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 آیٌعٍ طالیی
 

: ًاىـ  هوؼهَ  
ؿّىٌلکـاى ایي تارـات تا  ( چالم ظؼ هماتل تهؽیتتؽیي گتؿؼ -ایٌعٍ طالیی )ک کْچکتاب  يای

 کوینیْى تیي الوللیػؿ رْاب ؿاپْؿ کتابایي    .کـٍ فهیي کَ تا عطـ ؿّتـّمت هغآة امت

ّ ػؿ اى  تَ ًيـ ؿمیؼٍ ( ایٌؼٍ هيتـک ُوَ ها)هلل هتضؼ کَ تضت ػٌْاى  هضیٔ فینت ّ اًکياف

   .  هی کٌؼ، ًْىتَ ىؼٍ امتؼیؼ ِهيکالت ػوؼٍ کَ کـٍ فهیي ها ؿا ت

 

پیيٌِاػ ػولی تـای یک مت ( اّىْ)ًْینٌؼٍ آى ـ ػّؿًوای گیک پِلْی ػیًياى ػٌُؼٍ ایي کتاب 

ؿا تؼّ صََ  اًناى ُا کَّ ارتواػی  ؿّاًیهـُ یک تيغیٌ کَ فینت کـػًینت، تيـیت 

گام ُای تٌیاػی ایي کتاب . ٍ، هیثاىؼتونین کـػٌؼٍ گرٌـٍّ ُای گتيکل  ػؿ ػؿّى ّ تیـّى  یؼٌی

ٓالیی ایٌؼٍ ای  چَ ؿمؼ تَ -ٓـس هینافػ  تاهی تاىؼای تـایو یک آیٌؼٍ تيـٓیکَ تـای تيـ ؿا 

  .ؼػؿ ػمت ها تاىکَ 

 

ًوی امت ّ ُوَ تؼیؼٍ ىک تَ اى هی ًگـًؼ ّلی تافُن تـییـ تيـیت یک هنلَ ّاّش گـچَ توای 

فیثاتـیي هضَْل صیات کایٌات ؿا تَ هـتاًی هیؼُین ّ ایٌکَ ها تا رٌگ ُای اصوواًَ عْػ . ایؼ

ػؿ ُـ  ـّؿت امت ّاى ػولکـػ کَ كؼال ّ تَ .هگـ تافُن تـییـ ًوی ایؼتـای ُوَ ّاّش امت 

. امت ّلی تاف ُن تـییـ ًوی ایؼکاؿىٌاماى ّ هاُـیي تیي الوللی وام تهْؿػ تاییؼ  را  
  

. ّهت تَ عاهْىی هیگؾؿػتٌگـیؼ ماػت اگـ تَ   

 

ىاػـاى،  تيوْل مایٌل ػاًاى، ٌُـهٌؼاى، ّ ػؿ ُوَ را هـػم ؿّىٌلکـ ػؿ مـامـ رِاى

. ّرْػ ػاؿػ ػاػی ؿیو ملیؼاى، اكـاػ هيِْؿ ّتزاؿاى، ػکتْؿاى، هاًًْؼاًاى، رْاًاى، هضَلیي، 

کَ چوؼؿ  ًؼگـتٌپـًؼٍ ُا ؿا تـ ػؿعتاى کلکیي عْػ تیـّى اف تایؼ ػؿ مـامـ رِاى تلی ایي اكـاػ 

...................ّ كکـ کٌٌؼ کَ اًؼ ، ٓثیؼی ػؿ هَـّكیت ىاى فیـکاًَ  

 

ؿلٔ رـیاى ػاؿػ؟ یقیایا ّاهؼا تـ ؿّی فهیي چ  

  

ای ػؿ اًتظاؿ چَ ایٌؼٍ تؼزة هی کٌٌؼ کَ تـای اًِا تَ ّ ىاى كـّؿكکوني هاػؿاى تَ كکـ كـفًؼاى 

رٌگ ّ : تاؿ تاؿ تکـاؿ هیگـػػاعثاؿ چاؿ ػّتـ یکی پی ػیگـ ّ ػؿ توام ًوآ رِاى .  متىاى ا

... تغـیة اتوی، ... هيـ اّفّى مْؿاط ػؿ ... ، املضَ کیویاّی... هضطی، ... رٌگ، گـمٌگی، 

صیْاًات اف تیي ؿكتي ... ِای هٌآن صاؿٍ ییلتغـیة رٌگ... تـاکن ًلْك... گـهی کـٍ فهیي، 

....تيؼػ... هغؼؿات ... فیات ىؼى ػىتِا ... یابًا  

 

پل ىوا  اگـ ایي رـیاى ؿا تْهق ًؼُؼؿّىٌلکـ اهياؿ ّاهؼیت ُای تامق اّؿ ایٌنت کَ یکی اف 

یي کاؿ ؿا عْاٌُؼ ػؿ هؼؿت اًؼ ایا اًِا اى کناًیکَ آ؟ عْاُؼ کـػ یؿا ککاؿ چَ كکـ هیکٌیؼ ایي 

ایا  ًلغ هی تـًؼ ایا آًِا ایي کاؿ ؿا عْاٌُؼ کـػ؟رٌْى فػٍ اًِایی کَ ػؿ صالت كؼلی اف ػًیای  کـػ؟
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اًؼ کَ چنثیؼٍ ایي اكـاػ آى کناًی ًینتٌؼ کَ تَ ىکل ىؼْؿی یا ؿیـ ىؼْؿی تـ آى اؿفه ُا 

صال ػؿُن تـُن ؿماًؼٍ اًؼ؟اهـّف ها ؿا تَ ایي   

  

صاال ّهت آى . ّؿًَ ُیچ گاٍ ٍْؿت ًغْاُؼ گـكتال ّ ُویي صاال ٍْؿت گیـػ ایي کاؿ تایؼ كؼ

. اف ُـ ٓـف اّ اف ُـ را تـ ّؼ ایي صواهت ٍؼای عْػؿا تلٌؼ کٌٌؼؿمیؼٍ کَ ؿّىٌلکـاى   

  

یک اهؼام اکاػهی تیي الوللی مایٌل هثتکـ، ٌُـ ّ عْػ ىٌامی ؿاتَ صیج ػؿ ایي کتاب اّىْ یک 

. هتؾکـٍ تيـیش هی کٌؼ فُؼتـای ؿمیؼى تَ ػولی   

  

صاال ّهت ایي تغآـیکَ . عْاًؼٍ ایؼ ُـگق ایي کتاب یویٌا امامی تـیي مٌؼ امت کَ ىوا تا صال

یٌزا هطـس ًینت کَ ىوا تا اّىْ هْاكن ُنتیؼ ایي مْال ا. ّ آى صل تٌیاػی هیغْاُؼامت امامی 

ىاهل مِن ّی ؿا ػؿ ارٌؼا  کَ صؼ اهلّ هتیوي ىْین تیاهْفین یا عیـتلکَ هّْْع ایٌنت کَ 

ّ چطْؿ  ًوآ ؿا عآـًياى ماعتَ امت ّاگـ ًظـیات ًاػؿمت تاىؼ پل ایي هنلَ ماػٍ . تنافین

ّ اگـ ًظـیات ػؿمت تاىؼ ؿّىٌلکـاى رِاى تایؼ ایي . ػؿیي رـیاى تیاهْفینچـا ها ُوَ تتْاًین 

ُـ چیقی کَ . صـکت امت ّهت تا ىتاب ػؿ. ؿا ػاىتَ تاىٌؼ ّ ایي صویوت ؿا تیاى کٌٌؼرـات 

اگـ کنی هیگْیؼ کَ ؿاٍ صل . ّ اؿفىوٌؼ امت ػؿ هؼـُ عطـ ّاهؼنتتـای ها ػّمت ػاىتٌی 

اًـا ایي رْاب هٌاػت تغو ًینت فیـا تنیاؿ ؿاٍ ُای صل ّرْػ ػاؿػ کَ ها  - ّرْػ ًؼاؿػ

. ینٍ اافهایو ًکـػ  

 

 فهیي -یا ایٌکَ ُوَ ها هی تافین ـین یا ایٌکَ ُوَ ها افآى ًلغ هیث.  ایي فهیي هیـاث ُـیک هامت

تالىی ػؿیؾ ّؿفین ّ ًا اهیؼ ػؿیي هثاؿفٍ تـای توا ها ًثایؼ اف ُیچ . امتیکی امت ّ تيـیت  یکی

تؼَة، تؼّى عـاكات، تؼّى تثؼیِ تؼّى  تا اعالً، ٍؼاهت ّ ها تایؼ صتوا ُـ اهکاى ؿا. ًيْین

. ّ ػلوی آىیؼٌی تيکل تنیاؿ ماػٍ  - ینّ تؼّى عـاكات تیافها  

 

کَ ىوا ػؿ رای ػیگـ ًغْاُیؼ ؿاٍ صل ُاینت اهکاًات ّ ى آ اّىْ یکی اف( تؼون كکـی)ػّؿ ًوا 

. یاكت  

 

تؼّى اًکَ ُوَ اهکاًات ؿا کَ ػؿ اعتیاؿ  ،ها ُوَ ایي کـٍ فهیي ؿاچٌیي اتلام اكتاػ کَ  اصیاًا اگـ

. ؿلٔ حاتت عْاُؼ ىؼؿ کایٌات ًام اًناى تْػى ػپل تـها اف ػمت تؼُین  ،تاىینػاؿین افهْػٍ   
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!ؼا اؾ ؼیهَ زل کٌین هکالت ه: ـصل اّل   
 

؟ا آیٌعٍ ظاؼین ایا ه  
 

ها تَ .  تا رایی کَ تا فًؼگی اؿتثآ ػاؿػ ُـ لضظَ ایي اهکاى ّرْػ ػاؿػ کَ ایٌؼٍ ها اف تیي تـّػ

اهؼیت پی تـین ّ تَ ایي ّرای تامق امت کَ ها . تؼؿیزا ًقػیک ىؼٍ هیـّینتنتَ  یک کْچَ 

كؼال راؿینت، ایي صالت کَ ّ . تـای ایٌکَ اهکاى تافگيت ؿا هی یاتینعْب امت کَ هی كِوین 

. عْاُؼ تْػهٌطوا ًتیزَ آى یک عْػ کيی رِاًی   

 

ّ رِاى كالملَ تيوْل مایٌل ػاًاى ػًیا، ّاهؼیت ایي امت کَ ؿّىٌلکـاى رِاى ّ هِیة تـیي 

. تَ اًؼػیگـاى تَ ایي صواین ؿاكل ًين  

 

یک صیج تَ ػؿ ُـ كـػ ؿّىي ایي فهیي ؿا اف تیي تثـػ تایؼ ایٌکَ ها ًوی گؾاؿین ُـ اًکنی کَ 

چِاؿ هیلیْى مال ؿّی ایي . تقؿکتـیي هغلْهات کایٌات امتـ ًزات ًزات تي. ؿىؼ کٌؼ تؼِؼ

فیي ُن تیيتـ ّ ػؿ آیٌؼٍ ا . ـّ تنیاؿ تا اؿفه امتّ افیٌ  فهیي گؾىتَ تا اًناى ؿا تَ ّرْػ اّؿػٍ

. هی ىْػاؿفىوٌؼتـ   

 

تکاهل ، ػؿ ؿیـآى ػالی تـیي ُـ اهؼاهی کَ ٍْؿت هی گیـػ تایؼ ُویي صاال راهَ ػول تپْىؼ

کـٍ تقؿگ تـای اف تیي ؿكتي تيـ ًَ تٌِا یک ّایؼَ . تیي عْاُؼ ؿكتىؼْؿ ػؿ ؿّی کایٌات اف 

. فهیي تلکَ تـای توام کایٌات عْاُؼ تْػ  

 

هگـ ها اًوؼؿ . وکي مافینهىؼْؿػالی ؿا تْرْػ اّؿػى فهیٌَ کَ مال تْاًنتین  ها ػؿیي هیلیْى ُا

تـای ٓثیؼت ّهت افلی هِیامت اها تـای ها . تا تَ هیتْػ اُنتَ ٓثیؼت اًـا ؿىؼ ػُینّهت ًؼاؿین 

. ایي ّهت هضؼّػ امت  

 

ؼٍ هيتـک ایٌ)هلل هتضؼ کَ تضت ػٌْاى هضیٔ فینت تیي الوللی کوینیْى تطْؿ هخال ػؿ ؿاپْؿ 

ایي فهیي ًزات تَ تا  تـای یک اًکياف تٌیاػی ػػْت تؼول اّؿػٍ ىؼٍ تَ ًيـ ؿمیؼٍ ( ُوَ ها

 ػْهـكْع ىْٓؿی كؼلی  ًنلّـّؿت ُای "ّ ایي ًزات تَ ىکلی تؼـیق ىؼٍ کَ  . ػاػٍ ىْػ

اػتـاف هی کٌؼ کَ اگـ ُـ اهؼاهی ایي ؿاپْؿ ُوچٌیي ". هٌاتغ ًنل آیٌؼٍ تلق ىْػ تؼّى ایٌکَ

. آیٌؼٍ ای ّرْػ ًغْاُؼ ػاىتُویي صاال ٍْؿت گیـػ ّؿًَ ٍْؿت هی گیـػ   

   

فیـکی . پٌِاًنتهاُـاًَ یک فیـکی ایي ؿاپْؿ ػؿ هگـ . ّ ّاهؼیت امتایي ًتیزَ گـكتي ػؿمت 

. ُامتػؿیي امت کَ ًوی گْیؼ کَ هيکالت كؼلی اف ػمت کی آى   

 

ؿیيَ ُای اًـا ػؿ اف تیي تثـین پل ها تایؼ اگـ ها هی عْاُین کَ هيکالت آیٌؼٍ ؿا صل کٌین ّ 

ایي ُوَ اف فهاًِای گؾىتَ امت کَ ػؿ توام اتؼاػ هاؿا تَ صالت کًٌْی . گؾىتَ تیاتینفهاًِای 

ّ ایي تغآـینت کَ ُیچ کل ػؿ ، گيایؼًوی ػُي ُیچ کل ػؿیي هْؿػ . ؿّػؿّ ماعتَ امت

قاؿاى مال اًناى ْٓؿی فًؼگی کـػ اف ُ. عْػؿا فصوت ًوی ػُؼكکـ ًکـػٍ ّ هْؿػ ًنل ایٌؼٍ 
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 .ؼٌفًؼگی کٌُواى ْٓؿ  تَا ُن تؼؼی ؿا هزثْؿ ماعت کَ اًًِنل ماػٍ عیلی ػلو عْامت ّ کَ 

  . ػیگـ هوکي ًینتکـػى اها ایي ىکل فًؼگی 

 

تـای ًنل آیٌؼٍ ًياى ػُین کَ ْٓؿی فًؼگی ًکٌٌؼ کَ ها تایؼ یک گام متـگ ػؿیي هْؿػ تـػاؿین تا 

. ػؿ ایٌؼٍ تـییـ آّؿػتٌِا ػؿ اى ٍْؿت هی تْاى . ی کـػفًؼگها ًنل   

 

: گػنتَ ؼا ـؽاهْل کٌین  
 

ًلْك تؾکـ ؿكتَ تْػ هخل تاهیي عْؿاک،  (آیٌؼٍ هيتـک ُوَ ها)اى هيکالت تٌیاػی کَ ػؿ ؿاپْؿ 

تٌِا یک رق ىِـی نایل الْػگی هیٔ ّ ه اى، ٌٍؼت،  اًناًی ّ هٌاتغ اى، اًناى ّ هضیٔ ٓثیؼی

هلت ؿاپْؿ هی ًْینؼ کَ . ایي ؿاپْؿ هيکل ّاهؼی ؿا تـهال ًوی کٌؼ.  ل ػوْهی امتکْچک هيک

اًِا هی  فهیي ؿا کی تونین کـػٍ امت؟ : ٌؼٌُا تایؼ تا ُن کاؿ کٌٌؼ، هگـ ؿیيَ هنایل ؿا ًوی تی

ّ هؾُة  تمیام ػؿ ماصَ گْیٌؼ اهتَاػ ّ هضیٔ اًناًی تا ُن پیًْؼ ػاؿًؼ، اها ػؿ هْؿػ ایٌکَ

ایٌکَ ؿاپْؿ  .هلت ُا تونین کـػٍ اًؼ، عاهْىی اعتیاؿ هی کٌؼتَ اف هؼین رِاى ؿا ؽیٌلغ کَ ػمتزات 

هؼٌی اى ایٌنت کَ ایي صالت افگؾىتَ تَ ها تاهی هاًؼٍ  کَ صاال تا ُن هيتـکا کاؿ کٌینگْیؼ هی

. ینثهگـ ها تایؼ تاف ُن اف ُـ لضاظ تَ گؾىتَ تچن. امت  

 

ػؿ هْؿػ گؾىتَ ها کی هنْل امت؟ل اگـ ها تَ آیٌؼٍ هنْل ُنتین، پ  

 

. فًؼگی هی کٌینهَیثت ػؿ صاالها ّ افیٌـّ  -ها ػؿ ػمت گؾىتَ ُا تـتیَ ىؼین   

 

اگـ ها . هاًؼٍ امتهيکالت كؼلی ؿا ها تویاى ًیاّؿػین، ایٌِا اف تيـیت هؼین تَ ها تَ هیـاث 

. فهاى ُای گؾىتَ تیاتین ؿػل ؿا تـای آیٌؼٍ ؿاٍ ُای صل تزْیین، ها تایؼ ؿیيَ هنایهیغْاُین ّاهؼا   

 

ؿیيَ ُا ؿا اف تیظ ُنتیؼ کَ  ثْؿىاعَ ُای ػؿعت تـییـ ٍْؿت ًوی گیـػ، ىوا هزتا تکاى ػاػى 

ّ . ؿّتـّ هی ىْیؼهيکالت كْؿا تا ُاؿ اف تیظ هیکيیؼ، ىوا ّ ُـ گاُی کَ ىوا ؿیيَ . تکيیؼ

ػؿ ؿیيَ ّ توام هلت ُا اى تٌظین ىؼٍ میامتوؼاؿاى ػؿ ؿیيَ اى ّرْػ ػاؿػ، اػیػلیل اى ایٌنت کَ 

هيکالت ؿیيَ هی تٌیاػی راهؼَ تـ افػّاد امتْاؿمت کَ اف اى توام ّاصؼ ّ ُـ  -ؼ اهغ اًاى ّ

. گیـػ  

 

ّ تالعـٍ هلت ُا، اهْام، میامتوؼاؿاى ّ اعٌؼ اگـ ها افػّاد ؿا هٌضل کٌین، راهؼَ هٌضل هیيْػ، 

ّ عْب  - ّؿفًؼکَ اًِا تـ افػّاد تنیاؿ تاکیؼ هی ُویي ػلیل امت . ؼًُای هؾُثی اف تیي هیـّ

. ایي افػّاد تـای ًگِؼاؿی اًناى ػؿ تؼتغتی ّ ؿالهی الفم امتّ ؿیيَ اًنت هی كِوٌؼ کَ ایي  

  

، ها تایؼ ؿاتطَ ػاىتَ تاىین آیٌؼٍ کَ عْػ تغْػ هیایؼتَ توواینَ اگـ ها تغْاُین یک آیٌؼٍ هغتلق 

  . هطغ کٌینعْػؿا اف گؾىتَ 
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کوًْیقم، اىیای هخل ػهْکقامی، مْمیالیقم، كاىییقم، اُـا چٌیي تَ ًظـ هیایؼ کَ اًناى تـای ظ

. فًؼگی هیکٌؼ..  ٌُؼّیقم، ػینْیت، تْػیقم، امالم  

اًناى تـّؼ ایٌِا ُـ چَ تایؼ ػؿ عؼهت اًناى تاىؼ اها اگـ اها ّاهؼیت تایؼ ْٓؿی تاىؼ کَ 

. ؼٌتَ تاىّرْػ ًؼاىتا کال مت امتؼوال هی ىْػ تِتـ  

  

امت کَ تغآـ اى هـػم یکؼیگـ ؿا هی ـ اف ایؼیالْژی ُای اصوواًَ پ  گؾىتَ توام تيـیت  ایام

مَ ُقاؿ مال گؾىتَ ها پٌذ ػؿ . ّ صتی اكـاػ فًؼٍ ؿا هی مْفاًؼًؼ کيتٌؼ، هتل ػام هی کـػًؼ

تـای رٌگ ظاُـا چٌیي هؼلْم هی ىْػ کَ ُوَ فًؼگی . ؿا اًزام ػاػٍ اینرٌگِای تقؿگ ُقاؿ 

. ًینتُیچ ُای ٓثیؼت ًؼوت لؾت تـػى افّ کـػى امت ّ ایي فًؼگی تـای اتتکاؿ   

 

. ها تایؼ ُوَ ایي ّصيت ؿا اف مـ عْػ تقػایین  

 

. هطغ کٌینآّؿػٍ ًوی تْاًین هگـ ایٌکَ ؿیيَ ُای اًـا اف تیظ ػؿُیچ چیقی تـییـ رِاى ها ػؿیي   

 

فهاى گؾىتَ تا ّی عیاًت ٌنت کَ تلِوؼ کَ تـای تيـیت اهـّفی تقؿگتقیي ّـّؿت اى ای 

تغآـیکَ ایي  -اػاهَ ًؼُؼ عْػؿا ّ هؼٌی اى ایٌنت کَ تا فهاى گؾىتَ ؿاتطَ فًؼگی  . کـػٍ امت

. عْاُؼ تْػ، ّ تَ یک تيـیت ًْ تطْؿ ػارل ّ هطلن ّـّؿت امتیک عْػ کيی   

 

:هاقت ت ممیزًهاى ظٌُعٍ ایي  -ا ازتیاج یکعیگؽُكتین ه  
 

هگـ فًؼگی تيکل یک . تغـیة ىؼٍ هیـّػ ااؿ آـاف فهیي ّ هْافًَ اى تؼؿیزِچنت فیهضیٔ 

تاُن ّ ُوَ ُـ چی  -ُیچ یک اًناى صیخیت یک رقیقٍ ؿا ًؼاؿػ  -ُنت ًؼاؿػ رقیـٍ هزقا 

. تنتگی ػاؿػ  

 

ّ ّاهؼیت اى امت : ُـ ػّ ؿیـ ّاهؼی اًؼ. یا امتواللوا تٌِا ػّ اٍطالس ؿا ىٌیؼٍ ایؼ، ّاتنتگی ى

اًناى تَ  - تیکؼیگـًَ تٌِا ها تضؼی . اصتیاد یا یکی تَ ػیگـ هتکی ُنتینها یکی تَ ػیگـ کَ 

هِتاب پـًؼٍ ُا تَ اكتاب، ، صیْاًات تَ ػؿعت، ػؿعت تَ اًناى تل کَ اًناى یا هلت تَ هلت ػیگـ، 

ػ ُیچ كکـ ّ تيـیت گؾىتَ ػؿیي هْؿ. ُوَ تاُن تنتَ اًؼ - هتکی یا اصتیاد اًؼ... تَ اهیاًْمِا 

تَ ؼ ّ افُن رؼا ُنتٌ ـ چی اًِا تَْؿ هیکـػًؼ کَ ُ. ًکـػٍ کَ ایي ُوَ یک کِکياى ّاصؼ امت

اًناى ّ تـای اًناى هؼین ایي هوکي ًثْػ کَ كکـ کٌؼ . ُواى كکـ فًؼگی عْػؿا اػاهَ هیؼاػًؼ

. تا ُن پیًْؼ ػاؿًؼ، ّ یا ایٌکَ یکی تَ ػیگـی اصتیاد اًؼ ىاػؿعت  

 

هگـ صاال . ت فًؼگی کـػٍ ًوی تْاًیؼ ّ ًَ ػؿعت تؼّى ىوا فًؼگی کـػٍ هی تْاًؼىوا تؼّى ػؿع

تا ، اف تیي ؿكتٌؼ ٌؼل، ُقاؿ مال ػوـ ػاىتآى ػؿعتاًیکَ ٍؼ مال، ػٍّؼ ما. عیلی ًا ّهت امت

صاال ػیگـ هوکي . ؼ ىوا چَ هیکٌیؼاعثاؿ اصوواًَ ها کاؿؾ فیاػ تْلیؼ کٌؼ تؼّى ایٌکَ تلِویتـای 

. ُواى ػؿعتاى ؿا ػّتاؿٍ تؼمت تیاّؿیؼ ًینت ىوا  
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اى افل تَ ػوین کَ اف هؼین ّ رٌگلِای ؿیـ اف ًیپال کَ یکی اف كویـتـیي کيْؿ ُای رِاى امت، 

ایي . ِای عْػؿا تَ کيْؿ ُای ػیگـ هیلـّىؼلرٌگافیٌـّ اًِا . چیق ػیگـی ًؼاؿػهاًؼٍ  هیـاثتَ 

ًیوی اف ػؿعتاى ًیپال اف یثي یاى می مال گؾىتَ ػؿ رـ. ًیپال كـّعتَ هیتْاًؼتٌِا هالینت کَ 

ّ اًِا . صن عـیؼ رٌگلِای تاهیواًؼٍ ؿا تؼمت اّؿػّ تـای می مال ایٌؼٍ اتضاػ ىْؿّی  - ؿكتٌؼ

تلکی ْٓؿی هطغ هی کٌٌؼ کَ ػؿ یک ؿّف تَ ٍؼ  تثـ ًوی تـًؼػؿعتاى ؿا تَ ىیٍْ ماتوَ یؼٌی تا 

. یؼٌی کیلْهتـ ُا فهیي تَ ٍضـا تثؼیل هیيْػ - اف تیي هیـًّؼػؿعتاى تَ تنیاؿ اماًی ُا   

 

ىؼت رـیاى اب ؿا آُنتَ راؿی ًيًْؼ ّ ُا تَ اى هْت ّفّؿ ایي ػؿعتاى کوک هیکـػ کَ ػؿیا 

 ُاؿا ، تضـ ُا هیتْاًنت ابهیـمیؼعلیذ ّ تَ ُواى ّهتیکَ اب تَ تٌگلَ ػیو یؼٌی تَ . هیناعت

تَ تضـ ُا هی ؿیقًؼ کَ ّ ػؿیا ُا تا چٌاى ىؼت  -ؼ هگـ صاال ایي ػؿعتاى اف تیي ؿكتٌ. رؾب کٌٌؼ

. ّ تَ تیقی اًـا رؾب کٌٌؼًوی تْاًٌؼ ػؿ ّهت کن   

 

عدیة تطاطؽیکَ ظؼیا ُا پف ظ، ثؽًح هیعدیة ؼعظین ّ قیالتِای  اؾزاال ُؽ قال تٌگلَ ظیم 

. کؽظٍ ًوی تْاًعّ تسؽ آًمعؼ آتؽا خػب هیگؽظًع   

 

ّ  تٌگلَ ػیو یک کيْؿ ؿـیة امت. ؼًػیو ؿا اف تیي هیثـ صاٍالت تٌگلَایي میالتِا ُـ مال 

صاال تٌگلَ ّ . ؼٌایي میالتِا ُقاؿ ُا اًناى ّ صیْاًات ؿا هیکيؼ ّ عاًَ ُایياًـا تغـیة هی کٌ

تٌگلَ ػیو تلٌؼ امت کَ تَ ًیپال تگْیؼ کَ ایي ُن اف هؼؿت .  ػیو ُیچ چیقی اف ػمتو پْؿٍ ًینت

. یؼلطلا ػؿعت ُای تاًـا هطغ ًکٌ  

 

کاؿ اف کاؿ گؾىتَ تغآـیکَ ؿلطی اف هثل  -ؿا تل کٌؼ اگـ ًیپال هطغ ػؿعتاى اّال ّ تافُن 

اًِا صتی تـای می مال ایٌؼٍ  - حاًیا ًیپال ًوی تْاًؼ هطغ اى ػؿعتاى ؿا هٌغ ىْػ. ٍْؿت گـكتَ

. هیال تـای توا صیات تَ هَـف ؿماًؼٍ اًؼػؿعتاى ؿا كـّعتَ اًؼ ّ پْل اًـا   

 

. یثا چٌیي صالت ػؿ تنیاؿی را ُای ػًیا راؿی امتّ توـ  

 

تـاتـ تا ًین ّمؼت فهیي ایالت کَ اف ُژػٍ الی تینت هیلیْى ُکتاؿرٌگل ُای صاؿٍ یی 

ػؿ تینت الی می . ماالًَ اف تیي هیـّػ( ّ ایي ایالت تقؿگتـیي ایالت اهـیکامت)کاللْؿًیامت 

عیلی مٌگیي عْاُؼ تْػ، ایي ّ ًتایذ . ؼ ؿكترٌگلِای صاؿٍ فهیي اف تیي عْاُمال آیٌؼٍ توام 

اگـ ایي رٌگلِا تَ ایي مـػت . تغآـیکَ ایي رٌگل ُا تـای ها اکنیزي یؼٌی فًؼگی تْلیؼ هی کٌؼ

ی تؼمت اّؿػى اکنیزي تا هيکالت ؿّتـّ عْاُؼ ىؼ، ّ اف کزا تؼمت اف تیي تـًّؼ، تيـیت تـا

. عْاُؼ اّؿػ  

 

، ایي رٌگلِا اًـا تٌلل هی نایؼ کَ ىوا ػؿ تٌلل عاؿد هیکٌیؼى کاؿتي ػای اّکآاف راًة ػیگـ  

ىؼٍ تنیاؿ ػؿ كْا روغ صاال ُن ّ ایي کاؿتي ػای اّکنایؼ کَ  ...اگـ ایي رٌگلِا ًوی تْػ. کٌٌؼ

ایي کاؿتي ػای اّکنایؼ امت کَ غآـ تزوغ ت. هضنْك هیيْػآًـا ػؿ ُـ رای فهیي تاحیـ 

تنیاؿ گـم امت کَ ػؿ هؼین صال صـاؿت كْا ًنثت تَ ماتن  .تلٌؼ ؿكتَ امت  كْاُْا ػؿ صـاؿت 

. تَ ایي اًؼافٍ ًثْػ  
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تا صؼی فیاػی اهکاى اى هیـّػ تغآـیکَ ُیچ کل ًوی اگـ ػؿ كْا ػؿرَ صـاؿت فیاػ ىْػ ّ 

تکاؿ ّ اًِن ػؿ اىیای تی هؼٌی  ؼ تؼّى اًکَ کنی توؼٌی اى پی تثـػًهطغ هیيْىٌْػ، ػؿعت ُا 

، ّ ها فًؼگی عْػؿا ػؿ هواتل اى اف ػمت ى ماعتَ هیيْػآاف  اؿؾ ػؿرَ مْم یؼٌی کتـػٍ ىؼٍ 

ُوالیا تَ اب ىؼى اؿاف کٌؼ کَ ُیچ گاٍ ماتوَ ًؼاىتَ تنیاؿ اهکاى ػاؿػ کَ یظ ُای افلی . هیؼُین

عْاُؼ ىؼ ّ توام ىِـ ُای لة ماصل ت تلٌؼ تینت ك  توام اهیاًْك ُا مطش تؼؼا ػؿ ًتیزَ اى . امت

ى، ماًلـامینکْ، کَ ػؿ اى تَ ْٓؿ هخال ىِـ ُای هخل ًیْیاؿک، لٌؼ -اُؼ کـػ ؿا ؿـم عْ

. ّ کلکتَ ىاهل اًؼ، هوثی اهنتـػام  

  

 ۷تا  ۵ّ اى ًفْـ تیي  ـیصع تلٌع ضْاُع ؼـت ۰۳الی  ۰۳ظؼ ظّاؾظٍ قال آیٌعٍ ًفْـ خِاى اؾ 

. تلیْى هؽظم ضْاُع ؼقیع  

 

ّ ها اًوؼؿ آب . ؿ ًین رِاى ػّ تـاتـ عْاُؼ ماعتاتـا ؿا ػُویي هـػم اّاكَ ىؼٍ تٌِا ّـّؿت 

.....تَ ُویي هٌْال ّ هنلَ عْؿاک . تـای ًْىیؼى ُن ًؼاؿین  

 

تَ ػىت ( چوي ُا) چـاگاٍ ُاُکتاؿ فهیي  ۶ُوچٌاى، ػؿ ؿاپْؿ هلل هتضؼ تؾکـ ؿكتَ کَ ػؿ مال  

ىؼٍ ّ کيت تثؼیل  ؿیـ هاتلفؿاػتی تَ فهیي ّ تینت هیلیْى ُکتاؿ فهیي . ٍّضـا تثؼیل هیيْػ

تَ ٍؼ ُا ًْع تتَ ُا ّ صیْاًات ُـ مال تـ ؿّی فهیي ًاتْػ . صاٍالت اى تَ ٍلـ ػؿرَ هیـمؼ

یک ّ . عيک هیگـػًؼٌُگاهیکَ رٌگل ُا ّ ػللقاؿ ُا  ّایي تؼؼاػ اى تَ ُقاؿ ُا هیـمؼ -هیيًْؼ 

صيـات  کيٌؼٍ|ی ّؼػّاػؿ اف اهـاّی ؿًذ هیثـًؼ کَ ًین تا ػّ هیلیْى اكـاػ ماالًَ ػؿ رِاى 

کيٌؼٍ صيـات تویاى هیایؼ تَ ػٍ |کَ تغآـ ػّای ّؼماالًَ ّ تؼؼاػ هـگ ّ هیـ . امتؼوال هیگـػػ

. ُا ُقاؿ تي ػؿرِاى هیـمؼ  

 

یک صاػحَ ای ػزیة ؿّتـّ تنیاؿی گافُاینت کَ اف كاتـیکَ ُای ها عاؿد هیگـػػ کَ هاؿا تَ 

امت ّ ػؿ كْا ػؿ مطش اّفّى کَ یک رق اکنیزي ایي گاف ُا ػؿ ُْا تلٌؼ هیـًّؼ : ماعتَ امت

ؿا تـمـ فهیي هی ىو می کیلْهتـی یک پْ ّ ایي هيـ اّفّى ػؿ تلٌؼیمْؿاط ایزاػ کـػٍ 

ّـّؿی هیثاىؼ صیاتی، ّ ُوچٌاى تـای صیْاًات ّ ػؿعتاى صیخیت ایي اّفّى تـای تيـ . مافػ

هی ؿُا ؿا تَ فهیي ُای هلیؼ  اكتاب ؿا رؾب ًوْػٍ ّ تٌِا ىؼاعتغآـیکَ اّفّى ىؼاع هْـ 

ُا ّ ٌٍؼتکاؿی ها تْرْػ هیایؼ، ػؿیي ٓثوَ کَ اف كاتـیکَ صاال تنیاؿ مْؿاعِای تقؿگ . کٌؼ

. ؼًفهیي ها ػاعل هیيْ هـگثاؿتَ  كْای ایىؼّ افیي مْؿاعِا  -ایزاػ ىؼٍ   

  

تنافًؼ تا اى  ُیچ صکْهت صاّـ ًینت کَ تا مایٌل ػاًاى کوک کٌؼ تا اًِا تتْاًٌؼ اّفّى تیيتـ

. ـ کٌینتویاى اّؿػین ػّتاؿٍ پ  عالیگاُی کَ عْػ تيکل ؿیـ ىؼْؿی   

 

ى آهگـ .کـٍ فهیي تا صال چٌیي هـیِ ًيؼٍ تْػ ّ ُیچگاٍ تا چٌیي تیواؿی ُن ؿّتـّ ًيؼٍ تْػ 

تْهق ػٌُؼ یا یک ؿاٍ صل  اکناًیکَ هٌاكغ ىاى ػؿ عطـ امت ًوی گؾاؿًؼ تا ایي كاتـیکَ ُاؿ

. ؼػیگـی تیاتٌ  



 
The Golden Future, The Greatest Challenge. 

 ایٌؼٍ ٓالیی -  تقؿگتـیي چالو ػؿ هواتل تيـیت 
 

10 

 

   

ُـ مال یک ُقاؿ تلیْى . تْػرَ رٌگی رِاى ػؿ صال صاّـ تَ ُقاؿ تلیْى ػالـ ػؿ مال هیـمؼ

اف گـمٌگی ّ اهـاُ هیلیْى هـػم  ۹۵ػالـ تـ ًظام رٌگی توَـف هیـمؼ ػؿ صالیکَ ُـ مال 

. هی هیـًؼ  

 

، اها ًؼهی هیـگاى هینـ امت طْؿ ؿایٓلل اف کوثْػ عْؿاک ّ ّاکنیي کَ ت( ۸۳)می ُـ ػهیوَ 

. هیلیْى ػالـ کَ اف ػایؼ هـػم تؼمت هیایؼ تـ هنایل رٌگی توَـف هیـمؼ ۸.۹ػؿ ُـ ػهیوَ   

 

ها ظیگؽ تاؾًعگی عاللَ ًعاؼین ّ تصوین گؽـتَ این کَ ضْظ کهی ظاُؽا چٌیي هعلْم هیهْظ کَ 

. کٌین  

 

.یؼٍ تْػاًناى ُیچگاٍ ػؿ ْٓل تاؿیظ تَ ایي مطش تَ صالت عْػ کيی ًـم  

 

کيتی هَـف یک اها . ٓلل صتی اف صن تؼلین اتتؼایی ُن هضـّم هاًؼٍ اًؼپٌزاٍ هیلیْى  ػّ ٍؼّ

 کَ مي هکتة ؿا کيْؿ ُای ؿّتَ اًکيافػؿ  هیلیْى ٓلل ۹۶ تؼلین اتوی تـاتـمت تا هَـف

ػؿ صالیکَ تَ ٍؼ ُا چٌیي کيتی ُا ! تایي اًؼافٍ امتكوع هَـف یک کيتی تضت الثضـی . ػاؿًؼ

 ّ هؼؿت تغـیثی ُـ کيتی. ػؿ صـکت اًؼؿّمی ّ اهـیکایی ُـػّیو رِاى  ػؿ اهیاًْك ُای

ّ هَـف ایي . امت ىؼٍاملضَ کَ ػؿ رٌگ ػّم رِاًی امتؼوال توام  ىو چٌؼ اف متاتوی تیيتـ

اها هٌاكغ ها ػؿ . ِیَ کٌینکيتی تضؼی فیات امت کَ ها هی تْاًنتین آلال عْػؿا تؼلین ّ عْؿاک ت

. اًزا ًینت  

 

. رٌگی هَـّف اًؼ ّمایلػاًاى ػؿ رِاى تَ تْلیؼ ًین هیلیْى مایٌل توـیثا   

 

ّ ایي تؼؼاػ ُن . کَ ػالد ًؼاؿػ، هثتال اًؼ -تَ هـُ ایؼففهیي ػؿچِاؿآـاف ػٍ هیلیْى اًناى 

َ اؿلة کيْؿ ُا ایي اػالى ؿا ًکـػٍ اًؼ کَ تَ چَ تؼؼاػ هـػم تَ ایؼف هثتال ػهین ًینت تغآـیک

تطْؿ هخال ٌُؼّمتاى  -ًؼ ؿتیاایي اؿهام ؿا تؼمت کَ چطْؿ تـایياى هؼلْم ًینت  ّ ایي ؿاٍ ُن اًؼ

ایؼف ؿًذ هـیْی  افُن تنیاؿ کناًی ػاؿًؼ کَ کيْؿ ُای امالهی . افیي رولَ کيْؿ ُامت

. ایي تغآـینت کَ ػؿ اًزا اف هـى ُا ُوزٌل تافی هـّد تْػٍ امت. هیثـًؼ  

 

امت کَ هََ ُای ىیطاى ىؼٍ ی اف کٌتـّل عاؿد تضؼ تافی ػؿ ُـ را اًضـاكات ُوزٌنی

. توواینَ اى کٌَِ هؼلْم هی ىْػ  

 

تَ کَ ػؿ اعـ هـى راؿی ٍؼ هیلیْى اكـاػ یک هٌثغ هؼتؼل پیيگْیی ىؼٍ صتی اف ؿّی تغویي 

. اف اًِا پـمتاؿی کٌٌؼهـُ ایؼف هثتال عْاُؼ ىؼ کَ ىلاعاًَ ُا تَ ُیچ ّرَ ًغْاٌُؼ تْاًنت   

 

. هـگ امت تَ ایي کـٍ فهیي ًقػیک تـ هیيْػهغتلق هتؾکـٍ آى اتؼاػ  اؿهام ّ صواین  

 



 
The Golden Future, The Greatest Challenge. 

 ایٌؼٍ ٓالیی -  تقؿگتـیي چالو ػؿ هواتل تيـیت 
 

11 

 

ی امت ّ یک هيکالت ها تیي الوللی امت اها ؿاٍ صل ُای ها تَ مطش هل یٌنتکَ تاکیؼ هي تـا

ّ هي ایٌـا تَ صیج یک چالو تقؿگ ّ ػؿ . تَ تٌِایی ایي هيکالت ؿا صل کٌؼکيْؿ ًوی تْاًؼ 

یٌن ّ هؼٌی آى ایٌنت کَ هلت ُا تایؼ هٌضل ّ یک صکْهت تیي هی تػیي صال یک كـٍت تقؿگ 

. یؼْرْػ تیاالوللی ت  

  

 

   :ِا ظیگؽ اؾ تاؼیص گػنتَ اًع هلت
 

اگـ اف چين . ّ اًِا تقگتـیي هيکل اًؼ. ؼًهگـ تاف ُن اًِا ّرْػ ػاؿ -هلت ُا اف تاؿیظ گؾىتَ اًؼ 

یؼٌی ها ُـ چَ ػاؿین هگـ  -رْػ هیایؼ تْاًناى ػؿ ػزیة اصناك یک پـًؼٍ تَ ػًیا تٌگـین، یک 

. تٌِا تَ یک تيـیت ّاصؼ ّـّؿت ػاؿین  

 

تَ اؿفه اها ػؿ اؿّپا  -ؿّف یک ُقاؿ ًلـ  -تَ ْٓؿ هخال ػؿ ایتْپیا هـػم اف گـمٌگی هیوـػًؼ 

. یـكتٌؼّ اف تیي هٌؼ ـیغتهیُا ؿا ػؿ تضـتلیْى ُا ػالـ هْاػ عْؿاکی   

 

ایي تيـیت هگـ ػیْاًَ ْؿا ایي كکـ ػؿ ؽُي تاى عطْؿ هیکٌؼ کَ اگـ اف تیـّى تَ رِاى تٌگـین ك

هنکَ ّ ػیگـ هْاػ عْؿاکی کٍْ یک تَ اًؼافٍ تَ ُقاؿ ُا اكـاػ اف گـمٌگی هیویـًؼ ّ . ىؼٍ امت

ُؼف اًِا ایٌنتکَ . هگـ کيْؿ ُای ؿـتی پـّای ایتْپیا ؿا ًؼاؿًؼ. ؼًػؿ تضـ ُا ؿیغتَ هی ىْ

ّ تـای ایٌکَ صالت اهتَاػی عْػؿا صلع کـػٍ . صالت راؿی تاىؼ اهتَاػ عْػؿ ًگِؼاؿًؼ ّ ایي

. ؼً، اف تیي تثـػُؼُقاؿ ُا تي ؿا ًزات صیات ؿا کَ هیتْاًنت ؿؾای صاّـًؼ کَ آى  تاىٌؼ، اًِا   

 

  . ؼٌهيکالت تَ مطش تیي الوللی امت ّ ؿاٍ صل ُا ُن تایؼ تیي الوللی تاى

 

ّـّؿت ًینت ّ اها ػؿ رای رای امت کَ تاى ػؿ یک هنایل چٌیي  ّ هي عْب هی كِون کَ

، تثیٌؼؿا صالت توام رِاى ّ هؼٌی صکْهت تیي الوللی ایٌنت کَ . ُوَ تاى اصتیاد ػاؿػػیگـ فًؼگی 

. ػاىت آًـا هـكْع ًوایؼّ ػؿ رای کَ تَ ُـ چیقی اصتیاد   

 

. ّخْظ ظاؼظ ؾ اًدا یک التصاظاؾ یک خِاى ـکؽ هی کٌین، تاٌُگاهی کَ ها ّ . کی ُكتتهؽیت ی

  

ؿیغتي اى هیلیْى ػؿ ػّؿ گؾىتَ کَ اهـیکا هْاػ عْؿاکی عْػؿا ػؿ تضـ ؿـم هیکـػ تٌِا تـای 

اًتوال تا تضـ ّ اف تیي هیوت هْاػ عْؿاکی ًَ تلکَ تٌِا هَـف  ُا ػالـ تَ هَـف ؿمیؼ ّ ایي

. کی ؿا ًؼاؿًؼهْاػ عْؿا عـیؼکاهل ّ اهـیکا عْػ می هیلیْى هـػم ػاؿػ کَ هؼؿت . اى تْػتـػى 

  . تؼٌُؼًیقکَ تٌِا هْاػ عْؿاکی تَ ػیگـاى تؼٌُؼ، تلکَ هیتْاى توـػم عْػ ایي صتوی ًینت 

 

تيکل هزاًی عْؿاک تْفیغ کٌیؼ ایي هنلَ آًْهت تــًذ هیْىؼ کَ ّهتی ىوا تَ می هیلیْى هـػم 

ا ایٌوؼؿ هیوت هی گْیٌؼ کَ ها چـكْؿا کَ ایي هْاػ عْؿاکی ؿا ػؿ ؿـب هیغـًؼ اكـاػ ػیگـ  -

تا پاییي اهؼى . عْاُؼ اهؼ؟  ػؿیٌَْؿت هیوت هْاػ عْؿاکی تنیاؿ پاییي تـای عْؿاک تپـػافین 

پل ػؿیي . ػالهَ ًياى ًغْاٌُؼ ػاػ تا هْاػ عْؿاکی کيت کٌٌؼًـط هْاػ عْؿاکی تاف ػُواًاى 
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لیْى اًناى تـ یمی ه تاهی عْاٌُؼ آًِا تغآـیکَ اهتَاػ هتْـؿ ًيْػ، ٍْؿت چَ كایؼٍ کـػ ؟  

  . ؿـم کٌٌؼّ عْؿاک اّاكی ؿا ػؿ تضـ مـکِا ؿًذ تثـًؼ 

  

. اف ػیگـ مْ می هیلیْى هـػم ػؿ اهـیکا اف عْؿػى فیاػ ؿًذ هیثـًؼهنلَ ًینت، ایي تٌِا هيکل 

کناًی کَ اف  -، ّ هّْْع عیلی ماػٍ امت کوک کـػٍ هیتْاًؼ هکولتطْؿ مایٌل ػؿیٌزا 

یک ػولیات کْچک هـقی ّـّؿت ػاؿًؼ ّ هيکل عْؿػى ىاى  تَ عْؿاک فیات ؿًذ هیثـًؼ

. صل عْاُؼ ىؼ  

 

ّ می هیلیْى . تْرْػ هیایؼ اف اى اهـاُ ؿًذ هیثـًؼ کَ اف عْؿاک فیاػمی هیلیْى روؼیت ػیگـ 

فًؼگی ىَت هیلیْى روؼیت هـػم تا یک اگاُی رقیی ًزات  -هـػم اف ػؼم عْؿاک هی هیـًؼ 

. هی یاتؼ  

 

. ًگـینتَ ىْػّاصؼ چين ػًیا تَ یک تَ توام  تاّـّؿت امت تؼیؼى هنایل ـًؼٍ هگـ اف ػیؼ یک پ  

 

کٌَِ ؿمْم ّ ػٌؼٌات . اًناى ؿا ػگـگْى مافینها تایؼ کَ صالتی اّؿػٍ چٌیي هيکالت ها هاؿا تَ 

اى مینتن تؼلیوی ّ تـتیَ ىؼٍ ّ تغآـ اى تـتیَ هيـّٓ، ّی ّ ػؿ اى صالت هيـّٓ کَ ّی 

. کوک کـػٍ امتًناى تا صال تؼویة کـػٍ تَ تضـاى کًٌْی هؾاُة ؿموی کَ ا  

  

  . هٌتح ضْاُع نعًِایی ضْظ کهی خِاًی ّ اظیاى ها تَ  ی هاتوام کلتْؼ ُا، ـلكفَ ُا

  

تغآـیکَ  - کوک کـػٍ امتتيکل صیـت اّؿی تَ یک عْػ کيی رِاًی توام ػٌاٍـ هتؾکـٍ 

ّ رق کْچک هی ًگـینت ُـ کل تیک . تْػكکـ ًکـػٍ ( ػؿ هْؿػ فًؼگی)ُیچ کل تيکل راهغ 

. ی  کلی ُوَ كکـ ًوی کـػگػؿ هْؿػ فًؼ  

  

ٓـف توام هلتِا تـای عْػکيی کَ افکَ عطـًاک تـیي هّْْع ایٌنت کَ ایي اهاػٍ گی ّ افُوَ 

ایي هّْْع اًْهت . ى اصوواًَ اًؼآُوَ ٍْؿت هی گیـػ کَ ، تٌام رٌگ ّ پیـّفی گـكتَ هیيْػ

، کَ اًِا تیـم هیٌاهٌؼؿًگَ تکَ پاؿچَ َ ىوا اصتـام هلت ُا ؿا تـای یک ؿّىٌتـ هی گـػػ ک

ىوا ًوی  -فاػی آًِا اف تیي هیـّػ آاف را تـػاىتَ ىْػ، ُوَ ػقت ّ ایي تیـم ّ ُـگاُی . تثیٌیؼ

. امتؿمیؼٍ  لصاچٌیي تَ ػوة هاًؼگی اًناى . تَ تیـم هلی کنی تُْیي کٌیؼتْاًیؼ   

  

  . کَ ؾهیي لاتل تمكین ًیكتایي یک زمیمت ؼّني اقت
  

تنیاؿی اف هـػم ؿا توْیَ ّ عْػ پنٌؼی ًلل تزق اف ایٌکَ  ؟ایٌوؼؿ هلت ُا چینت ّـّؿت  اٍال

ّ ایي کيْؿ هـػم عْػؿا هِارـیي هیتـمؼ رـهٌی چـا اف . ّـّؿتی ػیگـی ػیؼٍ ًوی ىْػ ،کٌؼ

ػؿ ػؾاب امت؟ اگـ یک  ػلْك فیا، ػؿ صالیکَ فهیي اف ًتيْین هیکٌؼ کَ آلال فیاػ تؼًیا تیاّؿًؼ

ّ ُـ هٌطوَ ای هیکـػًؼ کْچ روؼیت یک هٌطوَ تَ هٌطوَ ػیگـ صکْهت رِاًی ّرْػ هیؼاىت 

. کَ ًلْك تیيتـ هیؼاىت ـ هیيؼػّتاؿٍ پ  روؼیتی اف  کَ تا کوثْػ ًلْك ؿّتـّ هیيؼ  
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َ ُـ کزا تؼّى ّ ُـ کل افاػ هیثْػ کاگـ یک صکْهت رِاًی تاىؼ، تٌام هلت ُا تونین ًوی ىؼ 

تَ اماًی  ُوَ هيکالت  تؼؼا. ػیگـ ّـّؿت تاىؼ، ملـ کٌؼاصوواًَ یا ىـایٔ پامپْؿت تَ ایٌکَ 

. صل هیيؼ  

  

:خِاًی زکْهت ّازع یک   
 

تاله ٍْؿت اتضاػیَ هلل ُن هثل اف رٌگ ػّم رِاًی یک صکْهت رِاًی تْرْػ اّؿػى تـای 

رٌگ ػُّن رِاًی . تاهی هاًؼهؾاکـات  ةش یک کلتَ مطتٌِا اتضاػیَ ّ ایي . گـكت هگـ هْكن ًيؼ

کَ افیٌـّ تْػ . هگـ تافُن تاى اصتیاد هضنْك هیيؼ. تا عاک یکناى کـػؿا اػتثاؿ اتضاػیَ هلل 

اتضاػیَ هلل تاى اها هلل هتضؼ ُن تِواى اًؼافٍ ًاکام ىؼ کَ . تؼؼا مافهاى هلل هتضؼ ؿا تْرْػ اّؿػًؼ

تغآـیکَ ُیچ هؼؿت . رْؿ ىؼٍ امت هؾاکـات ةیک کل ُناف مافهاى هلل  صاال. ؿّتـّ ىؼ

. امتهؾاکـات  ةّ تٌِا یک کلچیقی اف ػمت ایي مافهاى پْؿٍ ًینت . ًؼاؿػ  

 

کيْؿ ُا تایؼ توام . ٍ صل اى صکْهت ّاصؼ رِاًینتایي ُؼف هتؾکـٍ هْكن گـػػ ؿاتـای ایٌکَ 

گـ یک صکْهت رِاًی تاىؼ صتی ا یویٌا کَ. ؼًعْػؿا تَ صکْهت رِاًی تنپاؿمالس ّ عْػ اؿػّ 

رٌگ هیکٌیؼ؟تقؿگ ُیچ ّـّؿت ًینت، تـای ایٌکَ تا کی مالس تَ   

 

ّ ایي ُوَ اًوؼؿ مالس امت  ، ُـ هؼؿت اتوی تا ػًؼاى هنلش امتػؿ صال صاّـ ُـ کيْؿ تقؿگ

هْرْػمت کَ یؼٌی ُـ اًناى ؿا هی تاؿ هخل کـٍ فهیي ؿا اف تیي هیثـػ، ایٌوؼؿ املضَ  ۷۳کَ 

تـ ؿّی ایي کـٍ ُوچٌاى ها چٌاى گافُای رٌگی ػاؿین کَ هی تْاًؼ . تاؿ اف تیي تثـػ ۷۳ؼ تْاً

تایي چَ ّـّؿت امت، یک تاؿ کلایت  . اف تیي تثـػ پٌزِقاؿ تاؿ فهیي توام هْرْػات فًؼٍ ؿا

تـ ؿّی آًِا هامک . اف ػمت تؼٌُؼؿا  یامتوؼاؿاى ًوی گؾاؿًؼ ُیچ چاًنیهیکٌؼ، هگـ م

. کٌٌؼیػول هآًِا یک چیق هیگْیؼ ّ چیقی ػیگـی . ٍ ىؼٍ امتًِاػ( ؿّپْه)  

 

ّ ایي ظلیل اقتکَ اًِا تؽای ؼقیعى تَ اًع،  ضعیؿضیلی تٌیاظی ظؼ ظؼّى اؾ لساظ قیاقتوعاؼاى 

.  لعؼت اقؽاؼ هی ّؼؾًع  

 

ّلی . هیؼاًٌؼ کَ اًِا کنی ًینتٌؼعْب ّ ػاؿًؼ ق، تی هؼؿت ّ اصناك کوتـی یمیامتوؼاؿاى ّؼ

ّ ایي  -اصتیارات اًِاؿا هـكْع هینافػ هـػم ماػٍ لْس ؿا هٌاػت ػٌُؼ کَ آًِا ًِا تْاًنتٌؼ کَ اگـ آ

تؼؼا ػْام تَ آًِا هؼؿت هی ػٌُؼ ّ . ، هؼاهلَ ٍْؿت هیگیـػتلاُن تْرْػ هیاّؿػتیي ىاى یک 

ػؿ . ػاػٍ تْػًؼ ُوَ ؿا اف یاػ هی تـًؼکَ ّ ُواى ّػؼٍ ُای ؿا  ٌُگاهیکَ آًِا تَ هؼؿت ؿمیؼًؼ

ىوا ػؿآًَْؿت ّهتی آًِا تَ هؼؿت ؿمیؼًؼ . رؼی ًثْػًؼاف اّل صویوت اًِا ػؿ ّػؼٍ ُای عْػ 

. چِـٍ ُای ّاهؼی آًِا ؿا هی تیٌیؼ  

 

ّی ػؿ ػؿّى . پنٌؼی ّ عْػ یاًًلناهیال ـلْب هیک ىغٌ هگـکنی ػیگـی ًینت  میامتوؼاؿ

ّی هیغْاُؼ کنی ىْػ، تا کَ . مؼؽلیل کٌٌؼٍ هیتـّی اف ُواى اصناك  . عْػ ػوؼٍ صواؿت ػاؿػ

هْهغ هیؼُؼ افیٌکَ ّی هی تیٌؼ کَ هیلیْى ّی هؼؿت تَ . تتْاًؼ اصناك کوتـی عْػؿا كـاهْه کٌؼ

، ّ ّی ًینتىغٌ پْچ تَ عْػ هٌاػت هیؼُؼ کَ ّی یک  ایي ىغٌ .ُا اًناى فیـ ػمت ّی اًؼ



 
The Golden Future, The Greatest Challenge. 

 ایٌؼٍ ٓالیی -  تقؿگتـیي چالو ػؿ هواتل تيـیت 
 

14 

 

اّ تَ مْ امتلاػٍ اف . عْػؿا اؿاف هیکٌؼتـعْؿػ ّ ّی تَ ُواى ٓـیوَ .  یک ىغٌ عاً امت

ایي تَ . تیـّى تـّػکَ ّی تَ هؼؿت ؿمیؼ ّ ُیچ گاٍ ًوی عْاُؼ اف اى یک تاؿ . هؼؿت اؿاف هیکٌؼ

ىْػ ّی توزـػی اف هؼؿت عاؿد کَ ّی ػؿ ها تضت ىؼْؿ عْػ عْب هی كِوؼ کَ عآـینت 

.ـػػگعْػ تـ هی، ؽلت ّ اصناك ًاتْاًی (پْچ)عالی صالت ػّتاؿٍ تا   

 

ؿا  ّ توام تيـػکوَ ؿا كياؿ ػُؼ ّ ُـ ػیْاًَ هیتْاًؼ یک . ػمت چٌیي اىغاً هی تاىؼهؼؿت ػؿ 

. فهیي ؿا اف تیي تثـػّ ُوچٌیي توام صیات فًؼٍ ؿا تـ عتن کٌؼ   

 

 مخِاًی تثعیل نْظ ّ توااؾ یک هْقكَ ؼقوی تَ یک زکْهت ّالعی قاؾهاى هلل هتسع تایع 

. ؼا تَ ایي قاؾهاى تكلین کٌٌعقالذ ُای ضْظّ کهْؼ ُای خِاى تایع اؼظّ   

  

ّ تَ .  تکاؿ تـػٍ ىْػاتتکاؿی ػؿ ٓـیوَ ُای مافی تکٌالْری املضَ اهکاى ػاؿػ کَ تؼؼ اف اى 

ُوچٌاى توام . ىًْؼاؿ ُای اتتکاؿی هَـّف ىًْؼ ّ ػؿ ک اؿتو ُا افاػ هیلیًِْا اًناى اف 

هٌثغ ّاصؼ کَ مافهاى هلل هتضؼ آًِا تا یک ُا امتؼوال هیيًْؼ، مایٌل ػاًاى کَ تؼمت صکْهت 

. ، کاؿ کٌٌؼامت  

 

هْرْػٍ کَ ّمای روِْؿ ؿّ ُوَ . کيْؿ یک ػْْ صکْهت رِاًی عْاُؼ تْػُـ ؿیل روِْؿ 

چٌؼاى آًِا . ، ػوال تَ کاؿ هيتـک اػاهَ عْاٌُؼ ػاػىؼٍ اًؼ ی یکزاًتا یک صکْهت ّاصؼ رِا

ؿ تـ کيْؿ ػیگـی تزاّف کٌؼ، یک کيْایي هيکل ّاهؼی ًغْاٌُؼ ػاىت، تغآـیکَ  هؼؿت 

. ؼ کـػٌچٌیي ػكاتـ ؿا اػاؿٍ عْاُآًِا تٌِا عٔ اُي ّ پْمتَ عاًَ ُا ّ . ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت  

 

ػؿآى . صکْهت رِاًی ؿا هثْل ًغْاُؼ کـػعْاُؼ اهؼ کَ تؼْی کيْؿ ُا ْرْػ تایي اهکاًات 

. آًِا اٍال ّرْػ ًؼاؿًؼ گْیا ْٓؿی ػولی عْاُؼ ىؼ کَ( تضـین)تایکات ایي کيْؿ ُا تـ ٍْؿت

هواتلَ کـػٍ ًوی ّ آًِا تَ تٌِایی تا صکْهت رِاًی . ی ٍْؿت ًگیـػَ اتا آًِا ُیچ ًْع ؿاتطیؼٌی 

ایي . ّ ایي یگاًَ ؿاُینت کَ آًِا تا ػیگـاى یکزا ىًْؼ. اًِا تاالعـٍ تنلین هی ىًْؼ. تْاًٌؼ

ػاىتَ تاىٌؼ، اًِا هضاكظیي ؿا عْػ صکْهت آًِا ّ تؼؼا  کيْؿُا تِتـمت هْػتاًَ تنلین ىًْؼ

هگـ آًِا . ًٌؼ هنایل ػؿًّی عْػؿا صل کٌٌؼاتا تتْعْػ ؿا ػاىتَ تاىٌؼ ّ هْت هلی ػؿًّی 

تَ هیلیْى ُا اكـاػ تَ ًا صن تَ توـیي کيتي اًناى تزِیقات تْلیؼ مالس اتْهی ؿا ًؼاىتَ تاىٌؼ کَ 

. ٌؼىاتهَـّف   

 

رِاًی هگـ ؿیل روِْؿ . کـػًتغاب عْاُؼ اػْای صکْهت رِاًی ؿا ؿیل روِْؿ رِاًی ا

ّ یک چیق تایؼ هطلوا . ْاُؼ ىؼاًتغاب عاف تیـّى  ًََ تلکصکْهت ُای رِاى اػْای تْمٔ 

رولَ ٌؼ اف ًهیتْاتَ امتخٌا میامتوؼاؿ . ّ آى ایٌنتکَ ایي ىغٌ میامتوؼاؿ ًثاىؼؿّىي تاىؼ 

ّ افیٌـّ ها هی . ؿیـ اف میامتوؼاؿ اها. ، ػؿمت امتتاىؼ اىؿهاٍػاؿكاى ّ یا ىاػـاى، ًواىاى، 

  . اف تیي تثـینىکٌزَ کٌٌؼٍ تْػًؼ، تواها کَ ػؿ فهاى گؾىتَ ؿا  تْایٌن هؼؿت میامی

     

کاؿ هی کٌؼ یؼٌی چٌؼ کيْؿ صن ؿػ یا ّیتْ ػاؿًؼ، تایؼ هٌضل مافهاى هلل هتضؼ کَ تَ ٓـیوَ كؼالی 

. ىْػ  
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آى ایٌنت کَ یک . ىؼٍ امت یهيکالت فیاػ ّ ایي تاػجایي تاف یک كـیة هؼؿت عْاُؼ تْػ 

اف تـػکل ُـ ؿیل روِْؿ . صکْهت ایي صن ؿا ػاؿػ کَ یک چیق ؿا تـای توام ػًیا ؿػ کٌؼ

. اف لینَ ُا تاىؼ كـاؿتعْاُؼ ػاىت کَ اى تـاماك اًتغاب صن هلتِای هغتلق رِاى   

  

ؿا هیتْاى تَ اماًی تؼؼی  رقییات.  تـییـ عْاُؼ ػاػػؿ رِاى ماعتاؿ هؼؿت ؿا ایي ىیٍْ توام 

. ى کـػآؿّی   

  

 

:ضْظل اًفؽاظیظًیای ظؼکف  ؽُ  –ظیٌی ؼّزیَ ک ی  
 

ُیچ کل ػالهَ ًؼاىت رٌگ کَ  یآى ػالیلهـُ ػُّن هؾاُة اًؼ، افیٌکَ اًِا تـ  ،پل اف هلت ُا

. ّ تَ هتل هیـماًؼًؼهیکـػًؼ   

 

ػول ػیٌی  کیَ رٌگ ُن هوکي امت ػینْیت اّلیي ػیي تْػ کَ ػؿ ؽُي هـػم ایي ایؼیا ؿا ػاػ ک

. هنلواًاى ّ ػیگـاى ُن ایي ؿّیَ ؿا تؼویة ّیک ػیگـ ؿا تَ ًام عؼا هَاتی کـػًؼ. تاىؼ  

 

ُیچ چیقی ، یا رٌگ ٍلیثی تْػى ، هوؼكتٌام رِاػ. ؿیـ ػیٌی امتاٍال هي هی گْین چٌیي رٌگ 

چَ تاهی هیواًؼ؟ ػىتْاگـ تَ رٌگ ىوا هوؼك تگْییؼ، پل تـای ؿیـ هوؼك ! ّرْػ ًؼاؿػ   

  

ػالهوٌؼ عؼا ُنتٌؼ ؟چی کنی تـییـ اف کيیو یا اعٌؼُا   

 

پٌذ ػمت ّی  یک اگـ ىوا ػؿ. ػالهوٌؼ عؼا تاىؼّاهؼا هي تا ُیچ چٌیي کنی ؿّتـّ ًيؼٍ ام کَ 

 ّ عْاُؼ گلت کَ ػالهَ عؼا ؿا تؼُیؼ، ّی پٌذ ػالـ ؿا عْاُؼ گـكت ػالـ ّ ػؿ ػمت ػیگـ ّی 

. تـای كؼال پٌذ ػالـ مْػهٌؼ امت. نت ّ ػؿتاؿٍ ّی تؼؼا هی تیٌینافلی ُعؼا عْ اتؼی ّ   

 

ّ آًِا هیغْاٌُؼ کَ . آًِامت( تزاؿت)هگـ اعٌؼُا ّ کيیياى ػالهوٌؼ عؼا اًؼ افیٌکَ عؼا کاؿّتاؿ 

. کاؿّتاؿ آًِا ؿىؼ کٌؼ  

 

.  اًكاى ؼا اؾ تیي تؽظٍ اقت (اقتسکام)تواهیت ؼقوی هػاُة   

 

تونین ًَ تٌِا ػؿُن ىکنتَ تلکَ تا تغيِای ُای هتْاػ . ػ ّ ػؿُن ىکنتَ امتعـؿا آًِا اًناى 

ّ تایي ٓـین آًِا تيـیت ؿا  . اًؼػؿ رٌگ  ػلیَ یکؼیگـّ ایي هنوت ُای هتْاػ پیِن . کـػٍ امت

هؾاُة ؿموی ُـ كـػ ؿا یک ىغَیت هٌونن یا تونین . تا رٌْى یا صالت ػیْاًگی ؿّتـّ کـػٍ اًؼ

صالت ّرْػ ىوا ؿا، آًِا ّ ایي ؿا تَ ىکل عیلی فیـکاًَ اًزام ػاػٍ اًؼ ّ اى ایٌکَ  . ىؼٍ ػاػٍ اًؼ

. عْػ ماعتَ امترٌنی ىوا ؿا هضکْم کـػٍ امت ّ ىوا ؿا هغالق ّرْػ ٓثیؼی   
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ایي هٌاكغ ػایوی .  لؾت یا اصناك عْىی هی کٌؼاًناى اف آى کَ  توام هؾاُة ّؼ ُـ اًچَ امت

 کَ ایٌزا ّ ُویيهوکي ؿا اؿاهو، عْىی، ّ ؿّایت ّ ُـ . غت ًگاٍ کٌؼکَ اًناى ؿا تؼت آًِامت

. رٌت ؿا تیاتیؼ، ؿا اف تیي هیثـػصاال   

 

تطْؿ هخال اگـ ّـّؿت رٌنی . تَ تؼتغتی ىوا صتوا ّـّؿت امتتـای اعـت ّ یا رِاى ػیگـ 

هگـ . ىؼىوا تَ عؼا ّـّؿت ًؼاؿیؼ تغآـیکَ ّـّؿت فًؼگی ىوا هـكْع هیثاىوا پْؿٍ تاىؼ، 

ّ مـکْب ىؼٍ تاىؼ ّ یا اصناك هیکٌیؼ کَ ىوا ػؿ ٍْؿتیکَ ّـّؿت رٌنی ىوا هضکْم 

ىوا اًـژی عؼا اف عْػکيی . ؿ یا هوَـ ُنتیؼ، ػؿ اًَْؿت عؼا تا اتؼ تا ىوا هیثاىؼکاِگٌ

. هیگیـػ  

 

اهؼٍ ایؼ  ایٌزا ىوا تـای رقاػؿ. هؾاُة ؿموی تَ ىوا ایي ؿا اهْعتاًؼٍ کَ ىوا رق ایي ػًیا ًینتیؼ

عؼا ؿا تَ هیاى آى ایٌـا تغآـی هیکٌٌؼ کَ تتْاًٌؼ آًِا . یواًی کٌیؼگٌاُاى ماتوَ عْػ پي افتا 

ک تغو یاّؿًؼ کَ یهرٌت ؿا تویاى  ُوچٌاى آًِاّ . ىاػـاًَ ّ عیالینتکَ یک چیق  تیاّؿًؼ

ػؿ هـکق  ؿا اف ػّفط هیتـماًٌؼ ّ ایي ُواى تـك امت کَامت، ّ هـػم ی صـً اًناى ّتْمؼَ 

هلیؼ تـای هٌاكغ کيیياى ّ اعٌؼاى الثتَ ایي توام ُواى چیقُاینت کَ . ؿّس اًناى رای هیگیـػ

. امت  

 

کَ اًناى یک هْرْػ هتضؼ امت یؼٌی تؼى ّ ىؼْؿ ُیچ ػیي ؿموی ایي صویوت ماػٍ ؿا ًوی پؾیـػ 

ؿیيَ ػوین یي فهیي ػؿاًناى ُواًوؼؿ . ّ ایي رِاى افّ رؼا یا ػلیِؼٍ ًینت. ّاصؼ اًؼ تا ُن یک

ّ اگـ تَ صویوت تٌگـین . ّ ؿیيَ ُای اى ُواًوؼؿ هِن کَ تٌَ یا گل اًنت. ػاؿػ کَ یک ػؿعت ػاؿػ

. تؼّى ؿیيَ ػؿعتاى ّرْػ ًغْاٌُؼ ػاىت  

 

رق یک ُنتی اهیاًْمی یک . رق یک هٍْ فًؼگی ُنتینایي کـٍ فهیي هاػؿ هامت ّ ها تواها 

، پل اهکاى ػين هْرْػ یکی ُنتینعیلی ػویوا ها ُوَ ّ تغآـیکَ ػؿ ػؿّى هـکق . ُنتین

. امت  

 

تٌظین ىؼٍ ًوی ّ ػلیل ماػٍ آى ایٌنت کَ صویوت . هي تؼّى امتخٌا هغالق توام اػیاى تٌظین ىؼٍ ُنتن

. تْاًؼ، ػين تٌظین ىؼٍ ًوی تْاًؼ، تغآـیکَ ایي میامت ًینت کَ تٌظین ىْػ  

 

. تـ آًِا هتکی ماعتَ امتىواؿا ّ  ماعتَ یک گـٍّ هؾاُة ىوا ؿا رق یک روؼیت یاایي توام  

ّ ػؿ ػُْ اى تَ ىوا ی ىوا ؿا، افاػی ّ ُْىیاؿی ىوا ؿا اف ىوا گـكتَ آًِا ىغَیت اًلـاػ

. مپـػٍ کَ ُیچ هؼٌی ًؼاؿػؿا ػوایؼ رؼلی ّ ػؿّؿیي   

  

.  قتؽاتیژی تؽای ـؽیة ظاظى ضْظ اقتیک عمیعٍ ـمظ   
  

ّ ىوا  ن، ؿینـچ ّ کيق ؿا كـاگیـیؼ تغآـیکَ آًـاٍ هيکل امتکَ ؿاٍ تضویىوا ًوی عْاُیؼ 

ػاػت ىؼٍ ّ هيـّٓ کَ اف تنیاؿ ؼّؿ تیاًؼافیؼ، ّ عْػؿا اف صالت ُای تتایؼ عیلی عـاكات ؿا 

. تاف هیؼاؿػّ ایي ىوا ؿا اف ػؿیا كتي صویوت ّ عْػ ىٌامی . ماتن تَ ىوا تَ هیـاث هاًؼٍ، تکيیؼ
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افیٌـّمت . ػوایؼ اًؼکـػٍ ًوی تْاًؼ، ّ توام هؾاُة ؿموی هتکی تـ ػؿیي هْؿػ ُیچ ػویؼٍ کوک 

. کَ ایي ػوایؼ ؿا اػیاى هی گْیٌؼ  

   

تتثغ یا صویوت یک . ایي یک تضوین امت ًَ یک ایواى. صویوت یک پژُّو امت ًَ یک ػویؼٍ

 عْػ ػاؿی کٌیؼ ىوا تَ تنیاؿ اماًی كـیة هی عْؿیؼ ّ هـتاًیپژُّو  اگـ افیي. رنتزْمت

. ىواؿا امتخواؿ کٌؼکنی هیيْیؼ کَ آهاػٍ ُنت   

 

تطْؿ هخال ىو . اصناك تنیاؿ ؿاصت هیکٌؼاًناى تا یک روؼیت اف هـػم ػؿ ُن ػویؼگی ّ ٓثؼا 

ّ چٌیي اصناك تَ . ىغٌ اصناك ؿاصت هیکٌؼ. ّرْػ ػاؿػٍؼ هیلیْى روؼیت ػینْی کاتْلیک 

ىو ٍؼ ىوا هیتْاًیؼ ؿلٔ تاىیؼ هگـ  .ىيَؼ هیلیْى هـػم ًوی تْاًؼ ؿلٔ تاىؼکل هیؼُؼ کَ 

  . ّ ُـ یک چٌیي كکـ هی کٌؼ. هیلیْى هـػم ؿلٔ ؿكتَ ًوی تْاًؼ

 

چِاؿ ٍؼ هیلیْى ٌُؼّ ُن چٌیي اصناك هیکٌٌؼ کَ اًِا تـ صن اًؼ ّ ُوچٌاى هنلواًاى، تْػایاى ّ 

. ػیگـاى چٌیي اصناك هیکٌٌؼ  

 

ّ ؿكاهت ّصیَ ػیٌی، یک ػل پـ افػين هگـ یک ًْع ؿ. یک ػیي ًثایؼ یک مافهاى هـػٍ تاىؼ

. ّـّؿت ًینتامواًی ّ یا هوؼك  ِایّ تـای ایي تَ کتات. تایؼ ػؿ ُوَ ّرْػ ػاىتَ تاىؼ  

 

کهیم ّ پاپ ضؽّؼت ًیكت تَ پیؽوثؽاى، تَ ًاخی، تَ کلیكا، تَ یک ؼّزیَ اصیل ظیٌی ؽای ت

.  نگْـَ هیکٌع اؾ للة نواکَ یک گلیكت یا هتعیي تْظى  یعاؼظیٌ ؼّزیَ تطاطؽیکَ  

 

ایي . پغو گـػػ توام اػیاى ؿموی اف تیي عْاٌُؼ ؿكتاگـ ّاهؼا یک ؿّصیَ ػیٌی ػؿ توام رِاى 

تاىؼ ًَ ایٌکَ یک تـای توام تيـیت یک هُْثت الِی عْاُؼ تْػ کَ یک اًناى كؤ یک اًناى 

. ...ػینْی تاىؼ، هنلواى تاىؼ ّیا ٌُؼّ تاىؼ  

 

ُنتی یک پیـام  مػیاًت ىوا اف ٓـف ىوا تَ توا. ىغَی امتػیاًت یا ؿّصیَ ػیٌی یک هنلَ 

ؿیـ اف آى ایي .... تگؾؿیؼتٌِا آى ّهت ٍلش اهؼٍ هیتْاًؼ کَ اف توام مْ تلاُوات . ػين ىوامت

تَ صیج پـافیت هـػم ؿا امتخواؿ ّ ؿالم هینافػ ّ تـ هـػم كياؿ اّؿػٍ کَ تيکل اػیاى 

. ایؼ ّؼ ؽکاّت ّ ُْىیاؿی اًؼّ توام ػو کْؿکْؿاًَ ػویؼٍ ػاىتَ تاىٌؼ  

 

. ّ هنتول تضوین کٌؼهي اؿفّ ػاؿم کَ توام ػًیا ؿّصیَ ػیٌی ػاىتَ تاىٌؼ ّ ُـ ىغٌ تطْؿ افاػ   

 

ّ تَ . ُا ؿا اف تیي تثـًؼ( کيْؿ)افیٌـّ اگـ رِاى هیغْاُؼ کَ فًؼٍ تواًؼ تایؼ ػؿ هؼم اّل هلتِا 

. ٌُؼ ّ اًگلنتاى ّ رـهٌی ّـّؿت ًینت  

 

.  تایؼ توام اػیاى ؿموی اف تیي تـًّؼػُّن ػؿ هؼم    
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صویوت، ػين، ، (ؽکـ)تؼون ؿّصی . ؿّصیَ ػیٌی کلایت هیکٌؼیک ّ . یک تيـیت کلایت هیکٌؼ

كؤ یک ؿّصیَ . ّـّؿت ًؼاؿػ...( هخل ٌُؼّ، ػینْیت، امالم )ػؿمتی ّ ٍؼاهت تَ ُیچ ًام 

. ق تٌظین ىؼٍ، اها ًَ یک چیػیٌی کَ اف یک کیلیت ػالی تـعْؿػاؿ تاىؼ  

 

ػؿ آًزا تٌظین ُای ػیگـ ّرْػ تغآـیکَ . ػؿ اى ىاهل ىؼ آًا تيؼػ تویاى هیایؼتٌظین کَ هزـػ  تَ

ها تَ یک ػًیای اكـاػ ّـّؿت ػاؿین کَ ػؿاى تٌظین ُا ّ . ؿا هیکٌٌؼ لت آىعْاُؼ ػاىت کَ هغال

َ تاىین کَ ُن چٌیي اصنامی هزالل هـػم ؿا ػاىتتلی ها هیتْاًین  . ؼؼاىتَ تاىٌّرْػ ًُا مافهاى 

تیْؿّکـامی ّ یا ؿتثَ تٌؼی تایؼ هگـ تٌظیوِا، . اصناك عْىی ؿا ػاؿا ُنتٌؼؿا ػاؿًؼ، ّ ُوچٌیي 

. ّرْػ ًؼاىتَ تاىؼ  

 

یک مایٌنی کَ تـای فًؼگاًی ّ ػؿ هـصلَ مْم . تایؼ هلتِا ّ تؼؼا اػیاى اف تیي تـًّؼػؿ هؼم اّل 

اها ًَ آًکَ  -ّ ػلن ّ اتتکاؿ ّهق تاىؼ، ایزاػ گـػػ ( ـکیفی)عْب، فًؼگی ْٓالًی، تَ كـاٍت 

، توام ّ اگـ ایي مَ اهؼام هوکي ىْػ. رْیی ؿا تيؼیؼ تغيؼ ّ تغـیة کٌٌؼٍ تاىؼرٌگ ّ متیقٍ 

.یاكتْاٌُؼ ًزات ع عْػ ّ ارتواػی ؼمت ؿُثـاى میامی، هؾُثی، ت كٌا ىؼى  تيـیت اف  

 

:ویلعی ظقیكَک ی -ُا  اضٌعّ  قیاقیْىاتساظ   
 

ؿیيَ یاهتي تَ ًيـ مپـػٍ ىؼٍ تْػ اف هلل هتضؼ کَ تضت ػٌْاى آیٌؼٍ هيتـک ُوَ ها هتؾکـٍ ؿاپْؿ 

.عالف صکْهت ُا ّ اػیاى عْاُؼ تْػّ ایي تغآـینت کَ آى  ّاهؼی هيکالت ًاکام هیواًؼُای   

 

 َتطاؿ اؿٍػؿ ػؿتتطْؿ هخال ایي ؿاپْؿ هی ًْینؼ کَ اهتَاػ ّ هضیٔ فینت تا ُن ؿتٔ ػاؿًؼ ّلی 

ؼ؟ ٌمیامت ّ ػیي چَ هی گْیتیي   

 

هيکل ایٌنت کَ تـ آى رٌایت کاؿاى . نتٌؼىوا تایؼ عثـ ىْیؼ کَ رٌایت کاؿاى ّاهؼی کی ُا ُ

. ىوـػٍ هیيًْؼّ هاتل اصتـام تْػى ، آًِا موثْل تقؿگ هوؼك تْػى هیـّػؿُثـاى ػظین  عیال

. آًِا ػلت هيکالت اًؼٌکَ کٌن تـای ایاكيا ایي هـػم ؿا  افیٌـّمت کَ هي تایؼ  

 

هيکالت مثة ـکل هیلِوؼ کَ ىایؼ میامتوؼاؿاى تطْؿ هخال ایي عیلی ماػٍ امت کَ تگْیین ّ ُ

، ػىْاؿمتثـاى هؾُثی هگـ چٌیي مغٌی ػؿ هْؿػ ؿُ ی ػام اًؼهتلِاکيتاؿُا، رٌگِا، اف هثیل 

ّ  ـًِا هاتل اصتـام هاًؼٍ اًؼآًِا اف ه. تغآـیکَ ُیچ کنی ػلیَ آًِا ٍؼای عْػؿا تلٌؼ ًکـػٍ اًؼ

  . ُـ هؼؿ کَ ّهت هی گؾؿػ تِواى اًؼافٍ اصتـام اًِا فیاػ ىؼٍ هیـّػ

 

( ُااعٌؼ -کيیياى )ػمتَ هـػم  ىواؿا تایي هنلَ تلِواًن کَ ایيکاؿ ایٌنت کَ تـای هي هيکلتـیي 

. ِالت هیکٌٌؼّ ایي هِن ًینت کَ آًِا ایي ؿا ػوؼا یا اف ر ػًیا ؿا تَ ایي صال ؿماًؼٍ امت  

 

. هیكاؾًع ّ ظقت تعقت تاُن کاؼ هیکٌٌع( تْطیَ)ههتؽکا ظقیكَ پیِن ؼّزاًیْى ّ قیاقتوعاؼاى 
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اف ؿّصاًیْى میامتوؼاؿاى . میامتوؼاؿاى هؼؿت میامی ػاؿًؼ ّلی ؿّصاًیْى هؼؿت هؾُثی ػاؿًؼ

ّ ػْام . ت هیؼٌُؼػػای تـکت ّ ػاكی تٌْتَ عْػ تَ میامیْى ىصلاظت هیکٌٌؼ، ػؿ صالیکَ ؿّصاًیْ

  .آىاهٌؼامتخواؿ هیيًْؼ ّ ُـػّی آًِا عْى هـػم ؿا هی 

  

ّلی میامیْى . پنواًؼٍ ماعتَ امتاػیاى ؿموی كکـ اًناى ؿا تا  تْرْػ آّؿػى ػوایؼ رؼلی 

ؿالهی تَ ایي تغآـیکَ هؼؿت آًِا . تا صؼ هوکي ؽلیل ماعتَ ّ اف تیي تـػٍ امتفًؼگی اًناى ؿا 

. گننتَ ىًْؼچٌیي فًزیـُا تایؼ  ّ. هتکی امتىوا   

  

ػين، ّ ػؿ عْىثغت ماعتي اًناى فًؼگی،  اظِاؿ ّ ُویي صاال تـای مایٌل تایؼ ایٌزاـػکل ت

  . تاىؼ عؼهت هـگ ّ تغـیةایٌکَ ػؿػػ ًَ امتؼوال گـ

 

 کَ یا ایي میامیْى ّ ؿّصاًیْى پْمیؼٍ  کـٍ فهیي ؿا اف تیي هیثـػها اهـّف ػؿ صالتی ّاهغ ُنتین 

. تيـ هینپاؿین ها هؼؿت ؿا اف ػمت آًِا هی گیـین ّ تؼمت یا   

  

تثلیؾ هیکٌٌؼ ّ ُیچ صکْهت ایي رـات تٌظین عاًْاػٍ یا كاهیلی پالًیٌگ تطْؿ هخال ُـ ػیي تْؼ 

آًِا چٌیي یک صالتی ؿا تویاى اّؿػٍ کَ توام رِاى ؿا تا یک ؿا ًؼاؿػ کَ تایي هثلـیي تگْیؼ کَ 

یک ٓلل هثل ػؿ چِل کيْؿ كویـ رِاى اهـّف ػؿ ُـ پٌذ تْلؼ . تَ امتؿّػؿّ ماعػؾاب ػظین 

. اف پٌذ مالگی هی هیـػ  

  

. ّ مؤ رٌیي صـف تقًٌؼ( تاؿػاؿی)تَ ٓـكؼاؿی کٌتـّل صول میامتوؼاؿاى هیتـمٌؼ کَ توـػم 

. ػهیـًؼ، تلکَ ػؿیٌنت کنی افؿػٍ ًيْ هٌاكغ آًِا ػؿایي ًینت کَ ایا ُوَ فًؼٍ هیواًٌؼ ّ یا هی  

  

. ًؼـیگتهـػم ُن تؼَثات عْػؿا ػاؿًؼ ّلی میامتوؼاؿاى ًوی عْاٌُؼ کَ تَ تؼَثات آًِا تواك 

تَ تؼَثات هـػم ٍؼهَ تـماًٌؼ، هـػم تَ اًِا اگـ آًِا . تَ ؿای هـػم اصتیاد اًؼتغآـیکَ آًِا 

.ؿای ًغْاٌُؼ ػاػ  

 

. فیاػ تْػى ًلْك کـٍ فهیي یک هيکل تنیاؿ تقؿگ امت  

 

تگْیع کَ  تاهع ظیي ُن زاضؽ ًک یع ّلی یکٌضعهت  ؼا ؼؽیةهؽظم کَ هیکٌٌع اى تثلیػ اظیتوام 

  .نْظًفْـ کن ع تا یؼا تپػیؽ کٌتؽّل زاهلگیتٌظین ضاًْاظٍ یا 
 

کَ ایي  ّ اػػا ػاؿػ. اهلگی ؿا ارافٍ ًوی ػُؼکٌتـّل صّی . ی ُن ػؿیي هْؿػ هؼاعلَ هیکٌؼپاپ پ

کَ فهیي اف ًلْك ایي چَ هنن عؼامت کَ ًوی تیٌؼ . ّؼ عؼا امتتـ یک گٌاٍ ایي کاؿ گٌاٍ ػاؿػ ّ 

 فیاػ ػؿ ػؾاب امت؟

 

. ػى امتًياى ػایک تافی تؼؼاػ یا فیاػ میامت   
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تَ ُـ اًؼافٍ کَ تؼؼاػ . ایي هؼؿت ىوا ؿا ًياى هیؼُؼ -تَ چَ تؼؼاػ ػینیْیاى ىوا ػؿ رِاى ػاؿیؼ 

ُیچ کل ػؿ ًزات ػاػى کنی . ت کيیياى هیثاىؼػؿ ػمػینْیاى فیاػ تاىؼ تَ ُواى اًؼافٍ هؼؿت 

. ، ّلی عْامت آًِا كؤ ایٌنت کَ ًلْك فیاػ ىْػػالهوٌؼ ًینت  

 

ػیگـ تزق افیٌکَ پی ُن اف ٓـف ّاتیکاى تـّؼ کٌتـّل صاهلگی كـهاى ُا ٍاػؿ کٌؼ ػینْیت 

ؤ رٌیي گٌاٍ ػاؿػ ّ ًظـی ػؿ هْؿػ مکٌتـّل ًلْك امتؼوال ّ یا ایٌکَ ٓـیوَ  چَ کـػٍ امت

. گٌاٍ ػاؿػکٌتـّل صاهلگی ّ یا ایٌکَ تيْین یا هاًًْی کـػى . تؼُؼ  

  

 .ُیچ ّرَ ػالهوٌؼ آًِا ًثْػًؼتْلؼ ًاىؼٍ اًؼ؟ ًغیـ آًِا تَ کَ آًِا ػالهوٌؼ آلال هیکٌیؼ ىوا كکـ

ب آًِا ػؿیي هْؿػ ػؿ پی هٌاكغ عْػ هیـًّؼ ّ عْ. تْلؼ ًاىؼٍ ُیچ ًْع ؿتطی ًؼاؿًؼآًِا تا آلال 

ٓـیوَ مؤ رٌیي ػولی ًيْػ، هی كِوٌؼ کَ ُـگاُی ٓـیوَ ُای کٌتـّل صاهلگی ػولی ًيًْؼ، 

. توام تيـیت تَ یک عْػ کيی رِاًی ػمت عْاُؼ فػ  

 

كؤ ػؿ  اگـ هنایل تـییـ ًیاتؼ. تیٌیؼ ًَت کَ ىوا چٌیي صالت ؿا تَ چين مـ ّ ایي ؿّف ُن ػّؿ ًین

. ًاهوکي ىْػصالتی تـمؼ کَ فًؼگی ػؿاى ػّافػٍ مال آیٌؼٍ ًلْك رِاى تَ چٌاى   

 

تـای تيـیت تَ ًيـ  ؿػیک پیـام ْٓیل کَ یکَؼّ می ّ ًَ ٍلضَ ػاكؤ ػؿیي اّاعـ ّاتیکاى 

صال اگـ تثیٌیؼ ػ ُیچ رای . ّ ػؿآى ؽکـ ؿكتَ کَ مؤ گٌاٍ ػاؿػ، کٌتـّل صاهلگی گٌاٍ ػاؿػ.  مپـػ

. اًزیل ایي ؽکـ ًـكتَ کَ مؤ گٌاٍ ػاؿػ  

 

تطاطؽیکَ ظؼ آى ؾهاى ًیاهعٍ اقت کَ کٌتؽّل زاهلگی گٌاٍ ظاؼظ تایثل یا اًدیل یچ خای کتاب ُ ؼظ

.   تَ ایي هیتْظ ضؽّؼت ًثْظ  

 

ّ می مال هثل ػؿ ٌُؼّمتاى . ایي هیقاى هـگ ّ هیـ آلال تْػ. هی هـػػؿ ُـ ػٍ ٓلل ًَ ٓلل 

ًلْك رِاى فیاػ افیٌـّ . اًؼیؼٌی ػؿ ػٍ ٓلل تٌِا یک ٓلل فًؼٍ هی ه. چٌیي تٌامة ّرْػ ػاىت

کيْؿ ُای پیيـكتَ  -صاال صتی ػؿ ٌُؼّمتاى . ُن مٌگیٌی ًویکـػّ ایي تؼؼاػ تـ هٌاتغ فهیي . ًثْػ

. ، ػؿ ُـ ػٍ ٓلل تٌِا یک ٓلل هیویـػؿا عْب تَ صال عْػ تگؾاؿیؼ  

 

یک  افّ ػینْیت . تا هـػم کوک هی کٌؼ کَ فًؼٍ تواًٌؼ مایٌنیٓة ایي تغآـینت کَ صاال 

ّ  هضکْم هیکٌؼّ اف راًة ػیگـ کٌتـّل صاهلگی ؿا  ُا هینافػ ّ ػّا تْفیغ هیکٌؼراًة ىلاعاًَ 

ّ هاػؿ تثلیؾ ًظـیات اصوواًَ هیکٌٌؼ تطْؿ هخال هی گْیٌؼ کَ آلال اف راًة عؼا كـمتاػٍ ىؼٍ اًؼ 

...گــّتـکت عْاُؼ کـػ ّ چٌیي ًظـیات ػیتیـینا ٍلت ىواؿا عْاُؼ کـػ ّ کيیو ػػای عی  

 

کَ اًؼؿ گـاًّؼ ػؿ اهـیکا یک هْمنَ ػینْی . آًِا صاال صتی ػؿ هْؿػ ؿّمیَ تيْیو هی کٌٌؼ

ّ ػؿ کيْؿ ُای کوًْنتی کاؿ هیکٌٌؼ ّ اًزیل ؿا هزاًی ًام ػاؿػ ( یـ فهیيفهثيـ )ایْاًزلیقم 

. گٌاٍ ػاؿػگی یا مؤ رٌیي کٌتـّل صاهلیات اصوواًَ ؿا تثلیؾ هی کٌٌؼ کَ ـتْفیغ هیکٌٌؼ ّ ایي ًظ  
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. ؿٌی ُن ًینت اها اف گـمٌگی ُن ًوی هیـػؿّمیَ کَ صاال تا گـمٌگی ؿّتـّ ًینت گـچَ آًوؼؿ

امت کَ آًِا تا گـمٌگی ؿّتـّ ّ ایي اف عآـ کٌتـّل صاهلگی . لطلا صؼ اهل آًِا ؿا تٌِا تواًیؼ

تَ صالت ایتْپیا اف کٌتـّل صاهلگی ّ اف مؤ رٌیي رلْگیـی ٍْؿت هیگـكت ؿّمیَ اگـ . ًینتٌؼ

هاػؿ تیـینا تنیاؿ عْه هیيؼًؼ ّ آًِا یک هْهغ عیلی ػالی هیؼاىتٌؼ ػؿآًَْؿت . ؿّتـّ هیيؼ

. هیکـػًؼّ تـییـ ػویؼٍ کَ هـػم ؿا تَ ػینْیت ػػْت   

  

ػؿآًَْؿت ایي هـػم هتؾکـٍ هنْل عْاٌُؼ اف تیي ؿكت  ػاگـ ُـ گاُی توام فهیي اف ًلْك فیا

صاال تؼّى کٌتـّل . اًؼ کَ هغالق کٌتـّل صاهلگی ّ مؤ رٌیي ُنتٌؼتغآـیکَ ایٌِا .  تْػ

. صاهلگی ّ مؤ رٌیي فهیي ًوی تْاًؼ کَ پـحـّت تاىؼ  

 

 

 

 

!نعٍ هیتْاًعتؽهین  ؾیاى ظّتاؼٍ  
   

کَ اف ػّ ایي فیاًی کَ تا صال تویاى اهؼٍ اف یک لضاظ عْب امت تغآـیکَ هـػم هزثْؿ هیيًْؼ 

ّ یا یک فًؼگی اف ًْ هیغْاٌُؼ؟ یا هـگ هی عْاٌُؼ: کٌٌؼ ؿاٍ ُا یکی ؿا اًتغاب  

 

اها ىـٓ ایٌنتکَ تا فهاى گؾىتَ ؿّاتٔ . ایي فیاى کَ تا صال ؿمیؼٍ هی تْاًؼ ػّتاؿٍ رثـاى گـػػ

ّ یک فًؼگی ًْ ّ تافٍ  توام آًچَ کَ تيوا تَ هیـاث گؾاىتَ ىؼٍ، كـاهْه کـػٍ  .عْػؿا هطغ کٌٌؼ

تا ٓثیؼت . یایؼكـّػ هتـای تاؿ اّل فهیي کـٍ نی تـ ؿّی ایي َ کؿی کْؼ تطاف مـ اؿاف کٌٌ

هضیٔ ػؿ ًتیزَ ّ تا یک ػىويکَ ایٌػّمت هی کٌین ًَ یک کَ ها تا  کٌین ؿؿّیَ ؿا اعتیاچٌاى 

   . ػّتاؿٍ تضیج یک ّاصؼ هٌظن ىـّع تکاؿ عْاُؼ کـػٓثیؼی ها 

 

اگـ ػؿعتاى فیاػ هطغ . تـ تنافینّ عـههّْْع هيکل ًینت کَ کـٍ فهیي ؿا تیيتـ مثقایي یک 

ػؿعتاى ؿاؿـً تَ مـػت ُن هیتْاى ّ تکوک مایٌل . ىؼٍ هیتْاًؼىؼٍ ػؿعتاى ػیگـُن مثق 

ماعتَ ىؼٍ هیتْاًؼ کَ ُای ( هاًغ)مؼ ػؿیا ُا چٌاى ػؿ هواتل . ىاط ّ تـگ عْب ُن هیکٌؼّ  ًوایین

ّ ایي اب هی . ؼػًُزات هی  ّ کيْؿی كویـی هخل تٌگالػیو ؿا اف میالبمـػت آتـا کن کـػٍ 

ّ ػؿ مـػی صـاؿت ٌؼ کَ ػؿ ىة ؿّىٌی تْاًتْاًؼ تـم کاكی تْلیؼ کٌؼ ّ تَ ُقاؿ ُا هـیَ رات هی

. ػاىتَ تاىٌؼ  

 

ؿیيَ ایي هيکل یک عطـ ّرْػ هگـ ػؿ  . توام هيکالت ماػٍ اًؼ. ایي یک هيکل ماػٍ امت

. ػاؿػ  

 

صتی اگـ توام . یْؿفًؼ کَ ایي هيکالت افتیي ًـًّؼؿاُی تاله ههلت ُا ّ اػیاى تٌظین ىؼٍ اف ُـ 

ُای عْػؿا تَ یک  ُن اف تیي هیـّػ آًِا صاّـًؼ ّلی تایي صاّـ ًینتٌؼ کَ مالس ّ اؿػّػًیا 

. ؼًاػاؿٍ تیي الوللی تنپاؿ  
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ُا هَـّف اًؼ  ایي تَ هیلیْى ُا هـػم کَ ػؿ اؿػّ. ّ تایي ػناکـ ّ ليکـُا ّـّؿت ُن ًینت

تَ آًِا تٌِا ػؿ ّهت تيؼػ یا رٌگ  .ًوی کٌٌؼکاؿی آًِا ُیچ . گ هٌاتغ اًناًی امتیک ّایؼَ تقؿ

ػّا ؿا ػؿ ّهت ٍلش آًِا ُیچ ػؿػی   ؛ػؿ ػاعل کيْؿ یا ػؿ رٌگ تا کيْؿ ػیگـ ّـّؿت امت

. وی کٌٌؼً  

 

ایي اؿػّ ُاؿا هٌضل عْاُؼ کـػ ّ اف آًِا ىِـیاى ٍلش پنٌؼ عْاُؼ یک صکْهت رِاًی تَ تؼؿیذ 

. تماع  

 

تاؿثاًی کاؿ گـكت فؿاػت، هخل اف ایي اؿػّ ُا ّ ػناکـ هیتْاى ػؿ کاؿ ُای ٌُـی ّ اتتکاؿی 

آًِا کاؿُای کـػٍ هیتْاًٌؼ کَ ػیگـاى  . اكـاػ تـتیَ ىؼٍ ُنتٌؼآًِا اف هثل ػؿیي هْؿػ تغآـیکَ 

آًِا . ٍ اًؼیک پل ؿا تَ تیقی تنافػ ّ آًِا ػؿیي تـتیَ ىؼیک كـػ ًظاهی هیتْاًؼ . ًوی تْاًٌؼ

. هی تْاًٌؼ کَ عاًَ ُای فیاػ تـای هـػم تنافًؼُوچٌاى   

 

ُوَ تاى هتضؼ کَ  صاّـ ًینتیؼکَ آى کنی تاىن کَ تَ توام رِاى تگْین کَ اگـ ىوا هي هیغْاُن 

.  تـ ؿّی فهیي ًاتْػ عْاُیؼ ىؼتلِویؼ کَ  ػؿ ؿیـآى ٍْؿتىْیؼ   

 

  ک ظّؼ ًوای ًْ تؽای یک تهؽیت ًْ ی: مظّـصل 

 
:الیك یا هكتعع ؼ ظقت اـؽاظ لعؼت ظ  

 

ػؿ آًِا ّظیلَ عْػؿا . ی کَ ؿّىي امت آى ایٌنت کَ ایام میامتوؼاؿاى ػیگـ گؾىتَ امتقیک چی

. تَ تنیاؿ عْتی اًزام ػاػًؼهْؿػ تغـیة ّ تيؼػ   

 

ّ ُـ ؿّفی کَ . تاىؼ( مافگاؿ)تـای میامتوؼاؿ هطلْب مت کَ واًؼٍ اصال ػیگـ چیقی تاهی ً

ّی املضَ ؿا ٌُْف . ّ ػؿًاتْػی ّی عْػ ّی هنْل امت.  ًاتْػی ّی ًقػیکتـ هیيْػػ هیگؾؿ

عت کَ هیتْاًؼ تيـیت ؿا تا هـگ ؿّػؿّ مافػ ّ تا آى صؼ پیو ؿكتَ اًؼ کَ صال ؿاٍ عْتتـ ما

ُوَ ّ تواها اف تیي یا ایٌکَ یک رٌگ آعـی ٍْؿت عْاُؼ گـكت کَ  -تـگيت ّرْػ ًؼاؿػ 

ّ هي ایي تـییـ ؿا . ام راهؼَ اًناًی یْ تـییـ تٌیاػی عْاُؼ آهؼماعتاؿ توؼ ؿكت ّیا ػؿ ٌعْاُ

. ًاهنی هیـیتْکـامی یا هؼؿت ػؿ ػمت اكـاػ الین ّ هنتؼؼ ه  

  

یک چیق ؿا تیاػ ػاىتَ تاىیؼ کَ ها تایؼ ایي ؿا كـاهْه کٌین کَ ُـ کل کَ تینت ّ یک مالَ ىؼ 

ػوـ ًویتْاًؼ . ؿا تگیـػ ؼ تَوین مـًْىت هلتکَ هی تْاًآًکنی ؿا تـگقیٌؼ پل ّی هیتْاًؼ 

ّ ایي یک . ها تایؼ ػؿیي كاکتْؿ هَون تـییـ تْرْػ تیاّؿین. یْ كاکتْؿ ًِایی تاىؼ ػؿیي هْؿػ

  . تـییـ تٌیاػی امت

 

كاؿؽ کالذ یا ٌٍق پیيٌِاػ هي ایٌنت کَ تٌِا آى کل هی تْاًؼ فػیین ؿا اًتغاب کٌؼ کَ صؼ اهل 

  . اُویت ًؼاؿػٌؼاى چ كـػػوـ . تؼُؼؼ ؿای هیتْاً ػّافػُن تاىؼ
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 (ػاًيکؼٍ)کالذ تضَیل ػؿرَ  تایؼصؼ اهل ىـٓ کناًیکَ ؿای هیؼٌُؼ تـای صکْهت ُای هضلی 

یا صؼ اهل لیناًل تایؼ تـای کناًی تاىؼ کَ عْػؿا تـای اًتغاتات کاًؼیؼ ها كْم لیناًل . تاىؼ

. ٌؼٌکاًؼیؼ هیکِـػاؿتاىؼ کَ عْػؿا تَ صیج ى تـای آى کناًی ىـّٓ هاكْم لیناًل تایؼ . ؼٌهیکٌ  

 

ّتـای  لیناًل تاىؼتایؼ صؼ اهل ىـٓ ػؿرَ تضَیلی ٍؼؿاتی هلی یا اًتغاتات  تَ ؿای ػاػى تـای

ػاىتَ ، ٌُـ، اهتَاػ ػؿ مایٌل ػاًيگاُی مٌؼ كـاؿتکناًیکَ عْػؿا کاًؼیؼ هیکٌٌؼ تایؼ صؼ اهل 

کَ تا متایيٌاهَ ّن تاىؼ ( این ای)یناًل ػلْم ارتواػی هاكْم لتـای ّفیـاى کاتیٌَ ػؿرَ . تاىٌؼ

ّ ُـ کنی کَ ّفیـ کاتیٌَ هیيْػ تایؼ ػؿ آى هْوْى هؼلْهات کاكی ػاىتَ . تایؼ صؼ اهل ىـٓ تاىؼ

یؼٌی کاؿ ّی تا هّْْع تضَیل ّی هطاتوت . مٌؼ كـاؿت ُواى هْوْى ؿا تؼمت اّؿػٍ تاىؼّ 

.  ػاىتَ تاىؼ  

  

تَ ّی ایي لاتلیت هعاؼؾ نْظ قْیَ علوی ّی تایع هیطْاُع کَ ّؾیؽ  کكییک تایي اقاـ اگؽ 

.  ؼا تعُع کَ ّؾیؽ هعاؼؾ کهْؼ نْظ  

 

اكتغاؿی ػاىتَ تاىؼ ّ ػؿپِلْی آى یک متایيٌاهَ هاكْم لیناًل ػؿرَ تضَیلی ّی تایؼ صؼ اهل 

یج ّفیـ هْؿػ اكتغاؿی لیاهت ًؼاىتَ تاىؼ تایؼ تضّ آى کل کَ متایيٌاهَ . ُن تؼمت اّؿػٍ تاىؼ

ٌُْف  ػاىتَ تاىؼ( پی ایچ ػی)ػؿرَ تضَیلی تلٌؼ تـ یؼٌی ػکتْؿا تلی الثتَ اگـ افیي . ثاىؼهثْل ً

. عْتتـ تـای ایٌکَ تَ ّی لیاهت تیيتـ هی تغيؼ  

 

ػاىتَ تاىؼ، ّ پاییي تـ افاى تایؼ هاتل هثْل  ػکتْؿامْیَ هاًْى ػؿتایؼ صؼ اهل  (ّکیل)هؼػی الؼوْم 

ّی تایؼ تا صؼ . یؼٌی اف صوْم ىِـیاى ػكاع هی کٌؼ -غآـیکَ ّی اف هاًْى هولکت ایي ت. ًیاىؼ

  . كِویؼٍ تاىؼهاًْى ُـ هْؿػ ػاىتَ تاىؼ تا تتْاًؼ ػؿ ؿا هوکي تِتـیي ػؿرَ تضَیلی 

  

ػاىتَ یا ػکتْؿا لیاهت ػالی ّ متایيٌاهَ ػؿ ػلْم ارتواػی افُوَ ػؿرَ ػلوی تلٌؼ یؼٌی ّالی تایؼ 

تؼمت تؼمت اهؼٍ تاىؼ ّ صؼ اهل یک متایيٌاهَ لیاهت کتْؿای ّی تایؼ ػؿ ػلْم میامی ػّ. تاىؼ

  . اّؿػٍ تاىؼ

  

ّ آى . ؼاهل مْیَ هاكْم لیناًل ؿا تؼمت اّؿػٍ تاىؼتـای صکْهت كؼؿالی ؿایَ ػٌُؼٍ تایؼ ص

پی ایچ ) هاكْم لیناًل ّ یا ػکتْؿاٌؼ تایؼ صؼ اهل ٌػؿ صکْهت كؼؿالی عْػؿا کاًؼیؼ هیککناًیکَ 

ػاىتَ تاىٌؼ کَ ػؿ هْاهیي هـتَْٓ تلٌؼ تضَیلی ّ ّفیـاى تایؼ ُوَ ُواى ػؿرَ . ىتَ تاىؼػا( ػی

ّ کاًؼیؼ تایؼ تلٌؼتـیي ػؿرَ تؼلین اگـ ایي ّفاؿت هؼاؿف تاىؼ پل . اًؼػؿآى ّفاؿت عْاُاى کاؿ 

تـیي ػؿرَ ّ ُوچٌاى اگـ ّفاؿت ٍضت تاىؼ، ّفیـ ٍضت تایؼ تلٌؼ. تـتیَ تؼمت اّؿػٍ تاىؼ

. هْوْى ٍضت تؼمت اّؿػٍ تاىؼتضَیلی ػؿ   

 

ُن مْیَ تـای هؼاّى ؿیَل متایيٌاهَ ّ ُوچٌاى ػّ ػّکتْؿا ّ یک ؿیَل روِْؿ تایؼ صؼاهل 

ّ . روِْؿ ىْػ تغآـیکَ ُـ ّهت اهکاى آى هیـّػ کَ ّی ُن ؿیَل هتؾکـٍ ػؿ ًظـ گـكتَ ىْػ

ّیک مالَ ىؼ تایي  کَ تینت ـّىي ىؼ کَ ُصال ایي ؿ. اف تیي هیـّػتایي ٓـین صکْهت ػْام 

. هؼٌی ًینت کَ ّی ایي هاتلیت ؿا ػاؿػ کَ صکْهت ؿا اًتغاب کٌؼ  
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  .تانع(  اًَؼّنٌفکؽ)ک کاؼ تا هِاؼت، ّ تا ظؼک تایع یزکْهت اًتطاب 

 

آلال تيکیل عاًْاػٍ کٌؼ ّ کل کَ تینت ّیک مالَ ىؼ ّی ایي هاتلیت ؿا پیؼا هیکٌؼ کَ  الثتَ ُـ

تیْلْژی ىوا، ىوا ؿا تَ ایي کاؿ . ًینتّتـای ایي تَ کؼام هِاؿت ّ تؼلین ّـّؿتی ًیا تیاّؿػ ؼت

ؼ کَ تـ ىوا اعتیاؿات ػام ّ ًّهتی صکْهت اًتغاب ّیا اى کناًی اًتغاب هیيْلیکي . اهاػٍ هینافػ

ػؿ آى  کت ّ رِاى ؿا تؼمت اّؿػٍ تاىؼاًتغاب مـًْىت هولّ آى کناى اعتیاؿات تام ػاىتَ تاىٌؼ 

کَ صال ها اًتغاب هی کٌین ّ تایي ٓـیوَ  . تینت ّیک مالگی کلایت ًوی کٌؼمي ٍّْؿت تٌِا 

. تقتاى ماػٍ تگْیین یک ٓـیوَ اصوواًَ امت  

 

کَ ػؿ ُـ ایالت توام ؿیَناى ػاًيکؼٍ ُا، پـّكینْؿاى تـرنتَ، ؿّىٌلکـاى، هي ایي اهیؼ ؿا ػاؿم 

ًینتٌؼ  ، ؿهاٍاى، هوخلیي، هْمیوی ػاًاى کَ ػْْ ػاًيکؼٍ، ًواىاى، ىاػـاى، ًْینٌؼگاىٌُـهٌؼاى

ُوَ امتؼؼاػ ُا هْرْػ هیثاىؼ ّ توام آى کناًی کَ لیاهت عْػؿا ي هزوغ یچٌػؿ . یک هزوغ تنافًؼ

  . میامتوؼاؿاىرؼا تَ امتخٌای اًؼ الثتَ تاحثات ؿماًؼٍ 

 

 میامیْىتَ  ؿ چٌؼ مال گؾىتَ ػتغآـیکَ )توام کناًیکَ تـًؼٍ رایقٍ ًْتل تزق اف میامتوؼاؿاى 

. اّؿػٍ ىْػ ػػْت تؼول( رایقٍ ًْتل ؿا عیلی پاییي آّؿػُن رایقٍ ُای ًْتل ػاػٍ ىؼٍ کَ صیخیت   

 

ّ ایي  ُیت تایؼ اًتغاب گـػػ تا یک هزوغ هلی اف آى تيکیل ىْػمپل اف هزوغ ُـ ایالت یک 

ػول ْهت تؼمت اكـاػ الین یا صکهزوغ ؿّی ایي اٍل کاؿ عْاُؼ کـػ کَ چطْؿ هیـیتْکـامی 

.کٌؼ  

 

تایؼ یک هزوغ تیي الوللی تيکیل توام پٌُْتْى ُا ّ ؿّىٌلکـاى رِاى هزوغ هلی کاًؼیؼ ُای اف 

تيکل هتضؼاًَ مـًْىت ػؿ رِاى یک اهؼام تیوخال عْاُؼ تْػ کَ اكـاػ ؿّىي ػًیا ایي . ىْػ

. ٌؼؿا تٌْینهاًْى امامی ػًیا تایؼ آًِا . ؼٌتيـیت ؿا تؼییي هیکٌ  

  

تَ فتاى ماػٍ تگْیین ایي یک . ّ ًَ چیٌایی عْاُؼ تْػایي هاًْى امامی ًَ اهـیکایی ّ ًَ ٌُؼی، 

ّ ّـّؿت تغآـی . ؿًگاؿًگ ّـّؿت ًینتتَ هْاًیي . هاًْى امامی توام تيـیت عْاُؼ تْػ

. ُوَ اًناى ُا تیک ًْع هاًْى ّـّؿت ػاؿًؼًینت کَ   

  

. اُویت ضاصی ًعاؼًعظتگؽ لت ُا ضْاُع تْظ کَ هین عظ میک اعاللاًْى اقاقی خِاى ّ   

  

 ّ اگـ. ایي هلت ُا تيکل یک ّاصؼ ػولی هْرْػ عْاٌُؼ تْػ ّلی هؼؿت هنتول ًغْاٌُؼ ػاىت

ٌؼ ایي یک کاؿ هيکل ًغْاُؼ تْػ کَ ٌافیي هزوغ ّ هاًْى امامی صوایت کتوام رِاى  ؿّىٌلکـاى

. میامتوؼاؿاى ػّؿ ًگِؼاؿًؼرٌـاالى ًظاهی ؿا هٌاػت ػٌُؼ کَ عْػؿا اف   

  

پل ها هی . ها تَ آًِا مپـػٍ این ،ّ میامتوؼاؿاى ػیگـ چَ هؼؿت ػاؿًؼ؟ توام آى هؼؿت کَ آًِا ػاؿًؼ

ها كؤ چٌیي . ایي هؼؿت هامت. ایي هؼؿت آًِا ًینت. ُواى هؼؿت ػّتاؿٍ اف آًِا تگیـینتْاًین 
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ایي تغآـینت کَ هؼؿت مپـػى اماى امت . یناف آًِا پل تگیـؿا هی یاتین کَ ایي هؼؿت ؿاُی ؿا 

توواینَ آى ّهتی کَ اف ىوا ػؿعْامت هؼؿت هیکـػًؼ آًِا . اها ػّتاؿٍ گـكتي کوی هيکل تـامت

ایي هؼؿت هامت هگـ آًِا ایي . ُن ماػٍ ّ هؼَْم ًغْاٌُؼ تْػ کَ ىوا هؼؿت ؿا پل تگیـیؼآًوؼؿ 

اف ػمت ًغْاٌُؼ ػاػ  تَ آًِا مپـػٍ تاىٌؼ،تا فهاًیکَ ػْام تاىٌؼ ّ اعتیاؿات ؿا هؼؿت ؿا 

. تغآـیکَ ػْام تَ ُـچی هاًغ هیيًْؼ  

 

اتلام هیغْاُن تـایي تاکیؼ کٌن کَ اگـ ُـچَ تَ تيـیت هي . هنْلیت هـػم ؿّىٌلکـمتایي 

ػؿآى ّهت پـمو عْاُؼ ىؼ کَ ىوا اف آًِا  .ٌؼ ىؼعْاُهوَـ ىٌاعتَ ٌلکـاى ؿّىعْاُؼ اكتاػ 

ػالهوٌؼ تْػًؼ کَ تيـیت ؿا تکيؼ ىوا ػؿ اى فهاى چَ ـ آى اصوواى میامی چَ هیکـػیؼ؟  اگ

. ًکـػیؼ، اها ُیچ اهؼاهی ػیگـی هيْه تْػیؼىوا كؤ ػَثاًی ىؼیؼ ّ هیکـػیؼ؟   

 

ُـ صن ؽاتی ؿای ػاػى ٍالصیت یک تاؿ کَ ها ایي تَوین ؿا تگیـین کَ . ّ ّهت تَ تیقی هیگؾؿػ

هـتْٓ امت، صتوا عْاُیؼ ػیؼ کَ چَ ؽٌُیت ّ ُْىیاؿی ىوا کل ًینت، تلکَ آى چیقینت کَ تَ 

ّ ُوَ تطْؿ . ُـ کل ایي كـٍت ؿا ػاؿػ کَ ایي ؽکاّت ؿا صاٍل ًوایؼ. هؼؿ هتلاّت اًؼ

هؼؿت ػؿک ؽاتی ًینت ّ اها ایي . هناّیاًَ ایي كـٍت ؿا ػاؿًؼ کَ ایي ؽکاّت ؿا تؼمت تیاّؿًؼ

. ىوا تایؼ آًـا تَ احثات تـماًیؼ  

 

( کٌٌع َکَ آًِا چآى کكاًیکَ ّالعا هی ـِوٌع )ؼ کَ نوا لعؼت ؼا اؾ عْام تَ ؼّنٌفکؽاى یک تا

.  کؽظضْاُین اًتمال ظُیع ها ظؼآى صْؼت یک چیؿ ؾیثا ایداظ   

 

ُـ آى آى مپـی کـػٍ تاىؼ، هـتَْٓ اگـ یک ىغٌ توام ػوـ عْػؿا ػؿ هؼاؿف ّ هنایل 

، ام امامات ّ كلنلَ ُای تؼلین تَ ّی هؼلْم تاىؼتوهؼلْهاتی کَ هوکي تاىؼ تؼمت اّؿػٍ تاىؼ ّ

. اگـ ّی ّفیـ هؼاؿف ىْػ، اهکاى فیاػ هیـّػ کَ ّی تـای هؼاؿف عؼهتی اًزام ػُؼ  

 

. ایي ٍالصیت هکوال اف ػْام تَ یک چٌؼ ًغثَ اًتوال یاتؼهي ایي پیيٌِاػ ؿا هیکٌن کَ   

 

ػمت میامتوؼاؿاى تَ ّؼ عْػ ػؿ امتکَ ػؿ صویوت ایي هـػم . هـػم ػْام ًینتن ّؼـهي ت

هي ٓـكؼاؿ توام هـػم ُنتن ّ ُـ چیقی کَ هي هیگْین ػهیوا آى چیقینت کَ ػؿ . امتؼوال هیيًْؼ

 تٌِا هیغْاُن هي . ، ّ اف ٓـف هـػمگلتَ هیيْػ، یؼٌی تـای هـػم، تؼمت هـػمهْؿػ یوْکـامی 

. ّ اف ٓـف هـػم عْاٌُؼ تْػ ؿّىٌلکـاى تـای هـػم عْاٌُؼ تْػ. ؿا تـییـ ػُن تؼمت هـػم ؼؼت  

. آًِا ػؿ عؼهت هـػم عْاٌُؼ تْػ  

 

ىوا یک ػاکتـ ؿا  .هینافینّاّش ع تاال ؿا ایي هٌّْْزا یػؿ .ایي یک هّْْع عیلی ماػٍ امت

ایي صن ؽاتی ُـ کل امت  ػػْا ػاؿًؼ کَ آًِا ػاکتـ اًؼ تغآـیکَػّ ػاکتـ  هخالاًتغاب ًوی کٌیؼ، 

؟ هـػم تـای عْػ رـاس اًؼ، ػؿیي هْیَ ىوا چَ ؿلطی هی تیٌیؼؿاى ْتکّکَ آًِا ػٌؼ ٌّ اػػا ک

آًِا یک كـػ ؿا اًتغاب هی کٌٌؼ کَ ػاکتـ رـاس . اًتغاب هی کٌٌؼ، تـای هـػم ّ اف ٓـف هـػم

ّ  ّی ػؿ تلْیقیْى عْب هؼلْم هیيْػُنت تغآـی کَ آًِا هی ًگـًؼ کَ عْب ٍضثت هیکٌؼ، 

  . تْاًؼهیػاػٍ ّػؼٍ ُای عیلی تقؿگ ُن 
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هـػم آًـا تضیج رـاس هگـ . اها آى رـاصی ؿا کَ آًِا اًتغاب کـػٍ هاتلیت هَاتی ؿا ُن ًؼاؿػ

پل ّاّش ىؼ . هطغ کـػى ؿا صؼاهل یاػ ػاؿػهَاب ٌُْف تِتـمت تـای ایٌکَ ّی ! هثْل ػاؿًؼ

. کَ ىوا ًوی تْاًیؼ یک رـاس ؿا اف ؿاٍ اًتغاتات اًتغاب کٌیؼ  

 

اًتغاتات اًتغاب ًواییؼ؟ چطْؿ هیتْاًیؼ یک ّالی یک ؿیّل روِْؿ ؿا اف ؿاٍ چطْؿ هیتْاًیؼ ىوا 

ػاؿًؼ کَ آًـا ّ ػالهَ چٌؼ تي عْاُو  نتتـای یک چْکی یا پ  ؿا اف ؿاٍ اًتغاتات اًتغاب ًواییؼ ؟ 

تَ هتل تـای آى رٌگ هیکٌٌؼ، ًؼ، ّ آى کناًیکَ تنیاؿ صـیٌ اًؼ آًِا اف ُوَ تیيتـ تؼمت تیاّؿ

. ّ ُـچَ هیکٌٌؼ هیـماًٌؼ  

 

تعقت ُای ضْظ نوا تا آًِا کوک : ظاظٍ ایعلعؼت  چمعؼنوا تثیٌیع کَ نوا تَ گؽقٌگاى لعؼت 

. عًکَ آًِا نوا ؼا اؾ تیي تثؽع یهیکٌ  

 

  . تایي ػیوْکـامی ًین

 

  . ـػٍ اًؼک امتخواؿؿا ػْام ُویيَ یوْکـامی تٌام ػایي کناى 

 

 عْػ ؿا کَ تؼمت ػاؿًؼمینتن صاکن ی هؼین هؼتِااف کَ مت کَ میامتوؼاؿاى ّ ؿّصاًیْى افیٌـّ

. کال رؼیؼ تایؼ ؿىؼ ػاػٍ ىْػّ یک ًظام  . تـاًؼاعتَ ىًْؼ  

 

( صکْهت تؼمت اكـاػ الین)ایٌـا هیـیتْکـامی اف ػیوْکـامی تلکیک ىْػ هي كؤ تـای ایٌکَ 

ّ یک تاؿ . ـاى ىـیک تنافػالثتَ لیاهت تـای چَ ؟  لیاهت ایٌنت کَ عؼهت کٌؼ ّ تا ػیگ. ًام ًِاػم

تؼُیؼ پل کَ ّهتی هؼؿت ؿا اف میامتوؼاؿاى تَ اكـاػ الین ّ هنتؼؼ اًتوال کَ ىوا تَوین تگیـیؼ 

. ماى هیيْػآُـ چَ هوکي ىؼٍ ّ   

 

تـییـ تؼلین ؿا کَ امامات راهؼَ، صکْهت ّ امت( ػیاؿتوام )یک پـّگـام مـامـی  هیـیتْکـامی

. هیؼُؼ  

 

ػىْاؿمت ّلی ًاهوکي ُن ًینت عٍَْا ػؿ صالتی کَ هـگ تٌِا ؿاُینت  ّایي یک کاؿ هيکل 

   . هاًؼٍ امتتاهی کَ 

 

:لعؼت هؽظم تؽای اهاظٍ کؽظى   
 

. هاػٍ ىًْؼآهؼؿت ؿا تؼمت تیاّؿًؼ تایؼ ى هـػهی کَ هیغْاٌُؼ آ  

 

هخالی تَ ایي . آهاػٍ ًناعتَ ایؼىوا کنی ؿا تا ایي هوطغ فهاًی مال اى افُقاؿّ ػؿ صال صاّـ 

ُل  کلت  ( ؿیٌگ)تَ هیؼاى كْؿا ؿا کنـ ىْػ ّ ىوا ًوی عْاُیؼ ّی هیواًؼ کَ کنی تغْاُؼ یک ت  

ّ اگـ کنی تغْاُؼ ىويیـفى تاىؼ ایي . ّی تایؼ اّال تیاهْفػ. ّ اهـ کٌیؼ کَ صاال تزٌگؼ ػُیؼ
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آًوؼؿ ُن ّؿًَ ّی . توـیي عْاُؼ تْػ تا ّی ایي هِاؿت ؿا تیاهْفػهنتلقم مالِا تـای ّی ػول 

. ىتکاؿ اًؼاعتي ّ تْمٔ آى رٌگیؼچَ ؿمؼ تَ ، ػؿػمت تگیـػكِویؼ کَ چطْؿ ىويیـ ؿا ًغْاُؼ 

آًـا تگیـػ ّ ایي تَ ىويیـ ؿا اف ؿالف تیـّى اّؿػ ّ چطْؿ اّال ّی تایؼ تیاهْفػ کَ چطْؿ 

ـ ًؼیؼٍ تیک کنی كْؿا یک گیتاؿ تؼُیؼ کَ آًکل ػؿػوُوچٌاى ىوا ًوی تْاًیؼ . پـّؿه ًیاف ػاؿػ

. ٌْافػتَ ىوا تؿا کَ هْمیوی هْفاؿت یا ؿّی ىٌکـ َ تاىیؼ تاىؼ ّایي تْهغ اف ّی ػاىت  

 

. ىوامتاف ػؿیٌَْؿت اىتثاٍ   

 

کناًیکَ  یؼ کَایي كکـ ؿا کـػٍ اُـگقىوا تـتیَ ًوْػٍ ایؼ؟  ایا ىوا  هؼؿت اًؼػؿکَ ایا کناًی 

ًَ ًوایٌؼ ؟ امتلاػٍ تا آًِا اف هؼؿت مْاؿًؼ عاٍی ًیاف ػ( اؿفىوٌؼی)کیلیت هؼؿت ػاؿًؼ تَ ایٌوؼؿ   

 

  . ایي گٌاٍ آًِا ًینت

 

تـای ػلوی  ػاًيکؼٍیک . پیيٌِاػ هیکٌنی ؿا ػلو ػاًيکؼٍػّ  گاٍتـایي اماك هي تـای ُـ ػاًي  

 ػؿصال هيـّٓ  ّ اًناى ػؿراهؼَتَلیَ هیٌوایؼ کَ ؿا  یؼٌی اًچیقُا)تـًاهَ فػایی کـػى 

اف ت تؼمت هیاّؿػ، اّال تایؼ ؿاكـمٌؼ ى هضَلی کَ اف یک كاکْلتَ آـُ(. کْؿکْؿاًَ هیاهْفػ

ّؿػٍ تاىؼ ّ هؼٌی اى ایٌنت کَ ىوا ػیگـ یک ػینْی آمٌؼ تؼمت تـًاهَ فػایی ػلوی  ػاًيکؼٍ

، یک اهـیکایی ًینتیؼ، یک کوًْینت ًینتیؼ، یْ هنلواى ًینتیؼ، یک ًینتیؼ، یک ٌُؼّ ًینتیؼ

 ػاًيکؼٍیؼٌی ایي . کَ تاالی ىوا گؾاىتَ ىؼٍ امت ِناهخال (ِـه  ) تزاؿتی ّػالهت یِْػی ًینتیؼ

ماعتَ ؿّتـّ  ا ػىْاؿی ُاتْػیؼ، کَ هاؿا تاصال تکَ ىوا روغ ًوْػٍ ( چتیات) ىـالاػلوی توام 

  . نافػهیاف ىوا ػّؿ  تْػ،

  

تاى ػویؼٍ ػاىتَ تاىیؼ ّ هي تـای ّ ُـگاُی ىوا تـ هّْْػات هؼیي تـای پٌزاٍ یا ىَت مال 

اَ ػَثاًی هیيْیؼ، ىوا هواّهت هیکٌیؼ تغآـی کَ ایي تگْین کَ ایي ُوَ چتیات امت، ىوا كْؿ

ّ اگـ ىوا ّاهؼا رـات ّ ؽکاّت ػاىتَ . کَ ىوا تـای پٌزاٍ یا ىَت مال اصون تْػیؼتآى هؼٌینت 

. صال ُن ّهت امت کَ افیي پـّگـام یکٌْاعت عْػؿا تیـّى کٌیؼ تاىیؼ  

  

. ـؽقْظٍ اقتؽام گپؽّضالصی اؾیي َ علن تلکچیؿی ظیگؽی ًیكت هي ظیٌی ؼّزیَ   

 

ٓـیوَ تـًاهَ فػایی کـػى کللْؿًیا کـػى هـا تا تـًاهَ فػایی ٓـیوَ تیاػ ػاىتَ تاىیؼ کَ ایي الثتَ 

تطْؿ هخال کنی اف . ٌُؼػؿتاؿٍ تَ ىوا پـّگـام یا تـًاهَ هیؼػؿیي اىتثاٍ ًگیـیؼ تغآـیکَ آًِا 

تایي ىیٍْ ُن هیتْاى آیا  ّ. ٌؼٌػّتاؿٍ ّی ؿا تَ ػینْیت ػػْت هیککٌؼ ّ آًِا ػینْیت كـاؿ هی

؟ گلت فػایی تـًاهَ   

  

، ایٌنت کَ ىوا ؿا تٌِا تگؾاؿًؼ، تؼّى کؼام تـًاهَیا تـًاهَ فػایی کـػى  هؼٌی ػی پـّگـاهیٌگ  

تا عْػ ُنتیؼ کَ كؤ ىوا .. ..ؿیـٍ کؼام هْم ّ تؼّى هلیت ّ، تؼّى کؼام ًژاػ، تؼّى تؼّى کؼام ػیي

. ّ یک كـػ تاىیؼىغٌ عْػ   
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ػؿ  كؤ یک چٌؼ ماػت. تـًاهَ فػایی کـػى آًوؼؿ ّعت گیـًینت. ّهت کاكی امتّ چِاؿمال 

هگـىوا مٌؼ كـاؿت . پاک تنافیؼکَ تـًاهَ کٌَِ ؿا اف عْػ هاٍ ّ تـای چِاؿمال اف ىوا هیغْاُؼ 

ایي تَؼین کٌؼ کَ تـًاهَ فػایی کـػى لوی ػ ػاًيکؼٍیي اتيـٓیکَ ؿا تؼمت ًغْاُیؼ اّؿػ 

. ّ ّی كؤ یک اًناى امتـ ه ِـی تـعْػ ًؼاؿػ ىغٌ ػیگ  

 

توـیي تؼون ؿّصی عْاُؼ تْػ ّ ایي تغآـیکَ تٌِا تـًاهَ فػایی کـػى ػّم ػؿ هْؿػ  ػاًيکؼٍ

نت کَ ّ ایي آماى ُن ًی. پاک هیکٌؼ ػّؿ ّؿا افىوا چتیات تـًاهَ فػایی کـػى . کلایت ًوی کٌؼ

عْىضال ىوا تٌِا ًوی تْاًیؼ ایي ُوَ ؿا عْػ تٌظین ًواییؼ، تطْؿ هخال چطْؿ . گـػػکنی عالی 

. تاىیؼ ّ ایي ُوَ کوال تؼون كکـی امت کَ تَ ىوا هیاهْفاًؼفًؼگی کٌیؼ ّ ػؿ صالت عالی   

  

 ّـّؿت تایي ًینت. آهْعتعْاُؼ ؿا ػلوی تَ ىوا ٓـیوَ ماػٍ تؼون ؿّصی  ػاًيکؼٍپل ایي 

آهْفه ػاػٍ ىْػ ّ ایي تغآـی کَ ػاًيگاٍ ُا ّ کَ صتوا ٓـیوَ ُای عیلی هـلن یا پیچیؼٍ 

ًاظـ عْػ کَ تـ ًلل کيیؼى یک ٓـیوَ ماػٍ . تَ هـلن ماعتي هنایل توایل ػاؿًؼؿّىٌلکـاى 

ػلوی تؼون ؿّصی  ػاًيکؼٍتایي تـای یک ماػت تاىیؼ کلایت هیکٌؼ، هگـ ىوا تایؼ ُـ ؿّف 

. تـّیؼ  

 

تؽ ًفف کهیعى ؽیاًات غُي ضْظ تانیع، اها ظؼ عیي زال هی ًهیٌیع ّ ناُع خ ـمظ ضاهْلا نو

.  ضْظ هتْخَ تانیع  

 

یک تیٌٌؼٍ یا ًظاؿت کٌٌؼٍ کَ تـ كؤ یک ىاُؼ تاىیؼ، . ػولی ارـا کٌیؼىوا ّـّؿت ًؼاؿیؼ کَ 

ىتِا، ػا یاػکَ هیتْاى ىاهل عْاُيات،  کَ ػؿ ؽُي تاى چَ هیگؾؿػ ؼیاىتهتْرَ ّ ؽُي عْػ 

ؿ تؼّى کؼام اًتواػ یا ٍْث ىوا كؤ اف ؽُي عْػ رؼا. تاىؼُن ُا ّؿیـٍ عْاتِا، عیاالت ّ ّ

. ، ایي ػؿ توام ػًیا ماػٍ تـیي چیقمتایي هِاؿت ؿا آهْعتیؼیکثاؿ کَ ىوا . اؿفیاتی اینتاػ تاىیؼ  

 

اّال ىوا تایؼ یک . یؼامامی ؿا تیاػ ػاىتَ تاىالثتَ ػؿ هْؿػ توـیي تؼون ؿّصی تایؼ چٌؼ ًکتَ 

ًکتَ . عْػؿا کٌتـّل ًویکٌیؼ، ّ ًَ توـکق هیکٌیؼیؼٌی تضت كياؿ ًثاىیؼ،  -صالت اؿام ػاىتَ تاىیؼ 

ػؿ ّ مْم ایٌکَ . ىاُؼ یا ًاظـ تاىیؼ ّ تیثیٌیؼ کَ ػؿ ػؿّى ىوا چَ هیگؾؿػػّم ایٌکَ کَ تـ عْػ 

. تاىیؼ ىوا كؤ یک ىاُؼ. هْؿػ صالت عْػ هْاّت یا اؿفیاتی ًکٌیؼ  

 

ّلی ىاُؼ تْػى یا ًاظـ  رنن ػگـگْى هیيْػ، ؽُي ػگـگْى هیيْػ ّ اصنامات تـییـ هی پؾیـػ

. تْػى ىوا حاتت هی هاًؼ  

  

هیيْیؼ کَ ُواى ؿثاؿات ّ اصنامات کَ اؽُاى ىوا صالت عْػؿا ىاُؼ هیثاىیؼ، هتْرَ چٌاًچَ ىوا 

یک امواى ّمیغ آتی ػؿ ػؿّى ىوا ظاُـ ّ . ػّؿ هیيْػّ آُنتَ آُنتَ تؼؿیذ تاصآَ کـػٍ تَ ؿا 

. مْی آًـا هی چيیؼكـالؾت امت ّ هلة  -ؽُي  -صالت هغلْٓ ّرْػ یک کَ ػؿآًزا ىوا . هیگـػػ

تؼون ؿّصی ؿا تؼمت اّؿػٍ ایؼ کَ لؾت ـػیؼ ػؿاى ٍْؿت ّ ٌُگاهی کَ ىوا آى صالت ؿا تزـتَ ک

   . آى ىاهل صالت اؿاهو، عْىی ّ ؿّایت امت
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ؿا هٌقٍ هینافػ ّ اف راًة ػیگـ تـًاهَ فػایی کـػى ىوا  ػاًيکؼٍ افیک راًة  افیٌـّمت کَ

عال یؼٌی پاک صالت ًینت تْػى، تِی تْػى ّ تا کَ تؼون ؿّصی تا ىوا کوک هی کٌؼ ػاًيکؼٍ 

ّ ُوچٌاى کَ ىوا افیي صالت لؾت هی تـیؼ تَ چٌاى اصنامی ىوا . ثـیؼتعْػ لؾت تْػى، تافٍ تْػى 

ایي صالت ػؿآؿاف . عْىینته نـت ّ پـ اف تَ ُیچ ّرَ عالی ًینت، ّتـػکل  اؿاف هیکٌیؼ کَ

ّ آى اىـال کَ اف  فیاػ ػاػت تْػیؼ( چتیات)اىـال ػؿ ؽُي تا تغآـیکَ ىوا عالی هؼلْم هیيؼ 

. ؼتٌظـهیـمیهؼلْم ىوا ػّؿ ىؼ ػؿاى ٍْؿت هی گْییؼ کَ ایي عالی   

 

ىوا ُـ ّهت آًـا تا هیق ّچْکی . هیقّ چْکی تاىؼ کَ پـافػاؿػ ؿا هی تاهّْْع تاال هخال یک ا

م تاافاى گـكتَ ىؼٍ ّ هی گْییؼ کَ ایي اّ یک ؿّف ىوا هتْرَ هیيْیؼ کَ توام كـًیچـ . هیؼیؼ

. اتام تـای تاؿ اّل اتام ىؼٍ امت. پاک گـػیؼٍ امتام عالی ًینت تلکَ تایي ا. عالی تٌظـهیـمؼ

. اف اىـال پـ تْػ ّ صال ایي اتام كْای عالٌ امت تاؿ ىؼٍ تْػ ّ تی ًظن تْػ،  اتامهثال   

 

. عْػ لؾت تثـیؼ( ًینتی)عالی صالت افتؼون ؿّصی ؿا تیاهْفیؼ تا افیٌـّمت کَ ىوا   

  

یک ىغٌ اف صالت عالی تْػى، تٌِا ُـ گاٍ کَ  -تقؿگتـیي ؿّف امت  ّ ایي ػؿ فًؼگی ىوا

توام فًؼگی عْػؿا ػؿ تؼون ؿّصی  هیتْاًؼ کَافاى لؾت هی تـػ تؼؼ تْػى، ُیچ تْػى عْػ 

. تگؾؿاًؼ  

 

ّرْػ  ّ تـ تاىؼ، تیؼاؿ تاىؼػين ٍلا اف فًؼگی تا تؼون ؿّصی هـاػ هي ایٌنت کَ کنی پـاف

ُـ . طْؿ هکول اًزام هیؼُیؼّ ُـ چَ کَ ىوا اًزام هیؼُیؼ تَ عْىی ّ ت . عْػ یک ىاُؼ تاىؼ

ّهتی کَ ىوا یک . ِاى هِوتـیي کاؿُامتکَ ُویي لضظَ ػؿ توام رؼُیؼ هیاًزام چٌاى چیقی ؿا 

اًزام هیؼُیؼ تاالعـٍ تـییـ ًَیة ىوا الهَ كـاّاى ػين، تَ چٌیي ػکاؿ ؿا تَ چٌیي ىؼت، تایي 

  . هیيْػ

 

.  ؼا تعوك ؼّزی گفتَ ًوی تْاًینظگؽگْى ًكاؾظ آى ؼا اى چیؿی کَ زال نوا   

 

کَ یا  آى ػّػا ُای. اًزام ػاػٍ اًؼ امتؼوال یاتَ ػُْ تؼون ؿّصی  ؿا توام اػیاى ػّػاتـػکل 

تَ ّ یا ایٌکَ ىوا ؿا . تثـػىوا ؿا تَ ُنتی ػؿًّی تاى ًویتْاًؼ ػّػا . ىکایت اًؼ ّ یا عْاُيات اًؼ

. ىوا ُواى کنی عْاُیؼ تْػ کَ هثال تْػیؼ. ىؼْؿ تـماًؼتلٌؼ هوام   

 

کَ هـػم ؿا تضت  اٍطالس هاُـیي ّرْػ ػاؿػ تَتؼون ؿّصی تَ ٍؼُا ّ ُوچٌاى تضت ػٌْاى 

هگـ . امت كکـاف ؿاٍ توـیي کـػى اًظثآ هتوـکق کـػى تؼؿیل آًِا . ایي ًام امتخواؿ هیکٌٌؼ

ْی هینافػ هگـ تؼون ؿّصی چیقینت كکـ ؿا تیيتـ هایي ٓـیوَ . امت كکـتوـکق کَ یک پؼیؼٍ 

  . کٌؼهیىوا كاٍلَ ایزاػ کَ تیي ىوا ّ كکـ 

 

تَ ًوایٌؼگی توام تَ اٍطالس توـیي ُای تؼون ؿّصی ( ػالی) تؼون ؿّصی تـاًنٌؼًتلتطْؿ هخال 

هوکي عْاًؼٍ مـػت  ُـ ّ ىوا آًـا تَ توـکق هیکٌیؼیک لـت هوؼك تـ ػؿ اًزا ىوا . تکاؿ هیـّػ

هٌتذ یک ًْع عْاب تىوا ػوؼا  ـایایي ٓـیوَ ت .تکـاؿ هیکٌیؼپیِن  ،تؼّى اًکَ ّهلَ ػاىتَ تاىؼ
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ایي یک . صالت تـایتاى یک اؿاهو هی تغيؼتاف هیؼاؿػ ّ ایي  هی ىْػ ّ اف كکـ کـػى ىوا ؿا

ط  توـیي لؾت تغو امت ّ ّهتی ىوا افیي توـیي عاؿد گـػیؼ، یک اصناك تافٍ گی تَ ىوا ؿ 

 (تـتـ)تـاًنٌؼًتل ّ آًـا  هي تـّؼ ایي توـیي ًینتن هگـ تایي تؼون ؿّصی ًگْییؼ. هیؼُؼ

تَ چٌیي ٓـیوَ تٌِا توـیي عْاب اّؿػى . ى گؾاىتَ ایؼآّ ایي ًاهِای ؿلٔ اًؼ کَ ؿّی . ًغْاًیؼ

. ًاهیؼٍ هیتْاًین ّ تلهٌَْػی    

  

ِاى  ُیچ کف ظؼخ -اؾیٌداقت کَ ُیچ کف تَ نوا تؽًاهَ ظاظٍ ًوی تْاًع   

 

اؿت اف ـتَ ىوا مٌؼ ك، ػاًيگاٍ ُوچٌاى ًؼُؼؿت ـاكتَؼیوٌاهَ اگـ ػاًيکؼٍ تؼون ؿّصی تَ ىوا 

. ػاًيگاٍ ًغْاُؼ ػاػ  

 

یا رْاف كـمتاػٍ ًيؼٍ تا آى فهاى تؼمت ًغْاُؼ آهؼ کَ اف ػاًيکؼٍ تؼون ؿّصی تَؼیوٌاهَ ػاًيگاٍ 

كاؿؽ هیيْیؼ، ػؿ ػّمال یا ػؿ مَ مال یا چِاؿ  صال ایي تَ ىوا هـتْٓ کَ ىوا ػؿیک مال. تاىؼ

ای ُـ هؼؿ ىغٌ اصون ُن تاىؼ اگـ تـ. ّلی چِاؿمال عیلی هؼت فیاػ امت. مال كاؿؽ هیيْیؼ

، ػؿ چِاؿ مال اعـ صاّـی ػُؼ، ُیچ ُن اگـ ارـا ًکٌؼچِاؿ مال تـای یک ماػت ُـؿّف 

. هتْرَ هیيْػ کَ تْػا ّ یا الّتنَ چَ تؼمت آّؿػًؼ ّ هي چَ تؼمت آّؿػم  

 

. ىکیثایی امتٍثـّ هنلَ ؽکاّت، امتؼؼاػ ّ یا ًاتـَ تْػى ًینت، تلکَ كؤ هنلَ الثتَ ػؿیٌزا   

 

ؿت مایٌل، اهیاّؿیؼ ّ مپل مٌؼ كـوٌاهَ ػاًيکؼٍ تؼون ؿّصی ؿا تؼمت تایي اماك ىوا تَؼی

ىوا یکثاؿ مٌؼ . ّ تَ ُویي هٌْال اػاهَ پیؼا هیکٌؼ. ، ًَ هثل اف آىتزاؿت یا ٌُـ ؿا تؼمت هیاّؿیؼ

ػیگـ ػاًيکؼٍ تؼون ؿّصی ؿاتـای ػّمال هاكْم لیناًل ػؿ تؼون ؿّصی تؼمت هیاّؿیؼ ّ یکثاؿ 

. ؿا تایي اماًی ًثایؼ تٌِا گؾاىتـّ ىوا اػاهَ هیؼُیؼ، افیٌ  

 

یک ػاًيکؼٍ . یاتؼیهرـیاى پـّمَ ُا یا رـیاى تـًاهَ فػایی کـػى ّ تؼون ؿّصی تيکل ُوقهاى 

ـهینافػ پ  یک کیلیتی ؿا ًَ تا یک چیقی تلکَ تا  ّ ػیگـ آى ىواىوا ؿا پاک هینافػ، تِی هینافػ 

ُیچ امتکَ ػلیل آى تَ ، هؼؿ ّ اؿفىوٌؼی عیـ، تـکت، ػين، ىلوت چٌاى یک اصناكّ صاّی 

كینت کَ ىوا كؤ ُویٌکَ ىوا فًؼگی هیکٌیؼ، ًلل هیکيیؼ، یک حثْت کا. ّرَ هؼلْم ًوی ىْػ

. اؿفه فًؼگی کـػى ؿا ػاؿیؼ ّ ُنتی ُن كکـ هیکٌؼ کَ ىوا اؿفه آًـا ػاؿیؼ کَ ػؿیٌزا تاىیؼ  

  

. ىوا اف ُنتی رؼا ًاپؾیـ ُنتیؼ  

 

، ّی ُوچٌاى تـای توـیي تؼون ؼ ػؿ ػاًيگاٍ تَ تضَیل عْػ اػاهَ تؼُؼپل اگـ کنی تغْاُ

ػؿ ىؼٍ تاى ػول هیکٌؼ ّ هثل اف آًکَ ّی ػؿرَ هاكْم لیناًل ؿّصی تـای یکناػت صاّـ 

. ، ّی ُوچٌاى ػؿرَ هاكْم لیناًل ػؿ تؼون ؿّصی ُن تؼمت هیاّؿػیاّؿػتتؼمت ؿىتَ هخال ٌُـ 

ّ هي هیغْاُن ایي . ىوا ًیق هیثاىؼػؿرَ هاكْم لیناًل ٌُـ  ّ آى ػؿ صویوت یک ارافٍ ًاهَ ػؿ

، پل ىوا تایؼ ػّکتْؿا تـمیؼػؿرَ تضَیلی اگـ ىوا هیغْاُیؼ کَ تَ مطش . اػاهَ ػاىتَ تاىؼچٌیي 

تؼون ؿّصی ؿا اًزام توـیي تـّیؼ ّ چِاؿمال تـای  تـًاهَ فػایی کـػىچِاؿ مال تَ ػاًيکؼٍ 
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كاؿؽ هی ىْیؼ ىوا ًَ تٌِا ّ ّهتی ىوا اف ػاًيگاٍ .  ت رثـی تاىؼایي تایؼ تا آعـ تضَیال. ػُیؼ

ىاُؼ، مالهت، اؿام، عْىٌْػ،  -تا عثـ افتؼون ؿّصی یک كـػ ُْىیاؿ ّ آگاٍ هیثاىیؼ، تلکَ 

یک ٌُؼّ ًینتیؼ، ّ ىوا ػیگـ یک ػینْی ًوی تاىیؼ، یک . تیؼاؿ، ّ ىغٌ تااصناك هی تاىیؼ

. ّ ُیچ چیقی تاهی ًواًؼٍ امتُوَ آى چَ تْػ ُوَ مْعتٌؼ . ؼیک ؿّمی ًینتیاهـیکایی ًینتیؼ،   

 

. ـ کیٌنتا ؿّىٌلکـاى پ  ایي یگاًَ ؿاُینت کَ رای میامتوؼاؿاى ؿا   

 

، تغآـیکَ آًِا صاال ُن ػؿ هثَْ ًغْاٌُؼ تْػُنتٌؼ آًوؼؿ هخوـ  هگـایي اكـاػ ؿّىٌلکـ کَ صاال

. ُنتٌؼتافی هؼؿت   

  

یؼٌی ُـگاُی کَ ىوا ػؿرَ تضَیلی ػّکتْؿا ؿا :  ا گؾاىتَ امتایي عآـ هي ایي ػّ ىـٓ ؿ

ػؿ افیٌـّمت کَ . ػؿػیي فهاى ػّکتْؿای تؼون ؿّصی ؿا ًیق تایؼ تؼمت تیاّؿیؼ تؼمت هیاّؿیؼ

ْٓؿ ّ تَ تیؼاؿ ىوا تَ ىکل تنیاؿ اؿام، عاهْه، ػیي ّهت کَ ىوا تضَیل تاًـا اػاهَ هیؼُیؼ، 

ّ ىوا افاى مْ تيکلی کَ ىوا ؿا هؼؿت كامؼ ًنافػ،  . اىیؼهؼؿت گـكتي اهاػٍ هیثهین تـای ػ

. امتلاػٍ ًکٌیؼ  

 

 

 

: اٍ تؽییؽؼّزی ؼتعوك   
 

کی هیتْاًؼ آًـا تَ مـاًزام تـماًؼ؟ . ػگـگًْی ػؿ ماعتاؿ راهؼَ یک عْاب عیالی تٌظـهیـمؼ

هثؼل ىؼ؟ یا تْاهؼیت تؼول عْاُؼ آهؼ؟ چطْؿایي پـّمَ راهَ ػول عْاُؼ پْىیؼایي تـییـ چطْؿ   

 

الثتَ کَ ایي ّّؼیت چٌیي هؼلْم هیيْػ کَ میامتوؼاؿاى . ایي تـییـیک چیقعیالی تٌظـهیـمؼ

ىوا ػؿ آى ّهت ىوا تَ اًتغاب هزثْؿعْاُیؼ ىؼ، ػؿآًْهت . ؼ اًؼاعتٌىواؿا تَ گْػال هـگ عْاُ

تغاب ٌن کَ ىوا تؼون ؿّصی ؿا اًتیي تؼون ؿّصی ّ هـگ اًتغاب عْاُیؼ کـػ، ّ هي كکـ هیک

. قیؼىوا هـگ ؿا ًغْاُیؼ گ -عْاُیؼ کـػ   

 

تَ ػثاؿت ػیگـ ها تایؼ افیي . چالو ؿّػؿّ ماعتَ امتمیامتوؼاؿاى توام تيـیت ؿا تَ چٌاى 

آًِا تيـیت ؿا تَ چٌاى یک صالتی ؿّتـّ ماعتَ کَ تيـیت تایؼ تَوین . ناصووِا هيکْؿ تاىی

تْػى ُـ ػؿ هؼؿت تاهی تواًٌؼ ؟ ایي میامتوؼاؿاى  کَ یا ها هیغْاُین فًؼگی کٌین یاّ تگْیؼ تگیـػ 

. ػّ ًاهوکي امت  

 

. ًؼّ آًِا صاال ُن ىواؿا تَ ایي ًکتَ ؿماًؼٍ ا. هیغْاٌُؼ ىوا ؿا تَ آى صالت تـماًٌؼمیامتوؼاؿاى   

 

ؿا توام ؿّىٌلکـاى  ا، تی تاک، هتضؼُا تایؼ تنیاؿ تارـاتػاًيگاٍ افیٌـّمت کَ هیگْین کَ 

چِاؿآـاف رِاى ػیؼٍ ام کَ  کَ آى کاؿی ػىْاؿی ًینت، تغآـی کَ هي ػؿ -ؼ تـعْػ روغ کٌٌ
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ّی چَ . تٌِا ُیچ کاؿی کـػٍ ًوی تْاًؼّ میامتوؼاؿ . ُنتٌؼؿّىٌلکـاى تـّؼ ایي اصوواى میامی 

. َ ػیگـ ؿاُی ُن تاهی ًواًؼٍ امتکـػٍ هیتْاًؼ؟ ّ ّی ایي ؿا ًوی تیٌؼ ک  

 

ظیگؽ ؼا ًوی خْییع ظؼ زالیکَ چٌاى ظاًهگاٍ ُای ٍ ُای هي ظؼ تعدة ُكتن کَ نوا چؽا ؼا

  . عالیهاى ُن ظاؼیع

  

ّ افمپـػى ػّکتْؿای اكتغاؿی تَ هاؿگاؿیت تطْؿ هخال ػاًيگاٍ اکنلْؿػ ایي رـات ؿا تکٌؼ 

ّػالیياى یک ػاًيگاٍ هخل اکنلْؿػ کَ ٍاصة ػقت اػالم تؼاؿػ کَ تـػکل ّ تا ّؿفػ تاچـا  

ؿا رِاى کَ یک هزوغ ؿّىٌلکـاى  ىِـت ػاؿػ چـارِاى اکٌاف توام ؿ امت ّ ػامت، تامتاًی 

  هثؼل ًگـػػ؟ کَ هؼؿت ؿّىٌلکـاى امت،  -رؼیؼ هؼؿت یک هـکق ت؟ چـا اکنلْؿػ  ػػْت ًکٌؼ

  

ّاى ایٌنت کَ کيیو ّ پاپ تایؼ افیي هزوغ  هي هی عْاُن یک پیيٌِاػ ػیگـ ؿا ًیق ىاهل تنافم

آًِا تـای یک . اف میامتوؼاؿاى ٓـكؼاؿی کـػٍ اًؼیکَ آًِا ُویيَ تغآـ. تیـّى ًگِؼاىتَ ىًْؼ

صوایت ًا هؼوْل ّ آًِا اف یکؼیگـ چٌاى . یکزا اًؼ ّ اف یک ػیگـ صوایت هیکٌٌؼػمینَ تقؿگ 

. هیکٌٌؼ کَ کنی ًوی تْاًؼ افاى هلِْهی تگیـػ  

 

. َ آًِا ُیچ هـتْٓ ًینتایي هزوغ ؿّىٌلکـاى اٍال ت. توام اموق ُا ّ پاپ تایؼ افآى عاؿد تاىٌؼ

ؿا تؼول اّؿین  ّ آى  تؼون ّ تقکیَ ؿّصیعاؿد مافین تـای ایٌکَ ها هیغْاُین ؿا ها تایؼ آًِا 

. ّ تـیـ آى رِاى ًزات ًغْاُؼ یاكت. هِوتـیي کاؿ ُامت کَ ها اًزام هیؼُین  

 

هتؾکـٍ كؼالیت  تـای ُوقهاىكؤ ُيت مال ػؿ پِلْی تضَیالت هي چیقی فیاػی ًوی عْاُن، 

ىوا تَْؿ  -ّ ػؿٍْؿتیکَ توام صکْهت ؿّصا تیؼاؿ، پاک ّ تی تؼَة تاىؼ . تیاؿی گـكتَ ىْػ

تایي اماك کاؿُای کَ . تیْؿّکـامی اف تیي هیـّػ، ؿتثَ تٌؼی ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت متوا -کٌیؼ 

. ػؿ حاًیَ ُا ػولی عْاٌُؼ ىؼمالِا هیگـكت   

 

: اتتکاؼضعهت  ؼقایٌف ظ  
 

.  ى کـػین ّ آى ًاکام ىؼها ػیي ؿا اهتضا  

 

.  ّ آى ُن ًاکام گـػیؼها میامت ؿا اهتضاى کـػین   

 

تَ مایٌل یک چاًل تؼُیؼ، تغآـیکَ ػؿیي مَ ٍؼ مال . ها تایؼ مایٌل ؿا اهتضاى کٌینصاال 

. اًناى ػؿ ٍؼُا ُقاؿ مال ُن صاٍل ًکـػٍ تْػچٌاى پیيـكت ٍْؿت گـكت کَ   

 

، تا مایٌل ػاًاى ایزاػ کٌؼهنایل مایٌنی  ؿا تـای اکاػهیاى یک افیٌـّ هي پیيٌِاػ هیکٌن کَ رِ

توام آى چیقُای کَ ّهت ىاى  - ُن ؿّمی ًثاىٌؼ، اهـیکایی ًثاىٌؼ، ٌُؼّ ًثاىٌؼ ّ ػینْی ًثاىٌؼ

  . تاعْػ عْاُؼ ػاىتایي اکاػهی توام ًْاتؾ رِاى ؿا . گؾىتَ امت
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کَ تٌِا کاؿ مایٌل ػاى ایي اهکاى ّرْػ ًؼاؿػ مایٌل تَ چٌاى صالت پیچیؼٍ ّ هـلن ؿمیؼٍ کَ تیک 

پـّژٍ ُای ؿینـچ آًِا تضؼی هیوت امتکَ . آًِا تیضؼ فیاػ تَ صوایت میامتوؼاؿاى هضتاد اًؼ. کٌؼ

تؼّى ایٌکَ افیٌـّ مایٌنؼاًاى . مـهایؼاؿ هیتْاًؼ هَاؿف آًِاؿا تپـػافًؼکَ تٌِا صکْهت ُای 

. ؼٍ اًؼاگاٍ تاىٌؼ هـتاًی اُؼاف میامتوؼاؿاى ى  

  

ّی ػیگـ . ػؿ صال صاّـ مایٌل ػاى عؼهتگاؿ هلت گـایی، کوًْیقم، كاىیقم ّ مـهایؼاؿی امت

ى کاؿ هیکٌؼ ّ میایٌل ػا. ایؼیالْژی میامی هيغٌ امتیک هضون هنتول ًینت، ّی یک رق 

ًِا آ. میامتوؼاؿ امتّ ایي اعتیاؿ ػؿ ػمت . کيلیاتی ػاؿػ ّلی ّی تـ کيلیات عْػ اعتیاؿی ًؼاؿػ

آًِا پـّژٍ ّی ؿا اف لضاظ هالی توْیل ؿیـآى ػؿتَوین هیگیـًؼ کَ کی ػؿ کؼام موت کاؿ کٌؼ ّ 

. ًوی کٌٌؼ  

   

مایٌل ًثایؼ یکی ایٌکَ : ػیگـ تا مایٌل اّاكَ ىْػ ایي صالت ّهتی ػگـگْى ىؼٍ هیتْاًؼ کَ ػّ ت ؼؼ

ؿا ًیق تاف ىؼْؿ تآٌی  تضوینؿاٍ تؼول آّؿػ تلکَ ّی تایؼ ؿا  تٌِا ؿینـچ هاػی یا عاؿری 

تایؼ تـ عْػ مایٌل آًِا تٌِا تـ ت ؼؼ هاػی کاؿ کٌؼ تلکَ ىاینتَ ًینت کَ مایٌل ػاى تـای . تگؾاؿػ

. ؼٌػاى ُن کاؿ کٌ  

  

ًاهؼوْل، تی هٌطن، ّ یک ىیٍْ چٌاى ایي . ػمت تـػاؿ ىؼٍ تْػتا صال مایٌل ػاى اف ىؼْؿ عْػ 

 ات یآًِا تَ آى عؼا. ماعتَ تْػاػیاى  اف هتاحـی ّ ّی ؿا ؿا عـاكاتؿیـمایٌنی تْػ کَ مایٌل ػاى 

ّ مایٌل ػاى تـ تی اػتواػی . ُیچ چیقی ًوی كِوٌؼتنتَ ػویؼٍ ػاؿًؼ کَ ػؿ تاؿٍ آى تَ  ِایچيو

اگـ چٌیي تاىؼ کَ ػؿ . تضول ًینتعـاكات تضؼی فیاػ امت کَ ػیگـ هاتل . تـ عْػ ؿا اػاهَ هیؼُؼ

فًؼگی ٓثیؼت ّ ، ٍامـاؿ هاػچَ کنی اگـ ػؿىوا ىؼْؿ ًثاىؼ، پل کنی ّرْػ ًؼاىتَ تاىؼ، ىوا 

. ؿا ػاىت ّ تولیؼ ػیي ؿا هیکـػتا صال صاّـ مایٌل یک ؿّه کٌَِ، عـاكاتی  ػؿیاتؼ؟ ؿا   

 

. هکول ًغْاُؼ تْػا ًگيایؼ، ایي یک هْوْى ؿتا فهاًی کَ مایٌل تَ اتؼاػ ػؿًّی عْػ ؿاٍ 

. عْاُؼ هاًؼػ، ّ ًظـیات آى ًین صویوت تاهی تْمایٌل یک هْوْى رقی یا ًاهٌ عْاُؼ   

 

تسمیك تاطٌی تا آى اضاـَ نْظ، ّ تدای توؽکؿ غٌُی  اگؽ نعقایٌف زاهل اُویت عظیوی ضْاُع 

. ؼا ناهل قاؾظطؽیمَ تعوك ؼّزی   

 

مایٌل هنتلقم  . ًؼمْم هیؼُؼ ّ ایي ٓـیوَ ُا تیـًّی اتغاؿد ؿّه توـکق ؽٌُی ىوا ؿا 

عْاُاى امت کَ امتؼؼاػ تلٌؼتـاف كکـ ؿا تؼون ؿّصی ّلی . ػ توـکق ؿا ػاؿػكکـینت کَ امتؼؼا

  . ّؿػآعاهْىی تـّػ تا کَ یک صالت كٌای هطلن ؿا تؼمت تَ 

 

ٓـیوَ تا فهاًی کَ مایٌل تؼون ؿّصی ؿا تضیج یک هیتْػ هؼتثـ ؿینـچ هثْل ًکٌؼ، ّی یک 

هواٍؼ تنیاؿ فّػ ػؿعؼهت ًاک امت ّعیلی عطـراى ّ تضوین ًیوَ . راى عْاُؼ تْػ تضوین ًیوَ

هـػٍ ّی تٌِا تَ هاػٍ ای . تَ ىؼْؿػالی تاّؿ ًؼاؿػتغآـیکَ ّی . هی اكتؼتکاؿ  کيتي اًناى 

ػؿ ًاگاماکی یا ُیـّىویا چَ هیگؾؿػ، افیٌزامت کَ مایٌل ػاى پـّای ایٌـا ًؼاؿػ کَ . تاّؿ ػاؿػ
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ّای ایي ؿا ًؼاؿػ تغآـیکَ ُـچیق هاػٍ پـمایٌل  .ّیا ایٌکَ توام رِاى تَ اًتضاؿ ػمت هیقًؼ

. ُیچ چیقی ُن اف تیي ًـكتَ امت ّ تَ كکـ آًِا . امت ّ ىؼْؿیا تآي ًؼاؿػ  

 

یک رق تَ ًاكـهاًی هیکٌؼ پل افآى تؼون ؿّصی اّلتـ اف ُوَ مایٌل تَ ّؼ میامتوؼاؿاى هیام 

ىؼٍ هیتْاًؼ یکزا کاؿ یا تضوین مایٌل   

 

املضَ اتْهی اًتضاؿی هی میامتوؼاؿاى تَ آًِا َ یاػ ػاىتَ تاىٌؼ کَ حاًیا، مایٌل ػاًاى تایؼ ت

ّؼ ّؼ اًناى ًْ ّ ّ ػولکـػ ؿّیَ ًؼ، آًِا اعتیاؿ کـػٍ اؿا ؿّیَ ّؼ تيـیت آًِا . ؼًمپاؿ

. ؼًکاؿتـای ُوَ تغن هـگ ؿا هی آًِا . ؼٌتـّؼ اّالػ عْػ ػول هیکٌ. ؼًػاؿؿا تيـیت ًْ   

 

ّ  ػاًاى ایي تلکیک ؿا تیاهْفًؼ کَ چَ چیق تا فًؼگی کوک هیکٌؼصال ّهت آى ؿمیؼٍ کَ مایٌل 

مایٌل ػاًاى ًوی تاىؼ کَ تٌِا تـای کنة هؼاه ّ ایي ىاینتَ یی . چَ چیق فًؼگی ؿا اف تیي هیثـػ

کَ تی تـای رٌگ ّ تغـیة ( اًناًِای هاىیٌی)ّ یا ؿّتْت فًؼگی هـكغ هخل تـػٍ ُای فؿ عـیؼ 

  . کاؿ کٌٌؼ ،هخال امت

 

ّی تایؼ اّال یک هضون ؿّصی ُن تاىؼ ّ تؼؿرَ ػّم . تاىؼ ک مایٌل ػاى تایؼ یک اًوالتی ُن ی

. یک اًوالتی ُن تاىؼ  

 

.  کهتي اًكاى ًهْظتیاظ ظانتَ تانع کَ تَ ُؽ لیوتی تانع، ظؼ ضعهت قایٌف تایع   
 

ـای هضیٔ فینت ّی تایؼ عْػ تَوین تگیـػ کَ چَ چیق تّ تایؼ ؿاٍ میامتوؼاؿاى ؿا تؼویة ًکٌؼ، ا

ّی تایؼ . تـای یک فًؼگی عْب ّ تـای ایي ُنتی فیثا هلیؼ امتچَ چیق  ،هلیؼ امت

ّی تایؼ هطلوا ایي ؿا . ػتَ عؼهت کيتي هزثْؿ هینافمیامتوؼاؿاى ؿا هضکْم کٌؼ اگـ آًِا ّی ؿا 

ىؼ، چَ اتضاػ رواُیـىْؿّی تاىؼ، چَ ػؿ ایاالت هتضؼٍ تاچَ ایي ػؿ  -ؿػ کٌؼ ػؿ ُـ رایی تاىؼ 

کَ یک اتضاػیَ رِاًی مایٌل ػاًاى ّـّؿت ػاؿًؼ . ػؿ چیي ّ یا ُـ کيْؿ ػیگـی کَ تاىؼ

. کٌٌؼ ُاکٌٌؼ ّ چَ چیق ؿا ؿکَ ؿّی چَ چیق تضوین  تَوین تگیـًؼآًِا عْػؿا ػاىتَ تاىٌؼ ّ   

 

تـاّت کـػًؼ، تِواى ٓـیوَ رثـ آًِا عالف ُوچٌاًکَ ػؿ یک فهاًی مایٌل ػاًاى ػلیَ ػیي ّ 

مایٌل . تـاّت کٌٌؼآًِا ( فّؿگْیی) ایي تاؿ ػلیَ میامتوؼاؿاى ّ رثـ. ىْؿه تـپا کٌٌؼصاال ُن 

آًِا ُـرای امتخواؿ . تْػٍ  ّ کاهال ُْىیاؿ تاىٌؼ تا آًِا امتخواؿ ًيًْؼػاًاى تایؼ تـ عْػ هتکی 

 . صتـام هیٌگـًؼا تَتنیاؿ  ػاػٍ هیيْػ ّ تَ آًِاٍـف تایي عآـ کَ تَ آًِا رایقٍ ًْتل . هیگـػًؼ

. توام تيـیت ؿا هـتاًی کٌٌؼتغآـ توام آى هؼؿػاًی ُا ّ اًؼام ُا ّ رایقٍ ًْتل آًِا صاّـًؼ کَ 

رایقٍ ُا، اًؼام ُا ّ هوام ُای تلٌؼ توخالی توام آى . آًِا ػیگـ تایؼ صـکتِای ٓلالًَ ؿا اًزام ًؼٌُؼ

َ اصوواًُن چٌاى ؿّیَ ىوا تقؿگ  ًؼ ّ صتی مایٌل ػاًاىىوا ا كـیةتـای کَ تافیچَ ُای اًؼ 

ٓثؼا ّ ىوا ػؿ گـكتَ تاىؼ یی عاًَ کَ ایي تَ صالتی هیواًؼ گـ ػؿیک هخالی ّاّش مافین ا. ػاؿًؼ

. آییؼهی کٌیؼ ّ فّػ اف عاًَ تیـّى وی تا تافیچَ ُا تافی ً  
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اى تلٌؼ کٌاؿ رِاى ٍؼای عْػؿا ػلیَ توام آى مایٌل ػاًّاكـاػ ؿّىٌلکـ ػؿ ُـکٌذ هي هیغْاُن 

هـػم . کَ ػؿ عؼهت صکْهت ُا ّ میامتوؼاؿاى هکاًیقم رٌگ ّ کيتي تيـ ؿا هی مافًؼکٌٌؼ 

، آًِا ػؿصال صاّـ تقؿگتـیي عطـ عتَ ىًْؼتیؼاؿمااگاٍ ّ ایٌل ػاًاى ْام تایؼ ػلیَ ایي مػ

. ّ اتضاػ آًِا تا میامتوؼاؿاى تایؼ هطغ ىْػ هیـًّؼ تيواؿ  

 

تٌِا ػؿ اى ّهت آًِا . ّـّؿت ػاؿًؼتقؿگ ( اًگیقٍ)تضـک تیک تـای تؼون ؿّصی مایٌل ػاًاى 

آًِا توام آؿفّ . ؼزام هیؼٌُاً، تـّؼ تيـیت آیٌؼٍ چَ هیکٌٌؼُـآًِا کَ هاػؿ عْاٌُؼ تْػ کَ تثیٌٌؼ 

تـ ؿّی یکناى هیکٌٌؼ، ػؿ صالیکَ تا ُویي امتؼؼاػ ىاى آًِا هی تْاًٌؼ ُای اًناى ؿا تَ عاک 

هیتْاًٌؼ کَ ػؿ یک ّ كـفًؼاى كـفًؼُایياى ُن . اّالػ ُایياى رٌت تنافًؼفهیي تـای اًناى ًْ ّ 

. فًؼگی کٌٌؼ ،هْرْػ تاىؼ یيتـػؿ آى ػين كـاّاى ّ ىؼْؿ ترِاًی کَ   

  

.نْظایٌف تایع هعٌْی ق  

 

ًیق رُْـ ػؿًّی  َ گٌذتهگـ ّی تایؼ . تـ رِاى تیـًّی تغـچ ػُؼمایٌل ًثایؼ توام تْاى عْػ ؿا 

مایٌل یک اهکاى ّ تْاى ػظین ػؿػمت ػاؿػ ّ آى تاصال تکاؿ  .پژُّو کٌؼػؿاى  عل گـػػ ّاػ

تِویي هٌْال امتؼؼاػ  ،ٍُواًطْؿیکَ مایٌل ػؿ ػاعل ىؼى امـاؿ هاػٍ هْكن گـػیؼ. ًیاكتاػٍ امت

عْىثغتی ّاهؼَ تا تـکت ّ یک ػؿ آًَْؿت . ػاعل ىْػایٌـا ُن ػاؿػ کَ ػؿ امـاؿ ىؼْؿ ًیق 

ط عْاُؼ ػ   .اػػظین ؿ 

  

ی هي ػؿ هْؿػ تيـیت ًْ امت هي ػّؿًواّ هـتْٓ تَ هـتْٓ تَ هي امت تاصؼی کَ  ـّافیٌ

ت ؼؼ ػّهی یا ػالی آى  ؿّی هاػٍ کاؿ هیکٌؼ ّیا پاییٌی آى ػاؿػ کَ ت ؼؼ اّلی هیؼاًن کَ مایٌل ػّ ت ؼؼ 

َْؿت تَ ػیي ، ػؿیٌت ؼؼ ػالی تاىؼ عؼهت ػؿت ؼؼ پاییٌی تایؼ هخل عاػم . ؿّی ىؼْؿ کاؿ هیکٌؼ

. رْاتگْی توام ّـّؿت ُای اًناى عْاُؼ تْػمایٌل . ػیگـی ّـّؿت ًینت  

  

فًؼگی توام ّ هي هی كِویؼم کَ تن اتْم ًتیزَ اتتکاؿ الثـت اًيتایي هثل افیٌکَ تویـػ، گلت کَ اگـ 

اگـ تـای هي فًؼگی ػیگـی تاىؼ هي . ًوی عْامتن کَ ُیچگاُی یک كقیک ػاى ىْم ،ْػهي هیي

. ػِا تؼًیا تیاّؿـا تَ رای كقیک ػاى یک پایپ کاؿ تيٌاتعؼا ػػا هیکٌن کَ هتَ   

  

ػؿْٓل تاؿیظ تیوخال ػؿیي ىکی ًینت کَ اًچَ کَ الثـت اًيتایي تؼول اّؿػ یک اتتکاؿ تْػ ّ 

ـ)ػؿ ّاهؼیت اّ ًین ؿاف . كطـی رِاى هیـمیؼتقؿگتـیي ؿاف ُای ػؿک کـػى اّ تَ . تْػ ؿا ( م 

ّ . کَ اى یک اتْم امتتاالی یک صزـٍ ای هـػٍ تضوین تاىؼ ایي هیتْاى ػؿ اىیا  -ػؿیاكت کـػ 

. ًین هتثاهی آى صزـٍ فًؼٍ اًناًنت کَ ػؿ ػاعل ّرْػ اّمت  

 

اف چٌاى یک چیق کْچک کَ تا اًلزاؿ آى  .تا اًلزاؿ ػؿ اتْم یک اًـژی ػظین تْرْػ هی آیؼ 

تٌِا تا صؼك فػى ؿّی اى صناب . ی هؼلْم هیيْػّ ًَ تَ کؼام ّمایل تغٌیکچیقی تَ ًظـ ًوی آیؼ 

الثتَ توام . کَ کزامت ّ چَ ُنتىواؿٍ گلتَ هیيْػ ّ کنی ًویتْاًؼ ػؿیاتؼ للظا یک . هیيْػ

اتْم یٌکَ ًَ تـاماك اآًِا . ، ّلی تيیٍْ صؼك فػى گلتَ هیيْػکیلیات آى تیاى ّ تيـیش ىؼٍ هیتْاًؼ

. هی پؾیـًؼ اتَ صیج صویوت آًـ ،هیکٌؼاتْم کاؿ افیٌکَ ؿا ؿّػؿّ ػیؼٍ اًؼ تل   
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. اًكاًكتتؿؼگتؽیي هْـمیت اتتکاؼ، ضاللیت ّ ًثْغ غُي ُن ظًیای ـِویعى ًین اقؽاؼ الثتَ   

  

ها ػؿ ّلی عیلی فّػ یا کوی ػیـتـ ػؿ كِن . اُؼ تْػگـاًی عْ عیلی کاؿ، آى ًین ػّم ؽُي یویٌٌا

ٍ  فًؼٍ یک اًوالتی تْرْػ عْاُ . آًـّف تنیاؿ لؾت تغو عْاُؼ تْػ. ؼ آهؼهْؿػ امـاؿ صزـ

ّ ّ تَ ُـ هیتْاًین کَ تَ فًؼگی اًناى، تَ كکـ اّ، تَ ًثْؽ اّ، تَ ّفى اتغآـیکَ ػؿ آى ّهت ها 

یک تاؿ کَ ها تَ امـاؿ صزـٍ فًؼٍ پی تثـین  . کٌینػیاؿ ؿا چیق ػیگـ اًناى تَ تلَیل پـّگـام 

  . ى ػیاؿ تنافینؿا ػؿآتؼؼ افاى هیتْاًین ُـ ًْع پـّگـام 

 

 ؿینـچ اتْهی تکاؿامتؼوال عْاُؼ ىؼ کَ تطـیوی کی هیؼاًؼ کَ ایي تقؿگتـیي عالهیت ُن هگـ 

ؿینـچ اگـ ها تيکلی اػاهَ ػُین کَ تا صال اًزام ػاػٍ این تنیاؿ اهکاى آى هیـّػ کَ ًتیزَ  ؿكت؟ 

 ؼ هْیا هیغْاٌُؼ کَ اًناىتغآـیکَ آى کناًیکَ ػؿ هؼؿت اً . اتْهی ؿا افاى تؼمت عْاُین اّؿػ

ّ ایي چاًل ؿا ُن اف ػمت ًغْاٌُؼ  کٌٌؼ یا پـّگـام تَ هیل ّ عْاُو عْػىاى ػیاؿهطاتن  ؿا

ایي کيق تَ آًِا یک كـٍت . ایي چٌاى چاًنی امت کَ آًِا اف هـى ُا ػؿ پی آى تْػًؼ . ػاػ

. كـٍتی تقؿگتق افیي تـای آًِا ًغْاُؼ آهؼػظیوی عْاُؼ تْػ ّ   

 

ؿا ( هٌَْػی)ؿّتْت اًناى ؿا پـّگـام ػٌُؼ پل اًناى یک صالت چٌاى ىؼ کَ آًِا تْاًنتٌؼ اگـ 

ًَ ًَ اًوالتی عْاُؼ تْػ، ًَ افاػی، ًَ امتوالل، ًَ ىغَیت كـػی، ّ ػیگـ . عْاُؼ گـكتتغْػ 

.هيکلی  ّ ًَ اػتَاب ّ ًَ ُیچ چیقی ػیگـی ّرْػ عْاُؼ ػاىت  

 

. آیٌعٍ ُیچ ـکؽی ًکؽظٍ اقتؼا اقتثواؼ کؽظٍ ظؼ تاؼٍ ای  تاؼیص گػنتَ ها تعّى ایٌکَ اًكاى  

 

ایي اهکاى ّرْػ ًؼاؿػ کَ تا اكکاؿ . کٌَِ اًؼ ّ صالت كؼلی عیلی هتلاّت امتها ُن تَ ىیٍْ اكکاؿ 

. هنایل كؼلی ؿا صل کٌینکٌَِ   

  

ٌٌؼ ػؿ ػولی کاػیاى ایي کاؿ ؿا  اًناى تزاؿتی تؼول آّؿًؼ ّ یا تـ فًؼگی اگـ میامتوؼاؿاى 

آًِا ُیچ کاؿی تطـین ٓثیؼی آى اًزام ػاػٍ . ایي یک کاؿ عالف ٓثیؼت عْاُؼ تْػآًَْؿت 

تـ مایٌل ػاًاى ػولی گـػػ ّ هي یکثاؿ ػیگـ اکاػهی رِاًی ّلی اگـ ایي کاؿ تْمٔ . ًویتْاًٌؼ

 ایي تـ ّؼ ٓثیؼت ًَّ. تـػاىتَ عْاُؼ ىؼ هتـهی گامػؿآًْهت یک اکاػهی رِاًی تاکیؼ هیکٌن 

  . ؿىؼ ٓثیؼت یک اهؼاهی عْاُؼ تْػتلکَ تـای 

 

آى تیؼاؿ ىؼى ّـّؿت امت ّ مایٌل ػاى تایؼ تَ هنْلیت عْػ هتْرَ گـػػ ّ كؤ تـای یک 

اّ تایؼ . اف ّی توـیثا عؼا رْؿ ىؼٍ امت تغآـیکَ اّ ُن هیتْاًؼ تنافػ ّ ُن افتیي تثـػ ایٌنت کَ

کاؿ لْلَ ّ تْتل التـاتْاؿ ؼین ًینت کَ تٌِا ػؿ عاًَ تا چٌؼ تیاػ ػاىتَ تاىؼ کَ اّ ػیگـ گالیلَ ًظام ه

صاال  ّآى ؿّف ُا صاال گؾىتَ اًؼ . هیکـػ ّ هْاػ کیویاّی ؿا هغلْٓ هیکـػ ّ تزـتَ ُا اًزام هیؼاػ

تْرْػ اّؿػى چٌاى ًؼٍ راى ؿا ػاؿػ ّ یا هؼؿت اّ تـ ؿّی فهیي یا هؼؿت اف تیي تـػى توام ف

  . تٌِا ػؿ رٌت تَْؿ آًـا کـػٍ هیتْاًؼا ػاؿػ کَ اًناى فًؼگی فیثا ّ پـ تـکت ؿ
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ّ ُیچ  چٌؼ گـُّی اف مایٌل ػاًاى تـایي عٔ کاؿ هیکٌٌؼ. چٌیي فًؼگی صاال ػؿیٌزا اهکاى ػاؿػ

. کل تاّؿ ًوی کٌؼ  

 

ّ ایي هلت امت  ػؿآًزا فهیي تنیاؿتغآـینت کَ ّ ایي راپاى یک رقیـٍ هٌَْػی ماعتَ امت 

افیٌزامت . راپاى یک کيْؿ تقؿگ ّؿٌی امت. ماصَ ٌٍؼتی عْػؿا ّمیغ مافػ اهکاى ًؼاؿػ کَ

. کَ آًِا تَ فهیي فیاػ ّـّؿت ػاؿًؼ  

 

تصؽؾ هیکؽظًع ّ آى ظؼ ؾهاى زاضؽ ًاهوکي نیٍْ لعیوی چٌاى تْظ کَ کهْؼ ُای ظیگؽ ؼا 

  . اقت

 

.  ك اًؼاعتَ امتاـی ؿا ػؿ ُکنرِاًی مْم ُـ تـك رٌگ   

 

ایي رقیـٍ تـ . کَ تـای ؿىؼ ٌٍؼت تکاؿاًؼاعتَ ىؼٍ امتهٌَْػی ماعتَ راپاى یک رقیـٍ 

اگـ ایي رقیـٍ یکثاؿ کاهیاب ىؼ راپاى فهیي ُای فیاػی تویاى عْاُؼ . ؿّی اهیاًْك ىٌا هیکٌؼ

اهکاًات ػظیوی ّرْػ ػاؿػ تَ ىـٓ آًکَ مایٌل تـای .  آّؿػآّؿػ کَ عؼا ػؿ آى ىو ؿّف تویاى 

راپاى . عْاُؼ ماعت ؿا تـمـ اهیاًْك ىِـ ُا مایٌل . ؿد گـػػاف عؼهت کيتي اًناى عا

ُای کٌَِ ّ چـا تا هلکْؿٍ تؼول اّؿػ ؿا فیـ آب  یتزـتَ ُای کاهیاب ماعتي ىِـُاُوچٌاى 

ىوا هیتْاًیؼ کَ فیـ فهیي ُن فًؼگی  تایؼ تـمـ فهیي فًؼگی کٌین ؟ یؼٌی کَ صتوا فًؼگی کٌین 

هٌامة اکنیزي ػاػٍ ىؼٍ هیتْاًؼ َ اًؼافٍ هٌامة ؿّىٌی ّ تاًؼافٍ ّ ت . ّ آًزا آؿام ُن ُنت. کٌیؼ

. ػاًاى اًزام ػاػٍ هیيْػتغآـیکَ ُـ چَ تْمٔ مایٌل   

 

ّ فیـ آب اهکاى ػاؿػ فیـ فهیي  یآب، ىِـُاتـمـ فیـ فهیي،  یىِـُااػواؿ ُواًطْؿیکَ 

ؿا تـییـ ػُؼ ّ تَ  كؤ یکثاؿ کَ مایٌل ؿّه عْػ. پل ػؿُْا ًیق اػواؿ ىِـ ُا اهکاى ػاؿػ

تؼمت ػؿآى ٍْؿت آًوؼؿ اًـژی  . ػتگؾاؿًوطَ ای پایاى هیق آعيًْت صوایت میامتوؼاؿاى 

. عْاُؼ آهؼ کَ مایٌل ػاًاى عْاُؼ تْاًنت کَ توام کاؿُای هتؾکـٍ ؿا ػولی کٌٌؼ  

 

پیْمت ؼ ٌْهْع عْاُت ُوَ ایي. تَ كکـ هي پیيگْیی ُای هتؾکـٍ ُوَ هاتل اػتثاؿ ّ اهکاى پؾیـًؼ

ًلْك فهیي صاال اف پٌذ تلیْى گؾىتَ امت ّ .  فهیي تا ًلْك تل ػظین پـتاؿىؼٍ امتتغآـیکَ 

فهیي رای تاهل امت، ػٍ تلیْى ًلْك؟ ایي . ایي تؼؼاػ تَ ػّ تـاتـ عْاُؼ ؿمیؼ ۱۳۹۳ مال تا

. کٌؼؿا صلاظت روؼیت ت، ًغْاُؼ تْاًنت تایي تؼؼاػ ُا مال امتخواؿ گـػیؼٍ ام تَؼتیچاؿٍ کَ 

تْرْػ ؿا ّ عْؿاک هٌَْػی کيت کٌیؼ، ؿا ّهْاػ عْؿاکی ىوا هزثْؿ ُنتیؼ کَ مثقیزات 

. ؿّف تویاى ًیاّؿػ ۶آهؼ کَ عؼا ػؿ آى تویاى ًْ هیٍْ ُای ػّ ًْع ػؿ اتضاػ ىْؿّی . آّؿیؼ

ؼ تِویي هٌْال آًِا هیتْاًٌؼ ػؿعت ُا ّ هیٍْ ُای ٌُوچٌاى کَ صیْاًات پیًْؼی تْرْػ اهؼٍ هیتْاً

 صاّـَـ ػتا چٌاى هیٍْ ای کَ اًناى . ًْ پیًْؼی مثق کٌٌؼ تَ آًِا هقٍ هٌامة ّ ىیـٍ تؼٌُؼ

  . ًغْؿػٍ امت

 

تیک ؾهیي ؼا ظؼؾًعگی ّ ایي آگاُی تایع ظؼ تیي هؽظم عام نْظ کَ ُؽچی کَ قایٌف اًدام ظاظٍ 

. ؼا زل کٌعهعضلَ ّ اؾیٌؽّ تٌِا قایٌف ُن هیتْاًع ایي ًمطَ لاطع ّ ضطؽًاک ؼقاًعٍ اقت   
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هيکلینت کَ اّفّى ( امتـ)پْىو  ّ افتیي ؿكتي آلْػگی ُْا ّ مْؿاط ىؼىتطْؿ هخال ػؿ هْؿػ 

کَ اًْاع هغتلق اعتـاػات هیتْاًؼ . ّ تٌِا مایٌل هیتْاًؼ آًـا صل کٌؼ. مایٌل تْرْػ آّؿػٍ امت

ّ . یاى ًوی آّؿػتاحیـ گـیي ُاّك ؿا تواّفّى رلْگیـی کٌؼ ّیا تؼثاؿت ػیگـ اف تیي ؿكتي ػؿ 

ایي عالف ّؿفی ؿا هـتکة هیيْػ تایؼ ُـچَ اگـ ایي اهکاى ًاپؾیـ تاىؼ پل تایؼ کوپٌی کَ 

تایؼ تکوک  ِاّلی توام ایٌ. ؼ ّ ػؿػُْ آى چیق ػیگـی تْلیؼ کٌؼفّػتـ تْلیؼات عْػ ؿا تْهق ػُ

. ؼًمایٌل ػولی گـػ  

 

اػّیَ مالهتی ّ تا افراًة ػیگـ مایٌل  .يْػتا هضکْم کـػى یا اًتواػ مایٌل كایؼٍ ای صاٍل ًوی

ّ ػالٍّ افیي  .ؼصال هـػٍ تْػًآى آًِا عْػ فًؼگی هیلیْى ُا آلال ؿا ًزات ػاػٍ امت کَ ػؿػؼم 

کَ تؼؼا عـیؼاؿی ىؼٍ اًؼ هگـ تَ هاؿکیت ػـَّ ًيؼٍ اًؼ  تَ ٍؼ ُا اعتـاػات تؼول اهؼٍ تْػًؼ

ّ ُـ گاُی کَ یک صکْهت رِاًی تویاى آیؼ  .هٌاكغ چٌؼ كـػ ؿا تغطـ هیاًؼاعتكؤ تغآـیکَ 

  . اػاؿٍ عْاُؼ ىؼ یهنایل تکلی تيکل ػیگـ

  

. مایٌل عیلی اهکاًات ػظین ػؿػمت ػاؿػ، كؤ ها تایي هاػؿ ًثْػین کَ آى اهکاًات ؿا تکاؿ تثـین  

  

 ُواًطْؿیکَ یک ّهت مایٌل تـػلیَ هؾاُة اػتـاُ کـػ. تَ یک اًوالب ػظین ّـّؿت امت

هنْلیت آًِا . هثاؿفٍ کٌؼاكـآی صاال تایؼ تـّؼ میامت ّ هلت گـایی  ػیي ٓـیاى کـػ ّتـ ّؼ

. عیلی متـگ امت  

 

تيـیت هـػم عیلی تا مایٌل ػاًاى تـای توای . ّ تـییـ تقؿگ آًِا ّـّؿت ػاؿػاًناى ًْ تَ آًِا 

. اُویت اًؼ  

 

:اؼثی ّ اًدیٌؽی ( تٌظین ضاًْاظٍ)کٌتؽّل زاهلگی   
 

ػؿ اهْؿ ٍضی ایي تَوین ؿا کَ  ُیّتیا تٌظین عاًْاػٍ تایؼ صتوی تاىؼ ّ یک گی کٌتـّل صاهل

تـای چٌؼ کناًی افیٌـّ . تَوین تگیـػرؼیؼ ّـّؿت امت هـػم روؼیت تَ چَ تؼؼاػ ُـمال 

تِتـیي ّ آى ُن تطـیوَ صول هٌَْػی اًزام یاتؼ کَ ػؿ آى . ّـّؿت امت کَ آلال تؼًیا تیاّؿًؼ

. ىْػ یکزاهًْج  مپـم ّ تِتـیي تغن  

 

ْى ًثْػًؼ ََ آًـا ّ تایؼ ُـ ؿّف . کپنْل ُای ؿا کَ تا صال فًاى هیگـكتٌؼ ٍؼ ػؿ ٍؼ ه

ػؿیي صال ىُْـ . یت ًؼاىتکپنْل ؿا هْا هیکـػ، تاف هْحـ ًِااگـ یک ؿّف ا. هیغْؿػًؼ

ؽُي كـٍت هضثت هیایؼ ّ  . ّ ػؿ ُـػّ صالت کاؿ هیکـػؿیـهتـهثَ هیاهؼ ّیا ؿیـهتـهثَ هیـكت 

ین ىوا کَ ها یکزا هیيْتا عْػ هی گْیؼ کَ ُـتاؿی ؽُي ّ . کَ اف كـٍت هنتلیؼ ىؼُن هیغْاُؼ 

  . تاؿ ػاؿ یا صول ًوی گیـیؼ

 

ّ ایي  رٌنی ؿا تؼول هیاّؿػًؼگی عْػ چِاؿ ُقاؿ تاؿ هواؿتت ػؿ صالت ػاػی یک هـػ ػؿْٓل ف

ایي یک . تضج ًوی کٌنکناًیکَ رٌْى رٌنی ػاؿًؼ الثتَ هي ػؿ هْؿػ . یک اًؼافٍ هتْمٔ امت
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چِاؿ ُقاؿ تاؿ هواؿتت رٌنی یؼٌی تْرْػ اهؼى تلیْى ُا اًناى  .ایي هؼاهلَ امت هتْمٔاًؼافٍ 

ػّ یا مَ اّالػ ػاىتَ مپـم افیي تلیْى ُا یک ىغٌ هیتْاًؼ . ُنتی ّاهؼا ؿٌی امت. ّؿفیؼٍ

. ـ کٌؼای فهیي ؿا پ  اكـاػ هیتْاًؼ توام کـٍ ّ آى تلیْى ُا . تاىؼ  

 

تـییـ تقؿگ تْػ تغآـیکَ کپنْل اّل یک . ػّ ًْع ػیگـ کپنْل ؿا ماعتَ اًؼصال مایٌل ػاًاى 

. کوک هیکـػاف صول ػؿ رلْگیـی ایي کپنْل فًاى ؿا   

 

اطفال تعًیا هیاّؼظ چْى ُای گػنتَ توام ؾًعگی یک ؾى هاًٌع یک ـاتؽیکَ تْظ کَ تٌِا ظؼ ؾهاى 

.  یک گاّ چیؽی ظیگؽی ًثْظؼ پی زول ظانت ّ ؾًعگی ّی هاًٌع پی ظ ّی ُویهَ  

 

.  ٓـیوَ ُن ٍؼ ػؿ ٍؼ هضلْظ ًثْػرلْگیـی هیکـػ هگـ ایي افیٌـّ کپنْل اّلی اف صول   

 

هواؿتت رٌنی افپل  نتکل هیتْاًُـتغآـیکَ  اّؿػ یک تـییـ تقؿگ تْرْػ کپنْل ػّهی 

افیٌکَ  ػّهی یک پیيـكت عیلی هِن تْػکپنْل . تایؼ ُـ ؿّف گـكتَ هیيؼکپنْل اّلی . تغْؿًؼ

تیایؼ ُـگاٍ اهکاى هضثت  یا ّ ّ تا ُـکَ ػين هیْؿفیؼ کَ تيْیو کٌیؼ ت ًؼاؿیؼصاال ىوا ّـّؿ

. ىوا هیتْاًیؼ کَ کپنْل ؿا تؼؼا ُن تغْؿیؼ  

 

افکپنْل ػّهی ُن پیيـكتَ تـامت تغآـیکَ تٌِا کَ ػؿصال صاّـ فیـکاؿامت کپنْل مْهی 

. هیتْاًٌؼ ایي کپنْل ؿا تغْؿًؼَ تغْؿًؼ تلکَ هـػاى ًیق کّـّؿت ًؼاؿًؼ فًاى   

 

ػؿیٌَْؿت . رلْگیـی تؼول آهؼتَاػكی  ُای فایوتوام اف هتؾکـٍ امتؼوال مَ کپنْل تا 

ؿّىِای رؼی کَ ػؿیي هْؿػ هْرْػ تْػ ّ توام آى هیيْػ لؾت تغو ماػتیـی هواؿتت رٌنی كؤ 

. اف تیي هیـّػ  

 

، ّ زك ؾًعگی کؽظى ظانتَ تانع تایع ّ ّلاؼ ظانتَ تانعتاعؿت ؾًعگی طْاُع کَ تاگؽ اًكاى 

  . اقتَ نْظًفْـ ؾهیي ک

 

صاال مایٌل ایي ؿا هوکي گـػاًیؼٍ امت کَ . کـػتيـیت تا فایو ُای تَاػكی فًؼگی تا صال 

هثؼل تـای آیٌؼٍ هِن تـیي تغو مایٌل هنایل اؿحی ّ اًزیٌـی . ینصلع کٌت عْػؿا افیي صال

  . گـػیؼٍ امت

 

ّ چٌاًکَ . ُواًطْؿیکَ کَ تاًک عْى ػاؿین، ُـ ىلاعاًَ تایؼ یک تاًک مپـم ًیق ػاىتَ تاىؼ

. تَ ُواى اًؼافٍ تاًک کـػى تغن هًْج ًیق اماى امتکـػى مپـم اماى امت، ( ؽعیـٍ)تاًک   

 

مپاؿػ ّ التـاتْاؿ  ػاىتَ تاىؼ ًطلَ عْػ ؿا تَ التـاتْاؿ مایٌنی هیػالهَ ُـ کل کَ تَ آلال 

ایي هِن ًینت کَ آى صتوا عاًن ىوا . کَ کؼام فى هتْاًؼ هاػؿ اّالػ ىوا ىْػتَوین گـكتَ هیتْاًؼ 

. ؿتطی ًؼاؿػکؼام تَ آى هّْْع ایي تاىؼ تغآـیکَ   
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ػّمت ػاؿیؼ ّ عاًن ىوا ؿا ػّمت ػاؿػ الکي هؼٌی آًـا ًؼاؿػ کَ کـٍ  تیيک ىوا عاًن عْػؿا

. ػاػٍ ًيؼٍ امت اف راًة علوت تَ ىوا ایي ارافٍ. ال کْؿ ّ ىل تاؿ کٌینتا آلفهیي ؿا   

 

اًعاؾیع؟تینوا چٌیي تاؼ تی هكْلیت ؼا تعّل ضْظ ّ توام تهؽیت تایع چؽا   

 

 ُن چٌاى آلالؿا تؼًیا تیاّؿیؼ ّ آًِا ّ یا ػیْاًَ پنواًؼٍ اگـ ىوا چٌیي آلال ىل ّ یا آلال ؽٌُی 

. تَ ایي ػلیل امت کَ اصوواى ػؿرِاى ػؿ اکخـیت اًؼؼ هخل ؿا تؼًیا تیاّؿًالت  

 

توام فًؼگی آًِا تاهي هغالق تْػًؼ هگـ توام اػیاى هغالق هي عْاٌُؼ تْػ، ّلی ایي هِن ًینت، 

ّ ىلاعاًَ تنپـػ ؼ مپـم عْػؿا تَ پیيٌِاػ هي ایٌنت کَ اگـ ُـهـػی تغْاُؼ کَ آلال ػاىتَ تاى

. هًْج کاؿ کٌٌؼ ّ تثیٌٌؼ کَ کؼام اهکاًات هْرْػ اًؼـم ّ تغن یک ُیَت ٓثی مایٌنی ؿّی ایي مپ  

 

، هْمیوی ػاى تقؿگ ػؿآى یک هیلیْى مپـم هوکي امت مایٌل ػاًاى تقؿگ هخل الثـت ایٌيتایي

ًیزیٌنکی، كیلنْف تقؿگ هخل كـیؼؿیظ ًیچَ ّ یا ًاّل هاًٌؼ یِْػی هیٌُْیي، ؿهاً تقؿگ هاًٌؼ 

ّ تؼؼا چٌیي مپـم اًتغاب ىؼٍ هیتْاًؼ . ّمکی ّرْػ ػاىتَ تاىؼكیؼّؿ ػّمتْهاًٌؼ ًْیل تقؿگ 

ّهتی ىوا الواك ػؿػمت ػاىتَ تاىیؼ مٌگِای . پؼؿ ّهاػؿ تَوین گـكتَ هیتْاًٌؼ کَ چَ هیغْاٌُؼ

ّ تاف کَ ىوا یک فایو اًتغاب ىؼٍ تاىیؼ پل چـا کل تَاػكی تؼًیا ؟ ؿًگَ ؿا کل چَ هیکٌؼ 

 تیایؼ؟ 

 

ّ کَ ٌُـی كْؿػ ؿا اًتغاب کٌٌؼ کنی کَ هیتْاًؼ حـّت ؼ اگـ آًِا تغْاٌُؼ ُوچٌاى آًِا هیتْاًٌ

ُا ٌُـ امت تؼمت آّؿػى پْل ًیق یک ُوچٌاًکَ ػیگـ کاؿ. ػاؿایی ؿا تا صؼ هوکي تیيتـ تنافػ

. ُـ کل ٌُـی كْؿػ ىؼٍ ًوی تْاًؼ. کَ عالهیت عْػؿا ػاؿػ ٌُـامت  

 

کَ تـاماك اؿفیاتی ػؿیٌْْؿت تثیٌیؼ  علن ىْػ کَ كـفًؼ ىوا یک گاتن تْػااُیؼ اگـىوا هیغْ

تا  ایي مپـم تایؼ تقؿین گـػػ. اؿحی ػؿکؼام مپـم یک هؼؿت یا امتؼؼاػ ؿّصاًی ّرْػ ػاؿػ

. تاىؼؿهاتت ػؿ یک گـّپ تيکل ثاىؼ کَ تا ُـهنن اىغاً ػیگـ ًّـّؿت آى   

  

یاّؿًؼ، اف هواؿتت رٌنی تتواك رٌنی تؼمت ّ تـای ّالؼیٌی کَ ًوی عْاٌُؼ ٓلل عْػؿا اف ؿاٍ 

تواك رٌنی کؼام هنْلیت ّ عطـ صول ًوی  ؿّ ػؿیي ٍْؿت ػ. تْرْػ هیایؼیک لؾت عالٌ 

. تاىؼ  

 

.  تٌِا طؽیمَ اًكاًی ضْاُع تْظتؽای تعقت اّؼظى تِتؽیي طفل تطن گػاؼی اًكاًی   

 

ـ آًنت کَ تگْیین ّ تِت. ها تایؼ اكکاؿ کٌَِ ؿا اف مـ تیـّى ؿاًین یؼٌی ایٌکَ هي پؼؿ ٓلل ُنتن

ایي اؿفه ُا تایؼ . تاىؼ ایي تایؼ مـتلٌؼی ها. اینتَ ػًیا اّؿػٍ اًتغاب کـػٍ کَ ها تِتـیي ٓلل ؿا 

. تَ ایي تـتیة تؼل گـػًؼ  
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ػؿ ىوا ًوی كِویؼ کَ کؼام امتؼؼاػ . ىوا ًوی كِویؼ کَ کؼام عْاً اؿحی ػؿ ىوا هْرْػ هیثاىؼ

 کؼامىوا تایک فى ػالهَ ػاؿیؼ ّ ػؿیي . ؿا تؼًیا هیاّؿیؼىوا ًِلتَ امت ّ ایٌکَ چَ هنن ٓلل 

ىوا تـ . تـای ىوا هضثت ىوا تایؼ صتوی هِیا تاىؼ ّ ایي صن پیؼایيی ىوامت. ػیثی ّرْػ ًؼاؿػ

ّ تـای ُـ هـػ ًیق . کَ صتوا هاػؿ ىْػیک فى ػاىن ُنتیؼ ّلی ُـ فى تایي ّـّؿت ًؼاؿػ 

. الفهی ًینت کَ پؼؿ ىْػ  

 

ّ ىوا هیغْاُیؼ کَ تا صؼ هوکي  هیغْاُیؼ ّ ىوا اگـ ّاهؼا تا ٓلل ػالهَ ػاىتَ تاىیؼىوا یک ٓلل 

ىیؼ پل هِن ایٌنت کَ چَ کنی تِتـیي مپـم ؿا ُؼیَ کـػٍ هیتْاًؼ ّ چَ تِتـیي ٓلل ؿا ػاىتَ تا

عْامت ىوا تایؼ . ػؿ ؿصن عْػ فهیٌَ پـّؿه ّی ؿا هناػؼ هینافػ ّ آى هيکل ىوا ًینتکنی 

. تِتـیي ٓلل ؿا تؼمت تیاّؿیؼتاىؼ کَ تٌِا ایي   

 

  . ّ تععا هي نؽایظ ظیگؽ ًیؿ ظاؼم -تایع ّی تسیث اًكاى نٌاضتَ نْظ یک طفل ّلتی تعًیا هیایع 

 

ی تا ّی قپیؼا ىْػ، اگـ یک ٓلل ًاىٌْا، گٌگَ تؼًیا تیایؼ ّ ها ُیچ چیاگـ یک ٓلل کْؿ یا كلذ 

ایي ٓلل تغآـ ًظـیات اصوواًَ ىوا تا اف تیي ًثـین  كؤ تـای ایٌکَ فًؼگی ّی ؿا. کـػٍ ًتْاًین

چـا تؼّى ایٌکَ ّـّؿت آى تاىؼ تـاًِا . ُلتاػ مال، ُيتاػ مال ؿًذ هیثـػ -آعـ فًؼگی عْػ 

ّ ػؿیي ُیچ . اگـ ّالؼیي ؿاّی تاىٌؼ ٓلل ؿا هیتْاى تَ عْاب اتؼی تگؾاؿین. ػؾاب تگؾؿاًین

اٍـ عْػ تـهی گـػًؼ، ّلی ؿّس تَ ؿصن ػیگـ تَ ػٌتٌِا رنن . هيکلی ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت

. ّ ػؿیي ٍْؿت ُیچ چیقی اف تیي ًوی ؿّػ. پـّاف هیکٌؼ  

 

تـای ُلتاػ مال ػؿ اگـ ىوا ّاهؼا تَ ٓلل ػالهَ ػاىتَ تاىیؼ ىوا ارافٍ ًغْاُیؼ ػاػ کَ ٓلل 

تاىؼ ّ  تؼًیا ُن آهؼٍافیٌـّ صتی اگـ یک ٓلل . هَیثت ُا، ؿًذ ّ ػؾاب ّ هـیْی ُا فًؼگی کٌؼ

کَ تا توام صْاك عْػ اف فًؼگی لؾت تثـػ، ػؿ آى اگـ ّی اف لضاظ ٍضی تْاى آًـا ًؼاىتَ تاىؼ 

تؼًیا تِتـامت کَ ّی تَ عْاب اتؼی كـمتاػٍ ىْػ ّ ػؿ رای ػیگـ تا یک رنن ٍضتوٌؼ ٍْؿت 

  . تیایؼ

 

ها تاله ي تایؼ مایٌل ؿّتَ ؿىؼ امت ّ ؿّی ای. پـّگـام مپـم ّ تغن ؿا هیاهْفػتؼؿیزا مایٌل 

تلکَ ین، پل ًَ تٌِا ها ًلْك ؿا کن کـػٍ هیتْاًین ػؿ هْؿػ ُـچیق مپـم ّ تغن تؼاًاگـ ها . ّؿفین 

ؼ اكـاػ ًاتـَ ها ها تا صال ًوی ػاًین کَ تَ چَ ص. هـػم ؿا ًیق تلٌؼ تثـینهیتْاًین ٍؼُا چٌؼ کیلیت 

ّ آى تَ ؿّایت . ىْػـ ُای هغتلق پ  اف اكـاػ ًاتـَ تا ًْػیت رِاى ها هیتْاًؼ . ّایغ هی ىًْؼ

ػؿ فهاى ُای ماتن اكـاػ ًاتـَ تيکل تَاػكی ّ ؿیـهتـهثَ تْرْػ هیاهؼًؼ . عْػ ها عْاُؼ تْػ

. ّلی ػؿ آیٌؼٍ ها هیتْاًین ها ایي هنلَ ؿا یویٌی مافین  

 

.  ؽ تكاؾینَ، هكتعع، ّ هؽظم خْؼ ّ قالن پ  ها هیتْاًین توام خِاى ؼا اؾ اـؽاظ ًاتؽ  

 

گـام گـٍّ ُای هيْم ّ تثلیـاتی تيکیل گـػػ تا ػؿهْؿػ پـّپیيٌِاػ هیکٌن کَ تَ مطش رِاى  هي

اًناى تَ کـٍ هِتاب پـّاف کـػ هگـ آًوؼؿ تاله ًکـػ کَ . کوک کٌٌؼػؿ اكِام هـػم مایٌل اؿحی 

ػمتزات ؽیٌلغ ًوی ػلیل آى تنیاؿ ؿّىي امت ّ آى ایٌنت کَ . تیاهْفػؿا پـّگـام اؿحی هنایل 
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تغآـیکَ آًِا هیؼاًٌؼ : توام اػیاى تِؼیؼ هیيًْؼتا ػولی ىؼى ایي کاؿ  گؾاؿًؼ ایي ػول اًزام یاتؼ،

. تاهی هاًؼٍ ًوی تْاًؼاگـ یکثاؿ پـّگـام اؿحی اًناى اهْعتَ ىْػ، کٌَِ ػیگـ کَ   

 

ٍضت، ها ػؿ هْؿػ . تاکیؼ تیيتـ تایؼ ؿّی ایي تاىؼ کَ چطْؿ هیتْاًین تَ پـّگـام تـییـ تیاّؿین

ها تایؼ تیاهْفین کَ چطْؿ هیتْاًین ػؿ ُـچَ اّلتـ اف. هـیْی ػوـ ّ ؿًگ ُـچَ هیاهْفین

ّلی رنن  تطْؿ هخال یک ىغَی امتؼؼاػ تـًؼٍ ىؼى رایقٍ ًْتل ؿا ػاؿػ. پـّگـام تـییـ تیاّؿین

امتؼؼاػ عْػؿا تيکل ػؿمت امتؼوال کـػٍ ّی هوکي امت کَ هـیِ تاىؼ، ّی اهکاى ػاؿػ کَ 

یک تاؿ کَ ها ایي ؿا آهْعتین کَ چَ هنن ػؿ پـّگـام تـییـ . تَ صوایت ّی ًـمؼ ّ ّرْػ اًّؼ ًتْا

ؿا  یقُـچتِتـیي ها تَ ُـ هـػ ّ فى . ُقاؿُا اهکاًات تـّی ها تاف هیگـػػ ُایػؿتیاّؿین، تؼؼا 

. ػاػٍ هیتْاًین  

 

کْؿی، تؼؿًگی ایي  پنواًی ؽٌُی، كلذ،. ّرْػ ًؼاؿػ کَ ُـکنی تی هْؿػ ؿًذ تثـػّـّؿت آى 

. ُوَ تـییـ پؾیـًؼ  

 

اف اف میامتوؼاؿاى رلْگیـی کٌین، . تؼیي ٓـین هاهی تْاًین اف رٌایتکاؿاى ُن رلْگیـی ًوایین

فًای تقّؿ ؿا هـتکة هیيًْؼ رلْگیـی ىؼٍ هیتْاًؼ، اف ، کناًیکَ هاتلیي رلْگیـی تؼول آّؿین

ػؿ ّرْػ ؿتیکَ آًِا کؼام کیلیت عاٍی ّ ػؿٍْ. اكـاػ ػَثی ّؿْثٌاک رلْگیـی ىؼٍ هیتْاًؼ

ؿْة ّ هِـ آًِا تیـّى ىؼٍ . ػگـگًْی آهؼٍ هیتْاًؼتَ پـّگـام اؿحی آًِا  ،ؼاىتَ تاىٌؼًعْػ 

تَ آًِا گلتَ ىْػ کَ ػفػی ؿا ؿُا کٌٌؼ، یا ػ، ّ یا هیتْاًؼ تؼّى آًکَ تَ آًِا تؼلین ػؼم تيؼػ ػاػٍ ىْ

. رٌایت ؿا ؿُا کٌٌؼ  

  

خلْگیؽی تعول ( قالطْؼظگی)پیؽی کَ اؾ قي ضْاُع ظانت ي اهکاى ًیؿ ّخْظ ایآیٌعٍ ظؼ ؾهاى 

.  آیع  

 

.  تواًؼهیتْاًؼ تا کَ هیویـػ رْاى اًناى   

 

. ایي تْاى ؿا ػاؿػ کَ تا مَ ٍؼ مال فًؼگی کٌؼاًناى هؼاٍـ تـ اماك هضامثَ مایٌنی، ّرْػ 

هٌامة فینت ّ هضیٔ  ؼیآ مـپـمتی هٌامة تؼولتغْؿػ، هٌامة  ؿؾایایٌنت کَ الثتَ ىـٓ 

. گـػػ تؼؼا تا مَ ٍؼ مال فًؼگی اًناى هوکي هیگـػػ هـػم هِیاتـای   

 

عقیٌَ ُا آىکاؿ عْاُؼ ىؼ اگـ کناًی هخل تْػا تـای مَ هي ّاهؼا تَْؿ آًـا ًوی تْاًن کَ چَ 

کَ ها تا صال . فًؼگی کٌؼ، الثـت اًيتایي ّ یا تـتـاًؼؿامل تـای مَ ٍؼ مال فًؼگی کٌؼٍؼ مال 

آى کناًیکَ تـتیَ ىؼٍ تْػًؼ، تؼلیویاكتَ تْػًؼ، تا . فًؼگی کـػین یک ّایغ کـػى هطلن فًؼگی تْػ

طلوا تی تؼلین، ّصيی تؼًیا هاكـاػ ّ میل تیٌاى ًْ . هـػًؼػؿ ُلتاػ مالگی تْػًؼ پیـ ىؼًؼ ّ  کلتْؿ

. هیایٌؼ  

 

هزثْؿ هینافین کَ ؿا ال ها هـػم ص. ػًیا هیثاىؼایي یک ىیٍْ ای ؿیـ مایٌنی تـای ًظن ّ تـتیة 

ّ ىوا ػؿػُْ آى کناًی ؿا امتغؼام هیکٌیؼ کَ تَ . آگاٍ ُنتٌؼّ ایي کناًی ُنتٌؼ کَ . امتؼلا کٌٌؼ
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یک ٓلل تایؼ . تایؼ رؼی ىْػّ کٌتـّل صاهلگی اًناى ُا تایؼ ْٓالًی ىْػ ػوـ . ُیچ ًوی كِوٌؼ

. ْٓؿی تـک کٌؼ کَ تـتـاًؼؿامل تـک کـػػًیا ؿا ، ّ ایي تٌِا آًْهت تؼًیا تیایؼ کَ ها آهاػٍ تاىین

ػؿ ػلن اؿحی ىْػ، تغآـیکَ ها ایي ُوَ ؿا کَ ػّْی آى ػؿیاكت ّ ُـ اهکاى ّرْػ ػاؿػ 

ؿا ػاىتَ تاىؼ، ّ یا  کَ مطش پیکامْىْػ  ییک ًواىُیؼ کَ ّی اگـ هیغْا. آهْعتَ هیتْاًین

تاىؼ، چوؼؿ ْٓل ػوـ ػاىتَ تاىؼ ّ یا اًیکَ  ا ػاىتَامتؼؼاػ ىاػـ ًاتـَ هخل ؿاتیٌؼؿاًات تاگْؿ ؿ

. توام ایي اهکاًات ّرْػ ػاؿػ ّی هـیِ یا ٍضتوٌؼ عْاُؼ تْػ  

 

یٌنی کَ ؿُثـی کٌتـّل صاهلگی ّ اًزیٌـی افیٌزامت کَ هي هطلوا صاهی یک اکاػهی رِاًی ما

. ، ُنتناؿحی ؿا ػاىتَ تاىؼ  

 

تیاػ ؿا ایي هي تایؼ . ًزیٌـی اؿحی عْاُؼ تْػتوـیثا ُـکل تـّؼ اّلی هي ایي ؿا ًیق هیؼاًن کَ 

هغاللت ُای ٍْؿت گـكتَ امت ّ اًناى ُـ پیيـكت، ُـ گام تکاهلی اًناى تا ىوا تیاّؿم کَ 

. کَ ایي کاؿ تـعالف ٓثیؼت امتكکـ هیکٌؼ   

  

  . تا ُؽ چیؿ ًْ هطالفت تعول هیایع

 

ؼ، ّ ػلیل آى ایٌنت کَ ایي لق اًؿُثـاى هؾُثی هغاتطْؿ هخال ٓـیوَ کٌتـّل صاهلگی ؿا توام 

.  کاؿ تَ آًِا ؿیـٓثیؼی تٌظـ هیایؼ  

 

امت ّ آى  هي هیؼاًن کَ تـك اف چی. ػؿ هْؿػ اًزیٌـی اؿحی کؼام چیق ؿیـٓثیؼی ّرْػ ًؼاؿػ

آًـا كـاهْه هیکٌیؼ ّ ُـ ّهتی کَ ىوا تا آى ػاػت کٌیؼ ىوا . ایٌنت کَ ُـ چیق ًْ تـك آّؿمت

کل صاّـ ایا ىوا هیؼاًیؼ کَ ّهتی تـم اعتـاع ىؼ، ُیچ . ی تْػٍ امتکَ آى یک ّهت چیقی ًْ

کل چَ هیلِوؼ ىایؼ ایي آًِا هی گلتٌؼ کَ . ًثْػ کَ چـاؿِای تـهی ؿا ػؿ اتاهِای عْػ ًَة کٌٌؼ

. ّلی صاال ىوا ًوی تـمیؼ. چـاؽ تتـکؼ، یا عاًَ ؿا تاتو تکيؼ  

 

ّ آى ایٌنت کَ چَ کنی ایي اًزیٌـی ؿا ػاؿػ هیؼاًن کَ یک تـك ػیگـ ًیق ّرْػ  ایٌـا هي

مـپـمتی هیکٌؼ؟ ىوا تـ آًـا کی   -ػالد ٓثی ىوا ًوی تـمیؼ کٌتـّل عْاُؼ کـػ؟ ػؿ هْؿػ 

هـا کيت، اگـ ، آى کنی ؿا کَ ىوا ًوی ىٌامیؼ، ّ ایٌـا ًوی گْییؼ کَ اگـ ػاکتـ اػتواػ هیکٌیؼ

. عْامتَ تاىؼ ىوا ؿا هـیِ ًگِؼاؿػ یا هوکي امت کَ ػاکتـ تا ّهتی کَ ّیهـا كـیة ػاػ، ّ   

 

یک اکاػهی مایٌل ػاًاى تایؼ تْرْػ تیایؼ کَ ػؿآى . ایي هّْْع عیلی ماػٍ امتػؿهي  یًَظـ

ّ اًزیٌـی اؿحی تایؼ هِوتـیي تغو آى تاىؼ ّ ها تایؼ تـ مایٌل  .ىؼثات هغتلق ّرْػ ػاىتَ تاىؼ

ًاتیٌای تیْلْژی اػتواػ یا تایؼ تـ هْای . ًؼاؿػّ چاؿٍ ای ػیگـ ُن ّرْػ . ػاىتَ تاىینػاًاى اػتواػ 

ّهتی ىوا . ّ هنْلیت عْػؿا ػؿک هیکٌؼ ی ىؼْؿ ػاؿػهؼؿکٌیؼ ّ یا تـ یک اًناى کَ ّی صؼ اهل 

ایي ؿا ًوی پـمیؼ کَ تـ کی اػتواػ هیکٌیؼ، ّ کی ُا ایٌوؼؿ آلال ؿا هی آلال تؼًیا هیاّؿیؼ ىوا 

الثتَ مایٌل ػاًاى . ثیؼی امتٓی امت ّ یویٌا ایي یک هنلَ ایي یک هٍْ ًاتیٌای تیْلْژ. كـمتٌؼ

اؿفه تلٌؼتـ ؿا ػاؿًؼ ّ آى کناًی ؿاکَ آًِا تْلیؼ هیکٌٌؼ توـاتة . ًیق اكـاػ ٓثیؼی ُنتٌؼ

. تغآـیکَ ایي افیک هٌثغ تاىؼْؿ تویاى هیایؼ  
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آًِا  ىْػ ّ ُـ آًچیقی ؿا کَ تؼون ؿّصی رثـی تـای هضَلیي هیغْاُن کَ ّ ّهتی هي 

.ّ اف آى كِن ؿّىي یک ػًیای فیثا تویاى هیایؼ هیاهْفًؼ ػالٍّ تـآى كِن آًِا تیيتـ ؿّىي هیگـػػ  

 

تن اتْهی ًوی قاؾًع کَ  ُوچٌاىتعوك ؼّزی تانٌع آًِا آى قایٌف ظاًاًی کَ آًِا ًیؿ صازة 

.  ٍ نْظتؽای تطؽیة تکاؼ تؽظ  

 

تا کَ اف آلْػگی هضیٔ ّ ُْا رلْگیـی تثـًؼ آًِا هیتْاًٌؼ کَ اًـژی اتْهی ؿا ػؿ عٔ آُي تکاؿ 

کَ کخاكت ُْا رلْگیـی کٌؼ ًَ ایٌکَ ػؿ کيتي اًناى ّ یا ػؿ یک كاتـیکَ تکاؿ تـػٍ ىْػ . تؼول آیؼ

. ّ ُویي اًـژی اتوی هیتْاًؼ کَ اًناى ّ ایٌؼٍ ّی ؿا ًزات ػُؼ. تکاؿ تـػٍ ىْػ  

 

تؼمت کناًی هاًٌؼ ؿًّالؼ ؿیگي تیاكتؼ ّ اّ ایي تاال هیایؼ کَ اگـ اًزیٌـی اؿحی ایي مْال تاؿ تاؿ 

ؼ، پل ػؿ آًَْؿت ّاهؼا یک چَ ًْع اكـاػ ؿا تـ ؿّی فهیي تَ ّرْػ تیایٌتَوین ؿا تگیـػ کَ 

کَ ػؿ پٌُْتْى ُا تیْؿی ّلی ػؿ راییکَ ؿًّالؼ ؿیگي تَوین هیگیـػ . عطـ رؼی ّرْػ ػاؿػ

ّ ٌُگاهیکَ ؿییل روِْؿ تَوین . ٌیؼىوا عطـ آًـا ًوی تیچاؿلل ػاؿّیي تؼؿیل ًَ ىْػ، 

کَ تن اتْهی ؿا تـ ُیـّىیوا ّ ًاگاماکی پـتاب کٌؼ، ایا ىوا الفم ًوی تیٌیؼ کَ هیگیـػ 

. تکلی ّرْػ ًؼاىتَ تاىٌؼ ّ ایٌکَ آًِا عطـًاک ُنتٌؼتایؼ میامتوؼاؿاى   

 

. پی تثـیؼ هيىوا تایؼ تَ هلِْم کلی پیيٌِاػ   

 

.  نعثَ تعلیوی تانعُؽ  یک تطم هؽکؿیتایع تعوك ؼّزی   

 

امت، تغآـیکَ ایي ًنل ًْ، صایق اُویت عیلی فیاػ ىؼثَ ای هاًٌؼ اًزیٌـی اؿحی کَ عٍَْا 

عیلی ؿّىي،  آًِا ایي ىؼثَ تایؼ تؼمت کناًی تاىؼ کَ -ّ یک رِاى ًْ ؿا تویاى هیاّؿػ اكـاػ ًْ 

یٌـی اؿحی تایؼ كکـ ًيْػ، ها الثتَ تٌِا ػؿهْؿػ اًز. ؼٌّ اىغاً پـ اف ػين ّ هضثت تاى آؿام 

. ؿّصی ؿا ًیق تضیج یک رقامامی تؼلین اّاكَ ًوایینكکـ کٌین کَ تؼون ػؿ پِلْی آى تایؼ   

 

ُـ كـػ ُْىیاؿ هیؼاًؼ کَ اگـ اًزیٌـی اؿحی تؼمت  .هی كِونًیقي هيکل اییـاف آى هي تَ ؿ

ىؼ ؟ هؼلْم امت کَ آًِا عْاُؼ تاىؼ، توؼیـ رِاى چَ  هْمیلیٌی ُیتلـ، رْفف متالیي، اػّلق 

. ؿالم ُا ّ اصوواى ؿا تویاى عْاٌُؼ اّؿػ  

 

ایي اىغاً امت ّ ىوا ُیچ س اتْهی تؼمت الم. ؼمت ایي اكـاػ امتس صاال تّلی توام مال

آًِا هیتْاًٌؼ توام رِاى ؿا تؼّى کؼام هيکل . ّ اف راًة عْػ ُیچ اهؼاهی ًوی کٌیؼ. تيْیو ًؼاؿیؼ

یي ػیگـ چَ هیغْاٌُؼ ؟، اّاكَ افاف تیي تثـًؼ  

 

ؿا اف ػمت آًِا مایٌل توام هیتْاى الکي اًزیٌـی اؿحی ؿا هیتْاى افاػ ماعت ّ ػؿ ّاهؼیت ُن 

. ًزات ػُین  
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ْء امتلاػٍ مایٌل ّ مْء امتلاػٍ صکْهت رِاًی، تا یک ًظام ّاصؼ تؼلیوی ها هیتْاًین اف متا یک 

. مایٌل رلْگیـی کٌیناف کيلیات   

 

گاهِای چٌاى ّ گؾاىتَ کَ ها ُوَ تایؼ تـك عْػؿا یکطـف ضؼی كـاّاى امت ایي اهکاًات ت

. تـای تيـ تکاؿ تـػٍ ىْػهضتآاًَ تـػاؿین کَ تا اًزیٌـی اؿحی تـّؼ تيـ ًَ تلکَ   

 

افآى چیقی کَ ىوا هیتـمیؼ تا آى اًزام ًؼُیؼ ؿا کاؿی ػؿ ُـٍْؿت اگـ ىوا هیغْاُیؼ کَ ُیچ 

. ؿّتـّ عْاُیؼ ىؼ  

 

تاآى  ُـ آى ػّلتی کَ ٍاصة هؼؿت امت. ـكت اًزیٌـی اؿحی رلْگیـی ىؼٍ ًوی تْاًؼپیياف 

 اهؼاهات هضتآاًَاگـ . تا ىوا کوک ًغْاُؼ کـػُـاك تَ ایي ػلیل امتکَ تـك ّ . ػالهوٌؼ امت

مایٌنی هاًٌؼ اًزیٌـی اؿحی تایؼ ػؿ ، صؼ اهل اهؼام کٌٌؼّ  ّ ًِْت ُا اػتـاُ ّ رِاًیاىتؼول آیؼ 

ایي مایٌل ػؿ آى ٍْؿت هیتْاى . اکاػهی مایٌل ػاًاى تاىؼلتِا ًَ تلکَ ػؿ ػمت عْػ ػمت ه

. تـای یک آیٌؼٍ ٓالیی ػؿ ؿّی فهیي تکاؿ عْاُؼ اكتاػ  

 

:  (هؽظى)ؼزلت زك   

 
ها اف ُواى ْٓؿیکَ . ی ؿا پیيٌِاػ هیکٌنؿّایت ّعْىهـگ تا هي ُوچٌاى تَ ىوا آماى هـػى یا 

کَ هي یک اٍطالس ارافٍ تؼُیؼ  -ّ آًـا کٌتـّل تاؿػاؿی هیٌاهین تاؿػاؿی رلْگیـی هیکٌین 

تایي ّلی ُیچ هلتی  . ػؿاعتیاؿ کـػى هـگ امتکٌتـّل یا کَ آى  کٌنپیيکو ػیگـی ؿا تـای تاى 

یک ػوـ هؼیي یک كـػ اف پل صتی . کَ ػؿ اعتیاؿ کـػى هـگ ؿا ػولی کٌؼصاّـ ًینت 

ی تاؿ ػّه تاىؼ ّ کؼام هنْلیتی ُن ًؼاىتَ تاىؼ، صتی ّهیغْاُؼ کَ تویـػ ّ کاهال فًؼگی کـػٍ 

. ّی هزثْؿمت کَ فًؼگی کٌؼ تغآـیکَ هاًْى هغالق عْػ کيی امتعْػ هیثاىؼ،   

  
صؼ اّمٔ مي هـگ ؿا هثْل کٌیؼ یک اگـ ىوا ُلتاػ یا ُيتاػ ّ یا ًْػ مال هي پیيٌِاػ هی کٌن کَ 

هي هیغْاُن اف رنن عْػ عالٍی ی تگْیؼ کَ ػاىتَ تاىؼ کَ تَ یک ُیّت ٍض اًناى تایؼ ارافٍ

اّ کاهال فًؼگی عْػ ًغْاُؼ تغآـیکَ ّی ُـ صن ؿا ػاؿػ کَ چٌیي کٌؼ اگـ چٌاى تاىؼ کَ . یاتن

تْػ تنـ ؿماًؼٍ ّ صاال ًوی عْاُؼ کَ تَ مثة هـُ مـٓاى یا مل امت ّ ُـ چی عْامتَ کـػٍ 

. اّ كؤ یک هـگ اؿام هیغْاُؼ. تویـػ  

 

ّ ػاىتَ تاىؼ آؿام ىًْؼ تایؼ یک رای عاً ّ کاؿکٌاى عاً تـای کناًیکَ هیغْاٌُؼ ُـ ىلاعاًَ 

. ّ تکوک کاؿکٌاى ٍضی تویـًؼتنیاؿ فیثا ّ ىاینتَ تؼّى کؼام هـیْی   

 

، ػؿ آى ٍْؿت افّی اگـ ُیّت ٍضی اصیاًا اصناك کـػ کَ ایي ىغٌ صایق اُویت فیاػ امت

عْاُو تؼول آیؼ تا تٌِا اف چٌؼ اكـاػ هضؼّػ تایؼ . عْاُو عْاُؼ کـػ کَ کوی تیيتـ فًؼگی کٌؼ

حاتت تا ػیگـاى هؼػگاؿ فًؼگی تیيتـ کٌٌؼ تغآـیکَ آًِا تـای تيـیت اكـاػ هاتل کوک ُنتٌؼ ّ 

اف تؼّ پیؼایو اها اگـ چٌیي اكـاػ عْامتٌؼ کَ ػیگـ فًؼگی ًوی کٌٌؼ آًِا ایي صن ؿا .  هیيًْؼ
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ّ اگـ تاکیؼ کـػًؼ کَ ها ػیگـ تَ فًؼگی ػالهوٌؼی ًؼاؿین، ػؿ ؼ، اگـ آًِا هثْل کـػًؼ عْب، ػاؿً

. آى ٍْؿت یویٌا آًِا صن ػاؿًؼ تویـًؼ  

 

ُـ کل هیؼاًؼ کَ فًؼگی یک ٓلل تایؼ ًزات ػاػٍ ىْػ، ّلی ىوا چـا اكـاػ کٌِنال ؿا ًزات 

فًؼگی لؾت ُن کَ آًِا تَ اًؼافٍ کاكی فًؼگی کـػٍ اًؼ، ؿًذ ؿا تضول کـػٍ اًؼ، اف ػؿصالی  هیؼُیؼ

. کـػٍ اًؼ، عْب ّ تؼ؟  صال ّهت آى ؿمیؼٍ کَ آًِا ػیگـ ؿعَت ىًْؼتْػ تـػٍ اًؼ، ُـ چَ   

 

.  َ آًِا اخاؾٍ ؼضصت نعى ؼا ًوی ظٌُع تطاطؽیکَ ایي کاؼ ؼیؽ لاًًْی اقتظّکتْؼاى تؽ گه  

 

هتْهق ل ػّکتْؿاى ًوی تْاًٌؼ کَ اکنیزي ّ ّمایل ػیگـ ٍضی ًزات ػٌُؼٍ ؿا تـ اكـاػ کٌِنا

. ؼ، افیٌـّمت کَ ىوا فًؼگی اكـاػ ًیوَ هـػٍ ؿا ًزات هیؼُیؼمافً  

  

ُیچ کيیو یا پاپ یک كـهاى ؿا ٍاػؿ ًوی کٌؼ کَ تَ ایي هـػم ارافٍ تؼٌُؼ کَ اف ّرْػ عْػ 

ًؼاؿػ،  ّ تیيتـ افاى ػؿرنن آًِا چیقی تاهی ًواًؼٍ امت؟ کنی پای ًؼاؿػ، کنی ػمت. تٌؼؿُایی تا

ت کاؿ ًوی کٌؼ ّ تؼُْ  هلة تطـی ؿا ًَة کـػٍ اًؼ، کنی گـػٍ اه کاؿ ًوی کنی هلثو ػؿم

؟  آًِا چَ عْاٌُؼ ّلی هؼلْم ًینت ُؼف ایي هـػم چَ ُنت. ّ هاىیي تؼُْ آى کاؿ هیکٌؼکٌؼ 

 کـػ کَ ىوا آًِا ؿا ػؿیي صالت صلع کٌیؼ؟ 

  

ّ آًِا چَ فًؼگی . تلالثتَ یک چیقی ؿّىي امت آًنتکَ تیک چٌؼ كـػی کاؿ تاهیي کـػٍ اًؼ ّ

عْىی تـای آًِا تثاؿ اتتکاؿی عْاٌُؼ ػاىت ؟  ّ ػؿیي ُوَ ای کَ تـای آًِا ٍْؿت هیگیـػ چَ 

آًِا تاتلیت  آًِا عْاتیؼٍ ًوی تْاًٌؼ ّ تَ. تَ آًِا تَ ْٓؿ ػّاهؼاؿ پیچکاؿی تقؿین هیگـػػهیاّؿػ ؟ 

ػؿ تَ آًِا ػاؿّی هیؼٌُؼ کَ مپل ّ تؼؼا آًِا تـعامتَ ًوی تْاًٌؼ . ُای عْاب اّؿ ػاػٍ هیيْػ

ّ تَ ػلیل چَ ؟  ػلیل آى ایٌنت کَ تَ . تیؼاؿ ًگِؼاؿًؼؿا  عْى آًِا تضـک تْرْػ تیایؼ ّ آًِا

اّ ُیچ ایي كکـی ؿا . تگؾاؿیؼ ُیپْکـات تَ ػّفط تـّػ. ػّکتْؿاى مْگٌؼ ُیپْکـات ػاػٍ اًؼ

. ًکـػٍ تْػ کَ ًتایذ مْگٌؼ ّی چَ عْاُؼ تْػ  

 

تیاهْفاًؼ کَ چطْؿ تؼون ؿّ هاُـیي تؼون ؿّصی تایؼ تَ ىغٌ ػؿ صال هـگ ػؿ ػُْ ػا

. ؼون ؿّصی ّـّؿت امتتغآـیکَ صاال ػاؿّ ػیگـ هلیؼ ًینت ّ تَ تؿّصی ؿا ػولی کٌؼ،   

. آؿام اف ّرْػ عْػ عالٍی یاتؼتیاهْفػ کَ چطْؿ ّی آؿام ىْػ ّ تطْؿ   

 

تَ ُواى اًعاؾٍ   -آًِا ضیلی ضؽّؼی اًع  -تیواؼقتاى تَ هاُؽیي تعوك ؼّزی ضؽّؼت ظاؼظ ُؽ 

.  ظاؼًعکَ آًِا تَ ظّکتْؼاى ضؽّؼت   

 

تا صال تـای هاُـیي تؼون ؿّصی ّـّؿت ّرْػ ًؼاىت تغآـیکَ تا صاال تٌِا تَ یک کاؿ 

صاال ػّ هاهْؿیت تْرْػ آهؼًؼ ّ آى ایٌکَ تا . ّـّؿت تْػ ّ آى ایٌکَ تَ فًؼگی ًزات ػاػٍ ىْػ

ُـ ػاًيگاٍ تایؼ یک تغو ػاىتَ تاىؼ کَ تؼون ؿّصی ؿا . آؿام تویـًؼهـػم کوک ىْػ کَ 

ُـ گاُی ّهت هـگ كـا هیـمؼ آًِا تطْؿ کاهل آهاػٍ . تا هـػم تَ آى آهاػگی ػاىتَ تاىٌؼتیاهْفاًؼ 

. الثتَ تَ هـگ ؿاّی ّ عْىٌْػ عْاٌُؼ هـػ - عْاٌُؼ تْػ  
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ّ ػؿ هْؿػ هي ُن كکـ ی عْػ کيی امت ایي تَ هؼٌ. تيواؿ ؿكتَ امتّلی عْػ هـػى یک رٌایت 

. هیاهْفاًنتَ هـػم هیکٌٌؼ کَ هي هنایل ؿیـهاًًْی ؿا   

 

. هاًْى َهي ػالهوٌؼ صویوت ام ًَ ت  

 

ؿا لطلا تؼاػل فًؼگی . ّؿػٍ ایؼآتْرْػ ؿیـ هتْافى ّ ٓثیؼت فًؼگی  کّ صویوت اًنت کَ ىوا ی

. تؼُیؼپل تَ آى   

  

ّ آًِا ایي  هیکٌن کَ ّهتی هـػم تَ اًؼافٍ کاكی فًؼگی کـػًؼی پیيٌِاػ ًْ آّؿچٌاى هي تا یک 

فهیٌَ هـگ اؿام ّ عْاُو ؿا ػاىتَ تاىٌؼ کَ اف ّرْػ عْػ عالٍی یاتٌؼ، پل ىلاعاًَ ُا تایؼ 

. ُن مافًؼلؾت تغو ؿا كـا  

 

ػاىتَ تاىٌؼ تا هـیْاى ایي یک کاؿ کاهال هؼوْل امت کَ ىلاعاًَ ُا تایؼ یک ىؼثَ عاً 

. کٌٌؼػؿ آى هـگ تا عْىی ؿا تزـتَ ّ ًا ػالد  مالغْؿػٍ  

 

:ضاًْاظٍ ُا اؾ تاؼیص گػنتَ اًع  
 

هي تـ ایي ًيیوي ُای ٍویوی . یؼتیامینتن ًْ ًيیوي اًناى ُا کَ تـ ٍویویت تٌا تاىؼ تایؼ تویاى 

ي هي تـای. تْرْػ ًیایؼاٍطالس مؤ تلاُن ؿا ًوی گؾاؿم تا تیي ایي ( ارتواع)اًناى ُا ًام راهؼَ 

هؼٌی آى ًَ تٌِا . ایي ًام عیلی هاتل تْرَ امت. ُای ًْ ٍویوی ًام هیگؾاؿمکویْى یا ًيیوي 

. تاُن یکزا فًؼگی هیکٌٌؼ تلکَ آًِا عیلی ػویوا تاُن پیًْؼ ّ ُوَؼا اًؼایٌنت کَ هـػم   

 

تَ ُقاؿُا هَثَ، ُـ ىِـ، ُـ ػؿ . آًـا ها ُن اًزام هیؼُین تاُن فًؼگی کـػى یک چیق امت ّ

عْػؿا ًوی کزامت؟ هـػم صتی ُونایَ تْػى ّلی ػؿ آًِا یکزا یا تاُن . كـاػ فًؼگی هیکٌٌؼا

هیکٌٌؼ ّ ُـگق ًوی ػاًٌؼ کَ ػؿیک هٌقل تلٌؼ هٌقل فًؼگی تَ ُقاؿ ُا اكـاػ ػؿیک . ىٌامٌؼ

چٌیي فًؼگی ؿا . تـای ایٌکَ ػؿیي پیًْؼ ّ ٍویویت ًینت. فًؼگی هیکٌٌؼ ّ ایي یکزا تْػى ًینت

ًام راهؼَ ؿا افیٌـّمت کَ هي هیغْاُن . ٍویویتتـاماك گلَ ای هی ًاهٌؼ ًَ کَ فًؼگی  فًؼگی

. اًناًِا هثؼل کٌنتَ ًيیوي ٍویوی   

 

ىوا تایؼ آًـا افتیي تثـیؼ کَ ؿیـافآى اف . اٍل تٌیاػی فینتَ اًؼتـ اماك چٌؼ رْاهغ اف عیلی هؼین 

اگـ عاًْاػٍ تَ ُویي . ٍ امتؼ راهؼَ تْػّاصهِوتـیي اّلتـ ّ عاًْاػٍ اف ُوَ . تیي ًوی ؿًّؼ

مپل هؾاُة اف تیي . راهؼَ افتیي ًویـّػپل ػؿیٌَْؿت  تاهی تواًؼکَ ػؿصال صاّـمت هٌْال 

. ّ یک تيـیت ؿا تویاى اّؿینتَ ُویي هٌْال ها ًوی تْاًین یک رِاى . ًویـًّؼ  

 

ت کَ اماك یا اّلیي عيت ُویي عاًْاػٍ ام. متؿیيَ ّ مثة هیلیًِْا اهـاُ ا( كاهیل)عاًْاػٍ 

. اًؼُای هؾُثی یا گـٍّ مافهاى ّ ایزاػ هلتِا، ًژاػ،   
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  . تیي هؽظ ّ ؾى ؼا ظؼ توام تهؽیت اؾ تیي تؽظٍ اقت( تؽکت)ّ ضاًْاظٍ ًْؼاًیت 

 

تاالی آلال کَ اًگیق  تَ ٓالم ّ رٌگِای هاًًْی ُـاك افػّاد  ْمم اهـّف ػؿ ػًیای ؿـب ُـ

ـ تيؼػ ػؿ رِاى ػؿ ػؿّى ت ّ هتل ُای پ  افیاػتـیي رٌایّ . یاى هیاتؼٍْؿت هیگیـػ، پاّ هال 

  . ؼٌط هیؼُعاًْاػٍ تیي اػْای آى ؿ  

 

ىُْـ عاًن عْػؿا هلکیت هینافػ ّ ُـ ػّی  .ماعتاؿ تٌیاػی عاًْاػٍ ؿّی هلکیت ًِاػٍ ىؼٍ امت

یؼٌی عْػ تنافیؼ  ّ ُـ لضظَ ای کَ ىوا یک اًناى فًؼٍ ؿا هلکیت. آًِا آلال ؿا هلکیت هینافًؼ

ىوا ُـ . ؿا اف ّی گـكتیؼؿا ٍاصة آى تنافیؼ، ىوا ػقت، ّهاؿ ّ افاػی ّ ػیي اًناًیت ّی 

ّ ایي اهکاى ػاؿػ کَ . هیاًؼافیؼؿل ّ فًزیـ ّ ىوا تَ ػمت ُای اّ . اف ّی گـكتیؼآًچَ فیثا تْػ 

ّلی . ی فیثا ػاػٍ ایؼتَ ػُْ تالِای آى ىوا هلل ُا. ایي ؿل ّ فًزیـُا اف ٓال ماعتَ ىؼٍ تاىؼ

  . ػؿعياى تَ اّ امواى یا افاػی امواى ؿا ػاػٍ ًوی تْاًؼ آى هلل ُای

 

اف هیکٌؼ کَ ىوا ؿا اف توام راهؼَ رؼا کٌؼ، ُوچٌاًکَ کيْؿ یا هلت ىوا ؿا عاًْاػٍ ایي تاله ؿا 

. کيْؿ یا هلت ُای ػیگـ هطغ ؿتٔ هیکٌؼ  

 

ُوچٌاى هـُ . ـتَْٓ آى ًیق افتیي عْاٌُؼ ؿكتویٌکَ عاًْاػٍ اف تیي تـّػ، توام اهـاُ هُ

. رٌْى میامی ُن تا صؼ فیاػ اف تیي عْاُؼ ؿكت  

 

. ضاًْاظٍ ّخْظ ًعاؼظاًكاًِا اؾیٌؽّقت کَ ظؼ ًهیوي ُای ًْ صویوی   

 

. ّ ایي تَ آى هؼٌینت کَ افػّاد ّرْػ ًؼاؿػ  

  

ػين ّ هضثت . ى ُا صن آى تْػّ ایي اف هـ. تَ ػين ّ هضثت تایؼ تـای اّلیي تاؿ اصتـام هایل ىؼ

، فًؼگی کٌٌؼهيتـک اگـ آًِا ایي تَوین ؿا هیگیـًؼ کَ تا ُن . تایؼ یگاًَ هاًْى تیي ػّ كـػ تاىؼ

یؼ کَ هاًٌؼ ُـ چیق ّ تیاػ ػاىتَ تاى. عْىی ّ ؿّایت آًِا تایؼ ػاهل یکزا تْػى آًِا تاىؼپل تٌِا 

اىیای ؿیـ ّاهؼی هخل اىیای پالمتیکی تٌِا . صویوی کَ هاتل تـییـمت، ػين ُن تـییـ هی پؾیـػ

. ػّاهؼاؿ تاهی هیواًٌؼ  

 

. تغآـی پنٌؼیؼٍ امت کَ ػين ػؿآى کيتَ هیيْػافػّاد اتؼی امت، ّلی ایي اتؼی تْػى   

 

افیٌـّمت کَ ٓثیؼتا افػّاد تٌِا ػؾاب، ػؿػ، . ػاػواؿ هیگـػػين  هوثـٍعاًَ ای افػّاد تـ 

. اّؿػٍ امتاًناى ؿا تْرْػ صاًیت تامق، ؿالهی ّ ًاتْػی هکول ؿّ  

 

. تاىؼّ یکزا تْػى ػل ُای افاػ  ًًْيیوي ٍویوی هخالی تایؼ یک یک کاهیْى   
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آمیة ؿماًؼٍ ّالؼیي تنیاؿ فیاػ ّ تَ اًؼافٍ کاكی . تاىؼ( کاهیْى)ٍویوی آلال تایؼ هـتْٓ ًيیوي 

آًِا ًیت ُای عْب ؼ، گـ چَ ًػاػٍ ًغْاُؼ ىؼ کَ آلال ؿا كامؼ تناف تَ آًِا ػیگـ ارافٍ. اًؼ

. ؟  ًتایذ آًِا ُوَ تؼىکل امتتَ چَ کاؿ هیایؼّلی ًیت ُای عْب آًِا  .ػاؿًؼ  

 

آًِا تَ . تْرْػ هیاّؿػتا ؿهاتت فًؼگی کٌٌؼ ّ ؿهاتت صنؼ ؿا ّالؼیي تَ آلال عْػ هیگْیٌؼ کَ 

ّ ایي . کوایی کٌٌؼّ تـای عْػ یک ًاهی  ی ػؿ رِاى ىًْؼىغَیتٌؼ کَ ًااّالػ ُای عْػ هیاهْف

گ ّ رؼال یک رٌـػ ّ یثاف تیي ه ؿا هنـتّعْىی  -هیاًؼافػ آًِا ؿا ػؿ ػؾاب فًؼگی صالت 

لِای ىیـٍ فًؼگی ّ گّ ایي تَ صؼی هْـمت کَ توام عْىضالی، توام  ؿا تـپا هینافػػایوی 

هؼؿت، ؿػى تؼمت آّتـای تاهی هیواًؼ کَ تاى فًؼگی ؿا افىوا تـچیؼٍ امت ّ تٌِا امکلیت تـای 

. هیؼاى رٌگ تثؼل هیيْػفًؼگی تیک .  ػؿ رٌگ ّ رؼال هیثاىؼّ هْهق پْل   

 

اى فًؼگی کـػًؼ ّ عْػؿا ُن تثاٍ کـػٍ آًِا تَ صیج راٍ ٓلث. ایي ُوَ هنْلیت تؼّه ّالؼیي هیثاىؼ

 ایي ملنلَ هـُ اف یک ًنل تَ. صاال آًِا ایي کیلیت ؿا تَ آلال عْػ تَ هیـاث هیگؾاؿًؼ. تْػًؼ

. ؼی یاتًنل ػیگـ اًتوال ه  

  

. هاضی ًدات ظُینها تایع اطفال ضْظ ؼا اؾ   

 

آلال تایؼ تا . هـتْٓ تاىٌؼ( کاهیْى)تـیي ؿاٍ صل آًنت کَ آلال تَ ًيیوي ُای ٍویوی تٌِا 

. تا آًِا اكکاؿ آلال عْػؿا كامؼ ًنافًؼ فًؼگی کٌٌؼّ ػؿ ُامتل ُای هيتـک . کٌٌؼًّالؼیي فًؼگی 

ّلی آًِا اماما . تثیٌٌؼ یتْاًٌؼ تا آلال تٌِا ػؿ ؿّف ُای ؿعَتی ّ یا ؿّف ُای روؼَّالؼیي ه

، تایؼ آلال ؿا پـّؿه ّ صوایت کٌٌؼهیْى یا ًيیوي ًْ ٍویوی اکتاىٌؼگاى ّ . هنتول ؿىؼ هیکٌٌؼ

ػؿ ًظـ کَ تيـیت ؿا تونین هیکٌؼ ؿا .. هْهی، ػیٌی، میامی، ًظـی، ًژاػیآًِایی کَ تثؼیْات 

تا آلال کوک عْاُؼ ایي ىیٍْ . ّ ایي تٌِا ؿاُینت کَ تا فهاى گؾىتَ هطغ ؿاتطَ ىْػ. گیـًؼًوی

. تثیٌٌؼهغتلق ؿا ػؿ ؿّىٌی اتؼاػ  کـػ کَ هنایل  

 

ؿّاًيٌامی عطـًاک ُن امت تغآـیکَ اگـ ٓلل تچَ تاىؼ ّی ّ ػاىتي یک پؼؿ ّ هاػؿ اف لضاظ 

اىؼ، ّی تَ تولیؼ هاػؿ آؿاف هیکٌؼ ّ افیٌزامت کَ ؼ، ّ اگـ ٓلل ػعتـ تتَ تولیؼ پؼؿ آؿاف هیکٌ

. هيکالت تقؿگ ؿّصی تویاى هیایؼ  

 

تایؼ کاکا . آًِاؿا تگیـػىو کٌؼ کَ عْػؿا کٌاؿ تگؾاؿػ ّ عالَ ُا ّ کاکا ُا رای پؼؿ ّ هاػؿ تایؼ کْ

صتی هاػؿ تضیج عالَ تقؿگ ّ پؼؿ تضیج کاکای تقؿگ ؿّل ُا ّ عالَ ُای تضؼی فیاػ تاىؼ کَ 

. فیاػ پیيـّی ًکٌٌؼػا کٌٌؼ ّ افاى ا  

 

.  ضثؽ ضْنی اقت کَ قاضتاؼ ضاًْاظٍ ؼّتَ ًاتْظی اقت ایي یک  

 

ّ هْكویت ُای کَ هي ُن تزـتَ کـػٍ ام  -اگـ آلال ػؿ ًيویي ُای ًْ ٍویوی فًؼگی کٌٌؼ 

ّٓ ُیچ هِـ هيـ. ػؿتـ ػاىتَ امت یؼٌی کْػکاى عیلی عْىضال ّ تنیاؿ آفاػ هیثاىٌؼتقؿگی ؿا 

آًِا تَ ػوـتلْؽ فّػتـ هیـمٌؼ تغآـیکَ ُیچ کل کْىو ًویکٌؼ کَ آًِا . ًوو ًوی ىْػتـ آًِا 
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تغْػ افیٌـّمت کَ آًِا هنتول ؿىؼ هیکٌٌؼ ّ ایٌـا هیاهْفًؼ کَ چطْؿ . ؿا تَ ػیگـاى هتکی کٌٌؼ

. تاىٌؼ ، ّ یکٌْع ؿّصیَ هْی هیؼاىتَچٌیي آلال فّػ تَ مي تلْؽ هیـمٌؼ، ؿّىي هیثاىٌؼ. کٌٌؼ  

 

. ّ تا اف تیي ؿكتي عاًْاػٍ هلت ُا اف تیي هیـًّؼ تغآـیکَ عاًْاػٍ یک ّاصؼ هلت هیثاىؼ  

 

ِا ُن اف تیي افیٌـّ هي عْىضالن کَ هی تیٌن عاًْاػٍ اف تیي هیـّػ تغآـیکَ ُوـاٍ تا آى هلت

یي عاًْاػٍ امت تغآـیکَ ا. یکزا اف تیي هیـّػتٌام هؾاُة ُن ّ ّ ُوـاٍ تا آى تاٍطالس . هیـّػ

ُویٌکَ عاًْاػٍ اف تیي ؿكت چی . هنایل هؾُثی، هلتی ّ ؿیـٍ ؿا تـىوا تضویل هیکٌؼ کَ ایي ُوَ

 کنی تـىوا ػینْیت یا ٌُؼّینن ؿا تقّؿ هی هثْالًؼ ؟

 

. اکٌْى ُؽ کف ّاظاؼ هیهْظ کَ ًظؽیات یا عمایع ظیگؽاى ؼا لثْل کٌع  

 

. توام عْىی ُاؿا تـچیؼٍ امتّ اف فًؼگی . ى هیاّؿػّایي تنیاؿ هَیثت ُا ّ تؼتغتی ُا ؿا تویا

کنی اف ؿاٍ تغلین هْمیوی،  -ّ تَ فًؼگی عْػ اف ؿاٍ امتؼؼاػ  عْػه تاىؼىغٌ ُـ کل تایؼ 

یا اف ؿاٍ  هیٍْ رات هـؿْبکـػى کنی اف ؿاٍ ىاػـی ّ یا هخال تْلیؼ کنی اف ٓـین ًواىی، 

تَ اؿفّی عْػ عْػ ّ امتؼؼاػ  تْاىکَ اف ْػ تَ ُـکل ارافٍ ػاػٍ ى. اػواؿ مـک عْب ؿٌا تغيؼ

. تـمؼ  

 

. یک ّهاؿ هی تغيؼیک ًيیوي ًْ ٍویوی عْب تَ ُـ كـػ   

 

تا صؼ هوکي ُْىیاؿی یا ؽکاّت تویاى هیاّؿػ ّ ارافٍ هیؼُؼ کَ یک کاهیْى یا ًيیوي ًْ ٍویوی 

ا ُْىیاؿ هی ؿ ىغٌتاىٌؼ ّ ایي ٓـیوَ اینت کَ ْ ؽکی ىًْؼ، ػؿ تاله صویوت ُْىیاؿ ُهـػم 

. مافػ  

 

. هخل ىويیـ تیق هیيْػاًناى تا تضوین ّ پژُّو ُْىیاؿی   

 

اًناى ػؿ رِالت فًؼگی کـػٍ امت افیٌـّمت کَ توام اػیاى رِاى تـیک چیق تاکیؼ هیکٌؼ ّ آى 

. ّ ػویؼٍ تـای ُْىیاؿی هخل فُـمت. ػویؼٍ امت  

 

. ّؼ توام پیيـكت ُامتآًِا تـ یک چیق تاکیؼ هیکٌٌؼ ّ آى ػویؼٍ امت ّ ػویؼٍ تـ  

 

. یا عمیعٍ ًطْاُع ظانت اًكاى ًْ کَ هي اؾ آى تصْؼ ظاؼم اّ ُیچ قیكتن عمیعّی  

 

ّ ُویيَ ػؿ تتثغ ّ فًؼگی اّ پـ اف کيلیات اّ یک هضون عْاُؼ تْػ، یک پژُّيگـ عْاُؼ تْػ، 

. اىؼرـیاى هیؼاىتَ تػًیای تیـًّی هیثاىؼ ّ ایي کيلیات ُن ػؿ ػًیای ػؿًّی ّ ُن ػؿ   

 

ػؿ ػًیای تیـًّی تاىؼ ّ ػؿ ػًیای یک کْلوثْك  کْپـًیکْك،ُـ اًناى هاًٌؼ گالیلَ، هي هیغْاُن 

توام تاله هي تـیک چیق هتوـکقمت . چْاًگ تنْ تاىؼػؿًّی یک گاتن تْػا، یک فؿػىت، یک 
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ؿتا ُن اٍّاف ّکیلیت تْػا ّ ُن ٍلات فّّ آى ایٌنت کَ هي یک اًناى ًْ ؿا تویاى هیاّؿم کَ 

. ؿا ػاىتَ تاىؼ( کنی کَ فًؼگی کتاتی ؿا ؿُا کـػ ّػؿ پی صویوت ىؼ)  

 

یؼٌی ُن کیلیات . ُـ ػّی کیلیات ؿا ػاىتَ تاىؼػؿ یک کاهیْى یا ًيیوي ٍویوی ًْ هخالی ُـکل 

ػًیای  ػؿ تتثغمطش ي تَ ػیکَ ُن تا ػًیای تیـًّی تطْؿػوین ّ  فّؿتا ؿاتْػا ّ ُن کیلیات 

زا ىًْؼ افىوا یک اًناى ًْ تَ ّ ُـ گاُی کَ ایي ُـػّ پژُّو ُا تا ُن یک. ؼتاىػلؼاػٍ  ػؿًّی 

. ّ ایي اًناى ًْ تاىؼ کَ تيـیت ؿا ًزات عْاُؼ ػاػ. ظِْؿ هیایؼ  

 

 ًؼ ؿكوا ّ کناًیکَ ػؿ توام اتؼاػ فًؼگی هثتکـاكـاػ هضون، ػاىن،  یکزا ىؼى افیک کاهیْى تایؼ 

. ا ؿّی فهیي تْرْػ تیاّؿینها هی تْاًین کَ رٌت ؿا ُویٌز. تاىؼ  

 

 

:صویوی اًكاًِا ًهیوي ُای ًْ کاهیْى یا خِاى   
 

، ىِـُای تقؿگ تَْؿ هي اف یک رِاى ًْ چٌیي امت کَ ػؿ رِاى هلتِا ّرْػ ًؼاىتَ تاىؼ

ٍویوی اًناًِا تـ ؿّی تاىؼ ّلی تَ هیلیًِْا ًيیوي ُای ّرْػ ًؼاىتَ تاىؼ، عاًْاػٍ ّرْػ ًؼاىتَ 

ػؿ رقیـٍ ُای کْچک تاىٌؼ، ػؿ کٍْ ُا ّ یا رٌگلِای اًثٍْ اصآَ ىؼٍ  ىٌؼ کَ ػؿگنتـػٍ تافهیي 

ُقاؿ اكـاػ ػؿآى  5هیتْاى تا اػاؿٍ کـػى تاىؼ کْچک کَ هاتل یک ًيیوي . اصآَ ىؼٍ تاىٌؼ

اف پٌذ ُقاؿ تا . پٌزاٍ ُقاؿ کناى ػؿآى فًؼگی کٌٌؼتقؿگتـیي ًيیوي ُا هیتْاى ػؿ ّ . فًؼگی کٌٌؼ

کاؿ عیلی هيکل امت، تغآـیکَ هنایل ؼ ّ اّاكَ افآى ًاهکاى ػاؿػ تا اػاؿٍ ىْؿ هـػم پٌزاٍ ُقا

. ًظن ّ هاًْى ّ پْلیل ّ هضکوَ ّ رٌایتکاؿاى ماتوَ ػّتاؿٍ مـتلٌؼ هیکٌؼ  

 

تایي هؼٌینت کَ کل صـً ّ عْاُيات ؿا فًؼگی کـػى ػؿ کاهیْى یا ًيیوي ُای ًْ ٍویوی 

هگـ تیاػ ػاىتَ تاىیؼ کَ . تـاتـمتهناّیاًَ تـای ُوَ كـٍت ُا تـک کـػٍ تاىؼ ّ ػؿآى 

. اینتضویل ًوًوی عْاُن ؿا تـ هـػم تْػى اعتالف ًظـ هي تا کاؿل هاؿکل ایٌنت کَ هي تناّی 

تغآـیکَ ایي کاؿ اف لضاظ ؿّصی یک کاؿ ًاهوکي امت ّ ُـ چیقی ؿا کَ ىوا عالف ٓثیؼت 

  . فُـ آلْػ هیگـػػهیکٌیؼ آى تغـیثی ّ 

 

. چ ػّ كـػی هناّی ًینتٌؼُی  

 

ػیؼگاٍ هي عْب هتْرَ افیٌـّ ػؿ هْؿػ  .ؼعْاُؼ آهتَ اماًی تویاى الثتَ ػؿ هْؿػ هي مْ تلاُن 

هي ٓـكؼاؿ هِیا . هي ٓـكؼاؿ هناّات ًینتن ّلی عْامتاؿ ػؼم هناّات یا تیؼؼالتی ُن ًینتن. تاىیؼ

ػؿ تَ ػثاؿت ػیگـ . اىؼنی ىغٌ عْػه تکـػى كـٍت ُای هناّی تـای ُوَ ُنتن تا ُـک

  . ُـ كـػ تَ ْٓؿ هناّیاًَ تیٌظیـمتػّؿػیؼ هي 

 

. هكاّات ّ ؼیؽهكاّات ُیچ هطؽذ ًیكتقاى ًیكتٌع ّ اؾیٌؽّقت کَ هكلَ ُیچ ظّ ـؽظی یک   
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هینـ تـای تضْل  هناّیاًَیا اهکاًات آًِا تاُن هواینَ ىؼٍ ًوی تْاًؼ، یک کاهیْى ّاهؼی كـٍت 

. مت( تی هاًٌؼ) هثْل گـػػ کَ ُـ كـػ تیٌظیـ هینافػ ّلی ایي تایؼ  

 

ؿا ػؿ یک هٌثغ یک کاهیْى یا ًيیوي ُای ٍویوی اًناًِا تایي هؼٌینت کَ ها ُوَ تْاى ّ ٓاهت 

. توام هـػم ؿمیؼگی ىْػًیافهٌؼی تَ  هتضؼ ىْػ تا  

 

ًَ . ىْػ تایؼ اصتـاهوُـ كـػ کَ ُـ ْٓؿی تاىؼ . افاػی تیاى ّ اتتکاؿ تایؼ هطلوا هْرْػ تاىؼ

ًیافهٌؼی ُای ّی تایؼ افٓـف . تَ کل ًگـینتَ ىْػایٌکَ كؤ تـاماك یک تَْؿ عیالی 

کاهیْى ؿٌی تـىؼٍ هیـّػ تَ ُـکل تایؼ مِْلتِا ّ ّمایل ّ ُویٌکَ . ُوَ تـآّؿػٍ ىْػکاهیْى 

ًینتن ( تیـصن)هي ماػینت . مِْلت ّ لکل تْػى ًینتنعالف ـتزول هِیا گـػػ، تغآـیکَ هي ت

هي ًوی عْاُن ُیچ کنی تٌام ػیي یا . ي فیثا ىکٌزَ ىًْؼاّیًوی عْاُن هـػم تضت ػٌّ 

. تيْین ىْػتَ ُویي هٌْال ُیچ ًْع ىکٌزَ عْػی ُن ًثایؼ . مْمیالیقم هـتاًی ىًْؼ  

 

تازع هوکي ؾًعگی ؾیثا ظانتَ تانع، ظؼاهي ّ کؽٍ ؾهیي آهعٍ تا ضْنسال تانع، اًكاى تایي 

. تؽیر تانعآؼاهم ؾًعگی کٌع ّ هك  

 

کَ اًناى ؿا عْىضال ًگِویؼاؿػ، فًؼگی اّ ؿا ْٓالًی ُنتن هتـهی ٓـكؼاؿ آى اعتـاػات رؼا هي 

ّ فًؼگی تـاّ هخل یک ماػتیـی تگؾؿػ ّ اف  ، اّؿا رْاى ًگِویؼاؿػ، رْؿ ٍّضتوٌؼ تاىؼهینافػ

. ػثـگِْاؿٍ تا گْؿ ىکٌزَ اًناى ؿا افتیي ت  

 

تَ ُواى . ُنتن هگـ هٌاتغ ایي حـّت تایؼ هـتْٓ کاهیْى تاىؼؼی حـّتوٌت ّ اًؼوهي ٓـكؼاؿ توام 

اكـاػ ُن تَ ُواى اًؼافٍ حـّتوٌؼ  ٌا صاٍل هیکٌؼؿهوؼاؿی کَ کاهیْى یا ًيیوي ُای ٍویوی 

کؼام هي ػؿ كوـ ّ كالکت . هي هغالق كوـ ّ كالکت ُنتن ّ هي تؼتغتی ؿا ػثاػت ًوی کٌن . هیيًْؼ

تٌگؼمتی کؼام ؿتطی تَ ّ ًَ كوـ ّ  ،صواهت هطلن امتایي یک . کیلیت ؿّصاًی ؿا ًوی تیٌن

هـػم یا تاىٌؼگاى ًيیوي . تا ؿّصاًیت اؿتثآی ػاؿػؿّصاًیت ػاؿػ ّ ًَ تیواؿی ّ یا گـمٌگی 

ْٓؿی فًؼگی کٌٌؼ کَ آلال فیاػ  ؿٌی تـ ىًْؼ ٍّویوی تایؼ چٌاى فًؼگی کٌٌؼ کَ ؿّف تَ ؿّف 

یؼ ًکٌٌؼ تغآـیکَ ًلْك اف صؼ فیاػ هـػم ؿا تَ كوـ ّاهیؼاؿػ ّ ّ هـػم فیاػ تْل تَ ػًیا ًیاّؿًؼ

تاف اىغاً هاًٌؼ هاػؿ تیـینا پیؼا هی  ُویٌکَ یتیواى فیاػ تـ ىؼٍ هیـّػ یتیواى ؿا تویاى هیاّؿػ ّ

. تـییـ ػویؼٍ ػٌُؼَ هؾُة کاتْلیک تکَ آًِا ؿا ىْػ   

  

. ع ّلی آًِا تایع تثاظلَ پْل ًکٌٌعاؼتثاطات ظانتَ تانٌتوام کاهیْى ُا تایع تا یک ظیگؽ    

 

پْل عؼا صاال ّهت آى ؿمیؼٍ کَ تا . پْل تَ تيـیت عیلی آمیة ؿماًؼٍ امت. پْل تایؼ هٌضل ىْػ

تاف  ّ اگـ یک کاهیْى اف ػیگـاى حـّتوٌؼتـ ىْػ. تغآـیکَ پْل روغ ىؼٍ هیتْاًؼ. صاكظی ىْػ

ّ  ػّتاؿٍ مـتلٌؼ هیکٌؼویـ هیثاىٌؼ کَ تؼْی مـهایؼاؿ ّ تؼْی كمـهایؼاؿی فاییؼٍ تؼتغتی 

ىوا هیتْاًیؼ کَ تکَ ىوا پْلؼاؿ ُنتیؼ ـتغآ. هیاّؿػتْرْػ عْاُيات هنلٔ ىؼى تـ ػیگـاى ؿا 

. ػىوٌاى اًناى امتی اف ػىوٌ پْل یک. کاهیْى ُای ػیگـ ؿا تضت تنلٔ تاى ػؿآّؿیؼ  

 



 
The Golden Future, The Greatest Challenge. 

 ایٌؼٍ ٓالیی -  تقؿگتـیي چالو ػؿ هواتل تيـیت 
 

53 

 

ػؿ ؿاػیْی هضلی عْػ اػالى عْاُؼ آًِا . اف لضاظ اهتَاػی کاهیْى ُا هال ؿا تاُن تثاػلَ هیکٌٌؼ 

آى  آى کاهیْى ُای کَ تؼؼاػی هؼیي تا چٌیي هضَْالتی ؿا آًِا ػؿػمت ػاؿًؼ، ّ کـػ کَ 

ّ هضَْالت تایؼ تيکل ػّمتاًَ تثاػلَ ىْػ کَ . اؿتثآ تگیـًؼ هضَْالت ؿا ّـّؿت ػاؿًؼ

غآـیکَ کالى تْػى آى ُن تثایؼ تنیاؿ کالى ىْػ ًّلی کاهیْى . ػؿآى چٌَ ًثاىؼ ّ امتخواؿ ًثاىؼ

. عطـًاک امت  

 

ؿا  ًيیوي تایؼ چٌاى تاىؼ کَ ُـ تاىٌؼٍ اكـاػ ػیگـًيیوي ُای ًْ ٍویوی تقؿگ تْػى هؼیاؿ 

تایؼ تَ ػّ کاهیْى تثؼیل کاهیْى ایي ُـ گاُی کَ افیي صؼ تگؾؿػ . تایؼ صؼ آى تاىؼّ ایي . تيٌامؼ

تؼّ صََ تونین ؿگ هیيْػ هیْى ُن ُویٌکَ تقػّ تـاػؿ اف ُن رؼا هیيًْؼ یک کاگـػػ، چٌاًچَ 

یکی تـ ػیگـی هتکی ػویوا ػؿ هیاى عْػ ّ آًِا . ػّ کاهیْى تـاػؿ اف اّ ماعتَ هیيْػ. هیيْػ

( هلت گـایی)ًظـیات ّ هِاؿت ُای عْػؿا تاُن ىـیک هینافًؼ ًَ ایٌکَ هاًٌؼ ًيٌلیقم هیثاىٌؼ، 

چٌیي چیقی کَ تؼَة . هلکیت ؿا ػاىتَ تاىٌؼکَ یکی تـ ػیگـی ًیت ( تؼَة گـایی)ّ كٌتینیقم 

. ُیچ ػلیلی تایؼ ّرْػ ًؼاىتَ تاىؼکٌؼ ّ یا تـای ماعتي هلت گـایی ؿا تيْین   

 

تغآـیکَ ؿكوای فیاػ ػاىتي ایي لؾت تثـًؼ  تاُن یگهیتْاًٌؼ اف فًؼ ف هـػمهضؼّػی ایک تؼؼاػ 

  . امتی گعْػ یک لؾت فًؼ

 

 ؿا یک كْای کاكیفًؼگی ػؿ یک گـٍّ کْچک تَ ىوا تَْؿ هي اف یک کاهیْى ایٌنت کَ 

ّ اؿتثآ هضثت ُن هینافػ کَ هـػم تا لؾت تغو  تغآـیتیيتـ  هینـ هینافػ ّ ایي فًؼگی ؿا

تَ ٍْؿت عْاُؼ گـكت، پـمتاؿی ّصلاظت آلال ىوا اف ٓـف کاهیْى . ًقػیک ػاىتَ تاىٌؼ

ًیق ـّؿیات ٍضی ّ اػّیَ تاى ّ ّ ًیافهٌؼی ُای ىوا اف ٓـف کاهیْى ؿمیؼگی عْاُؼ ىؼ

کاهیْى تَ یک عاًْاػٍ هْؿػ اػتثاؿتاى هثؼل هیگـػػ تؼّى  . افٓـف کاهیْى تؼاؿک عْاُؼ ىؼ

ایي یک . آى اهـاُ ؿا تاعْػ تویاى تیاّؿػ کَ كاهیل ُا ػؿ فهاى ماتن تْرْػ آّؿػٍ تْػًؼآًکَ 

. تطْؿ هتؼاّم ػؿ تـییـمتعاًْاػٍ ًـم تـامت کَ   

 

. هكلَ ای تؽای اؾظّاج ضْاُع تْظ ًَّ ههکالت طالق ّخْظ ضْاُع ظانت ظؼیي صْؼت ًَ  

 

آًِا هیتْاًٌؼ، ّ اگـ آًِا یک ؿّف ًَ عْاٌُؼ کَ تاُن یکزا فًؼگی کٌٌؼ، ػّ كـػی تغْاٌُؼ کَ اگـ

کَ یکزا تاىٌؼ، صاال آًِا هیغْاٌُؼ ؿكوای ایي تَوین آًِا تْػ . گپی عْب امتتاُن تاىٌؼ ایي ُن 

ػؿ صویوت چـا یک ىغٌ ػؿ فًؼگی عْػ چٌؼیي فًؼگی ًؼاىتَ تاىؼ؟ چـا . تغاب کٌٌؼػیگـ ؿا اً

چـا یک هـػ تایؼ تَ یک فى چنثیؼٍ تاىؼ ّ یا یک فى تَ یک اًناى فًؼگی عْػؿا ؿٌی ًنافػ؟ 

. تَ امتخٌای آى صالتی آًِا تاُن ّ افیکؼیگـ ػؿ توام فًؼگی لؾت تثـًؼ هـػ چنثیؼٍ تاىؼ  

 

عْامتاؿ امتوالل اف كاهیل ُای عْػ هـػم . تٌگـین ایي صالت عیلی ؿّىي امتّلی اگـ تَ رِاى 

ّـّؿت آى ّلی ػؿ ًيیوي ًْ ٍویوی . اّالػ ُا هیغْاٌُؼ اف عاًْاػٍ ُای عْػ هنتول تاىٌؼ. اًؼ

کٌیؼ ّ ُن ىوا هیتْاًیؼ ُـلضظَ عؼا صاكظی  . تنافػ ػیؼٍ ًوی ىْػ کَ کنی افیي هّْْع ُیاُْ

ىوا تنیاؿ هـػ ّفى ؿا . ایي یک فًؼگی ؿٌی عْاُؼ تْػ. صال ػّمت تاىیؼهیتْاًیؼ ػؿ ػیي 
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تی ًظیـ ؿا ػاؿا ُـ هـػ یک صالت تی ًظیـ ؿا ػاؿامت ّ ُـ فى ُن یک صالت . هیيٌامیؼ

. هیثاىؼ  

  

ناى تا هسثت ّ ازتؽام  اؼنع ّقالطْؼظٍ تطاطؽ تدؽتَؼ ًهیوي ُای ًْ صویوی تا اـؽاظ ظ

.  پیهاهع صْؼت هیگیؽظ  

 

تؼی اف مي فیاػ کنی هؼٌی . اكـاػ اؿىؼ ّ مالغْؿػٍ تَ صیج ؿٌُوا ّ اهْفگاؿ ًوو اػا هیکٌٌؼ

ّ صـکات ٓلالًَ ػؿیي مي ّمال اًناى افتوام . ًثایؼ گـكتَ ىْػ تلکَ یک ؿصوت تيواؿهیـّػ

ؿا تؼون ؿّصی اًزام ػاػٍ تاىؼ تایؼ یک ىغَی کَ توام ػوـ عْػ. تیـّى هیایؼصواهت رْاًی 

تویـیؼ، تغآـیکَ آًِا ّهتی آًِا تَ ىوا عْاُؼ آهْعت کَ چطْؿ  . تاىؼّ عاهْه هتوـکق 

ًيیوي ُای ًْ ٍویوی یک تضلَ هـػم  تَ چٌاى فیثایی ّ هنـت عْاٌُؼ هـػ کَ ایي تـای هیویـًؼ

. اعـی عْاُؼ تْػ  

 

ىؼٍ  کاهیْى ُای کْچک تونینتطْؿػولی تَ ماعتَ ىْػ، ّ تٌِا تَ تيـیت  کتوام رِاى تایؼ ی

پل تـای  -هْم پـمتی ًغْاُؼ تْػ ّ هیلیت گـایی ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت تؼَة ًغْاُؼ تْػ، . تاىٌؼ

ها تَ ٍؼاهت فًؼگی کـػٍ هیتْاًین، کَ . اف مـ کٌاؿ عْاُین گؾاىت كکـرٌگ ؿااّلیي تاؿ ها 

اف  ، اؿفه لؾت تـػى ؿا ػاىتَ تاىؼ، ماػتیـی ػاىتَ تاىؼ، پـاؿفه فًؼگی کـػى ؿا ػاىتَ تاىؼ

ًیـّ ّ امتؼؼاػ ّ هثتکـتاىؼ ّ تاف تَ ُـ هـػ ّ فى كـٍت هناّی هیؼُؼ کَ تؼون ؿّصی تاىؼ، 

. عْػؿا تَ ىگْكایی تـماًؼ  

 

:تٌیاظی  تكْی ّالعیت ُای:  (تعلین)ظاًم   
 

چٌاى ي مینتن تؼلیوی ای. ي تؼلیوی کَ اف ماتن ؿایذ امت عیلی ًاکاكی، ًا هکول ّ مطضی امتای

تَ آًِا کؼام ػ عْػ فًؼگی کـػى آّؿػ کَ كؤ ػایؼ عْػؿا تؼمت تیاّؿػ اها ػؿ هْؿ اكـاػ ؿا تْرْػ

ؿهاتت ّ تـ اماك تغآـیکَ  -هکول ًثْػ تلکَ هْـ ُن تْػ ایي تؼلین ًَ تٌِا . تَیـتی ًویثغيیؼ

. ُن چيوی ماعتَ ىؼٍ تْػ  

 

هضثت هِـّکَ  ؿهاتت تا تيؼػ ؿّصی یکزا هیثاىؼ ّ چٌاى کناًی ؿا تْرْػ هیاّؿػُـ ًْع  

ّ ایي  -صاٍل کٌٌؼ ؿا هنن راٍ ٓلثی  ُـتوام تاله ُای آًِا ایي هیثاىؼ کَ ًام، ىِـت ّ .ًؼؼاؿً

ایي صالت عْىی . آًِا تـای ًام ّ هوام تاله هیْؿفًؼ ّ ػؿ تؼـُ هیثاىٌؼعیلی ؿّىي امتکَ 

ُـىغٌ تا توام  ّ ایي چٌاى تٌظـ هیـمؼ کَ. ّ ػّمتی ىاًـا ًاتْػ هینافػ ىاًـا اف تیي هیثـػ

. تاىؼػًیا ػؿ رٌگ   

  

 آى اهتضاىّلی هِن هِن ًینت آى چیقیکَ ىوا هیاهْفیؼ : تؼلین تا صال تـ یک ُؼف هتوـکق تْػ

اف فهاى کَ . ّهت آیٌؼٍ اُویت پیؼا هیکٌؼػؿیٌزا . پیًْؼػتْهْع هی یکنال یا ػّ مال تؼؼ امت کَ 

 تیک ّ ایي ٓـیوَ. آیٌؼٍ هـتاًی هیيْػ تـای( صال)ّـ ُویي ّهت صا. صال هِن تلوی هیگـػػ

تـای آًچَ هـتاًی هیکٌیؼ کَ ػؿصال  ؿاىوا ُویيَ ّهت صاّـ. گی ىوا هثؼل هیگـػػاماك فًؼ

. یزاػ هیکٌؼػؿ فًؼگی ىوا یک عالی تقؿگی ؿا ا ىیٍْایي . صاّـ هْرْػیت ًؼاؿػ  
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.  کَ هي اؾ آى تصْؼ ظاؼم تعلین پٌچ تع عی ضْاُع ظانتًهیوي ًْ صویوی   

 

ػؿ : ًغنت .َؼؼ تضج کٌن، تَ چٌؼ ًکاتی تْرَ ىواؿا رلة هیٌواینػؿهْؿػ آى پٌذ ت  هثل اف آًکَ هي 

افراًة  ّ ػؿ ػُْ آى تایؼ ُـ ؿّف، ُـ ماػت. ّرْػ ًؼاىتَ تاىؼُیچ ًظام تؼلیوی تایؼ اهتضاى 

ال ایي کل متاماك توام هياُؼات ّ هالصظات ػؿرـیاى . امتاػاى هياُؼٍ ّ ًظاؿت هْرْػتاىؼ

ُیچ کل . تیيتـ تاهی تواًؼتاالتـ ؿّػ ّ یا ػؿ ٌٍق راؿی کوی هؼلْم عْاُؼ کـػ ایا ىاگـػ ػیگـ 

ؿا تویاى تغآـیکَ ًظـ ًاکاهی یک رـیضَ ػوین صل صواؿت . کاهیاب ّ ُیچ کل ًاکام ًثاىؼ

 ّ تَ ُویي هٌْال تَْؿ هْكویت یک ًْع تیواؿی صل ػالی تْػى ؿا ػؿىاگـػ هی. هیاّؿػ

. ؿاًؼپـّ  

 

  . ضْظل ُكت ّ تیٌظیؽقتُؽکف ـمظ . کكی هاـْق ًیكت چزمیؽ ّ ُیچ کكی ُی

 

 .تـییـ عْاُؼ ػاػاف ماتن تا صال مٌاؿیْ ایي تَ توام . افیٌـّمت کَ اهتضاًات رای ًغْاُؼ ػاىت

یا صل ىتَ ًًَْ ایٌکَ پل اف ػّ مال پٌذ مْالی ؿا رْاب  هِن ایٌنت کَ ىوا ُویي صاال چَ هیکٌیؼ

تؼییي ػؿ ّاهؼیت اى ُقاؿ ُا هنایلی کَ تـ ىوا ػؿ رـیاى ػّمال تضَیلی هیگؾؿػ . ػٍ تتْاًیؼکـ

  . ّ افیٌـّ الفم ًینت کَ تؼلین تٌِا تـ یک ُؼف هتوـکق تاىؼ ىوامت تصالکٌٌؼٍ 

 

 هْكنؿا وام اهتضاًات تتغآـی ّی هیلِویؼ کَ ػؿ فهاى ماتن صایق اُویت فیاػی تْػ هؼلن  |امتاػ

ّ ایي هّْْع صاال عْػ تَ یک هيکل  -ّلی اکٌْى صاالت تـییـ ًوْػٍ امت  . امتوْػٍ مپـی ً

ماصَ اهْفه اکٌْى . ماتوَ امتّلی پامظ ها ُواى تؼل هیيْػ ّ فهاى ّهت . هثؼل ىؼٍ امت

صیـت آّؿ ّ توؼؿی تٌؼ ػؿ صـکت امت کَ کنی ًوی تْاًؼ یک کتاب تضؼی ّمیغ ىؼٍ، آًوؼؿ 

تغآـیکَ ػؿ ُواى لضظَ ای کَ ىوا کتاب ؿا  - ْوْى مایٌنی تٌْینؼتقؿگ ُن ػؿ هْؿػ یک ه

ّاهؼیت ُای ًْ ّاّش ّ کيلیات رؼیؼ تؼول عْاُؼ . عْاُؼ تْػمپـی تکویل هیکٌیؼ آى اف تاؿیظ 

افیي عآـمت کَ مایٌل صاال تـ کتاب ًَ  . تَ ًظـعْاُؼ ؿمیؼًاهٌامة اهؼ کَ کتاب ىوا ؿا 

. تلا هیکٌؼتلکَ تـ هوالَ ُا ّ رـایؼ اک  

 

ؿا ُا یقتـییـ یاكت ّلی ّی آًچػؿ می مال ُـ چیق . هؼلن می مال هثل تضَیل کـػٍ تْػ|امتاػ

اف تاؿیظ گؾىتَ امت ّ ىاگـػاى عْػ ّی صاال . تَ ّی آهْعتاًؼٍ ىؼٍ تْػتؼؿیل هیکٌؼ کَ تکـاؿا 

هؼلن ؿا |امتاػای ر. افیٌـّمت کَ ػؿ تَْؿهي هؼلن ػیگـ ّرْػ ًؼاؿػ. ؿا ًیق اف تاؿیظ هیگؾؿاًؼ

کزای کتاتغاًَ ػؿؿٌُوا كؤ تَ ىوا هیگْیؼ کَ . ّ ىوا تایؼ كـم ایي ػّ ؿا تؼاًیؼ. تایؼ ؿٌُوا تگیـػ

. ػؿ هْؿػ هْوْى هؼلْهات هؼاٍـ تؼمت اّؿػٍ هیتْاًیؼ  

 

.  اًمالتی ضْظؼا تَ اثثات ضْاُع ؼقاًعاُویت تؿؼگ ظؼ آیٌعٍ کوپیْتؽ   

 

. یک کاؿ هطلوا تی هْػ امتتَ ىاگـػاى تؼؿیل هیگـػػ تطْؿ هخال ُواى ٓـیوَ ای کَ 

ـ  . هتوـکق تْػتا صال تـای پـ کـػى صاكظَ ٓـیوَ تغآـیکَ ایي   تَ ُـ اًؼافٍ یی کَ صاكظَ پ

هي ایٌـا یک كـٍتی عْتی . كـػ کوتـ ىؼٍ هیـّػؽٌُی ػؿک تیقُْىی ّ تِواى هوؼاؿ هیگـػػ 
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آًِا هیتْاًٌؼ کَ . افاػ هیيًْؼمپـػى توام هؼلْهات  اف روغ کـػى ّ تَ صاكظَهیؼاًن کَ ىاگـػاى 

. کَ توام هؼلْهات ؿا کَ آًِا ّـّؿت ػاؿًؼ، ػاىتَ تاىؼکوپیْتـ کْچک ؿا تاعْػ ػاىتَ تاىٌؼ 

اکٌْى . ّ هؼَْم تاىٌؼؿّىٌؼل ّایي تا آًِا کوک عْاُؼ کـػ کَ تؼون ؿّصی تیيتـ ػاىتَ تاىٌؼ، 

. فٍ پاىاى امتاؽُاى آًِا تَ هنایل ؿیـّـّؿی ّ ُـ  

 

آًچَ توواینَ گلتي ّ ىٌیؼى تغآـیکَ . ػؿ آیٌؼٍ تؼلین ؿّی کوپیْتـ ّ تلْیقیْى هتوـکق عْاُؼ تْػ

ّ ػیگـ  چين ُا ًظـ تَ گْه. تَ اماًی تغآـ مپـػٍ ىؼٍ هیتْاًؼکَ تطْؿ گـاكیکی ػیؼٍ ىًْؼ 

ّ تـػکل . افػىٌیؼى ؿا ؿكغ هینّ ایي ؿّه عنتگی گلتي ّ . صْاك ّمیلَ عیلی هْی اًؼ

تؼؿیل  رــاكیَ ّ هْاهیي ػیگـ ػؿ آى تيکل ؿًگاؿًگ. تلْیقیْى یک تزـتَ ای هنـت اّؿمت

. ىؼٍ هیتْاًؼ  

 

اًؼ کَ چطْؿ اف ، ایي ؿا تیاهْفًياًؼُی کٌؼٌُوای تکٌؼ کَ تيوا چیٌل هٌامة ؿا امتاػ تایؼ تٌِا ؿ

ؼالیت یک ؿٌُوا کال هتلاّت عْاُؼ ك. ّ یا چطْؿ کتاب تافٍ ّهت ؿا تیاتیؼکوپیْتـ امتلاػٍ کٌیؼ 

ّی كؤ یک . ی آهْفاًؼ تلکَ تٌِا تَ ىوا ػؿ هْؿػ ػلْم تافٍ عثـهیؼُؼّی تَ ىوا ػلن ؿا ًو. تْػ

. ؿٌُوامت  

 

. تا ظؼ ًظؽ ظانت ًکات هتػکؽٍ هي تعلین ؼا ظؼ پٌح تع ع تمكین هیکٌن  

 

ؼ اّلی آى هؼلْهاتی امتکَ ىاهل تاؿیظ، رــاكیَ ّ ػیگـ  هیي تاالهخل کَ هیتْاى آًـا تْمٔ هْاتؼ 

. ػکـتلْیقیْى ّ کوپیْتـ تؼؿیل   

 

تاؿیظ ػؿ صال کًٌْی . الثتَ ػؿ هْؿػ تاؿیظ تایؼ یک ًکتَ تنیاؿ تٌیاػی ؿا ػؿ ًظـػاىتَ تاىین

ایٌِا تاؿیظ ها ًینتٌؼ، ایٌِا تؼتغتی ُای ها . امت ػثاؿت اف چٌگیقعاى، ًاػؿىاٍ، اػّلق ُیتلـ

اؽُاى آلال . ْؿ تِْع آّؿمت کَ اًناًِا چٌاى تـ اًناًِای ػیگـ ظالن تاىٌؼصتی ایي تَ. تْػًؼ

. تَ چٌیي ًظـیات هتاحـ ىْػها ًثایؼ   

 

ّ تيـیت تاؿیظ تایؼ هيتول آى ًْاتؾ متـگ تاىؼ کَ ػؿ فیثایی ایي کـٍ فهیي  آیٌؼٍ فهاى ػؿ 

ى تقؿگ هاًٌؼ هْالًا رالل ، الّتنْ، ػاؿكاـآایي کناى هاًٌؼ گاتن تْػا، مو. ؼٌتاى َصََ گـكت

 ری کـیيٌاهْؿتی، ىاػـاى تقؿگ هخل ّالت ّایتوٌق ػوـعیام، اػیثاى تقؿگ هخل الؼیي ؿّهی، 

. ٌؼُنت ...ْؿ، تاىْ گّؿ ػّمتْكنکی، ؿاتیٌؼؿاًاتاؼْؿکی، كیگلیْتْلنتْی، هاکنین   

 

  

ؼ هخثت ػ َ آى کناًی ؽکـ ّ ػؿ صاىیَ ای آعـ ٍلض. ظوت هیـاث عْػؿا تؼؿیل کٌینها تایؼ تؼ 

تَ اىغاٍی . کَ تا صال تٌام اىغاً تقؿگ ًاهیؼٍ هیيؼًؼّ ػیگـاى هاًٌؼ اػّلق ُیتلـ گـػًؼ 

چٌاى ؽکـ ُیتلـ تایؼ ػؿ آعـ ٍلضَ رای ػاػٍ ىْػ ّ یا ُن هیتْاى آًِا ؿا ػؿ ٍلضات ؽهیوَ هاًٌؼ 

. ػیگـ ؿًذ هیثـػًؼ ػوؼٍ صواؿت ّ یا کؼام هـیْی ؿّصیافىًْؼ کَ آًِا یا ػیْاًَ تْػًؼ، ّ یا   
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یک ػّؿٍ میاٍ ُن گؾىتَ ماتن ػؿ فهاى ها تایؼ ًنل ُای آیٌؼٍ ؿا تطْؿ کاهل تایي آگاٍ تنافین کَ 

. ػیگـ رای ّرْػ ًؼاؿػّ تـ ػّؿاى ماتن صکن هیـاًؼ ّلی صاال تـای آى ػّؿٍ تاؿیک   

 

ؼ اّل تؼلین فتاًِا ًیق ىاهل اًؼ ػؿ . لناى ٍضثت کـػٍ تتْاًؼ ُـ كـػ ػؿ رِاى تَ صؼ اهل ػّ. ػؿ تؼ 

ایي . تاىؼّ هکالوَ کـػى ػّم فتاى اًگلینی تضیج لناى تیي الوللی هؼم اّل لناى هاػؿی ّ تؼؿرَ 

ُوچٌاى لِزَ، گـاهـ، ّ ػیگـ ُن تطْؿ ػهین تؼؿیل کـػ هیتْاى اف ؿاٍ تلْیقیْى فتاًِا ؿا 

. تیاهْفًؼتيکل ػؿمت ػمتْؿات ؿا   

  

ّ ُن فتاى هـػم ؿا تا ُن ًقػیک هینافػ : كْای تـاػؿی تیواى تیاّؿین ها هیتْاًین ػؿ رِاى یک 

ّ ایي ُن تغآـ تؼَة . ػؿ صال صاّـ یک فتاى تیي الوللی ّرْػ ًؼاؿػ. هیتْاًؼ ػّؿ تنافػ

تغآـیکَ ایي تَ مطش رِاى تَ پیواًَ ّمیغ  هٌامة امت کاهالیک فتاى لناى اًگلینی . هامت

   . تْمٔ هـػم ىٌاعتَ ىؼٍ امت

 

ؼ تضویواتی هْاهیي مایٌنی  تع ع ظّم تعلین ت، تغآـیکَ ایي ًیوی امصایق اُویت تنیاؿ امت کَ تؼ 

ایي ؿا ُن هیتْاى اف ٓـین . ؿا هینافػ( عاؿری)یؼٌی ًین ّاهؼیت تیـًّی اف ّاهؼیت ُا ؿا 

. ـمؼآًِا عیلی پیچیؼٍ اًؼ ّ ؿٌُوایی اًناًی ّـّؿی تٌظـهیتلْیقیْى تؼؿیل کـػ هگـ تزاؿب   

 

. هِاؿت فًؼگی کـػى امتآهْعتي ًظام تؼلیوی صاّـ ّرْػ ًؼاؿػ ّ آى کَ ػؿ ّ تع ع قْم تعلین 

آًِا ًوی ػاًٌؼ کَ ػين چینت ّ آى گاُی . کَ ػين چینتهیؼاًٌؼ آًِا كکـ هیکٌٌؼ کَ |گواىهـػم 

ؿْة، تا ُـ ٓللی تایؼ کوک ٍْؿت گیـػ کَ . ، آى ّهت عیلی ػیـمتتَ آى پی هیثـًؼکَ آًِا 

. ، صنؼ عْػ ؿا تَ ػين ّ هضثت هثؼل مافػهِـ، تٌلـ  

 

. تانع نُی طثع ّ نْشازكاـ ضٌعٍ یک خؿ هِن تع ع قْهی تعلین تایع   

 

ّ اگـ یک مْم فًؼگی ىوا . هینافػ ػؿ تَ اٍطالس تؼلین ها هـػم ها ؿا عیلی اًؼُّگیي ّ رؼی

ىوا فتاى  -ىوا ؿیيَ هیگیـػ  ایي ُوَ ػؿ ؿّصیاتتامق ّایغ گـػػ، ػؿ پٌُْتْى تَ رؼیت ّ 

تنیاؿ چیقُای فًؼگی ؿا عٌؼٍ ؿا كـاهْه هیکٌیؼ ّ ُـ آًکل کَ فتاى عٌؼٍ ؿا كـاهْه کٌؼ 

. کـػٍ امت كـاهْه  

 

. .افیٌـّمت کَ ىوا تایؼ ػين تْؿفیؼ، عٌؼٍ کٌیؼ ّ تا ػزایة ّ امـاؿ فًؼگی عْػؿا اىٌا تنافیؼ 

گلِا، ّ متاؿٍ ُا ػؿ آمواى ایي ػؿعتاى، . ىٌیؼٍ ىًْؼ هیغْاًٌؼ تایؼ  ایي پـًؼگاى کَ ػؿ ػؿعتاى

چیقُای عاؿری ًینتٌؼ ّ تایؼ ىلن عْؿىیؼ، ّ ؿـّب آى كؤ . لة ىوا تواك ػاىتَ تاىٌؼتایؼ تا ه

ؼ مْم تؼلین تاىؼاصتـام تَ فًؼگی تای. تآٌی تاىٌؼ . هـػم تا فًؼگی عیلی تی ؿاتطَ اًؼ. ؼ اماك تؼ   

 

کاؼُای هكلکی، ظؽّؾ ٌؽ اتتکاؼ کؽظى تانع هاًٌع ؼقاهی، هْؾیک، تع ع چِاؼم تعلین تایع ُ

. ّ ُؽ آى چَ کَ ظؼ آى اتتکاؼ گٌداًیعٍ نعٍ تانع( هٌِعقی)قاؾی، تٌایی   

  



 
The Golden Future, The Greatest Challenge. 

 ایٌؼٍ ٓالیی -  تقؿگتـیي چالو ػؿ هواتل تيـیت 
 

58 

 

هنایل تایؼ  كؤ تؼْی. تَ توام ًْ آّؿی ُا تایؼ ارافٍ ػاػٍ ىْػ ّ ىاگـػاى تایؼ آًاًـا اًتغاب کٌٌؼ

ّ تاصؼی  اهـاؿ هؼاهتـای هنتؼؼ ىؼى کنة ّ  تیي الوللی،آهْعتي لناى ؼ تطْؿ هخال ٌرثـی تاى

 ؿا ٌُـ اتتکاؿیآهْعتَ ّ ىوا هیتْاًیؼ اف ؿًگیي کواى . اهْعتي ٌُـ اتتکاؿی ُن تایؼ رثـی تاىؼ

ػاىتَ تاىؼ، ّی عالهیت ًیاهْفػ کَ چطْؿ ّ ایي تغآـینت کَ تا ّهتی اًناى . اًتغاب کٌیؼ

اف ؿاٍ عالهیت ّ تٌِا . ؼىؼٍ ًوی تْاً، عالهیت امت ػؿ اتتکاؿ ُّـگق رق ُنتی کَ پیِن 

. اتتکاؿمت کَ یک ىغٌ هیتْاًؼ تَ ؿّصاًیت تـمؼ، اتتکاؿ یگاًَ ؿصوت امت  

  

. تانع (هؽظى)ؼزلت کؽظى ّ ت عع پٌدن تعلین تایع ٌُؽ   

 

ؼ پٌزن تایؼ ُوَ ػؿ هْؿػ تؼون ؿّصی تاىؼ تا ىوا تؼاًیؼ کَ  ي آگاٍ اٍال هـگ ّرْػ ًؼاؿػ، ّ تایتؼ 

ایي تایؼ هطلوا یک هنلَ امامی تاىؼ تغآـیکَ . ىْیؼ کَ ػؿ ىوا یک فًؼگی اتؼی رـیاى ػاؿػ

ؿّىٌی تؼون ؿّصی ىوا هیتْاًیؼ ّ ػؿ . ُیچ کل افآى رلْگیـی کـػٍ ًویتْاًؼ. ُـکل تایؼ تویـػ

تْػًؼ ّ، ّ یْگا اىٌایی صاٍل کٌیؼ کَ اف ماتن هْرْػ فیي، ػتاّهغتلق ؿّصاًی تا ٓـیوَ ُای 

. ّلی ُیچ ًظام تؼلیوی تاى تْرَ عاٍی ًکـػٍ اًؼ  

 

یؼٌی ٌُـ ؿصلت کـػى تطْؿهکول تؼلین صاٍل کـػٍ تاىٌؼ ًيیوي ُای ًْ ٍویوی تایؼ ػؿ هْؿػ 

. ًْ ػاىتَ تاىٌؼ یک مینتن کاهال  

 

تَ اػاؿٍ پٌُْتْى امتؼلای عْػؿا هي ىغَا عْػم یک پـّكینْؿ تْػم ّ تا مپـػى یاػ ػاىت 

ّ ىوا کؼام چیقی  ، ّ ػؿ آى گلتَ تْػم کَ ایي تؼلین ًینت ّ ایي هطلوا یک صواهت امتاػمػتضْیل 

. پـ هؼٌی ؿا تؼؿیل ًوی کٌیؼ  

 

چَ ػؿ اتضاػ ىْؿّی ّ ایي ًظام تؼلیوی  -ّلی ایي تؼلین تی هؼٌی ػؿ توام رِاى ؿایذ گـػیؼٍ امت 

تاله ًْؿفیؼٍ تؼلین کاهل  یکاػ ایزُیچ کنی ػؿ تاؿٍ . تاىؼ ّ چَ ػؿ اهـیکا کؼام كـهی ًؼاؿػ

ػؿرَ تضَیلی ػالیتـیي کَ صتی آى کناًی . امت( تی تؼلین)ًاػاى ػؿیي هْؿػ توـیثا ُـکل . امت

تنیاؿ ّ تؼْی ُن کوتـ ّلی ُوَ تی تؼْی اىغاً . تی تؼلین اًؼ فًؼگی متـگ ػاؿًؼ ػؿ هیؼاى  

. ُیچ رای ّرْػ ًؼاؿػ تيکل هکول اى ػؿتؼلین اًؼ، ایي تغآـی کَ تؼلین ػؿ هزوْع   

 

:یا ظؼایت ( کیٌَ خْیی) اًتمام  
     صلَ ؼزوی ّهِؽ  زاکویتیا لاًْى زاکویت 

 

اًتوام اف کناًیکَ . ـی ًینتگچیقی ػی( کیٌَ رْیی)اًتوام توام مینتن ُای هاًًْی راهؼَ تـیـ اف 

ى تـای صلع كکـ ًینت، هاًْتَ كکـ هي هاًْى تـای صلاظت ػؼالت . گـػًؼػؿیي مینتن ػیاؿ ًوی 

هاًْى تـّؼ كـػ امت ّ . تاػؼل امت ّ یا تی ػؼلنتایي کاؿ کَ ی امت ّ ایي هِن ًینت گـُّ

ّی ّ آى اهکاًات کَ افاػی ت، اًلـاػیتـای هضؼّػیت ایي یک تاله . صاهی گـٍّ یا روؼیت امت

. هیثاىؼتاىؼ،  هىغٌ عْػ  
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آى ایٌنت کَ صؼ اهل ػٍ كیَؼ اكـاػ  ّعیلی هنایل ؿا ؿّىي ماعتَ ػؿیي هْؿػ تضویوات هؼاٍـ 

ایي . رٌایات هنْل ىٌاعتَ ًوی ىًْؼ کَ تَ صیج رٌایت کاؿاى ىٌاعتَ ىؼٍ اًؼ ػؿ هواتل آى 

کنی کْؿ تاىؼ ّ ایي هخلیکَ . رٌایت آًِا پیؼایيی ّ تَ آًِا تَ هیـاث ؿمیؼٍ امتتغآـینت کَ 

ػؿ هتل عْػ هنْل ىوـػٍ ًوی ل ُن ػؿ کْؿ تْػى عْػ هنْل ًویثاىؼ، ّ تَ ُویي هٌْال یک هات

. ػیگـ هتل کـػىیؼٌی تَ یکی کْؿ تْػى ّ  -تِـ ػّی آًِا ایي صالت تَ هیـاث ؿمیؼٍ . ىْػ  

 

تغآـ رـهو مقا ػاػى یک کَ تیک کنی امت ػؿصال صاّـ ایي یک ّاهؼیت هثْل ىؼٍ مایٌنی 

ّ  تَ اّ مقا تؼٌُؼایي ػیٌا هاًٌؼ آًنت کَ یک ىغٌ کَ توـُ مل هثتالمت ّ . صواهت امت

توام رٌایت کاؿاى ُن اف لضاظ . کنی تَ هـُ مـٓاى هثتال تاىؼ ّ ىوا ّی ؿا تَ فًؼاى تیاًؼافیؼ

. هـیِ ُنتٌؼؿّاًی ّ ُن اف لضاظ ؿّصی   

 

ًيیوي ُای ًْ ٍویوی ػاؿم، ػؿ هضکوَ آى ًَ تٌِا هاُـیي هاًْى هي اف آى تَْؿی کَ ػؿ هْؿػ 

کَ ػؿ هْؿػ هنایل اؿحی ّ ایٌکَ چطْؿ رٌایت اف یک ًنل تَ ًنل تاىٌؼ اكـاػ ُن ىاهل تلکَ آى 

ُـ مقا ؿلٔ آًِا ػؿ هْؿػ مقا تَوین ًغْاٌُؼ گـكت تغآـیکَ . تؼاًٌؼهیاتؼ، ًیق ػیگـ ُن اًتوال 

. تلکَ ُـ مقا ػاػى عْػ یک رٌایت امتًَ تٌِا ؿلٔ امت  -امت   

 

تیک کلیٌک هنایل  -هٌامة هْمنَ ُـ آى ىغَی کَ یک ػول ؿلٔ ؿا اًزام هیؼُؼ تایؼ تیک 

ّ یا هیتْاى تیک تیواؿمتاى تـای ػولیات کـػى كـمتاػٍ ّیا تیک هـکق تضویوات ؿّاًی ؿّصی 

تزای ؿصن ّ هضثت ها اف هـى ُا تَ آًِا . ّ کوک ها ًیاف ػاؿًؼ چٌیي اكـاػ تَ ؿصن، هضثت. ىْػ

ؼالت ظلن ُای تیضؼی ؿا هـتکة ىؼٍ تضت ػٌاّیي فیثای هاًٌؼ ًظن، هاًْى، ػاًناى . مقا ػاػٍ این

. متا  

 

. ی ُا ّ هاُؽیي لاًْى ًطْاُع ظانتاًكاى ًْ ؾًعاى ًطْاُع ظانت ّ لاض  

 

ػؿآًزا تایؼ . اًؼمـٓاى ػاًَ ّ تـ ّرْػ راهؼَ هخل  ّ هاُـیي هاًْى هطلوا ؿیـ ّـّؿیُا هاّی 

تا تتثغ کٌٌؼ کَ چـا ىٌؼ مایٌل ػاًاى، اكـاػ تا تؼون ؿّصی ّ ٍلَ ؿصن تاچٌاى اىغاً هِـتاى، 

آیا ّی ّاهؼا هنْل امت؟ تَ كکـ هي : ؼیتزاّف رٌنی گـػهـتکة هخال مثة ىؼ کَ یک ىغٌ 

ّ یا تـاماك تثلیؾ هؾُثی کَ ( اعًْؼُا)ؿا یا کيیياى ایي ىغٌ . ّی تَ ُیچ ّرَ هنْل ًینت

اؿ آّؿػى كياف ُقاؿاى مال تغآـ ّ فًؼگی کٌؼ ( رٌنیافتواك پـُیق تا )ّی تایؼ هزـػ 

هیْػات کَ ایي ًتیزَ . تَ تزاّف رٌنی ّاػاؿ ماعتَ امت ؿّاد تاهی هاًؼٍ امت،  کٌتـّل عْػّ

آى ُْؿهْى ُای ؿا ػاؿػ کَ تضت ػٌْاى اعالم تویاى هیایؼ، امت ّ یا ایٌکَ اف لضاظ تیْلْژیکی 

. ّی ؿا تَ تزاّف رٌنی ّاهیؼاؿػ  

 

الکي اکخـیت ىوا اكکاؿ هؼاٍـ گی هیکٌیؼ، ىوا ػؿ یک ػَـ ّ راهؼَ هؼؿى فًؼایٌکَ تاّرْػ 

. ىوا تَ آى ّاهؼیت ُا عثـ ًؼاؿیؼ کَ مایٌل تيکل ػّاهؼاؿ کيق کـػٍ هیـّػکَ  کَغآـیتًؼاؿیؼ   

ػ، اف عثـىؼى تاف هیؼاؿاػیاى ىوا، ىوا . تاى ىوا ؿا اف عثـىؼى تاف هیؼاؿػًظام تؼلیوی 

. صکْهتِای ىوا، ىوا ؿا اف عثـ ىؼى تاف هیؼاؿػ  
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پـُیقگاؿاًیکَ ػؿ توام ػوـ  آى  هـتکة تزاّف رٌنی یا فًای تقّؿ هیيًْؼ ىایؼ افآى کناًیکَ 

اصتیارات عْػؿا هـكْع هینافًؼ ّ آًِا كکـ هیکٌٌؼ کَ عیلی پـُیقگاؿًؼ، هیتْاًٌؼ تا یک فى 

 تَ فًاى فیاػی اصتیادیک هـػیکَ ُْؿهْى فیاػی ػاىتَ تاىؼ ىایؼ ّی . ُْؿهْى آًِا فیاػ تاىؼ

ي هنلَ اعالم ًینت ای. ّ تَ ُویي هٌْال یک فى تَ هـػاى فیاػ ّـّؿت ػاىتَ تاىؼ ػاىتَ تاىؼ

ُوَ ها آى کنی کَ هـتکة تزاّف رٌنی هیيْػ تَ ٍلَ ؿصوی . هنلَ تیْلْژیکی امتتل 

افتیي ؿا ػولیات ّـّؿت ػاؿػ تا ُْؿهْى ُای اّاكی ّی  یک ًْع ًیافهٌؼمت ّ ایي كـػ تَ

   . اؿام ّ عًْنـػ تنافػتثـًؼ تا ّی ؿا 

 

. ، یک عول ازوماًَ اقتتَ چٌیي یک کكی کَ قؿا ظاظٍ هیهْظ  

 

ىوا ّ اگـ ّی ؿا تَ فًؼاى تیاكگٌیؼ . تا مقا ػاػى تایي كـػ ػؿ ُْؿهْى ُای ّی ػگـگًْی ًویایؼ

اماك ؿاپْؿ مـّی کَ ػؿ فًؼاى ُای تَ . ّی ؿا تَ اًضـاف ُن رٌل تافی ّاػاؿ عْاُیؼ ماعت

ّ . ؿا تـهـاؿ ػاىتٌؼ ُوزٌلرٌنی فًؼاًیاى ؿاتطَ % 03هؼلْم ىؼ کَ ایی ٍْؿت گـكتَ اهـیک

اكـاػ ایي ّاهؼیت ؿا پٌِاى تَ چَ تؼؼاػ ایي مـّی تـاماك اهـاؿ فًؼاًیاى تْػٍ ّ ها ًوی ػاًین کَ 

ػؿ لیلیَ ُای ؿاُثاى ایي تؼؼاػ ٌُْف . می كیَؼ ُن كیَؼی کوی ًینت. ماعتَ ّ اػتـاف ًوی کٌٌؼ

اصون ُای ها هیثاىؼ کَ تَ ّ ایي ُوَ هنْلیت تؼّه . تیيتـمت، یؼٌی پٌزاٍ كیَؼ، ىَت كیَؼ

. صوایت ًویيًْؼتضویوات مایٌنی اف راًة آى اػیاًی چنثیؼٍ اًؼ کَ اف تاؿیظ گؾىتَ اًؼ ّ   

 

اگـ یک . مایٌل عْاُؼ تْػاًناًِا تـ اماك عـاكات ًَ تل کَ تـ ًيیوي ُای ًْ ٍویوی تٌای 

ؿاتایؼ تضت ، ػؿآًَْؿت رنن ّی ـتکة چٌیي ػولی هیيْػ کَ تؼیگـاى هْـ تاىؼکنی ه

هـق ّی تایؼ . ًیافهٌؼ تاىؼىایؼ ّی تَ ػگـگًْی كقیْلْژیکی ّیا تیْلْژیکی . ؼپژُّو هـاؿ ػٌُ

ػویوتـ ىایؼ آًنت اهکاى ّ اف ُوَ . ؿّاًی ّـّؿت ػاىتَ تاىؼىایؼ ّی تَ تضوین . هطالؼَ ىْػ

تَلیَ ّی هاتل کوک امت ّ هؼٌی اى ایٌنت کَ تیک اصیا ؿّصی، تیک هـق  ًَ ّرْػ ّ ًَکَ 

. ؿّصی ػوین ًیاف ػاؿػ  

 

ؼاٍ ضْظؼا کن هؽاکؿ هطتلؿ تؽای تعوك ؼّزی ظانتَ تانین تا ـؽظ تیٌظیؽ ها تایع تدای هسا

.ظؼیاتع  

 

ًؼ کَ عْى ها کَ تَ آًِا کؼام ّـّؿتی ُن ػیؼٍ ًویيْػ ّ آًِا آى ٓلیلی ُای اتزای هاُـیي هاًْى 

ػاىتَ تاىین تغآـیکَ کنی یک تَ مطْس هغتلق ها تایؼ مایٌل ػاًاى هاًغ کٌٌؼٍ  ؿا هیٌْىٌؼ

، ّ کنی ُن ًوٌ كقیْلْژیک ػاىتَ تاىؼ یهوکي ًویََ تیْلْژیککیویاّی، یک کل ًویََ 

ی ّ ُوَ تؼون کٌٌؼگاى ؿّص اُـیي، هؼالزیي، هکاتة ؿّاًيٌامی،ها تَ ُوَ ایي ه. ػاىتَ تاىؼ

ىؼٍ اًؼ ّ  اهـاُ رثـی ًاهؼلْم  هـتاًی ها هیتْاًین کَ ػؿ فًؼگی آى اكـاػ هظلْم کَ. ًیافهٌؼ این

. ا رقا ػیؼٍ اًؼ ّ ػؾاب ػّچٌؼ تاالی آًِا هیگؾؿػ تـییـ تیاّؿینتاف اف راًة ه  

 

 آًِا ػؿػؿ هـصلَ ػُّن . اّلتـ افُوَ آًِا اف یک تیواؿی رثـی تیْلْژیکی ًاهؼلْم ؿًذ هیثـًؼ

، ّکیالى هؼاكغ ىوا، ُوَ هاُـیي کوتـ ًینتٌؼّ هاتالى هنلکی ػمت هاّیاى ىوا کَ اف هَاتاى 
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رٌْى تقتاى ماػٍ تگْیین کَ ایي . تضت ىکٌزَ هیایٌؼفًؼاًِای ىوا هاًْى ىوا ّ اػاؿٍ کٌٌؼگاى 

. کـػتاّؿ ًغْاُؼ آى امت کَ اًناى ایٌؼٍ تتضؼی   

 

ای گؾىتَ اكـاػ ػیْاًَ ؿا لت ّ کْب هیکـػًؼ تا رٌْى فهاًَ ُؿّىی امت کَ ػؿ ىثیَ ایي ػیٌا 

گـكتاؿ ّ تَْؿ هیکـػًؼ کَ آًِا تْمٔ ري  آى کناًیکَ یک ًْع رٌْى ػاىتٌؼ . آًِاؿا ػالد کٌٌؼ

ّ آًِا ایي ؿّه ؿا . َ کْها هیـماًؼًؼتّـب ّکْب هیکـػًؼ تا آًِا ؿا ّ آًوؼؿآًِاؿا  ىؼٍ اًؼ

   . اػ تغآـ ایي ػالد تقؿگ ىوا افتیي ؿكتٌؼتَ هیلیْى ُا اكـ. ػالد هیٌاهیؼًؼ

 

ّ تَ ُویي ٓـین ػؿ . صال ها تَ اماًی گلتَ هیتْاًین کَ آى هـػم عیلی ّصيی، راُل ّ اصون تْػًؼ

هي ایٌـا تَ رـات گلتَ هیتْاًن کَ هضکوَ ُای ىوا . ىؼهْؿػ ها ُن ػؿ آیٌؼٍ هْاّت عْاٌُؼ 

. ّصيی اًؼ، هْاًیي ىوا ّصيی اًؼ  

 

. اقت (علوی)قایٌكی یؽ ظى ظؼ غات ضْظ یک عول ؼخؿا ظا  

 

، ّ تَ ؿصن ّ امتهـیِ تٌضْی ُـ کل . رِاى چٌیي کنی ّرْػ ًؼاؿػ کَ آى رٌایتکاؿ تاىؼػؿ 

. اکخـیت رٌایات ىوا اف تیي عْاُؼ ؿكت. ػالد ػلوی ًیاف ػاؿػ  

   

الطـین، کینَ هلکیت ىغَی ػفػ، هطاع . هگـ اّلتـ اف ُوَ هلکیت ىغَی تایؼ اف تیي تـّػ

. کيیو ّ میامتوؼاؿاى ؿا تویاى هیاؿّػتـ،   

 

  . ک ًْع هـیْی امتمیامت ی

 

ّی تَ رٌایتکاؿاى  .اف اهـاُ هغتلق ؿًذ هیثـػ ّ تاآى پی ًویثـػ کَ آًِا تیواؿی ُنتٌؼاًناى 

کاؿ تمکٌؼؿ اػظن کی تْػ؟ یک رٌای. هیکـػػثاػت کْچک رقا هیؼاػ ّلی رٌایتکاؿاى تقؿگ ؿا 

 اػّلق ُیتلـ تَ تٌِایی تَ هیلیًِْا هـػم ؿا. هـػم ؿا تَ هتل ؿماًؼًؼ تلٌؼ مطش عیلی  تَ کَػظین 

. اف تیي تـػ، ّلی ّی ػؿ تاؿیظ ػؿ هطاؿ اىغاً تقؿگ ًاهیؼٍ هیيْػ  

 

ُوَ رٌایتکاؿاى تَ مطش  گیقعاى، تیوْؿ لٌگاپاؿت، ایْاى ػی تیـیثل، ًاػؿىاٍ، چٌٌتیًاپیلیْى 

، تَ هیلیْى ُا هـػم ؿا فًؼٍ مْفاًؼٍ اًؼ ّلی یلیْى ُا هـػم ؿا تَ هتل ؿماًؼٍ اًؼآًِا تَ ه. ػالی اًؼ

ّ یک کینَ تـ کَ یک ػالـ ؿا اف ریة ىوا هیقًؼ اف . ػؿ هطاؿ رٌایت کاؿاى ىوـػٍ ًيؼٍ اًؼآًِا 

. تَ رقا هیـمؼٓـف هضکوَ ّی   

  

هلکیت ىغَی ّرْػ ّ ػؿ ًيیوي ُای ًْ ٍویوی ... یکثاؿ کَ هلکیت ىغَی اف تیي تـّػ 

یک چیق ٓثیؼی امت کَ ػفػی اف تیي عْاُؼ . ًغْاُؼ ػاىت، ُـ چیق اف ُـ کل عْاُؼ تْػ

ىوا ُْا ؿا ػفػی . عْاُیؼ کـػىوا عْاُیؼ ػیؼ کَ ًَ ػفػی عْاُیؼ کـػ ّ ًَ ؽعیـٍ . ؿكت

 یک ًيیوي ٍویوی تایؼ تضؼی ػؿ ُـ چیق ؿٌی تاىؼ کَ صتی یک پنواًؼٍ تـیي ىغٌ. ًویکٌیؼ

. تافٍ هینـ عْاُؼ تْػّ كایؼٍ ای آى چَ عْاُؼ تْػ؟ ُـچَ . ن ػؿكکـ روغ کـػى ًثاىؼُ  
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. پْل تایع اؾ خاهعَ هسْ نْظ  

 

ًيیوي ُای ٍویوی  ّـّؿت ُای ىوا تایؼ اف راًة. یک هـیَ ًيیوي ٍویوی تَ پْل ًیاف ًؼاؿػ

ٍویوی ؿٌی ّ حـّتوٌؼ  تا ًيیوي ُایُوَ تْلیؼ عْاٌُؼ کـػ، ّ ُوَ تاله هیْؿفًؼ . هـكْع گـػػ

  . ًوَی ّرْػ ًؼاؿػؼ ّ ایي ؿا ُن تپؾیـػ کَ چٌؼ کنی تٌثل عْاُؼ تْػ ّلی ػؿیي کؼام ًگـػتـ

 

ًواه امت، کنی تٌِا کنی کنی ىاػـ هیثاىؼ، . ػؿ ُـ عاًْاػٍ ىوا یک كـػ تٌثل ؿا عْاُیؼ ػیؼ

ک چٌؼ كـػ تٌثل تایؼ اصتـاهاًَ تَ ی. ىوا ایي اكـاػ ؿا ػّمت هیؼاىتَ تاىیؼًی هیٌْافػ هگـ تاف ُن 

کَ چٌؼ كـػ تٌثل ػؿ ّاهؼیت آى ًيیوي ُای ٍویوی . ارافٍ ػاػٍ ىْػ کَ ػؿ ًيیوي فًؼگی کٌٌؼ

، ّ تٌِا یا تؼون ؿّصی ؿا ػولی هیکٌٌؼ، یا گیتاؿ ُیچ کاؿی اف آًِا پْؿٍ ًینتػاىتَ تاىؼ ّ 

ػؿیي . کوتـ حـّتوٌؼ عْاٌُؼ تْػ هـیَ رات ػیگـعـهي ؿا ػؿّ هیکٌٌؼ اف هیٌْافًؼ ػ هـػم ػیگـ 

آًِا . تی كایؼٍ ُن ًینتٌؼ، تغآـیکَ ایي اكـاػ ًیقًگـینت ُناف ػیؼ اًناًی تایؼ هْؿػ یک کوی 

هوکي ػؿ تْلیؼ هضَْالت هْحـ ًثاىٌؼ هگـ آًِا یک کوی كْای عْىضالی ّ هنـت ؿا تویاى 

. ؼ امتتا هؼٌی ّ ُؼكوٌ ؿّل ّ اىتـاک آًِا ُن ػؿ صن هـیَ . هیاّؿًؼ  

 

. ، تكیاؼی اؾ خٌایات ُن اؾتیي ضْاٌُع ؼـتهسْ نعى پْل تسیث غؼیعَ تثاظلَُوؽاٍ تا   

 

ؿا تویاى آّؿػٍ،  تا اف تیي ؿكتي اػیاى ؿموی کَ تا عْػ عـاكات هضکْهیت، اٍْل پـُیقگاؿی

تنیاؿی اف رٌایات هخل فًای رثـی، اًضـاكات اعالهی هاًٌؼ ُوزٌل تافی، اهـاُ هاًٌؼ ایؼف 

ّ ُـ گاٍ یک ٓللی اف آؿاف تا . ٌاى اف تیي عْاُؼ ؿكت کَ هـػم آًاًـا كـاهْه عْاٌُؼ کـػچ

، اصتـام تَ ػؿعتاى تغآـیکَ آًِا فًؼٍ اًؼ، اصتـام تَ صیْاًات، تؼظین اصتـام ّ تؼظین تَ فًؼگی

تثؼیل  هاتلتَ یک ؿّف آیا ىوا كکـ هیکٌیؼ کَ چٌیي ٓللی  -ّ تقؿگ ىْػ یاتؼ پـّؿه  ،تَ پـًؼگاى

. ـیثا ؿیـ هاتل تَْؿ عْاُؼ تْػ؟ ایي یک هنلَ توىْػ  

 

کنی اف ًـوَ ّ ؿهٌ تاىؼ، آیا كکـ هیکٌیؼ کَ یک ؿّف تاىؼ، پـ پـ  اف مـّؿّ اگـ فًؼگی 

، ػؿ ٍؼ رٌایات تا فًؼگی هنـت تاؿ تيکل اتْهات اف تیي هیـّػًْػ . عْػ کيی گـػػعْامتاؿ 

تَ تنتـ ىؼى تیواؿاى ً اؿحی ػاؿًؼ هوکي تاهی تواًؼ ّ آى يَ یا عْاتٌِا ػٍ كیَؼ رٌایات کَ ؿی

وَ رقا ُا ایي ُ. یا هضکْم تَ اػؼام ىًْؼ ًیاف ػاؿًؼ ًَ ایٌکَ تَ فًؼاى ُا كـمتاػٍ ىًْؼىلاعاًَ ػؿ 

  . گی امتػیْاً ّصيتٌاک، ؿیـ اًناًی ّ

 

ّ ػين . فًؼگی کٌؼم هـیَ رات ًْ ٍویوی ًْ، اًناى ًْ هیتْاًؼ تؼّى کؼام هاًْى، تؼّى کؼام ًظا

. ػاًنتي ّ آگاُی ًظام ّی عْاُؼ تْػهاًْى ّی عْاُؼ تْػ، ٍلَ ؿصوی   

 

. هيکل آعـیي ّمیلَ آًِا مایٌل عْاُؼ تْػػؿ ُـ هنلَ   

 

:تهؽیت ؼا ضْل تكاؾین   
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ّ ػلیل ّاّش آى ایٌنت کَ آًِا پـّای آًـا ًؼاؿًؼ کَ ایي . اكـاػ تؼتغت عیلی عطـًاک هیثاىٌؼ

کَ كکـ هیکٌٌؼ عْب امتکَ ُـ چَ اًؼ ایي اكـاػ اف لضاظ ؿّصی تضؼی تؼتغت یا ًَ ؟ ٌؼ فهیي توا ک

آیا ّهتی ىوا ػؿ فًؼگی تؼتغت تاىیؼ، پـّای کنی ؿا ػاؿیؼ؟. اف تیي تـّػ  

 

. تٌِا هـػم عْىضال، تا ّرؼ، پـ اف ؿهٌ ّ ًيآ هیغْاٌُؼ کَ ایي فهیي تا اتؼ تاهی تواًؼ  

 

رؼاگاًَ ؿّصی امت ّلی ٍؼم ٍّلا تواها یک پؼیؼٍ رؼیت یک تیواؿی تَ فتاى ماػٍ تگْیین کَ 

. امت  

 

ّی ُـّهت عْػؿا . یک كـػ رؼی عٌؼٍ کـػٍ ًویتْاًؼ، ؿهٌ کـػٍ ًویتْاًؼ ّ تافی کـػٍ ًویتْاًؼ

ىغٌ ٍاػم اف ٍؼم عْػ . ّ تـای ىغٌ عْػ هخل یک ًگِثاى فًؼاى هیثاىؼکٌتـّل هیکٌؼ، 

صالت عٌؼٍ توام ّرْػ ىوا یک ّاصؼ ػؿ . ٌؼ، اف تَ ػل هی عٌؼػؿهٌ هیکلؾت هی تـػ، تَ ٍؼم 

تونین ىؼٍ ىوا اف تیي صََ ُای  -هیگـػػ، كکـ ىوا هتضؼ هیيْػ، ُنتی ىوا تا ُن یکزا هیگـػػ 

. ّ رٌْى ىغَیت ىوا اف تیي هیـّػهیـّػ   

 

تاؾ گهت هیکٌع، ژی نوا تهوا اًؽکؽظى ظؼ ضٌعٍ   

.  ایي ضْظ ضٌثی نعى زال ؼّزاًی نواقتوا اؾ نوا گؽـتَ نْظ اگؽ ضٌعٍ ن  

 

چطْؿ تؼون عْه تاىٌؼ، تیيتـایٌـا هیاهْفًؼ کَ چطْؿآى کناًیکَ ػؿ آـاف هي روغ ىؼٍ اًؼ، 

پغو ّ تیيتـ ػين تْؿفًؼ، ّ ػين ّ عٌؼٍ ؿا ػؿ رِاى ؿّصی ػاىتَ تاىٌؼ، تیيتـ فًؼگی کٌٌؼ، 

.ی هیثاىؼایي یگاًَ صلاظت ػؿ هواتل املضَ اتو. ُوَ گیـ تنافًؼ  

 

، ػؿ تا ػين ّ هضثت ؿا ػؿپیو گیـًؼ، عْىضال تاىٌؼ، ؿهٌ کٌٌؼاگـ توام رِاى ایي ؿا تیاهْفػ 

ایا ُوَ  - آى ٍْؿت ؿًّالؼؿیگي ّ هیغایل گْؿتاچق صیـاى عْاٌُؼ هاًؼ کَ ایي چَ اتلام اكتاػٍ

!رِاى ػیْاًَ ىؼٍ  

 

کَ ػؿ کيتي ػیگـاى کَ تَ آًِا امیثی  ُنتٌؼ، آى کناًی ًینتٌؼاًؼ، هاًغ پـ  اف مـّؿآى کناًیکَ 

ىؼى ًینت کَ ػؿ ْٓل تاؿیظ پـمًْل ػنکـی ؿا ػؿیٌزا هنلَ صیـاى . ؼ، هزثْؿ گـػًؼًـماًؼٍ اً

ى اىغاً هضـّم اف لضاظ رٌنی هزثْؿ تْػًؼ ، تغآـیکَ آاف لضاظ رٌنی هضـّم ًگَ هیؼاىتٌؼ

. ّاهیؼاىتٌؼاًِؼام کـػى آًِاؿا تَ تغـیة ّ تـ آًِا هیْػات رٌنی . تا تغـیة کٌٌؼ  

 

كْؿا عْامتیؼ کَ چیقی ، ىوا تْػیؼپـ  اف ىاػی ىوا فهاًی کَ ُـ ایؼ ایا ىوا گاُی ػؿ عْػ ًؼیؼٍ 

ّلی فهاًی کَ ىوا اصناك تؼتغتی هیکٌیؼ، ػؿ ػؾاب ُنتیؼ، هیغْاُیؼ یک چیقی ؿا . علن کٌیؼؿا 

رٌنی هضـّم د ػنکـی ؿا اف لضاظ توام اكْاصکْهت ُا . ایي یکٌْع اًتوام امت. اف تیي تثـیؼ

تا ایي ؿّه صؼاهل اًـژی . ، آًِا لؾت هیثـًؼًگِؼاؿی کـػٍ اًؼ ّ ُـ گاُی کَ آًِا کنی ؿا تکيٌؼ

ًْع یک ایي عْػ ّلی . الثتَ تيکل عیلی ًاهطلْب ّ ؿیـ اًناًی اى .تـّف ػاػٍ هیيْػهویؼ آًِا 

  . امت( اًتوام)اتـاف کـػى 
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اف لضاظ رٌنی  ىاػـاى، هزنوَ مافاى، ؿهاٍاىتاىیؼ کَ ؿماهاى، تؼیٌناى ىوا هتْرَ ىؼٍ 

عیلی ُنتٌؼ تغآـیکَ آًِا تا اىتیام ُن ّ ػؿ ّاهغ آًِا عیلی رٌنی ُن . اىغاً هضـّم ًینتٌؼ

ىایؼ ایي هضثت تضؼی فیاػ امت کَ تا . ػين ّ هضثت اًؼآًِا تا اىغاٍی فیاػی ػؿ . ػؿػين اًؼ

ػؿ ْٓل تاؿیظ آًِا تْمٔ ؿاُثاى، کيیياى . ىاى میـاب گـػػػطو یک کل کلایت ًوی کٌؼ تا 

ْمیوی مافاى ؿاُثاى ُویٌـا هیگلتٌؼ کَ ىاػـاى، ؿماهاى، هزنوَ مافاى، ه. هضکْم هیيؼًؼ

اها ایي کناًی ُنتٌؼ کَ فیثایی ؿا تَ تيـیت اّؿػٍ اًؼ ّ ایي کناًی اًؼ کَ . هـػهاى عْتی ًینتٌؼ

ایي ٌُـ ُا یکی اف . ًؼٍ اًؼ ّ ؿهٌ فیثایی ؿا ایزاػ کـػٍ اًؼـای تيـیت پـّؿاگلِای عْىی ؿا ت

. ًویتْاًؼ کَ تَ هوام ػالی ّهاؿ عْػ تـمؼاّ ًکٌؼ، تغلین یؼٌی اگـ کنی . اًؼْل فًؼگاًی ل اٍاٍ  

 

. هی تغيؼافاػی، هْت، ؽکاّت ّ ىؼْؿ ػالی تغلین ّ اتتکاؿ ىوا، تيوا   

 

کـػٍ اًؼ؟ آًِا فًاى ؿا مْعتاًؼٍ اًؼ ّ تَ آًِا َ ّ ػؿػیي صال تثیٌیؼ کَ ؿاُثاى تایي رِاى چ

آًِا هـػم هثتکـ . آًِا هـػهاًی ؿا کيتٌؼ کَ تَ اػیاى ػیگـ تؼلن ػاىتٌؼ. راػّگـ عطاب هیکـػٍ اًؼ

. هوام ؿكیغ ًؼاػًؼ ّ فًؼگی ؿا توْیَ ًکـػًؼآًِا ایي فهیي ؿا . ًثْػًؼ  

 

ؼ اكـاػ هثتک ـاها ایٌ . تایؼ اصتـام ّ تؼظین ىًْؼـ الفهی هیؼاًین کَ اف ُـ تؼ   

 

ایي آًکَ ؼ، تا ٌکَ تا آًِا هضکْم ّ هویؼ ًثاىّ ها تایؼ تیاهْفین کَ اًـژی عْػؿا ْٓؿی تثؼیل کٌین 

هؼلْم گـػػ ّ ػؿ عْىضالی ىوا اظِاؿ اًـژی یا ٓاهت ػؿ هضثت ىوا اظِاؿ گـػػ، ػؿ عٌؼٍ ىوا 

. اصتیاد ًؼاؿیؼ کَ رای ػیگـی تـّیؼىوا ّ . چیقُای اف رٌت ُن تیيتـ ػاؿػ ّ ایي فهیي. گـػػ  

  

. ضلك گؽظظچٌاى چیؿی ًیكت کَ تایع تعقت تیایع تلکَ تایع خٌت   

 

. ایي تَ ها هـتْٓ امت  

 

فهاى گؾىتَ هطغ ؿاتطَ کٌٌؼ ّ تا یک  اکَ اكـاػ تا رـات تایي تضـاى کًٌْی تَ ها كـٍت هیؼُؼ 

ٍـكا ىکل فًؼگی گؾىتَ ؿا تـییـ ػٌُؼ، ّ ًَ ًَ آى چٌاًی کَ . ىیٍْ رؼیؼ فًؼگی ؿا آؿاف کٌٌؼ

گؾىتَ تاىؼ، ًَ ایٌکَ کوی اف فهاى گؾىتَ تِتـ تاىؼ تلکَ تطْؿ هطؼی کاهال چٌاًکَ اػاهَ فًؼگی 

. ًْ تاىؼ  

 

ػؿ آعـ هـى تینتن یا . تغآـیکَ ّهت عیلی کْتاٍ امت. ىْػّ ایي فًؼگی ًْ تایؼ ُویي صاال آؿاف 

صتی یک گل ّصيی ُن فًؼٍ ًغْاُؼ  -ػاعل هیيْین یا ایٌکَ ُیچ کؼام ها ایٌکَ ها تتاؿیظ ًْ اًناًی 

. ُـ چَ اف تیي عْاُؼ ؿكت. هاًؼ  

 

ػؿ اتضاػ ىْؿّی ّ ىایؼ ػؿ اهـیکا ُن تزـتیات تَ ػالٍّ تن ًیْتـّى کَ هثال ُن ماعتَ ىؼٍ تْػ، 

اػٍ تـ امت کَ تَ هواینَ پـتاب کـػى تن ایي عیلی م. ؿّی امتؼوال ىؼاع کيٌؼٍ ٍْؿت هیگیـػ

ّ . ػ تا تَ اماًی هـػم فًؼٍ، صیْاًات، پـًؼگاى ّ ػؿعتاى ؿا اف تیي تثـًؼپاىیؼٍ ىْىؼاع کيٌؼٍ 

ایي ... ؼُا، کلینا ُا ّ اهخال ُناًَ ُا، هؼثکَ ػثاؿت اًؼ اف عتٌِا اىیا ؿیـ فًؼٍ تاهی عْاٌُؼ هاًؼ 
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هؼلْم امت کَ ایٌوؼؿ توا تٌِا . یؼامتّ ایي اىؼَ ؿیـ هاتل ػ. ّاهؼا یک ّاهؼَ ؿن اًگیق عْاُؼ تْػ

تپاىٌؼ ّ چطْؿ آًـا تَ یک ّ آًِا هیغْاٌُؼ تؼاًٌؼ کَ چطْؿ هیتْاًٌؼ آًـا ایي اىؼَ ّرْػ ػاؿػ 

. ؼًآًچَ فًؼٍ پیيـّ هیایؼ اف تیي تثـُؼف هؼیي تـماًٌؼ ّ ُـ   

 

توام ایي . کٌینرلْگیـی ها تَ هـػم عیلی عْىضال ّـّؿت ػاؿین تا تتْاًین اف رٌگ مْم رِاًی 

آًِا اف ٓـف اًناًِا ّ ػوة . تَ هیل عْػ کاؿ ًویکٌٌؼاملضَ اتْهی ّهاىیي ُای رٌگی تغـیثی 

. اًناًِا كؼالیت ػاؿًؼآى ػمت   

 

. تن پؽتاب کٌعیک ظقتی کَ تَ ؾیثایی گل گالب پی هیثؽظ، ًویتْاًع تؽ ُیؽّنیوا   

 

ىوا . تياًَ تیٌؼافًؼتلٌگ کيٌؼٍ ؿا  آى ػمتی ًینت کَ یک ػمتی کَ اف فیثایی ػين اگاٍ ُنت

. هیؼاًیؼ کَ هي چَ هیگْین اًَْؿتػؿکٌیؼ ػؿًگ اگـ کوی   

 

ػين ّ ٍلا ؿا تکخیـ کٌیؼ، اتؼاػ هخثت فًؼگی ؿا پغو ؿا پغو کٌیؼ، ( عٌؼٍ)گْین کَ تثنن هي هی

آًـا توزیؼ کٌیؼ ّ ُـآًچَ ُـ آًچَ فیثامت . ّ گـػاگـػ فهیي ؿا ُوَ گلقاؿ مافیؼکٌیؼ 

. آًـتوثیش ّ هضکْم کٌیؼؿیـاًناًینت   

 

تیک پؼیؼٍ رؼیؼ ّ اًناى ؿا تَ یک ىؼْؿ ًْ هثؼل مافیؼ، ىوا تایؼ توام اگـ ىوا هیغْاُیؼ کَ رِاى 

ؿُا ّ آفاػ  اًناى تایؼ افیي تال ّ آكت ُا. اف ػمتاى میامتوؼاؿاى ّ ؿاُثاى ػّؿ ًگِؼاؿیؼرِاًـا 

  . ىْػ

 

تَ آًِا اگاُی ػُین، ػين ٍّلا تْؿفین، تلاُن ؿّىي مافین، کاؿ ها ایٌنت کَ ىؼْؿ هـػم ؿا 

. پغو کٌینؿا عْىی ّ ىاػی ؿهٌ تیاّؿین، عْىی ّهنـت تیاّؿین ّ تـ ؿّی فهیي   

 

اگـ ها تتْاًین تيـیت ؿا عْىضال : تْاًن تگْین کَ اگـ هطلثن ؿا ػؿ یک رولَ عالٍَ تنافم هی

. ، رٌگ رِاًی مْم ػولی ًغْاُؼ ىؼتنافین  

 

  (ضْظنٌاقی)عالی قایٌف هثتکؽ، ٌُؽ ّ نعْؼ اکاظهی تیي الوللی : ل قْم صـ

(اتصال) تؽکیةتؽیي گتؿؼ  

 
ّ فیثایی تیيتـ عْاُؼ تْػ ّ تؼون ؿّصی ، لْکل تْػى، مایٌل ػیگـ تـای امایو تیيتـ فًؼگی

اهل یک اًناى ک( مایٌل ّ تؼون ؿّصی)تؼاػل تیي ایي ُـػّ . گـػػهثؼل تایؼ یک رق صتوی تؼلین 

. ؿا تویاى هیاّؿػ  

 

ّ ًویتْاًیؼ  تؼّى تؼون ؿّصی ىوا ًویتْاًیؼ کَ ؽکاّت ؿّىي ػاىتَ تاىیؼ، یک اماك ػاىتَ تاىیؼ

. کَ یک ػّؿًوای ماػٍ ّهؼَْم ػاىتَ تاىیؼ  
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ایي ىایؼ . هنایل مایٌنی ایزاػ گـػػهي هیغْاُن کَ اف هـکق ها تتؼؿیذ یک ػاًيگاٍ تـای 

. ػؿ رِاى تاىؼ (اتَال)تـکیة تقؿگتـیي   

 

هاًغ تضوین صویوت ػیٌی ًویگـػػ تغآـیکَ ُـػّ اتؼاػ تطْؿ تتثغ یا تضوین ؿّصاًی تَ ُیچ ّرَ 

ىوا هیتْاًیؼ ػؿ ػیي صال ُن مایٌل ػاى . گـػًؼًوی  ی ّاهغآًِا یکی تـ ػیگـ. ُن رؼا اًؼهکول اف

 صی ػویوتـ تـّیؼػؿ صویوت ُـ هؼؿ ىوا ػؿ تؼون ؿّ. ّ ُن یک ىغٌ تا تؼون ؿّصی تاىیؼ

ط هیؼُؼ، كـاٍت تِتـ ّ ػؿ ّرْػ ىوا ًثْؽ ُن  هیایؼتْرْػ  تِواى اًؼافٍ تيوا صالت ؿّىٌتـ ؿ 

. تویاى آّؿػؿا ایي صالت هیتْاًؼ ػؿ ىوا کال یک مایٌل رؼیؼ . ىگلؼهی   

 

ِاى ت ؼؼ اّلی تـ ر: ْاُؼ ػاىتتَ كکـ هي ایي مایٌل رؼیؼ یگاًَ مایٌنی عْاُؼ تْػ کَ ػّ اتؼاػ ع

. رِاى ػؿًّی کاؿ هیکٌؼ ّ یک رِاى کاكینت تیـًّی کاؿ عْاُؼ کـػ ّ ت ؼؼ ػّهی ػؿ  

 

.  ظؼک کؽظى اقت/هعٌی آى ـِویعىک ّاژٍ ؾیثاقت کَ قایٌف ی  

 

ؿّصاًیت ُن اف ؿّه هياُؼٍ کاؿ هیگیـػ ّ تاالی آى ًام . ؿّه هياُؼٍ امتلاػٍ هیکٌؼاف مایٌل 

. یک هياُؼٍ ػؿًّی عْػی ىوامتایي . ؽکـ یا تؼون ؿّصی گؾاىتَ اًؼ  

 

یا ػیؼًگـی تزـتَ ؿا آفهایو ًام ًِاػٍ امت ّ ؿّصاًیت تـ ایي هياُؼٍ مایٌل ایي ؿّه هياُؼٍ 

صـکت تزِات هغتلق آًِا ُـ ػّ اف یک ًوطَ آؿاف هیيًْؼ ّلیکي . ؿ ًام گؾاؿی کـػٍ اًؼکـػى کا

. هیـّػزِت ػؿًّی تیـًّی ّ ؿّصاًیت ت طـفمایٌل ت. هیکٌٌؼ  

 

ّ افهایو کـػى ًؼاىتَ تاىؼ، ػالهَ زـتَ کـػى تػلیل، هٌطن،  ؿیيَ تـ تا ُـ آًچَ کَهي هطلوا 

. ًؼاؿم  

 

. قایٌف ؾهاى گػنتَ تسیث یک عکف العول تؽ ضع ظیي تویاى آهع  

 

ّ ىگْكایی كـّؿیقی تلکَ یک کَ هي ٍضثت هیکٌن تـ ّؼ ُیچ چیق ًینت  یػؿ هْؿػ ایي مایٌن

تغآـیکَ ػالهَ آى تٌِا تا رٌگ ّ ماعتَ میامت مایٌل ؿا كامؼ . ؿ امتؽُاًت ّ اتتکاًیـّ، 

ّ مایٌل . تغآـیکَ آًِا ُوَ عـاكاتی تْػًؼ اػیاى ًوی تْاًنت کَ مایٌل ؿا تپؾیـػ. رؼال امت

مایٌل ػؿ ْٓل مَ ٍؼ مال اعیـصاالت عیلی . ُوَ عؼایاى عیالی ّ عـاكات آًِا ؿا اف تیي هیثـػ

ایي تغآـیکَ اف یک مْ تا ػیي ػؿ رٌگ تْػ ّ اف راًة ػیگـ تطْؿ . ؾاىتًاگْاؿ ؿا پيت مـ گ

. صلوَ ؿالهی میامتوؼاؿاى گیـ اكتاػٍ تْػ ؿؿیـ ىؼْؿی ػ  

 

تـای یک اکاػهی ایٌزا تـتیثاتی ؿا تـاٍ اًؼاعتَ ام کَ هي هیغْاُن کَ ایي هـکق ها ؿىؼ کٌؼ ّ 

. هخثت فًؼگی تاىؼ توْیتآى ُؼف ّ ْػٍ ّ هنایل ٌُـی ّهق ت رِاًی مایٌل  

 

هـػم، آى مایٌنی کَ صاػحَ ؿن اًگیق ُیـّىیوا ّ ًاگاماکی ؿا تویاى آّؿػ ّ ػؿآى تَ ُقاؿ ُا 

تا تثیٌٌؼ کَ آیا تغآـ میامتوؼاؿاى تْػ پـًؼگاى ّ ػؿعتاى تؼّى کؼام ػلیل اف تیي ؿكتٌؼ ُوَ ایي 
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ٌؼ تا ػؿ ُوَ اتؼاػ فًؼگی ّ ُویي مایٌل امت کَ کوک هیک -اًـژی اتْهی کاؿ هیکٌؼ یا عیـ 

کَ یهگـ تيـٓ. ؿػىؼْؿ تلٌؼ تـ ؿا تویاى آّ ، ّتـٍضت عْتعْؿاک تیيتـ، فًؼگی ْٓالًی تـ، 

  . ّ مایٌل تایؼ ػؿ تاؿٍ اػیاى ُن پـیياى ًثاىؼ. گـػػمایٌل تایؼ اف ػمت میامتوؼاؿاى تیـّى 

 

کَ آًِا ًیؿ اؾ اظیاى هتاثؽ  ًع ظؼ پؽیهاًی تْظتطاطؽی کَ ظؼ ؾهاى گػنتَ تا اظیاى قایٌف ظاًاى 

. تؽتیَ نعٍ تْظًعّ ههؽّط   

 

کَ رایقٍ ًْتل ؿا تؼمت آّؿػٍ تْػًؼ ّ ػؿ هْؿػ  هي تا تؼْی اف مایٌل ػاًاى ػؿ تواك تْػم

ُیوي تـًؼگاى رایقٍ ًْتل، مایٌل ػاًاى ػالیـتثَ، . ػیگـ هثاؿفٍ هیکـػًؼصوْم هي ػؿ کيْؿُای 

 ػ ایي اکاػهی ًوو عْاٌُؼ ػاىت ّ آًِا تاله عْاٌُؼ ّؿفیؼ کَ ٌُـهٌؼاى ىؼثات هغتلق ػؿ ایزا

. رلْ ُوَ اتؼاػ تغـیثی مایٌل ؿا تگیـًؼ  

 

یاؿی عْاٌُؼ ؿكوای ها کَ ػؿ آًِا مایٌل ػاًاى، ٌُـهٌؼاى، ػّکتْؿاى تنیاؿًؼ ػؿ ایزاػ ایي اکاػهی 

یایٌؼ ّ ٓـیوَ رؼیؼ فهیٌَ تضَیل ؿا هناػؼ عْاُین ماعت کَ تا تها تَ توام هـػم رِاى . کـػ

تطْؿ هخثت آى توْیَ ًوایؼ، ػؿ تيـیت ػين ؿا ٌـ کَ فًؼگی مایٌل ؿا تیاهْفًؼ، ٓـیوَ ُای ًْ ُ

. اهاػگی تگیـًؼؼ ّ تـای یک اًوالب ًِایی کَ یک صکْهت ّاصؼ رِاًینت، ٌٍّلا پغو ًوای  

 

تغآـیکَ اگـ عْػىٌامی عْاُؼ تْػ ّ ایي گام ًغنتیي اکاػهی رِاًی مایٌل هثتکـ، ٌُـ ّ 

اف چٌگال میامتوؼاؿاى تـایٌؼ ّ تایي ٓـین هؼؿت ُوَ رِاى آُنتَ آُنتَ توام مایٌل ػاًاى 

آًِا ٍاصة هؼؿت ًینتٌؼ تغآـیکَ مایٌل ػاًاى آًِاؿا صوایت . تَ پایاى عْاُؼ ؿمیؼمیامتوؼاؿاى 

ػهی یا اػاؿٍ چٌیي یک اکاّ ایي تغآـی کَ . ّمایٌل ػاى صاال تا یک هيکل ؿّػؿّمت. هیکٌٌؼ

. ػؿکاؿًؼ هِیا مافًؼای ّرْػ ًؼاؿػ کَ تَ آًِا هْاػ، ّمایل، هاىیي ُای کَ   

 

صوایت عْاٌُؼ کـػ، افیٌکَ آًِا هی ًگـًؼ ایي اکاػهی ؿا تؼّى کؼام امتخٌا توام مایٌل ػاًاى رِاى 

. ًَ ػؿ عؼهت فًؼگی تلکَ ػؿ عؼهت کيتي صیات ُنتٌؼکَ آًِا   

 

ضویوات مایٌنی یک کتاتغاًَ تقؿگ ػاىتَ تاىین تا ؿكوای ها تتْاًٌؼ ػؿ آى ها هیتْاًین کَ تـای ت

ػؿیي اکاػهی کاؿ هیکٌؼ ػؿ پِلْی آى  ّ تـکیة آى چٌاى تاىؼ کَ ُـ کل کَ. کاؿ ّ هطالؼَ کٌٌؼ

، هٌاتغ ػين ّ ایي تغآـیکَ اگـ تؼون ؿّصی ىوا ػؿ ىوا ػوین ًـّػ. تؼون ؿّصی ًیق ارـا کٌؼ

. ّ ىاػی ىوا ًوی ىگلؼاهی هیواًؼ، گل مؼاػت ػٍ تهضثت ىوا عْاب تـ  

 

. ٌفقایتؽای اًكاى ًَ ایٌکَ تانع اًكاى تؽای تایع قایٌف   

 

غـیة حاتت ىْػ اگـ آى مایٌل ػاًاًی کَ هؼؿت تیک هؼػگاؿ تقؿگ مثة الثتَ مایٌل هیتْاًؼ کَ 

اف میامیْى رؼا ىًْؼ هیغْاٌُؼ کَ ّ ػؿ ّاهؼیت مایٌل ػاًاى . ػاؿًؼ اف موت عْػ تـػاىتَ ىًْؼ

. آًِا ُوَ اصناك توَیـ هیکٌٌؼ. کَ ػّؿ ىًْؼّلی آًِا رای ًؼاؿًؼ   
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اصناك هیکـػ کاهال عْػ ؿا هوَـ ّ گٌِکاؿ کَ ػًیا ؿا ّػاع گلت الثـت اًيتایي ػؿ صالی 

ایي تن ُا ؿا تَ ؿییل روِْؿی اهـیکا تغآـیکَ ّی تاػج ىؼ کَ تن اتْهی ماعتَ ىْػ ّ

ُا ؿاى اكتاػ، الثـت اًيتایي تٌْىتي ًاهَ یامتوؼاّ ٌُگاهیکَ ایي تن ُا تؼمت م. کـػؿّفّلت تنلین 

امتؼوال ىًْؼ کَ عْامتاؿ آى ىؼ کَ ایي تن تایؼ امتؼوال ًيْػ ّ چٌیي توِا تایؼ ّهتی آؿاف کـػ ّ 

کی ػ هََ ای اّ تْػ؟ ّ ایي . ّلی ُیچکل پـّای هکتْب ُای ّی ؿا ًکـػ .ػیگـ چاؿٍ ای ًثاىؼ

  . ُا تالعـٍ تؼّى کؼام ػلیل تکاؿ اكتاػًؼ تن

 

آًِا تطْؿ اًلـاػی کاؿ کـػٍ ًوی تْاًٌؼ ّ آًِا تایؼ تضت ػمتْؿ . مایٌل ػاًاى صاال ػؿ هْیوَ اًؼ

ّ تَ ُویي هٌْال اػیاى ُن اف مایٌل ػاًاى . هٌاكغ صکْهت ػؿ رٌگ امت. صکْهت کاؿ کٌٌؼ

یک عالی تقؿگی ّرْػ . ؾُثی آًِاؿا افتیي هیثـػهافیٌکَ کيلیات آًِا عـاكات  صوایت ًوی کٌٌؼ

هضثت ّ تثنن ّهق ػاؿػ کَ هي هیغْاُن تا اکاػهی مایٌل، ٌُـ ّ عْػ ىٌامی کَ تـای فًؼگی، 

ّ آى  ّ هطلوا چٌاى ّهق تاىؼ تا یک تيـ عْب، هضیٔ پاک ّ عالٌ ؿا تویاى آّؿػ تاىؼ، پـ  کٌن

. تـُن فػٍ ػّتاؿٍ اصیا کٌؼػؿُن ّ کَ اًناى تا هضیٔ عْػ ؿا ؿّاتٔ ٓثیؼی   

 

 قالن ؼا تویاى ضْاُع آّؼظضالص ّاًدام ضْاُع ظاظ آًكت کَ قایٌف تؿؼگتؽیي کاؼی کَ اکاظهی 

. عیٌا هثل آًکَ هي ایي تالل ؼا ظاؼم تا ؼّزیَ ضالص ظیٌی ؼا تْخْظ تیاّؼم  

 

صة ػين، یؼٌی ایٌکَ ٍا -عالٌ ػیٌی ؿا تویاى آّؿػ اًناى هیتْاًؼ ػؿ ػؿّى عْػ ؿّصیَ 

ٍاصة تؼون ؿّصی تاىؼ ّ ُویٌطْؿ یک ىؼْؿ عالٌ عاهْىی ػاىتَ تاىؼ تا ٍاصة عاهْىی، 

. کٌؼ کَ تاػج تغـیة هنوت ػیگـی ىْػمایٌل ْٓؿی کاؿ ُیچ هنوتی اف   

 

آًنت کَ تا صال مایٌل تطْؿ تؼؿرَ ػّم تقؿگتـیي ّظیلَ ای کَ ایي اکاػهی اًزام عْاُؼ ػاػ 

ّ هـػم كؤ تَ اعتـاػات ّ کيلیات ل یک رِت یا ٓـف هؼلْم ًثْػ ػؿ مایٌ. تَاػكی ؿىؼ کـػ

صتی ػؿیي  .ػاىتَ تاىٌؼ( یؼٌی تـای چَ)تـای ُؼف آى اػاهَ هیؼاػًؼ تؼّى آًکَ کؼام ًظـیَ ای 

ػؿ عؼهت تغـیة ّلی ایي ُوَ مایٌل ّ کيلیات . صالت تَاػكی مایٌل ػمتاّؿػ فیاػی ػاىت

مایٌنی یک ّصؼت یک رِت عْاُؼ تغيیؼ ّ توام ىؼثات  تَ مایٌل( مالن)مایٌل عالٌ . امت

. کٌٌؼ تَ صیج یک ّاصؼ هکول کاؿىؼثات هزقا تلکَ تـتیة َ تَ ًٌؼ ًؼ کـػ تا تتْاٌؿا صاٍل عْاُ

  

 

چٌاى تغََی ىؼٍ کَ یک ىؼثَ تَ ىؼثَ كؼالیت هیکٌؼ  ػؿصال صاّـ ایي تـتیثی کَ مایٌلتَ 

ّلی رلْگیـی آى هوکي . اک ؿا تویاى آّؿػٍ امتایي یک صالت عطـً. پی ًویثـػای ػیگـی 

ىؼثَ صتی كِویؼى تَ توام هؼلْهات یک . ؽکاّت اًناى ًاهوکي تْػایي رلْگیـی تاماك . امت

مت كِویؼى تَ توام هؼلْهات ُوَ ىؼثات مایٌل عیلی کاؿ ًاهوکي ا. مایٌل یک کاؿ ًاهوکي امت

. ْتـ یک ؿاٍ ؿا ػؿیٌوْؿػ هیگيایؼّلی کوپی. تغآـیکَ هـق اًناى ایي ظـكیت ؿا ًؼاؿػ  

 

تا اقتفاظٍ اؾ کوپیْتؽ هیتْاى توام هعلْهات هؽتْطَ قایٌف ؼا خوع آّؼی کؽظ ّ تسیث یک 

.  قایٌف ّازع اؾ آى کاؼ گؽـت  
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. ًکات هتٌاهِ ؿا ًياًؼُی کٌؼکَ ُوچٌاى هیتْاًؼ هؼلْهات ؿا تطْؿی تـتیة کٌؼ ـتّ کوپیْ

ٌل ؿا تضیج یک ّاصؼ هٌظن تـتیة کٌؼ تا یک ىؼثَ ای آى تْؼ مایُوچٌاى هیتْاًؼ کوک کٌؼ کَ 

  . ػیگـ ػول ًکٌؼ اتىؼث

  

ایي ًظـیَ تایؼ تَ ُـ کٌذ ّ کٌاؿ . هنایل تنیاؿی ّرْػ ػاؿػ کَ اکاػهی رِاًی ؿّی آى کاؿ کٌؼ

صـً . ؿن ّ پـیياًی تیواؿینت. رِاى ؿمیؼٍ ىْػ کَ تؼتغتی یک پؼیؼٍ ای ؿیـ ٓثیؼی امت

ّ تِویي هٌْال اگـ کنی تـای روغ کـػى هال ّ . تَ ػالد ؿّصی اصتیاد ػاؿػگـكتي تـای هؼؿت 

. ػاؿاینت ایي ُن یک رٌْى امت  

 

تا صال ؿا اف عطـات کَ تا ىیٍْ فًؼگی کَ ها ّ تَ ُویي تـتیة ُـ گاٍ ها تْاًنتین کَ تيـیت 

( ِاًی هیـاًؼٌی آًکَ هاؿا تَ یک عْػکيی ریؼ)تکزا هیکياًؼ هاؿا ّ كتَ این ـػؿپیو گ

ؿا ماتن فًؼگی کـػى  ػؿ هْؿػ ایٌکَ تيیٍْ، ػؿآًَْؿت تَ ؿّىٌلکـاى ّ رْاًاى تاعثـمافین

تْرْػ آّؿػى یک آیٌؼٍ ػؿعياى ّ تـای هٌاػت ػاػى کاؿی اماًی عْاُؼ تْػ كـاهْه کٌٌؼ، 

مت، ػؿ اکاػهی رِاًی کَ اف ُـلضاظ تَ اتتکاؿ هتؼِؼ ا  .ًؼا ىْپؾیـ تقؿگتـیي چالو ؿا( ٓالیی)

. ػول پیاػٍ عْاُؼ ىؼ  

 

. ت قیاقیْى ازوك اؾ تیي ًطْاُع ؼـتقایي گیتی تع  

 

توام تيـیت تاتْت تـای ماعتي ػؿیؼٌی  -ایي ُوَ آًنت کَ آًِا ػؿ رِاى تؼول هیاّؿًؼ گـچَ 

 ها تَ آًِا ّ اگـ آًِا تایي تاکیؼ هیْؿفیؼًؼ. ها آًِاؿا تایي ػولکـػ ًغْاُین گؾاىت. اهاػگی هیگیـًؼ

. كگٌیؼتَ ایي تاتْت تیاؿا عْاُین گلت کَ ىوا عْػ   

 

اؿاهی عْاُؼ ٍلش ّ كْای  ؿاُـگاٍ ها اف میامیْى ّ ؿاُثاى عالٍی صاٍل کٌین، توام رِاى 

ٌؼ ىگلت ّ ؿًگیي کواى آهؼ ّ ػين ٍّلا هٌتيـ عْاُؼ ىؼ، گلِا عْاُ گـكت، عاهْىی عْاُؼ

تایؼ تویاى آّؿػ تا اػهی رِاًی مایٌل ایي كْا ؿا ها ػؿ ػمتاى ؿلٔ تْػین، ّ اک. ُْیؼا عْاُؼ ىؼ

ُْىیاؿ ّ كؼال ؿا تالىِای چٌاى اکاػهی رِاًی تایؼ . ایي ػمتاى ؿلٔ ػیگـ هؼؿت ًؼاىتَ تاىٌؼ

ػؿ هؼم اّلی تایؼ . تطْؿ هکول آگاٍ تاىٌؼ کَ ًتایذ ػولکـػ آًِا چَ عْاٌُؼ تْػتؼول آّؿًؼ تا 

. ؼٌّ ًظـیَ ػاػى کوک کٌآى ا ػؿ هؼلْم کـػى ًتیزَ توتزـتیات تَ مطش کْچک تؼول ایٌؼ تا 

هالکاى هٌاكغ هوـؿٍ ػؿصال صاّـ تَ ُقاؿاى اعتـاػات مایٌل ػاًاى ّرْػ ػاؿًؼ کَ اف راًة 

گاُی ًگؾاىتَ اًؼ کَ تَ هاؿکیت گؾاىتَ ىؼٍ اًؼ ّ ُیچُا ّىغَی عـیؼاؿی ىؼٍ ّ ػؿ فیـعاًَ 

. ىًْؼ تا هـػم افاى امتلاػٍ کٌٌؼػـَّ   

 

ًْ امتلاػٍ هیکٌین، فهیي اف ؿا آلْػٍ هینافین  ّ ایي یٌکَ ها هاًٌؼ ػیْاًَ ُا ؿّیَ ػاؿین، اف فهیي م

ىایؼ تنیاؿی اف كاتـیکَ ُا . ُـ اعتـاع ػؿ هنایل تـییـ هیاّؿػیک ّاهؼیت ؿّىي امت کَ 

ػؿیي  .تاىٌؼصاهی فًؼگی تِتـ  ی ؿا تویاى آّؿًؼ کَّمایللیؼات ػالیتـ یؼٌی هنؼّػ گـػًؼ تا تْ

پٌِاى کٌٌؼ کَ کيلیات مایٌنی ؿا اف چين تيـ كاتـیکَ ُا تاله عْاٌُؼ ّؿفیؼ کَ ٍْؿت هالکاى 

.ـماًؼتتَ هٌاكغ آًِا ّـؿ   

 



 
The Golden Future, The Greatest Challenge. 

 ایٌؼٍ ٓالیی -  تقؿگتـیي چالو ػؿ هواتل تيـیت 
 

70 

 

. ًی تانعؼّزا طؽیمَ قایٌكی ّاّلیي تؽکیة یکی اؾ ها تؽای ؾًعگی ایي هؽکؿ هي هیطْاُن کَ   

 

ّ ایي هطلوا . عْاُؼ ىؼت اؿفّین تـآّؿػٍ ػؿًّی ّ تیـًّی اًناى افُن رؼا ًینصال  تا گلتي ایٌکَ

آى ػؿیاكتَ ام ّ ىوا تَ هي هٌاتغ هٌامثی ؿا تـای . هوکي امت ّ ػؿ آى ُیچ هيکلی ّرْػ ًؼاؿػ

ّ ُـگاُی کَ . عْاُؼ گـػیؼمایٌل رِاى هثؼل وـکق ػیي ّ تتقّػی ایي را  ایي عْه تاىیؼ کَ

یة هیگـػًؼ، ػؿآًَْؿت صکْهت ّاصؼ رِاًی مایٌل ػاًاى اف ًظـ آًِا ؿامیامتوؼاؿاى تثیٌٌؼ کَ 

. ُن هوکي هیگـػػ  

  

چطْؿ هوکي . ایي یک ًظـ اصوواًَ امت. مایٌل ًثایؼ اًضَاؿ یک هلت ّ یا یک کيْؿ تاىؼ

ؼ ّ ٌامت کَ مایٌل ؿا اًضَاؿ کـػ؟  ّ ُـ کيْؿ تاله هیْؿفػ کَ مایٌل ػاًاى ؿا اًضَاؿ کٌ

یک ػول ّؼ تيـیت امت، یک کاؿ عالف ٓثیؼت ّ ایي . اعتـاػات آًِا ؿا پٌِاى ًگِؼاؿًؼ

. ُنتی امت  

 

. ُـ چیقی ؿا کَ یک كـػ ًاتـَ کيق هیکٌؼ تایؼ ػؿ عؼهت ُوَ تاىؼ  

 

 -هؼؿت ػؿ ػمت مایٌل ػاًاى عْاُؼ تْػ  ُوَ. ایي ػؿ تاؿیظ تيـیت یک اًوالب تقؿگ عْاُؼ تْػ

میامتوؼاؿاى  مایٌل ػاًاى تیاكتؼ ّ ٌُگاهیکَ هؼؿت تؼمت. آًِایکَ تَ ُیچ کل آمیة ًـماًؼٍ اًؼ

ّ کنیکَ تؼمت . آًِا مایٌل ػاًاى ؿا تـای اُؼاف عْػ امتخواؿ هیکـػًؼ. عْػ اف تیي هیـًّؼ

. اًناى امتعْػ تُْیي تَ کـاهت ایي ػیگـاى امتؼوال هیگـػػ   

 

تایؼ تلِوٌؼ آًِا . آًِا تایؼ اًلـاػیت عْػؿا تؼاًٌؼ. ؿا ػؿک کٌٌؼمایٌل ػاًاى تایؼ ػقت ّ ّهاؿ عْػ

  . امتخواؿ گـػیؼٍ اًؼکَ ػؿ ْٓل تاؿیظ آًِا تْمٔ ؿاُثاى ّ میامیْى 

 

. تاینتٌؼکَ ػیگـ آًِا هیغْاٌُؼ تَ پای عْػ م تؼاؿًؼ اػالصال ّهت آى ؿمیؼٍ امت کَ مایٌل ػاًاى 

ّ ُـ  تَ کؼام هلتی، ػیٌی تؼلن ًؼاؿًؼکَ آًِا ّ تگْیٌؼ مایٌل ػاًاى تایؼ آًوؼؿ رـات ػاىتَ تاىٌؼ 

ّ . ایي یک امتوالل تقؿگی عْاُؼ تْػ. ّهق عْاُؼ تْػآًِا اًزام هیؼٌُؼ آى ُوَ تـای تيـیت چَ 

. هي ػؿیي هْؿػ کؼام چیقی ًاهوکي ًوی تیٌن  

 

  : ؼاٍ آًكت( تعى) خكن
 

كؤ یک هنوت اف ّاهؼیت ایي اکاػهی تٌِا اکاػهی مایٌل ًغْاُؼ تْػ ایي تغآـیکَ مایٌل 

تایؼ هثتکـ تاىؼ ّ ػؿ عؼهت ٌُـ ایي اکاػهی . ایي اکاػهی تایؼ راهغ تاىؼ. ینافػفًؼگی اًناى ؿا ه

 مایٌل تـای ػًیای تیـًّینت، عْػ ىٌامی ّ ىؼْؿ تلٌؼ. ىؼْؿ تلٌؼ ُن تاىؼعْػ ىٌامی یا ّ 

. تـای ػًیای ػؿًّینت ّلیکي ٌُـ ػؿ تیي ُـ ػّ رِاى یک پل امت  

 

ػؿ تـ عْاُؼ ػاىت کَ یکی اف ػیگـ هزقا ًغْاٌُؼ  ػوؼٍ ؿاافیٌزامت کَ ایي اکاػهی مَ ىاعَ 

. آًِا ؿا رؼاگاًَ ًام گؾاؿی کـػٍ اینّلی كؤ ها تطْؿ اعتیاؿی . تْػ  
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ُا، تغٌیک ّ ؿّىِای ؿا تویاى آّؿػ کَ تَ اًناًِا  اف ُوَ تٌیاػی تـیي چیقایٌنت کَ چٌاى ٓـیوَ

تـ ّؼ ّرْػ اًناى ًثاىؼ ىؼْؿ ػالی ّ یویٌا ایي عْػ ىٌامی یا . ؼٌػؿ عْػ ىٌامی آًِا کوک کٌ

کَ آًِا ػىوي یکؼیگـ ایي هاتل هثْل ًینت . تغآـیکَ ایي ىؼْؿ تلٌؼ ػؿ رنن اًناى فًؼگی هیکٌؼ

تَ ىوا هیگْین ّ ػمتِاین ًیق  ؿاهي یک چیق. صوایت هیکٌٌؼتَ ُـ ًضٍْ ای آًِا اف ُوؼیگـ  .تاىٌؼ

یک ُوکاؿی . ُاین تگْین کَ چٌیي کٌٌؼ صـکت هیکٌٌؼ تؼّى آًکَ هي تؼمتُوقهاى تا اىاؿٍ 

. تیي ُـ ػّ هْرْػ امتػوین ّ ُوقهاى   

 

ىوا  ُـػّی ّ ىؼْؿ رنن چیق ُا ًياًؼٌُؼٍ آًنت کَ ىوا ؿاٍ هیـّیؼ، ىوا هیٌْىیؼ، ّ ُوَ ایي 

. ّاصؼ هٌظن ّ تاُن تنتَ اًؼیک   

 

اقی ؼا تعقت ضْظ نٌضْظؼا نکٌدَ کٌیع تا نعْؼ عالی یا خكن ایي ًاهوکي اقت کَ نوا 

.  تیاّؼیع  

 

ىوا ّرْػ عْػؿا اف . عْػ تاىیؼرنن ّرْػ تاًـا ػّمت ػاىتَ تاىیؼ ّ ىوا تایؼ یک ػّمت تقؿگ 

عؼهت  پیِن ػؿ ىوا ىة ّ ؿّفرنن ّ ایي ؿا تیاػ ػاىتَ تاىیؼ کَ . الْػگی ُا پاک مافیؼُوَ 

صزـات هـػٍ ؿا ٌؼ، هاًٌؼ عْؿاک ىوا ؿا ُْن هیکٌؼ، عْؿاک ىوا ؿا تغْى تثؼیل هیکىوامت 

. هیثاىیؼؿـم ّ ىوا ػؿ عْاب ىیـیي  عاؿد هیکٌؼ ّ اکنیزي تافٍ ؿا تْرْػ ػاعل هیکٌؼرنن اف 

  

 تؼىّ ایي ػؿصالینت کَ ىوا آًوؼؿ اف . ىوا ّ فًؼگی ىوا ُـ چَ ؿا اًزام هیؼُؼ یتـای توا رنن 

اػیاى الٍّ آى ّ تـػ. ایؼْػٍ ثُن ً هوٌْىعْػ رنن صتی ىوا ُیچ گاُی اف  کَُنتیؼ مپاك عْػ ًا

ىوا ػىوي ىوامت، ّ رنن عْػؿا ىکٌزَ کٌیؼ، ّ ایٌکَ  تؼىىوا ُن تَ ىوا هیاهْفاًٌؼ کَ چطْؿ 

ُن ػالیتـ رنن اف هي ُن هیؼاًن کَ ىوا . عْػ ؿا آفاػ مافیؼ آىتؼلوات عْػ ّ هتؼى اف یا ایٌکَ 

ىلوت ّویوَ یا اّاكَ  ػين ّّلیکي . ؼیٍّل تاىعیلی ّ ّـّؿت آى ًینت کَ تا آى ػاؿیؼ 

رنن ّ ُـ هؼؿ کَ  .امت ّـّؿتتَ ػين ّ هضثت تطْؿ هکول ّرْػ ىوا هْت تـای . ًینتٌؼ

هتضؼیي آًِا . تْرْػ هیایؼػؿىوا ىوا تٌؼؿمت تاىؼ تَ ُواى اًؼافٍ اهکاى اًکياف ىؼْؿ تلٌؼ 

. ٓثیؼی یکؼیگـ اًؼ  

 

ُـ تٌیاػی ّؿت ػاؿین کَ تطْؿ تَ یک ًظام تؼلیوی رؼیؼ ّـهطؼی ّ ک لی تطْؿ ػؿ رِاى ها 

ػؿیي هْؿػ ُـ . تؼثاؿت ػیگـ تا تؼون ؿّصی هؼـكی گـػػ -کنی ؿا تَ آؿاهو هلة هؼـكی کٌؼ 

عْػ ًینتیؼ، ىوا ًویتْاًیؼ رنن ّ تغآـیکَ ىوا هيلن عْػ تاىؼ رنن اهاػٍ تاىؼ تا هيلن کَ تایؼ 

. هيلن ّرْػ ػیگـاى تاىیؼ  

 

.  اقتاًكاى خكن ی ظؼ توام ُكتپ ؽ اقؽاؼ تؽیي چیؿ   

 

تا امـاؿ ّ كؼالیت ُای آى هلثا تضوین ٍْؿت ، ّؿفیؼتایؼ ػين ّ تا ایي پـ  امـاؿ تـیي ّرْػ 

ّرْػ ىوا تَ ىوا تطْؿ ّاّش اىاؿٍ . تْػًؼرنن لیکي تؼ تغتاًَ اػیاى تطْؿ هکول هغالق . ػگیـ

ؿاُثیي ّ یا ػؿ هْؿػ صکوت ّ امـاؿ رنن ؿا ػؿک کٌؼ، ّی ُیچگاٍ ػؿ هْؿػ هیؼُؼ کَ اگـ کنی 
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ّ ػؿ ػؿّى امـاؿ ُویي . ؿا ػؿ عْػ عْاُؼ یاكت امـاؿ تـیيّی تقؿگ. عؼا تيْیو ًغْاُؼ کـػ

. هـاؿ ػاؿػهؼثؼ ىؼْؿ تلٌؼ ىوا رنن   

 

تلکَ ًَ عؼاًّؼ تاالی مـ ىوا تلٌؼ عْػ آگاٍ ىْیؼ ػؿ آى ٍْؿت ىؼْؿ  افّ ٌُگاهیکَ ىوا یکثاؿ 

اًناًِای ػیگـ ؿا ػاؿػ، اف هْرْػات فًؼٍ ػیگـ تـام تٌِا چٌیي ىغٌ اص. ػؿ عْػ ىوامت

تـعْؿػاؿ ُنتٌؼ کَ ایي ىغٌ ى امـاؿ ااف چٌهاًٌؼ ّی غآـیکَ آًِا ًیق پـمتاؿی هیکٌؼ ت

  . تـکت ؿٌای فًؼگینتاف کَ ایي ُن عْػ آًِا تٌِا عْػؿا تيکل هغتلق اظِاؿ هیکٌٌؼ . امت

 

. هٌثع اصلی ؼا یاـتَ اقتّی کلیع  یکثاؼ کَ اًكاى ظؼ ضْظ نعْؼ عالی ؼا ظؼیاتع،  

 

ایي ؿا ًوی آهْفاًؼ کَ تـ ّ کـػى ؿا ًوی آهْفاًؼ،  عْػ هضثترنن ُـ آى آهْفىی کَ تَ ىوا تا 

هاتلیت آًـا ًؼاؿًؼ کَ تَ ىوا كـّ ؿّیؼ رنن ، تَ ىوا ًوی آهْفاًؼ کَ ػؿ امـاؿ عْػ هِـتاى تاىیؼ

. ؼتیاهْفاًؼ کَ چطْؿ تَ ىؼْؿ ػالی عْػ ػاعل ىْی  

 

 ىؼْؿػالی هْوْى ّىوا ّ ُـ آى تؼلیوی کَ رنن . رنن اّلیي فیٌَ امت. ؿاٍ آًنت( تؼى)رنن 

ایي طلوا ًَ تٌِا کاكی ًینت تلکَ کاهال هْـ ُنت، تغآـیکَ ؿا هْؿػ تضج هـاؿ ًویؼُؼ ه

امت کَ ىوا ایي تٌِا ػؿ ٍْؿت ىگلتي ىؼْؿ ػالی . آهْفه صالت تغـیثی عْػ ؿا ػّام هیؼُؼ

ؼ، ػؿ ػًیا ىوا فیثایی یاّ ایي صالت ىوا ؿا ّاهیؼاؿػ کَ چیقی ؿا تغلین کٌ تغـیة ًگِویؼاؿػؿا اف 

. یاّؿیؼتّ امایو فًؼگی تیيتـ ؿا تویاى   

  

ٌُـ تاله ىؼْؿی اًناى امت تا . افیٌـّمت کَ هي هیغْاُن ٌُـ هنوت ػّم ایي اکاػهی تاىؼ

؛ ایي ؿا ػپـ  اف هنـت تنافا تیيتـ ، فیثایی ؿا کيق کٌؼ، فًؼگی ىوفیثایی ؿا تغلین کٌؼ

. ؼیگیـتريي  کٌیؼ ّ فًؼگی ؿاّ ىاػی تیاهْفاًؼ تا ؿهٌ    

 

. ّ هنوت مْم مایٌل هثتکـ امت  

 

ؼا تویاى هیاّؼظ، قایٌف هیتْاًع زمیمت تیؽًّی ؼا کهؿ کٌع ّ نعْؼ ٌُؽ هیتْاًع کَ ؾیثایی 

. عالی هیتْاًع کَ زمیمت تاطٌی ؼا ظؼیاتع  

 

اُویت ػؿرَ ػّم ػؿهنایل ػیگـ َ ُو. کاهل مافػؿا  یـٍ هیتْاًؼ کَ ُـ ًظام تؼلیوهتؾکهنوت  َم

ؼ، تـای ٌهلیؼ ًثاىٌؼ تـای اُؼاف ػیگـ هلیؼ تاىؼ ّلی تـای اًکياف ؿّصی ًؼ ّ هیتْاًهـاؿ ػاؿ

ّ اگـ کنی ّرؼ ؿّصی ؿا . ؼٌ، اؿاهی ّ ؿمیؼى تَ هٌثغ ٍلش هلیؼ ًثاىعْىی ّهنـت، ػين

اّ اف ؿصن تا گْؿ یک فًؼگی یکٌْاعت . ّ ؿیـ ّـّؿی هیثاىؼفًؼگی اّ ُیچ  تزـتَ ًکـػٍ تاىؼ

امت، ّی ًـوَ ای ًنـاییؼٍ ّ تـای رِاى تضلَ ای تغآـیکَ ّی ؿهٌ ًکـػٍ . گؾؿاًؼٍ امتؿا 

   . ًگؾاىتَ امتتاؿث 

  

ثغيؼ، عْىی ّهنـت تیاّؿػ، آى تفیثایی تَ تَ رِاى چیقی یک ىغٌ ػیٌی آًنت کَ تٌظـ هي 

ػ، تافٍ تاىؼ ّ تیاّؿچیقی ًْ تاؿاهـاى . تاىؼؼاىتَ ً َماتوکَ ؼ یريي تگیـچٌاى تی تیاؿّػ، هن
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تَ توام آى . ػیي ُیچ گاُی تَ چٌیي ٓـیوی تؼـیق ًيؼٍ کَ هي تؼـیق هیکٌنلیکي . گلِا تيگلؼ

آى تؼـیق ُا تَ تيـیت . ؿلٔ حاتت ىؼًؼ فىت ّکَ ػیي تؼـیق ىؼٍ تطْؿ کاهل ٓـیوَ ُای ػیگـ 

ػؿ تؼتغتی ؿا آًِا توام تيـیت . ىضالی، فیثایی ّ ػين تـمٌؼعْىٌْػی، عْ تَ اّد وک ًکـػ تاک

ىوا  فیـ ػٌْاى تاتؼیت تَآفاػی ؿا ًیاهْعتَ ّ تـػکل ىوا آًِا تَ . ّ ػؾاب ؿـم ًوْػٍ امت

ْل پآعٌؼ ُا، تاتؼیت تَ آى کناًیکَ کَ تَ تاتؼیت تَ کی ؟ تاتؼیت . تـػٍ گی ؿا تضویل ًوْػٍ اًؼ

ّ هنلن ، تاتؼیت تَ آى کناًیکَ هؼؿت ػاؿًؼ ّ عالٍَ آًکَ تاتؼیت تَ آًاًیکَ هٌاكغ ىاى هوـؿ ػاؿًؼ

. امت  

 

. ؼالهی اًعاضتَ اقتیک اللیت کْچک اؾ لؽى ُا توام تهؽیت ؼا ظؼ زلمَ   

 

. مافػتؼىکل ّ هـیِ ؿا ػگـگْى تٌِا یک تؼلین هٌامة هیتْاًؼ کَ ایي صالت   

 

اف یک ػّؿًوای هي ػؿ هْؿػ اکاػهی مایٌل هثتکـ، ٌُـ ّ ىؼْؿ ػالی هي ًظـ تؼثاؿت ػیگـ 

ُنتی ّ فیـکی تیيتـ تیؼاؿ  ، تیک تؼى مالن، ىؼْؿاًناى تَ یک رنن ىاینتَ. ػیي ّاهؼینت

ت، ّ تزول کَ ُنتی آهاػٍ امت تَ ها تنپـػ، ُوچٌاى توام آى مِْلت ُا، ًؼوا. ًیافهٌؼ امت

. ّـّؿت ػاؿػ  

 

هگـ ىوا تیيتـ تَ تاعیـ اػاهَ هیؼُیؼ ّ . کَ رٌت ؿا ُویي صاال ّ ایٌزا تؼُؼ ُنتی اهاػٍ امت

پیيٌِاػ تؼلیوی هي ایٌنت کَ رٌت ایٌزامت، رٌت ػؿ راُای . رٌت ُویيَ تؼؼ اف هـگ هیثاىؼ

تـای ػين ّؿفیؼى ُیچ . اصتیاد ًینت ّ تـای عْىضال تْػى تَ آهاػگی گـكتيػیگـ ًینت، 

. ٔ کوی تیؼاؿ، یک کوی ُْىیاؿ ّ کوی آگاٍ تاىیؼكو. ّـّؿت ًینت اًظثآی  

 

:آیٌعٍ طالیی   
 

ّ ػؿ هْؿػ آى هيکالتی کَ هـػم مغي هیـاًٌؼ عٍَْا .  ؼًفیاػی ّرْػ ًؼاؿهيکالت صویوت ػؿ 

ّ ایي   .ػؿ ؿاپْؿ کوینیْى رِاًی کَ تضت ػٌْاى آیٌؼٍ هيتـک ها تٌيـ ؿمیؼٍ امتآًکَ 

ىوا . ایٌِا هيکالتی ًینتٌؼ کَ ؿاٍ صل ًؼاىتَ تاىٌؼ. اًؼ هيکالت تٌِا هؼلْل ّ تغو ُای كـػی

. لیکي ایي یک مٌزو هْهتی امت. ؼهیتْاًیؼ آًـا افتیي تثـی  

 

ّـّؿت هثـم امت، ّ ها تَ یک اکاػهی یک صکْهت رِاًی یک . تٌِا تَ ػّ چیق ّـّؿت امت

ى ًثایؼ ارافٍ ػاػٍ تَ ُیچ مایٌل ػا. رِاًی ّـّؿت ػاؿین کَ عاً تـای اتتکاؿ ّهق ىؼٍ تاىؼ

. ؼًىْػ تا چیقی تغـیثی تناف  

 

. صال ها هیتْاًین کَ تویاى آّؿػى یک رِاى ؿا اػاؿٍ کٌین. صاال یک كـٍت تقؿگ امت  

 

تطاطؽیکَ هؽظم تٌِا ّلتی تؽییؽ ؼا پػیؽا هیهًْع کَ تست ، اقتطالیی ایي تسؽاى یک تسؽاى 

.  ـهاؼ تؿؼگ ّالع نًْع  
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کَ ػیگـ هاتل ّلی ها صاال تضؼی ؿمیؼٍ این . تضول هیکٌٌؼهـػم  ىت تاىؼتـػاهاتل اگـ یک تضـاى 

. تاهی ًینتّ یا تـای ؿاپْؿ ُای آًِا ّهت ػیگـ تـای کوینیْى . تضول ًینت  

 

یؼٌی ایي . پیيکو ىًْؼآًِا تایؼ تطْؿ عیلی ؿّىي تَ توام تيـیت . ایي هيکالت عیلی ماػٍ اًؼ

تـای پغو كؤ . ًِاؿا اػاهَ هیؼُیؼّ صاال ُن تْرْػ آّؿػى آهيکالت اف ٓـف ىوا تویاى آهؼٍ اًؼ 

ّ کيیؼٍ ها تایؼ اف صوایت عْػ ػمت کَ تا ُـ کل تایي آگاٍ ىْػ ّـّؿت امت اگاُی ػظین یک 

رِاًی تاىؼ هلل یک ىِـًّؼ تطْؿ هخال اگـ کنی تغْاُؼ کَ . اهؼام ّؿفینػولی  گام ُایچٌؼ ت

ُیچ هلتی  ّهتؼلن تَ ِـًّؼ رِاًی تْفیغ کٌؼ تا ّی هـتْٓیک پامپْؿت تضیج ىهتضؼ تایؼ تَ اّ 

چٌیي . هثؼل هیگـػًؼایي تٌِا گاهِای کْچک اًؼ ّلی آًِا عیلی فّػ تَ اهؼاهات تقؿگتـ . ًثاىؼ

. اهؼاهات کْچک یک صالت اًگیقًؼٍ ؿا تویاى عْاُؼ آّؿػ  

 

چٌاى . ّػؿّ ًيؼٍ تْػاًناى ُیچ گاُی تَ چٌیي هنْلیت متـگ ؿ. تَ هنْلیت عْػ هتْرَ تاىیؼ

. ؼ ّ یا اف ُنتی عْػ هضْ ىْػهنْلیتی کَ یا فهاى گؾىتَ ؿا تکلی كـاهْه کٌ  

 

ّ ػمت ُای ها آى ٓاهت ؿا ػاؿػ، ٍـكا . ایي فهیي یک رالل، یک راػّ ّ یک هؼزقٍ عْاُؼ تْػ

اف  اًناى ُیچ گاُی ٓاهت عْػ ؿا تـای اًکياف، ىگلتي،. ًْؿفیؼٍ اینؿا ها تا صال ایي تاله 

ؿا ّ تکویل کـػى ؿّایت تغو صالت ؿمیؼى تَ ها تـای کَ نت تغآـیّ ایي  ػمت ًؼاػٍ امت

. ینًؼاػٍ اچاًل   

 

آیٌؼٍ تایؼ هکوال ػؿ . ایي اٍطالصات تـك آّؿًؼ. تایؼ تٌِا یک اهیؼ ّ یک كـٍت تاىؼآیٌؼٍ ًَ 

ى ُیچ گاُی ٓالیی ّ آى فهاها تا یک ًظـیَ فهاى گؾىتَ ٓالیی فینت کـػٍ این . ػمت ها تاىؼ

. ًثْػٍ اًؼ  

 

.  عزال ها هیتْاًین کَ یک آیٌعٍ ای ؼا تویاى آّؼین کَ ّالعا طالیی تان  

 

ط ًؼاػٍ  اًناى ًْ تقؿگتـیي اًوالب عْاُؼ تْػ: افیٌزامت کَ هي هیگْین کَ ػؿ رِاى تا صال ؿ 

ن کَ افاى تؼتغتی ُا ُنتین پل هیتْاًیگاٍ افیٌکَ ها ػؿ هْؿػ رِاى کٌَِ ّ تؼتغتی ُای آى آ. امت

رؼیت ُا، توام ػَثاًیت ُا، توام آى ّ ها هیتْاًین اف توام صنؼُا، توام . رلْگیـی ًیق تؼول آّؿین

. هغـب رلْگیـی ًوایینرٌگِا ّ توام آى توایالت   

 

هاؿا تَ ُـًام فیثا هـتاًی تا اًناى ًْ توؼٌی آًنت کَ ػیگـ ها تَ ُیچ کل ایي ارافٍ ؿا ًؼُین 

. ٌؼٌک  

 

تغْامت اؿهاًِای عْػ، تَ ؽّم ّ  اماك ًَ تَ عیاالت ػیگـاى تلکَ تٌِا تَها تَ فًؼگی عْػ 

ػیگـ ّ ها لضظَ تَ لضظَ فًؼگی هیکٌین، ها تَ ّػؼٍ ُای كـػا ّ كـػا . عْػ اػاهَ هیؼُینتَیـت 

. كـیة ًوی عْؿین  
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ْاُع نعٍ ًطصاـی ّم ّ ًطْاُع تْظ، اّ یک پعیعٍ هعااًكاى ًْ یک نکل تِثْظ یاـتَ اًكاى لعین 

.  تْظ  

 

اًناى ًْ هطلوا یک اًناى تافٍ عْاُؼ تْػ، هيـّٓ ًغْاُؼ تْػ، هلت ًغْاُؼ ػاىت، ػیي ًغْاُؼ 

. تثؼیِ هـػ ّفى، میاٍ ّملیؼ، ىـم ّؿـب، ىوال ّ رٌْب ًغْاُؼ ػاىتػاىت،   

  

ْاًؼ عْىی فًؼگی کَ چطْؿ هیت اًناى ًْ ًوک ایي کـٍ فهیي عْاُؼ تْػ ّ كکـ آى ایي عْاُؼ تْػ

مافػ ّ  تیيتـؿا ًْ آّؿی تیيتـ ؿا تویاى آّؿػ، اًناًیت  یؼٌی -ّ لؾت فًؼگی ؿا تیيتـ مافػ 

  . ىلوت ؿا تیيتـ مافػ

 

تا ػين ٍّلا، هؼَْم، اكـاػ ی ػؿ ها یک ػگـگًْی هکول تْرْػ آهؼٍ هیتْاًؼ، ها هیتْاًین هـػه

تـای ّ  آفاػیياى کوک هیکٌٌؼػؿ ؿا َ یکؼیگـ هـػهی کَ تا آفاػی ًلل هیکيٌؼ، آى هـػهاًی ک ىآ

. ؿا تویاى آّؿین ٍ اًؼیکؼیگـ ػؿ تغلین ّ ػقت ّ اصتـام صوایت کٌٌؼ  

  

.  ًْ، تؽای تهؽیت ّازع یک اعالى ضْاُع تْظاًكاى ًْ تؽای تهؽیت   

 

ایي چٌاى صالتی ًینت . ایي یک هْهغ تقؿگ ّ ًیکثغت امت کَ ها ػؿیي صالت تضـاًی هـاؿ ػاؿین

کـٍ فهیي ؿا اف تیي هیثـػ تلکَ تٌِا کلیناُا ّ میامتوؼاؿاى ّ آى کناًیکَ تَ فهاى گؾىتَ کَ 

. ؼ، ؿا اف تیي هیثـػچنثیؼٍ اً  

 

تَ ّهت هٌامة آى تَ هیؼاى آهؼٍ کَ ایي چالو مایٌل . ػؿ هْؿػ آیٌؼٍ ّـّؿت تَ تيْیو ًینت

. ّ هواتلَ ًوایؼؿا هثْل   

 

ّ  ؿیيَ ُای هؼْالت تاعثـ هینافػ افَ توام تيـیت ؿا ایي یک كـٍت ٓالیی امت تغآـیک

. ػؿ آى ٍْؿت ؿاٍ ُای صل ػؿ صویوت عیلی آماى هیثاىٌؼ  
  

یاىپا  

  

 


