  ۀظعوم  روت  نیمود  رد  هتفای  شزومآ 

. درک تبحص  موحانرفک 

هاگودرا نارگتراشب  شزومآ  ۀرود  نیا  لوط  رد  نوچمھ   ، دوخ دیمعت  نامز  زا  داتسا 
زا درک  یم  تأرج  نویراوح  زا  کی  رھ  هاگ  رھ   . دوبن اھنت  دح  نیا  ات   ، ادیص تیب  رد 

هک داد  یم  خساپ  هراومھ  وا   ، تسا بیاغ  اھنآ  نایم  زا  ردقنیا  وا  ارچ  دسرپب  یسیع 
. تسا ردپ “ راک  ماجنا  لوغشم  ”

یھارمھ نویراوح  زا  نت  ود  طسوت  طقف  تبیغ  یاھ  هرود  نیا  لوط  رد  یسیع 
یصخش ناھارمھ  ناونع  هب  ناشراک  زا  ار  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ وا   . دش یم 

دیدج یاھادیدناک  شزومآ  راک  رد  دنناوتب  زین  اھنآ  ات  دوب  هدرک  صخرم  ًاتقوم  دوخ 
داتسا هک  یماگنھ   . دننک تکرش  دوب  رفن  دصکی  زا  شیب  ناشدادعت  هک  رگتراشب 

دوب نکمم  هک  ار  یراوح  ود  زا  کی  رھ   ، دورب اھ  هپت  هب  ردپ  راک  ماجنا  یارب  دوب  لیام 
نت هدزاود  زا  کی  رھ  بیترت  نیدب   . دننک یھارمھ  ار  وا  ات  دناوخ  یم  ارف  دنشاب  دازآ 

. دندش یم  رادروخرب  تصرف  کی  زا  یسیع  اب  هنامیمص  سامت  کیدزن و  ۀطبار  یارب 

هک میا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ام  اما   ، تسا هدشن  راکشآ  هتشاگن  نیا  ِفادھا  یارب 
میقتسم و طابترا  رد  اھ  هپت  رد  ییاھنت  یاھ  هرود  نیا  زا  یرایسب  لوط  رد  داتسا 
مسج رد  یاورنامرف  نیا   . دوب دوخ  ناھج  روما  یلصا  ناریدم  زا  یرایسب  اب  یئارجا 
ۀرادا یاھزاف  زا  یخرب  تیادھ  رد   ، شدیمعت ماگنھ  زا  ًادودح   ، ام ناھج  ۀتفای  روھظ 

هدیقع نیا  رب  هشیمھ  ام  . و  دوب هدش  لاعف  هناھاگآ  هدنیازف و  روط  هب  ناھج 
نیا لوط  رد   ، تسا هدشن  راکشآ  وا  کیدزن  نارایتسد  هب  هک  یقرط  هب  هک  میا  هدوب 

تادوجوم نآ  تیادھ  ریگرد  وا   ، نیمز روما  رد  هتفای  شھاک  تکرش  یاھ  هتفھ 
ِیسیع هک  نیا  ، و  دندوب روانھپ  ناھج  کی  ۀرادا  لوئسم  هک  دوب  یا  هبترمالاو  یحور 
راک اب  هطبار  رد   ” ناونع هب  دوخ  یوس  زا  ار  اھتیلاعف  هنوگ  نیا  تفرگ  میمصت  رشب 

. دنک صخشم  شردپ “
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زا نت  ود  هک  یماگنھ  یلو   ، دوب اھنت  اھتعاس  یسیع  هک  یماگنھ  اھراب 
تارییغت تحت  وا  یامیس  هک  دندرک  یم  هدھاشم  اھنآ   ، دندوب وا  کیدزن  شنویراوح 

چیھ اھنآ   . دیوگب ینخس  وا  هک  دندینشن  اھنآ  هچ  رگ   ، دریگ یم  رارق  ناوارف  عیرس و 
طابترا رد  ناشداتسا  اب  دوب  نکمم  هک  ینامسآ  تادوجوم  زا  تیور  لباق  یلجت 

. دندوب نآ  دھاش  یتآ  تبسانم  کی  رد  اھنآ  زا  یخرب  هک  نانچ   ، دندیدن زین  دنشاب 

یراکھبت هانگ و   ، ترارش - 4

تبحص وا  اب  دندوب  لیام  هک  یدارفا  اب  بش  ود  هتفھ  رھ  هک  دوب  یسیع  تداع  نیا 
هتشاد هژیو  یوگتفگ  یدبز  غاب  زا  راد  ظافح  صخشم و  یازجم  ۀشوگ  کی  رد  دننک 

زا ار  لاؤس  نیا  یصوصخ  روط  هب  اموت  هنارصع  یاھوگتفگ  نیا  زا  یکی  رد   . دشاب
هداز حور  زا  اھناسنا  هک  تسا  مزال  یھاشداپ  هب  دورو  یارب  ارچ  : ” دیسرپ داتسا 
ترارش  ، داتسا ؟  تسا یرورض  هرابود  دلوت  ناطیش  لرتنک  زا  زیرگ  یارب  ایآ  ؟  دنوش

: تفگ اموت  هب  دینش  ار  اھشسرپ  نیا  یسیع  هک  یماگنھ  ؟ “ تسیچ

رت حیحص    روط  هب  رورش ، و  صخش  اب  ار  ترارش  هک  وشن  بکترم  ار  هابتشا  نیا  ”
 - دوخ دنزرف   ، یمان یم  رورش  صخش  وت  هک  نآ   . یریگب هابتشا  ریرش  صخش 
رب یدمعت  شروش  هب  هناھاگآ  روط  هب  هک  یا  هبتر  یلاع  ِریدم   ، تسا یگتفیش 

نیا شیپ  زا  نم  اما   . دش دراو  وا  رادافو  نادنزرف  نم و  ردپ  تموکح  هیلع 
ردپ و هب  تبسن  ار  توافتم  یاھشرگن  نیا   . ما هدرک  بولغم  ار  راکھانگ  نارگشروش 

زگرھ ار  ردپ  تساوخ  هب  طوبرم  ِنیناوق  نیا   . نک نشور  دوخ  نھذ  رد  شناھج 
. نکن شومارف 

. تسا ردپ  تساوخ   ، یھلا نوناق  زا  هتساوخان  ای  هاگآدوخان  یطخت  ترارش  ”
. تسا ردپ  تساوخ  زا  تعاطا  ِندوب  لماکان  یریگ  هزادنا  نینچمھ  ترارش 

یریگ هزادنا  هانگ   . تسا یھلا  نوناق  زا  یدمعت  ، و  هناھاگآ  ، هنارایشھ یطخت  هانگ  ”
. تسا یونعم  تیادھ  یھلا و  تیادھ  هب  لیامت  مدع 

. تسا ردپ  تساوخ   ، یھلا نوناق  زا  موادم  ، و  ممصم  ، یدارا یطخت  یراکھبت  ”
تیصخش و تاجن  ۀنیمز  رد  ردپ  زیمآرھم  حرط  ِموادم  در  یریگ  هزادنا  یراکھبت 

. تسا نارسپ  تاجن  ۀدنشخب  تمدخ 

هنارورش یرطف  تاشیارگ  ضرعم  رد   ، حور ۀرابود  دلوت  زا  شیپ   ، ًاتاذ  ، یناف ناسنا  ”
یناف ناسنا   . یراکھبت هن  دنتسھ  هانگ  هن  یراتفر  یعیبط  یاھصقن  نیا  اما   ، تسا

. تسا تشھب  رد  ردپ  لامک  یوس  هب  دوخ  ینالوط  دوعص  ندرک  زاغآ  لاح  رد  ًافرص 
رد یتسار  هب  ناسنا   . تسین هناراکھانگ  یعیبط  ۀیطع  رد  ندوب  صقان  ای  لماکان 
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نیا رگم   ، تسین ریرش  صخش  نآ  دنزرف  هجو  چیھ  هب  وا  اما   ، تسا ترارش  ضرعم 
. دشاب هدیزگرب  ار  هناراکھبت  یگدنز  هانگ و  یاھھار  یدمعت  هناھاگآ و  روط  هب  هک 

هناھاگآ شروش  درکیور  کی  هانگ  اما   ، تسا ایند  نیا  ِیعیبط  مظن  ِیتاذ  ترارش 
نیا هب  دندرک  طوقس  شحاف  یکیرات  هب  یونعم  رون  زا  هک  ییاھنآ  طسوت  هک  تسا 

. دش هدروآ  ایند 

. یتسھ مگردرس  نایسراپ  تاھابتشا  ناینانوی و  تادقتعم  ۀطساو  هب  وت   ، ساموت ”
مدآ کی  اب  رشب  عون  هک  یراد  هدیقع  اریز   ، یمھف یمن  ار  هانگ  ترارش و  طباور  وت 
راب تقر  تیعضو  هب  هانگ  قیرط  زا  تشاذگ و  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  نیمز  رد  لماک 

عانتما هتشاگن  نیا  ینعم  مھف  زا  ارچ  اما   . تفای طاطحنا  تعرس  هب  ناسنا  ینونک 
اجنآ رد  تفر و  دون  نیمزرس  هب  مدآ  رسپ   ، نئاق هنوگچ  دنک  یم  راکشآ  هک  ینک  یم 
ینک یم  عانتما  هتشاگن  نیا  ینعم  ریسفت  زا  ارچ  ؟ و  تفرگ یرسمھ  دوخ  یارب 

ینارسمھ دوخ  یارب  اھناسنا  نارتخد  نایم  رد  دنوادخ  نارسپ  دھد  یم  ناشن  هک 
؟ دنتفای

دلوت  . تسین هناراکھانگ  ًاموزل  اما   ، تسا هنارورش  یتسار  هب  اھناسنا  تشرس  ”
هب دورو  یارب  تسا و  یرورض  ترارش  زا  ییاھر  یارب  حور —  رد  دیمعت  نیون — 
هک دھاک  یمن  تیعقاو  نیا  زا  اھنیا  زا  کیچیھ  اما   ، تسا مزال  نامسآ  یھاشداپ 

تسین ینعم  نیدب  زین  هوقلاب  ِترارش  ِیتاذ  ِروضح  نیا  . و  تسادخ دنزرف  ناسنا 
هب هک  یروط  هب   ، تسا هدش  رود  ینامسآ  ردپ  زا  زیمآرارسا  یقیرط  هب  ناسنا  هک 

ِیگدناوخ دنزرف  لابند  هب  یقیرط  هب  دیاب  یدنزرفان  ای   ، یجراخ  ، هناگیب کی  ناونع 
، و ردپ زا  امش  مھف  ءوس  زا  یشان  لوا   ، تاروصت نیا  مامت   . دشاب ردپ  طسوت  ینوناق 

. تسا ناسنا  تشونرس  ، و  تیھام  ، أشنم زا  امش  یھاگآان  رطاخ  هب  مود 

هب هتسویپ  هنوگادخ  لامک  زا  ناسنا  هک  دنا  هتخومآ  امش  هب  نارگید  ناینانوی و  ”
ناشن امش  هب  ما  هدمآ  نم  ؛  تسا ندرک  لوزن  لاح  رد  یدوبان  ای  یشومارف  تمس 
لامک ادخ و  یوس  هب  ًانئمطم  ًاعطق و  یھاشداپ  هب  دورو  قیرط  زا  ناسنا  هک  مھد 
یھلا و یاھنامرآ  زا  یقیرط  هب  هک  یدوجوم  رھ   . تسا نتفای  زارف  لاح  رد  یھلا 

نیا اما   ، تسا ریرش  هوقلاب  روط  هب   ، دیایب هاتوک  نادواج  ِردپ  تساوخ  ِیونعم 
. راکھبت هب  دسر  هچ  ات   ، دنتسین راکھانگ  هجو  چیھ  هب  تادوجوم 

امش : ’ هدش هتشون  هک  ییاج   ، یا هدناوخن  سدقم  باتک  رد  هراب  نیا  رد  ایآ   ، اموت ”
دھاوخ نم  دنزرف  وا  دوب و  مھاوخ  وا  ردپ  نم  ‘’ . دیتسھ ناتیادخ  دنوادخ  نادنزرف 

زا ار  منارسپ  ‘ ’ . دوب مھاوخ  وا  ردپ  نم   — دشاب نم  رسپ  ات  ما  هدیزگرب  ار  وا  نم  ‘ ’ . دوب
هدناوخ نم  مان  هب  هک  سک  رھ  یتح  ؛  دیروایب نیمز  یاھتنا  زا  ار  منارتخد  رود و  یاج 

هدنز یادخ  نادنزرف  امش  ‘ ’ . ما هدیرفآ  دوخ  لالج  یارب  ار  اھنآ  نم  اریز   ، دوش
یلاح رد  ‘ . دنتسھ ادخ  نادنزرف  یتسار  هب  دنراد  ار  ادخ  حور  هک  ییاھنآ  ‘ ’ . دیتسھ
یحور شخب  کی   ، دراد دوجو  یعیبط  دنزرف  رد  یناسنا  ِردپ  زا  یدام  شخب  کی  هک 
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“. دراد دوجو  زین  یھاشداپ  نامیااب  دنزرف  رھ  رد  ینامسآ  ردپ  زا 

یراوح نآ  ار  نآ  ۀدمع  شخب  ، و  تفگ اموت  هب  ار  رتشیب  یلیخ  اھنیا و  ۀمھ  یسیع 
رد ردپ  یوس  هب  نم  تشگزاب  زا  دعب  ات   ” هک داد  زردنا  وا  هب  یسیع  هچ  رگ   ، دیمھف
زا داتسا  تمیزع  زا  دعب  ات  اموت  و  “ . نکن تبحص  نارگید  اب  تاعوضوم  نیا  اب  هطبار 

. درکن رکذ  ار  هبحاصم  نیا  هرک  نیا 
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: دیسرپ یسیع  زا  لیئانَتَن   ، غاب رد  یصوصخ  یاھ  هبحاصم  نیا  زا  رگید  یکی  رد 
ماجنا زا  امش  ارچ  هک  ما  هدرک  هلئسم  نیا  کرد  هب  عورش  نم  هچ  رگ   ، داتسا ”

تشھب رد  تبحم  اب  ردپ  ارچ  هک  ممھف  یمن  زونھ   ، دینک یم  عانتما  هیور  یب  یافش 
“. دنوش التبا  همھ  نیا  راچد  نیمز  رد  شنادنزرف  زا  همھ  نیا  هک  دھد  یم  هزاجا 

: تفگ وا  ؛  داد خساپ  لیئانَتَن  هب  داتسا 

کرد هک  دیتسھ  مگردرس  روطنیا  لیلد  نیا  هب  نارگید  زا  یرایسب  وت و   ، لیئانَتَن ”
یخرب ۀناراکھانگ  یاھارجام  قیرط  زا  اھراب  ایند  نیا  یعیبط  مظن  هنوگچ  دینک  یمن 

هب هک  ما  هدمآ  نم  . و  تسا هدروخ  مھ  رب  ردپ  تساوخ  هب  تبسن  رگشروش  نانئاخ 
نیا ات  دوب  دھاوخ  مزال  یدایز  راصعا  اما   . منک زاغآ  ار  اھراک  نیا  ندروآ  رد  مظن 
نادنزرف قیرط  نیدب  دوش و  هدنادرگرب  نیشیپ  یاھریسم  هب  ناھج  زا  تمسق 
ییاھنت هب  ترارش  دوجو   . دنبای ییاھر  شروش  هانگ و  ۀفاضا  یاھراب  زا  اھناسنا 
. تسین یرورض  اقب  یارب  هانگ  تسا —  ناسنا  جورع  یارب  یفاک  نومزآ 

رد ناسنا   . دزاس یمن  روجنر  ًادمع  ار  شنادنزرف  ردپ  هک  ینادب  دیاب   ، مرسپ اما  ”
یرورضریغ یالتبا  یھلا  تساوخ  ِرتھب  یاھھار  ندومیپ  زا  دوخ  موادم  عانتما  ۀجیتن 
ِرتشیب اما   ، تسا دوجوم  ترارش  رد  هوقلاب  روط  هب  التبا   . دزاس یم  دراو  دوخ  رب  ار 

رد یرایسب  ِیداعریغ  یاھدادیور   . تسا هدش  داجیا  یراکھبت  هانگ و  قیرط  زا  نآ 
قیرط زا  دنمشیدنا  یاھناسنا  ۀمھ  هک  تسین  بیجع  ، و  تسا هداد  خر  ایند  نیا 

زا امش  اما   . دنوش مگردرس  دنتسھ  نآ  دھاش  هک  تبیصم  جنر و  یاھ  هنحص  ندید 
یارب هنادبتسم  هیبنت  کی  ناونع  هب  ردپ  دیشاب : نئمطم  دیناوت  یم  زیچ  کی 

؛ دنتسھ یتاذ  ترارش  یاھییاسران  صیاقن و   . دتسرف یمن  تبیصم  یراکاطخ 
. دنتسھ ناما  یب  یراکھبت  ۀدننک  دوبان  یاھدمایپ  ؛  دنریذپان بانتجا  هانگ  یاھتازاجم 

دوخ هک  تسا  ینتسیز  نآ  یعیبط  ۀجیتن  هک  ییاھتبیصم  نآ  یارب  دیابن  ناسنا 
زا دیابن  نینچمھ  ناسنا  ؛  دنادب رصقم  ار  ادخ  دنک  یم  باختنا  ار  نآ  قباطم  یگدنز 

یگدنز ایند  نیا  رد  هک  هنوگ  نادب   ، یگدنز زا  یشخب  هک  دنک  تیاکش  یبراجت  نآ 
هب یدرمیاپ و  اب  دیاب  یناف  ناسنا  هک  تسا  نیا  ردپ  تساوخ   . دنتسھ  ، دوش یم 

راکتشپ  . دنک راک  نیمز  رد  دوخ  تیعضو  نتخاس  رتھب  تھج  رد  راوتسا  یا  هنوگ 
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. دیآ قئاف  دوخ  ینیمز  بئاصم  رتشیب  رب  هک  دزاس  یم  رداق  ار  ناسنا  هنادنمشوھ 

دوخ یونعم  تالکشم  مینک  کمک  اھناسنا  هب  هک  تسا  نیا  ام  ۀدمع  راک  لیئانَتَن  ”
رتھب بیترت  نیدب  ات   ، دنشخب هزات  ناج  ار  ناشنھذ  قیرط  نیدب  دنیامن و  لح  ار 

زا نم   . دنبای ماھلا  دنوش و  هدامآ  دوخ  یدام  ۀناگدنچ  تالکشم  لح  یارب  دنناوتب 
مکاح یلیامت  بلغا   . یا هدناوخ  ار  سدقم  باتک  نوچ  مراد  یھاگآ  وت  یمگردرس 
ادخ هب  دمھفب  دناوت  یمن  نادان  ناسنا  هک  ار  یراک  رھ  تیلوئسم  هک  تسا  هدوب 

. تسین دیمھفب  دیناوت  یمن  امش  هک  زیچ  همھ  لوئسم  ًاصخش  ردپ   . دھد تبسن 
بسح رب  ردپ  ۀدش  ردقم  ۀنادنمدرخ  هنالداع و  نوناق  کی  هک  لیلد  نیا  هب  طقف 

زا ًادمع  ای  ًاوھس  وت  هک  ارچ   ، نکن کش  وا  رھم  هب   ، دزاس یم  روجنر  ار  امش  قافتا 
. یا هدرک  یطخت  یھلا  نوناق  نینچ 

ینیب فرژ  اب  طقف  رگا  هک  دراد  دوجو  سدقم  باتک  رد  یدایز  بلاطم   ، لیئانَتَن اما  ”
: هدش هتشاگن  هک  یروآ  یمن  رطاخ  هب  ایآ   . داد یم  شزومآ  وت  هب  یدناوخ  یم 
دنوادخ اریز   ، وشن رطاخ  هدرزآ  وا  بیدأت  زا  ؛ و  شابن رازیب  دنوادخ  هیبنت  زا   ، مرسپ ’

هک ار  یدنزرف  یردپ  رھ  هک  هکنانچ   ، دنک یم  بیدأت   ، دراد یم  تسود  هک  ار  نانآ 
راچد التبا  هب  ار  یسک  لیم  یور  زا  دنوادخ  ‘ ’ . دنک یم  بیدأت  تسوا  یدونشخ  ۀیام 
تعیرش زا  نونکا  اما   ، مدش فرحنم   ، موش التبا  راچد  هک  نآ  زا  شیپ  ‘ ’ . دزاس یمن 

‘. مریگ ارف  ار  یھلا  نیناوق  مناوتب  قیرط  نآ  زا  ات  دوب  وکین  میارب  التبا   . منک یم  یوریپ 
ریز هک  یلاح  رد   ، تسامش هاگھانپ  نادواج  یادخ   . مھاگآ امش  هودنا  مغ و  زا  ’

هاگھانپ کی  ناگدیدمتس  یارب  نینچمھ  دنوادخ  ‘ ’ . تسا نادواج  ناوزاب  امش 
رتسب رب  ار  وا  دنوادخ  ‘ ’ . یراوشد تاظحل  رد  شخب  شمارآ  ِنما  ناکم  کی   ، تسا

هک روطنامھ  ‘ ’ . درک دھاوخن  شومارف  ار  نارامیب  دنوادخ  ؛  درک دھاوخ  تیوقت  التبا 
ییاھنآ هب  تبسن  زین  دنوادخ   ، دھد یم  ناشن  یزوسلد  شنادنزرف  یارب  ردپ  کی 

دراد دای  هب  وا  ؛  دسانش یم  ار  امش  مسج  وا  ‘ ’ . تسا زوسلد  دنسرت  یم  وا  زا  هک 
ار ناشیاھمخز  دشخب و  یم  مایتلا  ار  ناگتسکشلد  وا  ‘ ’ . دیتسھ کاخ  امش  هک 
رد یھانپرس   ، یراتفرگ ماگنھ  رد  نادنمزاین  توق   ، نایاونیب دیما  وا  ‘ ’ . ددنب یم 

ورین نافیعض  هب  وا  ‘ ’ . تسا هدننک  ناریو  یامرگ  یارب  ینابیاس  ، و  اھنافوط
درخ ِین  وا  ‘ ’ . دنک یم  اطع  تردق  دنرادن  ییورین  چیھ  هک  یناسک  هب  ، و  دشخب یم 
نایم زا  یتقو  ‘ ’ . درک دھاوخن  شوماخ  ار  وس  مک  ۀلیتف  ، و  تسکش دھاوخن  ار  هدش 
ار وت  تکالف  یاھرھن  هک  یماگنھ  ، و  دوب مھاوخ  وت  اب   ، ینک یم  روبع  التبا  یاھبآ 
ار ناگتسکشلد  ات  هداتسرف  ارم  وا  ‘ ’ . درک مھاوخن  کرت  ار  وت   ، دنزاس یم  زیربل 

‘. مھد یلست  ار  نارادازع  ۀمھ  ، و  منک مالعا  ناریسا  هب  ار  یدازآ   ، مشخب مایتلا 
‘“ . دزیخ یمنرب  کاخ  زا  التبا   . دراد دوجو  حالصا  التبا  رد  ’
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زا یرایسب  ارچ  دیسرپ  یسیع  زا  نینچمھ  انحوی  هک  دوب  ادیص  تیب  رد  بش  نیمھ 
هبرجت ار  التبا  همھ  نیا  دنرب و  یم  جنر  یرامیب  همھ  نیا  زا  هانگ  یب  رھاظ  هب  دارفا 
رگید دراوم  یرایسب  ۀرمز  رد   ، انحوی یاھشسرپ  هب  خساپ  رد  داتسا   . دننک یم 

: تفگ

نآ ایآ   . ینک یمن  کرد  ار  ندیشک  جنر  ۀدمع  فدھ  ای  یتخس  ینعم  وت   ، مرسپ ”
ار بویا —  بئاصم  ۀرابرد  سدقم  باتک  ناتساد  یماس —  تایبدا  راکھاش 
هافر ِییوگزاب  اب  زیگنا  تفگش  لیثمت  نیا  هنوگچ  یروآ  یمن  دای  هب  ایآ  ؟  یا هدناوخن 
اب بویا  هک  یروآ  یم  دای  هب  یبوخ  هب  وت  ؟  دوش یم  زاغآ  دنوادخ  مداخ  یدام 

یگدنز نیا  رد  اھناسنا  هک  رگید  زیچ  رھ  ، و  یتمالس  ، هاگیاج  ، تزع  ، تورث  ، نادنزرف
هک میھاربا  نادنزرف  یاھشزومآ  قباطم   . دوب هتفای  تکرب  دنھد  یم  اھب  نآ  هب  تقوم 
یھلا فطل  یفکم  ۀناشن  ًالماک  یدام  هافر  نینچ   ، دندوب مارتحا  دروم  نامز  لوط  رد 

دنوادخ فطل  ۀدنھد  ناشن  تقوم  هافر  نینچ  یدام و  یاھییاراد  نینچ  اما   . دوب
هک دراد  یم  تسود  ار  ناریقف  ردقنامھ  تسرد  تشھب  رد  نم  ردپ   . دنتسین

. دوش یمن  لئاق  صاخشا  یارب  یا  هژیو  زایتما  چیھ  وا  ؛  ار نادنمتورث 

یلاح رد   ، دوش یم  لابند  هیبنت  دمایپ  اب  دوز  ای  رید  یھلا  نوناق  زا  یطخت  هچ  رگا  ”
هک ینادب  دیاب  زاب   ، دننک یم  ورد  دنراک  یم  هک  ار  هچنآ  ماجنارس  ًاعطق  اھناسنا  هک 

ود رھ  شناتسود  بویا و   . تسین نیشیپ  هانگ  یارب  هیبنت  کی  هشیمھ  یرشب  جنر 
هک یشنیب  اب  . و  دنبایب دوخ  یاھ  یمگردرس  یارب  نیتسار  یخساپ  دنتسناوتن 
نیا رد  اھنآ  هک  ار  ییاھتمسق  یناوت  یم  یتخس  هب   ، یتسھ دنم  هرھب  نآ  زا  نونکا 
یلاح رد   . یھد تبسن  ادخ  ای  ناطیش  هب  دنروآ  یم  رد  شیامن  هب  اتمھ  یب  لیثمت 
زا ار  دوخ  یفسلف  تالکشم  لح  ای  دوخ  ینالقع  یاھیراوشد  لح  هار  بویا  هک 
نیع رد  یتح  وا  ؛  تفای تسد  یگرزب  یاھیزوریپ  هب  ًاعطق   ، درکن ادیپ  التبا  قیرط 
تفای زارف  یونعم  یاھ  هلق  نآ  هب  دوخ  کیژولوئت  یعافد  عضاوم  یشاپورف  طیارش 
زا یزادنا  مشچ  سپس  ‘؛  مرفنتم مدوخ  زا  نم  : ’ دیوگب هناقداص  تسناوت  یم  هک 
هب  ، هدش مھف  ءوس  یالتبا  قیرط  زا  یتح  بویا  اذل   . دش اطعا  وا  هب  دنوادخ  تاجن 
مداخ هک  یماگنھ   . تفای زارف  یونعم  شنیب  یقالخا و  مھف  ِیرشب  قوف  حطس 

لصاح یحور  شمارآ  کی   ، دَرَوآ یم  تسد  هب  ار  دنوادخ  زا  یشنیب  هدید  جنر 
. تسا رتارف  یرشب  مھف  مامت  زا  هک  دوش  یم 

شیوخ بئاصم  رد  هک  داد  زردنا  هدید  جنر  نآ  هب   ، زافیلِا  ، بویا تسود  نیتسخن  ”
هب دوب  هدرک  هیصوت  نارگید  یارب  دوخ  هافر  یاھزور  لوط  رد  هک  ار  یرابدرب  نامھ 

دامتعا دوخ  بھذم  هب   ، بویا : ’ تفگ نیغورد  ۀدنھد  یلست  نیا   . دَرَوآ رد  شیامن 
التبا هب  هک  ناراکتسرد  هن  دنتسھ و  ناریرش  نیا  هک  شاب  هتشاد  رطاخ  هب  ؛  نک
راچد التبا  هب  تروصنیا  ریغ  رد   ، یتسھ هیبنت  نیا  قیال  ًامتح  وت   . دنوش یم  راچد 
دناوت یمن  یناسنا  چیھ  دنوادخ  رظن  زا  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  وت   . یدش یمن 
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رھ هب   . دنوش یمن  قفوم  زگرھ  ناریرش  عقاو  رد  هک  یناد  یم  وت   . دشاب راکتسرد 
عفن یارب  طقف  ادخ  دیاش  ، و  تسا تبیصم  ناسنا  ریدقت  هک  دسر  یم  رظن  هب   ، لاح

نینچ زا  تسناوتن  هراچیب  بویا  هک  تسین  روآ  بجعت  ‘ . دنک یم  هیبنت  ار  وت  تدوخ 
. دروآ تسد  هب  یدایز  شمارآ  یرشب  یالتبا  لکشم  زا  یریبعت 

ۀدش هتفریذپ  ِتایھلا  هاگدید  زا  نآ  یتسرد  مغر  هب   ، دَدلِب  ، وا مود  تسود  زردنا  اما  ”
. دشاب لداعان  دناوت  یمن  ادخ  : ’ تفگ دَدلِب   . دوب رت  هدننک  هدرسفا  یتح   ، راگزور نآ 

ریغ رد   ، یراکاطخ ًامتح  وت  ؛  دندش کالھ  هک  دندوب  راکھانگ  ًامتح  وت  نادنزرف 
ًاعطق ادخ   ، یتسھ راکتسرد  یتسار  هب  رگا  . و  یدش یمن  التبم  روطنیا  تروصنیا 
ناسنا اب  ادخ  یاھدروخرب  خیرات  زا  دیاب  وت   . تخاس دھاوخ  اھر  تیاھتبیصم  زا  ار  وت 

‘. دزاس یم  دوبان  ار  ناریرش  طقف  لاعتم  رداق  هک  یریگب  دای 

نم : ’ تفگ وا   . داد خساپ  شناتسود  هب  بویا  هنوگچ  هک  یروآ  یم  دای  هب  سپس  ”و 
دناوت یم  ادخ  هنوگچ   . دونش یمن  کمک  یارب  ارم  دایرف  ادخ  هک  مناد  یم  یبوخ  هب 
مراد نم  ؟  دنک یشوپ  مشچ  ًالماک  نم  یھانگ  یب  زا  لاح  نامھ  رد  دشاب و  لداع 

ایآ  . مروآ تسد  هب  یتیاضر  چیھ  لاعتم  رداق  هب  لسوت  زا  مناوت  یمن  هک  مرب  یم  یپ 
لمحت ار  ناریرش  طسوت  ناکین  رازآ  تیذا و  ادخ  هک  یھد  صیخشت  یناوت  یمن 

هب هظحالم  یارب  یسناش  هچ   ، تسا فیعض  رایسب  ناسنا  هک  اجنآ  زا  ؟ و  دنک یم 
، و تسا هدیرفآ  ارم  متسھ  هک  روطنآ  ادخ  ؟  دراد قلطم  رداق  یادخ  کی  ناتسد 
ًالصا . و  متسھ عافد  یب  نم   ، دنک یم  لمع  نم  دض  رب  بیترت  نیدب  هک  یماگنھ 

؟‘ مشکب جنر  راب  تکالف  ۀویش  نیا  هب  طقف  هک  دیرفآ  ارم  ادخ  ارچ 

یاھ هدیا  شناتسود و  زردنا  هب  هجوت  اب  ار  بویا  شرگن  دناوت  یم  یسک  هچ  ”و 
ایآ ؟  دشکب شلاچ  هب  دوب  هدرک  لوغشم  ار  شدوخ  نھذ  هک  دنوادخ  زا  زیمآاطخ 

هک تشاد  رفاو  لیم  هک  نیا  ، و  دوب یناسنا  یادخ  کی  قاتشم  بویا  هک  ینیب  یمن 
کرد دناد و  یم  ار  ناسنا  ِیریذپانف  تیعضو  هک  دنک  زاین  زار و  یھلا  یدوجوم  اب 
ینالوط زارف  زا  لوا  ِیگدنز  نیا  زا  یشخب  ناونع  هب  بلغا  ناراکتسرد  هک  دنک  یم 

ردپ یوس  زا  ناسنا  دنزرف  ور  نیا  زا  ؟  دنوش التبا  لمحتم  دیاب  یھانگ  یب  اب  تشھب 
هک ار  یناسک  ۀمھ  دناوتب  هک  دنک  یگدنز  ار  مسج  رد  یتایح  نانچ  هک  تسا  هدمآ 

یلست و دنوش  هدناوخ  ارف  بویا  بئاصم  ِندش  لمحتم  یارب  دیاب  سپ  نیا  زا 
. دھد نیکست 

هب ار  یا  هدنھد  نیکست  رتمک  نانخس  یتح   ، رَفوُص  ، بویا تسود  نیموس  سپس  ”
اریز  ، ینک یم  یشنماسراپ  یاعدا  هک  یھلبا  وت  : ’ تفگ هک  هاگنآ   ، دروآ نابز 
یاھھار کرد  هک  منک  یم  فارتعا  نم  اما   . یا هدش  التبم  هنوگ  نیدب  هک  منیب  یم 

هتشاد دوجو  ناھنپ  یدوصقم  وت  یاھ  یتخبدب  مامت  رد  دیاش   . تسا نکممریغ  ادخ 
زا ًامیقتسم   ، داد شوگ  دوخ  تسود  هس  ۀمھ  هب  بویا  هک  نیا  زا  سپ  و  ‘ . دشاب
زا هک  ناسنا  یاھزور   ’ هک درک  ار  تیعقاو  نیا  یاعدا  ، و  درک کمک  تساوخرد  ادخ 
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‘. تسا یراوشد  زا  رپ  کدنا و  هدش  دلوتم  نز 

رت و هدننک  مھتم   ، رتریگتخس زافیلِا   . دش زاغآ  شناتسود  اب  هسلج  نیمود  سپس  ”
رَفوُص  . دش هتفشآرب  شناتسود  هب  تبسن  بویا  ریقحت  زا  دَدلِب   . دش رتزیمآ  هنعط 

دوب و هدش  رجزنم  شناتسود  زا  ماگنھ  نیا  ات  بویا   . درک رارکت  ار  دوخ  راب  هودنا  زردنا 
یادخ ربارب  رد  لداع  یادخ  کی  هب  وا  نونکا  ، و  دش لسوتم  ادخ  هب  هرابود 

یبھذم شرگن  رد  یتح  دوب و  هتفای  مسجت  شناتسود  ۀفسلف  رد  هک  یتلادع  یب 
کی هب  تبسن  یمرگلد  هب  بویا  سپس   . دش لسوتم  دوب  هدش  سیدقت  شدوخ 
اب نآ  رد  یناسنا  دوجو  یاھ  یتلادع  یب  تسا  نکمم  هک   ، درب هانپ  هدنیآ  یگدنز 
هب ار  بویا   ، ناسنا زا  کمک  تفایرد  رد  یناوتان   . دوش حالصا  یرتشیب  تلادع 
گرزب ییالقت  کش  نامیا و  نایم  شبلق  رد  سپس   . دھد یم  قوس  ادخ  تمس 
ناور ؛  دنک یم  تایح  رون  ندید  هب  عورش  یرشب  ربجنر  ماجنارس   . دھد یم  یور 
نکمم وا  ؛  دبای یم  زارف  تعاجش  دیما و  زا  ینیون  یاھ  هلق  هب  وا  ۀدش  هجنکش 

ار یزوریپ  دایرف  نآ  نونکا  وا  نشور  ناور  اما   ، دریمب یتح  دوش و  جنر  لمحتم  تسا 
!‘ تسا هدنز  نم  هاوخداد  : ’ دھد یم  رس 

هیبنت یارب  ار  ناکدوک  ادخ  هک  ار  نیرتکد  نیا  هک  تشاد  قح  عومجم  رد  بویا  ”
هک دریذپب  دوب  هدامآ  هشیمھ  بویا   . دشکب شلاچ  هب  دزاس  یم  التبم  ناشنیدلاو 

تشرس زا  ناور  ۀدننک  اضرا  ۀفشاکم  کی  یوزرآ  وا  اما   ، تسا راکتسرد  ادخ 
هدید جنر  یاھناسنا   . تسا نیمز  رد  ام  تلاسر  نیا  . و  تشاد ار  نادواج  یصخش 

مورحم ینامسآ  ردپ  ششخب  کرد  دنوادخ و  رھم  تخانش  یلست  زا  رگید 
یارب دش  هتفگ  دابدرگ  نایم  زا  هک  دنوادخ  نانخس  هک  یلاح  رد   . دش دنھاوخن 
دنوادخ هک  دیا  هتفرگ  دای  شیپ  زا  امش   ، دوب دنمھوکش  موھفم  کی  شنایب  ِراگزور 
تروص هب  ناسنا  بلق  نورد  زا  وا  هکلب   ، دزاس یمن  راکشآ  هنوگ  نیدب  ار  شدوخ 

ایآ ‘ . رادرب ماگ  نآ  رد  ؛  تسا نیا  هار  : ’ دیوگ یم  نخس  روطنیا  میالم  مارآ و  ییادص 
تسا هدش  نآ  وا  هک  نیا  ، و  دنیزگ یم  ینکس  وت  نورد  رد  ادخ  هک  ینک  یمن  کرد 

!“ دزاسب تسھ  وا  هک  تروص  نآ  هب  ار  وت  وا  ات   ، یتسھ وت  هک 

نادنزرف لیم  یور  زا  ینامسآ  ردپ  : ” دومن نایب  ار  رخآ  ۀتفگ  نیا  یسیع  سپس 
یاھیتساک نامز و  یاھدادخر  لیلد  هب  ادتبا  ناسنا   . دزاس یمن  التبم  ار  اھناسنا 
یاھدمایپ لیلد  هب  سپس  وا   . دوش یم  التبا  راچد  یکیزیف  غلابان  دوجو  کی  رابنایز 

ماجنارس . و  دوش یم  التبا  راچد  رون —  تایح و  نیناوق  زا  یطخت  هانگ —  ناما  یب 
ییاورنامرف دض  رب  شروش  رد  ار  شدوخ  ۀنارورش  ِیراشفاپ  لصاح  ناسنا 

هیبنت کی  ناسنا  یاھیتخب  هریت  اما   . دنک یم  ورد  نیمز  رد  تشھب  ۀناشنماسراپ 
یارب یدایز  یاھراک  دناوت  یم  ناسنا   . دنتسین یھلا  تواضق  زا  یشان  ِیصخش 
یارب راب و  کی  اما   . داد دھاوخ  ماجنا  دھد و  ماجنا  دوخ  یارذگ  یاھتبیصم  شھاک 
ناطیش تساوخرد  هب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  دیبای  ییاھر  تافارخ  نیا  زا  هشیمھ 
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یاھناسنا یتح  هک  دیبایرد  طقف  ات  دینک  هعلاطم  ار  بویا  باتک   . دزاس یم  التبا  راچد 
رد هناقداص  روط  هب  ار  دنوادخ  زا  تسردان  ۀدیا  دنچ  تسا  نکمم  زین  تشرس  کین 
راچد روآدرد  روط  هب  هک  بویا  یتح  هنوگچ  هک  دینک  هجوت  سپس  ؛ و  دننارورپب نھذ 

. تفای ار  تاجن  شمارآ و  یادخ   ، زیمآاطخ یاھشزومآ  نینچ  مغر  هب   ، دوب هدش  التبا 
ناونع هب  هک  ار  تایح  رون  ات  دومن  خاروس  ار  التبا  یاھربا  وا  نامیا  ماجنارس 

“. دھد صیخشت  دوش  یم  یراج  ردپ  زا  هنادواج  تلادع  هدنھد و  افش  ششخب 

اب وگتفگ  نیا  ۀجیتن  رد   . درک قمعت  شبلق  رد  دایز  یاھزور  اھ  هتفگ  نیا  نوماریپ  انحوی 
رد وا  ، و  درک رییغت  ریگمشچ  یا  هنوگ  هب  وا  ۀدنامیقاب  رمع  رساترس   ، غاب رد  داتسا 
رد ار  دوخ  یاھھاگدید  نویراوح  ریاس  دوش  بجوم  ات  درک  شالت  رایسب  دعب  مایا 
انحوی اما   . دنھد رییغت  یرشب  لومعم  بئاصم  زا  دوصقم  ، و  تشرس  ، عبنم اب  هطبار 

. درکن تبحص  زگرھ  وگتفگ  نیا  ۀرابرد  داتسا  تمیزع  زا  دعب  ات 

هدش کشخ  تسد  اب  یدرم  - 7

روت نیمود  رد  نارگتراشب  دیدج  هورگ  نویراوح و  تمیزع  زا  شیپ   ، تبس نیمود 
یگدنز یاھیداش   ” نوماریپ موحانرفک  یاسینک  رد  یسیع   ، لیلج رد  هظعوم 

نایاپ هب  ار  دوخ  نانخس  یسیع  هک  یماگنھ   . درک یم  تبحص  هناشنماسراپ “
ماحدزا شرود  هب  نایالتبم  ، و  نارامیب  ، اھ جیلفا   ، نیلولعم زا  گرزب  هورگ  کی   ، دناسر

زا یرایسب   ، نویراوح  ، نینچمھ هورگ  نیا  رد   . دندوب افش  لابند  هب  دندرک و 
هک اج  رھ   . دنتشاد روضح  میلشروا  زا  یسیرف  ناسوساج  ، و  دیدج نارگتراشب 
نآ  ،( دوب ردپ  راک  ماجنا  لابند  هب  اھ  هپت  رد  هک  یماگنھ  زج  هب   ) تفر یم  یسیع 

. دندرک یم  لابند  ار  وا  ًانیقی  میلشروا  ِسوساج  شش 

ِنایسیرف ربھر   ، دوب وگتفگ  لاح  رد  مدرم  اب  دوب و  هداتسیا  یسیع  هک  یلاح  رد 
دسرپب دوش و  کیدزن  وا  هب  تشاد  او  ار  هدش  کشخ  تسد  کی  اب  یدرم  سوساج 

. دشاب کمک  لابند  هب  یرگید  زور  رد  دیاب  ای  تسا  زاجم  تبس  زور  رد  نتفای  افش  ایآ 
طسوت هک  تفایرد  ، و  دینش ار  شنانخس   ، دید ار  درم  نآ  یسیع  هک  یماگنھ 
وت رگا   . مسرپب یلاؤس  وت  زا  ات  ولج  ایب  : ” تفگ  ، هدش هداتسرف  نایسیرف 
نییاپ ایآ   ، داتفا یم  یلادوگ  لخاد  هب  تبس  زور  رد  وا  یتشاد و  یدنفسوگ 

زور رد  ییاھراک  نینچ  ماجنا  ایآ  ؟  یدروآ یم  نوریب  هب  یتفرگ و  یم  ار  وا  یتفر و  یم 
رد هنوگ  نیدب  ندرک  کین  راک   ، داتسا یرآ  : ” داد خساپ  درم  و  ؟ “ تسا زیاج  تبس 

، درک یم  وگتفگ  نانآ  ۀمھ  اب  یسیع  هک  یلاح  رد  سپس  “ . تسا زیاج  تبس  زور 
ارم دیتسناوت  یم  رگا   . دیا هداتسرف  نم  روضح  هب  ار  درم  نیا  ارچ  مناد  یم  : ” تفگ
ادیپ نم  رد  فلخت  یارب  یلیلد  مھد  ناشن  محرت  تبس  زور  رد  هک  دینک  هسوسو 
لابقادب دنفسوگ  ندروآ  نوریب  هک  دیدرک  تقفاوم  توکس  رد  امش  ۀمھ   . دیدرک یم 
هک مناوخ  یم  ارف  ار  امش  نم  ، و  تسا زیاج  تبس  رد  یتح   ، لادوگ لخاد  زا 
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هب تبسن  طقف  هن  تبس  زور  رد  زیمآرھم  ینابرھم  نداد  ناشن  دیھد  یھاوگ 
کی زا  ناسنا  کی  ردقچ   . تسا زیاج  اھناسنا  هب  تبسن  نینچمھ  هکلب   ، تاناویح

زور رد  اھناسنا  هب  ندرک  یکین  هک  منک  یم  مالعا  نم  تسا ! رتدنمشزرا  دنفسوگ 
، دنداتسیا توکس  رد  وا  ربارب  رد  اھنآ  ۀمھ  هک  روطنیمھ  و  “ . تسا زیاج  تبس 
مرانک رد  اجنیا  : ” تفگ دوب  هدش  کشخ  شتسد  هک  یدرم  هب  باطخ  یسیع 
تساوخ نیا  هک  ینادب  یناوت  یم  هک  نونکا  . و  دننیبب ار  وت  دنناوتب  همھ  ات  تسیاب 
نتفای افش  هب  نامیا  رگا   ، یھد ماجنا  کین  راک  تبس  زور  رد  هک  تسا  نم  ردپ 

“. ینک زارد  ار  دوخ  تسد  مھاوخ  یم  وت  زا   ، یشاب هتشاد 

. دش ملاس  شتسد   ، درک زارد  ار  دوخ  ۀدش  کشخ  تسد  درم  نیا  هک  روطنیمھ  و 
تساوخ اھنآ  زا  یسیع  اما   ، دنربب شروی  نایسیرف  هب  هک  دندمآرب  ددص  رد  مدرم 
یارب تبس  رد  ندرک  یکین  هک  متفگ  امش  هب  نونکا  نم  : ” تفگ ، و  دنشاب مارآ 

هب دیناسرب و  بیسآ  هک  مدادن  شزومآ  امش  هب  اما   ، تسا زیاج  ناج  نداد  تاجن 
زور هک  نیا  دوجو  اب  دندش و  رود  نیگمشخ  نایسیرف  “ . دیھدب هار  نتشک  هب  لیم 
اھنآ  . دنتخادرپ تروشم  هب  سیدورھ  اب  دنتفر و  هیربط  هب  ًاروف  ناباتش   ، دوب تبس 

دنزیگنارب و ار  وا  بصعت  ات  دنداد  ماجنا  دنتشاد  ناشناوت  رد  هک  ار  یراک  رھ 
دض رب  مادقا  زا  سیدوریھ  اما   . دنزاس نامیپ  مھ  دوخ  اب  یسیع  دض  رب  ار  نایدوریھ 

. دنربب میلشروا  هب  ار  دوخ  تایاکش  هک  درک  هیصوت  اھنآ  هب  ، و  دیزرو عانتما  یسیع 

شلاچ هب  خساپ  رد  یسیع  طسوت  هک  دوب  هزجعم  کی  زا  دروم  نیتسخن  نیا 
شیامن کی  ناونع  هب  هن   ، ار هزجعم  حالطصا  هب  نیا  داتسا  . و  دش ماجنا  شنانمشد 

تحارتسا لیدبت  دض  رب  رثؤم  ضارتعا  کی  ناونع  هب  هکلب   ، دوخ شخبافش  تردق 
رشب عون  مامت  رب  ینعم  یب  یاھتیدودحم  زا  یعقاو  تراسا  کی  هب   ، بھذم ِتبس 
هک درک  تباث  ، و  تشگزاب شراک  هب  راک  گنس  کی  ناونع  هب  درم  نیا   . دومن ارجا 
لابند یراکتسرد  یرازگرکش و  یگدنز  کی  اب  شیافش  هک  تسا  یناسک  زا  یکی 

. دش

ادیص تیب  رد  هتفھ  نیرخآ  - 8

تبسن دوخ  شرگن  رد  میلشروا  ناسوساج   ، ادیص تیب  رد  تماقا  ۀتفھ  نیرخآ  رد 
هب نایسیرف  نیا  زا  نت  هس   . دندش دایز  فالتخا  راچد  شیاھشزومآ  یسیع و  هب 

رد  ، انثا نیا  رد   . دنتفرگ رارق  ریثأت  تحت  رایسب  دندوب  هدینش  هدید و  هک  هچنآ  ۀطساو 
ینلع روط  هب   ، دوھی یلاع  یاروش  زا  ذوفن  اب  ناوج و  وضع  کی   ، میھاربا  ، میلشروا

. تفای دیمعت  مآولیس  ضوح  رد  رینبَا  طسوت  دومن و  یرادبناج  یسیع  یاھشزومآ  زا 
ادیص تیب  هب  یناناسر  مایپ  ًاروف  ، و  دش هدز  ناجیھ  دادخر  نیا  زا  میلشروا  مامت 

. دنوش هدناوخ  ارف  یسیرف  سوساج  شش  ات  دندش  مازعا 
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اب دوب  هداد  شیک  رییغت  یھاشداپ  یارب  لیلج  ِنیشیپ  روت  رد  هک  ینانوی  فوسلیف 
توعد یسیع  زا  اھنآ  رگید  راب  ، و  تشگزاب هیردنکسا  دنمتورث  نایدوھی  زا  یخرب 
کی زین  بھذم و  هفسلف و  کرتشم  ۀسردم  کی  سیسأت  روظنم  هب  هک  دندرک 

. درک در  هنابدؤم  ار  توعد  نیا  یسیع  اما   . دیایب نانآ  رھش  هب  نارامیب  یارب  هاگنامرد 

تمرک مان  هب  دادغب  زا  هسلخ  ربمایپ  کی  ادیص  تیب  هاگودرا  رد  نامز  نیا  رد  ًادودح 
تفر یم  ورف  هسلخ  رد  یتقو  ربمایپ  حالطصا  هب  نیا   . دش دراو  ادیص  تیب  هب 

یاھباوخ دش  یم  لتخم  شباوخ  هک  یماگنھ  ، و  دید یم  یبیجع  یاھایور 
رویغ نوعمش  ، و  درک داجیا  یدایز  لالتخا  هاگودرا  رد  وا   . دید یم  یروآ  تفگش 
یسیع اما   ، دوب هتفیرف  دوخ  رھاظتم  درف  نیا  اب  یتخس  ًاتبسن  دروخرب  رادفرط 

ۀیلک  . دشاب هتشاد  لماک  لمع  یدازآ  زور  دنچ  یارب  داد  هزاجا  وا  هب  درک و  هلخادم 
نادب وا  یاھشزومآ  هک  دنداد  صیخشت  یدوز  هب  دندینش  ار  وا  ۀظعوم  هک  یناسک 
هب وا   . تسین تسرد  دوش  یم  عقاو  یرواد  دروم  یھاشداپ  تراشب  اب  هک  هنوگ 
اب ار  نادرگرس  رادیاپان و  یاھناور  زا  نیجود  مین  طقف  ، و  تشگزاب دادغب  هب  یدوز 

دوواد  ، دنک تطاسو  دادغب  ربمایپ  نآ  یارب  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ  اما   . درب دوخ 
سپ ، و  درب هچایرد  لخاد  هب  ار  تمرک   ، هدش بوصنم  دوخ  ۀتیمک  کی  کمک  اب   ، یدبز
کی ، و  دورب اجنآ  زا  هک  درک  هیصوت  وا  هب   ، درب ورف  بآ  لخاد  هب  ار  وا  ًاررکم  هک  نیا  زا 

. دزاسب دنک و  یھدنامزاس  ار  شدوخ  هاگودرا 

زا ار  شلقع  هک  دومن  یوردنت  نانچ   ، یقینیف نز  کی   ، نویرام تب   ، زور نیمھ  رد 
قرغ دوب  کیدزن  بآ  یور  نتفر  هار  یارب  شالت  رطاخ  هب  هک  نیا  زا  دعب  ، و  داد تسد 

. دش هداتسرف  نوریب  هب  شناتسود  طسوت   ، دوش

هب ار  دوخ  یویند  لاوما  ۀمھ   ، یسیرف ِمیھاربا   ، میلشروا دیدج  ۀداد  شیک  رییغت 
دصکی یروف  مازعا  ات  درک  یدایز  کمک   ، ششخب نیا  ، و  درک ادھا  نویراوح  ۀنازخ 

ار هاگودرا  ندش  هتسب  ربخ  سایردنآ   . دزاس نکمم  ار  هتفای  شزومآ  ًادیدج  رگتراشب 
هک نیا  ای  دنورب و  دوخ  ۀناخ  هب  هک  دندش  یم  هدامآ  همھ  ، و  دوب هدرک  مالعا  شیپ  زا 

. دننک لابند  لیلج  لخاد  هب  ار  نارگتراشب 

جیلفا نداد  افش  - 9

دوخ رادید  نیرخآ  یرازگرب  لاح  رد  یسیع  هک  یماگنھ   ، ربتکا  1 ، هعمج رھظ  زا  دعب 
شش اب  ، و  یشاپورف لاح  رد  ِهاگودرا  ناربھر  ریاس  ، و  نارگتراشب  ، نویراوح اب 
گرزب شیاجنگرپ و  قاتا  رد  عمج  نیا  یولج  فیدر  رد  هک  میلشروا  زا  یسیرف 

نیرتریظن یب  نیرت و  بیجع  زا  یکی   ، دوب دندوب  هتسشن  یدبز  ۀناخ  یولج 
ماگنھ نیا  رد  داتسا   . تسویپ عوقو  هب  نیمز  رد  یسیع  یگدنز  مامت  یاھدادخر 
هتخاس ناراب  لصف  لوط  رد  اھ  ییامھدرگ  نیا  نداد  اج  یارب  هک  گرزب  قاتا  نیا  رد 
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زا میظع  هورگ  کی  طسوت  ًامامت  هناخ   . دوب تبحص  لاح  رد  هداتسیا و  دوب  هدش 
راتفگ یاھتمسق  زا  یخرب  نتفرگ  یارب  ناشیاھشوگ  هب  هک  دوب  هدش  هطاحا  مدرم 

. دندروآ یم  راشف  یسیع 

ناگدنونش طسوت  دوب و  تیعمج  هوبنا  زا  ولمم  هنوگ  نیدب  هناخ  هک  یلاح  رد 
طسوت دوب  التبم  جلف  هب  اھتدم  هک  یدرم   ، دوب هدش  هطاحا  ًالماک  قاتشم 

جیلفا درف  نیا   . دش لقتنم  اجنآ  هب  موحانرفک  زا  کچوک  ۀپاناک  کی  یور  شناتسود 
ِنوراھ اب  وگتفگ  زا  دعب  ، و  تسا ادیص  تیب  کرت  ۀناتسآ  رد  یسیع  هک  دوب  هدینش 
هدروآ یسیع  روضح  هب  هک  تفرگ  میمصت   ، دوب هدش  ملاس  یگزات  هب  هک  راک  گنس 
قیرط زا  هک  دندرک  شالت  وا  ناتسود   . دنک افش  بلط  تسناوت  یم  هک  ییاج   ، دوش
هدرک ماحدزا  یدایز  مدرم  اما   ، دنوش یدبز  لزنم  دراو  ود  رھ  بقع  ولج و  یاھرد 

داد دومنھر  شناتسود  هب  وا  ؛  دیزرو عانتما  تسکش  شریذپ  زا  جیلفا  درف  اما   . دندوب
نآ رد  یسیع  هک  یقاتا  فقس  هب  قیرط  نیا  زا  نانآ  دننک و  هیھت  ییاھنابدرن  هک 

قیرط زا  ار  رامیب  درم  اھیشاک  ندرک  لش  زا  دعب  ، و  دنتفر الاب  درک  یم  تبحص 
داتسا یولج  التبم  درف  هک  نیا  ات   ، دندروآ نییاپ  هناروسج  شا  هپاناک  یور  ییاھبانط 
دنا هدرک  هچ  اھنآ  دید  یسیع  هک  یماگنھ   . دش هداد  رارق  قاتا  فک  یور  ًاروف 

راکتشپ زا  دندوب  وا  اب  قاتا  رد  هک  یناسک  هک  نیا  نمض   ، درک فقوتم  ار  دوخ  تبحص 
ار وت  شزومآ  نم   ، داتسا : ” تفگ جیلفا  درف   . دندرک تریح  شناتسود  رامیب و  درم 

ییاھنآ لثم  نم   . موش ملاس  هک  متسھ  ممصم  نم  اما   ، درک مھاوخن  لتخم 
ملاس نم   . دندرک شومارف  ًاروف  ار  وت  شزومآ  دندرک و  تفایرد  افش  هک  متسین 

یالتبا هک  نیا  مغر  هب  لاح  “ . منک تمدخ  نامسآ  یھاشداپ  رد  مناوتب  ات  موش  یم 
ندید اب  یسیع   ، دوب هدش  دراو  وا  رب  شدوخ  ۀتفر  ردھ  یگدنز  قیرط  زا  درم  نیا 

وت تنامیا   . دندش هدیشخب  وت  ناھانگ  ؛  سرتن  ، رسپ : ” تفگ وا  هب  جیلفا  درف  نامیا 
“. داد دھاوخ  تاجن  ار 

اھنآ اب  هک  ییالکو  نابتاک و  ریاس  هارمھ  هب   ، میلشروا لھا  نایسیرف  هک  یماگنھ 
: دنیوگب دوخ  هب  دندرک  عورش   ، دندینش ار  یسیع  تاراھظا  نیا  دندوب  هتسشن 
نینچ هک  دمھف  یمن  وا  ایآ  ؟  دنک تبحص  هنوگ  نیدب  دنک  یم  تأرج  درم  نیا  هنوگچ  ”
اب یسیع  ؟ “ دشخبب ار  هانگ  دناوت  یم  ادخ  زج  یسک  هچ  ؟  تسا رفک  یتاملک 
هنوگ نیدب  دوخ  نایم  رد  ناشنھذ و  نورد  رد  اھنآ  هک  دوخ  حور  رد  رما  نیا  کرد 

لالدتسا نینچ  ناتبلق  رد  ارچ  : ” تفگ درک و  تبحص  اھنآ  اب  دندرک  لالدتسا 
هک دنک  یم  یقرف  هچ  ؟  دینک یم  تواضق  نم  یور  هک  دیتسھ  هک  امش  ؟  دینک یم 
هار رادرب و  ار  دوخ  کشت   ، زیخرب ای   ، دش هدیشخب  تناھانگ   ، میوگب جیلفا  درف  نیا  هب 

دنزرف هک  دینادب  ماجنارس  دینیب  یم  ار  اھنیا  ۀمھ  هک  امش  هک  نیا  یارب  اما  ؟  ورب
مھاوخ التبم  درم  نیا  هب   ، دراد ار  ناھانگ  ششخب  تردق  هتیروتا و  نیمز  رد  ناسنا 
یسیع هک  یماگنھ  و  “ . ورب تدوخ  ۀناخ  هب  ، و  رادرب ار  دوخ  کشت   ، زیخرب  ، تفگ

زاب وا  یارب  ار  هار  اھنآ  هک  روطنیمھ  ، و  تساخرب جیلفا  درف   ، درک تبحص  هنوگ  نیدب 
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دندید ار  اھزیچ  نیا  هک  یناسک  . و  تفر نوریب  اھنآ  ۀمھ  ربارب  رد  وا   ، دندرک یم 
اعد یرایسب  هک  نیا  نمض   ، درک صخرم  ار  ییامھدرگ  سرطپ   . دندش هدز  تفگش 

یاھدادخر نینچ  نیا  زا  شیپ  زگرھ  هک  دندرک  فارتعا  ، و  دنداد لالج  ار  ادخ  دندرک و 
. دندوب هدیدن  ار  یبیجع 

زا ات  دندیسر  هار  زا  دوھی  یلاع  یاروش  ناناسر  مایپ  هک  دوب  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح  و 
ار مایپ  نیا  اھنآ  هک  یماگنھ   . دندرگزاب میلشروا  هب  دنھاوخب  سوساج  شش 
اھنآ هک  نیا  زا  دعب  ؛ و  دنتخادرپ ثحب  هب  یدج  روط  هب  دوخ  نایم  رد   ، دندینش

میلشروا هب  ناناسر  مایپ  اب  وا  رایتسد  ود  ربھر و   ، دندرک مامت  ار  دوخ  یاھثحب 
یسیع هب  نامیا  هب  سوساج  نایسیرف  زا  نت  هس  هک  نیا  نمض   ، دنتشگزاب

ناونع هب  ، و  دنتفای دیمعت  سرطپ  طسوت   ، دنتفر هچایرد  هب  ًاروف  دندرک و  فارتعا 
. دنتخادرپ نویراوح  اب  یناحور  یرایمھ  هب  یھاشداپ  نادنزرف 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 149
هظعوم روت  نیمود 

دالیم زا  دعب  لاس 28  ربتکا   3 ، هبنشکی زور  زا  لیلج  ِیمومع  ۀظعوم  روت  نیمود 
. دیسر نایاپ  هب  ربماسد  رد 30  ، و  تفای همادا  هام  هس  ًابیرقت  دش و  زاغآ  حیسم 
ًادیدج هورگ  طسوت  اھنآ   . دندرک تکرش  شالت  نیا  رد  شنویراوح  هدزاود  یسیع و 
رگید رامشیب  صاخشا  طسوت  رگتراشب و  زا 117  لکشتم  یا  هدش  هتفرگ  راک  هب 
، اتیراباد  ، عیفای  ، سیمالوتپ  ، ارَدَج زا  روت  نیا  رد  اھنآ   . دندش یم  یرای  دنمقالع 

، و سایلوج ادیص –  تیب   ، الامج  ، سوپیھ  ، ایچیرات  ، سیلوپوتیکسا  ، لیعرزی  ، وُّدِجَم
. دندرک رادید  رگید  یاھاتسور  اھرھش و  یرایسب 

هک دنتساوخ  یسیع  زا  تمیزع  زا  شیپ   ، سرطپ سایردنآ و   ، حبص هبنشکی  نیا  رد 
رد تفگ  ، و  تفریذپن داتسا  اما   ، دھدب دیدج  نارگتراشب  هب  ار  ییاھن  یاھدومنھر 

دنناوت یم  لوبق  لباق  یا  هنوگ  هب  نارگید  هک  ار  ییاھراک  نآ  هک  تسین  وا  ورملق 
بوقعی هک  دش  هتفرگ  میمصت  مزال  یسررب  ثحب و  زا  دعب   . دھد ماجنا  دنھد  ماجنا 

: تفگ نارگتراشب  هب  یسیع   ، بوقعی نانخس  نایاپ  رد   . دنک نییعت  ار  فیاظو  یدبز 
یماگنھ ًادعب  ، و  دیھد ماجنا  هدش  لوحم  امش  هب  هک  ار  ییاھراک  دیورب و  نونکا  ”

تراشب نوماریپ  هظعوم  راک  هب  ار  امش   ، دیتسھ رادافو  هتسیاش و  دیداد  ناشن  هک 
“. درک مھاوخ  بوصنم  یھاشداپ 

رھ رگید  نویراوح  سرطپ و   . دندرک رفس  یسیع  اب  انحوی  بوقعی و  طقف   ، روت نیا  رد 
هظعوم راک  هب  هک  یلاح  رد  دندرب و  دوخ  اب  ار  نارگتراشب  زا  نیجود  مین  دودح  رد  کی 
هک نیا  ضحم  هب   . دنتشاد اھنآ  اب  کیدزن  سامت  دنداد  یم  همادا  دوخ  شزومآ  و 

ماجنا ار  دیمعت  نویراوح   ، دندش یم  هدامآ  یھاشداپ  هب  دورو  یارب  نارادنامیا 
، و دندرک رفس  رایسب  هام  هس  نیا  لوط  رد  شھارمھ  ود  یسیع و   . دنداد یم 

دننک و هدھاشم  ار  نارگتراشب  راک  ات  دندرک  یم  رادید  رھش  ود  زا  زور  کی  رد  بلغا 
نیمود نیا  مامت   . دننک قیوشت  یھاشداپ  یرارقرب  یارب  ناشیاھشالت  رد  ار  اھنآ 

هورگ 117 نیا  یارب  یلمع  ۀبرجت  نتخاس  مھارف  یارب  یشالت  ًاساسا  هظعوم  روت 
. دوب هتفای  شزومآ  هزات  رگتراشب 

هب نت  هدزاود  نآ  یسیع و  ییاھن  تمیزع  نامز  ات   ، ًابقاعتم هرود و  نیا  لوط  رد 
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رد شردپ  لزنم  رد  یھاشداپ  راک  یارب  مئاد  یزکرم  رقم  کی  یدبز  دوواد   ، میلشروا
یارب هلِر  هاگتسیا  نیمز و  رد  یسیع  ِینایاپ  راک  ناکم  اجنیا   . دومن ظفح  ادیص  تیب 
رواجم یحاون  نیطسلف و  فلتخم  قطانم  رد  دوواد  هک  دوب  یناسر  مایپ  تمدخ  کی 
دییأت اب  اما  شدوخ  راکتبا  اب  ار  اھراک  نیا  مامت  وا   . دیناسر یم  ماجنا  هب  نارگراک  نیب 

ِیتاعالطا شخب  نیا  رد  ار  ناسر  مایپ  هاجنپ  ات  لھچ  دوواد   . داد یم  ماجنا  سایردنآ 
رد وا   . تفرگ یم  راک  هب  یھاشداپ  شرتسگ  لاح  رد  هدنبای و  طسب  ًاعیرس  ِراک 
هب شتقو  زا  یتمسق  فرص  قیرط  زا   ، دوب راک  هب  لوغشم  قیرط  نیدب  هک  یلاح 

. درک یم  نیمأت  ار  دوخ  ًاشخب  شیریگیھام  یمیدق  راک 

یسیع ۀدرتسگ  ترھش  - 1

هب هژیو  هب  یسیع  ترھش   ، ادیص تیب  رد  هاگودرا  ِندش  هدیشاپ  مھ  زا  تقو  ات 
هیروس و رساترس  رد  نیطسلف و  قطانم  مامت  هب   ، هدنھد افش  کی  ناونع 

کرت ار  ادیص  تیب  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  اھ  هتفھ   . دوب هتفای  شرتسگ  فارطا  یاھروشک 
اب  ، دندرک یمن  ادیپ  ار  داتسا  هک  یتقو  ، و  دندمآ یم  اجنآ  هب  نانچمھ  نارامیب   ، دندرک
، روت نیا  رد   . دنتفر یم  وا  یوجتسج  هب   ، دوواد قیرط  زا  وا  ناکم  زا  نتفای  یھاگآ 
یرایسب  ، دوجو نیا  اب   . دادن ماجنا  هنارگافش  ۀزجعم  حالطصا  هب  چیھ  ًادمع  یسیع 

او افش  یوجتسج  هب  ار  نانآ  هک  دیدش  نامیا  یزاسزاب  تردق  ۀجیتن  رد  نایالتبم  زا 
. دنتفای زاب  ار  دوخ  یداش  یتمالس و  تشاد  یم 

ِحیضوت لباقریغ  صاخ و  یاھ  هدیدپ  یرس  کی   ، تیرومأم نیا  ماجنا  نامز  دودح  رد 
رد یسیع  یگدنز  ۀدنامیقاب  رساترس  رد  دومن و  یرادیدپ  هب  عورش  هنارگافش 

زا کدوک  ، و  نز  ، درم دصکی  زا  شیب  هھام  هس  رفس  نیا  لوط  رد   . تفای همادا  نیمز 
نیا زا  ندرا  دور  یوس  نآ  زا  ، و  نودیص ، و  روص  ، هیروس  ، لیلج  ، هیمودَا  ، هیدوھی

یاھ هناخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  دندش و  دنم  هرھب  یسیع  طسوت  هاگآدوخان  یافش 
اب راب  رھ  یسیع  هک  نیا  مغر  هب  اھنآ  . و  دندوزفا یسیع  ترھش  شرتسگ  هب   ، دوخ

عفنیذ درف  زا  ًامیقتسم   ، دوخ هب  دوخ  یافش  دراوم  نیا  زا  یکی  ۀدھاشم 
. دنداد یم  ماجنا  ار  راک  نیا   ،“ وگن سکچیھ  هب   ” هک تساوخ  یم 

هاگآدوخان ای  دوخ  هب  دوخ  یافش  دراوم  نیا  رد  هک  دشن  راکشآ  ام  یارب  زگرھ 
اھیرگافش نیا  هک  دادن  حیضوت  شنویراوح  هب  زگرھ  داتسا   . داد خر  هچ  تسرد 

هک منیب  یم  : ” تفگ ًافرص  دادیور  نیدنچ  رد  هک  نیا  زج  هب   ، تفرگ تروص  هنوگچ 
کدوک کی  طسوت  وا  هک  یماگنھ  دادخر  کی  رد  “ . تسا هدش  جراخ  نم  زا  ییورین 

“. تسا هدش  جراخ  نم  زا  تایح  هک  منیب  یم  : ” تفگ دش  سمل  رامیب 

یافش دراوم  نیا  تیھام  اب  هطبار  رد  داتسا  زا  میقتسم  نخس  نادقف  طیارش  رد 
راک کی   ، دندش ماجنا  هنوگچ  اھراک  نیا  هک  نیا  حیضوت  یارب  ام  شالت   ، دوخ هب  دوخ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یرگافش یاھ  هدیدپ  نیا  مامت  نوماریپ  ام  هاگدید  تبث  اما   ، تسا هنازادرپ  نامگ 
نادب  ، افش ِیرھاظ  تازجعم  نیا  زا  یرایسب  هک  میراد  رواب  ام   . دوب دھاوخ  زاجم 

ریثأت هس  ِنامزمھ  دوجو  ۀجیتن   ، دنداد خر  یسیع  ِینیمز  تمدخ  لوط  رد  هک  هنوگ 
: دندوب ریز  ِمھ  هب  طبترم  ، و  مکحم  ، دنمتردق

لابند هب  ًاموادم  هک  یرشب  دوجوم  بلق  رد  هدنز  ، و  طلسم  ، یوق نامیا  دوجو  - 1
ًافرص میمرت  زا  شیب   ، یشخبافش نینچ  هک  تیعقاو  نیا  هارمھ  هب   ، تسا افش 

. تسا بولطم  نآ  یونعم  دیاوف  یارب   ، یمسج

رد ۀدننیرفآ  رسپ  دایز  تقفش  یزوسلد و  دوجو   ، یرشب نامیا  نینچ  اب  هارمھ  - 2
اھتردق و دوخ  صخش  رد  عقاو  رد  هک  ادخ  ِششخب  زا  راشرس  هتفای و  روھظ  مسج 

. دراد ار  هدنھد  افش  ِقالخ  ِنایاپ  یب  دودحمان و  ًابیرقت  تازایتما 

نیا هک  دومن  هظحالم  دیاب  نینچمھ   ، هدننیرفآ تایح  قولخم و  نامیا  اب  هارمھ  - 3
یرشب و زاین  سامت  رد  رگا   . دوب ردپ  تساوخ  ۀتفای  مسجت  زاربا   ، ناسنا ادخ – 
یکی ود  رھ   ، دوبن نیا  زا  ریغ  ردپ  تساوخ   ، نآ نتخاس  هدروآرب  یارب  یھلا  تردق 
طسوت ًاروف  اما  تسویپ  عوقو  هب  یشخبافش  رشب  ِیسیع  یھاگآ  نودب  ، و  دندش
دراوم نیا  زا  یرایسب  حیضوت   ، ور نیا  زا   . دش عقاو  دییأت  دروم  وا  یھلا  تشرس 

هدش هتخانش  ام  یارب  تساھتدم  هک  تفای  گرزب  ینوناق  رد  دیاب  ار  یشخبافش 
نادواج ردپ  دنک و  یم  وزرآ  هدننیرفآ  رسپ  هک  ار  هچنآ  هک  ینعم  نیدب   ، تسا

. دبای یم  ققحت  دھاوخ  یم 

نامیا لاکشا  زا  یخرب   ، یسیع ِیصخش  روضح  رد  هک  تسا  نیا  ام  رظن   ، ور نیا  زا 
نآ رد  هک  ناھج  ِقالخ  یاھتیصخش  اھورین و  یخرب  قیرط  زا   ، یرشب قیمع 

ندش رادیدپ  رد   ، دندوب طابترا  رد  ناسنا  رسپ  اب  کیدزن  رایسب  یا  هنوگ    هب  ماگنھ 
هدش تبث  تیعقاو  کی  نیا  بیترت  نیدب   . دوب روآ  مازلا  یتسار  هب  ًاعقاو و  افش 

دنمتردق و نامیا  قیرط  زا  اھناسنا  هک  داد  یم  هزاجا  ًاررکم  یسیع  هک  دوش  یم 
. دنھد افش  وا  روضح  رد  ار  ناشدوخ   ، دوخ یصخش 

دنمتورث ۀویب  کی   . دندوب افش  لابند  هب  هناھاوخدوخ  ًالماک  دصاقم  هب  رگید  یرایسب 
روطنیمھ ؛ و  دبای افش  دندوب  دایز  هک  دوخ  یاھیناوتان  زا  ات  دمآ  شناھارمھ  اب  روص  زا 
رتشیب ِلوپ  میدقت  هب   ، درک یم  لابند  لیلج  یوس  نآ  وس و  نیا  رد  ار  یسیع  وا  هک 

نیرتالاب اب  ناوت  یم  هک  تسا  یزیچ  دنوادخ  تردق  هک  ایوگ   ، داد همادا  رتشیب  و 
طقف وا  ؛  دشن دنمقالع  یھاشداپ  تراشب  هب  زگرھ  وا  اما   . دیرخ یداھنشیپ  غلبم 

. دوب دوخ  ینامسج  یاھیرامیب  نامرد  لابند  هب 

مدرم درکیور  - 2
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هچ ناسنا  بلق  رد  تسناد  یم  وا   . درک یم  کرد  ار  اھناسنا  نھذ  یسیع 
، و دوب هدنام  یقاب  درک  هئارا  ار  اھنآ  وا  هک  هنوگ  نادب  وا  یاھشزومآ  رگا  ، و  درذگ یم 

هدش هئارا  وا  ینیمز  یگدنز  طسوت  هک  دوب  یشخب  ماھلا  تشادرب   ، ریسفت اھنت 
اریذپ ار  یھاشداپ  تراشب  تعرس  هب  ایند  بھاذم  مامت  اھتلم و  مامت   ، دوب

ِییوگزاب یارب  یسیع  ۀیلوا  ناوریپ  تین  نسح  اب  یاھشالت   . دندش یم 
رتشیب بھاذم  ، و  اھداژن  ، اھتلم یخرب  یارب  ار  اھنآ  هک  یا  هنوگ  هب   ، وا یاھشزومآ 

، و اھداژن  ، اھتلم مامت  یارب  اھشزومآ  نیا  دش  بجوم  طقف   ، دنزاس شریذپ  لباق 
. دنوش لوبق  لباق  رتمک  رگید  بھاذم 

هجوت تحت  ار  یسیع  یاھشزومآ  هک  نیا  یارب  شیاھشالت  رد   ، لوسر سلوپ 
زردنا دومنھر و  یاھ  همان   ، دھد رارق  دوخ  راگزور  یاھھورگ  زا  یخرب  ِبولطم 
لمع بیترت  نیمھ  هب  زین  یسیع  تراشب  ِناراگزومآ  ریاس   . تشون یرایسب 

طسوت ًابقاعتم  اھ  هتشون  نیا  زا  یخرب  هک  دندشن  هجوتم  اھنآ  زا  کیچیھ  اما   ، دندرک
ناشن یسیع  یاھشزومآ  مسجت  ناونع  هب  ار  اھنآ  هک  دندش  یم  عمج  یناسک 

یاھشزومآ ِرتشیب  تیحیسم  حالطصا  هب  هک  یلاح  رد   ، بیترت نیدب  . و  دنداد یم 
تسا یدایز  دراوم  یواح  نینچمھ   ، دراد رب  رد  رگید  بھذم  رھ  هب  تبسن  ار  داتسا 

یّرس یاھ  هقرف  یاھشزومآ  زا  یرایسب  ماغدا  زا  هتشذگ   . دادن شزومآ  یسیع  هک 
گرزب هابتشا  ود   ، هیلوا تیحیسم  رد  ینانوی  ۀفسلف  زا  یا  هدمع  شخب  یسراپ و 

: دش ماجنا 

رد هک  هنوگ  نادب   ، یدوھی تایھلا  هب  یسیع  شزومآ  میقتسم  لصو  یارب  شالت  - 1
یسیع هک  شزومآ  نیا  ینعی   ، تسا هدش  هداد  ناشن  هرافک  ِیحیسم  نیرتکد 

تخاس و یم  هدروآرب  ار  ردپ  ۀناریگتخس  تلادع  هک  دوب  یا  هدش  ینابرق  رسپ 
تشاد یندوتس  شالت  کی  رد  أشنم  اھشزومآ  نیا   . دناشن یم  ورف  ار  یھلا  مشخ 
نیا هچ  رگا   . دزاس رت  لوبق  لباق  یدوھی  ناروابان  یارب  ار  یھاشداپ  تراشب  هک 

رد اما   ، دنام ماکان   ، دش یم  طوبرم  نایدوھی  نتخاس  دعاقتم  هب  هک  اجنآ  ات   ، اھشالت
یاھلسن ۀیلک  رد  قداص  یاھناور  یرایسب  ندومن  نازیرگ  یمگردرس و  داجیا 

. دوبن ماکان  بقاعتم 

رد دعب  یاھلسن  ۀیلک  هک  یھابتشا  ، و  داتسا ۀیلوا  ناوریپ  گرزب  هابتشا  نیمود  - 2
لوح لماک  روط  هب  یحیسم  شزومآ  نداد  نامزاس   ، دنا هدومن  یراشفاپ  نآ  موادت 

تایھلا رد  یسیع  تیصخش  یور  دح  زا  شیب  دیکأت  نیا   . تسا یسیع  صخش 
ار نیا  ًامامت  رما  نیا  ، و  تسا هدوب  وا  یاھشزومآ  نتخاس  مھبم  بجوم  یحیسم 

هدنیازف روط  هب  یقرش  نایارگ  بھذم  ریاس  ، و  اھودنھ  ، اھ یدمحم   ، نایدوھی یارب 
صخش هاگیاج  ام   . دنریذپب ار  یسیع  یاھشزومآ  هک  تسا  هتخاس  راوشد 
کچوک دشاب  هتشاد  دوخ  رب  ار  وا  مان  تسا  نکمم  هک  یبھذم  رد  ار  یسیع 

ار وا  شخب  ماھلا  یگدنز  یلماع  نینچ  میھد  یمن  هزاجا  ام  اما   ، میرامش یمن 
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دنوادخ و ندوب  ردپ  دریگب : ار  وا  شخب  تاجن  مایپ  نیا  یاج  ای  دھد  رارق  عاعشلا  تحت 
. اھناسنا یردارب 

و  ) دنتسھ کرتشم  هک  یقیاقح  تخانش  اب  دیاب  یسیع  بھذم  ناراگزومآ 
ریاس هب  دنیآ ) یم  یسیع  مایپ  زا  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  اھنآ  زا  یرایسب 

. دنزرو یراددوخ  اھتوافت  یور  دایز  دیکأت  زا  هک  نآ  نمض   ، دنوش کیدزن  بھاذم 

ناونع هب  وا  ترھش  لیلد  هب  ًاتدمع  یسیع  ۀزاوآ   ، صاخ نامز  نآ  رد  هک  یلاح  رد 
رتشیب رتشیب و   ، نامز تشذگ  اب   . تفاین همادا  هنوگ  نیدب  اما   ، دوب هدنھد  افش  کی 

نیرتشیب هک  دوب  ینامسج  یاھنامرد  نیا  اما   . دندوب وا  یونعم  کمک  لابند  هب 
رازآ یقالخا و  یگدرب  ناینابرق   . تشاد یداع  مدرم  یارب  ار  یروف  میقتسم و  ۀبذاج 

ییاھر هار  هشیمھ  وا  ، و  دندوب یسیع  لابند  هب  هدنیازف  روط  هب  ینھذ  یاھتیذا  و 
، دندوب وا  زردنا  یایوج  ناشنارسپ  تیریدم  اب  هطبار  رد  ناردپ   . تخومآ یم  اھنآ  هب  ار 
هک ییاھنآ   . دنریگب کمک  ات  دندمآ  یم  وا  دزن  ناشنارتخد  ییامنھار  یارب  ناردام  و 

راکشآ اھنآ  یارب  ار  تایح  رون  وا  ، و  دندمآ یم  وا  دزن  دندرب  یم  رس  هب  یکیرات  رد 
هب هشیمھ  وا  ، و  دوب زاب  رشب  عون  هودنا  مغ و  یارب  هشیمھ  وا  شوگ   . تخاس یم 

. درک یم  کمک  دندوب  وا  تمدخ  یایوج  هک  ییاھنآ 

هدش رادیدپ  یناسنا  مسج  لکش  رد  ، و  دوب نیمز  رد  هدننیرفآ  دوخ  هک  یماگنھ 
زا دیابن  زگرھ  امش  اما   . دوب ریذپان  بانتجا  هداعلا  قراخ  یاھدادخر  یخرب  عوقو   ، دوب

دیزومایب  . دیوش کیدزن  یسیع  هب  اسآ  هزجعم  حالطصا  هب  یاھدادیور  نیا  قیرط 
یسیع هب  ندش  کیدزن  هابتشا  اما   ، دیوش کیدزن  هزجعم  هب  یسیع  قیرط  زا  هک 
راذگناینب اھنت  یرصان  یسیع  هک  نیا  مغر  هب  . و  دیوشن بکترم  ار  هزجعم  قیرط  زا 

. تسا هجوم  زردنا  نیا   ، داد ماجنا  نیمز  رد  یدام  قوف  لامعا  هک  تسا  یبھذم 

وا درکیور   ، نیمز رد  لیئاکیم  تیرومأم  ِیگژیو  نیرت  یبالقنا  نیرتزیگنا و  تریح 
رد دوخ  رسمھ  هب  یتح  درم  کی  دوبن  انب  هک  یلسن  راگزور و  رد   . دوب نانز  هب  تبسن 

نیموس اب  طابترا  رد  هک  درک  یم  تأرج  یسیع   ، دنک مالس  یمومع  ناکم  کی 
وا . و  دربب دوخ  هارمھ  یھلا  تراشب  ناراگزومآ  ناونع  هب  ار  نانز  لیلج  هب  دوخ  رفس 

تعیرش تاملک  ندنازوس   ” دندرک یم  مالعا  هک  دوھی  ناراگزومآ  یاھشزومآ  ربارب  رد 
. تشاد لماک  تماھش  راک  نیا  ماجنا  یارب  تسا “ نانز  هب  اھنآ  ِنداد  هئارا  زا  رتھب 

ِراو هدرب  ِیرب  جنر  هنامارتحا و  یب  یشومارف  زا  ار  نانز  یسیع   ، لسن کی  لوط  رد 
دوخ هب  هک  تسا  یبھذم  دروم  رد  روآ  مرش  زیچ  کی  نیا  . و  تخاس جراخ  راصعا 
یقالخا تماھش  دقاف  بھذم  نآ  هک  نیا  ، و  دھنب دوخ  رب  ار  یسیع  مان  هداد  هزاجا 

. دوب نانز  هب  تبسن  شبقاعتم  یاھشرگن  رد  یلاعتم  یوگلا  نیا  زا  یوریپ  یارب 

نآ تافارخ  زا  غراف  ًالماک  ار  وا  اھنآ   ، تخیمآ یمرد  مدرم  اب  یسیع  هک  روطنیمھ 
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رد وا   . دوبن ابیکشان  زگرھ  وا  ؛  دوب یبھذم  تابصعت  زا  یراع  وا   . دنتفای یم  راگزور 
زا وا  هک  یلاح  رد   . تشادن دشاب  یعامتجا  داضت  هیبش  هک  زیچ  چیھ  شبلق 
ناسنا یاھتنس  نتفرگ  هدیدان  زا   ، درک یم  یوریپ  شناردپ  بھذم  کین  یاھ  هبنج 
عیاجف هک  دھد  شزومآ  درک  یم  تأرج  وا   . درک یمن  گنرد  یگدرب  تافارخ و  ۀتخاس 
زا یشان  ِینامسآ  یایالب   ، راب تکالف  یاھدادخر  ریاس  ، و  نامز ثداوح   ، یعیبط

نییآ هب  راو  هدرب  فقو  وا   . دنتسین یھلا  زیمآرارسا  ریدقت  ای  یھلا  یاھیرواد 
وا  . دومن یم  اشفا  ار  هنایارگ  یدام  شتسرپ  یاطخ  ، و  درک یم  موکحم  ار  ینعم  یب 

هک دھد  شزومآ  درک  تأرج  دومن و  مالعا  تعاجش  اب  ار  ناسنا  یونعم  یدازآ 
. دنتسھ هدنز  یادخ  نادنزرف  تقیقح  رد  عقاو و  رد   ، مسج یواح  یاھناسنا 

نیزگیاج نیتسار  بھذم  ناشن  هب  ار  کاپ  بولق  تعاجش  اب  هک  یماگنھ  یسیع 
هب ار  تیعقاو  وا   . تفر رتارف  دوخ  ناینیشیپ  یاھشزومآ  مامت  زا   ، دومن کاپ  ناتسد 

، دوجو نیا  اب  . و  دز رانک  ار  هناراکایر  زیمآربکت و  یاھاعدا  مامت  داد و  رارق  تنس  یاج 
یاھتنس هب  تبسن  ، و  دزن تسد  هدنزاسریغ  داقتنا  هب  ادخ  یاورپ  یب  درم  نیا 

ناشن لماک  یشوپ  مشچ  شراگزور  یسایس  ، و  یداصتقا  ، یعامتجا  ، یبھذم
طقف وا   . دوب ماگ  هب  ماگ  یارگ  لماکت  کی  وا  ؛  دوبن وج  هزیتس  بلط  بالقنا  کی  وا   . دادن
دشاب دیاب  هک  ار  نآ  زا  رترب  یزیچ  هک   ، دش یم  دوب  هک  یزیچ  یدوبان  ریگرد  ینامز 

. داد یم  داھنشیپ  شناعونمھ  هب  نامزمھ  روط  هب 

هک درم  هس  طقف   . درک یم  تفایرد  نآ  لیمحت  نودب  ار  شناوریپ  تعاطا  یسیع 
. دندرک یراددوخ  یدرگاش  هب  توعد  شریذپ  زا  دندرک  تفایرد  ار  وا  یصخش  یادن 
وا  . دوبن شنمروتاتکید  وا  اما   ، درک یم  لامعا  اھناسنا  یور  هژیو  ۀبذاج  تردق  کی  وا 
. دشن هدیجنر  وا  نداد  نامرف  زا  یسک  زگرھ  ، و  داد یم  سفن  هب  دامتعا  هب  نامرف 
هب وا   . درکن ضارتعا  یسک  هاگچیھ  اما   ، تشاد شنادرگاش  یور  قلطم  ۀتیروتا  وا 

. دننک باطخ  داتسا  ار  وا  داد  هزاجا  شناوریپ 

زج هب   ، دوب شیاتس  دروم  دندرک  یم  تاقالم  ار  وا  هک  یناسک  ۀیلک  طسوت  داتسا 
رد دندرک  یم  روصت  هک  یناسک  ای  دنتشاد  یبھذم  قیمع  تابصعت  هک  یناسک 
تلاصا و زا  اھناسنا   . دنھد یم  صیخشت  ار  یسایس  تارطاخم  وا  یاھشزومآ 
سرپ اب  دروخرب  رد  وا  ییابیکش  زا  اھنآ   . دندش یم  هدز  تفگش  وا  یاھشزومآ  رادتقا 

ۀیلک بلق  رد  وا   . دندرک یم  تریح  نیرفآرسدرد  هدنام و  بقع  ناگدننک  وج  و 
طقف  . تخیگنا یمرب  دامتعا  دیما و  دنتفرگ  یم  رارق  وا  تمدخ  تحت  هک  یناسک 
یناسک طسوت  طقف  وا  ، و  دندیسرت یم  وا  زا  دندوب  هدرکن  تاقالم  ار  وا  هک  یناسک 

بجوم هک  یتقیقح   ، دنتشادنپ یم  تقیقح  نامرھق  ار  وا  هک  دوب  ترفن  دروم 
ناشبلق رد  ممصم  روط  هب  تمیق  رھ  هب  اھنآ  هک  دوب  ییاطخ  ترارش و  ِینوگژاو 

. دنتشاد یم  هگن 

لامعا هدننک  بوذجم  ۀژیو  یوق و  ریثأت  کی   ، ود رھ   ، نانمشد ناتسود و  یور  وا 
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نانخس هک  لیلد  نیا  هب  طقف   ، دندرک یم  لابند  ار  وا  اھ  هتفھ  مدرم  ۀدوت   . درک یم 
کی اب  راکادف  نانز  نادرم و   . دننک هراظن  ار  وا  ۀداس  یگدنز  دنونشب و  ار  وا  ۀدنبیز 

وا رتشیب  هچ  رھ  اھنآ  . و  دندیزرو یم  قشع  یسیع  هب  یرشب  قوف  ًابیرقت  ۀفطاع 
؛ دراد تقیقح  ًامامت  زونھ  نیا  . و  دندش یم  وا  قشاع  رتشیب   ، دنتخانش یم  ار 
ار ناسنا  ادخ –  نیا  ناسنا  رتشیب  هچ  رھ   ، هدنیآ راصعا  مامت  رد  زورما و  یتح 

. دومن دھاوخ  لابند  ار  وا  دش و  دھاوخ  وا  قشاع  رتشیب   ، دسانشب

یبھذم ناربھر  تموصخ  - 3

یبھذم ناربھر   ، شیاھشزومآ یسیع و  زا  یداع  مدرم  بولطم  لابقتسا  مغر  هب 
تایھلا کی  نایسیرف   . دندش هنامصخ  ناسارھ و  هدنیازف  روط  هب  میلشروا  رد 

راک هب  اب  هک  دوب  یراگزومآ  یسیع   . دندوب هدرک  نیودت  ار  یمزج  هتفای و  نامزاس 
دایز هن  یسیع   . دوبن کیتامتسیس  راگزومآ  کی  وا  ؛  داد یم  شزومآ  اھدادخر  نتفرگ 
هک یماگنھ  و   ) . داد یم  شزومآ  لیثمت  اب  یگدنز و  یور  زا  هکلب   ، تعیرش یور  زا 
کی طقف   ، حرط قباطم   ، درب یم  راک  هب  ار  یلیثمت  شمایپ  نتخاس  نشور  یارب 
شالت قیرط  زا  تسا  نکمم   . تفرگ یم  راک  هب  روظنم  نآ  یارب  ار  ناتساد  ِیگژیو 
رد اطخ  یاھ  هدیا  یرایسب  یسیع  یاھلیثمت  زا  یتاھیبشت  ندروآ  نوریب  یارب 

(. دیآ تسد  هب  وا  یاھشزومآ  اب  هطبار 

لیلد هب  ناوج و  ِمیھاربا  ریخا  شیک  رییغت  ۀجیتن  رد  میلشروا  رد  یبھذم  ناربھر 
روت نیمود  نیا  رد  ، و  دندوب هتفای  دیمعت  سرطپ  طسوت  هک  یسوساج  هس  رارف 

همیسارس دنتشاد  ًابیرقت   ، دندوب نوریب  نارگتراشب  اب  نونکا   ، لیلج ۀظعوم 
روک دنتشاد  هدنیازف  روط  هب  بصعت  سرت و  قیرط  زا  یدوھی  ناربھر   . دندش یم 

تراشب باذج  قیاقح  موادم  در  قیرط  زا  اھنآ  بلق  هک  نآ  نمض   ، دندش یم 
هک ار  یحور  هب  ندومن  لسوت  اھناسنا  هک  یماگنھ   . دوب هدش  تخس  یھاشداپ 

اھنآ درکیور  ات  درک  ناوت  یم  یکدنا  راک   ، دندنب یم  دنک  یم  یگدنز  اھنآ  نورد  رد 
. دوش حالصا 

، درک رادید  نارگتراشب  اب  ادیص  تیب  هاگودرا  رد  راب  نیلوا  یارب  یسیع  هک  یماگنھ 
مسج رد  اھناسنا  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  : ” تفگ دوخ  ینارنخس  نایاپ  رد 

زیچ اھنت   . دنھد یم  ناشن  شنکاو  یدارفنا  روط  هب  یساسحا —  رظن  زا  نھذ —  و 
یھلا حاورا  تسا  نکمم  هچ  رگا   . تساھنآ رد  نکاس  حور  اھناسنا  ۀرابرد  تخاونکی 

مامت هب  تبسن   ، دنشاب توافتم  یا  هزادنا  ات  دوخ  ۀبرجت  ۀرتسگ  تشرس و  رد 
اب ِقیرط و  زا  اھنت  رشب  عون   . دنھد یم  ناشن  ناسکی  شنکاو  یونعم  یاھتساوخرد 

یرایسب اما  “ . دبای تسد  یردارب  یگناگی و  هب  دناوت  یم  هراومھ  حور  نیا  هب  لسوت 
هتسب یھلا  تراشب  ِیونعم  ۀبذاج  یور  هب  ار  دوخ  بلق  ِرد  نایدوھی  ناربھر  زا 
یدوبان یارب  هئطوت  ِندادن  ماجنا  همانرب و  ِنتشادن  دعب  هب  زور  نیا  زا  اھنآ   . دندوب
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مرجم کی  ناونع  هب  دیاب  یسیع  هک  دندش  دعاقتم  اھنآ   . دندرک فقوتم  ار  داتسا 
، ریگتسد دوھی  سدقم  تعیرش  ۀدمع  یاھشزومآ  ۀدننک  ضقن  کی  ، و  یبھذم

. دوش مادعا  ، و  موکحم

هظعوم روت  تفرشیپ  - 4

رتشیب رد  اما   ، داد ماجنا  هظعوم  روت  نیا  رد  یکدنا  رایسب  یمومع  راک  یسیع 
اھنآ رد  ًاتقوم  قافتا  بسح  رب  انحوی  بوقعی و  هارمھ  هب  هک  ییاھاتسور  اھرھش و 
نیا زا  یکی  رد   . درک رازگرب  نارادنامیا  اب  یرایسب  ۀنارصع  یاھسالک  درک  یم  تماقا 

مشخ ۀرابرد  یلاؤس  یسیع  زا  رتناوج  نارگتراشب  زا  یکی  هنارصع  تاسلج 
: تفگ خساپ  رد  رگید  یاھزیچ  ۀرمز  رد  داتسا  ، و  دیسرپ

تشرس تیقفوم  مدع  نازیم   ، یلک روط  هب  هک  تسا  یدام  یلجت  کی  مشخ  ”
ناشن ینامسج  ینالقع و  تشرس  بیکرت  ِلرتنک  ِندروآ  تسد  هب  رد  ار  یونعم 

سفن و تمرح  نادقف  ۀوالع  هب  امش  ۀناردارب  ۀنارابدرب  رھم  نادقف  مشخ   . دھد یم 
ار نھذ   ، درب یم  لیلحت  ار  یتمالس  مشخ   . دھد یم  ناشن  ار  امش  ِدوخ  لرتنک 
رد ایآ   . دنک یم  ییاسران  راچد  ار  ناسنا  ناور  یحور  راگزومآ  ، و  دزاس یم  راوخ 

بضغ رد   ’ ناسنا ‘، و  دشک یم  ار  نادان  ناسنا  مشخ   ’ هک یا  هدناوخن  سدقم  باتک 
رادروخرب رایسب  کرد  زا  مشخرید  صخش   ’ هک ‘؟  دنک یم  هراپ  ار  نتشیوخ  دوخ 

امش ۀمھ  ‘؟  دراذگ یم  شیامن  هب  ار  تقامح  وخدنت  صخش   ’ هک یلاح  رد   ،‘ تسا
مشخ دنت  نانخس   ’ هنوگچ و  دنادرگ ‘ یمرب  ار  مشخ  میالم  خساپ  کی   ’ هک دیناد  یم 
یصخش  ’ هک یلاح  رد   ،‘ دزادنا یم  قیوعت  هب  ار  مشخ  طایتحا  ‘’ . دننازیگنا یمرب  ار 
مشخ ‘’ . تسا راصح  یب  ِعافد  یب  رھش  کی  لثم  دشابن  طلسم  دوخ  سفن  رب  هک 

رد  ، دننازیگنا یمرب  عازن  وخدنت  نادرم  ‘’ . تسا کانتشحو  بضغ  تسا و  هنامحر  یب 
دوز  شیوخ   لد   رد  ‘’ . دنیازفا یم  دوخ  ناھانگ  رب  قلخ  جک  صاخشا  هک  یلاح 

هک نآ  زا  شیپ  ‘“ . دنیزگ یم  لزنم  ناقمحا   ۀنیس   رد  مشخ   اریز   ، وشم نیگمشخ  
ۀطلس تحت  نانچ  ناتبلق  دیراذگب  : ” تفگ رتشیب   ، دنک عطق  ار  شنانخس  یسیع 
نآ ۀیلخت  هب  لیامت  زا  امش  تاجن  رد  امش  یحور  یامنھار  هک  دشاب  قشع 
یراوشد دنتسھ  راگزاسان  یھلا  یدنزرف  تبترم  اب  هک  یناویح  مشخ  یاھناروف 

“. دشاب هتشاد  یکدنا 

هورگ اب  لداعتم  ًالماک  یاھتیصخش  ِنتشاد  ِتیبولطم  ۀرابرد  داتسا  عقوم  نیمھ  رد 
فقو ار  دوخ  تسا  مزال  اھناسنا  رتشیب  یارب  هک  داد  یم  صیخشت  وا   . درک تبحص 

زا شیب  صصخت  یوس  هب  لیامت  هنوگ  همھ  وا  اما   ، دننک هفرح  کی  رد  ندش  داتسا 
وا  . درکن دییأت  ار  یگدنز  یاھتیلاعف  رد  تیدودحم  یرظن و  گنت  یوس  هب  ، و  دح
، دوش هدیشک  طارفا  هب  رگا   ، یتلیضف رھ  هک  درک  بلج  تیعقاو  نیا  هب  ار  هجوت 
ار لادتعا  هشیمھ  یسیع   . دوش لیدبت  تسردان  لمع  کی  هب  تسا  نکمم 
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ار یگدنز —  تالکشم  هب  تبسن  بسانتم  میظنت  یراگزاس —  درک و  یم  هظعوم 
محرت یزوسلد و  تسا  نکمم  هک  تشاد  هراشا  رما  نیا  هب  وا   . داد یم  شزومآ 

روش و تسا  نکمم  هک  نیا  ؛ و  دبای لزنت  یساسحا  یدج  یتابث  یب  هب  دح  زا  شیب 
هک درک  ثحب  اھنآ  قباس  ناراکمھ  زا  یکی  دروم  رد  وا   . دربب هار  مسیتانف  هب  قایتشا 

نامھ رد   . دوب هداد  قوس  یلمعریغ  یلایخ و  یاھراک  تمس  هب  ار  وا  شتالیخت 
دح زا  شیب  ِیگیام  نایم  ِندوب  هدننک  لسک  تارطاخم  دروم  رد  وا   ، لاح

. داد رادشھ  اھنآ  هب  هناراک  هظفاحم 

هنوگچ هک  نیا   ، درک ثحب  نامیا  تماھش و  تارطاخم  دروم  رد  یسیع  سپس  و 
تیادھ یزادرپ  نامگ  یطایتحا و  یب  هب  ار  رکف  یب  یاھناور  تاقوا  یھاگ  اھنآ 

طارفا هب  هک  یماگنھ   ، طایتحا هظحالم و  هنوگچ  داد  ناشن  نینچمھ  وا   . دننک یم 
قیوشت ار  دوخ  ناگدنونش  وا   . درب یم  هار  تسکش  یلدزب و  هب  دوش  هدیشک 
تلاصا دننک  شالت   ، ییارگ نورب  هب  لیامت  هنوگ  رھ  زا  زارتحا  نمض  هک   ، درک یم 

، و تاساسحا یوس  هب  شیارگ  نودب  یدردمھ  راتساوخ  وا   . دنشاب هتشاد 
شزومآ ار  تافارخ  سرت و  نودب  سیدقت  وا   . دوب ییامن  سدقم  نودب  ییاسراپ 

. داد یم 

شنارایمھ هک  دوبن  داد  یم  شزومآ  نزاوتم  ِتیصخش  ۀرابرد  یسیع  هک  هچنآ  ردقنآ 
نانچ ۀنومن  کی  شدوخ  ِیگدنز  هک  تیعقاو  نیا  هکلب   ، داد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار 
لزلزتم زگرھ  اما   ، درک یم  یگدنز  نافوط  شنت و  نایم  رد  وا   . دوب وا  شزومآ  زا  ایوگ 
ماد هب  ار  وا  زگرھ  اما   ، دندرک یم  نھپ  ماد  وا  یارب  ًاموادم  وا  نانمشد   . دشن

، دنوش وا  شزغل  بجوم  دندرک  یم  شالت  ناگتخومآ  شناد  نادنمدرخ و   . دنتخادناین
اما  ، دنزاس راتفرگ  ار  وا  هثحابم  رد  دندرک  یعس  اھنآ   . دشن شزغل  راچد  وا  اما 

رد وا  نانخس  هک  یماگنھ   . دوب ییاھن  ، و  نیتم  ، هنارگنشور هشیمھ  وا  یاھخساپ 
تیمھااب و هشیمھ  وا  یاھخساپ   ، دش یم  عطق  ناوارف  یاھشسرپ  اب  شیاھثحب 

عاونا ِیریگراک  هب  رد  هک   ، شنانمشد موادم  راشف  اب  هھجاوم  رد  وا   . دندوب عطاق 
هب زگرھ   ، دندرک یمن  گنرد  وا  هب  هلمح  ِتسردان  ، و  هنالداعان  ، هناراکبان یاھ  هویش 

. دشن لسوتم  تسپ  یاھکیتکات 

فقو ار  دوخ  راکتشپ  اب  دیاب  نانز  نادرم و  زا  یرایسب  هک  تسا  تسرد  هچ  رگا 
ًالماک دوجو  نیا  اب   ، دننک یتشیعم  لغش  کی  ناونع  هب   ، صخشم ۀفرح  یعون 
اب یگنھرف  ییانشآ  زا  یا  هدرتسگ  فیط  یرشب  تادوجوم  هک  تسا  بولطم 
هب صاخشا   . دننک بسک  ار  دوش  یم  تسیز  نیمز  رد  هک  هنوگ  نادب  یگدنز 
درکلمع یگدنز و  هب  تبسن  یھاگآان  رد  ندنام  هب  یضار  هدرک  لیصحت  یتسار 

. دنتسین ناشناعونمھ 

یدنسرخ اب  هطبار  رد  یسرد  - 5

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یتسرپرس تحت  هک  ینارگتراشب  هورگ  زا  رادید  لاح  رد  یسیع  هک  یماگنھ 
داتسا زا  نوعمش   ، اھنآ ۀنارصع  یوگتفگ  لوط  رد   ، دوب دندرک  یم  راک  رویغ  نوعمش 

؟ دنتسھ نارگید  زا  رتدنسرخ  رت و  لاحشوخ  رایسب  صاخشا  زا  یخرب  ارچ  : ” دیسرپ
، نوعمش لاؤس  هب  خساپ  رد  یسیع  ؟ “ تسا یبھذم  ۀبرجت  رما  کی  یدنسرخ  ایآ 

: تفگ اھزیچ  ریاس  ۀرمز  رد 

، دایز ردق   . دننارگید زا  رت  لاحشوخ  یعیبط  روط  هب  صاخشا  زا  یخرب   ، نوعمش ”
وا رد  هک  ردپ  حور  طسوت  ندش  تیادھ  یربھر و  هب  ناسنا  لیامت  هب  دایز  رایسب 

سدقم باتک  رد  ار  دنمدرخ  درم  نیا  نانخس  ایآ   . دراد یگتسب  دنک  یم  یگدنز 
ار وا  نورد  قامعا  یمامت  هک  تسا  دنوادخ  غارچ  ناسنا  حور  : ’ یا هدناوخن 

نم دودح  : ’ دنیوگ یم  هدش  تیادھ  حور  اب  یاھناسنا  نینچ  هک  نیا  زین  و  ؟ ‘ دواک یم 
کی کدنا  ییاراد  ‘ ’ . مراد یلاع  یثاریم  نم   ، یرآ ؛  تسا هداتفا  ریذپلد  یاھاج  هب 

دوخ نورد  زا  وکین  ناسنا  کی   ’ اریز ‘ ، تسا ریثک  ِناریرش  تورث  زا  رتھب  اسراپ  ناسنا 
ِتمعن کی  دزاس و  یم  باداش  ار  هرھچ  نامداش  لد  کی  ‘ ’ . دش دھاوخ  دونشخ 
بارطضا اب  میظع  جنگ  زا  تسا  رتھب  ادخ  سیدقت  اب  کدنا  لاوما   . تسا یگشیمھ 

کی زا  تسا  رتھب  تسھ  قشع  هک  ییاج  رد  رطعم  ناھایگ  اب  ماش  کی   . نآ هارمھ 
ناوارف ِدمآرد  زا  تسا  رتھب  ییاسراپ  اب  کدنا  ییاراد   . نآ اب  هارمھ  ترفن  هبرف و  واگ 
اب تشم  کی  ‘ ’ . تسا شخبافش  یوراد  نامداش  لد  کی  ‘ ’ . یراکتسرد نودب 

‘. حور یگدرزآ  هودنا و  اب  دایز  روفو  زا  تسا  رتھب  شمارآ 

رورغ ندش  یمخز  وا و  یاھ  یبلط  هاج  زا  یدیماان  زا  یشان  ناسنا  هودنا  ِرتشیب  ”
نیمز رد  دوخ  یگدنز  زا  هک  دنناد  یم  فظوم  ار  دوخ  اھناسنا  هچ  رگا   . تسا وا 

هب ار  دوخ  شالت  مامت  هناقداص  روط  هب  هک  نیا  زا  سپ   ، دنربب ار  هدافتسا  نیرتھب 
رثکادح ۀدافتسا  رد  دنریذپب و  ار  شیوخ  تشونرس  ییورشوخ  اب  دیاب   ، دنداد جرخ 

رد ناسنا  تالکشم  زا  یرایسب   . دندنب راک  هب  غوبن  هدیسر  ناشتسد  هب  هک  هچنآ  زا 
یا هدننک  بیقعت  هک  هاگنآ   ’ . دبای یم  همشچرس  شدوخ  یعیبط  بلق  ِسرت  ِکاخ 
مارآ دناوت  یمن  هک  دنمطالتم  یایرد  لثم  ناریرش  ‘’ . دنزیرگ یم  ناریرش  تسین 
شمارآ ناریرش  یارب  دیامرف  یم  دنوادخ  ؛  دشاپ یم  یال  لگ و  شیاھبآ  اما   ، دریگب

‘. درادن دوجو 

نامیا و ِیمرگلد  لابند  هب  هکلب  دیشابن  ارذگ  یداش  بذاک و  شمارآ  لابند  هب  سپ  ”
رد لماک  یداش  ، و  یدونشخ  ، شمارآ بجوم  هک  دیشاب  یھلا  یدنزرف  ِنیمضت 

“. دوش یم  حور 

رد  . تشادنپ یم  اھکشا “ یایند   ” کی ناونع  هب  ار  هرک  نیا  یتخس  هب  یسیع 
، تشھب دوعص  ِریذپانانف  نادواج و  حاورا  هاگداز  ۀرک  تروص  هب  نآ  هب  وا  ضوع 

. درک یم  هاگن  ناور “ نتخاس  یایند  ”
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“ دنوادخ زا  سرت  - ” 6

، داتسا : ” تفگ یسیع  هب  پیلیف  هک  دوب  هنارصع  یوگتفگ  لوط  رد  الامج  رد 
رد  ،‘ میسرتب ادخ  زا   ’ هک دھد  یم  شزومآ  ام  هب  سدقم  باتک  هک  تسا  هنوگچ 

ام دیاب  هنوگچ  ؟  میرگنب سرت  نودب  ینامسآ  ردپ  هب  ام  هک  یھاوخ  یم  وت  هک  یلاح 
: تفگ وا   . داد خساپ  پیلیف  هب  یسیع  و  ؟ “ مینک گنھامھ  ار  اھشزومآ  نیا 

زاغآ رد   . دیسرپ یم  ار  یتالاؤس  نینچ  امش  هک  متسین  هدز  تفگش  نم   ، منادنزرف ”
اما  ، دزومایب ار  مارتحا  سیدقت و  تسناوت  یم  ناسنا  هک  دوب  سرت  قیرط  زا  طقف 

تخانش ِنتخیگنارب  قیرط  زا  امش  ات   ، مزاس راکشآ  ار  ردپ  رھم  هک  ما  هدمآ  نم 
نادواج شتسرپ  هب  ردپ  لماک  قیمع و  رھم  لباقتم  لمع  دنزرف و  کی  ۀفطاعرپ 
تمدخ هب  راو  هدرب  سرت  قیرط  زا  دوخ  ندنار  ِتراسا  زا  ار  امش  نم   . دیوش بذج 
امش هب  نم   . مھد یم  تاجن  نیگمشخ  دوسح و  یادخ  هاشداپ -  کی  ِروآ  جنر 
دیناوتب هک  یروط   ، مھد یم  شزومآ  ناسنا  ادخ و  ِیدنزرف  یردپ –  ۀطبار  نوماریپ 

اب هدنشخب  ، و  لداع  ، تبحماب یادخ  ردپ –  کی  ِیلاعتم  الاو و  ۀنادازآ  شتسرپ  نآ  هب 
. دیوش تیادھ  ینامداش 

هب  ، سرت زا  ، و  تسا هتشاد  یفلتخم  یناعم  یپایپ  راصعا  رد  دنوادخ ‘ زا  سرت  ”’
زا ار  امش  نم  نونکا  . و  تسا هتفر  شیپ  سیدقت  تریح و  هب  ، و  هرھلد بارطضا و 

. منک یم  تیادھ  قشع  هب   ، ینادردق ، و  کرد  ، تخانش زا  روبع  اب   ، سیدقت
لاعتم زا  سرت  هب   ، دھد یم  صیخشت  ار  دنوادخ  یاھراک  طقف  ناسنا  هک  یماگنھ 
تیصخش ِندومن  هبرجت  مھف و  هب  عورش  ناسنا  هک  یماگنھ  اما  ؛  دوش یم  تیادھ 

کین ردپ  نینچ  هب  ِندیزرو  قشع  هب  هدنیازف  روط  هب   ، دنک یم  هدنز  یادخ  رتکاراک  و 
اب ناسنا  ۀطبار  رییغت  نیمھ  طقف  . و  دوش یم  تیادھ  نادواج  یناھج و   ، لماک و 

. تسا نیمز  رد  ناسنا  رسپ  تیرومأم  ۀدنریگ  رب  رد  هک  تسا  ادخ 

وا تسد  زا  یبوخ  یایادھ  دنناوتب  ات  دنسرت  یمن  دوخ  ردپ  زا  شوھاب  نادنزرف  ”
یاھزیچ هک  نیا  زا  سپ   ، هدش عقاو  رھم  دروم  رایسب  ِنادنزرف  نیا  اما  ؛  دننک تفایرد 

هب شیپ  زا  هدش  اطع  شنارتخد  نارسپ و  هب  ردپ  زیمآرھم  نیمارف  اب  هک  ار  یبوخ 
ششخب نینچ  زا  هنادنمشنکاو  ینادردق  تخانش و  رد   ، دندرک تفایرد  روفو 

هبوت هب  دنوادخ  یکین   . دنوش یم  تیادھ  ناشردپ  هب  ندیزرو  رھم  هب  هنادنمتواخس 
هار تاجن  هب  دنوادخ  تمحر  ؛  درب یم  هار  تمدخ  هب  دنوادخ  ششخب  ؛  درب یم  هار 

. درب یم  هار  هنادازآ  هنادنمشوھ و  شتسرپ  هب  دنوادخ  رھم  هک  یلاح  رد  ؛  درب یم 

. دوب زیمآرارسا  دنمتردق و  وا  هک  دندیسرت  یم  دنوادخ  زا  لیلد  نیا  هب  امش  ناکاین  ”
رد ، و  ناوارف ششخب  رد   ، دنمھوکش قشع  رد  وا  اریز  دیتسرپب  ار  وا  دیاب  امش 
اما  ، دنک یم  داجیا  سرت  ناسنا  بلق  رد  دنوادخ  تردق   . تسا لالجرپ  تقیقح 
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شتسرپ ، و  قشع  ، سیدقت مارتحا و  بجوم  وا  تیصخش  ِیتسرد  یشنم و  گرزب 
دنمتردق و ردپ  کی  زا  یتح  هفطاعاب  رادربنامرف و  دنزرف  کی   . دوش یم  هناقاتشم 

هب ار  قشع  ات  ما  هدمآ  ایند  هب  نم   . درادن هرھلد  وا  هب  تبسن  ای  دسرت  یمن  شنمالاو 
زیمآرھم و تمدخ   ، هرھلد یاج  هب  ار  نانیمطا   ، هودنا یاج  هب  ار  یداش   ، سرت یاج 
رد اما   . مراذگب ینعم  یب  نییآ  راو و  هدرب  تراسا  یاج  هب  ار  هناسانشردق  شتسرپ 
زا سرت   ’ هک دراد  تقیقح  زونھ  نیا   ، دنرب یم  رس  هب  یکیرات  رد  هک  ییاھنآ  اب  هطبار 

نادنزرف  ، دیآ یم  یرتلماک  روط  هب  رون  هک  یماگنھ  اما  ‘ . تسا درخ  زاغآ  دنوادخ 
نارکیب شیاتس  هب   ، دھد یم  ماجنا  وا  هک  هچنآ  لیلد  هب  وا  زا  سرت  یاج  هب  دنوادخ 

. دنوش یم  تیادھ  تسھ  وا  هک  هچنآ  لیلد  هب 

دوش هداد  زردنا  اھنآ  هب  ًاموزل  دیاب   ، دنتسھ رکف  یب  ناوج و  ناکدوک  هک  یماگنھ  ”
هب تبسن  دنوش و  یم  رتگرزب  هک  یماگنھ  اما  ؛  دنراذگب مارتحا  دوخ  نیدلاو  هب  هک 

قیرط زا   ، دنوش یم  رت  سانشردق  یا  هزادنا  ات  نیدلاو  تیامح  تمدخ و  یایازم 
هب عقاو  رد  هک  دنسر  یم  هبرجت  زا  حطس  نآ  هب  هدنیازف  تفوطع  هنامیھف و  مارتحا 
، دنا هداد  ماجنا  هک  هچنآ  لیلد  هب  زا  شیب   ، دنتسھ هک  هچنآ  لیلد  هب  دوخ  نیدلاو 
ردپ هب  ار  دوخ  رھم  دیاب  دنزرف  اما   ، دراد تسود  ار  شدنزرف  ًاعبط  ردپ   . دنزرو یم  رھم 
، و یگتسباو  ، سرت  ، سارھ زا  روبع  اب   ، دھد ماجنا  دناوت  یم  ردپ  هک  هچنآ  ِسرت  زا 

. دھد هعسوت  زیمآرھم  ۀفطاعرپ  هناسانشردق و  مارتحا  هب   ، مارتحا

نیا اریز   ، دینک یوریپ  وا  نیمارف  زا  دیسرتب و  ادخ  زا   ’ دیاب هک  دنا  هتخومآ  امش  هب  ”
. مھدب رتالاب  دیدج و  نامرف  کی  امش  هب  ما  هدمآ  نم  اما  ‘ . تسا ناسنا  ۀفیظو  مامت 

دیریگب دای  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  دنوادخ   ’ هک مھد  یم  شزومآ  امش  هب  نم 
دنوادخ ۀتفای  ییاھر  نادنزرف  زایتما  نیرتالاب  نیا  اریز   ، دیھد ماجنا  ار  وا  تساوخ 

هتشاد سرت  دنمتردق —  ِهاشداپ  ادخ —  زا  هک  دش  هتخومآ  امش  ناردپ  هب  ‘ . تسا
تسود ار  هدنشخب  ًامامت  ردپ  ادخ —   ’ هک مھد  یم  شزومآ  امش  هب  نم  ‘ . دنشاب

‘. دیشاب هتشاد 

هبترمالاو و هاشداپ  چیھ   ، منک مالعا  ات  ما  هدمآ  نم  هک   ، نامسآ یھاشداپ  رد  ”
ِتسرپرس زکرم و   . تسا یھلا  ۀداوناخ  کی  یھاشداپ  نیا  ؛  درادن دوجو  یدنمتردق 

ۀدرتسگ ِیردارب  نیا  ِشتسرپ  دروم  طرش  دیق و  نودب  هدش و  هتخانش  ًالماک 
زین امش  ، و  متسھ وا  دنزرف  نم   . تسامش ردپ  نم و  ردپ   ، دنمشوھ تادوجوم 
ورملق رد  نم  امش و  هک  دراد  تقیقح  دبا  یارب  نیا  ور  نیا  زا   . دیتسھ وا  نادنزرف 

میا هدش  ردارب  ینیمز  یگدنز  ِمسج  رد  هک  یماگنھ  زا  ، و  میتسھ ردارب  ینامسآ 
هب ار  وا  هب  تمدخ  هاشداپ و  کی  ناونع  هب  ادخ  زا  سرت  سپ   . میتسھ نینچ  رتشیب 

؛ دیراذگب مارتحا  هدننیرفآ  ناونع  هب  وا  هب  هک  دیزومایب  ؛  دینک فقوتم  بابرا  کی  ناونع 
عفادم کی  ناونع  هب  ار  وا  ؛  دیراذگب مارتحا  دوخ  ِناوج  ِحور  ِردپ  ناونع  هب  وا  هب 

ًامامت نابرھم و  ردپ  ناونع  هب  ار  وا  تیاھن  رد  ؛ و  دیشاب هتشاد  تسود  هدنشخب 
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. دینک شتسرپ  دوخ  رتلماک  ِیونعم  ِینادردق  کرد و  ِدنمدرخ 

ردپ نوماریپ  امش  تسردان  میھافم  زا  یشان  ینتورف  ۀرابرد  امش  طلغ  یاھ  هدیا  ”
نکمم  . دبای یم  همشچرس  نآ  زا  امش  یراکایر  ۀدمع  شخب  ، و  تسا ینامسآ 

هک یماگنھ  اما   ، دشاب رابغ  مرک  کی   ، أشنم تشرس و  ۀطساو  هب  ناسنا  تسا 
. دوش یم  یھلا  دوخ  تشونرس  رد  ناسنا  نآ   ، دنیزگ یم  ینکس  وا  رد  مردپ  حور 

، و تشگ دھاوخ  زاب  أشنم  ِیناھج  حطس  یھلا و  عبنم  هب  ًاعطق  مردپ  ِییاطعا  حور 
دھاوخ نیزگ  ینکس  حور  نیا  ۀتفای  دلوت  ون  زا  دنزرف  هک  یناف  ناسنا  ِیرشب  ناور 

. تفای دھاوخ  زارف  نادواج  ردپ  روضح  هب  ًانیع  یھلا  حور  اب  ًاعطق  دش 

ینامسآ ردپ  زا  ار  ایادھ  نیا  مامت  هک  دوش  یم  یناف  ناسنا  عقاو  رد   ، ینتورف ”
نادواج دوعص  یارب  رادنامیا  یاھادیدناک  نینچ  یمامت  هب  هچ  رگ   ، دنک یم  تفایرد 
ینعم و یب  یاھشنک   . تسا لصو  یھلا  تمرح  کی  ینامسآ  یھاشداپ  زا 
تخانش امش و  تاجن  عبنم  زا  ینادردق  اب  بذاک  هنارھاظتم و  ِینتورف  کی  ۀیام  نود 
هاگشیپ رد  ینتورف   . دنتسھ راگزاسان  امش  ۀدش  هداز  حور  زا  یاھناور  تشونرس 
اھناسنا ربارب  رد  ینتورف  ؛  تسا هدیدنسپ  امش  بلق  قامعا  رد  عومجم  رد  دنوادخ 

تسا و هناکدوک  هجوت  ِقاتشم  هاگآ و  دوخ  ِینتورف  ِیراکایر  اما  ؛  تسا یندوتس 
. تسا هتسیاشان  یھاشداپ  ِریمض  نشور  نادنزرف  یارب 

- دوخ اھناسنا  ربارب  رد  نتورف و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  دینک  یم  یبوخ  راک  امش  ”
دشاب و یونعم  أشنم  یاراد  امش  ینتورف  هک  دیھد  هزاجا  اما   ، دیشاب هدش  لرتنک 
اب ربمایپ  نآ   . هناشنماسراپ - دوخ ِیرترب  ِهاگآ  دوخ  سح  کی  ۀنابیرف  دوخ  شیامن  هن 
هچ رگ  اریز   ،‘ نک راتفر  ینتورف  اب  ادخ  اب  : ’ تفگ هک  یماگنھ   ، تفگ نخس  قمعت 

هک دنیزگ  یم  ینکس  یسک  اب   ’ نینچمھ وا   ، تسا نادواج  نارکیب و  ینامسآ  ردپ 
زا  ، دراد ترفن  رورغ  زا  نم  ردپ  ‘ . تسا رادروخرب  نتورف  حور  کی  راک و  هبوت  نھذ  کی  زا 
تقادص و شزرا  رب  دیکأت  لیلد  هب  . و  تسا رجزنم  یراکھبت  زا  ، و  تسا رازیب  یراکایر 

بلغا نم  هک  دوب  ینامسآ  ردپ  ۀنانمؤم  تیادھ  زیمآرھم و  تیامح  هب  لماک  دامتعا 
هک ما  هدرک  هراشا  حور  خساپ  نھذ و  درکیور  رگنایامن  ناونع  هب  کچوک  دنزرف  هب 

یرورض رایسب  نامسآ  یھاشداپ  یحور  تایعقاو  هب  یناف  ناسنا  دورو  یارب 
. تسا

: تفگ هک  یماگنھ   ، درک فیصوت  یبوخ  هب  ار  اھناسنا  زا  یرایسب  یبن  یایمرا  ”
نآ نینچمھ  ایآ  و  ‘ . دیتسھ رود  وا  زا  بلق  رد  اما  کیدزن  ادخ  هب  ناھد  رد  امش  ’
شزومآ دزم  یارب  ناشنانھاک  : ’ تفگ هک  دیا  هدناوخن  ار  ربمایپ  نآ  نیگمھس  رادشھ 
رھاظت اھنآ  لاح  نامھ  رد   . دننک یم  ییوگشیپ  لوپ  یارب  ناشناربمایپ  ، و  دنھد یم 

ربارب رد  ایآ  ‘ . تساھنآ اب  ادخ  هک  دننک  یم  مالعا  دننک و  یم  یشنماسراپ  هب 
رد هک  یلاح  رد   ، دنیوگ یم  زیمآ  حلص  نخس  دوخ  ِناگیاسمھ  اب  هک  ییاھنآ  ’

اب هک  ییاھنآ   ’ ، و هدشن هداد  رادشھ  امش  هب  یبوخ  هب   ،‘ تسا ترارش  ناشبلق 
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زا ؟ ‘ تسا هناگود  راتفر  ناشبلق  رد  هک  یلاح  رد   ، دننک یم  ینابز  برچ  ناشیاھبل 
ۀناخ رد  ندش  یمخز   ’ لثم کیچیھ   ، دامتعا دروم  ناسنا  کی  یاھمغ  مامت  نایم 

‘“ . تسین کانتشحو  نانچ  دامتعا  دروم  ِتسود  کی 

ادیص تیب  هب  تشگزاب  - 7

دوواد هب  ادیص  تیب  رد  یسیع  دییأت  اب  سرطپ و  نوعمش  اب  تروشم  رد   ، سایردنآ
نوگانوگ یاھھورگ  هب  لمعلا  روتسد  نیا  اب  یناروآ  مایپ  هک  دوب  هداد  دومنھر 

هب ربماسد   30 ، هبنشجنپ لوط  رد  دنھد و  همتاخ  ار  روت  هک  دنک  مازعا  رگ  هظعوم 
نارگتراشب نویراوح و  هورگ  مامت  یناراب  زور  نآ  رد   ، ماش تقو  ات   . دندرگزاب ادیص  تیب 

. دندوب هدش  دراو  یدبز  لزنم  هب  رگشزومآ 

رد هک  موحانرفک  ادیص و  تیب  یاھ  هناخ  رد  ، و  دندنام مھ  اب  تبس  زور  لوط  رد  هورگ 
هتفھ ود  ًاتقوم  هورگ  مامت  هب  نآ  زا  دعب  ، و  دندش هداد  ناکسا  دوب  اجنآ  یکیدزن 
رادید ناشناتسود  زا   ، دنورب هناخ  هب  ناشیاھ  هداوناخ  دزن  ات  دش  هداد  یلیطعت 

هب  ، دندوب مھ  اب  ادیص  تیب  رد  اھنآ  هک  یزور  هس  ای  ود   . دنورب یریگیھام  هب  ای   ، دننک
ۀطساو هب  رت  یمیدق  ناراگزومآ  یتح  ؛  دوب شخب  ماھلا  روآ و  طاشن  یتسار 

. دندش هیکزت  دندرک  یم  لقن  ار  دوخ  براجت  هک  ناوج  نارگ  هظعوم 

رد طقف   ، دندرک تکرش  لیلج  رد  هظعوم  مود  روت  نیا  رد  هک  یرگتراشب  نایم 117  زا 
نایاپ رد  ات  دندوب  هدامآ  ، و  دندروآ ماود  یعقاو  ۀبرجت  نومزآ  زا  نت  جنپ  داتفھ و  دودح 

، سایردنآ هارمھ  هب  یسیع   . دنوش هدرامگ  تمدخ  هب  یا  هتفھ  ود  تقوم  تالیطعت 
یزورھب اب  هطبار  رد  ار  یدایز  تقو  دندنام و  یدبز  ۀناخ  رد  انحوی  ، و  بوقعی  ، سرطپ

. دندنارذگ وگتفگ  هب  یھاشداپ  شرتسگ  و 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 150
هظعوم روت  نیموس 

هب ییحی  نویراوح  اب  رینبَا   ، حیسم دالیم  زا  دعب  لاس 29   ، هیوناژ  16 ، هبنشکی رصع 
کرتشم یوگتفگ  دراو  یسیع  نویراوح  سایردنآ و  اب  دعب  زور  دندیسر و  ادیص  تیب 
دنتشاد تداع  دنداد و  رارق  نوربح  رد  ار  دوخ  یزکرم  رقم  شناراکمھ  رینبَا و   . دندش

. دنیایب ادیص  تیب  هب  یا  هرود  روط  هب  اھوگتفگ  نیا  یارب 

لمع  ، تفرگ رارق  هظحالم  دروم  کرتشم  یوگتفگ  نیا  رد  هک  یدایز  دراوم  هلمج  زا 
ًاددجم  . دوب افش  یارب  اعد  اب  طابترا  رد  نغور  لاکشا  یخرب  اب  نارامیب  ندرک  حسم 

اھنآ یاھیریگ  هجیتن  اب  هطبار  رد  رظن  زاربا  ای  اھنآ  یاھثحب  رد  ندرک  تکرش  زا  یسیع 
نارامیب و هب  شیوخ  یناحور  تمدخ  رد  هشیمھ  ییحی  نویراوح   . دومن یراددوخ 
ار راک  نیا  هک  دندرک  یم  شالت  اھنآ  ، و  دندرک یم  هدافتسا  حسم  ِنغور  زا  نایالتبم 
زا یسیع  نویراوح  اما   ، دننک تیبثت  هورگ  ود  رھ  یارب  ناسکی  لمع  کی  ناونع  هب 

. دندرک یم  عانتما  ینییآ  نینچ  هب  دوخ  نتخاس  دیقم 

دودح رد  ناشدادعت  هک  هدش  عقاو  نومزآ  دروم  ِنارگتراشب   ، هیوناژ  18 ، هبنش هس 
رد یدبز  لزنم  رد   ، لیلج روت  نیموس  هب  مازعا  یارب  یگدامآ  رد  دوب  رفن  جنپ  داتفھ و 

تفھ تدم  هب  موس  تیرومأم  نیا   . دنتسویپ نت  راھچ  تسیب و  نآ  هب  ادیص  تیب 
. تفای همادا  هتفھ 

هدزاود یسیع و  هک  یلاح  رد   ، دندش یم  مازعا  هرفن  جنپ  یاھھورگ  رد  نارگتراشب 
یارب تبسانم  نآ  مازلا  رب  انب  نویراوح  ، و  دندرک یم  رفس  مھ  اب  تاقوا  رتشیب  نت 

، یا هتفھ  هس  ًابیرقت  ۀرود  کی  یارب   . دنتفر یم  نوریب  ود  هب  ود  نارادنامیا  دیمعت 
نانآ هب  اھنآ   . دندرک یم  راک  رگتراشب  یاھھورگ  اب  نینچمھ  شناراکمھ  رینبَا و 

، و هرصان  ، هیربط  ، لدجم زا  اھنآ   . دنداد یم  دیمعت  ار  نارادنامیا  دنداد و  یم  هرواشم 
ًالبق هک  ییاھناکم  ۀیلک   ، لیلج یبونج  یزکرم و  ِیلصا  یاھاتسور  اھرھش و  ۀیلک 
هب زج  هب   ، لیلج هب  اھنآ  مایپ  نیرخآ  نیا   . دندرک ندید   ، رگید یرایسب  دندوب و  هدید 

. دوب یلامش  یاھتمسق 
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نانز رگتراشب  هورگ  - 1

اب طابترا  رد  یسیع  هک  یا  هناروسج  یاھراک  یمامت  نایم  زا  راک  نیرتزیگنا  تفگش 
: دوب هیوناژ  رصع 16  رد  وا  یناھگان  مالعا  نیا   ، داد ماجنا  دوخ  ینیمز  یگدنز  نارود 
ۀرود زاغآ  رد  “ . درک میھاوخ  نییعت  یھاشداپ  ِیتامدخ  راک  یارب  ار  نز  هد  ام  ادرف  ”
زا دوخ  یصخرم  یط  نارگتراشب  نویراوح و  دوب  انب  نآ  لوط  رد  هک  یا  هتفھ  ود 
هب ار  دوخ  نیدلاو  هک  درک  تساوخرد  دوواد  زا  یسیع   ، دنشاب بیاغ  ادیص  تیب 
رد هک  اسراپ  نز  هد  هب  هک  دنک  لاسرا  ار  یناناسر  مایپ  دناوخ و  ارف  ناش  هناخ 

ادن ادیص  تیب  رد  دندوب  هدرک  تمدخ  یرداچ  هاگنامرد  نیشیپ و  هاگودرا  یتسرپرس 
دوب هدش  هداد  ناوج  نارگتراشب  هب  هک  ییاھدومنھر  هب  نانز  نیا  ۀمھ   . دنھد رد 

هک دوب  هدرکن  روطخ  اھنآ  ناراگزومآ  ای  ناشدوخ  نھذ  هب  زگرھ  اما   ، دندوب هداد  شوگ 
هب تمدخ  یھاشداپ و  تراشب  ِنداد  شزومآ  هب  ار  نانز  هک  دنک  یم  تأرج  یسیع 

دنتفای تیرومأم  هدش و  باختنا  یسیع  طسوت  هک  ینز  هد  نیا   . درامگب نارامیب 
رس  ، ازوخ رسمھ   ، اّنآوی ؛  هرصان ۀسینک  ِنیشیپ  ِناذح  رتخد   ، نسوس دندوب : اھنیا 

هیربط و دنمتورث  یدوھی  کی  رتخد   ، تبازیلا ؛  ساپیتنآ سیدوریھ  تمدخشیپ 
ردارب  ، ادوھی ردارب  نز   ، لیحار ؛  سرطپ سایردنآ و  رتگرزب  رھاوخ   ، اترام ؛  سیروفس
یومع رتخد  کی   ، هَکلِم ؛  یروس کشزپ   ، ناملِا رتخد   ، اتناسان ؛  مسج رد  داتسا 

؛ و یمور رسفا  کی  رتخد   ، اتلِس ؛  یوال یتم  رتخد  نیرتگرزب   ، تور ؛  لوسر یاموت 
: درک هفاضا  هورگ  نیا  هب  ار  رگید  نز  ود  یسیع  ًابقاعتم   . قشمد ۀویب  کی   ، ناماگآ

. همار لھا  فسوی  رتخد   ، اکبر هیلدجم و  میرم 

تساوخ ادوھی  زا  دننک و  داجیا  ار  دوخ  نامزاس  هک  داد  هزاجا  نانز  نیا  هب  یسیع 
نت هد  نآ   . دزاس مھارف  ربراب  تاناویح  یارب  اھنآ و  تازیھجت  یارب  ار  یا  هجدوب  هک 

زا  . دندرک باختنا  ناشراد  هنازخ  ناونع  هب  ار  اّنآوی  دوخ و  سیئر  ناونع  هب  ار  نسوس 
قودنص زا  زگرھ  رگید  اھنآ  ؛  دندرک مھارف  ار  ناشدوخ  ۀجدوب  اھنآ   ، دعب هب  ماگنھ  نیا 

. دندرکن تشادرب  دوخ  نیمأت  یارب  ادوھی  یلام 

و  ) دنبای روضح  هسینک  یلصا  نحص  رد  دنتشادن  هزاجا  یتح  نانز  هک  راگزور  نآ  رد 
ناونع هب  اھنآ  ِندش  هتخانش  تیمسر  هب  ِندید  دندوب ) روصحم  نانز  ناویا  هب 

هک یلاح  رد   . دوب زیگنا   تریح رایسب  یھاشداپ  نیون  تراشب  ِزاجم  ناراگزومآ 
، دومن یم  نییعت  تمدخ  یھلا و  تراشب  شزومآ  یارب  ار  نز  هد  نیا  یسیع 

دازآ هشیمھ  یارب  ار  نانز  ۀمھ  هک  دوب  ییاھر  مالعا   ، داد اھنآ  هب  وا  هک  یتیرومأم 
نیا  . تشادنپ یم  دوخ  زا  رت  نییاپ  یونعم  رظن  زا  ار  نز   ، درم دیابن  رگید  ؛  تخاس

نیا اھراب  اھنآ  هک  نیا  دوجو  اب   . دوب یعطق  کوش  کی  لوسر  هدزاود  نآ  یارب  یتح 
ای دازآ   ، ریقف ای  ینغ  نامسآ  یھاشداپ  رد   ” هک دندوب  هدینش  داتسا  زا  ار  نانخس 

دنوادخ نارتخد  نارسپ و  هزادنا  کی  هب  یگمھ  هکلب   ، درادن دوجو  نز  ای  درم   ، هدنب
ًامسر نز  هد  نیا  درک  داھنشیپ  وا  هک  هاگنآ   ، دندش هدز  تریح  ًالمع  اھنآ   ،“ دنتسھ
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. دننک رفس  اھنآ  اب  دنبای  هزاجا  یتح  دنوش و  هدرامگ  یبھذم  ناراگزومآ  ناونع  هب 
ۀیامتسد تکرح  نیا  زا  یسیع  نانمشد   . دش هتخیگنارب  مادقا  نیا  اب  روشک  مامت 

یمدق تباث  اب  اج  همھ  رد  شوخ  ربخ  هب  ِدنمرواب  ِنانز  اما   ، دندروآ تسد  هب  یگرزب 
فارتعا نیا  زا  ینئمطمان  دییأت  چیھ  دنداتسیا و  دوخ  ۀدیزگرب  نارھاوخ  تشپ 

هب هک   ، نانز ییاھر  نیا  . و  دندرواین نابز  هب  یبھذم  راک  رد  نز  هاگیاج  هب  ماگنھرید 
هب نویراوح  طسوت  ًاروف  داتسا  تمیزع  زا  دعب   ، داد یم  ار  بسانم  ینادردق  نانآ 

لوط رد   . دنتشگزاب یمیدق  یاھتنس  هب  دعب  یاھلسن  رد  اھنآ  هچ  رگ   ، دیسر ماجنا 
هدیمان یبھذم  راتسرپ  نز  ِناشیشک  ناراگزومآ و   ، یحیسم یاسیلک  نیزاغآ  مایا 
تیعقاو نیا  مغر  هب   ، سلوپ اما   . دندش یم  عقاو  یلک  ینادردق  دروم  دندش و  یم 

شدوخ شرگن  رد  ار  نآ  زگرھ  عقاو  رد   ، درک یم  قیدصت  یروئت  رد  ار  اھنیا  یمامت  هک 
. تفای یم  راوشد  لمع  رد  ار  نآ  ماجنا  ًاصخش  درکن و  دراو 

لدجم رد  فقوت  - 2

رد  . دندرک یم  تکرح  بقع  رد  نانز  ادیص ،  تیب  زا  نویراوح  هورگ  تکرح  نیح  رد 
نارنخس تسار  تمس  رد  ولج و  رد  هورگ  کی  رد  هشیمھ  اھنآ   ، وگتفگ تقو  لوط 

، و دندوب هدروآ  نامیا  یھاشداپ  تراشب  هب  هدنیازف  روط  هب  نانز   . دنتسشن یم 
دندوب نویراوح  زا  یکی  ای  یسیع  اب  یصخش  یوگتفگ  ماجنا  قاتشم  اھنآ  یتقو 

. دوب هدرک  رییغت  اھنیا  ۀمھ  نونکا   . دوب نایاپ  یب  تلاجخ  دایز و  یراوشد  عبنم  کی  نیا 
وگتفگ هب  نویراوح  اب  ای  دنیبب  ار  داتسا  دوب  لیام  رادنامیا  نانز  زا  کی  رھ  هک  یتقو 

هب  ، نز رگتراشب  هدزاود  زا  یکی  ِیھارمھ  اب  دنتفر و  یم  نسوس  دزن  اھنآ   ، دزادرپب
. دنتفر یم  وا  نویراوح  زا  یکی  ای  داتسا  روضح  هب  هرابکی 

باختنا تمکح  دندروآرد و  شیامن  هب  ار  دوخ  ندوب  دیفم  ادتبا  نانز  هک  دوب  لدجم  رد 
اب هطبار  رد  یا  هناریگتخس  ًاتبسن  تاررقم  سایردنآ   . دندناسر توبث  هب  ار  دوخ  ندش 
اب هطبار  رد  هژیو  هب   ، دوب هدرک  لامعا  دوخ  نارایمھ  رب  نانز  اب  یصخش  راک  ماجنا 

، دش دراو  لدجم  هب  هورگ  هک  یماگنھ   . دنتشاد زیگنارب  شسرپ  رتکاراک  هک  ییاھنآ 
هب ًامیقتسم  دنوش و  دراو  راکدب  یاھھاگیرفت  هب  هک  دندوب  دازآ  رگتراشب  نز  هد  نیا 
زا نانز  نیا  هک  یماگنھ  . و  دننک هظعوم  ار  شوخ  ربخ  نانآ  یاھ  هناخ  مھ  ۀمھ 
شیوخ روجنر  نارھاوخ  هب  دوخ  یتامدخ  راک  رد  دندوب  رداق   ، دندرک یم  رادید  نارامیب 
نز هدزاود  ناونع  هب  اھدعب  هک   ) نز هد  نیا  تمدخ  ۀجیتن  رد   . دنوش کیدزن  رایسب 

زا  . داد شیک  رییغت  یھاشداپ  دوس  هب  هیلدجم  میرم   ، ناکم نیا  رد  دندش ) روھشم 
هب تبسن  دنموربآ  ۀعماج  شرگن  ۀجیتن  رد  هنارایبدب و  یاھدادخر  یرس  کی  قیرط 
زا یکی  رد  ار  دوخ  نز  نیا   ، دنوش یم  بکترم  ار  تواضق  یاھاطخ  نینچ  هک  نانز 
نشور میرم  یارب  هک  دندوب  لیحار  اترام و   . دوب هتفای  لدجم  ۀناریرش  یاھھاگیرفت 

نیا میرم   . تسا زاب  وا  نوچمھ  یناسک  یارب  یتح  یھاشداپ  یاھرد  هک  دنتخاس 
. تفای دیمعت  سرطپ  طسوت  دعب  زور  درک و  رواب  ار  شوخ  ربخ 
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زا هرفن  هدزاود  هورگ  نیا  نایم  رد  یھلا  تراشب  راگزومآ  نیرترثؤم  هیلدجم  میرم 
دوخ شیک  رییغت  زا  دعب  هتفھ  راھچ  دودح  رد  اکبر  هارمھ  هب  وا   . دش نز  نارگتراشب 
هورگ نیا  یاضعا  رگید  هارمھ  هب   ، اکبر میرم و   . دش هدرامگ  تمدخ  نیا  هب  اتاپاتُج  رد 

نارھاوخ ۀیحور  یالتعا  یرگنشور و  یارب   ، نیمز رد  یسیع  رمع  ۀدنامیقاب  یط 
رخآ و دادخر  هک  یماگنھ  ؛ و  دنداد همادا  رثؤم  هنارادافو و  شالت  هب  شیوخ  ۀدید  جنر 
هب نویراوح  ۀمھ  هک  نیا  مغر  هب   ، دوب ارجا  لاح  رد  یسیع  تایح  مارد  رد  رابگوس 
درکن راکنا  ار  وا  زین  نت  کی  یتح  ، و  دندوب رضاح  یگمھ  نانز  نیا   ، دنتخیرگ یکی  زج 

. درکن تنایخ  وا  هب  ای  و 

هیربط رد  تبس  - 3

هب ار  نویراوح  هورگ  ِتبس  یاھسیورس  سایردنآ   ، یسیع یاھدومنھر  قبط 
اھسیورس نیا  هک  دوب  ینعم  نیدب  نیا  هتبلا   . دوب هدرپس  نانز  ناتسد 

ات دندرک  باختنا  ار  انآوی  نانز   . دنوش رازگرب  دیدج  ۀسینک  رد  دنتسناوت  یمن 
دیدج رصق  تفایض  قاتا  رد  هسلج  ، و  دریگ هدھع  هب  ار  دادخر  نیا  تیلوئسم 

انآوی  . دوب نکاس  ایرپ  رد  سایلوج  رد  اجنآ  زا  رود  سیدوریھ  ، و  دش رازگرب  سیدوریھ 
هب ، و  دناوخ سدقم  باتک  زا  لیئارسا  یبھذم  یگدنز  رد  نز  راک  اب  هطبار  رد 

. درک هراشا  نارگید  رتسا و   ، هَروبِد ، میرم

“ تافارخ وداج و   ” نوماریپ ار  یندنام  دای  هب  ینارنخس  کی  یسیع  بش  نآ  رخاوا 
ًارھاظ ناشخرد و  ۀراتس  کی  یرادیدپ  اھزور  نآ  رد   . درک هضرع  دحتم  هورگ  نآ  هب 

هدش هداز  نیمز  رد  گرزب  درم  کی  داد  یم  ناشن  هک  دش  یم  یقلت  یتمالع  دیدج 
زا سایردنآ   ، دوب هدش  هدھاشم  یگزات  هب  یا  هراتس  نینچ  هک  نیا  هب  رظن   . تسا
خساپ رد  داتسا   . دنراد یتسرد  ساسا  هیاپ و  تاداقتعا  نیا  ایآ  هک  دیسرپ  یسیع 

تافارخ عوضوم  مامت  نوماریپ  عماج  یثحب  هب   ، سایردنآ شسرپ  هب  ینالوط 
رد ناوت  یم  تفگ  ماگنھ  نیا  رد  یسیع  هک  ار  ینانخس   . تخادرپ یرشب 

: دومن هصالخ  نیریز  تروص  هب  یزورما  یزادرپ  هژاو 

رد ناسنا  یگدنز  یاھدادخر  هب  هجو  چیھ  هب  نامسآ  رد  ناگراتس  تکرح  ریسم  - 1
یژولورتسآ اما   ، تسا ملع  حیحص  یریگیپ  کی  یسانش  هراتس   . درادن یطبر  نیمز 

ییاج چیھ  یھاشداپ  یھلا  مالک  رد  هک  تسا  یفارخ  یاھاطخ  زا  یا  هعومجم 
. درادن

ار زیچ  چیھ  تسا  هدش  هتشک  یگزات  هب  هک  یروناج  یلخاد  یاھناگرُا  یسررب  - 2
. دزاس راکشآ  دناوت  یمن  یرشب  روما  ۀجیتن  ای   ، هدنیآ یاھدادیور   ، اوھ بآ و  دروم  رد 

رد دوخ  یمیدق  ناتسود  ای  شیوخ  یاھ  هداوناخ  اب  ات  دندرگ  یمنرب  ناگدرم  حاورا  - 3
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. دنزاس رارقرب  طابترا  ناگدنز  نایم 

حاورا یور  یراذگریثأت  ای  الب  عفد   ، اھیرامیب نامرد  یارب  ییوداج  ءایشا  مسلط و  - 4
یارب یدام  رازبا  هنوگ  نیا  یمامت  هب  نتشاد  داقتعا  ؛  دنتسھ ناوتان  رورش 

. تسین شحاف  تافارخ  زج  زیچ  چیھ  یحور  یایند  یور  یراذگریثأت 

زا یرایسب  لح  یارب  ناسآ  یا  هویش  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد   ، نتخادنا هعرق  - 5
یھلا تساوخ  نتخاس  راکشآ  یارب  هک  تسین  یشور   ، دشاب یئزج  تالکشم 
اھنت  . دنتسھ یدام  یفداصت  رما  کی  ًافرص  یجیاتن  نینچ   . دشاب هدش  یحارط 
حور ینعی  رشب  عون  هب  یحور  یاطعا  لماش   ، یحور یایند  اب  طابترا  ۀلیسو 
حور ِرضاح  اج  همھ  ِریثأت  رسپ و  ۀدش  هتخیر  ِحور  هارمھ  هب   ، ردپ ِنیزگ  ینکس 

. تسا نارکیب 

، و دنتسھ نادان  ناھذا  ِتافارخ   ، وداج رحس و  ، و  یرگنوسفا  ، ییوگشیپ - 6
دادعا هب  نتشاد  داقتعا   . دنشاب یم  وداج  رحس و  هب  تبسن  مھوت  نینچمھ 

هیاپ یب  ضحم و  تافارخ  یلابقادب ،  یاھ  هناشن  ، و  یلابقا شوخ  دیون   ، ییوداج
. دنتسھ

هنادرخبان و یزادرپ  نامگ  زا  هیاپ  یب  یفارخ و  متسیس  کی  ًاتدمع   ، باوخ ریبعت  - 7
نانھاک اب  یکرتشم  هجو  چیھ  دنوادخ  یھاشداپ  ِیھلا  مالک   . تسا موھوم 

. درادن یودب  بھذم  یوگ  بیغ 

یزلف ای   ، یبوچ  ، یلافس یدام  یاھدامن  رد  دنناوت  یمن  رورش  ای  کین  حاورا  - 8
. دنتسین دنا  هدش  هتخاس  اھنآ  زا  هک  یا  هدام  زج  یزیچ  اھتب  ؛  دننیزگ ینکس 

، نایرصم تافارخ  رد   ، نارگ مسلط  ، و  نارگوداج  ، نارحاس  ، نارگنوسفا لامعا  - 9
ماسقا عاونا و  اھمسلط و   . دراد همشچرس  ناتساب  نایناعنک  ، و  اھیلباب  ، اھیروشآ
هدوھیب یناطیش  حالطصا  هب  حاورا  عفد  ای  کین  حاورا  تیامح  بسک  یارب  اھنوسفا 

. دنتسھ

، ینوسفا ناھایگ   ، مئالع  ، نیرفن  ، مسلط  ، تخس نومزآ   ، وداج هب  اھنآ  داقتعا  وا  - 10
ار راب  تراسا  هنادرخبان و  تافارخ  لاکشا  ریاس  ۀیلک  ، و  هدروخ هرگ  یاھنامسیر 

. دومن شھوکن  اشفا و 

ود هب  ود   ، نویراوح نداتسرف  - 4

هب هورگ  ، و  ییحی نویراوح   ، یراوح هدزاود  ندروآ  درگ  زا  سپ  یسیع   ، دعب زور  رصع 
ناوارف لوصحم  هک  دینیب  یم  ناتدوخ  امش  : ” تفگ  ، نانز ۀتفای  تیرومأم  یگزات 
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میھاوخب لوصحم  یادخ  زا  ام  ۀمھ  دیراذگب  سپ   . دنتسھ کدنا  نارگراک  اما   ، تسا
یلست یارب  نم  هک  یلاح  رد   . دتسرفب شعرازم  هب  ار  یرتشیب  زاب  نارگراک  هک 

هک متسرف  یم  ود  هب  ود  ار  رتگرزب  دارفا   ، منام یم  رتناوج  ناراگزومآ  شزومآ  نداد و 
تحار و زونھ  هک  یلاح  رد  دننک و  روبع  لیلج  رساترس  نایم  زا  تعرس  هب  دنناوتب 

یاھ تفج  وا  سپس  “ . دننک هظعوم  ار  یھاشداپ  یھلا  مایپ   ، تسا هدوسآ 
، سرطپ سایردنآ و  دندوب : اھنیا  نانآ  ، و  دومن نییعت  دنورب  دوب  لیام  وا  هک  ار  نویراوح 

، یفلَح یادوھی  بوقعی و   ، یتم اموت و   ، لیئانَتَن پیلیف و   ، یدبز انحوی  بوقعی و 
. یطویرخسا یادوھی  رویغ و  نوعمش 

ماگنھ رد  وا  ، و  دومن نییعت  ار  هرصان  رد  نت  هدزاود  اب  تاقالم  خیرات  یسیع 
هرماس هب  ، و  دیورن یدوھیریغ  رھش  چیھ  هب  تیرومأم  نیا  رد  : ” تفگ یظفاحادخ 
یھلا مایپ   . دیورب لیئارسا  ۀناخ  ۀدش  مگ  نادنفسوگ  دزن  ضوع  رد  هکلب   ، دیورن زین 

کی ناسنا  هک  دینک  مالعا  ار  هدنھد  تاجن  تقیقح  نیا  دینک و  هظعوم  ار  یھاشداپ 
کی تسین و  رتالاب  شداتسا  زا  درگاش  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب   . تسادخ دنزرف 

ربارب شداتسا  اب  هک  تسا  یفاک  درگاش  یارب   . تسین رتگرزب  شرورس  زا  مداخ 
ِرورس هک  دنا  هدرک  تأرج  مدرم  زا  یخرب  رگا   . دوش شرورس  لثم  مداخ  دشاب و 
نینچ رتشیب  ردقچ  ار  وا  ۀداوناخ  لھا   ، دنمانب بوبزلعب  تسدمھ  کی  ار  هناخ 

امش هب  نم   . دیسرتب نامیا  یب  نانمشد  نیا  زا  دیابن  امش  اما  تشادنپ ! دنھاوخ 
یزیچ چیھ  ؛  دوشن راکشآ  هک  درادن  دوجو  هدیشوپ  زیچ  چیھ  هک  منک  یم  مالعا 
شزومآ امش  هب  یصوصخ  روط  هب  هک  ار  هچنآ   . دوشن هتخانش  هک  تسین  ناھنپ 

یارب لخاد  قاتا  رد  هک  ار  هچنآ   . دینک هظعوم  ینلع  روط  هب  یدنمدرخ  اب   ، ما هداد 
هب نم  . و  دینک مالعا  اھ  هناخ  ماب  زا  بسانم  دعوم  رد  دیاب   ، ما هتخاس  راکشآ  امش 
یلو دنشکب  ار  ندب  دنناوت  یم  هک  ییاھنآ  زا   ، میوگ یم  منادرگاش  ناتسود و  امش 
رداق هک  دینک  دامتعا  وا  هب   ، ضوع رد  ؛  دیسرتن دنزاس  دوبان  ار  ناور  دنتسین  رداق 

. دھد تاجن  ار  ناور  دنک و  ظفح  ار  ندب  تسا 

منک یم  مالعا  نم  لاح  نیا  اب  ؟ و  دنوش یمن  هتخورف  ینپ  کی  هب  کشجنگ  ود  ایآ  ”
یتح هک  دیناد  یمن  ایآ   . دنوش یمن  شومارف  دنوادخ  رظن  رد  اھنآ  زا  کیچیھ  هک 

دادعت زا  رتشیب  امش   ، دیسرتن سپ  ؟  تسا هدش  هدرمش  ًامامت  امش  رس  یاھوم 
مالعا یارب  ؛  دیشابن هدز  تلجخ  نم  یاھشزومآ  زا   . دیراد شزرا  ناکشجنگ  زا  یدایز 

هشیمھ امش  ۀظعوم  اب  دیروخن —  بیرف  اما   ، دیورب نوریب  کین  تساوخ  حلص و 
یتقو اما   ، مروآ ناغمرا  هب  نیمز  رد  ار  حلص  ات  مدمآ  نم   . دوب دھاوخن  هارمھ  شمارآ 
هک یتقو   . دوش یم  لصاح  یگتفشآ  هقرفت و   ، دننک یم  در  ارم  ۀیدھ  اھناسنا  هک 
رد شمارآ  یتسار  هب   ، دنریذپ یم  ار  یھاشداپ  تراشب  هداوناخ  کی  یاضعا  ۀیلک 

یھاشداپ هب  هداوناخ  یاضعا  زا  یخرب  هک  یماگنھ  اما  ؛  دوش یم  نکاس  هناخ  نآ 
دناوت یم  طقف  یفالتخا  نینچ   ، دننک یم  در  ار  یھلا  مایپ  نارگید  دنوش و  یم  دراو 

ات  ، دیھد تاجن  ار  هداوناخ  مامت  هک  دینک  شالت  یدج  روط  هب   . دنک داجیا  هودنا  مغ و 
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نیا زا  سپ  اما   . دنوش لیدبت  شدوخ  ۀداوناخ  نانمشد  هب  درف  کی  نانمشد  ادابم 
امش هب   ، دیدروآ لمع  هب  هداوناخ  رھ  یاضعا  ۀیلک  یارب  ار  دوخ  شالت  نیرتشیب  هک 

تسود یھلا  مایپ  نیا  زا  شیب  ار  دوخ  ردام  ای  ردپ  هک  سک  نآ  هک  منک  یم  مالعا 
“. تسین یھاشداپ  ۀتسیاش   ، درادب

ات اھنآ  . و  دندش تکرح  ۀدامآ  دندینش  ار  نانخس  نیا  نت  هدزاود  نآ  هک  نآ  زا  سپ 
هنوگ نادب   ، نادرگاش ریاس  یسیع و  اب  رادید  یارب  هرصان  رد  ناشندمآ  درگ  تقو 

. دندشن عمج  مھ  رود  رگید   ، دوب هداد  بیترت  داتسا  هک 

؟ منک هچ  دیاب  نتفای  تاجن  یارب  - 5

، و دندوب هتشگزاب  نوربح  هب  ییحی  نادرگاش  هک  نیا  زا  دعب   ، مَنوش رد  رصع  زور  کی 
هک یماگنھ   ، دندوب هدش  هداتسرف  نوریب  ود  هب  ود  یسیع  نویراوح  هک  نیا  زا  دعب 

یتسرپرس تحت  هک  رتناوج  رگتراشب  هدزاود  زا  هورگ  کی  شزومآ  هب  لوغشم  داتسا 
یسیع زا  ار  لاؤس  نیا  لیحار   ، دوب نز  هدزاود  هارمھ  هب   ، دندرک یم  شالت  بوقعی 

، مینک دیاب  هچ  نتفای  تاجن  یارب   ، دنسرپ یم  ام  زا  نانز  هک  یتقو   ، داتسا : ” دیسرپ
: داد خساپ   ، دینش ار  شسرپ  نیا  یسیع  هک  یماگنھ  ؟ “ میھد خساپ  دیاب  هچ 

خساپ دیاب   ، میبای تاجن  هک  مینک  دیاب  هچ  دنسرپ  یم  نانز  نادرم و  هک  یماگنھ  ”
حور  . دیریذپب ار  یھلا  ششخب  ؛  دیروآ نامیا  یھاشداپ  تراشب  نیا  هب  دیھد :
قیرط زا  دزاس  یم  ادخ  دنزرف  کی  ار  امش  وا  نتفریذپ  هک  ار  دنوادخ  نیزگ  ینکس 

ییاسراپ و : ’ دیوگ یم  هک  دیا  هدناوخن  سدقم  باتک  رد  ایآ   . دیھد صیخشت  نامیا 
کیدزن نم  تلادع  : ’ دیوگ یم  ردپ  هک  اجنآ  نینچمھ  ‘ . تسا دنوادخ  زا  نم  توق 

‘. تفرگ دنھاوخ  شوغآ  رد  ارم  مدرم  مناوزاب  ، و  تسا هدش  راکشآ  نم  تاجن  ؛  تسا
هتخاس سّبلم  تاجن  ۀماج  هب  ارم  اریز   ، دمآ دھاوخ  دجو  هب  میادخ  رھم  رد  نم  ناج  ’

ردپ اب  هطبار  رد  نینچمھ  ایآ  ‘ . تسا هدیناشوپ  شیوخ  تلادع  یادر  اب  ارم  و 
ِنیکرچ یاھ  هماج  ‘ ’ . دش دھاوخ  هدیمان   ، ام تلادع  دنوادخ   ’ شمان هک  دیا  هدناوخن 

‘. دیناشوپب نادواج  تاجن  یھلا و  تلادع  یادر  اب  ار  مرسپ  دیربب و  ار  ییاسراپ  - دوخ
هب دورو  ‘ . درک دھاوخ  تسیز  نامیا  اب  لداع  درف  : ’ دراد تقیقح  هشیمھ  یارب  نیا 
موادت یارب  یگدنبیز —  رد  دشر  تفرشیپ —  اما   ، تسا دازآ  ًالماک  ردپ  یھاشداپ 

. تسا یرورض  نآ 

قیرط زا  نآ  شریذپ   . دوش یم  راکشآ  شنارسپ  طسوت  تسا و  ردپ  ۀیدھ  تاجن  ”
کی ای  رسپ  کی  ، و  دنک یم  میھس  یھلا  تشرس  رد  ار  امش   ، امش یوس  زا  نامیا 
زا امش  ؛  دیوش یم  مالعا  هانگ  یب   ، نامیا قیرط  زا  امش   . دزاس یم  دنوادخ  رتخد 

لامک ریسم  رد  امش   ، نامیا نیمھ  ۀطساو  هب  ؛ و  دیبای یم  تاجن  نامیا  قیرط 
مالعا هانگ  یب  نامیا  قیرط  زا  میھاربا   . دیور یم  شیپ  دبا  یارب  یھلا  یجیردت و 
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نیمھ  ، راصعا یط   . تفای یھاگآ  تاجن  زا  قداص  کلم  یاھشزومآ  قیرط  زا  دش و 
هدمآ ردپ  یوس  زا  رسپ  کی  نونکا  اما   ، تسا هداد  تاجن  ار  اھناسنا  نادنزرف  نامیا 

“. دزاس یم  شریذپ  لباق  رت و  یعقاو  ار  تاجن  هک  تسا 

نانخس نیا  هک  یناسک  نایم  رد   ، درک فقوتم  ار  نتفگ  نخس  یسیع  هک  یماگنھ 
مالعا زا  دعب  یاھزور  رد  اھنآ  ۀمھ  ، و  دش داجیا  یدایز  یداش  دندینش  ار  هدنبیز 

. و دنتفر شیپ  قایتشا  اب  هدش و  ایحا  یژرنا  اب  ون و  یورین  اب  یھاشداپ  تراشب 
نیمز رد  یھاشداپ  رارقتسا  یارب  اھحرط  نیا  رد  هک  نیا  زا  نتفای  یھاگآ  اب  نانز 

. دندرک یداش  رتشیب  یتح  دنا  هدش  هدیناجنگ 

؛ دیرخب ار  تاجن  دیناوت  یمن  امش  : ” تفگ دوخ  نایب  نیرخآ  یدنب  عمج  رد  یسیع 
ۀرمث ییاسراپ  ، و  تسادخ ۀیدھ  تاجن   . دینک بسک  ار  ییاسراپ  دیناوت  یمن  امش 
لیلد نیا  هب  امش   . تسا یھاشداپ  رد  یدنزرف  ۀدش  هداز  حور  زا  ِیگدنز  ِیعیبط 

یگدنز کی  امش  هکلب  ؛  دیراد هناشنماسراپ  یگدنز  کی  هک  دیبای  یمن  تاجن 
ادخ و ۀیدھ  ناونع  هب  ار  یدنزرف  ، و  دیا هتفای  تاجن  شیپ  زا  اریز  دیراد  هناشنماسراپ 

. دیا هداد  صیخشت  نیمز  رد  یگدنز  تذل  نیرترب  ناونع  هب  ار  یھاشداپ  رد  تمدخ 
دنوادخ یکین  یزاسراکشآ  کی  هک  یھلا  تراشب  نیا  هب  اھناسنا  هک  یماگنھ 

تیادھ هدش  هتخانش  ِناھانگ  یمامت  زا  هنابلطواد  ۀبوت  هب   ، دنروآ یم  نامیا  تسا 
هب نادنمرواب   . تسا راگزاسان  ندرک  هانگ  هب  لیم  اب  یدنزرف  کرد   . دش دنھاوخ 

“. دنتسھ یھلا  لامک  ۀنشت  ییاسراپ و  ۀنسرگ  یھاشداپ 

هنارصع یاھسرد  - 6

لوط رد   . درک تبحص  یدایز  تاعوضوم  ۀرابرد  هنارصع  یاھثحب  رد  یسیع 
ۀرابرد وا   ، دندنویپب مھ  هب  هرصان  رد  اھنآ  ۀمھ  هک  نآ  زا  شیپ   ، روت نیا  ۀدنامیقاب 
،“ یگداتفا ینتورف و   ” ،“ یھاوخدب  ” ،“ اھایور اھباوخ و   ” ،“ دنوادخ تبحم  ”

رورغ و  ” ،“ تعاطا تمدخ و   ” ،“ شتسرپ یقیسوم و   ” ،“ یرادافو تعاجش و  ”
نخس هنارورش   ” ،“ لامک شمارآ و   ” ،“ هبوت اب  هطبار  رد  ششخب   ” ،“ یخاتسگ

درخ و  ” ،“ ینامیا یب  دیدرت و   ” ،“ هسوسو ، و  هانگ  ، ترارش  ” ،“ تداسح نتفگ و 
نیا  ، دنتشادن روضح  اجنآ  رد  رت  یمیدق  نویراوح  هک  یلاح  رد   . درک ثحب  شتسرپ “
داتسا اب  اھثحب  نیا  دراو  رت  هنادازآ  روط  هب   ، ود رھ  نانز  نادرم و  زا  رتدیدج  یاھھورگ 

. دندش

هورگ هب  رگتراشب  هدزاود  زا  هورگ  کی  اب  زور  هس  ای  ود  ندنارذگ  زا  دعب  یسیع 
ناروآ مایپ  طسوت  نارگراک  نیا  ۀمھ  تکرح  ناکم و  زا  ، و  دش یم  قحلم  یرگید 

اب تاقوا  رتشیب   ، دوب ناشرفس  نیتسخن  نیا  هک   ، نانز  . دش یم  علطم  دوواد 
تفرشیپ ۀرابرد  یناسر  مایپ  راک  قیرط  زا  اھھورگ  نیا  زا  کی  رھ   . دندوب یسیع 
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رگید یاھھورگ  زا  رابخا  تفایرد  ، و  دندش یم  هتشاد  هاگن  علطم  لماک  روط  هب  رفس 
. دوب هدش  ادج  هدنکارپ و  نارگراک  نیا  یارب  قیوشت  عبنم  کی  هشیمھ 

نارگتراشب و هارمھ  هب  یراوح  هدزاود  دیاب  هک  دوب  هدش  ررقم   ، اھنآ ِییادج  زا  شیپ 
نیا زا   . دننک تاقالم  داتسا  اب  سرام  هعمج 4  رد  ات  دنیآ  مھ  درگ  هرصان  رد  نانز  هورگ 

یاھھورگ نیا  لیلج  یبونج  یزکرم و  یاھتمسق  ۀیلک  زا   ، نامز نیا  دودح  رد   ، ور
طساوا ات   . دندرک هرصان  یوس  هب  تکرح  هب  عورش  نارگتراشب  نویراوح و  نوگانوگ 
هب  ، دندش دراو  هک  دندوب  یناسک  نیرخآ  هک   ، سرطپ سایردنآ و   ، رھظ زا  دعب 

رھش لامش  تاعافترا  رد  هدش و  هدامآ  اھدراو  هزات  طسوت  هک  دندیسر  یھاگودرا 
ینلع تمدخ  یادتبا  زا  یسیع  هک  دوب  یراب  نیتسخن  نیا  . و  دوب هدش  عقاو 

. دوب هدرک  ندید  هرصان  زا  شیوخ 
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روط هب  دوش و  عقاو  هجوت  دروم  هک  نیا  نودب  رھظ  زا  دعب  هعمج  نیا  رد  یسیع 
یکدوک نارود  ۀناخ  رانک  زا  وا   . دز مدق  هرصان  شوح  لوح و  رد  هتخانشان  ًالماک 

نارود رد  هک  دنارذگ  یا  هپت  یور  ار  تعاس  مین  درک و  روبع  یراجن  هاگراک  شیوخ و 
ییحی طسوت  شدیمعت  زور  ماگنھ  زا  ناسنا  رسپ   . درب یم  تذل  رایسب  نآ  زا  یکدوک 

. دوب هدشن  هتخیگنارب  شناور  رد  یرشب  تاساسحا  زا  ینایغط  نینچ  ندرا  دور  رد 
بورغ هک  ار  روپیش  ندیمد  یانشآ  یاھادص   ، دمآ یم  نییاپ  هوک  زا  وا  هک  یلاح  رد 

رد ندش  گرزب  ماگنھ  رد  هک  روطنامھ  تسرد   ، دینش درک  یم  مالعا  ار  دیشروخ 
هب تشگزاب  زا  شیپ  وا   . دوب هدینش  ار  نآ  اھراب   ، دوب رسپ  کی  هک  یتقو   ، هرصان
یدایز تارطاخ  ، و  دز مدق   ، دوب هتفر  هسردم  هب  هک  ییاج   ، هسینک رانک  زا  هاگودرا 

ار اموت  یسیع   ، زور نامھ  رد   ، نآ زا  شیپ   . دروآ دای  هب  ار  دوخ  یکدوک  یاھزور  زا 
تبس یدادماب  سیورس  رد  شا  هظعوم  یارب  هسینک  تسرپرس  اب  ات  دوب  هداتسرف 

. دراذگب رارق 

اب  . دنتشادن ترھش  هناشنماسراپ  یگدنز  یراکزیھرپ و  هب  زگرھ  هرصان  مدرم 
رد هک  سیروفس  ِیقالخا  تسپ  یاھدرادناتسا  اب  هدکھد  نیا   ، اھلاس تشذگ 

ِیگنادرم یناوج و  رساترس  رد   . تشگ هدولآ  هدنیازف  روط  هب  دوب  اجنآ  یکیدزن 
هب وا  هک  یتقو  ؛  تشاد دوجو  رظن  فالتخا  هرصان  رد  وا  دروم  رد  یسیع  ِناوج 
نانکاس هک  یلاح  رد   . دمآ دوجو  هب  یدایز  یدونشخان  درک  ناکم  لقن  موحانرفک 

وا هک  نیا  زا   ، دندوب هدینش  یدایز  یاھزیچ  دوخ  ِنیشیپ  ِراجن  یاھراک  ۀرابرد  هرصان 
شیوخ ۀظعوم  نیشیپ  یاھرفس  زا  کیچیھ  رد  زگرھ  ار  دوخ  هاگداز  ۀدکھد 

هدینش یسیع  ترھش  ۀرابرد  یتسار  هب  اھنآ   . دندوب هدش  هدیجنر  دوب  هدیناجنگن 
دوخ گرزب  یاھراک  زا  کیچیھ  وا  اریز   ، دندوب نیگمشخ  نادنورھش  رثکا  اما   ، دندوب
رایسب یسیع  دروم  رد  اھھام  هرصان  مدرم   . دوب هدادن  ماجنا  دوخ  یناوج  رھش  رد  ار 
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. دوب بولطمان  لک  رد  وا  هب  تبسن  اھنآ  یاھھاگدید  اما   ، دندوب هدرک  ثحب 

، تفاین هناخ  هب  تشگزاب  یارب  ییوگدماشوخ  کی  نایم  رد  ار  دوخ  داتسا  ور  نیا  زا 
. دوبن ارجام  مامت  نیا  اما   . زیمآداقتنا دح  زا  شیب  هنامصخ و  ًاعطق  یاضف  کی  رد  هکلب 
روصت اب  دنارذگ و  دھاوخ  هرصان  رد  ار  تبس  ِزور  نیا  وا  هک  نیا  نتسناد  اب  وا  نانمشد 
ار یرامشیب  بدا  یب  خاتسگ و  نادرم   ، درک دھاوخ  تبحص  هسینک  رد  هک  نیا 
داجیا لکشم  نکمم  قیرط  رھ  هب  دننک و  رازآ  تیذا و  ار  وا  هک  دندوب  هدرک  مادختسا 

. دننک

نارود رد  وا  رادتسود  راگزومآ  ناذح  هلمج  زا   ، یسیع ِرت  نسم  ناتسود  ِرثکا 
تداسح اب  رتناوج  لسن  ، و  دندوب هدرک  کرت  ار  هرصان  ای  دندوب و  هدرم  ای   ، وا یناوج 
ۀداوناخ هب  وا  ِنیزاغآ  یرادافو  دنتسناوتن  اھنآ   . دوب دونشخان  وا  ترھش  زا  دیدش 

شردارب و زا  رادید  یارب  وا  تلفغ  زا  ناشداقتنا  رد  اھنآ  ، و  دنروآ رطاخ  هب  ار  شردپ 
درکیور  . دندوب دردرپ  دندرک  یم  یگدنز  هرصان  رد  هک  شا  هدرک  جاودزا  نارھاوخ 

شیازفا ار  یدنورھش  ۀنانابرھمان  ساسحا  نیا  زین  وا  هب  تبسن  یسیع  ۀداوناخ 
یسیع هب  دنداد  یم  هزاجا  دوخ  هب  یتح  نایدوھی  نایم  رد  اھ  سکُدُترُا   . داد یم 

مدق عیرس  رایسب  تبس  دادماب  نیا  رد  هسینک  هب  نتفر  ریسم  رد  وا  اریز  دننک  داقتنا 
. دز یم 
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نانخس هب  ات  دندمآ  نانمشد  ناتسود و   ، هرصان مامت  ، و  دوب ییابیز  زور  تبس  نیا 
هورگ ناھارمھ  زا  یرایسب   . دنھد شوگ  هسینک  رد  ناشرھش  نیشیپ  دنورھش  نیا 
نداد شوگ  یارب  هک  یناسک  ۀمھ  یارب  ؛  دندنام یم  هسینک  نوریب  رد  دیاب  نویراوح 
بلغا ناوج  درم  کی  ناونع  هب  یسیع   . تشادن دوجو  اج  دندوب  هدمآ  وا  نانخس  هب 

تسرپرس هک  یماگنھ   ، دادماب نیا  رد  ، و  دوب هتفگ  نخس  شتسرپ  ِناکم  نیا  رد 
یور زا  ار  سدقم  باتک  زا  یسرد  هک  داد  وا  هب  ار  سدقم  تاجتشون  راموط  هسینک 
نامھ نیا  هک  دندروآ  دای  هب  نارضاح  زا  کیچیھ  هک  دیسر  یمن  رظن  هب   ، دناوخب نآ 

. دوب هدرک  ادھا  هسینک  نیا  هب  وا  هک  دوب  یطخ  ۀخسن 

رد یسیع  هک  دندش  یم  رازگرب  تروص  نامھ  هب  تسرد  زور  نیا  رد  اھ  سیورس 
الاب ینارنخس  یوکس  هب  هسینک  تسرپرس  اب  وا   . دوب هتفای  روضح  اھنآ  رد  یکدوک 
هک  ، ایند هاشداپ   ، دنوادخ داب  کرابتم  : ” دش زاغآ  اعد  ود  تئارق  اب  سیورس  ، و  تفر
ار زیچ  همھ  دنک و  یم  داجیا  حلص  هک   ، دنیرفآ یم  ار  یکیرات  دھد و  یم  لکش  ار  رون 

رون دننک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هب  یزوسلد  اب  هک  ؛  دنیرفآ یم 
. دنک یم  ایحا  ار  شنیرفآ  یاھراک   ، زور رھ  زور و  هب  زور   ، یکین رد  ، و  دھد یم 
یاھغارچ یارب  وا و  زاس  تسد  یاھراک  لالج  یارب   ، ام یادخ  دنوادخ   ، داب کرابتم 
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دنوادخ داب  کرابتم   . نیمآ  . تسا هتخاس  شیوخ  شیاتس  یارب  وا  هک  یا  هدنھد  رون 
“. تسا هداد  لکش  ار  اھرون  هک   ، ام یادخ 

ناوارف تبحم  اب  ام  یادخ   ، دنوادخ : ” دندرک اعد  هرابود  ثکم  هظحل  کی  زا  دعب  اھنآ 
هاشداپ ردپ و   ، دندومن دامتعا  وا  هب  هک  نامناردپ  رطاخ  هب  ، و  تسا هدیزرو  رھم  ام  هب 

اھنآ هب  ار  یگدنز  نیناوق  وت   . تسا هدرک  محرت  ام  هب  راشرس  رایسب  یزوسلد  اب  ام 
؛ نک نشور  تعیرش  هب  ار  ام  نامشچ   . زومایب ام  هب  نک و  محر  ام  هب  ؛  یتخومآ
سرت قشع و  هب  ار  ام  یاھبلق  ؛  دنامب رادافو  تنیمارف  هب  ام  یاھلد  هک  وش  بجوم 
یتسھ ییادخ  وت  اریز   . دبا یارب   ، دش میھاوخن  هدنمرش  ام  ، و  هدب دنویپ  تمان  زا 

رد ، و  یا هدیزگرب  ار  ام  اھنابز  اھتلم و  مامت  نایم  زا  وت  ، و  یزاس یم  ایھم  ار  تاجن  هک 
ار وت  اب  دنویپ  میناوتب  ات  نیمآ —  یا —  هدومن  کیدزن  دوخ  گرزب  مان  هب  ار  ام  تقیقح 

ار لیئارسا  شمدرم  تبحم  اب  هک  دنوادخ  داب  کرابتم   . مینک شیاتس  قشع  اب 
“. دیزگرب

لماش یناوخزاب  نیا   . درک تئارق  ار  نامیا  یدوھی  داقتعا   ، عامش  ، تعامج سپس 
غوی نارگشیاین  هک  داد  یم  ناشن  دوب و  تعیرش  زا  یددعتم  یاھتمسق  رارکت 

قالطا بش  زور و  هب  هک  هنوگ  نادب  ار  نیمارف  غوی  زین  نامسآ و  یھاشداپ 
. دنا هتفرگ  دوخ  رب  دوش  یم 

یادخ  ، یتسھ هوھی  وت  هک  تسا  تسرد  : ” دمآ نآ  لابند  هب  اعد  نیموس  سپس  و 
؛ ام ناردپ  یجان  ام و  یجان  ؛  ام ناردپ  هاشداپ  ام و  هاشداپ  ؛  ام ناردپ  یادخ  ام و 
، و تسا تیدبا  زا  وت  مان   . ام ۀدنھد  تاجن  ام و  روای  ؛  ام تاجن  ۀرخص  ام و  ۀدننیرفآ 
رد وت  مان  یارب  یدیدج  ۀنارت  دنتفای  تاجن  هک  ییاھنآ   . درادن دوجو  ییادخ  وت  زا  ریغ 

وت هک  دندرک  ناعذا  دندرک و  شیاتس  ار  وت  مھ  اب  همھ  ؛  دندناوخ ایرد  رانک 
هک دنوادخ  داب  کرابتم   . درک دھاوخ  تنطلس  دبا  یارب  هوھی  دنتفگ  ، و  یھاشداپ

“. دھد یم  تاجن  ار  لیئارسا 

یواح هک  یا  هچقودنص  ای  قودنص  لباقم  رد  هسینک  تسرپرس  سپس 
ای حدم  یاعد  هدزون  ندناوخ  هب  عورش  تفرگ و  ار  دوخ  یاج  دوب  سدقم  یاھ  هتشون 

ات دوش  هاتوک  سیورس  هک  دوب  بولطم  تبسانم  نیا  رد  اما   . دومن ریخ  یاعد 
طقف  ، ور نیا  زا  ؛  دشاب هتشاد  دوخ  راتفگ  یارب  یرتشیب  تقو  هتسجرب  نامھیم 
دنوادخ داب  کرابتم  : ” دوب نیا  اعد  نیلوا   . دش هدناوخ  ریخ  یاعد  نیرخآ  نیتسخن و 

؛ بوقعی یادخ  ، و  قاحسا یادخ  ، و  میھاربا یادخ   ، ام ناردپ  یادخ  ، و  ام یادخ 
همھ هک   ، دھد یم  ناشن  ینابرھم  ششخب و  هک   ، فوخم دنمتردق و   ، گرزب یادخ 
مان رطاخ  هب  دروآ و  یم  دای  هب  ناردپ  هب  ار  هدنبیز  یاھ  هدعو  هک   ، دنیرفآ یم  ار  زیچ 

، هاشداپ یا   . دروآ یم  تبحم  اب  اھنآ  نادنزرف  ِنادنزرف  یارب  یا  هدنھد  تاجن  شدوخ 
“. میھاربا رپس   ، هوھی یا   ، یتسھ کرابتم  رپس ! ، و  یجان  ، روای
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یارب لیئارسا  تمدرم  هب   ، ادنوادخ : ” دمآ نآ  لابند  هب  تکرب  یاعد  نیرخآ  سپس 
وت نامشچ  رد  . و  یشمارآ مامت  یادخ  هاشداپ و  وت  اریز   ، نک اطع  گرزب  شمارآ  دبا 

. یھد تکرب  شمارآ  اب  تعاس  رھ  رد  تاقوا و  مامت  رد  ار  لیئارسا  هک  تسوکین 
یلاح رد  “ . دھد یم  تکرب  شمارآ  اب  ار  لیئارسا  شمدرم  هک   ، هوھی  ، تسا کرابتم 

هاگن وا  هب  تعامج   ، درک یم  تئارق  ار  تکرب  یاھاعد  هسینک  تسرپرس  هک 
نآ یارب  هک  یمسرریغ  یاعد  کی  وا   ، تکرب یاھاعد  لابند  هب   . دندرک یمن 
ۀمھ  ، دیسر نایاپ  هب  راک  نیا  هک  یماگنھ  ، و  درک هئارا  دوب  بسانم  تبسانم 

. دنتفگ نیمآ  هچراپکی  روط  هب  تعامج 

یسیع هب  ار  نآ  ، و  دروآ نوریب  ار  یراموط  تفر و  قودنص  یوس  هب  ناذح  سپس 
رفن تفھ  زا  هک  دوب  موسرم   . دناوخب ار  سدقم  باتک  سرد  دناوتب  وا  ات  درک  میدقت 

نیا رد  مسر  نیا  اما   ، دنناوخب ار  تعیرش  زا  هیآ  هس  لقادح  ات  دوش  هتساوخ 
. دناوخب ار  شدوخ  یباختنا  سرد  دناوتب  هدننک  دیدزاب  ات  دش  هتشاذگ  رانک  تبسانم 

هینثت باتک  زا  ندناوخ  هب  عورش  داتسیا و   ، تفرگ ار  راموط  هک  یلاح  رد  یسیع 
رود ، و  تسین ناھنپ  امش  زا  مھد  یم  امش  هب  زور  نیا  رد  هک  ینامرف  نیا  اریز  : ” درک

نامسآ هب  الاب  هب  ام  یارب  یسک  هچ   ، دییوگب هک  تسین  نامسآ  رد   . تسین مھ 
ماجنا میونشب و  ار  نآ  میناوتب  ات  دروآ  دھاوخ  نییاپ  ام  یارب  ار  نآ  تفر و  دھاوخ 

یوس نآ  هب  ام  یارب  یسک  هچ   ، دییوگب هک  تسین  زین  ایرد  یوس  نآ  رد  ؟  میھد
؟ میھد ماجنا  میونشب و  ار  نآ  میناوتب  ات  دروایب  ام  یارب  ار  نامرف  ات  تفر  دھاوخ  ایرد 
امش ات   ، امش بلق  روضح و  رد  یتح   ، تسا کیدزن  رایسب  امش  هب  تایح  ۀملک   ، هن

“. دینک تعاطا  نآ  زا  دینادب و  دیناوتب 

هب عورش  دروآ و  یور  ایعشا  هب   ، درک فقوتم  ار  تعیرش  ندناوخ  وا  هک  یماگنھ  و 
ناریقف هب  ات  تسا  هدرک  حسم  ارم  وا  اریز   ، تسا نم  رب  ادخ  حور  : ” درک ندناوخ 

هب ار  ییانیب  تشگزاب  ناریسا و  هب  ار  یدازآ  ات  هداتسرف  ارم  وا   . مھد تراشب 
لوبق لباق  لاس  مزاس و  دازآ  دنا  هدش  هدرزآ  هک  ار  ییاھنآ  ، و  منک مالعا  نایانیبان 

“. منک مالعا  ار  دنوادخ 

تسشن و  ، هسینک تسرپرس  هب  نآ  نداد  سپ  زا  دعب  ، و  تسب ار  باتک  یسیع 
نوتم نیا  زورما  : ” درک عورش  نانخس  نیا  اب  وا   . درک مدرم  اب  وگتفگ  هب  عورش 
نوماریپ هقیقد  هدزناپ  ًابیرقت  تدم  هب  یسیع  سپس  و  “ . دنتفای ققحت  سدقم 

دونشخ وگتفگ  نیا  زا  مدرم  زا  یرایسب   . درک تبحص  دنوادخ “ نارتخد  نارسپ و  ”
. دندش هدز  تریح  وا  درخ  تناتم و  زا  اھنآ  ، و  دندوب

ات دنام  یم  نارنخس   ، یمسر سیورس  نایاپ  زا  دعب  هک  دوب  موسرم  هسینک  رد 
، ور نیا  زا   . دنسرپب یتالاؤس  وا  زا  دنناوتب  دنشاب  دنمقالع  دوب  نکمم  هک  یناسک 

راشف ولج  هب  هک  دش  یتیعمج  لخاد  دمآ و  نییاپ  یسیع  تبس  ِدادماب  نیا  رد 
هک دندوب  یرایسب  رگبوشآ  دارفا  هورگ  نیا  رد   . دنسرپب ار  ناشتالاؤس  ات  دروآ  یم 
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زا یھورگ  تیعمج  نیا  ۀیشاح  رد  هک  نیا  نمض   ، دوب لیامتم  ترارش  هب  ناشنھذ 
هدش مادختسا  یسیع  یارب  رسدرد  داجیا  یارب  هک  دندوب  شدرگ  رد  هیامورف  دارفا 

شالت نونکا  دندوب  هدنام  نوریب  رد  هک  نارگتراشب  نادرگاش و  زا  یرایسب   . دندوب
نیوکت فرش  رد  بوشآ  هک  نیا  صیخشت  رد  اھنآ  ، و  دنوش هسینک  لخاد  دندرک 

. تفر یمن  اھنآ  اب  وا  اما   ، دننک جراخ  ار  داتسا  هک  دندرک  شالت  اھنآ   . دندوبن دنک  تسا 

هرصان رد  شریذپ  مدع  - 9

زا یکدنا  رامش  شنانمشد و  زا  یمیظع  تیعمج  اب  هسینک  رد  ار  دوخ  یسیع 
هناخاتسگ و یاھشسرپ  هب  خساپ  رد  ، و  تفای هطاحا  رد  شدوخ  ناوریپ 

فسوی رسپ  نم   ، یرآ : ” تفگ یخوش  همین  یا  هنوگ  هب  اھنآ  ۀنارورش  یاھ  یخوش 
لثملا برض  نیا  دای  ارم  هک  منک  یمن  بجعت  نم  ، و  متسھ راجن  نآ  نم  ؛  متسھ

هک دیشک  یم  شلاچ  هب  ارم  هک  نیا  ‘، و  هدب افش  ار  تدوخ   ، کشزپ : ’ دیزادنا یم 
امش نم  اما  ؛  مھد ماجنا  هرصان  رد  مداد  ماجنا  موحانرفک  رد  دیا  هدینش  هک  ار  هچنآ 
تمرح یب  ربمایپ  کی   ’ هک دنک  یم  مالعا  سدقم  باتک  یتح  هک  میریگ  یم  دھاش  ار 

‘“ . شیوخ مدرم  نایم  رد  شیوخ و  نطو  رد  رگم   ، دشابن

هک ینک  یم  روصت  وت  : ” دنتفگ دندز و  وا  هب  ماھتا  تشگنا  ، و  دنداد لھ  ار  وا  اھنآ  اما 
، و تسا یلومعم  رگراک  کی  وت  ردارب  اما   ، یدش رود  ام  زا  وت  ؛  یرتھب هرصان  مدرم  زا 

. میسانش یم  ار  میرم  تردام  ام   . دننک یم  یگدنز  ام  نایم  رد  زونھ  وت  نارھاوخ 
هجوتم اما   ، میونش یم  وت  ۀرابرد  یگرزب  یاھزیچ  ام  ؟  دنتسھ اجک  زورما  اھنآ 

اھنآ هب  یسیع  “ . ینک یمن  یزیگنا  تفگش  راک  چیھ  یدرگ  یمرب  یتقو  هک  میدش 
، و مراد تسود  مدش  گرزب  نآ  رد  هک  ار  یرھش  نکاس  مدرم  نم  : ” داد خساپ 
اما  ، دیوش دراو  نامسآ  یھاشداپ  هب  امش  ۀمھ  منیبب  هک  موش  یم  لاحشوخ 
یھلا فطل  زا  یشان  یاھینوگرگد   . تسین نم  ۀدھع  هب  ادخ  یاھراک  ِماجنا  ِنییعت 

“. دوش یم  ماجنا  دنتسھ  عفنیذ  هک  یناسک  ۀدنز  نامیا  هب  خساپ  رد 

، دوبن  ، رویغ نوعمش   ، یسیع نویراوح  زا  یکی  یکیتکات  هابتشا  رطاخ  هب  رگا 
نیرت نشخ  یتح  دنک و  راھم  ار  تیعمج  ییور  شوخ  اب  تسناوت  یم  یسیع 
کمک اب  انثا  نیا  رد  رویغ  نوعمش   . دنک حالس  علخ  رثؤم  روط  هب  ار  شنانمشد 

تیعمج نایم  زا  ار  یسیع  ناتسود  زا  یھورگ   ، رت ناوج  نارگتراشب  زا  یکی   ، روحان
رادشھ داتسا  نانمشد  هب   ، هنایوج هزیتس  درکیور  کی  ذاختا  اب  ، و  دوب هدروآ  درگ 

کی هک  دوب  هداد  شزومآ  نویراوح  هب  اھتدم  یسیع   . دنورب اجنیا  زا  هک  دوب  هداد 
اب هک  دننیبب  دنتشادن  تداع  وا  ناوریپ  اما   ، درب یم  نیب  زا  ار  مشخ  میالم  خساپ 
نینچ اب  دندرک  یم  باطخ  داتسا  ار  وا  رفاو  قایتشا  اب  اھنآ  هک  ناشبوبحم  راگزومآ 

لاح رد  ار  دوخ  اھنآ  ، و  دوب فازگ  یلیخ  اھنآ  یارب  نیا   . دوش راتفر  ریقحت  یبدا و  یب 
نتخیگنارب بجوم  طقف  اھنیا  مامت  ، و  دنتفای نیشتآ  دیدش و  یدونشخان  زاربا 
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، بیترت نیدب  . و  دش گنھرف  یب  سانشنادخ و  عامتجا  نیا  رد  یرگ  شابوا  ۀیحور 
هسینک زا  ناباتش  ار  وا  دنتفرگ و  ار  یسیع   ، نارودزم یربھر  تحت  اھ  شابوا  نیا 
رظن رد  اجنآ  رد  اھنآ   . دندرب اجنآ  هب  کیدزن  ِبیشرپ  ۀپت  کی  هاگترپ  هب  هدرک و  جراخ 

رد تسرد  اما   . دنتسرفب گرم  ماک  هب  دنھد و  لھ  نییاپ  هب  هبل  زا  ار  وا  هک  دنتشاد 
روط هب  یسیع   ، دندوب هرخص  ۀبل  زا  وا  نداد  لھ  ۀناتسآ  رد  اھنآ  هک  یا  هظحل 

هب  ، اھنآ اب  ندش  وربور  زا  سپ  ، و  درک شخرچ  شناگدننک  ریسا  یوس  هب  یناھگان 
ندز مدق  هب  عورش  هک  یماگنھ  اما   ، تفگن یزیچ  وا   . درک عمج  ار  شناوزاب  یمارآ 

وا هار  رس  زا  اھشابوا   . دندش هدز  تریح  دح  زا  شیب  شناتسود   ، دومن ولج  یوس  هب 
. دنک روبع  اجنآ  زا  دنیبب  یرازآ  هک  نیا  نودب  دنداد  هزاجا  وا  هب  دنتفر و  رانک 

رد ، و  تفر اھنآ  هاگودرا  هب   ، دش یم  لابند  شنادرگاش  طسوت  هک  یلاح  رد  یسیع 
رد  ، دوب هداد  دومنھر  یسیع  هک  روطنامھ  اھنآ  . و  دش ییوگزاب  ارجام  نیا  مامت  اجنآ 

ِنایاپ نیا   . دندرگزاب موحانرفک  هب  دعب  زور  هاگرحس  رد  ات  دندش  هدامآ  زور  نآ  رصع 
ناوریپ ۀمھ  یور  هدننک  رایشوھ  یریثأت  یمومع  ۀظعوم  روت  نیموس  ِمطالتم 

داتسا یاھشزومآ  زا  یخرب  ینعم  کرد  هب  عورش  دنتشاد  اھنآ   . تشاد یسیع 
زا طقف  یھاشداپ  هک  دندش  یم  فقاو  تیعقاو  نیا  هب  دنتشاد  اھنآ  ؛  دندومن یم 

. دسر یم  ارف  دیدش  یدیماان  رایسب و  هودنا  قیرط 

یاھریسم قیرط  زا  تکرح  زا  سپ  ، و  دندرک کرت  ار  هرصان  هبنشکی  نیا  دادماب  اھنآ 
مھ درگ  ادیص  تیب  رد  ماجنارس   ، سرام  10 ، هبنشجنپ رھظ  ات  یگمھ   ، فلتخم

مایپ ۀدمآ  رد  مھوت  زا  ِنارگ  هظعوم  زا  یدج  رایشوھ و  یھورگ  ناونع  هب  اھنآ   . دندمآ
درگ دنمزوریپ  ِنارگراکیپ  زا  حتاف  ًامامت  قاتشم و  هورگ  کی  ناونع  هب  هن  ، و  تقیقح

. دندمآ مھ 
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ۀلاقم 153
موحانرفک رد  نارحب 

دندش هجوتم  نویراوح   ، تبس دادماب  رد  ، و  ادیص تیب  هب  اھنآ  دورو  زور   ، هعمج رصع 
داتسا هک  دنتسناد  یم  اھنآ  ؛  تسا مھم  یلکشم  ریگرد  یدج  روط  هب  یسیع  هک 
رد دروخن و  هناحبص  وا   . دنک یم  رکف  یمھم  عوضوم  هب  لومعمریغ  یا  هنوگ  هب 

، نآ زا  شیپ  ِرصع  تبس و  زور  ِحبص  مامت   . دروخ اذغ  یکدنا  ردق  طقف  رھظ  ماگنھ 
رانک رد  ، و  غاب رد   ، هناخ فارطا  رد  کچوک  یاھھورگ  رد  ناشنارای  نت و  هدزاود 

کی یفیلکتالب و  زا  یشان  شنت  کی   . دندوب هدش  عمج  مھ  رود  لحاس 
کرت ار  میلشروا  اھنآ  هک  یتقو  زا   . دوب مکاح  اھنآ  ۀمھ  رب  زیمآ  هرھلد  ِیگتشگرس 

. دوب هدرک  تبحص  اھنآ  اب  یکدنا  ردق  یسیع  دندرک 

ِنوعمش یتح   . دندوب هدیدن  تکاس  لوغشم و  نانچ  ار  داتسا  اھنآ  هک  دوب  اھھام 
شنیگمغ نارای  یارب  تسناد  یمن  سایردنآ   . دوب هدرسفا   ، دوبن نوزحم  رگا  سرطپ 

نیا اموت   . دنتسھ نافوط “ زا  لبق  شمارآ   ” نایم رد  اھنآ  تفگ  لیئانَتَن   . دنکب دیاب  هچ 
دوواد هب  پیلیف  “ . تسا عوقو  فرش  رد  یداعریغ  یزیچ   ” هک درک  زاربا  ار  هدیقع 

هک نیا  ات   ، دنک شومارف  ار  تیعمج  ناکسا  نداد و  اذغ  ۀمانرب   ” هک درک  هیصوت  یدبز 
ندرک رپ  یارب  ار  یا  هزات  یاھشالت  یتم  “ . دنک یم  رکف  یزیچ  هچ  هب  داتسا  مینادب 
مھ اب  هسینک  رد  ور  شیپ  ۀظعوم  دروم  رد  انحوی  بوقعی و   . تفرگ راک  هب  هنازخ 
ِنوعمش  . دندومن یزادرپ  نامگ  نآ  لمتحم  ۀرتسگ  تشرس و  ۀرابرد  دندرک و  وگتفگ 
هب ینامسآ  ردپ  تسا  نکمم   ” هک درک  زاربا  ار  دیما  کی  عقاو  رد  ، و  رواب نیا  رویغ 
هک یلاح  رد  “ ، دنک هلخادم  شرسپ  زا  تیامح  عافد و  یارب  هرظتنمریغ  یوحن 

زا یسیع  ًالامتحا  هک  دنک  یور  هدایز  رکف  نیا  رد  درک  تأرج  یطویرخسا  یادوھی 
هزاجا هک  تشادن  ار  نآ  تأرج  تماھش و   ” هک درب  یم  جنر  فسأت  ساسحا  نیا 

“. دننک مالعا  نایدوھی  هاشداپ  ار  وا  نت  رازھ  جنپ  نآ  دھد 

زا دعب  نیا  رد  یسیع  هک  دوب  نیگھودنا  هدرسفا و  ناوریپ  زا  یھورگ  نینچ  نایم  زا 
موحانرفک ۀسینک  رد  ار  دوخ  زاس  نارود  ۀظعوم  ات  تفر  نوریب  تبس  یابیز  رھظ 

زا تسناوت  یم  هک  هناھاوخریخ  ای  شاشب  ِییوگدماشوخ  نخس  اھنت   . دھد ماجنا 
یفلَح یاھولقود  زا  یکی  طسوت  دوش  ماجنا  شکیدزن  ناوریپ  زا  کی  رھ  یوس 
هب نتفر  هار  رد  درک و  یم  کرت  ار  هناخ  یسیع  هک  روطنیمھ   . دش زاربا  هاگآان 
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هک مینک  یم  اعد  ام  : ” تفگ درک و  مالس  یسیع  هب  یلاحشوخ  اب  وا   ، دوب هسینک 
هتشاد هشیمھ  زا  رتگرزب  یتیعمج  میناوتب  هک  نیا  ، و  دنک کمک  امش  هب  ردپ 

“. میشاب

هنحص یزاس  هدامآ  - 1

کی موحانرفک  دیدج  ۀسینک  رد  تبس  یابیز  رھظ  زا  دعب  نیا  رد  هس  تعاس  رد 
هدھع هب  ار  هسلج  تسایر  سوریای   . دنتفگ دماشوخ  یسیع  هب  هتسجرب  تعامج 

یسیرف هس  هاجنپ و   ، لبق زور   . دناوخب ات  داد  یسیع  هب  ار  سدقم  باتک  تشاد و 
ناسیئر ناربھر و  زا  نت  یس  زا  شیب  ؛  دندوب هدمآ  میلشروا  زا  یقودص  و 

تحت ًامیقتسم  یدوھی  یبھذم  ناربھر  نیا   . دنتشاد روضح  زین  رواجم  یاھ  هسینک 
لماش اھنآ  دندرک و  یم  لمع  میلشروا  رد  دوھی  یلاع  یاروش  نیمارف 

شنادرگاش یسیع و  اب  راکشآ  گنج  حاتتفا  یارب  هک  دندوب  سکُدُترُا  ِناتوسک  شیپ 
رد یدوھی  ناربھر  نیا  رانک  رد  ساپیتنآ  سیدوریھ  یمسر  نارظان   . دندوب هدمآ 

هک دوب  هدش  هداد  روتسد  اھنآ  هب  ، و  دندوب هتسشن  هسینک  یراختفا  یاھھاگیاج 
یارب تیعمج  طسوت  یشالت  هک  هدننک  نارگن  تاشرازگ  نیا  دروم  رد  ار  تقیقح 
ماجنا پیلیف  شردارب  ورملق  رد  نایدوھی  هاشداپ  ناونع  هب  یسیع  ندرک  مالعا 

. دننک نشور  دوب  هدش 

طسوت راکشآ  هدش و  ناعذا  ِگنج  ِیروف  مالعا  اب  هک  درک  یم  کرد  یسیع 
داختا یمجاھت  یعضوم  هک  دیزگرب  هناروسج  وا  ، و  دوب وربور  دوخ  ۀدنیازف  نانمشد 
ۀدنھد تاجن  کی  نوماریپ  ار  اھنآ  دیاقع  وا   ، نت رازھ  جنپ  نداد  اذغ  ماگنھ  رد   . دنک
نوماریپ اھنآ  تشادرب  هب  هک  دیزگرب  رگید  راب  وا  نونکا  ؛  دوب هتفرگ  شلاچ  هب  یدام 
جنپ نداد  اذغ  اب  هک   ، نارحب نیا   . دنک هلمح  راکشآ  روط  هب  یدوھی  ۀدنھد  تاجن 
ِیرھاظ شخرچ   ، تفای نایاپ  تبس  رھظ  زا  دعب  ۀظعوم  نیا  اب  ، و  دش زاغآ  نت  رازھ 
هب هک  دوب  نیا  یھاشداپ  راک   ، سپ نیا  زا   . دوب یمدرم  نیسحت  ترھش و  نارود 

یتسار هب  ِیردارب  یارب  رادیاپ  یونعم  ناشیکون  بلج  ِرت  مھم  راک  هب  هدنیازف  روط 
، ثحب ۀرود  زا  راذگ  رد  نارحب  رگناشن  هظعوم  نیا   . دوش هجوت  رشب  عون  ِیبھذم 

. دوب ییاھن  در  ای  ییاھن  شریذپ  ینلع و  گنج  ۀرود  هب  میمصت  ، و  هلداجم

نیقی روط  هب  یلو  یمارآ  هب  شناوریپ  زا  یرایسب  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  داتسا 
تسناد یم  نینچمھ  وا   . دننک در  ار  وا  ماجنارس  هک  دنتخاس  یم  هدامآ  ار  دوخ  نھذ 
نآ نایم  زا  روبع  لاح  رد  متح  روط  هب  یلو  یمارآ  هب  شنادرگاش  زا  یرایسب  هک 
زوریپ دیدرت  رب  تخاس  یم  رداق  ار  نانآ  هک  دنتسھ  ناور  مظن  نآ  نھذ و  شزومآ 
یسیع  . دننک زاربا  تعاجش  اب  یھاشداپ  تراشب  هب  ار  دوخ  لماک  نامیا  دنوش و 

ماجنا نارحب و  کی  تامیمصت  یارب  ار  دوخ  اھناسنا  هنوگچ  دیمھف  یم  لماک  روط  هب 
نایم ررکم  باختنا  ۀتسھآ  دنور  قیرط  زا  هناعاجش  باختنا  ِیناھگان  یاھشنک 
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رد ار  دوخ  ۀدیزگرب  ناروآ  مایپ  وا   . دنزاس یم  هدامآ  دب  کین و  ِیرارکت  یاھتیعقوم 
باختنا یارب  یشیامزآ  ررکم و  یاھتصرف  داد و  رارق  یدیماان  ِررکم  تانیرمت  ضرعم 

. دومن مھارف  اھنآ  یارب  ار  یونعم  یاھنومزآ  اب  هھجاوم  ِتسردان  تسرد و  هار  نایم 
، دندش وربور  ییاھن  نومزآ  اب  هک  یماگنھ   ، شناوریپ هب  دناوت  یم  هک  تسناد  یم  وا 

ِیگشیمھ یلبق و  یاھشرگن  قباطم  ار  شیوخ  یتایح  تامیمصت  ات  دنک  هیکت 
. دنریگب یحور  یاھشنکاو  ینھذ و 

اب دش و  عورش  نت  رازھ  جنپ  هب  نداد  اذغ  اب  یسیع  ینیمز  یگدنز  رد  نارحب  نیا 
رد هظعوم  نیا  اب  نویراوح  یگدنز  رد  نارحب  ؛  تفای نایاپ  هسینک  رد  هظعوم  نیا 
بولصم همکاحم و  اب  طقف  ، و  تفای همادا  مامت  لاس  کی  یارب  دش و  زاغآ  هسینک 

. تفای نایاپ  داتسا  ندش 

هسینک رد  اجنآ  یسیع  تبحص  عورش  زا  شیپ  اھنآ  هک  روطنیمھ  رھظ  زا  دعب  نآ  رد 
. تشاد دوجو  همھ  نھذ  رد  یلاع  شسرپ  کی  طقف   ، گرزب زار  کی  طقف   ، دنتسشن
وا ارچ  : ” دوب نیا  نآ  ، و  دندیشیدنا یم  رکف  کی  هب  طقف  ود  رھ  شنانمشد  ناتسود و 

بقع هب  ار  یمدرم  قوش  روش و  دنور  رثؤم  یدمع و  رایسب  روط  هب  شدوخ 
اھدیدرت و هک  دوب  هظعوم  نیا  زا  سپ  ًاروف  شیپ و  هلصافالب  و  ؟ “ دنادرگرب

هب ماجنارس  دش و  لیدبت  هاگآدوخان  تفلاخم  هب  وا  یضاران  نارادفرط  یاھیدیماان 
یادوھی هک  دوب  هسینک  رد  هظعوم  نیا  زا  دعب   . درک شخرچ  یعقاو  ترفن 

رد وا  اما   . دنارورپ نھذ  رد  وا  کرت  دروم  رد  ار  دوخ  ۀناھاگآ  رکف  نیتسخن  یطویرخسا 
. دش هریچ  رثؤم  روط  هب  تالیامت  نیا  ۀمھ  رب   ، رضاح لاح 

. دوب هدرک  اھر  توھبم  تام و  ار  اھنآ  یسیع   . دندوب یمگردرس  تلاح  کی  رد  همھ 
ار وا  یگدنز  نارود  مامت  هک  یعیبط  قوف  تردق  شیامن  نیرتگرزب  هب  یگزات  هب  وا 
یگدنز دادخر  کی  نت  رازھ  جنپ  هب  نداد  اذغ   . دوب هدز  تسد  دومن  یم  یگژیو  نییعت 
دروم ۀدنھد  تاجن  زا  نایدوھی  روصت  یارب  ار  تیباذج  نیرتشیب  هک  دوب  وا  ینیمز 

اب یحیضوت  لباقریغ  روط  هب  ًاروف و  هداعلا  قوف  تیزم  نیا  اما   . دومن داجیا  راظتنا 
. دش یثنخ  ندش  هاشداپ  زا  وا  حیرص  گنرد و  یب  عانتما 

هب ینالوط و  یتدم  یارب  میلشروا  ناربھر   ، تبس دادماب  رد  زاب  ، و  هعمج بورغ  رد 
هسینک رد  یسیع  ندرک  تبحص  زا  ات  دندرک  شالت  سوریای  دزن  یدج  روط 

اھتساوخرد نیا  ۀمھ  هب  سوریای  خساپ  اھنت   . تشادن یا  هدیاف  اما   ، دننک یریگولج 
“. منک یمن  یطخت  دوخ  لوق  زا  ما و  هدرک  تباجا  ار  اضاقت  نیا  نم  : ” دوب نیا 
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تفای هینثت  باتک  رد  هک  هنوگ  نادب  تعیرش  زا  ندناوخ  اب  ار  هظعوم  نیا  یسیع 
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هب موق  نیا  رگا   ، تسویپ دھاوخ  عوقو  هب  دادخر  نیا  اما  : ” دومن هضرع  دوش  یم 
دھاوخ اھنآ  هب  یراکاطخ  زا  یشان  یاھ  تنعل  ًانیقی   ، دنھدن شوگ  ادخ  یادص 

کلامم مامت  هب  ؛  تخاس دھاوخ  دوبان  ناتنانمشد  طسوت  ار  امش  دنوادخ   . دیسر
مکاح دوخ  رب  هک  ار  یھاشداپ  امش و  دنوادخ  . و  دش دیھاوخ  اجباج  نیمز 

اھتلم ۀمھ  نایم  رد  امش   . درک دھاوخ  میلست  بیرغ  یتلم  تسد  هب  دیا  هتخاس 
امش نارتخد  نارسپ و   . دش دیھاوخ  رخسمت  بابسا  ، و  تربع سرد   ، تریح ۀیام 
دوعص عیفر  تلزنم  هب  رادتقا  اب  امش  نایم  رد  ناگناگیب   . تفر دنھاوخ  تراسا  هب 

نیا . و  دش دیھاوخ  هدروآ  نییاپ  رایسب  یحطس  هب  امش  هک  یلاح  رد   ، درک دنھاوخ 
شوگ دنوادخ  مالک  هب  اریز  دش  دھاوخ  لصاح  امش  لسن  امش و  رب  دبا  ات  اھزیچ 
دیھاوخ تمدخ  دمآ  دنھاوخ  امش  دض  رب  هک  ناتنانمشد  هب  بیترت  نیدب   . دیدادن

رب ار  هناگیب  نینھآ  غوی  نیا  دش و  دیھاوخ  یگنشت  یگنسرگ و  لمحتم  امش   . درک
، دروآ دھاوخ  امش  دض  رب   ، نیمز یاھتنا  زا   ، رود زا  ار  یموق  دنوادخ   . درک دیھاوخ  نت 

هجوت هک  یموق   ، نشخ یا  هرھچ  اب  یموق   ، دیمھف دیھاوخن  ار  شنابز  هک  یموق 
دنھاوخ هرصاحم  ار  امش  ناتیاھرھش  مامت  رد  اھنآ  . و  درک دھاوخ  امش  هب  یکدنا 
مامت ؛ و  دزیر ورف  دیا  هدرک  دامتعا  نآ  هب  هک  ار  یدنلب  مکحتسم  یاھراوید  ات  درک 

نامز نیا  لوط  رد  هک  دش  دھاوخ  نینچ  ، و  داتفا دھاوخ  اھنآ  تسد  هب  ناتنیمزرس 
رارق راشف  تحت  ار  امش  ناتنانمشد  نآ  ۀطساو  هب  هک  ییانگنت  لیلد  هب   ، هرصاحم
هدنار  ، ناتنارتخد نارسپ و  ندب  تشوگ   ، دوخ ندب  ۀرمث  ندروخ  هب   ، داد دنھاوخ 

“. دش دیھاوخ 

ناربمایپ هب  ار  دوخ  هجوت   ، دناسر نایاپ  هب  ار  ندناوخ  نیا  یسیع  هک  یماگنھ  و 
دزن هک  یناربمایپ   ، نم نارازگتمدخ  نانخس  هب  رگا  : ”’ دناوخ ایمرا  زا  درک و  فوطعم 

مھاوخ هولیش  دننام  ار  هناخ  نیا  نم  هاگنآ  ، دیراپسن شوگ  ما  هداتسرف  امش 
نانھاک و  ‘ . دینادرگ مھاوخ  تنعل  نیمز  یاھموق  عیمج  یارب  ار  رھش  نیا  ، و  تخاس

دش نینچ  . و  دروآ نابز  هب  ادخ  ۀناخ  رد  ار  نانخس  نیا  ایمرا  هک  دندینش  ناراگزومآ  و 
مدرم ۀمھ  هب  دوب  هداد  نامرف  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  مامت  ِنتفگ  ایمرا  یتقو  هک 
یھاوخ ًامتح  وت  : ’ دنتفگ دنتفرگ و  ار  وا  ناراگزومآ  نانھاک و   ، دناسر نایاپ  هب  دیوگب 

نانارمکح نوچ  . و  دندش عمج  ایمرا  رود  هب  دنوادخ  ۀناخ  رد  مدرم  ۀمھ  و  ‘ . درم
نانھاک و سپس   . دنداد رارق  یرواد  دروم  ار  ایمرا   ، دندینش ار  اھزیچ  نیا  ادوھی 
اریز  ، تسا گرم  راوازس  درم  نیا  : ’ دنتفگ مدرم  ۀمھ  نانارمکح و  هب  ناراگزومآ 
هدرک ییوگشیپ  ام  رھش  دض  رب  دیا  هدینش  دوخ  یاھشوگ  اب  زین  امش  هکنانچ 

: تفگ نخس  هنوگ  نیدب  مدرم  ۀمھ  نانارمکح و  ۀمھ  یارب  ایمرا  سپس  ‘ . تسا
نیا دض  رب  هناخ و  نیا  دض  رب  دیا  هدینش  هک  ار  ینانخس  ۀمھ  ات  داتسرف  ارم  دنوادخ  ’

حالصا ار  دوخ  رادرک  دیشخب و  دوبھب  ار  دوخ  یاھھار  نونکا  سپ   . منک توبن  رھش 
مالعا امش  دض  رب  هک  ییالب  زا  ات  دیھد  ارف  شوگ  ناتیادخ  دنوادخ  یادص  هب  دینک و 

رد هک  ار  هچنآ  رھ   . متسھ امش  ناتسد  رد  کنیا   ، نم اما   . دیبای تاجن  تسا  هدش 
، دیشکب ارم  رگا  هک  دینادب  نیقی  اما   . دیراد اور  نم  رب  تسا  تسرد  وکین و  ناترظن 
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هب هک  اریز   ، دروآ دیھاوخ  دراو  موق  نیا  رب  نتشیوخ و  رب  ار  یھانگ  یب  درف  نوخ 
امش شوگ  هب  ار  نانخس  نیا  یمامت  ات  هداتسرف  امش  دزن  ارم  دنوادخ  یتسار 

‘. مناسرب

تیاضر نارواد  اما   ، دندمآرب ایمرا  نتشک  ددص  رد  زور  نآ  ِناراگزومآ  نانھاک و  ”
هب بانط  اب  ار  وا  اھنآ   ، وا زیمآرادشھ  نانخس  لیلد  هب   ، همھ نیا  اب   ، دنداد یمن 
ورف بالجنم  رد  شلغب  ریز  ات  وا  هک  نیا  ات   ، دنتخادنا فیثک  لاچھایس  کی  لخاد 
رد شناردارب  هب  درک و  تعاطا  دنوادخ  نامرف  زا  یبن  یایمرا  هک  یماگنھ   . تفر

موق نیا  هک  تسا  یراک  نیا   ، داد رادشھ  اھنآ  یسایس  عوقولا  بیرق  طوقس  دروم 
نیا یبھذم  ناربھر  دشرا و  نانھاک  مسرپب : امش  زا  مھاوخ  یم  زورما   . دندرک وا  اب 
دھد رادشھ  اھنآ  هب  ناشیونعم  یانف  زور  دروم  رد  دنک  یم  تأرج  هک  یدرم  اب  موق 

دنک یم  تأرج  هک  دیتسھ  یراگزومآ  نتشک  لابند  هب  زین  امش  ایآ  ؟  درک دنھاوخ  هچ 
ماگ زا  امش  هک  دنک  هراشا  نیا  هب  دسرت  یمن  ، و  دنک مالعا  ار  دنوادخ  مالک 

یراددوخ درب  یم  هار  نامسآ  یھاشداپ  هب  دورو  هب  هک  رون  هار  رد  نتشادرب 
؟ دینک یم 

رد ؟  دیتسھ شلابند  هب  نیمز  رد  نم  تیرومأم  ۀناشن  ناونع  هب  هک  تسیچ  نیا  ”
ِتیعقوم  ، میا هدرک  هظعوم  ار  شوخ  ربخ  ناگدش  درط  ناریقف و  هب  ام  هک  یلاح 

یا هنامصخ  ۀلمح  چیھ  ام   . میا هتشاذگ  یقاب  هدروخن  تسد  ار  امش  تردق  ذوفن و 
تشحو ناور  یارب  نیون  یدازآ  هکلب   ، میا هدرکن  دراد  تمرح  امش  یارب  هک  هچنآ  هب 

یردارب مزاس و  راکشآ  ار  مردپ  ات  مدمآ  ایند  نیا  هب  نم   . میا هدرک  مالعا  ار  ناسنا  ۀدز   
دوجو اب  . و  منک رارقرب  نیمز  رد  ار  نامسآ  یھاشداپ  ینعی   ، دنوادخ نادنزرف  یونعم 

ایند نیا  هب  قلعتم  نم  یھاشداپ  هک  ما  هدرک  یروآدای  امش  هب  اھراب  هک  نیا 
رب هوالع   ، یدام یاھ  یتفگش  زا  یرایسب  یاھ  هولج  مردپ  لاح  نیا  اب   ، تسین

. تسا هدرک  اطعا  امش  هب  ار  رتشیب  ِیونعم  ِدوھشم  یاھیزاسزاب  اھ و  ینوگرگد 

هک منک  یم  مالعا  نم  ؟  دییوج یم  نم  ناتسد  زا  هک  تسا  یدیدج  ۀناشن  هچ  نیا  ”
. دیریگب ار  دوخ  میمصت  دزاس  رداق  ار  امش  هک  دیراد  یفاک  دھاوش  نونکا  مھ  امش 

دنا هتسشن  نم  ربارب  رد  زورما  هک  یناسک  زا  یرایسب  هب   ، هنیآ رھ   ، یتسار هب 
نم ؛ و  دیورب ار  هار  مادک  هک  دیتسھ  هجاوم  باختنا  نیا  ترورض  اب  امش   ، میوگ یم 
هک دینک  باختنا  زورما   ’ ، تفگ ناتناکاین  هب  عشوی  هک  روطنامھ   ، میوگ یم  امش  هب 

یھار ود  رس  رب  امش  زا  یرایسب  زورما  ‘ . درک دیھاوخ  تمدخ  ار  یسک  هچ 
. دیا هداتسیا 

ادیپ ارم  رگید  یوس  رد  اھ  هدوت  نشج  زا  دعب  دیتسناوتن  هک  یتقو   ، امش زا  یخرب  ”
نآ رد  نافوط  کی  لوط  رد  شیپ  هتفھ  کی  هک  ار  هیربط  یریگیھام  ناگوان   ، دینک
یارب هن  ؟  هچ یارب  ، و  دنک بیقعت  ارم  ات  دیدرک  مادختسا  دوب  هتفرگ  هانپ  یکیدزن 
تمدخ دوخ  ناعونمھ  هب  هنوگچ  دینادب  رتھب  دیناوتب  هک  نیا  ای  یتسار  تقیقح و 
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یاھنان دیناوتب  هک  لیلد  نیا  هب  هکلب   ، هن دیزاس ! هدروآرب  ار  اھنآ  یاھزاین  دینک و 
ناور ندرک  رپ  یارب  نیا   . دیشاب هتشاد  دیدوب  هدرکن  راک  نآ  یارب  هک  ار  یرتشیب 

رپ ناسآ  نان  اب  ار  مکش  دیناوتب  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  هکلب   ، دوبن تایح  ۀملک  زا  امش 
هب تسد   ، دیایب هدنھد  تاجن  یتقو  هک  هدش  هداد  شزومآ  امش  هب  اھتدم  . و  دینک
ریذپلد و هدیزگرب  مدرم  مامت  یارب  ار  یگدنز  هک  دز  دھاوخ  روآ  تفگش  یاھراک  نآ 

دیا هتفای  شزومآ  هنوگ  نیدب  هک  امش  هک  تسین  بیجع  سپ   . دزاس یم  ناسآ 
رسپ تیرومأم  هک  منک  یم  مالعا  امش  هب  نم  اما   . دیشاب یھام  نان و  قاتشم 

ار یدبا  تقیقح   ، منک مالعا  ار  یونعم  یدازآ  هک  ما  هدمآ  نم   . تسین نیا  ناسنا 
. منک جیورت  ار  هدنز  نامیا  ، و  مھد شزومآ 

کاروخ لابند  هب  هکلب   ، دور یم  نیب  زا  هک  دیشابن  یتشوگ  قاتشم   ، نم ناردارب  ”
هک تسا  تایح  نان  نیا  ؛ و  دھد یم  توق  نادواج  یگدنز  ات  یتح  هک  دیشاب  یونعم 
ار یگدنز  نیا  ردپ  اریز   ، دھد یم  دنروخب  دنریگب و  ار  نآ  هک  یناسک  ۀمھ  هب  رسپ 

یاھراک نداد  ماجنا  یارب   ’ ، دیدیسرپ نم  زا  یتقو  . و  تسا هداد  رسپ  هب  هزادنا  یب 
هب هک  تسا  نیا  ادخ  راک  : ’ متفگ امش  هب  ینشور  هب  نم  ؟ ‘ مینکب دیاب  هچ  دنوادخ 

‘“ . دیروایب نامیا  تسا  هداتسرف  وا  هک  یسک 

نیا ِرد  یالاب  ریت  هک  اّنَم  گید  کی  ِینییزت  شقن  هب  هراشا  اب  یسیع  سپس  و 
امش : ” تفگ دوب  هدش  نیذآ  روگنا  یاھ  هشوخ  اب  دوب و  هدرک  نیئزت  ار  دیدج  ۀسینک 
هب نم  اما   ، دندروخ یم  تشھب —  نان  اّنَم — نابایب  رد  امش  ناکاین  هک  دیا  هدرک  رکف 

نان امش  ناردپ  هب  یسوم  هک  یلاح  رد   . دوب نیمز  ِنان  نیا  هک  میوگ  یم  امش 
نان  . دھدب تایح  نیتسار  نان  امش  هب  تسا  هدامآ  نونکا  نم  ردپ   ، دادن تشھب 
نادواج تایح  ایند  یاھناسنا  هب  دوش و  یم  لزان  ادخ  زا  هک  تسا  یزیچ  تشھب 
خساپ نم   ، هدب ام  هب  ار  هدنز  نان  نیا   ، دییوگ یم  نم  هب  هک  یماگنھ  . و  دھد یم 

، و دش دھاوخن  هنسرگ  دیایب  نم  دزن  هک  نآ   . متسھ تایح  نان  نیا  نم  داد : دھاوخ 
یگدنز نم  اب   ، دیا هدید  ارم  امش   . دش دھاوخن  هنشت  زگرھ  دروآ  نامیا  نم  هب  هک  نآ 

اما  . مدمآ ردپ  یوس  زا  نم  هک  دیرادن  رواب  اما   ، دیا هدرک  هراظن  ارم  یاھراک  ، و  دیا هدرک 
تیادھ ردپ  طسوت  هک  یناسک  ۀمھ   . دیسرتن میوگ  یم  دنراد  رواب  هک  ییاھنآ  هب 
هدنار نوریب  هجو  چیھ  هب  دایب  نم  دزن  هک  نآ  ، و  دمآ دنھاوخ  نم  دزن  دنا  هدش 

. دش دھاوخن 

نیمز هب  نم  هک  منک  مالعا  امش  هب  هشیمھ  یارب  راب و  کی  دیراذگب  نونکا  ”و 
. و مھد ماجنا  داتسرف  ارم  هک  ار  وا  تساوخ  هکلب   ، مدوخ تساوخ  هن  هک  ما  هدمآ 
نم هب  وا  هک  یناسک  ۀمھ  نایم  زا  هک   ، داتسرف ارم  هک  تسوا  ییاھن  تساوخ  نیا 
هک تسا : ردپ  تساوخ  نیا  . و  مھدب تسد  زا  دیابن  زین  ار  نت  کی  یتح  تسا  هداد 

. تشاد دھاوخ  نادواج  یگدنز  دروآ  یم  نامیا  وا  هب  درگن و  یم  ار  رسپ  هک  سک  رھ 
ار تایح  نان  امش  هب  زورما  ؛  مدرک هیذغت  ناتندب  یارب  نان  اب  ار  امش  نم  زورید  طقف 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



نان هناقاتشم  ماگنھ  نآ  رد  هک  روطنامھ  ایآ   . مھد یم  هئارا  امش  ۀنسرگ  ناور  یارب 
؟“ دیریگ یم  ار  حور  نان  نونکا  دیدروخ  ار  ایند  نیا 

زا یکی   ، دنک هاگن  تعامج  هب  ات  دومن  گنرد  یا  هظحل  یسیع  هک  روطنامھ 
ار وت  ایآ  : ” دیسرپ تساخرب و  دوھی ) یلاع  یاروش  زا  یوضع   ) میلشروا زا  ناراگزومآ 
نآ ، و  دیآ یم  نییاپ  نامسآ  زا  هک  یتسھ  ینان  وت  ییوگ  یم  هک  ممھف  یم  تسرد 

یسیرف نآ  هب  یسیع  و  ؟ “ دوبن نان  نآ  داد  نامناردپ  هب  نابایب  رد  یسوم  هک  اّنَم 
وت ایآ  اما  : ” تفگ یسیرف  نآ  سپس  “ . یدش هجوتم  تسرد  وت  : ” داد خساپ 
ناردارب و زین  ردام و  ردپ و  ایآ  ؟  یتسین راجن  فسوی  رسپ   ، یرصان یسیع 
هنوگچ سپ  ؟  دنتسین هدش  هتخانش  یبوخ  هب  ام  زا  یرایسب  یارب  تنارھاوخ 
نامسآ زا  هک  ینک  یم  مالعا  یوش و  یم  رھاظ  ادخ  ۀناخ  رد  اجنیا  وت  هک  تسا 

؟“ یا هدمآ  نییاپ 

هک داتفا  هار  هب  ییوھایھ  نانچ  ، و  دش داجیا  هسینک  رد  یدایز  ۀمزمز  ماگنھ  نیا  رد 
هناقداص یسررب  زا  زگرھ  تقیقح  ؛  میشاب روبص  دییایب  : ” تفگ تساخرب و  یسیع 

یکی نم  ردپ و   . رتشیب اما  متسھ  ییوگ  یم  وت  هک  هچنآ  ۀمھ  نم   . دنیب یمن  بیسآ 
هک یلاح  رد   ، دھد یم  ماجنا  دزومآ  یم  وا  هب  ردپ  هک  ار  هچنآ  طقف  رسپ  ؛  میتسھ
. درک دھاوخ  لابقتسا   ، دنا هدش  هداد  وا  هب  ردپ  طسوت  هک  یناسک  ۀمھ  زا  رسپ 
ادخ طسوت  امش  ۀمھ  : ’ دیا هدناوخ  هدش  هتشون  ناربمایپ  ۀرابرد  هک  ییاج  رد  امش 

نانخس هب  دھد  یم  شزومآ  ردپ  هک  ار  یناسک   ’ هک نیا  ‘، و  تفای دیھاوخ  شزومآ 
ردپ نیزگ  ینکس  حور  شزومآ  هب  هک  سک  رھ  ‘ . داد دنھاوخ  شوگ  زین  شرسپ 

هدید ار  ردپ  یسک  هک  نیا  هن   . دمآ دھاوخ  نم  یوس  هب  ماجنارس  دوش  یم  میلست 
نامسآ زا  هک  رسپ  . و  دنک یم  یگدنز  ناسنا  نورد  رد  ردپ  حور  ًاعطق  اما   ، تسا

دنراد رواب  رسپ  نیا  هب  یتسار  هب  هک  ییاھنآ  . و  تسا هدید  ار  ردپ  ًانیقی   ، دمآ نییاپ 
. دنرادروخرب نادواج  یگدنز  زا  نونکا  مھ 

ینان نیا  اما   . دندرم دندروخاّنَم و  نابایب  رد  امش  ناردپ   . متسھ تایح  نان  نیا  نم  ”
. درم دھاوخن  حور  رد  زگرھ  دروخب  نآ  زا  یسک  رگا   ، دوش یم  لزان  ادخ  بناج  زا  هک 

تشرس نیا  ِکرد  هب  هک  یناور  رھ  ، و  متسھ هدنز  نان  نیا  نم   ، منک یم  رارکت 
هک ار  تایح  نان  نیا  نم  . و  دنام دھاوخ  هدنز  دبا  ات  دبای  تسد  ناسنا  ادخ و  دحتم 
هدنز و تشرس  هک   ، مھد یم  درک  دنھاوخ  تفایرد  ار  نآ  هک  یناسک  ۀمھ  هب 

ۀفشاکم نیا  ردپ — اب  هناگی  رسپ  رسپ و  رد  ردپ   . دشاب یم  مدوخ  ِیبیکرت 
“. تسا اھتلم  ۀمھ  هب  نم  ۀدنھد  تاجن  ۀیدھ  ایند و  هب  نم  شخب  تایح 

ار تعامج  هسینک  سیئر   ، دناسر نایاپ  هب  ار  شنانخس  یسیع  هک  یماگنھ 
ات دندش  عمج  یسیع  رود  اھنآ   . دندشن اجنآ  کرت  هب  رضاح  اھنآ  اما   ، درک صخرم 

ثحب همزمز و  دوخ  نایم  رد  نارگید  هک  یلاح  رد   ، دنسرپب یرتشیب  تالاؤس 
تفھ زا  ًالماک  تعاس   . تشاد همادا  تعاس  هس  زا  شیب  تیعضو  نیا  . و  دندرک یم 
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. دندش قرفتم  راضح  ماجنارس  هک  نیا  ات  دوب  هتشذگ 

هسلج زا  دعب  - 3

اھشسرپ زا  یخرب   . دش هدیسرپ  یسیع  زا  یرایسب  تالاؤس  هسلج  نیا  زا  دعب 
ناروابان طسوت  یرتشیب  تالاؤس  اما   ، دش هدیسرپ  وا  ۀدز  تریح  نویراوح  طسوت 
هدیسرپ دندوب  وا  نتخادنا  ماد  هب  نتخاس و  هدنمرش  لابند  هب  طقف  هک  ریگ  هدرخ 

. دش

اب ار  لاؤس  نیا   ، دوب هدش  راوس  ینادغارچ  یور  هک   ، رگ رادید  نایسیرف  زا  یکی 
مسج یناوت  یم  هنوگچ   . یتسھ تایح  نان  هک  ییوگ  یم  ام  هب  وت  : ” دیسرپ دایرف 
هچ وت  شزومآ  ؟  میشونب ات  یھدب  ار  دوخ  نوخ  ای  میروخب  ات  یھدب  ام  هب  ار  دوخ 

شسرپ نیا  هب  هنوگ  نیدب  یسیع  و  ؟ “ دومن ارجا  ار  نآ  ناوتن  رگا  دراد  یا  هدیاف 
نیا ای  تسا و  تایح  نان  نم  مسج  هک  متخوماین  امش  هب  نم  : ” تفگ وا   . داد خساپ 
نان یاطعا  کی  مسج  رد  نم  یگدنز  هک  متفگ  نم  اما   . تسا نآ  بآ  نم  نوخ  هک 

رسپ ۀدیدپ  تسا و  هدش  اطعا  مسج  رد  هک  ادخ  مالک  تقیقح   . تسا تشھب 
هک تسا  یبرجت  تیعقاو  کی  ۀدنریگ  رب  رد   ، تسا ادخ  تساوخ  عبات  هک  ناسنا 
دیناوت یمن  زین  دیروخب و  ارم  مسج  دیناوت  یمن  امش   . تسا یھلا  کاروخ  لداعم 

نم هک  روطنامھ  یتح   ، دیوش هناگی  نم  اب  حور  رد  دیناوت  یم  اما   ، دیشونب ارم  نوخ 
نان یتسار  هب  هک   ، ادخ نادواج  مالک  اب  دیناوت  یم  امش   . ما هناگی  ردپ  اب  حور  رد 

امش ؛ و  دیوش هیذغت  تسا  هدش  اطعا  یناسنا  مسج  لکش  هب  ، و  تسا تایح 
. دیوش باریس  دوخ  ناور  رد  تسا  تایح  بآ  یتسار  هب  هک  یھلا  حور  اب  دیناوت  یم 

اھناسنا ۀمھ  رد  تسا  لیام  هنوگچ  دھد  ناشن  هک  تسا  هداتسرف  ایند  هب  ارم  ردپ 
یناگدنز ار  مسج  رد  یگدنز  نیا  نانچ  نم  ؛ و  دنک تیادھ  ار  اھنآ  دنیزگ و  ینکس 
لابند هب  هنوگ  نیمھ  هب  هشیمھ  ات  مشخب  ماھلا  ار  اھناسنا  ۀمھ  هک  ما  هدرک 

“. دنیآرب نیزگ  ینکس  ِینامسآ  ردپ  تساوخ  ماجنا  تخانش و 

هدرک هدھاشم  ار  شنویراوح  یسیع و  هک  میلشروا  ناسوساج  زا  یکی  سپس 
نان ندروخ  زا  شیپ  وت  نویراوح  هن  وت و  هن  هک  میا  هدش  هجوتم  ام  : ” تفگ دوب 
نینچ هک  دینادب  یبوخ  هب  دیاب  امش   . دییوش یمن  حیحص  روط  هب  ار  ناتناتسد 

ناگرزب نوناق  زا  یطخت   ، هدشن هتسش  کاپان و  ناتسد  اب  ندروخ  نوچمھ  یلمع 
حیحص روط  هب  ار  دوخ  یروخاذغ  فورظ  ندیشون و  یاھناجنف  نینچمھ  امش   . تسا
ناشن یمارتحا  یب  ردقنیا  ام  ناگرزب  نیناوق  ناردپ و  یاھتنس  هب  ارچ   . دییوش یمن 
قیرط زا  امش  ارچ  : ” داد خساپ   ، دینش ار  وا  نانخس  یسیع  یتقو  و  ؟ “ دیھد یم 

ردپ و هب   ’ ، دیوگ یم  نامرف  ؟ “ دینک یم  یطخت  دنوادخ  نیمارف  زا  دوخ  ِتنس  ِنیناوق 
ار دوخ  جاتحیام   ، موزل تروص  رد  هک  دھد  یم  دومنھر  ‘، و  دیراذگب مارتحا  دوخ  ردام 

ناکدوک هب  هک   ، دینک یم  ارجا  ار  تنس  نوناق  کی  امش  اما  ؛  دینک تمسق  اھنآ  اب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هب  ’ دنوش یرای  دنتسناوت  یم  نیدلاو  نآ  اب  هک  یلوپ  دنیوگب  دھد  یم  هزاجا  نامرفان 
زا ار  رگ  هلیح  ناکدوک  نیا   ، ناگرزب نوناق  ور  نیا  زا  ‘ . تسا هدش  هداد  ادخ 

یارب ار  اھلوپ  هنوگ  نیا  مامت  ًابقاعتم  ناکدوک  هچ  رگ   ، دناھر یم  ناشتیلوئسم 
ِتنس قیرط  زا  بیترت  نیدب  امش  ارچ   . دننک یم  هدافتسا  ناشدوخ  شیاسآ 

ناراکایر امش  نوماریپ  یبوخ  هب  ایعشا  ؟  دیزاس یم  لطاب  ار  نامرف  ناتدوخ 
ناشبلق اما   ، دنراد یم  یمارگ  دوخ  نابل  اب  ارم  مدرم  نیا  : ’ تفگ وا   . درک ییوگشیپ 

نیرتکد ناونع  هب  ار  اھناسنا  ماکحا  ، و  دنتسرپ یم  ارم  هدوھیب  اھنآ   . تسا رود  نم  زا 
‘. دنھد یم  شزومآ  دوخ 

هک یلاح  رد   ، دینک یم  کرت  ار  نامرف  هک  تسا  هنوگچ  هک  دینیبب  دیناوت  یم  امش  ”
ار دنوادخ  مالک  هک  دیتسھ  لیام  عومجم  رد  امش   . دیتسھ دنبیاپ  اھناسنا  تنس  هب 
تأرج رگید  رایسب  قرط  هب  . و  دینک یم  ظفح  ار  دوخ  یاھتنس  هک  یلاح  رد   ، دینک در 

“. دیھد رارق  ناربمایپ  تعیرش و  زا  رتالاب  ار  دوخ  یاھشزومآ  دینک  یم 

ۀمھ اما  : ” تفگ وا   . دومن فوطعم  نارضاح  ۀمھ  هب  ار  دوخ  نانخس  یسیع  سپس 
زا ار  ناسنا  هک  تسین  دوش  یم  ناھد  دراو  هک  هچنآ   . دیھد ارف  شوگ  نم  هب  امش 
اما “ . دیآ یم  نوریب  بلق  زا  ناھد و  زا  هک  هچنآ  هکلب   ، دزاس یم  کاپان  یحور  رظن 
اریز  ، دننک کرد  لماک  روط  هب  ار  وا  نانخس  ینعم  دنتسناوتن  زین  نویراوح  یتح 
هدرزآ تھج  یب  وت  ناگدنونش  زا  یخرب  ادابم  : ” دیسرپ وا  زا  زین  سرطپ  نوعمش 

هب یسیع  سپس  و  ؟ “ یھد یم  حیضوت  ام  یارب  ار  تاملک  نیا  ینعم  ایآ   ، دنوش
هک یھایگ  رھ  هک  یناد  یمن  ایآ  ؟  یمھف یم  یتخس  هب  مھ  وت  ایآ  : ” تفگ سرطپ 
هب ار  دوخ  هجوت  نونکا  ؟  دش دھاوخ  هدنک  هشیر  زا  تسا  هتشاکن  نم  ینامسآ  ردپ 

روبجم ار  اھناسنا  دیناوت  یمن  امش   . دنناد یم  ار  تقیقح  هک  نک  فوطعم  یناسک 
یامنھار ناراگزومآ  نیا  زا  یرایسب   . دنشاب هتشاد  تسود  ار  تقیقح  هک  دینک 

هب ود  رھ   ، دنک تیادھ  ار  روک  درف  کی  یروک  رگا  هک  دیناد  یم  امش  . و  دنتسھ انیبان 
هک ییاھزیچ  نآ  اب  هطبار  رد  ات  دیھد  ارف  شوگ  اما   . داتفا دنھاوخ  لادوگ  لخاد 
هب ار  تقیقح  دنزاس  یم  هدولآ  یونعم  رظن  زا  کاپان و  یقالخا  رظن  زا  ار  اھناسنا 
زا ای  دوش  یم  ندب  دراو  ناھد  قیرط  زا  هک  هچنآ  منک  یم  مالعا  نم   . میوگب امش 

هدولآ ار  ناسنا  دنک  یم  ادیپ  یسرتسد  نھذ  هب  اھشوگ  نامشچ و  قیرط 
زا تسا  نکمم  هک  دوش  یم  هدولآ  یترارش  نآ  قیرط  زا  طقف  ناسنا   . دنک یمن 
زاربا یسدقمان  صاخشا  نینچ  ِرادرک  راتفگ و  رد  ، و  دبای همشچرس  شبلق  نورد 

ۀنارورش یاھ  هشقن   ، یناطیش راکفا  هک  تسا  بلق  زا  هک  یناد  یمن  ایآ   . دوش
، و ییوج بیع   ، ماقتنا  ، مشخ  ، رورغ  ، تداسح هارمھ  هب   ، انز ، و  یدزد  ، لتق
کاپان ار  اھناسنا  هک  تساھزیچ  نیمھ  تسرد  ؟ و  دنیآ یم  نوریب  غورد  تداھش 

دنکاپان یتافیرشت  رظن  زا  هک  یناتسد  اب  ار  نان  اھنآ  هک  نیا  هن  ، و  دزاس یم 
“. دنروخب
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دندوب هدش  دعاقتم  ًابیرقت  نونکا  میلشروا  دوھی  یلاع  یاروش  ِیسیرف  نارومأم 
ریگتسد نایدوھی  سدقم  تعیرش  نتشاذگ  اپ  ریز  ای  رفک  مرج  هب  دیاب  یسیع  هک 
زا یخرب  هب  یلامتحا  ۀلمح  ، و  ثحب دراو  ار  وا  دندرک  شالت  ور  نیا  زا  ؛  دوش

هک نیا  زا  رظن  فرص   . دننک تلم  یھافش  نیناوق  حالطصا  هب  ای   ، ناگرزب یاھتنس 
نتسش زا  زگرھ  تنس  ریسا  ِنایدوھی  نیا   ، دشاب بایمک  تسا  نکمم  بآ  ردقچ 

یھاتوک دوب  مزال  یتافیرشت  رظن  زا  هک  ییاذغ  ۀدعو  رھ  زا  شیپ  ناتسد 
ناگرزب نیمارف  زا  ندرک  یطخت  زا  رتھب  ندرم   ” هک دوب  نیا  اھنآ  داقتعا   . دندرک یمن 

هتفگ یسیع  هک  دوب  هدش  شرازگ  اریز  دندیسرپ  ار  لاؤس  نیا  ناسوساج  “ . تسا
یرود اما  “ . کاپ ناتسد  هن  تسا  کاپ  یاھبلق  هب  طوبرم  رما  کی  تاجن  : ” دوب

، دنوش درف  بھذم  زا  یشخب  هرابکی  هب  هک  یماگنھ   ، ییاھرواب نینچ  زا  نتسج 
تراسا رد  زونھ  لوسر  سرطپ   ، زور نیا  زا  دعب  دایز  یاھلاس  یتح   . تسا تخس 

زا طقف  ماجنارس  ، و  دوب کاپان  کاپ و  یاھزیچ  ۀرابرد  اھتنس  نیا  زا  یرایسب  زا  سرت 
یمامت  . تفای ییاھر  اھنآ  زا  راکشآ  هداعلا و  قراخ  یایور  کی  ندومن  هبرجت  قیرط 

هب نایدوھی  نیا  هک  دوش  هدروآ  دای  هب  هک  دوش  کرد  دناوت  یم  رتھب  یماگنھ  رما  نیا 
رھ ، و  دندرک یم  هاگن  هشحاف  کی  اب  تراجت  دننام  هتسشن  ناتسد  اب  ندروخ  اذغ 

. دنتشاد ریفکت  تازاجم  هزادنا  کی  هب  راک  ود 

تاررقم دعاوق و  متسیس  لک  ِیدرخبان  نوماریپ  هک  دیزگرب  داتسا  ور  نیا  زا 
دنک و ثحب  دش  یم  هداد  ناشن  یھافش  نوناق  قیرط  زا  هک  تایعرش  ناراگزومآ 

یاھشزومآ زا  یتح  یگمھ  هک  دندوب  ناگرزب  یاھتنس  اھنیا   . دزاس اشفا  ار  نآ 
اب یسیع  . و  دندش یم  یقلت  رتروآ  مازلا  رت و  سدقم  نایدوھی  یارب  سدقم  باتک 
رگید هک  هدیسر  ارف  نآ  نامز  هک  تسناد  یم  اریز  درک  یم  تبحص  یرتمک  یراددوخ 
راک یبھذم  ناربھر  نیا  اب  طباور  ِراکشآ  ِیگتسسگ  زا  یریگولج  یارب  دناوت  یمن 

. دھد ماجنا  یرتشیب 
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ناوج کی  میلشروا  زا  نایسیرف  زا  یکی   ، هسلج نیا  زا  دعب  یاھثحب  نایم  رد 
دزن دوب  هدش  ریخست  رگنایصع  شکرس و  حور  کی  طسوت  هک  ار  رطاخ  ناشیرپ 

درک تیادھ  یسیع  تمس  هب  ار  هناوید  ناوج  نیا  هک  نیا  زا  دعب  وا   . دروآ یسیع 
حاورا یناوت  یم  ایآ  ؟  یھدب ماجنا  یناوت  یم  هچ  ییالتبا  نینچ  یارب  : ” تفگ
ساسحا  ، درک هاگن  ناوج  هب  داتسا  هک  یماگنھ  و  ؟ “ ینکفا نوریب  ار  ینمیرھا 

: تفگ تفرگ و  ار  وا  تسد  ، و  دیایب وا  دزن  هک  درک  هراشا  ناوج  هب  وا   . درک یزوسلد 
ترادافو نارای  زا  یکی  هب  نم  ؛ و  وش جراخ  وا  زا  ؛  متسیک نم  هک  یناد  یم  وت  ”

تلاح ًاروف  ناوج  و  “ . یدرگ یمن  زاب  رگید  وت  هک  دوش  نئمطم  هک  مھد  یم  نامرف 
هب یسیع  هک  دوب  یدروم  نیتسخن  نیا  . و  دش تسرد  شنھذ  درک و  ادیپ  یداع 

دراوم مامت   . دنکفا نوریب  یرشب  دوجوم  کی  زا  ار  ینمیرھا “ حور   ” کی یتسار 
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زا یعقاو  دروم  کی  نیا  اما  ؛  دوب ناطیش  طسوت  یرھاظ  یگدش  ریخست  طقف  یلبق 
اھزور و نآ  رد  تاقوا  یھاگ  هک  هچنآ  دننام  یتح   ، دوب یناطیش  یگدش  ریخست 
ۀمھ یور  رب  داتسا  حور  هک  دوب  ماگنھ  نآ  رد   . داد یم  خر  تساکیطنپ  زور  ات  تسرد 

هشیمھ یارب  ار  نیا  ینامسآ  نایشروش  دودعم  نیا  یارب  ، و  دش هتخیر  اھناسنا 
ءوس هنوگ  نیدب  یرشب  تادوجوم  رادیاپان  عاونا  زا  یخرب  زا  هک  تخاس  نکممریغ 

. دننک هدافتسا 

مھتم ار  یسیع  تساخرب و  نایسیرف  زا  یکی   ، دندش هدز  تریح  مدرم  هک  یماگنھ 
دنب دز و  ینمیرھا  حاورا  اب  هک  دھد  ماجنا  دناوت  یم  ار  اھراک  نیا  تلع  نیا  هب  هک  درک 
درک فارتعا  تفرگ  راک  هب  ناطیش  نیا  ندنکفا  نوریب  رد  هک  ینابز  رد  هک  نیا  ؛ و  دراد

ناربھر ناراگزومآ و  هک  تشاد  راھظا  همادا  رد  وا  ؛ و  دنتسھ انشآ  رگیدکی  اب  اھنآ  هک 
حالطصا هب  نیا  مامت  یسیع  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  میلشروا  رد  یبھذم 

نآ  . دھد یم  ماجنا   ، ینمیرھا حاورا  ۀدازھاش   ، بوبزلعب تردق  اب  ار  تازجعم 
“. تسا کیرش  ناطیش  اب  وا  ؛  دیشاب هتشادن  یراک  درم  نیا  اب  : ” تفگ یسیرف 

کی ؟  دنکفا نوریب  ار  ناطیش  دناوت  یم  ناطیش  هنوگچ  : ” تفگ یسیع  سپس 
یا هناخ  رگا  ؛  دشاب رادیاپ  دناوت  یمن  دشاب  هدش  میسقت  دوخ  دض  رب  هک  یھاشداپ 

دشابن دحتم  هک  یرھش  ایآ   . دوش یم  ناریو  یدوز  هب   ، دوش میسقت  دوخ  دض  رب 
، دنکفا نوریب  ار  ناطیش  ناطیش  رگا  ؟  دنک تمواقم  هرصاحم  کی  ربارب  رد  دناوت  یم 
اما ؟  دنام دھاوخ  رادیاپ  وا  یھاشداپ  هنوگچ  سپ  ؛  تسا هدش  میسقت  دوخ  دض  رب 
وا لاوما  دوش و  دنمورین  یدرم  ۀناخ  دراو  دناوت  یمن  سک  چیھ  هک  دینادب  دیاب  امش 
، ور نیا  زا  . و  ددنبب ار  وا  دنک و  هبلغ  یوق  درم  نآ  رب  ادتبا  هک  نیا  رگم   ، دنک تراغ  ار 
قیرط زا  امش  نارسپ   ، منار یم  نوریب  ار  ینمیرھا  حاورا  بوبزلعب  تردق  اب  نم  رگا 
رگا اما   . دوب دنھاوخ  امش  نارواد  اھنآ  نیاربانب  ؟  دننار یم  نوریب  ار  اھنآ  یسک  هچ 

یتسار هب  سپ   ، منار یم  نوریب  ار  ینمیرھا  حاورا  دنوادخ  حور  قیرط  زا  نم 
درک و یمن  روک  ار  امش  بصعت  رگا   . تسا هدمآ  امش  یوس  هب  دنوادخ  یھاشداپ 
حاورا زا  هک  نآ  هک  دیدرک  یم  کرد  یناسآ  هب   ، درک یمن  هارمگ  ار  امش  رورغ  سرت و 
دیزاس یم  روبجم  ارم  امش   . تسا هداتسیا  امش  نایم  رد  تسا  رتگرزب  ینمیرھا 

نم اب  هک  نآ  هک  یلاح  رد   ، تسا نم  دض  رب  تسین  نم  اب  هک  نآ  هک  منک  مالعا  هک 
امش هب  یدج  یرادشھ  دیراذگب   . دوش یم  هدنکارپ  نوریب  رد  دوش  یمن  عمج 

هب  ، هدش یزیر  همانرب  شیپ  زا  ِتین  ءوس  اب  دوخ و  ِزاب  نامشچ  اب  هک  امش   ، مھدب
حاورا یاھراک  هب  ار  دنوادخ  یاھراک  هک  دیھد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هناھاگآ  روط 

ناھانگ ۀمھ  هک  میوگ  یم  امش  هب  هنیآ  رھ   ، یتسار هب  دیھد ! تبسن  ینمیرھا 
هب هک  سک  رھ  اما   ، امش یاھ  ییوگرفک  مامت  یتح   ، دش دھاوخ  هدیشخب  امش 

تفایرد ار  ششخب  زگرھ  دیوگب  رفک  دنوادخ  دض  رب  هنارورش  تین  اب  دمع و  روط 
ششخب لابند  هب  هن  زگرھ  ترارش  ِریگیپ  نابکترم  نینچ  هک  ییاجنآ  زا   . درک دھاوخن 

ششخب ِیدبا  ِدر  ِهانگ  بکترم  اھنآ   ، درک دنھاوخ  تفایرد  ار  نآ  هن  دوب و  دنھاوخ 
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. دنا هدش  یھلا 

باختنا زاغآ  هب  امش  ؛  دیا هدیسر  اھھار  ندرک  ادج  هب  زورما  امش  زا  یرایسب  ”
دیا هدرک  باختنا  دوخ  هک  یکیرات  یاھھار  ردپ و  تساوخ  نایم  ریذپان  بانتجا 
دیھاوخ هنوگ  نادب  تیاھن  رد   ، دینک یم  باختنا  نونکا  هک  روطنامھ  . و  دیا هدیسر 

دساف و تخرد  هک  نیا  ای  ، و  دیزاس وکین  ار  شا  هویم  وکین و  ار  تخرد  دیاب  ای   . دوب
ِردپ نادواج  یھاشداپ  رد  هک  منک  یم  مالعا  نم   . دش دھاوخ  دساف  زین  شا  هویم 
نوچمھ هک  امش  زا  یخرب  اما   . دوش یم  هتخانش  شیاھ  هویم  قیرط  زا  تخرد   ، نم
هنوگچ  ، دیا هدرک  باختنا  ار  ترارش  شیپ  زا  هک  یلاح  رد   ، دیتسھ یعفا  یاھرام 
رد ترارش  روفو  رطاخ  هب   ، دشاب هچ  رھ  ؟  دیشاب هتشاد  وکین  تارمث  دیناوت  یم 

“. دیوگ یم  نخس  امش  ناھد   ، ناتبلق

میھاوخ یم  امش  زا  ام   ، راگزومآ : ” تفگ تساخرب و  یرگید  یسیرف  سپس 
قح تردق و  تیبثت  ناونع  هب  ام  هک  یھدب  ام  هب  هدش  نییعت  شیپ  زا  یا  هناشن 
و ؟ “ ینک یم  تقفاوم  یبیترت  نینچ  اب  ایآ   . مینک قفاوت  نآ  یور  امش  شزومآ 

، بلط هناشن  نامیا و  یب  لسن  نیا  : ” تفگ  ، دینش ار  نیا  یسیع  هک  یماگنھ 
ار هچنآ  زج  هب   ، دش دھاوخن  هداد  امش  هب  یا  هناشن  چیھ  اما   ، دیوج یم  یا  هناشن 

امش نایم  زا  ناسنا  رسپ  هک  هاگنآ  دید  دیھاوخ  هک  ار  هچنآ  ، و  دیراد لبق  زا  هک 
“. دورب

زا ار  وا  دندرک و  هطاحا  ار  وا  شنویراوح   ، دش مامت  وا  یاھتبحص  هک  یماگنھ  و 
ۀطساو هب  اھنآ  ۀمھ   . دنتفر ادیص  تیب  رد  هناخ  هب  وا  اب  توکس  رد  اھنآ   . دندرب هسینک 
هدز تشحو  یدودح  ات  هدز و  تفگش  داتسا  یشزومآ  یاھکیتکات  یناھگان  رییغت 
لمع هنایوج  هزیتس  ۀویش  نیا  هب  وا  هک  دننیبب  دنتشادن  تداع  ًالصا  اھنآ   . دندش

. دنک
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نیرت هناقاتشم  ، و  دوب هدرک  یشالتم  ار  شنویراوح  یاھدیما  یسیع  اھراب  اھراب و 
اب هودنا  ۀرود  ای  یدیماان  ِتقو  چیھ  اما   ، دوب هتسکش  مھ  رد  ًاررکم  ار  اھنآ  تاراظتنا 

نونکا  ، نینچمھ . و  دوب هدرکن  یربارب  نونکات  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اھنآ  نونکا  هک  هچنآ 
هب اھنآ  ۀمھ   . دوب هدش  هتخیمآ  اھنآ  یگدرسفا  اب  ناشتینما  یارب  یعقاو  سرت  کی 

اھنآ  . دندوب هدش  هدز  تریح  یتفگش  اب  اھ  هدوت  لماک  یناھگان و  کرت  ۀطساو 
زا هک  ینایسیرف  نایامن  هناعطاق و  مزع  هرظتنمریغ و  تراسج  ۀطساو  هب  نینچمھ 
زا اھنآ   ، همھ زا  شیب  اما   . دندوب برطضم  هدیسرت و  یا  هزادنا  ات  دندوب  هدمآ  میلشروا 
اھنآ  ، یداع طیارش  تحت   . دندوب هدش  مگردرس  یسیع  یاھکیتکات  یناھگان  رییغت 

، داد خر  هک  هنوگ  نادب  اما   ، دندرک یم  لابقتسا  رت  هنایوج  هزیتس  درکیور  نیا  روھظ  زا 
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. درک توھبم  ار  اھنآ  راک  نیا   ، دوب هرظتنمریغ  هک  یدایز  یاھزیچ  اب  هارمھ 

ندروخ زا  یسیع   ، دندیسر هناخ  هب  هک  یتقو   ، اھینارگن نیا  ۀمھ  رب  هوالع   ، نونکا و 
بش همین  ًابیرقت   . درک یوزنم  ار  دوخ  اھتعاس  الاب  یاھقاتا  زا  یکی  رد  وا   . درک عانتما 
نارای موس  کی  دودح  رد  هک  داد  شرازگ  تشگزاب و   ، نارگتراشب ربھر   ، بآوی هک  دوب 
. دنتفر دندمآ و  رادافو  نادرگاش   ، رصع رساترس  رد   . دنا هدرک  کرت  ار  ناشنامرآ  وا 
رد ًامومع  داتسا  هب  تبسن  ساسحا  یناھگان  ینوگرگد  هک  دنداد  شرازگ  اھنآ 

دندوبن و دنک  یتیاضران  ساسحا  نیا  جیورت  یارب  میلشروا  ناربھر   . دوب موحانرفک 
یسیع و زا  نتسج  یرود  هب  شبنج  قیوشت  لابند  هب  نکمم  قیرط  رھ  هب 
سرطپ لزنم  رد  نز  هدزاود  اسرف  تقاط  تاعاس  نیا  لوط  رد   . دندوب وا  یاھشزومآ 

کرت ار  یسیع  اھنآ  زا  کیچیھ  اما   ، دندوب تحاران  هداعلا  قوف  اھنآ   . دنتشاد هسلج 
. درکن

نآ نایم  رد  دمآ و  نییاپ  ییالاب  قاتا  زا  یسیع  هک  دوب  بش  همین  زا  دعب  یکدنا 
: تفگ وا   . داتسیا دندوب  رفن  یس  دودح  رد  عومجم  رد  هک  ناشنارای  نت و  هدزاود 
راک نیا  اما   ، دزاس یم  نارگن  ار  امش  یھاشداپ  ندرک  لابرغ  نیا  هک  مناد  یم  ”
لیلد ایآ   ، دیا هتشاد  هک  ییاھشزومآ  مامت  زا  سپ   ، لاح نیا  اب   . تسا ریذپان  بانتجا 
هک یتقو  ارچ  ؟  دیوش مگ  رد  رس  نم  نانخس  رطاخ  هب  هک  تشاد  دوجو  یبوخ 

ییاھر لد  همین  نادرگاش  قایتشا و  مک  تعامج  نیا  زا  یھاشداپ  دینیب  یم 
رد ششخرد  یارب  ون  زور  هک  یتقو  ارچ  ؟  دیوش یم  تشحو  سرت و  زا  رپ  دبای  یم 

نیگھودنا دنک  یم  عولط  نامسآ  یھاشداپ  یونعم  یاھشزومآ  ِنیون  ِهوکش 
ناسنا رسپ  هک  یتقو  سپ   ، دیبای یم  راوشد  ار  نومزآ  نیا  لمحت  رگا  ؟  دیوش یم 

ییاج هب  هک  یتقو  یارب  ار  دوخ  هنوگچ  یک و  ؟  درک دیھاوخ  هچ  ددرگزاب  ردپ  دزن  دیاب 
؟ تخاس دیھاوخ  هدامآ  درک  مھاوخ  دوعص  مدمآ  ایند  نیا  هب  اجنآ  زا  هک 

هزات ناج  هک  تسا  حور  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  امش   ، نم نازیزع  ”
ینانخس  . دراد یکدنا  ۀدیاف  تسا  نآ  هب  طوبرم  هک  هچنآ  رھ  مسج و  ؛  دشخب یم 
کرت ار  امش  نم  دیشاب ! داش  یسب   . دنتسھ یگدنز  حور و  ما  هتفگ  امش  هب  هک 
شیپ زا  امش   . دش دنھاوخ  هدیجنر  اھزور  نیا  ِراکشآ  ِنانخس  زا  اھ  یلیخ   . ما هدرکن 
نم اب  رگید  اھنآ  ؛  دنا هدرک  تشپ  نم  هب  نم  نادرگاش  زا  یرایسب  هک  دیا  هدینش 

لاح رھ  هب  لد  همین  نادنمرواب  نیا  هک  متسناد  یم  زاغآ  زا  نم   . دننک یمن  یھارمھ 
امش مدرکن و  باختنا  ار  درم  هدزاود  امش  نم  ایآ   . دش دنھاوخ  هدیشک  یھارمگ  هب 

زین امش  یتقو  نینچ  رد  نونکا  ؟ و  مدرکن ادج  یھاشداپ  ناریفس  ناونع  هب  ار 
زا یکی  اریز   ، درگنب دوخ  نامیا  هب  امش  زا  کی  رھ  دیراذگب  ؟  دینک یم  کرت  ار  هنحص 
، درک مامت  ار  دوخ  نانخس  یسیع  هک  یماگنھ  و  “ . دراد رارق  یدج  رطخ  رد  امش 

کرت ار  وت  زگرھ  اما   ، میریحتم نیگمغ و  ام   ، مرورس یرآ  : ” تفگ سرطپ  نوعمش 
وت هب  تدم  نیا  مامت  ام   . یا هتخومآ  ام  هب  ار  نادواج  تایح  تاملک  وت   . درک میھاوخن 
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اریز  ، درک میھاوخن  تشپ  وت  هب  ام   . میا هدومن  یھارمھ  وت  اب  میا و  هتشاد  نامیا 
نخس سرطپ  هک  یماگنھ  و  “ . یا هدش  هداتسرف  ادخ  بناج  زا  وت  هک  میناد  یم 

ناکت ار  دوخ  رس  وا  یرادافو  ِنامیپ  دییأت  ناشن  هب  مھ  اب  همھ   ، درک فقوتم  ار  نتفگ 
. دنداد

یور شیپ  یراکرپ  تاقوا  اریز   ، دیورب دوخ  تحارتسا  هب  : ” تفگ یسیع  سپس 
“. دنتسھ شیپ  رد  تسرد  لاعف  یاھزور  ؛  تسام
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 155
یلامش لیلج  قیرط  زا  رارف 

، هثداحرپ ۀبنشکی  نیا  رد  اسرخ  یکیدزن  رد  قیاق  زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  یدوز  هب 
رد ، و  دنتفر لامش  تمس  هب  یھاتوک  تفاسم  نت  راھچ  تسیب و  نآ  یسیع و 

نیا اب  اھنآ   . دندرک یرپس  سایلوج  ادیص -  تیب    بونج  رد  ابیز  یکراپ  رد  ار  بش  اجنآ 
زا شیپ   . دندوب هدرک  فقوت  اجنآ  رد  هتشذگ  یاھزور  رد  اریز   ، دندوب انشآ  هاگودرا 

یاھحرط دروم  رد  دناوخ و  ارف  دوخ  درگ  هب  ار  شناوریپ  داتسا   ، هنابش تحارتسا 
اب هیقینیف  لحاس  هب  لیلج  لامش  ایناتاب و  قیرط  زا  اھنآ  ۀدش  ینیب  شیپ    رفس 

. درک وگتفگ  اھنآ 

؟ دننک یم    شروش  ناروابان  ارچ  - 1

رد سیون  رومزم    هنوگچ  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  دیاب  امش  ۀمھ  : ” تفگ یسیع 
نامدرم دننک و  یم    شروش  ناروابان  ارچ  تفگ ’ : وا   . تفگ نخس  مایا  نیا  دروم 

رب مدرم  نامکاح  ، و  دننک یم  ییارآ  فص  نیمز  ناھاشداپ  ؟  دننک یم    هئطوت  هدوھیب 
دییایب دنیوگ : یم    اھنآ   . دننک یم    تروشم  مھ  اب  وا  حیسم  دض  رب  دنوادخ و  دض 

 ‘ . مینکفا رود  هب  ار  تبحم  یاھنامسیر  میلسگب و  ار  ششخب  یاھدنب 

ققحت امش  اما   . تفای ققحت  امش  نامشچ  ربارب  رد  نیا  هک  دینیب  یم    زورما  ”
یاھ هدیا    وا  اریز   ، دید دیھاوخن  ار  سیونرومزم  ییوگشیپ  ۀدنامیقاب  ِنتفای 

یور نم  یھاشداپ   . تشاد نیمز  رد  وا  تیرومأم  ناسنا و  رسپ  ۀرابرد  یزیمآاطخ 
زا یراع  تمدخ  یور  ، و  تسا ششخب  زا  یکاح   ، تسا هدش  راوتسا  قشع 
یمن   تشھب  رد  ناروابان  یازھتسا  هب  نم  ردپ   . تسا هدش  انب  یھاوخدوخ 
تسا تسرد  هدعو  نیا   . تسین نیگمشخ  شیوخ  دایز  یدونشخان  رد  وا   . دنیشن

ار شا ) هتخومآان    نادان و  ناردارب  تقیقح  رد   ) ناروابان حالطصا  هب  نیا  رسپ ،  هک 
تبحم ششخب و  ِزاب  شوغآ  اب  ار  نایدوھیریغ  نیا  نم  . و  تشاد دھاوخ  ثاریم  یارب 
ِرسپ هک  دنک  یم    مالعا  هک  اھ  هتشاگن    راب  فسأت    مالعا  مغر  هب   . تفریذپ مھاوخ 

نوچمھ ار  اھنآ  تسکش و  دھاوخ  مھ  رد  ار  اھنآ  نینھآ  یا  هلیم    اب ’  دنمزوریپ 
هب نیا  هب  زیمآرھم  ینابرھم  نیا  مامت   ، درک ‘  دھاوخ  هکت  هکت  رگلافس  کی  فرظ 
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اب هک ’  درک  هیصوت  امش  هب  سیونرومزم   . دش دھاوخ  هداد  ناشن  ناروابان  حالطصا 
تازایتما هب  نامیا  اب  هک  مھاوخ  یم    امش  زا  نم  دینک — ‘  تمدخ  ادخ  هب  سرت 
یداش زرل  اب  هک  دھد  یم    نامرف  امش  هب  وا  ؛  دیوش دراو  یھلا  یدنزرف  یالاو 

ار رسپ  دیوگ ’ : یم    وا   . دینک یداش  نانیمطا  اب  هک  مھاوخ  یم    امش  زا  نم  ؛  دینک
اما  ‘ . دیوش کالھ  وا  مشخ  ندش  رو  هلعش    اب  ، و  دوش نیگمشخ  ادابم   ، دیسوبب

یشخب بضغ  مشخ و  هک  دیناد  یم    یبوخ  هب  دیا  هدرک    یگدنز  نم  اب  هک  امش 
هب ًاعطق  سیونرومزم  اما   . تسین اھناسنا  بلق  رد  نامسآ  یھاشداپ  رارقتسا  زا 

: ’ تفگ تحیصن  نیا  ِنایاپ  رد  هک  هاگنآ   ، تخادنا یلامجا  هاگن  کی  نیتسار  رون 
 ‘ “ . دنزروب دامتعا  رسپ  نیا  هب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 

رب ناروابان  هک  یتقو  : ” تفگ ، و  داد همادا  نت  راھچ  تسیب و  نآ  شزومآ  هب  یسیع 
کچوک اھنآ  زادنا  مشچ    هک  ییاجنآ  زا   . دنتسین هناھب  یب  دنوش  یم    نیگمشخ  ام 
اھنآ فدھ   . دنزاس زکرمتم  قایتشا  اب  ار  دوخ  یاھیژرنا  دنرداق   ، تسا کیراب  و 

هناعاجش و یارجا  یارب  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  تسا هدھاشم  لباق  شیب  مک و  کیدزن و 
دراو نامسآ  یھاشداپ  هب  هک  دیا  هدرک    ناعذا  هک  امش   . دننک یم    شالت  رثؤم 

نئمطمریغ لزلزتم و  رایسب  عومجم  رد  دوخ  یشزومآ  درکیور  رد  دیا  هدش   
امش ؛  دننک یم    شالت  دوخ  فادھا  هب  ندیسر  یارب  ًامیقتسم  ناروابان   . دیتسھ
دراو یھاشداپ  هب  دیلیام  امش  رگا   . دیتسھ دح  زا  شیب  یاپرید  ترسح  هب  رصقم 

ناروابان هک  هنوگ  نادب  یتح   ، دیریگ یمن    ار  نآ  یونعم  مجاھت  اب  ارچ   ، دیوش
کی رد  ًاتدمع  امش  تمدخ  هک  یتقو  ؟  دنریگ یم    دننک  یم    هرصاحم  هک  ار  یرھش 

هدنیآ یارب  هدوھیب  دیما  ، و  لاح زا  یراز  هوکِش و   ، هتشذگ زا  ینامیشپ  شرگن 
؟ دنوش یم    نیگمشخ  ناروابان  ارچ   . دیتسھ یھاشداپ  قیال  یتخس  هب   ، تسا

تقیقح زا  اریز  ؟  دیروخ یم    ار  هدوھیب  یوزرآ  ِترسح  ارچ   . دنناد یمن  ار  تقیقح  اریز 
یارب هناعاجش  دیزاس و  فقوتم  ار  شیوخ  ۀدیاف  یب  یوزرآ   . دینک یمن    یوریپ 

. دیورب شیپ  تسا  یھاشداپ  رارقتسا  هب  طوبرم  هک  یراک  ماجنا 

صصختم دح  زا  شیب  دیشابن و  هبناج  کی   ، دیھد یم    ماجنا  هک  یراک  رھ  رد  ”
رد هک  دننک  یم    رکف  یتسار  هب  دنتسھ  ام  یدوبان  لابند  هب  هک  نایسیرف   . دیوشن

اب هک  دنا  هدش    رظن  گنت  تنس  رثا  رب  نانچ  اھنآ   . دنتسھ ادخ  هب  تمدخ  لاح 
رظن رد  ار  ناینانوی   . دنا هدش    رس  تخس    سرت  ۀطساو  هب  دنا و  هدش    روک  بصعت 
ملع نودب  نید  کی  نایدوھی  هک  یلاح  رد   ، دنراد نید  نودب  ملع  کی  هک  دیریگب 
ۀدننک جیگ  هنارکف و  هتوک  یشاپورف  کی  شریذپ  اب  اھناسنا  هک  یماگنھ  . و  دنراد

اب هک  تسا  نیا  تاجن  یارب  اھنآ  دیما  اھنت   ، دنوش یم    هارمگ  هنوگ  نیدب  تقیقح 
. دنھد شیک  رییغت  دنوش —  گنھامھ  تقیقح 

یگنھامھ قیرط  زا   ، امش رگا  منک : نایب  هناعطاق  ار  نادواج  تقیقح  نیا  دیراذگب  ”
یراکتسرد یابیز  تیمامت  نیا  ۀنومن  دوخ  یگدنز  رد  هک  دیریگب  دای   ، تقیقح اب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



هک ار  هچنآ  دنناوتب  ات  درک  دنھاوخ  یور  هلابند    امش  زا  ناتناعونمھ  هاگنآ   ، دیشاب
تقیقح ناگدنیوج  هک  یا  هزادنا     . دنروآ تسد  هب  دیا  هدرک    بسک  هنوگ  نیدب  امش 

یراکتسرد امش و  تقیقح  ۀیطع  نازیم  ۀدنھد  ناشن  دنوش  یم    بذج  امش  هب 
تسکش رایعم   ، یعون هب   ، دیورب مدرم  دزن  ناتمایپ  اب  دیاب  هک  ینازیم   . تسامش

ِیگدنز ینعی   ، هناشنماسراپ ای  لماک  یگدنز  قباطم  ندرک  یگدنز  رد  امش 
“. تسا تقیقح  اب  گنھامھ 

رب دنیوگب و  ریخ  هب  بش  وا  هب  نارگتراشب  وا و  ِنویراوح  هک  نآ  زا  شیپ  و 
. تخومآ اھنآ  هب  ار  رگید  یاھزیچ  یرایسب  داتسا   ، دننک تحارتسا  ناشیاھشلاب 

نیزَروخ رد  نارگتراشب  - 2

هب رگتراشب  هدزاود  اب  هک  داد  نامرف  سرطپ  هب  یسیع   ، هم  23 ، هبنشود دادماب 
. دومن تکرح  پیلیف  هیرصیق  تمس  هب  نت  هدزای  اب  وا  هک  یلاح  رد   ، دورب نیزَروخ 
هب سپس  ، و  دنتفر موحانرفک  قشمد –  ۀداج  هب  ندرا  دور  ریسم  قیرط  زا  اھنآ 

یم   هار  پیلیف  هیرصیق  هب  هک  یا  هداج    هب  لاصتا  لحم  هب  یقرش  لامش  تمس 
شزومآ دندنام و  اجنآ  رد  هتفھ  ود  یارب  دنتفر و  رھش  نآ  هب  اجنآ  زا  سپس  ، و  درب

. دندیسر اجنآ  هب  هم   24 ، هبنش هس    رھظ  زا  دعب  لوط  رد  اھنآ   . دنداد

یھلا مایپ  ، و  دندرک تماقا  نیزَروخ  رد  هتفھ  ود  تدم  هب  نارگتراشب  سرطپ و 
اھنآ اما   . دندومن هظعوم  نارادنامیا  زا  یدج  اما  کچوک  هورگ  کی  یارب  ار  یھاشداپ 
لیلج رساترس  رد   . دنیامن بلج  ار  یدایز  دیدج  یاھ  هداد    شیک  رییغت  دنتسناوتن 
هدزاود  . درواین راب  هب  یھاشداپ  یارب  یکدنا  یاھناور  نیزَروخ  نوچمھ  یرھش  چیھ 

یکیزیف یاھزیچ  افش —  دروم  رد  رتمک  سرطپ  یاھدومنھر  اب  قباطم  رگتراشب 
تردق اب  ار  ینامسآ  یھاشداپ  یونعم  قیاقح  اھنآ  هک  یلاح  رد   ، دندرک تبحص  — 
کی ۀدنریگ  رب  رد  نیزَروخ  رد  هتفھ  ود  نیا   . دنداد شزومآ  دندرک و  هظعوم  هدنیازف 

هک ظاحل  نیدب   ، دوب رگتراشب  هدزاود  نآ  یارب  راب  تقشم    ِنیتسار  دیمعت 
بیترت نیدب   . دوب ماگنھ  نیا  ات  اھنآ  ِیراک  نارود  رد  هرود  نیرترمث  یب    نیرتراوشد و 

زا کی  رھ   ، دندش مورحم  یھاشداپ  یارب  اھمدآ  بلج  ِیدونشخ  زا  اھنآ  هک  اجنآ  زا 
یاھریسم رد  نآ  تفرشیپ  دوخ و  ناور  یبایزرا  هب  رتشیب  تقادص  تیدج و  اب  اھنآ 

. تخادرپ دیدج  یگدنز  یونعم 

، درادن ار  یھاشداپ  هب  دورو  دصق  یرگید  درف  چیھ  دیسر  یم    رظن  هب  هک  یماگنھ 
هیرصیق مزاع  دناوخ و  ارف  مھ  درگ  ار  دوخ  نارای   ، نئوژ  7 ، هبنش هس    رد   ، سرطپ

دندیسر هبنشراھچ  رھظ  دودح  رد  اھنآ   . ددنویپب نویراوح  یسیع و  هب  ات  دش  پیلیف 
. دندومن نیزَروخ  ناروابان  نایم  رد  شیوخ  براجت  ِییوگزاب  فرص  ار  بش  مامت  و 

درک و یرتشیب  ۀراشا  ناشفارذب  لثم  هب  زور  نیا  رصع  یاھثحب  نایرج  رد  یسیع 
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. داد شزومآ  رایسب  اھنآ  هب  یگدنز  یاھتیلوئسم  رد  یرھاظ  تسکش  ینعم  ۀرابرد 

پیلیف هیرصیق  رد  - 3

چیھ پیلیف  هیرصیق  یکیدزن  رد  یا  هتفھ    ود  تماقا  نیا  لوط  رد  یسیع  هچ  رگا 
اھرصع ادص  رس و  یب    روط  هب  یددعتم  تاسلج  نویراوح   ، دادن ماجنا  یمومع  راک 
تبحص داتسا  اب  ات  دندمآ  هاگودرا  هب  نارادنامیا  زا  یرایسب  دندرک و  رازگرب  رھش  رد 
. دش هفاضا  نارادنامیا  هورگ  هب  یکدنا  رایسب  دادعت  رادید  نیا  ۀجیتن  رد   . دننک

هک دنتفایرد  یرتراکشآ  روط  هب  اھنآ  ، و  درک یم    وگتفگ  نویراوح  اب  زور  رھ  یسیع 
ندش زاغآ  لاح  رد  نامسآ  یھاشداپ  نوماریپ  هظعوم  راک  زا  یدیدج  ۀلحرم  نونکا 
نان و نامسآ  یھاشداپ   ” هک دندوب  هدرک  هتکن  نیا  کرد  هب  عورش  اھنآ   . تسا

“. تسا یھلا  یدنزرف  شریذپ  زا  یونعم  تذل  کرد  هکلب   ، تسین یندیشون 

ۀتفھ ود  نیا  ؛  دوب یراوح  هدزای  یارب  یعقاو  نومزآ  کی  پیلیف  هیرصیق  رد  تماقا 
زا ررکم  نتفرگ  ماھلا  یارب  ، و  دندوب هدش  هدرسفا  ًابیرقت  اھنآ   . دوب اھنآ  یارب  یتخس 

هب نتشاد  نامیا   ، مایا نیا  رد   . دندوب هدش  گنتلد  سرطپ  ۀنادنمروش  تیصخش 
. دوب زیگنارب  نومزآ    گرزب و  یتسار  هب  ِییوجارجام  کی  وا  زا  ندرک  یوریپ  یسیع و 

یاھوگتفگ زا   ، دنداد شیک  رییغت  ار  یکدنا  دارفا  هتفھ  ود  نیا  لوط  رد  اھنآ  هچ  رگا 
. دوب دنمدوس  رایسب  هک  دنتخومآ  یدایز  یاھزیچ  داتسا  اب  دوخ  ۀنازور 

اریز  ، دنتسھ گرم  لاح  رد  هدوب و  دکار  یونعم  رظن  زا  نایدوھی  هک  دنتفایرد  نویراوح 
هب تقیقح  یتقو  هک  نیا  ؛ و  دندوب هدرک  رولبتم  داقتعا  کی  لکش  هب  ار  تقیقح  اھنآ 

هب دنک  تمدخ  تفرشیپ  یونعم و  تیادھ  یاھ  هناشن    تروص  هب  هک  نیا  یاج 
ییاھشزومآ نینچ   ، دوش یم    هلومرف  هنادنسپدوخ  ِراصحنا  ِیزرم  طخ  کی  تروص 
ًافرص تیاھن  رد  دنھد و  یم    تسد  زا  ار  دوخ  شخبتایح  تیقالخ و  تردق 

. دنوش یم    رّجحتم  هدنرادھگن و 

رظن زا  یرشب  یاھتیصخش  هب  هک  دنتفرگ  دای  یسیع  زا  هدنیازف  روط  هب  اھنآ 
اھمدآ زا  یرایسب  هک  دنتفرگ  دای  اھنآ   . دننک هاگن  تیدبا  رد  نامز و  رد  اھنآ  تاناکما 

زا ادتبا  ار  هدیدان  یادخ  هک  دنوش  نومنھر  وس  نیا  هب  وحن  نیرتھب  هب  دنناوت  یم   
هتشاد تسود  دننیبب  دنناوت  یم    هک  ناشناردارب  هب  ندیزرو  رھم  ِنتخومآ  قیرط 

زا یراع  تمدخ  اب  هطبار  رد  داتسا  ۀتفگ  نیا  هب  هک  دوب  هطبار  نیا  رد  . و  دنشاب
راک نیا  هک  نیا  هب  رظن  : ” دش لصو  دیدج  ینعم  نیا  درف  ناعونمھ  هب  یھاوخدوخ 

“. یداد ماجنا  مھ  نم  یارب  ار  نآ   ، یداد ماجنا  مناردارب  نیرتکچوک  زا  یکی  یارب  ار 

طوبرم یبھذم  یاھتنس  أشنم  هب  هیرصیق  رد  تماقا  نیا  گرزب  یاھسرد  زا  یکی 
هدیا    ، سدقمریغ یاھزیچ  هب  هک  دوش  هداد  هزاجا  هک  یدج  رطخ  نیا  اب   ، دش یم   
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شزومآ نیا  اب  اھنآ   . دوش لصو  سدقت  سح  کی  هرمزور  یاھدادخر  ای   ، جیار یاھ 
شتاداقتعا نیرت  یعقاو    نیرتالاو و  هب  ناسنا  یبلق  ِیرادافو   ، نیتسار بھذم  هک 

. دندمآ نوریب  وگتفگ  کی  زا   ، تسا

یدام طقف  اھنآ  یبھذم  قایتشا  رگا  هک  داد  رادشھ  شنادنمرواب  هب  یسیع 
زا هدنیازف  شناد   ، اھزیچ ِیعیبط  قوف  ِیضرف  أشنم  ِیجیردت  ِییاجباج  اب   ، دشاب
بھذم رگا  اما   . دنک یم    مورحم  دنوادخ  هب  ناشنامیا  زا  ار  اھنآ  تیاھن  رد   ، تعیبط

نادواج و تایعقاو  هب  ار  اھنآ  نامیا  یکیزیف  شناد  تفرشیپ   ، دشاب یونعم  اھنآ 
. دنک لتخم  دناوت  یمن    زگرھ  یھلا  یاھشزرا 

ار یگدنز  مامت   ، دشاب یونعم  لماک  روط  هب  بھذم  ۀزیگنا  یتقو  هک  دنتفرگ  دای  اھنآ 
اب ار  نآ   ، دزاس یم    رپ  الاو  فادھا  اب  ار  نآ  هک  نیا  نمض   ، دنک یم    رتدنمشزرا 

، و دھد یم  ماھلا  نآ  هب  ار  یلاع  یاھ  هزیگنا     ، دشخب یم    تزع  یلاعتم  یاھشزرا 
. دشخب یم    شمارآ  رادیاپ  یلاعتم و  دیما  کی  اب  ار  ناسنا  ناور  لاح  نیع  رد 
نامیا و ، و  تسا هدش  یحارط  دوجو  راشف  شھاک  یارب  نیتسار  بھذم 

. دراد یم    هضرع  یھاوخدوخ  زا  یراع  تمدخ  هرمزور و  یگدنز  یارب  ار  تعاجش 
. دھد یم    جاور  ار  هناراکتسرد  ِیشخبرمث  یونعم و  یگدنزرس  نامیا 

تسد زا  اب  دناوت  یمن    یندمت  چیھ  هک  تخومآ  دوخ  نویراوح  هب  اھراب  یسیع 
ناشن زا  زگرھ  وا  . و  دروایب ماود  ینالوط  یتدم  یارب  دوخ  بھذم  رد  اھنیرتھب  ِنداد 

نآ هب  یبھذم  ۀبرجت  یاج  هب  یبھذم  مسارم  اھدامن و  شریذپ  ِگرزب  رطخ  نداد 
ِلیدبت ِتیرومأم  ِفقو  موادم  روط  هب  وا  ینیمز  یگدنز  مامت   . دشن هتسخ  نت  هدزاود 

. دوب هدش  ریمض  نشور  ِیدنزرف  ِلالز  یاھیدازآ  هب  بھذم  ِدمجنم  لاکشا 

هیقینیف هار  رد  - 4

هک یھاشداپ  تفرشیپ  اب  هطبار  رد  ربخ  تفایرد  زا  دعب   ، نئوژ  9 ، هبنشجنپ دادماب 
زا لکشتم  هورگ  نیا   ، دوب هدش  هدروآ  ادیص  تیب    زا  دوواد  ناناسر  مایپ  طسوت 

لحاس هب  ناشرفس  ات  دندرک  کرت  ار  پیلیف  هیرصیق  تقیقح  ِراگزومآ  جنپ  تسیب و 
هب لاصتا  ۀطقن  ات  یبادرم  نیمزرس  رود  ات  رود  زا  زُول  هار  زا  اھنآ   . دننک زاغآ  ار  هیقینیف 

نودیص هب  یھتنم  ۀداج  هاگرذگ  هب  اجنآ  زا   ، دندرک روبع  نانبل  لدجَم  هوک  ۀداج 
. دندیسر اجنآ  هب  هعمج  رھظ  زا  دعب  ، و  دندیسر

رد گنس  هتخت  کی  ۀتخیوآ  ۀبل  ۀیاس  ریز  راھان  فرص  یارب  هک  یلاح  رد  یسیع 
شنویراوح هک  ار  ییاھینارنخس  نیرتریگمشچ  زا  یکی   ، دوب هدرک  فقوت  زُول  یکیدزن 

اھنآ هک  نیا  ضحم  هب   . درک داریا  دندوب  هدینش  وا  اب  ناشترشاعم  یاھلاس  مامت  رد 
اجنآ زا   ، داتسا : ” دیسرپ یسیع  زا  سرطپ  نوعمش   ، دننک هکت  ار  نان  ات  دنتسشن 
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یھاشداپ رارقتسا  رد  وا  حور  نوچ  ، و  دناد یم    ار  زیچ  همھ  ینامسآ  ردپ  هک 
یم   رارف  دوخ  نانمشد  تادیدھت  زا  ام  ارچ   ، تسا ام  یماح  نیمز  رد  نامسآ 

زا شیپ  اما  ؟ “ مینک یم    یراددوخ  تقیقح  نانمشد  اب  ییورایور  زا  ام  ارچ  ؟  مینک
: دیسرپ دش و  دراو  اموت   ، دنک سرطپ  شسرپ  نداد  خساپ  هب  عورش  یسیع  هک  نآ 
هچ تسرد  میلشروا  رد  ام  نانمشد  بھذم  منادب  مراد  تسود  ًاعقاو  نم   ، داتسا ”
هک یتقو  ارچ  ؟  تسیچ ام  بھذم  اھنآ و  بھذم  نایم  یعقاو  توافت   . دراد یلکشم 

؟“ میراد یداقتعا  عونت  نینچ   ، مینک یم  تمدخ  ادخ  کی  هب  مینک  یم    اعدا  ام  ۀمھ 
نم هک  یلاح  رد  : ” تفگ یسیع   ، دیسر نایاپ  هب  اموت  نانخس  هک  یماگنھ  و 
ناسآ ردقچ  مناد  یم    یبوخ  هب  هک  اجنآ  زا   ، مریگ یمن    هدیدان  ار  سرطپ  شسرپ 

رد ًاقیقد  نایدوھی  نامکاح  اب  راکشآ  یریگرد  کی  زا  بانتجا  یارب  نم  لیالد  هک  تسا 
دھاوخ دنمدوس  رتشیب  امش  ۀمھ  یارب  زاب   ، دوش عقاو  مھف  ءوس  دروم  ماگنھ  نیا 
ار دوخ  راھان  هک  یماگنھ  . و  مھد خساپ  اموت  شسرپ  هب  هک  منیزگرب  نم  هک  دوب 

“. تخادرپ مھاوخ  نآ  ماجنا  هب  دیدرک  مامت 

نیتسار بھذم  اب  هطبار  رد  ثحب  - 5

هصالخ و یزورما  ِیزادرپ  ترابع  رد  هک   ، بھذم نوماریپ  یندنام  دای  هب  ثحب  نیا 
: دومن نایب  ار  نیریز  قیاقح   ، تسا هدش  ییوگزاب 

، دنراد زیمآ —  هفشاکم    یعیبط و  هناگود —  أشنم  کی  ایند  بھاذم  هک  یلاح  رد 
. دوش یم    تفای  یبھذم  داقتعا  زا  ازجم  لکش  هس  موق  رھ  نایم  رد  نامز و  رھ  رد 

: دنتسھ اھنیا  یبھذم  ِلیامت  ِیلجت  هس  نیا  و 

زیمآرارسا و یاھیژرنا  زا  سرت  هب  یزیرغ  یعیبط و  همین  لیم   . یودب بھذم  - 1
. سرت بھذم   ، یکیزیف تشرس  اب  یبھذم  ًاتدمع   ، رترب یاھورین  شتسرپ 

لاح رد  یاھداژن  ِیبھذم  ِتفرشیپ  لاح  رد  موسر  میھافم و   . ندمت بھذم  - 2
ۀدش تیبثت  تنس  ِتیعجرم  ِینالقع  تایھلا  نھذ —  بھذم  ندش —  ندمتم 

. یبھذم

نورد کی   ، یعیبط قوف  یاھشزرا  ۀفشاکم   . هفشاکم بھذم  نیتسار —  بھذم  - 3
ِنارکیب تریس  ِییابیز  یکین و  هب  یلامجا  یھاگن   ، نادواج تایعقاو  زا  یئزج  ِینیب 

. دوش یم  هداد  ناشن  یرشب  ۀبرجت  رد  هک  هنوگ  نادب  حور  بھذم  ینامسآ —  ردپ 

یعیبط ناسنا  ِیفارخ  یاھسرت  یکیزیف و  یاھسح  ِبھذم  ِریقحت  زا  داتسا 
دیاب شتسرپ  ِیودب  لکش  نیا  مظعا  شخب  هک  تیعقاو  نیا  زا  هچ  رگ   ، دیزرو عانتما 
. درک فسأت  راھظا  دبای  موادت  رشب  عون  رت  شوھاب    یاھداژن  یبھذم  لاکشا  رد 
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رد حور  بھذم  نھذ و  بھذم  نایم  گرزب  توافت  هک  تخاس  نشور  ار  نیا  یسیع 
، دوش یم    تیامح  ییاسیلک  تیعجرم  طسوت  یلوا  هک  یلاح  رد  هک  تسا  نیا 

. تسا یرشب  ۀبرجت  رب  ینتبم  ًالماک  یمود 

: داد همادا  قیاقح  نیا  نتخاس  نشور  هب   ، شزومآ ِتعاس  نیا  رد  داتسا  سپس  و 

زا یرایسب   ، دنا هدشن    ندمتم  رت  لماک  روط  هب  شوھاب و  رایسب  اھداژن  هک  ینامز  ات 
یودب و نامدرم  یبھذم  یلماکت  موسر  ِیگژیو  هک  یفارخ  هناکدوک و  مسارم  نآ 

کی حطس  هب  رشب  داژن  هک  ینامز  ات   . تفای دنھاوخ  همادا  تسا  هداتفا  بقع   
یدایز دادعت   ، دنکن تفرشیپ  یونعم  ۀبرجت  یاھتیعقاو  زا  رت  یلک    رتالاب و  تخانش 

هک تیعجرم  بھاذم  نآ  یارب  یصخش  حیجرت  کی  ِنداد  ناشن  هب  نانز  نادرم و  زا 
اب هسیاقم  رد   . داد دنھاوخ  همادا  دنراد  یم    مزال  ار  ینالقع  ِیشیدنا  مھ    طقف 
ۀنانمؤم ییوجارجام  رد  ار  ناور  نھذ و  لاعف  تکرش  هک  دراد  رارق  حور  بھذم   ، اھنآ

یم   مزال  رشب  یجیردت  ۀبرجت  تخسرس  یاھتیعقاو  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و 
. دراد

وجتسج هب  ناسنا  قایتشا  یارب  ار  ناسآ  یھار  تیعجرم  ِیتنس  بھاذم  شریذپ 
تیبثت بھاذم   . دراد یم    هضرع  شیوخ  یونعم  تشرس  یاھوزرآ  یاضرا  یارب 

هک دنھد  یم  هئارا  ار  هدامآ  یھاگھانپ   ، تیعجرم یاجرباپ  ، و  هتفای لکش   ، هدش
تیذا و دروم  سرت  ۀطساو  هب  هک  یماگنھ  دناوتب  ناسنا  ِناشیرپ  هتفشآ و  ناور 
نینچ  . دزیرگب نآ  هب  دشک  یم    باذع  نانیمطا  مدع  قیرط  زا  دوش و  یم    عقاو  رازآ 
، دوش هتخادرپ  شیاھ  نانیمطا  اھتیاضر و  یارب  دیاب  هک  ییاھب  ناونع  هب   ، یبھذم
. دبلط یم    شناھاوخاوھ  زا  ار  ینالقع  ًافرص  هنالعفنم و  ِیشیدنا  مھ    کی  طقف 

دنھاوخ یگدنز  نیمز  یور  رب  ددرم  ، و  نارگن  ، وسرت دارفا  نآ  ینالوط  یتدم  یارب  و 
، دنروآ تسد  هب  تروص  نیدب  ار  شیوخ  یبھذم  یلست  داد  دنھاوخ  حیجرت  هک  درک 

تیصخش لالقتسا   ، تیعجرم بھاذم  هب  دوخ  لابقا  ۀعرق  نتخادنا  اب  هک  دنچ  رھ 
، و دننک یم    فیفخ  راوخ و  ار  سفن  تزع  تمرح   ، دنھد یم    رارق  شزاس  دروم  ار 

تایبرجت نیرت  شخب    ماھلا    نیرتزیگنا و  ناجیھ    نآ  رد  ندرک  تکرش  قح  نیا 
، تقیقح یارب  یصخش  یوجتسج  دننک : یم    میلست  یلک  هب  ار  یرشب  نکمم 

شواک یارب  خسار  یمزع   ، ینالقع فاشتکا  تارطاخم  اب  ییوربور  ِفعش  روش و 
ِیصخش یزوریپ  ِندومن  هبرجت  زا  لماک  تیاضر   ، یبھذم یصخش  ۀبرجت  تایعقاو 
روط هب  هک  هنوگ  نادب   ، ینالقع دیدرت  رب  یونعم  نامیا  ِیگریچ  ِیعقاو  کرد 

یارب ناسنا  یوجتسج  ینعی   ، یرشب ۀبرجت  مامت  ِیلاع  ییوجارجام  رد  هناقداص 
. دیآ یم    تسد  هب  وا  نتفای  ، و  شدوخ ناونع  هب  شدوخ و  یارب   ، دنوادخ

، قشع  ، خسار مزع   ، نامیا  ، یریگرد  ، هزرابم  ، شالت ینعم  هب  حور  ِبھذم 
نیا زا  یکدنا  ردق  تیعجرم —  تایھلا  نھذ —  ِبھذم   . تسا تفرشیپ  ، و  یرادافو
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یمن   ار  اھنآ  زا  کیچیھ  هک  نیا  ای  دبلط و  یم    دوخ  یمسر  نادنمرواب  زا  ار  اھشالت 
تسا لد  ود  وسرت و  یاھناور  نآ  یارب  ناسآ  یھار  نما و  یھاگھانپ  تنس   . دبلط

رد هک  نامیا  یاھرفس  نآ  اب  طبترم  ِینھذ  نانیمطا  مدع  یحور و  یاھالقت  زا  هک 
وجتسج رد  هتخانشان  تقیقح  ِدازآ  یاھایرد  رد  هناروسج  ییوجارجام  ۀدنریگرب 

، دننک یم    زارتحا  یزیرغ  روط  هب  تسا  یونعم  یاھتیعقاو  ِرترود  لحاوس  یارب 
ناور طسوت  دنوش و  فشک  یقرتم  ناسنا  نھذ  طسوت  تسا  نکمم  هک  یتایعقاو 

. دنوش هبرجت  ناسنا  لماکت  لاح  رد 

ِنوگانوگ یاھنیرتکد   ، میلشروا رد  یبھذم  ناربھر  : ” تفگ همادا  رد  یسیع  و 
تیبثت متسیس  کی  تروص  هب  ار  رگید  ناراگزور  ناربمایپ  دوخ و  یتنس  ناراگزومآ 
مامت ۀبذاج   . دنا هدرک    نیودت   ، تیعجرم بھذم  کی   ، ینالقع تاداقتعا  زا  هدش 
یریگرد کی  هب  دورو  ۀناتسآ  رد  ام  نونکا  . و  تسا نھذ  یارب  ًاتدمع  یبھاذم  نینچ 
دیدج بھذم  کی  ۀناروسج  مالعا  یدوز  هب  اریز   ، میتسھ یبھذم  نینچ  اب  رابگرم 

، تسین بھذم  کی  هملک  نآ  یزورما  یانعم  هب  هک  یبھذم  درک —  میھاوخ  زاغآ  ار 
یم   ینکس  ناسنا  نھذ  رد  هک  مردپ  یھلا  حور  هب  نآ  یلصا  ۀبذاج  هک  یبھذم 
دوش یم    یشان  نآ  شریذپ  یاھ  هرمث    زا  نآ  تیعجرم  هک  یبھذم  ؛  تسا دنیزگ 
قیاقح هب  ًاتقیقح  ًاعقاو و  هک  یناسک  ۀمھ  ِیصخش  ۀبرجت  رد  دایز  تیمتح  اب  هک 

“. تشگ دھاوخ  رادیدپ  دنروآ  یم    نامیا  رتالاب  یونعم  یمدمھ  نیا 

، مسا اب  اھنآ  ندرک  ادص  نت و  راھچ  تسیب و  نآ  زا  کی  رھ  هب  هراشا  اب  یسیع 
یاھرازآ تیذا و  اھیراوشد و  زا  هک  نیا  یاج  هب  امش  زا  کیمادک   ، نونکا و  : ” تفگ

یم   حیجرت  دیربب  جنر  اھناسنا  یارب  تاجن  ِرتھب  هار  کی  مالعا  تیرومأم  اب  مزالم 
هک هنوگ  نادب  ار  رّجحتم  هدش و  تیبثت  بھذم  کی  اب  قابطنا  ِناسآ  هار  نیا  دیھد 

ِیدونشخ هک  یلاح  رد   ، دینک یط  دوش  یم    عافد  میلشروا  رد  نایسیرف  طسوت 
نادواج و قیاقح  رد  یصخش  هدنز و  ۀبرجت  کی  تایعقاو  یاھ  ییابیز    فشک 
تحار مرن و   ، وسرت امش  ایآ  ؟  دینک یم    کرد  ار  نامسآ  یھاشداپ  میظع  هوکش 
هک تقیقح  یادخ  ناتسد  هب  ار  دوخ  ۀدنیآ  هک  دیسرت  یم    ایآ  ؟  دیتسھ بلط 
ِینالقع یگدش  تیبثت  نانیمطا و  ناسآ  هار  هب  ایآ  ؟  دیراپسب دیتسھ  شنادنزرف 

نم اب  هک  تسب  دیھاوخ  تمھ  رمک  ای   ، تشگ دیھاوخ  زاب  یتنس  تیعجرم  بھذم 
یھاشداپ  ، حور بھذم  نیون  قیاقح  ِمالعا  ِزاسرسدرد  نئمطمان و  ۀدنیآ  نآ  هب 

؟“ دیورب شیپ   ، اھناسنا بلق  رد  نامسآ 

خساپ هک  دصق  نیا  اب   ، دنتساخرب دوخ  یاج  زا  وا  ۀدنونش  راھچ  تسیب و  ۀیلک 
یسیع هک  یفطاع  یاھتساوخرد  دودعم  زا  یکی   ، نیا هب  ار  دوخ  ۀنارادافو  دحتم و 
ار اھنآ  درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  وا  اما   ، دنھد ناشن  ار  درک  اھنآ  زا  ماگنھ  نآ  ات 
اجنآ رد  ، و  ردپ اب  اھنت  سک  رھ   ، دیورب ییاھنت  هب  نونکا  : ” تفگ ، و  دومن فقوتم 
ۀیحور نینچ  نتفای  زا  سپ  ، و  دیبایب نم  شسرپ  هب  ار  تاساسحا  زا  یراع  خساپ 
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امش ردپ  نم و  ردپ  هب  هناعاجش  هنادازآ و  ار  خساپ  نآ   ، یا هناقداص    نیتسار و 
ام هک  تسا  یبھذم  حور  نامھ  وا  نارکیب  رھم  زا  راشرس  یگدنز  هک  یردپ   ، دییوگب

“. میراد یم    مالعا 

طاشن اھنآ  ۀیحور   . دندش ادج  مھ  زا  هاتوک  یتدم  یارب  نویراوح  نارگتراشب و 
، دوب هتفگ  یسیع  هک  هچنآ  ۀطساو  هب  ، و  تفرگ ماھلا  اھنآ  نھذ   ، تفای

مھ درگ  ار  اھنآ  سایردنآ  هک  یماگنھ  اما   . دش هتخیگنارب  تدش  هب  ناشتاساسحا 
یم   هیقینیف  هب  ام   . میھد همادا  ار  دوخ  رفس  دییایب  : ” تفگ طقف  داتسا   ، دناوخ ارف 

تاساسحا ردپ  هک  دینک  اعد  دیاب  امش  ۀمھ  ، و  دنام میھاوخ  اجنآ  رد  یتدم  میور و 
رت هدننک    دونشخ  براجت  ینھذ و  رتالاو  یاھیرادافو  هب  ار  امش  یمسج  ینھذ و 

“. دزاس نوگرگد  یحور 

، دندوب تکاس  نت  راھچ  تسیب و  نآ   ، دندرک یم    تکرح  هداج  رد  اھنآ  هک  روطنیمھ 
نآ رھظ  زا  دعب  هس  تعاس  ات  ، و  دندومن رگیدکی  اب  وگتفگ  هب  عورش  یدوز  هب  اھنآ  اما 
: تفگ تفر و  یسیع  دزن  سرطپ  ، و  دندش فقوتم  اھنآ  ؛  دنورب رترود  دنتسناوتن  زور 

رتشیب میھاوخ  یم    ام   . یا هتفگ    ام  هب  ار  تقیقح  تایح و  نانخس  وت   ، داتسا ”
تبحص ام  اب  رتشیب  لئاسم  نیا  دروم  رد  هک  مینک  یم    اعدتسا  وت  زا  ام  ؛  میونشب

“. ینک

بھذم دروم  رد  مود  ثحب  - 6

هب یسیع   ، دندوب هدرک  فقوت  هپت  بیش  ۀیاس  رد  اھنآ  هک  یلاح  رد   ، بیترت نیدب  و 
: تفگ نینچ  اوتحم  رد  وا   . داد همادا  حور  ِبھذم  اب  هطبار  رد  اھنآ  شزومآ 

کی اب  دنھد  یم    حیجرت  هک  دیا  هدمآ    نوریب  دوخ  نایاتمھ  زا  هورگ  نآ  نایم  زا  امش 
ار ییاونمھ  دنتسھ و  تینما  ناھاوخ  هک  یناسک   ، دننامب دونشخ  ینھذ  بھذم 

هک ار  دوخ  نانیمطا  تاساسحا  هک  دیا  هدرک    باختنا  امش   . دنھد یم    حیجرت 
هلدابم ورشیپ  نامیا  ییوجارجام و  ۀیحور  زا  نانیمطا  اب  تسا  تیعجرم  زا  یشان 
ضارتعا هنیداھن  بھذم  یاسرف  تقاط  تراسا  هب  هک  دیا  هدرک    تأرج  امش   . دینک

یم   یقلت  ادخ  مالک  ناونع  هب  نونکا  هک  ار  یخیرات  یاھتنس  تیعجرم  ، و  دینک
عشوھ ، و  سوماع  ، ایعشا  ، ایلیا  ، یسوم قیرط  زا  یتسار  هب  ام  ردپ   . دینک در  دوش 
زا  ، دنداد نایاپ  دوخ  نانخس  هب  میدق  ناربمایپ  نیا  هک  یماگنھ  اما   ، درک تبحص 

یرادبناج اھلسن  ای  اھداژن  زا  نم  ردپ   . دیشکن تسد  ایند  هب  تقیقح  نانخس  نایب 
رصع زا  دشاب و  هدش  اطع  رصع  کی  هب  تقیقح  مالک  هک  هنوگ  نیدب   ، دنک یمن   
یرشب ًالماک  هک  ار  هچنآ  هک  دیوشن  یدرخبان  نیا  بکترم   . دشاب هدش  غیرد  رگید 

هب ِیتنس  نانخس  قیرط  زا  هک  تقیقح  نانخس  صیخشت  زا  ، و  دیمانب یھلا  تسا 
. دیشابن ناوتان  دنیآ  یمن    هتفای  ماھلا  حالطصا 
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ار امش  نم   . دیوش دلوتم  حور  زا   ، دیوش دلوتم  هرابود  هک  ما  هتساوخ    امش  زا  نم 
ِیلاعتم رون  هب  دیوش و  جراخ  تنس  ِتوخر  تیعجرم و  ِیکیرات  زا  هک  ما  هدناوخ    ارف 
ینعی  ، دیوش دراو  ناسنا  ناور  یارب  نکمم  فشک  نیرتگرزب  ِماجنا  ِناکما  ِکرد 

ۀمھ ماجنا  ، و  ناتدوخ زا  ، و  ناتدوخ رد   ، ناتدوخ یارب  دنوادخ  نتفای  ِینامسآ  ۀبرجت 
زا دیناوتب  بیترت  نیدب  . و  ناتدوخ ِیصخش  ۀبرجت  رد  تیعقاو  کی  ناونع  هب  اھنیا 
امش ؛  دینک روبع  دنوادخ  تخانش  ۀبرجت  هب  تنس  ِتیعجرم  زا   ، یگدنز هب  گرم 

نامیا کی  هب  هدیسر  ثرا  هب  ِیداژن  نامیا  کی  زا   ، رون هب  یکیرات  زا  وحن  نیدب 
نیدب ؛ و  درک دیھاوخ  روبع  دیآ  یم    تسد  هب  یعقاو  ۀبرجت  قیرط  زا  هک  یصخش 

بھذم کی  هب  هدیسر  ثرا  هب  امش  ناکاین  زا  هک  ینھذ  ِتایھلا  کی  زا  قیرط 
دش دھاوخ  انب  امش  ناور  رد  نادواج  ۀیطع  کی  ناونع  هب  هک  یحور  ِنیتسار 

. درک دیھاوخ  تفرشیپ 

نآ ِیعقاو  ۀبرجت  هب  یتنس  تیعجرم  هب  ینالقع  ًافرص  داقتعا  زا  امش  بھذم 
طوبرم ردپ  یھلا  حور  هب  هک  ار  هچنآ  رھ  دنوادخ و  تیعقاو  تسا  رداق  هک  هدنز  نامیا 

هب هنادیماان  روط  هب  ار  امش  ینھذ  بھذم   . درک دھاوخ  رییغت  دنک  کرد  دوش  یم   
تسا و یجیردت  ِیزاسراکشآ  لماش  حور  بھذم  ؛  دھد یم    دنویپ  هتشذگ 

یونعم و یاھنامرآ  رد  رت  سدقم    رتالاو و  یاھدرواتسد  یوس  هب  ار  امش  هراومھ 
. دھد یم    قوس  نادواج  یاھتیعقاو 

تیبثت تینما  ِینونک  ساسحا  کی  تسا  نکمم  تیعجرم  ِبھذم  هک  یلاح  رد 
یونعم یدازآ  نداد  تسد  زا  یاھب  ارذگ  تیاضر  نینچ  یارب  امش   ، دنک اقلا  ار  هدش 

یھاشداپ هب  دورو  یاھب  ناونع  هب  نم  ردپ   . دیزادرپ یم    ار  دوخ  یبھذم  ییاھر  و 
هک ار  ییاھزیچ  هب  داقتعا  هک  دینک  روبجم  ار  دوخ  هک  دھاوخ  یمن    امش  زا  نامسآ 
امش زا   . دیوش اریذپ  دنتسھ  تسردان  ، و  سدقمان  ، هدننک زئمشم  یونعم  رظن  زا 

کی هب  میلست  اب  ناتدوخ  ِتقیقح  ، و  تلادع  ، محرت سح  هک  هدشن  هتساوخ 
یارب حور  بھذم   . دوش هتفشآرب  یبھذم  مسارم  لاکشا و  زا  هدوسرف  متسیس 

امش تسا  نکمم  یحور  یاھتیادھ  هک  اج  رھ  ات  دراذگ  یم    دازآ  ار  امش  هشیمھ 
نیا اسب  هچ  ؟  دنک تواضق  دناوت  یم    یسک  هچ  . و  دینک یوریپ  تقیقح  زا  دربب  ار 
رگید یاھلسن  هک  دشاب  هتشاد  لسن  نیا  هب  نتفگ  یارب  یزیچ  تسا  نکمم  حور 

. دنا هدرک    عانتما  نآ  ندینش  زا 

رود یاھ  هتشذگ    هب  ار  هنسرگ  یاھناور  هک  یبھذم  نیغورد  ناراگزومآ  نآ  رب  مرش 
لابقادب صاخشا  نیا  بیترت  نیدب  و  دننک ! یم    اھر  اجنآ  رد  ار  اھنآ  دنناشک و  یم   

یزاسراکشآ رھ  اب  هک  یلاح  رد   ، دنتسھ دیدج  فشک  رھ  زا  سرت  هب  موکحم 
شرکف هک  یسک   ” ، تفگ هک  یربمایپ  نآ   . دنتسھ نارگن  تحاران و  تقیقح  ِدیدج 
ینالقع فرص  دنمرواب  کی   ،“ دش دھاوخ  هتشاد  هاگن  لماک  شمارآ  رد  دشاب  ادخ  رب 

وا ؛  دوب هدرک  فشک  ار  ادخ  سانش  تقیقح  ناسنا  نیا   . دوبن تیعجرم  تایھلا  هب 
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. درک یمن    تبحص  ادخ  ۀرابرد  ًافرص 

ناتساب ناربمایپ  زا  موادم  ندرک  لوق  لقن  لاور  زا  هک  منک  یم    هیصوت  امش  هب  نم 
ناربمایپ هک  دینک  وزرآ  ضوع  رد  ، و  دیشکب تسد  لیئارسا  نانامرھق  شیاتس  و 

هب نداھن  جرا   . دیشاب یتآ  یھاشداپ  یونعم  نانامرھق  هبترمالاو و  یادخ  ۀدنز 
اب دیاب  ارچ  اما   ، دشاب دنمشزرا  عقاو  رد  تسا  نکمم  هتشذگ  سانشادخ  ناربھر 
یارب دنوادخ  نتفای  دینک : ینابرق  ار  ناسنا  دوجو  یلاع  ۀبرجت  نیا   ، راک نیا  ماجنا 

؟ ناتدوخ ناور  رد  وا  نتخانش  ناتدوخ و 

نیا زا  ؛  دراد ناسنا  دوجو  هب  تبسن  ار  شدوخ  ینھذ  هاگدید  رشب  عون  زا  یداژن  رھ 
رادافو یداژن  نوگانوگ  تارظن  هطقن  نیا  هب  تبسن  دیاب  هراومھ  نھذ  بھذم  ور 

یردارب رشب و  تدحو   . دنسرب تدحو  هب  دنناوت  یمن    زگرھ  تیعجرم  بھاذم   . دنامب
. دیآ تسد  هب  حور  بھذم  ۀیطع  رَبَا  ِکمک  هب  ِقیرط و  زا  دناوت  یم    طقف  ناسنا 
حور نامھ  طسوت  رشب  عون  ۀمھ  اما   ، دنشاب توافتم  تسا  نکمم  یداژن  ناھذا 
یماگنھ اھنت  ناسنا  یردارب  دیما   . دوش یم    عقاو  ینکس  دروم  نادواج  یھلا و 
بھذم اب  جیردت  هب  تیعجرم  ِینھذ  ِنوگمھان  بھاذم  هک  دبای  ققحت  دناوت  یم   
هتشغآ یونعم —  یصخش  ۀبرجت  بھذم  حور —  ۀدننک  یلاعتم  زاس و  هناگی   

. دنریگ رارق  نآ  عاعشلا  تحت    ، و  دنوش

اب ار  اھنآ  دننک و  داجیا  هقرفت  اھناسنا  نایم  رد  دنناوت  یم    طقف  تیعجرم  بھاذم 
جیردت هب  حور  بھذم  ؛  دنناشکب رگیدکی  هیلع  رب  ییارآ  فص    هب  یراکتسرد  سح 
یا هنوگ  هب  اھنآ  دش  دھاوخ  بجوم  درک و  دھاوخ  بذج  رگیدکی  هب  ار  اھناسنا 
هب ار  اھناسنا  تیعجرم  بھاذم   . دنوش زوسلد  رگیدکی  هب  تبسن  هنامیھف 

ایند ینونک  تیعضو  رد  رما  نیا  ققحت  اما   ، دنراد یم    مزلم  داقتعا  رد  یناسمھ 
ار تشونرس —  ِیناسکی  یبرجت —  تدحو  طقف  حور  بھذم   . تسا نکممریغ 

اھنت حور  بھذم   . دراد یم    زاجم  لماک  روط  هب  ار  یداقتعا  عونت  ، و  دبلط یم   
حور بھذم   . دنک یم  هبلاطم  ار   ، شرگن هاگدید و  ِیناسکی  هن   ، تریصب ِیناسکی 

ساسحا تدحو  طقف  هکلب   ، دنک یمن    هبلاطم  ار  هنارکفنشور  تایرظن  ِیناسمھ 
؛ دنوش یم    رولبتم  ناج  یب    تاداقتعا  هب  تیعجرم  بھاذم   . دبلط یم    ار  یحور 

تمدخ زیمآرھم و  یرای  ۀنادنمتفارش  لامعا  ِیدازآ  هدنیازف و  یداش  هب  حور  بھذم 
. دنک یم    دشر  هنانابرھم 

، دیرگنب ریقحت  ۀدید  اب  میھاربا  نادنزرف  هب  امش  زا  کیچیھ  ادابم   ، دیشاب بقارم  اما 
ام ناکاین   . دنا هتفرگ    رارق  یتنس  ِیرمث  یب  ۀناراکترارش  یاھزور  نیا  رد  اھنآ  اریز 
یا هنوگ    هب  ار  وا  اھنآ  ، و  دندومن ادخ  یارب  روشرپ  موادم و  یوجتسج  فقو  ار  دوخ 

. تسا هتخانشن  ار  وا  اھناسنا  زا  یرگید  داژن  چیھ  نونکات  مدآ  ناراگزور  زا  هک  دنتفای 
ردپ  . دوب ادخ  رسپ  کی  شدوخ  وا  اریز   ، تسناد یم    ار  اھزیچ  نیا  زا  یرایسب  مدآ 
یسوم ناراگزور  زا  لیئارسا  ریذپان  یگتسخ    ینالوط و  یالقت  نداد  ناشن  رد  نم 
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یاھلسن یارب   . تسا هدرکن  یھاتوک  دنوادخ  تخانش  دنوادخ و  نتفای  یارب 
جنر لمحتم  ، و  ندیشک تمحز   ، ندیلان  ، نتخیر قرع   ، شالت زا  نایدوھی   ، هتسخ
زاب هدش  ریقحت  هدش و  مھف  ءوس  ِموق  کی  هودنا  مغ و  ِندومن  هبرجت  ندش و 

یردق دنوادخ  ۀرابرد  تقیقح  فشک  هب  دنناوتب  هک  نیا  یارب  همھ  ، و  دنا هداتسیان   
زا جیردت  هب  ام  ِناردپ   ، لیئارسا یاھلزلزت  اھیماکان و  ۀمھ  مغر  هب  . و  دنوش رتکیدزن 
زا رت  یقیقح    رت و  نشور    یریوصت  هراومھ   ، عشوھ سوماع و  ناراگزور  ات  یسوم 
یارب هار  بیترت  نیدب  . و  دندومن راکشآ  ایند  مامت  هب  هدنیازف  روط  هب  ار  نادواج  یادخ 

هدش   هدناوخ  ارف  وا  نتشاذگ  نایم  رد  یارب  امش  هک  یردپ  زا  رتگرزب  زاب  ۀفشاکم 
. تشگ هدامآ  دیا 

رت و هدننک    دونشخ  هک  دراد  دوجو  ییوجارجام  کی  طقف  هک  دینکن  شومارف  زگرھ 
ۀبرجت نآ  ، و  تسا هدنز  یادخ  تساوخ  فشک  یارب  شالت  زا  رتزیگنا  ناجیھ   

هک دینکن  شومارف  . و  تسا یھلا  تساوخ  نآ  ماجنا  یارب  هناقداص  شالت  ِیلاعتم 
سدقم لغاشم  زا  یخرب   . دوش ارجا  دناوت  یم    ینیمز  لغش  رھ  رد  ادخ  تساوخ 

یم   تیادھ  حور  اب  هک  یناسک  یگدنز  رد   . دنتسھ یویند  رگید  یخرب  دنتسین و 
اب  ، دنتسھ تقیقح  عبات  هک  یناسک  ینعی  ؛  تسا سدقم  زیچ  همھ   ، دنوش

 — فاصنا اب  ، و  دنتسھ ششخب  یالیتسا  تحت   ، دنوش یم    هتسراو  یزرورھم 
اھنت هن   ، داتسرف میھاوخ  ایند  هب  نم  مردپ و  هک  یحور   . دنوش یم    راھم  تلادع — 

. تسا هنایارگنامرآ  ِییابیز  حور  هکلب  تسا  تقیقح  حور 

ِتیعجرم ِیناتساب  تاشراگن  تاحفص  رد  طقف  ادخ  مالک  یارب  وجتسج  زا  دیاب  امش 
مالک سپ  نیا  زا  دنا  هدش  دلوتم  دنوادخ  حور  زا  هک  یناسک   . دیرادرب تسد  کیژولوئت 

صیخشت دشاب  اجک  زا  نآ  أشنم  دسر  رظن  هب  هک  نیا  هب  هجوت  نودب  ار  ادخ 
تسا یناسنا  ًارھاظ  نآ  یاطعا  لاناک  هک  لیلد  نیا  هب  یھلا  تقیقح   . دنھد یم 
یروئت هک  دنتسھ  ینھذ  یاراد  امش  ناردارب  زا  یرایسب   . دوش هتفرگ  هدیدان  دیابن 
دنناوت یمن  یونعم  رظن  زا  ار  دنوادخ  روضح  اھنآ  هک  یلاح  رد   ، دریذپ یم  ار  دنوادخ 
هک ما  هتخومآ  امش  هب  بلغا  نم  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  تسرد  . و  دننک کرد 
نیرتھب هب  قداص  کدوک  کی  ِیونعم  شرگن  بسک  اب  ناوت  یم  ار  نامسآ  یھاشداپ 

، منک یم  هیصوت  امش  هب  هک  تسین  کدوک  ِینھذ  ِیگتخپان  نیا   . دومن کرد  وحن 
مھم ردقنآ   . هدننک دامتعا  ًالماک  رواب و  ناسآ  کدوک  نینچ  ِیونعم  یگداس  هکلب 
ندرک سح  ِییاناوت  رد  دیاب  امش  هکلب   ، دینادب دنوادخ  تیعقاو  ۀرابرد  هک  تسین 

. دینک دشر  هدنیازف  روط  هب  دنوادخ  روضح 

ًاروف  ، دینک یم    دوخ  ناور  رد  دنوادخ  نتفای  هب  عورش  هرابکی  هب  امش  هک  یماگنھ 
تاقولخم و مامت  رد  ماجنارس  اھناسنا و  ریاس  ناور  رد  وا  فشک  هب  عورش 
هب هک  دراد  یسناش  هچ  ردپ  اما   . درک دیھاوخ  دنمناوت  ناھج  کی  یاھشنیرفآ 

هب هک  ییاھناسنا  ناور  رد  یھلا  یاھنامرآ  یلاع و  یاھیرادافو  یادخ  کی  ناونع 
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یم   صاصتخا  یمک  تقو  نادواج  تایعقاو  نینچ  نوماریپ  هنارکفتم  ِیشیدنا  فرژ   
هاگیاج نھذ  هک  یلاح  رد  ؟  دوش رھاظ  دنھد  یمن    صاصتخا  یتقو  ای  دنھد 

. تسا نآ  هب  دورو  ۀزاورد  یتسار  هب   ، تسین یونعم  تشرس 

هک دینک  تباث  رگید  یاھناسنا  هب  دینک  یعس  هک  دیوشن  بکترم  ار  هابتشا  نیا  اما 
هئارا ار  یربتعم  لیلد  نینچ  هناھاگآ  روط  هب  دیناوت  یمن  امش  ؛  دیا هتفای    ار  دنوادخ 

سانشادخ امش  هک  تیعقاو  نیا  یارب  دنمتردق  تبثم و  ناھرب  ود  هچ  رگ   ، دیھد
: زا دنترابع  اھنآ  ، و  دراد دوجو  دیتسھ 

. دوش یم    هداد  ناشن  امش  ۀنازور  لومعم  یگدنز  رد  هک  دنوادخ  حور  تارمث  - 1

هک دزاس  یم    مھارف  یعطق  یلیلد  امش  یگدنز  ۀمانرب  مامت  هک  تیعقاو  نیا  - 2
هک تیدبا  یادخ  ِنتفای  ِدیما  ِبیقعت  رد  گرم  زا  سپ  یاقب  ییوجارجام  رد  امش 

دیق نودب  ار  دیراد  دیتسھ و  هک  هچ  رھ   ، دیا هدرک    هزم  شیپ  زا  نامز  رد  ار  شروضح 
. دیا هتخادنا    رطخ  هب  طرش  و 

خساپ هراومھ  نامیا  نازرل  ۀلعش  نیرت  فیفخ    هب  نم  ردپ   ، دینکن هابتشا   ، لاح
رد . و  دنک یم    هجوت  یودب  ناسنا  یفارخ  یکیزیف و  تاساسحا  هب  وا   . داد دھاوخ 
هب هک  تسا  فیعض  نانچ  ناشنامیا  هک  یناسرت  اما  قداص  یاھناور  نآ  اب  هطبار 
بھاذم اب  یشیدنا  مھ    ۀنالعفنم  درکیور  کی  اب  ینالقع  قابطنا  کی  زا  شیب  یردق 

یاھشالت نیا  ۀیلک  یتح  هک  تسا  رایشھ  هراومھ  ردپ   ، دوش یم    غلاب  تیعجرم 
زا جورخ  هب  هک  ییامش  زا  اما   . دزیگنارب دھن و  جرا  ار  وا  هب  یبایتسد  یارب  فیعض 
نامیا بلق  مامت  اب  هک  دور  یم    راظتنا  دیا  هدش    هدناوخ  ارف  رون  هب  دورو  یکیرات و 

دھاوخ هطلس  حور  ، و  نھذ  ، ندب درکیور  عمج  رب  امش  نامیا  ؛  دیشاب هتشاد 
. تشاد

دھاوخن کیژولوئت  هاگھانپ  کی  بھذم   ، امش یارب  ، و  دیتسھ نم  نویراوح  امش 
یونعم و تفرشیپ  ِراومھان  تایعقاو  اب  ییورایور  سرت  زا  دیناوتب  هک  دش 

ینیتسار ۀبرجت  ِتیعقاو  امش  بھذم  هکلب  ؛  دیزیرگب نآ  هب  هنایارگنامرآ  ِییوجارجام 
یلاعتم  ، هتخاس ارگنامرآ   ، هتفای ار  امش  ادخ  دھد  یم    یھاوگ  هک  دش  دھاوخ 
نتفای ِیدبا  ِییوجارجام  رد  امش  هک  نیا  ، و  تسا هدیشخب  تیونعم  ، و  هدومن
یسیون مان   ، تسا هتفریذپ  یدنزرف  هب  هتفای و  ار  امش  بیترت  نیدب  هک  ییادخ 

. دیا هدومن   

هراشا اب  ، و  درک هراشا  سایردنآ  هب   ، دیسر نایاپ  هب  یسیع  نانخس  هک  یماگنھ  و 
“. میشاب نامھار  رد  دییایب  : ” تفگ  ، هیقینیف یوس  هب  برغ  تمس  هب  ندومن 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 156
نودیص روص و  رد  تقوم  تماقا 

اھنآ  . دندیسر نودیص  ۀموح  هب  شنارای  یسیع و   ، نئوژ  10 ، هعمج زور  رھظ  زا  دعب 
تیبوبحم جوا  رد  یسیع  هک  یمایا  رد   . دندرک فقوت  دنمتورث  ینز  ۀناخ  رد  اجنآ  رد 

نارگتراشب و  . دوب ضیرم  کی  ادیص  تیب  ناتسرامیب  رد  نز  نیا   ، دوب شیوخ  یمدرم 
تبس زور  رد  ، و  دندش هداد  ناکسا  کیدزن  ِیگیاسمھ  رد  وا  ناتسود  دزن  نویراوح 

زا رادید  یارب  هک  نآ  زا  شیپ  اھنآ   . دندرک تحارتسا  شخب  توارط  طیحم  نیا  نایم  رد 
ۀموح نودیص و  رد  ار  مین  هتفھ و  ود  ًابیرقت  دنوش  هدامآ  لامش  ِیلحاس  یاھرھش 

. دندنارذگ نآ 

یگمھ نویراوح  نارگتراشب و   . دوب مارآ  رایسب  یاھزور  زا  یکی  نئوژ  ِتبس  زور  نیا 
رد هک  دندوب  بھذم  نوماریپ  داتسا  یاھثحب  اب  هطبار  رد  دوخ  یشیدنا  فرژ  رد  قرغ 
زا یا  هزادنا  ات  دنتسناوت  اھنآ  ۀمھ   . دندوب هداد  شوگ  نآ  هب  نودیص  هب  نتفر  ریسم 

ار وا  شزومآ  تیمھا  اھنآ  زا  کیچیھ  اما   ، دننک ینادردق  دوب  هتفگ  اھنآ  هب  وا  هک  هچنآ 
. درکن کرد  لماک  روط  هب 

یروس نز  - 1

یگدنز یروس  ینز   ، دیزگ تماقا  داتسا  هک  ییاج   ، اکسوراک ۀناخ  یکیدزن  رد 
رایسب گرزب  راگزومآ  هدنھد و  افش  کی  ناونع  هب  یسیع  ۀرابرد  هک  درک  یم 

. دروآ زین  ار  شکچوک  رتخد  ، و  دمآ اجنآ  هب  وا   ، تبس رھظ  زا  دعب  نیا  رد  ، و  دوب هدینش 
یبصع راوگان  لالتخا  کی  هب   ، تشاد نس  لاس  هدزاود  دودح  رد  هک  کدوک  نیا 

. دش یم  یگژیو  نییعت  روآ  باذع  یاھ  هناشن  ریاس  اھ و  جنشت  اب  هک  دوب  التبم 

هب اکسوراک  لزنم  رد  شروضح  اب  هطبار  رد  هک  دوب  هتساوخ  دوخ  نارای  زا  یسیع 
هک یلاح  رد   . دنک تحارتسا  تسا  لیام  هک  داد  حیضوت  ، و  دنیوگن یزیچ  سکچیھ 
نز نیا  ۀناخ  هب  اکسوراک  راکتمدخ   ، دندوب هدرک  تعاطا  دوخ  داتسا  تاروتسد  زا  اھنآ 

تماقا شبابرا  ۀناخ  رد  یسیع  هک  دھد  عالطا  وا  هب  ات  دوب  هتفر  انارُن  مان  هب  یروس 
افش یارب  ار  دوخ  ۀدیدجنر  رتخد  هک  دوب  هتساوخ  برطضم  ردام  نیا  زا  هدومن و 
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، کاپان حور  کی   ، وید کی  طسوت  شدنزرف  هک  دوب  دقتعم  ردام  نیا  هتبلا   . دروایب نتفای 
. تسا هدش  ریخست 

حیضوت مجرتم  کی  قیرط  زا  یفلَح  یاھولقود   ، دیسر شرتخد  اب  انارُن  هک  یماگنھ 
انارُن نآ  زا  سپ  ؛  دش وا  محازم  ناوت  یمن  تسا و  تحارتسا  لاح  رد  داتسا  هک  دنداد 

رد هدناسرن  نایاپ  هب  ار  دوخ  تحارتسا  داتسا  هک  ینامز  ات  کدوک  وا و  هک  داد  خساپ 
دعاقتم ار  وا  دنک و  لالدتسا  وا  یارب  درک  شالت  زین  سرطپ   . دنام دنھاوخ  اجنامھ 

ِنداد افش  شزومآ و  ۀطساو  هب  یسیع  هک  داد  حیضوت  وا   . دورب هناخ  هب  هک  دزاس 
اما  . تسا هدمآ  هیقینیف  هب  تحارتسا  شمارآ و  یتدم  یارب  وا  ، و  تسا هتسخ  دایز 
ات : ” داد خساپ  اھنت  سرطپ  یاھسامتلا  هب  وا   . درک یمن  کرت  ار  اجنآ  انارُن  ؛  دوب هدوھیب 
زا ار  وید  دناوت  یم  وا  هک  مناد  یم  نم   . تفر مھاوخن  منیبن  ار  امش  ِداتسا  هک  یتقو 
“. تفر مھاوخن  دنیبن  ار  مرتخد  هدنھد  افش  هک  یتقو  ات  ، و  دنکفا نوریب  نم  کدوک 

وا  . دش هجاوم  تسکش  اب  طقف  اما  دتسرفب  نوریب  ار  نز  هک  درک  شالت  اموت  سپس 
باذع ار  مکدوک  هک  ار  وید  نیا  دناوت  یم  وت  داتسا  هک  مراد  نامیا  نم  : ” تفگ اموت  هب 
وا هب  ، و  ما هدینش  لیلج  رد  وا  میظع  یاھراک  هب  عجار  نم   . دنکفا نوریب  دھد  یم 
کمک یارب  هک  ار  یناسک  هک  تسا  هدمآ  وا  نادرگاش  امش  رس  رب  هچ   . مراد نامیا 

هنوگ نیدب  وا  هک  یتقو  و  ؟ “ دیتسرف یم  نوریب  دنیآ  یم  امش  داتسا  زا  نتفرگ 
. تفر رانک  اموت   ، تفگ نخس 

وت  ، نز یا  : ” تفگ نوعمش   . دنک شھوکن  ار  انارُن  ات  دمآ  ولج  رویغ  نوعمش  سپس 
یشاب هتشاد  عقوت  هک  تسین  تسرد  نیا   . یتسھ نابز  ینانوی  ِیدوھیریغ  کی 

ار نآ  درادرب و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  حجرا  ۀناخ  یاھ  هچب  یارب  هک  ار  ینان  داتسا  هک 
نیھوت دروم  نوعمش  ۀلمح  زا  دشن  رضاح  انارُن  اما  “ . دنک باترپ  اھگس  یوس  هب 

نم  . ممھف یم  ار  امش  نانخس  نم   ، راگزومآ یرآ  : ” داد خساپ  طقف  وا   . دوش عقاو 
طوبرم امش  داتسا  هب  هک  ییاج  ات  اما   ، متسھ گس  کی  نایدوھی  نامشچ  رد  طقف 

، دنیبب ار  مرتخد  وا  هک  متسھ  ممصم  نم   . متسھ رادنامیا  گس  کی  نم   ، دوش یم 
یتح . و  داد دھاوخ  افش  ار  وا   ، دنک هاگن  یو  هب  وا  طقف  رگا  هک  ما  هدش  دعاقتم  اریز 
یاھ هدرخ  ِندروآ  تسد  هب  ِزایتما  زا  ار  اھگس  هک  ینک  یمن  تأرج   ، نم کین  درم   ، وت

“. ینک مورحم  دتفا  یم  ناکدوک  زیم  ۀرفس  زا  قافتا  بسح  رب  هک  نان 

دش و دیدش  جنشت  کی  راچد  اھنآ  ۀمھ  ربارب  رد  کچوک  رتخد  ماگنھ  نیا  رد  تسرد 
یناطیش حور  کی  طسوت  نم  کدوک  هک  ینیبب  یناوت  یم   ، اجنآ : ” دز دایرف  ردام 
داتسا یارب   ، دھد یمن  رارق  ریثأت  تحت  ار  امش  ام  زاین  رگا   . تسا هدش  ریخست 

دراد تسود  ار  اھناسنا  ۀمھ  وا  هک  هدش  هتفگ  نم  هب   . تشاد دھاوخ  ییاریگ  امش 
. دھد افش   ، دنروآ یم  نامیا  هک  یماگنھ  ار  نایدوھیریغ  هک  دنک  یم  تأرج  یتح  و 

مھاوخن نم  دوشن  نامرد  مدنزرف  هک  ینامز  ات   . دیتسین وا  یدرگاش  قیال  امش 
“. تفر
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لامک رد  نونکا   ، دوب هدینش  زاب  ۀرجنپ  کی  نایم  زا  ار  اھوگتفگ  نیا  مامت  هک  یسیع 
نم هک  گرزب  ردقنآ   ، تسا گرزب  وت  نامیا   ، نز یا  : ” تفگ ، و  دمآ نوریب  اھنآ  ِبجعت 
رتخد  . ورب تھار  هب  شمارآ  اب  ؛  منک غیرد  وت  زا  یراد  ار  شیوزرآ  هک  ار  هچنآ  مناوت  یمن 

روطنیمھ  . دش بوخ  تعاس  نآ  زا  کچوک  رتخد  و  “ . تسا هدش  ملاس  شیپ  زا  وت 
ار دادخر  نیا  هک  تساوخ  اھنآ  زا  یسیع   ، دندرک یم  کرت  ار  اجنآ  کدوک  انارُن و  هک 
ردام و  ، دندرک تعاطا  تساوخرد  نیا  زا  وا  نارای  هک  یلاح  رد  ؛ و  دنیوگن یسک  هب 
رد یتح  رھش و  ۀموح  رساترس  رد  کچوک  رتخد  یافش  تیعقاو  مالعا  زا  کدوک 

زور دنچ  فرظ  دید  حالص  یسیع  هک  یروط  هب   ، دندیشکن تسد  نودیص 
. دھد رییغت  ار  شھاگتماقا 

یافش اب  هطبار  رد   ، داد یم  شزومآ  شنویراوح  هب  یسیع  هک  روطنیمھ   ، دعب زور 
؛ تسا هدوب  روطنیمھ  ریسم  لوط  مامت  رد  و  : ” تفگ وا   . داد حیضوت  یروس  نز  ِرتخد 
رد ار  هدنھد  تاجن  نامیا  دنناوت  یم  نایدوھیریغ  هنوگچ  هک  دینیب  یم  ناتدوخ  امش 
هب  ، یتسرد هب   ، هنیآ رھ   . دنریگ راک  هب  نامسآ  یھاشداپ  یھلا  مایپ  یاھشزومآ 

هب دورو  یارب  دنشاب  هتشادن  دصق  میھاربا  نادنزرف  رگا  هک  میوگ  یم  امش 
نایدوھیریغ طسوت  یھاشداپ  نیا   ، دنھد ناشن  یفاک  نامیا  ردپ  ِیھاشداپ 

“. دش دھاوخ  بحاصت 

نودیص رد  شزومآ  - 2

هک یلپ  نیتسخن   ، دنتشذگ یلپ  یور  زا  نودیص  هب  دورو  ماگنھ  شنارای  یسیع و 
لپ نیا  یور  زا  اھنآ  هک  یماگنھ   . دندوب هدید  ماگنھ  نآ  ات  نانآ  زا  یرایسب 

، تسا لپ  کی  اھنت  ایند  نیا  : ” تفگ رگید  یاھزیچ  ۀرمز  رد  یسیع   ، دنتشذگ یم 
ار هاگتماقا  کی  نتخاس  ۀشیدنا  دیابن  اما   ، دینک روبع  نآ  یور  زا  دیناوت  یم  امش 

“. دیشاب هتشاد  نآ  یور 

یارب یسیع   ، دندرک زاغآ  نودیص  رد  ار  ناشراک  نت  راھچ  تسیب و  نآ  هک  روطنیمھ 
یکینرب شردام  اتساج و  لزنم  هب   ، رھش لامش  رد  تسرد  یا  هناخ  هب  تماقا 

، داد یم  شزومآ  نت  راھچ  تسیب و  نآ  هب  اتساج  لزنم  رد  دادماب  رھ  یسیع   . تفر
. دنتفر یم  نودیص  هب  هظعوم  شزومآ و  یارب  اھرصع  اھرھظ و  زا  دعب  لوط  رد  اھنآ  و 

دنتفریذپ ار  اھنآ  مایپ  نودیص  ِنایدوھیریغ  هک  نیا  رطاخ  هب  نارگتراشب  نویراوح و 
هفاضا یھاشداپ  هب  یدایز  دادعت  اھنآ  هاتوک  تماقا  لوط  رد  ؛  دندش دونشخ  رایسب 
بذج راک  رد  رابرپ  رایسب  یتقو  هیقینیف  رد  یا  هتفھ  شش  ًادودح  ۀرود  نیا   . دندش
نیا رد  ًاقیقد  هک  دنتشاد  تداع  اھ  لیجنا  ِیتآ  ِیدوھی  ناگدنسیون  اما   ، دوب دارفا 
هنامصخ روط  هب  وا  هیلع  رب  یسیع  ِمدرم  زا  یدایز  دادعت  نینچ  هک  یتقو   ، ماگنھ
نیا طسوت  ار  وا  یاھشزومآ  زا  مرگ  لابقتسا  نیا  تبث   ، دندوب هدرک  ییارآ  فص 
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. دنراگنا هدیدان  یردق  نایدوھیریغ 

یاھشزومآ زا  نایدوھی  هب  تبسن  تاھج  یرایسب  زا  یدوھیریغ  نارادنامیا  نیا 
ۀیقینیف نانابز  ینانوی  نیا  زا  یرایسب   . دندرک یم  یرتشیب  ًالماک  ینادردق  یسیع 

ادخ هکلب  تسادخ  هب  هیبش  یسیع  طقف  هن  هک  دندیسر  تخانش  نیا  هب  هیروس 
یاھشزومآ زا  یبوخ  کرد  هب  ناروابان  حالطصا  هب  نیا   . تسا یسیع  هب  هیبش  زین 

نیا اھنآ   . دنتفای تسد  ناھج  رساترس  ایند و  نیا  نیناوق  ِیتخاونکی  ۀرابرد  داتسا 
لئاق یقرف  اھتلم  ای   ، اھداژن  ، صاخشا نایم  دنوادخ  هک  دندرک  کرد  ار  شزومآ 

هک نیا  ؛  درادن دوجو  یرادبناج  چیھ  یناھج  ردپ  اب  هطبار  رد  هک  نیا  ؛  دوش یمن 
نیا  . تسا دامتعا  لباق  رادیاپ  روط  هب  نوناق و  عیطم  هشیمھ  لماک و  روط  هب  ناھج 
یط  . دنریذپب ار  وا  مایپ  هک  دندرک  تأرج  اھنآ  ؛  دندیسرت یمن  یسیع  زا  نایدوھیریغ 

. دندیسرت یم  راک  نیا  زا  اھنآ   . دنا هدوبن  یسیع  کرد  هب  رداق  اھناسنا  راصعا 

رارف لیلج  زا  لیلد  نیا  هب  هک  تخاس  نشور  نت  راھچ  تسیب و  نآ  یارب  یسیع 
کی یارب  وا  هک  دندیمھف  اھنآ   . تشادن ار  شنانمشد  اب  ییوربور  تعاجش  هک  درکن 
دیھش لابند  هب  هک  نیا  ، و  تسین هدامآ  زونھ  هدش  تیبثت  بھذم  اب  راکشآ  دروخرب 
یارب داتسا  هک  دوب  اتساج  ۀناخ  رد  اھوگتفگ  نیا  زا  یکی  لوط  رد   . تسین ندش 
اما  ، دش دھاوخ  لیاز  نیمز  نامسآ و  هچ  رگ   ” هک تفگ  شنادرگاش  هب  راب  نیلوا 

“. تفای دھاوخن  لاوز  نم  نیتسار  نانخس 

. دوب یونعم  تفرشیپ  نودیص  رد  تقوم  تماقا  لوط  رد  یسیع  یاھشزومآ  عوضوم 
دنورب شیپ  یراکتسرد  رد  دیاب  ای  اھنآ  ؛  دنشاب نکاس  دنناوت  یمن  هک  تفگ  اھنآ  هب  وا 
یارب هک  نآ  نمض   ” هک دومن  هیصوت  اھنآ  هب  وا   . دننک یورسپ  هانگ  ترارش و  هب  ای  و 

هب طوبرم  هک  ار  ییاھزیچ  نیا   ، دنور یم  شیپ  یھاشداپ  رتگرزب  یاھتیعقاو  شریذپ 
مایپ رد  دوخ  یکدوک  نارود  هب  هک  تساوخ  اھنآ  زا  وا  “ . دننک شومارف  تسا  هتشذگ 

یمدمھ رد  یھلا  یدنزرف  لماک  ۀبتر  هب  یبایتسد  یارب  هکلب   ، دننکن هدنسب  یھلا 
. دننک شالت  نارادنامیا  اب  یناحور  یرایمھ  رد  حور و  اب 

دای هکلب  دنرادرب  تسد  دب  راک  ماجنا  زا  دیاب  اھنت  هن  نم  نادرگاش  : ” تفگ یسیع 
، دیوش کاپ  هناھاگآ  ِناھانگ  ۀمھ  زا  دیاب  اھنت  هن  امش  ؛  دننک کین  راک  هک  دنریگب 
دوخ ناھانگ  هب  امش  رگا   . دینک عانتما  هانگ  ساسحا  نتشاد  زا  دیاب  یتح  هکلب 

ار هانگ  زا  یراع  نادجو  کی  دیاب  نیاربانب  ؛  دنوش یم  هدیشخب  اھنآ   ، دینک فارتعا 
“. دینک ظفح 

رایسب دنداد  یم  ناشن  نایدوھیریغ  نیا  هک  یعبط  خوش  دیدش  سح  زا  یسیع 
، و یروس نز   ، انارُن طسوت  هدش  هداد  شیامن  ِیعبط  خوش  سح  نیا   . درب یم  تذل 

یارب داد و  رارق  ریثأت  تحت  رایسب  ار  داتسا  بلق  هک  دوب  وا  رادیاپ  گرزب و  نامیا  زین 
نآ نایدوھی —  وا —  موق  هک  دوب  فسأتم  رایسب  یسیع   . تشاد ییاریگ  وا  محرت 
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ناشدوخ نم  مدرم  : ” تفگ اموت  هب  رابکی  وا   . دندوبن رادروخرب  یعبط  خوش  زا  نانچ 
رابنارگ بھذم   . دنتسھ حازم  زا  ینادردق  دقاف  ًابیرقت  اھنآ  ؛  دنریگ یم  یدج  یلیخ  ار 

أشنم یعبط  خوش  سح  کی  اب  یمدرم  نایم  رد  تسناوت  یمن  زگرھ  نایسیرف 
، دننک یم  در  یفاص  زا  ار  هشپ  اھنآ  ؛  دنتسھ تابث  دقاف  نینچمھ  اھنآ   . دشاب هتشاد 

“. دنعلب یمورف  ار  رتش  و 

لحاس یالاب  یوس  هب  رفس  - 3

یالاب یوس  هب  ، و  دندرک کرت  ار  نودیص  شنارای  داتسا و   ، نئوژ  28 ، هبنش هس 
دروم یبوخ  هب  نایدوھیریغ  طسوت  اھنآ   . دنتفر آودلِھ  نوئِریفروپ و  هب  لحاس 

هب یرایسب  دادعت  هظعوم  شزومآ و  ۀتفھ  نیا  لوط  رد  ، و  دندش عقاو  لابقتسا 
آودلھ رد  نارگتراشب  دندرک و  هظعوم  نوئِریفروپ  رد  نویراوح   . دش هدوزفا  یھاشداپ 

ناشراک هب  لوغشم  هنوگ  نیدب  نت  راھچ  تسیب و  نآ  هک  یلاح  رد   . دنداد شزومآ 
یلحاس رھش  هب  درک و  کرت  ار  اھنآ  زور  راھچ  ای  هس  تدم  یارب  یسیع   ، دندش

لبق لاس  ، و  دوب رادنامیا  کی  هک  کالام  مان  هب  یروس  کی  زا  اجنآ  رد  ، و  تفر توریب 
. دومن ندید  دوب  ادیص  تیب  رد 

لزنم رد  هبنشکی  دادماب  ات  دنتشگزاب و  نودیص  هب  اھنآ  ۀمھ   ، هیئوژ  6 ، هبنشراھچ
هار زا  لحاس  دادتما  رد  بونج  یوس  هب  تکرح  اب  ماگنھ  نیا  رد  ، و  دندنام اتساج 
ماگنھ نیا  ات   . دندیسر روص  هب  هیئوژ  هبنشود 11  ، و  دندرک تمیزع  روص  هب  هَفْرَص 

عقاو رد  هک  نایدوھیریغ  حالطصا  هب  نیا  نایم  رد  ندرک  راک  هب  نارگتراشب  نویراوح و 
هتفرگ همشچرس  یماس  رت  یمیدق  أشنم  اب  زاب  یناعنک و  ِنیشیپ  لیابق  زا  ًاتدمع 
یارب  . دندرک یم  تبحص  ینانوی  نابز  هب  نامدرم  نیا  ۀمھ   . دندوب هدرک  تداع  دندوب 

تراشب ندینش  هب  نایدوھیریغ  نیا  قایتشا  ۀدھاشم   ، نارگتراشب نویراوح و 
، دندوب هدروآ  نامیا  اھنآ  زا  یرایسب  نآ  ۀطساو  هب  هک  یگدامآ  نآ  هب  هجوت  یھلا و 

. دوب گرزب  یتفگش  کی 

روص رد  - 4

زا یکی  نویراوح  زا  کی  رھ   . دنداد شزومآ  روص  رد  هیئوژ  ات 24  هیئوژ  زا 11  اھنآ 
ود نآ  ۀموح  روص و  یاھتمسق  مامت  رد  اھنآ  بیترت  نیدب  ، و  درب دوخ  اب  ار  نارگتراشب 
اب ییایرد  غولش  ردنب  نیا  ِینابز  دنچ  تیعمج   . دنتخادرپ هظعوم  شزومآ و  هب  ود  هب 

ِیرھاظ یرایمھ  هب  دورو  اب  اھنآ  زا  یرایسب  ، و  دنداد شوگ  اھنآ  هب  یدونشخ 
مان هب  یدوھی  کی  لزنم  رد  ار  دوخ  یزکرم  رقم  یسیع   . دنتفرگ دیمعت  یھاشداپ 
درک یم  یگدنز  روص  بونج  یلیام  راھچ  ای  هس  رد  دوب و  رادنامیا  کی  هک  فسوی 

رھش ِهاشداپ   ، نامیلس دوواد و  ناراگزور  رد  هک  ماریھ  ۀربقم  زا  وا  لزنم   . دومن رارقرب 
. دوبن رود  دوب  روص  تلایا  - 
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دراو ردنکسا  هاگردنب  هار  زا  نارگتراشب  نویراوح و   ، هتفھ ود  تدم  نیا  رد   ، هنازور
هب اھنآ  رتشیب  بش  رھ  ، و  دننک رازگرب  ار  یکچوک  تاسلج  ات  دندش  یم  روص 

رھش زا  نارادنامیا  زور  رھ   . دنتشگ یم  زاب  رھش  بونج  رد  فسوی  ۀناخ  رد  هاگودرا 
زا دعب  رد  داتسا   . دننک تبحص  وا  تحارتسا  ِناکم  رد  یسیع  اب  ات  دندمآ  یم  نوریب 

ۀرابرد رشب و  عون  ۀمھ  یارب  ردپ  رھم  اب  هطبار  رد  هک  یماگنھ   ، هیئوژ رھظ 20 
نارادنامیا هب  اھناسنا  یاھداژن  ۀمھ  هب  ردپ  نتخاس  راکشآ  یارب  رسپ  تیرومأم 

نانچ نایدوھیریغ  نیا  نایم  رد   . درک تبحص  روص  رد  راب  کی  طقف  داد  یم  شزومآ 
دبعم یاھرد  تصرف  نیا  رد  هک   ، تشاد دوجو  یھاشداپ  یھلا  مایپ  هب  یا  هقالع 

دعب یاھلاس  رد  هک  دوش  هتشاگن  تسا  بلاج  ، و  دش هدوشگ  وا  یور  هب  تراکلِم 
. دش هتخاس  یناتساب  دبعم  نیا  ِناکم  نیمھ  رد  یحیسم  یاسیلک  کی 

رد ار  نودیص  روص و  هک  یگنر   ، یروص یناوغرا  گنر  نتخاس  رد  ناربھر  زا  یرایسب 
رایسب اھنآ  بقاعتم  ِیزاس  ینغ  یناھج و  تراجت  هب  درک و  روھشم  ایند  رساترس 

ۀریخذ  ، نآ زا  دعب  یکدنا  هک  یتقو   . دنتشاد نامیا  یھاشداپ  هب   ، درک کمک 
نازاس گنر  نیا   ، تفای شھاک  هب  عورش  دندوب  گنر  نیا  عبنم  هک  ییایرد  تاناویح 
اب اھنآ  بیترت  نیدب  . و  دنتخادرپ اھفدص  نیا  دیدج  یاھھاگتسیز  یوجتسج  هب 
مایپ اھناسنا —  یردارب  دنوادخ و  ندوب  ردپ  مایپ  نیمز  طاقن  یصقا  هب  ترجاھم 

. دندرک لمح  دوخ  اب  ار  یھاشداپ —  یھلا 

روص رد  یسیع  شزومآ  - 5

ناتساد ادتبا   ، دوخ ینارنخس  نایرج  رد  یسیع   ، هبنشراھچ رھظ  زا  دعب  نیا  رد 
باتفآ یوس  هب  ار  دوخ  یفرب  کاپ و  رس  هک  تفگ  شناوریپ  هب  ار  دیفس  قبنز 

ۀدش هریت  ِکاخ  رد  شیاھ  هشیر   ، ریز رد  هک  یلاح  رد   ، دراد یم  هاگن  هتشارفارب 
یلاح رد   ، یناف ناسنا   ، بیترت نیمھ  هب  : ” تفگ وا   . تسا راوتسا  بالجنم  نجل و 
، دراد یرشب  تعیبط  ِیناویح  کاخ  رد  ار  دوخ  دوجو  أشنم و  یاھ  هشیر  هک 

ِتقیقح ِباتفآ  یوس  هب  ار  دوخ  یونعم  تشرس   ، نامیا قیرط  زا  دناوت  یم 
“. دروآ راب  هب  ار  یحور  یلاعتم  تارمث  عقاو  رد  دھد و  اقترا  ینامسآ 

تراجت هب  هک  دوخ  لَثَم  اھنت  نیلوا و  زا  یسیع  هک  دوب  هظعوم  نیمھ  لوط  رد 
ییاھداینب  ” هک شزردنا  نایرج  رد  وا   . درک هدافتسا  دوب  طوبرم  یراجن  ینعی  شدوخ 

،“ دیزاسب یبوخ  هب  یونعم  یایاطع  زا  رادروخرب  ِیلاعتم  رتکاراک  کی  دشر  یارب 
رد دیھاوخب  رگا   . دیوش هداز  حور  زا  دیاب   ، یحور تارمث  ندروآ  تسد  هب  یارب  : ” تفگ

حور طسوت  دیاب   ، دیشاب هتشاد  یحور  راشرس  یگدنز  کی  دوخ  ناعونمھ  نایم 
بکترم ار  نادان  راجن  نآ  هابتشا  اما   . دیوش تیادھ  حور  طسوت  دیبای و  شزومآ 

مرک ِبوچ  ِندز  لقیص  ، و  نتفرگ هزادنا   ، ندرک فاص  یارب  ار  اھبنارگ  تقو  هک  دیوشن 
هک یماگنھ   ، سپس دنک و  یم  فلت  دوخ  ِندش  هدیسوپ  لاح  رد  نورد  زا  هدروخ و 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



یاھ هیاپ  هب  ندرک  دراو  یارب  ار  نآ  دیاب   ، دیشک بویعم  بوچ  یور  ار  شتامحز  مامت 
هب  ، دنک تمواقم  نافوط  نامز و  تامجاھت  ربارب  رد  ات  دزاسب  دوب  انب  هک  ینامتخاس 

ینالقع و یاھداینب  هک  دبای  نانیمطا  یناسنا  رھ  دیراذگب   . دنک در  بسانمان  ناونع 
هدنبای و هعسوت  تشرس  یانبور  زا  هک  دنتسھ  یا  هنوگ  هب  رتکاراک  ِیقالخا 

نھذ بیترت  نیدب  ات   ، درک دنھاوخ  ینابیتشپ  یفکم  ردق  هب  یونعم  ۀدننک  یلاعتم 
هب  ، هدش ینیرفآزاب  نھذ  نآ  اب  یراکمھ  رد  سپس  ، و  دوش نوگرگد  یناسنا 

 — امش یحور  تشرس   . دبای تسد  ریذپانانف  تشونرس  زا  رادروخرب  ِناور  ِلماکت 
یدرف تایقالخا  نھذ و  اما   ، تسا هدنز  دشر  کی  هدش —  هدیرفآ  ًاکرتشم  ِناور 

نآ زا  دیاب  یھلا  تشونرس  یرشب و  لماکت  رتالاو  یاھیلجت  نیا  هک  تسا  یکاخ 
تشونرس اما   ، تسا یدام  یرشب و   ، لماکت لاح  رد  ِناور  ِکاخ   . دبای همشچرس 

“. تسا یھلا  یونعم و   ، حور نھذ و  ِیبیکرت  قولخم  نیا 

هک مینک  یم  اعد  ام  ارچ  داتسا  : ” دیسرپ یسیع  زا  لیئانَتَن  زور  نیمھ  بورغ  رد 
یبوخ هب  ردپ  زا  امش  ۀفشاکم  زا  هک  یلاح  رد   ، دنکن نومنھر  هسوسو  هب  ار  ام  ادخ 

لیئانَتَن هب  یسیع  ؟ “ دھد یمن  ماجنا  ار  ییاھراک  نینچ  زگرھ  وا  هک  میناد  یم 
: داد خساپ 

ردپ تخانش  هب  عورش  اریز   ، یسرپ یم  ار  یتالاؤس  نینچ  وت  هک  تسین  بیجع  ”
نیزاغآ ناربمایپ  هک  هنوگ  نادب  هن  ، و  یا هدرک  مسانش  یم  ار  وا  نم  هک  هنوگ  نادب 

ام ناکاین  هنوگچ  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  وت   . دندید یم  مھبم  نانچ  ار  وا  یناربع 
ۀیلک رد  اھنآ   . دننیبب ار  ادخ  داتفا  یم  هک  یقافتا  رھ  رد  ًابیرقت  هک  دنتشاد  لیامت 

ادخ تسد  لابند  هب  یرشب  ۀبرجت  ِلومعمریغ  دادخر  رھ  رد  یعیبط و  یاھدادیور 
دندرک یم  رکف  اھنآ   . دندرک یم  طوبرم   ، ود رھ   ، ترارش یکین و  هب  ار  ادخ  اھنآ   . دندوب
لیم ناسنا  هک  یماگنھ   . درک تخس  ار  نوعرف  بلق  مرن و  ار  یسوم  بلق  وا  هک 

نیا هک  تشاد  تداع   ، تشاد دب  ای  بوخ  زا  معا   ، یراک ماجنا  یارب  یدیدش 
، تفگ درک و  تبحص  نم  اب  ادخ  : ’ دنک هیجوت  اھ  هتفگ  نیا  اب  ار  یداعریغ  تاساسحا 
بلغا و اھناسنا  هک  ییاجنآ  زا   ، ور نیا  زا  ‘ . ورب اجنآ  اجنیا و  هب  ای   ، نک نانچ  نینچ و 
اھنآ ادخ  دننک  رواب  هک  دش  ام  ناردپ  تداع  نیا   ، دندش یم  هسوسو  راچد  تدش  هب 
امش اما   . تسا هدرک  تیادھ  اجنآ  هب  ندیشخب  توق  ای   ، تازاجم  ، شیامزآ یارب  ار 

ۀزیگنا اب  بلغا  اھناسنا  هک  دیناد  یم  امش   . دیناد یم  رتھب  نونکا  عقاو  رد 
هدیشک هسوسو  هب  شیوخ  یناویح  تشرس  لایما  اب  ناشدوخ و  ِیھاوخدوخ 

منک یم  هیصوت  امش  هب   ، دیوش یم  هسوسو  هنوگ  نیدب  هک  یماگنھ   . دنوش یم 
یارب تسرد  هناصلاخ  دیھد و  یم  صیخشت  ار  هسوسو  هناقداص  هک  یلاح  رد  هک 
هب  ، دنتسھ یلجت  لابند  هب  هک  ار  ندب  ، و  نھذ  ، حور یاھیژرنا   ، تسھ هک  هچنآ 
هرابود هنادنمشوھ  یا  هنوگ  هب  رت  هنایارگنامرآ  فادھا  یوس  هب  رتالاب و  یاھلاناک 
عاونا نیرتالاب  هب  ار  دوخ  یاھ  هسوسو  دیناوت  یم  قیرط  نیدب  امش   . دیھد تھج 

یاھداضت نیا  زا  هک  یلاح  رد   ، دینک نوگرگد  یناسنا  ِشخب  یلاعت  تمدخ 
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لماک روط  هب  ًابیرقت  یونعم  یناویح و  تشرس  نایم  هدننک  فیعضت  هدیاف و  یب 
. دینک یم  بانتجا 

نیشناج یارب  شالت  قیرط  زا  هسوسو  رب  هبلغ  ِیدرخبان  ربارب  رد  دیراذگب  اما  ”
ِفرص یورین  قیرط  زا  رترب  حالطصا  هب  لیم  رگید و  لیامت  طسوت  لیامت  کی  ِنتخاس 
ییاھ هسوسو  رب  دیھاوخ  یم  یتسار  هب  رگا   . مھد رادشھ  امش  هب  یرشب  ۀدارا 

یونعم تیزم  ِناکم  نآ  هب  دیاب   ، دیوش زوریپ  دنراد  رت  نییاپ  رت و  تسپ  تعیبط  هک 
رتالاو و لاکشا  نآ  هب  قشع  یعقاو و  ۀقالع  کی  یتسار  هب  ًاعقاو و  هک  دییایب 
یارب نتخاس  نیشناج  هب  لیام  امش  نھذ  هک  دیا  هدروآ  دوجو  هب  ار  راتفر  ِرت  لآ  هدیا 

دیسانش یم  هسوسو  ناونع  هب  امش  هک  راتفر  ِرت  نییاپ  رت و  تسپ  تاداع  نیا 
هب یناسنا  تالیامت  ِزیمآ  بیرف  بوکرس  اب  هک  نیا  یاج  هب  هنوگ  نیدب  امش   . دشاب

ییاھر یونعم  ینوگرگد  قیرط  زا   ، دیشاب دح  زا  شیب  راشف  ریز  هدنیازف  روط 
شومارف رترب  ون و  یاھزیچ  یارب  قشع  اب  تسپ  هنھک و  یاھزیچ   . تفای دیھاوخ 

، دنا هدش  نشور  تقیقح  هب  قشع  اب  هک  یناسک  ۀیلک  بلق  رد   . دش دنھاوخ 
دیدج و ۀفطاع  کی  ِیعفد  ِیژرنا  رد   . تسا زوریپ  یتشز  رب  هشیمھ  ییابیز 
بولغم  ، میوگ یم  امش  هب  نم  زاب  . و  دراد دوجو  یدنمتردق  یورین  یونعم  ۀناقداص 

“. دینک هبلغ  ترارش  رب  یکین  اب  هکلب  دیشابن  ترارش 

زا ام  ، و  دنداد همادا  تالاؤس  ندیسرپ  هب  بش  زا  یساپ  ات  نارگتراشب  نویراوح و 
هدش وگزاب  یزورما  یراگن  هژاو  اب  هک  ار  ریز  یاھ  هشیدنا   ، ناوارف یاھخساپ  نایم 

: مینک یم  هئارا 

تیقفوم تاموزلم  زا  برجم  ِدرخ  ، و  هنادنمشوھ تواضق   ، هنادنمروز یبلط  هاج 
خسار مزع  ، و  هدارا تردق   ، تریصب  ، یعیبط ییاناوت  هب  یربھر   . دنتسھ یدام 

 — تقیقح هب  یرادافو  ، و  قشع  ، نامیا هب  یونعم  تشونرس   . تسا هتسباو 
دنوادخ و نتفای  یارب  لد  ناج و  اب  لیم  یراکتسرد —  یارب  یگنشت  یگنسرگ و 

. تسا هتسباو   ، ندوب وا  هیبش 

ناسنا تعیبط   . دیوشن درسلد  دیتسھ  ناسنا  امش  هک  فاشتکا  نیا  ۀطساو  هب 
. تسین راکھانگ  ًاتاذ  اما   ، دشاب هتشاد  شیارگ  ترارش  یوس  هب  تسا  نکمم 
لماک روط  هب  ار  شیوخ  روآ  فسأت  تایبرجت  زا  یخرب  دیناوت  یمن  هک  دیشابن  نوزحم 

تیدبا رد  دینک  شومارف  نامز  رد  دیناوت  یمن  هک  ار  یتاھابتشا   . دینک شومارف 
هار ِشرگن  کی  ِعیرس  بسک  قیرط  زا  ار  دوخ  ناور  یاھراب   . دش دنھاوخ  شومارف 
. دینک کبس   ، ناھج ۀرتسگ  رد  دوخ  یگدنز  نارود  طسب   ، دوخ تشونرس  زا  رود 

اب  . دینکن هابتشا  ناور  شزرا  دروآرب  رد   ، ندب لایما  ای  نھذ  یاھصقن  ۀطساو  هب 
دروم ار  نآ  تشونرس  دینکن و  تواضق  ار  ناور   ، یرشب راوگان  درفنم  دادخر  کی  رایعم 
امش یونعم  فادھا  اھوزرآ و  هب  طقف  امش  یونعم  تشونرس   . دیھدن رارق  یبایزرا 
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. تسا طورشم 

سانشادخ ناسنا  ِریذپانانف  لماکت  لاح  رد  ناور  ِیونعم  ًارصحنم  ۀبرجت  بھذم 
رد هک  دنتسھ  یدنمتردق  یاھورین  یونعم  یژرنا  یقالخا و  یورین  اما   ، تسا

یداصتقا ۀدیچیپ  تالکشم  لح  رد  یعامتجا و  راوشد  یاھتیعضو  اب  دروخرب 
حوطس ۀیلک  یونعم  یقالخا و  یایاطع  نیا   . دنریگ رارق  هدافتسا  دروم  دنناوت  یم 

. دنزاس یم  رت  ینعمرپ  رت و  ینغ  ار  ناسنا  یگدنز 

دیرادب تسود  دنراد  تسود  ار  امش  هک  ار  ییاھنآ  طقف  هک  دیریگب  دای  رگا 
. دیشاب هتشاد  یا  هیام  نود  هنارظن و  گنت  یگدنز  هک  تسا  نیا  امش  تشونرس 

مامت رد  یھلا  قشع  اما   ، دشاب هبناجود  تسا  نکمم  عقاو  رد  یرشب  قشع 
رتمک یقولخم  رھ  تشرس  رد  قشع  هچ  رھ   . تسا ارگ  نورب  شا  ییوج  تیاضر 
نینچ ندروآرب  ددص  رد  رتشیب  یھلا  قشع  ، و  تسا رتشیب  قشع  هب  زاین   ، دشاب

. درک اطعا  دوخ  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  ، و  تسین هاوخدوخ  زگرھ  قشع   . تسا یزاین 
اطع یراکادف  اب  ار  نآ  دیاب  هکلب   ، دومن روصحم  دوخ  رد  ناوت  یمن  ار  یھلا  قشع 

. درک

، لد ناج و  اب  داقتعا  کی   ، ارچ نوچ و  یب  نامیا  کی  زا  دیاب  یھاشداپ  هب  نادنمرواب 
تبسن دیاب  یھاشداپ  ناگدنزاس   . دنشاب رادروخرب  یراکتسرد  یعطق  یزوریپ  هب 
هدنیازف روط  هب  دیاب  نارادنامیا   . دنشاب کش  دقاف  یدبا  تاجن  ِتراشب  ِتقیقح  هب 
دوجو یاھرازآ  تیذا و  زا  ، و  دنریگب هلصاف  یگدنز  باتش  زا  هنوگچ  هک  دنزومایب 

، دنھد یم  ماھلا  ار  نھذ   ، دنشخب یم  توارط  ار  ناور  هک  نیا  نمض   ، دنزیرگب یدام 
. دننک یم  ایحا  شتسرپ  اب  مأوت  ِیمدمھ  قیرط  زا  ار  حور  و 

یدیماان لیلد  هب  ای  دنوش  یمن    درسلد  یلابقادب  ۀطساو  هب  سانشادخ  دارفا 
ًافرص یاھینوگرگد  زا  یشان  ِیگدرسفا  هب  تبسن  نارادنامیا   . دنوش یمن  نوزحم 
هتفشآ یدام  یایند  یاھدادخر  زا  یحور  ناگدننک  یگدنز  ؛  دنتسھ نوصم  یدام 

شخب و ورین  کینکت  کی  ِناگدننک  نیرمت  نادواج  یگدنز  یاھادیدناک   . دنوش یمن 
رھ  . دنتسھ یناف  یگدنز  یاھرازآ  اھبیشن و  زارف و  ۀمھ  اب  ییورایور  یارب  هدنزاس 
. دبای یم  رت  ناسآ  ار  تسرد  راک  ماجنا   ، دنک یم  یگدنز  یعقاو  رادنامیا  کی  هک  زور 

سفن تزع  اما   . دھد یم  شیازفا  تدش  هب  ار  نیتسار  ِسفن  تزع  یونعم  یگدنز 
ناعونمھ هب  تمدخ  اب  قشع و  اب  هشیمھ  سفن  تزع   . تسین ییاتسدوخ 

هتشاد تسود  ار  دوخ  ۀیاسمھ  هک  نیا  زا  رتشیب  درادن  ناکما   . تسا گنھامھ 
. تسا یرگید  یارب  تیفرظ  رایعم  یکی  نآ  ؛  دیراذگب مارتحا  ناتدوخ  هب  دیشاب 

هب ندیزرو  قشع  هب  دوخ  ناعونمھ  بذج  رد  نیتسار  رادنامیا  رھ   ، اھزور تشذگ  اب 
نتخاس راکشآ  رد  زورید  هب  تبسن  زورما  ایآ   . دوش یم  رترھام  نادواج  تقیقح 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ۀدننک هیصوت  لبق  لاس  هب  تبسن  لاسما  ایآ  ؟  دیتسھ رترکتبم  تیرشب  هب  یکین 
یاھناور تیادھ  ۀنیمز  رد  دوخ  کینکت  رد  ایآ  ؟  دیتسھ یراکتسرد  یارب  یرتھب 
؟ دیوش یم  هنادنمرنھ  هدنیازف  روط  هب  یونعم  یھاشداپ  هب  هنسرگ 

؟ و دیامن نیمضت  ار  امش  یدبا  تاجن  هک  تسالاب  یفاک  ۀزادنا  هب  امش  یاھنامرآ  ایآ 
ناعونمھ اب  طابترا  رد  ار  امش  هک  دنتسھ  یلمع  ردقنآ  امش  یاھ  هدیا  ایآ 

، حور رد  ؟  دنزاس لیدبت  نیمز  یور  درکلمع  یارب  دیفم  دنورھش  کی  هب  نات  یناسنا 
نادنورھش زونھ  امش   ، مسج رد  ؛  تسا تشھب  رد  امش  یدنورھش 

ار ییاھنآ  رصیق و  هب  دنتسھ  یدام  هک  ار  ییاھزیچ   . دیتسھ نیمز  یاھ  یھاشداپ 
. دیھدب ادخ  هب  دنتسھ  یونعم  هک 

امش یزرورھم  تقیقح و  هب  امش  نامیا   ، لماکت لاح  رد  ناور  ِیونعم  تیفرظ  رایعم 
تمواقم رد  امش  ییاناوت  امش  ِرتکاراک  ِیناسنا  ِتردق  رایعم  اما   ، تسا ناسنا  هب 

رد ییوج  ماقتنا  ربارب  رد  یگداتسیا  رد  امش  تیفرظ  یزوت و  هنیک  ربارب  رد  ندرک 
ِدوخ هناقداص  دیناوتب  هک  تسا  یعقاو  ۀنیآ   ، تسکش  . تسا قیمع  هودنا  طیارش 

. دینیبب نآ  رد  ار  نات  یعقاو 

اب دروخرب  رد   ، دیوش یم  رت  هبرجتاب  یھاشداپ  روما  رد  رتلاسنھک و  هک  جیردت  هب  ایآ 
رتارادم جوجل  ناراکمھ  اب  یگدنز  رد  رتریبدت و  اب  نیرفآ  رسدرد  یاھناسنا 

ناور کی  ۀناشن  یرابدرب  ، و  تسا یعامتجا  مرھا  یاکتا  ۀطقن  تیارد  ؟  دیوش یم 
یاھشالت رد   ، دیشاب رادروخرب  باذج  بایمک و  بھاوم  نیا  زا  رگا   . تسا گرزب 

تشذگ اب   ، یعامتجا یرورضریغ  تامھافتءوس  ۀمھ  زا  بانتجا  یارب  ناتدنمشزرا 
زا دنرداق  یدنمدرخ  یاھناور  نینچ   . دش دیھاوخ  رت  نادراک  رترایشھ و  اھزور 
یناسک ۀمھ  تمسق  ًاعطق  هک  ییاھیراوشد   ، دننک بانتجا  اھیراوشد  یرایسب 

ندرک دشر  زا  هک  یناسک   ، دنرب یم  جنر  یساسحا  ِیراگزاس  مدع  زا  هک  دنتسھ 
. دننز یم  زاب  رس  تناتم  اب  ِندش  ریپ  زا  هک  یناسک  ، و  دننک یم  عانتما 

تقادص و مدع  زا  یھلا  مایپ  مالعا  تقیقح و  ۀظعوم  یارب  دوخ  یاھشالت  مامت  رد 
قاتشم دیشابن و  هدشن  بسک  ِینادردق  لابند  هب   . دینک بانتجا  یفاصنا  یب 

عبانم زا  دوخ  یاھیگتسیاش  زا  رظن  فرص  ار  قشع   . دیشابن تسیاشان  یزوسلد 
رد اما   . دیزروب قشع  هنادازآ  ًالباقتم  ، و  دینک تفایرد  هنادازآ  ود  رھ  یرشب  یھلا و 

هناقداص هک  ار  هچنآ  طقف   ، تسا طوبرم  دیجمت  راختفا و  هب  هک  رگید  یاھزیچ  ۀمھ 
. دییوجب دراد  قلعت  امش  هب 

یاراد قداص و  وا  ؛  دسرت یمن  یگدنز  زا  وا  ؛  دراد نیقی  تاجن  هب  هاگآ  ادخ  ناسنا 
؛ دنک یرادیاپ  هناعاجش  ریذپان  بانتجا  ِجنر  ربارب  رد  هنوگچ  دناد  یم  وا   . تسا تابث 

. دنک یمن  تیاکش  دوش  یم  هجاوم  ریذپانزیرگ  ِیتخس  اب  وا  هک  یماگنھ 
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هتسخ یراکوکین  زا  تسا  هدنام  ماکان  هک  لیلد  نیا  هب  ًافرص  نیتسار  رادنامیا 
هک یلاح  رد   ، دنک یم  دیدشت  ار  تقیقح  ِقشاع  ِقایتشا  یراوشد   . دوش یمن 

. دنریگ یم  شلاچ  هب  ار  یھاشداپ  ِکاب  یب  ۀدنزاس  یاھشالت  طقف  عناوم 

ار رگید  یاھزیچ  یرایسب  یسیع  دنوش  روص  زا  تمیزع  ۀدامآ  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ  و 
. تخومآ اھنآ  هب 

لیلج یایرد  ۀیحان  هب  تشگزاب  روظنم  هب  ار  روص  یسیع  هک  نیا  زا  لبق  زور  کی 
یریسم زا  هک  داد  دومنھر  رگتراشب  هدزاود  هب  دروآ و  درگ  ار  شنارای   ، دنک کرت 

هک نیا  زا  دعب  . و  دندرگزاب دنورب  دوب  انب  یراوح  هدزاود  نآ  وا و  هک  نآ  زا  توافتم 
یکیدزن نیا  هب  یطابترا  هاگچیھ  رگید   ، دندرک کرت  ار  یسیع  اجنیا  رد  نارگتراشب 

. دنتشادن وا  اب 

هیقینیف زا  تشگزاب  - 6

بونج رد  فسوی  ۀناخ  نت  هدزاود  نآ  یسیع و   ، هیئوژ  24 ، هبنشکی رھظ  دودح  رد 
رد زور  کی  تدم  هب  اھنآ   . دنتفر سیمالوتپ  هب  لحاس  ریسم  زا  ، و  دندرک کرت  ار  روص 

. دنتفگ هدنھد  یلست  نانخس  اجنآ  نکاس  نارادنامیا  عمج  یارب  دندنام و  اجنیا 
. درک هظعوم  اھنآ  یارب  هیئوژ  بورغ 25  رد  سرطپ 

قرش تمس  هب  هیربط  ۀداج  هار  زا  ، و  دندرک کرت  ار  سیمالوتپ  اھنآ  هبنش  هس  زور 
فقوت اتاپاتُج  رد  اھنآ  هبنشراھچ  زور   . دنتفر اتاپاتُج  هب  کیدزن  نیمزرس  لخاد  هب 

زور  . دنداد نارادنامیا  هب  یرتشیب  یاھشزومآ  یھاشداپ  روما  اب  هطبار  رد  دندرک و 
هب نانبل  هوک  هرصان –  ریسم  رد   ، همار هار  زا  ، و  دندرک کرت  ار  اتاپاتُج  اھنآ  هبنشجنپ 

رازگرب یتاسلج  همار  رد  هعمج  زور  اھنآ   . دنتفر نولوبز  یاتسور  هب  لامش  تمس 
نولوبز هب   ، مکی یس و   ، هبنشکی زور  اھنآ   . دندنام اجنآ  تبس  زور  رد  دندرک و 

. دندرک تمیزع  دعب  زور  دادماب  دندرک و  رازگرب  یا  هسلج  زور  نآ  رصع  ، و  دندیسر

الاکسیگ کیدزن  نودیص  لدجم –  ۀداج  لاصتا  لحم  هب   ، نولوبز کرت  زا  سپ  اھنآ 
، موحانرفک بونج   ، لیلج ۀچایرد  یبرغ  لحاوس  رد  تراسینج  هب  اجنآ  زا  ، و  دنتفر
ییاج ، و  دننک رادید  یدبز  دوواد  اب  دندوب  هدرک  نییعت  اھنآ  هک  دوب  ییاج  اجنیا   . دنتفر

یھاشداپ تراشب  ۀظعوم  راک  رد  هک  یدعب  تکرح  اب  هطبار  رد  دنتشاد  دصق  هک 
. دننک تروشم   ، دش یم  ماجنا  دیاب 

زا یرایسب  ماگنھ  نآ  رد  هک  دنتفای  یھاگآ  دوواد  اب  هاتوک  یوگتفگ  کی  لوط  رد  اھنآ 
رد ور  نیا  زا  ، و  دنا هدش  عمج  اسرخ  هب  کیدزن  هچایرد  لباقم  تمس  رد  ناربھر 
یب روط  هب  زور  کی  تدم  هب  اھنآ   . درب وس  نآ  هب  ار  اھنآ  قیاق  کی  زور  نامھ  بورغ 
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. دنتفر یکیدزن  نآ  رد  یکراپ  هب  دعب  زور  ، و  دندرک تحارتسا  اھ  هپت  رد  ادص  رس و 
رد زور  هس  تدم  هب  اھنآ   . داد اذغ  نت  رازھ  جنپ  هب  راب  کی  داتسا  هک  دوب  ییاج  اجنیا 
نز درم و  هاجنپ  دودح  رد  هک   ، دندرک رازگرب  هنازور  تاسلج  دندرک و  تحارتسا  اجنیا 

هتشذگ رد  نارادنامیا  زا  یرامشیب  هورگ  ناگدنامزاب  اھنیا   . دندرک یم  تکرش  نآ  رد 
. دندوب نآ  ۀموح  موحانرفک و  نکاس  هک  دندوب 

، هیقینیف رد  تماقا  ۀرود  یط   ، دوب بیاغ  لیلج  موحانرفک و  زا  یسیع  هک  یلاح  رد 
هجیتن نیا  هب  تسا و  هدش  هدیشاپ  مھ  زا  شبنج  مامت  هک  دندرک  روصت  شنانمشد 
تدش هب  نانچ  وا  هک  دھد  یم  ناشن  ینیشن  بقع  رد  یسیع  باتش  هک  دندیسر 
ۀمھ  . دوش اھنآ  محازم  هک  تشگ  دھاوخن  زاب  زگرھ  ًالامتحا  هک  تسا  هدیسرت 
رگید راب  نارادنامیا   . دوب هدرک  شکورف  ًابیرقت  وا  یاھشزومآ  اب  لاعف  یاھتفلاخم 

زا رثؤم  اما  یجیردت  یگچراپکی  کی  ، و  دندرک یمومع  تاسلج  یرازگرب  هب  عورش 
مایپ نارادنامیا  هک  یگرزب  لابرغ  زا  نیتسار  هدش و  عقاو  نومزآ  دروم  ِناگدنامزاب 

. دوب نداد  خر  لاح  رد  دندوب  هدرک  روبع  نآ  نایم  زا  یگزات  هب  یھلا 

مایپ دوب و  هدش  لیدبت  یسیع  هب  لد  ود  رادنامیا  کی  هب   ، سیدوریھ ردارب   ، پیلیف
. دنک راک  یگدنز و  وا  یاھورملق  رد  تسا  دازآ  داتسا  هک  داتسرف 

ۀیلک یسیع و  یاھشزومآ  یور  هب  نایدوھی  ۀمھ  یاھ  هسینک  ِنتسب  روتسد 
هک نیا  زا  سپ  هلصافالب   . تشاد بولطمان  ریثأت  نایسیرف  نابتاک و  رب  وا  ناوریپ 
مامت نایم  رد  یشنکاو   ، درک فذح  هشقانم  عوضوم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  یسیع 

رد دوھی  یلاع  یاروش  ناربھر  نایسیرف و  هیلع  رب  ؛  تسویپ عوقو  هب  یدوھی  مدرم 
ِنانارمکح زا  یرایسب   . تشاد دوجو  یناگمھ  یدونشخان  کی   ، میلشروا

رینبا و یور  هب  دوخ  یاھ  هسینک  ندرک  زاب  هب  عورش  یناھنپ  روط  هب  اھ  هسینک 
هن دنتسھ و  ییحی  ناوریپ  ناراگزومآ  نیا  هک  دندرک  اعدا  ، و  دندومن شنارای 

. یسیع نادرگاش 

زا نتفای  یھاگآ  اب  ، و  دومن هبرجت  ار  دوخ  بلق  رد  یرییغت  ساپیتنآ  سیدوریھ  یتح 
وا یارب   ، دراد تماقا  پیلیف  شردارب  ورملق  رد  هچایرد  یوس  نآ  رد  یسیع  هک  نیا 
، تسا هدرک  اضما  لیلج  رد  ار  وا  یریگتسد  مکح  وا  هک  یلاح  رد  هک  داتسرف  مایپ 
هک دوب  هدرک  ناشن  رطاخ  بیترت  نیدب  ، و  تسا هدادن  ایرپ  رد  ار  وا  یریگتسد  ۀزاجا 

نیمھ وا  ؛ و  دش دھاوخن  عقاو  رازآ  تیذا و  دروم  دنامب  لیلج  زا  جراخ  یسیع  رگا 
. درک غالبا  میلشروا  ِنایدوھی  هب  ار  مکح 

زا داتسا  هک  دوب  حیسم  دالیم  زا  سپ  لاس 29   ، توا لوا  زور  دودح  رد  تیعضو  نیا  و 
نومزآ دروم   ، هدنکارپ یاھورین  ددجم  یھدنامزاس  تشگزاب و  هیقینیف  تیرومأم 

رد دوخ  تیرومأم  ۀثداحرپ  رخآ و  لاس  نیا  یارب  ار  دوخ  ۀتفر  لیلحت  ، و  هدش عقاو 
. دومن زاغآ  نیمز 
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شنارای داتسا و  ماگنھ  نیا  رد  هک  دندوب  هدش  میسرت  ینشور  هب  دربن  لئاسم 
نھذ رد  هک  هدنز  یادخ  حور  بھذم   ، نیون بھذم  کی  مالعا  ِندومن  زاغآ  یارب 

. دنوش یم  هدامآ   ، تسا نکاس  اھناسنا 
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سیونشیپ ۀخسن 
ۀلاقم 159

سیلوپاکد روت 

دصکی ًابیرقت  هورگ  کی   ، دندیسر لدجم  کراپ  هب  نت  هدزاود  یسیع و  هک  یماگنھ 
، دندوب نانآ  راظتنا  رد  هک  دنتفای  ار  نانز  هورگ  هلمج  زا  نویراوح  نارگتراشب و  زا  هرفن 

. دننک زاغآ  ًاروف  ار  سیلوپاکد  یاھرھش  زا  هظعوم  روت  شزومآ و  ات  دندوب  هدامآ  اھنآ  و 

رھ هک  داد  نامرف  دناوخ و  ارف  ار  شناوریپ  داتسا   ، توا  18 ، هبنشجنپ دادماب  نیا  رد 
اھنآ هک  نیا  ، و  دزاس طبترم  رگتراشب  هدزاود  زا  یکی  اب  ار  دوخ  دیاب  نویراوح  زا  کی 
یاھ هدکھد  اھرھش و  رد  ات  دنوش  مازعا  هورگ  هدزاود  رد  رگید  نارگتراشب  اب  دیاب 

هک داد  نامرف  نویراوح  ریاس  نانز و  هورگ  هب  وا   . دننزب شالت  هب  تسد  سیلوپاکد 
دومنھر شناوریپ  هب  ، و  داد صاصتخا  روت  نیا  هب  هتفھ  راھچ  یسیع   . دننامب وا  دزن 

نیا یط  هک  داد  لوق  وا   . دندرگنزاب لدجم  هب   ، ربماتپس  16 ، هعمج زا  رترید  هک  داد 
، الامج  ، شَرِج رد  هورگ  هدزاود  نیا  هام  نیا  یط   . دنک رادید  اھنآ  زا  یھاگ  تدم 

، و سیلوپوتیس  ، موید  ، نوبشح  ، هیفلدالیف  ، یعردِا  ، الیبَا  ، اراداگ  ، نوفاص  ، سوپیھ
ۀزجعم چیھ  روت  نیا  رساترس  رد   . دندز شالت  هب  تسد  رگید  یاھرھش  یرایسب 

. تسویپن عوقو  هب  رگید  ۀداعلا  قراخ  دادخر  ای  شخب  افش 

ششخب نوماریپ  هظعوم  - 1

نوماریپ یسیع   ، یراوح کی  شسرپ  هب  خساپ  رد   ، سوپیھ رد  زور  کی  رصع 
: تفگ داتسا   . داد سرد  ششخب 

هھاریب هب  اھنآ  زا  یکی  دشاب و  هتشاد  دنفسوگ  دصکی  بلق  شوخ  ناسنا  کی  رگا  ”
مگ هار  هک  یکی  نآ  لابند  هب  دنک و  یمن  کرت  ًاروف  ار  اھنآ  یات  هن  دون و  وا  ایآ   ، دورب

هب هدشمگ  دنفسوگ  نتفای  ات  وا  ایآ   ، دشاب بوخ  نابش  کی  وا  رگا  ؟ و  دور یمن  هدرک 
مگ دنفسوگ  نابش  هک  یماگنھ  سپس  ؟ و  داد دھاوخن  همادا  دوخ  یوجتسج 
هناخ هب  یداش  اب  ، و  دھد یم  رارق  دوخ  ۀناش  یور  ار  وا   ، دومن ادیپ  ار  دوخ  ۀدش 
نم اب  : ’ دھد یم  رارق  باطخ  هنوگ  نیدب  ار  شناگیاسمھ  ناتسود و  ، و  دور یم 

هک مراد  یم  مالعا  نم  ‘. ما هدرک  ادیپ  ار  ما  هدش  مگ  دنفسوگ  نم  اریز   ، دینک یداش 
صخش هن  دون و  زا  شیب  دنک  یم  هبوت  هک  راکھانگ  درف  کی  رطاخ  هب  تشھب  رد 
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ینامسآ ردپ  تساوخ  انامھ   . دوش یم  یداش  دنرادن  هبوت  هب  یزاین  هک  راکتسرد 
هچ ات   ، دنوش هدناشک  یھارمگ  هب  ناکدوک  نیا  زا  نت  کی  یتح  هک  تسین  نیا  نم 

ناراکھانگ هب  دنوادخ  تسا  نکمم  امش  بھذم  رد   . دندرگ کالھ  هک  نیا  هب  دسر 
، دنک ادیپ  ار  اھنآ  ات  دور  یم  شیپ  ردپ  دنوادخ  توکلم  تراشب  رد  ؛  دیوگ دماشوخ  مدان 

. دنشاب هدرک  رکف  هبوت  هب  یدج  یا  هنوگ  هب  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ  یتح 

هب هک  دیزومایب  دیاب  امش  ور  نیا  زا  ، و  دراد تسود  ار  شنادنزرف  ینامسآ  ردپ  ”
دیاب امش  ور  نیا  زا  ؛  دشخب یم  ار  امش  ناھانگ  ینامسآ  ردپ  ؛  دیزروب رھم  رگیدکی 
دیورب وا  دزن   ، درک یدب  امش  قح  رد  امش  ردارب  رگا   . دیشخبب ار  رگیدکی  هک  دیزومایب 
نایم ار  راک  نیا  یمامت  . و  دیھد ناشن  وا  هب  ار  وا  ریصقت  ییابیکش  هظحالم و  اب  و 

ار دوخ  ردارب  لد  رگید   ، داد شوگ  امش  هب  وا  رگا   . دیھد ماجنا  ییاھنت  هب  وا  امش و 
رارصا دوخ  یاطخ  هار  هب  رگا   ، دھدن ارف  شوگ  امش  ردارب  رگا  اما   . دیا هدروآ  تسد  هب 
نیدب ات   ، دیربب دوخ  اب  ار  کرتشم  تسود  ود  ای  کی  ، و  دیورب وا  دزن  هرابود   ، دزروب

دننک دییأت  ار  امش  تداھش  هک  دیشاب  هتشاد  دھاش  هس  یتح  ای  ود  دیناوتب  بیترت 
ردارب اب  هدنشخب  هنالداع و  یا  هنوگ  هب  امش  هک  دنناسرب  توبث  هب  ار  تیعقاو  نیا  و 
، دزروب عانتما  امش  ناردارب  ندینش  زا  وا  رگا  لاح   . دیا هدرک  دروخرب  دوخ  راکاطخ 

ناردارب ندینش  زا  وا  رگا  سپس  ، و  دییوگب عمج  هب  ار  ناتساد  یمامت  دیناوت  یم 
دیراذگب ؛  دننزب دنرادنپ  یم  هنادنمدرخ  هک  یلمع  هب  تسد  اھنآ  دیراذگب   ، دنک عانتما 

امش هک  یلاح  رد   . دوش درط  دنوادخ  توکلم  زا  شکرس  وضع  نینچ  کی 
هک یلاح  رد  ، و  دیوش یرواد  یعدم  دوخ  ناعونمھ  یاھناور  اب  هطبار  رد  دیناوت  یمن 

تازایتما هک  دیھد  هزاجا  دوخ  هب  نآ  زا  ریغ  ای  دیشخبب  ار  ناھانگ  دیناوت  یمن 
ناتسد هب  راک  نیا   ، لاح نامھ  رد   ، دینک بصغ  ار  ینامسآ  ناگتشرف  ناتسرپرس 

رد  . دیزاس رارقرب  تقوم  مظن  نیمز  رد  دنوادخ  توکلم  رد  هک  هدش  هدرپس  امش 
، دینک هلخادم  نادواج  تایح  هب  طوبرم  یھلا  ماکحا  رد  دیناوت  یمن  امش  هک  یلاح 

طوبرم اھنآ  یارذگ  یزورھب  هب  هک  روطنآ   ، ار اھناسنا  راتفر  هب  طوبرم  لئاسم  دیاب 
بیترت مظن و  هب  هک  یروما  نیا  ۀیلک  رد  بیترت  نیدب  . و  دینک صخشم   ، دوش یم 
دروم تشھب  رد  دیرادب  ررقم  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  رھ   ، تسا طوبرم  ناردارب 

نییعت ار  درف  یدبا  تشونرس  دیناوت  یمن  امش  هچ  رگا   . دوش یم  عقاو  ییاسانش 
ای ود  هک  ییاج  رد  اریز   ، دینک یراذگنوناق  یھورگ  راتفر  ۀنیمز  رد  دیناوت  یم   ، دینک
رگا  ، دیھاوخب نم  زا  دینک و  قفاوت  اھزیچ  نیا  زا  کی  رھ  نوماریپ  امش  زا  رفن  هس 
ماجنا امش  یارب  دشابن  راگزاسان  نم  ینامسآ  ردپ  تساوخ  اب  امش  تساوخرد 
هس ای  ود  هک  ییاج  اریز   ، دنراد تقیقح  هتسویپ  اھنیا  یمامت  . و  دش دھاوخ 

“. متسھ اھنآ  نایم  رد  نم   ، دنیآ مھ  درگ  رادنامیا 

هک یماگنھ  ، و  دوب سوپیھ  رد  نارگراک  لوئسم  هک  دوب  یلوسر  سرطپ  نوعمش 
نم هب  هک  ار  مردارب   ، ادنوادخ : ” دیسرپ  ، دیوگ یم  نخس  هنوگ  نیدب  یسیع  دینش 

خساپ سرطپ  هب  یسیع  و  ؟ “ راب تفھ  ات  ایآ  ؟  مشخبب دیاب  راب  دنچ  دنک  یم  یدب 
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توکلم ور  نیا  زا   . راب تفھ  هبترم  داتفھ  ات  یتح  هکلب  راب  تفھ  اھنت  هن  : ” داد
کی ماجنا  هب  روتسد  هک  درک  هیبشت  یھاشداپ  اب  ناوت  یم  ار  ینامسآ 

نیا هب  عورش  اھنآ  هک  یماگنھ  . و  داد دوخ  نارازگراک  اب  هطبار  رد  یلام  یسرباسح 
فارتعا دش و  هدروآ  وا  دزن  وا  ۀدمع  ناراکھدب  زا  یکی   ، دندومن اھباسح  یسررب 
هاگراب دنمراک  نیا  نونکا   . تسا راکھدب  تنلات  رازھ  هد  دوخ  هاشداپ  هب  هک  دومن 

اب هک  درادن  یلوپ  وا  تسا و  هدش  تخس  وا  رب  راگزور  هک  تفگ  هناسمتلم  هاشداپ 
، دوش هرداصم  وا  لاوما  هک  داد  نامرف  هاشداپ  اذل  . و  دیامن تخادرپ  ار  یھدب  نیا  نآ 

رازگراک نیا  هک  یماگنھ   . دوش تخادرپ  وا  یھدب  ات  دنوش  هتخورف  شنادنزرف  و 
وا هب  داتفا و  نیمز  رب  شتروص  یور  هاشداپ  ربارب  رد  دینش  ار  تخس  مکح  نیا  دشرا 

، رورس : ’ تفگ وا   . دھدب وا  هب  یرتشیب  تقو  دنک و  محر  وا  هب  هک  دومن  سامتلا 
‘. درک مھاوخ  تخادرپ  ار  دوخ  یھدب  یمامت  نم  ، و  شاب رابدرب  نم  اب  رتشیب  یردق 
هب شلد   ، تسیرگن شا  هداوناخ  رگلامھا و  راکتمدخ  نیا  هب  هاشداپ  هک  یماگنھ  و 

. دوش هدیشخب  ًامامت  وا  یھدب  ، و  دوش دازآ  یو  هک  داد  روتسد  وا   . دمآ محر 

تفایرد هاشداپ  ناتسد  هب  ار  ششخب  محر و  هنوگ  نیدب  هک   ، دشرا رازگراک  نیا  ”و 
هک تسدریز  نارازگراک  زا  یکی  نتفای  زا  سپ  ، و  تفر دوخ  راک  لابند  هب   ، دوب هدرک 

: تفگ ، و  درشف ار  وا  یولگ  ، و  تفرگ مکحم  ار  وا   ، دوب راکھدب  وا  هب  رانید  دصکی  طقف 
رازگراک مدآ  نیا  سپس  و  ‘ . نک تخادرپ  نم  هب  یراکھدب  نم  هب  هک  ار  هچنآ  یمامت  ’
نم اب  طقف  : ’ تفگ درک و  سامتلا  هنازجاع  ، و  داتفا نیمز  هب  دشرا  رازگراک  ربارب  رد 
اما ‘ . مزادرپب وت  هب  ار  دوخ  یھدب  دش  مھاوخ  رداق  یدوز  هب  نم  ، و  شاب ابیکش 

ات دنزادنا  نادنز  هب  ار  وا  تفگ  هکلب   ، درکن محر  دوخ  یاتمھ  رازگراک  هب  دشرا  رازگراک 
خر هچ  دندید  وا  یاتمھ  ناراکتمدخ  هک  یماگنھ   . دزادرپب ار  دوخ  یھدب  یو  هک  نیا 

، هاشداپ  ، ناشبابرا رورس و  هب  دنتفر و  هک  دندش  ناشیرپ  ردقنآ   ، تسا هداد 
نیا  ، دش علطم  دوخ  دشرا  رازگراک  یاھراک  زا  هاشداپ  هک  یماگنھ   . دنداد شرازگ 

رازگراک کی  وت  : ’ تفگ دناوخ و  ارف  دوخ  هاگشیپ  هب  ار  تشذگ  یب  ساپسان و  مدآ 
یمامت نم   ، یدرک ششخب  یاضاقت  هک  یماگنھ   . یتسھ هتسیاشان  رورش و 
ناشن ششخب  دوخ  یاتمھ  رازگراک  هب  زین  وت  ارچ   . مدیشخب هنادازآ  ار  وت  یھدب 
ردقنآ هاشداپ  و  ؟ ‘ مداد ناشن  ششخب  وت  هب  نم  هک  هنوگ  نآ  هب  یتح   ، یدادن

ار وا  ات   ، داد لیوحت  نانابنادنز  هب  ار  دوخ  ساپسان  دشرا  رازگراک  هک  دوب  نیگمشخ 
ردپ یتح  . و  دزادرپب لماک  روط  هب  ار  دوخ  یھدب  یمامت  وا  هک  دنراد  هاگن  ردقنآ 

هب دنھد  یم  ناشن  ششخب  دوخ  ناعونمھ  هب  هنادازآ  هک  ییاھنآ  هب  نم  ینامسآ 
هب دیناوت  یم  هنوگچ  امش   . داد دھاوخ  ناشن  یرتناوارف  ششخب  هنوگ  نیمھ 

هک یلاح  رد  دییامن  هظحالم  یاضاقت  دوخ  یاھیتساک  یارب  دییآ و  دنوادخ  هاگشیپ 
شنزرس تداع  بسح  رب  دنراکھانگ  یرشب  یاھیتسس  نیمھ  هب  هک  ار  ناتناردارب 

توکلم کین  یاھزیچ  یمامت  امش  میوگ : یم  امش  یگمھ  هب  نم  ؟  دینک یم 
“. دینک ادھا  هنادازآ  دوخ  ناعونمھ  هب  ور  نیا  زا  ؛  دیا هدرک  تفایرد  هنادازآ  ار  دنوادخ 
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هب تبسن  یصخش  یرواد  ِندوب  هنافصنمریغ  تارطاخم  هنوگ  نیدب  یسیع 
ارجا تلادع  دیاب   ، دوش ظفح  بیترت  مظن و  دیاب   . داد حیضوت  شزومآ و  ار  ناعونمھ 

ۀتیروتا یسیع   . دشاب مکاح  دیاب  هناردارب  درخ  روما  نیا  یمامت  رد  اما   ، دوش
هورگ هب  رایتخا  یاطعا  نیا  یتح  درف . هب  هن   ، درک اطعا  هورگ  هب  ار  ییاضق  ینوناق و 
هک دراد  دوجو  رطخ  نیا  هشیمھ   . دوش لامعا  یصخش  رایتخا  تروص  هب  دیابن 

تاساسحا اب  ای  دوش و  هدناشک  فارحنا  هب  بصعت  ۀطساو  هب  درف  کی  یرواد 
فاصنا مدع  تارطخ  یھورگ  یرواد  هک  تسا  لمتحم  رتشیب   . ددرگ فیرحت  دیدش 

هک دمآ  یم  رب  نیا  ددص  رد  هشیمھ  یسیع   . دنک فذح  دیادزب و  ار  یصخش  بصعت 
. دناسرب لقادح  هب  ار  ماقتنا  ، و  ییوج یفالت   ، یفاصنا یب  رصانع 

تشذگ ششخب و  زا  یریوصت  ناونع  هب  راب  تفھ  هبترم  داتفھ  ترابع  زا  هدافتسا  ]
اب وا  اریز  تشاد  هراشا  کِمَل  فعش  روش و  هب  دوب و  هدش  هتفرگ  سدقم  باتک  زا 
رگا : ” دروآرب دایرف  شنانمشد  رازبا  اب  نئاق  لبوت  شرسپ  یزلف  یاھحالس  ۀسیاقم 

سپ  ، دوب ربارب  تفھ  دشاب  شتسد  رد  یحالس  هک  نیا  نودب  نئاق  تازاجم 
“[ . دوب دھاوخ  راب  تفھ  هبترم  داتفھ  دشکب  ارم  دھاوخب  هک  یسک  تازاجم 

بیجع ظعاو  - 2

دندرک یم  راک  وا  اب  ناکم  نآ  رد  هک  ار  ییاھنآ  انحوی و  ات  تفر  الامج  هب  یسیع 
: تفگ یسیع  هب  انحوی   ، خساپ شسرپ و  ۀسلج  زا  دعب   ، زور نآ  رصع   . دنک تاقالم 
داد یم  سرد  وت  مان  هب  هک  منیبب  ار  یدرم  ات  متفر  توراتشع  هب  نم  زورید   ، داتسا ”
هدوبن ام  اب  زگرھ  مدآ  نیا  لاح   . دنارب نوریب  ار  اھوید  تسا  رداق  درک  یم  اعدا  یتح  و 
وا یارب  ار  اھراک  هنوگ  نیا  ماجنا  نم  ور  نیا  زا  ؛  دنک یمن  زین  یوریپ  ام  زا  ، و  تسا
هک ینک  یمن  کرد  ایآ   . نکن عونمم  وا  یارب  : ” تفگ یسیع  سپس  “ . مدرک عونمم 

روطچ ؟  دش دھاوخ  مالعا  ًاروف  ایند  یمامت  رد  دنوادخ  توکلم  تراشب  نیا 
رواب دنوادخ  تراشب  هب  هک  ییاھنآ  یمامت  هک  یشاب  هتشاد  راظتنا  یناوت  یم 

رد ام  شزومآ  هک  شاب  نامداش  ؟  دنھد رارق  وت  یربھار  تحت  ار  دوخ  درک  دنھاوخ 
، انحوی  . تسا هدومن  یلجت  هب  عورش  شیپ  زا  ام  یصخش  ذوفن  یاھزرم  یوسارف 

دیاب دننک  یم  گرزب  یاھراک  نم  مان  هب  دننک  یم  ناعذا  هک  ییاھنآ  ینیب  یمن  ایآ 
باتش نم  زا  ییوگدب  رد  ًاعطق  اھنآ  ؟  دنھد رارق  تیامح  دروم  ار  ام  نامرآ  ماجنارس 

هک یرادنپ  نینچ  تسا  رتھب  وت  یارب  هنوگ  نیا  زا  یدراوم  رد   ، مدنزرف  . درک دنھاوخن 
قیال ًالماک  هک  یرایسب  هدنیآ  یاھلسن  رد   . تسام اب  تسین  ام  دض  رب  هک  نآ 

زاب ار  اھنآ  نم  اما   ، داد دنھاوخ  ماجنا  نم  مان  هب  یدایز  بیجع  یاھراک  دنتسین 
کی هب  درس  بآ  ناجنف  کی  هک  یماگنھ  یتح  میوگ  یم  وت  هب  نم   . تشاد مھاوخن 
تبث هتسویپ  ار  یزیمآرھم  تمدخ  نینچ  ردپ  ناروآ  مایپ   ، دوش یم  هداد  هنشت  ناور 

“. درک دنھاوخ 
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داتسا هک  دوب  هدنیشن  وا  ایآ   . تخاس توھبم  ار  انحوی  دایز  ۀزادنا  هب  شزومآ  نیا 
دروم نیا  رد  هک  درکن  کرد  وا  و  ؟ “ تسا نم  دض  رب  تسین  نم  اب  هک  نآ  : ” دیوگب
هراشا دنوادخ  توکلم  یونعم  یاھشزومآ  اب  ناسنا  یصخش  ۀطبار  هب  یسیع 

یعامتجا ۀدرتسگ  ینوریب و  طباور  هب  رگید  دروم  رد  هک  یلاح  رد   ، درک یم 
زا هورگ  کی  تارایتخا  ورملق  یرادا و  لرتنک  تاعوضوم  اب  هطبار  رد  نارادنامیا 

ار یناھج  عوقولا  بیرق  یردارب  ماجنارس  هک  یرگید  یاھھورگ  راک  یور  نارادنامیا 
. دش یم  هراشا  دنھد  یم  لیکشت 

زا یگدنیامن  هب  شیدعب  یاھشالت  اب  هطبار  رد  ار  هبرجت  نیا  تاقوا  بلغا  انحوی  اما 
اب داتسا  مان  هب  هک  ییاھنآ  زا  نویراوح   ، دوجو نیا  اب   . دومن یم  وگزاب  دنوادخ  توکلم 

هشیمھ نیا  اھنآ  یارب   . دندش دونشخان  اھراب  دنداد  یم  شزومآ  تعاجش 
هتسشنن یسیع  تبحص  یاپ  زگرھ  هک  ییاھنآ  هک  دیسر  یم  رظن  هب  هتسیاشان 

. دنھدب سرد  وا  مان  هب  دنھد و  جرخ  هب  تأرج  دندوب 

درک عونمم  وا  یارب  ار  یسیع  مان  هب  ندرک  راک  نداد و  شزومآ  انحوی  هک  یدرم  نیا 
داد و همادا  نانچمھ  دوخ  یاھشالت  هب  وا   . درکن انتعا  یراوح  نیا  تیعونمم  هب 
نیا  . دروآ درگ  اتاناک  رد  ار  نارادنامیا  زا  یدایز  هورگ  کی  نیرھنلا  نیب  هب  نتفر  زا  شیپ 

داد افش  اسِرِخ  یکیدزن  رد  یسیع  هک  یا  هناوید  درم  تداھش  قیرط  زا   ، نِدع  ، درم
حاورا حالطصا  هب  نیا  هک  تشاد  رواب  دایز  نانیمطا  اب  وا   . دروآ نامیا  یسیع  هب 

اھنآ دندش و  دراو  اھکوخ  زا  یا  هلگ  لخاد  هب  دومن  جراخ  وا  زا  داتسا  هک  ینمیرھا 
. دنداتسرف گرم  ماک  هب  ناباتش  هرخص  یبیشارس  زا  ار  نانآ 

نارادنامیا ناراگزومآ و  یارب  شزومآ  - 3

بش کی  زور و  کی  یسیع   ، دندرک یم  راک  شناراکمھ  اموت و  هک  ییاج   ، یعردِا رد 
هک ار  ییاھنآ  دیاب  هک  دومن  نایب  ار  لوصا  نیا  رصع  نآ  ثحب  یط  ، و  دنارذگ ار 
توکلم تراشب  هک  ار  ییاھنآ  یمامت  ، و  دنک تیادھ  دننک  یم  هظعوم  ار  تقیقح 
تروص هب  ییوگزاب  اب  هصالخ و  روط  هب   . دزاس لاعف  دنھد  یم  شزومآ  ار  دنوادخ 

: داد شزومآ  نینچ  یسیع   ، یزورما شراگن 

زا دیابن  هاگچیھ  کین  نامرآ  کی   . دیراذگب مارتحا  ناسنا  تیصخش  هب  هشیمھ 
دنناوت یم  یونعم  یورین  قیرط  زا  طقف  یونعم  یاھیزوریپ  ؛  دوش جیورت  روز  قیرط 

یناور و یورین  هب  یدام  تاریثأت  نتفرگ  راک  هب  دض  رب  تیعونمم  نیا   . دنبای ققحت 
دیابن ینھذ  یرترب  هدننک و  بولغم  یاھثحب  رج و   . دراد هراشا  یکیزیف  یورین  زین 

. دوش هتفرگ  راک  هب  دنوادخ  توکلم  شریذپ  هب  نانز  نادرم و  نتخاس  روبجم  یارب 
هناکریز ینایب  شوخ  اب  ای  دوش و  درخ  قطنم  فرص  نزو  اب  ناسنا  نھذ  دیابن 
یرشب تامیمصت  رد  لماع  کی  ناونع  هب  ساسحا  هک  یلاح  رد   . ددرگ بوعرم 
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توکلم نامرآ  هک  ییاھنآ  یاھشزومآ  رد  دیابن   ، ددرگ فذح  لماک  روط  هب  دناوت  یمن 
ار دوخ  یاھتساوخرد   . دوش هتفرگ  راک  هب  میقتسم  روط  هب  دنرب  یم  شیپ  ار  دنوادخ 
، سرت هب   . دیھد ماجنا  تسا  نکاس  اھناسنا  ناھذا  رد  هک  یھلا  حور  زا  ًامیقتسم 

فصنم اھناسنا  زا  یرگنزاب  تساوخرد  رد   . دیھدن رد  نت  فرص  ساسحا  ای   ، محرت
تیصخش یارب  ؛  دیھد ناشن  یرادنتشیوخ  دیدنب و  راک  هب  ار  دوخ  لرتنک  ؛  دیشاب
نم هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب   . دیھد ناشن  بسانم  مارتحا  دوخ  نادرگاش 

رد یدرف  رھ  رگا  ، و  مبوک یم  ار  رد  ما و  هداتسیا  رد  لباقم  رد  نم   ، دیرگنب : ” ما هتفگ 
“. دش مھاوخ  لخاد  نم   ، دنک زاب  ار 

زا ای  دیھدن  شھاک  ار  اھنآ  سفن  تمرح   ، دنوادخ توکلم  لخاد  هب  اھناسنا  ندروآ  رد 
زا ار  بسانم  ینتورف  تسا  نکمم  دح  زا  دایز  سفن  تمرح  هک  یلاح  رد   . دیربن نیب 
بلغا سفن  تمرح  نداد  تسد  زا   ، دماجنایب ینیب  دوخ  ، و  ربکت  ، رورغ هب  دربب و  نیب 
هب سفن  تمرح  ندنادرگزاب  تراشب  نیا  دوصقم   . دماجنا یم  هدارا  ندش  جلف  هب 
اراد ار  نآ  هک  تسا  ییاھنآ  رد  نآ  ظفح  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  نآ  هک  تسا  ییاھنآ 

نادرگاش یگدنز  رد  ار  اھاطخ  طقف  هک  دیوشن  بکترم  ار  هابتشا  نیا   . دنشاب یم 
نیرت دنمشزرا  رطاخ  هب  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  نینچمھ  ؛  دینک موکحم  دوخ 

هک دینکن  شومارف   . دینک ینادردق  هنادنمتواخس  یا  هنوگ  هب  اھنآ  یگدنز  رد  اھزیچ 
ییاھنآ ، و  دنا هداد  تسد  زا  ار  نآ  هک  ییاھنآ  هب  سفن  تمرح  ندنادرگ  زاب  یارب  نم 

. درک مھاوخن  گنرد  یا  هظحل  دنتسھ  نآ  نتفای  زاب  ناھاوخ  یتسار  هب  هک 

ناردارب  . دینکن یمخز  ار  وسرت  ورمک و  یاھناور  سفن  تمرح  هک  دیشاب  بقارم 
زیمآ هنعط  یا  هنوگ  هب  نم  ۀدز  تشحو  نادنزرف  اب   . دینکن دنخشیر  ارم  نھذ  هداس 
هب ور  نیا  زا  ؛  دزاس یم  دوبان  ار  سفن  تمرح  ندوب  لطاب  لطاع و   . دینکن راتفر 

هاگن لوغشم  ار  دوخ  ناش  یباختنا  یاھراک  اب  هراومھ  هک  دیھد  زردنا  دوخ  ناردارب 
مھارف راک  دنتسھ  راکیب  هک  ییاھنآ  یارب  هک  دنھد  جرخ  هب  ار  یشالت  رھ  ، و  دنراد

. دننک

نینچ هب  رصقم  دنوادخ  توکلم  شریذپ  هب  نانز  نادرم و  نتشاد  او  یارب  هاگچیھ 
هار زا  تبحم  اب  ردپ  کی   . دیوشن اھنآ  ندناسرت  ۀتسیاشان  یاھکیتکات  دربراک 

. دزاس یمن  شا   هنالداع  طیارش  زا  تعاطا  هب  راداو  ار  شنادنزرف   ، ندناسرت

اب یفطاع  یوق  تاساسحا  هک  درب  دنھاوخ  یپ  دنوادخ  توکلم  نادنزرف  یزور 
ریثأت تحت  بیجع  یا  هنوگ  هب  تدش و  هب   . دنتسین ربارب  یھلا  حور  یاھیربھار 

هب صاخ  یناکم  هب  نتفر  ای  راک و  کی  ماجنا  هب  لیم  هک  یدح  ات   ، نتفرگ رارق  یزیچ 
نکاس حور  یاھیربھار  ییاھ  هزیگنا  نینچ  هک  تسین  ینعم  نیدب  ًاموزل   ، دیآ دوجو 

. دنتسھ

زا هک  یناسک  ۀیلک   . دیھد رادشھ  داضت  ورملق  اب  هطبار  رد  نارادنامیا  یمامت  هب 
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هبرجت ار  داضت  نیا  دیاب  دننک  یم  راذگ  یحور  رتالاب  یگدنز  هب  مسج  رد  یگدنز 
ای داضت  دننک  یم  یگدنز  ورملق  ود  زا  یکی  ۀطیح  رد  ًافرص  هک  ییاھنآ  یارب   . دننک
حطس ود  نیب  راذگ  ناراگزور  لوط  رد  یگمھ  اما   ، دراد دوجو  یکدنا  یمگردرس 
هب ندش  دراو  رد   . دنتسھ تیعطق  مدع  یردق  ندومن  هبرجت  هب  موکحم  یگدنز 
نآ تامازلا  زا  ای  دیزیرگب  نآ  یاھتیلوئسم  زا  دیناوت  یمن  امش   ، دنوادخ توکلم 

راب تسا و  ناسآ  دنوادخ  تراشب  غوی  دیشاب : هتشاد  رطاخ  هب  اما   ، دینک بانتجا 
. تسا کبس  تقیقح 

تخس تایح  نان  روضح  نیع  رد  هک  تسا  یا  هنسرگ  یاھناور  زا  ولمم  ایند 
رد تخس  دنک  یم  یگدنز  اھنآ  نورد  رد  هک  ییادخ  ِدوخ  یارب  اھناسنا  ؛  دنا هنسرگ 

یوجتسج رد  هتسخ  یاھاپ  دنموزرآ و  بولق  اب  اھناسنا   . دنتسھ وجتسج 
لصفالب سرتسد  رد  یگمھ  هک  نآ  لاح   ، دنتسھ دنوادخ  توکلم  یاھ  هنیجنگ 

کی یارب  اھنابداب  هک  تسا  یزیچ  نآ  بھذم  یارب  نامیا   . دنشاب یم  هدنز  نامیا 
یارب  . یگدنز ۀفاضا  راب  کی  هن   ، تسا تردق  شیازفا  کی  نیا  ؛  دنتسھ یتشک 

نیا نآ  ، و  دراد دوجو  هزرابم  کی  طقف  دنوش  یم  دراو  دنوادخ  توکلم  هب  هک  ییاھنآ 
ربارب رد  نآ  ، و  دراد دربن  کی  طقف  رادنامیا   . دننک القت  گرتس  ینامیا  اب  هک  تسا 

. تسا یروابان —  کش — 

شزومآ ار  دنوادخ  اب  یتسود  ًافرص  امش   ، دنوادخ توکلم  تراشب  ۀظعوم  رد 
ییاریگ نانز  نادرم و  یارب  دننامھ  یا  هنوگ  هب  یناحور  یرایمھ  نیا  . و  دیھد یم 
اھوزرآ و هک  تفای  دنھاوخ  ار  یزیچ  نآ  ود  رھ  هک  ظاحل  نیدب   ، تشاد دھاوخ 
دییوگب نم  نادنزرف  هب   . درک دھاوخ  اضرا  ًاعقاو  رتشیب  همھ  زا  ار  اھنآ  ۀژیو  یاھنامرآ 
اھنآ یاھیتسس  هب  تبسن  رھمرپ و  اھنآ  تاساسحا  هب  تبسن  اھنت  هن  نم  هک 
ترارش هب  تبسن  محر و  یب  هانگ  هب  تبسن  نینچمھ  هکلب   ، متسھ ابیکش 

رد اما   ، متسھ نتورف  میالم و  مردپ  روضح  رد  یتسار  هب  نم   . مشاب یم  رابدربان 
ینامسآ ردپ  تساوخ  دض  رب  هناراکھانگ  شروش  یدمع و  یراکترارش  هک  ییاج 

. متسھ تشذگ  یب  یتخسرس  اب  هزادنا  نامھ  هب   ، دراد دوجو  نم 

هدنیآ یاھلسن   . دینک ریوصت  نیگمغ  درم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  راگزومآ  دیابن  امش 
خوش شزیگنا  ، و  ام ۀناھاوخ  کین  یلد  هدنز   ، ام یداش  ششخرد  زا  نینچمھ 
تردق رد  هک  بوخ  ربخ  یواح  یمایپ  ام   . تفای دنھاوخ  یھاگآ  ام  کین  یعبط 

نیون و یگدنز  اب  ام  بھذم   . میراد یم  مالعا  ار  تسا  ریگ  همھ  شا  هدننک  نوگرگد 
یداش زا  راشرس  دنریذپ  یم  ار  شزومآ  نیا  هک  ییاھنآ   . دپت یم  دیدج  یناعم 
هدنیازف ینامداش   . دنتسھ هنادواج  یداش  زا  ریزگان  ناشبولق  رد  دنتسھ و 

. دنتسھ نئمطم  دنوادخ  هب  عجار  هک  تسا  ییاھنآ  یمامت  ۀبرجت  هشیمھ 

یزوسلد نماان  یاصع  هب  نداد  هیکت  زا  هک  دیھد  شزومآ  نارادنامیا  یمامت  هب 
دوخ هب  تبسن  یزوسلد  رد  یور  هدایز  اب  دیناوت  یمن  امش   . دننک بانتجا  نیغورد 
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ِییاونمھ ۀناراکبیرف  ریثأت  زا  هک  دینک  شالت  هناقداص  ؛  دیروآ دوجو  هب  یوق  یرتکاراک 
هتشاد یزوسلد  عاجش  ریلد و  یاھمدآ  هب  تبسن   . دینک بانتجا  تبیصم  رد  فرص 
هک یلدزب  یاھناور  نآ  هب  تبسن  دح  زا  شیب  یزوسلد  زا  هک  نیا  نمض   ، دیشاب
هب  . دینک عانتما  دنتسیا  یم  یگدنز  یاھنومزآ  لباقم  رد  ددرم  یا  هنوگ  هب  طقف 

هب  . دیھدن یرادلد  دنوش  یم  میلست  القت  نودب  ناشیاھیراوشد  ربارب  رد  هک  ییاھنآ 
یزوسلد امش  هب  تبسن  اھنآ  لباقتم  یزوسلد  ۀطساو  هب  ًافرص  دوخ  ناعونمھ 

. دیھدن ناشن 

هاگآ دوخ -  یھلا  روضح  هب  تبسن  نانیمطا  زا  هرابکی  هب  نم  نادنزرف  هک  یماگنھ 
، تخاس دھاوخ  الاو  ار  ناور   ، داد دھاوخ  هعسوت  ار  نھذ  ینامیا  نینچ   ، دنوش یم 

افرژ ار  یحور  کرد   ، دوزفا دھاوخ  یداش  رب   ، دومن دھاوخ  تیوقت  ار  تیصخش 
دھاوخ شیازفا  ار  ندش  عقاو  تبحم  دروم  ندرک و  تبحم  یورین  ، و  دیشخب دھاوخ 

. داد

دنوش یم  دراو  دنوادخ  توکلم  هب  هک  ییاھنآ  هک  دیھد  شزومآ  نارادنامیا  ۀیلک  هب 
تینوصم تعیبط  لومعم  عیاجف  هب  تبسن  ای  نامز  تاقافتا  هب  تبسن  نآ  ۀطساو  هب 

یریگشیپ ندش  لکشم  راچد  زا  دنوادخ  تراشب  هب  ندرک  رواب   . دنوش یمن  هداد 
هریچ امش  رب  یراوشد  هک  یماگنھ  هک  درک  دھاوخ  نیمضت  اما   ، درک دھاوخن 

اب دیروآ و  نامیا  نم  هب  هک  دینک  تأرج  امش  رگا  دیسرت . دیھاوخن  امش  دوش  یم 
ِیمتح ریسم  هب  عطق  روط  هب  راک  نیا  ماجنا  اب   ، دینک یوریپ  نم  زا  لد  ناج و 
تامیالمان زا  ار  امش  هک  مھد  یمن  هدعو  امش  هب  نم   . دش دیھاوخ  دراو  هصمخم 

یمامت نایم  زا  امش  هارمھ  هب  هک  مھد  یم  لوق  امش  هب  اما   ، مزاس اھر  یگدنز 
. منک روبع  اھنآ 

هنابش باوخ  ۀدامآ  اھنآ  هک  نیا  زا  شیپ   ، نارادنامیا زا  هورگ  نیا  هب  یسیع  و 
ار اھنآ  دندینش  ار  اھراتفگ  نیا  هک  ییاھنآ  . و  داد یرتشیب  رایسب  یاھشزومآ   ، دنوش
رد هک  نویراوح  نالوسر و  ۀیکزت  یارب  ار  اھنآ  بلغا  دنتشاد و  یمارگ  دوخ  بولق  رد 

. دندومن ییوگزاب  دنتشادن  روضح  اھنآ  ندش  هتفگ  ماگنھ 

لیئانَتَن اب  وگتفگ  - 4

. دندرک یم  راک  شناراکمھ  لیئانَتَن و  هک  ییاج   ، تفر الیبَا  هب  یسیع  سپس  و 
تیعجرم زا  دیسر  یم  رظن  هب  هک  یسیع  نانخس  زا  یخرب  ۀطساو  هب  لیئانَتَن 

نیا رد  ور  نیا  زا   . دش نارگن  رایسب  دھاک  یم  یناربع  سدقم  ۀدش  هتخانش  نوتم 
ادج نارگید  زا  ار  یسیع  لیئانَتَن   ، خساپ شسرپ و  لومعم  ۀرود  زا  دعب   ، بش

رد ار  تقیقح  نم  ات  ینک  دامتعا  نم  هب  یناوت  یم  ایآ   ، داتسا : ” دیسرپ تخاس و 
سدقم نوتم  زا  یشخب  طقف  وت  هک  مدش  هجوتم  نم  ؟  منادب سدقم  باتک  اب  هطبار 
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نم ، و  تسا رتھب  همھ  زا  هک  ار  یشخب  منیب  یم  هک  روطنآ   ، یزومآ یم  ام  هب  ار 
راتفگ هک  ار  یناربع  نانھاک  یاھشزومآ  نیا  وت  هک  منک  یم  طابنتسا  روطنیا 

زا شیپ  یتح  هک  وت   ، ینک یم  در  تسھ  دنوادخ  دوخ  نانخس  یسوم  تعیرش 
سدقم باتک  ۀرابرد  تقیقح   . یا هدوب  تشھب  رد  ادخ  اب  یسوم  میھاربا و  ناراگزور 
خساپ  ، دینش ار  دوخ  مگردرس  یراوح  شسرپ  یسیع  هک  یماگنھ  ؟ “ تسیچ

: داد

نوتم هب  یناربع  نانھاک  هک  روطنآ  نم  ؛  یا هدومن  یرواد  یتسرد  هب  وت   ، لیئانَتَن ”
اب عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  طرش  نیا  هب  نم   . منک یمن  هاگن  نآ  هب  دنرگن  یم  سدقم 

عومجم رد  اھنآ  اریز   ، ییوگن دوخ  ناردارب  هب  ار  اھزیچ  نیا  هک  درک  مھاوخ  تبحص  وت 
یاھشزومآ یسوم و  تعیرش  راتفگ   . دنرادن یگدامآ  شزومآ  نیا  شریذپ  یارب 

ناراگزور رد  طقف  سدقم  نوتم   . دندوبن دوجوم  میھاربا  نامز  زا  شیپ  سدقم  باتک 
رد اھنیا  هک  یلاح  رد   . دنا هدش  یروآ  درگ  میراد  ار  اھنآ  ام  هزورما  هک  یلکش  هب  ریخا 

نینچمھ  ، دنتسھ یدوھی  مدرم  رتالاو  یاھنامرآ  اھ و  هشیدنا  یاھنیرتھب  ۀدنریگ  رب 
ردپ یاھشزومآ  تشرس و  رگنایامن  هجو  چیھ  هب  هک  دنتسھ  یدایز  بلاطم  یواح 
باختنا ار  یقیاقح  نآ  دیاب  نم   ، رتھب یاھشزومآ  نایم  زا  ور  نیا  زا   . تسین ینامسآ 

. دنوش یروآدرگ  دنوادخ  توکلم  تراشب  یارب  دیاب  هک  میامن 

یخرب ، و  سدقم یاھناسنا  اھنآ  زا  یخرب   ، دنتسھ اھناسنا  راک  اھ  هتشون  نیا  ”
مھف نازیم  اھشرگن و  رگنایامن  اھباتک  نیا  یاھشزومآ   . سدقم نادنچ  هن  رگید 

یزاسراکشآ کی  ناونع  هب   . دنتشاد أشنم  نآ  رد  اھنآ  هک  دنتسھ  یناراگزور 
زیمآاطخ سدقم  نوتم   . دنرت نانیمطا  لباق  اھنیلوا  هب  تبسن  اھنیرخآ   ، تقیقح
ۀدنریگ رب  رد  اھنآ   ، نکن هابتشا  اما   ، دنراد یناسنا  أشنم  عومجم  رد  دنتسھ و 

رد ماگنھ  نیا  رد  هک  دنشاب  یم  یناحور  تقیقح  یبھذم و  درخ  ۀعومجم  نیرتھب 
. دنتسھ ندش  تفای  لباق  ایند  یمامت 

هتشون دنراد  دوخ  رب  ار  اھنآ  مان  هک  یصاخشا  طسوت  اھباتک  نیا  زا  یرایسب  ”
مک هدش  هتفھن  اھنآ  رد  هک  یقیاقح  شزرا  زا  هجو  چیھ  هب  رما  نیا  اما   ، دندشن
یگدنز زگرھ  سنوی  رگا  یتح   ، دشابن تیعقاو  کی  سنوی  ناتساد  رگا   . دنک یمن 

دنوادخ رھم  ینعی   ، تسا هتفھن  ناتساد  نیا  رد  هک  یفرژ  تقیقح  زاب   ، دوب هدرکن 
ناعونمھ هک  یناسک  نآ  یمامت  نامشچ  رد   ، نایدوھیریغ حالطصا  هب  اونین و  یارب 

نوتم نیا   . دشاب رادروخرب  یرتمک  شزرا  زا  دیابن  هجو  چیھ  هب   ، دنراد تسود  ار  دوخ 
رد هک  دنتسھ  ییاھناسنا  لامعا  اھ و  هشیدنا  رگنایامن  اریز  دنتسھ  سدقم 

زا ار  دوخ  یاھتشادرب  نیرتالاب  اھ  هتشون  نیا  رد  ، و  دندوب ادخ  یوجتسج 
بلاطم یواح  سدقم  ِنوتم  نیا   . دنتشاذگ اج  هب  سدقت  ، و  تقیقح  ، یراکتسرد
ِینونک یاھشزومآ  وترپ  رد  اما   ، دایز رایسب   ، تسا تقیقح  هک  دنتسھ  یدایز 

دنتسھ یدایز  بلاطم  ۀدنریگ  رب  رد  نینچمھ  اھ  هتشون  نیا  هک  یناد  یم  وت   ، امش
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هب ما  هدمآ  نم  هک  یتبحماب  یادخ   ، دنشاب یم  ینامسآ  ردپ  زیمآاطخ  رگ  هولج  هک 
. مزاس راکشآ  ایند  یمامت 

ار قیتع  دھع  راثآ  نیا  هک  هدن  هزاجا  دوخ  هب  زگرھ  هظحل  کی  یارب  یتح   ، لیئانَتَن ”
گنج هب  هک  داد  نامرف  وت  ناکاین  هب  تبحم  اب  یادخ  دیوگ  یم  وت  هب  هک  ینک  رواب 

نیا  . دنناسرب لتق  هب  ار  ناکدوک —  ، و  نانز  ، نادرم ناشنانمشد —  یمامت  دنورب و 
اھنیا ، و  دندوبن سدقم  نانچنآ  هک  ییاھناسنا   ، دنتسھ اھناسنا  یاھفرح  اھ  هتشون 
، و یقالخا  ، ینالقع تیعضو  هشیمھ  سدقم  نوتم  نیا   . دنتسین دنوادخ  مالک 
سکعنم هشیمھ  هدومن و  سکعنم  دنتخاس  ار  اھ  هتشون  نیا  هک  ار  ییاھنآ  یونعم 
ایعشا ات  لیئوماس  زا  ناربمایپ  هک  روطنیمھ  هک  یدرکن  هجوت  ایآ   . دومن دنھاوخ 

شیازفا هوھی  میھافم  هوکش  ییابیز و  دننک  یم  هضرع  ار  دوخ  یاھ  هتشاگن 
شزومآ روظنم  هب  سدقم  نوتم  نیا  هک  یشاب  هتشاد  دای  هب  دیاب  وت  ؟ و  دبای یم 
هفسالف ای  ناسیون  خیرات  راک  اھنیا   . دنا هدش  هتشون  یونعم  تیادھ  یبھذم و 

. دنتسین

سدقم و نوتم  ِقلطم  لامک  زا  هابتشا  تشادرب  نیا  ًافرص  زیچ  نیرتراب  تقر  ”
ۀدننک مگردرس  زیمآاطخ و  ریسفت  هکلب   ، تسین نآ  یاھشزومآ  ندوب  ریذپاناطخ 
رد هک  تسا  میلشروا  رد  راکایر  نادھاز  نابتاک و  طسوت  سدقم  تاجتشون  نیا 

زین سدقم و  نوتم  ِندوب  شخب  ماھلا  نیرتکد  اھنآ  نونکا  . و  دنتسھ تنس  تراسا 
نیا ربارب  رد  مامت  تیدج  اب  ات  تفرگ  دنھاوخ  راک  هب  نآ  زا  ار  دوخ  طلغ  ریسافت 
زگرھ  ، لیئانَتَن  . دننک یگداتسیا  دنوادخ  توکلم  تراشب  رتدیدج  یاھشزومآ  
تلم کی  ای  لسن و  کی  هب  طقف  ار  تقیقح  یزاسراکشآ  ردپ  هک  نکن  شومارف 

هب دنتسھ  تقیقح  لابند  هب  هک  قاتشم  ناگدنیوج  زا  یرایسب   . دزاس یمن  دودحم 
ًاموادم هدوب و  دیمون  مگردرس و  سدقم  نوتم  ندوب  لماک  نیرتکد  نیا  ۀطساو 

. دوب دنھاوخ 

اھناسنا نورد  رد  شا  هدنز  یلجت  اب  هک  تسا  یحور  نامھ   ، تقیقح تیعجرم  ”
کی ۀتفای  ماھلا  رھاظ  هب  هاگآ و  رتمک  یاھناسنا  ۀدرم  تارابع  هن  ، و  دنک یم  یگدنز 

ماھلا یگدنز  زا  ناتساب  نارود  سدقم  یاھناسنا  نیا  رگا  یتح  . و  رگید لسن 
راتفگ هک  تسین  ینعم  نیدب  رما  نیا   ، دندوب دنم  هرھب  یھلا  حور  زا  راشرس  شخب و 

ام هزورما   . تسا هدوب  هتفای  ماھلا  یناحور  رظن  زا  هباشم  یا  هنوگ  هب  اھنآ 
زا نم  هک  یتقو   ، ادابم ات   ، مینک یمن  تبث  ار  دنوادخ  توکلم  تراشب  نیا  یاھشزومآ 

هب تعرس  هب  نم  یاھشزومآ  زا  دوخ  ریسفت  عونت  ۀجیتن  رد  امش   ، متفر ایند  نیا 
رتھب همھ  زا  لسن  نیا  یارب   . دیوش میسقت  تقیقح  یوج  هزیتس  ددعتم  یاھھورگ 
شراگن زا  هک  نیا  نمض   ، میھد ناشن  دوخیگدنز  رد  ار  قیاقح  نیا  ام  هک  تسا  نیا 

. میزرو بانتجا  اھنآ 

هدرک سمل  یرشب  تشرس  هک  ار  یزیچ   . نک هجوت  بوخ  نم  نانخس  هب  لیئانَتَن  ”
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هب ناسنا  نھذ  قیرط  زا  یھلا  تقیقح   . دشاب ریذپاناطخ  دناوت  یمن  هاگچیھ  دشاب 
. یمسق تینابر  یبسن و  صولخ  اب  هشیمھ  اما   ، دشخردب دناوت  یم  یتسار 

زا ناگدننیرفآ  طقف  اما   ، دشاب یریذپاناطخ  قاتشم  تسا  نکمم  قولخم 
. دنرادروخرب یریذپاناطخ 

اھنیا هک  تسا  نیرتکد  نیا  سدقم  نوتم  نوماریپ  شزومآ  یاطخ  نیرتگرزب  اما  ”
تأرج مدرم  دنمدرخ  ناھذا  اھنت  هک  دنتسھ  درخ  زیمآرارسا و  ۀدش  رھم  یاھباتک 

، دنتسین هدش  رھم  یاھزیچ  یھلا  تقیقح  یاھیزاسراکشآ   . دنراد ار  نآ  ریسفت 
نوتم رون   . هنارکف هتوک  یرابدرب  مدع  ، و  بصعت  ، یرشب ینادان  ۀطساو  هب  رگم 
کیرات تافارخ  ۀطساو  هب  دوش و  یم  وس  مک  بصعت  ۀطساو  هب  طقف  سدقم 

لقع طسوت  بھذم  هک  تسا  هدش  نیا  زا  عنام  سدقت  زا  تسردان  سرت   . دوش یم 
یا هنوگ  هب  هتشذگ  ِسدقم  تاجتشون  ِتیعجرم  زا  سرت   . دوش یرادساپ  تیارد  و 
ار دنوادخ  تراشب  دیدج  رون  هزورما  قداص  یاھناور  هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  رثؤم 
ندید قاتشم  ًادیدش  رگید  لسن  ِسانشادخ  یاھناسنا  نیمھ  هک  یرون   ، دنریذپب

. دندوب نآ 

ِناراگزومآ زا  یخرب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  اھنیا  یمامت  ۀبنج  نیرتزیگنا  مغ  اما  ”
نیا شیبامک  اھنآ   . دنناد یم  ار  تقیقح  نیا  ًاقیقد  ییارگ  تنس  نیا  ِسدقت 
یقالخا رظن  زا  اھنآ  اما   ، دنمھف یم  لماک  روط  هب  ار  سدقم  نوتم  یاھتیدودحم 
تاجتشون اب  هطبار  رد  ار  تقیقح  اھنآ   . دنتسھ قداصان  ینالقع  رظن  زا  لدزب و 

مدرم زا  ار  هدننک  ناشیرپ  تایعقاو  نیا  دنھد  یم  حیجرت  اما   ، دنناد یم  سدقم 
هولج هنوگژاو  هدومن و  فیرحت  ار  سدقم  نوتم  اھنآ  ور  نیا  زا  . و  دنراد هاگن  ناھنپ 

، یقالخا درخ  ۀنیجنگ  ناونع  هب  سدقم  تاجتشون  هب  هک  نیا  یاج  هب  ، و  دنھد یم 
، دننک عوجر  اھلسن  ریاس  سانشادخ  یاھناسنا  یناحور  شزومآ  ، و  یبھذم ماھلا 

یاھزیچ رد  یتیعجرم  هنازور و  یگدنز  راو  هدرب  تایئزج  یارب  ییامنھار  ار  اھنآ 
“. دننک یم  یناحورریغ 

قامعا رد  اھتدم  وا   . دش هکوش  نشور و  داتسا  یاھ  هتفگ  ۀطساو  هب  لیئانَتَن 
وگتفگ نیا  اب  هطبار  رد  یسیع  جارعم  زا  دعب  ات  وا  اما   ، درک رکف  وگتفگ  نیا  هب  شناور 
شزومآ لماک  ناتساد  نتفگ  زا  زین  ماگنھ  نآ  رد  یتح  ؛ و  تفگن یزیچ  سک  چیھ  هب 

. تشاد میب  داتسا 

یسیع بھذم  تبثم  تعیبط  - 5

تبثم تعیبط  اب  هطبار  رد  یسیع   ، درک یم  راک  بوقعی  هک  ییاج   ، هیفلدالیف رد 
دوخ تاراھظا  یط  وا  هک  یماگنھ   . داد شزومآ  نویراوح  هب  دنوادخ  توکلم  تراشب 
رتشیب رگید  یاھشخب  هب  تبسن  سدقم  نوتم  یاھتمسق  زا  یخرب  تشاد  مالعا 
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کاروخ یاھنیرتھب  اب  هک  داد  زردنا  دوخ  ناگدنونش  هب  ، و  دنتسھ تقیقح  یواح 
: دیسرپ درک و  عطق  ار  داتسا  نانخس  بوقعی   ، دننک هیذغت  ار  دوخ  یاھناور  یونعم 

نوتم زا  ار  رتھب  تاعطق  هنوگچ  ییوگب  ام  هب  ینک و  فطل  تسا  نکمم  داتسا  ”
یرآ : ” داد خساپ  یسیع  و  ؟ “ مینک باختنا  دوخ  یصخش  ۀیکزت  یارب  سدقم 

هک دیورب  ییاھشزومآ  نآ  لابند  هب  دیناوخ  یم  ار  سدقم  نوتم  هک  یماگنھ   ، بوقعی
: لثم  ، دنرادروخرب یھلا  ییابیز  هنادواج و  تقیقح  زا 

. روآ دوجو  هب  نم  رد  کاپ  یبلق   ، ادنوادخ ”

. دوب مھاوخن  زیچ  چیھ  هب  جاتحم  ؛  تسا نم  نابش  دنوادخ  ”

. دیرادب تسود  ناتدوخ  نوچمھ  ار  دوخ  ۀیاسمھ  ”

مھاوخ تسد  رد  ار  امش  تسار  تسد   ، امش یادخ   ، نادزی  ، نم هک  ارچ  ”
. درک مھاوخ  کمک  وت  هب  ؛  سرتن تفگ : مھاوخ  ، و  تفرگ

“. تخومآ دنھاوخن  ار  گنج  رگید  زین  اھتلم  ”

ار یناربع  سدقم  نوتم  نیرتھب  یسیع  هک  تسا  یا  هویش  ۀدننک  فیصوت  نیا  و 
توکلم دیدج  تراشب  یاھشزومآ  رد  شیاجنگ  یارب  شناوریپ و  شزومآ  یارب 

هب دنوادخ  یکیدزن  ۀشیدنا  بھاذم  ریاس   . تفرگ یم  راک  هب  هنازور  روط  هب  دنوادخ 
نوچمھ ناسنا  یارب  ار  دنوادخ  هجوت  یسیع  اما   ، دندوب هدرک  هضرع  ار  ناسنا 

سپس داد و  هولج  شلفکت  تحت  نادنزرف  یزورھب  یارب  تبحم  اب  ردپ  کی  ینارگن 
دنوادخ ندوب  ردپ  نیرتکد  بیترت  نیدب  . و  تخاس شبھذم  داینب  ار  شزومآ  نیا 
ناسنا تمدخ  دنوادخ و  شتسرپ   . تخاس یرورض  ار  ناسنا  یردارب  ماجنا 

تشادرب ار  یدوھی  بھذم  یاھنیرتھب  یسیع   . دیدرگ وا  بھذم  رھوج  هعومجم و 
لیدبت دنوادخ  توکلم  تراشب  نیون  یاھشزومآ  رد  دنمشزرا  ۀنیمز  کی  هب  ار  نآ  و 

. دومن

. دومن دراو  یدوھی  بھذم  لعفنم  یاھنیرتکد  هب  ار  تبثم  لمع  حور  یسیع 
مکح یزیچ  نآ  تبثم  ماجنا  هب   ، ینییآ تاموزلم  زا  یفنم  تعاطا  یاج  هب  یسیع 

. تشاد یم  موزلم  دنتفریذپ  یم  ار  نآ  هک  ییاھنآ  یارب  شدیدج  بھذم  هک  درک  یم 
نآ ِنداد  ماجنا  ًالمع  هکلب   ، فرص ِندروآ  نامیا  هن  لماش  اھنت  یسیع  بھذم 

هک دادن  شزومآ  وا   . تشاد یم  موزلم  دنوادخ  توکلم  تراشب  هک  دوب  ییاھزیچ 
یعامتجا تمدخ  هک  نیا  هکلب   ، تسا یعامتجا  تمدخ  لماش  شبھذم  رھوج 

. تسا نیتسار  بھذم  حور  ندوب  اراد  صخشم  تاریثأت  زا  یکی 

هک یلاح  رد   ، درکن گنرد  سدقم  نتم  کی  رتھب  ۀمین  نتفرگ  راک  هب  رد  یسیع 
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ناتدوخ نوچمھ  ار  دوخ  ۀیاسمھ   ” ، شگرزب زردنا  وا   . دومن در  ار  رتزیچان  شخب 
دوخ مدرم  نادنزرف  زا  : ” دیوگ یم  هک   ، تفرگ سدقم  باتک  زا  ار  دیرادب “ تسود 
یسیع “ . دیرادب تسود  ناتدوخ  نوچمھ  ار  دوخ  ۀیاسمھ  هکلب   ، دیریگن ماقتنا 

. دومن در  ار  یفنم  شخب  هک  یلاح  رد  تفرگ  راک  هب  ار  سدقم  نتم  نیا  تبثم  شخب 
یماگنھ : ” تفگ وا   . درک تفلاخم  لعفنم  ًافرص  ای  یفنم  تمواقم  مدع  اب  یتح  وا 

، دیتسیان اجنآ  لعفنم  شوماخ و   ، دنز یم  یلیس  امش  ۀنوگ  کی  هب  نمشد  کی  هک 
راک نیرتھب  هک  ینعم  نیدب  ؛  دیناخرچب ار  دوخ  رگید  ۀنوگ  تبثم  یدرکیور  اب  هکلب 

یاھریسم زا  ار  ناتراکاطخ  ردارب  لاعف  یا  هنوگ  هب  ات  دیھد  ماجنا  ار  نکمم 
“. دینک تیادھ  هناراکتسرد  یگدنز  رتھب  یاھھار  هب  دیزاس و  رود  زیمآ  ترارش 

تبثم یا  هنوگ  هب  یگدنز  تیعضو  رھ  ربارب  رد  هک  تخاس  مزلم  ار  شناوریپ  یسیع 
نآ دامن  هک  رگید  شنک  رھ  ای  رگید  ۀنوگ  ندناخرچ   . دنھد ناشن  شنکاو  کاب  یب  و 

تیصخش ۀناعاجش  ، و  لاعف  ، عطاق زاربا  ، و  دنک یم  هبلاطم  ار  یماگشیپ   ، دشاب
. دراد یم  موزلم  ار  رادنامیا 

رد ًادمع  تسا  نکمم  هک  ییاھنآ  یاھیتمرح  یب  هب  یفنم  میلست  ماجنا  زا  یسیع 
دنیآرب ترارش  ربارب  رد  تمواقم  مدع  هب  ناگدننک  لمع  هب  دوخ  شرگن  لیمحت  ددص 
رد دیاب  شناوریپ  هک  درک  یرادفرط  هاگدید  نیا  زا  ضوع  رد  اما   ، درکن یرادبناج 

دح نآ  ات   ، دنشاب رایشھ  دنمدرخ و  رورش  هب  تبسن  کین  ِتبثم  عیرس و  شنکاو 
هک دینکن  شومارف   . دنوش هریچ  ترارش  رب  یکین  اب  رثؤم  یا  هنوگ  هب  دنناوتب  هک 

. تسا ترارش  نیرتداھندب  زا  رتدنمتردق  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب  نیتسار  یکین 
هک سک  نآ  رھ  دیراذگب  : ” داد شزومآ  ار  یراکتسرد  زا  تبثم  صخاش  کی  داتسا 
شیوخ یاھتیلوئسم  لماک  روط  هب  دراگنا و  هدیدان  ار  دوخ   ، دشاب نم  دیرم  دراد  وزرآ 

درک یگدنز  نانچ  وا  بیترت  نیدب  و  “ . دنک لابند  ارم  هنازور  روط  هب  دریگ و  هدھع  هب  ار 
قیرط زا  دنوادخ  تراشب  ۀبنج  نیا  و  “ . دز یم  کین  راک  ماجنا  هب  تسد  هتسویپ   ” هک
وا  . دش هداد  ناشن  یبوخ  هب  تفگ  یم  شناوریپ  هب  اھدعب  هک  یرایسب  یاھلیثمت 

هدھع هب  ار  ناشفیاظو  ییابیکش  اب  هک  درکن  بیغرت  قیوشت و  ار  شناوریپ  زگرھ 
تازایتما یرشب و  یاھتیلوئسم  ِلماک  دح  رد  قایتشا  یژرنا و  اب  هک  نیا  هکلب  دنریگ 

. دننک یگدنز  دنوادخ  توکلم  رد  ناشیھلا 

یا هنوگ  هب  یدرف  یتقو  هک  داد  شزومآ  دوخ  نویراوح  هب  یسیع  هک  یماگنھ 
تک هب  ردقنآ  وا   ، دننک میدقت  مھ  ار  رگید  سابل  دیاب  اھنآ   ، درب ار  اھنآ  تک  هنالداعریغ 
یوریپ زا  ار  راکاطخ  ات   ، تبثم یراک  ماجنا  ۀدیا  هب  هکلب   ، تشادن هراشا  مود  یعقاو 
زاب هریغ  و  مشچ — “ کی  یازا  رد  مشچ  کی   — ” ییوج ماقتنا  یمیدق  زردنا  زا 
یتلادع یب  ینابرق  ای  لعفنم  ربجنر  کی  طقف  ای  ییوج  ماقتنا  ۀدیا  زا  یسیع   . دراد
ربارب رد  تمواقم  ندرک و  هلباقم  هار  هس  تبسانم  نیا  هب  وا   . دوب رجزنم  ندش 

: داد شزومآ  اھنآ  هب  ار  ترارش 
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. تسردان اما  تبثم  شور  نداد —  یراکترارش  اب  ار  یراکترارش  باوج  - 1

. یفنم ًالماک  شور  تمواقم —  نودب  هوکش و  نودب  یراکترارش  زا  یربجنر  - 2

رب یکین  اب  هک  یروط   ، عاضوا رب  طلست   ، نداد یکین  اب  ار  ترارش  خساپ  - 3
. تسرد تبثم و  شور  دوش —  لصاح  یگریچ  ترارش 

ار وا  راب  هک  تخاس  روبجم  ارم  یا  هبیرغ  رگا   ، داتسا : ” دیسرپ نویراوح  زا  یکی  رابکی 
هبیرغ هک  یلاح  رد  : ” داد خساپ  یسیع  ؟ “ منکب دیاب  هچ  منک  لمح  لیام  کی  یارب 

یاھدرکیور نینچ  زا   . شکب هآ  ییاھر  یارب  نیشنن و  ینک  یم  شنزرس  بل  ریز  ار 
یا هنوگ  هب  هک  یراک  ماجنا  هب  یناوت  یمن  رگا   . دوش یمن  لصاح  یراکتسرد  لعفنم 

. ینک لمح  مود  ِلیام  یارب  ار  راب  یناوت  یم  لقادح   ، یشیدنایب تسا  تبثم  رترثؤم 
“. دناشک یم  شلاچ  هب  ار  سانشن  ادخ  فصنمریغ و  ۀبیرغ  خسار  مزع  نآ 

شومارف رد  یعس  دشخب و  یم  ار  مدان  ناراکھانگ  هک  ییادخ  اب  هطبار  رد  نایدوھی 
، یسیع ندمآ  زا  شیپ  ات  اما   ، دندوب هدینش  دنک  یم  اھنآ  تسیاشان  یاھراک  ندرک 
؛ دندوب هدینشن  دورب  هدشمگ  ۀرب  نتفای  لابند  هب  هک  ییادخ  اب  هطبار  رد  اھناسنا 
هب لیام  ار  اھنآ  هک  یتقو  ، و  دش یم  مدقشیپ  ناراکھانگ  نتفای  یارب  هک  ییادخ 
بھذم رد  تبثم  ناشن  نیا   . دومن یم  ینامداش  تفای  یم  یردپ  لزنم  هب  تشگزاب 
زردنا کی  هب  ار  ییالط  یفنم  ۀدعاق  وا  . و  تفای میمعت  وا  یاھاعد  هب  یتح  یسیع 

. تخاس لیدبت  یرشب  فاصنا  ِتبثم 

خسار یا  هنوگ  هب  نھذ  ۀدننک  فرحنم  تایئزج  زا  شیاھشزومآ  یمامت  رد  یسیع 
یزاب ِضحم  هنارعاش  ۀراعتسا  زا  درک و  یم  زارتحا  نیذآرپ  نابز  زا  وا   . دومن یم  زیھرپ 
ادا کچوک  تانایب  رد  ار  گرزب  یناعم  راو  تداع  روط  هب  وا   . دیزرو یم  بانتجا  تاغل  اب 

نوچمھ اھ  هژاو  یرایسب  یراج  یناعم   ، یرگنشور روظنم  هب  یسیع   . دومن یم 
نیرترثؤم هب  وا   . درک یم  هنوراو  ار  کچوک  یاھ  هچب  ، و  یریگیھام  ، هیامریمخ  ، کمن

. درک یم  سایق  هریغ  تیاھن و  یب  اب  ار  هقیقد  ، و  تفرگ یم  راک  هب  ار  هسیاقم  هجو 
نیرتگرزب اما  “ . دنک یم  تیادھ  ار  روک  هک  یروک   ” لثم  ، دندوب ریگمشچ  وا  ریواصت 

. دوب نآ  ندوب  یعیبط  دوش  یم  تفای  وا  ۀنایارگنشور  شزومآ  رد  هک  یتوق  ۀطقن 
اب ار  ناور  نیداینب  یاھزاین  وا   . دروآ نیمز  هب  تشھب  زا  ار  بھذم  ۀفسلف  یسیع 

. دروآ رد  ریوصت  هب  یفطاع  نیون  ۀیطع  کی  نیون و  شنیب  کی 

لدجَم هب  تشگزاب  - 6

هب ناور  اھدص   . دوب زیمآ  تیقفوم  یدح  ات  سیلوپاکد  رد  یا  هتفھ  راھچ  تیرومأم 
ناشیاھراک نداد  همادا  رد  نارگتراشب  نالوسر و  ، و  دندش هتفریذپ  دنوادخ  توکلم 
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. دنتشاد یدنمشزرا  ۀبرجت  یسیع  یصخش  یروف  روضح  شزیگنا  نودب 

لدجم کراپ  رد  یلبق  رارق  قیرط  زا  نارگراک  هورگ  یمامت   ، ربماتپس  16 ، هعمج رد 
لیکشت رادنامیا  دصکی  زا  شیب  زا  لکشتم  ییاروش  تبس  زور  رد   . دندش عمج 

روط هب  دنوادخ  توکلم  راک  شرتسگ  یارب  هدنیآ  یاھحرط  نآ  یط  ، و  داد هسلج 
هافر اب  هطبار  رد  دندوب و  رضاح  دوواد  ناروآ  مایپ   . دنتفرگ رارق  هظحالم  دروم  لماک 
هیھت شرازگ  رواجم  قطانم  ، و  لیلج  ، هرماس  ، هیدوھی رساترس  رد  نارادنامیا 

. دندرک

روآ مایپ  هورگ  تامدخ  گرزب  شزرا  زا  ماگنھ  نیا  رد  یسیع  ناوریپ  زا  یکدنا  دادعت 
نیطسلف رساترس  رد  ار  نارادنامیا  اھنت  هن  ناروآ  مایپ   . دندرک ینادردق  لماک  روط  هب 
یاھزور نیا  لوط  رد  هکلب   ، دنداد رارق  طابترا  رد  نالوسر  یسیع و  اب  رگیدکی و  اب 

یارب اھنت  هن   ، دندرک تمدخ  تاھوجو  ناگدننک  یروآ  عمج  ناونع  هب  نینچمھ  کیرات 
هدزاود یاھ  هداوناخ  زا  تیامح  یارب  نینچمھ  هکلب   ، شنارای یسیع و  شاعم  رارما 

. رگتراشب هدزاود  لوسر و 

، داد لاقتنا  محل  تیب  هب  نوربح  زا  ار  دوخ  یتایلمع  هاگیاپ  رنبَا  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح 
کی دوواد   . دوب هیدوھی  رد  دوواد  ناروآ  مایپ  یزکرم  داتس  نینچمھ  مود  ناکم  نیا  و 

ناگدنود نیا   . درک داجیا  ادیس  تیب  میلشروا و  نایم  هنابش  یناسرربخ  سیورس 
یناسرربخ سیلوپوتیس  راچیس و  رد  ، و  دندرک یم  کرت  ار  میلشروا  رصع  زور  رھ 

. دندیسر یم  ادیس  تیب  هب  دعب  دادماب  رد  هناحبص  ماگنھ  ات  ، و  دندرک یم 

زا ناشیاھشالت  ۀرود  نیرخآ  زاغآ  یارب  هک  نیا  زا  شیپ  شنارای  یسیع و  نونکا 
نیا  . دندش یم  هدامآ  تحارتسا  هتفھ  کی  یارب  دنوش  هدامآ  دنوادخ  توکلم  بناج 

شزومآ هظعوم و  زا  یراکیپ  هب  ایرپ  رد  تیرومأم  اریز   ، دوب اھنآ  تحارتسا  نیرخآ 
نارود ینایاپ  یاھدادخر  ماجنا  میلشروا و  هب  اھنآ  دورو  ماگنھ  ات  هک  دش  لیدبت 

. تفای همادا  یسیع  ینیمز  یگدنز 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 168
رزاعلیا ندرک  هدنز 

روبع یناتب  یکیدزن  رد  هپت  کون  زا  یسیع  هک  روطنیمھ   ، رھظ زا  دعب  یمک 
رید ، و  دوب هدرم  هک  دوب  زور  راھچ   ، رزاعلیا وا  ردارب   . دش وا  رادید  مزاع  اترام   ، درک یم 
هداد رارق  غاب  رود  یاھتنا  رد  اھنآ  یصوصخ  ۀربقم  رد  رھظ  زا  دعب  هبنشکی  ماگنھ 
هدناتلغ دوخ  یاج  رد   ، هبنشجنپ  ، زور نیا  دادماب  رد  هربقم  یدورو  گنس   . دوب هدش 

. دوب هدش 

، دنداتسرف مایپ  یسیع  یارب  رزاعلیا  یرامیب  اب  هطبار  رد  میرم  اترام و  هک  یماگنھ 
هک دنتسناد  یم  اھنآ   . دھد یم  ماجنا  یراک  نآ  رطاخ  هب  داتسا  هک  دندوب  نئمطم 
راک یسیع  هک  دنتشاد  دیما  یتخس  هب  هچ  رگ  ، و  تسا رامیب  رایسب  ناشردارب 
یافش یارب  وا  تردق  هب   ، دیایب اھنآ  یرای  هب  ات  دنک  کرت  ار  دوخ  ۀظعوم  شزومآ و 

نابز هب  ار  شخبافش  تارابع  وا  دندرک  یم  رکف  هک  دنتشاد  نانیمطا  نانچ  یرامیب 
نیا زا  دعب  تعاس  دنچ   ، درم رزاعلیا  یتقو  . و  دبای یم  افش  ًاروف  رزاعلیا  ، و  دروآ یم 

وا گرم  هک  دندرک  لالدتسا  نینچ   ، دومن کرت  هیفلدالیف  دصقم  هب  ار  یناتب  دصاق  هک 
هک نیا  ات   ، دوب هدشن  علطم  ناشردارب  یرامیب  زا  داتسا  هک  هداد  خر  تلع  نیا  هب 

. دوب هتشذگ  وا  گرم  زا  تعاس  نیدنچ  ، و  دوب هدش  رید  رایسب 

سپ هدنود  هک  مایپ  نیا  ۀطساو  هب  ناشرادنامیا  ناتسود  یمامت  هارمھ  هب  اھنآ  اما 
دصاق  . دندش ریحتم  دایز  ۀزادنا  هب  دروآ  هبنش  هس  رھظ  زا  شیپ  یناتب  هب  ندیسر  زا 
هار گرم  هب  یرامیب  نیا  یتسار  هب  تفگ ...” : یسیع  دینش  هک  دیزرو  رارصا 
اھنآ یارب  یمایپ  وا  ارچ  هک  دنمھفب  دنتسناوت  یمن  اھنآ  نینچمھ  “ . درب یمن 

. درکن کمک  داھنشیپ  ای  داتسرفن و 

دندمآ اجنآ  هب  میلشروا  زا  نارگید  رواجم و  کچوک  یاھ  هدکھد  زا  یرایسب  ناتسود 
یدوھی کی  نادنزرف  وا  نارھاوخ  رزاعلیا و   . دنھد یرادلد  ار  راوگوس  نارھاوخ  ات 

. دوب یناتب  کچوک  ۀدکھد  ۀتسجرب  نکاس  هک  یسک   ، دندوب دنمتفارش  دنمتورث و 
طسوت  ، دندوب یسیع  ۀشتآ  ود  ناوریپ  زا  ینالوط  یتدم  هس  رھ  هک  نیا  مغر  هب  و 

اھناتسکات و  . دندوب مارتحا  دروم  رایسب  دنتخانش  یم  ار  نانآ  هک  ییاھنآ  یمامت 
اھنآ ندوب  دنمتورث  ، و  دوب هدیسر  ثرا  هب  اھنآ  هب  یکیدزن  نآ  رد  نوتیز  گرزب  یاھغاب 
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کی نتشاد  یارب  اھنآ  هک  دوش  یم  صخشم  رتشیب  هچ  رھ  تیعقاو  نیا  ۀطساو  هب 
ود رھ   . دندوب رادروخرب  یلام  ییاناوت  زا  ناشدوخ  کالما  رد  نیفدت  یصوصخ  ۀربقم 

. دندوب هدش  نفد  هربقم  نیا  رد  شیپ  زا  اھنآ  نیدلاو 

هتفر ورف  دوخ  هودنا  مغ و  رد  دوب و  هدیشک  تسد  یسیع  ندمآ  ۀشیدنا  زا  میرم 
نآ رد  هظحل  نآ  ات  تسرد  یتح   ، دوب هتسب  دیما  یسیع  ندمآ  هب  اترام  اما   ، دوب
موم رھم و  ار  نآ  یدورو  دندناتلغ و  هربقم  یولج  رد  ار  گنس  اھنآ  هک  یدادماب 

احیرا ۀداج  هب  هک  داد  دومنھر  هیاسمھ  ناوجون  کی  هب  وا  ماگنھ  نآ  رد  یتح   . دندرک
داد ربخ  اترام  هب  هک  دوب  ناوجون  نیمھ  ؛ و  دزودب مشچ  یناتب  قرش  ات  هپت  کون  زا 

. دنوش یم  کیدزن  شناتسود  یسیع و  هک 

وت رگا   ، داتسا  ” ، دیشک دایرف  ، و  داتفا وا  یاپ  هب   ، دید ار  یسیع  اترام  هک  یماگنھ 
وا اما   ، دوب هدش  یدایز  سرت  راچد  اترام  نھذ  درم “! یمن  نم  ردارب   ، یدوب اجنیا 

لمع زرط  زا  رزاعلیا  گرم  اب  هطبار  رد  وا  ، و  دادن هار  دوخ  هب  یدیدرت  هنوگچیھ 
نایاپ هب  ار  دوخ  نخس  وا  هک  یماگنھ   . دربن لاؤس  ریز  ار  نآ  دومنن و  داقتنا  یسیع 
: تفگ ، و  درک دنلب  دوخ  یاھاپ  یور  زا  ار  وا  ، و  درک زارد  تسد  یسیع   ، دناسر
اترام سپس  “ . تساخ دھاوخرب  گرم  زا  وت  ردارب  ، و  شاب هتشاد  نامیا  طقف   ، اترام ”

؛ تساخ دھاوخرب  گرم  زا  نیسپاو  زور  زیخاتسر  رد  وا  هک  مناد  یم  نم  : ” داد خساپ 
“. داد دھاوخ  وت  هب  ام  ردپ   ، یھاوخب ادخ  زا  وت  هچ  رھ  هک  مراد  نامیا  نونکا  یتح  و 

زیخاتسر و نم  : ” تفگ درک و  هاگن  اترام  نامشچ  هب  ًامیقتسم  یسیع  سپس 
هدنز رگید  راب   ، دریمب رگا  یتح   ، دروایب نامیا  نم  هب  هک  سک  نآ  ؛  متسھ تایح 
رواب نم  هب  دنک و  یگدنز  نم  رد  یقیقح  یا  هنوگ  هب  هک  سک  رھ   . دش دھاوخ 

و ؟ “ یراد نامیا  نیا  هب  وت  ایآ   ، اترام  . درم دھاوخن  زگرھ  یتسار  هب  دشاب  هتشاد 
هدنھد تاجن  وت  هک  ما  هتشاد  رواب  اھتدم  نم   ، یرآ : ” داد خساپ  داتسا  هب  اترام 

“. دیایب ایند  نیا  هب  دیاب  هک  نآ  یتح   ، هدنز یادخ  دنزرف   ، یتسھ

تفر و لزنم  لخاد  هب  هرابکی  هب  اترام   ، تفرگ ار  میرم  غارس  یسیع  هک  نیا  زا  سپ 
و “ . تسا هتفرگ  ار  وت  غارس  تساجنیا و  داتسا  : ” تفگ شرھاوخ  هب  نانکاوجن 
یسیع رادید  هب  ناباتش  تساخرب و  تعرس  هب   ، دینش ار  نیا  میرم  هک  یماگنھ 

زا ادتبا  رد  اترام  هک  ییاج   ، دوب ناکم  نآ  رد  زونھ   ، هناخ زا  یا  هلصاف  اب  یسیع   . تفر
هک یماگنھ   ، دندوب وا  اب  میرم  نداد  یلست  یارب  هک  یناتسود   . دوب هدرک  رادید  وا 
هک دندرب  نامگ  اریز   ، دندرک بیقعت  ار  وا   ، دش جراخ  تساخرب و  تعرس  هب  وا  دندید 

. دور یم  هربقم  هب  نتسیرگ  یارب  وا 

. دندوب یسیع  تخسرس  نانمشد  دنتشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  ییاھنآ  زا  یرایسب 
نیا هب  نینچمھ  ، و  دنیبب ییاھنت  هب  ار  وا  ات  دمآ  نوریب  اترام  هک  دوب  لیلد  نیا  هب 
ار وا  غارس  یسیع  هک  دزاس  علطم  ار  میرم  ات  تفر  لخاد  هب  هنایفخم  وا  تلع 
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هنوگ رھ  زا  دوب  لیام   ، دوب یسیع  ندید  قاتشم  هک  یلاحرد  اترام   . تسا هتفرگ 
گرزب هورگ  کی  نایم  هب  وا  یناھگان  ندمآ  ببس  هب  تسناوت  یم  هک  نکمم  یریگرد 

نمض هک  دوب  نیا  اترام  دصق   . دنک بانتجا  دھد  خر  وا  یمیلشروا  نانمشد  زا 
نیا ماجنا  رد  وا  اما   ، دنامب لزنم  رد  ناشناتسود  اب   ، یسیع زا  میرم  لابقتسا 
روط هب  ار  دوخ  اذل  دندرک و  بیقعت  ار  میرم  یگمھ  اھنآ  اریز   ، دنام ماکان  هشقن 

. دنتفای داتسا  روضح  رد  هرظتنمریغ 

هب  ، دید ار  یسیع  وا  هک  یماگنھ  ، و  دومن تیادھ  یسیع  یوس  هب  ار  میرم  اترام 
نم ردارب   ، یدوب اجنیا  وت  رگا  طقف  : ” دیشک دایرف  ، و  داتفا نیمز  رب  وا  یاھاپ 

رزاعلیا گرم  رطاخ  هب  یگمھ  اھنآ  هنوگچ  دید  یسیع  هک  یماگنھ  و  درم “! یمن 
. تشگ هتخیگنارب  یزوسلد  زا  وا  حور   ، دننک یم  یراوگوس 

هب  ، دیوگب دماشوخ  یسیع  هب  تسا  هتفر  میرم  هک  دندید  نارادازع  هک  یماگنھ 
تبحص داتسا  اب  ود  رھ  میرم  اترام و  هک  نیا  نمض   ، دندیشک رانک  یھاتوک  ۀلصاف 
ردپ هب  ات  دندومن  تفایرد  یرتشیب  زیمآدنپ  هدنھد و  نیکست  یاھمالک  دندرک و 

. دنوش میلست  لماک  روط  هب  یھلا  تساوخ  هب  دنشاب و  هتشاد  یوق  ینامیا 

راوگوس و نارھاوخ  رزاعلیا و  یارب  شرھم  نایم  زیتس  اب  یسیع  یناسنا  نھذ 
نایدوھی نیا  زا  یخرب  طسوت  هک  تفوطع  یرھاظ  شیامن  یارب  شریقحت  یرازیب و 

. دوب هدش  هتخیگنارب  ًادیدش  دش  یم  هداد  ناشن  تین  دب  ، و  راکتیانج  ، نامیا یب 
نیا زا  یخرب  طسوت  رزاعلیا  یارب  یرھاظ  یرابجا و  یرادازع  شیامن  زا  یسیع 

اھنآ بولق  رد  هناراکایر  هودنا  نیا  هک  ارچ   ، دوب دونشخان  هتفشآرب و  نیغورد  ناتسود 
نیا زا  یخرب   ، دوجو نیا  اب   . دوب هارمھ  شدوخ  یارب  رایسب  ۀناتخسرس  ینمشد  اب 

. دندوب هداوناخ  یعقاو  ناتسود  اریز   ، دندوب قداص  دوخ  یرادازع  رد  نایدوھی 

رزاعلیا ۀربقم  رد  - 1

زا ادج   ، دومن میرم  اترام و  نداد  یلست  فرص  ار  هظحل  دنچ  یسیع  هک  نیا  زا  دعب 
“. نیبب ایب و  : ” تفگ اترام  سپس  ؟ “ دیا هداد  رارق  اجک  ار  وا  : ” دیسرپ اھنآ  زا   ، نارادازع
، دومن لابند  ار  اھنآ  توکس  رد  نیگھودنا  رھاوخ  ود  هارمھ  هب  داتسا  هک  روطنیمھ  و 

ار وا  ناکشا  دندرک  یم  لابند  ار  اھنآ  هک  تسود  ِنایدوھی  هک  یماگنھ   . درک هیرگ 
هک یسک  ایآ   . تشاد تسود  ار  وا  ردقچ  دیرگنب  : ” تفگ اھنآ  زا  یکی   ، دندید

یریگشیپ درم  نیا  ندرم  زا  تسناوت  یمن  تخاس  یم  انیب  ار  نایانیبان  نامشچ 
یعیبط راغ  کی   ، دندوب هداتسیا  یگداوناخ  ۀربقم  ربارب  رد  اھنآ  ماگنھ  نیا  ات  ؟ “ دنک
دودح غاب  نیمز  هعطق  رود  یاھتنا  رد  هک  یا  هرخص  ۀنیچ  رد   ، یریزارس ای   ، کچوک

. دوب هدمآ  الاب  توف  یس 
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ًاقیقد یسیع  نتسیرگ  تلع  هک  دوش  هداد  حیضوت  یرشب  ناھذا  هب  تسا  راوشد 
یھلا یاھ  هشیدنا  یرشب و  تاساسحا  عومجم  تبث  هب  ام  هک  یلاح  رد   . دوب هچ 

، یصاصتخا ۀدننک  میظنت  نھذ  اب  هطبار  رد   ، تاشراگن یور  زا   ، میراد یسرتسد 
هب ام   . میتسین نئمطم  ًاعومجم  یساسحا  یاھیلجت  نیا  یعقاو  تلع  نوماریپ 
نیا رد  هک  ساسحا  هشیدنا و  نیدنچ  تلع  هب  یسیع  هک  میراد  لیامت  رواب  نیا 

: نوچمھ  ، درک هیرگ  دنتشذگ  یم  وا  نھذ  زا  هظحل 

یارب وا  ؛  دومن سح  میرم  اترام و  یارب  ار  رابھودنا  نیتسار و  یزوسلد  کی  وا  - 1
قیمع یعقاو و  رھم  کی  دندوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردارب  هک  نارھاوخ  نیا 

. تشاد یرشب 

ًافرص یخرب  قداص و  یخرب  هک   ، نارادازع تیعمج  روضح  ۀطساو  هب  وا  نھذ  - 2
یرادازع یرھاظ  تاشیامن  نیا  زا  هشیمھ  وا   . دوب ناشیرپ  دندوب  رھاظتم 

هب دنتشاد و  تسود  ار  ناشردارب  نارھاوخ  هک  تسناد  یم  وا   . دوب دنسرخان 
دنناوت یم  ًالامتحا  داضتم  تاساسحا  نیا   . دنتشاد نامیا  نادنمرواب  تاجن 

. درک هوکش  وا  هربقم  هب  اھنآ  ندش  کیدزن  اب  ارچ  هک  دنھد  ناشن 

. دوب ددرم  یتسار  هب  یناسنا  یگدنز  هب  رزاعلیا  ندنادرگزاب  هب  تبسن  وا  - 3
یارب شتسود  ندنادرگزاب  زا  یسیع  اما   ، دنتشاد زاین  وا  هب  ًاعقاو  وا  نارھاوخ 

دیاب رزاعلیا  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  هک  یخلت  رازآ  تیذا و  ندومن  هبرجت 
نیرتگرزب ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ببس  هب  هک  یرازآ   ، دوب فسأتم  دنک  لمحت 

. تشگ یم  لصاح  ناسنا  دنزرف  یھلا  یورین  شیامن 

نیا هچ  رگا  مینک : وگزاب  ار  هدنزومآ  بلاج و  تیعقاو  کی  میراد  هزاجا  ام  نونکا  و 
راکشآ یرشب  روما  رد  لامرن  یعیبط و  ًارھاظ  دادخر  کی  تروص  هب  هتشون 

هک یلاح  رد   . تسا رادروخرب  یبناج  بلاج  رایسب  یاھ  هولج  یخرب  زا   ، دوش یم 
رد ، و  تفگ وا  هب  رزاعلیا  یرامیب  اب  هطبار  رد  ، و  تفر یسیع  دزن  هبنشکی  دصاق 
لاح نامھ  رد   ،“ درب یمن  هار  گرم  هب   ” رما نیا  هک  داتسرف  مایپ  یسیع  هک  یلاح 
رگا ؟ “ دیا هداد  رارق  اجک  ار  وا  : ” دیسرپ نارھاوخ  زا  یتح  تفر و  یناتب  هب  ًاصخش  وا 
رب ، و  یگدنز نیا  ۀقیرط  قباطم  داتسا  هک  دھد  یم  ناشن  ًارھاظ  اھنیا  یمامت  هچ 

ناھج دانسا   ، دوجو نیا  اب   ، تفر یم  شیپ  یرشب  نھذ  دودحم  یھاگآ  قبط 
یارب رزاعلیا  گرم  لابند  هب  یسیع  یصاصتخا  ۀدننک  میظنت  هک  دنزاس  یم  راکشآ 

، و درک رداص  ینیمارف  هرایس  رد  رزاعلیا  یرکف  ۀدننک  میظنت  دودحمان  ِنتشاد  هاگن 
ار دوخ  سفن  نیرخآ  رزاعلیا  هک  نیا  زا  شیپ  هقیقد  هدزناپ  تسرد  نامرف  نیا  هک  نیا 

. دیدرگ تبث  دشکب 

هدنز ار  وا  هک  تسناد  یم  دریمب  رزاعلیا  هک  نآ  زا  شیپ  یتح  یسیع  یھلا  نھذ  ایآ 
مینک یم  تبث  هلیسو  نیدب  هک  ار  هچنآ  طقف  ام   . میناد یمن  ام  ؟  درک دھاوخ 
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. میناد یم 

دنخشیر وا  یفطاع  تاشیامن  هب  هک  دنتشاد  لیامت  یسیع  نانمشد  زا  یرایسب 
ارچ  ، تشاد تیمھا  وا  یارب  ردقنیا  درم  نیا  رگا  : ” دنتفگ دوخ  نایم  اھنآ  ، و  دننزب

ارچ  ، دننک یم  اعدا  اھنآ  هک  تسا  نآ  وا  رگا  ؟  درک ربص  ردقنآ  یناتب  هب  ندمآ  زا  شیپ 
تاجن دراد  تسود  هک  ار  ییاھنآ  دناوت  یمن  وا  رگا  ؟  دادن تاجن  ار  دوخ  زیزع  تسود 
رایسب یاھ  هویش  هب  اھنآ  و  ؟ “ دراد یا  هدیاف  هچ  لیلج  رد  اھ  هبیرغ  نداد  افش   ، دھد
. دنداد هولج  زیچان  ار  وا  یاھراک  اھشزومآ و  دندرک و  دنخشیر  ار  یسیع  رگید 

نیا رد   ، مین ود و  تعاس  دودح  رد  هبنشجنپ  رھظ  زا  دعب  نیا  رد   ، بیترت نیدب  و 
تمدخ هب  طوبرم  راک  نیرتگرزب  یارجا  یارب  هنحص  یناتب  کچوک  رایسب  ۀدکھد 

رد وا  روھظ  لوط  رد  یھلا  تردق  شیامن  نیرت  میظع   ، نیمز ۀرک  رد  نادابن  لیئاکیم 
دنب دیق و  زا  وا  ییاھر  زا  دعب  وا  دوخ  زیخاتسر  هک  ارچ   ، تشگ هدامآ  ًالماک   ، مسج

. تسویپ عوقو  هب  یناسنا  هاگتسیز 

هورگ روضح  زا  یکرد  چیھ  دندوب  هدش  عمج  رزاعلیا  ربق  لباقم  رد  هک  یکچوک  هورگ 
لاح رد  نونکا  هدامآ و  ِیربھر  تحت  هک  ینامسآ  تادوجوم  ماسقا  عاونا و  میظع 

دندوب هدمآ  درگ  یسیع  یصاصتخا  ۀدننک  میظنت  نامرف  هب  لیئربج و  راظتنا 
نامرف یارجا  ۀدامآ  دندرب و  یم  رس  هب  راظتنا  رد  ناجیھ  روش و  اب  اھنآ   . دنتشادن

. دندوب دوخ  بوبحم  یاورنامرف 

اج زا  ار  گنس   ” ، دروآ نابز  هب  ار  زیمآروتسد  تارابع  نیا  یسیع  هک  یماگنھ 
ار رزاعلیا  ندرک  هدنز  شیامن  ات  دندش  هدامآ  ینامسآ  ۀدمآ  درگ  یاھھورگ   ،“ دیرادرب

لماش ندرک  هدنز  زا  لکش  نیا   . دنروآرد ارجا  هب  شیناسنا  مسج  لکش  هب 
لکش هب  یناسنا  تاقولخم  ندرک  هدنز  لومعم  کینکت  زا  هک  تسا  ییاھدرکراک 
رتشیب رایسب  ینامسآ  یاھتیصخش  دنمزاین  تسا و  رتراوشد  بتارم  هب  ایشناروم 

. تسا ناھج  تالیھست  زا  رتگرزب  رایسب  یھدنامزاس  کی  و 

گنس داد  روتسد  هک  دندینش  ار  یسیع  نامرف  نیا  میرم  اترام و  هک  یماگنھ 
دیما میرم   . دندش داضتم  تاساسحا  زا  ولمم   ، دوش هدناتلغ  رانک  هب  ربق  لباقم 

نامیا رد  یدح  ات  هک  نیا  نمض  اترام  اما   ، دوش یم  هدنز  رزاعلیا  هک  تشاد 
لکش رد  رزاعلیا  هک  دوب  نارگن  رتشیب  سرت  نیا  ۀطساو  هب   ، دوب میھس  شرھاوخ 

: تفگ اترام   . دشابن هضرع  لباق  ناشناتسود  ، و  نویراوح  ، یسیع هب  شیرھاظ 
، تسا هدرم  نم  ردارب  هک  تسا  زور  راھچ  نونکا  ؟  میناتلغب رانک  هب  ار  گنس  دیاب  ایآ  ”

نینچمھ اترام  “ . تسا هدش  زاغآ  وا  ندب  ندش  یشالتم  ماگنھ  نیا  ات  هک  یروط 
یاج زا  گنس  هک  تسا  هدرک  تساوخرد  داتسا  ارچ  دوبن  نئمطم  اریز  تفگ  ار  نیا 
راب نیرخآ  یارب  تساوخ  یم  طقف  یسیع  دیاش  درک  رکف  وا  ؛  دوش هتشادرب  دوخ 
ندناتلغ رانک  هب  رد  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دوبن ناسکی  تابث و  اب  وا  راتفر   . دنیبب ار  رزاعلیا 
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هب یرامیب  نیا  هک  متفگن  امش  هب  لوا  زا  ایآ  : ” تفگ یسیع   ، دندرک گنرد  گنس 
نیا زا  دعب  ؟ و  مشخب ققحت  ار  دوخ  ۀدعو  هک  ما  هدماین  نم  ایآ  ؟  درب یمن  هار  گرم 
ار دنوادخ  لالج   ، دیشاب هتشاد  رواب  طقف  رگا   ، متفگن ایآ   ، مدمآ امش  دزن  نم  هک 

دینک و رواب  ات  دیشک  دھاوخ  لوط  ردقچ  ؟  دیراد کش  هچ  یارب  سپ  ؟  دید دیھاوخ 
؟“ دینک تعاطا 

ناگیاسمھ کمک  اب  وا  نویراوح   ، دیسر نایاپ  هب  یسیع  نانخس  هک  یماگنھ 
. دندناتلغ رانک  هب  ربق  یدورو  زا  ار  نآ  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  گنس  قاتشم 

ریشمش کون  رد  رھز  ۀرطق  موس  زور  نایاپ  ات  هک  دوب  نیا  نایدوھی  جیار  داقتعا 
ار دوخ  لماک  ریثأت  مراھچ  زور  رد  ور  نیا  زا   ، دنک یم  راک  هب  عورش  گرم  ۀتشرف 
موس زور  نایاپ  ات  تسا  نکمم  هک  دندرک  یم  جاتنتسا  نینچ  اھنآ   . تسا هتشاذگ 
هدرم ندب  هب  ندیشخب  ناج  ددص  رد  ، و  دنز هسرپ  ربق  شوح  لوح و  رد  ناسنا  حور 

راپسھر مراھچ  زور  زاغآ  زا  شیپ  یحور  نینچ  هک  دنتشاد  رواب  ًایوق  اھنآ  اما  ؛  دیآرب
. دوش یم  هدرک  تمیزع  ِحاورا  ورملق 

ۀیلک ناھذا  رد  ناگدرم  حاورا  تمیزع  ناگدرم و  اب  هطبار  رد  اھرواب  تاداقتعا و  نیا 
هک یناسک  ۀیلک  یارب  ًابقاعتم  دنتشاد و  روضح  رزاعلیا  ربق  رد  نونکا  هک  یناسک 

هک درک  یم  داجیا  ار  نانیمطا  نیا  دنونشب  دوب  عوقو  فرش  رد  هک  ار  هچنآ  دوب  نکمم 
ِیصخش درکراک  قیرط  زا  هدرم  ندرک  هدنز  دروم  کی  ًاتقیقح  یتسار و  هب  نیا 

. دشاب یم  تسا  تایح “ زیخاتسر و   ” تشاد مالعا  هک  یسک 
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هداتسیا ربق  ربارب  رد  اھناسنا  زا  هرفن  جنپ  لھچ و  ًابیرقت  هورگ  نیا  هک  روطنیمھ 
یناتک یاھراون  رد  هک  ار  رزاعلیا  لکش  صخشمان  یا  هنوگ  هب  دنتسناوت  یم   ، دندوب

دوب هدش  هداد  رارق  نیفدت  راغ  ینییاپ  تسار  تمس  یوکس  رد  دوب و  هدش  هدیچیپ 
هنیس رد  ًابیرقت  یاھسفن  ِتوکس  رد  ینیمز  تاقولخم  نیا  هک  یلاح  رد   . دننیبب

رد هدامآ  ینامسآ  تادوجوم  زا  یمیظع  هورگ   ، دندوب هداتسیا  اجنآ  رد  هدش  سبح 
. دنوش لمع  ۀنحص  دراو  لیئربج  ناش  هدنامرف  تمالع  اب  ات  دنتفرگ  رارق  دوخ  یاج 

ارم تساوخرد  وت  هک  مرازگساپس   ، ردپ : ” تفگ درک و  هاگن  نامسآ  هب  یسیع 
اما  ، یونش یم  ارم  هشیمھ  وت  هک  مناد  یم  نم   . یتخاس هدروآرب  ار  نآ  یدینش و 

، میوگ یم  نخس  وت  اب  هنوگ  نیدب  دنا  هداتسیا  نم  رانک  رد  اجنیا  هک  ییاھنآ  رطاخ  هب 
رد هک  دننادب  دنناوتب  اھنآ  هک  نیا  ، و  یا هداتسرف  ایند  نیا  هب  ارم  وت  هک  دنروآ  نامیا  ات 

هک یماگنھ  و  “ . ینک یم  راک  نم  اب  وت  میتسھ  نآ  ماجنا  ۀناتسآ  رد  ام  هک  هچنآ 
!“ ایب نوریب  رزاعلیا  : ” دیشک دایرف  دنلب  یادص  اب   ، دناسر مامتا  هب  ار  شیاعد 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



تادوجوم میظع  هورگ   ، دندنام یقاب  تکرح  یب  یرشب  نارظان  نیا  هچ  رگا 
رد  . دندوب وپاکت  رد  دحتم  لمع  اب  یگمھ  هدننیرفآ  مالک  زا  تعاطا  رد  ینامسآ 

هب عورش  رزاعلیا  ناجیب  ماگنھ  نیا  ات  ِلکش  نیمز  ۀرک  تقو  هب  هیناث  هدزاود  تسرد 
. تسشن دوب  هدش  هداد  رارق  نآ  یور  هک  یگنس  ۀچقات  ۀبل  رد  ًاروف  دومن و  تکرح 

هدیشوپ لامتسد  کی  اب  وا  تروص  ، و  دوب هدش  هدیچیپ  ربق  یاھسابل  رد  وا  ندب 
وا : ” تفگ یسیع   ، داتسیا هدنز  روط  هب  اھنآ  لباقم  رد  وا  هک  روطنیمھ  . و  دوب هدش 

“. دورب دیراذگب  دینک و  زاب  ار 

سرت تدش  زا  اھنآ   . دنتخیرگ لزنم  هب   ، میرم اترام و  اب  نویراوح  زج  هب   ، یگمھ
، دندنام اھنآ  زا  یخرب  هک  یلاح  رد   . دندوب هدش  هدز  تفگش  دوب و  هدیرپ  ناشگنر 

. دنتفر دوخ  لزانم  هب  ناباتش  یرایسب 

تسا و ینعم  هچ  هب  ربق  سابل  دیسرپ  درک و  مالس  نویراوح  یسیع و  هب  رزاعلیا 
هک یلاح  رد   ، دنتفر تمس  کی  هب  نویراوح  یسیع و   . تسا هدش  رادیب  غاب  رد  ارچ 

رزاعلیا هب  دیاب  وا   . تفگ وا  هب  رزاعلیا  ندش  هدنز  ، و  نیفدت  ، گرم اب  هطبار  رد  اترام 
یگدنز هب  هبنشجنپ  رد  نونکا  دوب و  هدرم  هبنشکی  رد  وا  هک  داد  یم  حیضوت 

چیھ تفر  ورف  گرم  باوخ  رد  هک  یماگنھ  زا  وا  هک  ارچ   ، دوب هدش  هدنادرگزاب 
. تشادن نامز  تشذگ  زا  یھاگآ 

هک  ، یسیع یصاصتخا  ۀدننک  میظنت   ، دمآ یم  نوریب  ربق  زا  رزاعلیا  هک  روطنیمھ 
هک رزاعلیا  نیشیپ  ۀدننک  میظنت  هب   ، دوب یلحم  ناھج  نیا  رد  دوخ  عون  سیئر  نونکا 
زا درم  ناور  نھذ و  رد  ینیزگ  ینکس  هک  داد  نامرف  درُب  یم  رس  هب  راظتنا  رد  نونکا 

. دریگ رس  زا  ار  هتساخرب  گرم 

وناز داتسا  یاھاپ  ربارب  رد  شنارھاوخ  هارمھ  هب  ، و  تفر یسیع  دزن  رزاعلیا  سپس 
ار وا  تفرگ و  ار  رزاعلیا  تسد  یسیع   . دنک رکش  ار  ادخ  دنک و  یرازگساپس  ات  دز 
هب هک  یناسک  ۀیلک  طسوت  داد  خر  وت  یارب  هک  هچنآ   ، مرسپ : ” تفگ ، و  دومن دنلب 

یلکش هب  اھنآ  هک  نیا  زج  هب   ، دش دھاوخ  هبرجت  زین  دنراد  رواب  تراشب  نیا 
نیا اب  هطبار  رد  تقیقح  ۀدنز  دھاش  کی  وت   . تساخ دنھاوخرب  گرم  زا  رت  لالجرپ 
هب یگمھ  نونکا  راذگب  اما   . متسھ تایح  زیخاتسر و  نم  دوب : یھاوخ  نم  ۀتفگ 

“. مینک هیذغت  ار  یکیزیف  یاھندب  نیا  میورب و  لزنم  لخاد 

ۀدمآ درگ  ۀفاضا  یاھھورگ  لیئربج   ، دندز یم  مدق  هناخ  یوس  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ 
نآ یط  هک  ار  یدروم  نیرخآ  دروم و  نیلوا  هک  نیا  نمض   ، دومن صخرم  ار  ناگتشرف 
تبث دوب  هدش  هدنز  ایشنروی  رد  یکیزیف  ۀدرم  ندب  لکش  رد  یناسنا  قولخم  کی 

. دومن

هک تسناد  یم  وا   . تسا هداد  خر  هچ  هک  دمھفب  تسناوت  یم  یتخس  هب  رزاعلیا 
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هدش رادیب  هتفر و  باوخ  هب  هک  دروآ  دای  هب  تسناوت  یم  طقف  اما   ، دوب ضیرم  رایسب 
ًالماک اریز  دیوگب  ربق  رد  زور  راھچ  نیا  نوماریپ  یزیچ  چیھ  تسناوتن  زگرھ  وا   . دوب
. درادن دوجو  نامز  دنور  یم  ورف  گرم  باوخ  رد  هک  ییاھنآ  یارب   . دوب شوھیب 

اھنت نارگید   ، دندروآ نامیا  یسیع  هب  یرایسب  گرتس  راک  نیا  ۀجیتن  رد  هچ  رگا 
رد ناتساد  نیا  دعب  زور  رھظ  ات   . دندومن درط  ار  وا  دندرک و  رت  تخس  ار  ناشبلق 
ات دنتفر  یناتب  هب  نانز  نادرم و  زا  یریثک  دادعت   . دش شخپ  میلشروا  رساترس 
لاح ناشیرپ  هدز و  تشحو  یاھیسیرف  ، و  دننک تبحص  وا  اب  دننیبب و  ار  رزاعلیا 
صخشم دنناوتب  ات   ، دنداد ناوخارف  ناباتش  دوھی  یلاع  یاروش  ییامھدرگ  یارب 

. دوش ماجنا  دیاب  یراک  هچ  ریخا  یاھدادیور  نیا  اب  هطبار  رد  دننک 
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ۀدوت نامیا  ماکحتسا  یارب  دوب  هتساخرب  گرم  زا  هک  یدرم  نیا  تداھش  هچ  رگا 
ناربھر درکیور  یور   ، دوب رثؤم  رایسب  دنوادخ  یھاشداپ  تراشب  هب  نارادنامیا 

ار نانآ  میمصت  هک  نیا  زج  هب   ، تشاذگن یریثأت  چیھ  میلشروا  نانارمکح  یبھذم و 
. دومن عیرست  وا  راک  نتخاس  فقوتم  یسیع و  یدوبان  یارب 

نیا یور  ات  داد  هسلج  لیکشت  دوھی  یلاع  یاروش   ، هعمج دعب  زور  کی  تعاس  رد 
ود زا  شیب  زا  دعب  ؟ “ مینک هچ  دیاب  یرصان  یسیع  اب  : ” دنک قمعت  رتشیب  شسرپ 
هک درک  هئارا  یا  همانعطق  صخشم  یسیرف  کی   ، خلت دنت و  ۀرظانم  ثحب و  تعاس 

رساترس یارب  وا  هک  دومن  مالعا  ، و  داد یم  ناوخارف  یسیع  یروف  گرم  هب 
گرم میمصت  هب  یمسر  روط  هب  ار  دوھی  یلاع  یاروش  تسا و  دیدھت  کی  لیئارسا 

. موسر ۀیلک  زا  یچیپرس  رد  همکاحم و  نودب   ، دومن دھعتم 

هک دنداد  یم  اوتف  یدوھی  ناربھر  زا  مارتحا  دروم  هورگ  نیا  رابکی  هاگ  دنچ  رھ 
نیناوق نتشاذگ  اپریز  ۀنیمز  رد  رگید  رامشیب  تاماھتا  ییوگرفک و  مرج  هب  یسیع 
دح نیا  ات  نآ  زا  شیپ  رابکی  یتح  اھنآ   . دوش همکاحم  ریگتسد و  یدوھی  سدقم 
هک دوب  یراب  نیتسخن  نیا  اما   ، دریمب دیاب  وا  دندرک  مالعا  هک  دندوب  هتفر  شیپ 
شراگن هب  همکاحم  کی  زا  شیپ  ار  وا  گرم  یاوتف  تساوخرد  دوھی  یلاع  یاروش 
نینچ هک  یماگنھ  اریز   ، دشن هتشاذگ  یأر  هب  همانعطق  نیا  اما   . دندوب هدروآرد 
تروص هب  دوھی  یلاع  یاروش  وضع  هدراھچ  دش  داھنشیپ  یا  هقباس  یب  لمع 

روط هب  هتفھ  ود  ًابیرقت  یارب  اھافعتسا  نیا  هک  یلاح  رد   . دنداد افعتسا  یھورگ 
دوھی یلاع  یاروش  زا  زور  نآ  رد  هرفن  هدراھچ  هورگ  نیا   ، دندشن ارجا  یمسر 

نیا هک  یماگنھ   . دندرکن تکرش  اروش  تاسلج  رد  زگرھ  رگید  ، و  دندرک یریگ  هرانک 
اریز  ، دندش هتخادنا  نوریب  رگید  وضع  جنپ   ، دندمآرد ارجا  هب  ًابقاعتم  اھافعتسا 
یسیع هب  تبسن  یا  هناتسود  تاساسحا  اھنآ  هک  دنتشاد  رواب  اھنآ  ناراکمھ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



تفرگ رارق  یتیعقوم  رد  دوھی  یلاع  یاروش  درم  هدزون  نیا  نتخادنا  نوریب  اب   . دنراد
موکحم همکاحم و  دوب  هچراپکی  یارآ  هب  کیدزن  هک  یرظن  قافتا  اب  ار  یسیع  هک 

. دنک

هدناوخ ارف  دوھی  یلاع  یاروش  ربارب  رد  روضح  یارب  شنارھاوخ  رزاعلیا و  دعب  ۀتفھ 
زا رزاعلیا  هک  تشادن  دوجو  یکش   ، دش هدینش  اھنآ  تداھش  هک  یماگنھ   . دندش

گرم زا  هب  دوھی  یلاع  یاروش  ۀسلج  تروص  هچ  رگا   . دوب هتساخرب  گرم 
نیا هک  دومن  تبث  ار  یا  همانعطق  اھ  هتشاگن   ، دومن فارتعا  ًالمع  رزاعلیا  نتساخرب 

یورین هب  داد  ماجنا  یسیع  هک  ار  یرگید  زیگنا  تفگش  یاھراک  یمامت  راک و 
. داد یم  تبسن   ، تسا نامیپ  مھ  وا  اب  یسیع  دش  مالعا  هک   ، نانمیرھا ۀدازھاش 

دعاقتم یدوھی  ناربھر  نیا   ، دوب هچ  وا  روآ  تفگش  تردق  عبنم  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
وا هب  یداع  مدرم  یمامت  یدوز  هب   ، دش یمن  فقوتم  ًاروف  وا  رگا  هک  دندوب  هدش 

دوجو هب  مور  نالوئسم  اب  یریطخ  تالکشم   ، نآ رب  هوالع  ؛ و  دندروآ یم  نامیا 
تاجن  ، حیسم ناونع  هب  ار  وا  شنادنمرواب  زا  یدایز  رایسب  دادعت  اریز   ، دمآ یم 

. دندروآ یم  رامش  هب   ، لیئارسا ۀدنھد 

راب نیلوا  یارب  مظعا  نھاک   ، افایق هک  دوب  دوھی  یلاع  یاروش  ییامھدرگ  نیمھ  رد 
کی تسا  رتھب  : ” درک نایب  دومن  رارکت  اھراب  هک  ار  یدوھی  یمیدق  لثملا  برض  نیا 

“. ددرگ کالھ  عمج  کی  هک  نیا  ات  دریمب  درم 

هب دوھی  یلاع  یاروش  یاھراک  نوماریپ  هایس  ۀعمج  رھظ  زا  دعب  نیا  رد  هچ  رگا 
اب تبس  یط  دوبن و  نارگن  دح  نیرتمک  رد  یتح  وا   ، دوب هدش  هداد  رادشھ  یسیع 

هب  ، یناتب یکیدزن  رد  کچوک  رایسب  یا  هدکھد   ، یجاف تیب  رد  شناتسود 
رد یلبق  رارق  اب  نویراوح  یسیع و  هبنشکی  هاگرحس  رد   . داد همادا  تحارتسا 
یوس هب  تشگزاب   ، یناتب ۀداوناخ  کرت  زا  سپ  ، و  دندمآ مھ  درگ  رزاعلیا  لزنم 

. دندومن زاغآ  ار  الِپ  هاگودرا 

اعد هب  خساپ  - 4

هک  ، دندرک یدایز  یاھشسرپ  یسیع  زا  نویراوح   ، الِپ هب  یناتب  زا  نتفر  ریسم  رد 
هدنز تایئزج  هب  طوبرم  هک  ار  ییاھنآ  زج  هب   ، داد خساپ  هنادازآ  داتسا  ار  اھنآ  یمامت 
ور نیا  زا  ؛  دندوب وا  نویراوح  کرد  تیفرظ  یارو  رد  لئاسم  نیا   . دوب ناگدرم  ندرک 
روط هب  اھنآ  هک  اجنآ  زا   . دومن یراددوخ  اھشسرپ  نیا  نوماریپ  اھنآ  اب  ثحب  زا  داتسا 

تصرف نیا  زا  یسیع  ور  نیا  زا   . دندوب اھنت   ، دندوب هدش  جراخ  یناتب  زا  هنایفخم 
یاھزور یارب  ار  اھنآ  درک  یم  روصت  وا  هک  نت  هد  اب  اھزیچ  یرایسب  نتفگ  یارب 

. درک هدافتسا  دزاس  یم  هدامآ  ور  شیپ  نومزآرپ 
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براجت نوماریپ  ثحب  فرص  ار  یدایز  تقو  اھنآ  دوب و  هدیروش  رایسب  نویراوح  ناھذا 
هب ار  یسیع  ۀتفگ  یگمھ  اھنآ   . دندرک نآ  هب  خساپ  اعد و  اب  هطبار  رد  ناشریخا 
یرامیب نیا  : ” تفگ اراکشآ  وا  هک  یماگنھ   ، دندروآ دای  هب  هیفلدالیف  رد  یناتب  دصاق 

. درم ًالمع  رزاعلیا   ، هدعو نیا  مغر  هب   ، دوجو نیا  اب  و  “ . درب یمن  هار  گرم  هب  عقاو  رد 
اعد هب  خساپ  عوضوم  نیا  نوماریپ  ثحب  هب  راب  نیدنچ  اھنآ   ، زور نآ  یمامت  رد 

. دنتشگزاب

هصالخ نیریز  تروص  هب  ار  نانآ  ددعتم  یاھشسرپ  هب  یسیع  یاھخساپ  ناوت  یم 
: دومن

ور نیا  زا   . تسا نارکیب  هب  یکیدزن  یارب  شالت  رد  یھانتم  نھذ  زاربا  اعد  - 1
دودحم یھانتم  یاھیگژیو  ، و  درخ  ، شناد ۀطساو  هب  دیاب  اعد  کی  ماجنا 

تازایتما ، و  اھلآ هدیا   ، فادھا  ، شنیب هب  دیاب  نآ  خساپ  بیترت  نیمھ  هب  ؛  ددرگ
کی ماجنا  نایم  یدام  یاھ  هدیدپ  ۀتسسگان  موادت  کی   . ددرگ طورشم  نارکیب 

. ددرگ هدھاشم  دناوت  یمن  زگرھ  نآ  هب  یحور  لماک  خساپ  تفایرد  اعد و 

رگناشن بلغا  ریخأت   ، دنام یم  خساپ  یب  ًارھاظ  اعد  کی  هک  یماگنھ  - 2
هب دایز  ۀزادنا  هب  وکین  یلیالد  هب  هک  یخساپ  هچ  رگا   ، تسا رتھب  یخساپ 

هب یتسار  هب  رزاعلیا  یرامیب  تفگ  یسیع  هک  یماگنھ   . تسا هداتفا  ریخأت 
یاعد چیھ   . دوب هتشذگ  وا  گرم  زا  تعاس  هدزای   ، درب یمن  هار  گرم 

یحور یایند  رترب  هاگدید  هک  یماگنھ  رگم   ، دنام یمن  خساپ  یب  یا  هناقداص 
رد  ، ار ناسنا  حور  تساوخرد  هک  یخساپ   ، دشاب هدومن  ریبدت  رتھب  یخساپ 

. دزاس یم  هدروآرب   ، ناسنا نھذ  ًافرص  یاعد  اب  هسیاقم 

اب دنوش و  یم  هتشاگن  حور  طسوت  هک  یماگنھ   ، نامز رد  روصحم  یاھاعد  - 3
طقف هک  دنتسھ  ریگارف  ًامامت  هدرتسگ و  ردقنآ  بلغا   ، دنوش یم  نایب  نامیا 

تاقوا یھاگ  یھانتم  تساوخرد  ؛  دنوش هداد  خساپ  تیدبا  رد  دنناوت  یم 
قیوعت هب  اھتدم  دیاب  نآ  هب  خساپ  هک  تسا  یھانتمان  کرد  زا  هدنکآ  ردقنآ 

رب ینتبم  یاعد  ؛  دوش شریذپ  یارب  یفاک  تیفرظ  داجیا  رظتنم  ات  دتفایب 
رد ناوتب  طقف  ار  نآ  هب  خساپ  هک  دشاب  ریگارف  نانچ  تسا  نکمم  نامیا 

. دومن تفایرد  تشھب 

هک دنرادروخرب  یتشرس  نانچ  زا  بلغا  یناسنا  نھذ  یاعد  هب  اھخساپ  - 4
تفای تسد  ریذپانانف  تیعضو  هب  هدننک  اعد  نھذ  نامھ  هک  نیا  زا  دعب  طقف 

دوجوم یاعد  تاقوا  یرایسب   . دنوش هتخانش  هدش و  تفایرد  دنناوت  یم 
دناوت یم  تفر  شیپ  یحور  حطس  هب  یدرف  نینچ  هک  یماگنھ  طقف  یدام 

. دوش هداد  خساپ 
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ردقنآ ینادان  ۀطساو  هب  تسا  نکمم  سانش  ادخ  صخش  کی  یاعد  - 5
تسد زا  ار  دوخ  یعیبط  لکش  ردقنآ  تافارخ  ۀطساو  هب  دوش و  هدناچیپاو 
تادوجوم تروص  نآ  رد   . دشاب بولطمان  رایسب  دناوت  یم  نآ  هب  خساپ  هک  دھدب 
هک دننک  لیدبت  رییغت و  نانچ  ار  ییاعد  نینچ  دیاب  هدننک  هلخادم  یحور 

هب ار  نآ  دناوت  یمن  ًالماک  هدننک  تساوخرد   ، دسر یم  خساپ  هک  یماگنھ 
. دھد صیخشت  شیوخ  یاعد  هب  یخساپ  ناونع 

رارق باطخ  دروم  یحور  تادوجوم  هب  تبسن  نیتسار  یاھاعد  ۀیلک  - 6
هداد خساپ  یحور  تروص  هب  دیاب  ییاھتساوخرد  نینچ  ۀیلک  ، و  دنریگ یم 

. دنشاب یحور  تایعقاو  رب  ینتبم  دیاب  ییاھخساپ  نینچ  ۀیلک  ، و  دنوش
یدام تادوجوم  یتح  ِیحور  یاھتساوخرد  هب  دنناوت  یمن  یحور  تادوجوم 
اعد حور  رد   ” هک یماگنھ  طقف  یدام  تادوجوم   . دنھد یدام  یاھخساپ 

. دننک اعد  رثؤم  روط  هب  دنناوت  یم  دننک “ یم 

ۀمشچرس هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاد  خساپ  هب  دیما  دناوت  یمن  ییاعد  چیھ  - 7
نیدب امش  ۀناقداص  یاعد   . دشاب هدش  هدرورپ  نامیا  اب  دشاب و  هتشاد  یحور 
درخ نآ  قباطم  دوخ  یاعد  ۀدنونش  هب  شیپ  زا  ًالمع  امش  هک  تسا  ینعم 
اھنآ هب  هک  ار  یتادوجوم  نآ  امش  نامیا  بجوم  هب  هک  یھلا  رھم  نآ  یلاعتم و 
هب ییوگ  خساپ  لماک  قح   ، دراد یم  او  تکرح  هب  هشیمھ  دینک  یم  اعد 

. دیا هداد  ار  ناتیاھتساوخرد 

هزاجا دوخ  هب  هک  هاگنآ   ، تسا دوخ  قوقح  ۀطیح  رد  هشیمھ  کدوک  - 8
ۀطیح رد  هشیمھ  ردام  ردپ و  ؛ و  دنکب یتساوخرد  ردام  ردپ و  زا  دھد  یم 

درخ هک  هاگنآ   ، دنتسھ غلابان  کدوک  هب  تبسن  دوخ  ۀناردام  هناردپ و  فیاظو 
، دوش هتخادنا  ریخأت  هب  کدوک  یاعد  هب  خساپ  هک  دنک  یم  مکح  اھنآ  رترب 

ۀلحرم ات  ای   ، دوش هتفرگ  یشیپ  نآ  زا   ، دوش کیکفت   ، دوش لیدبت  رییغت و 
. دوش هتخادنا  قیوعت  هب  یونعم  زارف  زا  یرگید 

خساپ هک  دینکن  کش  ؛  دینک اعد  یحور  دیدش  قایتشا  اب  هک  دینکن  گنرد  - 9
هعیدو تروص  هب  اھخساپ  نیا   . درک دیھاوخ  تفایرد  ار  دوخ  یاھتساوخرد 

لین زا  یونعم  ۀدنیآ  حوطس  نآ  هب  امش  یبایتسد  راظتنا  رد  ، و  دنام دنھاوخ 
یارب اجنآ  رد  ، و  رگید یاھایند  رد  ای  ایند  نیا  رد   ، دوب دنھاوخ  یناھیک  یعقاو 

هب ینالوط  راظتنا  لاح  رد  یاھخساپ  هک  دش  دھاوخ  رسیم  امش 
. دینک ینادردق  اھنآ  زا  دیسانشب و  ار  دوخ  ماگنھبان  اما  نیشیپ  یاھتساوخرد 

خساپ ًانیقی  دنراد  یحور  ۀمشچرس  هک  یا  هناقداص  یاھتساوخرد  ۀیلک  هب  - 10
هتشاد رطاخ  هب  دیاب  اما   . تشاد دیھاوخ  تفایرد  دینک و  اضاقت   . دوش یم  هداد 
رد دیاب  ور  نیا  زا  ؛  دیتسھ اضف  نامز و  ۀدنورشیپ  تاقولخم  امش  هک  دیشاب 
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اھاعد و هب  لماک  یاھخساپ  ۀنیمز  رد  نات  یصخش  تفایرد  ۀبرجت 
. دیراد بوسحم  ار  اضف  نامز و  لماع  ًامئاد  دوخ  ددعتم  یاھتساوخرد 

دمآ هچ  رزاعلیا  رس  رب 

دارفا یارب  قداص و  نارادنامیا  زا  یرایسب  یارب  ، و  دنام یقاب  یناتب  ۀناخ  رد  رزاعلیا 
نآ رد   . دوب یگرزب  هجوت  زکرم  یسیع  ندش  بولصم  یاھزور  ات  واکجنک  رامشیب 
هدرک رداص  ار  وا  گرم  یاوتف  دوھی  یلاع  یاروش  هک  دش  هداد  راطخا  وا  هب  ماگنھ 

ار یسیع  یاھشزومآ  رتشیب  شرتسگ  هک  دندوب  ممصم  یدوھی  نانارمکح   . تسا
رگنایامن هک  رزاعلیا  دنھد  هزاجا  رگا  هک  دندومن  یرواد  یتسرد  هب  ، و  دنزاس فقوتم 

ار وا  یسیع  هک  دشاب  تیعقاو  نیا  هاوگ  دنامب و  هدنز  دوب  وا  روآ  تفگش  یاھراک  جوا 
تیذا دروم  عقوم  نآ  ات  رزاعلیا   . دوب دھاوخ  هدوھیب  یسیع  نتشک   ، تسا هدرک  هدنز 

. دوب هدش  عقاو  اھنآ  بناج  زا  یتخس  رازآ  و 

هب احیرا  قیرط  زا  ، و  دومن کرت  ناباتش  یناتب  رد  ار  شنارھاوخ  رزاعلیا  بیترت  نیدب  و 
دعب یتدم  هک  نیا  ات  دادن  دوخ  هب  تحارتسا  ۀزاجا  زگرھ  ، و  تخیرگ ندرا  یوس  نآ 

زا اجنیا  رد  ، و  تخانش یم  یبوخ  هب  ار  رنبَا  رزاعلیا   . دیسر هیفلدالیف  هب 
. دومن یم  تینما  ساسحا  دوھی  راکترارش  یلاع  یاروش  ۀناراکتیانج  یاھ  هسیسد 

فیلکت نییعت  ار  یناتب  رد  ناشیاھنیمز  میرم  اترام و  دادخر  نیا  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
یاسیلک راد  هنازخ  رزاعلیا   ، انثا نیا  رد   . دنتسویپ ایرپ  رد  ناشردارب  هب  دندرک و 

یماح کی  میلشروا  یاسیلک  سلوپ و  اب  دوخ  تاثحابم  رد  وا   . دیدرگ هیفلدالیف 
ماگنھ رد  هک  یرامیب  نامھ  زا  یگلاس  نس 67  رد  ماجنارس  ، و  دش رنبَا  خسار 

. درم تشاد  دوخ  اب  یناتب  رد  یناوج 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 187
یسیع ندش  بولصم 

هب  ، یمور رسفا  کی  نامرف  تحت   ، نازابرس  ، دندرک هدامآ  ار  دزد  ود  هک  نیا  زا  سپ 
زابرس هدزاود  نیا  لوئسم  ِیمور  رسفا   . دنداتفا هار  یزاس  بولصم  ۀنحص  یوس 

هب یسیع  یریگتسد  یارب  ار  یمور  نازابرس  لبق  بش  هک  دوب  یا  هدنامرف  نامھ 
یصخش رھ  یارب  هک  دوب  یمور  مسر  کی  نیا   . دوب هدرک  تیادھ  ینامیستج  غاب 

ود هک  نآ  زا  شیپ   . دنھد صیصخت  زابرس  راھچ  دوش  هدیشک  بیلص  هب  دوب  انب  هک 
اما  ، دندز هنایزات  لماک  روط  هب  اھنآ  هب  دنرب  نوریب  ندیشک  بیلص  هب  یارب  ار  دزد 
روصت کش  نودب  هدنامرف  نآ   . دندرکن هیبنت  یکیزیف  روط  هب  نآ  زا  شیب  ار  یسیع 
. شتیموکحم زا  شیپ  یتح   ، تسا هدروخ  هنایزات  یفاک  ردق  هب  یو  هک  دومن 

هب یو  رگا  دندوب و  ساباراب  نارای  زا  دنتشگ  بولصم  یسیع  اب  هک  یدزد  ود 
مادعا دوخ  ربھر  اب  ًادعب  دش  یمن  دازآ  سُطالیپ  طسوت  حَسِپ  دیع  وفع  تبسانم 

. دیدرگ بولصم  ساباراب  یاج  هب  بیترت  نیدب  یسیع   . دندش یم 

، بیلص یور  گرم  هب  میلست   ، تسا نآ  ماجنا  فرش  رد  یسیع  نونکا  هک  ار  هچنآ 
: تفگ هبرجت  نیا  ییوگشیپ  رد  وا   . دناسر یم  ماجنا  هب  دوخ  ۀنادازآ  تساوخ  قباطم 
نم اما   . مھدب ار  دوخ  ناج  ملیام  نم  اریز  دراد  یم  هاگن  هدنز  دراد و  تسود  ارم  ردپ  ”
انب نم  دریگ —  یمن  نم  زا  ارم  ناج  سک  چیھ   . تفرگ مھاوخ  سپ  زاب  ار  نآ  هرابود 
زاب ار  نآ  مراد  رایتخا  ، و  مھدب ار  نآ  مراد  رایتخا  نم   . مھد یم  ار  نآ  دوخ  ۀدارا  هب 

“. ما هدرک  تفایرد  مردپ  زا  ار  ینامرف  نینچ  نم   . مریگ سپ 

رادنامرف خاک  طایح  زا  ار  یسیع  نازابرس  هک  دوب  دادماب  هن  تعاس  زا  شیپ  تسرد 
یسیع هب  تبسن  هنایفخم  هک  یرایسب  طسوت  اھنآ   . دندومن تیادھ  اتُجلُج  هب 
هورگ نیا  تارفن  رتشیب  اما   ، دندش یم  لابند  دندرک  یم  یزوسلد  ساسحا 

هک دندوب  یواکجنک  ۀراکیب  یاھمدآ  ای  دندوب  وا  نانمشد  ای   ، رتشیب ای  هرفن  تسیود 
یکدنا دادعت  اھنت   . دنربب تذل  اھیزاس  بولصم  یاشامت  کوش  زا  دندوب  لیام  ًافرص 

نیا نتسناد  اب  اھنآ   . دننک هراظن  بیلص  یور  ار  یسیع  ندرم  دنتفر  دوھی  ناربھر  زا 
هب یو  هک  نیا  ، و  هدش هداد  لیوحت  یمور  نازابرس  هب  سُطالیپ  ۀلیسو  هب  وا  هک 

هاگن لوغشم  دبعم  رد  ناش  ییامھدرگ  اب  ار  دوخ   ، تسا هدش  موکحم  گرم 
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. دندرک یم  ثحب  درک  دیاب  هچ  وا  ناوریپ  اب  هک  نیا  نوماریپ  اجنآ  رد  دنتشاد و 

اتجلج ریسم  رد  - 1

یاھ هناش  یور  ار  بیلص  یقفا  ریت  رادنامرف  خاک  طایح  کرت  زا  شیپ  نازابرس 
ناکم هب  ار  یقفا  ریت  دننک  روبجم  ار  موکحم  درم  هک  دوب  مسر   . دنداد رارق  یسیع 

، درک یمن  لمح  ار  بیلص  یمامت  یموکحم  درم  نینچ   . دنک لمح  ندرک  بولصم 
شیپ زا  بیلص  هس  یارب  ریت  یدومع  رتزارد و  تاعطق   . ار رت  هاتوک  ریت  نیا  طقف  هکلب 
روط هب  اھنآ  ناینادنز  نازابرس و  دورو  ماگنھ  ات  ، و  دندوب هتفای  لاقتنا  اتجلج  هب 

. دندوب هدش  هتشاک  نیمز  رد  مکحم 

گنر دیفس  یاھ  هتخت  ، و  درک یم  تکرح  مدرم  شیپاشیپ  رد  هدنامرف  مسر  قباطم 
اھنآ هب  هک  ار  ییاھمرج  عون  نیمرجم و  یماسا  هک  درک  یم  لمح  ار  یکچوک 

یمور رسفا  دزد  ود  یارب   . دوب هدش  هتشون  اھنآ  یور  لاغز  اب  دندوب  هدش  موکحم 
،“ دزد  ” ، تغل کی  اھنآ  ریز  ، و  داد یم  ار  اھنآ  یماسا  هک  تشاد  ییاھ  هیعالطا 
یقفا و ریت  هب  ینابرق  ندرک  بوکخیم  زا  سپ  هک  دوب  مسر   . دوب هدش  هتشون 
مرجم رس  یالاب  تسرد  هیعالطا  نیا   ، یدومع ریت  یور  دوخ  یاج  رد  وا  نتشارفا 
هچ هب  موکحم  درم  دننادب  نارگ  هراظن  یمامت  ات   ، دوش بوکخیم  بیلص  یالاب  هب 
یور بصن  یارب  یمور  رسفا  هک  یا  هتشون   . دوش یم  هدیشک  بیلص  هب  یمرج 

، و ینانوی  ، نیتال یاھنابز  هب  سُطالیپ  دوخ  طسوت  درک  یم  لمح  یسیع  بیلص 
“. دوھی هاشداپ  یرصان —  یسیع  : ” دوب نیا  نآ  ینعم  ، و  دوب هدش  هتشون  یمارآ 

روضح زونھ  سُطالیپ  طسوت  هیعالطا  نیا  نتشون  ماگنھ  هک  دوھی  تاماقم  زا  یخرب 
اما  . دندرک ضارتعا  یسیع  ندیمان  دوھی “ هاشداپ   ” هیلع رب  تدش  هب  دنتشاد 
هب هک  تسا  یماھتا  زا  یشخب  ماھتا  نیا  هک  دومن  یروآدای  اھنآ  هب  سُطالیپ 

دنزاس عناق  ار  سُطالیپ  دنناوت  یمن  دندید  نایدوھی  یتقو   . دیماجنا یو  تیموکحم 
نیا هب  ار  هتشون  لقادح  هک  دندرک  شھاوخ  وا  زا   ، دنک ضوع  ار  شمیمصت  هک 
میلست سُطالیپ  اما  ‘“ . متسھ دوھی  هاشداپ  نم  ’، تفگ وا  : ” دھد رییغت  لکش 

طقف رتشیب  یاھشھاوخ  یمامت  ربارب  رد   . داد یمن  رییغت  ار  هتشون  وا  ؛  دوب ریذپان 
“. ما هتشون   ، ما هتشون  ار  هچنآ  : ” داد خساپ 

ات دوش  رفس  اتجلج  هب  هار  نیرت  ینالوط  قیرط  زا  هک  دوب  مسر   ، لومعم بسح  رب 
قیرط زا  اھنآ  زور  نیا  رد  اما   ، دننیبب ار  موکحم  مرجم  دنناوتب  مدرم  زا  یریثک  دادعت 

لامش یوس  هب  هک   ، دندرک تکرح  قشمد  ۀزاورد  تمس  هب  ریسم  نیرت  تساررس 
ناکم  ، اتجلج هب  یدوز  هب  هداج  نیا  ندومن  لابند  اب  ، و  دش یم  جراخ  رھش  زا 
نادنمتورث یاھالیو  اتجلج  یوس  نآ  رد   . دندیسر میلشروا  یزاس  بولصم  یمسر 

دوجو رادلوپ  نایدوھی  زا  یرایسب  یاھ  هربقم  هداج  رگید  تمس  رد  ، و  دنتشاد رارق 
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. دنتشاد

شور نیا  ود  رھ  اھیمور  اھینانوی و   . دوبن هیبنت  یدوھی  ۀویش  کی  ندرک  بولصم 
بولصم شتواسق  یمامت  اب  سیدوریھ  یتح   . دنتفرگ دای  اھیقینیف  زا  ار  مادعا 

طقف ؛  دندرکن بولصم  ار  یمور  دنورھش  کی  زگرھ  اھیمور   . تفرگن راک  هب  ار  ندرک 
. دنتفرگ یم  رارق  گرم  نیگنن  ۀویش  نیا  ضرعم  رد  هطلس  تحت  نامدرم  ناگدرب و 
، یسیع ندرک  بولصم  زا  دعب  لاس  لھچ  تسرد   ، میلشروا ۀرصاحم  لوط  رد 
یور دوھی  داژن  دبسرس  یاھلگ  هزور  رھ  هک  بیلص  رازھ  نارازھ  اب  اتجلج  یمامت 

رذب زا  کانلوھ  لصاح  کی  یتسار  هب   . تشگ هدیشوپ  دنتخاب  یم  ناج  اھنآ 
. زور نیا  یناشفا 

، درک یم  تکرح  میلشروا  کیراب  یاھنابایخ  دادتما  رد  گرم  فص  هک  روطنیمھ 
ار یسیع  زیمآ  تقفش  شخب و  ترسم  نانخس  هک  یدوھی  فوئر  نانز  زا  یرایسب 
هک یماگنھ   ، دندوب هاگآ  وا  زیمآرھم  تمدخ  رب  ینتبم  یگدنز  زا  دندوب و  هدینش 

نتخیر کشا  زا  دنتسناوتن   ، دنرب یم  یراب  تفخ  گرم  نینچ  یارب  ار  وا  دندید 
هیرگ نانز  نیا  زا  یرایسب   ، درک یم  روبع  اھنآ  رانک  زا  وا  هک  روطنیمھ   . دننک یراددوخ 

ار وا  ولھپ  هب  ولھپ  دنتفای  تأرج  یتح  نانآ  زا  یخرب  هک  یماگنھ  . و  دندرک یم  یراز  و 
، میلشروا نارتخد  : ” تفگ دیناخرچ و  اھنآ  یوس  هب  ار  دوخ  رس  داتسا   ، دننک لابند 
راک  . دینک هیرگ  ناتنادنزرف  یارب  ناتدوخ و  یارب  ضوع  رد  هکلب   ، دینکن هیرگ  نم  یارب 

اما تفر —  مھاوخ  مردپ  دزن  یدوز  هب  نم  تسا —  هدیسر  نایاپ  هب  ًابیرقت  نم 
ییاھزور  ، دیرگنب  . دنوش یم  زاغآ  دنراد  هزات  میلشروا  یارب  کانلوھ  بئاصم  تاظحل 
هک ییاھنآ  دالوا و  یب  نانز  لاح  هب  اشوخ  تفگ : دیھاوخ  اھنآ  رد  هک  دنیآ  یم 
دیھاوخ اعد  اھزور  نآ  رد   . تسا هدادن  ریش  ناشنادنزرف  هب  زگرھ  ناشیاھناتسپ 

“. دیبای تاجن  ناتتکالف  تشحو  زا  ات  دنتفیب  امش  یور  اھ  هپت  یاھ  هرخص  هک  درک 

ارچ  ، دندوب عاجش  یسیع  یارب  یدردمھ  زاربا  رد  یتسار  هب  میلشروا  نانز  نیا 
هدرب ندش  بولصم  یارب  هک  یسک  یارب  هناتسود  تاساسحا  نداد  ناشن  هک 

، ازھتسا  ، رخسمت ار  موکحم  درف  دوب  زاجم  تیعمج   . دوب نوناق  فالخ  ًادیکا  دش  یم 
رد یسیع  هچ  رگا   . دوبن زاجم  یدردمھ  سح  هنوگ  چیھ  زاربا  اما   ، دنک دنخشیر  و 

ینادردق یدردمھ  زاربا  زا  دندوب  یفخم  شناتسود  هک  یماگنھ  کیرات  ۀظحل  نیا 
نداد ناشن  رد  تأرج  قیرط  زا  بلق  شوخ  نانز  نیا  هک  دوبن  لیام   ، درک یم 

یا هظحل  نینچ  رد  یتح   . دنوش نالوئسم  یدونشخان  بجوم  وا  یارب  یزوسلد 
هدنیآ زیگنا  مغ  کانلوھ  ناراگزور  رکف  هب  طقف  درک و  یم  رکف  دوخ  هب  مک  یسیع 

. دوب دوھی  تلم  یمامت  میلشروا و  یارب 

تکرح ناشک  ناشک  ندش  بولصم  هب  نتفر  ریسم  رد  داتسا  هک  روطنیمھ 
رد رخآ  ماش  ماگنھ  زا  وا   . دوب هداتفا  ناوت  زا  ًابیرقت  هدش و  هدوسرف  رایسب   ، درک یم 

کی زا  هک  دوب  هتفاین  هزاجا  یتح  ، و  بآ هن  تشاد و  کاروخ  هن  سقرم  ایلیا  لزنم 
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یپ رد  یپ  تاسلج  شتیموکحم  ۀظحل  ات   ، نآ رب  هوالع   . دوش دنم  هرھب  باوخ  هظحل 
نوخ نداد  تسد  زا  یکیزیف و  باذع   ، هنایزات زیمآ  تنوشخ  ندز  اب  هک  یسرپزاب 
داح راشف   ، وا دیدش  یناور  هودنا   ، اھنیا یمامت  یور   . دوب هتفای  همادا  دوب  هارمھ 

. تشاد دوجو  یرشب  ییاھنت  کانتشحو  ساسحا  کی  ، و  وا یحور 

هک روطنیمھ   ، رھش زا  جورخ  ریسم  رد  هزاورد  نایم  زا  روبع  زا  سپ  یھاتوک  تدم 
زا مد  کی  رد  وا  یکیزیف  یورین   ، دروخ یم  ولت  ولت  بیلص  یقفا  ریت  لمح  رد  یسیع 

دایرف وا  رس  اھزابرس   . داتفا نیمز  هب  شیوخ  نیگنس  راب  نزو  ریز  وا  ، و  تفر تسد 
، دید ار  نیا  هدنامرف  هک  یماگنھ   . دوش دنلب  تسناوتن  وا  اما   ، دندز دگل  وا  هب  دندز و 

روتسد نازابرس  هب   ، دوب هدرک  لمحت  هچ  هظحل  نآ  ات  یسیع  هک  تسناد  یم  نوچ 
داد روتسد  ناوریق  یلاھا  زا  نوعمش  مان  هب  یرذگھر  هب  سپس   . دنرادرب تسد  داد 

یارب ار  نآ  تخاس  روبجم  ار  وا  درادرب و  یسیع  یاھ  هناش  زا  ار  بیلص  یقفا  ریت 
. دنک لمح  اتجلج  یوس  هب  هار  ۀدنامیقاب 

حَسِپ دیع  رد  ات  دوب  هدمآ   ، اقیرفآ لامش  رد   ، ناوریق زا  ار  هار  مامت   ، نوعمش  ، درم نیا 
فقوت رھش  یاھراوید  زا  جراخ  رد  تسرد  اھیناوریق  ریاس  هارمھ  هب  وا   . دنک تکرش 

هب یمور  ۀدنامرف  هک  دوب  رھش  رد  دبعم  یبھذم  مسارم  هب  نتفر  مزاع  دوب و  هدرک 
تاعاس یمامت  یط  نوعمش   . دنک لمح  ار  یسیع  بیلص  یقفا  ریت  داد  نامرف  وا 
نانمشد ناتسود و  زا  یرایسب  اب  دز و  یم  هسرپ  اجنآ  رد   ، بیلص یور  داتسا  گرم 

وا  ، میلشروا کرت  زا  شیپ  گرم و  زا  یسیع  نتساخرب  زا  دعب   . درک یم  تبحص  وا 
هب هک  یماگنھ  ، و  دیدرگ دنوادخ  یھاشداپ  تراشب  هب  تبسن  عاجش  رادنامیا  کی 
، وا رسپ  ود   . تشگ نومنھر  ینامسآ  توکلم  هب  ار  شا  هداوناخ   ، تشگزاب لزنم 

اما  . دندش اقیرفآ  رد  دیدج  تراشب  رثؤم  رایسب  ناراگزومآ   ، سفور ردنکسا و 
ملعم نآ  درک و  یم  لمح  ار  شراب  یو  هک  یسیع  هک  دربن  یپ  زگرھ  نوعمش 

رفن کی   ، دوب هداد  ناشن  هناتسود  راتفر  وا  ۀدید  بیسآ  رسپ  اب  یراگزور  هک  یدوھی 
. دندوب

نازابرس ، و  دیسر اتجلج  هب  گرم  هورگ  نیا  هک  دوب  هن  تعاس  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
ناش هطوبرم  یاھبیلص  هب  ناسنا  رسپ  دزد و  ود  ندرک  بوکخیم  راک  هب  یمور 

. دندش لوغشم 

یزاس بولصم  - 2

ناتسد سپس  ، و  دنتسب یقفا  ریت  هب  نامسیر  اب  ار  داتسا  ناوزاب  ادتبا  رد  نازابرس 
الاب یدومع  ریت  یور  ار  یقفا  ریت  نیا  هک  یماگنھ   . دندرک بوکخیم  بوچ  هب  ار  وا 

، دندرک بوکخیم  بیلص  یدومع  ریت  هب  مکحم  روط  هب  ار  نآ  هک  نیا  زا  دعب  ، و  دندرب
بوچ هب  درک  خاروس  ار  اپ  ود  رھ  هک  زارد  خیم  کی  زا  هدافتسا  اب  دنتسب و  ار  وا  یاھاپ 
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بصن بسانم  عافترا  رد  هک  تشاد  گرزب  خیم  کی  یدومع  ریت   . دندرک بوکخیم 
. دش یم  هتفرگ  راک  هب  ندب  نزو  لمحت  یارب  نیز  یا  هنوگ  تروص  هب  دوب و  هدش 

زا  . دنتشاد هلصاف  نیمز  زا  توف  هس  دودح  رد  طقف  داتسا  یاھاپ   . دوبن دنلب  بیلص 
دونشب و دش  یم  هتفگ  رخسمت  اب  وا  ۀرابرد  هک  ار  هچنآ  یمامت  دوب  رداق  وا  ور  نیا 
وا هنارکف  یب  نانچ  هک  ار  یناسک  یمامت  تروص  تلاح  راکشآ  روط  هب  تسناوت  یم 

دنتسناوت یم  دنتشاد  روضح  هک  ییاھنآ  نینچمھ  . و  دنیبب دندرک  یم  ازھتسا  ار 
هتسھآ گرم  موادم و  ۀجنکش  تاعاس  نیا  لوط  رد  یسیع  هک  ار  هچنآ  یمامت 

. دنونشب یناسآ  هب  تفگ  یم 

رد دنوش  هدیشک  بیلص  هب  دوب  انب  هک  ار  ییاھنآ  یاھسابل  یمامت  هک  دوب  مسر 
ناسنا تخل  ندب  نتفرگ  رارق  دید  ضرعم  رد  هب  تبسن  نایدوھی  نوچ  اما   ، دندروآ یم 

هب رمک  ندیناشوپ  یارب  بسانم  سابل  کی  هشیمھ  اھیمور   ، دندوب فلاخم  رایسب 
هیھت دنوش  هدیشک  بیلص  هب  میلشروا  رد  دوب  انب  هک  یصاخشا  یمامت  یارب  نییاپ 
هک نیا  زا  شیپ   ، دندروآ رد  ار  یسیع  یاھسابل  هک  نیا  زا  دعب  ور  نیا  زا   . دندرک یم 

. دندیناشوپ هماج  وا  هب  تروص  نیدب  دنھد  رارق  بیلص  یور  ار  وا 

ینالوط روآ و  جنر  هیبنت  کی  هک  دش  یم  هتفرگ  راک  هب  ببس  نیا  هب  یزاس  بولصم 
ساسحا میلشروا  رد   . درم یمن  ینابرق  زور  نیدنچ  ات  تاقوا  یھاگ   . دوش ماجنا 

یدوھی نانز  زا  یعامتجا  ، و  تشاد دوجو  یزاس  بولصم  هیلع  رب  یا  هظحالم  لباق 
بارش ۀضرع  روظنم  هب  اھیزاس  بولصم  هب  یا  هدنیامن  هشیمھ  هک  تشاد  دوجو 
یماگنھ اما   . دنداتسرف یم  وا  جنر  شھاک  یارب  ینابرق  هب  ردخم  داوم  اب  هتخیمآ 

نآ ندیشون  زا   ، دوب هنشت  رایسب  هچ  رگ   ، دیشچ ار  نکسُم  بارش  نیا  یسیع  هک 
ظفح رخآ  ۀظحل  ات  ار  دوخ  یناسنا  یرایشھ  هک  دیزگرب  ار  نیا  داتسا   . درک عانتما 

هناملاظ و لکش  نیا  رد  یتح   ، دنک تاقالم  گرم  اب  هک  دوب  لیام  وا   . دیامن
. دوش هریچ  نآ  رب  یرشب  لماک  ۀبرجت  هب  هنابلطواد  میلست  قیرط  زا  ، و  یناسناریغ

دوخ یاھبیلص  یور  دزد  ود   ، دوش هداد  رارق  شبیلص  یور  یسیع  هک  نیا  زا  شیپ 
یور دنداد و  یم  مانشد  دوخ  نادالج  هب  تدم  یمامت  رد  ، و  دندوب هدش  هداد  یاج 
بیلص یقفا  ریت  هب  ار  وا  هک  روطنیمھ   ، یسیع نانخس  اھنت   . دنتخادنا یم  فت  اھنآ 

“. دننک یم  هچ  دنناد  یمن  اریز   ، شخبب ار  اھنآ  ردپ   ” هک دوب  نیا   ، دندرک یم  بوکخیم 
تمدخ رسارس  یگدنز  یلصا  کرحم  هنانابرھم  یناشفناج  زا  یراکفا  نینچ  رگا 
یارب تبحم  یگدنشخب و  اب  نانچ  تسناوت  یمن  دوبن  وا  یھاوخدوخ  زا  یراع 

کی رد  حوضو  هب  رمع  لوط  یاھوزرآ  ، و  اھ هزیگنا   ، اھ هدیا   . دنک تطاسو  شنادالج 
. دنوش یم  راکشآ  نارحب 

یالاب رب  ار  یناونع  هدنامرف   ، دش هدیشک  الاب  بیلص  یور  داتسا  هک  نیا  زا  دعب 
 — یرصان یسیع  : ” دش یم  هدناوخ  نینچ  نابز  هس  هب  هک  درک  بوکخیم  شرس 

اما  . دندش نیگمشخ  تدش  هب  راکشآ  نیھوت  نیا  زا  نایدوھی  “ . دوھی هاشداپ 
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درک یم  ساسحا  وا   . دوب هدش  رطاخ  هدرزآ  اھنآ  ۀناخاتسگ  راتفر  رطاخ  هب  سُطالیپ 
وا  . دز هناریقح  یماقتنا  هب  تسد  هویش  نیا  هب  ، و  تسا هدش  ریقحت  بوعرم و  هک 

هنوگچ هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  اما  “ . یغای کی   ، یسیع  ” دسیونب تسناوت  یم 
ار اھنآ  دوب  ممصم  ، و  دنتشاد ترفن  مھ  هیرصان  مسا  زا  یتح  میلشروا  نایدوھی  نیا 

ِیرصان نیا  هک  نیا  ندید  اب  نینچمھ  اھنآ  هک  تسناد  یم  وا   . دنک ریقحت  قیرط  نیدب 
. دنوش یم  نیگمشخ  رایسب  دوش  هدیمان  دوھی “ هاشداپ   ” هدش مادعا 

نداد رارق  اب  سُطالیپ  هنوگچ  دنتفای  عالطا  هک  یماگنھ  دوھی  ناربھر  زا  یرایسب 
اب تسا  هدمآ  رب  اھنآ  ندرک  دنخشیر  ددص  رد  یسیع  بیلص  یور  تشونرب  نیا 
اریز دنیامن  نآ  نتشادرب  رد  یعس  دندرکن  تأرج  اما   ، دندش اتجلج  مزاع  باتش 

اب دنرادرب  ار  هتشون  دندوبن  رداق  هک  ناربھر  نیا   . دنداد یم  ینابھگن  یمور  نازابرس 
نتخیگنارب بجوم  ات  دندروآ  لمع  هب  ار  دوخ  شالت  رثکادح  دندش و  یطاق  تیعمج 
. دیامن یدج  هجوت  هتشون  هب  یسک  ادابم  هک   ، دنوش ازھتسا  دنخشیر و 

یسیع هک  نیا  زا  دعب  تسرد  ادوھی  ، و  تور  ، یسیع ردام  میرم  اب   ، لوسر یانحوی 
هدنامرف هک  یماگنھ  رد  تسرد  ، و  دش هدرب  الاب  بیلص  یور  دوخ  تیعقوم  هب 

انحوی  . دندش دراو  هنحص  هب   ، درک یم  بوکخیم  داتسا  رس  یالاب  ار  ناونع  تشاد 
، و دومن هدھاشم  ار  یسیع  ندرک  بولصم  هک  دوب  یراوح  هدزای  نایم  رد  رفن  اھنت 
هب ار  یسیع  ردام  وا  هک  نیا  زا  دعب  اریز   ، دوبن رضاح  تاظحل  یمامت  رد  زین  وا  یتح 

. دنادرگزاب ار  وا  ناتسود  دوخ و  ردام  ات  تفر  میلشروا  هب  ناباتش  دروآ  هنحص 

یزیچ اما  دز  دنخبل   ، شرھاوخ ردارب و  زین  انحوی و  رانک  رد  شردام  ندید  اب  یسیع 
هدش هدرامگ  داتسا  نتخاس  بولصم  هب  هک  یزابرس  راھچ  انثا  نیا  رد   . تفگن
یکی  ، دندوب هدرک  میسقت  دوخ  نایم  رد  ار  وا  یاھسابل   ، مسر قباطم   ، دندوب

ای نھاریپ  طقف   . تشادرب ار  ادر  یمراھچ  ، و  رمک لاش  یکی   ، راتسد یکی   ، اھلدنص
تمسق راھچ  دیاب  ، و  دیسر یم  اھوناز  یکیدزن  ات  هک  دنام  یقاب  زرد  یب  ۀماج  کی 
دنتفرگ میمصت   ، دوب یداعریغ  یسابل  هچ  هک  دندید  نازابرس  یتقو  اما   ، دش یم 

میسقت ار  وا  یاھسابل  اھنآ  هک  یلاح  رد  یسیع   . دننک یشک  هعرق  نآ  یارب 
رارق رخسمت  دروم  ار  وا  درخبان  تعامج  ، و  تسیرگن اھنآ  هب  نییاپ  هب  دندرک  یم 

. دنداد

نیا ریغ  رد   . دندومن بحاصت  ار  داتسا  یاھسابل  یمور  نازابرس  هک  دش  بوخ 
هب دندش  یم  هسوسو  اھنآ   ، دنداتفا یم  وا  ناوریپ  تسد  هب  اھسابل  نیا  رگا   ، تروص

شناوریپ دوب  لیام  داتسا   . دننز تسد  وا  زا  هدنام  اج  هب  راگدای  یفارخ  شتسرپ 
طقف تساوخ  یم  وا   . دنزاسن طوبرم  نیمز  رد  وا  یگدنز  هب  ار  یدام  زیچ  چیھ 

ماجنا هب  نتفای  صیصخت  یونعم  یالاو  لآ  هدیا  فقو  هک  ار  یرشب  یگدنز  کی  ۀرطاخ 
. دراذگ یقاب  رشب  عون  یارب  تسا  هدش  ردپ  تساوخ 
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زا شیپ   . دش هتخیوآ  بیلص  هب  یسیع  هعمج  حبص  نیا  مین  هن و  تعاس  دودح  رد 
ندش بولصم  ۀنحص  نیا  ات  دندوب  هدمآ  درگ  رفن  رازھ  کی  زا  شیب  هدزای  تعاس 

یاھھورگ زیگنا  سارھ  تاعاس  نیا  رساترس  رد   . دننک هدھاشم  ار  ناسنا  دنزرف 
ۀدیدپ نیا  هب  هک  نیا  نمض   ، دندرب رس  هب  توکس  رد  ناھج  کی  یندیدان  گرزب 
یتح  ، قولخم بلاق  رد  هک  دندوب  هتخود  مشچ  هدننیرفآ  گرم  ۀداعلا  قراخ 

. دوب ندرم  لاح  رد   ، موکحم مرجم  کی  گرم  نیرتراب  تفخ 

)، و انحوی ردام   ) همولاس  ، انحوی  ، ادوھی  ، تور  ، میرم یسیع  ندرک  بولصم  لوط  رد 
ردام رھاوخ  اپولک و  رسمھ  میرم  لماش  نز  شیالآ  یب  نارادنامیا  زا  هورگ  کی 
تاظحل یط  دوب  سیروفِس  یلاھا  زا  ینامز  هک  اکبر  ، و  هیلدجم میرم   ، یسیع

یلاح رد  یسیع  ناتسود  ریاس  اھنیا و   . دندوب هداتسیا  بیلص  یکیدزن  رد  فلتخم 
وا دیدش  جنر  درد و  هب  دندرک و  یم  هدھاشم  ار  وا  میظع  یرادیاپ  ییابیکش و  هک 

. دندومن ظفح  ار  دوخ  شمارآ   ، دندوب هتخود  مشچ 

: دنتفگ یم  وا  شنزرس  اب  ، و  دنداد یم  ناکت  ار  دوخ  یاھرس  نارذگھر  زا  یرایسب 
، ینک انب  ًاددجم  ار  نآ  هزور  هس  ینک و  بارخ  ار  دبعم  یتساوخ  یم  هک  ییوت  ”
نیمھ هب  ؟ “ ییآ یمن  نییاپ  تبیلص  زا  ارچ   ، ییادخ رسپ  وت  رگا   . هد تاجن  ار  تدوخ 

ار نارگید  وا  : ” دنتفگ یم  دندرک و  یم  هرخسم  ار  وا  دوھی  نانارمکح  زا  یخرب  بیترت 
هاشداپ وت  رگا  : ” دنتفگ یم  نارگید  “ . دھد تاجن  ار  شدوخ  دناوت  یمن  یلو  داد  تاجن 

وا اھنآ  سپس  و  “ . دروآ میھاوخ  نامیا  وت  هب  ام  ، و  ایب نییاپ  بیلص  زا   ، یتسھ دوھی 
دھاوخ تاجن  ار  وا  دنوادخ  هک  تشاد  نانیمطا  وا  : ” دنتفگ دندرک و  ازھتسا  رتشیب  ار 

هب دزد  ود  نیب  دیرگنب —  وا  هب  نونکا  تسادخ —  رسپ  هک  دومن  اعدا  یتح  وا   . داد
تمالم دروم  ار  وا  هتفرگ و  هدرخ  وا  زا  زین  دزد  ود  یتح  “ . تسا هدش  هدیشک  بیلص 

. دنداد یم  رارق 

زور نیا  ماگنھ  رھظ  نوچ  ، و  داد یمن  خساپ  نانآ  یاھ  هنعط  هب  یسیع  هک  اجنآ  زا 
رگرخسمت و تیعمج  رتشیب  مین  هدزای و  تعاس  ات   ، تشگ یم  کیدزن  کرادت  ۀژیو 

یقاب هنحص  رد  رفن  هاجنپ  زا  رتمک  ، و  دوب هتفر  دوخ  راک  لابند  هب  هدننک  ازھتسا 
رارقتسا یسیع  گرم  ینالوط  ۀراظن  یارب  هک  یلاح  رد  نازابرس   . دندنام

هدامآ دوخ  شرت  نازرا و  بارش  ندیشون  راھان و  ندروخ  یارب  نونکا  دنتفای  یم 
یسیع هب  یا  هعرج   ، دندیماشآ یم  ار  دوخ  بارش  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دندش یم 

دروخرب زا  و  “ . دوھی هاشداپ  هب  یلابقا ! شوخ  دورد و  : ” دنتفگ دندرک و  فراعت 
. دندش هدز  تفگش  ناشرخسمت  ازھتسا و  هب  تبسن  داتسا  ۀنارابدرب 

هاگن اھنآ  هب  نییاپ  هب   ، دید ندیشون  ندروخ و  لاح  رد  ار  اھنآ  یسیع  هک  یماگنھ 
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یسیع دینش  نانابھگن  ۀدنامرف  هک  یماگنھ  “ . ما هنشت  نم  : ” تفگ درک و 
هب هتشغآ  جنفسا  تشادرب و  شیرطب  زا  ار  بارش  یردق   ،“ ما هنشت  نم   ” دیوگ یم 

یاھبل وا  ات  درب  الاب  یسیع  یوس  هب  ار  نآ   ، هداد رارق  هزین  کی  یاھتنا  رد  ار  بارش 
. دیامن رت  ار  شا  هدش  کشخ 

هب ، و  دنک یگدنز  شا  یعیبط  قوف  یورین  زا  هدافتسا  نودب  تشاد  دصق  یسیع 
تروص هب  وا   . دریمب بیلص  یور  یلومعم  ناسنا  کی  تروص  هب  دیزگرب  بیترت  نیمھ 
دریمب و زین  ناسنا  کی  تروص  هب  تساوخ  یم  ، و  دوب هدرک  یگدنز  ناسنا  کی 

. دناسر ماجنا  هب  ار  ردپ  تساوخ 
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ارچ  ، یتسھ ادخ  رسپ  وت  رگا  : ” تفگ تفرگ و  هدرخ  یسیع  زا  نادزد  زا  یکی 
دزد  ، دومن تمالم  ار  یسیع  هک  یماگنھ  اما  ؟ “ یھد یمن  تاجن  ار  ام  تدوخ و 

مھ ادخ  زا  وت  ایآ  : ” تفگ دوب  هدینش  ار  یسیع  یاھشزومآ  اھراب  هک  رگید 
نیا اما   ، میرب یم  جنر  ناملامعا  رطاخ  هب  ًاقح  ام  هک  ینیب  یمن  ایآ  ؟  یسرت یمن 
نامناور یارب  ششخب و  نامناھانگ  یارب  ام  تسا  رتھب  ؟  درب یم  جنر  قحان  هب  درم 
درک و وا  یوس  هب  ور   ، دینش ار  دزد  راتفگ  نیا  یسیع  یتقو  “ . میبلطب تاجن 

، تسا هدرک  ور  وا  هب  یسیع  دید  راکھبت  درف  هک  یماگنھ   . دز هنوگدییأت  یدنخبل 
هک یتقو  دنوادخ  یا   ” تفگ درک و  تیوقت  ار  شنامیا  یوس  مک  ۀلعش   ، هتفای تأرج 
زورما نیقی  هب   ” ، تفگ یسیع  سپس  و  “ . روآ دای  هب  ارم  یوش  یم  تیھاشداپ  دراو 

“. دوب یھاوخ  تشھب  رد  نم  اب  یزور  وت  هک  میوگ  یم  وت  هب 

نامیا دزد  نامیا  فارتعا  هب  تشاد  تقو  یناسنا  گرم  دیدش  درد  نیح  رد  داتسا 
وا  . تفای تاجن  دمآرب  تاجن  ددص  رد  دزد  نیا  هک  یماگنھ   . دھد ارف  شوگ  هدروآ 
نیا رد  طقف  اما   ، تشاد رارق  انگنت  رد  یسیع  هب  ندروآ  نامیا  رد  نیا  زا  شیپ  اھراب 
یتقو دزد  نیا   . دروآ ور  یسیع  شزومآ  هب  دوجو  یمامت  اب  یرایشھ  رخآ  تاعاس 

ربارب رد  تسناوتن  رگید   ، دید بیلص  یور  ار  گرم  اب  یسیع  ندش  ور  هب  ور  ۀوحن  هک 
. تسا دنوادخ  رسپ  یتسار  هب  ناسنا  رسپ  نیا  هک  دنک  تمواقم  خسار  داقتعا  نیا 

، یسیع طسوت  یھاشداپ  لخاد  هب  دزد  شریذپ  یروآ و  نامیا  زا  شخب  نیا  لوط  رد 
هب ار  یو  ناتسود  شردام و  ات  دوب  هتفر  رھش  لخاد  هب  وا   . دوب بیاغ  لوسر  یانحوی 

یمور ظفاحم  ۀدنامرف  زا  ار  ناتساد  نیا  ًابقاعتم  اقول   . دروایب یزاس  بولصم  ۀنحص 
. دینش دوب  هدروآ  نامیا  هک 

، نآ عوقو  زا  دعب  نرق  موس  ود  یسیع  نتخاس  بولصم  هب  عجار  لوسر  یانحوی 
رب ینتبم  رگید  یاھ  هتشاگن   . تفگ نخس   ، دروآ یم  رطاخ  هب  ار  دادیور  نیا  هک  روطنآ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



دینش دید و  هک  هچنآ  لیلد  هب  وا   . دندوب دوب  تمدخ  رد  هک  یمور  رسفا  ییوگزاب 
دراو نیمز  رد  نامسآ  توکلم  رد  لماک  تکراشم  هب  دروآ و  نامیا  یسیع  هب  ًابقاعتم 

. تشگ

کی ناونع  هب  ار  یدزد  ۀفرح  نینچ  هک  یناسک  نآ  طسوت   ، مدان دزد   ، ناوج درم  نیا 
جرا یعامتجا  یتلادع  یب  یسایس و  متس  هیلع  رب  هناتسرپ  نطو  رثؤم  ضارتعا 
عون نیا  . و  دوب هدش  هدیشک  هناراکھبت  زیمآ و  تنوشخ  یگدنز  کی  هب  دنداھن  یم 

تین شوخ  نآ  زا  اوس  ناناوج  زا  یرایسب  ییوجارجام  هب  قایتشا  ۀفاضا  هب  شزومآ 
درم نیا   . تخاس نومنھر  راکتقرس  کاب  یب  یاھ  هتسد  نیا  رد  یسیون  مان  هب  ار 

هابتشا هک  دید  وا  نونکا   . دوب هدرک  هاگن  نامرھق  کی  تروص  هب  ساباراب  هب  ناوج 
کی  ، گرزب یتسار  هب  درم  کی  شرانک  رد  وا  بیلص  یور  رد  اجنیا   . تسا هدرک 

تخیگنارب و ار  وا  تریغ  هک  دوب  ینامرھق  کی  اجنیا  رد   . دید ار  یقیقح  نامرھق 
یاھلآ هدیا  یمامت  دیشخب و  ماھلا  ار  وا  یقالخا  سفن  تمرح  یاھ  هدیا  نیرتالاب 

رد  ، یسیع نتسیرگن  ماگنھ  رد   . دومن ایحا  ار  یو  یروالد  ، و  یگنادرم  ، تماھش
رادیدپ نیتسار  یگرزب  ، و  یرادافو  ، نتشاد تسود  دیدش  سح  کی  وا  بلق 

. تشگ

نورد رد  ار  نامیا  دلوت  هدننک  ازھتسا  تیعمج  نایم  رد  یرگید  صخش  رھ  رگا  و 
نامھ اب   ، درک یم  ششخب  تساوخرد  یسیع  زا  دوب و  هدرک  هبرجت  شناور 

هب هدروآ  نامیا  دزد  هب  تبسن  هک  دش  یم  عقاو  شریذپ  دروم  زیمآرھم  ۀظحالم 
. دش هدراذگ  شیامن 

تشھب رد  یزور  هک  دینش  ار  داتسا  ۀدعو  هدرک  هبوت  ِدزد  هک  نیا  زا  دعب  تسرد 
هدزاود ًابیرقت  هورگ  کی  وا و  ردام  تشگزاب و  رھش  زا  انحوی   ، درک دنھاوخ  تاقالم 

زا ات  تفرگ  رارق  یسیع  ردام  میرم  رانک  رد  انحوی   . دروآ دوخ  اب  ار  رادنامیا  نانز  زا  هرفن 
نیا هب  یسیع  هک  روطنیمھ   . داتسیا رگید  تمس  رد  ادوھی  وا  رسپ   . دنک تیامح  وا 
ار ترسپ   ، نز : ” تفگ شردام  هب  دوب و  رھظ  ماگنھ  درک  یم  هاگن  نییاپ  هب  هنحص 
باطخ سپس  و  رگنب “! ار  تردام   ، مرسپ : ” تفگ درک و  انحوی  یوس  هب  ور  و  رگنب “!

هب ار  میرم  ادوھی  انحوی و  اذل  و  “ . دینک کرت  ار  ناکم  نیا  هک  ملیام  : ” تفگ ود  رھ  هب 
دوخ هک  میلشروا  رد  یناکم  هب  ار  یسیع  ردام  انحوی   . دندرک تیادھ  اتجلج  زا  جراخ 
زا دعب   . تشگزاب یزاس  بولصم  ۀنحص  هب  ناباتش  سپس  درب و  دوب  هدنام  نآ  رد 
رد دوخ  یعیبط  یگدنز  یقاب  یارب  اجنآ  تشگزاب و  ادیص  تیب  هب  میرم  حسپ  دیع 
. درک یگدنز  لاس  کی  زا  رتمک  یسیع  گرم  زا  دعب  میرم   . درک یگدنز  انحوی  ۀناخ 

ناج ات  دنتفرگ و  هلصاف  یردق  رگید  نانز   ، دومن کرت  ار  اجنآ  میرم  هک  نیا  زا  دعب 
نفد یارب  داتسا  ندب  هک  یماگنھ  ، و  دندوب وا  بقارم  بیلص  یور  یسیع  ندرپس 

. دندوب هداتسیا  وا  رانک  رد  زونھ  هدش  هدروآ  نییاپ 
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اوھ رد  نش  زیر  یاھ  هناد  دوجو  تلع  هب  هدزاود  تعاس  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
مدرم  . دوب ماگنھ  دوز  لصف  رد  یا  هدیدپ  نینچ  عوقو  هچ  رگا   ، تشگ هریت  نامسآ 

غاد داب  ینش  یاھنافوط  نآ  زا  یکی  ندمآ  ینعم  هب  نیا  هک  دنتسناد  یم  میلشروا 
هک تشگ  کیرات  ردقنآ  نامسآ  کی  تعاس  زا  شیپ   . دوب ناتسبرع  یارحص  زا 

. دنتشگزاب رھش  یوس  هب  ناباتش  تیعمج  ۀدنامیقاب  ، و  دش دیدپان  دیشروخ 
رفن یس  زا  رتمک   ، درپس ناج  تعاس  نیا  زا  دعب  یھاتوک  تدم  داتسا  هک  یماگنھ 

زا هرفن  هدزناپ  ًابیرقت  هورگ  کی  یمور و  زابرس  هدزیس  اھنت   ، دنتشاد روضح 
یسیع و ردارب  ادوھی   ، نت ود  زج  هب   ، دندوب نز  یگمھ  نارادنامیا  نیا   . نارادنامیا

. دنتشگزاب هنحص  هب  داتسا  ندرپس  ناج  زا  شیپ  هک   ، یدِبِز انحوی 

، نش دیدش  نافوط  ۀدنیازف  یکیرات  نایم  رد   ، کی تعاس  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
تاملک نیرخآ   . دومن نتفر  لیلحت  هب  عورش  یرشب  یرایشھ  نیع  رد  یسیع 
نوماریپ وا —  یوزرآ  نیرخآ   . دوب هدش  هتفگ  وا  زیمآدنپ  ، و  هدنشخب  ، زیمآ محرت 

نھذ  ، گرم یکیدزن  تعاس  نیا  لوط  رد   . دوب هدش  نایب  شردام —  زا  تبقارم 
لسوتم ریمازم  هژیو  هب  یناربع  نوتم  روطس  زا  یرایسب  رارکت  هب  یسیع  یرشب 

هک  ، ریمازم باتک  زا  یتمسق  رارکت  ریگرد  رشب  ِیسیع  رایشھ  رکف  نیرخآ   . تشگ
رد  ، دوش یم  هتخانش  ود  تسیب و  ، و  کی تسیب و   ، تسیب رومزم  ناونع  هب  نونکا 
هک دوب  نآ  زا  رتفیعض   ، دندروخ یم  ناکت  بلغا  وا  نابل  هک  یلاح  رد   . دیدرگ شنھذ 
زا تسناد  یم  ظفح  زا  یبوخ  هب  هک  ار  روطس  نیا  ، و  دروآ نابز  هب  ار  تاملک  دناوتب 

هداتسیا وا  یکیدزن  رد  هک  یناسک  تاقوا  یھاگ  اھنت   . دندرک یم  روبع  شنھذ 
دنوادخ هک  مناد  یم  : ” لثم  ، دندینش دروآ  یم  نابز  هب  هک  ار  یتاملک  زا  یخرب  دندوب 

،“ تفای دھاوخ  ارم  نانمشد  یمامت  وت  تسد   ” ،“ داد دھاوخ  تاجن  ار  دوخ  ۀدیزگرب 
هظحل کی  یارب  یتح  یسیع  ؟ “ یا هدرک  کرت  ارم  ارچ   ، نم یادخ   ، نم یادخ   ” و

؛ و تسا هدرک  یگدنز  ردپ  تساوخ  قباطم  هک  دادن  هار  دوخ  هب  یدیدرت  نیرتمک 
تشاد مسج  رد  ار  دوخ  ناج  شردپ  تساوخ  قباطم  نونکا  هک  درکن  کش  زگرھ 
شوھ زا  هک  یلاح  رد  وا  ؛  تسا هدرک  اھر  ار  وا  ردپ  هک  درکن  ساسحا  وا   . داد یم 

نایم رد  ، و  تفگ یم  ظفح  زا  ار  قیتع  دھع  نوتم  زا  یرایسب  تشاد  ًافرص  تفر  یم 
؟“ یا هدرک  کرت  ارم  ارچ   ، نم یادخ   ، نم یادخ   ” اب هک  ود  تسیب و  رومزم  نیا  نانآ 
هک دوب  ینتم  هس  زا  یکی  نیا  قافتا  بسح  رب  . و  تشاد دوجو  دوش  یم  عورش 

. دش هدینش  دندوب  هداتسیا  وا  رانک  رد  هک  ییاھنآ  طسوت  هک  دش  هتفگ  حضاو  ردقنآ 

کی و تعاس  دودح  رد  دومن  دوخ  ناعونمھ  زا  ناسنا  ِیسیع  هک  ییاضاقت  نیرخآ 
نانابھگن ۀدنامرف  نامھ  “، و  ما هنشت  : ” تفگ مود  راب  یارب  هک  یماگنھ   ، دوب مین 

ًامومع اھزور  نآ  هک  هدیشرت  بارش  رد  هتشغآ  جنفسا  نامھ  اب  ار  وا  نابل  هرابود 
. دومن سیخ  دش  یم  هدیمان  هکرس 
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زونھ  . دیدرگ کیرات  هدنیازف  روط  هب  نامسآ  دش و  هدوزفا  نش  نافوط  تدش  رب 
یکیدزن رد  نازابرس   . دندوب هداتسیا  رانک  رد  نارادنامیا  زا  یکچوک  هورگ  نازابرس و 

. دننک تظفاحم  هدنرُب  نش  ربارب  رد  دوخ  زا  ات  دندوب  هدش  عمج  هدش و  مخ  بیلص 
دندوب هتفرگ  هانپ  یا  هزادنا  ات  هتخیوآ  ۀرخص  کی  ریز  هک  ییاج  رد  نارگید  انحوی و  ردام 
ار دوخ  رخآ  سفن  ماجنارس  داتسا  هک  یماگنھ   . دنتسیرگن یم  هلصاف  کی  زا 

میرم  ، تور شرھاوخ   ، ادوھی شردارب   ، یدبز انحوی  شبیلص  یاپ  رد   ، دیشک
. دنتشاد روضح   ، دوب سیروفس  یلاھا  زا  یزور  هک  اکبر  ، و  هیلدجم

مامت : ” دز دایرف  دنلب  یادص  کی  اب  یسیع  هک  دوب  هس  تعاس  زا  شیپ  تسرد 
نخس بیترت  نیدب  هک  یماگنھ  و  “ . مراپس یم  وت  ناتسد  هب  ار  محور  نم  ردپ  دش !

یمور رسفا  هک  یتقو   . تخاس اھر  ار  تایح  یالقت  دومن و  مخ  ار  شرس   ، تفگ
درم کی  وا  یتسار  هب  : ” تفگ دیبوک و  دوخ  ۀنیس  رب   ، درم یسیع  هنوگچ  دید 

ندروآ نامیا  هب  عورش  تعاس  نآ  زا  و  “ . دوب ادخ  رسپ  کی  وا  ًاتقیقح  ؛  دوب راکتسرد 
. دومن یسیع  هب 

هب هنادازآ  وا   . دوب هدرک  یگدنز  نینچ  هک  روطنامھ  درم —  هنوگ  هاش  یسیع 
طلسم تیعضو  رب  کانزوس  زور  نآ  رساترس  رد  دومن و  فارتعا  دوخ  یھاشداپ 

لیم یور  زا  دومن  نیمأت  ار  دوخ  ۀدیزگرب  نالوسر  تینما  هک  نیا  زا  دعب  وا   . دنام یقاب 
هنادنمدرخ ار  سرطپ  نیرفآ  لکشم  تنوشخ  وا   . تفر دوخ  راب  تراقح  گرم  یوس  هب 

شرانک رد  شیناسنا  دوجو  نایاپ  ات  تسرد  انحوی  هک  دید  کرادت  نینچ  دومن و  راھم 
هب دومن و  راکشآ  دوھی  راکتیانج  یلاع  یاروش  هب  ار  دوخ  نیتسار  تعیبط  وا   . دشاب
اب وا   . دومن یروآدای  دنوادخ  رسپ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  قلطم  ۀتیروتا  عبنم  سُطالیپ 

اب ار  دوخ  زیمآرھم  یاطعا  دش و  اتجلج  راپسھر  دوخ  بیلص  یقفا  ریت  لمح 
زا دعب   . دیناسر نایاپ  هب  ینامسآ  ردپ  هب  دوخ  یناسنا  ۀدمآ  تسد  هب  حور  یراذگاو 

: دیوگب تسناوت  یم  یتسار  هب  داتسا  یگرم —  نینچ  ۀظحل  رد  و  یتایح —  نینچ 
“. دش مامت  ”

دنتساوخ یمن  نایدوھی  دوب  ود  رھ  تبس  حسپ و  دیع  یارب  یگدامآ  زور  نیا  نوچ 
تساوخرد هتفر و  سُطالیپ  دزن  اذل   . دننامب یقاب  دوخ  لاح  هب  اتجلج  رد  اھندب  نیا 

دنناوتب ات   ، دوش مامت  ناشراک  هک   ، دنوش هتسکش  درم  هس  نیا  یاھاپ  هک  دندرک 
نفد لادوگ  لخاد  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  دنوش و  هدیشک  نییاپ  ناشیاھبیلص  زا 
ار زابرس  هس  ًاروف   ، دینش ار  اضاقت  نیا  سُطالیپ  یتقو   . دنوش هتخادنا  نامرجم 

. دومن مازعا  دزد  ود  یسیع و  نتشک  اھاپ و  نتسکش  یارب 

لمع دزد  ود  اب  تروص  نامھ  هب   ، دندیسر اتجلج  هب  نازابرس  نیا  هک  یماگنھ 
نیا یارب  دوجو  نیا  اب   . دنتفای هدرم  شیپ  زا  ار  یسیع  دایز  یتفگش  اب  اما   ، دندرک

وا پچ  یولھپ  هب  ار  دوخ  ۀزین  نازابرس  زا  یکی   ، دننک لصاح  نانیمطا  وا  گرم  زا  هک 
هس ای  ود  یارب  یتح  یزاس  بولصم  ناینابرق  هک  دوب  یداع  نیا  هچ  رگا   . دومن ورف 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



قیمع هودنا  یساسحا و  ۀداعلا  قوف  هاکناج  درد   ، دنروآ ماود  هدنز  بیلص  یور  زور 
رد وا  یناسنا  یگدنز  هب  مین  تعاس و  جنپ  زا  رتمک  یکدنا  رد  یسیع  یحور 

. داد نایاپ  مسج 

ندش بولصم  زا  دعب  - 6

نیرخآ یدِبِز  دوواد   ، مین هس و  تعاس  دودح  رد   ، نش نافوط  یکیرات  نایم  رد 
اترم و لزنم  هب  ار  اھکیپ  نیرخآ  وا   . دنناسرب ار  داتسا  گرم  ربخ  ات  داتسرف  ار  نادصاق 

یاضعا ریاس  اب  یسیع  ردام  درک  یم  روصت  هک  ییاج   ، اینع تیب  رد  میرم 
. داتسرف  ، تسا هدومن  فقوت  اجنآ  رد  شا  هداوناخ 

سقرم ایلیا  لزنم  هب  دندوب  ادوھی  بقارم  هک  ار  ینانز  انحوی   ، داتسا گرم  زا  دعب 
یارب یبوخ  هب  ماگنھ  نیا  ات  دوخ  هک  انحوی   . دندنام اجنآ  رد  تبس  زور  اھنآ   . داتسرف
اب سومیدوقین  فسوی و  هک  نیا  ات  دنام  اتجلج  رد  دوب  هدش  هتخانش  یمور  رسفا 
داد یم  ار  یسیع  ندب  نتفرگ  رایتخا  رد  ۀزاجا  نانآ  هب  هک  سُطالیپ  فرط  زا  یمکح 

. دندش هنحص  دراو 

، دیسر نایاپ  هب  روانھپ  ناھج  کی  یارب  زیگنا  مغ  زادگناج و  زور  کی  بیترت  نیدب 
ۀدنھد ناکت  ۀنحص  ندید  ۀطساو  هب  نآ  دنمشوھ  دوجوم  نارازھ  هک  یناھج 

هب دوب  هدش  رھاظ  یرشب  مسج  رد  هک  دوخ  بوبحم  یاورنامرف  نتخاس  بولصم 
یرشب یھارمگ  یناسنا و  یمحر  یب  شیامن  نیا  لیلد  هب  اھنآ   . دندیزرل دوخ 

. دندوب هدش  توھبم 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 188
هربقم رد  ندوب  ماگنھ 

نامز تدم   ، تشاد رارق  فسوی  ۀربقم  رد  یسیع  یناف  ندب  هک  یمین  زور و  کی 
ِینیمز یناگدنز  نارود  رد  یلصف   ، وا نتساخرب  گرم  زا  بیلص و  یور  وا  گرم  نیب 
نیفدت میناوت  یم  ام   . تسا هدش  هتخانش  ام  یارب  یکدنا  ردق  هک  تسا  لیئاکیم 

تسا طوبرم  گرم  زا  وا  نتساخرب  هب  هک  ار  ییاھدادخر  ، و  مینک لقن  ار  ناسنا  رسپ 
نامز تدم  نیا  لوط  رد  هک  نیا  ۀرابرد  میناوت  یمن  ام  اما   ، میھد رارق  شراگن  نیا  رد 

هس تعاس  ات  هعمج  رھظ  زا  دعب  تعاس 3  زا   ، هتعاس شش  یس و  ًابیرقت 
رادروخرب تیدنس  زا  هک  ار  یدایز  تاعالطا  داد  خر  هچ  یتسار  هب   ، حبص هبنشکی 

زا شیپ  یھاتوک  تدم  داتسا  یناگدنز  نارود  رد  نامز  تدم  نیا   . مینک مھارف  دشاب 
ات ًادودح  وا   . تشگ زاغآ  دوش  هدروآ  نییاپ  بیلص  زا  یمور  نازابرس  طسوت  وا  هک  نآ 
ود نتشک  رد  ریخأت  لیلد  هب  رگا   . دنام هتخیوآ  بیلص  زا  شگرم  زا  دعب  تعاس  کی 

. دش یم  هدیشک  نییاپ  رتدوز  وا   ، دوبن دزد 

زاب یاھلادوگ  لخاد  هب  ار  یسیع  ندب  هک  دندوب  هدیشک  هشقن  نایدوھی  نایاورنامرف 
بولصم ناینابرق  داسجا  هک  دوب  موسرم   . دننک باترپ  رھش  بونج  رد  انِھِج  ِینیفدت 
رد داتسا  ندب   ، تشگ یم  لابند  حرط  نیا  رگا   . دنزادنا رود  هنوگ  نیدب  ار  هدش 

. تفرگ یم  رارق  یشحو  تاناویح  دید  ضرعم 

دزن  ، تشگ یم  یھارمھ  سومیدوقین  طسوت  هک   ، هتمرا فسوی   ، انثا نیا  رد 
هب حیحص  نیفدت  روظنم  هب  یسیع  ندب  هک  دوب  هدرک  اضاقت  دوب و  هتفر  سُطالیپ 

یارب هکدوبن  یداعریغ  هدش  بولصم  صاخشا  ِناتسود  یارب   . دوش هداد  اھنآ 
. دننک هوشر  تخادرپ  داھنشیپ  یمور  نالوئسم  هب  ییاھندب  نینچ  بحاصت  زایتما 

یارب ترورض  تروص  رد  هک   ، تفر سُطالیپ  هاگشیپ  هب  لوپ  یدایز  غلبم  اب  فسوی 
اما  . دنک تخادرپ  لوپ  نفد  ِیصوصخ  ۀربقم  کی  هب  یسیع  ندب  لاقتنا  ۀزاجا 

ار تساوخرد  وا  هک  یماگنھ   . دنک تفایرد  لوپ  راک  نیا  یارب  دوبن  رضاح  سُطالیپ 
اتجلج هب  تشاد  یم  زاجم  ار  فسوی  هک   ، درک اضما  ار  ینامرف  تعرس  هب   ، دینش

هک نیا  زا  سپ   ، انثا نیا  رد   . دریگ رایتخا  رد  لماک  روط  هب  ًاروف و  ار  داتسا  ندب  دورب و 
یاروش هک  نایدوھی  زا  یھورگ   ، تفای شھاک  هظحالم  لباق  روط  هب  نش  نافوط 

ندب هک  دننک  لصاح  نانیمطا  ات  دنتفر  اتجلج  هب  دندرک  یم  یگدنیامن  ار  دوھی  یلاع 
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هداتسرف نیفدت  ِیمومع  زاب  ور  یاھلادوگ  هب  نادزد  یاھندب  هارمھ  هب  یسیع 
. دوش یم 

یسیع نیفدت  - 1

نییاپ لاح  رد  ار  نازابرس   ، دندیسر اتجلج  هب  سومیدوقین  فسوی و  هک  یماگنھ 
رانک رد  دوھی  یلاع  یاروش  ناگدنیامن  دنتفای و  بیلص  یور  زا  یسیع  ندروآ 

هب وا  ندب  ندرب  عنام  یسیع  ناوریپ  زا  کیچیھ  هک  دنوش  نئمطم  ات  دندوب  هداتسیا 
رد ار  سُطالیپ  نامرف  فسوی  هک  یماگنھ   . دنوش یمن  نامرجم  نیفدت  یاھلادوگ 
یارب دنتخادنا و  هار  وھایھ  نایدوھی   ، درک هئارا  یمور  رسفا  هب  داتسا  ندب  اب  هطبار 

اب دندمآرب  ددص  رد  دوخ  شورخ  شوج و  رد  اھنآ   . دندرک همھمھ  نآ  بحاصت 
رسفا  ، دندرک ار  راک  نیا  اھنآ  هک  یماگنھ  ، و  دننک بحاصت  ار  وا  ندب  تنونشخ 

هک یلاح  رد  ، و  دنتسیاب شرانک  رد  داد  نامرف  دوخ  نازابرس  زا  نت  راھچ  هب  یمور 
هدیشک ماین  زا  یاھریشمش  اب  دوب  هدش  هداھن  نیمز  یور  اجنآ  رد  داتسا  ندب 

ود هک  داد  روتسد  رگید  نازابرس  هب  یمور  رسفا   . دنداتسیا نآ  فرط  ود  رد  هدش 
هتفر رد  هروک  زا  نایدوھی  زا  نیگمشخ  تیعمج  نیا  هک  نیا  نمض   ، دننک کرت  ار  دزد 
زا ار  همان  هزاجا  یمور  رسفا   ، تشگ رارقرب  مظن  هک  یماگنھ   . دندنار بقع  هب  ار 
فسوی هب   ، داتسیا یرانک  هب  هک  یلاح  رد  ، و  دناوخ نایدوھی  یارب  سُطالیپ  یوس 

ماجنا نآ  اب  دیناد  یم  حالص  هک  ار  یراک  رھ  ات   ، تسامش هب  قلعتم  ندب  نیا  : ” تفگ
چیھ هک  میوش  نئمطم  ات  داتسیا  میھاوخ  اجنیا  رد  منازابرس  نم و   . دیھد

“. دنک یمن  هلخادم  یصخش 

نوناق  . دوش نفد  یدوھی  ناتسربق  کی  رد  تسناوت  یمن  هدش  بولصم  صخش  کی 
زا سومیدوقین  فسوی و   . تشاد دوجو  یلمع  زرط  نینچ  هیلع  رب  یا  هناریگتخس 

هک دندوب  هتفرگ  میمصت  اتجلج  هب  نتفر  ریسم  رد  ، و  دنتشاد عالطا  نوناق  نیا 
هدیشارت هچراپکی  گنس  تخت  زا  هک  فسوی  یگداوناخ  دیدج  ۀربقم  رد  ار  یسیع 

هک یا  هداج  لباقم  رد  هدش و  عقاو  اتجلج  لامش  رد  یھاتوک  ۀلصاف  رد  دوب و  هدش 
هدشن نفد  هربقم  نیا  رد  ماگنھ  نآ  ات  سک  چیھ   . دننک نفد  درب  یم  هار  هرماس  هب 
رواب یتسار  هب  فسوی   . دوش هداد  رارق  اجنآ  رد  داتسا  هک  دندید  حالص  اھنآ  ، و  دوب
نیا  . تشاد دیدرت  رایسب  سومیدوقین  اما   ، دزیخ یمرب  گرم  زا  یسیع  هک  تشاد 

یفخم شیبامک  یسیع  هب  ار  دوخ  داقتعا  دوھی  یلاع  یاروش  نیشیپ  یاضعا 
هب هک  دوب  اھتدم  دوھی  یلاع  یاروش  رد  اھنآ  ناراکمھ  هچ  رگ   ، دندوب هتشاد  هاگن 
هب الاح  زا   . دننک یریگ  هرانک  اروش  زا  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ  یتح   ، دنتشاد کش  اھنآ 

. دندوب میلشروا  رساترس  رد  یسیع  ناوریپ  نیرت  هدرپ  یب  اھنآ  دعب 

ۀربقم دصقم  هب  اتجلج  زا  یرصان  یسیع  ِنیفدت  هورگ  مین  راھچ و  تعاس  دودح  رد 
هدش هدیچیپ  ناتک  ۀچراپ  کی  رد  ندب   . دومن تکرح  هب  زاغآ  هار  یوس  نآ  رد  فسوی 
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لیلج زا  بقارم  رادنامیا  نانز  طسوت  اھنآ  ، و  دندرک یم  لمح  ار  نآ  رفن  راھچ  دوب و 
دندرک یم  لمح  هربقم  هب  ار  یسیع  یدام  ندب  هک  ییاھناسنا   . دندش یم  لابند 

. یمور رسفا  ، و  انحوی  ، سومیدوقین  ، فسوی دندوب : اھنیا 

اب اجنآ  رد  ، و  دندرک لمح   ، عبرم توف  هد  دودح  رد  یقاتا   ، هربقم لخاد  هب  ار  ندب  اھنآ 
نفد ار  دوخ  ناگدرم  یتسار  هب  نایدوھی   . دنتخاس هدامآ  نفد  یارب  ار  نآ  هلجع 
ریداقم سومیدوقین  فسوی و   . دندرک یم  رطعم  ار  اھنآ  عقاو  رد  نانآ  ؛  دندرک یمن 
نیا اب  هک  ییاھراون  اب  ار  ندب  نونکا  اھنآ  ، و  دندوب هدروآ  دوخ  اب  دوع  رم و  یدایز 

اھنآ  ، دش لماک  نتخاس  رطعم  هک  یماگنھ   . دندیچیپ دوب  هدش  هتشغآ  اھلولحم 
مارتحا اب  ، و  دندیچیپ ناتک  ۀچراپ  کی  رد  ار  ندب   ، دنتسب تروص  رود  هب  لامتسد  کی 

. دنداد رارق  هربقم  رد  یا  هچقات  یور  ار  نآ 

کمک هک  داد  تمالع  دوخ  نازابرس  هب  یمور  رسفا   ، هربقم رد  ندب  نداد  رارق  زا  دعب 
یاھندب اب  نازابرس  سپس   . دنناتلغب هربقم  ۀیدورو  لباقم  رد  ار  یگنس  ِرد  ات  دننک 

میلشروا هب  هودنا  اب  نارگید  هک  یلاح  رد   ، دندش جراخ  انِھِج  دصقم  هب  نادزد 
. دننک رازگرب  یسوم  نیناوق  قباطم  ار  حَسِپ  دیع  نشج  ات  دنتشگزاب 

زور نیا  اریز   ، تشاد دوجو  یا  هظحالم  لباق  ۀلجع  باتش و  یسیع  نفد  ۀرابرد 
رھش هب  هلجع  اب  نادرم   . تشگ یم  کیدزن  تعرس  هب  تبس  دوب و  یگدامآ 

. تشگ کیرات  رایسب  اوھ  هک  نیا  ات  دندنام  هربقم  یکیدزن  رد  نانز  اما   ، دنتشگزاب

، دندوب هدش  ناھنپ  یکیدزن  رد  نانز   ، داد یم  خر  اھقافتا  نیا  یمامت  هک  یلاح  رد 
دوب هدش  هداد  رارق  نآ  رد  داتسا  هک  ار  ییاج  دندید و  ار  زیچ  همھ  هک  یروط 
نیا رد  هک  دندرک  ناھنپ  هنوگ  نیدب  ار  دوخ  تلع  نیا  هب  اھنآ   . دندومن هدھاشم 

دندرک یمن  رکف  نانز  نیا   . دنیامن ترشاعم  نادرم  اب  هک  دوبن  زاجم  نانز  یارب  ماگنھ 
دوخ نایم  رد  اھنآ  ، و  تسا هدش  هدامآ  حیحص  یا  هنوگ  هب  نیفدت  یارب  یسیع  هک 

هیودا و  ، دننک تحارتسا  تبس  لوط  رد   ، دندرگزاب فسوی  لزنم  هب  هک  دندرک  قفاوت 
تحارتسا یارب  ار  داتسا  ندب  ات  دندرگزاب  هبنشکی  دادماب  رد  ، و  دنزاس هدامآ  دامپ 

رد هنوگ  نیدب  هعمج  رصع  نیا  رد  هک  ینانز   . دنزاس هدامآ  حیحص  یا  هنوگ  هب  گرم 
رگید رھاوخ  اترام   ، اپولک رسمھ  میرم   ، هیلدجم میرم  دندوب : اھنیا  دندنام  هربقم  رانک 

. سیروفس یاکبر  ، و  یسیع ردام 

یتسار هب  یسیع  نویراوح  زا  یکدنا  دادعت   ، هتمرا فسوی  یدبز و  دوواد  زا  ادج 
. دزیخرب هربقم  زا  موس  زور  رد  تسانب  وا  هک  دندیمھف  یم  ای  دنتشاد  رواب 

هربقم زا  ینابھگن  - 2
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هجوت یب  موس  زور  رد  روگ  زا  نتساخرب  هب  وا  ۀدعو  هب  تبسن  یسیع  ناوریپ  رگا 
، و اھیسیرف  ، دشرا نانھاک   . دندوبن هجوت  یب  رما  نیا  هب  شنانمشد   ، دندوب

گرم زا  وا  هک  دندوب  هدرک  تفایرد  وا  راتفگ  زا  یتاشرازگ  هک  دندروآ  دای  هب  اھیقودص 
. دزیخ یمرب 

زا هورگ  کی  بش  همین  دودح  رد   ، حَسِپ دیع  ماش  زا  دعب   ، بش هعمج  نیا  رد 
مالعا زا  ناشسرت  اب  هطبار  رد  اجنآ  رد  ، و  دندش عمج  افایق  لزنم  رد  یدوھی  ناربھر 

اب رادید  نیا   . دندرک ثحب  تساوخ  دھاوخرب  گرم  زا  موس  زور  رد  وا  هک  داتسا  دکوم 
هب دعب  زور  هاگپ  رد  دوب  انب  هک  دوھی  یلاع  یاروش  یاضعا  زا  هتیمک  کی  باصتنا 
اب ار  دوھی  یلاع  یاروش  یمسر  یاضاقت  اھنآ   . تفای نایاپ  دنورب  سُطالیپ  رادید 
ۀربقم ربارب  رد  یمور  زابرس  کی  تسیاب  یم  نآ  بجوم  هب  هک  دندرک  یم  لمح  دوخ 

یوگنخس  . دوش نآ  رد  وا  ناتسود  یراکتسد  عنام  ات  تشگ  یم  رقتسم  یسیع 
، یرصان یسیع   ، راکبیرف نیا  هک  میراد  دای  هب  ام  اقآ  : ” تفگ سُطالیپ  هب  هتیمک  نیا 

مھاوخرب هرابود  گرم  زا  دعب  زور  هس  نم   ’ ، تفگ دوب  هدنز  زونھ  هک  یماگنھ 
ینک رداص  ینیمارف  نانچ  مینک  اضاقت  ات  میا  هدمآ  امش  دزن  ام  ور  نیا  زا  ‘ . تساوخ
رایسب ام   . درادب ظوفحم  موس  زور  زا  دعب  ات  لقادح   ، وا ناوریپ  ربارب  رد  ار  هربقم  هک 
اعدا مدرم  دزن  سپس  دنیابرب و  ار  وا  دنیایب و  هنابش  وا  ناوریپ  ادابم  هک  میراد  میب 

نیا  ، دریگ تروص  راک  نیا  هک  میھد  هزاجا  ام  رگا   . تسا هتساخرب  گرم  زا  وا  هک  دننک 
“. دنامب هدنز  وا  میداد  یم  هزاجا  هک  دشاب  یم  نیا  زا  رتدب  بتارم  هب  هابتشا 

: تفگ  ، دینش ار  دوھی  یلاع  یاروش  یاضعا  تساوخرد  نیا  سُطالیپ  هک  یماگنھ 
هربقم زا  دیورب و  دوخ  هار  هب   . داد مھاوخ  زابرس  هد  زا  نابھگن  هورگ  کی  امش  هب  نم  ”

مھارف ار  ناشدوخ  نانابھگن  زا  نت  هد   ، دنتشگزاب دبعم  هب  اھنآ  “ . دینک تظافح 
دادماب نیا  رد  یتح   ، یمور زابرس  هد  یدوھی و  نابھگن  هد  نیا  اب  سپس  ، و  دندرک
لباقم رد  ناب  هدید  ناونع  هب  ار  اھنآ  ات  دنداتفا  هار  فسوی  ۀربقم  یوس  هب   ، تبس

دندناطلغ و هربقم  لباقم  رد  ار  یرگید  گنس  یتح  نادرم  نیا   . دننک رقتسم  هربقم 
نودب اھنآ  ادابم  ات   ، دندرک بصن  اھنآ  رود  هب  اھگنس و  نیا  یور  ار  سُطالیپ  رھم 
زیخاتسر تعاس  ات  درم  تسیب  نیا  . و  دنوش هداد  ناکت  دوخ  یاج  زا  نانآ  عالطا 

. دندرب یم  یندیشون  اذغ و  اھنآ  یارب  نایدوھی  ، و  دندنام یقاب  بقارم  یسیع 

تَبَس زور  لوط  رد  - 3

هک یلاح  رد   ، دندنام یقاب  افتخا  رد  نالوسر  نویراوح و  تبس  زور  نیا  رساترس  رد 
نیا رد   . دندرک یم  ثحب  بیلص  یور  یسیع  گرم  نوماریپ  میلشروا  مدرم  یمامت 

یمامت زا  هک   ، تشاد دوجو  میلشروا  رد  یدوھی  نویلیم  مین  کی و  ًابیرقت  ماگنھ 
، دوب حَسِپ  دیع  ۀتفھ  زاغآ  نیا   . دندمآ یم  نیرھنلا  نیب  زا  مور و  یروتارپما  یاھشخب 

دننک و لصاح  عالطا  یسیع  ندش  هدنز  زا  ات  دندوب  رھش  رد  نارئاز  نیا  ۀیلک  و 
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. دنربب دوخ  یاھ  هناخ  هب  ار  نآ  شرازگ 

لزنم هب  ات  دناوخارف  هنایفخم  ار  لوسر  هدزای  سقرم  انحوی   ، بش هبنش  ماگنھ  رید 
نامھ رد  یگمھ  اھنآ  بش  همین  زا  شیپ  تسرد  هک  ییاج  ینعی   ، دنیایب شردپ 
هدرک عمجت  دندرک  فرص  ناشداتسا  اب  ار  رخآ  ماش  لبق  بش  ود  هک  ییالاب  قاتا 

. دندوب

تسرد رصع  هبنش  نیا  رد  ات  تشگزاب  یناتب  هب  ادوھی  تور و  اب   ، یسیع ردام  میرم 
سومیدوقین لزنم  رد  یدبز  دوواد   . ددنویپب اھنآ  ۀداوناخ  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ 

. دنیآ درگ  اجنآ  رد  هبنشکی  دوز  حبص  شناروآ  مایپ  هک  داد  ار  نآ  بیترت  ، و  دنام یقاب 
رد دندوب  هدرک  هدامآ  هیودا  یسیع  ندب  رتشیب  نتخاس  رطعم  یارب  هک  لیلج  نانز 

. دندنام هتَمرَا  فسوی  لزنم 

نیا لوط  رد  یرصان  یسیع  یارب  هک  میھد  حیضوت  لماک  روط  هب  دنتسین  رداق  ام 
خر هچ  تسرد  دمرایب  فسوی  دیدج  ۀربقم  رد  دوب  انب  هک  همین  زور و  کی  نامز  تدم 

تیعضو نامھ  رد  رگید  ناسنا  رھ  هک  یعیبط  ۀقیرط  نامھ  هب  وا  ًارھاظ   . داد
وت ناتسد  هب  ار  محور  نم  ردپ  : ” تفگ وا  هک  میدینش  ام   . درم بیلص  یور  دریم  یم 

میظنت هک  ارچ   ، میمھف یمن  لماک  روط  هب  ار  یا  هتفگ  نینچ  ینعم  ام  “ . مراپس یم 
یناسنا دوجو  زا  ادج  یدوجو  دوب و  هتفای  تیصخش  هک  دوب  اھتدم  وا  یرکف  ۀدننک 
هجو چیھ  هب  داتسا  ۀتفای  تیصخش  ۀدننک  میظنت   . دوب هدرک  ظفح  یسیع 

یارب  . دریگ رارق  ریثأت  تحت  بیلص  یور  وا  یکیزیف  گرم  ۀطساو  هب  تسناوت  یمن 
ِنیزاغآ راک  ِیحور  یاتمھ  دیاب   ، داد رارق  ردپ  ناتسد  رد  یسیع  هک  هچنآ  لاح  نامز 
ۀخسن لاقتنا  هک  یروط   ، دوب یم  یناسنا  نھذ  نتخاس  یحور  رد  هدننک  میظنت 
تیعقاو کی  دیاب  یسیع  ۀبرجت  رد   . دزاس نیمأت  ار  رصق  تارک  هب  یرشب  دوجو 

لاح رد  رادنامیا  یاھناسنا  ِناور  ای   ، یحور تعیبط  اب  هک  تشاد  یم  دوجو  یحور 
یتسار هب  ام   . تسا ام  ۀدیقع  ًافرص  نیا  اما   . دوب هسیاقم  لباق  تارک  دشر 

. درپس هچ  شردپ  هب  یسیع  میناد  یمن 

رد اجنآ  حبص  هبنشکی  هس  تعاس  ات  ًادودح  داتسا  یکیزیف  لکش  هک  میناد  یم  ام 
لوط رد  یسیع  تیصخش  تیعضو  اب  هطبار  رد  ام  اما   ، تشاد رارق  فسوی  ۀربقم 

تأرج تاقوا  یھاگ  ام   . میتسین نئمطم  ًالماک  هتعاس  شش  یس و  تدم  نآ 
: میھد حیضوت  دوخ  یارب  نیریز  تروص  هب  یا  هزادنا  ات  ار  اھزیچ  نیا  هک  میا  هدرک 

رد هک  شیناسنا  ۀطوبرم  نھذ  زا  اھر و  دیاب  لیئاکیم  یگدننیرفآ  یرایشھ  - 1
. تسا هدوب  یم  دازآ  ًالماک  دوب  یکیزیف  مسج  روھظ  قلعت 

رد تدم  نیا  لوط  رد  یسیع  نیشیپ  یرکف  ۀدننک  میظنت  هک  میناد  یم  ام  - 2
هب ًاصخش  ار  ینامسآ  ۀدش  یروآدرگ  یاھھورگ  یھدنامرف  دوب و  رضاح  نیمز 
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. تشاد هدھع 

، مسج رد  رمع  لوط  نیا  یط  هک  هرصان  درم  ۀدمآ  تسد  هب  ِیحور  تیوھ  - 3
طسوت سپس  ، و  شیرکف ۀدننک  میظنت  میقتسم  یاھشالت  طسوت  ادتبا  رد 

لآ هدیا  دوجو  ِیحور  تامازلا  یکیزیف و  تایرورض  نایم  شدوخ  لماک  میظنت 
شدوخ ریذپان  فقوت  باختنا  طسوت  هک  روطنآ  ، و  دوب هدش  هتخاس  یناسنا 

هدرپس یتشھب  ردپ  یرادھگن  هب  ًاعطق   ، دوب هدش  داجیا  ردپ  تساوخ  نوماریپ 
زا یشخب  ات  دومن  تشگزاب  یحور  تیعقاو  نیا  ایآ  هک  نیا   . دوب هدش 

نینچ هک  میراد  رواب  ام  اما   ، میناد یمن  ام   ، هن ای  دوش  هدش  هدنز  تیصخش 
ناور تیوھ  نیا  هک  دنرظن  نیا  رب  هک  دنتسھ  ناھج  رد  یناسک  نکیل   . دش
رد تیاھن  هاپس  یربھر  یارب  ات   ، دراد رارق  ردپ “ شوغآ   ” رد نونکا  یسیع 

ۀدشن هدیرفآ  یاھناھج  اب  طابترا  رد  نانآ  ۀدشان  راکشآ  ماجرف  رد  نادابن 
. دوش اھر  ًابقاعتم  ینوریب  یاضف  ۀتفاین  نامزاس  یاھورملق 

نیا لوط  رد  یسیع  یناسنا  ای  یرشب  یرایشھ  هک  مینک  یم  روصت  ام  - 4
ِیسیع هک  مینک  رواب  میراد  لیلد  ام   . تفر ورف  باوخ  رد  تعاس  شش  یس و 

یارب  . تفاین یھاگآ  داد  خر  ناھج  رد  هرود  نیا  لوط  رد  هک  هچنآ  زا  رشب 
لابند هب  تایح  زیخاتسر  ؛  دشن یرپس  ینامز  چیھ  یناسنا  یرایشھ 

. دمآ ینآ  تروص  هب  گرم  ندیمرآ 

رد یسیع  تیعضو  اب  هطبار  رد  میناوت  یم  ام  هک  تسا  یبلطم  یمامت  ًابیرقت  نیا  و 
ام هک  دنراد  دوجو  طبترم  عیاقو  یدادعت   . مینک تبث  هربقم  رد  ندوب  تدم  نیا  لوط 

رادروخرب اھنآ  ریسفت  تیحالص  زا  ام  هچ  رگ   ، مینک هراشا  اھنآ  هب  میناوت  یم 
. میتسین

کی نونکا  ایناتِس  رصق  ۀرک  نیلوا  تایح  دیدجت  یاھرالات  میظع  ۀطوحم  رد 
ناونع هب  هک  دومن  هدھاشم  ناوت  یم  ار  ییایشناروم  یدام –  هوکشاب  نامتخاس 
هدش کح  نآ  رب  لیئربج  رھم  نونکا  تسا و  هدش  هتخانش  لیئاکیم “ دوبدای  ”

، و دش هتخاس  ایند  نیا  زا  لیئاکیم  تمیزع  زا  دعب  یھاتوک  تدم  دوبدای  نیا   . تسا
یناسنا تمیزع  تشادیمارگ  رد  : ” تسا هدش  کح  نآ  یور  هتشون  نیا  نونکا 

“. ایشنروی رد  یرصان  یسیع 

یلاع یاروش  تدم  نیا  لوط  رد  دنھد  یم  ناشن  هک  دنراد  دوجو  یکرادم 
تحت ییارجا  ۀسلج  کی   ، تسا رفن  دصکی  نآ  یاضعا  دادعت  هک   ، نوتگنیولس

ناشن هک  دنراد  دوجو  یکرادم  نینچمھ   . دومن رارقرب  ایشنروی  رد  لیئربج  تسایر 
اب نادابن  ناھج  تیعضو  دروم  رد  تدم  نیا  یط  اسرووی  یاھمایا  یامدق  دنھد  یم 

. دومن دونش  تفگ و  لیئاکیم 
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مایپ کی  لقادح  تشاد  رارق  هربقم  رد  داتسا  ندب  هک  نیا  نمض  هک  میناد  یم  ام 
. دش لدب  در و  نوتگنیولس  رد  لیئونامع  لیئاکیم و  نایم 

رارق هربقم  رد  یسیع  ندب  هک  نیا  نمض  هک  دراد  دوجو  رواب  نیا  یارب  یبوخ  لیلد 
ِمتسیس یاروش  ییامھدرگ  رد  ایشسگیلک  دنسم  رد  تیصخش  کی  تشاد 

. دوب هتسشن  مسورج  رد  یا  هرایس  یاھسنرپ 

نیا ، و  دوب ایشنروی  رد  کِدایشالرُن  ۀبکوک  ردپ  هک  دنھد  یم  ناشن  ایشندیا  دانسا 
. دومن تفایرد  ییاھدومنھر  وا  زا  هربقم  رد  لیئاکیم  ندوب  لوط  رد  وا  هک 

ًارھاظ نامز  نیا  لوط  رد  دھد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یرگید  رایسب  دھاوش  و 
. دوبن رایشھان  باوخ و  یسیع  تیصخش  یمامت  یکیزیف  گرم 

بیلص یور  گرم  ینعم  - 4

بیلص یور  گرم  نیا  یناف  ناسنا  یداژن  هانگ  ۀرافک  تخادرپ  یارب  یسیع  هچ  رگا 
دونشخان و نآ  زا  ادج  یادخ  کی  هب  رثؤم  یکیدزن  یعون  ، و  درکن هبرجت  ار 

دنوادخ و مشخ  ندناشن  ورف  یارب  ناسنا  رسپ  هچ  رگا  ؛  درکن مھارف  ار  هدنشخبان 
ینابرق کی  ناونع  هب  ار  دوخ  راکھانگ  ناسنا  یارب  تاجن  تفایرد  یارب  هار  ندوشگ 
نیا اب   ، دنتسھ اطخ  ییوجلد  هرافک و  یاھ  هدیا  نیا  هک  نیا  مغر  هب  ؛  درکن هضرع 
اھنآ زا  دیابن  هک  دنتسھ  لصو  یمیھافم  بیلص  یور  یسیع  گرم  نیا  هب   ، دوجو

تارایس ریاس  نایم  رد  ایشنروی  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا   . دومن یشوپ  مشچ 
. تسا هدش  هتخانش  بیلص “ ۀرک   ” ناونع هب  هیاسمھ  ینوکسم 

. دنک یگدنز  ایشنروی  رد  مسج  رد  ار  یناسنا  لماک  تایح  کی  هک  دوب  لیام  یسیع 
. تسا یناسنا  شیامن  رد  هدرپ  نیرخآ  گرم   . تسا یگدنز  زا  یشخب  گرم  ًالومعم 

ینعم زا  طلغ  ریسفت  ِیفارخ  یاھاطخ  زا  زیرگ  یارب  امش  ۀناقداص  یاھشالت  رد 
تیمھا ِندیدن  ِگرزب  ِهابتشا  هک  دیشاب  بظاوم  دیاب  امش   ، بیلص یور  گرم 

. دیوشن بکترم  ار  داتسا  گرم  یقیقح  موھفم  نیتسار و 

تاجن یاھب  ات  درمن  یسیع   . دوبن گرزب  ناراکبیرف  ِییاراد  زگرھ  یناف  ناسنا 
ینامسآ ردپ   . دزادرپب تارک  هارمگ  یاھسنرپ  دترم و  نانارمکح  لاگنچ  زا  ار  ناسنا 

هب ار  یناسنا  ناور  کی  هک  دومنن  زین  ار  هنادرخبان  یتلادع  یب  نینچ  روصت  زگرھ 
زین بیلص  یور  داتسا  گرم   . دسانشب راکھانگ  شناکاین  زیمآ  ترارش  یاھراک  لیلد 
داژن هک  دنوادخ  هب  یھدب  کی  تخادرپ  یارب  شالت  لماش  هک  دوبن  ینابرق  لمع  کی 

. دشاب دوب  راکھدب  وا  هب  رشب  عون 

هب دیتشاد  قح  امش  هک  اسب  هچ   ، دنک یگدنز  نیمز  رد  یسیع  هک  نآ  زا  شیپ 
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یاھناسنا نایم  رد  داتسا  هک  یماگنھ  زا  هن  اما   ، دیشاب هتشاد  رواب  ییادخ  نینچ 
ار هدننیرفآ  یادخ  کی  تلادع  تمرح و  یسوم   . درم درک و  یگدنز  امش  عونمھ 
. دراذگ شیامن  هب  ار  ینامسآ  ردپ  کی  ششخب  رھم و  یسیع  اما  ؛  داد شزومآ 

یثرا تسا  نکمم  زیمآ —  ترارش  راک  ماجنا  تمس  هب  لیامت  یناویح —  تعیبط 
هناھاگآ شروش  لمع  هانگ   . دبای یمن  لاقتنا  کدوک  هب  ردام  ردپ و  زا  هانگ  اما   ، دشاب
ۀدارا بحاص  قولخم  کی  طسوت  نارسپ  نیناوق  ردپ و  تساوخ  هیلع  رب  یدمع  و 

. تسا اھنت 

نیا یاھداژن  یارب  طقف  هن   ، درم درک و  یگدنز  ناھج  کی  یمامت  یارب  یسیع 
رد یسیع  هک  نآ  زا  شیپ  یتح  اھورملق  یاھناسنا  هک  یلاح  رد   . دحاو یایند 
تیعقاو کی  نیا  دوجو  نیا  اب   ، دندوب رادروخرب  تاجن  زا  دریمب  دنک و  یگدنز  ایشنروی 

وا گرم  ؛  دومن نشور  دایز  ۀزادنا  هب  ار  تاجن  هار  ایند  نیا  رد  وا  یاطعا  هک  تسا 
یدایز راک  مسج  رد  گرم  زا  دعب  یناسنا  یاقب  تیعطق  ِیدبا  نتخاس  نشور  یارب 

. داد ماجنا 

کی  ، ینابرق کی  ناونع  هب  یسیع  اب  هطبار  رد  هک  تسین  حیحص  نیا  هچ  رگا 
هب وا  هب  هک  تسا  حیحص  ًالماک  نیا   ، دومن تبحص  هدننک  دیرخزاب  کی  ای   ، زادرپ هیدف 
رتنشور و ار  اقب )  ) تاجن هار  هشیمھ  یارب  وا   . دومن هراشا  هدنھد  تاجن  کی  ناونع 

هب ار  تاجن  هار  نادابن  ناھج  تارک  ۀیلک  یاھناسنا  ۀیلک  یارب  وا  ؛  دومن رت  یعطق 
. داد ناشن  رت  شخب  نانیمطا  رتھب و  یا  هنوگ 

کرد ار  تبحم  اب  نیتسار و  ردپ  کی  ناونع  هب  دنوادخ  ۀدیا  هرابکی  هب  امش  هک  هاگنآ 
اب ًاروف  دیاب   ، داد شزومآ  هتسویپ  روط  هب  یسیع  هک  ار  یموھفم  اھنت  ینعی   ، دینک

هاشداپ کی  ناونع  هب  دنوادخ  اب  هطبار  رد  یودب  یاھتشادرب  نآ  ۀیلک   ، مامت ماجسنا 
، دیزاس اھر  یلک  هب  ار  دنمتردق  ًامامت  ریگتخس و  نارمکح  کی   ، هدش هدیجنر 

رد ار  دوخ  رما  تحت  ناسک  هک  تسا  نیا  شا  هدمع  یشوخلد  ۀیام  هک  ینارمکح 
یدوجوم هک  نیا  رگم   ، دنا هدش  هیبنت  یفکم  ردق  هب  اھنآ  هک  دنیبب  دبایب و  یراکفالخ 

کی ناونع  هب  ، و  دوش تازاجم  اھنآ  یاج  هب  هک  دوش  بلطواد  وا  دوخ  اب  ربارب  ًابیرقت 
زا تشادرب  اب  هرافک  هیدف و  تخادرپ  ۀدیا  یمامت   . دریمب اھنآ  یاج  هب  نیشناج و 
. تسا راگزاسان  تشاذگ  شیامن  هب  داد و  شزومآ  یرصان  یسیع  هک  دنوادخ 

رادروخرب یرتمک  شزرا  زا  زیچ  چیھ  هب  تبسن  دنوادخ  نارکیب  رھم  ِیھلا  تعیبط 
. تسین

دراد و هشیر  یھاوخدوخ  رد  ینابرق  لمع  طسوت  تاجن  هرافک و  موھفم  نیا  یمامت 
نیرتالاب درف  کی  ناعونمھ  هب  تمدخ  هک  داد  شزومآ  یسیع   . تسا نآ  رب  ینتبم 

ردپ هب  هک  ییاھنآ  طسوت  دیاب  تاجن   . تسا یحور  نادنمرواب  یردارب  زا  تشادرب 
دیابن دنمرواب  کی  یلصا  یدنمقالع   . دوش هتشادنپ  ملسم  دنراد  رواب  دنوادخ  ندوب 
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هب هناھاوخدوخریغ  قایتشا  هکلب  دشاب  یصخش  تاجن  یارب  هناھاوخدوخ  لیم 
یاھناسنا هب  یسیع  هک  روطنآ  یتح  عونمھ  هب  تمدخ  ور  نیا  زا  ، و  یزرورھم

. دومن تمدخ  اھنآ  هب  دیزرو و  رھم  یناف 

نارگن هانگ  یارب  هدنیآ  هیبنت  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  ردقنآ  زین  نیتسار  نادنمرواب 
تقیقح نیا   . تسا دنوادخ  زا  ینونک  ییادج  نارگن  اھنت  یعقاو  رادنامیا   . دننک یمن 
نیا یمامت  اھنآ  اما   ، دننک هیبنت  ار  دوخ  نادنزرف  تسا  نکمم  دنمدرخ  ناردپ   ، دراد

، دننک یمن  هیبنت  مشخ  رد  اھنآ   . دنھد یم  ماجنا  یحالصا  دصاقم  هب  رھم و  رد  ار  راک 
. دننک یمن  هیبنت  زین  ماقتنا  رد  و 

مکاح نآ  رب  تلادع  هک  دوب  یناھج  ِینوناق  ریگتخس و  هاشداپ  دنوادخ  رگا  یتح 
فلختم کی  اب  هانگ  یب  ربجنر  کی  نتخاس  نیشناج  ۀناکدوک  حرط  اب  ًاعطق  وا   ، دوب

. دوبن یضار  راکھانگ 

یرشب و ۀبرجت  نتخاس  ینغ  هب  هک  روطنآ   ، یسیع گرم  اب  هطبار  رد  گرزب  راک 
تمظعرپ و ۀویش  هکلب   ، تسین وا  گرم  تیعقاو   ، تسا طوبرم  تاجن  هار  شرتسگ 

. تفر گرم  زاوشیپ  هب  وا  قیرط  نادب  هک  تسا  یریظن  یب  حور 

نینچ ؛  دھد یم  رارق  یعقاوریغ  حطس  کی  رد  ار  تاجن  هرافک  ۀیدف  ۀدیا  نیا  یمامت 
ود یانبم  رب  نآ  ؛  تسا یعقاو  یرشب  تاجن   . تسا یفسلف  ًالماک  یموھفم 

ۀبرجت رد  قیرط  نیدب  دوش و  کرد  قولخم  نامیا  طسوت  دوش  یم  هک  تسا  تیعقاو 
طوبرم تقیقح  دنوادخ و  ندوب  ردپ  تیعقاو  دوش : هتخیمآرد  یرشب  درف  هب  رصحنم 
امش یاھیھدب   ” هک  ، دراد تقیقح  نیا  هتفر  مھ  یور   . ناسنا یردارب   ، نآ هب 
“. دیشخب یم  ار  دوخ  ناراکھدب  امش  هک  روطنآ  یتح   ، دوش یم  هدیشخب 

بیلص زا  ییاھسرد  - 5

یاضعا یتح  یارب  ار  نیتسار  ناپوچ  یلاع  فقو  لماک  نازیم  یسیع  بیلص 
ار ناسنا  دنوادخ و  نایم  طباور  یمامت  نیا   . دراذگ یم  شیامن  هب  شا  هلگ  شزرا  یب 
، رھم  . تسا وا  دنزرف  ناسنا  ؛  تسا ردپ  دنوادخ   . دھد یم  رارق  هداوناخ  ناینب  یور 

هدیرفآ راگدیرفآ و  یناھج  طباور  رد  یزکرم  تقیقح   ، شدنزرف یارب  ردپ  کی  رھم 
درف هیبنت  اھجنر و  رد  یدونشخ  لابند  هب  هک  هاشداپ  کی  تلادع  هن  دوش —  یم 

. تسا راکترارش 

هن ناراکھانگ  هب  تبسن  یسیع  درکیور  هک  دھد  یم  ناشن  دبا  یارب  بیلص 
هب یسیع   . دوب زیمآرھم  هنادواج و  تاجن  هکلب   ، یشوپ مشچ  هن  تیموکحم و 
هب ار  اھناسنا  وا  گرم  یگدنز و  هک  ظاحل  نیدب   ، تسا هدنھد  تاجن  کی  یتسار 
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تسود ار  اھناسنا  ردقنآ  یسیع   . دوش یم  نومنھر  هناشیدناریخ  تاجن  یکین و 
هب قشع   . دزاس یم  رادیب  رشب  بلق  رد  ار  زیمآ  تبحم  شنکاو  وا  رھم  هک  دراد 
رگنایامن بیلص  یور  یسیع  گرم   . تسا قالخ  دبا  یارب  تسا و  رادریگاو  یتسار 
یاھراک ۀیلک  دشخب و  یم  ار  هانگ  هک  تسا  یھلا  دنمتردق و  ردقنآ  هک  تسا  یرھم 
تبسن ار  یراکتسرد  زا  یرتالاو  تیفیک  کی  یسیع   . دزاس یم  وحم  ار  هناراکترارش 
رھم  . یکینکت ًافرص  یاطخ  یتسرد و  تخاس —  راکشآ  ایند  نیا  یارب  تلادع  هب 

دوبان عقاو  رد  دنک و  یم  بذج  ار  اھنآ  هکلب   ، دشخب یمن  ار  اھاطخ  ًافرص  یھلا 
هانگ محرت   . تسا زیمآ  محرت  ششخب  زا  رتارف  یلک  هب  زیمآرھم  ششخب   . دزاس یم 
نآ زا  هک  ار  یفعض  یمامت  هانگ و  قشع  اما  ؛  دنکفا یم  وس  کی  هب  ار  یراکترارش 
زا یدیدج  شور  کی  یسیع   . دزاس یم  دوبان  هشیمھ  یارب  دوش  یم  لصاح 

، مینکن تمواقم  ترارش  ربارب  رد  هک  داد  شزومآ  ام  هب  وا   . دروآ ایشنروی  هب  ار  یگدنز 
. دزاس یم  دوبان  ار  ترارش  رثؤم  یا  هنوگ  هب  هک  میبایب  ار  یکین  کی  وا  قیرط  زا  هکلب 
تاجن  . تسا یشوپ  مشچ  زا  تاجن  هکلب   ، تسین یشوپ  مشچ  یسیع  ششخب 
ترفن اب  نیتسار  قشع  دنک . یم  تسرد  ار  اھنآ  هکلب   ، درمش یمن  زیچان  ار  اھاطخ 

دوبان ار  نآ  هکلب   ، دنک یمن  مھ  یشوپ  مشچ  ترفن  زا  دنک و  یمن  شزاس 
داتسا رھم   . دوش یمن  یضار  فرص  ششخب  اب  زگرھ  یسیع  رھم   . دزاس یم 

تاجن اب  هطبار  رد  هک  تسا  حیحص  عومجم  رد   . دراد نادواج  تاجن   ، میمرت رب  تلالد 
نادواج میمرت  نیا  ناتروظنم  هک  یطرش  هب   ، دوش هتفگ  نخس  دیرخزاب  ناونع  هب 

. دشاب

یالیتسا تسناوت  یم   ، اھناسنا یارب  شیصخش  رھم  یورین  قیرط  زا   ، یسیع
رتھب یاھھار  ات  تخاس  دازآ  قیرط  نیدب  ار  اھناسنا  وا   . دنکشب ار  ترارش  هانگ و 

هب هک  دراذگ  شیامن  هب  هتشذگ  زا  ار  ییاھر  کی  یسیع   . دنیامن باختنا  ار  یگدنز 
ار تاجن  قیرط  نیدب  ششخب   . داد یم  هدعو  ار  هدنیآ  یارب  یزوریپ  کی  دوخ  ۀطساو 

هتفریذپ یرشب  بلق  رد  لماک  روط  هب  هک  هاگنآ   ، یھلا رھم  ِییابیز   . تخاس مھارف 
. دزاس یم  دوبان  ار  ترارش  تردق  هانگ و  نوسفا  دبا  یارب   ، دوش

یرصان یسیع   ، عقاو رد   . دش یمن  دودحم  وا  ندش  بولصم  هب  یسیع  جنر  درد و 
بیلص یور  یناسنا  دیدش  یعقاو و  دوجو  کی  رد  ار  لاس  جنپ  تسیب و  زا  شیب 

یلاعتم و یلجت  نآ  هک  تسا  هتفھن  تیعقاو  نیا  رد  بیلص  یعقاو  شزرا   . دنارذگ
. دوب وا  محرت  ۀدش  لماک  یزاسراکشآ  وا و  رھم  ییاھن 

تسا نکمم  هک  لماکت  لاح  رد  قولخم  نویلیرت  اھھد   ، ینوکسم ۀرک  اھنویلیم  رد 
یوکین ۀزرابم  زا  دنوش و  میلست  یناسنا  یالقت  ربارب  رد  هک  دنشاب  هدش  هسوسو 

اب سپس  دنا و  هتخادنا  بیلص  یور  یسیع  هب  رگید  هاگن  کی   ، دنشک تسد  نامیا 
یگدنز  ، ناسنا هب  هناراکادف  تمدخ  هب  فقو  اب  ادخ  هک  هرظنم  نیا  زا  یگتفای  ماھلا 

. دنا هدومن  یورشیپ  ولج  هب   ، داھن نیمز  رب  ار  دوخ  ۀتفای  روھظ  مسج  رد 
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ار وا  هک  ییاھنآ  هب  تبسن  یسیع  درکیور  رھوج  رد  ًامامت  بیلص  یور  گرم  ِیزوریپ 
ۀنادواج لبمس  کی  ار  بیلص  وا   . دوش یم  هصالخ  دنداد  رارق  متش  برض و  دروم 

اعد نینچ  هک  هاگنآ   ، تخاس ترارش  رب  تقیقح  یزوریپ  رفنت و  رب  قشع  یزوریپ 
رد زیمآرھم  فقو  نآ  “ . دننک یم  هچ  دنناد  یمن  اریز   ، شخبب ار  اھنآ   ، ردپ : ” درک

ناشداتسا زا  ار  نآ  یسیع  نویراوح  ؛  دوب یرسم  روانھپ  ناھج  کی  رساترس 
نیا هار  رد  ار  دوخ  ناج  ات  دش  هدناوخ  ارف  هک  وا  تراشب  راگزومآ  نیلوا  ًاقیقد   . دنتفرگ
نیا : ” تفگ  ، دندرک ناراب  گنس  ار  وا  گرم  دحرس  ات  هک  یماگنھ   ، دزاس ادف  تمدخ 

“. راذگن اھنآ  باسح  هب  ار  هانگ 

ناشن ار  یسک  اریز  دنک  یم  داجیا  ناسنا  رد  اھنیرتھب  یارب  یلاع  ۀبذاج  کی  بیلص 
چیھ  . دنک ادف  شناعونمھ  هب  تمدخ  هار  رد  ار  شناج  دوب  لیام  هک  دھد  یم 

ار شناج  دشاب  لیام  هک  دشاب  هتشاد  نیا  زا  رتگرزب  یقشع  دناوت  یمن  یناسنا 
ار شناج  دوب  لیام  هک  تشاد  یرھم  نانچ  یسیع  و  دنک —  شناتسود  یادف 

هتخانش نیمز  رد  ماگنھ  نآ  ات  هچنآ  رھ  زا  رتگرزب  یرھم   ، دنک شنانمشد  یادف 
. دوب هدش 

رشب ِیسیع  گرم  زیگنارب  نیسحت  ۀرظنم  نیا   ، ایشنروی رد  زین  ، و  رگید تارک  رد 
بجوم هک  یلاح  رد   ، تسا هتخیگنارب  ار  اھناسنا  تاساسحا  اتجلج  ِبیلص  یور 

. تسا هدش  ناگتشرف  یزرورھم  نیرتالاب  نتخیگنارب 

تاجن تداعس و  هب  درف  کی  یگدنز  فقو  سدقم و  تمدخ  یالاو  لبمس  نآ  بیلص 
ناراکھانگ یاج  هب  ادخ  هانگ  یب  رسپ  ینابرق  لبمس  بیلص   . تسا شناعونمھ 

یارب اما   ، تسین هدش  هدرزآ  یادخ  کی  مشخ  ندناشن  ورف  روظنم  هب  مرجم و 
سدقم لبمس  کی  ناونع  هب   ، روانھپ ناھج  کی  رساترس  رد  نیمز و  رد  هشیمھ 
هلیسو نیدب  دنراد و  یم  ینازرا  ناراکترارش  هب  ار  دوخ  هک  دنام  یم  یقاب  یناکین 
ناشن ناونع  هب  بیلص   . دنھد یم  تاجن  زیمآرھم  یناشفناج  نیمھ  اب  ار  اھنآ 

یگدنز کی  لماک  یاطعا  یلاع  فقو   ، یھاوخدوخ زا  یراع  تمدخ  لکش  نیرتالاب 
یور گرم   ، گرم رد  یتح   ، دوجو یمامت  اب  زیمآ  تدضاعم  تمدخ  رد  هناشنماسراپ 
ۀدش فقو  تایح  گرزب  لبمس  نیا  ۀرظنم  دوخ  . و  دنام یم  یقاب  اجرباپ   ، بیلص

میورب و میھاوخ  یم  هک  دشخب  یم  ماھلا  نانچ  ار  ام  یمامت  یتسار  هب  یسیع 
. میھد ماجنا  ار  راک  نیمھ 

وا هک  روطنیمھ   ، دنرگن یم  یسیع  هب  دنمشیدنا  نانز  نادرم و  هک  یماگنھ 
هزاجا دوخ  هب  ًاددجم  یتخس  هب   ، دراد یم  میدقت  بیلص  یور  ار  دوخ  یگدنز 

هب دسر  هچ  ات   ، دننک هوکش  یگدنز  یاھانگنت  نیرتدیدش  زا  یتح  هک  داد  دنھاوخ 
نانچ وا  یگدنز   . اھنآ ددعتم  یلایخ  ًافرص  یاھیتیاضران  زیچان و  یاھرازآ  تیذا و 

ندش میھس  ِلیامت  کی  هب  یگمھ  ام  هک  دوب  هنادنمزوریپ  نانچ  وا  گرم  هوکشاب و 
نیتسار یاریگ  تردق  کی  لیئاکیم  یاطعا  یمامت  رد   . میوش یم  هدناشک  ود  رھ  رد 
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. بیلص یور  وا  گرم  ۀدننک  رثأتم  ۀرظنم  نیا  ات  وا  یناوج  نارود  زا   ، دراد دوجو 

نانیمطا  ، دینیب یم  دنوادخ  یزاسراکشآ  کی  تروص  هب  ار  بیلص  هک  یماگنھ  سپ 
دعب نارود  یربرب  ناسنا  هاگدید  اب  ای  یودب و  ناسنا  نامشچ  اب  هک  دینک  لصاح 
هک یلدگنس  مکاح  کی  تروص  هب  ار  دنوادخ  ود  رھ  اھنآ  هک  ارچ   ، دینک یمن  هاگن 
رد  . دنتسیرگن یم  تسا  دیدش  شنیناوق  یارجا  دراد و  ریذپان  فاطعنا  تلادع 

هک ار  یسیع  یناشفناج  قشع و  ییاھن  یلجت  بیلص  رد  هک  دینک  یعس   ، ضوع
گرم رد   . دینیبب دوب  شروانھپ  ناھج  یناسنا  یاھداژن  هب  اطعا  شتایح  تیرومأم 
یناسنا تارک  رد  شنادنزرف  یارب  ار  ردپ  یھلا  رھم  ندش  راکشآ  جوا  ناسنا  دنزرف 

ییاھنآ هب  هنابلطواد  تاجن  یاطعا  هناقاتشم و  ۀفطاع  فقو  بیلص  ور  نیا  زا   . دینیبب
رد  . دروآ یم  رد  شیامن  هب  ار  دنتسھ  یراکادف  ایادھ و  نینچ  تفایرد  ناھاوخ  هک 
دوب یزیچ  نآ  طقف  هکلب   ، تشادن دوجو  دوب  روآ  مازلا  ردپ  یارب  هک  زیچ  چیھ  بیلص 

. درک عانتما  نآ  زا  ندومن  زارتحا  زا  ، و  داد لماک  قایتشا  اب  یسیع  هک 

نیمز هب  ار  وا  یاطعا  ینعم  دنک و  ینادردق  یسیع  زا  نآ  زا  ریغ  دناوتن  ناسنا  رگا 
دوب مأوت  یناسنا  جنر  درد و  اب  هک  ار  وا  یناحور  یرایمھ  دناوت  یم  لقادح   ، دمھفب

راگدیرفآ هک  دشاب  هتشاد  سرت  نیا  زا  دناوت  یمن  هاگچیھ  یناسنا  چیھ   . دنک کرد 
. دناد یمن  ار  وا  یارذگ  جنر  درد و  نازیم  ای  تعیبط 

هب هکلب   ، دوبن دنوادخ  اب  یتشآ  داجیا  روظنم  هب  بیلص  یور  گرم  هک  میناد  یم  ام 
ریذپان نایاپ  ششخب  ردپ و  ۀنادواج  رھم  زا  ار  ناسنا  کرد  هک  دوب  روظنم  نیا 

. دراد مالعا  لماک  ناھج  کی  هب  ار  یناھج  قیاقح  نیا  ، و  دزیگنارب شرسپ 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 189
گرم زا  یسیع  نتساخرب 

مظعا ناگتشرف  سیئر   ، هعمج رھظ  زا  دعب  رد  یسیع  نیفدت  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
اب هطبار  رد  ار  دوخ  یاروش   ، تشاد روضح  ایشنروی  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  نادابِن 
میمرت یارب  ار  لمتحم  کینکت  کی  دناوخ و  ارف  هتفخ  یدارا  تاقولخم  زیخاتسر 
تاقولخم  ، یلحم ناھج  ۀدمآ  مھدرگ  نادنزرف  نیا   . داد رارق  هظحالم  دروم  یسیع 
مھدرگ ار  اھنآ  لیئربج  ؛  دنداد ماجنا  ناشدوخ  تیلوئسم  اب  ار  راک  نیا   ، لیئاکیم
دناوت یمن  هدیرفآ  هک  دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  بش  همین  ات  اھنآ   . دوب هدرواین 
نیا دندوب  لیام  اھنآ   . دزاس لیھست  ار  هدننیرفآ  ندش  هدنز  هک  دھد  ماجنا  یراک 

ناج  ” لیئاکیم هک  اجنآ  زا  هک  دوب  هداد  دومنھر  نانآ  هب  هک  دنریذپب  ار  لیئربج  زردنا 
هک دوب  رادروخرب  تردق  نیا  زا  نینچمھ   ، دوب هداد  شدوخ  دازآ  تساوخ  اب  ار  دوخ 
نیا رادید  نایاپ  زا  دعب  یھاتوک  تدم  “ . دریگ سپ  زاب  ار  نآ  شدوخ  ۀدارا  قباطم 
یزاسزاب راک  رد  اھنآ  نوگانوگ  ناراکمھ  ، و  تایح نیلماح   ، مظعا ناگتشرف  یاروش 

یھدنامرف هک  یسیع  یصخش  ۀدننک  میظنت   ، ایشناروم شنیرفآ  قولخم و 
هدھع هب  ار  ایشنروی  رد  هدمآ  درگ  ماگنھ  نآ  رد  ِینامسآ  یاھھورگ  یصخش 

: تفگ برطضم  رظتنم  نارگ  هراظن  هب  ار  نانخس  نیا   ، تشاد

هب تشگزاب  رد  ار  نات  هدننیرفآ  ردپ  دناوت  یمن  هجو  چیھ  هب  زین  امش  زا  نت  کی  یتح   ”
هدرک هبرجت  ار  یناسنا  گرم  ملاع  ناسنا  کی  ناونع  هب  وا   . دھد یرای  یگدنز 
امش هک  ار  هچنآ   . تسا هدنز  زونھ  وا  ناھج  کی  یاورنامرف  ناونع  هب  ؛  تسا

رد تایح  هب  مسج  رد  تایح  زا  یرصان  یسیع  یناسنا  راذگ  دینک  یم  هدھاشم 
تیصخش زا  ار  دوخ  نم  هک  یماگنھ  رد  یسیع  نیا  ِیحور  راذگ   . تسا ایشناروم 

امش ۀدننیرفآ  ردپ   . دیدرگ لیمکت  مدش  امش  تقوم  تسرپرس  متخاس و  ادج  وا 
رد دلوت  زا   ، دنک روبع  شیناسنا  تاقولخم  ۀبرجت  یمامت  نایم  زا  هک  تسا  هدیزگرب 

نیتسار دوجو  تیعضو  ات  ، و  ایشناروم زیخاتسر  یعیبط و  گرم  ات   ، یدام تارک 
اما  ، درک دیھاوخ  هدھاشم  ار  هبرجت  نیا  زا  صخشم  زاف  کی  یدوز  هب  امش   . یحور
قولخم یارب  ًالومعم  امش  هک  ار  ییاھزیچ  نآ   . دینک تکرش  نآ  رد  دیناوت  یمن  امش 
نورد رد  هدننیرفآ  رسپ  کی   . دیھد ماجنا  هدننیرفآ  یارب  دیناوت  یمن   ، دیھد یم  ماجنا 
شا هدیرفآ  نادنزرف  زا  کی  رھ  لکش  هب  ار  دوخ  هک  تسا  رادروخرب  تردق  نیا  زا  دوخ 
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لباق ناج  هک  تسا  رادروخرب  تردق  نیا  زا  دوخ  نورد  رد  وا  ؛  دیامن اطعا 
ردپ میقتسم  نامرف  لیلد  هب  وا  ؛ و  دریگ سپ  زاب  ار  نآ  هرابود  دھدب و  ار  شا  هدھاشم 

“. میوگ یم  نخس  اجک  زا  مناد  یم  نم  ، و  تسا رادروخرب  تردق  نیا  زا  یتشھب 

زا یگمھ   ، تفگ نخس  نینچ  یصخش  ۀدننک  میظنت  هک  دندینش  اھنآ  یتقو 
شیپ رد  ار  زیمآ  بارطضا  راظتنا  درکیور   ، بورک ۀتشرف  نیرت  هیاپ  نود  ات  لیئربج 

یناھج تیلاعف  دھاوش  اھنآ  ؛  دندید هربقم  رد  ار  یسیع  یناسنا  ندب  اھنآ   . دنتفرگ
، دندیمھف یمن  ار  اھ  هدیدپ  نیا  نوچ  ؛ و  دندرک فشک  ار  دوخ  بوبحم  یاورنامرف 

. دندش اھدادخر  رظتنم  هناروبص 

ایشناروم راذگ  - 1

هک  ، مسج رد  روھظ  یتشھب  نویسیمک   ، حبص هبنشکی  هقیقد  تعاس 2 و 45  رد 
دوخ ًاروف  دندش و  دراو  هنحص  رد   ، دندوب تشھب  ۀتخانشان  تیصخش  تفھ  لماش 

، هس زا  لبق  هقیقد  هد  تعاس  رد   . دنتخاس رقتسم  ربق  شوح  لوح و  رد  ار 
دیدج ۀربقم  زا  ییایشناروم  یدام و  ۀتخیمآ  مھ  رد  یاھتیلاعف  دیدش  یاھشزرل 
هبنشکی زور  نیا  رد   ، هقیقد ود  هس و  تعاس  رد  ، و  دومن یرادیدپ  هب  عورش  فسوی 
گرم زا  تیصخش  لکش و   ، حیسم دالیم  زا  سپ  لاس 30   ، لیروآ مھن   ، حبص

. دمآ نوریب  ربق  زا  یرصان  یسیع  ِییایشناروم  ۀتساخرب 

ندب  ، دمآ نوریب  شیوخ  نفدۀربقم  زا  هتساخرب  گرم  زا  ِیسیع  هک  نیا  زا  سپ 
راک یگدنز و  نآ  رد  نیمز  رد  یو  لاس  شش  یس و  ًابیرقت  یارب  هک  وا  ینامسج 
تخت ۀربقم  نآ  رد  ناتک  ۀچراپ  رد  هدیچیپ  هدروخن و  تسد  یا  هنوگ  هب  زونھ  دوب  هدرک 
رد وا  نارایتسد  فسوی و  طسوت  هک  هنوگ  نامھ  هب  تسرد   ، تشاد رارق  یگنس 
هب زین  هربقم  یدورو  یولج  گنس   . دوب هدش  هداد  رارق  اجنآ  رد  هعمج  رھظ  زا  دعب 
هدشن هتسکش  زونھ  سُطالیپ  رھم  ؛  دوب هدشن  هداد  ناکت  دوخ  یاج  زا  هجو  چیھ 
راک رس  موادم  روط  هب  دبعم  نانابھگن   . دنداد یم  ینابھگن  زونھ  نازابرس  ؛  دوب

نامگ نابقارم  نیا  زا  کیچیھ   . دوب هدش  ضوع  بش  ۀمین  رد  یمور  نابھگن  ؛  دندوب
دوجو رتالاو  دیدج و  لکش  کی  هب  اھنآ  ۀنابش  ینابھگن  دروم  درف  هک  دندربن 
ششوپ کی  نونکا  دندرک  یم  تبقارم  نآ  زا  اھنآ  هک  یندب  ، و  تسا هتساخرب 

ییاھر ِییایشناروم  تیصخش  اب  یرگید  طابترا  چیھ  هک  دوب  هتخیر  رود  هب  ِینوریب 
. تشادن یسیع  ۀتساخرب  گرم  زا  هتفای و 

هدام  ، تسا یصخش  هک  هچنآ  یمامت  رد  هک  تسا  دنک  رما  نیا  مھف  رد  رشب  عون 
رادیاپ تیعقاو  ۀتفای  ساکعنا  ۀیاس  ود  رھ  هک  نیا  ، و  تسا ایشناروم  تلکسا 

ریوصت تروص  هب  ار  نامز  امش  هک  دیشک  دھاوخ  لوط  تدم  هچ   . دنتسھ یحور 
؟ دینک یقلت  تشھب  تایعقاو  رذگدوز  ۀیاس  ناونع  هب  ار  اضف  تیدبا و  کرحتم 
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چیھ ای  ناھج  نیا  زا  یقولخم  چیھ   ، مینک تواضق  میناوت  یم  ام  هک  ییاج  ات 
یسیع ِییایشناروم  زیخاتسر  نیا  اب  یطابترا  چیھ  رگید  ناھج  زا  یتیصخش 

رد ؛  داد ملاع  یناف  ناسنا  کی  ناونع  هب  هعمج  رد  ار  دوخ  ناج  وا   . تشادن یرصان 
کِدایشالرُن رد  ایناتِس  متسیس  زا  ایشناروم  دوجوم  کی  ناونع  هب  وا  حبص  هبنشکی 

ام هک  دراد  دوجو  یسیع  ندش  هدنز  اب  هطبار  رد  یدایز  زیچ   . تفرگ سپ  زاب  ار  نآ 
رد ًادودح  میدرک و  نایب  هک  هنوگ  نآ  هب  رما  نیا  هک  میناد  یم  ام  اما   . میمھف یمن 
ۀیلک هک  مینک  تبث  میناوت  یم  نینچمھ  ام   . داد خر  میدرک  هراشا  نآ  هب  هک  یماگنھ 

ییایشناروم زیخاتسر  ای  یناسنا  راذگ  نیا  هب  هک  یا  هدش  هتخانش  یاھ  هدیدپ 
هک ییاج  ینعی   ، داد خر  فسوی  دیدج  ۀربقم  رد  اج  نامھ  رد  تسرد  تسا  طوبرم 

. دوب هدش  هدیچیپ  ینیفدت  یاھ  هچراپ  رد  یسیع  یناسنا  یدام  یایاقب 

ایشناروم یزاسرادیب  نیا  رد  یلحم  ناھج  زا  یقولخم  چیھ  هک  میناد  یم  ام 
هطاحا ار  هربقم  تشھب  زا  تیصخش  تفھ  هک  میدومن  هدھاشم  ام   . دومنن تکرش 

هب تسرد   . دنھد ماجنا  داتسا  ندرک  رادیب  اب  طابترا  رد  یراک  اھنآ  میدیدن  اما   ، دندرک
تفھ  ، تشگ رھاظ  هربقم  زارفرب  تسرد   ، لیئربج رانک  رد  یسیع  هک  نیا  ضحم 

مالعا اسرِووی  دصقم  هب  یروف  تمیزع  یارب  ار  دوخ  دصق  تشھب  زا  تیصخش 
. دندومن

یارب نیریز  تانایب  رکذ  قیرط  زا  ار  یسیع  نتساخرب  گرم  زا  موھفم  دیراذگب 
: میزاس نشور  هشیمھ 

. دوبن هتساخرب  گرم  زا  تیصخش  زا  یشخب  وا  یکیزیف  ای  یدام  ندب  - 1
تسد یا  هنوگ  هب  وا  یدام  ندب   ، دمآ نوریب  ربق  زا  یسیع  هک  یماگنھ 

ربارب رد  هک  ییاھگنس  نداد  تکرح  نودب  وا   . دنام یقاب  هربقم  رد  هدروخن 
نیفدت ۀربقم  زا  سُطالیپ  یاھرھم  ندز  مھ  رب  نودب  دنتشاد و  رارق  یدورو 

. دمآ نوریب 

هب وا  ؛  دماین نوریب  هربقم  زا  نادابِن  لیئاکیم  ناونع  هب  ای  حور  کی  ناونع  هب  وا  - 2
مسج لکش  هب  شیرادیدپ  زا  شیپ  هک  یا  هنوگ  هب   ، هدننیرفآ یاورنامرف  لکش 

. تشگن رھاظ   ، تشاد ایشنروی  رد  یناسنا 

تادوجوم ناونع  هب  هک  ییاھنآ  ِییایشناروم  یاھتیصخش  هیبش  ًانیع  وا  - 3
نیا رصق  ۀرک  نیلوا  زیخاتسر  یاھرالات  زا  هدنبای  زارف  ِییایشناروم  ۀدش  هدنز 
. و دمآ نوریب  فسوی  ۀربقم  نیا  زا  دنیآ  یم  نوریب  ایناتِس  یلحم  متسیس 

یاینوسنم زیخاتسر  یاھرالات  میظع  ۀطوحم  زکرم  رد  لیئاکیم  دوبدای  دوجو 
رد داتسا  زیخاتسر  هک  دوش  یم  نومنھر  نامگ  نیا  هب  ار  ام  کی  ۀرامش 

. دش یزیر  همانرب  متسیس  رصق  تارک  زا  هرک  نیلوا  نیا  رد  یقیرط  هب  ایشنروی 
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نیا نداد  لیئربج و  هب  نتفگ  دورد  هربقم  زا  نتساخرب  لابند  هب  یسیع  لمع  نیلوا 
یتسرپرس تحت  ناھج  روما  ییارجا  تیلوئسم  رد  هک  دوب  یو  هب  دومنھر 

هک داد  نامرف  اھقداص  کلم  سیئر  هب  وا  سپس  ، و  دھد همادا  دوخ  راک  هب  لیئونامع 
ایشندیا یاھ  هبترمالاو  زا  سپس  وا   . دناسرب لیئونامع  هب  ار  شا  هناردارب  یاھدورد 

؛ و دومن تساوخرد  شیوخ  یناسنا  راذگ  اب  هطبار  رد  ار  اھمایا  یامدق  یھاوگ 
درگ اجنیا  رد  هک  ایشناروم  رصق  تارک  تفھ  ۀدمآ  درگ  یاھھورگ  هب  یسیع  سپس 

دماشوخ ناشعونمھ  قولخم  کی  ناونع  هب  شیوخ  ۀدننیرفآ  هب  ات  دندوب  هدمآ 
سپ یناگدنز  نارود  یاھمالک  نیلوا  دومن و  ور  دنیامن  لابقتسا  وا  زا  دنیوگب و 

رد ار  میگدنز  نم  هک  لاح  : ” تفگ ایشناروم  ِیسیع   . تشاد راھظا  ار  دوخ  یناسنا 
، منام یم  اجنیا  رد  تقوم  لکش  رد  هاتوک  تدم  کی  یارب   ، ما هدناسر  نایاپ  هب  مسج 

مردپ تساوخ  مبای و  یھاگآ  ما  هدنبای  زارف  تاقولخم  یگدنز  زا  یرت  لماک  روط  هب  ات 
“. مزاس راکشآ  رتشیب  ار  تشھب  رد 

تادوجوم ۀیلک  یصخش و  ۀدننک  میظنت  هب   ، تفگ نخس  یسیع  هک  نیا  زا  دعب 
دندوب هدمآ  درگ  ایشنروی  رد  وا  ندش  هدنز  یاشامت  روظنم  هب  هک  ناھج  دنمشوھ 

. دندرگزاب شیوخ  یناھج  ۀطوبرم  یاھتیرومأم  هب  ًاروف  هک  دومن  هراشا 

، و دیدرگ انشآ  یگدنز  تامازلا  اب  قولخم  کی  ناونع  هب  یسیع  هک  نیا  زا  سپ 
نونکا  ، دنک یگدنز  ایشنروی  رد  هاتوک  یتدم  یارب  نآ  اب  قباطم  هک  دیزگرب 

ایشناروم یایند  لخاد  هب  تکرح  نیا   . دومن زاغآ  ار  ایشناروم  حطس  یاھسامت 
یارب وا  لیامت  ۀطساو  هب  ، و  دوب نیمز  ۀرک  تقو  هب  تعاس  کی  زا  شیب  دنمزاین 

هدز تفگش  اھنآ  اریز   ، دیدرگ لتخم  راب  ود  مسج  رد  یو  نیشیپ  نارشاعم  اب  طابترا 
وا زیخاتسر  هک  ار  هچنآ  دھاوش  دندرگب و  ار  یلاخ  ربق  ات  دندوب  هدمآ  میلشروا  زا 

. دننک فشک  دنتشادنپ  یم 

لیمکت ناسنا —  رسپ  ییایشناروم  زیخاتسر  یسیع —  یناسنا  راذگ  نونکا 
یدام و نیب  ینایم  تیصخش  کی  ناونع  هب  داتسا  یارذگ  ۀبرجت   . تسا هتشگ 

رد یتاذ  روط  هب  هک  ییورین  قیرط  زا  ار  راک  نیا  یمامت  وا  . و  تسا هدش  زاغآ  یحور 
هدرکن یکمک  چیھ  وا  هب  یتیصخش  چیھ  ؛  تسا هدیناسر  ماجنا  هب  دوب  وا  نورد 

نیا هک  روطنیمھ  ، و  دنک یم  یگدنز  ایشناروم  ِیسیع  ناونع  هب  نونکا  وا   . تسا
یا هنوگ  هب  هربقم  رد  وا  ینامسج  ِیدام  ندب   ، دنک یم  زاغآ  ار  ایشناروم  یگدنز 
رھم ، و  دنتسھ ینابھگن  لاح  رد  زونھ  نازابرس   . دراد رارق  اجنآ  رد  هدروخن  تسد 

. تسا هدشن  هتسکش  زونھ  اھگنس  یور  رادنامرف 

یسیع یدام  ندب  - 2

درگ یاھتیصخش  اب  هدش  هدنز  ِیسیع  هک  روطنیمھ   ، هقیقد هد  هس و  تعاس  رد 
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ناگتشرف سیئر   ، دوب وگتفگ  هب  لوغشم  ایناتِس  رصق  تارک  تفھ  زا  ایشناروم  ۀدمآ 
زا ار  یسیع  یناف  ندب  دش و  کیدزن  لیئربج  هب  زیخاتسر —  ناگتشرف  مظعا — 

زیخاتسر رد  میناوت  یمن  ام  : ” تفگ مظعا  ناگتشرف  سیئر   . دومن اضاقت  وا 
روظنم هب  اما   ، مینک تکرش   ، ام یاورنامرف   ، لیئاکیم ییاطعا  ۀبرجت  ِییایشناروم 

مینک یمن  داھنشیپ  ام   . میریگ یم  رایتخا  رد  ار  نآ   ، وا یناسنا  یایاقب  یروف  یدوبان 
باتش نامز  دنور  میلیام  ًافرص  ام  ؛  میریگ راک  هب  ار  دوخ  یزاس  یدامریغ  کینکت  هک 
ام یارب  ایشنروی  رد  اورنامرف  گرم  یگدنز و  ۀدھاشم   . میدنب راک  هب  ار  هدش  هداد 

ِیرشب لکش  دنک  لاوز  ِندید  ِلمحت  ۀرطاخ  زا  ینامسآ  یاھھورگ   . تسا یفاک 
تادوجوم ۀیلک  مان  هب   . دنوش یم  ینثتسم  ناھج  کی  ۀدنرادھاگن  هدننیرفآ و 

ندب لیوحت  نامرف  هک  منک  یم  اضاقت  نم   ، نادابن یمامت  ینامسآ  دنمشوھ 
یدوبان هب  تسد  یھد  هزاجا  ام  هب  ینک و  رداص  نم  هب  ار  یرصان  یسیع  یناسنا 

“. مینزب نآ  یروف 

یوگنخس  ، دومن تروشم  ایشندیا  دشرا  ۀبترمالاو  اب  لیئربج  هک  نیا  زا  سپ  و 
یایاقب دناد  یم  حالص  هک  روطنآ  تفای  هزاجا  ینامسآ  یاھھورگ  یارب  مظعا  ۀتشرف 

. دیامن فیلکت  نییعت  هنوگ  نیدب  ار  یسیع  یکیزیف 

زا یرایسب  وا   ، مظعا ناگتشرف  سیئر  یاضاقت  نیا  ندش  هتفریذپ  زا  دعب 
ینامسآ یاھتیصخش  زا  اھ  هتسر  ۀیلک  ناگدنیامن  زا  یریثک  هورگ  زین  شناراکمھ و 

هب مادقا   ، ایشنروی یاھینیبانیب  کمک  اب  سپس  ، و  دناوخ ارف  شیوخ  یرای  هب  ار 
نآ ؛  دوب یدام  ًافرص  شنیرفآ  کی  هدرم  ندب  نیا   . دومن یسیع  یکیزیف  ندب  بحاصت 
ۀدش هدنز  ِییایشناروم  لکش  هک  روطنآ  تسناوت  یمن  نآ   . دوب یعقاو  یکیزیف و 

. دوش هدرب  نوریب  هربقم  زا  دزیرگب  هدش  موم  رھم و  ۀربقم  زا  دوب  هتسناوت  یسیع 
کی رد  دناوت  یم  ایشناروم  یکمک  یاھتیصخش  زا  یخرب  کمک  اب  ایشناروم  لکش 
توافت یب  یلومعم  ۀدام  هب  تبسن  هک  یروط   ، دوش هدروآرد  یحور  تروص  هب  تقو 
تادوجوم یارب  ملاع  یاھناسنا  نوچمھ  دناوت  یم  رگید  نامز  رد  هک  یلاح  رد   ، دوش

. دوش نتفرگ  سامت  لباق  صیخشت و  لباق  یدام 

ات  ، دندش یم  هدامآ  هربقم  زا  یسیع  ندب  نتخاس  جراخ  یارب  اھنآ  هک  روطنیمھ 
یاھینیبانیب یارب   ، دنیامن مادقا  نآ  زیمآ  مارتحا  هتسیاش و  ینآ  ًابیرقت  یدوبان  یارب 

گنس  . دنناتلغب رانک  هب  هربقم  یدورو  زا  ار  اھگنس  هک  تشگ  ررقم  ایشنروی  ۀیوناث 
کی لثم  ًاتدمع   ، دوب لکش  یا  هریاد  میظع  گنس  کی   ، گنس ود  نیا  نایم  زا  رتگرزب 

تکرح دوب  هدش  هدیشارت  گنس  هتخت  زا  هک  یرایش  کی  رد  نآ  ، و  بایسآ گنس 
هدیناتلغ شیپ  سپ و  هب  هربقم  ندرک  هتسب  ای  زاب  یارب  دناوتب  هک  یروط   ، درک یم 

مک ییانشور  رد   ، یمور نازابرس  یدوھی و  بقارم  نانابھگن  هک  یماگنھ   . دوش
ۀلیسو رھ  نودب  دوخ —  یدوخ  هب  ًارھاظ  میظع  گنس  نیا  هک  دندید  دادماب  یوس 
یدورو زا  ندیتلغ  هب  عورش  دشاب —  یتکرح  نینچ  ۀدننک  هیجوت  هک  ندید  لباق 
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. دنتخیرگ هنحص  زا  باتش  اب  ، و  دندش یگمیسارس  سرت و  راچد   ، دومن هربقم 
ناشرورس هب  ار  اھدادخر  نیا  ات  دنتشگزاب  ًادعب  ، و  دنتخیرگ دوخ  لزانم  هب  نایدوھی 

هب دندوب  هدید  هک  ار  هچنآ  دنتخیرگ و  اینوتنآ  ژد  هب  اھیمور   . دنھد شرازگ  دبعم  رد 
. دنداد شرازگ   ، تشگزاب راک  رس  هک  نیا  ضحم  هب   ، یمور رسفا 

هوشر داھنشیپ  قیرط  زا  ار  یسیع  زا  یصالخ  رھاظ  هب  ۀناروزم  راک  یدوھی  ناربھر 
هب ور  روآ  تلجخ  تیعضو  نیا  اب  هک  یماگنھ  نونکا  ، و  دندومن زاغآ  نئاخ  یادوھی  هب 

کرت ار  دوخ  ینابھگن  لحم  هک  ینانابھگن  هیبنت  هب  ندرک  رکف  یاج  هب   ، دندش ور 
اھنآ  . دندش لسوتم  یمور  نازابرس  نانابھگن و  نیا  هب  هوشر  نداد  هب   ، دندوب هدرک 

هک دنداد  دومنھر  اھنآ  هب  دندرک و  تخادرپ  لوپ  یغلبم  درم  تسیب  نیا  زا  کی  رھ  هب 
وا نویراوح   ، میدوب هدیباوخ  ماگنھ  بش  لوط  رد  ام  هک  یلاح  رد  : ” دنیوگب همھ  هب 
هک دنداد  لوق  هنامیمص  نازابرس  هب  یدوھی  ناربھر  و  “ . دندرب ار  ندب  دندمآ و  ام  دزن 

ربارب رد  اھنآ  زا  دبای  عالطا  نانآ  طسوت  هوشر  تفایرد  زا  رادنامرف  هک  یتروص  رد 
. دننک یم  عافد  سُطالیپ 

هدوب “ یلاخ ربق   ” تیعقاو رب  ینتبم  یسیع  نتساخرب  گرم  زا  هب  یحیسم  رواب 
زیخاتسر ِتقیقح  نیا  اما   ، دوب یلاخ  ربق  هک  دوب  تیعقاو  کی  نیا  یتسار  هب   . تسا

، و دوب یلاخ  یتسار  هب  ربق  دندیسر  هار  زا  نارادنامیا  نیلوا  هک  یماگنھ   . تسین
یداقتعا نیودت  هب   ، داتسا ِدیدرت  یب  ِندش  هدنز  تیعقاو  اب  طابترا  رد   ، تیعقاو نیا 

ربق زا  یسیع  ِریذپانف  یدام و  ندب  هک  شزومآ  نیا  تشادن : تقیقح  هک  دیماجنا 
هشیمھ هنادواج  یاھشزرا  یحور و  تایعقاو  هب  طوبرم  تقیقح   . تساخرب

تایعقاو هچ  رگا   . دوش هتخاس  یرھاظ  یاھتیعقاو  زا  یبیکرت  قیرط  زا  دناوت  یمن 
هک تسین  ینعم  نیدب  نیا   ، دنشاب یقیقح  یدام  ظاحل  هب  تسا  نکمم  درفنم 

. درب هار  یحور  یقیقح  جیاتن  هب  ًاموزل  دیاب  اھتیعقاو  زا  هورگ  کی  طابترا 

گرم زا  ای  دوب  هدش  میمرت  یسیع  ندب  هک  لیلد  نیا  هب  هن   ، دوب یلاخ  فسوی  ربق 
کی ماجنا  یارب  ینامسآ  یاھھورگ  یاضاقت  هک  لیلد  نیا  هب  هکلب   ، دوب هتساخرب 

،“ کاخ هب  کاخ   ” تشگزاب ینعی   ، دوب هدش  تباجا  درف  هب  رصحنم  هژیو و  یدوبان 
لاوز تیور  لباق  لومعم و  یاھدنور  درکراک  نودب  نامز و  تاریخأت  ۀلخادم  نودب 

. یدام یگدیسوپ  یناسنا و 

هک دش  یرصنع  یشالت  یعیبط  دنور  نامھ  شوختسد  یسیع  یناسنا  یایاقب 
رد هک  نیا  زج  هب   ، دنوش یم  یگژیو  نییعت  نآ  اب  نیمز  رد  یرشب  یاھندب  یمامت 
نآ ات  ، و  تفای باتش  دایز  ۀزادنا  هب  یدوبان  یعیبط  ۀویش  نیا   ، نامز زا  عطقم  کی 

. دیدرگ ینآ  ًابیرقت  هک  دش  عیرست  هطقن 

اب شزومآ  نیا  هچ  رگ   ، تسا یحور  لیئاکیم  ندش  هدنز  یقیقح  دھاوش  تشرس 
تاقالم ایشناروم  ۀدش  هدنز  داتسا  اب  هک  ملاع  یاھناسنا  زا  یرایسب  تداھش 
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زا یشخب  وا   . دوش یم  دییأت  دندومن  ینیشنمھ  وا  اب  ، و  دنتخانش ار  وا   ، دندرک
ایشنروی ماجنارس  وا  هک  نیا  زا  شیپ  یرشب  دوجوم  رازھ  کی  ًابیرقت  یصخش  ۀبرجت 

. دیدرگ دنک  کرت  ار 

یراودا زیخاتسر  - 3

ار مظعا  ناگتشرف  لیئربج   ، حبص هبنشکی  نیا  رد  مین  راھچ و  تعاس  زا  دعب  یکدنا 
ار مدآ  ییاطعا  نارود  نایاپ  ِیمومع  زیخاتسر  ات  تشگ  هدامآ  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن 
اب طبترم  ِنایبورک  اھمیفارس و  میظع  هورگ  هک  یماگنھ   . دیامن حاتتفا  ایشنروی  رد 
لیئربج ربارب  رد  ایشناروم  ِلیئاکیم   ، دنتفرگ رارق  حیحص  شیارآ  رد  گرزب  دادخر  نیا 
رسپ هب  ار  نآ   ، دراد تایح  شدوخ  رد  نم  ردپ  هک  روطنامھ  : ” تفگ ، و  تشگ رھاظ 

ار ناھج  یتسرپرس  زونھ  نم  هچ  رگا   . دشاب هتشاد  تایح  دوخ  رد  ات  هدومن  اطعا 
هجو چیھ  هب  هدش  لیمحت  دوخ –  ِتیدودحم  نیا   ، ما هتفرگن  رس  زا  لماک  روط  هب 

یناوخارف دیراذگب  ؛  دزاس یمن  دودحم  نم  ۀتفخ  نادنزرف  هب  ار  تایح  یاطعا 
“. دوش زاغآ  یا  هرایس  زیخاتسر 

لیئربج و  . دومن راک  هب  عورش  ایشنروی  زا  راب  نیلوا  یارب  مظعا  ناگتشرف  رادم  هاگنآ 
؛ و دندرک تکرح  هرایس  یحور  تیبطق  ناکم  هب  مظعا  ناگتشرف  میظع  یاھھورگ 

رصق تارک  زا  هرک  نیلوا  هب  لیئربج  یادص   ، داد تمالع  لیئربج  هک  یماگنھ 
ایشنروی ناگدرم  دیراذگب   ، لیئاکیم نامرف  هب  : ” تفگ وا   . دیدرگ سکعنم  متسیس 
یاھداژن ناگتفایاقب  ۀیلک  سپس  دنزیخرب “! گرم  زا  یھلا  تواضق  نارود  یارب 

یرواد دروم  ماگنھ  نآ  ات  ، و  دندوب هتفر  باوخ  هب  مدآ  ناراگزور  زا  هک  ایشنروی  یرشب 
زیخاتسر یاھرالات  رد  ایشناروم  ششوپ  یارب  یگدامآ  رد   ، دندوب هدشن  عقاو 

هب تمیزع  یارب  اھنآ  ناراکمھ  اھمیفارس و  هظحل  کی  رد  . و  دنتشگ رھاظ  اینوسنم 
هب یراگزور  هک  فارس  نابھاگن  ناگتشرف  نیا  ًالومعم   . دندش هدامآ  رصق  تارک 
رادیب ۀظحل  رد   ، دندوب هتفای  صیصخت  هتفای  اقب  یاھناسنا  نیا  ِیھورگ  یتسرپرس 

لیلد هب  اھنآ  اما   ، دندوب یم  رضاح  اینوسنم  زیخاتسر  یاھرالات  رد  اھنآ  ندش 
نیا رد  یسیع  ِییایشناروم  زیخاتسر  اب  طابترا  رد  اجنیا  رد  لیئربج  روضح  ترورض 

. دندوب هرک  نیمھ  رد  ماگنھ 

زا هک  یرامشیب  دارفا  اوح  مدآ و  ناراگزور  بقاعتم  راصعا  لوط  رد  هک  نیا  مغر  هب 
مزال لین  هب  هک  ییاھنآ  دندوب و  رادروخرب  فارس  یصخش  نابھاگن  ناگتشرف 

نیا مغر  هب  ، و  دندوب هتفر  اینوسنم  هب  دنا  هتفای  تسد  یتیصخش  یونعم  تفرشیپ 
هتشاد دوجو  ایشنروی  نادنزرف  یارب  یرایسب  ِیا  هرازھ  هژیو و  یاھزیخاتسر  هک 
نیلوا  . دوب یا  هرود  لماک  زیخاتسر  ای  یا  هرایس  یناوخارف  نیموس  نیا   ، تسا

، و مدآ راگزور  رد  یمود   ، تسویپ عوقو  هب  یا  هرایس  سنرپ  دورو  نامز  رد  زیخاتسر 
یرصان ِیسیع  ِیناسنا  لاقتنا   ، ایشناروم زیخاتسر  رگناشن   ، یموس  ، یکی نیا 
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. دوب

تفایرد مظعا  ناگتشرف  سیئر  طسوت  یا  هرایس  زیخاتسر  تمالع  هک  یماگنھ 
میظع یاھھورگ  هب  ار  دوخ  ۀتیروتا  ناسنا  رسپ  یصخش  ۀدننک  میظنت   ، دش

ناھج نادنزرف  نیا  ۀیلک  ، و  دومن راذگاو  دندوب  هدمآ  درگ  ایشنروی  رد  هک  ینامسآ 
زا سپ  . و  داد لیوحت  شیوخ  ۀطوبرم  ناھدنامرف  تیلوئسم  ورملق  هب  ار  یلحم 

یناسنا راذگ  لیمکت  ات  دومن  تمیزع  نوتگنیولس  دصقم  هب  وا  راک  نیا  ماجنا 
رد راک  یارب  هک  ینامسآ  یاھھورگ  ۀیلک  . و  دیامن تبث  لیئونامع  دزن  ار  لیئاکیم 

ایشناروم ِیسیع  اب  لیئربج  اما   . دندومن لابند  ار  وا  ًاروف  دندوبن  زاین  دروم  ایشنروی 
. دنام یقاب  ایشنروی  رد 

ار اھنآ  هک  ییاھنآ  طسوت  هک  تسا  یسیع  زیخاتسر  یاھدادخر  شرازگ  نیا  و 
صقان و شرگن  یاھتیدودحم  زا  غراف   ، دنداد خر  یتسار  هب  هک  هنوگ  نآ  هب   ، دندید

. دندش هتسیرگن   ، یرشب دودحم 

یلاخ ربق  فشک  - 4

کیدزن هبنشکی  دوز  حبص  نیا  رد  یسیع  زیخاتسر  نامز  هب  ام  هک  روطنیمھ 
سقرم میرم  ایلیا و  لزنم  رد  یراوح  هد  هک  دوش  هدروآ  رطاخ  هب  دیاب   ، میوش یم 

ییاھتخت نامھ  یور  ، و  دندوب هدیباوخ  الاب  قاتا  رد  ، و  دنتشاد تماقا  ًاتقوم 
زارد اھنآ  یور  ناشداتسا  اب  رخآ  ماش  ییامھدرگ  یط  هک  دندرک  یم  تحارتسا 

. دندوب هدمآ  درگ  اجنآ  رد  اموت  زج  هب  اھنآ  یگمھ  حبص  هبنشکی  نیا   . دندوب هدیشک 
دنچ یارب  اموت  دندش  عمج  مھ  رود  ادتبا  رد  اھنآ  هک  یماگنھ  تقورید  بش  هبنش 
خر هچ  یسیع  یارب  هک  رکف  نیا  ۀوالع  هب  نویراوح  ندید  اما   ، دوب اھنآ  اب  هقیقد 
کرت ار  قاتا  ًاروف  دنکفا و  رظن  دوخ  نارای  هب  وا   . دوب نیگنس  رایسب  وا  یارب  دوب  هداد 

رد شجنر  درد و  رطاخ  هب  درک  رکف  ، و  تفر یجاف  تیب  رد  نوعمش  لزنم  هب  ، و  دومن
یراتفرگ و زا  ردقنآ  هن   ، دندرب جنر  یگمھ  نویراوح   . دنک یراوگوس  اجنآ  رد  ییاھنت 

. تلجخ ، و  هودنا  ، سرت ۀطساو  هب  رتشیب  هکلب   ، یدیمون

نت هدزناپ  ات  هدزاود  دودح   ، هتمرا فسوی  یدبز و  دوواد  اب  سومیدوقین  لزنم  رد  اھنآ 
دودح رد   . دندوب هدش  عمج  مھ  رود   ، میلشروا زا  یسیع  رت  هتسجرب  نویراوح  زا 

نیا اھنت   . دندوب هتمرا  فسوی  لزنم  رد  نز  ۀتسجرب  نارادنامیا  زا  نت  تسیب  ات  هدزناپ 
دعب رصع  تبس و  زور  تاعاس  لوط  رد  اھنآ  ، و  دنتشاد تماقا  فسوی  لزنم  رد  نانز 
رد یماظن  بقارم  دراگ  روضح  زا  هک  یروط   ، دندوب مھ  رانک  رد  اجنآ  رد  تبس  زا 
یولج رد  مود  گنس  کی  هک  دنتسناد  یمن  نینچمھ  اھنآ   . دندوب عالطا  یب  هربقم 

موم رھم و  سُطالیپ  رھم  اب  اھگنس  نیا  ود  رھ  هک  نیا  ، و  دوب هدش  هدیناتلغ  هربقم 
. دندوب هدش 
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رد زور  مئالع  نیلوا  هک  یماگنھ   ، حبص هبنشکی  نیا  رد  هس  تعاس  زا  شیپ  یکدنا 
ۀربقم یوس  هب  نتفر  هب  عورش  نانز  زا  نت  جنپ   ، دومن یرادیدپ  هب  عورش  قرش 
هدامآ ار  هدننک  وبشوخ  ۀژیو  یاھلولحم  زا  یدایز  رادقم  اھنآ   . دندومن یسیع 

دوب نیا  اھنآ  دوصقم   . دندروآ دوخ  اب  ار  یرایسب  یناتک  یاھچیپراون  ، و  دندوب هتخاس 
اب ار  نآ  یرتشیب  تقد  اب  دننک و  نیھدت  یرت  لماک  وحن  هب  ار  یسیع  ۀدرم  ندب  هک 

. دنچیپب دیدج  یاھچیپدناب 

، هیلدجم میرم  دندوب : اھنیا  دنتفر  یسیع  ندب  نیھدت  ِتیرومأم  نیا  هب  هک  ینانز 
، و ازوخ رسمھ  انوی   ، یدبز ناردارب  ردام  همولاس   ، سویفلا یاھولقود  ردام  میرم 

. هیردنکسا یارزع  رتخد  نسوس 

دوخ اب  ار  دوخ  ینیھدت  یاھنغور  هک   ، نز جنپ  هک  دوب  مین  هس و  تعاس  دودح  رد 
جراخ قشمد  ۀزاورد  زا  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دندیسر یلاخ  ربق  هب  دندرک  یم  لمح 
لخاد هب  هدز  تشحو  شیبامک  یا  هنوگ  هب  هک  ینازابرس  زا  دادعت  کی  اب   ، دندش
گنرد هقیقد  دنچ  یارب  هک  دش  بجوم  نیا  ، و  دندش هجاوم  دندرک  یم  رارف  رھش 
. دنداد همادا  دوخ  رفس  هب   ، دادن خر  یرگید  زیچ  چیھ  هک  یماگنھ  اما  ؛  دننک

ۀزادنا هب  تسا  هدیتلغ  رانک  هب  هربقم  یدورو  یولج  زا  گنس  هک  نیا  ندید  زا  اھنآ 
هچ : ” دندوب هتفگ  دوخ  نیب  اجنآ  هب  ندیسر  هار  رد  اریز   ، دندش هدز  تفگش  دایز 

دوخ یاھراب  اھنآ  ؟ “ میناتلغب یرانک  هب  ار  گنس  هک  درک  دھاوخ  کمک  ام  هب  یسک 
رد  . دندرک مھ  نتسیرگن  هب  عورش  دایز  یتفگش  سرت و  اب  دنتشاذگ و  نیمز  رب  ار 
رود هب  هیلدجم  میرم   ، دندیزرل یم  سرت  زا  ، و  دندوب هداتسیا  اجنآ  رد  اھنآ  هک  یلاح 
ربق نیا   . دش لخاد  هدوشگ  ۀربقم  لخاد  هب  تأرج  اب  دز و  تشگ  رتکچوک  گنس 
، و دوب هدش  عقاو  هداج  یقرش  تمس  رد  هپت  بیش  یور  وا  غاب  رد  فسوی 

رد تسرد  دیدج  زور  هاگپ  ییانشور   ، تعاس نیا  ات   . دوب قرش  یور  رد  ور  نینچمھ 
دوب هتفرگ  رارق  نآ  رد  داتسا  ندب  هک  یناکم  هب  دزاس  رداق  ار  میرم  هک  دوب  یدح 
هک ییاج   ، گنس ۀچقات  رد   . تسا هدش  دوقفم  هک  دھد  صیخشت  دنک و  هاگن 

وا رس  هک  دید  ار  یا  هدش  ات  لامتسد  طقف  میرم   ، دندوب هداھن  نآ  یور  ار  یسیع 
تسد دندوب  هدش  هدیچیپ  وا  رود  هک  ار  ییاھچیپدناب  دوب و  هدش  هداد  رارق  نآ  یور 
جراخ ار  ندب  ینامسآ  یاھھورگ  هک  نآ  زا  شیپ  ، و  دنتشاد رارق  اجنآ  رد  هدروخن 
یاپ رد  یششوپ  ۀفالم   . دندوب هداد  رارق  گنس  یور  لکش  نآ  هب  ار  اھنآ  دنزاس 

. تشاد رارق  نیفدت  ۀچقات 

هک دید  دومن  فقوت  هربقم  یدورو  ۀناتسآ  رد  هظحل  دنچ  یارب  میرم  هک  نیا  زا  دعب 
روط هب  دش  هربقم  دراو  ادتبا  رد  هک  یماگنھ  وا   ) تسا هدش  دوقفم  یسیع  ندب 
بارطضا رس  زا  وا  ، و  دنتشاد رارق  ربق  یاھسابل  نیا  طقف  نآ  یاج  هب  )، و  دیدن حضاو 

زا اھنآ  ؛  دندوب نازرل  ناسرت و  دایز  دح  هب  نانز  یگمھ   . دیشک دایرف  دیدش  هودنا  و 
، و دندوب رارق  یب  بات و  یب  رھش  ۀزاورد  رد  هدز  تشحو  ِنازابرس  ندید  ماگنھ 
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ۀلجع اب  دندش و  هدز  تشحو   ، دروآرب دایرف  کاندرد  لکش  نیا  هب  میرم  هک  یماگنھ 
. دندیود قشمد  ۀزاورد  هب  ندیسر  ات  ار  هار  یمامت  فقوت  نودب  اھنآ  . و  دنتخیرگ دایز 

ار دوخ  ناھارمھ  وا   . دنا هدرک  اھر  ار  میرم  اھنآ  هک  دش  هجوتم  انوی  ماگنھ  نیا  ات 
. دندومن تشگزاب  هربقم  یوس  هب  اھنآ  ، و  دومن روج  عمج و 

زا سپ  هک   ، هدیسرت ۀیلدجم  میرم   ، دندش یم  کیدزن  هربقم  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ 
رتشیب یتح   ، دبایب راظتنا  رد  ار  شنارھاوخ  دوب  هتسناوتن  هربقم  زا  ندش  جراخ 

اجنآ وا  : ” دیشک دایرف  ناجیھ  اب  دیود و  اھنآ  یوس  هب  نونکا  ، و  دش هدز  تشحو 
دراو یگمھ  اھنآ  ، و  درک تیادھ  هربقم  هب  ار  اھنآ  وا  و  دنا “! هدرب  ار  وا  اھنآ   . تسین

. تسا یلاخ  هربقم  هک  دندید  دندش و 

نیا اب  هطبار  رد  دنتسشن و  یدورو  یکیدزن  رد  گنس  یور  یگمھ  نز  جنپ  سپس 
گرم زا  یسیع  هک  دوب  هدرکن  روطخ  اھنآ  نھذ  هب  زونھ  نیا   . دندرک تبحص  تیعضو 

هاگمارآ هب  ندب  هک  دندز  سدح  ، و  دندوب اھنت  تبس  یط  اھنآ   . تسا هتساخرب 
یلح هار  نینچ  هب  دوخ  یامعم  یارب  هک  یماگنھ  اما   . تسا هتفای  لاقتنا  یرگید 
ندب روطچ   . دننک هیجوت  ار  ربق  یاھسابل  مظنم  بیترت  دنتسناوتن   ، دندیشیدنا یم 
دوب هدش  هدیچیپ  اھنآ  اب  ندب  هک  ییاھچیپدناب  نامھ  اریز   ، دوش جراخ  تسناوت  یم 
؟ دندوب هدنام  یقاب  ینیفدت  ۀچقات  یور  هدروخن  تسد  ًارھاظ  دوخ و  یاج  رد 

هب  ، دنتسشن اجنآ  رد  دیدج  زور  نیا  هاگپ  نیزاغآ  تاعاس  رد  نانز  نیا  هک  یلاح  رد 
یارب  . دندومن هدھاشم  ار  تکرح  یب  تکاس و  ۀبیرغ  درم  کی  دندرک و  هاگن  ییوس 
وا یوس  هب  هک  یلاح  رد  هیلدجم  میرم  اما   ، دندیسرت رگید  راب  اھنآ  هظحل  کی 

غاب بقارم  یو  وا  روصت  هب  ایوگ  هک  یروط   ، داد یم  رارق  بطاخم  ار  وا  تفاتش و  یم 
میناوتب ام  ات  وگب  ام  هب  ؟  دنا هداد  رارق  اجک  ار  وا  ؟  دیا هدرب  اجک  ار  داتسا  : ” تفگ  ، تسا

عورش وا   ، دادن خساپ  میرم  هب  هبیرغ  درف  هک  یماگنھ  “ . میریگب لیوحت  ار  وا  میورب و 
هک لابند  هب  : ” تفگ وا   . تفگ نخس  اھنآ  اب  یسیع  سپس   . دومن نتسیرگ  هب 
فسوی ۀربقم  رد  وا   . میتسھ یسیع  یوجتسج  رد  ام  : ” تفگ میرم  ؟ “ دیتسھ

؟“ دنا هدرب  اجک  ار  وا  یناد  یم  ایآ   . تسا هدش  دیدپان  اما   ، دوب هدش  هداد  رارق 
وا هک   ، تفگن وت  هب  لیلج  رھش  رد  یتح  یسیع  نیا  ایآ  : ” تفگ یسیع  سپس 

ریحتم و ار  نانز  نانخس  نیا  ؟ “ تساخ دھاوخرب  گرم  زا  رگید  راب  اما   ، درم دھاوخ 
هب شتشپ  هک  ار  وا  اھنآ  هک  دوب  هدرک  رییغت  نانچ  داتسا  اما   ، تخاس ناسارھ 
ًاقیمع وا  نانخس  هب  اھنآ  هک  یلاح  رد  . و  دنتخانشن زونھ  دوب  وس  مک  رون  تمس 

: تفگ ، و  دراد رارق  بطاخم  انشآ  یادص  کی  اب  ار  هیلدجم  میرم  وا   ، دندرک یم  رکف 
ار زیمآرھم  تینھت  دورد و  هنازوسلد و  یانشآ  مالک  نآ  میرم  هک  یماگنھ  و  میرم .“ ”

یاھاپ ربارب  رد  ات  تفاتش  وا  یوس  هب  ، و  تسا داتسا  یادص  نآ  هک  دیمھف   ، دینش
رگید نانز  یمامت  و  نم “! رورس  یا  ، و  نم یادخ  یا   ” ، دروآرب دایرف  دنز و  وناز  وا 
نانآ ربارب  رد  هتفای  لالج  لکش  رد  هک  تسا  داتسا  درف  نیا  هک  دندش  هجوتم 
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. دندز وناز  وا  ربارب  رد  ًاروف  اھنآ  ، و  تسا هداتسیا 

یاھتیصخش زا  یخرب  اب  طابترا  رد   ، اھینیبانیب ناگدننک و  لیدبت  ۀژیو  راک  لیلد  هب 
یرشب نامشچ  نیا  دندرک  یم  یھارمھ  ار  یسیع  ماگنھ  نآ  رد  هک  ایشناروم 

. دننیبب ار  یسیع  ِییایشناروم  لکش  هک  دندش  رداق 

: تفگ یسیع   ، دریگ شوغآ  رد  ار  وا  یاھاپ  ات  دمآرب  ددصرد  میرم  هک  روطنیمھ 
نم  . متسین یتخانش  یم  مسج  رد  ارم  هک  هنوگ  نآ  نم  اریز   ، نکن سمل  ارم  میرم  ”
امش دزن  لکش  نیا  رد  یھاتوک  تدم  یارب  مبای  زارف  ردپ  یوس  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

 — سرطپ هب  و  نم —  نویراوح  هب  دیورب و  امش  یگمھ  نونکا  اما   . منام یم  یقاب 
“. دیا هدرک  تبحص  نم  اب  هک  نیا  ، و  ما هتساخرب  گرم  زا  نم  هک  دییوگب 

هب رھش و  هب  ناباتش   ، دندمآ نوریب  دوخ  تریح  کوش  زا  نانز  نیا  هک  نیا  زا  دعب 
هداتفا قافتا  اھنآ  یارب  هک  ار  ییاھزیچ  ۀیلک  اجنآ  رد  ، و  دنتشگزاب سقرم  ایلیا  لزنم 
ادتبا رد  اھنآ   . دنتشادن لیامت  اھنآ  ندرک  رواب  هب  نویراوح  اما  ؛  دنتفگ لوسر  هد  هب  دوب 
ار یتاملک  هیلدجم  میرم  هک  یماگنھ  نکیل   ، دنا هدید  ایور  کی  نانز  هک  دندرک  روصت 
، دینش ار  شمان  سرطپ  هک  یماگنھ  ، و  درک رارکت  دوب  هتفگ  اھنآ  هب  یسیع  هک 
لابند انحوی  طسوت  کیدزن  ۀلصاف  زا  هک  یلاح  رد  ، و  دش جراخ  الاب  قاتا  زا  ناباتش 

. دنیبب شدوخ  نامشچ  اب  ار  اھزیچ  نیا  ات  تفر  هربقم  هب  دایز  ۀلجع  اب   ، دش یم 

رواب اھنآ  اما   ، دندرک رارکت  نویراوح  ریاس  اب  ار  یسیع  اب  ندرک  تبحص  ناتساد  نانز 
هیضق هب  ناشدوخ  یارب  دنورب و  انحوی  سرطپ و  نوچمھ  دندوبن  لیام  ؛ و  دندرک یمن 

. دنربب یپ 

هربقم رانک  رد  انحوی  سرطپ و  - 5

تکرح فسوی  ۀربقم  اتجلج و  یوس  هب  تعرس  اب  یراوح  ود  هک  روطنیمھ 
داتسا اب  رادید  زا  وا  ؛  دش یم  اج  هب  اج  دیما  سرت و  نایم  سرطپ  راکفا   ، دندرک یم 
وا یارب  هژیو  مایپ  کی  یسیع  هک  ناتساد  نیا  ۀطساو  هب  اما   ، تشاد همھاو 
هب یسیع  هک  دوب  هدش  دعاقتم  همین  وا   . دش هتخیگنارب  شدیما  دوب  هداتسرف 

. دروآ دای  هب  ار  موس  زور  رد  گرم  زا  نتساخرب  ۀدعو  وا  ؛  تسا هدنز  یتسار 
نیا نداد  طبر   ، تفر یم  لامش  یوس  هب  میلشروا  هار  زا  ناباتش  وا  هک  روطنیمھ 
هظحل نیا  ات  یسیع  ندش  بولصم  ماگنھ  زا  هدعو  نیا   ، دوب بیجع  وا  یارب  راتفگ 

، تشگ یم  جراخ  رھش  زا  ناباتش  انحوی  هک  روطنیمھ   . دوب هدرکن  روطخ  شنھذ  هب 
هک دوب  دعاقتم  همین  وا   . تشگ یراج  شناور  رد  بیجع  دیما  فعش و  روش و  کی 

. دنا هدید  ار  هتساخرب  گرم  زا  داتسا  یتسار  هب  نانز 
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انحوی  . دیسر ربق  هب  لوا  تفرگ و  یشیپ  وا  زا   ، دوب رتناوج  سرطپ  زا  انحوی  هک  اجنآ  زا 
فیصوت میرم  هک  دوب  روطنامھ  تسرد  نآ  ، و  درک هراظن  ار  هربقم   ، دنام رد  رانک  رد 

، ندش دراو  زا  سپ  ، و  دیسر هار  زا  ناباتش  سرطپ  نوعمش  یدوز  هب   . دوب هدرک 
دندوب هدش  بترم  صاخ  نانچ  روط  هب  هک  ربق  یاھسابل  اب  ار  یلاخ  ۀربقم  نامھ 

اب ار  زیچ  همھ  تفر و  لخاد  هب  زین  انحوی   ، دمآ نوریب  سرطپ  هک  یماگنھ  . و  دید
هچنآ ینعم  نوماریپ  ات  دنتسشن  گنس  یور  اھنآ  سپس  ، و  دید شدوخ  نامشچ 

ار زیچ  همھ  دندوب  هتسشن  اجنآ  هک  یلاح  رد  . و  دنشیدنایب دندوب  هدینش  هدید و  هک 
، دنداد رارق  یسررب  دروم  ناشنھذ  رد  دوب  هدش  هتفگ  اھنآ  هب  یسیع  نوماریپ  هک 

. تسا هداد  خر  هچ  دننک  کرد  نشور  روط  هب  دنتسناوتن  اما 

نانمشد هک   ، تسا هدش  عقاو  دربتسد  دروم  هربقم  هک  داد  رظن  ادتبا  رد  سرطپ 
درک لالدتسا  نینچ  انحوی  اما   . دنا هداد  هوشر  نانابھگن  هب  دیاش  ، و  دنا هدیدزد  ار  ندب 
، و دش یم  هتشاذگ  یقاب  مظنم  نانچ  یتخس  هب  ربق  دوب  هدش  هدوبر  ندب  رگا  هک 

یقاب رس  تشپ  اھچیپدناب  روطچ  هک  درک  حرطم  ار  شسرپ  نیا  نینچمھ  وا 
هربقم لخاد  هب  ود  رھ  اھنآ  ًاددجم  . و  هدروخن تسد  نانچ  ًارھاظ  ، و  دندش هتشاذگ 
یارب اھنآ  هک  روطنیمھ   . دننک ینیبزاب  ار  ربق  یاھسابل  رتشیب  تقد  اب  ات  دنتشگزاب 

رد هتشگزاب و  هیلدجم  میرم  هک  دندش  هجوتم   ، دندمآ یم  نوریب  هربقم  زا  مود  راب 
زا یسیع  هک  تشاد  رواب  دوب و  هتفر  نویراوح  دزن  میرم   . دنک یم  هیرگ  یدورو  ربارب 

عانتما وا  شرازگ  ندرک  رواب  زا  یگمھ  اھنآ  هک  یماگنھ  اما   ، تسا هتساخرب  ربق 
ینعی  ، ددرگ زاب  ربق  یکیدزن  هب  هک  دوب  قاتشم  وا   . تشگ دیماان  نوزحم و  دندرک 

. تسا هدینش  ار  یسیع  یانشآ  یادص  درک  یم  رکف  هک  ییاج 

راب داتسا   ، دز یم  هسرپ  اجنآ  رد  انحوی  سرطپ و  نتفر  زا  سپ  میرم  هک  روطنیمھ 
هک ار  هچنآ  ات  شاب  هتشاد  تماھش  ؛  نکن کش  : ” تفگ ، و  تشگ رھاظ  وا  هب  رگید 
زا نم  هک  وگب  اھنآ  هب  ًاددجم  درگزاب و  نم  نویراوح  دزن   . ینک رواب  یا  هدینش  هدید و 
هدعو هک  روطنامھ  هک  نیا  ، و  دش مھاوخ  رھاظ  اھنآ  هب  هک  نیا  ، و  ما هتساخرب  گرم 

“. تفر مھاوخ  لیلج  هب  ًاروف  نانآ  زا  شیپ  مداد 

یسیع اب  رگید  راب  هک  تفگ  نویراوح  هب  تشگزاب و  سقرم  لزنم  هب  ناباتش  میرم 
سرطپ و هک  یماگنھ  نکیل   . دندرک یمن  رواب  ار  وا  اھنآ  اما   ، تسا هدرک  تبحص 

. دندش میب  سرت و  زا  هدنکآ  دندیشک و  تسد  هکحضم  زا  دنتشگزاب  انحوی 
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 190
ایشناروم نارود  رد  یسیع  یاھیرادیدپ 

نارود ندومن  هبرجت  روظنم  هب  ات  دوش  یم  هدامآ  هتساخرب  گرم  زا  ِیسیع  نونکا 
ایشنروی رد  ار  هاتوک  ۀرود  کی  ملاع  ناسنا  کی  ییایشناروم  ۀدنبای  زارف  یناگدنز 

وا یناسنا  یرادیدپ  ۀرک  رد  دیاب  ایشناروم  یگدنز  نارود  نیا  هچ  رگا   . دنارذگب
زا هک  ایناتِس  یاھناسنا  ۀبرجت  ۀنیرق  تاھج  ۀیلک  زا  نآ  دوجو  نیا  اب   ، ددرگ یرپس 

دننک یم  روبع  مسورج  رصق  تارک  تفھ  یایشناروم  ۀدنورشیپ  یگدنز  نایم 
. دوب دھاوخ 

رداق ار  وا  هک  تایح —  ۀیطع  تسا —  نیداھن  یسیع  رد  هک  ییورین  نیا  یمامت 
نادنمرواب هب  وا  هک  تسا  نادواج  یگدنز  ۀیدھ  نامھ   ، دزیخرب گرم  زا  تخاس 

دیق و زا  ار  اھنآ  نتساخرب  گرم  زا  نونکا  یتح  ، و  دنک یم  اطعا  دنوادخ  تنطلس 
. دزاس یم  یمتح  یعیبط  گرم  یاھدنب 

دنھاوخرب زیخاتسر  دادماب  رد  ایشناروم  ای  ارذگ  ندب  عون  نامھ  اب  ملاع  یاھناسنا 
نیا  . تشاد حبص  هبنشکی  نیا  رد  هربقم  زا  نتساخرب  زا  سپ  یسیع  هک  تساخ 

کاروخ زا  یتادوجوم  نینچ  ، و  دنتسین رادروخرب  شدرگ  لاح  رد  نوخ  زا  اھندب 
. دنتسھ یعقاو  ایشناروم  لاکشا  نیا  دوجو  نیا  اب  ؛  دننک یمن  هیذغت  یدام  لومعم 
اھنآ  ، دندید گرم  زا  وا  نتساخرب  زا  سپ  ار  یسیع  نوگانوگ  نادنمرواب  هک  یماگنھ 

. دندوبن تامھوت  ای  اھایور  ۀتفیرف  دوخ  ناینابرق  اھنآ  ؛  دندید ار  وا  یتسار  هب 

یاھ هخاش  ۀیلک  نامیا  یساسا  ۀبنج  یسیع  نتساخرب  گرم  زا  هب  رادیاپ  داقتعا 
ۀیلک هیفلدالیف  ، و  هیکاطنا  ، هیردنکسا  ، میلشروا رد   . دوب نیزاغآ  تراشب  شزومآ 

. دندوب دحتم  داتسا  نتساخرب  گرم  زا  هب  ضحم  داقتعا  نیا  رد  تراشب  ناراگزومآ 

افیا داتسا  نتساخرب  گرم  زا  ِمالعا  رد  هیلدجم  میرم  هک  یا  هتسجرب  شقن  مھف  رد 
نامھ هب   ، دوب نانز  هورگ  یارب  یلصا  یوگنخس  میرم  هک  دوش  هتشاگن  دیاب   ، دومن

راگزومآ هکلب   ، دوبن رگراک  نانز  سیئر  میرم   . دوب نویراوح  یارب  سرطپ  هک  هنوگ 
یروط  ، دوب هدش  طایتحا  اب  رایسب  ینز  میرم   . دوب اھنآ  یناگمھ  یوگنخس  یلصا و 
تسا فسوی  غاب  بقارم  درک  روصت  وا  هک  یدرم  اب  ندرک  تحبص  رد  وا  تعاجش  هک 
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افرژ و نیا   . دوب هدزتشحو  هربقم  نتفای  یلاخ  زا  ردقچ  وا  هک  دھد  یم  ناشن  طقف 
هظحل کی  یارب  دش  بجوم  هک   ، وا یراکادف  تیمامت   ، دوب وا  رھم  هاکناج  درد 

شومارف هبیرغ  درم  کی  هب  ندش  کیدزن  رد  ار  یدوھی  نز  کی  لومعم  یاھتیدودحم 
. دنک

زیخاتسر نالوارق  شیپ  - 1

یاھ هتفگ  ۀیلک  اھنآ  ور  نیا  زا  ؛  دنک کرت  ار  اھنآ  یسیع  هک  دنتساوخ  یمن  نویراوح 
گرم زا  ددجم  ِنتساخرب  نوماریپ  ار  وا  یاھ  هدعو  زین  ، و  ندرم اب  هطبار  رد  ار  وا 

راظتنا داد  خر  هک  روطنآ  گرم  زا  ار  یسیع  نتساخرب  اھنآ   . دنتشاگنا هدیدان 
ۀناشن مازلا  اب  اھنآ  هک  نیا  ات   ، دندرک یم  عانتما  نآ  ندرک  رواب  زا  ، و  دنتشادن

. دندش ور  هب  ور  ناشدوخ  براجت  قلطم  هاوگ  ریذپاندیدرت و 

ار یسیع  دندومن  راھظا  هک  ینز  جنپ  شرازگ  ندرک  رواب  زا  نویراوح  هک  یماگنھ 
، و تشگزاب هربقم  هب  هیلدجم  میرم   ، دندرک عانتما  دنا  هدرک  تبحص  وا  اب  دنا و  هدید 
رگید نانز  وا و  رتخد  یارب  ار  ناشبراجت  اجنآ  رد  ، و  دنتشگزاب فسوی  لزنم  هب  نارگید 
شش تعاس  زا  سپ  یھاتوک  تدم   . دندرک رواب  ار  اھنآ  شرازگ  نانز  . و  دندومن وگزاب 

سومیدوقین لزنم  هب  دندوب  هدید  ار  یسیع  هک  ینز  راھچ  همار و  لھا  فسوی  رتخد 
، و یدبز دوواد   ، سومیدوقین  ، فسوی یارب  ار  اھدادخر  نیا  ۀیلک  اجنآ  رد  ، و  دنتفر

نارگید سومیدوقین و   . دندومن وگزاب  دندوب  هدمآ  درگ  اجنآ  رد  هک  یرگید  نادرم 
؛ تسا هتساخرب  گرم  زا  یسیع  هک  دنتشاد  دیدرت  ، و  دندرکن رواب  ار  اھنآ  ناتساد 

ندرک رواب  هب  دوواد  فسوی و   . دنا هدرک  جراخ  ار  ندب  نایدوھی  هک  دندرب  نامگ  اھنآ 
اھنآ ، و  دننک دیدزاب  ار  هربقم  ات  دنداتفا  هار  ناباتش  هک  ردقنآ   ، دنتشاد لیامت  شرازگ 

ییاھنیرخآ اھنآ  . و  دنتفای دندوب  هدرک  فیصوت  نانز  هک  روطنآ  تسرد  ار  زیچ  همھ 
مین تفھ و  تعاس  رد  مظعا  نھاک  اریز   ، دندید هنوگ  نآ  هب  ار  هربقم  هک  دندوب 

. دزاس جراخ  ار  ربق  یاھسابل  ات  دومن  مازعا  هربقم  هب  ار  دبعم  نانابھگن  هورگرس 
کیدزن ۀرخص  کی  یوس  نآ  هب  ار  اھنآ  دیچیپ و  ناتک  ۀچراپ  رد  ار  اھنآ  یمامت  هورگرس 

. دومن باترپ 

هد اب  الاب  قاتا  رد  اجنآ  رد  ، و  دنتفر سقرم  ایلیا  لزنم  هب  هربقم  زا  ًاروف  فسوی  دوواد و 
لیامت رواب  نیا  هب  کدنا  نازیم  هب  یتح  یدبز  دوواد  طقف   . دنتخادرپ وگتفگ  هب  یراوح 
اما  ، دوب هدرک  رواب  ادتبا  رد  سرطپ   . تسا هتساخرب  گرم  زا  یسیع  هک  تشاد 

نیا هب  یگمھ  اھنآ   . داتفا کش  هب  ًادیدش  دنک  ادیپ  ار  داتسا  تسناوتن  هک  یماگنھ 
، درکن ثحب  رج و  اھنآ  اب  دوواد   . دنا هدرک  جراخ  ار  ندب  نایدوھی  هک  دنتشاد  لیامت  رواب 

نیا دیاب  امش  ، و  دیتسھ نویراوح  امش  : ” تفگ درک  کرت  ار  اجنآ  هک  یماگنھ  اما 
هب نونکا  نم   ، دوجو نیا  اب  ؛  درک مھاوخن  ثحب  رج و  امش  اب  نم   . دیمھفب ار  اھزیچ 
اب حبص  زورما  هک  ما  هتشاذگ  رارق  ناروآ  مایپ  اب  نم   . مدرگ یمزاب  سومیدوقین  لزنم 
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هب ار  اھنآ   ، دندمآ درگ  اجنآ  رد  اھنآ  هک  یماگنھ  ، و  مھد هسلج  لیکشت  اجنآ  رد  اھنآ 
نم  . داتسرف مھاوخ  ناشتیرومأم  نیرخآ  هب  داتسا  زیخاتسر  نالوارق  شیپ  ناونع 
نم ، و  تساخ دھاوخرب  گرم  زا  موس  زور  رد  ندرم  زا  سپ  تفگ  داتسا  هک  مدینش 
تاطابترا و ۀدش  بوصنم  دوخ –  سیئر  نیا  بیترت  نیدب  و  “ . منک یم  رواب  ار  وا 

دنوادخ تنطلس  دیمون  نوزحم و  ناریفس  اب  ندرک  تبحص  زا  سپ   ، تاعالطا
یواح هک  ار  ادوھی  ۀسیک  الاب  قاتا  زا  شنتفر  ریسم  رد  وا   . دومن کرت  ار  نویراوح 

. تخادنا یوال  یتم  ناماد  یور  دوب  نالوسر  هوجو  یمامت 

دوواد ِروآ  مایپ  شش  تسیب و  نایم  زا  درف  نیرخآ  هک  دوب  مین  هن و  تعاس  دودح  رد 
نیدب دروآ و  درگ  گرزب  طایح  رد  ار  اھنآ  ًاروف  دوواد   . دش دراو  سومیدوقین  لزنم  هب 

: داد رارق  بطاخم  هنوگ 

هب نم و  هب  ناتدنگوس  قباطم  تدم  نیا  یمامت  رد  امش   ، ناردارب نادرم و  یا  ”
تاعالطا زگرھ  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  نم  ، و  دیا هدرک  تمدخ  نم  هب  رگیدکی 

امش تیرومأم  نیرخآ  رد  امش  نداتسرف  ۀناتسآ  رد  نم   . ما هدادن  امش  هب  تسردان 
امش نم  راک  نیا  ماجنا  رد  ، و  متسھ دنوادخ  تنطلس  بلطواد  ناروآ  مایپ  ناونع  هب 
یا  . منک یم  لحنم  ار  روآ  مایپ  هورگ  قیرط  نیدب  مزاس و  یم  اھر  ناتدنگوس  زا  ار 
داتسا  . میا هدیناسر  مامتا  هب  ار  نامراک  ام  هک  منک  یم  مالعا  امش  هب  نم   ، نادرم

نآ زا  شیپ  وا   . تسا هتساخرب  گرم  زا  وا  ؛  درادن یزاین  یناسنا  ناروآ  مایپ  هب  رگید 
گرم زا  هرابود  موس  زور  رد  درم و  دھاوخ  هک  تفگ  ام  هب  دننک  ریگتسد  ار  یو  هک 

هیلدجم و میرم  اب  نم   . تسا یلاخ  نآ  ما —  هدید  ار  ربق  نم   . تساخ دھاوخرب 
لحنم ار  امش  نونکا  نم   . ما هدز  فرح  دنا  هدرک  تبحص  یسیع  اب  هک  رگید  نز  راھچ 

شیوخ ۀطوبرم  تیرومأم  هب  ار  امش  ، و  میوگ یم  دوردب  امش  هب   ، منک یم 
زا یسیع  : ’ تسا نیا  درب  دیھاوخ  نارادنامیا  هب  امش  هک  یمایپ  ، و  متسرف یم 

‘“ . تسا یلاخ  ربق  ؛  تسا هتساخرب  گرم 

ار راک  نیا  هک  دننک  دعاقتم  ار  دوواد  دندرک  شالت  دنتشاد  روضح  هک  ییاھنآ  رثکا 
دندمآرب ددصرد  سپس  اھنآ   . دننک ذوفن  لامعا  وا  یور  دنتسناوتن  اما   ، دھدن ماجنا 

. و دندرک یمن  ییانتعا  زیمآدیدرت  نانخس  هب  اھنآ  اما   ، دننک فرصنم  ار  ناروآ  مایپ  هک 
تسیب و نیا   ، حبص هبنشکی  نیا  رد   ، هد تعاس  زا  شیپ  یھاتوک  تدم  بیترت  نیدب 

ِیسیع ِدنمتردق  نیتسار و  ِتیعقاو  نالوارق  شیپ  نیتسخن  ناونع  هب  هدنود  شش 
هب یدبز و  دوواد  هب  ناشدنگوس  ماجنا  رد  اھنآ  . و  دندش مزاع  هتساخرب  گرم  زا 
هتشذگ رد  هک  رگید  یاھتیرومأم  زا  یرایسب  نوچمھ   ، تیرومأم نیا  مزاع  رگیدکی 
یتح اھنآ   . دنتشاد دوواد  هب  یدایز  دامتعا  نادرم  نیا   . دندش  ، دندوب هداد  ماجنا 
تیرومأم نیا  مزاع  دندوب  هدید  ار  یسیع  هک  ییاھنآ  اب  وگتفگ  یارب  ندنام  نودب 

دوب هتفگ  اھنآ  هب  دوواد  هک  ار  هچنآ  نانآ  رثکا   . دندرک رواب  ار  دوواد  فرح  اھنآ  ؛  دندش
تیعطق نامھ  اب  تسرد   ، دنتشاد کش  یا  هزادنا  ات  هک  ییاھنآ  یتح  ، و  دندرک رواب 
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. دندناسر ار  مایپ  تعرس  نامھ  اب  تسرد  و 

اھنآ  . دنا هدمآ  درگ  الاب  قاتا  رد  زور  نیا  رد   ، دنوادخ تنطلس  یونعم  هورگ   ، نالوسر
نیا هک  یلاح  رد   ، دننک یم  دیدرت  راھظا  دنھد و  یم  ناشن  سرت  دوخ  زا  اجنآ  رد 

رد داتسا  تراشب  ندومن  یعامتجا  رد  شالت  نیلوا  رگنایامن  هک   ، یناحورریغ دارفا 
مازعا  ، ناشدمآراک کاب و  یب  ربھر  نیمارف  تحت   ، دندوب ناسنا  یردارب  ۀنیمز 

. و دننک مالعا  ار  ناھج  کی  هرک و  کی  ۀتساخرب  گرم  زا  ۀدنھد  تاجن  ات  دنوش  یم 
یھاوگ ای  دننک  رواب  ار  وا  نخس  دنشاب  لیام  وا  ۀدیزگرب  ناگدنیامن  هک  نآ  زا  شیپ 

. دنوش یم  ارجامرپ  تمدخ  نیا  ریگرد  اھنآ   ، دنریذپب ار  ینیع  نادھاش 

نارادنامیا زکارم  یمامت  هب  یناتب و  رد  رزاعلیا  لزنم  هب  نت  شش  تسیب و  نیا 
زا ؛ و  لامش رد  نودیص  قشمد و  ات  بونج  رد  عبشرئب  زا   ، دندش هداتسرف 

. برغ رد  هیردنکسا  ات  قرش  رد  هیفلدالیف 

، و تفر فسوی  لزنم  هب  شردام  یارب   ، دومن کرت  ار  دوخ  ناردارب  دوواد  هک  یماگنھ 
ات دوواد   . دندنویپب یسیع  راظتنا  لاح  رد  ۀداوناخ  هب  ات  دنتفر  یناتب  هب  نانآ  سپس 
سپس ، و  دنام یناتب  رد  اجنآ  رد  میرم  اترام و  یویند  یاھییاراد  فیلکت  نییعت  زا  دعب 

. دندنویپب هیفلدالیف  رد  رزاعلیا  ناشردارب  هب  ات  دومن  یھارمھ  ناشرفس  رد  ار  اھنآ 

رد شلزنم  هب  ار  یسیع  ردام  میرم  یدبز  یانحوی  ماگنھ  نیا  زا  هتفھ  کی  دودح  رد 
. دنام میلشروا  رد  شا  هداوناخ  اب   ، یسیع ردارب  نیرتگرزب   ، بوقعی  . درب ادیص  تیب 

لیلج هب  یسیع  ۀداوناخ  ۀدنامیقاب   . دنام یناتب  رد  رزاعلیا  نارھاوخ  اب  تور 
هب  ، یسیع رھاوخ  نیرتناوج   ، تور اب  شجاودزا  زا  دعب  زور  یدبز  دوواد   . دنتشگزاب

. درک کرت  هیفلدالیف  دصقم  هب  ار  یناتب  نئوژ  لیاوا  رد  میرم  اترام و  هارمھ 

یناتب رد  یسیع  روھظ  - 2

راب هدزون  الاب  ملاع  هب  شحور  جارعم  تعاس  ات  ایشناروم  زیخاتسر  نامز  زا  یسیع 
هب وا   . تشگ رھاظ  نیمز  رد  شنادنمرواب  هب  یئرم  لکش  رد  هناگادج  روط  هب 
ۀرھب یئرم  لکش  رد  وا  یرادیدپ  زا  دنتسناوت  یمن  هک  ییاھنآ  هب  ای  شنانمشد و 
نیمود ؛  دوب هربقم  رد  نز  جنپ  هب  وا  روھظ  نیتسخن   . تشگن رھاظ  دنربب  یونعم 

. دوب هربقم  رد  نینچمھ   ، هیلدجم میرم  هب   ، وا روھظ 

زا دعب  یھاتوک  تدم   . داد خر  یناتب  رد  هبنشکی  نیا  رھظ  دودح  رد  روھظ  نیموس 
ِیلاخ ۀربقم  ربارب  رد  رزاعلیا  غاب  رد   ، بوقعی  ، یسیع ردارب  نیرتگرزب   ، رھظ ماگنھ 
کی ًادودح  هک  یرابخا  هب  تشاد  ، و  دوب هداتسیا  میرم  اترام و  ۀدش  هدنز  ِردارب 

بوقعی  . درک یم  رکف  دوب  هدیسر  اھنآ  هب  دوواد  ِناسر  مایپ  طسوت  نآ  زا  شیپ  تعاس 
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اما  ، دنک رواب  ار  نیمز  رد  شردارب  نیرتگرزب  تیرومأم  هک  دوب  لیامتم  نیا  هب  هشیمھ 
یاھاعدا نوماریپ  دوب و  هداد  تسد  زا  یسیع  راک  اب  ار  شسامت  هک  دوب  اھتدم 

یمامت  . دوب هداتفا  کش  هب  ًادیدش  تسا  حیسم  نامھ  یسیع  هک  نویراوح  یدعب 
توھبم ًابیرقت  دوب و  هدروخ  هکی  دوب  هدروآ  ناسر  مایپ  هک  یرابخا  ۀطساو  هب  هداوناخ 
هیلدجم میرم   ، داتسیا رزاعلیا  یلاخ  ۀربقم  ربارب  رد  بوقعی  هک  یماگنھ  یتح   . دوب
اب فسوی  ۀربقم  رد  دادماب  نیزاغآ  تاعاس  رد  ار  شبراجت  دش و  دراو  هنحص  هب 
دوواد  ، دنک مامت  ار  شنانخس  وا  هک  نآ  زا  شیپ   . دومن وگزاب  هداوناخ  هب  ناجیھ 

زا دعب  زین  ادوھی  ، و  درک رواب  ار  شرازگ  تور  هتبلا   . دندیسر هار  زا  شردام  یدبز و 
. دومن رواب  ار  شرازگ  همولاس  دوواد و  اب  وگتفگ 

ادیپ ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  دنتشگ و  یم  بوقعی  لابند  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ   ، انثا نیا  رد 
یدرف روضح  هجوتم   ، دوب هداتسیا  هربقم  کیدزن  غاب  رد  اجنآ  وا  هک  یلاح  رد   ، دننک

هک یماگنھ  ؛ و  تسا هدرک  سمل  ار  وا  ۀناش  یسک  هک  ایوگ   ، تشگ یکیدزن  نآ  رد 
شرانک رد  ار  بیجع  لکش  کی  ِیجیردت  یرادیدپ   ، دنک هاگن  ات  دومن  شخرچ  وا 
رایسب دیوگب و  نخس  هک  دوب  نآ  زا  رت  هدز  تفگش  بتارم  هب  وا   . درک هدھاشم 

: تفگ وا   ، تفگ نخس  بیجع  لکش  سپس  . و  دزیرگب هک  دوب  نآ  زا  رت  هدز  تشحو 
هنامیمص  . مناوخارف دنوادخ  تنطلس  هب  تمدخ  یارب  ار  وت  ات  ما  هدمآ  نم   ، بوقعی ”

شمان ِندناوخ  بوقعی  هک  یماگنھ  “ . نک لابند  ارم  هد و  تناردارب  تسد  هب  تسد 
رارق بطاخم  ار  وا  هک  تسا  یسیع  شردارب  نیرتگرزب  وا  هک  تسناد   ، دینش ار 
راوشد شیبامک  نانآ  یگمھ  یارب  داتسا  ِییایشناروم  لکش  تخانش   . تسا هداد 

رد نانآ  زا  یکدنا  دادعت   ، دومن اھنآ  اب  وگتفگ  هب  عورش  هرابکی  هب  وا  هک  هاگنآ  اما   ، دوب
. دنتشادن یلکشم  چیھ  وا  ۀبذاجرپ  تیصخش  صیخشت  یتح  ای  وا  یادص  تخانش 

دایرف ، و  دز وناز   ، دھد یم  رارق  باطخ  ار  وا  یسیع  هک  دیمھف  بوقعی  هک  یماگنھ 
یو اب  هک  یلاح  رد  هک  تساوخ  وا  زا  یسیع  اما   ،“ نم ردارب  ، و  نم ردپ  : ” دیشک
فرح هقیقد  هس  ًابیرقت  یارب  دندز و  مدق  غاب  رد  اھنآ  . و  دتسیاب دنک  یم  تبحص 
ۀدنیآ یاھدادخر  دندرک و  تبحص  هتشذگ  یاھزور  براجت  اب  هطبار  رد  اھنآ   . دندز
یسیع  ، دندش یم  کیدزن  لزنم  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دندرک ینیب  شیپ  ار  کیدزن 

“. میوگ دماشوخ  مھ  اب  امش  یگمھ  هب  نم  هک  یزور  ات   ، بوقعی دوردب  : ” تفگ

وا لابند  هب  یجاف  تیب  رد  اھنآ  هک  یلاح  رد  یتح   ، تفر لزنم  هب  ناباتش  بوقعی 
وا اب   ، مدرک تبحص  وا  اب  مدید و  ار  یسیع  نونکا  مھ  نم  : ” دز دایرف  وا   . دنتشگ یم 

دیدپان نم  ربارب  زا  وا  تسا ! هتساخرب  گرم  زا  وا  ؛  تسا هدرمن  وا   . متشاد رادید 
‘“ . میوگ دماشوخ  مھ  اب  امش  یگمھ  هب  نم  هک  یزور  ات   ، دوردب : ’ تفگ ، و  تشگ

ندید ۀبرجت  وا  ، و  تشگزاب ادوھی  هک  دوب  هدناسر  نایاپ  هب  ار  شنانخس  هزات  وا 
هب عورش  یگمھ  اھنآ  . و  دومن ییوگزاب  ادوھی  یدنم  هرھب  یارب  ار  غاب  رد  یسیع 
زاب لیلج  هب  هک  درک  مالعا  نونکا  بوقعی   . دندومن یسیع  ندش  هدنز  ندرک  رواب 
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، تسا هدش  هدید  هدز  ناجیھ  نانز  طسوت  اھنت  هن  وا  : ” دادرد ادن  دوواد  ، و  ددرگ یمن 
وا هک  مراد  راظتنا  دوخ  نم   . دنا هدرک  وا  ندید  هب  عورش  لد  تخس  نادرم  یتح  هکلب 

“. منیبب ار 

یارب یسیع  روھظ  نیمراھچ  اریز   ، دربن رس  هب  راظتنا  رد  یدایز  تدم  دوواد  و 
هب ود  تعاس  زا  شیپ  یھاتوک  تدم  میرم  اترام و  لزنم  نیمھ  رد  یرشب  تخانش 

عومجم رد   ، ناشناتسود دوخ و  ینیمز  ۀداوناخ  ربارب  رد  وا  هک  هاگنآ   ، تسویپ عوقو 
رادیدپ بقع  ۀدوشگ  ِرد  ربارب  رد  داتسا   . تشگ رھاظ  یئرم  یا  هنوگ  هب   ، نت تسیب 
دندوب نم  کیدزن  مسج  رد  یزور  هک  ییاھنآ  رب  دورد   . امش رب  دورد  : ” تفگ تشگ و 

روطچ  . ینامسآ توکلم  رد  نم  نارھاوخ  ناردارب و  یارب  یناحور  یرایمھ  و 
یمامت اب  تقیقح  رون  ندومن  لابند  باختنا  زا  شیپ  ارچ  ؟  دینک کش  دیتسناوت 

حور اب  یناحور  یرایمھ  هب   ، امش یگمھ  سپ  ؟  دیا هدیزرو  للعت  دایز  ردقنآ  دوجو 
نیلوا زا  دندرک  عورش  اھنآ  هک  روطنیمھ  “ . دیوش دراو  ردپ  تنطلس  رد  تقیقح 

یروط  ، دندرک تکرح  وا  یوس  هب  هک  یماگنھ  دنیآ و  نوریب  دوخ  یتفگش  کوش 
. تشگ دیدپان  نانآ  دید  زا  وا   ، دنریگ شوغآ  رد  ار  وا  هک 

هداد خر  هک  هچنآ  اب  هطبار  رد  دنورب و  رھش  هب  ناباتش  دنتساوخ  یم  یگمھ  اھنآ 
هزاجا هیلدجم  میرم  طقف   . دش اھنآ  عنام  بوقعی  اما   ، دنیوگب ددرم  نویراوح  هب  دوب 

ماگنھ رد  یسیع  هک  اھزیچ  یخرب  لیلد  هب  بوقعی   . ددرگزاب فسوی  لزنم  هب  تفای 
رد ار  ایشناروم  رادید  نیا  تیعقاو  ربخ  راشتنا  دوب  هتفگ  وا  هب  غاب  رد  اھنآ  یوگتفگ 

هتساخرب گرم  زا  داتسا  اب  شرادید  زا  یرتشیب  زیچ  بوقعی  اما   . دومن نغدق  نوریب 
. تخاسن راکشآ  زگرھ  یناتب  رد  رزاعلیا  لزنم  رد  زور  نیا  رد  ار 

فسوی لزنم  رد  - 3

روضح رد  یناسنا  نامشچ  تخانش  یارب  یسیع  ییایشناروم  یلجت  نیمجنپ 
رد  ، دندوب هدمآ  درگ  همار  لھا  فسوی  لزنم  رد  هک  رادنامیا  نز  جنپ  تسیب و  ًابیرقت 

عوقو هب  رھظ  زا  دعب  هبنشکی  نیمھ  رد  راھچ  تعاس  زا  دعب  هقیقد  هدزناپ  دودح 
فسوی لزنم  هب  روھظ  نیا  زا  شیپ  هقیقد  دنچ  طقف  هیلدجم  میرم   . تسویپ

روھظ اب  هطبار  رد  هک  دوب  هدرک  تساوخرد   ، یسیع ردارب   ، بوقعی  . دوب هتشگزاب 
زا هک  دوب  هتساوخن  میرم  زا  وا   . دوشن هتفگ  نویراوح  هب  زیچ  چیھ  یناتب  رد  داتسا 
نیا زا  دعب   ، ور نیا  زا   . دنک یراددوخ  شرادنامیا  نارھاوخ  هب  دادخر  نیا  نداد  شرازگ 
ماگنھ رد  یگزات  هب  هک  هچنآ  حرش  هب   ، تفرگ یرادزار  لوق  نانز  یگمھ  زا  میرم  هک 
نیا طسو  رد  ًاقیقد  وا  . و  تخادرپ دوب  هداد  خر  یناتب  رد  یسیع  ۀداوناخ  اب  وا  ندوب 

یلوتسم اھنآ  رب  نیگنس  یناھگان و  توکس  کی  هک  دوب  زیگنا  ناجیھ  ییوگزاب 
دوخ نایم  رد  ًانیع  ار  هتساخرب  گرم  زا  ِیسیع  یئرم  ًالماک  لکش  اھنآ   . تشگ
یناحور تکراشم  رد   . امش رب  دورد  : ” تفگ ، و  تفگ دمآ  شوخ  نانآ  هب  وا   . دندید
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دازآ و هن   ، ریقف هن  ینغ و  هن   ، یدوھیریغ دوب و  دھاوخ  یدوھی  هن  دنوادخ  تنطلس 
عون ییاھر  ۀدژم  ات  دیا  هدش  هدناوخ  ارف  نینچمھ  امش   . نز هن  درم و  هن   ، هدرب هن 
مومع عالطا  هب  ینامسآ  یھاشداپ  رد  دنوادخ  اب  یدنزرف  تراشب  قیرط  زا  ار  رشب 
رد ار  نارادنامیا  دیراد و  مالعا  ار  تراشب  نیا  دیورب و  ایند  رساترس  هب   . دیناسرب

شومارف  ، دیھد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یلاح  رد  . و  دیزاس رتراوتسا  نآ  هب  نامیا 
هدز تشحو  لد و  تسس  هک  ار  ییاھنآ  دینک و  تمدخ  نارامیب  هب  هک  دینکن 
یاھ هنارک  ات  یتح   ، دوب مھاوخ  امش  اب  هشیمھ  نم  . و  دیشخب توق  دنتسھ 

. دیدرگ وحم  اھنآ  رظن  زا   ، تفگ ار  نانخس  نیا  وا  هک  نیا  زا  سپ  و  “ . نیمز ینایاپ 
. دندرک شتسرپ  توکس  رد  دنداتفا و  نیمز  رب  ناشتروص  یور  نانز  هاگنآ 

میرم  ، دوب هداد  خر  هظحل  نیا  ات  هک  یسیع  ِییایشناروم  روھظ  جنپ  نایم  زا 
. دوب ددع  راھچ  دھاش  هیلدجم 

نتخاس الم  رب  ببس  هب  رھظ و  زا  شیپ  طساوا  لوط  رد  نادصاق  مازعا  ۀجیتن  رد 
لیاوا لوط  رد   ، فسوی لزنم  رد  یسیع  روھظ  نیا  اب  هطبار  رد  اھ  هتفگ  یدمعریغ 

دوش یم  شرازگ  رھش  شوح  لوح و  رد  هک  دیسر  ربخ  نایدوھی  نانارمکح  هب  رصع 
هک دننک  یم  اعدا  یرایسب  صاخشا  هک  نیا  ، و  تسا هتساخرب  گرم  زا  یسیع  هک 

هدناروش ًالماک  تاعیاش  نیا  ۀطساو  هب  دوھی  یلاع  یاروش  یاضعا   . دنا هدید  ار  وا 
دوھی یلاع  یاروش  اب  یتسشن  انح  اب  هدز  باتش  تروشم  کی  زا  دعب  افایق   . دندش
هک دوب  هسلج  نیا  رد   . دنیآ مھ  درگ  زور  نآ  رصع  تشھ  تعاس  رد  ات  دومن  رازگرب 
تبحص یسیع  نتساخرب  گرم  زا  هب  عجار  هک  ار  یصخش  رھ  دش  هتفرگ  میمصت 
هدید ار  وا  دنک  اعدا  سک  رھ  هک  دش  داھنشیپ  یتح   . دننک جارخا  اھ  هسینک  زا  دنک 
اریز تفرگن  رارق  شریذپ  دروم  داھنشیپ  نیا  دوجو  نیا  اب   . دوش هتشک  دیاب  تسا 
اھنآ  . دروخ مھ  هب  دوب  کیدزن  یعقاو  یگمیسارس  هب  هک  یمگردرس  رد  تسشن 

رد اھنآ   . تسا هتفای  نایاپ  یسیع  اب  ناشراک  هک  دننک  رکف  نینچ  دندوب  هدرک  تأرج 
هدش زاغآ  هزات  هرصان  درم  اب  ناش  یعقاو  یراوشد  هک  دندوب  فاشتکا  نیا  ۀناتسآ 

. تسا

ناینانوی هب  روھظ  - 4

داتسا  ، سویوالف مان  هب  یدرف  لزنم  رد   ، راھچ تعاس  زا  سپ  تعاس  مین  دودح  رد 
درگ اجنآ  رد  هک  ینانوی  رادنامیا  لھچ  دودح  هب  ار  دوخ  ییایشناروم  روھظ  نیمشش 

گرم زا  تاشرازگ  نوماریپ  ثحب  ریگرد  اھنآ  هک  یلاح  رد   . داد ماجنا  دندوب  هدمآ 
ار دوخ  وا   ، دندوب هدش  هتسب  مکحم  اھرد  هک  نیا  مغر  هب   ، دندوب داتسا  نتساخرب 
هک یتدم  یط   . امش رب  دورد  : ” تفگ درک و  ور  اھنآ  هب  ، و  تخاس رادیدپ  اھنآ  نایم  رد 

اھناسنا یگمھ  هب  ات  دمآ   ، تشگ رادیدپ  نیمز  رد  نایدوھی  نایم  رد  ناسنا  دنزرف 
امش ؛  یدوھیریغ هن  دوب و  دھاوخ  یدوھی  هن  نم  ردپ  تنطلس  رد   . دنک تمدخ 
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ایند رساترس  هب  یگمھ  ور  نیا  زا   . دنوادخ نادنزرف  دوب —  دیھاوخ  ردارب  یگمھ 
تفایرد دنوادخ  تنطلس  ناریفس  زا  هک  هنوگ  نامھ   ، ار تاجن  تراشب  نیا  ، و  دیورب

امش اب  ردپ  یوج  تقیقح  رادنامیا و  نادنزرف  یردارب  رد  نم  ، و  دیراد مالعا   ، دیا هدرک 
ار اجنآ   ، دیشخب توق  ار  اھنآ  هنوگ  نیدب  وا  هک  یماگنھ  و  “ . دومن مھاوخ  یمدمھ 
اھنآ ؛  دندنام یقاب  لزنم  رد  رصع  یمامت  اھنآ   . دندیدن ار  وا  رگید  اھنآ  ، و  دومن کرت 

زا کیچیھ   . دنتشادن ار  نتفر  نوریب  یارای  هک  دندوب  هدش  تریح  سرت و  راچد  ردقنآ 
ثحب اھزیچ  نیا  نوماریپ  دندنام و  رادیب  اھنآ   . دیباوخن بش  نآ  زین  ناینانوی  نیا 
هورگ نیا  نایم  رد   . دنک رادید  اھنآ  زا  رگید  راب  داتسا  هک  دندوب  راودیما  دندرک و 

ادوھی دندرک و  ریگتسد  ار  یسیع  نازابرس  هک  یماگنھ  هک  دندوب  یرایسب  ناینانوی 
. دندوب ینامیستج  غاب  رد  درک  تنایخ  وا  هب  هسوب  کی  اب 

هب شناوریپ  هب  وا  ددعتم  یاھروھظ  تاشرازگ  یسیع و  نتساخرب  گرم  زا  تاعیاش 
داتسا  . دسر یم  ناجیھ  زا  ییالاب  دح  هب  رھش  یمامت  ، و  دوش یم  شخپ  تعرس 
یدوز هب  ، و  تسا هدش  رھاظ  اھینانوی  هب  ، و  نانز هب   ، شا هداوناخ  هب  ماگنھ  نیا  ات 
هب عورش  ًاروف  دوھی  یلاع  یاروش   . دزاس یم  رادیدپ  نویراوح  نایم  رد  ار  دوخ  وا 

لیمحت یدوھی  نانارمکح  هب  یناھگان  روط  هب  هک  دیدج  تالکشم  نیا  یسررب 
هک تسا  لیام  اما  دشیدنا  یم  رایسب  شنویراوح  هب  یسیع   . دنک یم  تسا  هدش 
یدج و رکفت  یارب  رتشیب  تعاس  دنچ  یارب  اھنآ  دنک  رادید  اھنآ  زا  هک  نآ  زا  شیپ 

. دننامب اھنت  هنادنمشیدنا  قمعت 

ردارب ود  اب  نتفر  هار  - 5

دندرک یم  یگدنز  ناپوچ  ردارب  ود   ، میلشروا برغ  لیام  تفھ  دودح  رد   ، ساومع رد 
رد اھنشج  ، و  مسارم یرازگرب   ، اھینابرق ماجنا  روظنم  هب  ار  حسپ  دیع  ۀتفھ  هک 
یئزج رادنامیا  کی   ، دوب توسک  شیپ  یدرف  هک  ساپولک   . دندوب هدنارذگ  میلشروا 
کی بوقعی  وا  ردارب   . دوب هدش  هدنار  نوریب  هسینک  زا  وا  لقادح   . دوب یسیع  هب 

هدینش داتسا  یاھراک  اھشزومآ و  ۀرابرد  هک  هچنآ  ۀطساو  هب  هچ  رگ   ، دوبن رادنامیا 
. دوب ناھاوخ  واکجنک و  رایسب  دوب 

هقیقد دنچ  میلشروا و  زا  جراخ  لیام  هس  دودح  رد   ، رھظ زا  دعب  هبنشکی  نیا  رد 
ساومع هب  نتفر  ریسم  دادتما  رد  ردارب  ود  نیا  هک  روطنیمھ   ، جنپ تعاس  زا  شیپ 

هژیو هب  ، و  وا یاھراک  اھشزومآ و   ، یسیع اب  هطبار  رد   ، دنتفر یم  هار  ناشک  ناشک 
هدز فرح  وا  اب  نانز  یخرب  هک  نیا  ، و  وا ۀربقم  ندوب  یلاخ  تاعیاش  اب  هطبار  رد 

رواب هب  لیامت  ددرم  یا  هنوگ  هب  ساپولک   . دندرک یم  تبحص  دایز  قایتشا  اب   ، دندوب
کی ًالامتحا  ارجام  یمامت  هک  تشاد  رارصا  بوقعی  اما   ، تشاد تاشرازگ  نیا  ندرک 
ثحب و هنوگ  نیدب  لزنم  یوس  هب  نتفر  لاح  رد  اھنآ  هک  یلاح  رد   . تسا یراکبیرف 

روھظ نیمتفھ   ، یسیع ِییایشناروم  یلجت   ، اھنآ نتفر  نیح   ، دندرک یم  هرظانم 
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رد دوب و  هدینش  ار  یسیع  یاھشزومآ  بلغا  ساپولک   . تفای تروص  اھنآ  رانک  رد   ، وا
ار داتسا  وا  اما   . دوب هدروخ  اذغ  وا  اب  میلشروا  نارادنامیا  لزنم  رد  تیعقوم  نیدنچ 

. دومن تبحص  اھنآ  اب  هنادازآ  وا  هک  یماگنھ  یتح   ، تخانشن

امش دزن  نم  هک  یماگنھ  : ” تفگ نانآ  اب  هاتوک  ریسم  کی  یط  زا  سپ  یسیع 
یسیع فرح  هک  هاگنآ  و  ؟ “ دیدرک یم  لدب  در و  هناقاتشم  ار  یراتفگ  هچ  مدمآ  یم 

. دندرک هراظن  ار  وا  هدزمغ  یگدز  تفگش  اب  دنداتسیا و  نکاس  اھنآ   ، دش مامت 
ار ییاھزیچ  یشاب و  هتشاد  تماقا  میلشروا  رد  وت  دوش  یم  ایآ  : ” تفگ ساپولک 

ساپولک ؟ “ ییاھزیچ هچ  : ” دیسرپ داتسا  سپس  ؟ “ ینادن هداد  خر  یگزات  هب  هک 
یتسھ میلشروا  رد  درف  اھنت   ، یناد یمن  ایاضق  نیا  اب  هطبار  رد  وت  رگا  : ” داد خساپ 

رد هک  دوب  یربمایپ  وا   . یا هدینشن  ار  یرصان  یسیع  اب  هطبار  رد  تاعیاش  نیا  هک 
دشرا و نانھاک   . دوب دنمتردق  لمع  رد  مالک و  رد  مدرم  ۀمھ  ادخ و  هاگشیپ 

لاح  . دندش وا  ندرک  بولصم  راتساوخ  دنداد و  لیوحت  اھیمور  هب  ار  وا  ام  نانارمکح 
تاجن نایدوھیریغ  غوی  زا  ار  لیئارسا  هک  تسا  وا  هک  میتشاد  دیما  ام  زا  یرایسب 
یخرب ، و  درذگ یم  وا  ندش  بولصم  زا  زور  هس  نونکا   . تسین نینچ  اما   . دھد یم 
یلاخ ار  نآ  دنتفر و  شا  هربقم  هب  زورما  هاگرحس  رد  هک  نیا  نالعا  اب  زورما  نانز  زا 
فرح درم  نیا  اب  هک  دنراد  رارصا  نانز  نیمھ  . و  دندش ام  یتفگش  بجوم  دنتفای 

هک یماگنھ  . و  تسا هتساخرب  گرم  زا  وا  هک  دنزرو  یم  رارصا  رواب  نیا  رب  اھنآ  ؛  دندز
هب دندیود و  هربقم  هب  وا  نویراوح  زا  نت  ود   ، دنداد شرازگ  نادرم  هب  ار  نیا  نانز 

هک درک  عطق  ار  شردارب  فرح  بوقعی  اجنیا  رد  و  دنتفای — “ یلاخ  ار  نآ  هنوگ  نیمھ 
“. دندیدن ار  یسیع  اھنآ  اما  : ” دیوگب

مھف رد  امش  ردقچ  : ” تفگ اھنآ  هب  یسیع   ، دنتفر یم  هار  اھنآ  هک  روطنیمھ 
اب هطبار  رد  امش  یاھثحب  هک  دییوگ  یم  نم  هب  امش  یتقو  دیتسھ ! دنک  تقیقح 

، مرتانشآ اھشزومآ  نیا  اب  نم  هک  اجنآ  زا  سپ   ، تسا درم  نیا  راک  اھشزومآ و 
هشیمھ یسیع  نیا  هک  دیروآ  یمن  دای  هب  ایآ   . مھد یھاگآ  امش  هب  دیراذگب 

اھناسنا یمامت  نوچ  هک  نیا  ، و  تسین ایند  نیا  زا  وا  یھاشداپ  هک  داد  یم  شزومآ 
زیمآرھم تمدخ  یردارب  ِتکراشم  ِیونعم  ِیداش  رد  دیاب   ، دنتسھ دنوادخ  نادنزرف 

دای هب  ایآ  ؟  دنبای یدازآ  ییاھر و  ینامسآ  ردپ  رھم  ِتقیقح  ِنیون  ِیھاشداپ  نیا  رد 
مالعا اھناسنا  یمامت  یارب  ار  دنوادخ  تاجن  ناسنا  دنزرف  نیا  هنوگچ  هک  دیروآ  یمن 

ۀدرب سرت و  ریسا  هک  ار  ییاھنآ  ، و  دومن تمدخ  ناربجنر  نارامیب و  هب   ، دومن
تفگ دوخ  نویراوح  هب  هرصان  درم  نیا  هک  دیناد  یمن  ایآ  ؟  تخاس دازآ  دندوب  ترارش 

، دنشک یم  ار  وا  اھنآ  ، و  دوش هداد  لیوحت  شنانمشد  هب   ، دورب میلشروا  هب  دیاب  هک 
امش هب  اھفرح  نیا  یمامت  ایآ  ؟  تساوخ دھاوخرب  گرم  زا  موس  زور  رد  وا  هک  نیا  و 
رد زگرھ  نایدوھیریغ  نایدوھی و  تاجن  زور  نیا  اب  هطبار  رد  ایآ  ؟ و  تسا هدشن  هتفگ 
وا رد  نیمز  یاھ  هداوناخ  یمامت  دیوگ  یم  هک  ییاج  رد   ، دیا هدناوخن  سدقم  باتک 

ییارقف یاھناور  دینش و  دھاوخ  ار  نادنمزاین  ۀیرگ  وا  هک  نیا  ؛  تفای دنھاوخ  تکرب 
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تکرب ار  وا  اھتلم  یمامت  هک  نیا  ؛  داد دھاوخ  تاجن  دنتسھ  وا  یوجتسج  رد  هک  ار 
گرزب ۀرخص  کی  ۀیاس  نوچمھ  یا  هدنھد  تاجن  نینچ  هک  نیا  ؟  دیمان دنھاوخ  هتفای 
هلگ هب  نیتسار  ناپوچ  کی  دننامھ  وا  هک  نیا   . دوب دھاوخ  هتسخ  نیمزرس  کی  رد 

ار اھنآ  تفطالم  اب  دروآ و  دھاوخ  درگ  شناوزاب  رد  ار  نادنفسوگ   ، داد دھاوخ  کاروخ 
دھاوخ ار  یونعم  ناروک  نامشچ  وا  هک  نیا   . درک دھاوخ  لمح  دوخ  شوغآ  رد 
یمامت هک  نیا  ؛  دروآ دھاوخ  لماک  رون  ییاھر و  هب  ار  دیماان  ناینادنز  دوشگ و 

هک نیا   . دید دنھاوخ  ار  هنادواج  تاجن  گرزب  رون  دننیشن  یم  یکیرات  رد  هک  ییاھنآ 
دھاوخ مالعا  ییاھر  هانگ  ِناریسا  یارب   ، داھن دھاوخ  مھرم  ار  نالد  هتسکش  وا 

ار نادنز  یاھرد  دنترارش  ریسا  دنتسھ و  سرت  تراسا  رد  هک  ییاھنآ  یارب  ، و  درک
هودنا یاج  هب  داد و  دھاوخ  یلست  دنراوگوس  هک  ار  ییاھنآ  هک  نیا   . دوشگ دھاوخ 

یمامت یوزرآ  وا  هک  نیا   . دومن دھاوخ  اطع  اھنآ  هب  ار  تاجن  یداش  یگدرسفا  و 
هک نیا   . دوب دھاوخ  دنتسھ  یراکتسرد  یپ  رد  هک  ییاھنآ  ۀنادواج  یداش  اھتلم و 

ایند زارفرب  هدنھد  تاجن  تردق  رگافش و  رون  اب  یراکتسرد  تقیقح و  دنزرف  نیا 
؛ داد دھاوخ  تاجن  ناشناھانگ  زا  ار  شمدرم  وا  هک  نیا  یتح  ؛  تساوخ دھاوخرب 
ار اھنآ  دنتسھ و  هارمگ  هک  دوب  دھاوخ  ییاھنآ  یوجتسج  رد  یتسار  هب  وا  هک  نیا 
هک ییاھنآ  یمامت  هب  هکلب   ، درک دھاوخن  دوبان  ار  نافیعض  هک  نیا   . داد دھاوخ  تاجن 

ییاھنآ هک  نیا   . تشاد دھاوخ  ینازرا  تاجن  دنتسھ  یراکتسرد  ۀنشت  هنسرگ و 
یمامت یور  ار  شحور  هک  نیا   . تشاد دنھاوخ  نادواج  یگدنز  دنراد  رواب  وا  هب  هک 
بآ هاچ  کی  یرادنامیا  رھ  رد  تقیقح  حور  نیا  هک  نیا  ، و  تخیر دھاوخ  اھناسنا 
تنطلس تراشب  هک  یدیمھفن  ایآ   . درک دھاوخ  ناروف  یدبا  تایح  هب  هک  دوب  دھاوخ 
هچ هک  ینک  یمن  کرد  ایآ  ؟  تسا گرزب  ردقچ  داد  امش  هب  درم  نیا  هک  دنوادخ 

؟“ تسا هدروآ  یور  امش  هب  یگرزب  تاجن 

تماقا نآ  رد  ناردارب  نیا  هک  دندوب  هدیسر  یا  هدکھد  یکیدزن  هب  اھنآ  ماگنھ  نیا  ات 
هک روطنیمھ  درک  درم  ود  نیا  شزومآ  هب  عورش  یسیع  هک  یماگنھ  زا   . دنتشاد
یدوز هب  اھنآ   . دنتفگن نخس  زین  مالک  کی  یتح  دندوب  ریسم  شیامیپ  لاح  رد  اھنآ 

رد تکرح  اھنآ و  کرت  ۀناتسآ  رد  یسیع  ، و  دندیسر دوخ  رقحم  هاگلزنم  لباقم  هب 
اھنآ دزن  دیایب و  لزنم  لخاد  هب  هک  دنتخاس  مزلم  ار  وا  اھنآ  اما   ، دوب هداج  دادتما 

. دنامب اھنآ  شیپ  دیاب  وا  هک  نیا  ، و  تسا کیدزن  بش  هک  دندرک  رارصا  اھنآ   . دنامب
، دنتفر لزنم  لخاد  هب  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب  یدوز  هب  ، و  داد تیاضر  یسیع  ماجنارس 
وا هک  روطنیمھ  ، و  دھد تکرب  ار  نآ  ات  دنداد  نان  وا  هب  اھنآ   . دنروخب اذغ  ات  دنتسشن 
، و دش هدوشگ  اھنآ  نامشچ   ، دومن اھنآ  هب  نآ  نداد  نان و  ندرک  هکت  هب  عورش 

وا : ” تفگ وا  هک  یماگنھ  . و  تسا داتسا  دوخ  اھنآ  نامھیم  هک  دش  هجوتم  ساپولک 
. دیدرگ وحم  نانآ  رظن  زا  ایشناروم  ِیسیع   ،“ تسا داتسا 

رد ام  تکرح  نمض  هک  تسین  روآ  تفگش   ” ، تفگ یرگید  هب  اھنآ  زا  یکی  سپس  و 
هک یلاح  رد  دوب و  ام  اب  نتفگ  نخس  لاح  رد  وا  هک  روطنیمھ  هداج و  دادتما 
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رو هلعش  نورد  زا  ام  بلق  دومن  یم  زاب  ام  مھف  یارب  ار  سدقم  باتک  یاھشزومآ 
!“ دوب

اھنآ ، و  دندوب هدید  ار  ایشناروم  داتسا  اھنآ   . دندشن فقوتم  ندروخ  یارب  اھنآ 
تاجن شوخ  ربخ  ات  دندش  میلشروا  مزاع  هلجع  اب  ، و  دندش جراخ  لزنم  زا  ناباتش 

. دننک شخپ  ار  هتساخرب  گرم  زا  ۀدنھد 

رھاظ رفن  هد  یارب  داتسا  هک  نیا  زا  شیپ  تسرد  زور و  نآ  رصع  هن  تعاس  دودح  رد 
دندوب نآ  رد  نویراوح  هک  الاب  قاتا  دراو  هدز  رس  هدز  ناجیھ  ِردارب  ود  نیا   ، دوش

یمامت اھنآ  . و  دنا هدرک  تبحص  وا  اب  دنا و  هدید  ار  یسیع  هک  دندومن  مالعا  ، و  دندش
ار وا  نان  ندرک  هکت  تقو  ات  هنوگچ  هک  نیا  ، و  دوب هتفگ  اھنآ  هب  یسیع  هک  ار  هچنآ 

. دنتفگ اھنآ  هب   ، دنتخانشن
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سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 191
ناربھر ریاس  نویراوح و  هب  روھظ 

شخب اھنآ  زا  نت  هد   . دوب نویراوح  یگدنز  رد  یکانتشحو  زور  هبنشکی  زیخاتسر 
زا دنتسناوت  یم  اھنآ   . دندنارذگ هتسب  یاھرد  تشپ  یناقوف  قاتا  رد  ار  زور  ۀدمع 

لماوع طسوت  دنوش  تفای  نوریب  رد  رگا  دندیسرت  یم  اما   ، دنزیرگب میلشروا 
تیب رد  ییاھنت  هب  شتالکشم  رطاخ  هب  اموت   . دنوش ریگتسد  دوھی  یلاع  یاروش 
تیعضو زا  دوب  هدنام  دوخ  یاتمھ  نویراوح  اب  وا  رگا   . دوب هتفر  ورف  هشیدنا  رد  یجاف 
یرتدنمدوس طوطخ  دادتما  رد  هک  درک  یم  کمک  اھنآ  هب  ، و  دوب یم  رادروخرب  یرتھب 

. دنربب شیپ  ار  دوخ  یاھثحب 

. دومن ظفح  تسا  هتساخرب  گرم  زا  یسیع  هک  ار  هدیا  نیا  زور  لوط  مامت  رد  انحوی 
گرم زا  ًاددجم  دوب  هدرک  حیرصت  داتسا  هک  درمشرب  ار  فلتخم  راب  جنپ  لقادح  وا 

ریثأت انحوی  درکیور   . دوب هدرک  هراشا  موس  زور  هب  راب  هس  لقادح  تساخ و  دھاوخرب 
رگا  . لیئانَتَن یور  بوقعی و  شردارب  یور  هژیو  هب   ، تشاد اھنآ  یور  یا  هظحالم  لباق 

. تشاذگ یم  یرتشیب  ریثأت  اھنآ  یور  دوبن  هورگ  وضع  نیرتناوج  انحوی 

نایرج رد  ار  اھنآ  سقرم  انحوی   . دوب طوبرم  رایسب  ناشیاھیراوشد  هب  اھنآ  یاوزنا 
رھش رد  هک  یدایز  تاعیاش  اب  هطبار  رد  ار  اھنآ  ، و  داد یم  رارق  دبعم  یاھدادخر 

یاھھورگ زا  هک  درکن  روطخ  وا  نھذ  هب  اما   ، تخاس یم  علطم  دش  یم  هدنکارپ 
. دنک یروآدرگ  ربخ  دوب  هدش  رھاظ  اھنآ  هب  شیپ  زا  یسیع  هک  نارادنامیا  فلتخم 
اما  ، دوب هدش  هئارا  دوواد  ناروآ  مایپ  قیرط  زا  ماگنھ  نآ  ات  هک  دوب  یتمدخ  عون  نیا 

نآ هب  یسیع  ندش  هدنز  ربخ  نادصاق  ناونع  هب  ناشتیرومأم  نیرخآ  رد  اھنآ 
. دندوب بیاغ  یگمھ  دندرک  یم  یگدنز  میلشروا  زا  رود  هک  رادنامیا  یاھھورگ 
ۀنازور تاعالطا  یارب  هک  دنتفایرد  اھلاس  نیا  یمامت  رد  راب  نیتسخن  یارب  نویراوح 
. دنا هدوب  یکتم  دوواد  ناروآ  مایپ  هب  ردقچ  دنوادخ  توکلم  روما  اب  هطبار  رد  دوخ 

رظن زا  داتسا  ندش  هدنز  اب  هطبار  رد  ًاصخشم  سرطپ  زور  نیا  رساترس  رد 
یاھسابل تسناوت  یمن  سرطپ   . دوب ناسون  لاح  رد  دیدرت  نامیا و  نیب  یساسحا 

هزات یسیع  ندب  هک  ییوگ   ، دراد رود  رظن  زا  دنتشاد  رارق  هربقم  رد  اجنآ  رد  هک  ار  ربق 
گرم زا  وا  رگا  اما  : ” درک یم  لالدتسا  نینچ  سرطپ   . دوب هدش  دود  اھنآ  نایم  زا 
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ام هب  ار  دوخ  ارچ   ، دھد ناشن  نانز  هب  ار  دوخ  دناوت  یم  تسا و  هتساخرب 
تشادنپ هک  یماگنھ  تشگ  نیگھودنا  سرطپ  ؟ “ دھد یمن  ناشن  شنویراوح 

رد بش  نآ  وا  اریز   ، دماین اھنآ  دزن  نویراوح  نایم  رد  وا  روضح  رطاخ  هب  یسیع  دیاش 
نانز هک  یربخ  نیا  ۀطساو  هب  وا  سپس  . و  دوب هدرک  راکنا  ار  وا  انح  لزنم  طایح 

مایپ نیا  زا  یمرگلد  اما  وگب .“ سرطپ  نم و  نویراوح  هب  ورب  : ” تشگ نامداش  دندروآ 
زا داتسا  یتسار  هب  نانز  هک  دشاب  هتشاد  رواب  تسیاب  یم  وا  هک  دوب  ینعم  نیدب 

ات  ، زور رسارس  رد  هنوگ  نیدب  سرطپ   . دندوب هدینش  هدید و  ار  هتساخرب  گرم 
نآ رد  هک  نیا  ات   ، درک ناسون  دیدرت  نامیا و  نایم  تشھ  تعاس  زا  دعب  یکدنا 
ات دزاس  ادج  نویراوح  نایم  زا  ار  دوخ  هک  درک  رکف  سرطپ   . تفر طایح  هب  ماگنھ 

. دنکن یریگشیپ  نانآ  نایم  هب  یسیع  ندمآ  زا  داتسا  ندرک  راکنا  لیلد  هب  دیاش 

وا ؛  دنورب هربقم  هب  یگمھ  اھنآ  هک  درک  یرادبناج  هدیا  نیا  زا  ادتبا  رد  یدبز  بوقعی 
هک دوب  لیئانَتَن  نیا   . دوش هدرب  یپ  امعم  لصا  هب  ات  دوب  یراک  ماجنا  راتساوخ  ًادیدش 
وا ، و  درک یریگشیپ  ناگمھ  نایم  هب  اھنآ  نتفای  روضح  زا  بوقعی  رارصا  هب  شنکاو  رد 
نیا رد  تفگ  یم  هک  داد  ماجنا  اھنآ  هب  یسیع  رادشھ  یروآدای  قیرط  زا  ار  راک  نیا 

بوقعی رھظ  ماگنھ  ات   . دننک زیھرپ  ناش  یگدنز  یاجیب  نتخادنا  رطخ  هب  زا  ماگنھ 
هب وا  ؛  تفگ یکدنا  زیچ  وا   . دوب هدرک  هدنسب  هنارایشھ  راظتنا  هب  نیریاس  هارمھ  هب 

یاھیرادیدپ زا  وا  ، و  تشگن رادیدپ  اھنآ  هب  یسیع  اریز  دوب  هدش  دیماان  دایز  ۀزادنا 
. دشن علطم  رگید  دارفا  اھھورگ و  هب  داتسا  ددعتم 

تیعضو نیا  ۀطساو  هب  وا   . داد ارف  شوگ  نانخس  هب  رایسب  زور  نیا  رد  سایردنآ 
تیادھ رطاخ  هب  اما   ، تشاد دیدرت  دوخ  مھس  زا  شیب  دش و  توھبم  دح  زا  شیب 

وا  . دوب رادروخرب  تیلوئسم  زا  ییاھر  صاخ  سح  کی  زا  لقادح  شرایمھ  نویراوح 
هدننک ناشیرپ  ناراگزور  نیا  هب  اھنآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  رازگساپس  یتسار  هب 

. دوب هتخاس  اھر  یربھر  راب  زا  ار  وا  داتسا  دنوش  دراو 

ریثأت اھنت   ، زیگنا مغ  زور  نیا  ۀدننک  هتسخ  ینالوط و  تاعاس  لوط  رد  رابکی  زا  شیب 
ریثأت عقاو  رد  وا   . دوب لیئانَتَن  یفسلف  ۀژیو  زردنا  ررکم  کمک  هورگ  ۀدنھد  بلق  توق 
هب رواب  مدع  ای  رواب  اب  هطبار  رد  وا   . دوب زور  رساترس  رد  نت  هد  نایم  رد  هدننک  لرتنک 

زور هک  روطنیمھ  اما   . درکن رظن  راھظا  زین  رابکی  زگرھ  گرم  زا  داتسا  نتساخرب 
هک تشگ  یم  لیامتم  رواب  نیا  تمس  هب  هدنیازف  روط  هب  وا   ، دش یم  یرپس 

. تسا هدرک  لمع  گرم  زا  ددجم  نتساخرب  یارب  دوخ  ۀدعو  هب  یسیع 

تکرش اھثحب  رد  دناوتب  هک  دوب  هدش  هتسکش  مھ  رد  نآ  زا  شیب  رویغ  نوعمش 
ور شتروص  دوب و  هداد  مل  قاتا  ۀشوگ  کی  رد  تکمین  کی  یور  تاقوا  رتشیب  وا   . دنک

توکلم زا  وا  کرد   . تفگ یمن  نخس  زور  رساترس  رد  تاظحل  رتشیب  وا  ؛  دوب راوید  هب 
نتساخرب گرم  زا  هک  دھد  صیخشت  تسناوت  یمن  وا  ، و  دوب هدیشاپ  ورف  دنوادخ 

دوب یصخش  رایسب  وا  یدیماان   . دھد رییغت  ار  تیعضو  ًاساسا  تسناوت  یم  داتسا 
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طیارش رد  یتح   ، ددرگ ناربج  هاتوک  ربخ  کی  اب  هک  دوب  نآ  زا  رتدیدش  عومجم  رد  و 
. یسیع نتساخرب  گرم  زا  نوچمھ  یفرگش  تیعقاو  نینچ 

نیا رھظ  زا  دعب  رساترس  رد  تفگ  یمن  نخس  ًالومعم  هک  پیلیف   ، بجعت لامک  اب 
اما  ، تشاد نتفگ  یارب  یکدنا  زیچ  وا  رھظ  زا  شیپ  لوط  رد   . درک تبحص  رایسب  زور 

زا بلغا  سرطپ   . درک یم  شسرپ  نویراوح  ریاس  زا  وا  رھظ  زا  دعب  یمامت  رد 
تنیط شوخ  ار  وا  یاھشسرپ  نیریاس  اما   ، دش یم  هدرزآ  پیلیف  یاھشسرپ 

هژیو روط  هب  پیلیف   ، دوب هتساخرب  ربق  زا  یتسار  هب  یسیع  رگا   . دنتشادنپ یم 
تسا ندش  بولصم  یکیزیف  مئالع  یواح  وا  ندب  ایآ  هک  دوب  نیا  نتسناد  قاتشم 

. ریخ ای 

ار تقو  رتشیب  اما   ، داد شوگ  شنارایمھ  یاھثحب  هب  وا  ؛  دوب مگردرس  رایسب  یتم 
حالطصا هب  زا  رظن  فرص   . دومن فرص  ناش  هدنیآ  یلام  تالکشم  هب  شنھذ  رد 

هداد وا  هب  ار  هوجو  یمسرریغ  روط  هب  دوواد   ، دوب هتفر  ادوھی   ، یسیع زیخاتسر 
هطبار رد  ار  اھنآ  یاھثحب  یتم  هک  نآ  زا  شیپ   . دندوب ردتقم  ربھر  کی  دقاف  اھنآ  ، و  دوب
هب ار  داتسا  شیپ  زا   ، دھد رارق  هظحالم  دروم  یدج  روط  هب  یسیع  ندش  هدنز  اب 

. دوب هدید  ور  رد  ور  روط 

تامدخ اب  اھنآ  ؛  دندرک یکدنا  تکرش  یدج  یاھثحب  نیا  رد  یفلَح  یاھولقود 
نایب ار  اھنآ  ود  رھ  درکیور  اھنآ  زا  یکی   . دندوب لوغشم  ًاتبسن  دوخ  لومعم  یناحور 
ندش هدنز  ام  : ” تفگ درک  حرطم  پیلیف  هک  یشسرپ  هب  خساپ  رد  هک  هاگنآ   ، دومن

ام ، و  تسا هدرک  تبحص  داتسا  اب  هک  دیوگ  یم  ام  ردام  اما   ، میمھف یمن  ار  یسیع 
“. مینک یم  رواب  ار  وا 

وا  . درب یم  رس  هب  دوخ  ۀنادیمون  یگدرسفا  لومعم  یاھ  هرود  زا  یکی  رد  اموت 
ساسحا ًادیدش  وا   . تفر هار  اھ  هپت  یور  ار  تقو  یقاب  دیباوخ و  ار  زور  زا  یشخب 

وا رد  ندوب  اھنت  هب  لیامت  اما   ، دوش قحلم  ون  زا  دوخ  رایمھ  نویراوح  هب  دیاب  هک  درک 
. دوب رتیوق 

قیوعت هب  لیلد  نیدنچ  هب  ار  نویراوح  هب  ییایشناروم  یرادیدپ  نیتسخن  داتسا 
تقو وا  زیخاتسر  زا  ندش  علطم  زا  دعب  اھنآ  هک  تساوخ  یم  وا   ، لوا  . تخادنا

شندوب ماگنھ  رد  شزیخاتسر  گرم و  اب  هطبار  رد  هک  هچنآ  ۀرابرد  ات  دنشاب  هتشاد 
زا شیپ  تساوخ  یم  داتسا   . دننک رکف  یبوخ  هب  دوب  هتفگ  اھنآ  هب  مسج  رد  نانآ  اب 

یاھیراوشد زا  یخرب  اب  هطبار  رد  سرطپ  دزاس  رادیدپ  اھنآ  یگمھ  هب  ار  دوخ  هک  نآ 
اھنآ اب  اموت  شلوا  روھظ  ماگنھ  رد  هک  دوب  لیام  وا  ًایناث   . دنزب وپاکت  هب  تسد  شا  هژیو 
تیب رد  نوعمش  لزنم  رد  ار  اموت  هبنشکی  نیا  دادماب  زاغآ  رد  سقرم  انحوی   . دشاب
لیئانَتَن رگا   . داد ربخ  هراب  نیا  رد  نویراوح  هب  هدزای  تعاس  دودح  رد  ، و  تفای یجاف 

وا زور  نیا  لوط  رد  هظحل  رھ   ، دندوب هتفر  اموت  لابند  هب  رگید  یراوح  ود  زا  کی  رھ  ای 
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زور رصع  هک  روطنآ  اما   ، ددرگزاب تساوخ  یم  یتسار  هب  وا   . تشگ یم  زاب  اھنآ  دزن 
یدوز نیا  هب  شدوخ  لیم  قباطم  هک  دوب  رورغم  نآ  زا  شیب  دومن  کرت  ار  اجنآ  لبق 
هک دوب  زاین  هتفھ  کی  هب  ًابیرقت  هک  دوب  هدرسفا  ردقنآ  وا  دعب  زور  ات   . ددرگزاب

هک دش  رظتنم  وا  ، و  دندش وا  رظتنم  نویراوح   . دریگب تشگزاب  یارب  ار  شمیمصت 
نیدب  . ددرگزاب اھنآ  دزن  هک  دنھاوخب  وا  زا  دنزادرپب و  وا  یوجتسج  هب  شناردارب 
کیرات زا  سپ   ، دعب ۀبنش  رصع  رد  هک  نیا  ات   ، دنام رود  شناراکمھ  زا  اموت  بیترت 

. و دندنادرگ زاب  دوخ  اب  ار  وا  دنتفر و  یجاف  تیب  هب  انحوی  سرطپ و   ، اوھ ندش 
تشگ رھاظ  اھنآ  هب  ادتبا  رد  یسیع  هک  نیا  زا  دعب  هک  تسا  لیلد  نیدب  نینچمھ 

. دنورب اموت  نودب  دنتساوخ  یمن  اھنآ  ؛  دنتفرن لیلج  هب  هرابکی  هب  اھنآ 

سرطپ هب  روھظ  - 1

لزنم غاب  رد  یسیع  هک  دوب  هبنشکی  نیا  رصع  مین  تشھ و  تعاس  هب  کیدزن 
. دوب وا  ییایشناروم  یلجت  نیمتشھ  نیا   . تشگ رھاظ  سرطپ  نوعمش  هب  سقرم 

. دوب هدرک  یگدنز  هانگ  دیدرت و  نیگنس  راب  کی  تحت  داتسا  راکنا  ماگنھ  زا  سرطپ 
رگید وا  دیاش  هک  دوب  هدرک  هزرابم  سرت  نیا  اب  وا  هبنشکی  نیا  هبنش و  زور  یمامت 
زین وا  هک  درک  رکف  یتح  دوب و  هدیزرل  دوخ  هب  ادوھی  ماجرف  زا  وا   . تسین یراوح  کی 

نکمم هک  درک  رکف  وا  رھظ  زا  دعب  نیا  یمامت   . تسا هدرک  تنایخ  شداتسا  هب 
اھنآ هب  یسیع  ندش  رھاظ  زا  هک  دشاب  نویراوح  نایم  رد  وا  روضح  تسا 

. و دوب هتساخرب  گرم  زا  یتسار  هب  وا  هک  نیا  هب  طورشم  هتبلا   ، دنک یم  یریگشیپ 
ۀنیمز نینچ  رد   ، دز یم  مدق  اھ  هتوب  اھلگ و  نایم  رد  نوزحم  یراوح  هک  روطنیمھ 

. دش رھاظ  سرطپ  هب  یسیع  هک  دوب  یناور  تیعضو  نینچ  ینھذ و 

ناویا رانک  زا  هک  روطنیمھ   ، درک رکف  داتسا  زیمآرھم  هاگن  هب  سرطپ  هک  یماگنھ 
نآ هاگرحس  رد  هک  ار  یبوخ  رایسب  مایپ  نآ  هک  روطنیمھ  ، و  دش یم  در  انح  لزنم 
“ — وگب سرطپ  نم و  نویراوح  هب  ورب   — ” دندمآ یلاخ  ربق  زا  هک  ینانز  طسوت  زور 
رکف ًاقیمع  محرت  یاھ  هناشن  نیا  هب  هک  روطنیمھ  ، و  درک یم  یسررب  شنھذ  رد 
، داتسیا شوماخ  وا  ، و  دومن شیاھدیدرت  رب  یگریچ  هب  عورش  شنامیا   ، درک یم 
گرم زا  وا  هک  مراد  رواب  نم  : ” دیشک دایرف  دنلب  یادص  اب  ، و  درک هرگ  ار  شیاھتشم 
نیا هک  روطنیمھ  و  “ . تفگ مھاوخ  مناردارب  هب  تفر و  مھاوخ  نم  ؛  تسا هتساخرب 
وا اب  انشآ  ییادص  اب  هک  تشگ  رھاظ  وا  ربارب  رد  یدرم  لکش  هاگان  هب   ، تفگ ار 

ار وت  نم  اما   ، دوش هریچ  وت  رب  تساوخ  یم  نمشد   ، سرطپ : ” تفگ وا   . تفگ نخس 
یتح ور  نیا  زا  ؛  یدرکن راکنا  ارم  ًابلق  وت  هک  متسناد  یم  نم   . متخاس یمن  اھر 

هب ندرک  رکف  دیاب  وت  نونکا  اما  ؛  مدیشخب ار  وت  نم  ینک  تساوخرد  هک  نآ  زا  شیپ 
ۀدژم یوش  یم  هدامآ  هک  نیا  نمض   ، ینک فقوتم  ار  تعاس  نیا  تالکشم  دوخ و 
دیابن رگید  وت   . یناسرب دنرب  یم  رس  هب  یکیرات  رد  هک  ییاھنآ  هب  ار  دنوادخ  تراشب 
هکلب  ، یروآ تسد  هب  دنوادخ  توکلم  زا  تسا  نکمم  هک  یشاب  یزیچ  ۀشیدنا  هب 
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دنرب یم  رس  هب  یونعم  دیدش  رقف  رد  هک  ییاھنآ  هب  هک  یشاب  راک  نیا  ریگرد  دیاب 
یکیرات اب  راکیپ   ، شاب نیون  زور  کی  دربن  ۀدامآ  نوعمش   . یھدب یناوت  یم  هچ 

“. اھناسنا یعیبط  ناھذا  ۀنارورش  یاھکش  یونعم و 

نوماریپ هقیقد  جنپ  ًابیرقت  یارب  دندز و  مدق  غاب  رد  ایشناروم  ِیسیع  سرطپ و 
وا دید  زا  راتفگ  نیا  اب  داتسا  سپس   . دندرک تبحص  هدنیآ  ، و  لاح  ، هتشذگ یاھزیچ 

“. منیبب تناردارب  اب  ار  وت  هک  نیا  ات   ، سرطپ دوردب  : ” دیدرگ وحم 

گرم زا  داتسا  اب  هک  دمآ  دوخ  هب  کرد  نیا  ۀطساو  هب  سرطپ  هظحل  کی  یارب 
توکلم ریفس  کی  زونھ  هک  دبای  نانیمطا  تسناوت  ، و  تسا هدرک  تبحص  هتساخرب 

دومن بیغرت  قیوشت و  ار  وا  هتفای  لالج  داتسا  هک  دوب  هدینش  هزات  وا   . تسا دنوادخ 
شبلق نورد  رد  هک  اھنیا  یمامت  اب  . و  دھد همادا  دنوادخ  تراشب  ۀظعوم  هب  هک 

نانز سفن  سفن  تفاتش و  شرایمھ  نویراوح  روضح  هب  الاب و  قاتا  هب  دیشوج  یم 
، مدرک تبحص  وا  اب  نم   . دوب غاب  رد  وا  ؛  ما هدید  ار  داتسا  نم  : ” دیشک دایرف  ناجیھ  اب 

“. تسا هدیشخب  ارم  وا  و 

نویراوح یور  یقیمع  ریثأت  دوب  هدید  غاب  رد  ار  یسیع  هک  سرطپ  نالعا  نیا 
دنراذگب رانک  هب  ار  دوخ  یاھدیدرت  هک  دندوب  هدامآ  ًابیرقت  اھنآ  ، و  تشاذگ شرایمھ 
شرازگ ریثأت  تحت  دح  زا  شیب  هک  داد  رادشھ  اھنآ  هب  تساخرب و  سایردنآ  هک 

هک دوب  هدید  ییاھزیچ  ًاقباس  سرطپ  هک  درک  هراشا  سایردنآ   . دنریگن رارق  شردارب 
لیلج یایرد  یور  بش  نآ  یایور  هب  ًامیقتسم  سایردنآ  هچ  رگا   . دندوبن یعقاو 
نھذ رد  ار  دادخر  نیا  هک  ار  نیرضاح  ۀیلک  هک  تفگ  نخس  ردقنآ   ، تشادن هراشا 
هب داتسا  دید  هک  دوب  هدرک  اعدا  دوخ  یایور  رد  سرطپ   . دزاس سویأم  دنتشاد 
شردارب یاھ  هیانک  ۀطساو  هب  سرطپ  نوعمش   . دور یم  هار  بآ  یور  اھنآ  یوس 

یارب اھولقود   . تفر ورف  زیمآ  هدرسفا  یتوکس  هب  ًاروف  تشگ و  رطاخ  هدرزآ  رایسب 
دوخ یدردمھ  ات  دنتفر  وا  یوس  هب  ود  رھ  ، و  دندرک رایسب  فسأت  ساسحا  سرطپ 

ناشدوخ ردام  هک  دننک  حیرصت  ون  زا  دننک و  یم  رواب  ار  وا  هک  دنیوگب  دنراد و  زاربا  ار 
. تسا هدید  ار  داتسا  زین 

نویراوح هب  روھظ  نیلوا  - 2

یلاح رد   ، بوقعی اپولک و  جورخ  زا  دعب   ، رصع زور  نآ  هن  تعاس  زا  دعب  یھاتوک  تدم 
سایردنآ لیئانَتَن  هک  یلاح  رد  ، و  دنداد یم  یرادلد  ار  سرطپ  یفلَح  یاھولقود  هک 
دندوب و هدمآ  درگ  الاب  قاتا  رد  یراوح  هد  هک  روطنیمھ  ، و  درک یم  شھوکن  ار 

ییایشناروم لکش  هب  هاگان  هب  داتسا   ، دندوب لفق  یریگتسد  سرت  زا  اھرد  یمامت 
ردقنآ نم  ندش  رھاظ  زا  ارچ   . امش رب  دورد  : ” تفگ ، و  تشگ رھاظ  اھنآ  نایم  رد 

امش اب  مسج  رد  هک  یماگنھ  ایآ   . دیا هدید  حور  کی  هک  ایوگ  ؟  دیدش هدز  تشحو 
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دشرا و نانھاک  هک  متفگن  امش  هب  ایآ  ؟  متفگن امش  هب  اھزیچ  نیا  نوماریپ  مدوب 
نم هب  امش  زا  یکی  هک  نیا  ، و  موش هتشک  ات  دنھد  یم  لیوحت  ار  نم  نایاورنامرف 

یمامت ؟  تساخ مھاوخرب  گرم  زا  نم  موس  زور  رد  هک  نیا  ، و  دنک یم  تنایخ 
، و بوقعی اپولک و   ، نانز تاشرازگ  اب  هطبار  رد  اھثحب  نیا  یمامت  امش و  یاھدیدرت 

شریذپ زا  دیزرو و  یم  کش  نم  نانخس  هب  یک  ات  ؟  تسیچ یارب  سرطپ  یتح 
دیھاوخ رواب  ایآ   ، دینیب یم  ارم  عقاو  رد  هک  نونکا  ؟ و  دینک یم  عانتما  نم  یاھ  هدعو 

، دیدمآ مھ  درگ  رگید  راب  هک  یماگنھ   . تسا بیاغ  امش  زا  یکی  نونکا  یتح  ؟  درک
هتساخرب ربق  زا  ناسنا  دنزرف  هک  دیتسناد  تیعطق  اب  امش  یگمھ  هک  نیا  زا  دعب  و 
رواب رگیدکی  هب  ؛  دیشاب هتشاد  نامیا  دنوادخ  هب   . دیورب لیلج  هب  اجنیا  زا   ، تسا

. دش دیھاوخ  دراو  ینامسآ  توکلم  نیون  تمدخ  هب  هنوگ  نیدب  ؛ و  دیشاب هتشاد 
نم  . دیورب لیلج  هب  دیوش  هدامآ  هک  نیا  ات  دنام  مھاوخ  میلشروا  رد  امش  اب  نم 

“. مھد یم  امش  هب  ار  دوخ  شمارآ 

ناگدید ربارب  زا  ینآ  روط  هب   ، تفگ نخس  نانآ  اب  ایشناروم  ِیسیع  هک  نیا  زا  سپ 
ار دنوادخ   ، دنداتفا نیمز  رب  دوخ  تروص  یور  یگمھ  اھنآ  . و  دیدرگ وحم  اھنآ 
ییایشناروم روھظ  نیمھن  نیا   . دندوتس ار  دوخ  ۀدش  وحم  داتسا  دندرک و  شیاتس 

. دوب داتسا 

ایشناروم تاقولخم  اب  - 3

ایشنروی رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  ایشناروم  تاقولخم  اب  لماک  روط  هب   ، هبنشود  ، دعب زور 
هارمھ هب  ایشناروم  رایتسد  ریدم و  نویلیم  کی  زا  شیب   . دش فرص  دنتشاد  روضح 
ناونع هب  ایناتِس  رصق  تارک  تفھ  زا  نوگانوگ  یاھ  هتسر  راذگ  نارود  یاھناسنا 
یسیع  . دندوب هدمآ  ایشنروی  هب  داتسا  ییایشناروم  راذگ  ۀبرجت  رد  هدننک  تکرش 
اھنآ هب  وا   . دنارذگ ًاتقوم  لالجرپ  دنمشوھ  تادوجوم  نیا  اب  ار  زور  لھچ  ایشناروم 

ینوکسم تارک  یاھناسنا  طسوت  هک  روطنآ  ار  ایشناروم  راذگ  تایح  داد و  شزومآ 
زا دوش  یم  هدومیپ  دننک  یم  روبع  ایشناروم  متسیس  تارک  نایم  زا  هک  ایناتِس 

. تخومآ اھنآ  ناریدم 

نیمود هب  راذگ  یارب  داتسا  ییایشناروم  لکش  هبنشود  نیا  بش  همین  دودح  رد 
شیناسنا نادنزرف  هب  ًادعب  وا  هک  یماگنھ   . دیدرگ میظنت  ایشناروم  تفرشیپ  ۀلحرم 

هک روطنیمھ   . دوب ایشناروم  مود  ۀلحرم  دوجوم  کی   ، تشگ رھاظ  نیمز  ۀرک  رد 
دنمشوھ تادوجوم  یارب   ، تفر یم  شیپ  ایشناروم  یناگدنز  نارود  رد  داتسا 

دش یم  راوشد  رتشیب  رتشیب و  یکینکت  رظن  زا  ناشرگلیدبت  نارایتسد  ایشناروم و 
. دنیامن رادیدپ  یدام  یناسنا و  نامشچ  هب  ار  داتسا  هک 

ار مراھچ  ۀلحرم  هب   ، لیروآ هعمج 14  رد  ار  ایشناروم  موس  ۀلحرم  هب  راذگ  یسیع 
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رد ار  مشش  ۀلحرم  هب   ، لیروآ هبنش 22  رد  ار  مجنپ  ۀلحرم  هب   ، لیروآ هبنشود 17  رد 
مِسورج یدنورھش  هب   ، هم هبنش 2  هس  رد  ار  متفھ  ۀلحرم  هب   ، لیروآ هبنشجنپ 27 

شریذپ هب  لیروآ  هبنشکی 14  رد  ، و  دیناسر ماجنا  هب  هم  هبنشکی 7  رد  ار 
. تشگ دراو  ایشندیا  یاھ  هبترمالاو 

رد وا  اریز   ، دومن لیمکت  هنوگ  نیدب  ناھج  ۀبرجت  ۀنیمز  رد  ار  شتمدخ  نادابن  لیئاکیم 
زا ار  اضف  نامز و  یارگزارف  یاھناسنا  یگدنز  دوخ  نیشیپ  یاھاطعا  اب  طابترا 

زا ناھجربا  یزکرم  داتس  رد  تمدخ  ات  یتح   ، هبکوک یزکرم  داتس  رد  تقوم  تماقا 
دنزرف هک  دوب  ایشناروم  براجت  نیمھ  اب  ًاقیقد  . و  دوب هدرک  هبرجت  لماک  روط  هب  شیپ 

مامتا هب  یتسار  هب  ار  دوخ  یناھج  یاطعا  نیرخآ  نیمتفھ و  نادابن  ۀدننیرفآ 
. داد نایاپ  لوبق  لباق  یا  هنوگ  هب  دیناسر و 
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زا دعب  یھاتوک  تدم  یرشب  تخانش  یارب  یسیع  ییایشناروم  یلجت  نیمھد 
اجنآ رد  وا   . تسویپ عوقو  هب  هیفلدالیف  رد  لیروآ   11 ، هبنش هس  رد  تشھ  تعاس 

زا شیب  هلمج  زا   ، اھنآ نارایمھ  زا  نت  هاجنپ  دصکی و  دودح  رزاعلیا و  رینبَا و  هب  ار  دوخ 
زاغآ زا  دعب  تسرد  روھظ  نیا   . داد ناشن  نارگتراشب  ۀرفن  داتفھ  هورگ  زا  نت  هاجنپ 
ات دوب  هداد  ناوخارف  نآ  یارب  رینبَا  هک  داد  خر  یا  هسینک  رد  هژیو  ییامھدرگ  کی 
روآ مایپ  طسوت  هک  یزیخاتسر  رتریخا  شرازگ  یسیع و  ندش  بولصم  نوماریپ 
نونکا هتساخرب  گرم  زا  ِرزاعلیا  هک  اجنآ  زا   . دزادرپب ثحب  هب  دوب  هدش  هدروآ  دوواد 
دننک رواب  ار  شرازگ  نیا  دوبن  راوشد  اھنآ  یارب   ، دوب نادنمرواب  هورگ  نیا  زا  یوضع 

. تسا هتساخرب  گرم  زا  یسیع  هک 

مھ رانک  ربنم  رد  هک  رزاعلیا  رینبَا و  طسوت  تشاد  هزات  هسینک  رد  ییامھدرگ 
هب داتسا  لکش  دندید  رادنامیا  راضح  یمامت  هک  تفای  یم  شیاشگ  دندوب  هداتسیا 

یلاح رد   ، دوب هدش  رھاظ  رزاعلیا  رینب و   َ نایم هک  ییاج  زا  وا   . تشگ رادیدپ  ناھگان 
عمج هب  نتفگ  دورد  اب  ، و  تشادرب ماگ  شیپ  هب   ، دندرکن هدھاشم  ار  وا  کیچیھ  هک 

: تفگ

هک نیا  ، و  میراد ینامسآ  ردپ  کی  ام  هک  دیناد  یم  یگمھ  امش   . امش رب  دورد  ”
ۀیدھ ۀدژم  دراد —  دوجو  دنوادخ  توکلم  اب  هطبار  رد  قلطم  تقیقح  کی  طقف 

هک بیترت  نیمھ  هب   . دننک یم  تفایرد  نامیا  قیرط  زا  اھناسنا  هک  نادواج  یگدنز 
ِردپ هک  دینک  اعد   ، دینک یم  ینامداش  دنوادخ  مالک  هب  ناتیرادافو  رطاخ  هب  امش 

هدرتسگ روط  هب  امش  بولق  رد  ناتناردارب  یارب  رتگرزب  نیون و  رھم  کی  تقیقح 
یمامت ما  هتشاد  تسود  ار  امش  نم  هک  هنوگ  نامھ  هب  دیاب  امش   . دناشفایب

ما هدرک  تمدخ  امش  هب  نم  هک  هنوگ  نامھ  هب  دیاب  امش  ؛  دیرادب تسود  ار  اھناسنا 
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یگمھ اب  هناردارب  تفوطع  هنامیھف و  یزوسلد  اب   . دینک تمدخ  اھناسنا  یمامت  هب 
اھنآ هچ   ، دیشاب یناحور  یرایمھ  رد  دنا  هدش  شوخ  ربخ  مالعا  فقو  هک  ناتناردارب 

شیپ زا  انحوی   . یشبح ای  یناریا   ، یمور ای  ینانوی   ، یدوھیریغ ای  دنشاب  یدوھی 
هظعوم یدنمناوت  اب  ار  دنوادخ  تراشب  امش  ؛  دومن مالعا  ار  دنوادخ  توکلم 

تقیقح حور  یدوز  هب  نم  ؛ و  دنا هداد  شزومآ  شیپ  زا  ار  شوخ  ربخ  اھینانوی   . دیا هدرک 
اب ار  دوخ  یگدنز  هک  ییاھنآ   ، داتسرف مھاوخ   ، مناردارب  ، اھنیا یگمھ  یاھناور  هب  ار 
دنرب یم  رس  هب  یونعم  یکیرات  رد  هک  دوخ  ناعونمھ  یرگنشور  فقو  دایز  یراکادف 

ۀنامیھفان یاھیراتفرگ  راچد  ور  نیا  زا  ؛  دیتسھ رون  نادنزرف  یگمھ  امش   . دنا هدرک 
تبھوم اب  هک  دیا  هتسراو  ردقنآ  رگا   . دیوشن یرشب  یرابدربان  یناسنا و  نظءوس 
ۀداوناخ رد  هک  ار  ییاھنآ  نینچمھ  دیابن  ایآ   ، دیراد یم  تسود  ار  ناروابان  نامیا 
تسود ناسکی  روط  هب  دنتسھ  امش  عونمھ  ِنادنمرواب  نارادنامیا  ۀدرتسگ 

، دیراد یم  تسود  ار  رگیدکی  هک  ردق  نامھ  هب   ، دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  ؟  دیرادب
. دیتسھ نم  نویراوح  هک  تسناد  دنھاوخ  اھناسنا  یمامت 

ار اھناسنا  یردارب  دنوادخ و  ندوب  ردپ  تراشب  نیا  ، و  دیورب ایند  رساترس  هب  سپ  ”
هب شوخ  ربخ  ۀئارا  یارب  ناتشوَر  باختنا  رد  ، و  دیراد مالعا  اھداژن  اھتلم و  ۀمھ  هب 
توکلم تراشب  نیا   . دیشاب دنمدرخ  هتسویپ  رشب  عون  نوگانوگ  یاھ  هلیبق  اھداژن و 

هنادازآ اھتلم  یمامت  هب  ار  شوخ  ربخ  نیا  ، و  دیا هدرک  تفایرد  هنادازآ  ار  دنوادخ 
ات یتح   ، متسھ امش  اب  هشیمھ  نم  اریز   ، دیسرتن نمیرھا  تمواقم  زا   . دیھدب

“. مھد یم  امش  هب  ار  دوخ  شمارآ  نم  . و  راصعا نایاپ 

وحم نانآ  رظن  زا   ،“ مھد یم  امش  هب  ار  دوخ  شمارآ  نم   ” تفگ وا  هک  یماگنھ 
رفن دصناپ  زا  شیب  نآ  یط  هک   ، لیلج رد  وا  یاھیرادیدپ  زا  یکی  یانثتسا  هب   . دیدرگ

دادعت نیرتشیب  لماش  هیفلدالیف  رد  هورگ  نیا   ، دندید ار  وا  نامز  کی  رد  رادنامیا 
. دندید ار  وا  اھنت  دادیور  کی  رد  هک  دوب  اھناسنا 

رظتنم دندنام و  میلشروا  رد  نویراوح  هک  نیا  نمض  یتح   ، دعب زور  هاگرحس  رد 
مالعا دنتفر و  نوریب  هیفلدالیف  نارادنامیا  نیا   ، دندش اموت  یساسحا  یدوبھب 

. تسا هتساخرب  گرم  زا  یرصان  یسیع  هک  دنتشاد 

ییایشناروم نارایمھ  عامتجا  رد  هفقو  یب  روطب  ار  هبنشراھچ   ، دعب زور  یسیع 
تارک زا  ایشناروم  رگرادید  ناگدنیامن  رھظ  زا  دعب  تاعاس  لوط  رد  ، و  دنارذگ دوخ 
هب ار  کدایشالرن  ۀبکوک  رساترس  رد  ینوکسم  تارک  ِیلحم  متسیس  رھ  ِرصق 

زا یکی  ناونع  هب  ار  ناش  هدننیرفآ  هک  نیا  زا  یگمھ  اھنآ  . و  تفریذپ روضح 
نامداش دنسانشب  ناھج  دنمشوھ  تادوجوم  نایم  زا  ناشدوخ  یاھ  هتسر 

. دنتشگ
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نویراوح هب  مود  روھظ  - 5

ییاھنت هب  دوخ  اب  نوتیز  هوک  فارطا  یاھ  هپت  رد  ار  روآ  یگنتلد  ۀتفھ  کی  اموت 
سقرم انحوی  نوعمش و  لزنم  رد  هک  ار  ییاھنآ  طقف  وا  ماگنھ  نیا  لوط  رد   . دنارذگ

دندرک و ادیپ  ار  وا  یراوح  ود  هک  دوب  لیروآ   15 ، هبنش هن  تعاس  دودح  رد   . دید دندوب 
نتفگ هب  اموت  دعب  زور   . دندنادرگزاب سقرم  لزنم  رد  ناشھاگداعیم  هب  دوخ  اب 

خسار یمزع  اب  نآ  ندرک  رواب  زا  اما   ، داد شوگ  داتسا  نوگانوگ  یاھیرادیدپ  ناتساد 
هک هشیدنا  نیا  اب  ار  اھنآ  سرطپ  هک  دومن  یم  یراشفاپ  رواب  نیا  رب  وا   . دیزرو عانتما 
یلو  ، درک لالدتسا  وا  یارب  لیئانَتَن   . تسا هدروآ  قوش  روش و  هب  دنا  هدید  ار  داتسا 
لومعم دیدرت  اب  هک  تشاد  دوجو  یساسحا  یتخسرس  کی   . دوب هدیاف  یب  راک  نیا 

، دوب مأوت  اھنآ  تسد  زا  زیرگ  یگدنکفارس  اب  هک  ینھذ  تیعضو  نیا  ، و  دوب هارمھ  وا 
وا  . دیمھف یمن  لماک  روط  هب  اموت  دوخ  یتح  هک  دروآ  دوجو  هب  هنایوج  اوزنا  یتیعضو 

یتح نونکا  ، و  دوب هتفر  دوخ  هار  هب  وا   ، دوب هدرک  ییوج  هرانک  دوخ  نارایمھ  زا 
یراگزاسان درکیور  هب  هاگآدوخان  روط  هب   ، دوب هتشگزاب  اھنآ  نایم  هب  هک  یماگنھ 
میلست تشادن  تسود  وا  ؛  دوب دنک  اھنآ  هب  نداھن  ندرگ  رد  وا   . دوب هتفای  لیامت 

هب دش  یم  وا  هب  هک  یھجوت  زا   ، دشاب هتشاد  ار  نآ  دصق  هک  نیا  نودب  وا   . دوش
نتخاس و دعاقتم  یارب  شنارایمھ  ۀیلک  یاھشالت  زا  وا  ؛  درب یم  تذل  یتسار 
شلد وا  لماک  ۀتفھ  کی  یارب   . تفای یم  هناھاگآان  یتیاضر  شنداد  شرگن  رییغت 

. درب یم  یا  هظحالم  لباق  تذل  اھنآ  موادم  هجوت  زا  ، و  دوب هدش  گنت  اھنآ  یارب 

رد سرطپ  دندروخ و  یم  ار  دوخ  ۀنارصع  دنتشاد  اھنآ  شش  تعاس  زا  دعب  یکدنا 
ات : ” تفگ کاکش  یراوح  هک  دوب  هتسشن  رگید  یوس  رد  لیئانَتَن  اموت و  ِتمس  کی 

رواب مراذگن  اھخیم  یاج  یور  ار  متشگنا  منیبن و  ار  داتسا  مدوخ  نامشچ  اب 
رد ، و  دندوب هتسشن  ماش  زیم  ربارب  رد  هنوگ  نیدب  اھنآ  هک  روطنیمھ  “ . درک مھاوخن 
رد هاگان  هب  ایشناروم  داتسا   ، دندوب هدش  تفچ  هتسب و  مکحم  اھرد  هک  یلاح 

: تفگ داتسیا و  اموت  یوربور  ًامیقتسم  زیم  یانحنا 

نتفر ِتیرومأم  رگید  راب  ات  دیتشاد  روضح  یگمھ  امش  هک  یماگنھ   . امش رب  دورد  ”
کی یارب  نم  دیونشب  ار  دنوادخ  توکلم  تراشب  نیا  ۀظعوم  ایند و  رساترس  هب 

امش هب  رگید  راب  نم   . موش رھاظ  هرابود  مناوتب  ات  مدنام  اجنیا  لماک  ۀتفھ 
. متسرف یم  ار  امش  زین  نم   ، داتسرف ایند  هب  ار  نم  ردپ  هک  روطنامھ  میوگ : یم 

دیھاوخ راکشآ  ار  یھلا  رھم  زین  امش   ، ما هتخاس  راکشآ  ار  ردپ  نم  هک  روطنامھ 
هن  ، متسرف یم  ار  امش  نم   . نات هنازور  یگدنز  رد  هکلب   ، تاملک اب  ًافرص  هن   ، تخاس

. دیرادب تسود  ار  اھناسنا  هکلب   ، دیرادب تسود  ار  اھناسنا  یاھناور  هک  نیا  یارب 
تایعقاو نیا  نینچمھ  هکلب  دینک  مالعا  ار  تشھب  یاھینامداش  ًافرص  دیابن  امش 

قیرط زا  امش  اریز   ، دیراذگب شیامن  هب  نات  هنازور  ۀبرجت  رد  ار  یھلا  یگدنز  یونعم 
. دیا هتشگ  رادروخرب  شیپ  زا  دنوادخ  ۀیدھ  ناونع  هب  هنادواج  یگدنز  زا  نامیا 
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حور  ، ینامسآ یورین  هک  یماگنھ   ، دیشاب هتشاد  نامیا  امش  هک  یماگنھ 
دیھاوخن ناھنپ  هتسب  یاھرد  تشپ  اجنیا  ار  ناترون   ، دوش هدیمد  امش  رد   ، تقیقح

. تخاس دیھاوخ  راکشآ  رشب  عون  یمامت  هب  ار  دنوادخ  ششخب  رھم و  امش  ؛  درک
اما  ، دیزیرگ یم  سرت  رطاخ  هب  دنیاشوخان  ۀبرجت  کی  یاھتیعقاو  زا  نونکا  امش 
نوریب ینامداش  تعاجش و  اب   ، دیبای دیمعت  لسغ  تقیقح  حور  اب  هک  یماگنھ 
دنوادخ توکلم  رد  نادواج  تایح  شوخ  ربخ  مالعا  ِدیدج  براجت  اب  ات  تفر  دیھاوخ 
رد  ، دینامب هاتوک  یتدم  یارب  لیلج  رد  اجنیا و  تسا  نکمم  امش   . دیوش وربور 
دیدج مظن  هب  ییارگ  تنس  تیعجرم  ِبذاک  تینما  زا  راذگ  کوش  زا  هک  یلاح 
دوبھب هدنز  ۀبرجت  ِیلاعتم  یاھتیعقاو  هب  نامیا  ، و  تقیقح  ، تایعقاو تیعجرم 

امش نایم  رد  نم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رب  ینتبم  ایند  رد  امش  تیرومأم   . دیبای یم 
امش هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  ینتبم  ؛ و  ما هتشاد  هدننک  راکشآ  ادخ –  یگدنز  کی 
دھاوخ یتایح  ۀدنریگ  رب  رد  نیا  ؛ و  دیتسھ دنوادخ  نادنزرف  رگید  یاھناسنا  ۀیلک  و 

تسود ۀدنز  یعقاو و  ۀبرجت  درک —  دیھاوخ  یگدنز  اھناسنا  نایم  رد  هک  دوب 
تسود ار  امش  نم  هک  هنوگ  نآ  هب  یتح   ، اھنآ هب  ندرک  تمدخ  اھناسنا و  نتشاد 

راکشآ ایند  هب  ار  امش  رون  نامیا  دیراذگب   . ما هدرک  تمدخ  امش  هب  ما و  هتشاد 
هدش روک  تنس  ۀطساو  هب  هک  ار  ینامشچ  تقیقح  یزاسراکشآ  دیراذگب  ؛  دزاس
هتفرگ همشچرس  ینادان  زا  هک  ار  یبصعت  امش  زیمآرھم  تمدخ  دیراذگب  ؛  دنک انیب 

دوخ عونمھ  یاھناسنا  هب  ندش  کیدزن  قیرط  زا  امش   . دزاس دوبان  رثؤم  یا  هنوگ  هب 
تاجن یھاگآ  هب  ار  اھنآ   ، یھاوخدوخ زا  یراع  یناشفناج  اب  هنامیھف و  یزوسلد  اب 

ناینانوی ؛  دنا هدوتس  ار  یکین  نایدوھی   . دش دیھاوخ  نومنھر  ردپ  رھم  زا  هدنھد 
نادھاز ؛  دننک یم  هظعوم  ار  یراکادف  اھودنھ  ؛  دنا هدرک  شیاتس  ار  ییابیز 

اما ؛  دنتسھ یرادافو  بلاط  اھیمور  ؛  دنھد یم  شزومآ  ار  تمرح  رود  یاھنیمزرس 
یارب زیمآرھم  تمدخ  یواح  یگدنز  کی  یتح   ، مھاوخ یم  یگدنز  منویراوح  زا  نم 

“. مسج رد  ناتناردارب 

تسیرگن و نییاپ  هب  ور  اموت  تروص  هب  تفگ  ار  نانخس  نیا  داتسا  هک  نیا  زا  سپ 
ینیبب و ارم  یناوتب  هک  نیا  رگم  درک  یھاوخن  رواب  یتفگ  هک  وت   ، اموت و  : ” تفگ
ناتسد رد  یخیم  ناشن  چیھ   ، یراذگب نم  ناتسد  خیم  یاج  رد  ار  دوخ  تشگنا 

زا تمیزع  زا  سپ  زین  وت  هک  ما  هتساخرب  گرم  زا  یلکش  هب  نم  اریز   ، ینیب یمن  نم 
هب  ، یا هدینش  ارم  نانخس  یا و  هدید  ارم  نونکا  هک  وت   . تشاد یھاوخ  ایند  نیا 
رد شیپ  زا  اریز   ، درک یھاوخ  ناعذا  تقیقح  هب  وت  ؟  تفگ یھاوخ  هچ  تناردارب 

یتخسرس اب  ار  دوخ  یروابان  هک  یماگنھ  یتح   ، یدوب هدرک  رواب  هب  عورش  تبلق 
یشاپورف لاح  رد  هک  یماگنھ  تسرد  وت  یاھکش   ، اموت  . یدومن حیرصت  دایز 

وت هب  نم   ، اموت  . دنھد یم  ناشن  ار  دوخ  وحن  نیرت  هناجوجل  اب  هشیمھ   ، دنتسھ
نامیا وت  هک  مناد  یم  نم  ، و  شاب هتشاد  نامیا  هکلب  شابن  نامیا  یب  هک  میوگ  یم 

“. لد ناج و  اب  یتح   ، دروآ یھاوخ 
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دایرف دز و  وناز  ایشناروم  داتسا  ربارب  رد   ، دینش ار  نانخس  نیا  اموت  هک  یماگنھ 
اموت هب  یسیع  سپس  نم “! رورس  یا  نم و  یادخ  یا  مراد ! نامیا  نم  : ” دروآرب

لاح هب  اشوخ   . یا هدینش  هدید و  ار  نم  یتسار  هب  اریز  یدروآ  نامیا  وت  اموت  : ” تفگ
اب دنا و  هدیدن  ینامسج  مشچ  اب  هچرگ  دروآ  دنھاوخ  نامیا  هک  هدنیآ  راصعا  رد  اھنآ 

“. دنا هدینشن  یناسنا  شوگ 

اھنآ یگمھ   ، درک تکرح  زیم  رس  ِیکیدزن  هب  داتسا  لکش  هک  روطنیمھ   ، سپس و 
رد یدوز  هب  نم   . دیورب لیلج  هب  امش  یگمھ  نونکا  و  : ” تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار 

ناگدید ربارب  زا   ، تفگ ار  نیا  هک  نیا  زا  دعب  وا  “ . تشگ مھاوخ  رھاظ  امش  هب  اجنآ 
. دیدرگ وحم  اھنآ 

هتساخرب گرم  زا  یسیع  هک  دندوب  هدش  دعاقتم  لماک  روط  هب  نونکا  یراوح  هدزای 
. دنداتفا هار  لیلج  دصقم  هب   ، مد هدیپس  زا  شیپ   ، دعب دادماب  هاگرحس  رد  ، و  تسا

هیردنکسا رد  روھظ  - 6

ناشرفس نایاپ  هب  دنتشاد   ، دندوب لیلج  هب  نتفر  هار  رد  یراوح  هدزای  هک  یلاح  رد 
، مین تشھ و  تعاس  دودح  رد   ، لیروآ هبنش 18  هس  رصع  رد  هک  دندش  یم  کیدزن 

نیا  . تشگ رھاظ  هیردنکسا  رد  رگید  رادنامیا  داتشھ  دودح  نَدور و  هب  یسیع 
روآ مایپ  شرازگ  نایاپ  رد  یسیع   . دوب ایشناروم  لکش  رد  داتسا  روھظ  نیمھدزاود 
نیا  . تشگ رھاظ  نایدوھی  ناینانوی و  نیا  ربارب  رد  شندش  بولصم  اب  هطبار  رد  دوواد 
مجنپ رفن  هیردنکسا  میلشروا –  ریسم  رد  ناگدنود  شرازگ  ییوگزاب  رد  هک  روآ  مایپ 

ار شمایپ  هک  یماگنھ  ، و  دوب هدیسر  هیردنکسا  هب  زور  نآ  رھظ  زا  دعب  رخاوا  رد   ، دوب
ناوخارف نارادنامیا  ندروآ  درگ  یارب  هک  دش  هتفرگ  میمصت   ، داد لیوحت  نَدور  هب 
تعاس دودح  رد   . دوش تفایرد  روآ  مایپ  دوخ  زا  رابگوس  مالک  نیا  ات  دوش  هداد 

ار هچنآ  یمامت  تایئزج  دمآ و  هورگ  نیا  دزن   ، سیریسوب لھا  ناتان   ، روآ مایپ   ، تشھ
رثأتم ییوگزاب  ناتان   . تفگ اھنآ  هب  دوب  هدش  هتفگ  وا  هب  یلبق  ۀدنود  طسوت  هک 
دناسر یم  ام  هب  ار  مالک  نیا  هک  دوواد  اما  : ” داد نایاپ  تارابع  نیا  اب  ار  دوخ  ۀدننک 
گرم زا  هرابود  هک  درک  مالعا  شگرم  ِییوگشیپ  رد  داتسا  هک  دھد  یم  شرازگ 

رد ایشناروم  داتسا   ، تفگ یم  نخس  ناتان  هک  روطنیمھ  یتح  “ . تساخ دھاوخرب 
یسیع  ، تسشن ناتان  هک  یماگنھ  . و  تشگ رھاظ  اجنآ  رد  همھ  لماک  دید  ربارب 

: تفگ

، داژن کی  هب  داتسرف  ایند  هب  ار  نم  شیرارقرب  یارب  مردپ  هک  ار  هچنآ   . امش رب  دورد  ”
تراشب نیا   . درادن قلعت  نارگ  هظعوم  ای  ناراگزومآ  زا  هژیو  هورگ  کی  ای   ، تلم کی 

ود رھ  نز  درم و   ، هدرب دازآ و   ، ریقف ینغ و   ، یدوھیریغ یدوھی و  هب  دنوادخ  توکلم 
رھم و تراشب  نیا  دیاب  یگمھ  امش  . و  کچوک ناکدوک  هب  یتح   ، دراد قلعت 
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نیون تفوطع  کی  اب  دیاب  امش   . دینک مالعا  مسج  رد  نات  یگدنز  قیرط  زا  ار  تقیقح 
ار امش  نم  هک  هنوگ  نآ  هب  یتح   ، دیشاب هتشاد  تسود  ار  رگیدکی  هدنھد  ناکت  و 
تمدخ رشب  عون  هب  فرگش  نیون و  یناشفناج  کی  اب  دیاب  امش   . ما هتشاد  تسود 

اھناسنا هک  یماگنھ  . و  ما هدرک  تمدخ  امش  هب  نم  هک  هنوگ  نآ  هب  یتح   ، دینک
هب نیشتآ  هچ  دننیب  یم  هک  یماگنھ  ، و  دیراد تسود  ار  اھنآ  ردقنیا  امش  دننیب  یم 

ینامسآ توکلم  نامیا  اب  نارایمھ  امش  هک  درب  دنھاوخ  یپ   ، دینک یم  تمدخ  اھنآ 
، دننیب یم  امش  یگدنز  رد  هک  تقیقح  حور  زا   ، هنادواج تاجن  نتفای  ات  ، و  دیا هدش 

. دومن دنھاوخ  یور  هلابند 

امش  . متسرف یم  ار  امش  نونکا  زین  نم   ، داتسرف ایند  نیا  هب  ارم  ردپ  هک  روطنامھ  ”
ار شوخ  ربخ  دنرب  یم  رس  هب  یکیرات  رد  هک  ییاھنآ  هب  ات  دیدش  هدناوخارف  یگمھ 

رواب نآ  هب  هک  دراد  قلعت  ییاھنآ  ۀمھ  هب  دنوادخ  توکلم  تراشب  نیا   . دیناسرب
حور یدوز  هب   . دش دھاوخن  هدرپس  فرص  نانھاک  هب  تسارح  یارب  نیا  ؛  دنراد
دھاوخ نومنھر  تقیقح  مامت  هب  ار  امش  ، و  دمآ دھاوخ  دورف  امش  رب  تقیقح 

، و دینک هظعوم  ار  قلطم  تقیقح  نیا  ، و  دیورب ایند  رساترس  هب  سپ   . تشگ
“. راصعا نایاپ  ات  یتح   ، متسھ امش  اب  هشیمھ  نم   ، دیرگنب

نارادنامیا نیا   . دیدرگ وحم  نانآ  رظن  زا   ، تفگ ار  نانخس  نیا  داتسا  هک  نیا  زا  سپ 
توکلم نارادنامیا  ناونع  هب  ار  ناشبراجت  دندنام و  مھ  اب  اجنآ  رد  بش  نآ  یمامت 

اھنآ . و  دنداد شوگ  وا  نارایتسد  نَدور و  نانخس  یرایسب  هب  دندومن و  وگزاب  دنوادخ 
هک ار  دوواد  کیپ  یتفگش   . تسا هتساخرب  گرم  زا  یسیع  هک  دندرک  رواب  یگمھ 

ندش هدنز  اب  هطبار  رد  یمایپ  لماح  دیسر و  هار  زا  دادخر  نیا  زا  دعب  مود  زور 
: دنداد خساپ  راتفگ  نیا  اب  وا  ۀتفگ  هب  اھنآ  هک  یماگنھ   ، دینک روصت  دوب  یسیع 
“. دش رھاظ  ام  هب  زورید  زا  شیپ  زور  وا   . میا هدید  ار  وا  اریز   ، میناد یم  ام   ، یرآ ”
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سیونشیپ ۀخسن 
ۀلاقم 192

لیلج رد  اھروھظ 

هب یدوھی  ناربھر   ، دننک کرت  لیلج  دصقم  هب  ار  میلشروا  نویراوح  هک  نآ  زا  شیپ  ات 
ۀداوناخ هب  طقف  یسیع  هک  اجنآ  زا   . دندوب هدش  مارآ  یا  هظحالم  لباق  ردق 

هب دندوب و  یفخم  نویراوح  هک  اجنآ  زا  ، و  دوب هدش  رھاظ  دنوادخ  توکلم  نادنمرواب 
هک دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نایدوھی  نانارمکح   ، دندرک یمن  هظعوم  ینلع  روط 
ۀطساو هب  اھنآ  هتبلا   . تسا هدش  بوکرس  ًالمع  تیاھن  رد  حیسم  راداوھ  شبنج 
هدش ناشیرپ  تسا  هتساخرب  گرم  زا  یسیع  هک  تاعیاش  ۀدنیازف  شرتسگ 
نیا یمامت  هک  دندوب  یکتم  دندوب  هتفرگ  هوشر  هک  ینانابھگن  هب  اھنآ  اما   ، دندوب
ار ندب  شناوریپ  زا  یھورگ  هک  ناشناتساد  ییوگزاب  نیا  قیرط  زا  ار  تاشرازگ 

. دننک یثنخ  رثؤم  روط  هب  دنا  هدرب 

رازآ تیذا و  ۀدنور  الاب  جوم  قیرط  زا  نویراوح  هک  یماگنھ  ات   ، دعب هب  نامز  نیا  زا 
یسیع  . دوب نویراوح  هورگ  ۀدش  هتخانش  ًامومع  ربھر  سرطپ   ، دندش هدنکارپ 

هب ار  وا  یمسر  روط  هب  زگرھ  وا  رایمھ  نویراوح  ، و  دادن وا  هب  یرایتخا  نینچ  زگرھ 
تفرگ و هدھع  هب  ار  نآ  یعیبط  روط  هب  وا  ؛  دندرکن باختنا  یتیلوئسم  عضوم  نینچ 
زا  . دوب اھنآ  یلصا  ظعاو  هک  لیلد  نیدب  نینچمھ  دومن و  ظفح  ار  نآ  همھ  تیاضر  اب 

، لیلج زا  اھنآ  تشگزاب  زا  دعب   . دش یمومع  ۀظعوم  نویراوح  یلصا  راک  دعب  هب  الاح 
. دش اھنآ  راد  هنازخ  دندرک  باختنا  ادوھی  نیزگیاج  ناونع  هب  نانآ  هک  سایتَم 

نانز اب  ار  تقو  رتشیب  یسیع  ردام   ، میرم  . دندنام میلشروا  رد  هتفھ  لوط  رد  اھنآ 
. دنارذگ دندوب  هدرک  فقوت  هتمرا  فسوی  لزنم  رد  هک  رادنامیا 

انحوی  ، دندش لیلج  مزاع  نویراوح  هک  یماگنھ  هبنشود  نیا  دادماب  هاگرحس  رد 
هک یماگنھ  ، و  دومن لابند  رھش  زا  جراخ  هب  ار  اھنآ  وا   . تفر نانآ  هارمھ  هب  سقرم 

نانیمطا ساسحا  ، و  دمآ اھنآ  نایم  هب  تعاجش  اب   ، دنتفر رتارف  ًالماک  یناتب  زا  اھنآ 
. دننادرگ یمن  زاب  ار  وا  هک  تشاد 

گرم زا  داتسا  ناتساد  ات  دندرک  فقوت  راب  نیدنچ  لیلج  هب  نتفر  ریسم  رد  نویراوح 
تیب هب  هک  دوب  ماگنھ  رید  بش  هبنشراھچ  ور  نیا  زا  دنیوگب و  ار  ناش  هتساخرب 
ندروخ ۀدامآ  دندش و  رادیب  یگمھ  هک  دوب  رھظ  ماگنھ  هبنشجنپ   . دندیسر ادیص 
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. دندش هناحبص 

هچایرد رانک  رد  روھظ  - 1

نیمھدزیس ایشناروم  داتسا   ، لیروآ  21 ، هعمج دادماب  شش  تعاس  دودح  رد 
هک یلاح  رد   ، لیلج رد  یراوح  هد  هب  روھظ  نیلوا  نیا   . داد ماجنا  ار  شروھظ 

دش یم  کیدزن  لحاس  هب  ادیص  تیب  رد  دورف  لومعم  ناکم  یکیدزن  هب  ناشقیاق 
. دوب

راظتنا رد  اھیدِبِز  لزنم  رد  ار  هبنشجنپ  رصع  زاغآ  رھظ و  زا  دعب  نویراوح  هک  نیا  زا  دعب 
. دنورب یریگیھام  هب  اھنآ  هک  درک  داھنشیپ  سرطپ  نوعمش   ، دندرک یرپس 
میمصت نویراوح  یمامت   ، درک داھنشیپ  ار  یریگیھام  هب  نتفر  سرطپ  هک  یماگنھ 
چیھ یلو  دندرک  شالت  اھروت  اب  بش  رسارس  رد  اھنآ   . دنوش هارمھ  وا  اب  دنتفرگ 
براجت اریز   ، دنتشادنپن مھم  دایز  ار  نتفرگ  یھام  رد  یماکان  اھنآ   . دنتفرگن یھام 

رد یگزات  هب  هک  ییاھزیچ   ، دننک تبحص  نآ  نوماریپ  هک  دنتشاد  یرایسب  بلاج 
اھنآ  ، دیسر ارف  مد  هدیپس  هک  یماگنھ  اما   . دوب هداتفا  قافتا  اھنآ  یارب  میلشروا 

کیدزن لحاس  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دندرگزاب ادیص  تیب  هب  دنتفرگ  میمصت 
کی رانک  رد  هک  دندید  قیاق  زادناراب  ناکم  رد  هچایرد  ۀنارک  رد  ار  یسک   ، دندش یم 
هب هدمآ  هک  تسا  سقرم  انحوی  وا  دندرک  روصت  ادتبا  رد  اھنآ   . دوب هداتسیا  شتآ 
رتکیدزن لحاس  هب  هک  روطنیمھ  اما   ، دیوگب دماشوخ  نانآ  هب  ناشیریگیھام  رطاخ 

. دوب انحوی  زا  رت  تماق  دنلب  رایسب  درم  نیا  دندرک —  هابتشا  دندش  هجوتم   ، دندش
تسا هداتسیا  لحاس  رد  هک  یصخش  هک  درکن  روطخ  اھنآ  زا  کیچیھ  نھذ  هب 
ۀحوبحب رد  تساوخ  یم  یسیع  ارچ  هک  دندیمھفن  عومجم  رد  اھنآ   . تسا داتسا 

زا رود  هب   ، تعیبط اب  سامت  رد  زاب  یاضف  رد  ناشنیشیپ و  تاطابترا  یاھ  هنحص 
اھنآ اب  دوب  گرم  ، و  تنایخ  ، سرت رابگوس  ۀدننک  یعادت  هک  میلشروا  یوزنم  طیحم 

رادید نانآ  اب  اجنآ  رد   ، دنورب لیلج  هب  اھنآ  رگا  هک  دوب  هتفگ  اھنآ  هب  وا   . دنک تاقالم 
. دوب هدعو  نآ  ماجنا  ۀناتسآ  رد  وا  ، و  درک دھاوخ 

کچوک قیاق  هب  دورو  ۀدامآ  لحاس  هب  نتفر  یارب  دنتخادنا و  رگنل  اھنآ  هک  روطنیمھ 
؟“، دیا هتفرگ  یزیچ  ایآ   ، نادرم : ” داد رد  ادن  اھنآ  هب  دوب  لحاس  رد  هک  یدرم   ، دندش

تمس رد  ار  روت  : ” تفگ نخس  هرابود  وا   ،“ هن  ” ، دنداد خساپ  اھنآ  هک  یماگنھ  و 
دنتسناد یمن  اھنآ  هک  یلاح  رد  “ . تفای دیھاوخ  یھام  ، و  دینکفایب قیاق  تسار 

هداد دومنھر  اھنآ  هب  هک  هنوگ  نآ  هب   ، دوب هدرک  ییامنھار  ار  اھنآ  هک  دوب  یسیع  نیا 
یتخس هب  اھنآ  هک  ردقنآ   ، دش رپ  ًاروف  روت  ، و  دنتخادنا ار  روت  مھ  اب   ، دوب هدش 

هک یماگنھ  ، و  تشاد عیرس  یکرد  یدبز  انحوی  لاح   . دنشکب الاب  ار  نآ  دنتسناوت 
. دوب هدرک  تبحص  اھنآ  اب  هک  دوب  داتسا  نیا  هک  درب  یپ  دید  ار  راب  نیگنس  روت 

همزمز سرطپ  شوگ  رد  دش و  مخ   ، درک روطخ  وا  نھذ  هب  هشیدنا  نیا  هک  یماگنھ 
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یناشفناج هنارکف و  یب  لمع  اب  یدرم  هراومھ  سرطپ  “ . تسا داتسا  وا  : ” درک
تعرس هب   ، درک همزمز  ششوگ  رد  ار  نیا  انحوی  هک  یماگنھ  اذل  ؛  دوب هدزباتش 

اب وا  ناردارب   . دسرب داتسا  دزن  رتعیرس  ات  دنکفا  بآ  لخاد  هب  ار  دوخ  تساخرب و 
روت ، و  دندیسر لحاس  هب  کچوک  قیاق  اب  دنتشگ و  هناور  وا  لابند  هب  کیدزن  ۀلصاف 

. دندیشک دوخ  لابند  هب  ار  نایھام 

هب نویراوح  ندمآ  هک  نیا  زا  سپ  دوب و  هدش  رادیب  سقرم  انحوی  ماگنھ  نیا  ات 
دماشوخ اھنآ  هب  ات  دیود  لحاس  دادتما  رد  درک  هدھاشم  ار  راب  نیگنس  روت  اب  لحاس 
هتخانشان درف  هک  دز  سدح   ، دید درم  هدزای  درم  هد  یاج  هب  هک  یماگنھ  ؛ و  دیوگب

رد توکس  رد  هدز  تھب  ِدرف  هد  هک  روطنیمھ  ، و  تسا هتساخرب  گرم  زا  یسیع 
دز و وناز  وا  یاھاپ  ربارب  رد  ، و  تفاتش داتسا  یوس  هب  ناوج  درف   ، دنداتسیا رانک 
هک هنوگ  نادب  هن   ، تفگ نخس  یسیع  سپس  و  “ . نم رورس  نم و  یادخ  : ” تفگ

یداع نحل  اب  هکلب   ، تفگ یم  دماشوخ  نانآ  هب  امش “ رب  دورد   ” اب میلشروا  رد 
منیب یم  ار  وت  هرابود  ملاحشوخ  نم   ، انحوی بوخ  : ” داد رارق  باطخ  ار  سقرم  انحوی 

ام اب  انحوی   . میشاب هتشاد  یبوخ  رادید  میناوت  یم  هک  ییاج   ، هغدغد یب  ِلیلج  رد  و 
“. روخب هناحبص  نامب و 

ریحتم و نانچ  نت  هد   ، درک یم  تبحص  ناوج  درم  اب  یسیع  هک  روطنیمھ 
لاح  . دندرک تلفغ  لحاس  هب  یھام  روت  ندروآ  زا  هک  دندوب  هدش  هدز  تفگش 

. دینک هدامآ  هناحبص  یارب  ار  یردق  دیروایب و  ار  دوخ  یھام  : ” تفگ نخس  یسیع 
“. میراد دایز  ِنان  شتآ و  ًالعف  ام 

هظحل کی  یارب  سرطپ   ، دوب هدرک  مارتحا  یادا  داتسا  هب  سقرم  انحوی  هک  یلاح  رد 
یارب هنحص  ؛  دوب هکوش  رد  دوب  هدش  هتخورفارب  لحاس  رد  هک  شتآ  لاغز  ۀرظنم  زا 
اجنآ رد  وا   . دوب انح  لزنم  طایح  رد  بش  همین  ِلاغز  شتآ  روآدای  راکشآ  یا  هنوگ  هب  وا 

داتسا یاھاپ  ربارب  رد  ندز  وناز  اب  ، و  داد ناکت  ار  دوخ  اما   ، دوب هدرک  راکنا  ار  داتسا 
!“ نم رورس  نم و  یادخ  : ” دروآرب دایرف 

. تسویپ اھنآ  هب  وا  دندیشک  یم  لخاد  هب  ار  روت  سرطپ  نارای  هک  نیا  نیح  سپس 
یھام ، و 153  دندرمش ار  نایھام  دندروآ  یکشخ  هب  ار  دوخ  دیص  اھنآ  هک  یماگنھ 

هدیمان رگید  یاسآ  هزجعم  یریگیھام  کی  اطخ  هب  نیا  زاب  . و  دندوب اجنآ  رد  گرزب 
هب کی  ًافرص  نیا   . تفرگن تروص  یا  هزجعم  چیھ  دادخر  نیا  اب  هطبار  رد   . دش

زا دنتسھ و  اجنآ  رد  نایھام  هک  تسناد  یم  وا   . دوب داتسا  یھاگآ  شیپ  ِیریگراک 
. دنزادنایب اجنآ  رد  ار  روت  داد  دومنھر  نویراوح  هب  ور  نیا 

لیم هناحبص  دییایب  امش  یگمھ  نونکا  : ” تفگ وا   . تفگ نخس  اھنآ  اب  یسیع 
انحوی ؛  دننیشنب دیاب  اھولقود  منک  یم  رادید  امش  اب  نم  هک  نیا  نمض  یتح   . دینک
دروآ و گرزب  یھام  تفھ  سقرم  انحوی  “ . درک دھاوخ  هدامآ  ار  نایھام  سقرم 
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ناوج درم  نآ   ، دندش هتخپ  اھنآ  هک  یماگنھ  ، و  تشاذگ شتآ  یور  ار  اھنآ  داتسا 
، و داد انحوی  هب  درک و  هکت  دنچ  ار  نان  یسیع  سپس   . درک ورس  نت  هد  یارب  ار  اھنآ 

دروم یگمھ  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ   . داد هنسرگ  نویراوح  هب  ار  نآ  دوخ  ۀبون  هب  زین  وا 
هک نیا  نمض   ، دنیشنب هک  تساوخ  سقرم  انحوی  زا  یسیع   ، دندش عقاو  ییاریذپ 
، دندروخ یم  اھنآ  هک  روطنیمھ  . و  داد ناوج  درم  نآ  هب  ار  نان  یھام و  شدوخ  وا 
رانک رد  لیلج و  رد  هک  ار  نانآ  دایز  براجت  زا  یرایسب  تفر و  اھنآ  غارس  هب  یسیع 

. دومن وگزاب  دنتشاد  هچایرد  نیمھ 

هک یماگنھ   . داد ناشن  ار  دوخ  نویراوح  عمج  هب  یسیع  هک  دوب  راب  نیموس  نیا 
یھام چیھ  ایآ  هک  دیسرپ  اھنآ  زا  ، و  داد رارق  باطخ  دروم  ار  اھنآ  ادتبا  رد  یسیع 

، لیلج یایرد  رد  ناریگیھام  نیا  یارب  اریز   ، تسیک وا  هک  دندربن  نامگ  اھنآ   ، دنراد
نارجات طسوت  هک  دوب  یلومعم  ۀبرجت  کی  نیا   ، دندمآ یم  لحاس  هب  هک  یماگنھ 
اجنآ رد  ًالومعم  نارجات  نیا   . دنریگ رارق  هھجاوم  دروم  هنوگ  نیدب  ایکیرَت  رد  یھام 

. دنرخب هزات  یھام  یزاس  کشخ  یاھناکد  یارب  ات  دنتشاد  روضح 

سپس ، و  درک رادید  تعاس  کی  زا  شیب  یارب  سقرم  انحوی  یراوح و  هد  اب  یسیع 
نامھ هن  اما  درک —  تبحص  اھنآ  اب  ود  هب  ود  لحاس  یالاب  نییاپ و  رد  نتفر  هار  نیح 
اب یراوح  هدزای  ۀیلک   . دوب هدرک  مازعا  مھ  اب  شزومآ  یارب  ادتبا  رد  هک  ار  یرفن  ود 
، دندش یم  کیدزن  لیلج  هب  اھنآ  هک  روطنیمھ  اما   ، دندوب هدمآ  میلشروا  زا  مھ 
هب اھنآ  ندیسر  زا  سپ  هک  یروط   ، تشگ هدرسفا  رتشیب  رتشیب و  رویغ  نوعمش 

. تشگزاب شلزنم  هب  درک و  کرت  ار  شناردارب  وا  ادیص  تیب 

دیاب نویراوح  زا  نت  ود  هک  داد  نامرف  دادماب  نیا  رد  اھنآ  کرت  زا  شیپ  یسیع 
سرطپ و . و  دننادرگزاب ار  وا  زور  نامھ  دنورب و  رویغ  نوعمش  دزن  دنوش و  بلطواد 

. دندرک نینچ  سایردنآ 

ود هب  ود  نویراوح  اب  رادید  - 2

شتآ رانک  رد  نارگید  هک  یلاح  رد  ، و  دندرک مامت  ار  هناحبص  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ 
مدق یارب  دیاب  اھنآ  هک  درک  هراشا  انحوی  هب  سرطپ و  هب  یسیع   ، دندوب هتسشن 
انحوی هب  یسیع   ، دنتفر یم  هار  اھنآ  هک  روطنیمھ   . دنیایب وا  اب  لحاس  رانک  رد  ندز 
یمامت اب   ، داتسا هلب  : ” داد خساپ  انحوی  و  ؟ “ یراد تسود  ارم  ایآ   ، انحوی : ” تفگ

اھناسنا ریگب  دای  شکب و  تسد  دوخ  یرابدربان  زا   ، انحوی سپ  : ” تفگ داتسا  “ . مبلق
یگدنز  . ما هتشاد  تسود  ار  وت  نم  هک  هنوگ  نامھ  هب   ، یشاب هتشاد  تسود  ار 
دنوادخ رھم   . تسا ایند  رد  زیچ  نیرتگرزب  قشع  هک  نک  نیا  تابثا  فقو  ار  دوخ 

یکین یمامت  یاین  رھم   . دنشاب تاجن  لابند  هب  هک  دراد  یم  او  ار  اھناسنا  هک  تسا 
“. تسا ییابیز  تقیقح و  رھوج  یونعم و 
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؟“ یراد تسود  ارم  ایآ   ، سرطپ : ” دیسرپ درک و  ور  سرطپ  هب  یسیع  سپس 
“. مراد تسود  ار  وت  مدوجو  یمامت  اب  هک  یناد  یم  وت   ، ادنوادخ : ” داد خساپ  سرطپ 
زا  . هدب کاروخ  ارم  یاھ  هرب   ، یراد تسود  ارم  رگا   ، سرطپ : ” تفگ یسیع  سپس 

نودب ار  دنوادخ  مالک   . نکن راذگورف  ناناوج  ، و  ناریقف  ، نافیعض هب  ندرک  تمدخ 
دنوادخ هک  شاب  هتشاد  رطاخ  هب  هشیمھ  ؛  نک هظعوم  ندش  لئاق  انثتسا  ای  سرت 

وت هب  نم  هک  هنوگ  نامھ  هب  یتح  دوخ  ناعونمھ  هب   . دنک یمن  یرادبناج  یسک  زا 
هک هنوگ  نآ  هب  یتح   ، شخبب ار  دوخ  عونمھ  یاھناسنا   . نک تمدخ  ما  هدرک  تمدخ 
ار دنمشوھ  رکفت  تردق  یشیدنا و  فرژ  شزرا  هبرجت  راذگب   . ما هدیشخب  ار  وت  نم 

“. دھد شزومآ  وت  هب 

، سرطپ : ” تفگ درک و  ور  سرطپ  هب  داتسا   ، دنتفر هار  رترود  یردق  اھنآ  هک  نیا  زا  دعب 
وت  ، دنوادخ یرآ  : ” تفگ نوعمش  سپس  و  ؟ “ یراد تسود  ارم  یتسار  هب  ایآ 
هب نم  یاھ  هرب  زا  سپ  : ” تفگ یسیع  زاب  و  “ . مراد تسود  ار  وت  هک  یناد  یم 

هب اھنآ  دامتعا  هب   . شاب نیتسار  کین و  نابش  کی  هلگ  یارب   . نک تبقارم  یبوخ 
هدامآ و تاظحل  یمامت  رد   . وشن ریگلفاغ  نمشد  تسد  هب   . نکن تنایخ  تدوخ 

“. نک اعد  شاب و  بقارم  شاب —  رایشوھ 

یارب ، و  درک ور  سرطپ  هب  یسیع   ، دنتفر رترود  ماگ  دنچ  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ 
سرطپ سپس  و  ؟ “ یراد تسود  ارم  یتسار  هب  ایآ   ، سرطپ : ” دیسرپ راب  نیموس 

، دوب هتشگ  نوزحم  یردق  دوخ  هب  تبسن  داتسا  یرھاظ  یدامتعا  یب  رطاخ  هب  هک 
نم هک  یناد  یم  اذل  ، و  یھاگآ زیچ  همھ  زا  وت   ، ادنوادخ : ” تفگ ناوارف  ساسحا  اب 
نم نادنفسوگ  هب  : ” تفگ یسیع  سپس  “ . مراد تسود  ار  وت  یتسار  هب  ًاعقاو و 
هنومن و کی  دوخ  یاتمھ  نانابش  یمامت  یارب   . نکن شومارف  ار  هلگ   . هدب کاروخ 
دوخ رادب و  تسود  ار  هلگ  ما  هتشاد  تسود  ار  وت  نم  هک  روطنامھ   . شاب ماھلا  کی 

وت یزورھب  فقو  ار  میگدنز  نم  هک  هنوگ  نآ  هب  یتح   ، نک اھنآ  یزورھب  فقو  ار 
“. نایاپ ات  یتح   ، نک یور  هلابند  نم  زا  . و  ما هدرک 

، درک یقلت  ینیع   ، دھد همادا  وا  زا  یور  هلابند  هب  دیاب  هک  ار  هتفگ  نیرخآ  نیا  سرطپ 
نیا  ، منک یور  هلابند  وت  زا  نم  رگا  : ” دیسرپ انحوی  هب  هراشا  اب  درک و  ور  یسیع  هب  و 
ار وا  یاھ  هتفگ  سرطپ  هک  نیا  ۀدھاشم  اب  یسیع  سپس  و  ؟ “ دنک دیاب  هچ  درم 
نم رگا   . دننک دیاب  هچ  تناردارب  هک  شابن  نیا  نارگن  سرطپ  : ” تفگ دوب  هدیمھفن 
هچ  ، مدرگزاب هک  ماگنھ  نآ  ات  یتح   ، دنامب وت  نتفر  زا  دعب  ات  انحوی  هک  مھاوخب 

“. ینک یم  یور  لابند  نم  زا  هک  شاب  نئمطم  طقف  ؟  دراد وت  هب  یطبر 

، دش هتسیرگن  یسیع  ۀتفگ  کی  ناونع  هب  دش و  شخپ  ناردارب  نایم  رد  هتفگ  نیا 
رکف یرایسب   . درم دھاوخن  داتسا  تشگزاب  زا  شیپ  ات  انحوی  هک  ینعم  نیدب 

یھاشداپ لالج  تردق و  اب  ات  ددرگ  یمزاب  داتسا  هک  دنتشاد  دیما  دندرک و  یم 
نوعمش ندنادرگزاب  هب  هک  دوب  یسیع  ۀتفگ  ِریسفت  نیا   . دزاس رارقرب  ار  دنوادخ 
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. تشاد ریثأت  رایسب  وا  نتشاد  هاگن  راک  رد  تمدخ و  هب  رویغ 

اب ندرک  تبحص  ندز و  مدق  یارب  یسیع   ، دنتشگزاب نارگید  دزن  اھنآ  هک  یماگنھ 
یسیع  ، دندوب هتفر  هاتوک  تفاسم  کی  اھنآ  هک  نیا  زا  سپ   . تفر بوقعی  سایردنآ و 

سیئر هک  یماگنھ  و  ؟ “ یراد دامتعا  نم  هب  ایآ  سایردنآ  : ” تفگ سایردنآ  هب 
خساپ داتسیا و  تکرح  یب   ، درک یشسرپ  نینچ  یسیع  دینش  نویراوح  نیشیپ 
سپس “ . مراد هک  یناد  یم  وت  ، و  مراد دامتعا  وت  هب  ًاعطق  نم   ، داتسا یرآ  : ” داد
دامتعا رتشیب  تناردارب  هب   ، یراد دامتعا  نم  هب  رگا   ، سایردنآ : ” تفگ یسیع 
دامتعا تناردارب  یربھر  یارب  وت  هب  یزور  نم   . سرطپ هب  یتح  شاب —  هتشاد 

نارگید هب  دیاب  منک  یم  کرت  ردپ  دزن  نتفر  یارب  ار  وت  هک  روطنیمھ  نونکا   . متشاد
هب عورش  دیدش  رازآ  تیذا و  لیلد  هب  وت  ناردارب  هک  یماگنھ   . یشاب هتشاد  دامتعا 

رواشم کی  مسج  رد  نم  ردارب   ، بوقعی یارب   ، دننک یم  جراخ  رد  یگدنکارپ 
هب وا  هک  تشاذگ  دنھاوخ  وا  یور  ینیگنس  یاھراب  اھنآ   . شاب دنمدرخ  هظحالماب و 
اریز  ، هدب همادا  ندیزرو  دامتعا  هب  سپس  . و  درادن ار  نآ  لمحت  ۀدامآ  یبرجت  ظاحل 
نایاپ هب  نیمز  رد  وت  راک  هک  نیا  زا  سپ   . دیشک مھاوخن  تسد  وت  ینابیتشپ  زا  نم 

“. دمآ یھاوخ  نم  دزن   ، دیسر

و ؟ “ یراد دامتعا  نم  هب  ایآ   ، بوقعی : ” دیسرپ درک و  ور  بوقعی  هب  یسیع  سپس 
“. مراد دامتعا  وت  هب  مبلق  یمامت  اب  نم   ، داتسا یرآ  : ” داد خساپ  بوقعی  هتبلا 
رتمک تناردارب  اب   ، ینک دامتعا  رتشیب  نم  هب  رگا   ، بوقعی : ” تفگ یسیع  سپس 
هب هک  درک  دھاوخ  کمک  وت  هب  نیا   ، ینک دامتعا  نم  هب  رگا   . دوب یھاوخ  ابیکشان 

. یجنسب ار  ترادرک  راتفگ و  یاھدمایپ  هک  ریگب  دای   . یشاب نابرھم  دنمرواب  ناردارب 
اعد حور  شمارآ  یارب   . تسا نتشاک  قباطم  ندرک  تشادرب  هک  شاب  هتشاد  دای  هب 

یزابناج ناجنف  ندیشون  ۀظحل  هک  یماگنھ   . هد شرورپ  دوخ  رد  ار  ییابیکش  نک و 
اما  . داد دھاوخ  بلق  توق  ار  وت  هدنز  نامیا  هارمھ  هب  یھلا  فاطلا  نیا   ، دیسر ارف 

دمآ یھاوخ  زین  وت   ، دیسر نایاپ  هب  نیمز  رد  وت  راک  هک  نیا  زا  سپ  ؛  وشن دیمون  زگرھ 
“. یشاب نم  اب  ات 

تمدخ نم  هب   ، اموت : ” تفگ اموت  هب  وا   . درک تبحص  لیئانَتَن  اموت و  اب  یسیع  دعب 
تمدخ وت  هب  هشیمھ  نونکا و  نم   ، دنوادخ یرآ  : ” داد خساپ  اموت  ؟ “ ینک یم 

رد مناردارب  هب   ، ینک یم  تمدخ  نم  هب  رگا  : ” تفگ یسیع  سپس  “ . منک یم 
راک نیا  رد  . و  ما هدرک  تمدخ  وت  هب  نم  هک  روطنامھ  یتح   ، نک تمدخ  زین  مسج 

تمدخ نیا  یارب  دنوادخ  طسوت  هک  یسک  ناونع  هب  هکلب   ، وشن هتسخ  کین 
تمدخ نم  هارمھ  هب  وت  هک  هاگنآ   . نک یگداتسیا  تسا  هدش  بوصنم  زیمآرھم 

وت  ، اموت  . درک یھاوخ  تمدخ  نم  اب  لالج  رد   ، یدناسر نایاپ  هب  نیمز  رد  ار  دوخ 
. دبای شیازفا  تقیقح  زا  وت  یھاگآ  نامیا و  دیاب  ؛  یشکب تسد  ندرک  کش  زا  دیاب 

فقوتم ار  ندرک  لمع  هناگ  هچب  دایز  اما  شاب  هتشاد  نامیا  ادخ  هب  کدوک  کی  لثم 
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دنمتردق دنوادخ  توکلم  رد  شاب و  یوق  نامیا  رد  ؛  شاب هتشاد  تماھش   . نک
“. شاب

یراوح و  ؟ “ ینک یم  تمدخ  نم  هب  لیئانَتَن  تفگ ” : لیئانَتَن  هب  داتسا  سپس 
رگا سپ  : ” تفگ یسیع  سپس  “ . لماک تفوطع  کی  اب  ، و  داتسا یرآ  : ” داد خساپ 

تفوطع اب  هک  وش  نئمطم   ، ینک یم  تمدخ  نم  هب  دوجو  یمامت  اب 
دوخ دومنھر  اب  ار  یتسود   . یشاب نیمز  رد  مناردارب  یزورھب  فقو  ریذپان  یگتسخ 
هب یتح   ، نک تمدخ  دوخ  ناعونمھ  هب   . نک هفاضا  تبحم  دوخ  ۀفسلف  هب  زیمآرد و 

اھناسنا هب  ما  هدوب  وت  بقارم  نم  هک  روطنامھ   . ما هدرک  تمدخ  وت  هب  نم  هک  هنوگ  نآ 
نیدب شاب و  هتشاد  راظتنا  رتمک  اھناسنا  یخرب  زا  ؛  نک داقتنا  رتمک   . شاب رادافو 

، دیسر نایاپ  هب  اجنیا  راک  هک  یماگنھ  . و  هد شھاک  ار  دوخ  یدیماان  نازیم  بیترت 
“. درک یھاوخ  تمدخ  نم  هارمھ  هب  الاب  ملاع  رد 

نم زا   ، پیلیف : ” تفگ پیلیف  هب  وا   . درک تبحص  پیلیف  یتم و  اب  داتسا  نیا  زا  دعب 
تعاطا وت  زا  مناج  اب  یتح  نم   ، دنوادخ یرآ  : ” داد خساپ  پیلیف  ؟ “ ینک یم  تعاطا 
هب ورب  سپ   ، ینک یم  تعاطا  نم  زا  رگا  : ” تفگ یسیع  سپس  “ . درک مھاوخ 

دنا هتفگ  وت  هب  ناربمایپ   . نک مالعا  ار  دنوادخ  تراشب  نیا  نایدوھیریغ و  یاھنیمزرس 
سانشادخ دنزرف  کی  نامیا  قیرط  زا  وت   . تسا ندرک  ینابرق  زا  رتھب  ندرک  تعاطا 

نیا نآ  ، و  دراد دوجو  ندرک  تعاطا  یارب  نوناق  کی  اھنت   . یا هدش  دنوادخ  توکلم 
زا ندیسرت  زا   . ینک مالعا  ار  دنوادخ  توکلم  تراشب  یورب و  شیپ  هک  تسا  نامرف 

یکیرات رد  هک  تناعونمھ  هب  نادواج  تایح  ۀدژم  ۀظعوم  زا  ؛  شکب تسد  اھناسنا 
ار دوخ  هاگچیھ  رگید  پیلیف   . سرتن دنتسھ  تقیقح  رون  قاتشم  دنا و  هدش  هدرمژپ 
ار شوخ  ربخ  تناردارب  لثم  تسرد  هک  یدازآ  نونکا  وت   . نکن لوغشم  لام  لوپ و  اب 

“. دوب مھاوخ  وت  اب  نایاپ  ات  یتح  تفر و  مھاوخ  وت  زا  شیپ  نم  . و  ینک هظعوم 

نم زا  هک  تسھ  تبلق  رد  وت  یتم  : ” دیسرپ یتم  اب  وگتفگ  رد  داتسا  سپس  و 
وت تساوخ  ماجنا  فقو  ًالماک  نم   ، دنوادخ یرآ  : ” داد خساپ  یتم  ؟ “ ینک تعاطا 
تراشب نیا  ورب   ، ینک یم  تعاطا  نم  زا  رگا   ، یتم : ” تفگ داتسا  سپس  “ . متسھ

ار یگدنز  یدام  یاھزیچ  رگید  وت   . هد شزومآ  نامدرم  یمامت  هب  ار  دنوادخ  توکلم 
. ینک مالعا  ار  یونعم  تاجن  ۀدژم  دیاب  زین  وت  سپ  نیا  زا  ؛  داد یھاوخن  تناردارب  هب 
ردپ توکلم  تراشب  نیا  ۀظعوم  یارب  دوخ  تیرومأم  زا  تعاطا  هب  اھنت  دعب  هب  الاح  زا 
زین وت   ، ما هدناسر  ماجنا  هب  نیمز  رد  ار  ردپ  تساوخ  نم  هک  روطنامھ   . زودب مشچ 
یدوھی و هک  شاب  هتشاد  دای  هب   . دناسر یھاوخ  ماجنا  هب  ار  یھلا  تیرومأم 
تراشب ۀدنھد  تاجن  قیاقح  هک  یماگنھ   . دنتسھ وت  ناردارب  ود  رھ  یدوھیریغ 

، مورب نم  هک  ییاج  . و  سرتن یناسنا  چیھ  زا  ینک  یم  مالعا  ار  ینامسآ  توکلم 
“. دمآ یھاوخ  یدوز  هب  وت 

تبحص رد  ، و  درک تبحص  دز و  مدق   ، ادوھی بوقعی و   ، یفلَح یاھولقود  اب  وا  سپس 
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ود رھ  اھنآ  هک  یماگنھ  و  ؟ “ دیراد رواب  نم  هب   ، ادوھی بوقعی و  : ” دیسرپ اھنآ  ود  رھ  اب 
ار امش  یدوز  هب  نم  : ” تفگ وا   ،“ میراد رواب  ًانیقی  ام   ، داتسا یرآ   ” ، دنداد خساپ 

. ما هدرک  کرت  ار  امش  مسج  رد  شیپ  زا  نم  هک  دینیب  یم  امش   . درک مھاوخ  کرت 
هب امش   . منام یم  لکش  نیا  رد  هاتوک  یتدم  طقف  نم  مورب  مردپ  دزن  هک  نآ  زا  شیپ 
نتفر زا  دعب   . دوب دیھاوخ  هشیمھ  ، و  دیتسھ نم  نویراوح  امش  دیراد —  رواب  نم 

ماجنا نم  اب  ندرک  یگدنز  زا  شیپ  هک  یراک  هب  اضق  زا  هک  نیا  زا  دعب  ، و  نم
همادا نم  اب  ینیشنمھ  ندروآ  دای  نم و  هب  یدنمرواب  هب   ، دیتشگزاب دیداد  یم 

رارق ریثأت  تحت  ار  امش  نامیپ  ناتیرھاظ  راک  رد  رییغت  دیھدن  هزاجا  زگرھ   . دیھد
شومارف زگرھ   . دیشاب هتشاد  نامیا  دنوادخ  هب  نیمز  رد  ناتیاھزور  نایاپ  ات   . دھد

کین یاھراک  یمامت  دیتسھ  دنوادخ  نامیا  اب  دنزرف  کی  هک  یماگنھ  هک  دینکن 
دھد یم  ماجنا  دنوادخ  دنزرف  کی  هک  ار  یراک  چیھ   . دنتسھ سدقم  ملاع  ۀناشنم 

ماجنا ادخ  یارب  ار  ناتراک  دعب  هب  هظحل  نیا  زا   ، ور نیا  زا   . دشاب یداع  دناوت  یمن 
یرتھب رگید و  یاھایند  نم   ، دیسر نایاپ  هب  ایند  نیا  رد  ناتراک  هک  یماگنھ  . و  دیھد
نیا یمامت  رد  نم  . و  درک دیھاوخ  راک  اجنآ  رد  نم  یارب  هنوگ  نیمھ  هب  هک  مراد 

امش رد  نم  حور  ، و  درک مھاوخ  راک  امش  اب   ، رگید یاھایند  رد  ایند و  نیا  رد   ، اھراک
“. دیزگ دھاوخ  ینکس 

، و تشگزاب یفلَح  یاھولقود  اب  شرادید  زا  یسیع  هک  دوب  هد  تعاس  ًابیرقت 
رھظ ماگنھ  رد  ادرف  هک  نیا  ات   ، دوردب : ” تفگ درک  یم  کرت  ار  نویراوح  هک  روطنیمھ 

هنوگ نیدب  وا  هک  نیا  زا  سپ  “ . منک رادید  امش  یگمھ  اب  امش  ِباصتنا  هوک  رد 
. دیدرگ وحم  اھنآ  رظن  زا   ، تفگ نخس 

باصتنا هوک  رد  - 3

درگ موحانرفک  کیدزن  ۀپت  رد  یلبق  رارق  اب  یراوح  هدزای   ، لیروآ  22 ، هبنش رھظ  رد 
هک داد  خر  یھوک  نامھ  رد  رادید  نیا   . تشگ رھاظ  نانآ  نایم  رد  یسیع  ، و  دندمآ

نیمز رد  ردپ  توکلم  ناریفس  ناونع  هب  دوخ و  نویراوح  ناونع  هب  ار  اھنآ  داتسا 
. دوب داتسا  ییایشناروم  یلجت  نیمھدراھچ  نیا  . و  دوب هدرک  نییعت 

هک دندینش  وا  زا  دندز و  وناز  داتسا  نوماریپ  هریاد  کی  رد  یراوح  هدزای  ماگنھ  نیا  رد 
هب یتح   ، دروآرد ارجا  هب  ون  زا  ار  باصتنا  ۀنحص  وا  دندید  درک و  رارکت  ار  اھتیلوئسم 
یمامت . و  دندوب هدش  نییعت  دنوادخ  توکلم  ۀژیو  راک  یارب  ادتبا  رد  هک  هنوگ  نامھ 
تمدخ یارب  اھنآ  نیشیپ  باصتنا  سیدقت و  ۀرطاخ  کی  تروص  هب  اھنآ  یارب  راک  نیا 

 — ایشناروم یسیع  داتسا —  هک  یماگنھ   . دوب  ، داتسا یاعد  زج  هب   ، ردپ هب 
نآ ریظن  هک   ، دوب یدنمتردق  مالک  دنمھوکش و  یاون  نانچ  اب  نآ   ، درک یم  اعد  نونکا 
رد هک  یسک  تروص  هب  نونکا  اھنآ  داتسا   . دندوب هدینشن  شیپ  زا  زگرھ  نویراوح  ار 

نانارمکح اب  دوب  هدش  هدرپس  شتسد  هب  رایتخا  تردق و  یمامت  شدوخ  ناھج 
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ییایشناروم ددجم  فقو  ۀبرجت  نیا  زگرھ  درم  هدزای  نیا  . و  درک یم  تبحص  اھناھج 
ار تعاس  کی  تسرد  داتسا   . دندرکن شومارف  ار  ندوب  ریفس  نیشیپ  یاھنامیپ  هب 

اھنآ اب  رھمرپ  یا  هنوگ  هب  هک  نیا  زا  سپ  ، و  دنارذگ شناریفس  اب  هوک  نیا  رد 
. دیدرگ وحم  نانآ  رظن  زا  درک  یظفاحادخ 

یروصت چیھ  یتسار  هب  نویراوح   . دیدن لماک  ۀتفھ  کی  یارب  ار  یسیع  سکچیھ  و 
هتفر ردپ  دزن  داتسا  ایآ  هک  دنتسناد  یمن  اھنآ   . دنتشادن دننک  دیاب  هچ  هک  نیا  زا 
اھنآ  . دندنام ًاتقوم  ادیص  تیب  رد  یفیلکتالب  تیعضو  نیا  رد  اھنآ   . ریخ ای  تسا 

وا دنناوتن  اھنآ  دیایب و  اھنآ  رادید  هب  وا  دنورب  یریگیھام  هب  رگا  ادابم  هک  دندیسرت  یم 
اب نیمز و  رد  ایشناروم  تاقولخم  اب  یسیع  هتفھ  نیا  یمامت  لوط  رد   . دننیبب ار 

. دوب لوغشم  درک  یم  هبرجت  ایند  نیا  رد  هک  ایشناروم  راذگ  روما 

هچایرد رانک  رد  ییامھدرگ  - 4

زور رھ  ، و  دوب ندش  شخپ  لاح  رد  لیلج  رساترس  رد  یسیع  یاھیرادیدپ  ربخ 
گرم زا  اب  هطبار  رد  ات  دندش  یم  دراو  اھیدبز  لزنم  هب  نارادنامیا  زا  یا  هدنیازف  دادعت 
هدش هتفگ  یاھیرادیدپ  نیا  ۀرابرد  ار  تقیقح  دننک و  وج  سرپ و  داتسا  نتساخرب 
زا دعب  هس  تعاس  رد  یدعب  تبس  رد  هک  داد  ربخ  هتفھ  زاغآ  رد  سرطپ   . دنبایرد

. دوش یم  رازگرب  هچایرد  رانک  رد  یمومع  ییامھدرگ  کی  رھظ 

شوح لوح و  زا  رادنامیا  دصناپ  زا  شیب  تعاس 3  رد  لیروآ   29 ، هبنش رد  ور  نیا  زا 
گرم زا  ماگنھ  زا  ار  سرطپ  ۀظعوم  نیتسخن  ات  دندمآ  درگ  ادیص  تیب  رد  موحانرفک 
زا دعب  ، و  دوب دوخ  یحور  تیعضو  نیرتھب  رد  یراوح   . دنونشب یسیع  نتساخرب 
وا ناگدنونش  زا  یکدنا  دادعت   ، دناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  ۀبذاجرپ  ینارنخس  هک  نیا 

. تسا هتساخرب  گرم  زا  داتسا  هک  دنتشاد  کش 

هک مینک  یم  قیدصت  ام  : ” دناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  ۀظعوم  راتفگ  نیا  اب  سرطپ 
ام  . تسا هتساخرب  ربق  زا  وا  هک  مینک  یم  مالعا  ام  ؛  تسا هدرمن  یرصان  یسیع 
هک یماگنھ  رد  تسرد  “ . میا هدرک  تبحص  وا  اب  میا و  هدید  ار  وا  هک  میراد  یم  مالعا 

نیا یمامت  لماک  دید  رد   ، وا رانک  رد  اجنآ   ، دناسر نایاپ  هب  ار  نامیا  مالعا  نیا  وا 
. تفگ نخس  اھنآ  اب  انشآ  نحل  اب  ، و  تشگ رھاظ  ایشناروم  لکش  رد  داتسا  مدرم 
وا هک  یماگنھ  “ . مھد یم  امش  هب  ار  دوخ  شمارآ  نم  ، و  امش رب  دورد  : ” تفگ وا 
نیا  . دیدرگ وحم  اھنآ  رظن  زا   ، تفگ نخس  نینچ  اھنآ  اب  تشگ و  رادیدپ  هنوگ  نیدب 

. دوب هتساخرب  گرم  زا  ِیسیع  ییایشناروم  یلجت  نیمھدزناپ 

اھزیچ یخرب  لیلد  هب  دندوب  وگتفگ  رد  داتسا  اب  باصتنا  هوک  رد  نت  هدزای  هک  یتقو 
کی ربارب  رد  اھنآ  ِداتسا  هک  دندرک  تشادرب  نینچ  نویراوح   ، دش هتفگ  اھنآ  هب  هک 
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زا دعب  هک  نیا  ، و  دروآ یم  لمع  هب  ینلع  روھظ  کی  ًاروف  لیلج  نارادنامیا  زا  هورگ 
، دعب زور  هاگرحس  رد   ، ور نیا  زا   . دندرگزاب میلشروا  هب  دیاب  اھنآ   ، درک نینچ  وا  هک  نیا 

رد اھنآ   . دندرک کرت  میلشروا  دصقم  هب  ار  ادیص  تیب  نت  هدزای   ، لیروآ هبنشکی 30 
دنتسناوتن هک  یروط   ، دنداد ماجنا  یدایز  ۀظعوم  شزومآ و  ندرا  هب  نتفر  ریسم 

. دنسرب میلشروا  رد  اھسقرم  لزنم  هب  هم  موس   ، هبنشراھچ تقو  رید  زا  شیپ 

تعاس دنچ  تسرد   . دوب لزنم  هب  کانمغ  تشگزاب  کی  سقرم  انحوی  یارب  نیا 
یزیر نوخ  کی  رطاخ  هب   ، سقرم ایلیا   ، شردپ  ، دسرب لزنم  هب  وا  هک  نآ  زا  شیپ 

نتساخرب گرم  زا  ِندوب  یمتح  رکف  هچ  رگا   . تشذگرد یناھگان  روط  هب  یزغم 
زا رطاخ  هب  اھنآ  لاح  نامھ  رد   ، دوب رثؤم  رایسب  نویراوح  هودنا  نیکست  یارب  هدرم 
یماح دایز  یدیماان  یراوشد و  تاظحل  رد  یتح  هک  ناشبوخ  تسود  نداد  تسد 
شردام نیکست  یارب  سقرم  انحوی   . دندرک یراوگوس  یتسار  هب  دوب  اھنآ  راوتسا 
نویراوح زا   ، وا بناج  زا  نتفگ  نخس  اب  ، و  داد ماجنا  تسناوت  یم  هک  ار  یراک  رھ 

زور زا  دعب  ات  نت  هدزای  . و  دننک یقلت  دوخ  هاگلزنم  نانچمھ  ار  وا  لزنم  ات  درک  توعد 
. دنتخاس دوخ  یزکرم  داتس  ار  الاب  قاتا  نیا  تساکیطنپ 

یدوھی عجارم  طسوت  ات  دندش  میلشروا  دراو  بش  ندیسرارف  زا  دعب  ًادمع  نویراوح 
ینلع روط  هب  سقرم  ایلیا  متخ  مسارم  اب  هطبار  رد  نینچمھ  اھنآ   . دنوشن هدید 
شوماخ یاوزنا  رد  الاب  دادیور  رپ  قاتا  نیا  رد  دعب  زور  یمامت  رد  اھنآ   . دندشن رھاظ 

. دندنام یقاب 

دنتشاد و بوخ  رایسب  ییامھدرگ  کی  الاب  قاتا  نیا  رد  نویراوح  بش  هبنشجنپ  رد 
هب هک  دنتسب  نامیپ  یفلَح  یاھولقود  ، و  رویغ نوعمش   ، اموت زج  هب  یگمھ 

نیتسخن  . دننز تسد  هتساخرب  گرم  زا  ِیسیع  نیون  تراشب  یمومع  ۀظعوم 
هب ناسنا —  اب  یردارب  ادخ و  اب  یدنزرف  دنوادخ —   توکلم  تراشب  رییغت  یاھماگ 
راب رد  رییغت  نیا  اب  لیئانَتَن   . دوب هدش  زاغآ  شیپ  زا  یسیع  نتساخرب  گرم  زا  مالعا 
مالک ربارب  رد  تسناوت  یمن  وا  اما   ، دیزرو یم  تفلاخم  اھنآ  ِیمومع  مایپ  ِتیلوئسم 
هب نویراوح  قوش  روش و  رب  تسناوت  یمن  نینچمھ  ، و  دنک تمواقم  سرطپ  یابیز 

. دوش هریچ  رادنامیا  نانز  هژیو 

، دنک دوعص  ردپ  هب  داتسا  هک  نآ  زا  شیپ  سرطپ و  عطاق  یربھر  تحت   ، بیترت نیدب  و 
یسیع بھذم  یعطق  یجیردت و  رییغت  ساسح  دنور  نآ  وا  تین  شوخ  ناگدنیامن 

. دندرک زاغآ  ار  یسیع  نوماریپ  یبھذم  ۀدش  حالصا  نیون و  لکش  کی  هب 
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جارعم اھروھظ و  نیرخآ 
هن تعاس  دودح  رد   ، هم  5 ، هعمج رد  یسیع  ییایشناروم  یلجت  نیمھدزناش 

نارادنامیا زور  نیا  رصع  رد   . تسویپ عوقو  هب  سومیدوقین  لزنم  طایح  رد   ، بش
لمع هب  یسیع  نتساخرب  گرم  زا  ماگنھ  زا  ار  دوخ  شالت  نیتسخن  میلشروا 
ناراکمھ نانز و  هورگ   ، یراوح هدزای  ماگنھ  نیا  رد   . دنوش عمج  مھ  درگ  ات  دندروآ 

رد اھینانوی  زا  یدادعت  هلمج  زا   ، داتسا رگید  ۀتسجرب  یراوح  هاجنپ  دودح  رد  ، و  اھنآ
روط هب  تعاس  مین  زا  شیب  یارب  نارادنامیا  زا  هورگ  نیا   . دندوب هدمآ  درگ  اجنیا 
رھاظ لماک  دید  رد  ایشناروم  داتسا  هاگان  هب  هک  دندوب  رادید  لاح  رد  یمسرریغ 

: تفگ یسیع   . دومن اھنآ  شزومآ  هب  عورش  ًاروف  تشگ و 

نز درم و   ، نویراوح نالوسر و  نارادنامیا —  هورگ  نیرت  هدنیامن  نیا   . امش رب  دورد  ”
نم  . ما هدش  رھاظ  اھنآ  هب  مسج  زا  ما  ییاھر  ماگنھ  زا  نم  هک  تسا  ود —  رھ 

رد نم  تقوم  تماقا  هک  ما  هتفگ  امش  هب  شیپ  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  نونکا 
. مدرگزاب ردپ  دزن  یدوز  هب  دیاب  هک  متفگ  امش  هب  نم  ؛  دسر نایاپ  هب  دیاب  امش  نایم 

نایدوھی نانارمکح  دشرا و  نانھاک  هنوگچ  هک  متفگ  امش  هب  ینشور  هب  سپس  و 
ارچ سپ   . تساخ مھاوخرب  ربق  زا  هک  نیا  ، و  موش هتشک  هک  دنھد  یم  لیوحت  ارم 

عوقو هب  هک  یماگنھ   ، اھدادخر نیا  یمامت  ۀطساو  هب  هک  دیداد  هزاجا  دوخ  هب 
متساخرب ربق  زا  موس  زور  رد  هک  یماگنھ  ارچ  ؟ و  دیوش ناشیرپ  ردقنیا   ، دنتسویپ

دیدینش ارم  تاملک  اریز  دینک  رواب  ارم  دیتسناوتن  امش  ؟  دیدش هدز  تفگش  ردقنیا 
. دینک کرد  ار  نآ  ینعم  هک  نیا  نودب 

هابتشا نیا  هب  تسد  هرابود  ادابم  ات  دیھد  ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  دیاب  نونکا  ”و 
رد ار  نآ  ینعم  دیناوتن  هک  یلاح  رد  دیونشب  نھذ  اب  ارم  یاھشزومآ  هک  دینزب 
امش هب   ، امش زا  یکی  ناونع  هب  نم  تقوم  تماقا  زاغآ  زا   . دینک کرد  ناتبلق 

رد شنادنزرف  هب  تشھب  رد  مردپ  نتخاس  راکشآ  نم  فدھ  هناگی  هک  مداد  شزومآ 
کی دیناوتب  امش  ات  ما  هدرک  یگدنز  ار  هدننک  راکشآ  ادخ –  ییاطعا  نم   . دوب نیمز 
ینامسآ ردپ  ناونع  هب  ار  دنوادخ  نم   . دینک هبرجت  ار  هناسانش  ادخ  یناگدنز  نارود 
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. ما هدرک  راکشآ  نیمز  رد  دنوادخ  نادنزرف  ناونع  هب  ار  امش  نم  ؛  ما هدرک  راکشآ  امش 
زا تیعقاو  نیا   . دراد تسود  ار  شنادنزرف  امش  دنوادخ  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
هاگنآ  . دوش یم  امش  بلق  رد  هدنز  هنادواج و  تقیقح  کی  نم  مالک  هب  نامیا  قیرط 

ناونع هب   ، دیوش یم  هاگآ  ادخ  یھلا  یا  هنوگ  هب  هدنز  نامیا  قیرط  زا  امش  هک 
ناھج زا  نآ  اب  هک  نادواج  تایح  یتح   ، دیبای یم  دلوت  حور  زا  تایح  رون و  نادنزرف 
دیھاوخ تسد  تشھب  رد  ردپ  دنوادخ  نتفای  ۀبرجت  هب  تفای و  دیھاوخ  زارف  اھناھج 

. تفای

رد امش  تیرومأم  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  هتسویپ  مھد  یم  زردنا  امش  هب  نم  ”
دنوادخ و ندوب  ردپ  تیعقاو  ینعی   ، دنوادخ توکلم  تراشب  مالعا  اھناسنا  نایم 

، دیراد مالعا  ار  شوخ  ربخ  نیا  تقیقح  یمامت   . تسا ناسنا  ندوب  دنزرف  تقیقح 
نتساخرب گرم  زا  ۀبرجت  اب  امش  مایپ   . ار هدنھد  تاجن  تراشب  زا  یشخب  طقف  هن 
ۀدنھد تاجن  تقیقح  زونھ  نامیا  قیرط  زا  دنوادخ  یدنزرف   . دنک یمن  رییغت  نم 

ار ناسنا  هب  تمدخ  دنوادخ و  رھم  دیورب  دیاب  امش   . تسا دنوادخ  توکلم  تراشب 
اھناسنا تسا : نیا   ، دنادب دراد  زاین  رتشیب  همھ  زا  ایند  هک  هچنآ   . دینک هظعوم 

زا ار  دنمھوکش  تقیقح  نیا  دنناوت  یم  عقاو  رد  اھنآ  ، و  دنتسھ دنوادخ  نادنزرف 
یمامت هب  دیاب  نم  یاطعا   . دننک هبرجت  هنازور  روط  هب  ، و  دننک کرد  نامیا  قیرط 

دنناوتن ًاصخش  اھنآ  رگا  اما   ، دنتسھ دنوادخ  نادنزرف  دننادب  هک  دنک  کمک  اھناسنا 
ردپ یحور  ۀدنز  نادنزرف  هک  دننک  کرد  ار  هدنھد  تاجن  تقیقح  نیا  نامیا  قیرط  زا 
رھم هب  دنوادخ  توکلم  تراشب   . درک دھاوخن  تیافک  یھاگآ  نیا  دنتسھ  هنادواج 

. دوش یم  طوبرم  نیمز  رد  شنادنزرف  هب  تمدخ  ردپ و 

نایم رد  ار  ما  هتساخرب  گرم  زا  نم  هک  نیا  زا  عالطا  دوخ  نایم  رد  اجنیا  امش  ”
مھدب و ار  مناج  هک  مرادروخرب  تردق  نیا  زا  نم   . تسین بیجع  نیا  اما   ، دیراذگ یم 
. دنک یم  اطع  ار  تردق  نیا  دوخ  یتشھب  نادنزرف  هب  ردپ  ؛  مریگ سپزاب  ار  نآ  هرابود 
سپ ًاروف  هک  دیوش  هتخیگنارب  ناتبلق  رد  یھاگآ  نیا  ۀطساو  هب  ضوع  رد  دیاب  امش 

هنادواج زارف  دراو  هرود  کی  ِناگدرم  مدرک  کرت  ار  فسوی  دیدج  ربق  نم  هک  نیا  زا 
زا دیناوت  یم  هنوگچ  مھد  ناشن  ات  مدرک  یگدنز  مسج  رد  ار  میناگدنز  نم   . دندش

نامھ هب  یتح   ، دیزاس راکشآ  ناتناعونمھ  هب  ار  دنوادخ  زیمآرھم  تمدخ  قیرط 
امش هب  ار  دنوادخ  امش  هب  تمدخ  امش و  هب  ندیزرو  رھم  قیرط  زا  نم  هک  هنوگ 

امش و ات  ما  هدرک  یگدنز  امش  نایم  رد  ناسنا  دنزرف  ناونع  هب  نم   . ما هدرک  راکشآ 
دنوادخ نادنزرف  یگمھ  یتسار  هب  امش  هک  دینادب  دیناوتب  رگید  یاھناسنا  یمامت 
هب ار  ینامسآ  توکلم  تراشب  نیا  دیورب و  ایند  رسارس  هب  نونکا  سپ   . دیتسھ
یمامت هب  ما  هدیزرو  رھم  امش  هب  نم  هک  هنوگنامھ   . دینک هظعوم  اھناسنا  یمامت 

ناعونمھ هب  ما  هدرک  تمدخ  امش  هب  نم  هک  هنوگنامھ  ؛  دیزروب رھم  اھناسنا 
نیا نمض  طقف   . دیھدب هنادازآ   ، دیا هدرک  تفایرد  هنادازآ   . دینک تمدخ  دوخ  یناسنا 
، متسرفب امش  یارب  ار  تقیقح  حور  هک  یماگنھ  ات  ، و  مور یم  ردپ  دزن  نم  هک 
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دھاوخ نومنھر  گرزب  تقیقح  هب  ار  امش  وا   . دینامب میلشروا  رد  اجنیا  ًاتقوم 
امش اب  هشیمھ  نم   . تفر مھاوخ  ایند  رساترس  هب  امش  هارمھ  هب  نم  ، و  تشگ

“. مھد یم  امش  هب  ار  دوخ  شمارآ  نم  ، و  متسھ

هب کیدزن   . دیدرگ وحم  اھنآ  رظن  زا   ، تفگ نخس  نانآ  اب  داتسا  هک  نیا  زا  سپ 
، دندنام مھ  اب  بش  یمامت  رد  اھنآ  ؛  دندش قرفتم  نارادنامیا  نیا  هک  دوب  مد  هدیپس 

هک هچنآ  یمامت  اب  هطبار  رد  دندرک و  ثحب  داتسا  یاھزردنا  نوماریپ  هناقاتشم  و 
نوماریپ زین  نویراوح  ریاس  یدبز و  بوقعی   . دندرک رکف  ًاقیمع  دوب  هداد  خر  ناشیارب 

هک نیا  دندرک و  تبحص  اھنآ  اب  لیلج  رد  ایشناروم  داتسا  اب  هطبار  رد  ناشبراجت 
. دندومن وگزاب  ار  دوب  هدش  رھاظ  اھنآ  هب  راب  هس  وا  هنوگچ 

راخوس رد  روھظ  - 1

داتفھ دودح  ادلان و  هب  داتسا   ، هم  13 ، تبس رھظ  زا  دعب  رد  راھچ  تعاس  دودح  رد 
نارادنامیا  . تشگ رھاظ  راخوس  رد  بوقعی  هاچ  یکیدزن  رد  یرماس  رادنامیا  جنپ  و 

اب تایح  بآ  اب  هطبار  رد  یسیع  هک  ییاج  هب  کیدزن   ، ناکم نیا  رد  دنتشاد  تداع 
دوخ ثحب  اھنآ  هک  روطنیمھ  تسرد   ، زور نیا  رد   . دننک رادید   ، دوب هدرک  تبحص  ادلان 
ربارب رد  هاگان  هب  یسیع   ، دندرک مامت  یسیع  ۀدش  شرازگ  ندش  هدنز  نوماریپ  ار 

: تفگ ، و  تشگ رھاظ  نانآ 

ینامداش متسھ  تایح  زیخاتسر و  نم  هک  نیا  نتسناد  زا  امش   . امش رب  دورد  ”
حور زا  تسخن  هک  نیا  رگم  تشاد  دھاوخن  یا  هدیاف  امش  یارب  نیا  اما   ، دینک یم 

رادروخرب نادواج  تایح  ۀیدھ  زا  نامیا  قیرط  زا  هنوگ  نیدب  ، و  دیبای دلوت  نادواج 
دیھاوخن کالھ   ، درم دیھاوخن  زگرھ   ، دیوش مردپ  نامیا  اب  نادنزرف  امش  رگا   . دیوش

نادنزرف اھناسنا  ۀیلک  هک  تسا  هتخومآ  امش  هب  دنوادخ  توکلم  تراشب   . دش
رد شنادنزرف  یارب  ینامسآ  ردپ  رھم  اب  هطبار  رد  شوخ  ربخ  نیا  . و  دنتسھ دنوادخ 

امش هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  نامز   . دوش هدناسر  ایند  رساترس  هب  دیاب  نیمز 
هنوگ نامھ   ، دیتسھ هک  اجنامھ  هکلب   ، میلشروا رد  ای  میزرج  هوک  رد  هن  ار  دنوادخ 
امش حور  هب  هک  تسامش  نامیا  نیا   . دیتسرپب تقیقح  رد  حور و  رد   ، دیتسھ هک 

وا نادنزرف  دنراد  رواب  هک  تسا  یناسک  ۀیلک  هب  دنوادخ  ۀیدھ  تاجن   . دشخب یم  اقب 
هب تسا و  دنوادخ  یناجم  ۀیدھ  تاجن  هک  یلاح  رد  ؛  دیروخن بیرف  اما   . دنتسھ
ندروآ راب  هب  ۀبرجت   ، دنریذپ یم  ار  نآ  نامیا  قیرط  زا  هک  دوش  یم  اطع  یناسک  ۀیلک 
لابند هب  دیاب  دوش  یم  یگدنز  مسج  رد  هک  روطنآ  یناحور  تایح  نیا  یاھ  هویم 

طوبرم تقیقح  امش  هک  تسا  ینعم  نیدب  دنوادخ  ندوب  ردپ  نیرتکد  شریذپ   . دیایب
یتح وا   ، تسامش ردارب  ناسنا  رگا  . و  دیریذپ یم  هنادازآ  زین  ار  ناسنا  یردارب  هب 
ناتدوخ نوچمھ  ار  وا  هک  دراد  یم  مزلم  ار  امش  ردپ  ، و  تسامش ۀیاسمھ  زا  شیب 
یرھم اب  تسا  ناتدوخ  ۀداوناخ  وزج  هک  ار  ناتردارب  اھنت  هن  امش   . دیرادب تسود 
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تمدخ دوخ  هب  هک  هنوگ  نامھ  هب  هکلب   ، تشاد دیھاوخ  تسود  یگداوناخ 
دیھاوخ رھم  ناتردارب  هب  امش  ور  نیا  زا  . و  درک دیھاوخ  تمدخ  زین  وا  هب  دینک  یم 

نم طسوت   ، دیتسھ نم  ناردارب  هک  اجنآ  زا  اریز   ، درک دیھاوخ  تمدخ  وا  هب  دیزرو و 
ار شوخ  ربخ  نیا  دیورب و  ایند  رساترس  هب  سپ   . دیا هدش  عقاو  تمدخ  رھم و  دروم 

امش زا  شیپ  نم  حور   . دییوگب تلم  ، و  هلیبق  ، داژن رھ  زا   ، تاقولخم یمامت  هب 
“. دوب مھاوخ  امش  اب  هشیمھ  نم  ، و  دش دھاوخ  راپسھر 

هب ناباتش  ، و  دندش توھبم  دایز  ۀزادنا  هب  داتسا  روھظ  نیا  رطاخ  هب  اھیرماس  نیا 
هک دندرک  رشتنم  ار  ربخ  نیا  اجنآ  رد  ، و  دنتفر رواجم  یاھ  هدکھد  اھکرھش و 
روھظ نیمھدفھ  نیا  . و  تسا هدرک  تبحص  اھنآ  اب  وا  ، و  دنا هدید  ار  یسیع 

. دوب داتسا  ییایشناروم 

هیقینیف رد  روھظ  - 2

زا شیپ  یکدنا   ، هم  16 ، هبنش هس  رد  ریات  رد  داتسا  ییایشناروم  روھظ  نیمھدجھ 
رد  ، نارادنامیا رادید  کی  ۀمتاخ  رد  ًاددجم  وا   . داد خر  رصع  ماگنھ  رد  هن  تعاس 

: تفگ وا   . تشگ رھاظ  دندوب  یگدنکارپ  ۀناتسآ  رد  اھنآ  هک  یلاح 

تسا هتساخرب  گرم  زا  ناسنا  دنزرف  هک  نیا  نتسناد  زا  امش   . امش رب  دورد  ”
گرم زا  زین  ناتناردارب  امش و  هک  دیناد  یم  هلیسو  نیدب  اریز  دینک  یم  ینامداش 
حور زا  شیپ  زا  هک  دراد  یگتسب  نیا  هب  اقب  نیا  اما   . تفای دیھاوخ  اقب  یناسنا 
ییاھنآ هب  طقف  نآ  بآ  تایح و  نان   . دیشاب هتفای  دلوت  یبای  ادخ  ییوج و  تقیقح 
دنوادخ یارب  ینعی   ، یراکتسرد ۀنشت  تقیقح و  ۀنسرگ  هک  دوش  یم  هداد 

دنوادخ توکلم  تراشب  دنزیخ  یمرب  گرم  زا  ناگدرم  هک  تیعقاو  نیا   . دنتسھ
تراشب نیا  هب  ظاحل  نیا  هب  یگمھ  ناھج  تایعقاو  نیا  گرزب و  قیاقح  نیا   . تسین

رب رد  دنشاب و  یم  شوخ  ربخ  نیا  هب  یدنمرواب  ۀجیتن  زا  یشخب  هک  دنتسھ  طوبرم 
ًاتقیقح عقاو و  رد   ، نامیا قیرط  زا  هک  دنتسھ  ییاھنآ  بقاعتم  ۀبرجت  ۀدنریگ 

یاقب نیا  ات  داتسرف  ایند  هب  ارم  مردپ   . دنوش یم  نادواج  یادخ  یگشیمھ  نادنزرف 
جراخ هب  ار  امش  نم  ور  نیا  زا  . و  مراد مالعا  اھناسنا  یمامت  هب  ار  یدنزرف 
دنوادخ یناجم  ۀیدھ  تاجن   . دینک هظعوم  ار  یدنزرف  یاقب  نیا  ات  متسرف  یم 

یاھ هویم  نداد  ناشن  هب  عورش  ًاروف  دنا  هدش  هداز  حور  زا  هک  ییاھنآ  اما   ، تسا
حور یاھ  هویم  . و  درک دنھاوخ  ناشعونمھ  تاقولخم  هب  زیمآرھم  تمدخ  رد  یحور 
دنیشن یم  رمث  هب  سانشادخ  هدش و  هداز  حور  زا  یاھناسنا  یگدنز  رد  هک  یھلا 

یرادافو  ، یھاوخدوخ زا  یراع  یناشفناج   ، زیمآرھم تمدخ  دنتسھ : اھنیا 
، هنامرحم دامتعا   ، اریمان دیما   ، هنالد نشور  تقادص   ، هنامیمص فاصنا   ، هناروالد

رگا  . رادیاپ شمارآ  ، و  هدنیاشخب ییابیکش   ، راوتسا یکین   ، هدنشخب تمدخ 
، دنرواین راب  هب  دوخ  یگدنز  رد  ار  یھلا  حور  یاھ  هویم  نیا  یعدم  ِنارادنامیا 
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هدنز کات  رد  هدافتسا  یب  یاھ  هخاش  اھنآ  ؛  تسین اھنآ  رد  تقیقح  حور  ؛  دنا هدرم 
دراد یم  مزلم  ار  نامیا  اب  نادنزرف  نم  ردپ   . دش دنھاوخ  هدرُب  یدوز  هب  ، و  دنتسھ
یاھ هشیر  وا   ، دیشابن رمثرپ  امش  رگا   ، ور نیا  زا   . دنروآ راب  هب  یحور  دایز  ۀویم  هک 
دیاب امش   . درک دھاوخ  عطق  ار  امش  رمث  یب  یاھ  هخاش  دروآ و  دھاوخ  رد  ار  امش 
هدنیازف روط  هب   ، دیور یم  شیپ  تشھب  یوس  هب  دنوادخ  توکلم  رد  هک  روطنیمھ 
توکلم دراو  کدوک  کی  تروص  هب  دیناوت  یم  امش   . دیروآ راب  هب  یحور  یاھ  هویم 
لماک ۀبتر  ات   ، یھلا تبھوم  قیرط  زا  هک  دراد  یم  موزلم  ردپ  اما   ، دیوش دنوادخ 

اھتلم یمامت  هب  ات  دیور  یم  جراخ  هب  هک  یماگنھ  . و  دینک دشر  یونعم  یلاسگرزب 
حور ، و  تفر مھاوخ  امش  زا  شیپ  نم   ، دییوگب ار  دنوادخ  مالک  نیا  شوخ  ربخ 

امش هب  ار  دوخ  شمارآ  نم   . دیزگ دھاوخ  ینکس  امش  یاھبلق  رد  نم  تقیقح 
“. مھد یم 

دندش یم  جراخ  ریات  زا  هک  ییاھنآ  دعب  زور   . دیدرگ وحم  نانآ  رظن  زا  داتسا  سپس  و 
هک یماگنھ   . دندرب قشمد  هیکاطنا و  هب  یتح  نودیس و  هب  ار  ناتساد  نیا 
شزومآ هب  عورش  وا  هک  یماگنھ  ، و  دوب نادنمرواب  نیا  اب  دوب  مسج  رد  یسیع 

لکش دنتسناوتن  شناتسود  هک  یلاح  رد   . دنتخانش ار  وا  ًاعیرس  دومن  اھنآ  نداد 
اھنآ اب  هک  یماگنھ   ، دنسانشب ًاروف  دش  یئرم  هک  نیا  زا  سپ  ار  وا  ییایشناروم 

. دندوبن دنک  زگرھ  وا  تیصخش  تخانش  رد  اھنآ   ، تفگ نخس 

میلشروا رد  روھظ  نیرخآ  - 3

کی ناونع  هب  ار  شروھظ  نیرخآ  یسیع   ، هم  18 ، هبنشجنپ دادماب  هاگرحس  رد 
دنتشاد یراوح  هدزای  هک  روطنیمھ   . دیناسر ماجنا  هب  نیمز  رد  ایشناروم  تیصخش 

رب یسیع   ، دنتسشن یم  سقرم  میرم  لزنم  یالاب  قاتا  رد  هناحبص  فرص  یارب 
: تفگ تشگ و  رھاظ  اھنآ 

رد اجنیا  ردپ  هب  نم  نتفای  زارف  ماگنھ  ات  هک  ما  هتساوخ  امش  زا  نم   . امش رب  دورد  ”
یمامت یور  یدوز  هب  هک  ار  تقیقح  حور  هک  ماگنھ  نآ  ات  یتح   ، دینامب میلشروا 
تشاد دھاوخ  ینازرا  تردق  امش  هب  الاب  ملاع  زا  دش و  دھاوخ  هتخیر  اھناسنا 

سپ : ” دیسرپ درک و  عطق  ار  یسیع  مالک  رویغ  نوعمش  “ . متسرفب امش  یارب 
رد ار  دنوادخ  لالج  یلجت  ام  ایآ  دنادرگ و  یھاوخ  زاب  ار  دنوادخ  توکلم  وت  ایآ   ، داتسا

خساپ داد  شوگ  نوعمش  لاؤس  هب  یسیع  هک  نیا  زا  سپ  ؟ “ دید میھاوخ  نیمز 
دوھی و ۀدنھد  تاجن  نوماریپ  دوخ  یمیدق  تاروصت  هب  زونھ  وت   ، نوعمش : ” داد
یناحور تردق  دمآ  دورف  وت  رب  حور  هک  نیا  زا  دعب  اما   . یا هدیبسچ  یدام  یھاشداپ 
توکلم تراشب  نیا  تفر و  یھاوخ  ایند  یمامت  هب  ًاروف  ، و  درک یھاوخ  تفایرد 

ار وت  زین  نم   ، داتسرف ایند  هب  ارم  ردپ  هک  روطنامھ   . درک یھاوخ  هظعوم  ار  دنوادخ 
. دینک دامتعا  مھ  هب  دیزروب و  رھم  رگیدکی  هب  امش  هک  مراد  وزرآ  نم  . و  متسرف یم 
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امش هب  ندیزرو  دامتعا  زا  اریز  ، و  دش درس  شرھم  اریز  تسین  امش  اب  رگید  ادوھی 
: تسا هتشون  هک  دیا  هدناوخن  سدقم  نوتم  رد  ایآ   . درک عانتما  شرادافو  ناردارب 

؟‘ دنک یمن  یگدنز  دوخ  یارب  سک  چیھ   . دشاب اھنت  هک  تسین  بوخ  ناسنا  یارب  ’
دشاب یناتسود  یاراد  دھاوخ  یم  هک  سک  نآ  : ’ دیوگ یم  هک  اجنآ  رد  نینچمھ  و 

ات مداتسرفن  ود  هب  ود  ار  امش  نم  یتح  ایآ  و  ؟ ‘ دشاب هتشاد  هناتسود  یراتفر  دیاب 
هودنا راچد  دینز و  تسردان  یاھراک  هب  تسد  دیوش و  اھنت  ادابم  ات   ، دیھدب شزومآ 
مسج رد  نم  هک  یماگنھ  هک  دیناد  یم  یبوخ  هب  امش  نینچمھ  ؟  دیوش ییاھنت 
زاغآ نامھ  زا  نم   . مشاب اھنت  ینالوط  یاھتدم  یارب  مدادن  هزاجا  دوخ  هب   ، مدوب
یتح ای  متشاد و  دوخ  رانک  رد  ًامئاد  ار  امش  زا  نت  هس  ای  ود  هشیمھ  نامیراکمھ 

زا  . متشاد دوخ  کیدزن  رایسب  ار  امش  مدوب  یناحور  یمدمھ  رد  ردپ  اب  هک  یماگنھ 
تسا زاین  دروم  رتشیب  ًامامت  نیا  . و  دیشاب هتشاد  دامتعا  نانیمطا و  مھ  هب  ور  نیا 

رد نم  ؛  تسا هدیسر  ارف  نآ  نامز   . تشاذگ مھاوخ  اھنت  ایند  رد  ار  امش  زورما  اریز 
“. متسھ ردپ  یوس  هب  نتفر  ۀناتسآ 

هوک هب  ار  اھنآ  ، و  دنیایب وا  اب  هک  درک  هراشا  اھنآ  هب   ، تفگ نخس  وا  هک  نیا  زا  سپ 
اھنآ اب  ایشنروی  زا  تمیزع  یارب  یگدامآ  رد  اجنآ  رد  وا   . درک تیادھ  نوتیز 

الاب قاتا  اھنآ  هک  یماگنھ  زا   . دوب نوتیز  هوک  ات  گرزب  رفس  کی  نیا   . درک یظفاحادخ 
کی یتح  دومن  فقوت  اھنآ  شیپ  نوتیز  هوک  رد  یسیع  هک  یتقو  ات  دندرک  کرت  ار 

. دشن هتفگ  اھنآ  زا  کیچیھ  طسوت  مھ  تغل 

ادوھی طوقس  لیالد  - 4

نتفر تسد  زا  هب  وا  هک  دوب  شنویراوح  اب  داتسا  یظفاحادخ  مایپ  تسخن  شخب  رد 
راطخا کی  ناونع  هب  ار  اھنآ  راکتنایخ  راکمھ  زیگنا  مغ  تشونرس  دومن و  هراشا  ادوھی 
یاھ هتفگ  هب  رظن   . داد ناشن  هناردارب  یعامتجا و  یاوزنا  تارطاخم  ربارب  رد  یدج 
نیا رد  تسا  نکمم   ، دعب نورق  ۀدش  هتشابنا  یرگنشور  نتفرگ  رظن  رد  اب  داتسا و 

لیالد هصالخ  روط  هب  هک  دشاب  دنمدوس  نارادنامیا  یارب  هدنیآ  راصعا  رد  رصع و 
. ددرگ رورم  ادوھی  طوقس 

هب ًاودب  ادوھی  هک  میبای  یمرد   ، میرگن یم  هتشذگ  هب  یدژارت  نیا  هب  ام  هک  روطنیمھ 
، دوب یوزنم  تیصخش  کی  راکشآ  رایسب  یا  هنوگ  هب  هک  دش  اطخ  راچد  لیلد  نیا 

. دوب هدش  هتشاد  هاگن  رود  اوزنا و  رد  یعامتجا  لومعم  یاھسامت  زا  هک  یتیصخش 
هنارصم دوخ  یاتمھ  نویراوح  اب  هنادازآ  ندرک  ترشاعم  ای  ندیزرو  دامتعا  زا  وا 

یونعم ییابیز  دشر  یزرورھم و  شیازفا  رد  نینچمھ  ادوھی  رگا  اما   . درک یم  عانتما 
وا یارب  دوخ  یدوخ  هب  دوب  یوزنم  عون  کی  هک  وا  تیصخش   ، دروخ یمن  تسکش 
ار دب  زیچ  کی  ایوگ  هک  یراتفر  اب  وا  سپس  . و  تشگ یمن  بجوم  ار  یترارش  نینچ 

یناور ینانمشد  داد و  شرورپ  دوخ  رد  هنارصم  ار  ییوج  هنیک   ، تخاس یم  رتدب 
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یمامت یارب  یسک  اب  ییوج “ یفالت   ” یارب یلک  قایتشا  ماقتنا و  نوچمھ 
. دنارورپ لایخ  رد  ار  شیاھیدیماان 

مھ تسد  هب  تسد  ینھذ  تالیامت  یدرف و  یاھیگژیو  ۀتسجخان  بیکرت  نیا 
، قشع قیرط  زا  ار  اھترارش  نیا  تسناوتن  هک  ار  تین  شوخ  درم  کی  ات  دنداد 

زا دنک  اطخ  ادوھی  دوبن  یزاین  هک  رما  نیا   . دنزاس دوبان  دزاس  روھقم  دامتعا  ، و  نامیا
زا شیب  دشر  یزرو و  کش  عون  نیمھ  راچد  ود  رھ  هک   ، لیئانَتَن اموت و  دراوم  قیرط 
یتم سایردنآ و  یتح   . دوش یم  تابثا  یبوخ  هب  دندوب  هدش  هنایارگدرف  شیارگ  دح 

نیا یگمھ  رھم  نامز  تشذگ  اب  اما  ؛  دنتشاد تھج  نیا  رد  یرایسب  تاشیارگ 
یگدنبیز  . رتمک هن  ، و  دش رتشیب  ناشیاتمھ  نویراوح  یسیع و  هب  تبسن  نادرم 

روط هب  ناشناردارب  هب  تبسن  اھنآ   . تشگ هدوزفا  تقیقح  نوماریپ  اھنآ  شناد  و 
نانیمطا ناوت  زا  ناشناعونمھ  هب  تبسن  جیردت  هب  دندش و  رتدامتعا  اب  هدنیازف 

. دیزرو عانتما  هنارصم  شناردارب  هب  ندیزرو  دامتعا  زا  ادوھی   . دندش رادروخرب 
ۀنیمز رد  دش  روبجم  دوخ  یساسحا  یاھداضت  تشابنا  ۀطساو  هب  وا  هک  یماگنھ 

نادنواشیوخ زردنا  یپ  رد  ریذپانرییغت  یا  هنوگ  هب   ، دیآرب نیکست  ددص  رد  نایب  زاربا 
تفرشیپ یزورھب و  هب  تبسن  هک  یفداصت  نایانشآ  نآ  ای  دوخ  یناحورریغ 

دندوب هنامصخ  عقاو  رد  ای  دندوب و  توافت  یب  ای  ینامسآ  توکلم  یناحور  یاھتیعقاو 
ریفس هدزاود  زا  یکی  وا  هک  یتوکلم   ، دومن تفایرد  ار  هنادرخبان  یلست  نآ  دمآرب و 

. دوب نیمز  رد  نآ  ۀدش  بوصنم 

رد  ، رتکاراک فعض  یصخش و  تاشیارگ  ۀنیمز  رد  نیریز  لماوع  لیلد  هب  ادوھی 
: دش هجاوم  تسکش  اب  شا  ینیمز  یالقت  یاھدربن 

هب هک  دیزگرب  دوب و  ارگدرف  رایسب  وا   . دوب یوزنم  یرشب  دوجوم  عون  کی  وا  - 1
. دنک دشر  یعامتجاریغ  و  یوزنم “  ” ًاعطق صخش  عون  کی  تروص 

عنام داجیا  زا  وا   . دوب هدش  ناسآ  رایسب  وا  یارب  یگدنز   ، کدوک کی  ناونع  هب  - 2
وا ؛  دربب تشاد  راظتنا  هشیمھ  وا   . دش یم  دونشخان  ًادیدش  شھار  رس  رب 

. دوب فیعض  رایسب  ۀدنزاب  کی 

هب  . درواین تسد  هب  یفسلف  کینکت  کی  زگرھ  یدیماان  اب  هھجاوم  یارب  وا  - 3
وا  ، یرشب دوجو  یداع  یلومعم و  ۀبنج  کی  ناونع  هب  اھیدیماان  شریذپ  یاج 
ماجنا هب  هتسویپ  روط  هب  دوخ  یصخش  یاھیدیماان  اھیراوشد و  یمامت  یارب 

. دش لسوتم  یھورگ  تروص  هب  شناراکمھ  ای   ، صاخ صخش  کی  شنزرس 

. دنارورپ یم  رس  رد  ار  ماقتنا  ۀدیا  هشیمھ  وا  ؛  دش میلست  یزوت  هنیک  هب  وا  - 4

رد وا  ؛  دوش هجاوم  تایعقاو  اب  هناقداص  روط  هب  هک  تشادن  تسود  وا  - 5
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. دوب قداصان  یگدنز  یاھتیعضو  هب  تبسن  شدرکیور 

شکیدزن ناراکمھ  اب  شیصخش  تالکشم  نوماریپ  هک  تشادن  تسود  وا  - 6
ناتسود اب  شیاھیراوشد  اب  هطبار  رد  ندرک  تبحص  زا  وا  ؛  دزادرپب ثحب  هب 

رد وا   . درک یم  عانتما  دنتشاد  تسود  ار  وا  یتسار  هب  هک  ییاھنآ  شیعقاو و 
دزن یصخش  ًافرص  لکشم  کی  اب  مھ  رابکی  یتح  ناشترشاعم  یاھلاس  ۀیلک 

. تفرن داتسا 

یگدنز یارب  یعقاو  یاھشاداپ   ، نایاپ رد  هک  تفرگن  دای  زگرھ  وا  - 7
رد هاتوک  یگدنز  کی  نیا  رد  هشیمھ  هک   ، دنتسھ یونعم  زیاوج  هنادنمتفارش 

. دنوش یمن  میسقت  مسج 

هدوزفا یو  یاھمغ   ، دیدرگ ربارب  دنچ  وا  هودنا   ، وا ِیتیصخش  موادم  یاوزنا  ۀجیتن  رد 
. تفای افرژ  لمحت  یارو  رد  ًابیرقت  وا  یدیمون  ، و  دش دایز  وا  یاھبارطضا   ، تشگ

، یناور یاھیراوشد  ارگدرف  قوف  نیب و  روحم  دوخ  یراوح  نیا  هک  یلاح  رد 
رد دندوب : رارق  نیا  زا  وا  یلصا  تالکشم   ، تشاد رایسب  یحور  ، و  یساسحا

وا  ، وخ قلخ و  رد   . دوب وج  ماقتنا  کوکشم و  وا   ، نھذ رد   . دوب یوزنم  وا   ، تیصخش
رظن زا   . دوب تشذگ  یب  تبحم و  دقاف  وا   ، یساسحا رظن  زا   . دوب زوت  هنیک  قلخ و  دب 
یا هنوگ  هب  نادان و  وا   ، حور رد   . دوب رادوت  ًالماک  ًابیرقت  دامتعا و  یب  وا   ، یعامتجا

دنتشاد تسود  ار  وا  هک  ار  ییاھنآ  وا   ، یگدنز رد   . دش بلط  هاج  هناھاوخدوخ 
. دوب تسود  دقاف  وا   ، گرم رد  ، و  تشاگنا هدیدان 

نشور عومجم  رد  هک  دنتسھ  یا  هنارورش  تاریثأت  ینھذ و  لماوع  اھنیا  ور  نیا  زا 
، یسیع هب  هتشذگ  ِقداص  نآ  زا  ادج  تین و  شوخ  دنمرواب  کی  ارچ  دنزاس  یم 
، وا ۀدننک  نوگرگد  تیصخش  اب  هنامیمص  ترشاعم  لاس  نیدنچ  زا  دعب  یتح 
تسد دوخ  سدقم  تلاسر  زا   ، دومن درط  ار  سدقم  نامرآ  کی   ، درک کرت  ار  شنارای 

. دیزرو تنایخ  دوخ  یھلا  داتسا  هب  ، و  دیشک

داتسا دوعص  –  5

هارمھ هب  یسیع  هک  دوب  هم   18 ، هبنشجنپ دادماب  نیا  مین  تفھ و  تعاس  ًابیرقت 
. دش دراو  نوتیز  هوک  یبرغ  بیش  رد  دوخ  ۀتشگرس  یردق  شوماخ و  یراوح  هدزای 

هب دنتسناوت  هوک  زا  نتفر  الاب  ریسم  رد  هار  موس  ود  دودح  رد   ، ناکم نیا  زا  اھنآ 
تشگ هدامآ  یسیع  نونکا   . دننکفا رظن  ینامیستج  یوس  هب  نییاپ  هب  میلشروا و 

نویراوح هب  ار  دوخ  یظفاحادخ  نیرخآ  دنک  کرت  ار  ایشنروی  هک  نیا  زا  شیپ  هک 
دومنھر اھنآ  هب  هک  نیا  نودب   ، داتسیا اجنآ  رد  اھنآ  ربارب  رد  وا  هک  روطنیمھ   . دیوگب
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: تفگ داتسا  ، و  دندز وناز  وا  روداترود  راو  هریاد  دوش  هداد 

تردق امش  هب  الاب  ملاع  زا  هک  نیا  ات  دینامب  میلشروا  رد  هک  متساوخ  امش  زا  نم  ”
هب نتفای  زارف  ۀناتسآ  رد  نم  ؛  متسھ امش  کرت  ۀناتسآ  رد  نونکا  نم   . ددرگ اطع 
تقوم تماقا  یایند  نیا  هب  ار  تقیقح  حور  ام   ، دوز رایسب   ، یدوز هب  ، و  متسھ مردپ 

توکلم تراشب  دیدج  مالعا  امش   ، دمآ وا  هک  یماگنھ  ؛ و  داتسرف میھاوخ  نم 
. ایند یاھشخب  نیرترود  هب  سپس  میلشروا و  رد  ادتبا   ، درک دیھاوخ  زاغآ  ار  دنوادخ 
هب یتح  ، و  دیرادب تسود  ار  اھناسنا  ما  هتشاد  تسود  ار  امش  هک  یرھم  نامھ  اب 
زا  . دینک تمدخ  دوخ  عونمھ  یاھناسنا  هب  ما  هدرک  تمدخ  امش  هب  هک  هنوگ  نآ 
ناسنا هک  دیزیگنارب  تقیقح  نیا  رواب  اب  ار  اھناور  نات  یگدنز  یحور  یاھ  هویم  قیرط 

هب هک  ار  هچنآ  یمامت   . دنردارب رھاوخ و  اھناسنا  یمامت  هک  نیا  ، و  تسادخ دنزرف 
هتشاد رطاخ  هب  ما  هدرک  یگدنز  امش  نایم  رد  هک  ار  یتایح  ما و  هداد  شزومآ  امش 

، و دیزگ دھاوخ  ینکس  امش  اب  نم  حور   ، دنکفا یم  هیاس  امش  رب  نم  رھم   . دیشاب
“. دوردب  . دنام دھاوخ  یقاب  امش  رد  نم  شمارآ 

نیا  . دیدرگ وحم  نانآ  رظن  زا   ، تفگ نخس  هنوگ  نیدب  ایشناروم  داتسا  هک  یماگنھ 
رد یناسنا  دید  زا  وا  رگید  یاھیدیدپان  زا  هجو  چیھ  هب  یسیع  جارعم  حالطصا  هب 

. دوبن توافتم  ایشنروی  رد  وا  ییایشناروم  یگدنز  نارود  زا  زور  لھچ  لوط 

رسپ تراظن  تحت   ، اھ هبترمالاو  اجنآ  رد  ، و  تفر ایشندیا  هب  مِسورج  هار  زا  داتسا 
یاھلاناک قیرط  زا  ، و  تخاس اھر  ایشناروم  تیعضو  زا  ار  یرصان  یسیع   ، تشھب

نوتگنیولس رد  قلطم  تیمکاح  تشھب و  یدنزرف  تبترم  هب  ار  وا   ، زارف ِیحور 
. دنادرگزاب

ایشناروم یسیع  هک  دوب  زورما  دادماب  هقیقد  جنپ  لھچ و  تفھ و  تعاس  دودح  رد 
رد ، و  دنک زاغآ  ار  شردپ  تسار  تسد  هب  زارف  ات  تشگ  دیدپان  شیراوح  هدزای  دید  زا 

تفایرد نادابن  ناھج  اب  هطبار  رد  ار  شا  هدش  لماک  تیمکاح  یمسر  دییأت  اجنآ 
. دنک

دھد یم  ناوخارف  ییامھدرگ  کی  یارب  سرطپ  - 6

نویراوح ات  دنتفر  دندرک  یم  لمع  سرطپ  دومنھر  اب  هک  نارگید  سقرم و  انحوی 
، هقیقد یس  هد و  تعاس  ات   . دنناوخ ارف  مھ  درگ  سقرم  میرم  لزنم  رد  ار  ماگشیپ 

یگدنز میلشروا  رد  هک  یسیع  نویراوح  نیرت  سانشرس  زا  نت  تسیب  دصکی و 
رد دنونشب و  ار  داتسا  یظفاحادخ  مایپ  شرازگ  ات  دندوب  هدمآ  مھدرگ  دندرک  یم 

. دوب هورگ  نیا  نایم  رد  یسیع  ردام   ، میرم  . دنبای یھاگآ  وا  جارعم  اب  هطبار 
هارمھ هب  وا  دنتشگزاب  لیلج  رد  دوخ  ریخا  تقوم  تماقا  زا  نویراوح  هک  یماگنھ 
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هب وا  تساکیطنپ  زا  دعب  یھاتوک  تدم   . دوب هتشگزاب  میلشروا  هب  یدبز  انحوی 
ییامھدرگ نیا  رد  زین  یسیع  ردارب  بوقعی   . تشگزاب ادیص  تیب  رد  همولاس  لزنم 

نارود ۀمتاخ  زا  دعب  هک  دوب  داتسا  نویراوح  یوگتفگ  نیتسخن  نیا   . تشاد روضح 
. دش یم  رازگرب  وا  یا  هرایس  یناگدنز 

نخس شرایمھ  نویراوح  یوس  زا  یگدنیامن  هب  هک  دش  بلطواد  سرطپ  نوعمش 
هب ، و  داد هئارا  ار  ناشداتسا  اب  نت  هدزای  رادید  نیرخآ  زا  روشرپ  شرازگ  کی  دیوگ و 

ار وا  جارعم  یدیدپان  داتسا و  ییاھن  یظفاحادخ  هدننک  رثأتم  رایسب  یا  هنوگ 
عوقو هب  هرک  نیا  رد  شدننامھ  زگرھ  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  یرادید  نیا   . دومن فیصوت 

. دیماجنا لوط  هب  تعاس  کی  زا  رتمک  ییامھدرگ  زا  شخب  نیا   . دوب هتسویپن 
یادوھی یارب  ینیشناج  دنا  هتفرگ  میمصت  اھنآ  هک  داد  حیضوت  سرطپ  سپس 

رداق ار  نویراوح  ات  دوش  یم  هداد  یسفنت  هک  نیا  ، و  دننک باختنا  یطویرخسا 
ار یکی   ، سُتسوی سایتَم و   ، هدش داھنشیپ  ماقم  نیا  یارب  هک  یدرم  ود  نیب  دزاس 

. دننک باختنا 

هک نیا  نتخاس  صخشم  یارب  اجنآ  رد  ، و  دنتفر نییاپ  ۀقبط  هب  یراوح  هدزای  سپس 
دندرک قفاوت  دنک  تمدخ  ادوھی  یاج  هب  ات  دوش  لوسر  دیاب  نادرم  نیا  زا  کیمادک 

وا  . دش مالعا  دیدج  یراوح  وا  ، و  داتفا سایتم  مان  هب  هعرق   . دننک یشک  هعرق  هک 
راد هنازخ  ناونع  هب  سپس  دش و  هدرامگ  دوخ  بصنم  هب  ًامسر  لومعم  لاور  قبط 

. تشاد نویراوح  بقاعتم  یاھتیلاعف  رد  یکدنا  شقن  سایتم  اما   . دش هدیزگرب 

نوعمش  . دنتشگزاب لیلج  رد  دوخ  لزانم  هب  اھولقود  تساکیطنپ  زا  دعب  یدوز  هب 
ییوج تولخ  یتدم  دوش  مزاع  دنوادخ  تراشب  ۀظعوم  یارب  هک  نیا  زا  شیپ  رویغ 

زا ار  دوخ  شزومآ  سپس  درب و  رس  هب  ینارگن  رد  رت  هاتوک  یتدم  یارب  اموت   . دومن
تراشب مالعا  یاج  هب  یسیع  نوماریپ  هظعوم  اب  هطبار  رد  لیئانَتَن   . تفرگ رس 

هام ۀمین  ات   . دومن ادیپ  رظن  فالتخا  سرطپ  اب  هدنیازف  روط  هب  دنوادخ  توکلم  نیشیپ 
رادید یارب  وا   . درک یریگ  هرانک  لیئانَتَن  هک  دش  یدج  نانچ  قفاوت  مدع  نیا  دعب 

هب دنام  اجنآ  لاس  کی  زا  شیب  هک  نیا  زا  دعب  ، و  تفر هیفلدالیف  هب  رزاعلیا  رینبَا و 
دیمھف یم  هک  روطنآ  ار  دنوادخ  تراشب  تفر و  نیرھنلا  نیب  یوس  نآ  یاھنیمزرس 

. درک هظعوم 

ۀنحص نارگیزاب  ات  دراذگ  یقاب  ار  هیلوا  نویراوح  هدزاود  زا  نت  شش  طقف  رما  نیا 
، بوقعی  ، سایردنآ  ، سرطپ دنشاب : میلشروا  رد  دنوادخ  تراشب  نیزاغآ  مالعا 

. یتم ، و  پیلیف  ، انحوی

مالعا دنتشگزاب و  ییالاب  قاتا  رد  دوخ  ناردارب  دزن  نویراوح  رھظ  یلاوح  رد  تسرد 
سرطپ سپس  . و  تسا هدش  باختنا  دیدج  یراوح  ناونع  هب  سایتم  هک  دندرک 

دنوش هدامآ  هک  لیلد  نیا  هب  اعد   ، دنزادرپب اعد  هب  ات  دناوخارف  ار  نارادنامیا  یگمھ 
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. دنراد تفایرد  دوب  هداد  ار  شنداتسرف  ۀدعو  داتسا  هک  ار  حور  ۀیدھ 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



سیونشیپ ۀخسن 

ۀلاقم 194
تقیقح حور  یاطعا 

، دندوب اعد  هب  لوغشم  رادنامیا  تسیب  دصکی و  هک  یلاح  رد   ، کی تعاس  دودح  رد 
نویراوح نیا  لاح  نامھ  رد   . دندش قاتا  رد  بیجع  دوجو  کی  هجوتم  یگمھ 

هاگآ نانیمطا  ، و  تینما  ، یونعم یداش  فرژ  ون و  سح  کی  هب  تبسن  یگمھ 
نوریب یارب  دنمتردق  قایتشا  کی  اب  ًاروف  یونعم  تردق  زا  دیدج  یھاگآ  نیا   . دندش

یسیع نتساخرب  گرم  زا  ۀدژم  دنوادخ و  توکلم  تراشب  ینلع  مالعا  نتفر و 
. دش لابند 

هب داتسا  هک  دشاب  تقیقح  حور  ندمآ  دیاب  نیا  هک  دومن  مالعا  تساخرب و  سرطپ 
هب هک  ار  یا  هدژم  مالعا  دنورب و  دبعم  هب  هک  درک  داھنشیپ  دوب و  هداد  هدعو  اھنآ 
داھنشیپ سرطپ  هک  ار  هچنآ  تسرد  اھنآ  . و  دننک زاغآ  دوب  هدش  هدرپس  اھنآ  ناتسد 

. دنداد ماجنا  دوب  هدرک 

دننک هظعوم  دیاب  هک  ار  یتراشب  هک  دوب  هدش  هداد  دومنھر  شزومآ و  نادرم  نیا  هب 
روش و ۀظحل  نیا  رد  تسرد  اما   ، تسا ناسنا  ندوب  دنزرف  دنوادخ و  ندوب  ردپ 
نیا هک  ار  یربخ  نیرتگرزب  یھاگآ و  نیرتھب   ، یصخش یزوریپ  یونعم و  فعش 

نیا زا  . و  دوب هتساخرب  گرم  زا  داتسا  تیعقاو  دننک  رکف  نآ  هب  دنتسناوت  یم  نادرم 
مدرم هب  ار  شوخ  ربخ  ، و  دنتفر شیپ  الاب  ملاع  زا  تردق  ۀیطع  زا  یرادروخرب  اب  ور 
یدمعریغ یا  هنوگ  هب  اھنآ  اما  یسیع —  قیرط  زا  تاجن  یتح  دندرک —  هظعوم 

مایپ دوخ  یاج  هب  تراشب  هب  طوبرم  تایعقاو  زا  یخرب  نتخاس  نیشناج  یاطخ  هب 
، و دش ماگشیپ  هابتشا  نیا  رد  یدمعریغ  یا  هنوگ  هب  سرطپ   . دندیطلغ رد  تراشب 
ون بھذم  کی  شوخ  ربخ  دیدج  تشادرب  زا  هک  سلوپ  ات   ، دندومن لابند  ار  وا  نارگید 

. دروآ دوجو  هب 

تقیقح هارمھ  هب   ، دنوادخ ندوب  ردپ  تیعقاو  تسا : نیا  دنوادخ  توکلم  تراشب 
، تفای هعسوت  زور  نآ  زا  هک  روطنآ   ، تیحیسم  . اھناسنا یردارب  یدنزرف و  زا  هلصاح 
اب طابترا  رد   ، حیسم یسیع  راگدنوادخ  ِردپ  ناونع  هب  دنوادخ  تیعقاو  تسا : نیا 

. هتفای لالج  هتساخرب و  گرم  زا  حیسم  اب  نارادنامیا  یناحور  یرایمھ  ۀبرجت 
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دندرک یم  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  دیاب  هدیمد  حور  یاھناسنا  نیا  هک  تسین  بیجع 
یدوبان ددصرد  هک  ییاھورین  هب  تبسن  ار  دوخ  ۀنادنمزوریپ  تاساسحا  ات 

یتقو نینچ  رد   . دننک نایب  دندوب  وا  یاھشزومآ  ریثأت  هب  نداد  نایاپ  ناشداتسا و 
نانیمطا نیا  اب  دنروآ و  دای  هب  یسیع  اب  ار  ناش  یصخش  تبحاصم  هک  دوب  رتناسآ 

، و دوب هتفاین  نایاپ  ناش  یتسود  هک   ، دوب هدنز  زونھ  داتسا  هک  دنوش  هدز  ناجیھ 
هداد هدعو  وا  هک  هنوگ  نآ  هب  یتح   ، دوب هدش  دراو  اھنآ  رب  حور  یتسار  هب  هک  نیا 

. دوب

دیدج ۀبرجت  کی   ، رگید ییایند  هب  هاگان  هب  هک  دندرک  ساسحا  نارادنامیا  نیا 
دنوادخ توکلم  هک  دوب  هتفگ  اھنآ  هب  داتسا   . دنا هتفای  لاقتنا  هوکش  ، و  تردق  ، یداش
شروظنم وا  هک  هچنآ  مھف  هب  عورش  هک  دندرک  رکف  اھنآ  زا  یخرب  ، و  دیآ یم  تردق  اب 

. دنا هدرک  دوب 

هک تسین  لکشم  نآ  مھف   ، دوش هتفرگ  رظن  رد  رما  نیا  یمامت  هک  یماگنھ  و 
ناشنیشیپ مایپ  یاج  هب  ار  یسیع  نوماریپ  دیدج  تراشب  کی  نادرم  نیا  هنوگچ 

. دندرک هظعوم  اھناسنا  یردارب  دنوادخ و  ندوب  ردپ  اب  هطبار  رد 

تساکیطنپ ۀظعوم  - 1

یدوھی لاویتسف  قافتا  بسح  رب  زور  نیا   . دندوب افتخا  رد  زور  لھچ  یارب  نویراوح 
. دندوب میلشروا  رد  ایند  یاھشخب  یمامت  زا  رگرادید  نارازھ  ، و  دوب تساکیطنپ 
رھش رد  حسپ  دیع  ماگنھ  زا  تیرثکا  اما   ، دندیسر هار  زا  نشج  نیا  یارب  یرایسب 
ات دندمآ  نوریب  دوخ  یاوزنا  اھ  هتفھ  زا  هدزتشحو  نویراوح  نیا  لاح   . دندوب هدنام 
حیسم کی  دیدج  مایپ  ۀظعوم  هب  عورش  اجنآ  رد  ، و  دنوش رھاظ  دبعم  رد  هناعاجش 

کی تفایرد  هب  تبسن  هنوگ  نیمھ  هب  نویراوح  یمامت  . و  دندومن هتساخرب  گرم  زا 
. دندوب هاگآ  تردق  تریصب و  ِیونعم  نیون  ۀیطع 

راب نیرخآ  شداتسا  هک  یناکم  نامھ  رد  ًاقیقد  سرطپ  هک  دوب  ود  تعاس  دودح  رد 
رجنم هک  ار  یروشرپ  اریگ و  ینارنخس  نآ  ، و  داتسیا دوب  هداد  شزومآ  دبعم  نیا  رد 

هاگان هب  اھنآ  اما   ، دوب هتفر  داتسا   . درک داریا  دش  ناور  رازھ  ود  زا  شیب  بلج  هب 
. تسا رادروخرب  مدرم  دزن  یدایز  تردق  زا  وا  نوماریپ  ناتساد  نیا  هک  دندرک  فشک 

یسیع هب  ار  اھنآ  نیشیپ  داقتعا  هک  هچنآ  ِرتشیب  مالعا  هب  اھنآ  هک  تسین  بیجع 
هب ندروآ  نامیا  هب  نانچ  ار  اھناسنا  لاح  نامھ  رد  ، و  دندش نومنھر  داد  یم  ناشن 
، سرطپ دندرک : تکرش  ییامھدرگ  نیا  رد  نویراوح  زا  نت  شش   . دندرک مزلم  وا 

مین تعاس و  کی  زا  شیب  یارب  اھنآ   . یتم ، و  پیلیف  ، انحوی  ، بوقعی  ، سایردنآ
ار تارابع  یدادعت  زین  ، و  یمارآ ، و  یناربع  ، ینانوی هب  ار  ییاھمایپ  دندرک و  تبحص 

. دندناسر دنتشاد  نآ  اب  یراتفگ  ییانشآ  کی  هک  یرگید  یاھنابز  هب  یتح 
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بیسآ زا  نانآ  اما   ، دندش توھبم  نویراوح  تعاجش  رطاخ  هب  نایدوھی  ناربھر 
. دنتشاد رواب  اھنآ  ناتساد  هب  یدایز  دادعت  اریز  دنتشاد  میب  اھنآ  هب  ندناسر 

احولیس ضوح  ات  ار  نویراوح  دیدج  رادنامیا  رازھ  ود  زا  شیب  مین  راھچ و  تعاس  ات 
داتسا مان  هب  ار  اھنآ  انحوی  ، و  بوقعی  ، سایردنآ  ، سرطپ اجنآ  رد  ، و  دندومن لابند 

هب ار  هوبنا  تیعمج  نیا  دیمعت  لسغ  اھنآ  هک  یماگنھ  ات  . و  دنداد دیمعت  لسغ 
. دوب هدش  کیرات  اوھ  دندناسر  نایاپ 

ناشیکون یناحور  یرایمھ  تقو   ، دوب دیمعت  لسغ  گرزب  لاویتسف  تساکیطنپ 
دادعت یارب  ور  نیا  زا   . دننک تمدخ  هوھی  هب  دندوب  لیام  هک  ینایدوھیریغ  نآ   ، هزاورد
لسغ هب  زور  نیا  رد  هک  دوب  رتناسآ  ود  رھ  رادنامیا  نایدوھیریغ  نایدوھی و  زا  یدایز 

ادج یدوھی  داقتعا  زا  ار  دوخ  هجو  چیھ  هب  راک  نیا  ماجنا  رد  اھنآ   . دنھد رد  نت  دیمعت 
بھذم نورد  رد  یسیع  هب  نادنمرواب  نیا  زا  دعب  یتدم  یارب  یتح   . دندرک یمن 
یساسا تاموزلم  هب  زونھ   ، نویراوح هلمج  زا   ، اھنآ یمامت   . دندوب هقرف  کی  دوھی 

. دندوب رادافو  یدوھی  ینییآ  متسیس 

تساکیطنپ تیمھا  - 2

تافارخ نیا  زا  ار  ناسنا  هک  داد  شزومآ  ار  یتراشب  درک و  یگدنز  نیمز  رد  یسیع 
رادنامیا دنزرف  کی  تمرح  هب  ار  وا  تخاس و  اھر  تسا  نمیرھا  دنزرف  کی  وا  هک 

قباطم درک و  هظعوم  ار  نآ  شراگزور  رد  هک  روطنآ   ، یسیع مایپ   . داد اقترا  دنوادخ 
شنایب ِزور  نآ  رد  ناسنا  یونعم  یاھیراوشد  یارب  رثؤم  ۀراچ  کی   ، درک یگدنز  نآ 

ار شتقیقح  حور  دوخ  یاج  هب   ، تسا هدرک  کرت  ار  ایند  ًاصخش  وا  هک  نونکا  . و  دوب
یارب ، و  دنک یگدنز  ناسنا  رد  هک  هدش  یحارط  نینچ  تقیقح  حور   . دتسرف یم 
اھناسنا زا  دیدج  هورگ  رھ  هک  یروط   ، دنک ییوگزاب  ار  یسیع  مایپ  دیدج  لسن  رھ 

ار دنوادخ  تراشب  ۀدش  زور  هب  نیون و  ۀخسن  کی  دوش  یم  رھاظ  نیمز  یور  هک 
یھورگ تیادھ  یصخش و  یرگنشور  نیا  هک  یا  هنوگ  هب  تسرد   ، دشاب هتشاد 
ناسنا عونتم  دیدج و  هتسویپ  یونعم  یاھیراوشد  یارب  رثؤم  ۀراچ  کی  دناوتب 

. دشاب

کرد اریز   ، تسا تقیقح  ندومن  یصخش  جیورت و  حور  نیا  تیرومأم  نیتسخن  هتبلا 
زا دوصقم   ، دعب  . تسا یرشب  یدازآ  لکش  نیرتالاب  ۀدنریگ  رب  رد  هک  تسا  تقیقح 
نایم رد  یسیع  ندوب  دوجو  اب   . تسا رادنامیا  ندوب  میتی  ساسحا  یدوبان  حور  نیا 

یمامت  ، دنیزگ ینکس  اھناسنا  بلق  رد  دمآ  یمن  تقیقح  حور  رگا   ، اھناسنا
. دندرک یم  ییاھنت  ساسحا  کی  نارادنامیا 

بقاعتم یاطعا  یارب  ار  لامرن  یاھناسنا  ناھذا  یمامت  رسپ  حور  یاطعا  نیا 
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. تخاس هدامآ  رثؤم  یا  هنوگ  هب  رشب  عون  یمامت  هب  هدننک ) میظنت   ) ردپ حور  یناھج 
ود رھ  هدننیرفآ  رسپ  یناھج و  ردپ  حور   ، تقیقح حور  نیا   ، صخشم تھج  کی  زا 

. تسا

هدناشفا ِتقیقح  حور  زا  دیشاب  هتشاد  راظتنا  هک  دیوشن  بکترم  ار  هابتشا  نیا 
یھاگآدوخ کی  شدوخ  زا  زگرھ  حور   . دیشاب هاگآ  تدش  هب  ینالقع  روط  هب  هدش 

داد شزومآ  زاغآ  زا  یسیع   . رسپ  ، لیئاکیم زا  یھاگآ  کی  طقف  هکلب   ، دنک یمن  داجیا 
اب امش  یناحور  یمدمھ  تابثا  ور  نیا  زا   . دیوگ یمن  نخس  شدوخ  نوماریپ  حور  هک 
زا امش  ۀبرجت  رد  هکلب   ، دوش یمن  تفای  حور  نیا  زا  امش  یھاگآ  رد  تقیقح  حور 

. لیئاکیم اب  هتفای  شیازفا  یناحور  یمدمھ 

، و دنمھفب دنروآ و  دای  هب  ار  داتسا  تاملک  دنک  کمک  اھناسنا  هب  ات  دمآ  نینچمھ  حور 
. دنک ریسفت  ون  زا  دزاس و  نشور  نیمز  رد  ار  وا  یگدنز  هک  نیا  رگید 

یاھشزومآ تایعقاو  دھاش  دنک  کمک  رادنامیا  هب  دمآ  تقیقح  حور   ، سپس
روطنآ زین  ، و  دشاب درک  یگدنز  نآ  قباطم  مسج  رد  هک  روطنآ  وا  یگدنز  یسیع و 
ِراذگ لاح  رد  لسن  رھ  رادنامیا  رھ  رد  هزات  ون و  زا  نآ  قباطم  هرابود  نونکا  وا  هک 

. دنک یم  یگدنز  دنوادخ  ۀدش  رپ  حور  زا  نادنزرف 

هب ار  نارادنامیا  یمامت  ات  دیآ  یم  ًاعقاو  تقیقح  حور  هک  دسر  یم  رظن  هب  ور  نیا  زا 
یھاگآ دشر  لاح  رد  هدنز و  ۀبرجت  شرتسگ  لاح  رد  شناد  هب   ، تقیقح یمامت 
. دوش نومنھر   ، دنوادخ اب  زارف  لاح  رد  هنادواج و  یدنزرف  ِتیعقاو  ِیونعم 

دنوادخ تساوخ  هب  هک  ناسنا  یزاسراکشآ  کی  هک  درک  یگدنز  ار  یتایح  یسیع 
رد شالت  ًالمع  هک  یناسنا  رھ  یارب  هنومن  کی  هن   ، دشاب یم  تسا  هدش  میلست 

زیخاتسر بیلص و  یور  وا  گرم  هارمھ  هب   ، مسج رد  تایح  نیا   . دنک یم  یور  هلابند 
ات دوب  هدش  هتخادرپ  هنوگ  نیدب  هک  دش  هیدف  دیدج  تراشب  کی  ًاروف  وا  بقاعتم 

اب  . دنک دیرخزاب   ، هدش هدرزآ  یادخ  کی  تیموکحم  زا   ، نمیرھا لاگنچ  زا  ار  ناسنا 
تیعقاو کی  نیا   ، دش عقاو  فیرحت  دروم  دایز  ۀزادنا  هب  تراشب  نیا  هچ  رگ   ، دوجو نیا 

نیداینب و قیاقح  زا  یرایسب  یسیع  نوماریپ  دیدج  مایپ  نیا  هک  دنام  یم  یقاب 
ای رید  . و  دومن لمح  دوخ  اب  ار  دنوادخ  توکلم  نوماریپ  وا  نیشیپ  تراشب  یاھشزومآ 
ات تشگ  دھاوخ  رادیدپ  اھناسنا  یردارب  دنوادخ و  ندوب  ردپ  ِناھنپ  قیاقح  نیا   ، دوز

. دزاس نوگرگد  رثؤم  یا  هنوگ  هب  ار  رشب  عون  یمامت  ندمت 

گرزب تفرشیپ  دشر و  رد  یونعم  رظن  زا  هجو  چیھ  هب  ینالقع  یاھاطخ  نیا  اما 
، تقیقح حور  یاطعا  زا  دعب  هام  کی  زا  رتمک  رد   . دومنن داجیا  لالتخا  رادنامیا 
داتسا اب  زیمآرھم  یصخش و  طابترا  رد  هک  یلاس  راھچ  ًابیرقت  هب  تبسن  نویراوح 

زا تیعقاو  نتخاس  نیشناج  نیا   . دنتشاد یرتشیب  یدرف  یونعم  تفرشیپ  دندوب 
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هب دنوادخ  یدنزرف  تراشب  ۀدنھد  تاجن  تقیقح  یاج  هب  یسیع  نتساخرب  گرم 
نیا  ، سکع هب   . درکن داجیا  لالتخا  اھنآ  یاھشزومآ  عیرس  شرتسگ  رد  هجو  چیھ 

زا وا و  صخش  نوماریپ  دیدج  یاھشزومآ  اب  یسیع  مایپ  نتفرگ  رارق  عاعشلا  تحت 
لیھست دایز  ۀزادنا  هب  ار  شوخ  ربخ  ۀظعوم  دسر  یم  رظن  هب  وا  نتساخرب  گرم 

. دومن

دروم یمومع  روط  هب  نانچ  ماگنھ  نیا  رد  ًادودح  هک  حور “ اب  دیمعت  لسغ   ” ترابع
قیدصت تقیقح و  حور  ۀیدھ  نیا  ۀناھاگآ  شریذپ  ًافرص   ، تفرگ رارق  هدافتسا 

هک یحور  تاریثأت  یمامت  شیازفا  کی  ناونع  هب  ار  یحور  نیون  تردق  نیا  یصخش 
. دومن ناشن  دوب  هدش  هبرجت  سانش  ادخ  یاھناور  طسوت  ًاقباس 

ۀیطع کی  تیادھ  شزومآ و  ضرعم  رد  ناسنا   ، تقیقح حور  یاطعا  ماگنھ  زا 
ِحور ؛  تقیقح حور   ، رسپ حور  ؛  رکف ۀدننک  میظنت   ، ردپ حور  دراد : رارق  هناگ  هس  یحور 

. سدقلا حور   ، حور

رارق ناھج  یحور  تاریثأت  ۀناگتفھ  ۀبذاج  فعاضم  ذوفن  تحت  رشب  عون  تھج  کی  زا 
روای حور  تفھ  یجیردت  سامت  ضرعم  رد  اھناسنا  نیزاغآ  یلماکت  یاھداژن   . دراد

کرد نابدرن  رد  ناسنا  هک  روطنیمھ   . دنراد رارق  یلحم  ناھج  ردام  حور  ِنھذ 
ماجنارس یحور  رتالاو  ریثأت  تفھ   ، دور یم  شیپ  الاب  یوس  هب  یونعم  ینالقع و 

رد تارک  حور  تفھ  نیا  . و  دننیزگ ینکس  وا  نورد  رد  دنریگ و  رارق  وا  زارف  رب  دنیآ  یم 
: دنتسھ اھنیا  تفرشیپ  لاح 

. رکف ناگدننک  میظنت  یناھج —  ردپ  ۀدش  اطعا  حور  - 1

یاھلاناک یخرب  اھناھج و  ناھج  یحور  ۀبذاج  نادواج —  رسپ  یحور  روضح  - 2
. یحور ًامامت  یناحور  یرایمھ 

عبنم  ، شنیرفآ یمامت  ِیناھج  نھذ  حور –  نارکیب —  حور  یحور  روضح  - 3
. هدنورشیپ دنمشوھ  یاھورین  یمامت  ِینالقع  ِیگتسبمھ  یحور 

حور ناونع  هب  ًامومع  هک   ، تقیقح حور  هدننیرفآ —  رسپ  یناھج و  ردپ  حور  - 4
. دوش یم  هدروآ  رامش  هب  ناھج  رسپ 

ِحور ناونع  هب  ًامومع  هک   ، سدقلا حور  ناھج —  ردام  حور  نارکیب و  حور  ِحور  - 5
. دوش یم  هدروآ  رامش  هب  ناھج  حور 

. یلحم ناھج  ِنھذ  روای  حور  تفھ  ناھج —  ردام  حور  ِحور  نھذ –  - 6
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ۀدنبای زارف  یاھناسنا  ِدیدج  مان  یواح  حور  اھحور —  ، و  نارسپ  ، ردپ حور  - 7
تشھب یرکف  ۀدننک  میظنت  اب  هتفای  دلوت  حور  زا  ِناسنا  ناور  دنویپ  زا  دعب  ملاع 
یتشھب هاپس  تیعضو  یگتفای  لالج  تینابر و  هب  بقاعتم  یبایتسد  زا  دعب  و 

. تیاھن

هب ندرک  کمک  یارب  هک  ار  یحور  ۀیطع  نیرخآ  تقیقح  حور  یاطعا  بیترت  نیدب  و 
شنامدرم ایند و  یارب  تسا  هدش  یحارط  دنوادخ  یارب  هنایارگزارف  یوجتسج 

. دروآ

داد خر  هچ  تساکیطنپ  رد  - 3

طوبرم تساکیطنپ  زور  نیزاغآ  تایاکح  اب  بیرغ  بیجع و  یاھشزومآ  یرایسب 
نآ رد   ، دیدج راگزومآ   ، تقیقح حور  هک  زور  نیا  یاھدادخر  دعب  ناراگزور  رد   . تشگ

ناوارف ییارگ  تاساسحا  ۀنادرخبان  عویش  اب   ، دنیزگ ینکس  رشب  عون  اب  ات  دمآ 
نداد شزومآ   ، رسپ ردپ و  ۀتفای  ناروف  حور  نیا  یلصا  تیرومأم   . تسا هدش  هابتشا 
تسا تینابر  قیاقح  اھنیا   . تسا رسپ  ششخب  ردپ و  رھم  قیاقح  ۀرابرد  اھناسنا 
لماک روط  هب  رتکاراک  یھلا  رگید  یاھیگژیو  یمامت  زا  شیب  دنناوت  یم  اھناسنا  هک 

تشرس ردپ و  یحور  تعیبط  یزاسراکشآ  ریگرد  ًاودب  تقیقح  حور   . دننک کرد 
راکشآ اھناسنا  هب  ار  دنوادخ   ، مسج رد   ، هدننیرفآ رسپ   . تسا رسپ  یقالخا 

. دزاس یم  راکشآ  اھناسنا  هب  ار  هدننیرفآ  رسپ   ، بلق رد   ، تقیقح حور  ؛  تخاس
ًافرص وا   ، دروآ یم  رواب  هب  یحور “ یاھ  هویم   ” شیگدنز رد  ناسنا  هک  یماگنھ 

. دھد یم  ناشن  تخاس  راکشآ  شدوخ  ینیمز  یگدنز  رد  داتسا  هک  ار  ییاھیگژیو 
یسیع درک —  یگدنز  تیصخش  کی  تروص  هب  دوب  نیمز  رد  یسیع  هک  یماگنھ 

“ نیون راگزومآ   ” ِنیزگ ینکس  حور  ناونع  هب  تساکیطنپ  ماگنھ  زا  داتسا   . یرصان
یگدنز ون  زا  تقیقح  ۀتفای  شزومآ  رادنامیا  رھ  ۀبرجت  رد  ار  شتایح  تسا  هتسناوت 

. دنک

، تسا تخس  دتفا  یم  قافتا  یرشب  یگدنز  کی  لوط  رد  هک  اھزیچ  یرایسب  مھف 
دبای و یم  الیتسا  نآ  رد  تقیقح  هک  تسا  یناھج  نیا  هک  هدیا  نیا  شریذپ  و 

هک دسر  یم  رظن  هب  نینچ  هاگھگ   . تسا راوشد  دوش  یم  زوریپ  نآ  رد  یراکتسرد 
لیلحت رد  ایآ   . تسا بلاغ  هانگ —  ییاسراپان —  ، و  تقادص مدع   ، غورد  ، ارتفا

. و دوش یم   ، یرآ ؟  دوش یم  زوریپ  یتلادع  یب  ، و  هانگ  ، ترارش رب  نامیا  ییاھن 
اب ِقولخم  ِنامیا  یکین و  ِتقیقح  هک  تسا  یا  هنادواج  هاوگ  یسیع  گرم  یگدنز و 

رخسمت بیلص  یور  ار  یسیع  اھنآ   . دوب دھاوخ  قحم  هشیمھ  هدش  تیادھ  حور 
زور نآ  رد  “ . دھد تاجن  ار  وا  دیآ  یم  دناودخ  ایآ  مینیبب  دیراذگب  : ” دنتفگ ، و  دندرک
گرم زا  دادماب  رد  اما   ، دیسر یم  رظن  هب  کیرات  زیچ  همھ  یسیع  ندش  بولصم 
زاب تساکیطنپ  زور  رد  ؛ و  دوب کانبات  دنمھوکش  یا  هنوگ  هب  یسیع  نتساخرب 
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زا ییاھر  بسک  لابند  هب  هنانیبدب  ِیدیمون  بھاذم   . دوب رتنامداش  رتکانبات و 
زیامتم نایاپ  یب  تحارتسا  باوخ و  اب  دنقاتشم  اھنآ  ؛  دنتسھ یگدنز  یاھراب 

تراشب کی  یسیع  بھذم   . دنتسھ یودب  تشحو  سرت و  بھاذم  اھنیا   . دنوش
دیدج بھذم  نیا   . دوش مالعا  القت  لاح  رد  تیرشب  هب  دیاب  هک  تسا  نامیا  نیون 

. تسا قشع  ، و  دیما  ، نامیا رب  ینتبم 

ار دوخ  تابرض  نیرت  خلت  ، و  نیرت هناملاظ   ، نیرت تخس  یناسنا  تایح   ، یسیع یارب 
ماجنا یارب  خسار  مزع  ، و  تماھش  ، نامیا اب  ار  اھیدیمون  نیا  درم  نیا  ؛ و  دوب هدز 

شکانتشحو تیعقاو  یمامت  رد  یگدنز  اب  یسیع   . داد خساپ  شردپ  تساوخ 
رازبا کی  ناونع  هب  بھذم  زا  وا   . تشگ هریچ  نآ  رب  گرم  رد  یتح  دش و  وربور 
یگدنز نیا  زا  نتخیرگ  ددصرد  یسیع  بھذم   . درکن هدافتسا  یگدنز  زا  ییاھر 
بھذم  . ددرگ دنم  هرھب  رگید  یدوجو  راظتنا  لاح  رد  یماکداش  زا  ات  دیآ  یمنرب 

هک ار  یتایح  ات  دنک  یم  مھارف  ار  یونعم  رگید و  یدوجو  شمارآ  یداش و  یسیع 
. دشخب یلاعت  دھد و  دوبھب  دننک  یم  یگدنز  مسج  رد  نونکا  اھناسنا 

زا بیلص  یور  وا   . تسین یسیع  بھذم   ، دشاب نویفا  کی  مدرم  یارب  هک  یبھذم 
اھناسنا یمامت  یور  هک  وا  حور  ، و  درک عانتما  هدننک  سح  یب  یوراد  ندیشون 
تیادھ الاب  یوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یناھج  دنمورین  ریثأت  کی  دش  هتخیر 

یورین نیرتدنمتردق  یونعم  ۀنارگن  هدنیآ  قایتشا   . دنار یم  شیپ  هب  ار  وا  دنک و  یم 
شیپ ناور  اھنت  تقیقح  ۀدنریگارف  رادنامیا   . تسا ایند  نیا  رد  نار  شیپ  دوجوم 

. تسا نیمز  رد  کاب  یب  هدنور و 

یاھدنب دیق و  یلم و  یاھتیدودحم  یمامت  یسیع  بھذم  تساکیطنپ  زور  رد 
دوجو دنوادخ  حور  هک  ییاج  : ” دراد تقیقح  هشیمھ  یارب  نیا   . تسکش ار  یداژن 

هب داتسا  یصخش  ۀیدھ  تقیقح  حور  زور  نیا  رد  “ . دراد دوجو  یدازآ   ، دشاب هتشاد 
هب تیحالصاب  نارادنامیا  هک  دش  اطع  روظنم  نیا  هب  حور  نیا   . دش ناسنا  رھ 

حور تفایرد  ۀبرجت  اھنآ  اما   ، دننک هظعوم  ار  دنوادخ  توکلم  تراشب  رترثؤم  یا  هنوگ 
نیودت هاگآدوخان  روط  هب  هک  یدیدج  تراشب  زا  یشخب  یاج  هب  ار  هدش  هتخیر 

. دنتفرگ هابتشا  دندرک  یم 

قداص نارادنامیا  یمامت  هب  تقیقح  حور  هک  دینکن  یشوپ  مشچ  تیعقاو  نیا  زا 
درم و تسیب  دصکی و  یمامت   . دماین نویراوح  هب  طقف  یحور  ۀیدھ  نیا   . دش اطع 
هک روطنامھ   ، دندرک تفایرد  ار  دیدج  راگزومآ  دندوب  هدمآ  درگ  الاب  قاتا  رد  هک  ینز 
عون هب  دیدج  راگزومآ  نیا   . دندرک تفایرد  ایند  رساترس  بلق  شوخ  مدرم  یمامت 
کرد مھف و  یارب  تیفرظ  تقیقح و  هب  قشع  قباطم  ناور  رھ  ، و  دش اطعا  رشب 

نانھاک و کلمت  زا  نیتسار  بھذم  ماجنارس   . دومن تفایرد  ار  وا  یونعم  تایعقاو 
یاھناور کت  کت  رد  ار  دوخ  یعقاو  یلجت  دوش و  یم  اھر  سدقم  تاقبط  یمامت 

. دبای یم  اھناسنا 
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هک ظاحل  نیدب   ، دزاس یم  افوکش  ار  یرشب  ندمت  عون  نیرتالاب  یسیع  بھذم 
مالعا ار  صخش  نآ  سدقت  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  یونعم  تیصخش  عون  نیرتالاب 

. دراد یم 

تسا و لاکیدار  هن  هک  تخاس  رسیم  ار  یبھذم  تساکیطنپ  رد  تقیقح  حور  ندمآ 
. ناوج هن  دراد و  هطلس  نآ  رب  لاسنھک  هن  ؛  ون هن  تسا و  هنھک  هن  ؛  راک هظفاحم  هن 

مھارف نامز  هاگرگنل  یارب  ار  یتباث  ۀطقن  یسیع  ینیمز  یگدنز  تیعقاو 
یبھذم نایاپ  یب  دشر  یدبا و  طسب  تقیقح  حور  یاطعا  هک  یلاح  رد   ، دزاس یم 

حور  . دزاس یم  مھارف  دومن  مالعا  هک  ار  یتراشب  درک و  یگدنز  نآ  قباطم  وا  هک  ار 
شرتسگ و لاح  رد  بھذم  کی  راگزومآ  وا  ؛  دنک یم  تیادھ  تقیقح  یمامت  هب 
نیا  . تسا یزاسراکشآ  لاح  رد  ِیھلا  نایاپ و  یب  تفرشیپ  ِدشر  لاح  رد  هشیمھ 
ناسنا دنزرف  ِتشرس  صخش و  رد  هک  تقیقح  ۀدنیوج  رادنامیا  یارب  دیدج  راگزومآ 

. دوب دھاوخ  یزاسراکشآ  لاح  رد  دبا  یارب  تشگ  راکشآ  یھلا  رایسب  یا  هنوگ  هب 

طسوت نالوسر  ۀظعوم  شریذپ  و  نیون “ راگزومآ   ” یاطعا هب  هک  ییاھیلجت 
دندش عمج  مھ  رود  میلشروا  رد  هک  ییاھتلم  نوگانوگ و  یاھداژن  یاھناسنا 
تراشب هک  دوب  انب   . دھد یم  ناشن  ار  یسیع  بھذم  ندوب  یناھج  تسا  طوبرم 

زور نیا   . دوشن تیوھ  نییعت  صاخ  نابز  ای   ، گنھرف  ، داژن چیھ  اب  دنوادخ  توکلم 
دیق و زا  یسیع  بھذم  نتخاس  اھر  یارب  حور  گرزب  شالت  دھاش  تساکیطنپ 
یور حور  نتخیر  شیامن  نیا  زا  دعب  یتح   . دوب نآ  یدوھی  ۀدیسر  ثرا  هب  یاھدنب 
رییغت هب  ار  دوھی  نید  تاموزلم  هک  دندرک  شالت  ادتبا  رد  نویراوح   ، اھناسنا یمامت 
لکشم دوخ  یمیلشروا  ناردارب  اب  سلوپ  یتح   . دننک لیمحت  دوخ  یاھ  هداد  شیک 

عانتما دزاس  یدوھی  موسر  نیا  عبات  ار  نایدوھیریغ  هک  نیا  زا  وا  اریز   ، تشاد
تحت هک  دوش  یدج  یاطخ  نیا  بکترم  هک  یا  هدش  راکشآ  بھذم  چیھ   . درک یم 
ای  ، یعامتجا  ، یداژن ۀدش  تیبثت  موسر  اب  ای  دریگ  رارق  یلم  گنھرف  کی  ذوفن 

. دبای شرتسگ  ایند  یمامت  هب  دناوت  یمن  دوش  طوبرم  یداصتقا 

راتفر ، و  سدقم یاھناکم   ، اھنییآ  ، لاکشا یمامت  زا  لقتسم  تقیقح  حور  یاطعا 
حور هک  یماگنھ   . دندرک تفایرد  ار  نآ  یلجت  تیمامت  هک  دوب  ییاھنآ  طسوت  صاخ 
، و دندوب هتسشن  اجنآ  ًافرص  اھنآ   ، دمآ دندوب  هدمآ  درگ  الاب  قاتا  رد  هک  ییاھنآ  رب 

. دش اطع  رھش  رد  زین  هدکھد و  رد  حور   . دندوب شوماخ  یاعد  لوغشم  طقف 
کی هب  تدابع  رکفت و  اھلاس  یارب  اھنت  هکی و  روط  هب  نویراوح  هک  تشادن  یترورض 
تقو همھ  یارب  تساکیطنپ   . دننک تفایرد  ار  حور  ات  دنورب  یرانک  هب  تولخ  ناکم 

. دزاس یم  ادج  بولطم  ۀژیو  یاھطیحم  روصت  زا  ار  یونعم  ۀبرجت  ۀدیا 

زا ار  داتسا  بھذم  هک  دوب  هدش  یحارط  نیا  یارب  نآ  یونعم  ۀیطع  اب   ، تساکیطنپ
نیا ناراگزومآ  ؛  دزاس اھر  هشیمھ  یارب  یکیزیف  یورین  هب  اھیگتسباو  یمامت 

ششخب اب  دیاب  اھنآ   . دنا هدش  زیھجت  یناحور  یاھحالس  اب  نونکا  نیون  بھذم 
******ebook converter DEMO Watermarks*******



ریخست ار  ایند  ات  دنورب  نوریب  هب  راشرس  رھم  ، و  دننام یب  کین  تساوخ   ، غیرد یب 
ار ترفن  قشع  اب   ، دنوش هریچ  ترارش  رب  یکین  اب  هک  دنا  هدش  زیھجت  اھنآ   . دنزاس

دوبان ار  سرت  تقیقح  رب  ینتبم  ۀدنز  هناروھتم و  نامیا  کی  اب  ؛  دنزاس بولغم 
لعفنم زگرھ  شبھذم  هک  دوب  هداد  شزومآ  شناوریپ  هب  شیپ  زا  یسیع   . دنزاس

نتخاس راکشآ  رد  دوخ و  ۀدنیاشخب  تمدخ  رد  دوب  انب  هشیمھ  وا  نویراوح  ؛  تسین
یادخ  ” ناونع هب  هوھی  هب  رگید  نارادنامیا  نیا   . دنشاب تبثم  لاعف و  ناشرھم 

ردپ دنوادخ و   ” ناونع هب  ار  هنادواج  تیھولا  نونکا  اھنآ   . دندرک یمن  هاگن  نایرکشل “
، دنتفای تسد  تفرشیپ  نیا  هب  اھنآ   . دنتسیرگن یم  حیسم “ یسیع  راگدنوادخ 

دنوادخ هک  ار  تقیقح  نیا  دنتسناوت  یمن  یا  هزادنا  ات  اھنآ  رگا  یتح   ، لقادح
. دننک کرد  لماک  روط  هب  دشاب  یم  درف  رھ  یناحور  ردپ  نینچمھ 

، دشخبب ار  یصخش  یاھبیسآ  هک  درک  اطع  ییورین  یناف  ناسنا  هب  تساکیطنپ 
رطخ طیارش  رد   ، دنک ظفح  ار  ندوب  نیریش  یتلادع  یب  نیرتدیدش  ۀحوبحب  رد 

یاورپ یب  یاھشنک  اب  ار  مشخ  رفنت و  یاھترارش  ، و  دنامب یقاب  توافت  یب  کانلوھ 
یاھیناریو نایم  زا  شخیرات  لوط  رد  ایشنروی   . دبلط شلاچ  هب  ییابیکش  زیمآرھم و 

نیا رد  ناگدننک  تکرش  ۀمھ   . تسا هدرک  روبع  یا  هدننک  دوبان  گرزب و  یاھگنج 
؛ تشاد دوجو  زوریپ  درف  کی  اھنت   . دندش هجاوم  تسکش  اب  کانتشحو  یاھالقت 

وا  . دمآ نوریب  هتفای  نوزف  ۀزاوآ  کی  اب  خلت  یاھالقت  نیا  زا  هک  دوب  نت  کی  اھنت 
رد رتھب  ندمت  کی  زار   . دوب یکین  اب  ترارش  رب  یگریچ  وا  تراشب  ، و  یرصان یسیع 

لباقتم دامتعا  زیمآرھم و  کین  تساوخ   ، ناسنا یردارب  نوماریپ  داتسا  یاھشزومآ 
. تسا هتفھن 

راکشآ دوب  ادخ  یوجتسج  رد  هک  ار  یناسنا  طقف  بھذم  تساکیطنپ  ماگنھ  ات 
اما  ، تسا دنوادخ  یوجتسج  رد  زونھ  ناسنا   ، تساکیطنپ ماگنھ  زا  ؛  دوب هتخاس 
تسا ناسنا  یوجتسج  رد  نینچمھ  هک  دشخرد  یم  ایند  زارف  رب  ییادخ  یامنرود 

. دتسرف یم  وا  رد  ندیزگ  ینکس  یارب  ار  شحور  تفای  ار  وا  هک  یماگنھ  و 

بھاذم لوصا  رد  نانز   ، دش رجنم  تساکیطنپ  هب  هک  یسیع  یاھشزومآ  زا  شیپ 
یتبترم چیھ  هک  نیا  ای  دندوب و  رادروخرب  یکدنا  یونعم  بترم  زا  رت  یمیدق 

اب دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنوادخ  توکلم  یردارب  رد  نز   ، تساکیطنپ زا  دعب   . دنتشادن
ار ینامسآ  یحور  ۀژیو  ۀیدھ  نیا  هک  یرفن  تسیب  دصکی و  نایم  رد   . دوب ربارب  درم 

روط هب  ار  تاکرب  نیا  اھنآ  ، و  دنتشاد دوجو  یدایز  یراوح  نانز  دندرک  تفایرد 
دھد هزاجا  دوخ  هب  دناوت  یمن  رگید  درم   . دندرک تمسق  رادنامیا  نادرم  اب  یواسم 
روطنیا تسا  نکمم  یسیرف   . دروآرد دوخ  راصحنا  رد  ار  یبھذم  تمدخ  درکراک  هک 
ایند هب  یدوھیریغ  کی  ای   ، یمازج کی   ، نز کی   ” هک دزادرپب  ادخ  زا  یرازگرکش  هب 

تاضیعبت یمامت  زا  هشیمھ  یارب  نز  یسیع  ناوریپ  نایم  رد  اما   ،“ تسا هدماین 
تاضیعبت یمامت  تساکیطنپ   . تسا هتفای  ییاھر  تیسنج  ینبم  رب  یبھذم 
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بصعت ای   ، یعامتجا تساک   ، یگنھرف یاھتوافت   ، یداژن زیامت  رب  ینتبم  یبھذم 
دایرف دیدج  بھذم  رد  نارادنامیا  نیا  هک  تسین  بیجع   . تخاس وحم  ار  یسنج 

“. دراد دوجو  یدازآ   ، دشاب دنوادخ  حور  هک  ییاج   ” هک دندروآ  یمرب 

اھنآ ، و  دنتشاد روضح  رادنامیا  تسیب  دصکی و  نایم  رد  ود  رھ  یسیع  ردارب  ردام و 
تفایرد ار  هتخیر  نورب  حور  نینچمھ  نویراوح  یداع  هورگ  نیا  یاضعا  ناونع  هب 

هب  . دندرکن تفایرد  یرتشیب  کین  ۀیدھ  چیھ  دوخ  نارای  هب  تبسن  اھنآ   . دندرک
نایاپ تساکیطنپ   . دشن اطع  یا  هژیو  ۀیدھ  چیھ  یسیع  ینیمز  ۀداوناخ  یاضعا 

. دومن ناشن  ار  سدقم  یاھ  هداوناخ  هب  تاداقتعا  ۀیلک  هژیو و  یاھتناھک 

اھنآ  . دندوب هداد  تسد  زا  یدایز  زیچ  یسیع  یارب  نویراوح  تساکیطنپ  زا  شیپ 
. دندوب هدرک  ینابرق  ار  دوخ  لغاشم  ، و  یویند لاوما   ، ناتسود  ، اھ هداوناخ   ، لزانم

هیدھ قیرط  زا  رسپ  ردپ و  ، و  دندرک ادھا  ادخ  هب  ار  ناشدوخ  تساکیطنپ  رد  اھنآ 
ندیزگ ینکس  یارب  ار  ناشحور  اھنآ   . دنداد ناشن  شنکاو  ناسنا  هب  ناشوخ  نداد 

ۀبرجت کی  حور  نتفای  دوخ و  نداد  تسد  زا  ۀبرجت  نیا   . دنداتسرف اھناسنا  رد 
. دوب لامک  مامت و  فقو  دنمشوھ و  ِدوخ  ِمیلست  لمع  کی  نیا  ؛  دوبن یساسحا 

. دوب دنوادخ  تراشب  هب  نارادنامیا  نایم  رد  یونعم  داحتا  هب  ناوخارف  تساکیطنپ 
، هیفلدالیف رد  زیچ  نامھ   ، دمآ دورف  نویراوح  رب  میلشروا  رد  حور  هک  یماگنھ 
دندیزگ یم  ینکس  یقیقح  نارادنامیا  هک  رگید  یاھناکم  یمامت  رد  ، و  هیردنکسا
نارادنامیا ۀدوت  نایم  رد  ناور  ناج و  کی  اھنت   ” هک تشاد  تقیقح  ًالمع  نیا   . داد خر 
ایند هک  تسا  هدننک  دحتم  ریثأت  نیرتدنمتردق  یسیع  بھذم  “ . تشاد دوجو 

. تسا هتخانش  نونکات 

، اھتلم  ، اھھورگ  ، دارفا نداد  ناشن  دوخ  هک  دوب  هدش  یحارط  نیا  یارب  تساکیطنپ 
شنت رب  ردقنآ  هک  تسا  نداد  ناشن  دوخ  ِحور  نیا   . دھد شھاک  ار  اھداژن  و 

رشب عون   . دوش یم  نایامن  هدننک  ناریو  یاھگنج  تروص  هب  هاگ  هب  هاگ  هک  دیازفا  یم 
یناھج یریثأت  تقیقح  حور  ، و  دوش دحتم  یونعم  دروخرب  قیرط  زا  دناوت  یم  طقف 

. تسا یناگمھ  هک  تسا 

نومنھر نیا  هب  ار  هدننک  تفایرد  دزاس و  یم  هزیکاپ  ار  رشب  بلق  تقیقح  حور  ندمآ 
نیودت اھناسنا  یزورھب  دنوادخ و  تساوخ  قباطم  دنمفدھ  یتایح  هک  دوش  یم 
هدش هدیعلب  یراکادف  یحور  نیون  یاطعا  نیا  رد  یھاوخدوخ  ِیدام  حور   . دنک

رسپ خیرات  ِیسیع  هک  تسا  نیا  رگناشن  نونکا  ماگنھ و  نآ  رد  تساکیطنپ   . تسا
هب هک  یماگنھ   ، هدش هتخیر  نورب  حور  نیا  یداش   . تسا هدش  هدنز  ۀبرجت  ِیھلا 

، یوقم یوراد  کی  یتمالس  یارب   ، دوش یم  هبرجت  یرشب  یگدنز  رد  هناھاگآ  روط 
. تسا رادیاپ  یژرنا  کی  ناور  یارب  ، و  کرحم کی  نھذ  یارب 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



کت هک  تفایرد  تیفرظ  نتخاس  نییعت  هب  اما   ، درواین ار  حور  تساکیطنپ  زور  رد  اعد 
هب ار  یھلا  بلق  اعد   . دوب طوبرم  رایسب  دومن  یم  یگژیو  نییعت  ار  نادنمرواب  کت 
یرت قیمع  رتگرزب و  یاھلاناک  تاقوا  بلغا  اما   ، دھد یمن  تکرح  اطعا  رد  تواخس 
هک ییاھنآ  یاھناور  بولق و  هب  یھلا  یایاطع  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  داجیا  ار 
قیرط زا  ار  ناشراگدیرفآ  اب  هفقو  یب  تکراشم  هک  دنروآ  یم  رطاخ  هب  هنوگ  نیدب 

. دنوش یراج  دننک  ظفح  نیتسار  شتسرپ  هناقداص و  یاعد 
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دش و ریگتسد  شنانمشد  طسوت  یناھگان  رایسب  روط  هب  یسیع  هک  یماگنھ 
ۀیحور لماک  روط  هب  شنالوسر  نویراوح و   ، دیدرگ بولصم  تعرس  هب  دزد  ود  نایم 
بولصم ، و  ندروخ هنایزات   ، ندش هدیشک  دنب  هب   ، یریگتسد رکف   . دنتخاب ار  دوخ 

وا یاھرادشھ  اھشزومآ و  اھنآ   . دوب نارگ  رایسب  نویراوح  یارب  یتح   ، داتسا ندش 
رد مدرم  یمامت  دنوادخ و  هاگشیپ  رد   ” دوب نکمم  یتسار  هب  وا   . دندرک شومارف  ار 

تاجن تسناوت  یم  یتخس  هب  وا  اما   ،“ دشاب دنمتردق  یربمایپ  مالک  رد  لمع و 
. دزاس یم  ایحا  ار  لیئارسا  یھاشداپ  دنتشاد  دیما  اھنآ  هک  دشاب  یا  هدنھد 

یدیمون و زا  نآ  یشخب  ییاھر  اب   ، دیآ یم  یسیع  نتساخرب  گرم  زا  سپس 
تبحص وا  اب  دننیب و  یم  ار  وا  اھراب  اھنآ   . داتسا تیھولا  هب  ناشنامیا  تشگزاب 

هب دیوگ و  یم  دوردب  اھنآ  هب  اجنآ  رد  وا   ، درب یم  نوتیز  هوک  هب  ار  اھنآ  وا  ، و  دننک یم 
ات دننامب  میلشروا  رد  تسا  هتفگ  اھنآ  هب  وا   . ددرگ یمزاب  ردپ  دزن  هک  دیوگ  یم  اھنآ 

زور رد  . و  دیایب تقیقح  حور  هک  نیا  ات  دوش —  اطع  تردق  اھنآ  هب  هک  نیا 
ات دنور  یم  جراخ  هب  هراب  کی  هب  اھنآ  ، و  دیآ یم  دیدج  راگزومآ  نیا  تساکیطنپ 
کی عاجش  کاب و  یب  ناوریپ  اھنآ   . دننک هظعوم  دیدج  ییورین  اب  ار  ناشتراشب 
نیا بولق  رد  داتسا   . هدروخ تسکش  هدرم و  ربھر  کی  هن   ، دنتسھ هدنز  یادخ 

رد وا  ؛  تسین نیرتکد  کی  ادخ  اھنآ  ناھذا  رد  ؛  دنک یم  یگدنز  ناگدنھد  تراشب 
. تسا هدش  هدنز  دوجو  کی  اھنآ  ناور 

هراپ نان  لزنم  رد  دنداد و  همادا  دبعم  رد  لد  کی  خسار و  یمزع  اب  هزور  رھ  اھنآ  ”
دندرک و شیاین  ار  ادخ   ، دندروخ یبلق  یگناگی  یداش و  اب  ار  ناشکاروخ  اھنآ   . دندرک

دنوادخ مالک  دندوب و  رپ  حور  اب  یگمھ  اھنآ   . دندش عقاو  رھم  دروم  مدرم  یمامت  دزن 
بلق رد  یگمھ  دندروآ  یم  نامیا  هک  یمدرم  ۀدوت  . و  دندرک یم  نایب  تعاجش  اب  ار 
همھ ، و  دوبن شدوخ  زا  زین  اھنآ  زا  نت  کی  یاھ  هتفگ  یتح  ؛ و  دندوب هناگی  ناشناور  و 

“. دوب کرتشم  اھنآ  زیچ 

ندوب ردپ   ، دنوادخ توکلم  تراشب  ۀظعوم  یارب  یسیع  هک  ینادرم  نیا  یارب 
تراشب کی  اھنآ  ؟  تسا هداد  خر  هچ  دوب  هدرک  بوصنم  اھناسنا  ندوب  ردارب  دنوادخ و 
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یحور یژرنا  کی  اب  اھنآ  ؛  دنتسھ بات  بت و  رپ  دیدج  ۀبرجت  کی  اب  اھنآ  ؛  دنراد نیون 
رییغت هتساخرب  گرم  زا  یسیع  مالعا  هب  ناھگان  هب  نانآ  مایپ   . دنا هدش  رپ  دیدج 

گرتس یاھیتفگش  اھراک و  اب  ادخ  هک  یدرم   ، یرصان یسیع  : ” تسا هداد  تھج 
لیوحت دنوادخ  یھاگآ  شیپ  اب  ممصم و  یاروش  طسوت  هک  ار  وا  امش  ؛  دومن دییأت 
ناھد قیرط  زا  دنوادخ  هک  ار  ییاھزیچ  وا   . دیتشک دیتخاس و  بولصم  دش  هداد 
نیا دنوادخ   . دیناسر ماجنا  هب  هنوگ  نیدب  دوب  هداد  ربخ  شیپ  زا  ناربمایپ  یمامت 
هک وا   . تسا هتخاس  حیسم  مھ  ادخ و  مھ  ار  وا  دنوادخ   . درک هدنز  ار  یسیع 
ار حور  ۀدعو  دنوادخ  زا  تسا و  هدش  هدوتس   ، دراد رارق  دنوادخ  تسار  تسد 

هبوت  . تسا هدناشفا  دیونش  یم  دینیب و  یم  امش  هک  ار  نیا  وا   . تسا هدرک  تفایرد 
هدش هدیزگرب  امش  یارب  هک  ار  حیسم  ردپ  هک  ؛  دوش هدودز  امش  ناھانگ  ات  دینک 

وا اھزیچ  یمامت  میمرت  ناراگزور  ات  دیاب  تشھب  هک  یسیع  یتح   ، دتسرفب تسا 
“. دنک تفایرد  ار 

حیسم یسیع  دنوادخ  تراشب  هب  هاگان  هب   ، یسیع مایپ   ، دنوادخ توکلم  تراشب 
ار وا  نتساخرب  گرم  زا  ، و  گرم  ، یگدنز یاھتیعقاو  نونکا  اھنآ   . دوب هدرک  رییغت 
ندناسر نایاپ  هب  یارب  ار  ایند  نیا  هب  وا  عیرس  تشگزاب  هب  دیما  دندرک و  یم  مالعا 
هب نیزاغآ  نارادنامیا  مایپ  بیترت  نیدب   . دندرک یم  هظعوم  درک  زاغآ  هک  یراک 
طوبرم وا  مود  ندمآ  هب  دیما  شزومآ  هب  وا و  لوا  ندمآ  یاھتیعقاو  نوماریپ  هظعوم 

. تسا کیدزن  رایسب  دنتشادنپ  یم  اھنآ  هک  یدادخر   ، دوب

یسیع ؛  دش یم  یریگ  لکش  لاح  رد  تعرس  هب  یاسیلک  داقتعا  تشاد  حیسم 
یسیع  . دیآ یم  دراد  زاب  وا  ؛  داد هیدھ  ار  حور  وا  ؛  درم اھناسنا  یارب  وا  ؛  تسا هدنز 

رھ دنوادخ و  زا  اھنآ  نیون  یاھتشادرب  یمامت  دومن و  رپ  ار  اھنآ  یاھ  هشیدنا  یمامت 
راگدنوادخ ردپ  دنوادخ   ” هک نیون  نیرتکد  نیا  رطاخ  هب  اھنآ   . دومن نییعت  ار  رگید  زیچ 

اب ردپ  دنوادخ   ” هک یمیدق  مایپ  هب  هک  دندوب  هدز  قوذ  نآ  زا  شیب  تسا “ یسیع 
کی  ، دراد تقیقح   . دننک هجوت  تسا  درف  رھ  ردپ  یتح  و  اھناسنا “ یمامت  تبحم 

نیزاغآ تاعامتجا  نیا  رد  لاثم  یب  کین  تساوخ  هناردارب و  رھم  روآ  باجعا  یلجت 
هن  ، دوب یسیع  رد  نارادنامیا  یناحور  یرایمھ  کی  نیا  اما   . دمآ دوجو  هب  نارادنامیا 
اھنآ کین  تساوخ   . ینامسآ ردپ  توکلم  ۀداوناخ  رد  ناردارب  یناحور  یرایمھ  کی 
زا هن  ، و  تفرگ یم  همشچرس  یسیع  یاطعا  موھفم  زا  هک  دوب  یرھم  زا  یشان 
نانچ ، و  دندوب یداش  زا  راشرس  اھنآ   ، دوجو نیا  اب   . یناف ناسنا  یردارب  تخانش 

اھنآ یاھشزومآ  هب  اھناسنا  یمامت  هک  دنتسیز  ار  یریظن  یب  نیون و  یگدنز 
هدنز و ریسفت  زا  هدافتسا  گرزب  یاطخ  بکترم  اھنآ   . دندش بذج  یسیع  نوماریپ 

نآ یتح  اما   ، دندش تراشب  نآ  یاج  هب  توکلم  تراشب  اب  هطبار  رد  هنارگنشور 
. دوب هتخانش  ماگنھ  نآ  ات  رشب  عون  هک  دش  یبھذم  نیرتگرزب  رگنایامن 

هک یا  هدوت   ” . دوب ندمآ  دوجو  هب  لاح  رد  دیدج  یناحور  یمدمھ  کی  ایند  رد  ًاعطق 
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هراپ هب   ، نویراوح اب  یناحور  یرایمھ  اھشزومآ و  هب  خسار  یمزع  اب  دروآ  نامیا 
اب اھنآ  ؛  دندرک یم  ادص  رھاوخ  ردارب و  ار  رگیدکی  اھنآ  “ . داد همادا  اعد  هب  ، و  نان ندرک 
نیا  . دندرک یم  تمدخ  ارقف  هب  اھنآ  ؛  دندرک یم  مالس  رگیدکی  هب  سدقم  یا  هسوب 

یگدنز نامرف  بجوم  هب  اھنآ   . دوب شتسرپ  کی  زین  هدنز و  یناحور  یرایمھ  کی 
نارادنامیا اب  ناشلاوما  ندرک  تمسق  یارب  لیامت  یور  زا  هکلب   ، دنتشادن یعمج 

یرارقرب ندرک  لیمکت  یارب  یسیع  هک  دنتشاد  راظتنا  نانیمطا  اب  اھنآ   . ناشرایمھ
رد هتخیگنا  دوخ  ِندش  میھس  نیا   . ددرگ یم  زاب  اھنآ  لسن  لوط  رد  ردپ  توکلم 
لیلد نیا  هب  رما  نیا  ؛  دوبن یسیع  شزومآ  میقتسم  ۀبنج  کی  ینیمز  یاھییاراد 
دنتشاد رواب  دایز  نانیمطا  اب  رایسب و  تقادص  یور  زا  نانز  نادرم و  نیا  هک  داد  یور 

ار دنوادخ  توکلم  دناسر و  نایاپ  هب  ار  شراک  ات  ددرگ  زاب  تسناوت  یم  زور  رھ  وا  هک 
هناردارب ۀنارکف  یب  رھم  رد  تین  شوخ  ۀبرجت  نیا  ییاھن  جیاتن  اما   . دزاس رارقرب 

یمامت دنتخورف و  ار  دوخ  ییاراد  قداص  رادنامیا  نارازھ   . دوب راب  هودنا  راب و  تبیصم 
، نامز تشذگ  اب   . دندرک در  ار  دوخ  یدیلوت  یاھییاراد  ریاس  هدمع و  یاھ  هیامرس 
نایاپ هب  دوب “ هدش  میسقت  یواسم  روط  هب   ” هک یحیسم  شھاک  لاح  رد  عبانم 
یروآ عمج  هب  تسد  هیکاطنا  نارادنامیا  یدوز  هب   . دیسرن رخآ  هب  ایند  اما  دیسر — 

. دنھد تاجن  ندرم  یگنسرگ  زا  ار  میلشروا  رد  ناشرایمھ  نارادنامیا  ات  دندز  لوپ 

؛ دنتفرگ یم  نشج  نآ  ۀدش  رارقرب  نییآ  قباطم  ار  دنوادخ  ماش  اھنآ  اھزور  نیا  رد 
یرایمھ اب  هک  یھورگ  ییاذغ  ۀدعو  کی  ندروخ  روظنم  هب  اھنآ  هک  ینعم  نیدب 

ار ینابر  یاشع  نییآ  ماش  نایاپ  رد  دندمآ و  یم  مھ  درگ  دوب  هارمھ  یبوخ  یناحور 
. دندروآ یم  اج  هب 

لوط لاس  تسیب  ًابیرقت  ؛  دنداد یم  دیمعت  لسغ  یسیع  مان  هب  اھنآ  ادتبا  رد 
دیمعت لسغ  هب  عورش  سدقلا “ حور  ، و  رسپ  ، ردپ مان  هب   ” اھنآ هک  نیا  ات  دیشک 

یناحور یرایمھ  هب  شریذپ  یارب  هک  دوب  یزیچ  اھنت  دیمعت  لسغ   . دندومن
کی ًافرص  نیا  ؛  دندوبن رادروخرب  ینامزاس  چیھ  زا  زونھ  اھنآ   . دوب مزال  نارادنامیا 

. دوب یسیع  یردارب 

اھنآ هجوتم  نایقودص  رگید  راب  کی  ، و  دوب دشر  لاح  رد  تعرس  هب  یسیع  ۀقرف  نیا 
هدھاشم اھنآ   . دندش نارگن  تیعضو  نیا  اب  هطبار  رد  یکدنا  ردق  نایسیرف   . دندش

داجیا لالتخا  یدوھی  نیناوق  تیاعر  رد  هجو  چیھ  هب  اھشزومآ  زا  کیچیھ  هک  دندرک 
ات  ، دندومن یسیع  ۀقرف  ناربھر  ندرک  ینادنز  هب  عورش  نایقودص  اما   . دنک یمن 
هک  ، دنریذپب ار  لیئالامغ  مان  هب  یدوھی  ناراگزومآ  زا  یکی  زردنا  دندش  عناق  هک  نیا 
نیا رگا  اریز   ، دیراذگب اھنت  ار  اھنآ  دیرادرب و  تسد  نادرم  نیا  زا  : ” درک هیصوت  اھنآ  هب 
ادخ فرط  زا  رگا  اما  ؛  دش دھاوخ  هابت   ، دشاب اھناسنا  یوس  زا  راک  نیا  ای  زردنا و 

هعزانم ادخ  اب  هک  دوش  مولعم  ادابم   . دیریگب ار  نآ  ولج  دوب  دیھاوخن  رداق   ، دشاب
کی نآ  لابند  هب  ، و  دننک لابند  ار  لیئالامغ  زردنا  دنتفرگ  میمصت  اھنآ  “ . دینک یم 
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نوماریپ نیون  تراشب  نآ  یط  هک   ، دمآ دیدپ  میلشروا  رد  نوکس  شمارآ و  تقو 
. تفای شرتسگ  تعرس  هب  یسیع 

رد زیچ  همھ  هیردنکسا  زا  اھینانوی  زا  یدایز  دادعت  ندمآ  نامز  ات  بیترت  نیدب  و 
دندش و دراو  میلشروا  هب  ندور  نادرگاش  زا  نت  ود   . تفر شیپ  یبوخ  هب  میلشروا 
رد ابانرب  نافتسا و   . دندروآ دوجو  هب  یدایز  ناگدنھد  شیک  رییغت  اھینانوی  نایم  زا 
ۀزادنا هب  ردقنآ  دنمناوت  یاھینانوی  نیا   . دندوب اھنآ  نیزاغآ  ناگدنھد  شیک  رییغت  ۀرمز 

ینییآ موسر  ریاس  شتسرپ و  ِیدوھی  ۀویش  زا  ، و  دنتشادن یدوھی  هاگدید  دایز 
هک دوب  ینانوی  نارادنامیا  نیا  یاھدرکراک  . و  دندرک یمن  یوریپ  لماک  لوط  هب  ردقنآ 

نافتسا  . داد همتاخ  ار  نایقودص  نایسیرف و  یسیع و  یردارب  نایم  زیمآ  حلص  طباور 
هب عورش  داد  یم  شزومآ  یسیع  هک  هنوگ  نآ  هب  رتشیب  وا  ینانوی  راکمھ  و 

رد  . تخاس دراو  یدوھی  نانارمکح  اب  یروف  داضت  هب  ار  اھنآ  رما  نیا  ، و  دندرک هظعوم 
تفلاخم لباق  شخب  هب  وا  هک  یماگنھ   ، نافتسا یمومع  یاھ  هظعوم  زا  یکی 

نامھ رد  دنتشاذگ و  رانک  هب  ار  همکاحم  تافیرشت  یمامت  اھنآ   ، دیسر هظعوم 
. دریمب هک  نیا  ات  دندرک  وا  ندرک  راسگنس  هب  مادقا  هطقن 

، میلشروا رد  یسیع  هب  نارادنامیا  ینانوی  ینلک  ربھر   ، نافتسا بیترت  نیدب 
یمسر یھدنامزاس  یارب  صخشم  ۀزیگنا  دیدج و  شیک  دیھش  نیتسخن 
نارادنامیا هک  تخانش  نیا  اب  دیدج  نارحب  نیا   . دش یحیسم  نیزاغآ  یاسیلک 

وربور دنورب  شیپ  هقرف  کی  تروص  هب  یدوھی  شیک  لخاد  رد  دنناوت  یمن  رگید 
فرظ ؛ و  دنزاس ادج  ناروابان  زا  ار  دوخ  دیاب  هک  دندرک  تقفاوم  یگمھ  اھنآ   . تشگ

، و تفای نامزاس  سرطپ  یربھر  تحت  میلشروا  یاسیلک  نافتسا  گرم  زا  هام  کی 
. تشگ بوصنم  نآ  یراختفا  ربھر  ناونع  هب  یسیع  ردارب  بوقعی 

هک یروط   ، تشگ زاغآ  نایدوھی  طسوت  ناما  یب  دیدج و  رازآ  تیذا و  ناھگان  و 
تیحیسم هیکاطنا  رد  ًابقاعتم  هک   ، یسیع نوماریپ  دیدج  بھذم  لاعف  ناراگزومآ 

لمح رد   . دندز راج  ار  یسیع  دندرک و  تمیزع  یروتارپما  یاھ  هنارک  هب   ، دش هدیمان 
یاھرنویسیم نیا  ؛ و  دوب اھینانوی  ناتسد  رد  یربھر  سلوپ  نامز  زا  شیپ   ، مایپ نیا 

لابند ار  نیشیپ  ناراگزور  ِردنکسا  تکرح  ریسم   ، یتآ ناغلبم  نوچمھ   ، نیزاغآ
، و هینودقم هب  ریغص  یایسآ  هب  سپس  هیکاطنا و  هب  روص  هزغ و  هار  زا  ، و  دندومن

. دنتفر یروتارپما  یاھشخب  نیرترود  هب  مور و  هب  دعب 
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