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2931 هام نابآ9 ات4 ملع جیورت هتفه همانرب
ناکم همانرب ناونع زور

دالیم جرب
03:41-61 تعاس

 و يروانف و تاقیقحت مولع ترازو مرتحم تسرپرس روضح اب هیحاتتفا
روشک ییارجا و یملع نالوئسم زا يدادعت

ایرپ بآ ملیف زا ریدقت

ملع جیورت هتفه هیحاتتفا نابآ4 هبنش
اههناسر و ملع

دالیم جرب
61-91 تعاس

 ،رفیمراص ،یبارت ،هانپنادزی ،بیکشیبجر رتکد نایاقآ ،قاجا رتکد مناخ
روپنایرافص و سمش

 هناسر رد ملع جیورت هاگیاج
؟تساجک یملع

 و اههاگشناد زا يدادعت
یملع زکارم

 مولع و یسانشسونایقا هاگشهوژپ ،نارهت هاگشناد زا نازومآشناد دیدزاب
 یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ ،نایور ياههاگشهوژپ ،يوج
 ،یندعم تافاشتکا و یسانشنیمز نامزاس هزوم ،تعنص هاگشهوژپ ،هلزلز
 هزوم ،تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،يروانف و مولع هزوم

 یمالسا دازآ هاگشناد ،يژرنا هزوم ،روشدور هاگورین ،ناریا قرب تعنص
هغارم

 زا يدادعت زا نازومآشناد دیدزاب
یملع زکارم

هبنشکی
نابآ5

 زکارم ،هاگشناد
مدرم و یملع

 و ناناوجون و ناکدوک هدنسیون ،ینامرک يدارم گنشوه تارطاخ نایب
دیجم ياهناتساد هدنراگن

-شناد اب هناتسود تفگ و پگ
 و ییامنهار عطقم رد رسپ نازومآ
 ياقآ طسوت یکدوک تارطاخ نایب

ینامرک يدارم
تعاس دالیم جرب

81-03:41  ،نایرهم سدنهم ،نایریشدرا سدنهم ،بیقن سدنهم ،یلاصو رتکد نایاقآ
یناخلداع رتکد

 هب ملع زا هماع كرد هنوگچ
؟دنکیم کمک تعنص هعسوت

 نابآ6 هبنشود
 ،تعنص زور
 كرد و هعماج
ملع زا هماع

سمش ناویا رالات
00:9-51:21 تعاس

ایندمحا رتکد مناخو نایروصنم رتکد ،نایدیشر رتکد نایاقآ یگدنز و تمالس هبنش هس
نابآ7

 و ملع زور
یگدنز

سمش ناویا رالات
03:41-81 تعاس

 مناخ و عراز رتکد ،اینرهم رتکد ،شیورد سدنهم ،یمیقم رتکد نایاقآ
درفنم یسراف سدنهم

 نارحب و اوه یگدولآ اب هلباقم
هلزلز

تعاس دالیم جرب
81-03:41 ینیما ،يرادنایم رتکد ،ینیمگ رتکد ،ییاضرخیش رتکد نایاقآ

،کیزیف خیرات شقن
 رد تایضایر و یسانشتسیز

ملع شزومآ

 نابآ8 هبنشراهچ
 و ملع خیرات زور
 يارب ییاهدربهار

تعاس دالیم جربملع شزومآ
02-81 زومآنف كراپ يراکمه اب ملع بش يارجا ملع بش

تعاس دالیم جرب
91-61 ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدراهچ ياطعا مسارم

هرود نیمهدراهچ
ملع جیورت هزیاج

 نابآ9 هبنش جنپ
ملع جیورت زور

هیماتتخا
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2931 هام نابآ4 ملع جیورت هتفه هیحاتتفا همانرب
همانرب تعاس

ناریا یمالسا يروهمج دورس و نآرق توالت 04:41-03:41
)دالیم جرب لماعریدم( نایسراپ رایشوه دازرف سدنهم ياقآ بانج مدقمریخ 05:41-04:41

)ناریا ملع جیورت نمجنا هریدم تئیه سیئر یمیدق رتکد مناخ( ملع جیورت هتفه یفرعم 01:51-05:41
يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو تسرپرس یقیفوت رتکد ياقآ بانج ینارنخس 02:51-51 ٫ 01

ایرپ بآ ملیف زا ریدقت 03:51-02:51
روشک ییارجا و یملع هبتریلاع نالوئسم روضح ابهاگشیامن حاتتفا 00:61

ملع جیورت هتفه هاگشیامن زا دیدزاب و ییاریذپ
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ملع جیورتهتفه هیحاتتفا-1
     و یـملع نالوئـسم زا يدادـعت نیـنچمه و يروانف و تاقیقحت مولع ترازو مرتحم تسرپرس روضح اب هیحاتتفا مسارم

 هب ینادردق و ریدقت زین ایرپ بآ ملیف نادرگراک زا نینچمه زور نیا رد .دش رازگرب نابآ4 خروم هبنش زور رد روشک ییارجا
.دندرک نایب هعماج رد ملع هاگیاج و ملع صوصخ رد ار ياهدنزرا نانخس زین یقیفوت رتکد ياقآ و دمآ لمع

      نـیا رد هـک ؟تـساجک یـملع ياـه هناـسر رد ملع جیورت هاگیاج هک دوب نیا دش حرطم زور نیا رد هک يرگید ثحبم
  ،سمـش یـلع ،رفیمراص يدهم ،یبارت داوجدمحم ،هانپنادزی مارهش سدنهم ،بیکش یبجر اضردمحم رتکدنایاقآ صوصخ
.میزادرپیم هدش رکذ دارفا بلاطم نایب هب همادا رد هک دندرک نایب ار یبلاطم قاجا ارهز رتکد مناخ و روپنایرافص شوایس

 هاگشیامن شخب هس رد مسارم ،دش زاغآ دالیم جربيرلاگ رد نابآ مراهچ هبنش زور رهظ زا دعب3 تعاس ملع جیورت هتفه
 تد ـ م رد یـملع ياهنمجنا و اهداهن ،اهنامزاس يراکمه اب ناریا ملع جیورت نمجنا طسوت یملع ياهدیدزاب و ینارنخس و
  اـه ینارنخـس نتم هچنانچ هک تسا رکذ نایاش شرازگ نیا رد دوجوم بلاطم نتم توافت صوصخ رد .دش رازگرب هتفه کی
   یتوـص ياـهلیاف يور زا تروص نیا ریغ رد و تسا هدمآشرازگ رد قیقدیتروص هب ،دنشاب هدشلاسرا نانارنخس طسوت
.تسا هدش جرد و يزاسهدایپ ،هتفه مسارم زا دوجوم

       ياـقآ باـنج سپـس ،دـش شـخپ نارـیا یمالسا يروهمج دورس و میرک نآرق تایآ زا یتوالت ادتبا هیحاتتفا مسارم رد
       هریدـم تـئیه سیـئر یمیدـق رـتکد مناـخ و دنتفگ مدقمریخ راضح هب دالیم جرب لماعریدم نایسراپ رایشوه دازرف سدنهم
      تـسرپرس یقیفوـت رـتکد ياـقآ باـنجنآ زا سپ .دنتخادرپ ملع جیورت هتفه ياههمانرب یفرعم هب ناریا ملع جیورت نمجنا
.تسا هدمآاهینارنخس نیا حرش ریز رد هک دنتشاد نایب ملع جیورت باب رد یتانایب يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو

دالیم جرب لماع ریدم ؛نایسراپرایشوه دازرف سدنهم ياقآ
    اـت اـم کـیمداکآ ياهاضف هکنیا و دروخب مدرم درد هب هک میشاب هتشاد یملع هک تسا نیا یعامتجا مولع نادنمشناد ۀغدغد
 رارق مدرم رایتخا رد ار ناشملع و هدش جراخ دوخ یملع ریازج زا و دننک رارقرب طابترا مدرم ياههدوت اب دناهتسناوت دح هچ
.دنهد
:دراد دروکر دنچ نایناریا یلم نامدای ناونع هب دالیم جرب

؛تسایند یطاخم ياهجرب نیب ردیطاخم سأر ةزاس نیرتروطق-1
؛تسایند یطاخم دنلب جرب نیمشش-2
 .دناهدوب نآ حارط یظفاح رتکد ياقآ .تسا هدش هتخاس روشک لخاد یسدنهم-ینف ناوت ساسارب دالیم جرب-3

   هـک تـسا نیا دنمزاین رما نیا .میناوتیم هک میدرک تابثا ییارجا ياههزوح رد هک تسا ام روشک يارب یملع راختفا کی نیا
    هـک یناـمز یـیارجا ریدم کیًالثم .دوش لیدبت هعماج رد یمومع قافتا کی هب و هدرک رارقرب طابترا مدرم ةدوت اب دناوتب ملع
  دوـخ ۀتساوخ و دورب لخاد یهاگشناد و یملع ياضف يوس هب هکلب ،دورن نیچام و نیچ غارس دباییمن و دهاوخیم يزیچ
      يرواـنف زا یـشخب ناوـنع هـب هـک تسا دالیم جرب نآ زراب قادصم هک .دراد دوجو ام روشک رد ناوت نیا اریز دنک حرطم ار
       رد هـک تـسا یـنارمع تاـقافتا ياـهنم نـیا .دنزیم ار مامت و مات فرح یتاسیسأت و یسدنهم-ینف ۀتشر هدزیس رد یلخاد
.تسا ،دهد یم يور یگرزب تاقافتا هچ نآ ریز رد هک مینادیمن اما میوشیم راوس هک ییاهراطق ،اهلپ ،اههداج
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    يارـب مـلع يزاـس   یموـمع اـهنآ زا یـکی و تسا جرب ياهتیلاعف يزاسیمومع ،نامتیلوبقم ،نارهت دالیم جرب رد زورما ام
  اـم روشک و دنوشن لیدبت اهزغم رارف هب ام نادنمشناد ات دنکیم کمک ملع يزاسیمومع نم رظن هب .تسا مدرم ةدوت ةدافتسا

.دوش هتخاس

ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر ،یمیدق مرکا رتکد مناخ
  یمارگ نارورس یمامت هب مدقمریخ ضرع و مالس نمض
 مرتحم راضح و نایاقآ ،اهمناخ
 .مدنسرخ رایسب دیراد روضح نآ رد دنمشیدنا و یمارگ نارورس و ناتسود امش هک متسه یلفحم رد زورما هکنیا زا
   دـیکأت هـعماج و دارفا یگدنز رب يروانف و ملع تسبراک هژیو تیمها هب ات میاهدمآ مه درگ ملع جیورت هتفه زور نیزاغآ رد
    اـم یگدـنز ياـه      هـبنج یماـمت رـب یفرگـش ریثأـت ناـنچ نآ زا ریخا ههد دنچ رد هژیو هب يروانف و ملع هعسوت .مینک ددجم
.تسا هداد رییغت ار اهتموکح دیاش و اهناسنا تشونرس تشاد ناعذا ناوتیم تأرج هب هک تسا رادروخرب

  ناـگمه تخانش نرق ،متسیب نرق هک مینک ناعذا نآ رانک رد میناوتیمن هنافسأتم اما دوب تاعالطا راجفنا نرق ،متسیب نرق
  يریگمـشچ تارییغت اب ار دوخ زا دارفا تخانش تسناوتن اما هتشاد دارفا یگدنز رب ياهداعلاقوف ریثأت ملع .تسا هدوب ملع زا
      تخانـش اـما ،دـنراد يرواـنف و مـلع جیاتن هب دودحمان یسرتسد هتفای هعسوت ياهروشک رد یتح مدرم تیرثکا .دنکورهبور
 .دنراد یگدنز رد ملع هب تبسن يدودحم رایسب

      دوـبن .هـعماج حطـس رد نآ جیورـت يارـب دوش هتفگ تسا رتهب و ملع موهفم نتخاس فافش يارب تسا یشالت هتفه نیا
  :دوش میسرت ود نیا نایم يزرم هراومه ،دش بجوم  هعماج و ملعنایم بسانم طابترا

 .هعماج تخانش  و ملع لباقم رد و هعماج ياهراظتنا و ملع نایم زرم
  وجتـسج يدالیم هدجیه و هدفه نورق رد دیاب ار ملع جیورت هشیر هک دنتسه رضحتسم یمارگ راضح و ناداتسا کشیب

 .داد ناشن اپورا هراق رد ار دوخ يزورما تروص هب ملع جیورتهیلوا لکش هک دوب ،0791 ههد اما درک
  و دنـسانشب ار نآ هرهوج دنناوتب ناگمه هک يوحن هب یملع تارکفت ندیشک ریوصت هب يارب تسا ياهشوکاو ملع جیورت

   یندـم و يداـصتق   ا ،یـیارجا ،یـشزومآ فـلتخم ياهداهن نآ رد هک هتفایماظن یتیلاعف ناونع هب هشوکاو نیا .دننک كرد ار نآ
04  هـهد و ریخا نرق مین هب ناریا رد موهفم نیا یتایلمع هشیر .دوشیم بوسحم نامروشک رد نیون یموهفم دنراد تکراشم
.دراد یهاتوک رایسب رمع هعماج فلتخم حوطس نایم رد نآ تخانش اما ددرگیمزاب یسمش

   زا دـیابن ار هـعماج فلتخم حوطس هب خوسر ناکما و دوشن لدبم هعماج رد یملع شنیب و تخانش هب رگا هعسوت و ملع
 دننام رتیلاعتم فادها يارب هک تسا يرازبا ملع جیورت هکلب تسین فده ملع جیورت کشیب .دوش رادروخرب هنیمک يربراک
.دوش هتفرگ راک هب دیاب ...و هناهاگآ ياههشیدنا ،يزرودرخ ،يروحم ییاناد ،هعماج رد ملع نتفرگ هشیر

   يرایـسب ناراکردـناتسد و ناراذگتسایس هجوت دروم فادها نیا هب یبایتسد يارب يرازبا ناونع هب ملع جیورت ور نیا زا
.تسا هتفرگ رارق  اهروشک زا
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   تـفلاخم ياـه هـشیر هک ؛كدروک لاپ  ؛نخس هب رواب ياتسار رد وکسنوی دحتم للم یشزومآ و یگنهرف ،یملع نامزاس
    هـب میمـصت تـسناد  یـم مـلع ياهدهعت و اهلوق ،اهییاناوت ،فادها ،میهافم اب مدرم هماع هدرتسگ ندوبن انشآ ار ملع اب هماع
  .تفرگ هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور يرازگرب

  ياروـش و )وکسنوی( دحتم للم یشزومآ و یملع ،یگنهرف نامزاس يدالیم9991 لاس رد مولع یناهج سنارفنک زا سپ
   دـیکأت .دـندرک مالعا »هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور« ناونع هب ار هام نابآ91 اب ربارب ربماون01 مولع یللملانیب
 و تسا همانرب نیا فادها زا هعماج و ملع نایم فاکش  شهاک  زین و اهروشک هعسوت دنیارف رد مولع يریگراک هب تیمها رب
  .دننک بلج ناهج تفرشیپ تهج رد ملع شقن تیمها هب ار مدرم هجوت ات دوشیم ششوک

   مـلع يزاـس  هداـیپ نیـعم ،تخانش  هک مراد رواب نیا زا رتارف نم و تسا ملع اب تفلاخم رهزداپ ،تخانش هک میراد رواب
    شالـت نارـیا یمالـسا يروهمج زادنامشچ دنس هب تیانع اب و ناریا ملع جیورت نمجنا تلاسر هب هجوت اب ور نیا زا .تسا
 و هدنیآ رد بولطم ياهزادنامشچ میسرت هب ،روشک رد ملع جیورت دوجوم تیعضو هئارا نمض هتفه نیا يرازگرب اب میاهدرک
.میزادرپب بولطم تیعضو هب ندیسر رد ناميورارف تالکشم و عناوم

 حلص تمدخ رد ملع یناهج زور اب )ع( نیسح ماما ترضح يراوگوس مایا ینامزمه هب هجوت اب ملع جیورت هتفه مسارم
  ياـه    هزوـح اـب لاـسما مـلع جیورت هتفه ياهزور هک دوب نیا رب یعس  .دوشیم رازگرب هتفه کی تدم هبزورما زا هعسوت و
  مـلع زور ،اههناسر هدرتسگ شقن هب هجوت اب لوا زور دنریگرد ملع يزاسیمومع اب یعون هب هک دشاب طبترم هعماج نوگانوگ
      رازـه زا شیـب زور نـیا يارـب هـک تسا زاب ياهرد نامه ایمدرم و یملع زکارم ،هاگشناد زور مود زور ،تفرگ مان هناسر و
     روـحم اـب مـلع زا هـماع كرد و هعماج ،تعنص زور هبنشود .تشاد دنهاوخ دیدزاب اههاگشهوژپ و اههاگشناد زا زومآ شناد
؟دنکیم کمک تعنص هعسوت هب ملع زا هماع كرد هنوگچ هکنیا

    نارـحب و اوـه یگدوـلآ اب هلباقم ياهراکهار ،یگدنز و تمالس ياهعوضوم هب هک تسا یگدنز و ملع زور هبنش هس زور
    رـب هراـبود دـیکأت اب ،تسا هتفرگ مان ملع شزومآ يارب ییاهدربهار و ملع خیرات زور هبنشراهچ زور .دوشیم هتخادرپ هلزلز
  نـیا ياههمانرب زا ملع جیورت هزیاج يادها هرود نیمهدراهچ مسارم و تفرگ مان  ملع جیورت زور هبنشجنپ زور ملع جیورت
.تسا زور

    لـلم نامزاـس ياـه  سـناژآ هـیلک زا یگدنیامن هب وکسنوی ،یلخاد ياهداهن و اهنامزاس ،اهنمجنا رب هوالع يراج لاس رد
.دنتسه هتفه نیا یللملانیب ناراکمه زا زین خرس بیلص یللملانیب هتیمک و دحتم

   ياـهداهن و اـه       نامزاـس ریاـس و نارـیا مـلع جیورـت نـمجنا اـت دوشیم بجوم تسشن نیا رد یمارگ نارورس روضح
   هـباثم هـب رگید و دنشیدنیب ناریا رد ملع جیورت رد میظع یلوحت هب دوجوم یناسنا هیامرس هب اکتا اب دنمقالع و راکردناتسد
   دـیکأت دوـخ رواب نیارب ناریا ملع جیورت نمجنا هریدم تئیه ياضعا زا یکی ناونع هب بناجنیا .دننکن مادقا رگشنک نالعاف
      نازـیم ناـمه هـب و درـیگ هرـهب  ایوپ  و هاگآ ،لاعف يورین نیا زا دناوتب هک دنک لمع قفوم دناوتیم يدربهار اهنت هک منکیم
   تکراـشم ماـظن تلزنم ءاقترا ملع جیورت رد یلصا هغدغد اهنت و تسا رادروخرب ییورین نینچ زا نامروشک هک مدهاش ،رواب

.دوب دهاوخ اهتیدودحم و اهیتساک هب هژیو ۀجوت و هزوح نیا يزاسمیمصت ماظن رد یعمج
.منکیم ینادردق و رکشت ناتدوخ عمج هب یمارگ نارورس امش روضح زا هرابود
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يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو تسرپرس ؛یقیفوت رفعج رتکد ياقآ
      و تـسا هتـشاد هارـمه هـب ار یبوـخ ياهدرواتسد هک هتشادربيدنلب رایسب ياهماگ ملع دیلوت هزوح رد ام روشک هزورما

.میدش انشآ بالقنا زا دعب ياهلاس رد صوصخ هب ملع دیلوت ياهصخاش اب ام نینچمه
 لح رد مه ملع شقن ،ملع دیلوت رانک رد عقاو رد هک تسا هدش یط هتشذگ ياهلاس رد ام روشک رد يدنور هناتخبشوخ

    لوا تـیولوا هـک دـندرک مالعا دوخ ریخا نانخس رد يربهر مظعم ماقم هکنانچ .تسا هدش رتگنر رپ تالضعم و تالکشم
.دنتسناد داصتقاهرگهدننک زاب ار ملع ،دنتفگ نخس داصتقا تیمها زا هک اجنآ نینچمه ناشیا .تسا ملع ،روشک

   تـسا يدـیلک ملع هک دندقتعم روشک نالوئسم نیرتالاب و تسا هدرک تابثا ام هعماج رد ار دوخ روضح ملع داهن هزورما
.دراد ار یلفق ره ندرک زاب ناوت هک

-  یـمن ییاـهب ملع هب رگید ياهدع نانآ لباقم رد و دندوب لوغشم یملع دیلوت هب ياهدع ام روشک رد هتشذگ ياهلاس رد
  هدـش   لیدـبت اـم هعماج رد طلسمنامتفگ هب ملع هزورما نکیل ،دندرکیم وجوتسج يرگید ياهاج رد ار اهلحهار و دنداد
   لـباق يرواـنف و ملع قیرط زا اهنت روشک تالکشم هک دناهدیسر هجیتن نیا هب و دنراد ییاشگهرگ راظتنا ملع زا همه و تسا

    و یعاـمتجا ،يداـصتقا ،یـسایس تالوحت نتم رد و هدش جراخ ینیشنهیشاح زا ملع ام هعماج رد هزورما نیاربانب .تسا لح
.تسا هتفرگ رارق یگنهرف

:زا تسا ترابع هک دراد هلحرم هس ملع هریجنز
؛یملعياهشرازگ و باتک ،یملع ياههلاقم لماش : ملع دیلوت-1
 ،هلاقم اب هک ملع دیلوت هلحرم فالخرب .میاهداد هعسوت ار ملع جیورت ياهصخاش رتمک ام هلحرم نیا رد :ملع جیورت-2

  ياـهصخاش ملع جیورت هلحرم رد ،دوشیم هدیجنس اهسنارفنک و اهشیامه رد هدش حرطمياههلاقم و یملع ياهشرازگ
؛درادن دوجو ینیعم

.ملع زا يرادربهرهب-3
  اـهصخاش هک میاهتشاد ار یبوخ ياهدرواتسد و میاهدرک فرص ار يدایز يژرنا ملع دیلوت هلحرم رد هتشذگ ياهلاس رد ام
 جرب لاثم .تسا ملع زا يرادربهرهب و ملع جیورت ثحب مینک مامتها نآ هبهمادا رد دیاب هک يزیچ اما ،دهدیم ناشن ار نآ مه
   زا يداـمن دنتـسناوت و دندش تیبرت یناگبخن و نادنمشناد ام روشک رد ینعی تسا ملع زا يرادربهرهب زا يزراب هنومن ،دالیم
.تسا رادروخرب ياهدیچیپ رایسبيروانف زا هک دننک قلخ )دالیم جرب( یسدنهم و يرامعم ياهيروانف نیرخآ

  یـملع مینک شالت دیاب رگید یترابع هب تسا مک نآ يرادربهرهب و ملع جیورت اما میراد ملعتشابنا روشک رد هزورما ام
.دهد ناشن ار دوخ تامدخ و الاک دیلوت بلاق رد و دسرب يرادربهرهب هب دوشیم دیلوت هک

  هرـهب و ملع دیلوت ،ملع جیورت .تسا ملع دیلوت ياهصخاش زاتوافتم هک دراد ار دوخ صاخ ياهصخاش ملع دربراک
    لاـعف دـیاب اـه نآ هـمه ،دوش وگتفگ اهنآ اب نابز کی اب ناوتیمن و دنراد ار دوخ صاخ ياهصخاش مادک ره ملع زا يرادرب

 هدـنریگرب رد هک ياهخرچ ینعی تسا ملع يزاسيراجت نامه يزاسيراجتهخرچ .دریگب لکش يزاسيراجتهخرچ ودوش
.دسرب رازاب هب دیاب هک تسا ياهلحرم ات ملع دیلوت هلحرم
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    هـب و دـنراد ماـمتها    مـلع دـیلوت هـب تبسن طقف هک دنریگیم رارق عوضوم نیا داقتنا دروم اههاگشناد ام روشک ردیهاگ
 د  ـ یلوت هـب اـه  هاگـشناد یـنعی تسا هدش حرطم عفان ملع ثحبیگزات هب نینچمه .دننکیمن یهجوت نآ يرادربهرهب و دربراک
.دنک ییاشگهرگ ودشاب يرادربهرهب لباق هک دننک مامتها یملع

   ،تـسا يرواـنف و ملع تمس هب اههاگن همه و دوشیم رتهدیچیپ زور هب زور یسایس و یعامتجا ،يداصتقا لئاسم هزورما
.دریگیم هدهع رب اريرتنیگنس تیلوئسم زور هب زور ملع داهن هک تسا نیاهدنهد ناشن رما نیا

     رد رـگا مـلع هـک دـهد  یـم ناـشن زورما يایندهبرجت هکنیا ،درک هراشا نآ هب دیاب هدش هئارا ثحابم همادا رد هک ياهتکن
       هـب هـک دوـش رادـیاپ هعـسوت هـب رجنم دناوتیم ینامز ملع ینعی .دشاب اشگهرگ دناوتیمن دشابن اهشزرا و قالخا زا يرتسب
    رـب هـک دـنک ییاشگهرگ دناوتیم ینامز ملع .دوش رقتسم رتسب نآ رب و دنک قلخ ار یقالخا و یناسنا ياهشزرا دوخ هارمه
  هـنیمز رد هک مینکیم هدهاشم ار هتفرشیپ و یبرغ ياهروشک هبرجتیهاگ .دوش رقتسم تینالقع و تیونعم ،قالخا زا يرتسب
 يرتسب رب یملع ياهيدنمناوت اریز دندش هجاوم ییاهیماکان اب یلو دندوب تفرشیپ هب ور يدایز ياهلاس يدعب کی هعسوت
  تـسا نیاهدنهدناشن اریز درک یقلت دنمشزرا دیاب ار هبرجت نیا .دنتسه تشگزاب لاح رد نونکا و دوبن تیونعم و قالخا زا
.تسین ییاشگهرگ هب رداق ییاهنت هب ملع هک

   تـسا نـیا ملع زا مدرم مومع روصت .مینک مک ار مدرم و ملع نیبهلصاف دیاب هکنیا منک هراشا نآ هب دیاب هک يرخآ هتکن
 ثحب هک یماگنه .دننکیمن ساسحا ملع و دوخ نایم یبوخ تبسن هراومه مدرم و تسا هاگشناد و ناگبخن هب قلعتم ملع هک
 .دور  یـم يرواـنف وناـن و یتـسیز يروانف ،اضف اوه ،هتفرشیپ مولع ،هتفرشیپيروانف تمس هب مدرم نهذ دوش یم حرطم ملع
   نآ زا دـیاب مـه ناشدوخ و دنراد ار ملع دیلوت شقن و دنتسه ملاع روشک نیا رد ياهدع اهنت هک دننکیم روصت مدرمنیاربانب
  اـه نآ زا یتواـفتم روط دنرادن ملع اب یتبسن هک مه مدرم و دننک یگدنز يرگید روط دیاب مدرم رظن زا هورگ نیا .دننک هدافتسا
.دننکیم یگدنز

   ؟دنـشاب هتـشاد دیاب یملع یگدنز کی زا یکرد هچ مدرم ینعی ،میهد شهاک ار ملع اب مدرم نایم هلصاف دیاب مدقتعم نم
  هـنوگچ ؟دننک هدافتسا ملع زا دنناوتیم ناشیگدنز ياهمادقا نیرتکچوک رد هک دنشاب هتشاد ینشور كرد دیاب مدرم هنوگچ
   ؟تـسیچ یـملع ریغ یگدـننار ياهبیسآ ؟تسیچ یملعریغ یگدننار اب یملع یگدننار توافت ؟درک یگدننار یملع ناوتیم
     رد و دـننک تـظافح تـسیز طیـحم زا یملع روط هب ناشهرمزور یگدنز رد دنناوتیم هنوگچ؟تسیچ یملع تسیز يانعم
.دوب دهاوخ تسیز طیحم هجوتم یعامتجا و يداصتقا ،یگنهرفياهدمایپ و راثآ هچ تروصنیا ریغ

  هداوناـخ کی هک دنشاب عوضوم نیا هجوتم دیاب هنوگچ ،دنتسین رگشهوژپ و یهاگشناد ،دنمشنادًامازلا هک ياهداوناخ کی
    ؟درـک تیریدـم یـملع ناوتیم هنوگچ ار هداوناخ داصتقا ؟درک تیبرت یملع دیاب ار دنزرف و درک تیریدم یملع دیاب مه ار
 ،هلاقم دیلوت ینعی ملع هک دننک ساسحا دیابن اههداوناخ ؟دشاب یملعدیاب هنوگچ دنزرف اب درم و نز هطبار ،یگداوناخ طباور
   یـنعی .دـننک   یـم یگدـنز و دـنمهفیم یملع طقف اهنآ و تسا صاخ ياهدع هب صتخم مه نیا و ... و يروانف ،عارتخا تبث

 کی دمهفب ار ملع و دنک یگدنز یملع دناوتیم دنمشناد کی هک هزادنا نامه هب .دننادب هناگیب ملع اب ار دوخ دیابن اههداوناخ
     نـیا نادنمـشناد هـفیظو .دـنمهفب یتحار نامه هب دیاب دنتسه تاقیقحت زکرم رد هن و دنرگشهوژپ هن هک مه يداع درم و نز
.دننک دراو مدرم یگدنز هب ار نآ و دننک یمومع ار ملع هک تسا
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 .درادن دوجو نآ زا ریغ يرگید تسیز و تسا یملع تسیز نآ هک  میراد ایند رد یقالخا و ینالقع تسیزهویش کی ام
 ،درادن دوجو تسیز عون ود نیا نیب یباختنا ینعی ،درک یگدنز یملع ریغ مه و یملع ناوتیم مه هک درک روصت دیابن ینعی
    هار کـی رادـیاپ هعـسوت .دوشیم يداصتقا و یسایس ،یگنهرف ياهنارحب هب رجنم و تسا رادیاپان یتسیز یملع ریغ تسیز
.تسا یملع تسیز نآ و درادن رتشیب

   هـکروطنامه ،دـشاب رادیاپ تسیز اب بسانتم هک دننک دیلوت یملع هک تسا نیا نارگشهوژپ و ناگبخن ،نادنمشنادهفیظو
   زا دـنچ رـه ،مینک يراذگهیامرس ملع يارب و ملع رطاخ هب اهنت میناوتیمن نیاربانب ،تسا دودحم ام تاناکما و اهورین ،عبانم
  طیارـش اب بسانتم هک درک يراذگهیامرس ملع دیلوت و ملع رد ياهنوگ هب دوشیم هرخالاب یلو دراد یتاذ شزرا ملع نم رظن
.دنک یط ار هعسوت و یلاعت ریسم هبناج همه و رادیاپ تسیز کی رد دناوتب روشک و دشاب روشک ياهتیزم و

   یـملع ياـهداهن مه و یتلود یمسر ياهداهن مه .دنهد ماجنا یبوخ هب دنناوتیم ار ملع جیورت هفیظو یملع ياهنمجنا
  ناـیمهلصاف ودنهد ماجنا ار ملع جیورتهفیظو یبوخ هب دنناوتیم اهتیعمج و اهداینب ،یملع ياهنمجنا دننامه یتلود ریغ
  يراذـگ  تـسایس رـت یـملع ،مینکیم رکف رتیملع هک میشاب دهاش لبق زور زا رتشیب زور ره ام و دنربب نیب زا ار ملع و مدرم
    ياـج هـب روـشک و دوشیم هدافتسا رثکادح عبانم زا و دسریم لقادح هب نامتاهابتشا هک تسا تروص نیا رد اهنت و مینکیم
.دنک تفرشیپ دناوتیم نشور و لداعتميریسم رد یمگردرس
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2931 هام نابآ4 هبنش
"؟تساجک یملع ياههناسر رد ملع جیورت هاگیاج:هناسر و ملع" زور همانرب

نارنخس ناونع تعاس
- ناریا.ا .ج دورس و نآرق توالت 01:61-00:61

قاجا ارهز رتکد ملع يزاسیمومع و اههناسر هب هاگن 01:61-03:61
بیکش یبجر اضردمحم رتکد )یتسردنت و تمالس هلجم( ملعتمالس يراگنهمانزور 03:61-05:61

هانپنادزی مارهش سدنهم )یملع ياهدادیور و اههمانزور(!دینکن ملع جیورتَافطل 01:71-05:61
یبارت داوج دمحم  شاییایفارغج ۀصرع و یملع يراگنهمانزور تیعضو

ناهج رسارس رد دوجوم ياوتحم لیلحت ساسارب
01:71-03:71

رفیمراص يدهم ياقآ –یملع تالجم( راگنهمانزور دهعت ،تقیقح ییوگزاب

)یمومع
03:71-1 05:7

سمش یلع  يهزوح رد اهنآ ياهتیفرظ و لاتیجید ياههناسر
)یلاتیجید ياههناسر( یملع یناسرعالطا

01:81-05:71

روپنایرافص شوایس  ناریا رد ملع جیورت يارب دوجوم تاناکما و اههبرجت نایب
)نویزیولت وویدار(

03:81-01:81

- خساپ و شسرپ 03:81-00:91

"؟تساجک یملع ياههناسر رد ملع جیورت هاگیاج :هناسر و ملع" زور-2
   نـیا رد .دوـب هدش يراذگمان"؟تساجک یملع ياههناسر رد ملع جیورت هاگیاج :هناسر و ملع" ،ملع جیورت هتفه زور نیلوا
.دوشیم هئارا نانارنخس تانایب همادا رد هک .دنتشاد نایب ار دوخ براجت ،هزوح نیا ناسانشراک زور
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ملع يزاسیمومع و اههناسر هب هاگن
قاجا ارهز رتکد مناخ

 دراد یلـصاهیاپ راهچ هک تسا یمره دننام ملع يزاسیمومع .تسا ملع يزاسیموب رد اههناسر شقن رضاح ثحب عوضوم
:زا تسا ترابعو

   تـسا شالـت رد هک تسا نارهت رد ملع جیورت نمجنا لاثم ناونع هب زکارم نیا زا یکی :يروانف و ملع یلماعت زکارم-1
؛دنک لصتم مه هب ار ملع جیورت ياههزوح و زکارم ،اهنمجنا ریاس ات

؛يروانف و ملع يایدم یتلوم ياههمانرب-2
؛یعمج ياههناسر رد يروانف و ملع راشتنا ای و يروانف و ملع یعمج ياههناسر-3
.ملع يریگدای و ملع شزومآ-4
      هـک دنتـسه نادنمـشناد لوا هورـگ :دنتـسه لیخد يروانف و ملع يزاسیمومع رد زین هورگراهچ ،هیاپ راهچ نیا عبت هب

      هـک دنتـسه یناـسک هورـگ کـی ؛درک ادج رگیدکی زا ار هورگود ناوتب رگا صوصخ نیا رد .دننکیم دیلوت ار ملع ياوتحم
     ندرـک رترثؤـم و ندرـک بذـج رد  هـک دنتـسه یناسک رگید هورگ و دننکیم دیلوت ار يروانف و یملع شناد و ملع ياوتحم
.دننکیم شقن يافیا يروانف و ملع يریگدای دنیارف

.ملع نارگشزومآ و نادنمرنه ،تاطابترا ناصصختم ،نادنمشناد :دراد دوجو هتسد راهچ نیاربانب
   زـین اـه هناـسرهتبلا .مینکیم یبایزرا تبثم يرما ار نیا و تسا یملع شناد ریثأت تحت يدایز نازیم هب امهنازور یگدنز

   لاـثم .دـنزادرپب مه نآ یفنم ياههبنج هب دیاب ملع تبثم داعبا رانک رد اما .دننکیمرشتنم ار تسا تبثم ملع هک ار هدیقع نیا
-هتسه يژرنا .دوشیم بوسحم ملع دمایپ و دنکیم دیلوت ملع هک تسا ییاهرطخ و یکسیر دراوم هنیمز نیا رد هجوت دروم
  یـب دید رگا هک یلاح رد .دوشیم هتخادرپ اهنآ هب یتبثم دید اب اههناسر رد هک دنتسه يدراوم هلمج زا کیتنژ یسدنهم ای يا

  هژوـس نیا یفنم و تبثمهبنج ود ره هب میتسه راچان میهد يرست اههناسر رد یملع ياوتحم دیلوتهزوح هب ار یملع یفرط
.دراد ار هزوح نیا زا ندش علطم قح مه هعماج و میزادرپب

  فـقاو اههناسر یتامدخ شقن هب ام همهًاساسا .دنراد شقن نآ رد اههناسر مینک روصت ار ملع يزاسیمومع زا هزوح ره
    یـگنهرف هـبنج دـنناوتیم اههناسر هک تسا یلاح رد نیا .دنراد هدهع هب ار تاعالطا هدننکعیزوت شقن اههناسر ینعی میتسه
 ییاـه  عوـضوم زا دـسر  یـم نآ هـب ناهج دربراکهوحن صوصخ رد ملع هک يدیدج تارییغت لاثم ناونع هب .دنشاب هتشاد زین
  اـه هناـسر رد  ًالوـصا هـک تسا یملع رگشرازگ یگنهرفهبنج رما نیا رگید ترابع هب .دنزادرپب نآ هب دیاب اههناسر هک تسا
.تسا لوفغم

    دروـم رد هـقادم و ثـحب هـ ک دننک مهارف ار ییاضف دیاب اههناسر هنیمز نیا رد و تسا هقادم و ثحب عوضوم ملعًاساسا
.دشاب ریذپناکما ملع

  مـهف لباق و یمومع ار ملع ینعی .تسا ملع و هماع ندز لپ ثحب ،تسا حرطم هزوح نیا رد هک يرگید مهم ثحابم زا
.مینک داجیا طابترا ملعهزوح و هماعهزوح نیب اتمینکیم هماع يارب
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    يداـینب و هـیاپ موـلع هب یملع ياوتحم هک یتقو صوصخ هب میراد اههناسر رد یملع ياوتحم دیلوت صوصخ رد یثحب
  تـسا هدرک رازگرب مر و نیو رد همانرب ود لبق لاس دنچ و دنکیم راک هزوح نیا رد يدج رایسب روط هب نرس .دشاب طوبرم
     هـک دـندوب نـیا یـپ رد زین ملع تاطابترا ای تاطابترا ناصصختم .دندرک رارقرب هماع اب میقتسم طابترا نادنمشناد نآ رد هک
     یـپ نـیا هـب طاـبترا نیا تالکشم صوصخ رد اهنآ .دننک فشک ار هماع و دنمشناد نیب میقتسم طابترا نیا تیزم و لکشم
     .دوـب نادنمـشناد ناـبز یلـصا ياـهیگژیو زا یکی مومع يارب مهف لباق ریغ و بسانمياههژاو زا ندرکن هدافتسا هک دندرب
     مدرـم رـگید تراـبع هـب .دوب هدشن راگزاس مدرم ياهزاین اب هک دشیم ییامنزاب يروط هب هیاپ مولع هک دوب نیارگید لکشم
   ناـصصختم صوـصخ نیا رد.دراد اهنآهرمزور یگدنز اب یطابترا هچ دتفایم نرس رد هک یقافتا هک دندرکیمن كردًاساسا
  اـهنآ نیشیپ شناد و اهزاین ،مدرمكاردا هب ینعی ،دننک هاگن یبایرازاب دننامه هدیدپ نیا هب هک دندیسر هجیتن نیا هب تاطابترا
.دننک هجوت

  دنمـشناد روضح اریز،دننکیم هدافتسا یملع ياههمانربدیلوت يارب نادنمشناد زا هک میتسه نیا دهاش اههناسر ردًالوصا
   نادنمـشناد هـک دناهداد ناشن هنیمز نیا رد اهشهوژپ تقیقح رد اما .دهدیم شیازفا ار همانرب نآ یملع راب ،یملعهمانرب رد
   رایـسب دراد راـیتخا رد هـک ياهناسر تصرف رد دنمشناد هک دوشیم ثعاب رما نیا و دندامتعایب و نامگدب اههناسر هب تبسن
   عوـضوم نـیا .   دـنک لـقتنم مدرـمهب دهاوخیم هک ار هچنآ دوخ مهف اب و ظفح ار یملع يرادتناما ات دنک تبحص یصصخت
.دنرادن ار اههناسر قیرط زا هماع اب ندرک رارقرب طابترا يارب مزال یطابترا تراهم نادنمشناد هک تسا نیاهدنهدناشن

 و بطاخم عقاو رد .تسا بطاخم دوخ ،تسا لوفغم بطاخم اب ندرک رارقرب طابترا يارب اههناسر رد هک يرگیدهلئسم
  تـسا هداد ماجنا هزوح نیا رد یقیقحت زرجار لوراک .دوشیم بوسحم اههناسر رد يزاسهمانربهدوقفم هقلح بطاخم كرد
 ياـه     عوـضوم هـنوگچ بـطاخم هـک میرادـن نیا هب يراک و مینکیم دیلوت ار یملعهمانرب طقفًاساساام هک دهدیم ناشن و
        هوـحن و شور ،دـح هـچ اـت هـک میرادـن نـیاهب يراک رگید ترابع هب ای و دنکیم مهف لباق دوخ يارب ار ياهناسر هدیچیپ
  دوـش   یـم ییاـمنزاب اـه هناـسر رد هک یتاعالطاًاساسا نینچمه .دنکیم رثأتم ار ملع زا هماع كرد اههناسر یتاعالطا ییامنزاب
.دنکیم لیدبت هاگآ دنورهش هب ار بطاخم دح هچ ات هک دریگیم تروص رما نیا هب هجوت نودب

   هـکنیا نودـب دـهد  یـم ناـشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هدرک قیقحت تسیز طیحم و يروانف ،تمالس هزوح هس رد زرجار
    مـهف يارـب مزال يداـینب تاعالطا دنناوتیمن اههناسر رد هدش رشتنم يربخ ياهشرازگ ،دینادب يریگمیمصت روحم ار هناسر
   بـطاخم و دوـش  یـمن راگزاـس بطاخم ياهزاین اب دوشیم هئارا هک یبلاطم نینچمه .دننک لقتنم بطاخم هب ار یملعهلوقم
.دنکیم تفایرد يروظنم هچ هب ار یملع تاعالطا هک دنکیمن كرد

  دـننک یـم رتراوشد ار یملع ياوتحم كرد هک دننکیم لمع يروط یملع ياوتحم يدنببلاق و نداد راتخاس رد اههناسر
  درـکیور هک دوش هیصوت اههناسر هب يزاسهمانرب تاقیقحت رد هک تسا هدش ثعاب رما نیا .دننکیم لمع سکعربًالماک ینعی
  و نیـمزهرک ندش مرگ ،تسیز طیحم یگدولآ ،زدیا دننام یمهمياهعوضوم زا دناوتب بطاخم ات دنشاب هتشاد روحمبطاخم
.دشاب هتشاد یهاگآاهعوضوم نیا زا دیاب ارچ هک دنادب و دوش علطم ...

 ار ملع ودنریگب رارق ملع تاطابترا هزوح رد هکنیا لیلد هب ییاهتیلاعفًاساسا هکتسا نیا دراد دوجو هک يرگید ثحب
 نیمأت هناسر کمک فرط کی زا ؛تسا هفرط ود یلماعت اریز تسا بوخيرما ،عوضوم نیا .دنوشیم ياهناسر ،دنهد جیورت
   تـصرف نـیا زا يرتشیب صاخشا رگید ترابعهب .دنکیم هدرتسگ ار نآ ،همانرب نیا راشتنا اب هناسر رگید فرط زا و دوشیم
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 هب هکنیا نودب مینکیم دیلوت ار ییاههمانرب ینعی ؟تسیچ هلئسم هک دنتسه عوضوم نیا دقاف اههمانرب نیا اما .دننکیم هدافتسا
.میبای تسد رظن دروم هلئسم دروم رد یتخانش

   ار لئاـسم نـیا نینچمه .تسا هداد يور ملع جیورت و ملع تاطابترا هزوح رد ایند رد لبق روطس رد هدش حرطم لئاسم
.تسا توافتم لک روط هب تیعضو ایبملک رد اما .میتسه دهاش زین ناریا رد

      هـک دوـب نـیا درـک لیدـبت یبونج ياکیرمآ رد ملع تاطابترا ياهبطق زا یکی هب ار نآ و داد يور ایبملک رد هک یقافتا
  ،اـه یتموـکح هجوت تسناوت هک درک لمع يوحن هب دوب یعافتنا ریغ و یصوصخ نمجنا کی هک ایبملک ملع تفرشیپ نمجنا

     تـیمها دروـم رد اـهنآ رد یـتبثم شرگن و دنک بلج ملع يزاسیمومع و ملع عوضوم هب ار نارادهیامرس و ناراذگتسایس
 دنناوتیم رگید ترابع هبو دننک شقن يافیا هنیمز نیا رد دنناوتیم اههناسر هکنیا ودروآ دوجو هب مدرم یملع كرد شیازفا

.دننک بلج ار اهنآ تیامح
  دوـجو اـب      زـکرم نـیا .تـسا یبوـنج ياـکیرمآ رد ملع زکرم نیرتگرزب هک دش سیسأت ایبملک رد1ارکولام مان هب يزکرم

 ت    راـبع هـب .تـسا فلاـخم ناریا رد دوجوم گنهرف اب دنیارف نیا هک .دنک لمع لقتسم روط هب دناوتیم ،دراد هک ییاهدنویپ
   دـیاب دـبا ات لحم نیا سپ میدرک تیامح ،تسا ام اب طبترم هک یلحم داجیا زا رگا هک تسا حرطم هلئسم نیا ناریا رد رگید
.دنامب امهطلس ریز

        ناـگبخن و تـلود هـجوت دنتـسناوت زـیچ رـه زا لـبق ملع ناجورم هک داد يور لیلد نیا هب ایبملک رد هدربمان ياهقافتا
 .میتسین نآ دهاش هتبلا هک دنهد ماجنا ناریا رد دنناوتیم یعافتناریغ ياههسسؤم ار شقن نیا .دننک بلج ار يداصتقا

-   هلئـسم هـکنیا نودـب مینیبیم كرادت ار اههمانرب ناریا رد .تسا هلئسم تخانش ،حرطم رایسبياهعوضوم زا رگید یکی
 لبق ،ناریا فالخرب اما .دنیبیم كرادت ناریا دننامه ییاههمانرب ناتسلگنا ملع تفرشیپ نمجنا ؛ناتسلگنا رد اما .دنشاب روحم
هقالع ناناوج هک تسا هدوب نیا فرط کی زا یلصا هلئسم .دهدیم صیخشت ار هلئسم و دنکیم لمع روحمهلئسم زیچ ره زا

.دناهدش هقالع یب ... و يزاسهیبش دننام ییاهعوضوم هب مدرم رگید فرط زا و دناهداد تسد زا ملع هب ار دوخ
  مـلع   هزوـح رد اـم هـکنیا ،تسا يرورض نآ هب هراشا و دننکیم دیکأت رایسب نآ رب ام ياههناسر هکییاهعوضوم زا یکی

   هـجیتن ناـمه هب دننک راک عوضوم نیا رد يرگید صاخشا رگا هک يروط هب ،دیربب هقادم هب ار نآ و دینک فشک هک مییوگیم
  ماـجنا ار راک نیا دنتساوخ يرگید صاخشا رگا هک دیربیم راک هب لیلد نیا هبًاساساار یملع شور رگید ترابع هب ،دنسرب
.دنسرب هجیتن نامه هب دنهد

       هزوـح رد لاـثم ناوـنع هـب .دنتـسین مقـس و تحص رظن زا یسررب لباق ،دریگیم تروص نونکا هک یتاقیقحت زا يرایسب
 ترابع هب .دنتسه مقس و تحص رظن زا یسررب لباق دروم6 اهنت تسا هتفرگ تروص هک ياهلاقم36 زا یناطرس ياهيرامیب
.تسا لکشم راچد عبنم نآ دوخ هک یلاح رد دنهدیم راشتنا ،تسا ربتعم رظن هب هک ییاج زا ار یبلطم اههناسر رگید

1 Malokera
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خساپ و شسرپ
  ار مـلع هک میتسه مزلمنیاربانب ،میراد راکورس  دوخ یگدنز رد یملع تادیلوت اب ام نوچ امش رظن هب :شسرپ-1

   نـیا يزاـس  هداـس هـب یمازلا اما میراد راکورس زین يرنه تادیلوت اب دوخ یگدنز رد ام مدقتعم نم اما .میزاس یمومع
؟دینکیم یبایزرا هنوگچ ار عوضوم نیا .تسین مدرم يارب تادیلوت

   توکـس چیپراـم هـلحرم  ًالثـم .دـینک ه اـگآ ار دوخ بطاخم دیاب دینکیم هاگن یملع ،يرنه تالوقم هب هک ینامز:خساپ
  چیپراـم هـلوقم     هـجوتم بـطاخم هـک تـسا نـیا مهم هلحرم نیا رد .دراد طابترا یصخش نیب تاطابترا و اههناسر ابًاساسا

.دهد ماجنا یملع راگنهمانزور دیاب هک تسا ياهفیظو نیا .دننکیم افیا اههناسر هک دوش یشقن و توکس
  هـک يدارفا يارب اهنت هن ملع .دراد دوجو ام یگدنز رد نژیسکا دننام و دنکیم رثأتم ار ام یگدنز ،رنههزادنا هبًاقیقد ملع

    نـیا و درادـن یهاـگآ نآ زا اما تسا هجاوم ملع اب دنکیم یگدنز زین اتسور رد هک يداوسیب درف نآ هکلب دنتسه هاگآ نآ زا
.دوشیم یگدنز ابوا دروخرب هوحن رییغت ثعاب یهاگآ نادقف

 نیا یندم یملع داوس زا روظنم .یندم یملع داوس و یلمع یملع داوس :دوشیم میسقت هتسد ود هب بطاخم یملع داوس
    یـلیخ یـملع ياـه لوـمرف هـمه هک تسین ینعم نیا هبًاموزل هاگآ دنورهش هتبلا مینک لیدبت هاگآ دنورهش هب ار درف هک تسا

    دـیاب مـلع يزاـسیمومع و دنک تکراشم ملع کیتارکومد دنیارف رد لاثم ناونع هب هک تسا نیا روظنم هکلب دنادب ار نیگنس
.دهد ماجنا ار دنیارف نیا

          ییاتــسور درــف کــی یــتح هــک يروــط هــب میــنکن يزاــس   هداــس ار یــملع لئاــسم   هــمه هــک یناــمز اــت
  ،مـیاهدیسرن دوخ فده هب مینادب ،دنکیم هدافتسا ییایمیش دوک زا هک ملع ربراک کی ناونع هب ار واطقف و دوش هجوتم ار نآ
.دوشیم بوسحم ملع رگطابترا کی فده ،دنک ادیپ یملع شنیب هک بطاخم ندرک هاگآ هکلب

؟تسیچ ،دراد دوجو ملع ندرک یمومع رد نونکا هک یصقن نیرتيداینب :شسرپ-2
   دنتـسناوتن یـملع ياـههلجم نینچمه .دوشیمن هدافتسا ملع ندرک یمومع يارب یملعياههلجم رد یبسانم نابز:خساپ

-هرطق يرایبآ دننام بطاخم یلمع یملع داوس ياقترا رد دنچره ،دننک افیا بطاخم یملع كرد شیازفا رد ياهتسجرب شقن
.دننک افیاشقن دنتسناوت هرمزور هداس یلیخ ثحابم و ندز كاوسم ،يا
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تمالس يراگنهمانزور
بیکش یبجر اضردمحمرتکد ياقآ

   تـسا هدـش راب رپ ردق نآ دسریم رظن هب هک تسا ياهخاش اما تسا ملعيراگنهمانزور زا ياهخاش تمالسيراگنهمانزور
.درک هاگن نآ هب زین لقتسم ناهج ناونع هب ناوتیم هک

   هزوـح نـیا رد يدایز دارفا و ناراگنربخ دنچ ره .تسا كدنا رایسب تمالسيراگنهمانزور هزوح رد صصختم ناریا رد
  صـصخت و دشاب زین ملع ياههزوح زا یکی صصختم دیابًاتدعاق تسا تمالسهزوح راگنهمانزور هک یسک اما دننکیم راک
08       هـب کـیدزن هـکنیا دراد دوـجو لـمع رد هـچنآ اما .تسین یفاک دروم نیا رد فرص يراگنهمانزور و تاطابتراهزوح رد
      هـب ،دـنرادن تاـطابترا کـیمداکآ تالیـصحت دنتسه تیلاعف هب لوغشم یگدنز کبس ای تمالسهزوح رد هک يدارفادصرد
    تـیلاعف هـتبلا .دنتـسه تیلاعف هب لوغشم هزوح نیا رد طبریب ياههتشر ای یکشزپاریپ یصصخت ياههخاش زا رگید ترابع
.دنرادن تاطابترا مولع زا یفاک تاعالطا هک تسا صقان زین دارفا زا هتسد نیا

   ... و هـیذغت ،ییاـبیز دننام تمالس ياههخاش یتح ایند رد اریز دوشیم بوسحم یصصخت ياهخاش تمالس مسیلانروژ
    یـتحار هـب دـنک  یـم راـک1دم ایییابیز هزوح رد ایند ياههناسر رد هک یصخش و دنتسه دوخ یصصخت ياههخاش مادک ره
    اـم روـشک رد هـک تسا یلاح رد نیا .دنامب یقاب هزوح نامه رد شرمع نایاپ ات دیاش و دهدیمن رییغت ار دوخ يراکهزوح
      ،یـشزرو نوگاـنوگ ياـه هزوـح رد ناـمز مه دارفا لبق لاس دنچ ات یتح و دنراد يرتمک نازیم هب ار یگژیو نیا تاعوبطم
.دریگب تروص تینهذ نیا رد یساسا حالصا دیاب نیاربانب .دنتسنادیم راختفا ار نآ و دندرکیم راک یملع و ثداوح

.بطاخم ،ناریدم و نادنمشناد ،ناراگنهمانزور :زا تسا ترابع هک دراد علض هس تمالس يراگنهمانزور ثلثم
 يورـین تیبرت يارب ینودم نایرج چیه دنتسه تمالس ای ملع هزوحناراگنهمانزور هک لوا هزوح رد :ناراگنهمانزور-1

  هـک هچنآ هنیمز نیا رد .دنتسین راگنهمانزور ًاموزل اههاگشناد زا تاطابترا هتشر نالیصحتلاغراف اریز .میرادن صصختم یناسنا
-  یـم لیدـبت يدارفا هب و دننکیم یط یبرجت ياهزاسنادند هک تسا يدنیارف هیبش میراد تمالس و یملعيراگنهمانزور رد
    دـیاب هـک دوـشیم بوسحم صقن کی رما نیا لاح ره هب اما .دنهد هئارا اهکشزپنادند زا يرتهب رایسب راک اسب هچ هک دنوش
.دوب نآ عفر لابند هب و دوش هتخانش تیمسر هب

    ار رـبخ دـیلوت نیرـت  تـیفیک اـب و نیرتشیب هچرگا.درک داجیا تمالس سیورس ناریا رد راب نیلوا يارب انسیا يرازگربخ
 رد نآ ظ   ـ فلت یـتح اـی و یـملع     هـملک چیـه هـب تـفگ ناوـتب دیاش .دریگیم تروص نآ رد زین اطخ و هابتشا نیرتشیب ،دراد
   هـک دوـش    یـم حالـصا یناـمز اـهنت و دیآیم باسح هب ياهدمع صقن دامتعادوبن نیا هک درک دامتعا ناوتیمن اهيرازگربخ
.دشاب هتشاد دوجو صصختم یناسنا يورین تیبرت يارب یشور

   يداـیز ياـههنیزه هچرگا هکنیا ام ياههناسرهدمع تاهابتشا زا یکی .تسا بطاخم ،ثلثم نیا رگید علض :بطاخم-2
   رـظن دروـم هناسر بطاخمدننادب ات دننکیمن نیا فرص ار یکدنا لوپ یتح نآ رانک رد اما دوشیم هناسر کی سیسأت فرص
.دنتسه یناسک هچ

1 Fashion
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   نیـب هـسیاقم رد لاثم يارب .مینک حرطم ار یبسانم بلاطم هک تسین نیا ناکما تسیک ام ثحب بطاخم مینادن هک ینامز
  رـگا ؟دراد   یـس یـب یـب    تمالـس راـبخا اـب یتبسن چیه انسیا تمالس رابخا ایآ هک تفگ دیاب انسیا يرازگربخ ویس یب یب

.درادن تیباذج یناریا بطاخم يارب مه دروم کی ،ربخ دروم هد ره زاًالامتحا مینک همجرت ار یس یب یب تمالس ياهربخ
    هزوـح رد لاـثم يارـب ؟تسا ینتبم یباسح هچ رباهربخ دیلوت و ینابهزاورد هک تسا نیا هنیمز نیا ردرگید مهم ثحب

     تواـفتم زـین هباـشم ياـه هژوـس هب درکیور یتح و تسا توافتم1لیم یلیدابیس یب یب ياههژوس يربخ ياضف تمالس
يارب ناشتالوصحم و دنراد راکورس یناسک هچ اب هک دننادیملیم یلیدویس یب یب هک تسا نیاهدنهدناشن رما نیا .تسا

 ياـه هـلجم هورگ ریدم اب هک ییوگوتفگ رد لاثم يارب .تسین تروص نیا هب رما نیا ناریا رد اما .دوشیم دیلوت یناسک هچ
       دادـعت ارـچ و میتـسین یـملع ،تمالـس هـمان    هـتفه دـننامه ارـچ هـک دندرک دراو ام رب ار داقتنا نیا ناشیا ،متشاد يرهشمه
؟تسا رتمک تمالس همانهتفه هب تبسن )یتسردنت( امهلجم ياهصصختم

  درادناتـسا دیاب ارچ یتح ای و دنوش هسیاقم مه اب دیاب یتسردنت و تمالس همانهتفه ارچ هک دوب نیا ناشیا هب نم حیضوت
   هـک يراـک نآهمه و درادن دوجو يدرادناتسا رگید ترابع هب ؟دریگب رارق اهراک شجنس يانبم و دشاب هتشاد دوجو يدحاو
   .دنتـسین مـه یلماک ياههبرجت هک تسا هتفرگ لکش شایصخش ياههبرجت ساسارب دهدیم ماجنا ریبدرسو ریبد ،ریدم کی
.میراد يدودحم ياههبرجت و میاهدادن ماجنا ینودم راک هزوح نیا رد اریز

 هب و تسافیعض ناریا رد ملعنایرج هینب مینادیم هک روطنامه .دنتسه نادنمشناد،ثلثم نیا موس علض :نادنمشناد-3
 هک دوشیم هتفگ لاثم ناونع هب .تسا هدش دراو ام رب يدایزياهداریا زین جراخ هب دح زا شیب هاگنهنیمز رد هکنیاصوصخ
   عـقاو رد .دراد يداـیز   ياـهراختفا و نادنمـشناد زـینناریا هک یتروص رد دوشیم جیورت یصاخ گنهرف ،جراخ هب هاگن رد
  مـلع هزوح رد صوصخ هب یبوخ راگنهمانزور هک تسا تخس رایسب طیارش نیا اب و دراد دوجو ناریا ردیضقانتم تیعقوم
.دنام یقاب تمالس و

     یتـصرف ار نـیا دـشاب هتـشاد هناسر زا یکرد رگاًاتدعاق میریگیم سامت هبحاصم يارب یصصختم و کشزپ اب هک ینامز
   هـتبلا .تمالـسهزوح یمومع شزومآ يارب یتصرف ناونع هب هن ،دوخ یصخش عفانم ياربطقف یتح ،دنکیم یقلت دوخ يارب
  هـفیظو هک دنرگنیمن رما نیا هب هبنج نیا زا اما .دننکیم هاگن عوضوم نیا هب دوخ یصخش عفانم هیواز زا اهنت ناکشزپ بلغا
.دنک ادیپ اقترا ناشتمالس ات مهد شزومآ رگید ياهناسنا هب هک تسا نیا طارقبهماندنگوس قبط نم یتاذ

     زا یـکی هـک درـک هراـشا ناریدم هب دیاب همادا رد اما .ماهدرک هراشا هک تسا لاونم نیمه هب ام روشک رد نادنمشناد عضو
  .تـفای عویش ناگدنرپ يازنالوفنآ4831 لاس رد لاثم ناونع هب .دنتسه ملع هزوح رد ياهناسر راک و ملع جیورت يدج عناوم
 ترازو ياـه     ماـقم نکیـل .دـندرک شرازـگ یناـسنا  یگدوـلآ سراـف جیلخ ياهنمناریاهیاسمه ياهروشکهمه هکنیا بلاج
     هـمه هـک یتروـص رد .درادـن دوجو ناریا رد هدولآ ياهدنرپ یتح هک دنتشاد رما نیا رب رارصا ناریا یکشزپ ماظن و تشادهب
 جیورت و هناسر زا یکرد هچ دننکیم رکف تروص نیا هب هک یناریدم .درادن دوجو اهزرم رود هب ندیشک راوید ناکما مینادیم
  ياهدـیدهت زا یـکی هکلبدننکیمن داجیا یتصرف اهنت هن هک دنوشیم بوسحم عناوم نیرتگرزب زا یکی دارفا نیا ؟دنراد ملع
.دنوشیم بوسحم هدمع

1 DAILY MAIL
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  لماعریدـمروتسد هب عیزوت زا دعب زور کی یتسردنت هلجم رخآهرامش .مناسریم نایاپ هب لاثم کی رکذ اب ار دوخ ثحب
     عیاـش یـناریا ياـه مناـخ رد یسنج یلیمیب ارچ" ناونع اب هلجم دلج يور رتیت يروآعمج لیلد .دش يروآعمج يرهشمه
 و تـسا  نارـیا یمالسا يروهمج ماظن دییأت دروم يدرف هک نتورف رتکد اب یسنج یلیمیب دروم رد .تسا هدوب ،"؟تسا هدش
      ءزـج هـک تـسا هدوـب یعوـضوم هب نتخادرپ زین ام شالت .میاهتشاد هبحاصم ،دسانشیم ار زمرق طوطخ و اهدرادناتسا مامت
.میتفرگ رارق تمالم دروم نآ پاچ لیلد هب هکلب دماین لمع هب يریدقت اهنت هن اما دمآیم باسح هب مدرمهدمع تابلاطم

خساپ و شسرپ
    اـی دـیفم ار هوـهق تاقوا یهاگ و ياچ لاثم ناونع هب تاقوا یهاگ دوشیم پاچاههیرشن رد هک یبلاطم :شسرپ-1

؟دناهتشاد ریثأت تارضم ای دیاوف پاچ رد زین هوهق ای ياچ ياهیناپمک دراوم نیا رد ایآ .دنهدیم صیخشت رضم
     هزوـح رد هـک لـیلد نـیا هـب و تـسا   تروـص نیـمه هب ملع ياههزوح همه رد لک روط هب .تسا روطنیمهنیقی هب:خساپ

    و تاـعلاطم دوـخ رـب ار يدایز ریثأت دوشیم اجهباج اههزوح ریاس هب تبسن يرتشیب لوپ ورادهزوح صوصخ هب و تمالس
 رد زین تایناخد دروم رد قافتا نیا هک دراد دوجو لیابوم تارضمهرابرد هزورماياههلاقم لاثم ناونع هب .دراذگیم نآ راشتنا

.دوب هداد يور شیپ ههد دنچ
   تاـیناخد ندوـب ازناطرس هب راب نیتسخن يزان نادنمشناد هک منک هراشا هتکن نیا هب دیاب لواهلهو رد تایناخد دروم رد

.تسا ناییاکیرمآ ياههتفای زا رما نیا هک دراد دوجو روصت نیا هزورما هک یلاح رد ،دندرب یپ
 لاس رد .دراد دوجو هیر ناطرس و راگیس دود نیب یعطق طابترا هک دندرب یپ عوضوم نیا هب نادنمشناد07 و06 ههد رد

  رد .دـننک  دودـحم ار تایناخد غیلبت هک دنتفرگ میمصت لاس04-03 زا دعبیمسر روط هب و دش دقعنم وتویکهدهاعم5002
      اـب فـیدر مـه نارـیا ینوـنکهرود رد دنچره ،تفرگ تروص هدهاعم نیا هب نتسویپ رد ریخأت دروم ردییاههرجاشم ناریا
.تسا عوضوم نیا ردورشیپ ياهروشک ءزج هیکرت

       .دراد يزـغم ناطرـس اـب يداـیز طاـبترا ،تاـیناخد07 و06   هـهد يارجاـم دننامه زین لیابوم دندقتعم دارفا زا يرایسب
  نارـیا رد یحارج لوا رفن5 ءزج هک فورعمناداتسا زا یکی .دراد دوجو یبلطرظندیدجت ملع تاذ رد مینادیم هک روطنامه
 هب .دنکیم رییغت یحارج شناد دصرد08 لاس01 ره هک تسا هدرکیم تبحص دروم نیارد شیاهسالک رد هراومه تسا
 تیـ سید      ناپآ ارـیز ؟دـننک یـحارج ار امـش دـیاب يراـیعم هچ اب دیوش تیسیدناپآ راچد رضاح لاح رد امش رگا لاثم ناونع
   هـب ار عوـضوم نیا میراد هفیظو ام و دراد دوجو هک تسا یتقیقح قافتا نیا .تسا هدرک رییغت اهراب هک دراد ینیلاب ياهرایعم
    .تـسردان و لوـبق لـباق ریغًالماک يرما هن و دشاب رییغت لباق ریغ هک تسا لزنم یحو هن یملع رابخا هک مینالوبقب بطاخم
.دهدب ناسنا هب یگدنز کبس دروم رد یملع یهاگن دیاب یملع رابخا مامت تیاهن رد نیاربانب

      ناـبز باـختنا اـم یـملع ياـههلجم یلصا تالکشم زا یکی هک دنتفگ دوخ تانایب رد قاجا رتکد مناخ :شسرپ-2
 دنوشیم تاطابترا هزوح دراو هک یناصصختم امش تایبرجت رد و امش رظن زا .تسا بطاخم اب طابترا رد تسرد
؟دنوشیمتمالس هزوح دراو هک ییاهنادطابترا ای دننکیم باختنا ار يرتهب نابز و دنتسه دنمناوت هیضق نیا رد
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- هـمانزور  ياـههزومآ دیاب اما دوشيراگنهمانزور ياضف دراو دوخ یصصختهزوح زا دیاب ملعراگنهمانزور کی:خساپ
 هب اههناسر رد ار کیمداکآ نابز نامه ام ناصصختم هکنیا دراد دوجو صوصخ نیا رد هک یلاکشا .دریگ راک هب زین اريراگن
.تسین بسانم نابزًاعطق نیا و دنربیم راک
   زا رادـقم هـچ هکنیاتسخن .دیهد هئارا ناریا تمالس رابخا هزوح زا یبیرقت ییامنرود ناکما تروص رد :شسرپ-3

 هب طوبرم نآ زا یشخب هچ ینعی ؟تسا هنوگچ نآ عیزوت هکنیا رتمهم نآ زا و ؟تسادیلوت رادقم هچ و همجرت نآ
 طوبرم ینامرد ماظن هب نآ زا یشخب هچ و ؟تسا یکشزپيروانف هب طوبرم نآ زا یشخب هچ ؟تسا یکشزپ شناد
؟تسا
  رایـسب ایند رد تمالس رابخا هزوح رد یکشزپ ياهيروانف رابخا هک تسا هداد ناشن طیحم طیارش كرد و هبرجت:خساپ

 تیباذ  ـ ج اـم بـطاخم يارب اههژوس و لئاسم نیا مینکیم روصت اریز مینکیم فذح ار رابخا نیا ناریا رد اما تسا گنر رپ
      نآ بـطاخم اـما .دراد يدـیاوف هـچ نـم يارب دیدج هاگتسد نیا دسرپب دوخ زا تسا نکمم بطاخم هک انعم نیا هب .درادن

.دشاب سمل لباقوا يارب نآ دیاوف و دنیبب دیلوت زا سپ هام دنچ رد ار هدش دیلوت دیدج هاگتسد تسا نکمم ایند يوس
       يرایـسب تاـظحالم اـب ار بـلاطم تمالـس هزوـح رد نامرد شخب دروم ردًالوصا ام هکنیا دراد دوجو هک يرگیدهتکن

    رد راـمیب هلـصافالب میـنک  یـم داهنـشیپ يدیدج يوراد ای هاگتسد ،يرامیب دوبهب يارب بطاخم هب هاگره اریز .مینکیم رشتنم
    دروـم رد یـتح ،دـنک یـم هعجارم کشزپ هبهرابود هک ینامز ای و دنک داهتجا شدوخ هک تسا هتفرگ رارق رطخ نیا ضرعم
  .دـهدیم رارق کشزپ ربارب رد رظنبحاص درف ناونع هب ار دوخ رامیبنیاربانب ،دهد یم داهنشیپ کشزپ هب دیدج يوراد زیوجت
      ندـناوخ فرـص هـب دـننک رـکف نار اـمیب رگا اما دنراد ار دوخ قوقح زین نارامیب هکلب تسین يرالاسکشزپ نم روظنم هتبلا
.تسا یگرزب رایسب رطخ ،دنریگب میمصت لئاسم هب عجار رتکد دننامه دنناوتیماههلجم

 رامیب هک ینامز یتح ای و تسا ندشن رامیب هیلوا يریگشیپ حطس مینادیم هک روطنامه و میراد یتوافتم يریگشیپ حوطس
 يراـگنهمانزورنیب تمالسيراگنهمانزور تفگ دیاب نیاربانب .دنکن تفرشیپ يرامیب ای و میوشن راچد نآ ضراوع هب میدش
   درکراـک هـکنیا دراد تیمها هک يزیچ نآ هکلب داد يدایز تلاصا ملع هب دیابن تروص نیا رد .دراد رارق ملع و یگدنز کبس
؟تسیچ ملع

   يداـصتقا و یـسایسهحفص هک یبطاخم هتبلا .درک تبحص دایز رایسب ناوتیمن ماع بطاخم يارب تمالس ماظن هب عجار
  یـلا08  دودـح هک تسا هدرک تباث هبرجت نیا رب هوالع .دنکیم يریگیپ زین ار تمالس ماظن هحفص ،دنکیم لابند ار همانزور
        اـت ملپـید ناـشتالیصحت حطـس هـک دنتـسه ییاـهمناخ ،تمالس و یگدنز کبسهزوحياههلجم یلصا بطاخمدصرد09
  راـک نیا هتبلا .تسین نآ لماک فذح نم روظنم هتبلا .دنرادن ار تمالس ماظن ای مکاح یسایس ماظنهغدغد و تسا یسانشراک
    تاـظحالم هـک تـسا رطاخ نیمه هب و دنکیم لامعا شایگدنز رد هخسن کی ناونع هب ار نآ بطاخم اریزتسایکانرطخ
     نآ تـبثم تاریثأـت زا رتـشیب ار نآ یـفنم تاریثأت اریز مینکیم روسناس دوخ دیدحالص اب ار يدایز ياهربخ و میراد يدایز
.مینادیم

-یم هئارا هک یبلاطم رد ،دنرادن یگدامآ ملع جیورت و هناسر هصرع رد روضح يارب نادنمشناد هک ینامز :شسرپ-4
   زـین یـفنم یماغیپ هکلب دنرادن یتبثم ریثأت اهنت هن نیاربانب دنوشیم بطاخم نهذ رد يدایزياهماهبا بجوم دننک
  رد رـگید يوس زا .دشاب نادنمشناد بسانمان ملق ای و تسردان راتفگ نحل زا یشان تسا نکمم رما نیا هک .دنراد
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    هـب و یـطلغ چیـه نودب یملع بلاطم هیناث09–07 ضرع رد ،دتفایم قافتا ياهلزلز هک ینامز ام يراکهزوح
  اـب ار هداد خر هلزلز رابخا یسک رگا لباقم رد اما .تسا يرگياهفرح جوا نیا و دوشیم هضرع ياهفرح تروص
     زـین ار دوـخ بـطاخم فـیلکت ،تسا هدادن ماجنا یبوخ هب ار دوخ یلصا راک اهنت هن دهد هئارا یبسانمان تیفیک
.دینک هراشا زین عوضوم تمسق نیا هب مهاوخیم امش زا نیاربانب .تسا هتشاذگ صخشمان
   بـطاخم كرد حطـس مینادب دیاب هکنیا منکیم هفاضا هک ار ياهتکن اهنت متسه قفاوم امش نایب اب هکنیا نمض هدنب:خساپ

  هـک اهینتسنادهلجم بلاطمدصرد05 دودح تسا نکمم لاثم ناونع هب .تسا توافتم1نا نا یس بطاخم كرد حطس اب ام
    دوـجو زـین اـیند رد رما نیا .دریگبربرد ار ... و خیرات ،دوس دننام ملع اب طبترم ریغ یبلاطم ،دوشیم بوسحم یملع ياهلجم
    زا ،امـش شیاـمرف دـییأت نمض نم .تسا رتالاب رایسب ام یملعياههلجم طسوتم زا ایند رد یملعياههلجم طسوتم اما دراد
.دننک تبحص ياهناسر نابز اب و دنوشراگنهمانزور دیاب اهصصختم هک منکیم دیکأت نیا رب ،تباب نیمه
- هـتفه زا تسا نکمم ناریا رد ماع بطاخم هک دوب نیا تشاد دوجو تمالس همانهتفه زا لبق هک یتینهذ :شسرپ-5

 لبق امش ایآ .دراد يرتشیب نابطاخم ثداوح و یشزرو همانهتفه هک یلاح رد دنکن لابقتسا یملع و یصصخت همان
؟دریگب تروص همانهتفه نیا زا یلابقتسا نینچ هک دیدرکیم ینیبشیپ ،تمالس همانهتفه دیلوت زا
    اـیآ و مـیراد تمالـس هـمانهتفه داجیا يارب ار2داوم ام ایآ هک دوب نیا ام يدج ياهدیدرت زا یکی2831 لاس رد:خساپ

.تسا تبثمشسرپ نیا هب خساپ هک تسا هدرک تباث تمالسهمانهتفه هبرجت؟دراد ار نآ ندناوخهزیگنا و هلصوح بطاخم

1 CNN
2 Material
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!دینکن ملع جیورت ًافطل
هانپنادزی مارهش سدنهم ياقآ

   اـکیرمآ دوـشیم ثعاب هک يزیچ نآ تفگ دیابشسرپ نیا هب خساپ رد ؟دراد يدایز رایسب تاریثأت ام یگدنز رد اکیرمآ ارچ
      دـناوتب یـتحار هـب سپـس و دـنادب ار اهنآ ياهظحل تیعقوم و دنک شزادرپ و تیریدم ار ایند لیابوم ياهیشوگ مامت دناوتب
.تسا سفن هب دامتعا و داصتقا ،تردق ینعم هب شناد و ملع دندش هجوتم اهنآ هک تسانیا ،دنک عمس قارتسا

     هـک دندـش هـجوتم اـهنآ هک تسالیلد نیمه هب و میهد هعسوت ار اهيروانف میناوتیم یملع راگنربخ ناونع هب ام هزورما
  ياـه    هاـگنب يارـب و میتـسه غـلبم کی نآ زا رتارف هکلب مییآیمن باسح هب یملع راگنربخ اهنت ام و دراد دوجو یمتسیسوکا
     تکرـش کـی اـی و ،دراد زاـین هجدوب هب هک ینادکیزیف ای ،دشاب کشزپ کی دناوتیم يراجت هاگنب نیا ،مینکیم غیلبت يراجت
 .میزاسیم ار اهنآ يداصتقا دعب و مینکیم غیلبتاهنآ يارب یملع راگنربخ ناونع هب ام نیاربانب .دشاب لیابوم یشوگهدننکدیلوت
    هدافتـسا دـیارپ لـیبموتا زا ،دیروخب زبس ياچ مییوگیم مدرم هب و مینکیم مدرمیصوصخ یگدنز دراو ار اهنآ نیا رب هوالع
  هـک مینکیم مدرم یصوصخ یگدنز دراو ار اهنآ سپ .دینک راتفر هنوگچ هلزلز ماگنه هب مییوگیم مدرم هب ای و ،دینکن ای دینک
     ًاـفطل سـپ .دـننک زاورـپ دـنناوت یـم لاب ود نیا اب و دنراد ار تردق مه و داصتقا مه اهنآ نیاربانب .تسا تردق ینعم هب نیا
.دینکیم کمک اهنآ هب ملع جیورت اب اریز دینکن ملع جیورت

      لـماک امـش ياوـتحم متـسیسوکا رـگا هک دیشاب هتشاد هجوتًامتح دیاب دینکیم دیلوت اوتحم ،یملع یبلطم دروم رد یتقو
؟دتفایب یقافتا هچ تسا رارق نیا زا دعباما ،دینکیم داجیا ياهقرج بطاخم نهذ رد اهنت ،دشابن

  نـیا هـمه نم ،دشهتفگیس یب یبونا نا یس لاثم و مینک هجوت یملع ياههملک هب دیاب هک دش تبحص دروم نیا رد
    هـب ار نآ و درـک رـیمعت ار ییوردوخ ناوتیم زین هراپ سابل و فیثک تسد اب هک تسا نیا نم ثحب اما مراد لوبق ار لئاسم
         اـما دیـشاب اـبیز ردرـس و ساـبل لاـبند هـب ادـتبا رگا دینکیم حاتتفا یهاگریمعت هک ینامز ،نآ لباقم رد اما .دروآ رد تکرح
.دیاهدادن ماجنا يراک نیاربانب دیشاب هتشادن بسانم و تسرد يراکریمعت

- یـم غیلبت ار نآ هک یشنادو سیورس ،لوصحم اریز دینک هجوت متسیسوکا هب دیابًامتح دیتسه اوتحم دیلوت لابند هب رگا
   راـنک رد رـگا اریز دنریگب رارق مه رانک رد دیاب تردق و داصتقا ،تعنص ،يروانف ،شناد .تسا متسیسوکا کی لوا مدق ،دینک
   هـمانزور رد دوـخ ناراـکمه زا هشیمه نم .دیاهدوب هجوتیب اههبنج ریاس هب و دیاهدید ار هیضق زا هبنج کی طقف ،دنشابن مه
  ياـهتکرش دینیبب ،دیسیون یم یبلطم دروم رد هک یتقو منکیم شهاوخ ،مهدیم اهنآ هب یبلطم شرافس هک ینامز ،مج ماج
   رـیغ رد دنوـش یسررب مه رانک رد دیاب لئاسم نیاهمه ؟دنراد یهاگیاج هچ یناهج تردق و داصتقا رد و دنمادک نآ بیقر
.دینکن ملع جیورت تسا رتهب تروص نیا

   يوردوـخ ،اـکیرمآ رد1 ولـست   تکرـش ارـچ ؟دوـش یـم تفاـسورکیام، تفاـسورکیام ارچ ؟دوشیملگوگ ،لگوگ ارچ
   يوردوـخ دـنناوت    یـمن ناـشمیظع هقباـس نآ اـب  زنب سدسرم یناپمک و اتویوت ایند يوس نآ رد اما دنکیم دیلوت یکینورتکلا
    زـیهجت رـما نـیا يارب ار دوخ ناراگنربخ و دندید ار لماک متسیسوکا اهنآ هک تسا نآ رما نیا لیلد ؟دننک دیلوت یکینورتکلا
     دـیلوت يرـبخ ییاـکیرمآ راـگنربخ ،دنتسه اجنیا شنابطاخم هکلب .دنتسین اکیرمآ مدرم ،ییاکیرمآ راگنربخ بطاخم .دناهدرک

1 Teslo
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 و د  نوـش تردـق روهقم تسا رارق نآ ياهيرتشم ،دنتسه اجنیا نآ ياهيرتشم دنادیم اریز دوش همجرت ناریا رد هک دنکیم
   یگدـنز هـمه تسا رارق نآ ياهيرتشم رخآ رد و دنتسرفب اجنآ ار دوخ ياهزغم تسا رارق نآ ياهيرتشم .دننک جرخ لوپ

 رد يرگید صاخشا عفن هب طقفًاعطق ،دینک ملع جیورت رگا هک تسا لیالد نیمه هب نیاربانب .دنهد رارق نآ رایتخا رد ار دوخ
.دیدرک راک اهزرم يوس نآ

 يا    هدـیاف چیـه هـک دوـش یـم دیلوت يرایسب یملع ياههلاقم ،نایوجشناد يراکمه اب وناداتسا طسوت ام ياههاگشناد رد
    دـنرادن هـجوت زـین ناریا رد دوجوم ياهرشق زا کیچیه نیا رب هوالع .دنرادن هجوت متسیسوکا هب هاگشنادناداتسا اریز درادن
 رد هک تسا يرتکد ياقآ هنیمز نیا رد هجوت لباق لاثم .دننک هجوت متسیسوکا هب دیاب دننک راکملع هزوح رد دنهاوخب رگا هک
   هـب ار نوـمیم هک تسا نیا رگید لاثم.رورغ و داصتقا ،تردق يارب هن ،دنکیم دیلوت ملع يارب ار ملع ،دوخ یهاگشناد زکرم
.میتسناوت مییوگب هکنیا يارب میتسرفیم اضف

   اـما .دوـش هدیسرپ اهنآ زا تسا یفاک اهنت ،دنراد دوخنهذ رد ار هلئسم نیا هاگشنادناداتسا زا يرایسب هک دیشاب نئمطم
    رد اـما دـنک هاـگن هیضق هب روطنیا تسا هدرک تداع اریز دهدیمننآ هب یباوج مه وا ،دسرپیمن وازا یملع راگنربخ یتقو
.تسا هتشاد ار نآ دوخ نهذ سپ

  قاـتا ،شا یگدـنز      هـمه و دوـب ندرـک راـک لاـح رد شرـمع لوط مامت رد هک ماهدید ار یهاگشناد داتسا لاثم ناونع هب
   دروـم رد نداد حیـضوت لاح رد هک یتقو ار وا ياهفرح زا ياهملک نم اما .دوب شایتاقیقحت زکرم و شهاگشناد ،شکچوک
 یسایس ياههبنج دروم رد و مدناشک راک فلتخم يایاوز هب ار وا رطاخ نیمه هب مدشیمن هجوتم ،دوب شاهژورپ یملع ینابم
.دراد یهاگآ دراوم نیا زا مدش هجوتم و مدش ایوج وا زا عوضوم يداصتقا و

.دیشاب هتشاد هجوت متسیسوکا هبًامتح هک منکیم هراشا هتکن نیا هب هرابود نایاپ رد
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ناهج رسارس رد دوجوم ياوتحم لیلحت ساسارب شاییایفارغج ۀصرع و یملع يراگنهمانزور تیعضو
یبارت داوجدمحم ياقآ

  هـچ متسنادیمن هک دوب نیا مورب شهوژپ غارس هب و مریگب هلصاف یملع يراگنهمانزور يداع راک زا دش ثعاب هک يزیچ نآ
   اـج نالـف ،لاثم ناونع هب .مینکیم هدافتسا اج نالف حالطصا زا یملع يراگنهمانزور رد ؟تسا دب يزیچ هچ و بوخ يزیچ
؟میدید هنوگچ ار اج نالف ای ؟میدرک یسررب هنوگچ ار

     رد دوـجوم ياوـتحم لـیلحت ساـسارب شاییایفارغج هصرع و یملع يراگنهمانزور تیعضو هب طوبرم نم ياهتبحص
.تسا هدوب نم دشرا یسانشراک عطقمهماننایاپهنیشیپ هک .تسا ناهج رسارس

   و مدرـم نیـب يا  هطـساو ار یـملع يراگنهمانزور هک یفیرعت زا .دراد دوجو یملع يراگنهمانزور زا یتوافتم ياهفیرعت
  رـگا دیوگیم هک ییاج ات دنیبیم یملع يراگنهمانزور يارب ار یلاعفنا و هدنباتزاب شقن هک یفیرعت ات دنادیم شناد باحصا
.دینکن شومارف ار دوخ موب و گنهرف هب عاجرا و فطع هطقن زا يریگهرهب ،دیدیسر همجرت هب

  اـما درذـگ  یـم ور شیـپياههلجم زا يرایسب رمع زا نرق کی زا شیب هکنیا اب .منکیم زاغآ یلامش ياکیرمآ زا ار ارجام
 .دش کیدزن شرخآ ياهزور هبًابیرقت هنارگشهوژپ يراگنهمانزور ،یلام نارحب و09ههد زا دعب هکنیا ،هداتفا قافتا هچنآ

رتیئوت دنهاوخیم اهنآ اریز تسا هدش رتشیب ییاکیرمآناراگنهمانزور يراک مجح هک ماهدیسر هجیتن نیا هب ماهماننایاپ رد
  يرـگید شرازگ و دنشاب لاعفبو رد رگید فرط زا و دنراذگب سکع مارگاتسنیارد ،دننک زور هب اركوبسیف ،دننکپآ ار
.دنراد09ههد زا لبق يرتمک قوقح و لوپ ،رتشیب يراک مجحدوجو اب اما .دننک هیهت مه

    زـین یلاـغترپ ناـبز دنچره دنتسه نابز ییایناپسا نآ مدرم رثکا .تسا هدرک یط ار یتوافتم رایسب ناتساد یبونج ياکیرمآ
  ناـشیاهيرازگربخًامومع هکنیا دراد دوجو هقطنم نیا ياهروشک نایم هک يزیچ نآ .دراد جاور لیزرب دننام یحاون یخرب رد
   طـقف ار اـیبملک ربخ هک تسین تروص نیا هب و دوشیم هدید اهروشک هیلک رد ناشیاهربخ ینعی ،دوشیم هتشاذگ كارتشا هب
   هـجیتن نـی  ا هـب و دـنا   هداد ماـجنا اوـتحم لـیلحت نیمه رطاخ هب .دنیبب ینیتناژرآ درف اهنت ار نیتناژرآ ربخ ای و دنیبب ییایبملک
      دـننام يروـشک رد لاـثم ناوـنع هـب .دراد یقیقد بسانت اهنآ یلخاد رابخا حطس اب اهروشک یگتفایهعسوت حطس هک دناهدیسر
  و اـه     هژورـپ هـک لـیزرب و نیـتناژرآ لـثم يروشک رد اما .تساهبآ يوس نآ رد نآ عبنم و تسا همجرت رابخا رتشیب ایبملک
       یبوـنج ياـکیرمآ رد هـک هدـش ثـعاب نیـب نیا رد هک هچنآ یلو .دسریمدصرد05 هب دنا هتشاد یتوافتم یملع ياههمانرب
  يزـیچ نآ ینعی .دراد دوجو نابز مه ياهروشک نیب هک تسا يدیدش رایسب ياهناسر تباقر ،دنک دشر یملع يراگنهمانزور
   اـم هـب تبسن یتوافتم طخ ناتسکیجات هک دنتسه ناتسکیجات و ناتسناغفا ام نابز مه ياهروشک اریز درادن دوجو ام يارب هک
.دراد

.تسا هدوب ریز حرش هب نایرج هس ،داتفا قافتا یملع يراگنهمانزور دروم رد اپورا رد هچنآ
  لاـس دص هب کیدزن و یناهج گنج زا لبق اهنایرج نیا .ایلاتیا و سیلگنا ،هیسور دننام تسا هدوب ورشیپ هک ینایرج-1

  .تـسا هدوبن تسرد هار نیایهاگ اما دننامب یقاب لاس نایلاس یط و دننک زاب ار دوخ هار دنتسناوت اهنایرج نیا .دنراد تمدق
 لئاسم زا ياهعومجم و دنک قارغا هک تسا هدش ثحب نیا ریگرد یملع يراگنهمانزور08 ههد ات ایلاتیا رد طقف لاثم روط هب
.دش فورعم فیثکهنیآ هب نیمه رطاخ هب و داد ناشن فعض هبنج نآ رد نیاربانب .دنک گرزب رتشیب ار اهتیعقاو و
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  اـب نآ جوا هرود هـک تشاد دوکر و جوا ياههرود یملع يراگنهمانزور هک تسا يرورض هتکن نیا رکذ ایناتیرب دروم رد
  .تسا هدوب نراقم درس گنج

   لاـح رد .دوـب هدرک رشتنم ار نآیس یب یب هک دوب یشهوژپ ،ماهدرک دانتسا نآ هب ماهماننایاپ رد هک ییاهشهوژپ زا یکی
   نیـسحت دروـم ار ملع رتشیب ینعی ،هنالاعف ات دنکیم دروخرب یلاعفنا رتشیب یملع رابخا ربارب ردیس یب یب تفگ دیاب رضاح
    رـتمک هاـفر و یگدـنز تفرشیپ رد ار هداد يورياهقافتا شقن ،رگید یترابع هب .دنکیم دقن ار نآ تردن هب و دهدیم رارق
.دهدیم رارق یسررب دروم

   رد طـقف و دـننک یـم همجرت هک يدارفا زا يرایسب .دز هبرض یملع يراگنهمانزور هب هک داد يورییاهقافتا يوروش رد
    شیاـمن هـب ار يدودـحمانًالماک ياهریوصت و دندش ناریا یملع يراگنهمانزور دراو هنزور نیمه زا دنراد صصخت همجرت
  يور یـملع هنیمز هب دنسیونب یسایسهنیمز رد دنتسناوتیمن هک ییاهنآ ینعی ،داد يور يوروش رد ادتبا قافتا نیا .دنراذگیم
 رازـه004 و نویلیم3 ژارتیت زا یگدنز و ملع دننام ياهلجم و  دش بارخ رایسب عضو يوروش یشاپورف زا دعب اما .دندروآ
  فیعـض یملع يراگنهمانزور ،یلام نارحب لیلد هب و دوبن نیا زا رتهب عضو مه اپورا رد .درک ادیپ لوزن هخسن رازه04 هب ات

.دش
  هـچنآ ره ات دنتفر یملع يراگنهمانزور غارس هب یناهج گنج هحوبحب رد هک دراد هراشا ناملآ و دنله هب مود نایرج-2

.دنشاب راذگریثأت و دننک هضرع ار دندوب هتخاس هک
   ،یلاـم نارـحب ریگرد اهروشک نیا نوچ هتبلا .تسا هدوب نانوی و هیکرت رد ،اپورا رد یملع يراگنهمانزور رخآ نایرج-3

    هتـشاد یـملع يراـگن  هـمانزور رد ار ییالاـب هاگیاج دنتسناوتن ،دندوب ناشروشک يداصتقا و یسایس طیارش و یگتفاینهعسوت
       بذـج لاـبند هـب نارـیا و اهروـشک نـیا ینعی .تسا هدوب ناریا هب هیبش رایسب تسا هداتفا اهروشک نیا رد هک یقافتا .دنشاب
 اهنت و دندادیمن ماجنا ار یشهوژپ راک چیه اریز دراد یملع يراگنهمانزور يارب ار يدایز تارضم هک دناهدوب رتشیب بطاخم
.دندوب رتشیب بطاخم بذج لابند هب

    هـتخادرپ عوـضوم نـیا هب اقیرفآ رد یملع يراگنهمانزور .میسریم اقیرفآ هب یملع يراگنهمانزور ییایفارغج یسررب رد
   یـمین نیارباـنب .دناهتخادرپ ... و تمالس ،تشادهب ،یتسیز طیحم تالکشم هب لاثم ناونع هب ؟تسیچ مدرمهغدغد هک تسا
.تسا ییایفارغج و یتسیز طیارش اب بسانتم اقیرفآ یملع رابخا زا

بسانمان رایسب ،دش ماجنا2102 لاس رد هک یشهوژپ نیرخآ ساسارب هیسونایقا و ایلارتسا رد یملع يراگنهمانزور عضو
 هب یملع هیرشن کی اهنت روشک نیا .تسا رفص ددع ایلارتسا ینویزولت ياههکبش رد یملع ياهراگنهمانزور دادعت اریز .تسا
.تسا یموب ياههلاقم زا يدادعت رشنزاب و همجرت یعون هب هک درادپوکسلت نکسا مان

   دـیابن هـتبلا .د نـشاب دنناوتیم یبوخ يوگلا و دنتفر ار یتسرد هار روشک ود نیا .میسریم نپاژ و یبونجهرک هب همادا رد
  رـچین هیرـشن رد كوس-وو گناه روسفورپ زا ياهلاقم5002 لاس رد .تفرگ سرد نآ زا دیاب هکلب درک یپک ار اهنآ يوگلا
 اجنآ رد اما .دنتخادرپیم نآ زا شیاتس هب دندشیم هجاوم يزیچ نینچمه اب رگا ناریا رد ام یملع ناراگنهمانزور .دش رشتنم
  هـچ عقاو رد كوس-وو گناه روسفورپ هک دنزادرپب یسررب هب دروم نیا رد ات دش يراذگهیامرس یملع ناراگنهمانزور يارب
    تـبثم تاـکن زا یـکی ناونع هب عوضوم نیا زا .تسا هدوبن شیب يدایشوا دندش هجوتم ماجنارس هک .تسا هداد ماجنا يراک
.دوشیم هدرب مان هرک رد یملع يراگنهمانزور رد
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-   هـمانزور زا یطیارـش رـصم دننام یبرع ياهروشک رد .دوب یملع يراگنهمانزور راهب ،یبرع راهب زا لبق برع ناهج رد
   رـصم رد مارـهالا همانزور ،هنومن ناونع هب.تشادن دوجو هرک و نپاژ زج ناهج ياج چیه رد هک تشاد دوجو یملع يراگن

  اـب هنافسأتم اما .دش رازگرب رصمهرهاق رد یملع ناراگنهمانزور یناهج سالجا0102 لاس رد .تشاد یملع راگنهمانزور02
.تفر نیب زا اهتفرشیپ نیاهمه یبرعراهب

   رد لاـح نیـع رد .تفرگ لکش یبرع يراگنهمانزورهیداحتا نآ لد زا و دمآ دوجو هب ههد کی رد یبرع يراگنهمانزور
   هـب و دنتـسین طلسم یسیلگنا نابز هب اهنآ رثکا هک دوب نیا اهفعض نآ هلمج زا هک دندید زین ار دوخ ياهفعض نامز نامه
.دنرادن یسرتسد یلخاد یهاگشناد و یشهوژپ عبانم

    زاـغآ ار یـملع يراـگن   هـمانزور نارـیا رد .تـسا رصم هب هیبش رایسب دهدیم يور نانچمه و هداتفا قافتا ناریا رد هچنآ
  یموـمع هزوـح هکییاههیرشن رد یملع بلاطم راشتنا اتتسا هدوب هتشذگ لاس07 یلا06 زا هک یشناد هیرشن زا .میاهدرکن
   ندـش یـصصخت تمس هب هک دهدیم ناشنیسانشهراتس و اهینتسناد ،دنمشناد ،اضف دننام ییاههلجم ات ،دندادیم ششوپ ار
.میوریم یملع يراگنهمانزور رد

:تسا ریز حرش هب ماهماننایاپ ياههداد لیلحت و هیزجت
؛دنکیم راک زور رد ار يرتشیب بلاطم دادعت انسیا-1
؛تسا ربخ ،درذگیم اهيرازگربخ رد ناریا یملع يراگنهمانزور رد هک هچنآ رتشیب-2
   هـک دوـشیمن هتساوخ نانآ زا ای دنتسین دلب ار شرازگ و هبحاصم لثم يرگید ياهبلاق ام یملع ناراگنهمانزور رثکا-3

.دنهد ماجنا
  عباـنم زا ،دنتشاد یملع راگنهمانزور هک ییاههمانزور زا یضعب و راهب و مج ماج همانزور زا ریغ هب ام ياههمانزور بلغا

:دننکیم هدافتسا ریز
-هلجم يایند رد ار لوا فرح ياههلاقم ،دراوم نیا نیب رد هک تشاددای ،هلاقم و لیلحت و ریسفت،هبحاصم ،شرازگ ،ربخ

.دنزیماه
   يارـب زوـس      ناـمناخ يالـب کـی هـمجرت هـک ییاـجنآ ات .تسا همجرت ،بلاطم رثکا هکنیا ،هداتفا قافتا ناریا ردهک هچنآ

 .مینک عونمم ار همجرت ،موجنهلجم رد هک میوش روبجم لاس02 زا دعب دش ثعاب هک یقافتا .تسا هدش یملع يراگنهمانزور
  بـلاطم يارب و میورب صصختم غارس هب میاهتخومآ لباقم رد اما میهدیم تسد زا ار يدایز رایسب بلاطم راک نیا اب دنچره
.مینک يدایز شالت هلجم

   راـبخا لـک زادصرد02 نآ اب طبترم ياههزوح و تمالس ،یکشزپ هکنیا ماهدیسر نآ هب هچنآ اههداد لیلحت و هیزجت رد
   هدر رد موـجن شـخب ودـ صرد91 زین وردوخ و اضف اوه و یسدنهم ،يروانف شخب .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یملع
     ،يرواـنفونان و یمیـش ،نآ یـکیدزن رد ارـیز تسا لزلزتم رایسب موسهدر هتبلا .تسا هداد ششوپ دوخ هب اردصرد01 موس
.دراد دوجو نآ لاثما و لیابوم ياههکبش ،لیابوم ياهروتارپا

 زا دعب اریز تسا هابتشا ،میاهتشاد یملع يراگنهمانزور زا لواهلهو رد هک يروصت نآ دیاش هک دهدیم ناشن لیلحت نیا
  و تـسین یلمًارثکا ام یملع رابخا عبانم هکنیا رگیدهتکن .درادن رارق موجن يدعبهلحرم رد ،تسا لواهلحرم رد هک یکشزپ
.تسا هتفایهعسوت ياهروشک رابخا ،ام روشک رابخادصرد44 .تسا هتفایهعسوت ياهروشک رابخا
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  نادنمـشناد هکیتروص رد .تسا یقیقح صخش و لوئسم ماقم ،هماننایاپ ،شهوژپ لماش ام ياهربخ أشنم زادصرد04
 ترواجم ،دروخرب ،نآ ربارب رد وتسا یتفگش ،ام يربخ ياهشزرا رثکا نینچمه .دنراد مهسدصرد21 اهنت نارگشهوژپ و
   دـیاب میـنک  یـم مـلع دراو ار یکشزپ هک ینامز اریز دراد يدایز تیمها يریگربرد هکیتروص رد .درادن تیمها يریگربرد و
.دشاب هتشاد دوجو يریگربرد

05  ،بـلاطم عباـنم .دراد عبنم ربخ4 ،ربخ5 ره زا و دوشیم رکذًابیرقت عبانم ،ناریا یملع يراگنهمانزور رد هناتخبشوخ
.دنوشیم رکذ نآ ياهتنا رد رگیددصرد05 و بلاطم يادتبا رددصرد

   ناـیرج رـیگرد ینعی .درادن یتیمها"هنوگچ" و"اجک" و"هک" ،میدوب"يزیچ هچ" لابند هب یملع يراگنهمانزور رد ام
.میدش هرمزور

    هدـمع روـط هـب   و تـسین اـم زا ًالـصا نوچ تسا لوق لقن نودب بلاطم مومعیمسر روط هب یملع يراگنهمانزور رد
                                                        .دراد زینایدم یتلومیهاگ و هدش ظفح یفرطیب هناتخبشوخ هتبلا .تسا همجرت
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راگنهمانزور دهعت ،تقیقح ییوگزاب
رفیمراص يدهم ياقآ

 ،ی    هاگـشناد نوـتم رد لقادـح میزادرـپ  یـم تـقیقح ثحب هب هک ینامزتسا تقیقح ییوگزاب ،راگنهمانزور دهعت نیرتمهم
  رـبخ ؟تسا تقیقح نیع ربخ ایآ ؟دراد ياهطبار هچ تقیقح اب ربخ هکنیا ثحبم .تسا هتفرگربرد ماهبا زا ياهلاه ار تقیقح
   هدـش ثـحب نآ دروم رد لصفم روط هب يراگنهمانزور هزوح رد هک تسا یکیمداکآ ثحبم ؟تسا تقیقح زا لقن رادقم هچ
     ياـضف هـک یناـمز لاـثم ن  اوـنع هـب .تسا توافتم لک روط هب هلئسم میوشیم یملع يراگنهمانزور دراو هک یتقو اما .تسا
  .دراد يداـصتقا لکشم هب ار دوخ صاخ هاگن ،دراد هک یپچ هاگدید اب مسیمونوکا ،مینکیم یسررب ار نانوی ناماسبان يداصتقا
   و يداـصتقا ياـه    هخـسن مادـک رـه یتراـبع هب .دراد مسیمونوکا زا توافتم یهاگن ،دوخ لاربیل هاگدید اب زین زمیات كرویوین
.تسا يرگید زا توافتم هک دنسیونیم دوخ يرکف رکفت هیاپ رب ار يداصتقا ياهشرازگ

    .تـسا مـلع یتالاـمتحا راتخاس و يریذپلاطبا زا ادج هک مینکیم تبحص یتیعطق زا میوشیم ملع يایند دراو هک ینامز
 ور     هـبور يدـج یـتقیقح اـب اـم اجنیا رد .میتسه هجاوم نآ اب یملع يراگنهمانزور بوچراچ رد هک تسا یتیعطق نم روظنم
-همانزور یعیبط ياهبوچراهچ زا مینکیم یگدنز ناریا رد هک یماگنه ات اما .دراد صخشم بوچراهچ و راتخاس هک میتسه
 .درک تبحص ناوتیمن ،دراد دربراک ایند دازآ قطانم رد هک يراگن

  هلئـسم هـک  یلاـح رد .تـسین نکمم یگداس هب نآ يارب ندیگنج هک تسا یلئاسم و تقیقح زا عافد راگنهمانزورهفیظو
  ندیـشک اب هک تفگ دیاب گرزب راجفنا دروم رد لاثم ناونع هب .دنیآیم رامش هب یهیدب لئاسم هلمج زا گرزب راجفنا و لماکت
.دینش ار گرزب راجفنا يادص ناوتیم وگدنلب کی هب نآ ندرک لصو و میس ود

  لئاـسم نیا زا يرایسب ارچ هکنیا و داد يور اپورا رد هک یقافتا دروم رد ،دندوبهدرک حرطم قاجا رتکد مناخ هک ياهتکن
     رد .درـک وجتـسج اـپورا رد مـلع دیلوت دنیارف رب مکاح يداصتقا ماظن بوچراهچ رد دیاب ار خساپ ؟دهدیمن يور ناریا رد
  هـنیزه نارـیا رد هکیلاح رد .دوشیم ماجنا شهوژپ،دنهدیم مدرم هک یتایلام اب و دنتسه مدرم شهوژپ ناگدننکنیمأت اپورا
     میمـصت نـیا قـیرط نـیا زا و تـسا     یـعیبط عباـنم ریـسم زا هـکلب ،دوشیمن نیمأت مدرم لاناک زا یملع ياهراک و شهوژپ

.دنک کمک هاگشهوژپ ای هسسؤم مادک هب هک تسا تیمکاح
     و لوئـسم بـطاخم و دنورهـش لـباقم رد ي    زـیچ رـه زا شیـب راـگن  هـمانزور هـک نیا منـک حرطم دیاب هک يرگیدهلئسم

  دـننام از     ناطرـس لـماوع رـگا لاـثم ناوـنع هب .تسا تمالسهزوح رد صوصخ هب يدج رایسب ياهلئسم نیا .تسوگخساپ
    .میزادرـپب تـقیقح ناـیب هب دنکیم مزلم ار ام هک تسا يداصتقاهخرچ تیاهن رد هک میوشیم هجوتم ،مینک یسررب ار راگیس
  داـی دروم نیا رد يروصنم رتکد ياقآ زا .دننکیم هدافتسا ءوس صاخ روط هب هیضق نیا زا هک دنراد دوجو ییاهداهن ناریا رد
    و راـمآ و هـبتر هـب هک دنادیم نایناریا امهلاس008 یگدنام بقع ساسحا ار اههدافتسا ءوس نیا زا يرایسبهشیر هک منکیم
   یـملع ظاـحل زا ام هک دراد لوبق هیکرت ایآ ؟دراد لوبق ار اهماقرا و رامآ نیا یسک هچ هکنیا یلصا شسرپ .میراد هقالع ماقرا
    تـسرد يراـک یـبرع   هدـحتم تاراـما روـشک اب ناریا لیسناتپ اب ینویلیم داتفه روشک ندرک هسیاقم ایآ ؟میتسه رتالاب نآ زا
   هـنیمز رد لقادـح رـت هـتفای هعـسوت را  یـسب و رـتتیفرظ مک رایسب ،رتکچوک رایسب يروشک یبرعهدحتم تراما اریز ؟تسا
.تسا هعسوت و يرهش ياهتخاسریز و یگدنز



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

62

یملع یناسرعالطاهزوح رد اهنآ ياهتیفرظ و لاتیجید ياههناسر
سمش یلع ياقآ

.تسا رضاح ثحب عوضوم یملع یناسرعالطا هزوح رد اهنآ ياهتیفرظ و لاتیجید ياههناسر
  و یناـمز تیدودحم نیرتمک ،رابخا راشتنا رتشیب تعرس ،يریگارف :زا تسا ترابع لاتیجید ياههناسر یگژیو نیرتمهم

.دنراد ار ملیف و ادص ،ریوصت دننام ياهناسر دنچ تاناکما زا هدافتسا تیلباق ،دنراد یناکم
   هزوـح رد هـکلب ملیـفهزوح رد اهنت هن .دوشیمن هدافتسا نادنچ ياهناسر دنچ تاناکما زا هک تسا نیا تیعقاو ناریا رد

   رـیغ ياـه   سـکع ،نارـیا راـبخا  دـصرد09  يالاـب لاثم ناونع هب .دراد دوجو ياهدمع فعض ناریا ياههناسر رد زین سکع
.تسا هدوب دنتسم ریغ و فطعنم

          کـی رد هـک يرـبخ لاـثم ناوـنع هـب .تـسا هدرـب الاـب زین ار اههناسر نیا يریذپبیسآ لاتیجید ياههناسر ياهتیفرظ
  رد کـچوک هابتشا کی ودوش یپک فلتخم ياهتیاس فرط زا هقیقد دنچ ضرع رد تسا نکمم ،دوشیم رشتنم يرازگربخ
  رتـشیب بتارم هب دراد يرازگربخ کی ياهربخ هک ییاهيریذپبیسآ نیاربانب .دشاب هتشاد هارمه هب ار يرتشیب رطخ ،ربخ کی
.دبلطیم ار اهيرازگربخ رتشیب تقد و تیساسح رما نیا هک تسا

  ،دـننک    یـم رـشتنم ار اـهربخ نـیالنآ تروص هب هکنیا لیلد هب لاتیجید ياههناسر هکنیا منک حرطم دیاب هک يرگید ثحب
  زـین هابتشا لامتحا هک دننک رشتنم ار اهربخ يرتشیب یگدزباتش اب دنروبجم ،دهدیم يور یملعياهقافتا هک ینامز نیاربانب
 رظن دروم ربخ فلتخم ياههبنج يور ات دنراد يرتشیب تصرف همانزور ناراگنربخ هک یتروص رد .تسا رتشیب عقاوم نیا رد
.دننک راک

      نیـب هـک تـسا یلخادـت ،تـسا هتشاد دوجو ریخا لاس دنچ رد یملعياهعوضوم رد لکشم ناونع هب هک يرگیدهتکن
    هدـش رـشتنم قرـش هـمانزور رد نامز نیشام دروم رد هک يربخ لاثم ناونع هب .دراد دوجو اههزوح ریاس اب یملع ياههزوح
    رـبخ اـی .دوـب هدش راک نآ یعامتجا شخب رد ربخ نیا هک یلاح رد ،داد رارق يدایز داقتنا دروم ار همانزور یملع شخب ،دوب
.تسا هتشاد هارمه هب يدبياهدمایپ انسیا يرازگربخ يارب هک ،هام رد یسپپ

-  هناـسر ماـن هب یسیورس انسیا رد لاثم ناونع هب .دراد دوجو ام ياههناسر رد هک تسا یلضعم اهربخ لخادت لاح ره هب
   اـت تـسا هدش شالت انسیا رد هنیمز نیا رد .دنکیم یپک ار رگید ياهاج بلاج ياهربخ هک تسا هدش يزادناهار ،رگید ياه
    شـخب ،لـباقم رد اـما .   تـسا هدـش يداـیز ياهداقتنا وا زا و  دوشن هداد باتزاب یباسح جریا ياهتبحص ،یملع شخب رد
.تسا هداد ششوپ ار ناشیا ياهتبحص لصفم روط هب رگید ياههناسر

   هـب دیاـش رما نیا هتبلا .تسا هدوب اهورین تابثنادقف ،دراد دوجو يدایز روط هب انسیا رد صوصخ هب هک يرگید لکشم
- سیورـس هب یلکشم چیه نودب دارفا ودریگیم تروص یتحار هب اههزوح رییغت نآ رد هک تسا هدوب انسیا یگژیو نیا لیلد
        تـسا هدـش ثـعاب هـک یـللع زا یـکی نیارباـنب .دننامیمن یقاب یملع هزوح رد و دنروآیم يور یعامتجا و يداصتقا ياه
  دارـفا ندروآ يور بجوم زین یلام لئاسم نآ رانک رد هتبلا .تسا اههزوح رییغت ،دنکن دشر ام روشک رد یملع يراگنهمانزور
.تسا هدش يربخ ياههزوح ریاس و يداصتقا ياههزوح تمس هب
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  هـک   دوـش ریدـقت   يدارـفا زا ،دوـشیم هداد لاعف ياههناسر هب هک ياهزیاج رانک رد هک تسا نیا نمياهداهنشیپ زا یکی
   یـصاخ یـل    یخ زرـم ،هـلزلز دروـم رد یناـسر عالـطا،عراز رتکد زا لبق ات لاثمناونع هب .دنراد اههناسر اب ار لماعت نیرتشیب
   هـلزلز یناـسرعالطاهزوح رد ار یگنهرف ییاهنت هب هک دندوب ناشیا .دندوبن وگباوج کیزیفوئژ هسسؤم نالوئسم ینعی،تشاد
.دمآ دهاوخ راب هب يرتهب جیاتن ،دوش هنیداهن هعماج رد اههناسر اب لماعت گنهرف رگا نیاربانب .دندروآ دوجو هب
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مدرم و یملع زکارم ،هاگشناد زور-3
 مولع و یسانشسونایقا هاگشهوژپ ،نارهت هاگشناد دننام یملع زکارم زا يدادعت زا نازومآشناد نابآ5 خروم هبنشکی زور رد
-  نیـمز نامزاـس هزوم ،تفنتعنص هاگشهوژپ ،هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ ،نایور هاگشهوژپ ،يوج
     ،نارـیا قرـب تعنـص هزوـم ،تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،يروانف و مولع هزوم ،یندعم تافاشتکا و یسانش
.دندرک دیدزاب هغارم یمالسا دازآ هاگشنادويژرنا هزوم ،روشدور هاگورین
   و ناـناوجون و ناـکدوک مان هب هدنسیون ،ینامرک يدارم گنشوه ياقآ دالیم جرب ياهرالات زا یکی رد اهدیدزاب نیا تازاوم هب

       زا يرـصتخم تـسشن نـیا يادـتبا رد .دنتـشاد یـتفگ و پگ ،یتسشن رد نازومآشناد زا يدادعت اب دیجم ياهناتساد قلاخ
   نـیا ياـه     ناتـساد ساـسا رـب هـک دوـب ییاهملیف زا ییاهدیزگ هک دش شخپ یهاتوک ملیف سپس ،دش تئارق ناشیاهمانیگدنز
  اـهنآ ياـهشسرپ هب مه رخآرد و دندرک لقن اههچب يارب ار یتارطاخ ینامرک يدارم ياقآ نآ زا دعب و هدش هتخاس هدنسیون
 .دندرک اضما اههچب يارب ار ناشیاهباتک ناشیا همانرب نیا رانک رد .دنداد خساپ
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2931 هام نابآ6 هبنشود
"ملع زا هماع كرد و هعماج ،تعنص" زور همانرب

نارنخس ناونع تعاس
- ناریا.ا .ج دورس و نآرق توالت 1:61 0-00:61

یلاصو روصنم رتکد  کمک تعنص هعسوت هب ملع زا هماع كرد هنوگچ
؟دنکیم

61 :30-61 :10

بیقن یلع سدنهم دیلوت ياهشلاچ 61 :50-61 :30
نایریشدرا زوریف سدنهم يروانف يزاسيراجت همانرب 01:71-05:61

نایرهم نیسح سدنهم ناهج رد عیانص ردام ،قرب 71 :30-71 :10
یناخلداع يداه یگدروخ هدیدپ ياههنیزه و دمایپ 71 :50-71 :30
یمالغ اضردمحم یگدنز و ملع 01:81-05:71
نایدیشر شرآ رتکد یتمالس داوس تیمها ،ملع زا یمومع كرد 03:81-01:81
نایروصنم ورسخ رتکد هعماج و زدیا 81 :50-18:30

ایندمحا نیریش رتکد 05:81-01:91 هعماج رد هنوگرامیب راتفر و یتشادهب راتفر
یمیقم میهاربا رتکد ناریا رد یعیبط تارطاخم 03:91-01:91

شیورد دمحم سدنهم اهدرگزیر 05:91-03:91
درفنم یسراف الهش سدنهم تسیز طیحم زا تظافح رد يدنورهش تکراشم 01:02-05:91

اینرهم اضردیس رتکد یکیزیفوئژ ياهیلامونآ ساسا رب هلزلز ینیبشیپ 3:02 0-01:02
عراز يدهم رتکد ناریا رد راظتنا لباق مهم ياههلزلز و هلزلز کسیر 05:02-03:02

ملع زا هماع كرد و هعماج ،تعنص زور-4
  رد هـک" ؟دـنکیم کمک تعنص هعسوت هب ملع زا هماع كرد هنوگچ" هک دش حرطم ثحبم نیا نابآ6خروم هبنشود زور رد
  یناـخلداع رتکد ياقآ و نایرهم سدنهم ياقآ ،نایریشدرا سدنهم ياقآ ،بیقن سدنهم ياقآ ،یلاصو رتکد ياقآ صوصخ نیا
.دوشیم هراشا نآ هب همادا رد هک دنتخادرپ دوخ نانخس و بلاطم نایب هب
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؟دنکیم کمک تعنص هعسوت هب ملع زا هماع كرد هنوگچ
یلاصو روصنم رتکد ياقآ

  و يرواـنف  و مـلع نیب لماعت ،يروانف و تعنص و ملع نیبهطبار دروم رد دوجوم ياههاگدید نایب هدنب زورما ثحب عوضوم
.تسا ملع جیورت تیمها و هاگیاج و شقن یسررب

    و تعنـص نیـب هـطبار ناونع تحت ناونع نیا ،دوشیم يروانف و ملع نیب هطبار زا تبحص ام روشک رد هک یتقو ًالومعم
  هاگـشناد زا    هـک دراد ار ییاـهزاین هـعومجم تعنص هکنیا تسا بلاغ هک يزیچ نآ دوجوم هاگدید رد .دوشیم حرطم هاگشناد
   هـک دنـسر یـم ییاهزاین زاياهعومجم هب ،دننکیم دروخرب یتالکشم اب راک یط ینعی .دنک هدروآرب ار اهزاین نآ دوریم راظتنا
.داد ماجنا ییاهیسررب و قیقحت دیاب تالکشم و لئاسم نیا لح يارب لاح ره هب دننادیم

       رـگید یتراـبع هـب .تـسین نـم تبحـص یلصا عوضوم اما ،دهدیم ناشن ار يروانف و ملع هطبار زا یئزج هلئسم نیا
 تسا نیا يانعم هب ،یهاگن عون نینچ هکنیا مه شلیلد .دراد يروانف و ملع هطبار یلک بوچراهچ رد یکچوک رایسب هاگیاج
  ارـیز دراد دوجو هیوس کی هطباریعون نیاربانب .دراد زین یصخشم ياهلحهار هک درادیصخشم لئاسمهعومجم تعنص هک

 دناوتیمن ياهیوس کی هطبار نینچ .دهدیم ماجنا ار یتامدخ ،اضاقت نآ يازا رد هاگشناد و دنکیم حرطم ار ییاضاقت تعنص
     یعوـن هـب هـک تـساه باـتک رد  دوـجوم ياـه هلئـسم دننامه هطبار نیا اریز .دوش يدیدج رکف قلخ ای هدیا داجیا هب رجنم
   هدیـسرن یـسک رکف هبً البق هک يدیدج ًالماک ةدیا کی دیناوتیمن  ،باتک هلئسم لح اب امش ینعی .دنراد صخشم ياهباوج
  ياـفیا و يروانف و دشر ریسم رد روشک نداد رارق هب طقف زین تعنص و هاگشناد هک منک هراشا دیاب نینچمه .دینک بسک دوب
.دزادرپیمن هتفرشیپ و ورشیپ شقن کی

   يرواـنف و مـلع نیب هک تسا یلماعت ،دراد زین یخیرات ریس و ،دراد دوجو يروانف و ملع نیب هک ياهطبار زا رگید عون
:دوشیم فیرعت هلوقم ود رد و دراد دوجو

  یـط  و دـهدیم ماجنا ار شدوخ راک ملع ینعی ،تسا هرظتنمریغ تالوصحم لکش هب لماعت و هطبار نیا هک ینامز-1
؛دوشیم يروانف کی هب لیدبت ،تساهدرک دیلوت ملع هک یشناد و لوصحم ،دنیارف نیا

    هـب هـک ییاـه شهوژـپ ینعی ؛دریگیم ماجنا يروانف و ملع رد دنمفده روط هب هک تسا ییاهشهوژپ رگید تلاح-2
  ً الثـم اـی و ما یب يآ ،ینوس ،یچاتیه لثم گرزب یلیخ ياهتکرش طسوت و  يروانف هزوح رد يدربراک ملع لابند
.دوشیم ماجنا ... و تفاسورکیام یتح

 ناونع هب سیطانغمورتکلا هدیدپ فشک.مزادرپ یمهرظتنمان ایهرظتنمریغ تالوصحم دروم رد لاثم کی رکذ هب  همادا رد
 ،داد خر مهدزون نرق لوا همین یط اپورا يرظن کیزیف زکارم تقو ياههاگشیامزآ رد یملع طقفياهدیدپ ،یکیزیفياهدیدپ
.دنکیم داجیا یسیطانغم تیصاخ قرب نایرج دش هجوتم هک"پتساروا" فشک زا دعب ینعی

   هـب .دـنک داجیا نایرج دناوتیم یسیطانغم نادیم ینعی،دراد دوجو زین شسکعرب هک داد ناشن"يداراف" ياهراک اهدعب
  ار اـبر  نـهآ کـی و  چیپمیس کی )تشادن دوجو قرب مان هبيزیچ نامز نآ( هک دوب نیا درک يداراف هک يراک رگید یترابع
   ناتـسلگنا تـقو ریزو تسخن .دیآیم دوجو هب قرب نایرج دوشیم کیدزن و رود ابرنهآ نیا یتقو هک داد ناشن وتشادرب
   مدرـم زا نـیا رطاخ هب امش يزور :دهدیم خساپ يداراف؟دراد مه یشزرا ياهداد ماجنا هک يراک نیا ایآ :دیسرپ يداراف زا
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دودح رد؟دتفایم ینامز هچ قافتانیا یهتنم .مینکیم تخادرپ تلود هب هزورما هک یقرب لوپ نیمه ینعی ...دیریگیم لوپ
   رد اـکیرمآ رد اـه هـناخراک.دوشیم هدافتسا هتیسیرتکلا هک ینامز ینعی ،تسین مه يداراف دوخ هک ینامز ینعی دعب لاس06
؛ دوـش      یـم عارـتخا ماـنید هـک تـسا یناـمز نآ و  دـنوریمElectrify ایElectri Fiction تمسهب مهدزون نرق رخاوا
    ضوـع ار عیانـص تـیهام ،يروانف نیا دیلوت ینعی ،دنهد رارق رشب تمدخ رد ار قرب دنناوتیم یقیرط هچ هب هک دنمهفیم
   ار تایـضایر .دوـبن سورد ءزج مولع نامز نآ ات اریز دوش سرادم دراو مولع شزومآ هک دوشیم ثعاب نینچمه و دنکیم
     يرواـنف نـیا هـک یناـمز اما .دندوبن حرطم نادنچ زین یمیش و کیزیف .دندادیم شزومآ یلصا لمع راهچ ماجنا دح رد زین
 گرزب ياهرهش داجیا نآياهدمایپ هک دننکیم ادیپ رگراک هب زاین تدش هب اههناخراک-1 :دتفایم مهم قافتا ود دنکیم دشر
      لـیلد نیـمه هـب ،دـنادب ار کـیزیف لوصا دیاب تسا هناخراک رد راک ناهاوخ هک یسک هک دوشیم حرطم هلئسم نیا و تسا
 رد ك روـی   هاگـشناد  نآ عفادـم هک دریگیم تروص سرادم هب یسانشتسیز ،یمیش ،کیزیف ،ملع دورو ياتسار رد یشالت
.دوشیم ورهبور مه يدیدش رایسب ياهتفلاخم اب دنچره .تسا هدوب اکیرما

   مدرـم و مـلع جیورت هب عورش اههاگشناد مه و اههناخراک نابحاص مه اریز .دهدیم ناشن ار ملع جیورت هلئسم الاب لاثم
  :هک دوب نیا مه ناشلالدتسا .دننکیم نتفر هسردم هب قیوشت ار

؛دشاب هتشاد داوس یکدنا یتسیاب دنکیم راک هناخراک رد هک يرگراک-فلا
   اهرهـش نآ رد دـهاوخ  یـم هـک يدنورهش و دنراد کچوک رهش اب توافتم ةدیچیپ راتفر کی هب زاین نالک ياهرهش-ب

.دهد ناشن شدوخ زا ار رهش نالک کی دح رد يدنورهش راتفر دناوتب ات دشاب هتشاد ملع زا یکرد دیاب ،دنک یگدنز
 لاس08 دودح ،0391 لاس شوح و لوح و متسیب نرق رد .منکیم حرطم همادا رد ار تسا بلاج رایسب هک رگید لاثم

   هـک یناـمز وا .تسا هدوب قرب سدنهم هک"كارید روپ" مان هب ،دوبن نادکیزیف عقاو رد هک یسیلگنا فورعم نادکیزیف شیپ
   ناـبایخ رد ار شداتـس ا یقاـفتا روط هب يزور هکنیا ات ،تسا هدوب راکیب اهتدم ات دوش یم لیصحتلاغراف سناسیل عطقم رد
   لاـح رد کـیزیف رد یمهمياهقافتا اریز درگرب هاگشناد هب :دیوگیم خساپ رد زین داتسا ،متسه راکیب هک دیوگیم و دنیبیم
   کـی هـب وا  نیارباـنب .د ـ ینک کـمکدـ یناوت  یـم دـنادیم یبوخ هب ار تایضایر هک یسک ناونع هب مه امش و تسا نداد يور
  دـهد یـم ماجنا هک یتابساحم يور تاظحالم ساسا ربً الماک"كارید" .دوشیم لیدبت لبون هزیاج هدنرب و يرظن نادکیزیف
       نیپـسا ياراد نورتوـن و نوـتورپ ،نورـتکلا هـک دـهدیم ناشن ینعی .دراد نیپسا مان هب یتیصاخ دورتکلا هک دوشیم هجوتم
.دنتسه

 هاگتـسد دعب لاس53-03دودح هکنیا ات تسین روصتم ناشیارب يدربراک عون چیه ودنتسه یملع هجیتن اهنت دراوم نیا
.تسا دیفميرامیب و درد ره صیخشت يارب عقاورد هکيآ رآ ما هاگتسد .دوشیم هتخاس يآ رآ ما

  ردـقچ ،دشاب رضم دناوتیم ردقچ ملع هک دهدیم ناشن ،تسا ملع ندوب يدربراک يور ام روشک رد نونکا هک يدیکأت
   لوا هـلهو رد ًالماـک رظتنمان جیاتن نیا زا يرایسب نوچ ،دوش مامت يروانف و تعنص ررض هب یتح ،دشاب دشر عنام دناوتیم

.درف نآ هب طوبرم تابساحم رد هچ و دنشاب هتفرگ ماجنا هاگشیامزآ رد هچ لاح ،دنتسه فرص ملع و دنراد یعازتنا هبنج
   .دـنک داـجیا بالقنا تعنص رد يزور هک دندرکیمن رکف دش فشک هک ینامز هتبلا تسا روتسیزنارت فشک رگید لاثم

   يدربراـک مـلع يانعم هب ندوب دنمفده .دوش دنمفده حالطصا هب ملع زا یشخب هک دش رجنم اههدیدپ عون نیا يدعب شخب
     هـک دندـش هـجوتم ،... و یچاـتیه، ینوـس ،ما یب يآ دننام ایند گرزب ياهتکرش هک تسانعم نیا هب ندوب دنمفده .تسین
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  ياـه ثـحب نیاربانب .تسا یتایح رایسب يروانف و تعنص دشر يارب و تسا مهم رایسب رایسب شهوژپ عون نیا هب نتخادرپ
.دنتخادنا هار ار یشهوژپ

 اهتکرش نیا رد هک دندوب یناسک لبون هزیاج ناگدنرب نیرتشیب هک دینیبیم ،دینک هاگن لبون هزیاج ناگدنرب هب رگا امش
.فرص یتاقیقحت زکارم ای اههاگشناد رد هن ،اهتکرش نیاهب طوبرم یتاقیقحت زکارم رد ینعی ،دندرکیم راک

؟دراد ياهیگژیو هچ یتاقیقحت یشهوژپ راک عون نیا هک تساجنیا هلئسم
   لکـشم دـینک ضرفً الثم میراد اریلکشم ام هک دیوگب یتعنص هاگشناد کی هب وردوخ ناریا دینک ضرف لاثم ناونع هب

  ریثأـت دوخ هب دوخ و هرخالاب دنناوتیم لئاسمنیا ،... ای و مراد ار وردوخ غارچ نالف رون پمال هب طوبرم هحفص یگدروخ
    نـکمم و دـیایب دوـجو هب دیدج هدیا کی ،نآنورد زا تسا نکمم ینعی ،تسا یقافتا عوضوم نیا يدودح ات اما .دنراذگب
.دوش تیوقت دیاب زین لحهار نیا هتبلا دیهدب لحهار طقف تسا نکمم رگید یترابع هب ،دیاین تسا

 لاح هک دنیوگب هدکشهوژپ زیرهمانرب ناونع هب ياهدع کی هک تسین انعم نیا هب یسمل ياهتلبت تخاس لاثم ناونع هب
   ةدـیا اـی و  تخاـس یـسمل یشوگ ای و تلبت ناوتیم هنوگچ هک دینیبب دینک رکف امش ،میراد همکد و مینکیم راک دیلک اب هک
     هـک يراـک و لوـصحم کـی رد"ونان" کی زا ندرک هدافتسا نینچمه .تشادن دوجو ادتبا رد زین روتینام هحفص ندرک یسمل
  فـشک ار نآ و دن   دـش یتیـصاخ کـی هجوتم ییاهشهوژپ یط دراوم نیا همه رد .تسا هتشادن دوجو شزادنامشچ شلبق
.دندرک

    یـنعی ،دـندوب يروـئت نادکیزیف حالطصا هب هک ،يرظن نادکیزیف رفنراهچ .تسایبلاج ناتساد زین روتسیزنارت ناتساد
     صاوـخ تابـساحم رد اـهنآ ،دـندرکیم راک ییاکیرمآ یتکرش زا یشخب کی رد ،دنناچیپب دنتسناوتیمن مه ار چیپ کی یتح
    هورـگ رد هـک يدرـف نیرتناوج .تساناسر هنو يداههن ،قیاع هن هک هدام زا یتیصاخ ینعی؛دنسریم یلاگچ ةدام هب ،هدام
 هک ییاهنآ و یبرجت ياهنادکیزیف زا ات دوشیم باختنا هورگ نیا يوس زا دریگیم زین ار لبون هزیاج اهدعب و-يدراب-دوب
؟هن ای دناهدید ار ياهبرجت نینچ کی الاح ات اهنآ ایآ هک دسرپب دننکیم یهاگشیامزآ راک

     شـخب زا یـکی مدـید هـک متفر یم الاب اههلپ زا متشاد :دیوگیم شدوخ تارطاخ رد شدوخ يدراب هک تسا فورعم
     يوجـشناد زـین درـف نآ هـک دیوگیم و )تسا هدوب ارتکد يوجشناد يدراب عقوم نآ("...دیآیم نم تمس هب یبرجت کیزیف
    یـبرجت کـیزیف نایوجـشناد هک تساجنیا بلاج...دننکیم دروخرب مه هب هلپ هار رد اهنآ .تسا هدوب یبرجت کیزیف يارتکد
  یـنعی دندوب هدیدن لاح هب ات هک دندش يراتفر هجوتم دندرکیم شیامزآ فلتخم داوم يور هک یتقو دوخ هاگشیامزآ رد زین
.دننادب ناشدوخ هکنیا نودب ،دندرک فشک ار روتسیزنارت رگیدکی زا لقتسمهورگ ود نیا

  ،دروـخی   ـ م يدرد هـچ هـب امـش فشک نیا هک دندیسرپیم یبرجت نانادکیزیف و"نیلوال" و"يدراب" زا رگا عقوم نآ
...مینادیمن ام :دنتفگیم

  هـک دنوشیم هجوتم ياهدع ،هدوبCommuity ای عامتجا ،متسیس کی نوچ اما ،هتشادن دوجو يزادنامشچ چیه ینعی
         نیـلوا هـک دـیریگب رـظن رد مـه ار نـیا و تـسا ینالوـط رایسب دنیارف کی دنچ ره ،دریگ رارق پمال ياج هب دناوتیم نآ
    رازـبا ياـج دـناوتب ،دریگب ار پمال ياج دناوتب لوصحم نیا هک تسین ینیبشیپ لباق مه دح نیمهرد ینعی هدوب لوصحم
    ،دنتـشاد دوـجو هـک یسمل لیاسو نیلوا .دندوب هدنام بقع رایسبيروتسیزنارت تالوصحم نیلوا نوچ ،دریگب ار یکیرتکلا
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  دـیاب تایفشک نیا هک تسا نیا دراد دوجو هک يزادنامشچ .دننک تباقر یگژیو رظن زا یلومعم ياهلیابوم اب دنتسناوتیمن
.دریگیمربرد ار هلاسدنچ یهدزاب  زین دشر نیا و دننک دشر

 ،دیهدب لوپ نآ ياضعا هب دیاب هک دیهدیم لیکشت یهورگ ؟تسا نداد يور لاح رد یقافتا هچ لاس دنچ نیا رد لاح
.دنوش تیامح و دنشاب هتشاد قوقح دیاب ینعی

  هـجیتن دروم ود ای کیً الومعم و هدش ورهبور تسکش اب  دروم99 دروم001 زا يراک و هژورپ ره رد یبرجت ظاحل هب
   ،دـننک تـیامح دیاب زین يرگید دارفازا لاح نیع رد ،دننارگن اهریدمو اهلوئسم هژورپ تدم یط رگید یترابعهب .دهدیم
  هـب دیناوتب دیاب و دنراد راتخاس کی ینعی .يرادا ياهدنمراک و هدننار ات دیریگب یچرادبآ زا ،دنهدب قوقح اهنآ هب دیاب ینعی
      یـتح اـی و دـسرب باوـج هـب لاس01 زا دعب تسا نکمم هچرگا .دننک یگدنز دنناوتب ات دنهدب قوقح راتخاس نیا ياضعا
.دسرن

  تـیامح ی یاـهراک نینچ زا هک تسا يرکفت ةویش هچ ،يدنیارف هچ ،یمتسیس هچ هک دوش یم حرطمشسرپ نیا لاح
؟دنکیم

  راـک يزاسوردوخ ياهتکرش زا یکی رد اکیرمآ رد هک یناریا کی اب  ار ياهبحاصم ام نویزیولت لبق لاس6-5 دودح
  دـناوت    یـم هـنوگچ نارـیا يوردوـخ تعنص هک دندیسرپ وا زا هبحاصم یط .درک شخپ ،دوب هدش توعد ناریا هب و درکیم
 ینامزاس ای دشاب تلود لاح ،يزاسوردوخ نابحاص هک دسرب هلحرم نیا هب دناوتیم ینامز :تفگ خساپ رد وا ؟دوش یناهج
   ار هزاـجا نـیا ناریدم و نالوئسم ارچ لاح .دننک رکف طقف لاس4 نآ ياهسدنهم هک دنسرب رواب زا هجرد نآ هب ،یصوصخ
  دـنراچاندننکب ياهنیزه نینچ دنناوتب هکنیا يارب و دیآیم هعماج زا هجدوب و هیامرس نآ زا یشخب هرخالاب نوچ ؟دنهدیمن
   تـیامح اـهنآ زا ه ـ ک دـشاب هتشاد يروانف و هطبار و ملع زا یتسرد كرد ردقنآ دیاب هعماج و دننک رتنارگ ار ناشتالوصحم
  رـگا هک منادب ینعی .منکب تینما ساسحا ینهذ ظاحل زا دیاب نم ینعی تسا یتخانشناور تیامح نیا زا یگرزب شخب .دنک
 شیپ لاس21-01 نیمه شفورعم هنومن کی .دنکیم كرد هعماج لاح ره هب ،مدیسر مه تسکش هب و مدرک ارراک نیا نم
    یـلیخ شتیریدـم نوـچ دندرک ضوع ار شناریدم ،دروخ تسکش هنیزه رالد نویلیم061 دودح اب خیرم هژورپ هک داد خر
.دشن لیطعت هژورپ اما ،دوبن بوخ

ه  ـ کلب تـسین مدرـم هدوت ینعم هبًاموزل هماع .تسالاب رایسب هماع نایم ردیماح ناونع هب ،ملع جیورت تیمها نیاربانب
  هـتبلا .دوـش   یـم یچرادـبآ یـتح ای و یتموکح و یتلود ناراذگتسایس ،نالوئسم لماش هک تسا یتخانشهعماج موهفم کی
.تسا رتدودحم یلیخ شریثأت ةریاد هک ،تسا دراذگب هعماج يور دناوتیم هک يریثأت و یلغش تیعقوم یچرادبآ زا روظنم

  هاگـشنا د يارـب هژورپ و رارقرب طابترا تعنص اب هک دوب نیا میاهراک زا یکی ،مدوب هاگشناد شهوژپ ریدم هک ینامز نم
 شخب هدننار نآ ؟تسانعم هچ هب شهوژپ رتکد ياقآ :دیسرپ اههدننار زا یکی يزور .متشاد ییاههدننار هشیمه و منک مهارف
  هـب طوبرم شخب اما دیمهفیم ،تشاد طابترا شایگدنز هب میقتسم نوچ ار يرادا و یلام شخب ،یشزومآ تنواعم ،شزومآ
  ار یلاـثم ؟دراد يرصانع هچ ؟دراد یشقن هچ ؟تسیچ شهوژپ هک مدرک نشور شیارب ًالماک نم هک .دیمهفیمن ار شهوژپ
   هـب رـید هقیقد01-5 تسا نکمم زین نم ،دیسرب ریخأت ابهقیقد5رگا هدننار ناونع هب امش متفگ و مدرک وگزاب وا يارب زین

        هاگـشناد هـب یلوـپ هـک تـسا نـیا ياـنعم هب نیا و مهدب تسد زا ار تسا هاگشناد يارب هک ار  يدادرارق  و مسرب  هسلج
 نی   ـ ع رد شهوژـپ نـیا زـیمآتیقفوم لصاح .دتفایم بقع ناتیهافر تاناکما و امش قوقح تخادرپ نآ عبت هب و دسریمن
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 هک دش نیا نم تاحیضوتهجیتن .)دوب ناکیپ وا نیشام عقوم نآ( دربب رتالاب لدم رظن زا زین ار امش نیشام تسا نکمم لاح
.دوب يور هدایز مه وا راک نیا هتبلا هک ،دمآیم رتدوز تعاس مین ،هقیقد02 هدننار ياقآ نیا دعب هب نآ زا

 نینچ دوجو .دنک يراذگهیامرس دیاب ینعی دهد ماجنا دیاب روشک تعنص هک تسا یتیامح ،ملع جیورت زا یمهم شخب
  رـگا ینعی .تسین ملع جیورت فرص رطاخ هب ملع جیورت .دنکیم دنمفده ار ملع جیورت ،تعنص و ملع جیورت نیب یطابترا
  اـی و ملع جورمناونع هب نم هک تسا ینعم نیا هب دنمفده ملع جیورت .میسریمن روشک نالک فادها نآ هب دشابن دنمفده
    شزوـمآ هـجیتن هـک مهدب شزومآ دیاب ار يزیچ هچ منادب کیزیف ملعم ناونع هب ای و دنکیم راک مولع شزومآ رد هک یسک
.دشاب راذگریثأت گرزب ياهتکرش رد نم

22  شیاـه  شهوژـپ يارـب یچاتیه تکرش .منکیم حرطم شیپ لاس21-01 یتاقیقحتياههجدوب زا ار یلاثم نایاپ رد
.تسا ردقچً اقیقد منادیمن نم هتبلا هک تسا رتشیب مه ام روشک لک هجدوب زا هک دنکیم فیرعت هجدوب رالد درایلیم
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دیلوت ياهشلاچ
بیقنیلع سدنهم ياقآ

    هـبرجت زا دراد هـچ رـه مه ملع و دراد ملع زا دراد هک يزیچ ره تعنص و تسا ملع جیورت هرابرد ،ثحب و یملع ،لفحم
 لیصحتلاغراف عیانص یسدنهم هتشر رد فیرش یتعنص هاگشناد زا16 لاس رد نم  میوگب هک تسا مزال هتکن نیا رکذ .تسا

     و مدرـکن عـطق هاگـشناد اـب ار ما  هـطبار تـقو چیه هناتخبشوخ و متسه تیلاعف هب لوغشم تعنص رد زین لاس نآ زا ومدش
.ماهتشاد طابترا مدوخ هاگشناد صوصخ هب ملع زکرم و هاگشناد اب هراومه

  .تـسا هارمه لاغتشا دشر و يراکیب حالطصا هب شهاک اب ،تعنص دشر و دیلوت دشر اب هراومه ،روشک يداصتقا دشر
   شهاـک و لاغتـشا داجیا ثعاب يداصتقا رنه و يداصتقا دشر و دوشیم يداصتقا دشر داجیا ثعاب هک دیلوت شزرا نیاربانب
.دشاب رادروخرب ییالاب یلیخ تیمها هجرد زا دیلوت هک تسانیا هدنهدناشن ،دوشیم مروت

    يدارـفا یـنعی ناـنیرفآراک دوش مهارف دیلوت يارب مزال رتسب رگا .دراد زاین بسانميرتسب هب روشک ره رد دیلوتً املسم
   دـیلوت ياـه  تـیلاعف و دـیلوت تمس هب رتشیب و دنوشیم قیوشت ،دنریگیم رارق دیلوت هار رس رد و دنراد دیلوت هب هقالع هک
.دننکیم هدوزفا شزرا داجیا وهدش هدیشک

   راـچدً املـسم مینکن مهارف هدوزفا شزرا داجیا يارب و دیلوت ياهتیلاعف و دیلوت يارب ار مزال رتسب رگا رگید فرط زا
  هـمه ر    د نادرـمتلود نیارباـنب .تـسا هـعماج رد مروت و يراکیب جاور اهنآ هلمج زا هک میوشیم شایبناجلئاسم و لکشم
  ییاـه  گـنج زا يرایـسب مه رطاخ نیمه هب ،دننیبب دیلوت جیورت رد ار دوخ لاغتشا داجیا هک دننکیم یعس هراومه ایند ياج
  ياهروـشک هب ار دوخ تارداص هک دننکیم یعس اهروشک .تارداص گنج هن ،تسا دیلوت گنج دریگیم تروص ایند رد هک
     تروـص روـشک زاـین زا شیـب د  ـ یلوت هـک تـسا نیا شاینعم ،دنکیم ادیپ شیازفا تارداص یتقو اریز ،دنهد شیازفا رگید
  هـعومجم .تسالاب رایسب روشک دمآرد و هدوب روشک زاین زا شیب زین لاغتشا ،تسا روشک زاین زا شیب دیلوت نوچ ودریگیم
  و بـسانم رتسب ،دیلوت رد يراذگهیامرس هک مینک هجوت زین مهم یلیخ هتکن نیا هب دیاب .دوشیم يداصتقا قنور بجوم اهنیا
    هـب ،نیرفآراـک هدـننکدیلوت کی و يداصتقا لاعف کی ات ،دشاب هدامآ بسانم رتسب دیاب ،دشاب هزیگنا دیاب سپ .دهاوخیم مارآ
 و لئاسم زا هکنیا يارب و دوخ لاغتشا داجیا يارب اهروشک رد نادرمتلود ًالومعم رطاخ نیمه هب نیاربانب .دوش هدناشک دیلوت
.دننکیم يزاسرتسب روشک رد دیلوت داجیا يارب نینچمه و دننکیم قیوشت ار دیلوت ،دننک يریگولجياهراجنهان

 هب هقطنم رد ییایفارغج ظاحل زا هک ام روشک .دراد دوجو فلتخم يدیلوت ياهتیزم لاح ره هب فلتخم ياهروشک رد
    و تـفن عباـنم لـثم ینیمزریز ینغ عبانم دوجو رگید فرط زا ،تسا لصو اپورا و ایسآ هب هک دراد رارق هنایمرواخ حالطصا
  يراذـگ هیامرـس  دـیلوت رد  میهاوـخب رگا هک دنتسه ییاهصخاش همه اهنیا ،دراد دوجو روشک رد هک یندعم ياهگنس عاونا
.دنریگب رارق نآ رد شیاهیتسدریز و اههناخراک هک دنک هدامآ يرتسب دیاب تلود ،مینک

  ياـه   تکرـش هـک تـسا مزال .دراد دوجويدرگناهج ياهتکرش ويدرگناهج تعنص هک دینک ضرف يروشک رد رگا
.دنکب روشک يارب هدوزفا شزرا داجیا و دمآرد داجیا و دریگب لکش رتشیبيدرگناهج تعنص و رتشیبيدرگناهج

 ام دننامه اهنآ هکنیا يارب .دنکیم داجیا ار هدوزفا شزرا هک تسا راک يورین رتشیب یقرش بونج يایسآ ياهروشک رد
   يرایـسب هـکنیادوجو اب و دنراد یناوارف ششوک و شالت یلو ،دنرادن ییایفارغج ياهتیعقوم ،دنرادن ینیمزریز ینغ عبانم
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  زا رـت   لـباق رایـسب هنارـس دمآرد رظن زا هک دنتسه ردتقم ییاهروشک اما دننکیم دراو رگید ياهروشک زا ار ناشهیلوا داوم زا
     الاـب ار اـهنآ زا یـلیخ اـم هک یتروص رد .تسا نیپیلیف و يزنودنا ،یبونج هرک روشک شاهنومن .دنتسهزیختفن ياهروشک
       رد نیـچ روـشک رد لاـثم ناوـنع هـب هـک دـصرد8 ودصرد21 يالاب ياهدشر و ششوک و راک اب لاحره هب اما ،مینادیمن

    تردـق یـتح و هـقطنم رد يداصتقا تردق کی هب هتفاینهعسوت ةداتفابقع روشک کی زا ار نیچ ،داتفا قافتا ریخا ياهلاس
.درک لیدبت ایند رد يداصتقا

     تـیمها دـیلوت هـب اـه  تـلود و اهروـشک ارچ ؟مینک دیلوت دیاب ارچ ؟تسیچ دیلوت تیمها هک تسا نیا یلصاشسرپ
؟دنتسه دیلوت ياهگنج ،هزورما ياهگنج ارچ ؟دنهدیم

   هـچ دـیاب مه لباقم رد اهنآ ینعی ،دوب هتفرگرد یتافالتخايزرواشک تادیلوت رس رب ایلاتیا و هسنارف نیب لبق لاس دنچ
.اکیرمآ زا هن ،دوش دراو هسنارف زاً امتح دیاب مدنگ ًالثم؟دنهد ماجنا ییاهراک

 هک دراد یبوخ رایسب ینیمزریز عبانم و ییایفارغج تیعقوم ام روشک ؟دهد ماجنا دیلوت يارب دیاب ییاهراک هچ ام روشک
-     هیامرـس یـساسا نـکر یناـسنا عباـنم .دراد یناوج و ینغ یناسنا عبانم رتمهم همه زا.دنتسه شیاهتیزم و اهشزرا ءزج
     .دـشاب دـیلوت رد یناـسنا یـنغ عبانم زا یکی دناوتیم لاس03 ریز نس طسوتم اب ام روشک رد و تسا روشک ره رد يراذگ
 شزرا داجیا و رتهب دیلوت يارب هک ییاهيزیرهمانربً املسم ؟مینک هدافتسا اهنآ زا دیاب هنوگچ هک تسا حرطم هلئسم نیا لاح
:دش نوناق دنچ هب رجنم ،تفرگ تروص هتشذگ نایلاس رد ،روشک رد هدوزفا

   و میدوـب هدرـک ینیبشیپ هک لاس رددصرد8 نیگنایم دشر اب ام هک دوب روشک يداصتقا هعسوت مجنپ همانرب نوناق لوا
 روشک يداصتقا لوا تردق حالطصا هب هک دوب رارق ،دوشیم لاس02عومجم رد هک ،هلاس4 همانرب5 ،هلاس02 همانرب کی اب
.میشاب هقطنم رد4041 لاس رد

        هـچ ؟دـشن یـلمع ارـچ دـشن یـلمع رـگا و دشن یلمع يدح هچ ات و دش یلمع دح هچ ات نوناق نیا دید دیاب لاح
      هـجیتن هـب ،دوـب هدـش یـسانشراک ،دوب هدش هیبعت هک ياهمانرب ،میتشاد یبوخ رایسب همانرب ام هکنیا اب ارچ ؟تشاد یتالکشم
؟تسا هدش رتشیب هنایمرواخ ياهروشک اب يداصتقا رظن زا نامهلصاف2931 لاس رد نونکا ارچ ؟میدیسرن

     .تـسا تـباقر دـیلوت رد عوـضوم نیرتیلصا حالطصا هب زا یکی .تسا44 لصا ندش ییارجا نوناق رگید نوناق کی
      هـک رازاـب ياـضاقت و هـضرع ثـحب نآ و دنک تباقر رازاب رد دناوتب هک دشاب هتشاد ار شدوخ هاگیاج دناوتیم یتقو دیلوت
       شـلد هـک يزـیچ رـه دورـب يرادـیرخ ره مه ینعی ،دریگب ار شدوخ يالاب لکش ،دیآیم باسح هب رازاب لماع نیرتمهم
  هـک دنکب یعس ياهدننکدیلوت ره مه و درادرب ار دهاوخیم شلد هک كرام ره ،دهاوخیم شلد هک یلوصحم ره ،دهاوخیم
    هـکنیا رـگم دـش دهاوخن یلمع تقو چیه اضاقت و هضرع ثحب و تباقر ثحب نیا .دشاب رازاب رد هک دنک هضرع یلوصحم
 تـباقر ،دوب یتلود ام روشک تعنص زادصرد08 يالاب هکنیا لیلد هب هتبلا .دنشاب هتشاد یعقاو تباقر رازاب رد اههدننکدیلوت
    راذـگاو یـصوصخ شـخب هب یتلود ياهتکرش هک دادیم ار تصرف نیا44 لصا ندش ییارجا نوناق .درادن دوجو یعقاو
  رد دـنناوت  یـم هـک ییاهتکرش و دنوش مالعا زین هتسکشرو ياهتکرش نینچمه ،دشاب هتشاد دوجو رازاب رد تباقر و دوش
.دننک ادیپ هعسوت دننک راک رازاب

  هـک تفرگ الاب ردقنآ يزاسیصوصخ اکیرمآ رد .تفرگ لکش اپورا صوصخ هب ایند رد0891 ههد زايزاسیصوصخ
   مـه نادـنز دنزاسیم لته هک روطنامه یصوصخ شخب ینعی .تسا یصوصخ اکیرمآ ياهتلایا زا یضعب ياهنادنز یتح
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    و هـضرع لـصا و يریذـپ تـباقر لصا هک ارچ ،دننکیم يرادهگن ناشیارب ار اهنادنز و دنریگیم لوپ تلود زا و دنزاسیم
.دوش ماجنا دیاب اضاقت

   دوـبهب دنتـسم نوناق مان هب ینوناق حرط بجوم ،نامروشک راک و بسک ياضف و دیلوت نیب تالکشم هکنیا رگید ثحب
 يور   نداـعم و تعنـص یناگرزاب قاتا رد.دش بیوصت9831 لاس رد نوناق نیا .دش سلجم رد روشک راک و بسک ياضف
  یـلیخ ياضف ،دیلوت ياضف و دراد دوجو يراکیب لکشم ام روشک رد .مینک حیحصت ار دیلوت ياضف هک میدرک راک درومنیا

         تادراو لـثم هدزاـب دوز ياـهراک تمـس هـب ار دوـخ ياـه هیامرـس هک دنراد هقالع رتشیب ناراذگهیامرس اریز تسین یبوخ
.دننکیم زیهرپ دراد مزال ییالاب کسیر و تدمزارد يراذگهیامرس هک يدیلوت زا و دنربب يرگهطساو

   نوناـق هـکنیادوجو اب .درکن شايارجا هنافسأتم اما تفرگ سلجم زا ار راک و بسک ياضف دوبهب رمتسم نوناق تلود
.دوب هدش راک نآ يور زین يداصتقا ظاحل هب و دوب بوخ رایسب شاینامز لوط یتح و دوب هدش مه ینیبشیپ

   هدوـب دـیلوت هار دس عناوم عفر نوناق ،میدرک راک نآ يور ناریا قاتا و نارهت قاتا ود رد لاسما لیاوا هک يرگید نوناق
      زوـنه اـما دوـش بیوـصت شیـپ هام3دودح هک دوب رارق و هدش راک سلجم ياهنویسیمک يراکمه اب هک نوناق نیا .تسا
.تسا هدشن بیوصت

        هدرـب ماـن نیناوـق رـگا و تـسا رادروـخرب ییالاـب تیمها هجرد زا دیلوت و راک و بسک ياضف هک تفگ دیاب نیاربانب
     ادـیپ شهاـک يراـکیب و هدرـک ییازلاغتشا زین تبثم تارثا نیا ًاملسم ،دنراذگیم دیلوت يور ار یتبثم تارثادنوش ییارجا
 لح تارداص و دیلوت اب دناوتیم ار ،هدوب هجاوم نآ اب لاسما مه و هتشذگ لاس مه تلود هک یشحاف هجدوب يرسک .دنکیم
.دنک

 ورهبور یناوارف لکشم اب روشک دیلوت هک درکیم ساسحا هکنیا لیلد هب دمآ راکرس هکنیا زا دعب مهدیما و ریبدت تلود
   يارـب طـقف دندرک مالعا رویرهش61 رد نینچمه ،تسا ياهدام11 يرگید و ياهدام8 یکی هک تسا هدادهبوصم ود تسا
    .تـسا تـبثم و بوـخ رایسب هبوصم نیا .تسا روشک رد هدوزفا شزرا داجیا يارب طقف و لاغتشا داجیا يارب طقف و دیلوت
 تالکشم شوختسد و راچد ،اههمانشخب ای رگید ياهنوناق لثم زین نوناق نیا هکنیا لیلد هب رتشیب يداصتقا نالاعف ینارگن
.دشاب روشک دیلوت تمدخ رد دناوتن و دوشب

       عباـنم .تـسا یناـسنا عباـنم نآ سأر رد هـک یبوـخ رایسب تاناکما .میراد یناوارف دیلوت ياهتیزم دوخ روشک رد ام
     هـب تبـسن يداـیز دـیلوت ياههنیمز و اهتیزم یمیشورتپ هنیمز رد دوشیم بجوم هک تسا ناوارف زین تفن لثمینیمزریز
     ،میـنک داـجیا يداـصتقا لاـعف يارب ارراک و بسک بسانم ياضف و دیلوت بسانم ياضف ام رگا نیاربانب .میشاب هتشاد ناهج
.دشاب روشک تالضعم هیلک يوگباوج هدنیآ رد دناوتیم دیلوت نیا هک میئوگب میناوتیم

  ياـه    هـبتر اـم روـشک هنافـسأتم هتبلا هک تسا حرطم ایند رد دیلوت ياهصخاش ناونع هب و مهم رایسب ریز صخاشهس
.درادن نآ رد یبوخ

 دندرک نییعت ار یصخشمياهصخاش زاياهعومجم هک تسا لاس دنچ .تسا راک و بسک ياضف هبتر صخاش نیلوا
  يدـنب  هـبتر نـیا رد هک میراد ایند رد روشک061 دودح .دوشیم یبایزرا نآ ساسا رب روشک راک و بسک ياضف و دیلوت هک
  دـیلوت  رـب مکاح ياضف هک تسا نیا ةدنهدناشن اریز تسین یبوخ هبترً الصا هک میراد ار241 هبتر نآ رد ام .دناهتفرگ رارق
   هـب .تـساور هـبور    یـگرزب یـلیخ یـسارکورب کی اب ،دنک دیلوت ار يزیچ دهاوخب رگا هدننکدیلوت کی ینعی .تسین بسانم
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  کـی هب کیدزن ای و هام6 زا شیب دیاش ،میریگب دیلوت يارب يزوجم تعنص رد میهاوخب رگا هک دییامرفب ضرف هنومن ناونع
  نـیا .دوشیم هداد زور3 ینعی تعاس27 فرظ زوجم نیمه تاراما ،ام هیاسمه روشک رد هک یتروص رد.دشکب لوط لاس
      زـین رـیز دراوـم هـتبلا .دـیایب نیئاپ رایسب ام صخاش هک دوشیم ثعاب دراد دوجو هک ییاهزیچ نیا و يژرنا و تقو فالتا
:تسا لیخد

      يداـصتقا نالاـعف يارـب دنمـشزرا صخاـش کی ناونع هب ایند رد7002 لاس زا يدام هچ و يونعم هچ تیکلام نوناق
     هـک تـسا نـیا هدـنهد ناـشن مه زاب هک میراد ار701 ای201 هبتر ،روشک031 نیب زا زین نوناق نیا رد  ام هک دوشیم یقلت
  ود رـه رد دنالنف روشک.دوشیمن هتفرگ يدج یلیخ روشک رد راذگهیامرس هب نتشاذگ مارتحا و تیکلام هب نتشاذگ مارتحا
     قوـقح مـه هـک تـسا تحار شلایخ ،دنک يراذگهیامرس روشک نیا رد دهاوخب يدرفرگا ینعی .تسا لوا ایند رد ،هبتر ات
.تسا مهارف راک و بسک و هعسوت يارب هنیمز مه ،دوشیم هدرمش مرتحم شتیکلام

    رد .دراد دوـجو تعنـص و دـیلوت زا اهتایلام نتفرگ ینعی تسا اهتایلام صخاش هک دراد دوجو زینيرگید صخاش
    جرـخ و لـخد اـی و دوخ ياهزاین زا یلیخ تلود هک تسا نیا هدنهدناشن نیا و میرادن ایند رد یبوخ عضو زین هنیمز نیا

   هـک ییاـهتایلام زا ،رتالاب ای و دصرد06 رب غلاب دیاش .دنکیم هدروآرب ،دروآیم دیلوت و تعنص يور هک يراشف اب ار دوخ
   دودـح زـین هدوزفا شزرا ای میقتسمریغ تایلام .دریگیم يدیلوت ياهدحاو زا هک تسا یمیقتسم ياهتایلام ،دریگیم تلود
 دـصرد05 زا شیب ،نیچ لثم رگید ياهروشک رد هک تسا یلاح رد نیا .دراد دوبهب هب ور يدنور هتبلا هکتسا دصرد31
 مهاوخیم نم رگا ینعی .دوشیم هتفرگ ،دراد ار الاب دیرخ ییاناوت هک یسک زا ،هدننکفرصم زا ینعی میقتسمریغ اهتایلام زا
  نـیا تـلود نیاربانب .دهدب ار تایلام نیا دیابن ،درادن لیامت یسک رگا و مهدب مه ار شتایلام دیاب ،مرخب تمیقنارگ نیشام
    ،دـنک دـیلوت دـهاوخ  یـم هـک يا هدـننکدیلوت زا هکنیا هن ،دنکیم تفایرد هدننکفرصم زا میقتسمریغ تروص هب ار اهتایلام
.دروایب راشف وا رب و دریگب ،دنک هدوزفا شزرا داجیا دهاوخیم

   ارـجا رد یـلو میتفر شیپ بوخ یلیخ مه سلجم رد نوناق تابوصم رد ،میتفر ولج بوخ یلیخ راعش رد ام نیاربانب
    صوـصخ هـب اـم نادرمتلود .مینک ضوع ار نامهاگدید دیاب ،دریگب لکش بوخ دیلوت میهاوخب رگا و میدرک لمع دب رایسب
 دوش ماجنا دیلوت رگا هک ار یثحب ودنک هجوت دیلوت هب ،مدرم يدنمتیاضر و عیمتت ایو ییارگفرصم هب هجوت ياج هب دیاب
       راـچد دراد دوـجو نوـنکا هـک یـضیرم و لاـح هـمین دیلوت تروص نیا ریغ رد .دهد جیورت ار دوشیم لح تالکشم همه
.دوب دهاوخ تخس شنداد تاجن هک دوشیم یتالضعم

  کـی و درـبهار      کـی نتـشاد لوا :دـشاب هتـشاد رظندـم يداصتقا هعسوت و دیلوت اب هطبار رد ار لماع ود دیاب ام تلود
 هزاجا و ناشدوخ یصخش تارظن لامعا هزاجا نالوئسم زا کی چیه ،هک تسا تسرد يزیرهمانرب و کیتامتسیس يدنمفده
  هلاـس5     هـمانرب نوناـق رد اـم رـگا هنومن ناونع هب .دراد دوجو ایند رد هک يزیچ نامه ینعی ،دنشاب هتشادن ار نآ نداد رییغت
 و  درـیگب ار نـیا يولج دشاب هتشادن هزاجا یسک رگید ،دننکب ادیپ شیازفا لاس رددصرد01 دیاب اهنوناق هک مینکیم ناونع
    دـیاب روـشک رد ار زرا خرـن شیازفا تقیقح رد یناهج مروتو یلخاد مروت نیب توافت هک میراد هلاس5 نوناق رد ام رگا ای
  تـحت و تقوم تروص هب رالد هک دوش ثعاب و دریگب ار نآ يولج دشاب هتشادن هزاجا یسک و مینک ارجا ار نیا ،دنک داجیا
  دوـش لیدبتناموت0053 و ناموت0003 هب مقر نیا ،هام3 زا رتمک رد یعطقم کی و دنامب ناموت0021 ،ناموت0001 راشف
.دوش هعماج رب نیگنس یکوش داجیا بجوم هک
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  بیوـصت و دشاب دنمفده و کیتامتسیس تروص هب دنکیم نیودت هک ياهمانرب ایدربهار دیاب لوا هجرد رد تلود سپ
 ار يا      هـعومجمریز نیناوـق هـچرگا .درادـن ار نآ رـییغت هزاـجا سکچیه و تسا بوصم ام یساسا نوناق هک روطنامه .دوش
    کـی رـگا  لاـثم ناونع هب .میهدب رییغت ار نامیساسا نوناق هک میرادن هزاجا تقو چیه اما میهدب رییغت سلجم رد میناوتیم
   یـتلود ،میـشاب هتشاد يداصتقا دشر دیابدصرد8 هنایلاس هک مینکیم ینیبشیپ نآ رد هک میراد روشک يارب يداصتقا همانرب
.دهد رییغت دوخ ياههتساوخ ساسا رب ار نیناوق درادن هزاجا

 هک تسام یبسن ياهتیزم ،دهدب شلکش و تمس و دروایب رد تیعضو نیا زا ار ام داصتقا دناوتیم هک يرگید ثحب
    اـی يواـسم طیارـش رد میراد روشک رد هک يایبسن ياهتیزم نیا زا میناوتب ام ات ،دنک يزاسرتسب دیاب ام تلود نم رظن هب
    مهـس ،هدوزـفا شزرا داـجیا اب و هداد همادا رگید ياهروشک هب ار نامتارداص میناوتب و هدرک هدافتسا رگید ياهروشک زا رترب

.میزاس مهارف روشک لاغتشا و دیلوت يارب ار یبوخ
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يروانف يزاسيراجت همانرب
نایریشدرازوریف سدنهم ياقآ

 تعنص ياهتمسق مامت هبيروانف يزاسيراجت هچرگا ،تسا یمیشورتپ و زاگ و تفن عقاو رد نم تبحص یلصا عوضوم
.دوشیم طوبرم

  يدربراـک،يروانف هک تسا نیا زین يزاسيراجت زا روظنم .تسا یسدنهم و شیامزآ و شهوژپ زا ياهعومجم يروانف
 ر    د لوـصحم دـیلوت يارـب ار سناـسیل نآ هک دنیوگیم سناسیل ای زایتما نآ هب حالطصا رد .دوش ادیپ يرتشم شیارب و دوش
   و هدـش یـسدنهم نآ يور،عورش شهوژپ زا هک دینیبیم دییامرفب هظحالم هک ار یلوصحم ره .دنهدیم رارق يرتشم رایتخا

.تسا هدرک دیلوت ار یلوصحم و هدافتسا يروانف نیا زا راذگهیامرس کیسپس
   يدربراـک هـک یتقو و هدش روهشم عارتخا ناونع هب ،دنوشیم تبث يونعم تیکلام تروص هب ادتبا رد اهيروانف بلغا

   هـک دـیراد يروانف کی ًالثم .دنهدیم تسد زا ار دوخ ندوب هنامرحم تلاح و هدش ادیپ اهنآ يارب يرتشم زورهبزور ،دندش
    نـیا رد یـلو ،دـش یـم يرادهگن هنامرحم تروص هب لاس02 ات51 دودح يروانف نیا ینامز کی .دنکیم"نیلپورپ" دیلوت
- هـگن هنامرحم ،میتشادن تنرتنیا هک ینامز ات .دنریگیم رارق نارگید رایتخا رد ،open, off تروص هب اهيروانف نیا ،تدم
.دروآ تسد هب یتحار هب دوشیم ار اهياهروانف زا یلیخ تنرتنیا دوجو اب یلو دوب تحار رایسب اهيروانف نتشاد

   يرواـنف هعـسوت ای يروانف دنراد مه یبوخ يداصتقا دشر هک ياهتفرشیپ ياهروشک رد .دراد يرامشیب يایازم يروانف
    هتـشاد یفاـک دـشر دناوتیمن دشاب هتشادن يروانف هک یتکلمم یترابع هب .تسا هدرک افیا ناشیلم دشر رد ار ياهدمع شقن
 س انـشراک رازه08دودح لاس رد ام .دروآیم دوجو هب اههدرکلیصحت حطس ردصوصخ هب ار اهراکِ لاغتشا يروانف .دشاب
   و تـسا داـیز مه ناشدادعت روشک رسارس رد هک ام ياههاگشناد ینعی .میهدیم لیوحت رازاب هب وهدرک تیبرت یسدنهم ینف
-   غراـف هلاـس رـه   ،رـفن رازـه08  یـسانشراک یسدنهم هتشر رد طقف ،دنراد وجشناد نویلیم5 هب کیدزن زین رضاح لاح رد
      رد و هـتفر تـکلمم نـیا زا هـک دنتـسه دیماان ردقنآ و دننکیمن ادیپ راک نالیصحتلاغراف نیا زا يرایسب .دنوشیم لیصحتلا
      اـم تـکلمم رد یـنعی دـننک راـک دنناوتیمن ام تکلمم رد یلو دنوشیم راک هب لوغشم يروانف تمسق ردرگید ياهروشک
.درادن یبسانم هاگیاج يروانف

 کی رگا .دوشیم يروآون و تیقالخ هنیمز داجیا ثعاب و هدرب الاب ار ام یتارداص ناوت تقیقح رد يروانف رگید رظن زا
    رد هـنوگچ يرواـنف دـنور نیا لاح .دنروآیم دوجو هب هعماج رد ار تیقالخ عقاو رد ودنریگیم دای وا زا تسا قالخ رفن
؟دوریم شیپ ندش يراجت ریسم

 يدراوم رد .میاهدنام تمسق نیا ردً ابیرقت ام هک تسا نیا بلاج یلو دنک یط دهاوخیم يروانف هک تسا يریسم نیا
 شا هـطبار هک لیلد نیا هب ؟ارچ ،دنکیمن ادیپ همادا هکدینیبیم ار"تلاپ" ای یتعنصهمین ياهشیامزآ اب يزیمور ياهشیامزآ
     یـمک کـی يزـیمور شیاـمزآ هنیزه ،تسا نیئاپ شهوژپ هنیزه دینیبیم ،دینک هاگن ار نآ هنیزه رگا .تسا عطق یسدنهم اب
       میهدـب ماـجنا میهاوـخب ار اـت هـس نـیا رگا .دهاوخیم يراذگهیامرس يرادقم کی یتعنصهمین شیامزآ هنیزه ،تسا رتشیب
  تـفن تعنص هاگشهوژپ .مینامیم اجنآ لیلد نیمه هب ،دنهدیمن ماجنا ار نآ هک تسا گرزب يراذگهیامرسشرپ کی ناهگان
     شهوژـپ ،هدـشن يدـیلوت هداـم هب لیدبت شیاهشهوژپ ینعی تسا هدنام هطقن نیمه رد دراد رمع لاس05 هب کیدزن هک ام
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    ...!تـسا هدـشن يدربراـک و تساهنیا و ملعزا ياهعومجم و اههلاقم زا ياهعومجم تروص هب شتالوصحم مامت یلو هدرک
   هزاـت ،دـین ک يزاـس  يراـجت ار شهوژـپ کی هک زین ینامز.دینک شايزاسيراجت هک دتفایم نایرج هب ینامز شهوژپ ریسم
   تالکـشم اـما دننکیم دیلوت لوصحم .دشاب هدش يراجت و يدربراک هک میرادن یشهوژپ راک ینعی .دیآیم شیپ شتالکشم
  ناـش یمـسا تیفرظ دصرد08-57  هبعومجم رد دنکیم يزادناهار ار اهدحاو هک ینامز ،ام یمیشورتپ تعنص .دراد يدایز
   مـه ار ناـشيروانف هچرگا ،تسا يروانف فعض شلیالد زا یکی هک .دنسریمن ناشیمان ددع هبدصرد02 ینعی .دنسریم
    هـب زاـین و هدـش    ادـیپ شتالکـشم دوـشیم يراجت هک ینامز عقاو رد شهوژپ هک تسا نیا روظنم .دندرک نیمأت اهیجراخ
   هـک مرـیگیمن ياهجیتن چیه ... مشاب شهوژپ لاح رد طقف نم رگا سپ .تسا تکرح لاح رد مئاد لکیس نیا .دراد حالصا
.درادن ای دراد ماجنارس نم شهوژپ ایآ

        جراـخ زا ،یمیـشورتپ و زاـگ شیالاـپ ،تـفن شیالاـپ ،شیالاـپ ياهيروانف هیلک ،یمیشورتپ و زاگ و تفن تعنص رد
 وزاگ و تفن شیالاپ هنیمز رد ام و درذگیم ام تفن دیلوت زا لاس يدنا و دصکی هک تساجنیا بلاج .تسا هدش يرادیرخ
  تـقو چیه یلو .تسا يراک لسن3 ات2 لداعم لاس001 .میرادن مه يروانف کی ،میرادن مه سناسیل کی یتح یمیشورتپ
   لاـقتنا یـنعم هب میرخب جراخ زا ار يروانف رگا دندرکیم رکف يدایز دارفا اریز میوش يروانف بحاص هک میدوبن شرکف هب
 ینعی ،تساblack box تروص هب دنهدیم ام هب شورف تحت يروانفرد هک ار یتاعالطا مامت نینچمه .تسا ینف شناد
 هک تسین روطنیا هتبلا .میروایب دوجو هب ار نآ زین نامدوخ و میفاکشب ار نآ و میوشب يروانف نآ دراو ام هک دنهدیمن ناکما

black boxدراد دوجو هار نآ هب ندش دراو يارب هکلب...دشابن ندروخ كرت لباق ناونع چیه هب. 
 یکی ،ناتسلگنا زا ار یکی ،هدش يرادیرخ يروانفدنچ لوصحم کی یتح دیلوت يارب ام تکلمم رد هکنیا رگید هلئسم

 .دنراد مه یتافالتخا هچرگا دنتسه مه لثماهنآ همه هک یلاح رد .دندیرخ نیچ  زا ار یکیو اکیرمآ زا ار یکی ،ناملآ زا ار
        هعـسوت ناـمدوخ تـکلمم رد ار نآ و دـننک یموـب و یـلم ار نآ و هدرـک راک يروانف کی يور دنتسناوتیم هک یتروص رد
  و دـنامیم ذغاک يور طقف نامیاهيروانف ینعی ؟دوشیمن يراجت ام تکلمم رد يروانف ارچ هک تساجنیا لاوس اما .دنهدب
     زا هـک یـتقو هدـنب دوـخ . میوـش روانف میناوتیم هک درادن دوجونیا رب ینبم يروابً الصا اریز .دوشیمن لوصحم هب لیدبت
  لاـس001جراخ زا ام ،دوشب يروانف بحاص دناوتب ناریا هک درادن ناکماً الصا دنتفگیم نم هب ،مدش لیصحتلاغراف هاگشناد
   هـب میتـسناوتیم ام و دوب طلغفرح نیا هک مدش هجوتم اهدعب نم .میسریمن نآ هب هاگچیه و میتسه بقع لاس002 ای و
.میسرب اهنآ

  هـک دنتسه ایند رد زین اهیلیخ و میرخیم ،میهاوخب يروانف تقو ره دنتفگیم اریز ؟دنتفریمن يروانف لابند ارچ لاح
.دنشورفیم ار يروانف

 ...،  دـننک يراذـگ هیامرـس  يراـکرد دنتساوخیم ًالثم !هدوب روانف باختنا رد هدنهد ماو ياهکناب تاررقم يدعب هلئسم
   هـک هدوـب نیا دندیسرپیم هک یلاوئس نیلوا .میریگب ماو و هجدوب هژورپ نیا يارب میهاوخیم هک دنتفگیم کناب هب هک ینامز
  کـی هک دنریذپب دنتسناوت یمن ًالصا و ؟تسیک تایجراخ روسنس يال هکدوب نیا ناشروظنم ینعی ؟تسیک"تروسنسیال"
  ناـشدوخ ،دنتخادنایم تکرح هب ار هژورپ و دندوب هدنهد ماو  لماع هک اهکناب هجیتن رد .دشاب یناریا دناوتیم روسنس يال
.دنتخانشیمن تیمسر هب ار یناریا روانف و دندوبعنام مه
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   يرواـنف کـی لاـبند   مـه زاـب اما میتشاد يروانف کی هچرگا ینعی .تسا هدوب دیدج يروانفيارب اضاقت ،يدعب هلئسم
     يرواـنف  لاـبند  هـک تـشادن یلیلد و مینارذگب ار شجرخ میتسناوتیم دوجوم يروانف نامه اب هک یلاح رد ،میدوب دیدج
   نیرـخآ یـللملا     نیـب حطـس رد تـسا رـتهب زـین ام و تسا رییغت لاح رد هزور ره يروانف هک هناهب نیا هب اما .میورب دیدج
   دـیدج يرواـنف لابند هک یتقو و دنتفریم دیدج يروانف نتفرگ لابند هب ياهدع ،میشاب هتشاد ار يروانف نیرتهب و تارییغت
.مینک باسح میناوتیمن میراد هک يايروانف نیا يور هکنیا ینعی میورب

     دـییایب رـگا امـش یـنعی .دریذپیمن کسیر يروانف يارب ناریا رد یسک هکنیا تسا رتمهم همه زا هک ياهلئسم لصا رد
    تـست ،تـست هـب مدرک شلیدبت دعب ،مدرک یتعنص ینف شیامزآ هب لیدبت ار نآ دعب ،مدرک یشهوژپ راک کی نم هک دییوگب
      يارـب اـم تعنـص یـنعی .دـننک یـمن کسیر ینعی ... دننکیمن دامتعا ...بصن و تخاس يور مربب ار نیا ماهدمآ الاح ،مدرک
   یـتحار هـب ،مربیم يزادناهار يارب هک یعقوم هک مهاوخیم ار يايروانف نم دیوگیم .دنکیمن کسیر هجو چیه هب يروانف
  لاـث   م ناوـنع هـب .دـننکیم کسیر ناشيروانف يارب ،هتفرشیپ ياهروشک رد و ناریا زا جراخ رد اما .دنک راکنم ۀناخراک رد
   نیرـتهب زا اـت8 و دش رجفنم اوه رد دندرک دنلب نیمز زا هک ینامز ار1ِرجنلچهنیفس نآ ناشییاضف يروانف رد اهییاکیرما
  مـه کسیر نیا هک .دننکیم کسیر يروانف يارب نیاربانب .دنداد همادا راکنیا هب مه زاب اما دنداد تسد زا ار ناشنادروناضف
   رواـنف میناوـتیمن تقوچیه ،مینک یناج کسیر هن و یلام کسیر هن میهاوخن رگا اما .دراد یناج کسیر مه و یلام کسیر
    کـسیر ؟میدرـکن کـسیر ياهتسه يروانف رد ام رگم .دنک کسیر دناوتیم هک هداد ناشن ام تکلمم هک یتروص رد .میشاب
     هـمانرب دوـبن ؟میـنک کـسیر میهاوخیمن نامیتعنص يروانف رد ام روطچ .میاهدرک ياهتسه يروانف رد ام ار تمظع نیا هب
   اـجک میـناد   یـمن یـنعی ،میرادـن يا هـمانرب يروانف يارب یلو میراذگیم همانرب  ًالومعم دیلوت يارب،...يروانف هعسوت يارب
   و مـلع دـیلوت  يارـب    هـک تـسا هدـمآ ،4041  لاـس يارب ناریا یمالسا يروهمج زادنامشچ تعنص رد لاثم يارب .میوریم
.مینک زاربا ار لوا هبتر دیاب هقطنم رد يروانف

 نویلیم رازه03،زور رد تفن هکبش نویلیم5 هب ار نامدوخ هک دناهدرک يزیرهمانرب ماخ داوم دیلوت يارب ام ناصصختم
 ،يروانف و ملع هعسوت هب ندیسر يارب اج چیه یلو .میناسربیمیشورتپ هدام لاس رد نویلیم012،زور رد زاگ بعکمتوف
  اـجک ،ما هدـنام شتفن تعنص رد منادیم هک نم !منک ادیپ يددع هبتر مهاوخیم نم ،دنرادن اهنیا هک یچ ینعی .دنرادن یلدم
  تـکلمم ؟میاهدنام يروانف رد هک تساجک ام ریگ .تسامدوخ يراک منادن زا یشان ؟تسیچ زا یشان نیا ؟مورب مهاوخیم
 ،هدروخ ناکت ام تکلمم رد ییاهيروانف رگا هک تساجنیا بلاج !هن يروانف يارب یلو ،دنکیم رکف ماخ هدام دیلوت يارب ام
    زـیچ میرـحت میوـگب تسین بوخ .تسا هدوب میرحت و گنج لثم يرارطضا طیارش لیلد هب هکلب هدوبن يزیرهمانرب لیلد هب

  هـب دنناوتن اهیجراخ هک ینامز اریز ؟ارچ .تسه مه زونه و هدوب یبوخ زیچ يروانف هعسوت يارب میرحت یلو ،تسا یبوخ
         ار يرواـنف ،دورـب الاـب نامدـیلوت یـتقو ،شیاـسآ ناـمز رد اـم .دراد لوبق ار اهیناریا دوخ يروانف ناریا ،دنیایب ام تکلمم
.دننکیم كرت ار ناریا دنتسه راک لابند هب ام تکلمم رد هک ییاهصصختم هک تسا نیمه ياربو مینکیم شومارف

    اـب ار شهوژـپ هـکلب     ،میـنکن شهوژـپ طـقف یـنعی ،میراذـگب يروانف هعسوت هخرچ رد ار دوخ دیاب ام تروص ره رد
   يدربراـک ناـمیاه شهوژـپ همه نآرد هک میتفیب لکیس کی رد زین و مینک لیدبت يرادربهرهب و بصن و تخاس هب یسدنهم
.میاهداتفین لکیس نیا رد زونه ام هتبلا .دنوش

1 challenger
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  يراذـگ  هیامرـس يدـیلوت راک کی رد دهاوخیم هک یسک.تسا راذگهیامرس دنک هدافتسا يروانف زا دهاوخیم هک یسک
.ددرگیم يروانف کی لابند هب ،دنک

     هـک دـندوب یـیارجا ياـههاگتسد و نایامرفراک زا يرامشتشگنا دادعت ،یمیشورتپ و زاگ و تفن عیانص رد هتشذگ رد
 هک دنتشاد یبوخ رایسب ياهتصرف اهنآ .یمیشورتپ و زاگ و تفن تکرش لثم ،دوب اهنآ تسد یمیشورتپ و زاگ و تفن مامت
 .دندرکن ار راک نیا یلو ،دنناسرب ییالاب دشر هب يروانف رد ار ام

   اـم رـگا ینعی ،دندش رامشیبً اعقاو یمیشورتپ و زاگ و تفن رد راذگهیامرسياهتکرش دادعت ،44 لصا يارجا زا دعب
    و زاـگ و تـفن رد راذـگ هیامرـس001 ینعی .تسا001 يالاب نونکا ،يراذگهیامرس رد میتشاد تکرش يرامشتشگنا دادعت
  هـک ًالبق اما .تفر میهاوخاجک هب تسین مولعم وتساهنیا ناریدم تسد يروانف دیرخو باختنا نونکا و میراد یمیشورتپ
.میاهداتفا زور نیا هب نونکا و دادن ماجنا اما ،دنکب ییاهراک،ییاهيراذگتسایس اب تسناوتیم ،دوب تلود تسد

   .دنتـسه رـییغت لاح رد هشیمهایوپ تروص هب لماوع نآ هک دراد یگتسب یلماوعزا ياهعومجم هب يروانف کی ییایوپ
   رـگا یـنعی .دشاب مک نآ تایلمعهنیزه هک دیروایب دوجو هب ار يايروانف هک دینکیم یعس يروانف هعسوت رد لاثم ناونع هب
     راـک يرواـنف يور هـک دوـشیم ياهزیگنا نیاربانب .مینکب رتمک ار نآ نونکا تشادتایلمع هنیزه ردقنیا يروانف نیا زورید
.میشخب دوبهب ار نآ و هدرک

    کـی يژرـنا هـک میدرگیم نیا لابند هب زور ره .دننکیم هتکید اهيروانف هب زور ره ار تسیز طیحمهب طوبرم لیاسم
.دروآیم دوجو هب يروانف شخرچ يارب ییایوپ دراوم نیا مامت ... میروایب نیئاپ ار یتعنص دحاو

 رد   یگزاـت هـب  .دنوـشیم دراو ناریا زا جراخ زا اهتسیلاتاک مامت و میراد تسیلاتاک هب يدایز زاین يروانف رد عقاو رد
    هـک زور رـه .تـسا یمیشورتپ زاب ياههدروآرف یلصاهتسه عقاو رد هک .تسا هدش عورش"يزاستسیلاتاک" عوضوم ناریا
      ار يرواـنف زاـب و تـسا دوـبهب لاـح رد زور ره عقاو ردزین نویساموتا .دروخیم ناکت زین يروانف ،دوش ضوع تسیلاتاک
دهدیم رییغت و ناکت

.دوریم نآ لابند هب زین يروانف ،مهاوخیم تاصخشم نیا اب ار لوصحم نیا دیوگیم ام هب زین رازاب تاررقم
.دنهدیم ناکت ار يروانف زین تشادهب و1ینمیا
  .تسا روهرهب نم يارب ردقچ مراد نم هک يايروانف ینعی .تسا يروانف نآ يروهرهب رتمهم همه زا
؟تسا ردقچ2شاهیلوا هیامرس ای
 ار نآ هک میراد تصرف هشیمه هکلب مینامب دمجنم يروانف کی يور هک تسین روطنیا ،تسایوپیتکرح يروانف ًالوصا

 تسا بلاج ،میربیم تراجت و یسدنهم هب شهوژپ زا ار يروانف ام هک تسا هنوگنیا يروانف هعسوت دنور اما .میشخب دوبهب
  شهوژـپ  و دـهدیم دروخزاب شهوژپ هب زین يزاسيراجت نیاربانب .دهدیم نم هب شهوژپ هک دنتسه ییاهدروخزاب اهنیا هک
.مینکیم رتهب ار نامیسدنهم يزاسيراجت اب ،دنکیم رتهب ار

    زـین اـم اـما   ؟دیتـسه يرواـنف لاـبند یچ يارب امش ،تسه شایجراخ هک دنیوگیم ،میهاوخب هک ار يايروانف ره ام
.مینک عورش ییاج کی زا میناوتیم

1 Safety
2 Capital cost
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  ارـیز     ؟ارـچ ،دـننک راـک یـسدنهم ياـه  تکرـش اـب دیاب هکلب ،دننک راک اهنت ام یشهوژپ ياهناگرا دیابن هکنیا تسخن
  ،دـناد  یـمن ار اهدرادناتـسا یلو دنادیم ار ملع رگشهوژپ ،دنادیمن ار یسدنهم لئاسم رگشهوژپ،تسین سدنهم ،رگشهوژپ

practiceهـک يا   هـجدوب هنافـسأتم اـما .دننک راک مه اب دیاب سدنهم ورگشهوژپ نیاربانب .دنادیمن ار براجت ،دنادیمن ار  
 هب مه اههاگشهوژپ زا مادکچیه و دیناسرب ماجنارس هب ار شهوژپ ناتدوخ هتفگ اهنآ هب و دهدیم اههاگشهوژپ هب ام تکلمم
.دننکیمن هعجارم اهسدنهم

  میزاـسب يا  هژورـپ میهاوـخ یـم رـگا ینعی مینک هدافتسا دیدج ياههژورپ يارب هدش يرادیرخ ياهيروانف زا نینچمه
   هـک اـه  يرواـنف زا یـضعب .مینک هدافتسا دوخ تکلمم رد دوجوم ياهيروانف زا  هکلب میورن دیدج ياهيروانف غارس رگید
   هـک درـب  یـمن هاـگداد ار امش یسک ینعی دنکیمنبیقعت عقاو رد ار امش یسک ًالصا ،هتشذگ لاس51-01شزوجم زا رگید
  راـک نآ يور دیاب میریگب دای ار دوجوم يروانف نآ هکنیا يارب نینچمه .دیدرک هدافتسا یجراخ تکرش نالف يروانفزا ارچ
.مینک

     هـک تـسا میدـق دـننامه دیدج هژورپ هکنیا یکی :تسا حرطم هلئسم ود مینک داجیا دیدج هژورپ مهاوخیم هک ینامز
  يور يرادـقم کی دیاب هک تسا شایسدنهم شلکشم اهنت ،مرادن یلکشم دایز دروم نیا رد هک ،مینیبیم زین ار شیاههنومن
  و دـیای ب شهوژـپ دیاب هک تساجنیا ،دوشیم حرطم يدیدج طیارش يروانف کی يارب هک ینامز اما .مینک راک رتشیب یسدنهم
  ياـه تکرـش غارس مورب مهاوخیم تفگیم .دنزب زاگ هیوست دحاو کی تساوخیم ییامرفراک لاثم يارب .دنکراک نآ يور
  میناوـت   یـمن اـم ،دـحاو05نیا رد ینعی تسه زاگ هیوست دحاو05 ام تکلمم رد اقآ هک میدرکیم لاوئس لوا زا ...یجراخ
   !هـتفر الاـب هرذ کی نآ ناتم رادقم ،هدش ضوع كاروخ بیکرت رخآ :تفگیم خساپ رد وا ؟میزاسب ار دحاو نیمکی و هاجنپ
 مه ار يدصرد38 ناتم ،میسرب نآ هب میاهتسناوت و میاهدرک راک ار يدصرد08 ناتم یتقو ،دشاب هتفر الاب بخ :میتفگ زین ام
.مینک راک میناوتیم

  نـیا هک دنکرواب دناوتیمن ینعی .دنکیم رکف یجراخ طقف هک تسا ياهنوگ هبصخش نآ زغم دینیبیم هک روطنامه اما
!میهدب ماجنا مه نامدوخ تکلمم رد دوشیم ار راک

    نـیا ماـمت هـک دروآیم دوجو هب ار يدایز یشهوژپ راک ،مینک هدافتسا هدش يرادیرخ ياهيروانف زا میهاوخب رگا لاح
 رازه01 هک ،مراد یتعنص دحاو کی نمً الثم ینعی تسا تیفرظ شیازفا یکی .تسا ام دنیارف دوبهب ثعاب یشهوژپ ياهراک
     نآ لاـبند و منـکب ار راـک نـیا مدوخ تسا رتهب .منک لیدبت نت رازه21 هب ار نت رازه01 نیا مهاوخیم ،دنکیم دیلوت نت
   و هداد ماـجنا یـسدنهم راک مه و یشهوژپ راک مه ینعی .مهدب شیازفا مهاوخیم هک ینت0002 رطاخ هب ،مورن یلبق روانف
.منکیم لیدبت نت رازه21 هب ار نت رازه01

  نـیا میناوتیم ام ،دراد هار مه زاب ،نک رتمکً الثم ار تتخوس ،نک مک ار يژرنا ،دراد ار اهيزاسهنیهب عاونا ،يزاسهنیهب
.میهد ماجنا ار اهراک

   یجراـخ هـک یتسیلاتاک اب تسیلاتاک نیا .تسا هدش زاغآ یتکرح لخاد تخاس ياهتسیلاتاک يارب ام روشک رد نونکا
  راـک دوشیم ثعاب یشهوژپ راک اریز مینک شهوژپ ،راک نیا يور دیاب سپ .دراد قرف دادیم شدوخ هناخراک ياربو تسا
.میربب راک هب نامدنیارف رد ار لخاد تخاس ياهتسیلاتاک

.میهد ماجنا نامقیقحت هژورپ رد میناوتیم مه ار راک نیا .دراد نویساموتا هب جایتحا ام روشک رد هناخراک ره هزور ره
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     دـیاب تـیفیک شیازـفا يارـب دییوگن .میهدب ماجنا یشهوژپ راک میناوتیم زین ناملوصحم دوبهب و تیفیک شیازفا يارب
.يروهرهب شیازفا روطنیمه و .میورب یجراخ هدنهد زوجم غارس ًامتح
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ناهج رد عیانص ردام ،قرب
نایرهمنیسح سدنهم ياقآ

  رـتهب" دوـش یـم  دـیلوت هنوگچ قرب" هک ناونع نیا دیاش هتبلا .تسا"ناهج رد عیانص ردام ،قرب" نم ینارنخس ناونع
       هداـس یـلیخ تروـص هـب يژرـنا .میـنکیم تبحص اهيژرنا زا لوا ،مینک عورش ار قرب زا تبحص میهاوخیم یتقو .دشاب
      انـشآ قرـب تعنـص اـب میناوـت یـم هنوگچ حالطصا هب و میراد ییاهيژرنا هچ هک تساجنیا شسرپ .تسا راک ماجنا تیلباق
؟میوش

        ار گنـس لاـغذ هـک یناـمز .لاـغذ و یلیـسف ياـهيژرنا لثم دنتسه دوجوم ییایمیش تروص هب اهيژرنا هک دینادیم
   راـخب .دوـش یـم راخب بآ ،میهدیم بآ هب ار یترارح يژرنا .دوشیم یترارح يژرنا هب لیدبت ییایمیش يژرنا ،دینازوسیم
    تـسا یکیناـکم يژرـنا نیبروت شدرگ سپ .دنکیم دیلوت یکیرتکلا يژرنا ،قرب ام يارب و دنادرگیم ار ینیبروت کی روحم
.دوشیم لیدبت یکیرتکلا يژرنا هب هک

.مینازوسب ار اهنیا و لاغذ و تفن نامه ؟میشکیم ار تمحز نیا امً الصا ارچ
   زا دـعب روـشک ره نادنورهش يارب قرب زورما يایند رد .منکیم ضرع امش تمدخ ار قرب هچخیرات زا يرصتخم ادتبا

      سرتـسد رد دـیاب هـشیمه قرـب .دراد طاـبترا قرب هب زیچ همه نوچ .تسا دنورهش ره مهم زاین نیمراهچ ،اذغ و بآ ،اوه
  نـشور شلاچخی غارچ هک دراد راظتنا ،دنکیم زاب ار لاچخی رد و دوشیم دنلب بش فصن4 تعاس بش هک ینزریپ .دشاب

 نوچ .دننک دیلوت قرب هعومجم رد دیاب نالوئسم ،دنکیم زاب ار لاچخی رد نیا وا هک هظحل نامه .دروخب ار درس بآ و دوش
      رـگید ياـج دـیاب هلـصافالب ،دوـش یـم دیلوت هک ییاجنآ ینعی .تسا فرصم هب دیلوت زا قرب .تسین ندش هریخذ لباق قرب
 .دوش فرصم

 شقن ،یفرصم ياهتخوس عاونا ،میراد ار قرب دیلوت ياهمتسیس عاونا ،دراد دوجو فلتخم ياهشور قرب دیلوت يارب
       کـیکفت هـب قرـب شورـف و قرـب عـیزوت لاقتنا هعسوت دنور ،قرب دیلوت دشر دنور ،میراد قرب دیلوت رد ار اههاگورین عاونا
.میراد ار شفراصم

   زا رلیوـب .دوـشیم ماجنا رلیوب مان هب یهاگتسد رد راک نیا مینک لیدبت  یترارح هب ار ییایمیش يژرنا میهاوخیم یتقو
        تمـس راـخب ،دوـش یـم لیدـبت راـخب هـب ترارح رانک ،دوریم اجنآ هب بآ سپ .دیآیم ندناشوج ینعیBowling هملک
  نیبروـت دنادرگیم ار شروحم راخب هک هاگورین نیا هب .دنک تسرد یکیرتکلا يژرنا ام يارب دناوتیم هرخالاب و هتفر نیبروت
  دـناوت  یـم نیبروـت اب بآ لیسناتپ فالتخا نوچ ،دنتسه یبآ نیبروت همه ام ياهدس ،میراد مه یبآ نیبروت .دنیوگیم راخب
.دروایب رد تکرح هب ار نیبروت روحم

:میراد جایتحا لماع هس هب میشاب هتشاد قرب هکنیا يارب
  ؛یسیطانغم هزوح ،سیطانغم-1
؛يداهای میس-2
.تکرح-3
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   يوـقلح ياـبرنهآ کی هک مشکب ناتیارب متسناوتیم نم دوب ییولبات اجنیا رگا .تسا قرب دیلوت ثعاب لماع هس نیمه
     هـک دـیهدب تـکرح ار يداـه    میـس کـی رـگا .تـسا یسیطانغم هزوح نآ بونج و لامشياهبطق نیب ،دینک هاگن امش ار
  کـی نیاربانب .دهدیم ناشن ار قرب امش يارب ،دیراذگبرتمتلو کی ار نآ ياهتنا و ادتبا و دنک عطق ار یسیطانغم ياهژراش
 و يژرنا .میروایب دوجو هب ار تکرح نآ هک تسا نیا يارب نامشالت مامت ام .دیراد تکرح کیو سیطانغم کی ،يداهمیس
  نآ مـسا هک ،مینکیم هدافتسا نیبروت روحم ندنادرگ يارب اهدس رد اهبآ حطس فالتخا زا ،میربیم نیب زا ار ییایمیش يژرنا
     روـحم زاـگ هـک ینیبروـت ینعی هکلب دشاب زاگ شتخوس  هکنیا هن يزاگ نیبروت .میراد مه يزاگ نیبروت .تسا یبآ نیبروت
.دروآیم رد تکرح هب و دناخرچیم ار نیبروت

   يزاـگ و يراـخب ياههاگورین زا یبیکرت هک میراد مه یبیکرت لکیس ای ،لکیاس ياهپمپ ياههاگورین .میراد مه لزید
.تسا يرادربهرهب لاح رد و هدش بصن رهشوب رد یمتا هاگورین نیلوا هک میراد مه یمتا ياههاگورین هرخالاب ودنتسه

؟مینک دیلوت يژرنا میناوتیم قیرط دنچ هب
     ،داـب يژرـنا دـننام وـن ياهيژرنا نینچمه .مینک لیدبت يژرنا هب و مینازوسب لاغذ نامه نیع میناوتیم ار یلیسف داوم

.میراد نیمز ییامرگ يژرنا ای لامرتوئژ يژرنا ،دیشروخ يژرنا
    میهاوـخب رـگا هـنومن ناونع هب ار لزید ياهتمسق زا هدافتسا و اهسونایقا ياهبآ ترارح هجرد فالتخازا هدافتسا

  نآ .دـنکیم داجیا یتکرح اهخرچرس ،دخرچب دهاوخب رگا لیبموتا گنللیم .تسا لیبموتا روتوم لثم ،منک حیرشت امش يارب
   شیاـهتنا رد عـقاو رد و دهدیم یسیطانغم ژراش رییغت ،سیطانغم کی لخاد دنزیم رود دراد گنل لیم ،دهاوخب رگا تکرح
.مینکیم هدافتسا ام هک تسا یکیرتکلا يژرنا

  ،دراد تواـفت شرلیوب تمسق اهنت .دنرادن ام موسرم ياههاگورین اب یتوافت چیه ياهتسه ياههاگورین و ياهتسه يژرنا
   رد و دوـش لیدـبت یترارح يژرنا هب و دزوسب ام ییایمیش يژرنا دیاب هک ییاج .دروایب شوج هب دیاب ار بآ هک ییاج ینعی
  دازآ هـک يايژرنا .دوشیم دازآ نآ زا يژرنا يرادقم و دننکیم نارابمب نورتون اب ار532 مویناروا ای832 مویناروا تلاح نآ
    حالطـصا رد ،یـکی مـجح ر  ـ ظن زا هـک میهاوـخب رگا .تسا ،یتنایت ،نت02 لداعم مویناروا نیا مرگ کی نامه زا دوشیم
    رایـسب يژرـنا نآ هـک تسا رگیدکی اب کبس ياهمتا بیکرت ای نویژیف مه یکی )نویسیف( نویزیف ای هتسه فاکش دنیوگیم
    و دـننکادج ار بآ رـتیل کـی نویتیریت ات2 نازیم رگا منک ضرع هنومن ناونع هب نم .دنکیم داجیا نشیف نیا زا رتشیب رایسب
 .دنک نیمأت ار تیرشب مامت زایندروم يژرنا دناوتیم هظحل رد .دننک بیکرت مه اب

 رب مه ياهتسه يژرنا تهج ره هب یلو ،میراد ار رهشوب هاگورین شخب نونکا ام .تسا یمتا يژرنا ءزج مه دراوم نیا
   عـقوم رد هـک تسا نیا شنساحم زا یکی ياهتسه يژرنا یلو .دراد یبیاعم مه و ایازم مه  یلیسف عبانم زا یکیرتکلا يژرنا

     نـیا ،میرـبب نیـب زا ار اوـه نژیسکا دیاب هشیمه لومعم ياهيژرنا اب نتخوس ماگنه رد ینعی درادن نژیسکا هب زاین نتخوس
.تسا ياهتسه ياهيژرنا گرزب نساحم زا یکی

  انـشآ قرب اب گنرف رد هاش نیدلارصان ،4621 لاس رد .تخاس ار شدوخ روهشم پمال نیلوا ،8521 لاس رد نوسیدا
  .تـفای ار روشک ردیمومع هدافتسا تیلباق قرب و دش نشور قرب اب اضر ماما یتوکلم هاگراب9721 لاس رد هرخالاب و .دش
  ياـیند رد ینامز رظن زا تدم نیا رد ام ؟تسا لاس دنچ ینامز رظن زا8521 ات4821 لاس زا .دوب4821 لاس رد نارهت رد
.میتسه رتبقع اکیرما زا قرب
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   رد دروـم نـیا رد .درک نشور نآ اب ار تلود هیکت و دروآ نارهت هب ار شدلوم نیلوا ،برضلانیما جاح ،4821 لاس زا
.تسا سرتسد رد یبوخ تاعالطا"ناریا قرب تعنص لاس دص کی" باتک

  لاـس رد قرب هرابرد ام نوچ .متسه تفن تعنص زا رتراودیما رایسب شهوژپ و يروانف اب طابترا رد قرب تعنص هب نم
 ناریا قرب تعنص يروهرهب یسدنهم نمجنا رد ار ناریا قرب تعنص لاس دصکی خیرات و میتشون ار یباتک نینچ کی ،3831
.میدرک پاچ

 دودح و  لاقتنا رد دصرد09 .میراد ار دیلوت تازیهجت دصرد08 تخاس ناکما دیلوت رد نونکا هک منکب اعدا مناوتیم
.میراد ار لخاد تخاس عیزوت ناکما دصرد59

   ار نیبروـت راـخب و دنوشیم راخب هب لیدبت رلیوب رد ییایمیش يژرنا ای یترارح يژرنا و بآ مدرک ضرع هک روطنامه
     ریـسم رد راـخب هدـنامیقاب ،دوـش یـم لیدبت یکیرتکلا يژرنا هب روتارنژ لصاح ینعی ،شاهدنامیقاب و دروآیمرد تکرح هب
    دروـخرب نیبروـت ياـه  هرـپ هـب زاگ ای راخب هک تسا تروص نیا هب نیبروت کی درکراک زرط .دوشیم بآ هب لیدبت يرگید
  اجنآ زا و  دوریم نیبروت نورد روطچ هک تسا يراخب ةدنهدناشن زاب نیا .دننکیم داجیا میتفگ هک ار یتکرح نآ و دننکیم
.دوشیم رارکت ریسم نیمه و هتفر"روسنادنک" هب

      نودـب قرـب هـک تـسا لاـس7-6 زا شیب دودح ام هرابود هکنیا تسا قرب تعنص هعومجم رد راختفا ثعاب هک هچنآ
      تـیلاعف ناکرتـشم قرـب نیمأـت رد تردـق اب و دنمناوت بالقنا زا دعب قرب تعنص هناتخبشوخ . مینکیم هبرجت ار یشوماخ
.دنکیم

32      اـنپم تکرـش لاـثم ناوـنع هـب .در ـ خب اـم زا هک میرادن يرتشم ،میرحت لیلد هب اما ،میراد قرب هاگورین32 ام نونکا
.دشورفب هک ددرگیم يرتشم لابند اما دراد یبیکرت لکیسو هدامآ رضاح هاگورین

    رـسیم قرـب ياـهمیس قیرط زا ناریا تینما ،روشک32 لماش ۀقطنم رد هک میئوگب میناوتیم ،4041 زادنا مشچ يارب ام
    یـلو  .میـنک تادراو و تارداـص و دنک لرتنک ار روشک32 قرب دناوتبهک مینک داجیا ار یلرتنک زکرم میناوتب ام ینعی .تسا
  رد و میرـیگب میراد زاین ام هک یعقاوم رد ینعی دوش رداص اپورا هب دناوتیم نانبل قیرط زا قرب ،مینکب ار راک نیا میناوتب رگا
  میوـگ  یـم نـم رگا .مینک دیلوت تفن میئایب ام هکنیا زا تسا رتهفرص هب رایسب رما نیا .دنرخب ام زا دنراد زاین اهنآ هک یعقاوم
.تساهنیا همه و زاگ و توزام و لیئوزاگ مروظنم تفن

     رداـص ار یـکیرتکلا يژرـنا و لیدـبت یکیرتکلا يژرنا هب ار ماخ داوم هک تسا رتهب ،ماخ داوم ندرک رداص ياج هب ام
   رد داوـم نـیا زا هدافتسا .تسا ام عفن هب ،تسا نامدوخ تسد رد شرایتخا هکنیا رظن زا مه و يداصتقا رظن زا مه هک ،مینک
.دراد زین يدیاوف اما تسا تسیز طیحم ندرک هدولآ بجوم نامیاههاگورین

   دـیلوت يارـب ام ياههاگشیالاپ رد هک یتوزام .تسا توزام زا هدافتسا زا رتهب دصرد05 ،مینک هدافتسا زاگ زا زورما رگا
      نـفد  ار نآ یلاـس دـنچ .میـشورفب میناوـت   یـمن ار توزاـم رـضاح لاح رد .دوشیمهدافتسا نآ تالوصحم ریاس ای نیزنب
    هدوـلآ ار تـسیز طیـحم راک نیا اب هچرگا ،مینازوسب نامیاههاگورین رد و مینک فرصم ار توزام دیاب هزورما اما ،میدرکیم
     هاـگداد و تـسیز طیـحم هـب اـم ياههاگورین ناریدم هزور ره .تسا دایز رایسب ام تسیز طیحم ندرک هدولآ رادقم .مینکیم
   بـیرخت نیرـتمک هکدننک هیهت ار یتخوس ام ياههاگشیالاپ دیاب ،میشاب هتشاد تخوس و قرب یتسیاب ام راچان یلو ،دنوریم
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      هدافتـسا توزاـم زا میناوـتب اـم هـکنیا زج تسین ياهراچ و یهار ،میشاب هتشادن یتقو یلو ،دشاب هتشاد ار تسیز طیحم رد
.تسا تاواگم5/1 ،ام يراخب ياههاگورین ،مینکیم يرادربهرهب اهنآ زا ام هک ییاههاگورین بیکرت.مینکب

  زاـگ زا ياهعومجم هک ،یبیکرت هخرچ .تسا يزاگ3/72و يراخب30/42 :تسا تروص نیا هب ،نامیاههاگورین بیکرت
05     دودـح یـنعی .تـساهنآ کـتکت زا رتشیب بتارم هب شنامدنار یبیکرت هخرچ نیا هک .تسا7/22 دودح  ،تسا راخب و
     هـمه هدـنیآ رد هـک میراودـیما .دنتسه دصرد03 و02 دودح هناگادج روط هب اهنآزا مادک ره هک یتروص رد .تسا دصرد
    و يداـب ،یـلزید و تـسا4/31      نامیاهدـس ناـمه یـنعی ،اـم یـبآ قرب .دوش یبیکرت لکیس هب لیدبت ام يزاگ ياههاگورین
.نامروشک یمان تردق زا دصرد8/0 ،تساجنیا ام فعض .تسا تاواگم405 ،ون ياهيژرنا

    اـم لاکـشا .دـنک هدافتسا داب يورین زا تاواگم رازه05 ،0202 لاس ات دهاوخیم هیکرت هک مدناوخیم ياهلاقم رد نم
ومینک هدولآ اردوختسیز طیحم ،مینازوسب ار نامیلیسف داوم هک تسین هتسیاش یلو ،میراد ار يدنمناوت نیا هک تساجنیا
.میراذگن يزیچ مه ناگدنیآ يارب

0003  نیبروـت رـه رود رگا ینعی زتره05 .تسا زتره05روشک ياهرهش قرب سناکرف هک منک ضرع هک منادیم مزال
  راـب05  سـپ .05  دوـشیم هیناث06 ینعی هقیقد کی رب میسقت0003 نوچ .دوشیم ام رهش قرب سناکرف دشاب هقیقد رد رود
.تسا زتره06 اکیرمآ .تسا زتره05 نیمه ساسا رب نامیاههاگتسد مامت .دوشیم نشور و شوماخ پمال نیا

  رـه رد" لـباترپ"   تروـص هـب هدش هتخاس نمجنا رد یهاگتسد .تسا تلو022 ات تلو ینیم زا ،میراد هک ییاهژاتلو
  هـب  ،نامنادنورهـش هـب ام ینعی دتفیب05 ریز سناکرف ییاجرگا ینعی .دهدیم ناشن ار روشک قرب سناکرف ،روشک زا ياهطقن

   سابعردـنب رد یـصخش ًالثـم   تـسا نـکمم تقو کی ،دشاب05 زا رتهفاضا مه رگا و مینکیم یشورفمک ناکرتشم هب ،امش
       نـیا زا يرایـسب اـب زـین گـنج ناـمز رد هـتبلا هک میتسه رصقم و میراد لکشم ام زین اجنیا رد ،تخوس نم لاچخی دیوگب
.میدوب ورهبور تالکشم

   نوـچ ،میـنک يراکتسد میناوتیمن یلکش چیه هب ار زاف فالتخا .زاف فالتخا ،ژاتلو ،سناکرف  :دراد هصخشم هس قرب
         ،میـشاب هتـشادن یـشوماخ هـکنیا يارـب ار ژاـتلو و سناـکرف یـلو ،دنوشیمن گنهامه مه اب نامیاهدحاو مینزب تسد رگا
   رـگا .تـسین يداصتقا هک دنچره ،تسا یشوماخ نودب و نئمطم ،ملاس یقرب ،ام قرب زورما هناتخبشوخ .مینک مک میناوتیم
  یـم امـش هب میراد هک یقرب دنیوگب مدرم هب  نآ رد دننک تسرد ینویزیولت ياهمانرب  ام ناتسود تسا رارق
  دـیلوت نونکا هک یقرب تمیق عقاو رد اما دنشاب هباشم دراوم و قرب تمیق شیازفانارگن دارفا زا يرایسب دیاش .دراد دیسبوس
  یـتارییغت دناوتب هک مییوگب تلود هب ار نیا میناوتب یتسیاب هللاءاشنا هک تسه امش رایتخا رد هک تسا یتمیق قرب دوشیم
.دهدب زاگ ای قرب تمیق رد طقف

    عیانـص يارـب تـلو083   .تـسا یگناـخ فراصم يارب هک تسا تلو022 میراد ام هک ییاهقرب میوگب دیاب نایاپ رد
36    .تـسا يرهـش ياـهقرب تلوولیک02 .دنکیم راک تلو083 قرب اب ناهج همه هکلب ،ام اهنت هن و ام عیانص مامت .تسا
2 و لاقتنا طوطخ .تساهنابایب يارب تلو231 .تسا ياهقطنم ياهقرب يارب تلو رازه   ،تـلو وـلیک004 و تلوولیک03
 نآ تفا و دیآیم نییاپ نایرج تدش دنربب الاب ار ژاتلو ردقچ ره .دنربیم الاب ار ژاتلو ،تسه هاگورین هک ياهطقن رد هشیمه
 اههدننکفرصم يارب نایرج تدش ات دننکیم مک ار ژاتلو دنراذگیم یسنارت کی هرابود لحم نآ رد .دوشیم رتمک هقطنم رد
.دشاب هدافتسا لباق
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یگدروخ هدیدپ ياههنیزه و دمایپ
1یناخلداع يداه ياقآ

هدیکچ
-  هرـهب و دـیلوت ،تخاس ،یحارط لحارم رد .دراد مان یگدروخ ،فارطا طیحم اب شنکاو هطساو هب هعطق ای هزاس کی بیرخت
  رـثا یگدروخ هدیدپ ،لحارم نیا زا کی ره رد .دوشیم هتخانش محازم یلماع ناونع هب یگدروخ هدیدپ ،هزاس کی زا يرادرب

- هـنیزه اههزاس و اههعطق یگدروخ زا تظافح يارب .دزاسیم نایامن هنیزه داجیا هجیتن رد و هزاس رمع و ییاراک رب ار دوخ
 شش ات ود دودح یگدروخ زا یشان نایز ،دوجوم رامآ قبط .دباییم صاصتخا میقتسم ریغ و میقتسم تروص هب يدایز ياه
   .دراد يداـیز تـیمها  نآ زا يریگوـلج ياهشور و هدیدپ نیا اب ییانشآ نیاربانب .تسا روشک ره یلم صلاخان دیلوت دصرد
  هدـیدپ نیا هک ییاههنیزه نینچمه .دش دهاوخ هراشا نآ اب هلباقم ياهشور هب برخم ةدیدپ نیا یفرعم نمض هلاقم نیا رد
.تسا هتفرگ رارق یسررب دروم دنکیم داجیا فلتخم عیانص رد
.یگدروخ ياههنیزه ،هدنروخ ياهطیحم ،یگدروخ:اههژاودیلک

همدقم
یگدروخ فیرعت

  .دـش دهاوخ رجنم هدام صاوخ رییغت هب هک تسا نآ فارطا طیحم و هدام کی نیب شنکاو ،فیرعت قبط یگدروخ هدیدپ
   تارـثا و تـسا رتریگارف تازلف رد اما ،دتفایم قافتا )اهتیزوپماک و اهرمیلپ ،اهکیمارس ،تازلف( داوم یمامت رد هدیدپ نیا
    رداـبتم نـهذ هـب زلف کی یگدروخ ،دوشیم یگدروخ زا تبحص هاگره ور نیا زا .دراذگیم اج هب ار يرتسوملم و برخم
-شیپ لباق ساسا نیا رب .تسا هدمآ رد شیامن هب فلتخم ياههزاس رد یگدروخ هدیدپ زا ییاههنومن )1( لکش رد .دوشیم
.)ناریا یگدروخ نمجنا تیاسبو( دوشیم اههزاس زا کی ره ییاراک نتفر تسد زا بجوم یگدروخ هدیدپ هک تساینیب

.adelkhani@hotmail.com ،ياهتسه نونف و مولع هاگشهوژپ رایداتسا1
     رد قوـف هـلاقم ،دـندرک میـظنت ملع جیورت همانهویش بوچراهچ رد ار ملع جیورت هتفه رد دوخ هدش هئارا ینارنخس هک هلاقم هدنسیون زا رکشت نمض
.دش رشتنم ملع جیورت هیرشن
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یگدروخ هدیدپ زا ییاههنومن-1 لکش
  ياـه شنـکاو .دتفایم قافتا ییایمیشورتکلا ياهشنکاو ماجنا و ییایمیشورتکلا لیپ کی لیکشت اب یگدروخ هدیدپ بلغا

    و تـیلورتکلا ،)دـتاک و دـنآ( اهدورتکلا .دریگیم تروص نورتکلا لاقتنا و لقن نآ رد هک دنتسه ییاهشنکاو ییایمیشورتکلا
       ماـجنا لـحم بـیترت هـب دـتاک و دـنآ ياهدورتکلا .دنتسه ییایمیشورتکلا لیپ کی هدنهدلیکشت یلصا يازجا یجراخ رادم
 قیرط زا یکیرتکلا تیاده يرارقرب .دنتسه )ءایحا ای شهاک( يدتاک شنکاو ماجنا و )زلف لالحنا ای یگدروخ( يدنآ شنکاو
    و طاـبترا ةدـننکرارقرب یجراـخ رادم .دنکیم لمع زین هدنروخ طیحم ناونع هب فاکقرب .دتفایم قافتا )تیلورتکلا( فاکقرب
  يدـتاک و يدنآ ياهشنکاو عوقو لحم ،یگدروخ هدیدپ رد .تسا نورتکلا ییاجهباج يارب دتاک و دنآ نیب یکیرتکلا لاصتا
  يدـتاک شنکاو ،زلف زا تمسق کی رد تلاح نیا رد .)2 لکش( دتفایب قافتا هعطق کی حطس رد نامزمه تروص هب دناوتیم
        ناـمه اـی یگدروـخ شنـکاو ،زـلف رـگید تمـسق رد .دتفایم قافتا )نوتورپ( نژوردیه نوی يایحا ای نژیسکا يایحا لماش
 یجراخ رادم ناونع هب )زلف( دورتکلا هندب قیرط زا اهنورتکلا لاقتنا .دوشیم ماجنا ) 2e2+FeFe +-( زلف نویسادیسکا

.)Roberge, 1999 و5891 ،اناتنوف( تسا هدش رارقرب فاکقرب قیرط زا لولحم رد یکیرتکلا تیاده و دریگیم تروص

هعطق کی حطس رد ییایمیشورتکلا لیپ کی لیکشت-2 لکش
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یگدروخ هخرچ
   لکـش رـگید نایب هب .دنوشیم تفای ....و یتافلوس ،يدیرلک ،یتارتین ،يدیسکا تابیکرت تروص هب تعیبط رد تازلف ًالومعم
   )نورـتکلا تـفایرد( هدش ایحا تازلف ،يژرنا فرص اب ،جارختسا دنیارف یط .تسا ینویتاک تروص هب تازلف رادیاپ و یعیبط
 نداد تسد زا هب لیامت و تسا رادیاپان یکیمانیدومرت رظن زا زلف لاح نیا رد .دنوشیم فلتخم ياههزاس رد هدافتسا ةدامآ و
      نتـفر تـسد زا اـب هـک نویـسادیسکا .دراد )تعیبط رد دوجوم هیلوا تلاح( نویتاک هب ندش لیدبت و )نویسادیسکا( نورتکلا

 يا هدـیدپ یگدروخ نیاربانب .تسا یگدروخ دنیارف نامه ،تسا هارمه هزاس ندش دمآراکان و زلف یکیناکم و یکیزیف صاوخ
 هخرچ تروص هب )3( لکش رد تالوحت نیا .تسا تعیبط رد دوخ رادیاپ تلاح هب تازلف لیدبت يارب تسا يدوخ هب دوخ
    هـب هـک دـهد    یـم شنـکاو یـتهج رد یکیماـنیدومرت ظاحل زا تازلف ،هخرچ نیا ساسا رب .تسا هدمآرد شیامن هب یگدروخ
.)4791 ،رفوه نارف( دنوش لیدبت )رترادیاپ تلاح( یگدروخ تالوصحم

یگدروخ هخرچ-3 لکش

یگدروخ رد يدنآ و يدتاک ياهشنکاو
  شنـکاو .دنتفایب قافتا ناسکی تعرس اب و نامز کی رد یتسیاب )يدتاک( شهاک و )يدنآ( شیاسکا ياهشنکاو یگدروخ رد
-شنکاو( تسا هارمه يزلف راتخاس نتفرنیب زا و نویتاک دیلوت اب هک زلف نویسادیسکا زا تسا ترابع دراوم بلغا رد يدنآ
.)3 یلا1 ياه

(1) Zn  Zn2+ + 2e-

(2) Fe   Fe2+ + 2e-

(3) Cu   Cu2+ + 2e-

 نیا نیرتمهم .دتفایم قافتا یگدروخ رد ،یطیحم طیارش بسح رب ،یفلتخم يدتاک ياهشنکاو ،يدنآ شنکاو فالخ رب
.)5 شنکاو( نژیسکا يایحا و )4 شنکاو( نژوردیه ندش دازآ زا دنترابع اهشنکاو

2H+ + 2e- H2(g) (4  شنکاو(
O2(g) +  4H+ + 4e- 2H2O(l) (5  شنکاو(
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هدنروخ ياهطیحم
  اوـه  .دنوـش        یـم هتخانـش هدـنروخ طیـحم ناوـنع تـحت طیـحم نآ هـک دنتفایم قافتا فلتخم ياهطیحم رد اهشنکاو نیا
    ،كاـینومآ ،رـلک( اـهزاگ ،)یندعم و رادکمن بآ ،رطقم بآ ،تبوطر و راخب( بآ ،)یتعنص و يرهش ،ییاتسور ياهرفسمتا(
      ،)کـیرتین و ،کیروفلوـس ،کیردـیرلک دیـسا( یندـعم ياهدیسا ،)ینتخوس ياهزاگ و درگوگ دیسکا يد ،نژوردیه روفلوس
  اـهنآ رد هک دنتسه هدنروخ ياهطیحم هلمج زا یتفن داوم و اهنغور ،اهلالح ،كاخ ،)کیمرف و کیتسا دیسا( یلآ ياهدیسا

   داوـم زا رـت هدـنروخ یندعم داوم یلک تلاح رد .تسا توافتم اهنآ رد یگدروخ نازیم و تردق یلو دتفایم قافتا یگدروخ
 بآ و      کیردـیرلک دیـسا و کیروفلوـس دیـسا ،درگوـگ ،دیرلک میدس رثا رد رتشیب تفن عیانص رد یگدروخً الثم .دنتسه یلآ
.نیزنب و تفن ،نغور هطساو هب ات تسا

یگدروخ عاونا يدنبهقبط
    رد یگدروـخ هـب ناوـت یـم طیحم بسح رب یگدروخ يدنبهقبط رد .دراد دوجو یگدروخ عاونا يارب یعونتم ياهيدنبهتسد
 بآ ،رلیو      ـ ب بآ ،اـیرد بآ ،رـطقم بآ( بآ رد یگدروـخ ،)تـبوطر و راـخب ،یتعنـص و يرهش ،ییاتسور ياهرفسمتا( اوه
     باذـم رد یگدروـخ ،يزاـگ ياـه  طیـحم رد یگدروـخ )اه لالح و یتفن داوم ،نغور( تاعیام رد یگدروخ ،).... و یندعم
  و نییاـپ يامد یگدروخ ،امد بسح رب یگدروخ يدنبمیسقت رد .درک هراشا كاخرد یگدروخ و )باذم ياهکمن و تازلف(
    و رـَت طیـحم رد یگدروـخ    ،بآ دوـبن اـی و روـضح بسح رب ،بآ عیسو دربراک و تیمها هب هجوت اب .دراد دوجو الاب يامد
.تسا يدنبهتسد لباق زین کشخ طیحم رد یگدروخ

  .تـسا هعطق يرهاظ لکش تارییغت كالم ،)4 لکش( هدش هدروخ هعطق يرهاظ لکش بسح رب یگدروخ يدنبهقبط رد
  يدـنب هتـسد ریز تروص هب یگدروخ ساسا نیا رب .تسا هدهاشم لباق حلسم ریغ مشچ اب هک تسا يزیچ نآ يرهاظ لکش
.)5891 ،اناتنوف( دوشیم

1تخاونکی یگدروخ-1

  هـلمح هزاس حطس هب تخاونکی تروص هب هدندروخ لماوع نآ رد هک تسا یگدروخ عون نیرتلوادتم یگدروخ عون نیا
    هـنومن طاـقن ماـمت ر   د تماخـض شهاـک و دوـشیم هدروخ تخاونکی تروص هب هزاس حطس هجیتن رد .)a-4 لکش( دنکیم
.دوب دهاوخ ناسکی ابیرقت

2ياهرفح یگدروخ-2

  هدروـخ طاقن رد .دننیبیمن بیسآ نادنچ هنومن طاقن ریاس و دوشیم هدروخ هزاس زا یکچوک طاقن ياهرفح یگدروخ رد
   داـیز اـه هرـفح دادعت هک یتروص رد .تساهنآ رطق زا رتشیب ای ربارب اههرفح نیا قمع ًالومعم .دوشیم داجیا ییاههرفح هدش
.)b-4 لکش( دراد دوجو هزاس لماک بیرخت لامتحا ،دشاب

1 Uniform Corrosion
2 Pitting Corrosion
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1يرایش ای یفاکش یگدروخ-3

   نـیا رد .دـتفا یـم قافتا چرپ ياهخیم و اههرهم ،چیپ رشاو ریز ياهرایش و اهزرد ،اهفاکش لخاد رد یگدروخ عون نیا
  دـنکیم ادیپ نکاس ای هدرم تلاح و دوشیم سوبحم اهزرد ای رایش نورد رد تاعیام ای لولحم زا کچوک ياهمجح ،طیارش
.)c-4 لکش(

2يزلف ود یگدروخ-4

      رـگید تواـفتم هداـم ود اـی و ژاـیلآ ،زلف ود( سنجمه ریغ ءزج ود دتفایم قافتا ینامز )یکیناولاگ( يزلف ود یگدروخ
     ءزـج لاـح نـیا رد .دنـشاب هتشاد رگیدکی اب یکیرتکلا سامت رد هدنروخ لولحم کی روضح رد )زلف و نبرک فایلا دننامه
.)d-4 لکش( دش دهاوخ هدروخ دنآ ناونع هب لاعف ءزج و دتاک ناونع هب بیجن

3یگدروخ-شیاسرف-5

      زـین و لایـس ندوـب هدـنروخ هـب هجوت اب .دشاب لایس تکرح ضرعم رد هزاس هک دتفایم قافتا ینامز یگدروخ عون نیا
       دیدـشت ثـعاب )لایـس تـکرح رـثارب( شیاـسرف و یگدروخ ینامزمه .دوش هدروخ و دورب نیب زا هزاس حطس لایس تکرح
.)e-4 لکش( دوشیم هزاس بیرخت

4یئازكاواک-6
-  شنـت ،اـه باـبح نیا ندیکرت ماگنه .دوشیم داجیا حطس رد ییاهبابح )اهپمپ و اههرپ ،اهنیبروت( اههزاس یضعب رد

   رـگا لاـح .)f-4   لکـش( دوـش  یـم یحطـس ظفاحم هیال نتفر نیب زا بجوم هک دوشیم لامعا هزاس حطس هب یکیناکم ياه
    ثـعاب یکیناـکم ياـهشنت و یگدروخ نامزمه ریثأت زا یشان یئازكاواک تراسخ ،دشاب هتشاد زین یگدنروخ تردق طیحم
.دوشیم هزاس بیرخت

5یشنت یگدروخ زا یشان كرت داجیا-7

  یتاریثأـت ییاهنت هب مادک ره هدنروخ طیحم و یششک ياهشنت .تسا شنت اب هارمه یگدروخ عقاو رد یگدروخ عون نیا
  رد اـه   كرـت ًالوـمعم .دوـش یـم هزاس عیرس بیرخت و ریثأت نیا شیازفا ثعاب لماع ود نیا عیمجت اما ،دنراد زلف بیرخت رد
.)g-4 لکش( دنوشیم داجیا7ياهنادارف و6ياهناد نیب تروص ود هب شنت تهج رب دومع تهج

8یگتسخ یگدروخ-8
 .دوشیم داجیا زلف رد ییاهكرت ،دریگ رارق )يراشف و یششک( بوانتم و ررکم ياهشنت ضرعم رد يزلف هزاس کی رگا

         يارـب مزال شنـت لقادـح زا تـسا تراـبع زـلف کـی یگتـسخ دح .دوشیم یگتسکش راچد هزاس ،یگتسخ دح زا روبع اب
       یهجوـت لـباق نازـیم هـب نآ یگتـسخ دـح ،دریگ رارق هدنروخ طیحم رد زلف رگا لاح .بوانتم ياهشنت رثا رد زلف تسکش
.)h-4 لکش( دوشیم هتخانش یگتسخ یگدروخ ناونع تحت هدیدپ نیا هک دباییم شهاک

1 Crevice Corrosion
2 Galvanic Corrosion
3 Erosion Corrosion
4 Cavitations
5 Stress Corrosion Cracking (SCC)
6 Intergranular, IG
7 Transgranular, TG
8 Corrosion Fatigue
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(a)    (b)       (c)     (d)

(e)               (f)            (g)  (h)                       
يرهاظ رظن زا یگدروخ يدنبهتسد–4 لکش

1ینژوردیه ياهتراسخ-9
      رـثا رد زـلف هـب هدـش دراو یکیناـکم ياهبیسآ و تراسخ رب تلالد هک تسا یلک یحالطصا ،ینژوردیه ياهتراسخ

e+H +- → ( دوـشیم دیلوت یمتا نژوردیه نوتورپيایحا هیلوا لحارم رد يدتاک ياهشنکاو رد .دراد نژوردیه روضح

adH(. ياههنوگ دعب لحارم رد adHدوـش    یـم دـیلوت نژوردـیه زاـگ و بیکرت رگیدکی اب ) 2→ Had2H(. ذوـفن رـثا رـب    
  ۀـلمح و4  نبرـک شـیادز ،3 ینژوردـیه ندش درت ،2ینژوردیه لوات لماش ینژوردیه ياهتراسخ عون راهچ یمتا نژوردیه
.تسا هدهاشم لباق5ینژوردیه

6یکیژولویب یگدروخ-01

      یتادوـجوم تـیلاعف هـجیتن ،میقتـسمریغ اـی میقتسم روط هب هک یگدروخ ياهدنیارف قیرط زا هزاس کی مادهنا ای نتفر نیب زا
  ياـه یگدروـخ لماوع نیرتمهم زا یکی .دوشیم يدنبهتسد یکیژولویب یگدروخ هورگ رد دشاب اهکبلجو اهيرتکاب دننامه
(SRB) تافلوس هدننکایحا ياهيرتکاب یکیژولویب Sulfate Reducing Bacteriaلیدـبت اـب اـه   يرتکاـب نـیا .دنتـسه    

2-( تافلوس
4(SOدیفلوس هب )-2(S، دنوشیم نامز تشذگ اب یگدروخ تعرس رد عیرست بجوم.

یگدروخ رب یطیحم لماوع تاریثأت
      هزاـس بـیرخت نآ ییاـهن هـجیتن هـک فارطا طیحم اب هدام کی شنکمهرب زا تسا ترابع یگدروخ ،دش هراشا هک روطنامه
       عوـن رـب یهجوـت لـباق راـثآ دـناوتیم امد و یکیناکم لماوع ،تیلورتکلا بیکرت هلمج زا طیحم طیارش ساسا نیا رب .تسا
 شیامن هب اکیرمآ و ناملآ روشک ود رد یگدروخ عاونا مهس )5( لکش رد .دشاب هتشاد نآ هب هتسباو تارثا و یگدروخ دنیارف
   کـی رد نیارباـنب .دراد ریثأت زین یگدروخ عاونا زا کیره مهس رب یمیلقا-یتعنص طیارش هک دوشیم هدهاشم .تسا هدمآ رد
   نـیا راـثآ زا عالطا .دوش صخشم قیقد تروص هب دیاب هزاس یگدروخ رب لماوع نیا ریثأت یگنوگچ و یطیحم لماوع ،هزاس

1 Hydrogen damage
2 hydrogen blistering
3 hydrogen embrittlement 
4 decarburizing
5 hydrogen attack
6 Biological Corrosion
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     تـشاد دـهاوخ رثؤـم کـمک نآ زا یشان ياهتراسخ و یگدروخ شهاک ياهشور داهنشیپ ،یگدروخ ینیبشیپ رد لماوع
.)اپورا یگدروخ نویسرادف تیاسبو(

اکیرمآ )b( و ناملآ )a( روشک ود رد یگدروخ عاونا عیزوت هوحن-5 لکش

یگدروخ اب هلباقم ياهشور
.)4731 ،ناینامز( دنوشیم یفرعم یلک تروص هب اجنیا رد هک دراد دوجو یفلتخم ياهشور یگدروخ اب هلباقم رد

بسانم داوم باختنا-1
    باـختنا هزاـس يارـب ياهدام دیاب )... و ندوب کشخ ای بوطرم ،ندوب ییایلق ای يدیسا( هزاس یطیحم طیارش هب هجوت اب

    بوـسحم یگدروـخ اـب هلباقم ياهشور نیرتمهم زا شور نیا .دشاب طیحم نآ رد یگدروخ تعرس لقادح ياراد هک دوش
      ،ماکحتـسا( دراد دوـجو داوـم صاوـخ و ییاراـک ،تیلباق رد ییاهتیدودحم هک ارچ ،تسین ریذپناکما هشیمه اما ،دوشیم
.دشاب بسانم رظن دم دربراک يارب هک ،)... و یسیطانغم ،یکیرتکلا ،یترارح صاوخ ،يریذپلکش و يرگهتخیر تیلباق

بسانم یطیحم طیارش داجیا-2
      بـیکرت( یـطیحم طیارـش رـییغت یگدروـخ اب هلباقم يارب يدعب راکهار ،دشاب هتشادن دوجو بسانم هدام باختنا ناکما رگا
   رـظن زا ییاـه  تیدودـحم اـب یلبق دننامه زین شور نیا .تسا )یکیناکم لماوع و امد ،طیحم هتیدیسا ،رفسمتا ای تیلورتکلا

.تسا ورهبور هزاس يربراک طیارش
مواقم ياهششوپ زا هدافتسا-3

    نـیا هـک يروـط هب )هیال ریز ناونع هب( رظن دروم هزاس حطس رب صخشم تماخض اب هیال کی داجیا زا تسا ترابع ششوپ
     هتـسد هـس هـب اـه  شـشوپ یـلک تلاح رد .دشاب هتشاد هدنروخ لماوع ربارب رد ار هیال ریز تظفاحم و تعنامم ییاناوت هیال
 تروص هب هک ییاهششوپ هیهت ناکما هزورما .دنوشیم يدنبمیسقت يزلف ياهششوپ و یندعم ياهششوپ ،یلآ ياهششوپ
    هتخانـش یتیزوپماـک اـی و يدیربیه ياهششوپ ناونع تحت و تسا موسرم و لوادتم رایسب دنتسه عون هس نیا زا یطولخم
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   و لوـمعم ياـه  شور هـلمج زا ... و يراـک باـعل و يراکتامورک ،يراکتافسف ،گنیزیادنآ ،يراکبآ ،يراکگنر .دوشیم
.تسا )یتیزوپماک و يزلف ،یلآ ،یندعم( ششوپ داجیا ياربموسرم

اههدنرادزاب زا هدافتسا-4
-  یـم هزاـس یگدروخ تعرس شهاک بجوم و هفاضا طیحم هب مک رادقم هب هک دنوشیم هتخانش يداوم ناونع هب اههدنرادزاب

     تکراـشم یگدروـخ تـظفاحم رد ،هزاـسو هدنروخ لماوع يارب یطیحم طیارش رد رییغت اب اههدنرادزاب رگید نایب هب .دنوش
.دوریم راک هب1یترارح رگلدابت ياهمتسیس دننامه هتسب طیحم رد شور نیا .دننکیم

يدتاک تظافح-5
  ياـه شنـکاو و دیآیمرد دتاک ناونع هب رظن دروم هزاس ،ییایمیشورتکلا لیپ کی داجیا و لیکشت اب يدتاک تظافح شور رد
 دنآ زا هدافتسا ای و یجراخ لیسناتپ لامعا شور ود هب دتاک هب رظن دروم هزاس لیدبت .دوشیم ماجنا نآ حطس رد لس يدتاک
.دنوشیم تظفاحم شور نیا اب بلغا زاگ و تفن لاقتنا ياههلول .دوشیم ماجنا2هدنوشادف

يدنآ تظافح-6
 يا هـنوگ هب دنآ هب لیسناتپ لامعا.دنکیم لمع دنآ ناونع هب رظن دروم هزاس ،ییایمیشورتکلا لیپ کی لیکشت اب شور نیا رد
 يا هـظحالم لباق رادقم هب یگدروخ تعرس ای و یگدروخ نایرج هجیتن رد .دریگ رارق3نیئور هقطنم رد هنومن هک دوب دهاوخ
     هتـشاد ندـش نیـئور تـیلباق )فلا( رظن دروم هزاس هک تسا بسانم یتلاح يارب شور نیا هک تسا یهیدب .دباییم شهاک
     .دـشاب هتـشاد یـمک یـکیرتکلا نایرج نیئور هقطنم )ج( و دشاب هدرتسگ یفاک رادقم هب نآ نیئور لیسناتپ هقطنم )ب( ،دشاب
.تسا بسانم )کیروفلوس دیسا( دیسا يرادهگن ياهرکنات يارب شور نیا

اههناماس بسانم یحارط-7
 ای و زیت طاقن دوجو لاثم ناونع هب .تسا حرطم یگدروخ رب راذگریثات لماع کی ناونع هب هزاس بسانمان یحارط يدراوم رد
.دنک کمک نآ دیدشت و یگدروخ هب داوم لاقتنا ياههلول رد دنت ياهچیپ

یگدروخ ياههنیزه
  دوـخ هب ار ییاههنیزه ،هزاس کی زا يرادربهرهب و دیلوت ،تخاس ،یحارط لحارم رد محازم یلماع ناونع هب یگدروخ هدیدپ
  یـشخب .دوشیم فرص میقتسم ریغ و میقتسم تروص هب ياههنیزه یگدروخ زا تظافح تهج نینچمه .دهدیم صاصتخا
.تسا یگدروخ ياهيروانف هب طوبرم ياههزوح رد شهوژپ فرص اههنیزه زا رگید

یگدروخ ياهدمایپ
.تساهدش هئارا میقتسم ریغ و میقتسم ياههنیزه شخب ود رد یگدروخ ياهدیدپ ياهدمایپ )1( لودج رد

1 Heat Exchanger
2 Sacrificial anode
3 Passive
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یگدروخ هدیدپ ياهدمایپ-1 لودج

میقتسم ياههنیزه

؛اههزاس ضیوعت و ینیزگیاج ،يرادهگن ،ریمعت هنیزه
؛رتشیب یگدروخ تمواقم ابییاههعطق تخاس و هیهت هنیزه
ياهشور زا هدافتسا اب یگدروخ تعرس شهاک و یگدروخ زا تظافح هنیزه 

.لوادتم

  ياههنیزه
میقتسم ریغ

؛داوم نتفر رده
؛يژرنا نتفر رده
؛تسیز طیحم بیرخت
؛نداتفا راک زا
؛ینمیا شهاک و یناج ياهرطخ
؛یهدزاب شهاک 
؛1تالوصحم نتفر رده
تالوصحم ندش هدولآ.

- هـباج فرص ،دیلوت دالوف دصرد04 هب کیدزن اکیرمآ روشک رد میقتسم ياههنیزه شخب رد ،هدش رشتنم رامآ ساسا رب
    ضیوـعت هـنیزه رالد نوـیلیم2 ،زور ره يازا هب ،روشک نیا تفن تعنص رد نینچمه .دوشیم هدش هدروخ ياههعطق ییاج
  ياـه   هـنیزه هـب و درـیگ  یـم رارـق هجوت دروم یگدروخ میقتسم ياههنیزهً ابلاغ .تسا یگدروخ تلع هب ینیمزریز ياههزاس
     ،دـیلوت دـنیارف کـی رد رـگا لاثم ناونع هب .دوشیم يرتمک هجوت دنکیم لامعا عیانص رب هدیدپ نیا هک يداصتقا میقتسمریغ
   رـیغ ياـه     هـنیزه هـک یلاـح رد هـعطق ضیوـعت ای ریمعت هنیزه زا تسا ترابع میقتسم هنیزه ،دوش یگدروخ راچد ياهعطق
 میقتسمریغ يداصتقا ياههنیزه دروآرب هکنیا رگید مهم هتکن .هباشم دراوم و دیلوت طخ یلیطعت هنیزه زا تسا ترابع میقتسم
-  یـم هراـشا میقتسمریغ ياههنیزه دراوم زا یخرب هب اجنیا رد .تسا میقتسم ياههنیزه زا رتهدیچیپ و لکشم رایسب یگدروخ
.دوش

2نداتفا راک زا-1

-  هـنیزه ءزـج هک دنک داجیا ار يرالد دص دنچ ياههنیزه دیاش هدش هدروخ هلول کی ضیوعت ،روتکار ای هاگورین کی رد
     هـنیزه ،دوـش روـتکار اـی و هاگورین ندش لیطعت مزلتسم هعطق نیا ضیوعت رگا اما .دوشیم بوسحم یگدروخ میقتسم ياه
.دیسر دهاوخ یلیطعت زور ره يازا هب رالد نویلیم دنچ هب یگدروخ میقتسمریغ

3تالوصحم نتفر رده-2

    میقتـسم رـیغ ياـه    هـنیزه ءزـج زـین متـسیس رد یگدروخ لیلد هب عتمجم کی تالوصحم ای و زاگ ،تفن نتفر تسد زا
.دوب دهاوخ قافتا نیا ضراوع زا زین تسیز طیحم یگدولآ ثحابم .تسا یگدروخ

1 Loss of Product
2 Shutdown
3 Loss of Product
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1یهدزاب شهاک-3

      عـمجت لاـثم ناوـنع هـب .دـتفا   یـم قاـفتا هاگتـسد کی درکراک رد لالتخا داجیا و یگدروخ تالوصحم هطساو هب دمایپ نیا
   ییاراـک شهاـک رگید لاثم کی .دوشیم تازیهجت نیا یهدزاب شهاک بجوم ،یترارح ياهرگلدابت رد یگدروخ تالوصحم
.تسا اهپمپ هناورپ رد یگدروخ هطساو هب اهپمپ

2تالوصحم ندش هدولآ-4

 و ییاذغ عیانص رد .دتفایب قافتا لوصحم یگدولآ دناوتیم دتفایب قافتا یگدروخ رگا ،لوصحم کی رابنا ای و دیلوت دنیارف رد
-  هـلول رد یگدروـخ هطساو هب یندیماشآ بآ ندش هدولآ .دوب دهاوخ رادروخرب يرتشیب تیمها هجرد زا یگدولآ نیا ییوراد
     دراوـم نـیا هـلمج زا يدـنبهتسب ياهیطوق رد یگدروخ هطساو هب هدش ورسنک ییاذغ داوم ندش هدولآ ای و بآ لاقتنا ياه
.تسا

تسیز طیحم رب یبیرخت تارثا-5
    اـت هـک تـسا یگدروخ ياهتراسخ و اههنیزه زاشخب نآ هک تفگ ناوتیم و تسا رادروخرب ياهژیو تیمها زا دمایپ نیا

.تسا ریذپانناربج يدایز دودح
ینمیا شهاک و یناج ياهرطخ-6

     هدوـب هارـمه یناـسنا تاـفلت اب یگدروخ هک درک هراشا يددعتم داروم هب ناوتیم ،ینمیا شهاک و یناج ياهرطخ شخب رد
  هـب بآ تشن و تانایس لیتم کنات هراوید رد یگدروخ لیلد هب ،4891 لاس رد ناتسودنه لاپوب راجفنا ،لاثم ناونع هب .تسا
   شنـکاو رد عیرـست نآ هجیتن هک دندرک لمع روزیلاتاک ناونع هب )یگدروخ تالوصحم( نهآ ياهنویتاک .تسا نزخم لخاد
 رفن رازه2 زا شیب هثداح نیا رد .دوب کنات راجفنا هجیتن رد و کنات نورد رد راشف و امد دیدش شیازفا ،تانایس لیتم اب بآ
     اـه دـمایپ نـیا زا رـگید يدراوم هب )2( لودج رد .دوشیم هدز نیمخت رفن رازه004 دودح ناحورجم دادعت و دندش هتشک
.تسا هدش هراشا

1 Loss of Efficiency
2 Contamination of Product
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یگدروخ یطیحمتسیز ياهدمایپ–2 لودج

فلتخم ياهروشک رد یگدروخ هنیزه-7
   صلاـخان دـمآرد  دـصرد1/3 دودح یگدروخ هنالاس میقتسم هنیزهاکیرمآ رد ،8991 لاس رد هدش رشتنم رامآ ساسا رب

  دراـیلیم672   هـب کـیدزن زین یگدروخ میقتسم ریغ ياههنیزه لاح نیمه رد.تسا هدوبرالد درایلیم672 دودح رد و1یلم
  رـگا .)6 لکش( تسا هدش دروآرب رالد درایلیم255 اب ربارب یگدروخ لک ياههنیزه هجیتن رد هک تسا هدش هدز نیمخت رالد
-  یـم قاـفتا یگدروخ ،دریگ رارق هدافتسا دروم )رگید داوم ای و يزلف( هزاس کی هک ییاج ره هک میریگب رظن رد ار هتکن نیا
 رد ،3102     لاـس رد یگدروـخ لـک ياـه هـنیزه هک هدش ینیبشیپ .دوب دنهاوخن هرظتنم ریغ نادنچ یگدروخ ياههنیزه ،دتفا
-بو   ( تـسا روـشک نـیا یلم صلاخان دیلوت دصرد1/6 دودح هک دیسر دهاوخ رالد درایلیم0001 دودح هب اکیرمآ روشک
.)اکیرمآیگدروخ ناسدنهم یللملانیبنمجنا تیاس

اکیرمآ روشک رد یگدروخ ياههنیزه–6 لکش

1 GNP
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      ياهروـشک رد ،تاـعالطا نـیا ساـسا رـب .تسا هدش هئارا روشک دنچ يارب یگدروخ میقتسم ياههنیزه )3( لودج رد
  تـفگنه ياـه  هـنیزه زا یهاـگآ  .دـنک   یـم رـییغت یـلم صلاخان دمآرد دصرد2/5 یلا5/1 نیب یگدروخ ياههنیزه فلتخم
   نـیا زا .دوـش یـم اههنیزه شهاک و دوجوم ياهيروانف حیحص يریگراکهب بجوم اههنیزه نیا رد ییوجهفرص و یگدروخ
    لداـبت رد صاخـشا يریذـپ    تیلوئـسم و یگدروـخ تیریدـم زا یهاـگآ نادقف هجیتن رد یگدروخ تالکشم زا يرایسب ،ور
.تسا یسدنهم متسیس تشادهگن و ریمعت ،یسرزاب ،تایلمع

روشک دنچ رد یگدروخ میقتسم ياههنیزه–3 لودج

   يارـب اـه نیـمخت   .تـسا هدروآ دوـجو هب نوگانوگ عیانص رد ار یهجوت لباق ياهتراسخ یگدروخ هدیدپ زین ناریا رد
-هنیزه هب عجار یمسر رامآ هنافسأتم .تسا روشک رد یلم صلاخان دمآرد دصرد5 زا شیب ناریا رد یگدروخ میقتسم هنیزه
   یمـسر رـیغ و یبیرقت تروص هب ،ناریا يارب )2( لودج رد هدش هئارا رامآ و تسا هدشن هئارا زونه ناریا رد یگدروخ ياه
    لاـس رد ،لاـیر دراـیلیم0005 دودح ،3731 لاس رد ناریا رد یگدروخ زا یشان میقتسم يداصتقا نایز ساسا نیا رب .تسا

,Javaherdashti(      تـسا هدـش دروآرـب لاـیر دراـیلیم00572 دودح ،9731 لاس رد و لایر درایلیم0009 دودح ،5731

2000(.

فلتخم عیانص رد یگدروخ هنیزه
  یگدروـخ زین ،تعنص عون بسح رب يدنبهتسد کی رد ناوتیم اما ،دتفایم قافتا اج همه رد یگدروخ تسا ملسم هک هچنآ
    نیگنـس عیانـص و اـه    هـناخراک ،هتیـسیرتکلا و قرـب دـیلوت ،تفن دننام یعیانص رد یگدروخ .درک لابند ار فلتخم عیانص رد
  روـشک رد .دراد دوجو عیانص ریاس و یماظن عیانص ،بالضاف و بآ ، لقن و لمح ،)هریغ و يزاسدالوف ،نهآ بوذ( يدیلوت
  و لـمح ،2 یموـمع ،1  ییاـنب رـیز ياهشخب لماش یلصا شخب5 هب تعنص شخب ،یگدروخ ياههنیزه یبایزرا يارب اکیرمآ
  اـه  شـخب نـیا میقتسم هنیزه ،هدش رشتنم رامآ ساسا رب .)7 لکش( دوشیم يدنبمیسقت2یتیمکاح و1تخاس و دیلوت ،3لقن

1 Infrastructure
2 Utilities
3 Transportation
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  ياـه   هـنیزه هـب هـمادا رد .تسا هدمآ رد شیامن هب)7( لکش رد شخب ره مهس و تسا لاس رد رالد درایلیم9/731 اب ربارب
,Koch( دش دهاوخ هراشا رصتخم تروص هب عیانص نیا زا یضعب رد یگدروخ 2002(.

اکیرمآ روشک رد یتعنص فلتخم ياهشخب رد یگدروخ هنیزه–7 لکش

تفن تعنص رد یگدروخ هنیزه
      داوـم و زاـگ ،تـفن( یـتفن ياـههدروارف لاقتنا و شیالاپ ،جارختسا ،فاشتکا نوچمه یفلتخم ياهشخب لماش تفن تعنص
  هـب .درا  د يداـیز تـیمها نآ زا یشان تالکشم و یگدروخ ثحب اههدروارف و اهشخب نیا زا کی ره رد .تسا )یمیشورتپ
  تـحت نزاخم ،یحطس ياههلول ،يرافح تازیهجت ؛دنراد يدایز تیمها دراوم نیا يرافح و جارختسا شخب رد لاثم ناونع
    عوـن بـسح رـب .دنتسهS2H و2CO لماش هک یبآ و تفن اب یلخاد یگدروخ تحت زاگ و تفن هریخذ ياهکنات و راشف
     رـتمک یگدـنروخ نازـیم اـت )ناریا تفن( هدنروخ رایسب تلاح زا لاثم ناونع هب .تسا توافتم یگدروخ نازیم زین ماخ تفن
  و اـه    هدـنرادزاب ،يدـتاک تـظافح ،اـهششوپ لماش یگدروخ میقتسم ياههنیزه شخب نیا رد .درب مان ناوتیم )تنرب تفن(
   هـب هراـق     تالـف تـفن تعنـص اـب طبترـم عیانص رد اههنیزه نیا عیزوت هوحن )8( لکش رد .تسا یگدروخ یبایدر نینچمه
     یگدروـخ لـباقم رد ظفاـحم ياـه شـشوپ داجیا يارب اههنیزه زا ياهدمع شخب هک دوشیم هدهاشم .تسا هدمآ رد شیامن
.تسا

1 Production and Manufacturing
2 Government
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8991-1002 ینامز هزاب رد هراق تالف قطانم زا تفن دیلوت رد یگدروخ میقتسم ياههنیزه عیزوت هوحن–8 لکش

   .تـسا رادروـخرب ياهژیو تیمها زا تعنص نیا رد یگدروخ ثحابم ناریا رد تفن تعنص هاگیاج و تیمها هب هجوت اب
  ياـه هکلـسا یمیشورتپ عیانص ،اههاگشیالاپ دننام تباث تازیهجت لماش( تعنص نیا ياههاگیاپ رثکا رارقتسا لیلد هب نینچمه
   اـی و )ناـمع يا    ـ یرد و سراـف جیـلخ لحاوـس( بوـطرم ياهطیحم رد )اهشکتفن لثم كرحتم تازیهجت و اهوکس و یتفن
     رد لاـثم ناوـنع هـب .تـسا هجوت لباق نآ زا یشان ياههنیزه هجیتن رد و تعنص نیا رد یگدروخ نازیم یتعنص ياهرفسمتا
  رتموـلیک0023    دودـح و )تواـفتم درـکلمع و لکش اب( یتایلمع نزخم رازه3 زا شیب ياراد هاگشیالاپ کی ،شیالاپ شخب

   رد یگدروـخ ياـه       هـنیزه اـب ،یمـسرریغ راـمآ ساـسا رـب .تـسا حرطم یگدروخ ثحب مادک ره رد هک تسا هلول طوطخ
.تخاس دیدج هاگشیالاپ کی ناوتیم رابکی لاس2 ره ناریا ياههاگشیالاپ

یمومع تامدخ شخب رد یگدروخ هنیزه
  صخـشم   رادوـمن نـیا ساسا رب .تسا هدمآرد شیامن هب )9( لکش رد یتامدخ ای یمومع عیانص شخب رد یئزج ياههنیزه
  ياـه هـلول و تازیهجت .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار مهس نیرتشیب یگدروخ ياههنیزه یندیماشآ بآ متسیس رد هک تسا
  ياـه  هـنیزه .دـنیآ    یـم باـسح هـب هدـنروخ یطیحم ود ره هک دنتسه كاخ و بآ اب سامت رد تعنص نیا رد هدافتسا دروم
.دوشیم يدنبمیسقت ریز شخب هس هب تعنص شخب نیا رد یگدروخ

؛)اههناخهیفصت رد هدافتسا دروم ياههعطق و اهکنات ،اههلول ضیوعت( هدوسرف ياههزاس ینیزگیاج هنیزه-1
؛تظافح و يریگشیپ ياههنیزه-2
.)اههعطق ریاس و کنات ،هلول تسکش رطاخ هب( بآ نتفر رده ياههنیزه-3
  یـشان دوشیم فرص روشک یناسربآ متسیس رد يرادربهرهب و يرادهگن و ریمعت يارب هک ییاههنیزه دصرد05 دودح

    نارـیا رد مـقر نـیا و دوریم رده هدش هیفصت بآ دصرد51 دودح اکیرمآ رد ،رامآ ساسا رب .تسا یگدروخ ياههنیزه زا
.تسا دصرد03 دودح
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 یتامدخ ای یمومع عیانص شخب ياههعومجمریز ياههنیزه–9 لکش

لقن و لمح تعنص رد یگدروخ هنیزه
   و اـمیپاوه ،نـهآ    هار ،یتـشک ،لـیبموتا دـننام( لـقن و لمح تعنص رد یگدروخ هنیزه اکیرمآ رد هک دهدیم ناشن تاعلاطم
.تسا هدمآرد شیامن هب )01( لکش رد اههنیزه نیا عیزوت هوحن .تسا اههنیزه لک دصرد5/12 ،)هریغ

لقن و لمح شخب رد یگدروخ ياههنیزه–01 لکش

يریگهجیتن
  ياـههزاس دننام ییاههزوح رد اههنیزه نیا .دراد اهروشک داصتقا هجیتن رد و عیانص رب ياهظحالم لباق ریثأت یگدروخ هدیدپ
-   یـم نآ اـب طبترـم ياهتراسخ و هنیزه ،یگدروخ هدیدپ زا عالطا اب .دوشیم نایامن دیلوت و عیانص ،لقن و لمح ،ییانبریز
:درک مادقا ریز لوصا ساسا رب بسانم دربهار کی باختنا رد ناوت

؛نآ ياهدمایپ و یگدروخ هدیدپ اب ییانشآ و شزومآ-1
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؛یگدروخ رتهب تیریدم روظنم هب هتفرشیپ یحارط ياهشور زا هدافتسا و یحارط ياهشور ياقترا-2
؛نآ ياهدمایپ و یگدروخ شهاک روظنم هب دوجوم ياهيروانف ياقترا و يروانف حیحص يریگراک هب-3
.نآ ياهدمایپ و یگدروخ شهاک يارب یتیریدم ياههویش و اهدرادناتسا ،اههماننییآ ،یشمطخ نیودت و هیهت-4

07    دودـح اـت یگدروـخ ياهتراسخ شهاک ناکما ،طوبرم لوصا و طباوض تیاعر و یگدروخ عون و تلع تخانش اب
  دراـیلیم01   زا شـترا رد یگدروـخ  ياـههنیزه هک درک مالعا ،1002 لاس رد اکیرمآ شترا لاثم ناونع هب .دراد دوجو دصرد
 طبترم عیانص هعسوت دوجو اب هنیزه شهاک نیا .تسا هدرک ادیپ شهاک ،1002 لاس رد رالد درایلیم8 هب0002 لاس رد رالد
.تسا هدوب لاس کی نیا یط

عبانم
.نارهت هاگشناد :نارهت ،نآ لرتنک ياهشور و یگدروخ .)4731( .ر ،ناینامز.1
.فیرش یتعنص یهاگشناد داهج :نارهت ،يژرولاتم یسدنهم هورگ ،یگدروخ لوصا .)4791( .و .ه ،نارف.2
.ناهفصا یتعنص یهاگشناد داهج :ناهفصا ،یچتعاس دمحا مجرتم ،یگدروخ یسدنهم .)5891( .م ،اناتنوف.3
]online[3931 تشهبیدرا22 ]homepage[ اکیرمآیگدروخ ناسدنهم یللملانیبنمجنا.4

>www.nace.org<]323931 تشهبیدرا[.
]online[3931 تشهبیدرا51 ]homepage[ناریا یگدروخ نمجنا.5

>www.ica.ir<]023931 تشهبیدرا[.
]online[3931 تشهبیدرا02 ]homepage[ اپورا یگدروخ نویسرادف.6

>www.efcweb.org<]523931 تشهبیدرا[.
7. Javaherdashti R. (2000). How Corrosion Affects Industry and Life, Anti-Corrosion 

Methods and Materials, 47, 30 – 34
8. Koch G. H., et al. (2002). Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United 

States, NACE, Publication No. FHWA-RD-01-156
9. Roberge Pierre R. (1999). Handbook of Corrosion Engineering, McGraw-Hill



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

66

یگدنز و ملع زور ،هام نابآ7 هبنشهس زور
یگدنز و تمالس:لوا تسشن

ایندمحا نیریش رتکد مناخ:تسشن ریدم
نایروصنم ورسخ رتکد ،یمالغ اضردمحم ،نایدیشر شرآ رتکد نایاقآ:تسشن ياضعا

هلزلز نارحب و اوه یگدولآ اب هلباقم :مود تسشن
ایندمحا نیریش رتکد مناخ:تسشن ریدم

 و عراز يدهم رتکد،اینرهم اضر دیس رتکد ،شیورد دمحم سدنهم ،یمیقم میهاربا رتکد نایاقآ:تسشنياضعا
درفنم یسراف الهش سدنهم مناخ

  لآ لالـج ياهنابوتا عطاقت رد تکرح رالات و سمش ناویا تبسانم نیمه هب دوب یگدنز و ملع زور ،هام نابآ7 هبنشهس زور
     حرـطم یگدـنز و تمالـس ثـحب لوا تبون رد هک دش رازگرب رهظزادعب و حبص تبون ود رد ییاههمانرب ،ناتسدرک و دمحا

 نایب هب ایندمحا نیریش رتکد مناخ و نایروصنم ورسخ رتکد ،یمالغ اضردمحم ،نایدیشر شرآ رتکد نایاقآ دروم نیا رد .دش
.دندوبتسشن نیا ریدم ایندمحا رتکد مناخ .دنتخادرپ دوخ ياههاگدید

    رـتکد ناـیاقآ هـمانرب زا تمسق نیا نانارنخس .دش هتخادرپ هلزلز نارحب و اوه یگدولآ اب هلباقم عوضوم هب مود تبون رد
  هدروآ اـهنآ ياهینارنخس ،همادا رد هک دندوب درفنم یسراف سدنهم مناخ و عراز رتکد و اینرهم رتکد ،شیورد سدنهم ،یمیقم
.تسا هدش

  هـب ایندمحا رتکد مناخ سپس،دندرک نایب ار یبلاطم مدقمریخ نمض ملع جیورت نمجناسیئر ،یمیدق رتکد مناخ ادتبا رد
تسا هدمآ اهینارنخس حرش ریز رد هک دندرک توعد راک همادا يارب نانارنخس ودرگزیم ياضعا زاتسشن ریدم ناونع
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یگدنز و ملع
1یمالغ اضردمحمياقآ

     هـب .درـک توـعد اـه هزوـح ۀمه رد ملع ناصصختم زا ،دوجوم ياههغدغد هب هجوتاب هتشذگ لاس دنچ رد نارهت يرادرهش
  هـجوت دروم لاثم .درک تیامح ،داهن مدرم و یصوصخ ياهنامزاس زا یتیامح داهن ناونع هب تمالس ثحابم رد هنومن ناونع
   رارـق کـلمت دروم نارهت يرادرهش رد ار یفلتخم ياههزوم و ملع ياههناخ نینچمه .تسا یباسح رتکد لزنم هنیمز نیا رد
  .تسا مدرم هب نداد یهاگآ ۀنیمز رد نارهت يرادرهش ياهتیلاعف زا ياهشوگ .میاهداد

     ناوـنع هـب اـم .تـساهتشاد لماعت یعافتنا ریغ و یتلودریغ ياهنامزاس اب يرادرهش تمالس لک هرادا ،تمالس ةزوح رد
      رد ،تـسا داتـس و فـص و قطاـنم يرادرهـش رایتخا رد هک يدام تاناکما زا عطق روط هب میتسه تیامح هب رداق هک یناسک
     رازـگرب هـک ییاهرانیمـس و اـه   شیاـمه نیـمه رد لاـثم ناونع هب .میهدیم رارق زین یملع ثحبم و یملع ياههزوح رایتخا
   راـختفا ار اـه نـمجنا هبکمک ام و .دراد نارهت يرادرهش تیامح زا ناشن هک دراد دوجو نارهت يرادرهش زا يدنرب دوشیم
  و اـه    نـمجنا راـیتخا رد )یـلحم ياـه تـموکح ۀنیمز رد فابیلاق رتکد ةدیا( ار دوخ تالحم يارس نینچمه .مینادیم دوخ
  نارـهت يرادرهش تیامح تسایس نیمه ۀطساو هب زین ار یگدنز و ملع ياههناخ نیاربانب .میداد رارق یعافتناریغ ياهنامزاس
    رارـق یعاـفتناریغ ياـهنمجنا نیا رظن ریز ،اههلحم رد يدنورهش ياهشزومآ لک هرادا رظن ریز اههناخ نیا .میدرک سیْسأت
       ناـسانشراک اـب هـبتاکم قـیرط زا اـی و يروـضح ای هقطنم ره و هلحم ره رد دنناوتیم یگدنز و ملع ياههناخ ناریدم .دراد
.دننک هدافتسا يرادرهش تاناکما زا و دنشاب هتشاد سامت يرادرهش

.میبای تسد دوخ یتیامح تسایس نآ هب ات میدرک انب یگدنز و ملع ياههناخ رد ار یملع ياهنوناک ،دراوم نیا رانک رد
.دنشاب زاتشیپ یملع ثحابم رد یناریا نادنورهش يزور مراودیما نایاپ رد

نارهت يرادرهش يدنورهش ياهشزومآ هرادا لکریدم نواعم1
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یتمالس داوس تیمها ،ملع زا یمومع كرد
نایدیشر شرآ رتکد ياقآ

08      ۀـهد رد اـپورا رد نآ زاـغآ .تـسا هدرـک ادیپ شرتسگ ریخا ياهههد رد هک تسا یموهفم ،ملع زا یمومع كرد موهفم
.دوب هدرک ادیپ شرتسگ و هدروخ یکچوک ناکت ایند رگید ياهاج رد نآ زا لبق تسا هدوب

   داوـس ثـحب .دوبهدش داجیا1یتمالس داوس ناونع تحت یتایبدا ،میتشاد ياهناگادج ریسم نامرد و تشادهب ثحب رد
    هـچ وا هـب کـشزپ هک دمهفب دیاب تمالس داوس تامدخ ةدنریگ ناونع هب درف هک دمآ ولج موهفم نیا اب یهاگ ادتبا یتمالس
؟تسیچ دناوخیم هک یتشادهب هیصوت ای ،دیوگیم يزیچ

  رد نـم .د   نـشابن مـه رـس تشپ اهشسرپ تسا نکمم هک دنچ ره مزادرپب شسرپ هس هب منکیم یعس مضیارع رد نم
   زا یـضعب رد یتاـعلاطم ؟تسا روطچ تالکشم ؟تسا روطچ عاضوا یلک روط هب هک منکیم هراشا هلئسم نیا هب میاهثحب
  راوناـخ رازه03 رد هک دوب ،9831 لاس ياههداد يروآعمج یلم تاعلاطم نآ زا هنومن کی صوصخ هب ؛تسا هدش اههنیمز
      هـب نـم هـک مـیراد ار طبترـم ياهصخاش یضعب ام عقاو رد هعلاطم نیا نورد رد .دش رشتنم شجیاتن هتشذگ لاس و ماجنا
  درـک مهاوخ نیا هب ياهراشا زین سپس و دز مهاوخ ار ییاهلاثم ،اههبنج زا یضعب رد .منکیم هراشا اهصخاش نآ زا یضعب
؟دشاب دیاب هنوگچ ،دوش ماجنا دیاب هک روشک ياههلخادم هک

  مـکتسد هک،دوب زدیا زا یهاگآ هنیمز رد اهشسرپ نآ زایکی .میدرک حرطم ار ییاهشسرپ هلاس46 ات51 نانز يارب
   ،ییاتـسور قطاـنم رد اما . دندوب لاس45 ات51 يرهش قطانم رد دصرد23 .دنشاب هتشاد یهاگآ زدیا لاقتنا ياههار زا دیاب

   یهاـگآ هـب یتقو هکنیا رتدب نیا زا .دندوب هاگآ هلئسم نیا زا لاس45 ات51 نیب رفن کی نز5 ره زا ینعی دصرد02 دودح
61       هـب ییاتـسور قطاـنم رد ددـع نـیا هـتبلا .دندوب روشک لک رد دصرد02 دودح اهنت میدرکیم هاگن لاس42 ات51 نانز
:درک نآ زا ناوتیم یفلتخم ياهریسفت درکیم ادیپ شهاک دصرد

  هـک تسخن ياهلاس هب تبسن نآ درکیور ینعی میاهتفرگن يدج یلیخ ار زدیا زا یهاگآ ریخا ياهلاس رد ام دیاش-1
؛تسا هدرک توافت ،دوبرتشیب يرامیبیمومع سرت و یمومع روصت

.دننکیم ادیپ نتفرگ رارق شناد و ییاناد ضرعم رد يارب يرتشیب تصرف دوریم الاب ناشنس نوچ دارفا-2
    هدینـش زدـیا دروـم رد يزیچ ،دوب هدش هدیسرپ اهنآ زا هک ینانزدصرد05 زا رتمک اهنت ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد

.دشیم هدیسرپ اهنآ زا ؟تسیچ زدیا دینادیمً الصا هک شسرپ نیا اهنت دنچ ره .دندوب
   یهاـگآ نازـیم ،نانآ زا دصرد07 ات05 دودح ،دمحاریوب و هیولیکهک ،ناگزمره ،یلامش ناسارخ ،یبرغ ناجیابرذآ رد

.دنتشاد ؟دیا هدینش يزیچ ای ؟دینادیم يزیچ يرامیب نیا درومرد ایآ هک هیاپ دح رد
    هـک تـسا دـصرد1        رـیز یـناریا ناـنز رد راگیـس فرـصم نازـیم .منـکیم حرطم ار نایلق و تایناخد ثحب همادا رد

  دـنک    یـم راـک بوـخ یتمالـس همانرب دهدیم ناشن و تسا ینیئاپ نازیم یگلاس45 ات51 نس رد اریز تسا هدننکلاحشوخ
   سپـس .دوـشیم ربارب5 نایلق فرصم ینعی ،تسا دصرد5 يروشک صخاش نایلق دروم رد اما .تسا الاب زین مدرم یهاگآو

1 health Litracy



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

96

  هـعفد کی ددع ینعی !دندیشکیم نایلق نانز دصرد5/71 رهشوب لثم یناتسا رد ًالثم ،مینکیم هاگن ار صاخ ياهناتسا یتقو
.دنرادن لیامت تروص نآ هب مدرم اهناتسا نامه رد راگیس دروم رد هک یلاح رد .دوریم الاب تدش هب

       هـک روـصت نـیا اـیآ لاـثم ناوـنع هب ؟تسا ردقچ نایلق ياهررض زا ام مدرم یهاگآ نازیم هک تساجنیا یلصا شسرپ
    يوکاـبنت دـننام يدراوـم نایلق فرصم ندرب الاب يارب هزورما ؟تسا تسرد ،تسین یمس دوشیم در بآ زا نوچ ،"نایلق"
.تسا هتفرگ تروص هک تسا ییاهراکتبا نایلق زا هدافتسا ندرک ناسآ و نایلق ندرک کچوک ،رادمعط

  ؟دـیراد تباید ؟دیرادن ای دیراد نمزم يرامیب ایآ هک میدیسرپ و" ؟تسیچ نمزم يرامیب" میدیسرپیم نانز زا هرابود
     .دـنداد تـبثم خـساپ مـسآ يارب دصرد7/1 ،تباید يارب دصرد2/7 هک ؟دیراد یلصفم و یقورع یبلق يرامیب ؟دیراد مسآ
   رایـسب هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم يانبم رب ریخا ياهلاس رد هک ییاهقیقحت اب ،شرازگ نازیم نیا هکنیا دراد دوجو هک ياهتکن
    ددـع نـیا رـبارب2  مـک تـسد ینس هورگ نیا رد نانز تیعمج رد دنراد تباید هک یناسک یعقاو دادعت ینعی .تسا توافتم
.دنرادن یهاگآ يرامیب زا یتح يدایز هدع نیاربانب !!تسا

         يراـمیب دروـم رد یـتقو لاـثم ناوـنع هـب .تـسا یتمالـس ظفح يارب لوا ماگ هک دهدیمن خر ياهیاپ یهاگآ نیاربانب
  و دـنرادار يرامیب نیا هک دننادیم مدرم دصرد01 اهنت ؟دیرادن ای دیراد ار يرامیب نیا ایآ هک میسرپیم دارفا زا نوخراشف
   و لـماک ریثأـت هب رجنم ناشنامرد اهنآ زا مه يزیچان دصرد دیاش و دننکیم مادقا نامرد يارب دننادیم هک ییاهنآ دصرد01
.دوشیم نوخ راشف لماک لرتنک

  .تـسا رتالاب راگیس فرصم نادرم رد .مینکیم لابند تسا دصرد1 ریز مدرک ضرع هک ار راگیس ثحب نامه هرابود
   زا هـناخ رد هـک ینامز .تسا یصخاش ددع یتشادهب ینارگن رظن زا هرخالاب هک تسا دصرد02 دودح هباشم ینسهورگ رد
 دـصرد03    ؟تـسا هتـسشن ،هدیـشک راگیس نآ رد رتگرزب هک ییاضف رد هتفه رد زور دنچ هک میدیسرپ لاس5 ریز ناکدوک
.دریگیم رارق راگیس دود ضرعم رد هچب هتفه رد زور کی مکتسد هک دش شرازگ روشک لک ردً ابیرقت

 .تسا هتخادرپ رهش نیا رد نآ فرصم لیالد و كایرت فرصم یسررب هب هک تسا هدش ماجنا باراد رهش رد ياهعلاطم
   ناـمرد يارـب هک دندرک نایب هنوگنیا ار كایرت زا هدافتسا يارب يدج لیلد کی و یعامتجا راشف و هداوناخ راشف لثم یلیالد
  هـک،1  یـسنج ياـه  ییاـسران ثـحب .منکیم نامرد كایرت اب و مراد درد نم ،درد لرتنک ثحب .تسا بوخنمزم ياهرامیب
       اـما متـشاد لکـشم نـم هـک هدروآ مـه يدراوـم ًالثم و دنکیم کمک نادرم نایم رد صوصخ هب لکشم نیا لح هب كایرت
     فرـصم مـئاد و مدوـب هدـش داتعم هک مدمآمدوخ هب دعب ،مدوب یضار لیاوا .مدرک فرصم ار نیا .دندرکن منامرد اهکشزپ
.تسا یمهم رایسب ثحب كایرت دروم رد یهاگآ ثحب نیاربانب .مدرکیم

   نآ یـنعی ؟دـیاهداد كایرت نونک ات دوخ هچب هب ایآ هک میدیسرپ دنزرف ياراد لاس45 ات51 نانز  زا رگید شسرپ کی
   شرازـگ دـنزرف ياراد نانز دصرد5/1 روشک لک رد .دراد دوجو نامروشک ياهشخب زا یضعب رد هک یهاگآ نادقف ثحب
.دوشیم حرطم زین دازون تیبرت ثحب اجنیا رد .دناهداد كایرت زین هچب هب هک دنداد

    نارـحب تیریدـم یـلم ياهنامزاس هک یشرازگ هنومن ناونع هب .مربب شیپ اهلاثم زا یضعب اب ار ثحب همادا مهاوخیم
     مدرـم ارـیز ؟ارـچ .تـسا يدادما تامدخ ناریا رد ،اهیناریو و هلزلز زا دعب بیسآ يدج لیالد زا یکی هک دوب نیا ،دادیم
  ار وا و دـننکیم ادیپ راوآ ریز ار يدرف  ًالثم ،دننک کمک دیاب روطچ دننادیمن اما دننکیم کمک هلزلز زا دعب دنچ ره يداع

1 sextual disfunction
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 یکی رد لاثم ناونع هب .دندشیم عاخن عطق يدایز دادعت دراوم نیا رد هک دنشکیم نوریب ياهظحالم چیه نودب و تردق اب
     زـین دارـفا رـثکا .دوـب ربارب یعاخن عطق نازیم اب گرم نازیم ،تسا هدوب مک زین شریم و گرم نازیم هک ام ریخا ياههلزلز زا
.دندیشکیم نوریب راوآ ریز زا روز هب ار اهنآ ياهفرحریغ مدرم هک دندش عاخن عطق ینامز

 بترم ار شصرق اما ،دراد تباید و نوخ راشف هک مینیبیم ار يدرف .منکیم حرطم ار نمزم ياهيرامیب ثحب همادا رد
  یناـمرد صرق هک دنکیم روصت ینعی !منک تداع مسرتیم :دیوگیم خساپ رد .میوشیم ایوج ار نآ لیلد یتقو و دروخیمن
  ،داـیتعا ینعی ندروخ هشیمه دننکیم رکف اما ،دنروخب صرق نوخ راشف يارب دیاب هشیمه هک دننادیم ینعی .تسا روآدایتعا
.دنوشیم نآ فرصم زا یشان ضراوع راچد و هدرکن فرصم ار صرق نیاربانب

    هـب ،تـسا هدوـب  هرـیغ و یناغفا ،ینیچ ،ینچچ يازنالوفنآ ،هدش رتمک الاح اما ،دوب رتشیب لبق ياهلاس رد هک یلدم ای
  و دوـب مدرم ریصقتً اقافتا و تشادن مه ییانبم ...دنتشاذگیم شیور ار روشک کی مسا ،دمآیمازنالوفنآ هک تقو ره یترابع
  ییاـه  ثـحب دراوـم نیا !دنتشاذگیم ازنالوفنآ رب ار ناروناجمسا زین ریخا ياهلاس .تسا هدمآ یم دوجو هب اهنآ ریثأت تحت
 .دنکیم ادیپ شرتسگ یهاگآان اب هک تسا

 رادفرط مه ًارهاظ هک هدرک طبض ار ییاهيدیس یصخش هک دوشیم حرطم ثحب نیا ،یتشادهب ياهعمج رد یگزات هب
   هـب ،کـمن فرصم طابترا هک هباشم ییاهثحب و دراذگیم ریثأت نوخ راشف رب کمن هک دیوگیم اهيدیس نآ رد يو .دراد
     چیـه هـب هـک تـسا ییاهزیچ ءزج ثحب نیا .تسا هدرک تباث ًالماک ار الاب نینس رد نوخ راشف اب نیئاپ نینس رد صوصخ
   داوـم بـسچرب هب دنرخیم اههاگشورف زا ار اذغ مدرم هک یعقوم ای و دوشیم لیدبت شلاچ هب اما درادن یملع هشدخ هجو
؟ریخ ای دننکیم هاگن ییاذغ

  و نارـیا رد يا هـعلاطم ،میتشاد یگدننار رد تعرس موهفم اب تراهم موهفم ندش یطاق ثحب رد ام هک ییاطخ دروم رد
     یگدـننار تراـهم شرازـگ ناـشدوخ ینعی میرهام ام دنیوگیم هک ییاههدننار ،دوب هدش ماجنا هقطنم رد رگید روشک ود رد
      نازـیمً اـقافتا ،مرهاـم نـم دـنتفگ   یـم هـک یناـسک رگید روشک ود نآ رد اما .دوب رتشیب ناریا رد ناشفداصت نازیم ،دندادیم
 تعرس و نداد ژاریو يانعم هب تراهم ناریا رد هک دوب نیا دادیم ناشن شرازگ هک يزیچ عقاو رد .دوب رتمک مه ناشفداصت
.تسا هدش داجیا هعماج رد هابتشا هب هک تسا يریوصت .دراد دوجو تراهم زا یصقان كرد نیاربانب .تسا الاب

  .دوـش یـم هدهاشم مه تمالس ماظن ناریدم نایم رد یهاگ و دراد دوجو یکشزپ هعماج رد پاکچ يرگلابرغ عوضوم
  ياـه      هـلخادم عاوـنا عـقاو ردً الثـم اـی ،پاـکچ متفر دیوگیم .تسا یبوخ زیچ دوخ يدوخ هب يرگلابرغ هک ریوصت نیا
  .دـنک   یـمن ملاـس ار هـعماج دراد يايرامیب هچ درف هک یسررب نیا اما ؟دراد يايرامیب هچ مینک یسررب ات میراد يرگلابرغ
   زـین يرـگ    لاـبرغ دوـخ نآ زا رتدـب .دوـش      یـم یتمالـس هـب رـجنم دـشاب گـنهامه نآ اب همانربلک هک تروص نیا رد اهنت
     زـین نآ ضراوـع رـگا  و دـهد  یـم صیخـشت رامیب ناونع هب دنتسه ملاس هک مه ار یناسک ًالومعم نوچ ،دراد ییاههضراع
 تسا يدج یهاگآ دوبن کی و تسین دیفم مه يرگلابرغ ره هکنیا ینعی .دشاب رضم رایسب تسا نکمم دوش هداد صیخشت
.دراد دوجو روشک ره رد هک

  رد ررـکم روط هب ناتسرامیب نانکراک طسوت تسد يوشتسش ،یناتسرامیب تنوفع شهاک رد هدش تباث رایسب ياهعلاطم
    یگزاـت هـب هـک یلاوئـسً الثم .تسا مک نآ هب دامتعا نازیم ،تسا مک ششناد .دوشیم ارجا مک تدش هب هک تسا ناتسرامیب
 یکشزپ يوجشناد کی ای ؟تسالاب شایبرچ امش رظن هب ،هدش سحیب مرهوش تسد هکدوب نیا هدیسرپ ام ناراکمهزا یکی



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

17

  زا مروـظنم ؟دراد هیلک ات دنچ ندب هک مینکیم يدنبطرش نامناتسود اب میراد ام :هکدیسرپ نمزا ینف يوجشناد کی تفگیم
         مـه هزاـت هـک ییوجـشناد زا امـش اـیآ یـنعی .تـسا ینابم و تخانش يابفلا،دراوم نیا میوگب مهاوخیم هکنیا اهلاثم نیا
      !!!دراد هـیلک هـس اـی ود اـی کی مدآ هرخالاب هک دراد کش اما ،دوشیم هتفریذپ هاگشناد رد ینف هتشر رد و هتفرگ ار شملپید
.دیراد يرگید راظتنا

.تساحرطم ام ۀعماج رد هک دنتسه ییاهرادشه  اههنومن نیا لاح ره هب
-2 هب تبسن هک ،دوب هدش شرازگ روشک رد ابو زا يدراوم اریز دنتشاد ار ابو يرامیب ینارگن مدرم مومع هک دوب یتدم

  الاـب مه شددع و دهدیم خر روشک رد ابو هعماج طیارش يانبم رب لاس ره هک مینادیم یلو دوب رتشیب يرادقم لبق لاس3
.دوریم نییاپ و

   یمدـیپا تـیمها كرد ینعی .تسا یلغب هناخ نیمه هک دننکیم سح مدرم ،دیآیم شیپ ابوثحب هعماج رد یتقو یلو
    نوـچ و تـسا يدـج یلیخ يرامیب نوچ هکلب دنتفرگ ابو همه نوچ هکنیا هن ...؟میتسه ابو نارگن ارچ ام هک موهفم نیا زا
    تروـص تـحار یـلیخ شا  یـعقاو لئاـسم    اـی یمدـیپا لئاـسم اب طابترا ینعی .تسا دایز یلیخ مینکیم هک یطایتحا نازیم
 هدش شرازگ دیدش رایسب ضراوع و گنیپود و مادنا شرورپ ياهوراد و اهنومروه و اهوراد يالاب رایسب فرصم .دریگیمن
.اهناتسرامیب رد

  سـکچیهً ابیرقت هکدهدیم ناشن نیرازس نازیم دیدش شیازفا ،نیرازس هب دیدش لیامت هب تبسن نانز مک رایسب یهاگآ
   نآ زا یهاـگآ و موـهفم نیا عقاو رد ینعی .تسا یعیبط نامیاز زا شیب ردام يارب نیرازس ضراوع هک دنکیمن تقد نیا هب
.تسا هدش شومارف ًالک ًالماک

        دـنراد شهوژـپ زا دارـفا هـک یـکرد نیارباـنب ،دـشاب شهوژپ يانبم رب دیاب هعلاطم هک میئوگیم ام ؟هچ ینعی شهوژپ
  زوـمآ  شـناد دـهاوخ یـم  ،دـنک    یـم قیوـشت ار شهوژـپ ییاـمنهار و ییادتبا عطقم رد شرورپ و شزومآ هک نالا ؟تسیچ
      یـپک اـت دـنچ دـیورب دـنیوگیم نازومآشناد هب ؟دنکیم قیوشت تروص هچ هب اما .دنک قیوشت ار اهنآ و تیبرت رگشهوژپ
  دـیروایب بلطم دنچ و دینک هاگن ار تنرتنیاتسا هتفگ ام ملعم تفگ و دمآ یگزات هب نم رتخد ؟دیروایب نم يارب و دیریگب
     رد هـک ار واـکجنک داـهرف راـک لاثم ناونع هب .دزیریم مه هب ًالماک شهوژپ موهفم لک شور نیا اب .دینک يرادربیپک ینعی
 ور ـ ب مییوـگب هکنیا ات دتفایم اج رتهب قیقحت و شهوژپ كرد ،مینک فیرعت ار میدینش منکیم رکف ناتسبد موس مولع باتک
.روایب و نک ادیپ بلطم و نک قیقحت

   لاـمتحا دـصرد03   ناـمرد نـیا هک دیوگیم رامیب هب کشزپً الثم :مهدیم حیضوت همادا رد ار کسیر كرد ياهثحب
   بوـخ دـصرد07  و موـش   یـم بوـخ دـصرد03 دودح نم هک تسا نیا هلمج نیا زا ناشتشادرب مدرم رثکا .دراد يدوبهب
    ،درادـن بـیع دـیوگ   یـم ،دـشاب هتـشاد ضراوع شیاهوراد مه و دشاب یتخس يرامیب مه يرامیب رگا نیاربانب و .موشیمن
  يدـح ره رد دنباییم دوبهب دارفا  دصرد03 هکنیا کسیر نیا مایپ ًالومعم هکنیا يارب .مباییم دوبهب دصرد03 نم هرخالاب
.درادن ياهدیاف چیهناشیارب وراد ینعی ،دوشیمن داجیا ناشلاح رد يرییغتً الصا دصرد07 و

 مه ناشدوخ عقاو رد یلو دنناوخیم تایبدا رد .دنوشیمن هجوتم بوخ یلیخ ار کسیر نیا مه اهکشزپ لاح ره هب
 ؟یچ ینعیً اقیقد دینکیم ادیپ لکشم دصرد01 هکنیا .تسه مه ضراوع ثحب يور عوضوم نیمه .دنوشیمن هجوتمً اقیقد
    یـنعی ؟یتمالـس تامدـخ ای تسا یتمالس موهفم کیکفت نادقف عوضوم ؟ریخ ای تسا دارفا يارب يدج یلیخ هضراع
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  شـقن شنورد يددعتم رایسب لماوع یتمالس دوخ هکنیا زا ندش ادج و تسا نتفر رتکد عقوم هب نامه یتمالس هکنیا روصت
.دراد

    و تـسا هدرـک تبحـص یتمالس و داوس ثحب يور هدمآ"رکید" ياقآ زا هک،منکیم حرطم ار يرگید ثحب همادا رد
    ،دـشاب هتـشاد دـیاب عوضوم زا یکرد و داوس زا يدح دیاب ،دسانشب ار اههژاو دیاب درف دیوگیم وا .دراد یبلاج رایسب لیلحت
 ت    اـعالطا  هـب ،دـسانشب ار دانـسا و تالکشم .دشاب هتشاد رامآ زا يدودحم كرد و دمهفب ار ددع دناوتب دیاب لاح نیع رد
     هوـحن .تـسا مـهم یـلیخ تاعالطا نآ تیفیک .تسا یبتک تاعالطازا ياهعومجم و یهافش تاعالطا ياهعومجم .دزادرپب
 شا  یتمالـس رـب روطچ و دهد رییغت ار شراتفر روطچ درف هکنیا رب دراوم نیا لاح و تسا مهم رایسب مه تاعالطا نآ هئارا
.تسا مهم رایسب ،دراذگ ریثأت

        یمداـکآ شـقن ؟دـننک يراـک هـچ دـیاب هـعماج و تاعوبطم ،هناسر مینک رکف دیاب مینک رکف یعامتجا میهاوخب ام رگا
       تـسد عـقاو رد میناوـتب اـم هـک دـنک  یـم کـمک مادکره اهنیا .دوشیم هنوگچ ماد فرصم هک ییاج رد هدنب شقن ؟تسیچ
  هرخالاـب مه رتناوج نانز رد هک میتشاد ار زدیا ثحب لبق روطس رد .دریگب تروص دیاب ییاهمادقا هچ هکنیا يور میراذگب
   هـمانزور دـصرد01  ؟دـیناوخ یـم يزیچ هچ امش هک میدیسرپ لاس45-56 نانز زا هعلاطم نیمه رد .دوب مک نآ زا یهاگآ
  دـینکیم سح مه شیب و مک .دندرکیم هاگن نویزیولت هنازور دصرد09 ،دنهدیم شوگ ویدار دصرد01 دودح ،دنناوخیم
     یقاـفتا هـچ امیـس و ادـص رد هکنیا تشاذگ دهاوخ ریثأت یلیخ هعماج رد هک ییاههداد ثلث نیاربانب بوخ .تسا نیمه هک
  ةراـبرد مدرم هک تسا یعیبط بوخ ،دنزن فرح زدیا ةرابرد امیس و ادص رگا لاح .تسا مهم یلیخ هلئسم نیاربانب .دتفایم
  لـقتنم یهاگآ ،دتفین یقافتا عبنم نیمه رد رگا نیاربانب .تسا نیا دیایب تسا رارق تاعالطا هک ییاج ینعی .دننادن يزیچ نآ
.دراد يرتشیب جاور همانزور هب تبسن و تسا تروص نیمه هب زاب زین تنرتنیا و رتویپماک .دوشیمن

   یـنعی ،طـلغ ياهمایپ هراوهام .تسا هراوهامثحب میراد ریخا ياهلاس رد هک يايدج شلاچ ام هکنیا رگید هتکن یلو
 رب مه یتراظن هنوگچیه و دوشیم غیلبت هراوهام رد تدش هب نامرد و تشادهب یهاگآ رد فارحنا .دهدیم شرتسگ ار اطخ
     هـب ار دارـفا نـیا زا یـضعب يا     هـنوگ هـب دوـشب یـتح هـک درادن دوجو روشک رد زین نآ اب ینوناق دروخرب لاور .میرادن نآ
   زا هـک ییاـهزیچ و ملاسان ياهوراد غیلبت يارب یهاگ هک دنتسه یکانرطخ رایسب ياهمایپ اهنیا .داتسرف یللملانیب ياههاگداد
   تـسا نـکمم یمسر ياهلاناک رد ام دنچ ره .دننکیم هدافتسا اهنآ زا مه مدرم زا ياهدع و دوشیم شخپ اههراوهام قیرط
    شرتـسگ ًالماـک یهاـگآان و ملع هبش ،یمسرریغ ياضف رد یلو ،میهدب ماجنا تسرد تاعالطا شرتسگ يارب ار ییاهمادقا
.دباییم

        داوـس و تمالـس مـلع كرد و تمالـس عاـضوا زا یـملع كرد .میوـگب يدنبعمج ناونع هب مهاوخیم ار دروم دنچ
 شلحهار نیاربانب .تسا حرطم نآ رد مه درکلمع و یهاگآ لیدبت و یهاگآ ریسفت ،تسین یهاگآ نتشادن طقف ًاموزل یتمالس
      هبـش تروـص هـب هـک ییاـه ماـیپ زا يرایسب .تفرگ رظن رد دیاب ار فلتخم ياههاگیاج ینعی ،تسینیهاگآ لاقتنا اهنت مه
.دننکیم لمع شناد هبش و یهاگآ

 ندیسرپ لاوئس تسرد ینعی ،دسرپب لاوئس تسرد دناوتب دیاب درف لاح نیع رد .تسا مهم رایسب شرگن رییغت نیاربانب
    یـنعی ؟مـشاب نئـمطم روطچ ار باوج ؟مسرپب هنوگچ و ؟مسرپب دیاب يزیچ هچ يرامیب نیا هرابرد نم ینعی ،دریگب دای ار
   کـی رد هـک زیچ ره ایآ ینعی ؟هچ ینعی هدش پاچ یملع ياهعلاطم مییوگیم یتقو ینعی .داد شزومآ دیاب ار يداقتنا رکفت
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    زا ار اـطخ ماـیپ نـم يارب دناوتیم هک یعبانم ؟ممهفب دیاب روطچ نم ار اهاطخ ؟دراد دامتعا تیلباق هدش پاچ یملع هلاقم
  هـب لمع رد دناوتب ار شناد نیا هک میهدب شیازفا هنوگچ هعماج رد ار درف ناوت و ؟تسا هنوگچ ،دنک ادج دامتعا لباق مایپ
            ؟دربب راک
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هعماج و زدیا
نایروصنم ورسخ رتکد ياقآ

  ياـه هرود رد .دـشیم هصالخ مسج و نت تمالس هب یعامتجا تمالس هتشذگرد .تسا هعماج و زدیا رضاح ثحب عوضوم
-  یـم بوـسحم هدزنج ،دنتشاد یحور تالکشم هک یناسک هتشذگ رد هک یلاح رد .دش هفاضا نآ هب زین یحور تمالس دعب

 هب یعامتجاتمالس .دش حرطم ياهدرتسگ روط هب زین یعامتجا تمالس ثحبم ،حور و مسج تمالس رانک رد هزورما .دندش
   ياـهراجنه ،ملاـس عامتجا رد اریز .درادن یشزرا ،ملاس ۀعماج دوبن تروص رد یحور و یمسج تمالس هک تسا ینعم نیا

   هـب هـعماج رد يدج لکشم ،اهشزرا دض و اهشزرا ،اهراجنه ییاجهباج تروص رد و دنریگیم رارق دوخ ياج رد هعماج
.دیآیم دوجو

    هتـشاد دوـجو یلکـش هب اهداهن ياهعماج رد تسا نکمم .تسا یعامتجا ۀیامرس ۀلئسم،تسا حرطم هک يرگید ۀلئسم
.دیآیم دوجو هب ياهدمع لکشم اهداهن نیا رد یعامتجا ۀیامرس دوبن تروص رد اما دنشاب

 هام6 رد دروم کی جاودزا4 ره زا هتشذگ لاس دنچ ات .تسا رکذ لباق ریز لاثم ،یعامتجا يراجنهان هب ارذگ یهاگن رد
 هب جاودزا لوا هام3 رد دروم کی جاودزا3 ره زا نارهت رد صوصخ هب هزورما اما .تسا هدشیم رجنم قالط هب جاودزا لوا

.دوشیم رجنم قالط
   طـخ نـیا هب ناعجارم دادعت ؛دراد دوجو یعامتجا ناگدیدبیسآ زا يرای و تیامح ۀسسؤم رديرارطضا نفلت طخ کی

   يرـگید لـماع ،2931 نابآ ات1931 رهم زا اما .تسا هدوب دصرد73 ،1931 رهم ات دنتشاد رطخرپ ياهراتفر هک یناسک ینعی
  زا ادـتبا،  زدـیا سورـیو يریگمه هکنیا اب .دیسر دصرد83 هب دوبن حرطم هعماج رد نادنچ هک یگداوناخ ياهفالتخا مان هب

 كرتشم گنرس اب قیرزت قیرط زا دعب ۀلحرم رد اما تسا هدوب یلیفومه دارفا هب قیرزت و هدشن يرگلابرغ ةدولآ نوخ قیرط
.تسا یسنج ياهطابترا قیرط زا زدیا سوریو هب التبا دراوم دصرد08 زین هزورما .دش لقتنم اهنادنز رد

   .منـک حرـطم ناگبخن ۀقبط رد اهنت ار یهاگآ نیا رگا یتح .تسا یهاگآ هعماج رد زدیا سوریو اب هلباقم ياههار زا یکی
- هیامرـس نآ رد هکدننک يریگمیمصت دنناوتیم یعماجم اهنت هتبلا دننکیم ذاختا هعماج رد ار مزال ياهمیمصت هک یناسک ینعی
    زدـیا سورـیو هـب یسک رگا هک درک حرطم ار داهنشیپ نیا شترا ،ام یلبق تلود رد لاثم ناونع هب .دشاب ناهنپ یعامتجا ياه
:تسا ریز تروص هب8 ةدام رد داهنشیپ نیا نتم .درک بیوصت ار داهنشیپ نیامه سلجم .تسا فاعم يزابرس زا تسا التبم

".مئاد فاعم ،زدیا سوریو نالماح و یباستکا یلوکلوم ياهيرامیب و ینمیا ضقن هب التبم نارامیب"
 ا     ر عوـضوم نـیا و تـفرگ ساـمت يدرـف ،یعامتجا ناگدیدبیسآ زا تیامح ۀسسؤمhot line طخ اب هدام نیا هرابرد

 ۀطبار قیرط زا وا تیفاعم هک مدرب یپ واکودنک اهتدم زا دعب و تسا هدش فاعم يزابرس زا هدنب يومعرسپ هک هدرک حرطم
      زدـیا هـب التـبم درـف اـب هناهاگآ ،قوف ةدام هب دانتسا اب وا ینعی ،تسا التبم زدیا سوریو هب هک تسا يدرف اب هناهاگآ یسنج
.دوش فاعم يزابرس تمدخ زا ات درک رارقرب هطبار

  میـهد مه تسد هب تسد همه هکنیا رگم تسا جراخ تلود و سلجم ةدهع زا هدربمان دروم ریظن یتالکشم لح نیاربانب
.دنکیم التبم زین ار رگید رفن01 ،تسا التبم زدیا سوریو هب هک يدرف ره اریز .مینک شالت هار نیا رد و
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     ناوـنع هـب .درـک يریگوـلج لئاسم زا يرایسب زا ناوتیمن ،دراد دوجو ایند ۀمه رد هک تاعالطا يروانف دوجو اب هزورما
  دـیراد غارس ار یصخش ایآ اما تسا هدش ماجنا ویدیو يروآعمج روظنم هب هدرتسگ ییاههزرابم هک دنچره ام ۀعماج رد لاثم
 نیب زا و طابترا يرارقرب يارب يرازبا ناونع هب نکشرتلیف عقاوم نیا رد اریز ؟دنکرارقرب طابترا یناهج ياههناسر اب دناوتن هک
.دوشیم هدافتسا اهتیدودحم ندرب

- یـمن اینازنات ملعم تیبرت ةدکشناد اریز دنتسه لوغشم ندرک يزاب هب لیصحت ياج هب ناکدوک ،اینازنات دننام يروشک رد
  .تـسا يدعاصت يرامیب نیا شرتسگ تعرس ینعی .دنک نیزگیاج ار يرگید درف ،زدیا هب التبم ةدرم ياهملعمياج هبدناوت
  ... و اـه هار ،تـفن ياههاچ رگا اریز .میشاب زین هعماج ةدنیآ رکف هب و مینک هاگن رتیبرجت و رتیملع ،رتهنازوسلد دیاب نیاربانب
    و تـسین ندـش لـح لباق یتحار هب ناهج اب هنایوجیتشآ طباور و قالخا اما .تسا ندش لح لباق ،دشاب هدش لکشم راچد
.تسا یلم مزعدنمزاین

  هدـش التبم زدیا هب شرسمه اب ییوشانز هطبار رد هک ینز ره هب یعامتجا ناگدیدبیسآ زا يرای و تیامح ۀسسؤم رد ام
 ریخ دارفا کمک اب اهنت هتبلا .مینکیم تخادرپ ناموت رازه001 هنایهام ،دشاب هتشاد زدیا هب التبم ریغ ای التبم يدنزرف و دشاب
  دارـفا نیا هب کمک تمدخ رد ناگیار روط هب ار دوخ ۀناخ هکنیا يارب ریسم نیا رد ام .میهدیم ماجنا ارراک نیا )تلود هن(
  سأرـلا  یـلع تاـیلام ییاراد نامزاس هب ات میهد هراجا دوخ هب ناموت0001 یهام ار دوخ ۀناخ هک میاهدش روبجم ،میهد رارق
  ارـیز تسا دنمدوس رایسب مدرم کمک و دراد دوجو يدایز تالکشم ریسم نیا رد هتبلا .مینکن تخادرپ هتفرگن ةراجا رب ینبم
 اب هک دننامیم یضوح هب اهتلود هک ارچ .مینک هدافتسا یتسرد هب اهنآ زا هک تسا یفاک اهنت ،دنراد یناوارف ياهییاناوت مدرم
   زا هـک تـسا نیا تسرد راک نیاربانب .دوشیمن یلاخ زین پمپ اب هک دنتسه ییایرد دننام تلم اما دنوشیم یلاخ ناجنف کی
.مینک زین يزاسیهاگآ هنیمز نیا رد و مینک هدافتسا یتسرد هب مدرم ۀنابلطواد ياهتیفرظ

 هک ینامز اما .منک تبحص زدیا يرامیب دروم رد و مورب ارهزلا هاگشناد هب میناوتب ات دیشک لوط لاس تشه لاثم ناونع هب
 تکرش هسلج رد وجشناد51 یلا01 دودح ،دندش دعاقتم هاگشناد رد ام روضح ياربلاس تشه زا دعب هاگشناد نآ ناریدم
  ،نآ هـب التبا ياههار و زدیا دروم رد ینارنخس روظنم هب زدیا هب التبم دارفا میتفگیم نایوجشناد هب هک ینامز نینچمه .دندرک
  دـعب ياهلاس رد اما .تسا زدیا سوریو هب هدولآ هسلج ناکم ياوه دنتفگیم نایوجشناد زا يدادعت ،دنراد روضح عمج رد
.دندش هاگشناد نآ رد ددجم ياهسلج راتساوخ و دنتفرگ سامت ام اب لبق هام دنچ ارهزلا هاگشناد دهعتم ياسؤر

    ساـمت اـم اـب زین حبص اهنت و دنتسه لهأتم زین نانآ دصرد05 زا شیب و نانز،يرارطضا نفلت طخ ناعجارم دصرد37
.دنریگیم

53 ات52 نیب هکدنتسه نایاقآ زین نانآ دصرد19 و زدیا هب التبم ناریا رد رفن رازه02 يالاب تشادهب ترازو رامآ قباطم
  روطناـمه ؟دشاب هتشادن یسنج کیرش و دشاب هتشاد نس لاس53 ات52 نیب هک دیسانشیم ار ییاقآ امش ایآ .دنراد نس لاس
   نـیا ياـه  هـچب سـپ تسا یسنج طباور نیا گرزب رس کی هچب رگا .دنراد یسنج کیرش دنچ هکلب کی اهنت هن مینادیم هک
.میدرک حرطم ار قوف بلاطم ،مرتحم عجارم صن رد یتح و فلتخم ياههدکشناد ،فلتخم عماجم رد ام ؟دنتسه اجک طباور

    التـبم زدـیا سورـیو هب یبوکلاخ قیرط زا نادنز رد شردپ اریز دراد ایند رد همع کی طقف هک مراد رتخد کی نم :لاثم
  ۀـمق اب شناردارب سپس تسا هدز همق زین اروشاع زور رد .درک التبم زین ار دوخ رسمه ،نادنز زا جورخ زا دعب و تسا هدش
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   ماجنارـس ناـشنارسمه .دندش التبم زدیا هب مه ناشنادنزرف .دندرک التبم زدیا هب ار ناشنارسمه و ناشدوخ و دندز ار دوخ وا
.دندرک یشکدوخ

-  یـم هـک روطنامه خساپ ؟دش التبم زدیا سوریو هب گنرس و نزوس ،همق دننام زیت و هدنرب لیاسو اب دوشیم ایآ نیاربانب
.تسا تبثم دیناد

:تسا ریز حرش هب نارهترد ناریا فورعم ياهناتسرامیب زا یکی رامآ
      التـبم زدـیا سورـیو هـب یکـشزپنادن د دـنیارف قیرط زا ناریا رد رفن دنچ هک میدیسرپ ناتسرامیب نیا ياهکشزپنادند زا

؟دندش
  دـصرد6/8  .دـنناد    یـم یکـشزپنادند دـنیارف قـیرط زا ار زدیا هب التبم مدرم دصرد01 ات5 ،اهکشزپنادند دصرد9/03

.دناهتسناد دصرد02 ات دصرد01 ار رامآ نیا اهکشزپنادند
؟تسا هدوب یکشزپنادند قیرط زا زدیا هب التبم دارفا دصرد05 زا شیب امش رظن هب ایآ هک میدیسرپ زین يرگید شسرپ
 التبم یکشزپنادند قیرط زا درف هک تسا هدشن شرازگ دروم کی یتح هک یلاح رد .دنداد تبثم خساپ اهنآ زا دصرد7/3

.دشاب هدش
  رد کـشز   پ اـب تـسا زدـیا سوریو هب التبم ناشدنزرف رگا ،کشزپنادند هب هعجارم نامز رد هک مینکیم هیصوت ناردام هب

 نامیاز و نانز حارج هکلب اهکشزپنادند طقف اهنت هن دراوم زا يرایسب رد .دننک يریگولج رتکد ندش التبم زا ات دنراذگب نایم
.دنراد یلکشم نینچمه دننکیم نیرازس هک ینامز یتح ای و دوشن دلوتم زدیا اب يدنزرف هکنیا يارب زین

       هـب ناـگداپ هاـگباوخ دـننام فقـس کـی ریز یگدنز رثا رد زدیا سوریو ایآ هک میدرک حرطم ار شسرپ نیا یناگداپ رد
؟دوشیم لقتنم نارگید

.تسین روطنیا تیعقاو رد هک یلاح رد دنداد يرآ خساپ شسرپ نیا هب ناگداپ نارسفا دصرد03
؟دنتسه التبم زدیا هب هک دیمهف ناوتیم دارفا رهاظ زا ایآ هک دش هدیسرپ نارسفا زا هک يرگید شسرپ
.مینادیمن :دنتفگ مه دصرد21/9 و .دنداد تبثم خساپ دصرد1/61
    لـباقم رد تیلوئـسم ساـسحا هعماج ۀبخن ۀقبط هک تسا نیا دنمزاین و دهاوخیم یلم مزع ام ۀعماج رد یهاگآ نیاربانب

.دنشاب هتشاد روشک نیا ةدنیآ نادنزرف
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هعماج رد هنوگرامیب راتفر و یتشادهب راتفر
ایندمحا نیریش رتکدمناخ

   دودـحم یـصصخت وی هاگـشن اد ياـه ثـحب هب و دنشاب مدرم هماع هک تسه و هدوب رارق ملع جیورت هتفه رد ام نابطاخم
    هدـیچیپ یـصصخت تاحالطـصا ندرب راک هب زا نیاربانب و مینکیم تبحص مدرم مومع اب هک دییامرفب روصت عقاو رد .دشابن
    دـهاوخ ادـیپ قـقحت رتتحار ورتهب ،ملع جیورت یلصا فده ور نیا زا ،مینک هدافتسا رتهداس ظافلا زا رتشیب هچره وزیهرپ
.درک

       هتـشاد يرتـشیب ییانـشآ ،لوا موـهفم اـب تـسا نکمم مدرم زایضعب .تسا هنوگرامیب راتفر و یتشادهب راتفر عوضوم
  مـه ییابیز راعش .تسام راعش تمالس ،مینکیم تبحص تمالس زا همه ام .تسا نآدروم رد عقاو رد زین ام ثحب  و دنشاب
   و فدـه مـه یترابع هب یتمالس و ...یتمالس دنیوگیم ًالومعم؟تسه یچ ناتیوزرآ نیرتگرزب دیسرپب دارفا زا یتقو ،تسه
  .میـنک افیا رتهب ار نامیعامتجا فادها و فیاظو هکنیا يارب نامیعامتجا فادها هب ندیسر يارب ياهلیسو .تسا هلیسو مه
 ه      ـب هـمه ...،ملاـس نادـنزرف نتـشاد و یبایرـسمه یتح ،جاودزا ،لغش ،لیصحت همادا يارب مینک ادیپ تسد ییاهتیقفوم هب

.تسا رتهب یگدنز يارب يرازبا و میراد جایتحا یتمالس
  نـیا ؟مینکیم لمع نآ هب نامیاهراتفر رد و نامهنازور یگدنز رد و میراد هجوت راعش نیا هب لمع رد ردقچً اعقاو یلو

   ملاـس ياـهرا تفر ؟میـسانش   یـم ار یتـشادهب راـتفرً اعقاو ایآ؟تسا مادک یتشادهب ياهراتفر هک دشاب حرطم دناوتیم شسرپ
؟دنتسه انشآ اهنآ اب ردقچ هعماج دارفا و نادنورهش و دنمادک

 ياهتیلاعف ،شزرو هب حالطصا هب اهنآ .دنربب مان ار یتشادهب ياهراتفر هک میتساوخ اهنآ زا و میدرک تبحص يدارفا اب
     يراوـسروتوم رـگید دـشاب هـخرچود یـتقو هکنیا ،دننک هدافتسا هلپ زا روسناسآ ياج هب هژیو هب هکنیا .دننکیم هراشا یندب
. ... و دیروخب هویم و بوخ ياذغ دیاب َالثم دننکیم هراشا ملاس هیذغت ثحب هب هشیمه .دشابن

    صاـصتخا دوـخ هـب ار مینکیم هدافتسا نآ زا هنازور هک ياییاذغ داوم زا یمهس هچ هویم عقاو رد هکنیا يدعب شسرپ
؟تسا هداد

   نازـیم نیرـتمک هک دندرک هظحالم و يدنبهتسد ار ییاذغ رصانع .تسا هنازور ییاذغ داوم زا یتمسق هویم ندروخ نیا
     اـی یلـصا رتـسب نآ عـقاو رد ردقچ و ؟مینکیم فرصم ینیریش ردقچ لمع رد ًاعقاو ام .تسا هویم زور یط یفرصم ياذغ
     بـقارم و مـیراد هـجوت اـه تبـسن  نـیا هب ام ًالصا ردقچ ؟دنهدب لیکشت دیاب دنتسه تاردیهوبرک هک يداوم ار نامییاذغ
؟مینکب تیاعر تسرد هک میتسه

  هـکنیا .دندرک هراشا اهنآ هب مه نایدیشر رتکد ياقآ بانج هک ییاهشزومآ نامه ،تسا شزومآ دنمزاین دراوم نیا ۀمه
  هـک مینکیم تبحص عوضوم نیا زا همه ام ینعی .دریگب تروص تخپ هنوگچ و میروخب هنوگچ میروخب رتشیب رگا عقاو رد
       هـمطل اـم یتمالـس هـب هـنوگچ یـندرک خرـس ياذغ هک دراد دوجو یهاگآ نیا ایآ یلو .مینکن فرصم یندرکخرس ياهاذغ
؟دنزیم

   یـتح .دنـشک    یـمن راگیـس مدرـم لـمع رد ردقچ .تسا تایناخد لامعتسا یتشادهب راتفر اب طابترا رد مه رگید ثحب
  رادـیب ار اهبش دنناوتب هک دننکیم فرصم داوم یکشزپ نایوجشناد زا یلیخ یتح .دنشکیم راگیس  مه ناکشزپ زا يرایسب
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  و اـهپاکچ ماجنا لماش یتشادهب ياهراتفر ثحابم نیا زا یشخب سپس .دننارذگب ار تخس و نیگنس ياهناحتما و دننامب
   نامنامـشچ کـشزپ مشچ دیاب راب کی یلاسً الثم مینادب دیاب ام ؟میراد هجوت هلئسم نیا هب ام ردقچ .تسا مظنم ياههنیاعم
 يرایسب اما .تساهيرامیب زا يرایسب رتسب و هنیمز نزو هفاضا اریز مینک لرتنک ار دوخ نزو یتسیابیمً الثم ای .دنک هنیاعم ار
 .دننکیمن یفاک هجوت نآ هب ًالصا دارفا زا

  راـتفر ثحب لکشم مه ییوس زا و میتسه هجاوم-میزادرپیمن نآ هب راعش زا ریغ هب هک-یتشادهب راتفر اب ییوس زا ام
  نآ هـب رتمک و تسا هدش هتخانش رتمک موهفم نیا زاب هک تساbehaviour همجرت عقاو رد يرامیب راتفر .میراد ار يرامیب
 ییاهراتفر هیلک رد ینعی ،یتشادهب ياهراتفر ذاختا رد مه و هعماج دارفا یتمالس و ظفح رد مه یتشادهب راتفر .میراد هجوت
  راـتفر .دراد تیمها زین تسا يرامیب راتفر هک شرگید دعب .دننکیم کمک ام یتمالس موادت و اقب و ظفح هب هک درادتیمها
  نامـشالت مامت یتشادهب ياهراتفر رد عقاو رد ام ینعی ،تسا هداتفا قافتا رگید يرامیب هک دوشیم عورش ییاجنآ زا يرامیب
      یناـمز ،يراـمیب راـتفر ییوـس زا و دوـشن یهتنم يرامیب هب هک میشاب هتشاد ییاهراتفر هچ ینعی .میوشن رامیب هک تسا نیا
؟میهد ماجنا يراک هچ دیاب لاح ،میدش رامیب هک تسا حرطم

   راـتفر رـظنهطقن زا مه دارفا ًالومعم هک مینادیم ،میراد و میتشاد هعماج دارفا درکلمع يور هک ياهعلاطم رد عقاو رد ام
 ياهعلاطم نم .يرامیب راتفر دعب زا مه و دنراد راتفر حالصا هب زاین و یهاگآ و یناسرعالطا هب زاین و دنراد لکشم یتشادهب
      نـیا زا يرایـسب هـک مدـش هـجوتم و مدرک هعلاطم ار دندوب هداد ماجنا ینارهت ياهمناخ دروم رد ناتسپ ناطرس يور هک ار
  و دنتخانـش  یـمن ار اـه هناـشن اما ،دندید ار اههسانش ینعی ،دندوب هجاوم شمئالع اب دناهدش ناتسپ ناطرس راچد هک اهمناخ
     نـس هـک تـسا ناتـسپ ناطرس ناریا رد نانز ناطرس زا یشان ریموگرم نیرتالاب .دندادن ماجنا ار عقوم هب و تسرد شنکاو
   ار ناتـسپ ناطرـس زا یـشان ریموگرم رامآ نیرتگرزب ام .تسا رتنیئاپ ،ایند قطانم ریاس اب هسیاقم رد شطسوتم و شعورش
.تسا جیار هک تسا یطلغ رکفت ریثأت تحت يدایز رادقم هتبلا .میراد

  تبـسن عقوم هب و میسانشب ار اههناشن ام ینعی .تسا شندش رامیب هبرجت هب تبسن رامیب شنکاو ینعم هب يرامیب راتفر
    و هـفقو نیـمه .درذـگ یـم یکشزپ مادقا نیلوا ات اههناشن ندش راکشآ زا هک ینامز تدم ینعی .میهدب ناشن شنکاو اهنآ هب

    ،میرـیگن اـی میرـیگب يدج ایآ هکنیا .میزادنیب شقیوعت هب ای مینک یگدیسر يرامیب ياههناشن هب ام هکنیا و نآ ندش ینالوط
.تسا يرامیب راتفر موهفم ةدودحم رد همه اهنیا ،میهدیم ناشن ار یلمع مادقا مادک؟میهد ناشن ار شنکاو مادک

      تـیعقوم شـقن سپـس ،میـشاب هتـشادن ای میشاب هتشاد اههناشن هب تبسن یهاگآ هکنیا راذگریثأت لماوع رد يدعب ثحب
      درد رـس نـم تـسا نـکمم ًالثـم .دراد ییاههنیزه نم يارب يرامیب ياههناشن هب نتخادرپ ؟تسا يزیچ هچ هداس یعامتجا
    رـید رـگا هـکنیا ای تسا رظتنم مسیئر نونکا ،مورب سالک هب دیاب نونکا ای و تسا رتبجاو مراک نونکا ،هن :میوگب و میریگب
...مرادن یصخرم هکنیا ای،مروخیم تبیغ مورب

  و ناـم   یلاـم تیعـضو ،ناـم    يداـصتقا تـیعقوم تـیاهن رد و ... منـک یـم یهاتوک و مزادنایم بقع روطنیمه نیاربانب
   تـیامح زا ردـقچ ،دیآیم شیپ نامیارب هک یلئاسم اب هلباقم و هسیاقم رد ًالثم دنتسه مهم یعامتجا یگداوناخ ياهتیامح
 یگدیسر هداتفا قافتا هک يايرامیب تیعضو هب میناوتب هک میتسه رادروخرب یناراکمه ،اههیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ ،نارگید
.میشاب هتشاد
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  ،دـشاب ما هـناخ کیدزن ینامرد زکرم نم رگا ینعی .تسارجام زا یشخب مه ینامرد ویتشادهب تامدخ يریذپسرتسد
   زـین و دـشاب هتشاد ،دریگب رارق مرایتخا رد تسا مزال و تسا دیفم منکیم ساسحا هک یکشزپ ره الاح ای صصختم کشزپ
  ناـمرد يارب مادقا ياههنیزه هک تسا نکمم تروص نیا ریغ رد .منک مادقا رتهب و رتدوز هک تسا نکمم ،دشاب مه ناگیار
 ناطرس دروم رد .دوشیم یهتنم گرم هب هک دوشیم نیگنس ردقنآ اههنیزه مدوخ روصت رد یهاگ یتح .دوشبنیگنس یلیخ
.تسا نامرد لباق دریگب تروص ینامرد مادقا و دوش هداد صیخشت عقوم هب رگا هک تسا یناطرس ،ناتسپ

    لـباقم رد یتـسرد شنـکا  و هـک دوـش   یـم عناـم ،اـه  هـنیزه عاوـنا و یلام ياههنیزه ،ینامز ياههنیزهًالومعم ،عقاورد
.میهدب ناشن ناميرامیب

     زـیهرپ دـنورب کـشزپ يوـس هب هکنیا يارب اهیلیخ :هک تسا جیار مدرم نیب یکشزپ ياهمادقا دروم رد مه یتاروصت
    ،دـنهد ماـجنا یمادـقا دنهاوخیم یتقو دارفا زایلیخ ،دنراد کش تبابط درکلمع و یکشزپ رابتعا هب ًالصا اهیلیخ .دننکیم
  دارـفا زا يرایسب. ... و یهایگ و یتنس ياهیکشزپ :دنوریم نیزگیاج ياهکشزپ غارس هکلب ،دنوریمن نردم یکشزپ غارس
     هـب تـسا نـکمم اـه یـلیخ ...هتفرگ لکش يرامیب هک دشاب هتشاد داقتعا و دشاب فقاو رگا یتح ...دننکیم ینامرد دوخ زین

.دنهدب خساپ فلتخم ياههویش
    :دـیوگ یـم دوـخ اب صخش هنومن ناونع هب .دنکن یمادقا چیه صخش هک دوشیم ثعاب ییاهینارگن زین تاقوا یهاگ

   نـیا امـش رگا !!مشاب هتشاد میخو يرامیب نم ًالثم .دوش راکشآ یعوضوم تسا نکمم ،مهدب ماجنا ار پاکچ نیا مورب رگا
؟دیورب نیب زا هک دسرب داح هلحرم هب دیراذگب هکنیا ای تسا رتهب دینک شنامرد و دیشاب هتشاد ار يرامیب

     ۀـلحرم ،هـلحرم نیـلوا  .منـک  یـم هراـشا اهلدم نیا زا یکی هب طقف نم هک هدش ییاهيزادرپهیرظن يرامیب لحارم رد
      راـمیب شـقن ارـیز مـشاب راـمیب شقن ياریذپ ردقچ هکنیا سپس ؟درادن ای دراد دوجو يرامیب مینادب هک تساههناشن هبرجت
   متـسه دـنمراک رگا لاثم ناونع هب .موش فاعم مدوخ يراج فیاظو ،دوخ هنازور ياهتیلوئسم زا نمهک تسا نیا مزلتسم
 هریغ و يردپ و يردام فیاظو رگا یتح ،موشن رضاح میاهسالک رس متسه وجشناد رگا ،منامب هناخرد و مریگب یجالعتسا
 تامدخ غارس هک مریگب میمصت ینعی ،مشاب هتشادیکشزپ ياههدننکتبقارم اب یسامت .موش لئاق مدوخ يارب یفیفخت ،مراد
.مورب ینامرد و یکشزپ یصصخت

   تراـظن و اـه ییاـمنهار بوچراهچ رد دیاب نالا هک مشاب هتشاد لوبق نم ینعی ،تسا هتسباو رامیب شقن يدعب هلحرم
   یگدـنز هـب تشگزاب و یتمالس تفایزاب هب نم دش یط نامرد دنیارف و داتفا قافتا نیا یتقو تیاهن رد و مریگب رارق کشزپ
.مدرگرب تیفاعم نآ زا ندوبن رادروخرب و يداع

   شیـپ ار نامفدـه ام ،دنراذگیم ریثأت مه يور هک یعامتجا لماوع و اهرواب و اهتیعقاو هعومجم نیا هب هجوت اب سپ
.میراذگیم ملاس یعامتجا بوچراهچ رد ملاس یگدنز کی يوس هب

      هـک هـکنیا میـنک لـقتنم ار نآ میهاوـخ   یـم مـلع جیورـت بوچراهچ رد ام و تسانادنمشناد یگدنز هغدغد هک هچنآ
 ار ملاس ياهراتفر هکنیا يارب نیاربانب و مینک ذاختا ار ملاس ياهراتفر يداع ياهمدآ ام هک دننک يراک دنهاوخیم نادنمشناد
  .میـنک هدافتسا تسرد ياهشور زا ،تسردان هویش ياج هب ینعی هیور رییغت .دریگب لکش ام رد هیور رییغت دیاب مینکب ذاختا
  رد .میـشاب لیامتم مظنم ياهپاکچ هب و اهتیلاعف هب ،اذغ تخپ هویش عون هب ،شزرو هب ،هیذغت هب ام ینعی رگید یترابع هب

.میراذگیم درکلمع رد تیقفوم تمس هب راتفر رییغت ار فده عقاو
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   هـصرع هـس رد و میهدرارق هجوت دروم میناوتیم حطس هس رد ارنادنورهش راتفر دنیوگیم هک هدش حرطم ییاههیرظن
  یناـمز ؟منکیم راتفر هنوگچ يدرف تروص هب نم ینعی ،درف حطس رد تاقیقحت :فده هس .میهدب رارق قیقحت دروم ار اهنآ
  ...منـک یـم یگدنز  نآ رد هک تسا یعامتجا حطس رد نم راتفر ینامز ،)نارگید اب طابترا رد ینعی( منکیم راتفر يدرف نیب

.دنیوگیم هلحم نآ هب حالطصا رد هک يرادرهش يایلوا ای دشاب رهش ناونع هب عامتجا نیا لاح
  میـناد یـم نونکا اما .دنک رییغت یتنس ياههویش هک دنکیم تیافک راعش و رتسوپ يدادعت اهنت هک میدرکیم روصت ینامز

  يدـح ات تسا نکمم .دنکیمن تیافک ،نک هدافتسا ینمیا دنبرمک زا ای ،رتهب یگدنز رتمک دنزرف هک میهدب راعشرگا طقف هک
     تخانـش اـب و میـنک هدافتـسا يرتهدیچیپ ياههیرظن زا دیاب نیاربانب .دنتسین یفاک اهیهاگآ نیا یلو ،دروایب دوجو هب یهاگآ
.میروایب دوجو هب ار راتفر رد تبثم رییغت نیا هک مینک شالت یناسنا راتفر ياهیگدیچیپ

  نـیا .دهدیم طابترا یقیرط هب دنراد یعامتجا یتخانشنورب هک ییاههیرظن اب ار ام ،هدش مهارف ام يارب هک یتخانش نآ
    شـخب هـجیتن اـت دریگ هلخادم دیاب ییاهاج هچ مینیبب فلتخم ياهتسایس رد دیاب ام دیوگیم عقاو رد یتخانشنورب هیرظن

   هراـشا اـه هناـسر هب رتکد ياقآ ًالثم .یطابترا ياهلاناک شزومآ هب مه و میهدب اهب اهتراهم شزومآ هب دیابمه نیاربانب .دوش
       تـیولوا هـک زدـیا هلئـسم هـب عـجار عونتم ياهلکش هب رثؤم ياهمایپ اب مادم ،بش ات حبص ام یلم هناسرً اعقاو رگا .دندرک
       دـعب زا لقادـح هـک تـسه یـسک رـتمک ،دنک تبحص ،دنکیم دیدهت ار ام ناناوج هژیو هب هک يرطخ ،تسا زور یتشادهب
    ار راـک نـیا مـه اب اتسارمه دنراد ام ياههناسرً اعقاو ایآ یلو .دوشن هلئسم ندوب يدج و ندوب داح نیا هجوتم یناسرعالطا
؟دننکیم

  هورـگ .مینکیم دای"عجرم هورگ" ناونع هب اهنآ زا یسانشهعماج رد هک دنراد ياهدمع مهس و شقن يدیلک دارفا یخرب
   زا تـیعبت هـب هـمه سپس دهدب ماجنا ار يراک کی تسا یفاک طقف هک دنتسه بوبحم ياهتیصخش اب يدیلک دارفا عجرم
   لـثم .دـننک  یـم هدافتـسا نآ زا يراد  هیامرـس تاـغیلبت رد هک تسا يزیچ نامهً اقیقد نیا .داد دنهاوخ ماجنا ار راک نآ ،اهنآ
     ناوـنع هـب  یـنعی .دـنهد یـم اهنآ تسد هب ار ییالاک کی ًالثم ،بوبحميرنه تیصخش کی ای ،یشزرو بوبحم تیصخش
 هک دینیبیم  غیلبت نآ زا دعب ناهگان .دننکیم هدافتسا ار یشزرو شفک نیا و نیشام نیا ،راگیس نیا ،یندیشون نیا اهنآ هنومن
 رد میناوتیم ذوفن بحاص يدیلک ياهتیصخش ذوفن زا نیاربانب .دنهدب ماجنا ار راک نامه هک دنوشیم لیامتم همه رازاب رد
.مینک هدافتسا ،دارفا راتفر يور يراذگریثأت ای ،نامیاهمایپ لاقتنا

    رد هـک تـسا نـیا  یـشزومآ يراذـگتسایس ،دننک يراذگتسایس یتمالس يارب دنهاوخیم ،یلحم ياهورین هک یتقو
؟تسا طبترم نآ اب ییاهزیچهچو ؟دشاب ییاهزیچ هچ نایوجشناد و نازومآشناد سورد ياوتحم

    و دـندرک حرـطم نارـیا رد ار زدیا هدیدپ هک دنتسه یناسک نیلواءزج و دنتسه صصختم کشزپ هک زرحم رتکد مناخ
         رد ار هداوناـخ میـظنت سرد هـک دـندوب یناـسک زا عـقاو رد ناـشیا .دـننک  یـم یناـسر تامدـخ هنیمز نیا رد هک تساهلاس
  نوـچ ،تیعمج دشر هلئسم رطاخ هبً امازلا هن و دندرکيزادناهار اههاگشناد همه رد و اههتشر همه رد و روشک ياههاگشناد
  دـندوب هتسناد مزال هکلب .میرادن مه نونکا و میتشادن تیعمج دشر لکشم و هلئسمً الصا ،داتفا هار سرد نیا هک عقوم نآ ام
    ار هداوناـخ میـظنت سرد اـم لیلد نیا هب و دننک ادیپ یهاگآ اهوجشناد مکتسد ،اهنیا و یسنج تشادهب لئاسم هب عجار هک
   ار یتبراـقم ياـه   يراـمیب يوـلج دـناوتیم هک دوش مهارف ییاههلیسو نیرترثؤم و نیرتمهم اب ییانشآ هک میدرک يزادناهار
 ناوـ نع هب .میهدیم رارق تلفغ دروم نانچمه ار فادها زا یضعب ام ،اهيراذگتسایس رییغت اب عقاو رد لمع رد یلو .دریگب
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 زا یلیخ اب ام ،دریگب دای ار نتفگ هن تراهم ،دریگب دای ار یعامتجا ياهتراهم زا ياهعومجم هسردم رد نم دنزرف رگا لاثم
   هـجاوم دـننیب   یـم ناـکدوک هـک ییاهبیسآ و ناکدوک اب راتفرءوس ،یگداوناخ ياهتنوشخ ،يدرف نیب ياهتنوشخ لئاسم
.دننکیم ارجا زدیا یمدیپا هب انب و ناشهبرجت هب انب رگید ياهروشک هک تسا يدراوم اهنیا .میدشیمن

     سپـس و یعاـمتجا ياـه تراـهم زا يا  هـعومجم ادـتبا،ییادتبا مراهچ ةرود زا نازومآشناد هب ییاقیرفا ياهروشک رد
   ،هتـساوخان ياـهيرادرا ـ ب اـب هزرابم ،زدیا اب هزرابم يارب یسنج تشادهب ،يدرف تشادهب لئاسم مامت لماش هک ییاهیهاگآ
  لکـشم زین اههاگشناد حطس رد نانچمه ام اما .دنهدیم شزومآ ار تسا رطخرپ ياهراتفر اب هزرابم و راتفرءوس مدع نادقف
     تمالـس اـقترا یگنوـگچ و ناـمياهناسر ياهتسایس ،نامیشزومآ ياهتسایس هکنیا هب دندرگیمرب عقاو رد اهنیا و میراد
  .دریگ رارقتیولوا رد نادنورهش

  ،دـینک یـم هدهاشم یعامتجا لئاسم نایرج رد ایوپ یسانشموب طیارش بسح رب مدرک ضرع هک روطنامه ار دراوم نیا
     ؟تـسیچ متالیـصحت حطـس ؟تـسیچ ما يدرـف شناد حطس ،دننکیم لمع فلتخم حوطس رد مه اب نآ فلتخم لئاسم هک
؟تسا هنوگچ لئاسم هب تبسن مشرگن

 وج رد بیترت نیمه هب ؟تسا هنوگچ ناگهیاسمه اب ،ماوقا اب ماهطبار ،هداوناخ اب ماهطبار ...يدرف نیب تروص هب سپس
    يراـج ییاـهراجنه هـچ ییاهراتفر هچ ،ییاهشزرا هچ ،منکیم یگدنز نآ رد هک یعامتجا ،هتفرگ رب رد ار ام هک ییاضف و
    حطـس رد اـهنیا هـمه .تسا یمومع ياهتسایس حطس ردهک نارهت ياههلحم زا مادک ره ای ،ناجیابرذآ ًالثم ۀلحم رد تسا

    حوطـس رد هـک میـنیب  یـم ار ییاـه  هـیرظن  بـیترت نیمه هب .دنراذگیم ریثأت ام تمالس يور ناشدوخ کبس هب و ناشدوخ
 .دنتسه رثؤم یمومع ياهتسایس و یعامتجا ،يدرف نیب ،يدرف فلتخم

    ،میـنک تاـغیلبت ناـمهلحم رد ،مینک یناسرعالطا درف هب میناوتیمزدیا دروم رد هک منک هراشا عوضوم نیا هب دیاب لاح
.تسا همانرب نیا هب طوبرم هک یتاعالطا هب ار تمالس ياههناخ

     يور طیـحم مـه یـنعی .دراد دوـجو شطیحم و عامتجا و درف نیب یلماعت ياهطبار هکنیا هدیا نیمود ،بیترت نیمه هب
   و رواـب هـب و میراد ار درف هب دودحم لدم و دشاب هتشاد طیحم يور يرثؤم شقنتسا نکمم درف مه ،تسا راذگریثأت درف
 و زاب يدرف هکنیا ًالثم ،دشاب رثؤم دناوتیم درفیصخش ياهیگژیو .میزادرپیم وا سفن تزع و يدرف ياهتیلباق و شزرا
.میشاب یفنم ای تبثم شرگن اب و نشور

 رب یعامتجا طیحم هک دناهدش هتخانش شیبومک زاب مه يدرف نیب راتفر ياهلدم ،مدرک هراشا هک مه ار راذگریثأت دارفا
.دراذگیم ریثأت نآ

    راذـگریثأت دارـفا تمالـس رب زین ...و ناتسود ،هداوناخ دارفا زا ،هتفرگرب رد ار ام هک یعامتجا ياضف و مدرم ملاس راتفر
      .دوـش التـبم ردـخم داوـم هـب يدرف هک دنوشیم ثعاب ،دب ياهتسود و دب ياهمدآدنتفگیمً البق هک روطنامه اریز .دنتسه
    یعاـمتجا حطـس ياـه  لدـم .دراذـگیم ریثأت ام يور ،میریگیم رارق ترشاعم دروم ،ياهقلح هچ ،ياهطیح هچ رد ام هکنیا
 ؟درا   د دوـجو ردـقچ یتمالـس و یتشادهب تامدخ ؟تسه ییاهزیچ هچ ام ياههلحم رد هکنیا ینعی تسا رثؤم رایسب هلحم
    هدـمع روـط هـب هک .دننکیم لمع بوخرایسب نارهت ياههلحم رد و قطانم لک حطس رد يرادرهش تمالس ياههناخ نونکا
  ياـه    هـناخ زا دنتـشاد روـضح تـسشن نیا لوا همین رد هک مه نآ ناراکردنا تسد زا يرایسب .دنتسه اهمناخ ناشنیبطاخم
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   و دنتـسه رتریذـپ  بیـسآ زدـیا مایپ دروم رد هژیو هب هک ییاهمناخ ،دنتسه اهمناخ مه ناشنانکراکً ارثکا .دندوب هدمآ تمالس
.مینک تبحص اهنآ اب هک دراد تیمها رایسب نیاربانب .دنشاب هتشاد يدیلک شقن هداوناخ تمالس لرتنک رد دنناوتیم

  نـم هک دوشیم نیا زا عنام نامرد ياههنیزه ردقچ هکنیا .منکیم هراشا ینامرد ياههمیب لثم ییاهتسایس هب نایاپ رد
       نآ هـب دـیاب و تـسه نـم کـمک ًالـصا ای ؟مهد ماجنا ار تسرد راتفر هک دوشیم عنام ای ،مشاب هتشاد ار تسرد راتفر نآ
.مزادرپب

    یناـسک عـقاو رد اـه  نمـس ياـضعا .تسا یتلودریغ ياهنامزاس ياهتیلاعف هباشم ،یلحم دارفا شوجدوخ ياهمادقا
       ،شوـجدوخ تروـص هـب و تـلود زا نتفرـگ کـمک نودب هک ییاهلکشت .دنهدیم ماجنا هنابلطوادياهتیلاعف هک دنتسه
      تیلوئـسم ساـسحا دارـفا دوـخ رـگا رگید یفرط زا .میریگب کمک میناوتیم اهنآ عومجم و اهنآزا ام دننکیم تیلاعف رتشیب
.دننک مادقا ناشهلحم و ناشهداوناخ و ناشدوخ تمالسياقترا يارب دنناوتیم دنشاب هتشاد
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  هـتخادرپ هلزلز نارحب و اوه یگدولآ اب هلباقم عوضوم هب ،دش عورش هام نابآ7 هبنشهس زور41 تعاس زا هک مود تسشن رد
:تسا ریز حرش هب هدشهئارا ياهینارنخس نتم هک ،دش

ناریا رد یعیبط تارطاخم
یمیقممیهاربارتکد ياقآ

.میتشاذگ"يژول ودرازه" مه ار نآ لداعم و میدرک زاغآ یسانشهرطاخم ناونع تحت ار یثحب یگزات هب ام
    تاـیبدا رد  .تـسا اـم لام دنیوگیم اهيوسنارف یهاگو اهییایناپسا یهاگ ،تسا یسیلگناریغ ودرازه هملک نوچ یلو

  .تـسین دنتسم یلیخ اهتنم ،دشاب زین ناریا لام دناوتیم ،دهدیم ناشن هک دراد دوجو ییاههشیر و گر زین ناریا میدق یسراف
   زا هـقطنم نآ ياـه      یـلحم مدـش هـجوتم هـک دوـب اـجنآ رد ،متفر )درونجب( ول ناردب رد ییاتسور کی هب نم هنومن ناونع هب
.تسین ام میدقیسراف اب طابترایب یلیخ هملک نیا نیاربانب .دنربیم مان درازه ناونع تحت دراد دوجو هک ییاههرطاخم

    ثـحب ،دـندوب مـلع دمآرس یمالسا ياهروشک و دوب یملع هعسوت نرق هک مراهچ و موس نرق رد مه برع تایبدا رد
     شزرا هـملک کـی ناوـنع هـب"درازه" ةژاو نامز نآرد و تشاد قنور یلیخ اههدیدپ زا یضعب اب مولع قابطنا و مولع شیاز
    نوـتم و عباـنم ياـهتشاددای زا یضعب ةدهاشم دانتسا هب ار بلطم نیا .تفای هار مه ایناپسا هب قیرط نیا هب و تشاد یملع
  مـه هسنارف رد .دننادیم ناشدوخ هب لصتم ار درازه ثحب نیا هک دراد دوجو ینوتم و عبانم زین ایناپسا رد .منکیم رکذ برع
  .دـننکیم یقلت يوسنارف ياهژاو کی ار نآ و دننادیم ناشدوخ هب لصتم زاب ار درازه ثحب نیا هک دراد دوجو ینوتم و عبانم
    نیـمه هـب .درـک بیکرت دراد نیتالو یسیلگنا راتخاس هک"يژول" اب ار نآ ناوتیمن تسین یسیلگنا نوچ هژاو نیا ،نیاربانب

     میتـسناوتن دـنچ رـه ،میـنک کیکفت"يژول" زا ار"درازه" هک تسا نیا يارب هتفرگ رارق ود نیا طسو هک ياهریت طخ ببس
.میریگبهدیدان ار يژول

    زا یعیـسو هـنماد شدوـخ نوردNatural Hazard   و ،یـعیبط ياـه  هرطاـخم ثـحب ،Natural Hazard  ثـحب
 دای نآ زاPhysical Hazard ناونع تحت  ،تشاد طابترا یسانش نیمز صاخ يورملق هب اهنت رگا ینعی .دراد يژولونیمرت
 .دندرک هفاضا نآ هب ارNatural ،درک ادیپ شیازفا یعیبط ءاشنم و یعیبط هشیر اب اههرطاخم ۀنماد اهدعب نوچ اما .دندرکیم
     هژاو اـب رتـشیب تـعیبط ثـحب هک میوشیم هجوتم ،مینک ریبعت ار لاکیزیف و کیزیف هشیر و میدرگرب لبق لاس05-04هب رگا
  ياـه   هدـیدپ اـب قاـبطنا ناونع هب لبق ۀهد راهچ ای هسNatural ثحب اریز .تسینNatural ثحب و دراد طابترا لاکیزیف
.دننکیم دای نآ زاNatural Hazardناونع تحت مه نونکا و دوب شرتسگ هب ور یعیبط ياههرطاخم و یعیبط

     یتیلاـعف اـی تـیعقوم ،دـنیارف ،هدیدپ ،هعقاو کی ،تیعقاو هکنیا ،لوا هلحرم رد ؟تسیچ میراد درازه زا ام هک یفیرعت
ت ـعَقو  اذا( ثـحب مه نآرق رد لاثم ناونع هب .دنتسه هدش کیکفت دراوم نیا همه ینعی ،دراد انعم کی عقاو یترابع هب .تسا
    یـنعی ،یگدـنز کـی يارب تسا نکمم ياهعقاو لاح .دیوگیم ار"یفورت ساتاک" تیهام اب ياهعقاو هک تسا هدمآ )تعقاو
      تـسد زا ار يردـپ اـی ،دـشاب هداد تـسد زا  ار يرداـم ياهداوناخ هکنیا رب ضرف  ًالثم ،دشاب فورتساتاک یگداوناخ یگدنز
  و هـلزلز    ثـحب ًالثـم .دوـشیم کیفورتساتاک دادخر و هثداح راچد هعماج زین ینامز .تسا فورتساتاک هثداح کی نیا .دهدب
.دشاب فورتساتاکهعقاو هک دشاب گرزب ردقنآ شسایقم دناوتیم ،دندومرف هراشا عراز رتکد ياقآ هک ییاهدرگزیر
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  یهاـگ هک ار هدش دلوتم ياههقلخلاصقان هنومن ناونع هب  نمجنا نیا .میراد یسانشهدیدپ نمجنا ناونع تحت ینمجنا
          عوـقو هـب هـک مـه تـقو رـه و تـسا مـک شعوـقو عقاو رد هک يزیچ ینعی .دمانیم هدیدپ ار دنرادن اپ ای و شوگ ،مشچ
  تـحت و نیمز ياهراشف ریثأت تحت هک تسا ردان دراوم زا ،نیمز هب گنس باهش تباصا رب ضرف ًالثم تسا ردان ددنویپیم
  ،هلاـس04 ،هلاس03 تشگزاب ةرود کی رد قطانم زا یضعب رد هک نیگنس ياهنافوط .دهدیم خر يدیشروخ ياهراشف ریثأت
 .دنتسه ردان ياههدیدپ ءزج رتشیر01 ،رتشیر8 ،رتشیر9ً الثم گرزب سایقم اب ییاههلزلز ،دنیآیم هلاس001 و هلاس05

       اـی عاـمتجا  لاـح طیارـش زـین تـیعقوم زا روظنم .دروآیم دوجو هب ار هرطاخم و دریگیمربرد ار متسیس مامت دنیارف
   راـنک رتـشیب مدرم یناتسبات طیارش رد ،دیایب ناتسباترد یبالیس ای ناتسمز رد ياهلزلز رگا هنومن ناونع هب .تسا یعیبط طیحم
 ود ،تیعقوم ود رد یبالیس ياههنهپ ینعی ،دننکیم هدافتسا اههناخدور هیشاح زا رتمک مدرم ناتسمز رد اما دنتسه اههناخدور
.ددرگیمرب یعیبط ياههدیدپ نآ هب دراوم نیا ۀمه دیشاب هتشاد رظن رد نیاربانب .دشاب هتشاد دناوتیم ار یتوافتم هجیتن

   رـگید لئاـسم و دشاب هس هب کی بیکرت ،هس هب هس بیکرت ،ود هب ود بیکرت ،دشاب دراوم نیا زا یبیکرت دناوتیم تیلاعف
   هارـمه هـک ییاهینزهنامگ نیا ًالثم ای ،دنک دیدشت ار یعیبط يدادخر دناوتیم ياهتسه راجفنا هنومن ناونع هب .ناسنا راتفر ای
.دوشیم بوسحم تیلاعف دراوم نیا .دنک ینیرفآشقن نیمز ياهتیلاعف دیدشت و نیمز شزرل رد دناوتیم ،تسا اههزرل اب

  هدودز هـک ییاهلگنج .دنک دیدشت یعیبط طیحم رد ار اهراتفر زا ياهعومجم دناوتیم دوشیم هدز هک یگرزب ياهدس
  لـباق روـ ط ه    ـب تـسا نـکمم و دوـش   یـم بوـسحم اـهتیلاعف ءزج زین یگدنز ياهراک يارب اهلگنج ندرک كاپ ،دوشیم
   ثـحب رد هـک يا     هـعماج لـثم دنتـسه هـعماج زا یـشخب مدرم .دشاب هتشاد تراسخ طیحم و هعماج،مدرميارب ياهظحالم
         یـتقو یـلو .تـسین ناـمروظنم زاـگ هـن و قرـب هـن ،اهنابایخ هن رگید ،مدرم مییوگیم یتقو .مینکیم حرطم یسانشهرطاخم
    تـسا يزـیچ رـه لماش نینچمه .تسا حرطم ناشيونعم تیکلام ،ناشییاراد ،ناشیاهنابایخ ،مدرم ثحب  هعماج مییوگیم
 ،فیرعت نیا .تسا یعیبط طیحم ای طیحم نآ،طیحم يور ای ،دنشاب هتشاد يزیچ هچ ،دندرک مهارف ناشدوخ یگدنز يارب هک
    زا شـخب نـیا رد ،میـنک یـم یسانشهرطاخم ثحب یتقو اریز میوشیمن جراخ ورملق نیا زا ام ،تسا هرطاخم یناهج فیرعت
     ،عوـقو لاـمتحا ساـسا رـب میداد حیضوت ای میدرک ثحب نآ دروم رد لوا شخب رد هک  هچنآ لاح .مینکیم راک رتشیب ورملق
   تاـیبدا رد هـک دنچره .تسا يروئت کی نیا ،تسا مدقم نامرد رب يریگشیپ هک دیاهدینشً امتح .تسا يریگشیپ و ینیبشیپ
 يا  يوـق هداـعلاقوف یتیریدم يانبریز هک يروئت کی .دیآیم باسح هب يروئت کی لصا رد یلو تسا راصق هلمج کی ناریا
   هـب هاـگ  چیـه ،میرـیگب هدیدان ار يریگشیپ یلو میهدب هعسوت ار نامياهناتسرامیب و اههاگنامرد یلعف طیارش رد رگا ام .دراد
.میسریمن تیقفوم

  .تـسا ... و تاجن و دادما ،هلزلز زا یشان ياهیبارخ زا رتهب ،هلزلز زا يریگشیپ ینعی ،تسا مدقم نامرد رب يریگشیپ
   نـیا .میـنک یـم زکرمتم يریگشیپ و ینیبشیپ ،عوقو لامتحا ساسا رب ار یلصا راک ،یلو .مینکیمن یفن زین ار لئاسم نیا هتبلا

   هـچ ،دـینک    یـم هـظحالم تاـقوا یهاـگ ياهمانزور تایبدا رد مه هزورما .تسا مهمرایسب یسانشهرطاخم رد يدیلک هژاو هس
         نـیا ...،تـسا هـبقرتمریغ ثداوـح ناوـنع تـحت ،دـنهدب صیـصخت دنهاوخیم هک ياهجدوب شسلجم ریغهچ و شسلجم
    اـب ارـیز میرادـن يا  هدـش یـنیب شیـپ لباقریغ هثداح چیه رگید هک یلاح رد  تسا هدش ینیبشیپ لباقریغ ینعم هب ،هبقرتمریغ
       نیـمه زا هتـسد کـی مـه یـعیبط ياـه  هرطاـخم .تـس ا یـنیبشیپ لباق زیچ همه ،اهشناد و اهرازبا ،يروانف دشر هب هجوت
  ار ناـفوطهلزلز يولج هک تسین نیا يریگشیپ ینعم اما و تسین يریگشیپ طیارش و ینیبشیپ زا رود هب هک تسا اههرطاخم
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   هـچ امـش دهد خر نادنبخی رگا ًالثم .دوش دراو تسا نکمم هک مینک يریگولج ینایز زا هک تسا نیا شاینعم هکلب میریگب
  اـپ و تسد یگتسکش ،دینک مک ار نادنبخی زا یشان بیسآ هکنیا يارب دشاب ینادنبخی زور ،زور کی رگا ًاتعیبط ؟دینکیم راک
    تدـم اـی دـینک یـم لیطعت ار راک ای زور نآ هک هدرک تباث هبرجت ،دیشاب هتشاد رتمک یگدروخامرس و فداصت ،دیشاب هتشادن
 هک يزیچ کی ،یهالک ،يرتچ ،ییوتلاپ ،یسابل ،هفاضا تازیهجت زا ياهعومجم اب ای ،دینکیم ادیپ روضح نوریب رد ار يرتمک
.دینکیم زهجم ار دوخ ،دنک رود امرس نآ زا یشان ياهبیسآ زا مکتسد ای ،دهدب تاجن امرس نآ زا ار امش دناوتب

    امرـس زا ار یناـبایخ ياـهطیحم میناوتیمن هک ام .میرادن امرس هب يراکً الصا ام .تسا يریگشیپ نامه هدرب مان ۀنومن
     دـنچره .میـنک يریگـشیپ میناوـتیم اما ،دوش مرگ نابایخ هک مینک نشور اهنابایخ رد يراخب عقاو رد میناوتیمن .مینک ظفح
 طیـحم یتمالس ثحب اجنیا رد .مینک يریگشیپ و میزاس مواقم ار اهنامتخاس میناوتیم اما ،میریگب ار هلزلز يولج میناوتیمن
.تسا ناسنا میمصت تحت ،میورب شیپ رطخ تمس هب ام هکنیا ثحب .تسا حرطم ناسنا یتمالس ای

   یـکی ،دـنک   یـم ادـیپ یـصاخ یگژیو ،اهرتماراپ نیا زا عون دنچ ای کی ساسا رب هرطاخم ؟تسیچ هرطاخم ياهیگژیو
 مدرم ،دوش رهاظ نارهت رد رگا درگزیر ات هس ات ود ؟دراد يایگژیو هچ هرطاخم ناکم ای عوقو .تسا شاهرطاخم عوقو ناکم
      شهاـک هـک دـشاب يرـگید ياـج رگاً الثم تسا نکمم .دنشاب وجوتسج کی لابند هرخالاب هکنیا رد دنکیم لاعف رتشیب ار
  یـسک تول رد هکنیا لیلد هب دیایب تول رد رگا اهدرگزیر ًالثم .دشاب هتشادن دوجو اهکیرحت نیا دشاب هتشاد دوجو تیعمج
   یـناوارف ،میـنک یـم هاگن ناتسزوخ ای نارهت هب رگا اما .درادن یپ رد ار نآ زا یشان ياهکیرحت و اههرطاخم ،دنکیمنیگدنز
   نـیا هـک دنراد دوجو زین ییاهناکم هتبلا .دنراد یپ رد ار یتالکشم و يراتفرگ  زور563 زا زور06  لقادح یط ،اهدرگزیر
       هـب ور رادـقم نـیا رـگا و تـسا رادـشه و رطخ گنز دیسر زور16 هب زور06 نیارگا .دنکیم ادیپ شیازفا اهنآ رد تبسن
4  هـب و دوب زور3 ای .دیسر زور3 هب و دوب زور2 رگا یتح ،زور06 يارب طقف هن .دوش يزاسهراچ دیابً امتح .دشاب شیازفا
   هدهاـشم تـبون5  رد هـکنیا رب ضرف ،زور563 عومجم رد ار اهدرگزیر رثا ًالثم نارهت رد .دوش يزاسهراچ دیاب ،دیسر زور
   نـیا هـب دناوتیم و دراد قرف ،دشاب يرابغ نامزور03 ای نامزور3 ام هکنیا .دسریم تبون51 هب ناتسزوخ رد یلو مینکیم
  رـه اـی دشاب نافوط ،دشاب نافوط و لیس ،هلزلز هکنیا ینعی دشاب هتشاد طبر هرطاخم عون سپس و ناکم نیا یگژیو ای ،ناکم
    اـت هـک ناتـسکاپ ياهرهش زا ات11 رد داد خر ناتسکاپ رد هک یبالیس ًالثم .تسا حرطم زین شایگرزب سپس  .رگیدةرطاخم
      هـب ...تـسش ار دنتـشاد تـیلاعف ،دـندرکیم دتس و داد ،1002 لاسرد و یگدنز اهرهش نآ رد يدایز دارفا ،شاهتشذگ بش
  ار تـیعمج رفن05اب ییاتسور تسا نکمم یکچوک لیلد هب دهدیم خر ناریا رد هک ییاهبالیس .تشاد هک يایگرزب رطاخ
     ار لیـسناتپ نیـمه نارـیا رد اـه  بالیـس یـگرزب .میرادن ار یگرزب و لیسناتپ نیا ام هک تسین نیا شاینعم نیا .دربب نیب زا
 هچ  تسین مولعم .دهدب خر زاوها رد یگرزب بالیس نیا رب ضرف رگا هک متسه زاوها نارگن هشیمه نم هنیمز نیا رد .دنراد
    خر مـه دورـمق يور دـناوتیم ،داد خر ناتسکاپ رد هک ییاوه ندش هکولب نامه . دیآیم شدایز ةزوح لیلد هب زاوها رس رب
   نیارباـنب و هدرـک گرزب ار اهنآً اتعیبط هک  .دهدب خر مه دور دیفس يور دناوتیم ،دهدب خر مه نوراک يور دناوتیم ،دهدب
.دربیم نیب زا ار يرتشیب ياهناکم

  زا یـکی دروم نیا .تسا هتشاد هارمه یبوسر تابیکرت هچ دهدیم خر رگا یبالیس ًالثم .تسا داعبا  ،رگید مهم ۀلئسم
  .دـشاب هتشاد مه ار ینورکام تارذ ،دشاب هتشاد ار ینورکیم تارذ ،دهدیم خر هک اهدرگزیر ًالثم ای .تسا هرطاخم نیا داعبا



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

68

  و اـه یـگژیو ءزج نیا .دروایب ار اههسام دوخ مه ،رابغ مه داب هک يوحن هب ینعی .يرتمیلیم4 ،يرتمیلیم3 ،يرتمیلیم2ً الثم
  .تسا داعبا ای

    هدوـب دـنچ ناـش یـگرزب و تدش ،دنریگیم رارق شجنس دروم  عقاو رد هک ییاههلزلز .تسا تدش دعب ،يدعب ۀلئسم
   لاـثم ناوـنع هب هک دشاب ینامز ،دشاب لیطعت مایا ،دشاب زور ای بش هکنیا :؟تسا هدوب یماگنه هچ زین نآ عوقو نامز ؟تسا
    دجاـسم هـک دـینیب یـمً اعطق میوشیم مرحم مایا ،اعوسات و اروشاع مایا هب کیدزن نونکا .دراد دوجو یصاخ یعامتجا مسارم
   رتـشیب تاـفلت دهدب خر بالیس و دنشابترفاسم رد مدرم هک دشاب دیع مایا .تسا نامز کی نیا ،تساهتیعمج زا هتشابنا
 نارهت رد هکنیا ؟دهدیم رارق ریثأت تحت ار یتیعمج هچ هکنیا .دراد رارق ریثأت تحت زین تیعمج دعب صوصخ نیا رد .تسا
       رد ًالثـم هـکنیا اـی .تـسا رـفن نوـیلیم3  تـیعمج هک دهد خر زاوها ردً الثم هکنیا ای ،دشاب ینویلیم01 تیعمج و دهد خر
  .تسا هرطاخم ياهیگژیو ءزج تیعمج تبسن .دهد خر ،تسا يرفن رازه007-006 تیعمج هک نادهاز

  هـک يا  هـلزلز ًالثـم .دنریگیمن رارق اههدیدپ ریثأت تحت تبسن کی هب مدرم ۀمه .تسا ریثأت تحت مدرم دعب رگید ۀلئسم
    یـسک اـما ،دریذـپب يرتمک ریثأت و دنک يزاسمواقم و تسا رادروخرب بسانم یلام طیارش زا هک یناسنا  تسا نکمم ،دیآیم
     یلاـم ظاـحل زا هـک یـسک یـنعی .تسا رتشیب شايریذپریثأت ،دنکیم یگدنز مک ماکحتسا اب ۀناخ کی رد تنکم و رقف اب هک
       یـضعب دـنچ رـه ،دـشخب تاـجن اـه   بالیـس اـی اـه هـلزلز ،اههسام لباقم رد یقیرط هب ار دوخ دناوتیم دراد یبسانم عضو
     لاـح رـه هـب دراد دوـجو لوپیب مه و رادلوپ مه ،هدیدبیسآ نیب ینعی ،دریگیمربرد ار دارفا زا يرایسب یعیبط ياهدادخر
    دراوـم .دـنراد اـه   ناـیرج هـنوگ نـیا هب دورو يارب يرتشیب یگدامآلوپیب دارفا رگید فرط زا .تسا رتشیب اهلوپیب تبسن
  .دشاب توافتم دناوتیم ،دنشاب یتاناکما و هیامرس،گنهرف هچ اب مدرم هکنیا ریثأت تحت هدربمان

        طـسوت تـعیبط ارـیز ؟ارـچ ،میـنک هـجوت يرـکف ياهشرگن هب دیاب ،مینک هاگن رتقیمع ار هلئسم يرادقم هکنیا يارب
  گـنهرف  ،رـکفت هب هتسباو مه اهناسنا .دریگیم رارق شجنس دروم اهناسنا طسوت مه شیاههرطاخم ،دوشیم هعلاطم اهناسنا
  .دنتسه ناشبهذم و

      رارـق ثـحب دروـم ار نیـمز یـعیبط راتخاس مه رکفت نیا ،تسا راتخاس رب ینتبم رکفت ،اههرطاخم هب يرکف شرگن رد
    نارـیا یعاـمتجا راتخاـس ای ؟تسا هرطاخم دعتسم رادقم هچ ناریا نیمز راتخاس هکنیا ًالثم،ار یعامتجا راتخاس مه ،دهدیم
  .دوشیم ثحب اجنیا رد مه اهتموکح راتخاس یتح ،تسا هرطاخم دعتسم رادقم هچ

      ،تـسا راـتفر رـب یـنتبم رـکفت مود ؟دنشاب رثؤم هرطاخم شهاک ای شیازفا رد دنناوتیم رادقم هچ اهتموکح راتخاس
  لـباقم رد ام راتفر هنوگچ ای ؟میشاب هتشاد میناوتیم يراتفر عون هچ هرطاخم کی لباقم رد ام ؟تسا تروص هچ هب ام راتفر
    رادـقم هـچ ،راـتفر رظنم زا .تسا حرطم هیمورا ثحب هنومن ناونع هب ؟دوشیم یعیبط هرطاخم کی داجیا ثعاب هرطاخم کی
   هدوـب راتخاـس هب طوبرم رادقم هچ و ؟تسا رثوم ینونک تیعضو رد دننکیم یگدنز هیمورا ةزوح رد هک اهنیشنهیمورا راتفر
؟تسا

   نودـب یگدـنز چیه و طیحم چیه ام .تسا يوق و ملسم یلصا تسا یگدنز ریذپانبانتجاشخب ةرطاخم هکنیا رکفت
 ینعی .دوریم تمس مادک هب فصن زا تبسن نیا هکنیا مهم ؟تسا رادقم هچ هرطاخم تبسن هکنیا مهم اما .میرادن ياهرطاخم
  تـسا تکرح لاح رد ود هب کی زا ؟دنکیم تکرح کی ياهنم تمس هب هکنیا ای دنکیم تکرح کی هوالعب فصن تمس هب
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              شـخب هرطاـخم هـک میـنک لوـبق دـیاب لاـح نیـع رد ؟راـهچ رد اـی ؟تـسا فـقوتم هـس رد ؟تسا فقوتم ودرد هکنیا ای
   .تسا یگدنز ریذپانبانتجا

  نـیا  لیدـعت يارب دناوتیم هک تسا یلئاسم زا رپ ام راعشا و تایبدا .میراد هلئسم نیمه يارب ار نید و اعد ام هزورما
   ار یـشیاسآ و هاـفر نآ زا یشخب هکلب ،هدوبن هفرم ادتبا زا ،دنک هبرجت ار هافر اهنت هک تسا هدماین ناسنا هرخالاب .دشاب لئاسم
.دراد اههرطاخم اب هک تسا یلماعت اب هزرابم يارب دنکیم بسک هک

   مـک اـه هرطاـخم یهاوخیم هچنانچ رگا هک دیوگیم رکفت نیا ؟دیوگیم هچ و تسیچ"سوکعم شیامآ" رب ینتبم رکفت
     درـس اوـه رـگا .تـسا یندش رما نیا هک دزرلن تاهتخاس هک زاسب يروط ،دنازرلیم هلزلز رگا ینعی .نک لمع سوکعم دوش
51      یناوـتب هـک نـک يروـط ار تدوـخ ششوپ وت ،تسا هجرد3 ياهنم اوه .دوشن تدرس هک شوپب سابل يروط ،دوشیم
     .دوـش رـتمک یگدوـلآ نـیا هک رادهگن هزیکاپ ار اهبآ نیا يروط دوش یم هدولآ بآ رگا .ینک نیمأت ار تندب ترارح هجرد
  دـنک  یـم داـجیا هبذاج يورین اب هک یسوکعم هزرابم رد دنک زاورپ دهاوخیم هک ییامیپاوه .دنیوگیم سوکعم شیامآ ار اهنیا
.نک لمع ورین نآ قوفو هفاضا ار تايژرنا وت اما دشکب نییاپ هب ار زیچ همه دناوتیم هبذاج يورین .دنک زاورپ دناوتیم

       ناـمراتفر مـه و نامراتخاـس مـه میریذـپب یـنعی ؟تسیچ ینعم هب یبیکرت يریگشیپ و ینیبشیپ مدقت رب ینتبم رکفت
.میربب شیپ ار اهنیا یبیکرت لکش هب و میشاب هتشاد سوکعم شیامآ هکنیا مه و تسا ریذپانبانتجا

      هزورـما تـسا نارـحب تیریدـم ثـحب نیا  .تسا مدقم نامرد رب يریگشیپ ثحب دننامه نارحب تیریدمرب ینتبم رکفت
    شـخب رد هـچ رـه .دننکیم لابند ار رکفت نیا ،دننکیمن مهارف ار لماک نامرد اهدرکراک الاح دنچ ره هک ینامرد ياهرکیور
     اـب طاـبترا رد ،اـم ياـه   هـمانرب ،اـم تـسای   س هـچنانچ رـگا و ،میرـیگ یـمن یبوخ هجیتن مینک يراذگهیامرس نارحب تیریدم
       در دـصق هـتبلا .تـفرگ میهاوـخ نارـحب تیریدـم زا يرتهب جیاتن ،دشاب يریگشیپ و ینیبشیپ تمس هب یعیبط ياههرطاخم
      ثـحب دروـم نـیا رد اهوجـشناد اـب اهتقو یهاگ نم .تسا راک نایاپ هکلب تسین راک ۀمه نآ اما ،مرادن ار نارحب تیریدم
  يدارـفا ،درک ادیپ ققحت رطخ یتقو یلو ،دوشن یهتنم رطخ هب مینک شالت دیاب ،تسا هرطاخم ثحب یتقو میوگیم و منکیم
  و شالـت مامت ام .دهدیم خر تبیصم ثحب زا دعب نارحب هلئسم .درک يرادهگن اهنآ زا دیاب و دناهدز تبیصم اجنآ هک دنتسه
    ،یـطیحم یـسدنهم ماـظن ،يراذگنوناق ماظن ،يزیرهجدوب ماظن هچنانچ رگا ینعی ،لوا شخب يور میراذگب دیاب ار ناميژرنا
  و یـنیب   شیـپ تمـس هـب ینعی ،دشاب هیضق لوا شخب تمس هب داعبا همه رد ،یشزومآ ماظن ،یگدنز کبس ینعی یگدنز ماظن
  رد رـگا .دوـ ش یـم مک مه نامیاههنیزه و تسا نارحب تیریدم دعب و تبیصم تیریدم ثحب هب يرتمک زاین ،دشاب يریگشیپ
  ناـم  یناـمرد ياـه هـنیزه زا يرایسب ،تسا رتمهم ندش رامیب زا يریگشیپ میشاب هدرک كرد میراد هک ياهلاس08-07 یگدنز
  اـه    هـناخ زا يرایـسب رد نوـنکا .میـناد   یـم يریگـشیپ و یـنیبشیپ رب مدقم ار ینامرد درکیور هنافسأتم ام یلو .دیآیم نییاپ

   تـیمها ناـمرد شخب هب ام ینعی نیا .تسا هدشن هدافتسا ًالصا و هتشذگ فرصم خیرات ییاهوراد زا رپ ییوراد ياهقودنص
.میداد

:تسا ریز حرش هب هک میراد ییاهيدنبهقبط ،یسانشهرطاخم ثحب رد
 د وـجو يدیدج و مهم رایسب لئاسم تمسق نیا رد ،دوشیم یبورکیم و ییایمیش ياههرطاخم لماش يدنبهقبط عون کی-

        رد صوـصخ هـب .مـیراد نآ ةراـبرد یـمک شـناد ،نآ هـب التبم دایز دارفا دوجو اب نینچمه ،دنتسه زین ریگارف هکدنراد
     لئاـسم زا یـصاخ عوـن هـتفای   هعـسوت ياهروـشک منـک یـم ضرع دعب هک یلیلد هب .دنتسه هتفاین هعسوت هک ییاهروشک
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  ياـه  هرطاـخم ،اـهه    رطاـخم زا شـخب کـی سـپ .رگید صاخ عون هتفاینهعسوت ياهروشک و دنراد ییایمیش و یبورکیم
    اـت تـسه دـصر لباق جوز کی يود هب ود یگدنز زا یبورکیم و ییایمیش ياههرطاخم نیا .تسا یبورکیم و ییایمیش
   و ییایمیـش ياـه    هدـنیالآ عباـنم ماـمت هـکنیا دیدج تسایس نونکا .رهش و نابایخ ،نامتراپآ ،هداوناخ ناونع تحت هکنیا
 تسین رنه ،طابر دشر لصا نوچ .دننکیم لقتنم اهطابر هب ناش يراک فیاظو و رود یگدنز ياهطیحم زا ار یبورکیم
  اـههرطاخم شخب زا اهناسنا ندرک رود لصا هلکب ،تسین یعونت و یقلمت و يرنه هدافتسا و هنادنمرنه ياهراک يارب و
.تسا

 ،دادیم  خر مق نابوتا رد هک ياهثداح و دادخر ثحب رد .تسا يرازبا و يروانف ياههرطاخم يدنبهقبط رگید عون-
 هب مه ار شایشخب کی و رازبا هب دیاب مه ار شایشخب نونکا اما ،دنتخادنایم هدننار ندرگ هب ار زیچ همه نونکات
 ،   میـنک زاورـپ ،هدـش یط نآ درادناتسا زاورپ فرصم ًالثم هک ییامیپاوه اب ام یتقو تسا یعیبط .داد طابترا يروانف
   هـب .دـنک  یـم ادـیپ شیازفا نامکسیر ،مینک تکرح درادناتساریغ نیشام اب رگا تسا یعیبط .دوریم الاب نامکسیر
.دنکیم ادیپ شیازفا نامیاههرطاخم یترابع

     رـه هـک یعاـمتجا ياـه يراـجنهان عقاو رد و یعامتجا ياهيراکهزب .تسا یناسنا ياههرطاخم يدعب يدنبهتسد-
  ،اـه        يرادرهـش ،هـعماج دوـخ ،یلاـع شزوـمآ ،شرورـپ و شزوـمآ ۀـغدغد هزورما ،تسا راتفرگ نآ هب ياهعماج
.تسا لئاسم عون نیا اهارسداد ،اهيرتنالک

یعیبط ياههرطاخم-
      ناـشن ار يریوـصت نـم لاـح .مـیور  یـم شیـپ شور و هدیا نیا اب و يدنبهقبط نیا اب ياههرطاخم ثحب ریز رد
     ،يرواـنف ؟تـسا مادـک هورگراـهچ ،دراوم نیا نیب زا ؟تساههورگ نیا زا کی مادکدروم نیا امش رظن هب ،مهدیم
...یبورکیم و ییایمیش ،یناسنا

....تسا ناسنا یلو تسا طوبرم يرگید تیلم هب شتیوه الاح هک تسا تسرد ،دنکیم یگدنز هک تسا یصخش نیا
 میداد هزاجا وا هب رگا اما .مینکیم رکف مه نامدوخ ناکیدزن يارب ،میدرک رکف وا يارب رگا ؟میدرک يرکف هچ وا يارب ام

      نآ هـب میدرـگرب رـگا و .میدـش لـئاق توافت کی اجنیا رد ،متسین زاجم نم و دنهدب ماجنا ار راک نیا دنتسه زاجم ناشیا هک
       رـگا لاـح .تـسا دوـجو مـه ناـشیا يارب ،ناسنا تمارک ثحب .تسین حرطم یبتکم نینچ رد ،میدقتعم نآ هب ام هک یبتکم
  ،تـسین اجنیا شدوخ هک لاح اما .دشاب هتشاد مه يرگید ياضاقت دراوم نیا تسا نکمم یعیبط روط هب دشاب اجنیا شدوخ
  دروـم نیا ،نیاربانب .دراد يرظان ،يرادرهش قیرط زا ناشیا ًامتح ،دراد یلوئسم و راکبحاص ناشیا ًامتح ،مینیبیم هک ام یلو
.مینیبیم ار نآ مه زور ره ام و تسا کچوک مه یلیخ ...،دراد ار ییایمیش يروانف یناسنا دعب نوچ ،دشاب یبیکرت دناوتیم

؟تسیچ سکع نیا هب عجار ناترظن
...تسا مه يروانف ،تسا یبورکیم ،تسا ییایمیش ....

   یـکی نـیا ،دازآ داصتقا ماظن کی اب دوب نابایخ رد یکی نآ .دشابیم توافتم طیحم ود رد یلو تسا یلبق دروم نامه لثم
       شراـنک رد هـک تـسا هاگـشناد يزـکرم نامتخاـس ،دینکیم هظحالم سکع رد هک ار ینامتخاس نآ ،تسا هاگشناد طیحم رد
     هـک تـسا ییوجـشناد شراـنک رد نینچمه  .دشاب رود ییایمیش ياهیگدولآ نیا زا دیاب هک ییاهباتک ،تسا عجرم ياهباتک
.روایب و رادرب ار ترازبا متفگ وا هب نینچمه و دیایب مداد هزاجا وا هب نم هک تسا هاگشناد طیحم رد ،دنکیم رکف دراد
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؟دراد لاکشا راک ياجک ؟تسین يریگشیپ دنمزاین ؟تسین ینیب شیپ دنمزاین ؟تسین تیریدم دنمزاین دراوم نیا لاح

  ار یـشنماخه ناریا رگا نوچ،میرادن ار یشنماخه ناریا هک مینکیمرکش ار ادخ فرط کی زا ،میراد ناریا مان هب يروشک ام
      .میدوـب هـجاوم يرتـشیب تالکـشم اـب نونکا میتشاد زین ار یناساس ناریا رگا یتح ای و دوب رتشیب رایسب نامتالکشم ،میتشاد
  هـب فرط کی زا هک دوب یناریا ،شویراد نامز ،ناتساب نامز ناریا هک دینادیم ،دراد یصاخ یناکم ياهیگژیو ام ناریا نونکا
   دروـخ فـسأت دیاب هتبلا .تسین هعومجم نآ ةدیکچ رگید ناریا زورما اما ،ناتسودنه هب مه رگید فرط زا و دیسریمایناپسا
      هـک میـشاب هتـشاد يروـط میتـسناوت  یـم ،میتـشاد ار نآ رگا هک مینک رکف دیاب فرط کی زا یلو ،میرادن ار نآ زورما ارچ هک
؟دوش رتمک نامیاههرطاخم

     .پـلآ ناوـنع تـحت مـیراد يا هدروـخنیچ هوک هتشر ام .مینادب ار شتیعقوم دیاب تسخن میراد نونکا هک ار یناریا نیا لاح
 ود یگدروخ شوج لحم ؟تساجک پلآ .تسا هدش عقاو پلآ هوک هتشر نیا زا تمسق مادک رد ناریا مینادب هک تسا بوخ
 ار پلآ هوک هتشر ،هدمآ الاب نیمز ،دناهدروآ راشف ،هدروخ شوج"یکینونکت" گرزب هحفص ،یسانشنیمز گرزب ۀحفص هس و
.دوشیم رتشیب شعافترا و رتالاب دیآیم مه نیا دنروایب راشف رتشیب اههحفص نیا هچ ره و هدروآ دوجو هب
؟تسا پلآ نیا زا تمسق مادک ناریا

   اـم .میدوـب اپورا تیعقوم رد دیاب میدوب یم پلآ برغ رگا .میدوب نیچ تیعقوم رد دیاب نونکا ،میدوب پلآ قرش ام رگا
  هـک تسا یلامش هرک مین لامش و هیسور تمس هب شلای کی ،دراد لای ود ،پلآ هوک هتشر نیا هزات ،میتسه پلآ ینایم شخب
  يداـیز يانعم نیا و میتسه ینایم پلآ یبونج همین رد ام .تساوتسا تمس هب مه شلای کی .تسا هدروخ نیچ هوک کی لثم
       نیـمز نـیا زا یتمـسق هـچ رد اـم دـنادب هک تسا مهم ،دنک یسانش ناریا ،دنک یسانشروشک دهاوخیم هک یسک ینعی .دراد
  ،دـنروآ یـم راشف مه هب هحفص ات3 ،میتسه ام هک ییاجنیا هکنیا مود .میراد رارق نیمز هرک مین  زا تمسق مادک رد و ،میتسه
-هحفص کی هک دیوشیم هجوتم دینک هاگن ارنیمز ياهیکیتونکت و اهیگتسکش و اهیگدروخ نیچ شخب نآ رگا امش ینعی
   ماـن هـب يا     هحفـص .تـسین اـم تـسد ارـیز درک مه مک ار نآ دوشیمن و دروآیم راشف ناریا هب ناتسودنه هحفص مان هب يا
   هـب تـسه مه يرگید ۀحفص .درک يراک ناوتیمن  مه شلباقم رد و دروآیم راشف ناریا هب مه نآ هک تساقیرفآ و ناتسبرع
   لـیلد هـب هک .دورب هیسور تمس هبراشف دراذگیمن ینعی ،دنکیم عفد ار راشف مه یمک و دروآیم راشف یمک هک ،هیسور مان
    لاـح رد هحفـص نـیا هک .تساپورا مه هحفص کی .مینکیم عمج نامدوخ رد هرابود ار نآ دراد نیمز هک يراتخاس تمواقم
  پاپوـس کـی هـ ک اهنکمرگبآ نامه لثم .دوشیم بوسحم ناریا يارب نانیمطا پاپوس کی رما نیا هکتسا ام زا ندش ادج
      مـه نارـیا نیـمز ناـنیمطا پاپوـس .دوش جراخ مرگ بآ و هدومن لمع دوشیم دایز راخب هک یتقو يارب دنراذگیم نانیمطا

   ردـقچ هلـص    اف نـیا و راـشف نـیا اـما .دریگیم هلصاف ناریا زا جیردت هب مادم اپورا هحفص نآ نوچ .تسا ناریا برغ لامش
    هـب ،تـسا هدـش ناسنا هافر دهم ،تسا هدش ناسنا دهم نیمز هک نونکا .رتمیتناس5 ،رتمیتناس4 ،رتمیتناس3 ًالثم یلاس ؟تسا
     اهراـشف ،هدوـب يرتـشیب ياـه تـکرح ،اهتکرح نیا ،یسانشنیمز خیرات رد یلو .تسا رتمیتناس5 و رتمیتناس3 نیمه لیلد
.دشاب هتشاد شمارآ هکدادیمن تصرف هایگو ناسنا هب هک يروط ،هدوب رتشیب

 .تسا یترارح یتظافح ریثأت تحت هقطنم رد ناریا يریگرارق مه رگید لیلد
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     نیگنـس و کبـس نیـمه .تـسا ناریا نیمز ریغتم نیگنس رایسب اهیلاگچ اب یگنس یحطس ياهششوپ زین يدعب تلع
   ار گنـس کی ،الاب  ار اج کی  و دربیم نیئاپ ار اج کی .دنکیم رتشیب ار نیمز شوج و بنج ياهیال لکش هب اهگنس ندش
.دنراد اهگنس نیا هک یفلتخم ياهیلاگچ رطاخ هب ،دهدیم تکرح بونج تمس هب ار گنس کیو لامش تمس هب

     نـیرذآ گنـس يور دـیایب ناـفوط رگا هک ،تسا ناوج یسر و ینرام ،یکمن ،یبوسر ياههنهپ شرتسگ مه يدعب لیلد
    هـب ار اـهنیا ،ناوـج یکمن و یسر ،ینرام ياههسام يور دنکیم دروخرب نیا نوچ اما ،دیآیمن ياهسام بوخ هک دریگب رارق
.دننکیم تکرح دنتسه تسس هک مه اهنآ و دهدیم وشتسش یتحار

.تسا يدعب ببس زین ناریا یمومع یفارگوپوت
   لـثم دوـشیم یفرعم یسانشنیمز هک هچنآ نامیسانشهنوگ رد ،مینک یسانشهنوگ دیاب ار یعیبط ياههرطاخم ثحب لاح

  و اـه  نـمهب و اـه   بالیـس لـثم ،دوـش    یـم بوـسحم کیژولوردـیه هـک هچنآ .میراد ار ياهنماد تکرح و ناشفشتآ و هلزلز
 و مرگ ياهداب جوم و هقعاص و نافوط و یلاسکشخ لثم دوشیم بوسحم يوج هک هچنآ .میراد مه ار یلاچخی ياهتکرح
  هـک میونشیم اهتقو یهاگ ،هدز امرس ار شتالوصحم همه لیبدرا هک میونشیم اهتقو یهاگ .میرادزین ار درس ياهداب جوم
      امرـس درـس داـب جوـم ،دـنز  یـم شـتآ مرگ داب جوم .دیآیم مرگ داب جوم ،دیآیم درس داب جوم ،هتفرگ شتآ شلگنج نالیگ
      سـپ هرود دـنچ رـه رزـخ ياـیرد ،ایرد و هچایرد ياهبآ حطس رییغت لثم ،یمانوس لثم ،تسا ییایرد مه یهورگ .دنزیم
    نـیا بوـخ ...و روـط نیـمه مه سراف جیلخ و نامع يایرد .تسا هتشاد يورشیپ و يورسپ هرود دنچ ،دیآیم شیپ ،هتفر
.تسا یهایگ يژولوکا یمکو تسا یعیبط ياههرطاخم مه دراوم
     ،درـگزیر .دـشاب يوـج مـه ،کیژولوردیه مه ،یسانشنیمز مه هکنیا یبیکرت ثحب .تسا یبیکرت يرادقم ،ناریا مینیبب لاح
   هـک تـسا يداب نایرج نامه هک تسا يوج یکی ،هدش داجیا بیکرت ود زا .تسا یبیکرت نیا ،تسه مه سراف جیلخ يور
 ،دتفایمن اهقافتا نیا دشاب یهایگ ششوپ رگا اجنیا رد هک .دراذگیم رایتخا رد ار اههسام نیا هک ،تسا ینیمز یکی و دیآیم
.تسا یجراخ أشنم اب یبیکرت نیا سپ .دوشن هدهاشم مه یتکرح و دیاین داب نآ دناوتیم
        تـکرح دعتـسم و هداـمآ ،نارـیا فارـطا عـبرم رـتم رازه دصناپ و نویلیم کی هک مینیبیم نآ رد  هک تسا یلودج اجنیا رد
   دوـخ لـخاد رد مه عبرم رتمولیک رازه006-005 . ... قارع وناتسبرع ،ناتسکاپ ،ناتسقازق ،تبت ،ناتسناغفا رد .تساههسام
    هـب دعتـسم ياـه     نیـمز ،نارـیا تعـسو زا شیـب یـنعی ،عبرم رتمولیک يدنا و نویلیم2 ات نویلیم2 دودح رد ام .تسا ناریا
.میراد ار اهدرگزیر
    هـلاچ نورد ،ناـیرومزاج رد دـندمآ    دنتـشاد هـک یـتکرح الاـب زا ،داب ياهنایرج .تسا ناریا قرش بونج ،شایلخاد هنومن

 ار شا   یـگرزب و يریذـپریثأت ،ناـمع يایرد تعسو ،ایرد يور دندروآ ،رتنیئاپ دندمآ دنتشادرب دنتساوخ هچ ره ،نایرومزاج
؟دینکیم هچ هرطاخم و لکشم نیا اب ،دینیبب

؟درک دیاب هچ
     شزوـمآ دـیاب ار زـیچ هـچ شزومآ هب میدرگرب رگا ،میراد يدایز ياهیتساک نانچمه ،میدرگرب شزومآ هب رگا نم رظن هب

  ار یناـسک هچ؟میهد شزومآ ار اهيروانف و اهشور نآ ؟مینک حالصا ار نامیاهرکفت؟میهدب شزومآ ار اهرکفت نآ ؟میهدب
  هداـمآ يزیچ هچ يارب ار نازومآشناد نونکا ام ؟میهدب شزومآ ار نازومآشناد ؟میهدب شزومآ ار اههداوناخ ؟میهد شزومآ
؟میهد شزومآ عقاو رد ار يزیچ هچ ؟میهد شزومآ ار نامنایوجشناد ؟دنزومایب دنهاوخیم ار يزیچ هچ ؟مینک
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  دنـسریم هعسوت زا ياهجرد هب زورما هک ییاهروشک .دنادب لماک اریعیبط تاعالطا دیاب هزورما روهمجسیئر کی یتح
  ،سـلجم ،تلود تئیه لماش هک دننکیم هچ ناشیاهنیمز اب هک دننادب اهنآ ۀمه دیاب هکلب .دنتسین دلب یسایس طبر و طخ اهنت
.دننک ادیپ تخانش ناشیعیبط طیحم هب تبسن  اهنآدیاب .تسا مدرم و ،شاییاضق هوق

 رد .تـسا دایز يرباربان .میهد قوس یعیبط طیحم اب بسانتم و نزاوتم یگتفایهعسوت تمس هب ار روشک دیاب ؟درک دیاب هچ
 دیاب نیاربانب .میهاوخیم نزاوتم هعسوت ام .تسا راک زا یلاخ ییاج .تسا راک تشابنارگید ییاجرد و هیامرس تشابنا ییاج
   رـب راـشف لامعا ،دوشیم مکارتم و دایز یسدنهم و ینارمع ياهتیلاعف اب نیمز رب راشف هطقن کی ،مینک مک ار نیمز رب راشف
  نـیا ؟دوشیم ردقچ شرتمولیک ره دینیبب ،نارهت تحاسم هب دینک میسقت ار نارهت ینویلیم8 تیعمج .تسا دایز نارهت نیمز
.تسا نیمز رب راشف
  ياـه هرطاـخم هک تسا ییاهراکهار جیاتن .تسا یعیبط ياههرطاخم تاریثأت اهنیا .مینک مک ار ینغ و ریقف نیب لداعت دوبن دیاب

  داـیز رایسب ینغ و ریقف يداصتقا حطس نونکا .دهدیم شهاک ار یعیبط ياههرطاخم زا یشان تارثا ،دهدیم شهاک ار یعیبط
          دـیاب ؟درـک دـیاب هـچ نیارباـنب .تـسا هدـش داـیز یتاـقبط هلصاف و یتاقبط راشف یلیخ هعماج رد تقیقح رد ،دراد توافت

   هـک نارـیا        لـثم يروـشک يارـب ،میـنک تـبقارم و دـصر ار يداـصتقا دـشر .مینک اهر ار ،هدش اهر يزاسرهش و ینیشنرهش
.تسا یعیبط ياهتراسخ يدعاصت شیازفا ینعم هب يداصتقا دشر دوبن ،درادیعیبط ياهیناماسبان

؟درک دیاب هچ
      و یـملع ار طیـحم رـب تیریدـم يوـگلا ،مینک تیریدم دیاب ار یعامتجا ياهعقوت ،میهد شرتسگ ار يروانف و ینف يروآون
.دشاب هتشاد یبوخ هجیتن دناوتیم دهد خر اهمادقا نیا رگا نم رظن هب ،مینک هاگآ ار مدرم و لوقعم
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اهدرگزیر
شیورد دمحم سدنهم ياقآ

          تامدـخ یـتقو هـک تـسا نـیا نـم تبحـص ،دـشاب سونأـمان تسا نکمم يرادقم مدرک باختنا متبحص يارب هک یناونع
     هـب عماـج تروـص هـب یمیقم رتکد ياقآ هک یفلتخم ياههرطاخم بلاق رد ،دوش لتخم ینیمزرس ای روشکره رد یمتسیسوکا
.تساهدرگزیر ثحب مه اههرطاخم نیا زا یکی هک دهدب ناشن ار شدوخ تسا نکمم ،دندرک هراشا اهنآ

     هـپت نـیا تـمظع ،دـینیبب نآ رانک رد ار ییوردوخ رگا هک تسا نالگ گیر هقطنم رد ام گرزب ياهسام ياههپت زا یکی
    اـب اـم اـیآ هک تسا نیا هدنهدناشن ،مینک هاگن ياهسام هپت نیا هب هنوگچ ام هکنیا .دهدیم ناشن ار شدوخ یبوخ هب ياهسام
؟ياهسام ياههپت مان هب یتصرف اب ای میتسه هجاوم نامروشک رد ياهسام ياههپت مان هب یشلاچ

 دناوتیم هک ،دراددوجو"نالگ گیر" رد ،رتم053 زا شیب عافترا اب ناهج ياهسام يراومهان نیرتگرزب زا یکیً ابیرقت
  تـسا نکمم ،میشاب هتشادن عوضوم نیا هب یتسرد هاگن هک رگا لاح نیع رد یلو .دشاب ام روشک يارب يرگشدرگ هبذاج کی

 هاگن عون هک تسا نیا نم روظنم .دشاب اهدرگزیر مان هب ياهدیدپ دیدشت و يداب شیاسرف ینارحب ياهنوناک زا یکی شدوخ
  ؟تصرف و زایتما راچد ای ،میتسه تیمورحم و نارحب راچد ام ایآ دنکیم نییعت هک تسا نیمزرس هب ام

      نارـهت برـغ رد نارـیا یـلم یـسانشهایگ غاب رد ینعی منکیم راک هک ییاجنامه رد هتشذگ لاس نم ار یباجنس ریوصت
  تـیفیک هک تسا ییاهناکم زا یکی هک ناهج يژولوکا غاب نیرتگرزب ،راتکه051 تعسو اب ناریا یلم یسانشهایگ غاب .متفرگ
        هـب اـم ار نـیا ،دراد يرـیظن یـب درکراـک هـک مدرک باختنا لیلد نیا هب ار باجنس نیا .دهدیم شیازفا نارهت رد ار یگدنز

     هتـشاک طوـلب هـک ییاـه لـسراپ زا یخرب رد هک میدش هجوتم نارهت یسانشهایگ غاب نیمه رد شیپ لاس دنچ یقافتا تروص
  اـهباجنس نیمه نآ کی هرامش مهتم ای یلصا ببسم هک میدید ،میدرک یسررب ار ارجام هک یتقو !دناهدش زبس اهطولب ،هدش
.دنتسه

 ار شا  هـیقب و دـنروخ یـم ار دنراد زاین هک يرادقم نآ ،تروص نیا هب دننکیم هک يراک یکیتنژ تروص هب اهباجنس
   زا دـعب اـه طوـلب ،دناهدرک نفد اجک ار اهنآ هک دوریم ناشدای بلغا هناتخبشوخ و دننکیم رابنا كاخ ریز رد ادابم زور يارب
   اـم سرـگاز ياهلگنج رد یگژیو نیا رگا .تسا هدش ام سرگاز ياهلگنج يروآداز ثعاب هلئسم نیا و دوشیم زبس یتدم
 یسانشهایگ غاب رد ار راک نیمه هک تسا باجنس نیمه عقاو رد .میدوب هداد تسد زا ار سرگاز ياهلگنج ام عقاو رد ،دوبن
 .دهدیم ماجنا نارهت

   ماـمت زا )داژـن  يدـمحا ياـقآ :مهد هرود روهمجسیئر( ناشفورعم ینارنخس نامه رد روهمجسیئر ياقآ ،1931 لاس
     رد هدـش اـهر طوـلب هـناد نت نویلیم6 دوجو و ،دراد دوجو هک یللملانیب ياهمیرحت مامت هب هجوت اب هک دنتساوخ اهرادماد
   میرـحت لکـشم و روشک تشوگ لکشم ات دنهدب ناشیاهماد هب و دننک عمج ار طولب ياههناد نیا دنورب ،سرگاز ياهلگنج
   ،روـشک ياـه هـناخدور نیرتکیژتارتسا همشچرس سرگاز .میهدیم تسد زا ار سرگاز ام دتفیب قافتا نیا رگا .دوش لح مه
.تسا دور هنیمیس ،دور هنیرز ،دور دیفس ،نورام ،یحارج ،هخرک ،نوراک ،دور هدنیاز ینعی
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  و تـسا اهباجنس نیمه نویدم ینعی ،دوشیم نیمأت سرگاز نیمه زا ام روشک کیژتارتسا نیریش بآ عبانم دصرد04
  میـهد یـم شیازفا ار درگزیر نامدوخ تسد هب نیاربانب ،مینکیم فذح ار هاگشیور نیا و سرگاز ياذغ ،اهطولب ام هک یتقو
.مینکیم دیدشت ار يداب شیاسرف ینارحب ياهنوناک و

  دـیاب هک تسا یسانشراک هندب ،لکشم نیاربانب .دیوگیم يراصق ياههلمج نینچ داژنيدمحا ياقآ اهنت هک دینکن رکف
.دننکیمن ار راک نیا اما دننک تبحص یسانشراک روشک دشرا ناریدم واسؤر

        تبـسن نامناتـسا رد اـم هـک دـنتفگ یبوـنج ناـسارخ ناتسارد يزرواشک داهج سیئر"يدابرداه" رتکد ياقآ لبق زور
 و نامروشک یصلاخان تادیلوت دصرد73 و تسا رتشیب يروشک نیگنایم تبسن هب ،تعنص و تامدخ شخب زا نامیزرواشک
057      هـک یناتـسا رد مـه نآ میـنک مـه رتشیب ار دصرد نیا میناوتیم نینچمه و مینکیم نیمأت يزرواشک زا ار ناتسا یلخاد
  .دـنک   یـم تـشادرب بآ بـعکمرتم نویلیم019 یلو ،تسا شاینیمزریز بآ ياههرفس هنالاس هیذغت نازیم بعکمرتم نویلیم
  .تسا هتفرگ رارق نیمز تسشن ضرعم رد و هدش کشخ شیاههمشچ ،هداد تسد زا ار شیاهتانق و اهزیراک زا يرایسب

      نیرـتهب یناـمز و دراد رارـق ناـشیرپ و نژرا هـچایرد    لامـش رد دـنب تـشد .تـسا دنب تشد رد ،سرگاز ياهلگنج
         ماـن هـب یـتفآ .تـسا هدـش کـشخ هنافـسأتم یـلو .درکیم مهارف ناشیرپ و نژرا يارب بآ هریخذ و دوب ام طولب هاگشیور
   سرـگاز رد نوـنکا یقاـفتا نینچمه هتبلا هک دنک دوبان نورد زا ار دنمونت تخرد نیا نانچنآ دناوتیم"راوخبوچ کسوس"
    مود لـیلد .تـسا  اـهباجنس ندرک رارف و سرگاز هاگشیور هب ماد درو يارجام نامه زا یشان هک تسا نداد يور لاح رد
  دـنیوگ    یـم نآ هـب هـک ییاـج" تاـنئاق"   هـقطنم رد یبوـنج ناسارخ رد .ددرگیمرب يدابرداهياقآ ياهتبحص نامه هب زین
؟دیربیم اجک و ینکیم ار اههتوب نیا ارچ هک مدیسرپ ناشیا زا"خرس يالط نیمزرس"

     ههایـس رد هـک تـسا یباـیمک هدنرپ نامه هربوه .دنک راکش"هربوه" اههتوب نیا اب هکنیا يارب دنکیم ار اههتوب ناشیا
  تـسا ضارقنا هب ور شلسن هنافسأتم و تسا يدنمشزرا هدنرپ رایسب ،هتفرگ رارق تعیبط زا تظافح یللملانیب هیداحتا خرس
  اـه هدـنرپ نیا .تسا-یبونج ناتسناغفا زرم ترواجم رد-،"هوکساش" هدش تظافح هقطنم هب شترجاهم لصف زین نونکا و
    راـتفر نوـچ و دـنراذگیم یلاخ اهراوید نیا طسو رد ار يرباعم و دننیچیم اههتوب نیمه اب ار ياهراوید ؟دننکیم يراک هچ
    یعناـم هـب هـک یتقو ،دننک زاورپ دنناوتیم هکنیا اب و تسا یلبنت هدنرپ هک دننادیم ،دنسانشیم یبوخ هب ار هربوه یکیژولوکا
  دـنکیم ریگهدنرپ ياپ نیاربانب دناهتشاذگ هلت مه اجنآ ،دنوش در اجنآ زا ات دنوریم هار ار ریسم هکلب دننکیمن زاورپ دنسریم
    تـسرد راوـید و دـندوب هدنک ینعی ،دندوب هدیچ ار اههتوب نیا رتمولیک هس هک ماهدید ار ییاج نم !دنریگیم هدنز ار هربوه و
   یـلگنج ياـه هاـگشیور نآ ۀمه ةرسکی عطق زا اههناودنه نآ دوخ هک دوب ياهناودنه عرازم هک یعرازم رود رد ،دندوب هدرک
  داـبآ  تمـشح هـقطنم رد روشک ناور ياهنش تیبثت يارب ،روشک يرادزیخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس هک دوب هدمآ دوجو هب
   تـسم اـه  هربوـه نآ و دـچیپب اههنوادنه نیا يوب هکنیا رطاخ هب طقف  ،تسا اهيراک هنوادنه نامه نیا و دوب هدرک هدافتسا

  و درـگ دیلوت همشچ کی هب هعرزم نیاتسا يزگ و قاط و ،سکلپ يرتآ ،يراکهتوب هقطنم ،دینیبیم هک ياهقطنم نیا .دنوش
.تسا هدش لیدبت دیدج كاخ

       ،اـم نیمزرـس یـلخاد تیریدـم هـب ارجاـم نیا زا یشخب ،اهدرگزیر هدیدپ ثحب رد هکنیا منکب مهاوخیم هک یتبحص
 اب زین اههیاسمه هیقب هک میتفرگ رارق ياهقطنم رد ام لاح ره هب .ددرگیمرب عوضوم نیا هب نآ زا یشخب و ام يراتفر تیریدم
   ياـهرازگیر ناـمه نیا .مینک یسررب دراد ناکما هک ییاجنآ ات ار مادک ره مهس میهاوخیم نیاربانب .دنتسین نابرهم ام تعیبط
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003  و نوـیلیم1 يا  هـناد اـه چوـلب ار هربوه .تسا هربوه هاگتسیز نونکا تقیقح رد هک تسا مئاق هوکریز هقطنم هدش تیبثت
 یبونج هیشاح نانیشنخیش اریز .دنشورفیم یناتسزوخ ياهبرع هب ناتسزوخ رد و دنرخیم نایچراکش نیمه زا ناموت رازه
  لاح نیع رد هربوه هب .دننکیم هدافتسا نآ زا اهنیهاش اب لادج رد ناشیمرگرس يارب ،دنراد هک ییاههقباسم رد سراف جیلخ
  لـثم دـنمتردق ياههدنرپ ياپ هک دنک کیلش هنوگنآ ار شدوخ عوفدم دناوتیم هکنیا رطاخ هب .دنیوگیم زین نکفابمب هدنرپ

.دنربیم اههقباسم يارب و دنرخیم ار نآ مه لیلد نیمه هب و دهدب تسکش ار نیهاش و دنک جزل و دچیپب دوخ رد ار نیهاش
  نیـمه هام يد4 رد ،نئاق رد قافتا نیا .دنک داجیا ار ریز قافتا دناوتیم ؟دهدب ماجنا يراک هچ دناوتیم ارجام نیا اما

 نوناک زا هک دناهدمآ دوجو هب ناتسبرع و قارع زرم هب هلصاف نیرترود رد ،هطقن نیرتیقرش رد ،اهدرگزیر :تسا هداتفا لاسما
.تسا رود يداب شیاسرف ینارحب

 هتسناوتیم روتکارت عقاو رد هک ییاج ره .دنیوگیم ناویرگ هقطنم نآ هب هک تسا ییاج نیارفسا تمس هب درونجب بونج
   گنـس تمـس هب و هتفر تسد زا كاخ هکنیا رطاخ هب تسا رتدیفس شگنر هک ییاج .دندرک يراکمید و دندز مخش ار دورب
   یـعترم ياـههاگشیور نیرتدعتسم زا یکی هقطنم نیا .تسا هدش لیدبت دیدج كاخو درگ دیلوت هصرع کی هب و میتفر ردام
   قاـفتا ییاـه  لیـس دروـنجب رد   هـک تـسا لاس دنچ نالا .دوب دصرد001ً ابیرقت و ریظنیب شایعترم شیور عقاو رد ،دوب ام
.تسا هدش دیدج كاخ و درگ همشچ دیلوت هصرع نیا دوخ و دوشیم یناج ياهتراسخ هب رجنم هک دتفایم

  تـسا رارق یبیش هچ رد و دندرک يدنبهعطق ار نآ هنوگچ دینیبب و دنتفگیم ناریا تشهب نآ هب هک تسا ییاج تشدرالک
   دـینک رـکف .دتفایم دراد هک تسا یقافتا نیا و میدرک ناریا خزود هب لیدبت نونکا ار ناریا تشهب نیاربانب .میزاسب ار اهالیو
     رتـشیب یتـسیز طیـحم ياـه هـظحالم هب امش اقآ هک مینک تبحص قارع و ناتسبرع و هیکرت نالوئسم اب میورب میهاوخب ام هک
     راـک هـچ ناـتدوخ تـشهب اب ناتدوخ امش دنیوگب ام هب خساپ رد دنرادن قح اهنآ .دینک تیاعر ار"هبآ قح" ، دیهدب تیمها
؟مینک محر ام دیراد راظتنا هک دیدرک محر ناتتعیبط هب رگم امش ؟دیدرک

 زور071   هـب هـک شفورعم ةزور021ياهداب رب هوالع اریز تسین یتنوکس لباق رهش رگید هک تسا لباز ،رگید دروم
  هـک میتفگ و میدز"همین هاچ" کی میدمآ لوا ،میدرک لیمحت لباز هب زاسناسنا تروص هب ار یتالکشم ام ،هدرک ادیپ شیازفا
  اـه هـمین هاچ مجح ،میدرک هفاضا درومراهچ هب ار اههمین هاچ .دنک نیمأت ار لباز مدرم بآ ،یلاسکشخ عقاومرد همین هاچ نیا
     نیارباـنب .میـنک نیمأـت زـین ار ناـمرک و نادهاز بآ هک ار لباز بآ اهنت هن میهاوخیم و دیسر بعکمرتم درایلیم2 دودح هب

  و دـیزیر یـم اههمین هاچ نورد ار اهبآ همه امش هک یتقو ؟مهدب ار نوماهبآ امش يارب ارچ نم دیوگیم مه یناغفا فرط
.دوشیم دیدشت مه قافتا نیا

  ار روـشک ياـ هرازگیر تیعضو متشاد تکرش نآ رد مه نم و داد ماجنا یسابع سدنهم ياقآ ام راکمه هک ياهعلاطم
  اـی اهرازگیر تعسو راتکه رازه004 و نویلیم4 زا شیب .دراد دوجو اهرازگیر نیا هکدهدیم ناشن یناتسا81 کیکفت هب
   هـب هـک اهدرگزیر زا یمهس دینکیم هظحالم هک هشقن نیا رد .تسا يداب شیاسرف هوقلاب ياهنوناک هک تسا ياهسام ياههپت
 و دنتـسین لاعف هک ییاهنآ و درز گنر اب دنتسه لاعف همین هک ییاهنآ .تسا هدش صخشم زمرق گنر اب دنتسه لاعف حالطصا
87    هـک تـسا لاـعف عقاو رد نآ زا ياهدمع مهس دینیبیم هک روطنامه .تسا هدش صخشمزبس گنر اب دناهدش تیبثت ًابیرقت
      نامزاـس ار ردـقچ رادـقم نـیا زا لاـح  .تـسا لاعفریغ دصرد11 و لاعف همینزین دصرد41 .تسا روشک ياهرازگیر دصرد
؟دنک تیبثت تسناوت روشک يرادزیخبآ و عتارم ،اهلگنج
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  ياـه   هـپت نـیا دـصرد48  زوـنه و تسا دصرد61 هکزبس گنر هب دنک تیبثت هتسناوت اهلگنج نامزاس هک یتمسق نآ
    هـجدوب و راـبتعا ثـحب ،هدشن تیبثت هک یلیالد زا یکی .تسا كانرطخ نانچمه مه شایخرب هک تسا هدشن تیبثت ياهسام
     رهـش نیتـسخن ناوـنع هـب زاوها راب نیمود يارب لاسما هک ناتسزوخ رد لاثم ناونع هب .میرادن هجدوب و رابتعا ام ارچ .تسا
  رد میتـسناوت ار گنر زبس ياهتمسق نآ طقف ،دراد ار هخرک برغ يداب شیاسرف ینارحب نوناک و هدش باختنا ناهج هدولآ
       نورـیب ناـمدوخ زرـم زا يرادـقم .تـسا زیچاـن رایسب دراد دوجو هک یلاعف ياهسام ياهيراومهان لک زا هک مینک تیبثت نآ
    شرازـگ یناـهج کـناب ،7002        لاـس ؟تـسا نداد يور لاـح رد یقاـفتا هـچ میتفرـگ رارـق هک ییاج رد هک مینیبب و میورب
  دـصرد41       هـک نآ نیریـش بآ ریاـخذ عوـمجم هـک مـیاهتفرگ رارق ياهقطنم رد ام داد ناشن هک درک رشتنم ار ياهدنهدناکت
       تاراـما ،رـطق ،تـیوک ،ناتـسبرع لـثم ییاهروـشک و تسا دصرد ود طقف و هدرک لاغشا ار نیمز هرک ياهیکشخ تحاسم
   ناتـسبرع نوـنکا .دندرک فرصم ار ناشدوخ یلیسف ياهبآ یتح و ار ناشدوخ دوجوم ياهبآ یمامت ًابیرقت ،یبرع هدحتم
 مدنگ دیلوترد ات درک ارجا ياهنازاورپدنلب ياهحرط نآزا دعب ،تسا هدرک ریگ شدوخ ياهنارحب و طیارش نیرتدب زا یکی رد
 دیلوت هب دعب و دوشب کنخ ات درک اهر ییاههچضوح رد يرتم رازه قامعا زا ار شدوخ یلیسف ياهبآ ،دسرب ییافکدوخ هب
 هب یلیخ نامز نآ لاح ره هب یلو ،دمآیم رد رالد21-11 دودح رد شیولیک ره عقوم نامه هک یمدنگ .داد صاصتخا مدنگ
          نیـمه زا یـکی زا ییاوـه ریوـصت کـی نـیا ؟تـسیچ ریوـصت نـیا ؟دش هچ شاهجیتن یلو...دندرکیم راختفا هلئسم نیا
   میـظنت لکـش    نـیا هـب ار ناـشدوخ يرایبآ ياهمتسیس هکنیا رطاخ هب تسا ياهریاد تلاح هب هک تسا ناتسبرع ياهرازتشک
 .دراد ياهریاد تلاح مه ناتسبرع ياهرازتشک مامت ،دندرک یحارط و دندرک

   جراـخ لاـح رد رگید ،هدش دیفس،هدش ياهوهق هک ییاهنآ هک تسا ناتسبرع ياهرازتشک تیعضو نیا ،رترود يامن رد
   اـب عـقاو رد ،دندرک هدافتسا نآ زا ایرد بآ ندرک نیریش يارب هک ياهنازاورپدنلب ياهحرط نآ رطاخ هب ،تسا عافترا زا ندش
      کـمن و كاـخ و درـگ دـیلوت ياـه همـشچ هب اهرازتشک نیا دوخ هک هدیسر ییاج هب نونکا ناتسبرع و دش ورهبور تسکش
.دوشیم هجوت نآ هب عجارم رد رتمک هک ،راتکه نویلیم4 دودح تعسو رد تخادنا هار هب ار يایمانوس .دش لیدبت

  اـت7002  ياـه  لاـس نیـب ناتسبرع مدنگدصرد66 زا شیب هک هتفگ دوخ ياهیسررب رد ،دیاربرتسایتاقیقحت هسسؤم
   زرـم ترواـجم رد ناتسبرع رد ياهقطنم رد قافتا نیا .داتفا هک یقافتا نیمه رطاخ هب ،تفر نیب زا و درک ادیپ شهاک ،1102
.دندش لیدبت دیدج كاخ و درگ ياههمشچ هب زین یعارز ياهتشک رگید و مدنگ عیسو تشک هب درک عورش ،قارع و ندرا

   همـشچرس زا یـشخب عقاو رد هک تفگ رهم يرازگربخ اب وگتفگ رد ،22/1/2931 زور رد قارع لوسنکرس ار ياهلمج
   ارـچ ناتـسبرع ؟دنهاوخیمن ارچ ،دنوش راهم اهدرگزیر نیا دنهاوخیمن اهنآ و تسا يدوعس ناتسبرع نیمزرس زا اهدرگزیر
       و قارـع رد نایعیـش طلـست تـحت تـموکح دـناوت یـم راشف مرها نیا اب دنکیم رکف هکنیا رطاخ هب ؟دوش راهم دهاوخیمن
     نارـحب نـیا هـکنیا يارـب دناهدش نیجع رگیدمه اب یلئاسم هچ دینیبب نیاربانب .دهد رارق راشف تحت رتشیب ار ناریا نینچمه
.دریگب لکش

   .هـیکرت هـمه زا رتشیب هتبلا ،دروخیم هبرض مه ناریا و هیروس و هیکرت زا قارع ،دروخیمن هبرض ناتسبرع زا طقف قارع
    هـب نادور ناـیم شـخب ۀبآقح هکنیا لیلد هب هنافسأتم دوب تارف و هلجد یلصا هناخدور ود نویدم هک یقارع یشکهز متسیس
  هـقلح002  و رازـه2 ،9002 و8002 لاس اهزرواشک و مدرم بآ نیمأت يارب قارع تلود ،درک ادیپ شهاک یصوصخم زرط
  دروـم003   قارـع روـشک رد هدش رفح ياههاچ عومجم ،8002 لاس هک تسا بلاج رظن نیا زا ،درک رفح قیمع دیدج هاچ
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    دوـجو هـب دـناوت     یـم ار یـنارحب هـچ شدوـخ هـک دش رفح قارع رد دیدج هاچ هقلح0022 ،9002 و8002 رد طقف .دوب
   دـهدب رارـق قارع رایتخا رد ار تارف دور زا بآ بعکم رتم057 یللملانیب ياههدهاعم قبط رب دوب رارق هیکرت روشک.دروایب
 ار بآ نیا ارچ هک تفگ هیکرت روشک ریزو هب یکلام يرون هک یتقو .دهدیمن رارق شرایتخا رد رتشیب ار بآ نیا نالا هک
    عباـنم هـک دـیراذگ   یـم كارتـشا هـب ام اب ار ناتیتفن عبانم امش رگم هکتفگ هیکرت روشک ریزو ؟دیهدیمن رارق ام رایتخا رد
؟ میراذگب كارتشا هب امش اب ار نامیبآ

   هـک یتروـص رد ،تسا یتسیز ییالاک بآ اریز تسا یکانرطخ یلیخ هلمج دنچره داد ار خساپ نیا هیکرت روشک ریزو
   دنـشاب هتـشاد بآ هب ار یهاگن نینچ ،زیخبآ ياههزوح رد تسدالاب مدرم یمامت دشاب رارق رگا و تسا يداصتقا ییالاک تفن
نا    تـسورس هـقطنم رد اـی دوررـیره هقطنم رد ای نوماههقطنم رد ار ام"هبآ قح" یناغفا فرط هک میراد يراظتنا هچ رگید ام
؟دهدب

     لالدتـسا نیـمه اـب اـهین  ادوـس دـینک رکف ای .میراد دهشم بآ"هبآ قح" يارب ناتسنمکرت هقطنم رد ار ینارحب نونکا
  دیدـشت ار بآ گنج اراکشآ ًالماک دناوتیمً اعقاو يزیچ نینچمه .دنهدن رصم هب يزیچ و دنریگب ار لین"ۀبآ قح" دنناوتیم
 عومجم ،8002 لاس ات هیکرت تلود ،دراد هیکرت تلود ياهنازاورپدنلب ياهحرط نونکا .دنکیم ار راک نیا زین هلمج نیا و دنک
  شیازـفا بعکمرتم درایلیم211 هب ار نآ ،3202 لاس ات دهاوخیم هک یلاح رد ،دوب بعکم رتم درایلیم64شتفایردلباق بآ
     یـلیا دـس دزاـسب دـهاوخیم هک ییاهدس زا یکی ؟دیایب تسا رارق اجک زا بآ نیا ،ور نیا زا .دنک ربارب3 ًابیرقت ینعی دهد
     هـکنیا رطاـخ هـب دنتـسه ضرتعم یلحم مدرم دوخ هتبلا ،تسا هخرکدس نیرتگرزب ربارب3 ًابیرقت نآ شیاجنگ هک تسا ءوس
 قافتا نیا اب .دندرک ضارتعا حرط نیا هب تبسن مه اپورا رد مدرم هتبلا ،دنکیم دوبان ار هقطنم یخیرات ياهموبداز زا يرایسب
.میداد تسد زا0002 لاس ات3791 زا ار"میظعلاروه" يراتکه نویلیم مین هصرع ام

      مـه گنرزبـس تمـسق نـیا ،داـتفا هار هخرک هک یتقو0002 لاس .تسا ام هخرک نویدم ریوصت رد گنر زبس تمسق
.تفر تسد زا هنافسأتم

   هـقطنم رد اـه  بالاـت تعـسو0002   لاـس هـب تبسن3791 لاس هک ،دینیبیم ار اهبالات يدوبان دنور قارع رد نونکا
  زا دـصرد5/41      یـلک روـط هـب و تـسا هدـنام یقاب روطنیمه ،رامحلاروه رد ،هزیوه رد دصرد4/2 طقف ،تسا هدوب ردقچ
     ببـس هلئـسم نـیا هـک ،تسا دیدش ییازنابایب خرن ةدنهدناشن هک هدنامیقاب تدم همه نیا یط رد قارع ياهبالات تعسو
.دوش دروم شش تسا8631 لاس رد قارع رد كاخو درگ دیلوت ياههمشچ دادعت هک تسا هدش

     هدوـب دروـم کـی مـه ناریا رد .تسا يزرم نآ زا دروم کی هکدوب دروم هس هیروس رد كاخ و درگ دیلوت ياههمشچ
     رداـن رـتکد ياـقآ مراـکمه  !تسا هدمآ كاخ و درگ دیلوت ياههمشچ تعسو رس رب  یقافتا هچ دینیب لاس02 زا دعب ،تسا

  ً اـعقاو ،میزـیرب کشا ینیمزرس کی يارب میهاوخب رگا و تسا هداد ماجنا يرادزیخبآ وكاخ زکرم رد ار شهوژپ نیا یلالج
       نـیا هـب يراکهدـب نـیاً اـعقاو رـگید ،دوش یکیژولوکا يراکهدب راچد هک ینیمزرس نوچ .دشاب نیا دیاب نتخیر کشا لیلد
  نـیارچ .مینیبیم بیسآ نآ زا مه ام دوخ .تسا هتفرگن ار قارع نماد نونکا يراکهدب نیا طقف ،تسین میمرت لباق اهیتحار
  اـی متسیسوکا رب هک مینک شالت ،یلحم ای ياهقطنم سایقم رد رگا یتح هک هتفر نامدای ار لصا نیا اریز ؟تسا هداتفا اهقافتا
   هـک دـهد  یـم ناـشن هک تسا هناورپ لصا ای رکف نامه نیا ،مینیبیم ار نآ ریثأت یناهج سایقم رد ،میراذگب ریثأت ناگزاسموب
.دنریذپریثأت رگیدکی زا هزادنا هچ ات ناهج ياهمتسیسوکا
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  يزـیر هـیاپ یفارحنا و رییغت اب ناریا گنج ماگنه رد08 ههد زاغآ رد نیسح مادص ار یناریو نیا يانب هک دشاب نامدای
     نـیا هـب ،دز مادـص رـهن هب فورعم و مجنپ رهن هب موسوم ار يرهن وا نامز نآ رد .درک داجیا تارف و هلجد ریسم رد هکدرک
"واف" رد ناریا نایهاپس هک دوب نیا نارگن عقاو رد یلو دهدب ماجنا هرصب لامش رد ار يزرواشک ياههنیمز شرتسگهک هناهب
             ندـش کـشخ عورـش هلئـسم نیـمه و درـیگب ار يورـشیپ نـیا يوـلج عـقاو رد رـهن نـیا اب تساوخیم و دننک يورشیپ
   ار رـفن اـه نوـیلیم نانچمه درکلمع نآ یبیرختراثآ یلو هدرم هک تساهلاس نیسح مادص نونکا .درک مهارف ار"میظعلاروه"
      درـکیور رـییغت دـیاب ؟میـهد ماـجنا دیاب يراک هچ هزورما نیاربانب .دهدیم رازآ زونه شهاگداز زا رتوسنآ رتمولیک رازه رد
  هـب هک يزیچ نآ اب طقف نونکا ،دشیم لح بآ لکشم نوناق اب متسیب نرق رد ای و هحلسا اب  مهدزون نرق رد رگا .مینک داجیا
.مینک لح ار لکشم نیا میناوتیم دوشیم هتفگ"بآ عبانم هتسویپ مه هب تیریدم" نآ

     ارـجا ردـقچ دـینیبب اـت دینک هاگن ار رادومن نیا ؟دوشیم ارجا ردقچ ام روشک رد"بآ عبانم هتسویپ مه هب تیریدم"
    اـم رـگا .دراد دوـجو نامروشکرد ینیمزریز بآ حطس تفا دنور هک تسا صخشم رادومن نیا رد9831 ات3431 زا .دوشیم
   اـم ارـچ .دشیم هداد مزال رادشه دیاب ،دوشیم مک دراد بیش ،دینیبیم هک اج نیمهرد هرخالاب ،میتشاد دنمدرخ بآ تیریدم
   دـیاب هـک دنیوگیم و دنیآیم نامروهمج سیئر ياقآ هک يوحن هب میرادن ار اهرادشه نیا دیاب هک يروطنآ عقاو رد مه زونه
.دوش نیمأت یناریا هرفس زا یناریا هرفس ییاذغ داوم

    تـینما ماـن هـب یسوباک زا نپاژ مدرم ایآ اما دنکیم نیمأت شروشک زا جراخ زا ار شدوخ مزال يرلاک دصرد06 نپاژ
   هـکنیا رطاـخ هب ؟تسین نارگن ارچ سپ ،دراد تادراو لاس ره رالد درایلیم056 دودح رد يزیچ نپاژ ؟دنربیم جنر ییاذغ
    زا اـم تارداـص هـکنیا یلو ،تسین يراع و گنن چیه ،میشاب هتشاد ییاذغ تادراو ام هکنیا .دراد تارداص رالد درایلیم007
        هـب یتـشیعم یگتـسباو و شیازـفا ؟دـشاب ییاذـغ داوـم دیاب طقف ام تراداص ایآ یلو .تسا روآگنن ،دشاب رتمک ام تادراو
؟میریگب هدیدان ار نیمزرس نیا یبسن ياهتیزم ارچ ؟دشاب نیمزرس

     تیریدـم يور مرـش قرـع دـیاب عقاو رد درک رشتنم ،1931 لاس رد ار یشرازگ"تفرشیپناریا یمالسا يوگلا زکرم"
  دـصرد39    اـب اـم روـشک رد هدشرفح هاچ ياههقلح دادعت1931 ات4731 لاس زا :تسا حرش نیا هب  هک دزادنیب روشک بآ
  رد هزاـت و تفای شیازفا دصرد62طقف یهدبآ نازیم یلو ،تسا هدش ربارب ودً ابیرقت ینعی دیسر هقلح رازه056 هب شیازفا

     هدـش فـصن عـقاو رد هاـچ هقلح ره یهدبآ طسوتم ینعی ؟هچ ینعی .تسا هدرکن ادیپ شیازفا یهدبآ نازیم رخآ لاس6
     هـب يرتـشیب تورـث هـن یلو ،دندش ضورقم رتشیب ،دنتفرگ يرتشیب ماو ام ياهزرواشک ،میدرک هنیزه يرتشیب لوپ ام !!تسا
.تسا هدش مه رتدب هک ،هدش رتهب شلاح ام تعیبط هن و دندروآ تسد

 ،0931      لاـس رد یـتح و میدرـکن ار راـک نـیا ،میدادیم رادشه دیاب هک تقو نامه ارچ ...دوب صخشم رگید هکنیا
  زاـجمریغ تروص هب56 لاس ات هک یسک ره هب درکیم فظوم ار تلود هک دندناسر بیوصت هب ار یحرط سلجم ناگدنیامن
 دیهدیم ار مایپ نیا سپ .دیهدیم هزیاج فلختم کی هب یتقو .ینوناقیب جیورت ینعی نیا هک !!دهدب زوجم ،دنک رفح هاچ مه
  ینیـشن بـق    ع تـلود ،یـشاب مدـق تـباث وت رگا هک شاب نئمطم و نک زواجت یلگنج هصرع هب ،نزب هاچ ،نک فلخت ورب هک
  درـک یـم تأرج سلجم هدنیامن نآ ایآ ،دندادیم رادشه عقوم هب ،ام نارکفنشور ،ام یسانشراک ۀندب رگا نیاربانب .درک دهاوخ
 ؟دناسرب بیوصت هب ار یحرط نینچ
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      لاـس رد رتمیتناـس یـس نازـیم هـب بآ حطس تفا زا یشان میتسه ورهبور هیمورا هچایرد رد يدج نارحب اب رگا نونکا
 تشد07 زا شیب هک دیوگیم ،درک رشتنم بآ عبانم تکرش رد ،نایلوسر جاح ياقآ هک یشرازگ قباطم هک یتروص رد .تسا
  هـب ییاههچایرد هچ نداد تسد زا لاح رد ینعی نیا .دنکیم تفا شاینیمزریز بآ حطس لاس رد رتم3 ات2 ام روشک یلصا
  ار نیـمز حطس يور یکزان ياههمشچ طقف .میتسین رطخ قمع هجوتم ،مینیبیمن نوچ هک،میتسه ناریا زرم رد رتگرزب بتارم
  نیمزرـیز رد هک یتروص رد هدش کشخ هک ...ینوخ واگ قالتاب ،ناشیرپ ،نژرا ،ولراهم ،نایمک ،کشَت ،ناگتخب لثم ،مینیبیم
 .تسا نداد خر لاح رد يرتگرزب هعجاف

       هدروآ ناتـسزوخ هـگلج زور هـب هـچ دـینیبب هـک تسا ددعتم ياهيزاس دس و بآ لاقتنا ياهحرط لصاح دراوم نیا
   نداد بآ ییاـناوت یـتح الاح یلو تشاد ار یبآ عبانم دصرد42 و روشک تعسو دصرد4 ینامز هک یناتسزوخ هگلج .تسا
      یلاـسکشخ نـیا دـیاب ارـچ .تـسا تروص نیمه هب زین ریش نمهب و نوراک تیعضو !درادن مه ار شدوخ ياهناتسلخن هب
 ریسم نیا دینیبب .میداد تسد زا ام مه ار اهناتسلخن نیا ...متفرگ واف یتایلمع هقطنم رد لاسما نم ار سکع نیا ؟دتفیب قافتا

  امـش رظن هب شمادک یلو ،میداد تسد زا ار ات ود ره نیاربانب .میداد تسد زا هلاس8 گنج رد ار اهنیا ،تسا هراپمخ ندروخ
 يا یـلیمحت گنج یمود هک یتروص رد .تسا هدمآ دوجو هب نامدوخ هنادرخبان تیریدم لیلد هب اریز ،یلوا ؟تسا رتروآمرش
.دوب هدش لیمحت ام رب هتساوخان هکدوب

  .دـیآ یـم دور دیفس دس زا ياهسام هپت نیا ؟دشاب هتشاد ياهسام هپت دیاب ارچ لیجنم .تسا لیجنم زا زین يدعب ریوصت
   رد ار نآ یـنعی .تـسا هدوب طلغ شاییامن اج دوردیفس دس هکنیا رطاخ هب ،تسا هدش لیدبت لابتوف نیمز هب دور دیفس دس
    نوـچ و دـننک یلاـخ ار دس تابوسر دنروبجم لاس ره و دندرک یحارط ،دراد دوجو"نسویم" رام هک نزوالزق تسد نیئاپ
.دروآیم دوجو هب ار الب نیا و دهدیم تکرح ار تابوسر تسا دیدش مه داب هک

      هداـم زوـی نـیا ،زوـی نـیا مسا .منک مامت مدرک هراشا نآ هب ینارنخس رد هک"زوی" تمسق اب مهاوخیم ار يدنبعمج
     نـیا مـسا و .تـسا نانمـس ناتسا هطقن نیرتیقرش رد یمایم کیدزن دنمجرایب .دوشیم يرادهگن دنمجرایب رد تسا"ربلد"
        هاـگن نـم هـب گـنلپزوی سـکع نـیا رد  و متفرـگ تشدنایم رد لاسما ار سکع نیا نم دوخ .تسا"یکشوک" ،زوی یکی
 .تسا هداتفا زور نیا هب نونکا تشاد یتهبا دوخ يارب ینامز لاح ره هب هک یگنلپ زوی ،دینیبیم هک ياهلصاف نیمه زا دنکیم
  دـنمجرایب رد ير   ـ گید و تـشدنایم رد اـهنآ زا یـکی ،مینک ریثکت هکنیا يارب میتفرگ ام ار گنلپزوی نیا ؟داتفا قافتا نیا ارچ
    هزاـجا اـم و تـسا گنلپزوی نیمزرس اجنیا :دیوگیم نآ هعمج ماما هک تسا تساخنس مان هب يرهش کیدزن تشدنایم .تسا
      هـب گـنلپزوی نـیا هـک میـهد   یـمن هزاـجا اـم هک دیوگیم مه دنمجرایب هعمج ماما !دورب دنمجرایب هب گنلپزوی هک میهدیمن

       سورـخ کـی یکـشوک نـیا يارـب نوـنکا هک تسا نیا ناتساد .دندوب ادج مه زا گنلپزوی ود نیا نیاربانب !دورب تساخنس
   یکیژوـلوکا ياـهراتفر میظنت ام عقاو رد نوچ !درکرارف یکشوک ،درک تکرح یکشوک تمس هب سورخ ،دروخب هک دنتخادنا
  .میشاب هتشاد يروآداز راظتناوا زا رگید هن و مینک اهر تعیبط رد ار نآ میناوتیم هن رگید .میدز مه رب ار ناویح نیا

 ؟مینکیم شالت نآ ظفح يارب ام و تسا ناریا تعیبط دامن گنلپزوی ارچ
  زـب و لگ ،ریبج ،وهآ ینعی .تسا بوخ گنلپزوی ياههمعط لاح ینعی ،دشاب بوخ نیمزرس نیا رد گنلپزوی لاحرگا

  .تسا بوخ ناشلاح همه ،چوق و شیم و
   اـم یهاـیگ ششوپ لاح ینعی .دشاب بوخ هاگتسیز لاح هک یلاح رد ؟تسا بوخ اهراوخفلع نیا لاح ،یلاح هچ رد

.دشاب بوخ
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  .دشاب بوخ ام كاخ و بآ عبانم لاح هک یتقو ؟تسا بوخ ام یهایگ ششوپ لاح عقوم هچ
 شا یـنعم ...   دـمارخب نیمزرـس نـیا رد نانچمه گنلپزوی رگا ،مینک ظفح ار گنلپزوی هکنیا يارب مینک شالت رگا سپ

  .تسا بوخ تعیبط نیا لاح دهدیم ناشن هک تسا نیا
      هاـگدروآ رد نارـیا لاـبتوف یـلم میـت روضح تصرف زا هک دوب نیا میداد لابتوف نویساردف هب لاسما ام هک يداهنشیپ

 وهدنام یقاب ناهج مامترد شاهدالق07 طقف هک دشاب یناریا گنلپزوی نیمه ناریا لابتوف یلم میت دامن و دنک هدافتسا لیزرب
      ناوـنع هـب ادـناپ سرـخ زا اـه    یـنیچ ،دوـب نـکپ کـیپملا یتقو هک تسه ناتدای .تسا یقاب ناریا رد طقف مه هدالق07 نآ
  زـین لاسما ناتسمز ... دننکیم هدافتسا ناشضارقنا لاح رد هنوگ"ولیدامرآ" زا رگید لاس اهیلیزرب ؟دندرک هدافتسا ناشلبمس
؟مینکن هدافتسا تصرف نیا زا ام ارچ ...دننکیم هدافتسا ام زاقفق گنلپ زا اهیسور

     .تـسا تـعیبط هـب قـشع ياهتنا هک دنیوگب هکنیا يارب دوشیم هدافتسا نآ زا یلیخ هک تسا يریوصت ،يدعب ریوصت
    هـب رـجنم عـقا    و رد هداـج نداد چیـپ نـیا هـک یتروص رد .میداد چیپ هنوگنیا ار هداج تخرد کی ظفح يارب ام یتح ینعی
 یعون ار یتیلاعف نینچ ام .میرادن لوبق ار یتسیز طیحم هغدغد نینچ ام ...دوشیم يرتشیب ياههرطاخم و اهتراسخ شیازفا
.مینادیم طارفا

       ناوـنع هـب ار يزـیچ دـیاب ،دورـب ،مـیراد ار شراظتنا هک يزیچ نامه تمس هب تسیز طیحم تیعضو دیهاوخیم رگا
  تـینما یلاع ياروش هفیظو نیرتمهم دناوتیم تسیز طیحم یساملپید نیا .مینک لاعف روشک نیا رد تسیز طیحم یساملپید
   ظـفح يارـب میریگب دای دیاب ام هک دیوگب ام هیاسمه ياهروشک همه هب دهاوخیم تسیز طیحم یساملپید نیا .دشاب ام یلم
  نـیا هک میوشیم بلطواد ام دوخ .میرذگب نامیعامتجا و یسایس يداصتقا ياهزاین زا یخرب زا نامدوخ کیژولوکا يرادیاپ
    ناـمدوخ ناگدـنیآ هـب ار تصرف نیا هکنیا يارب دینکب ار راک نیا مه امش و میدرک ار راک نیا ام هک دینیبب امش .مینکب ار راک
 زا مه یباغرم کی دینک هاگن .دهدیم دراد هک تسا تصرف نیمه ملیف نیا .دنشاب رادوخرب یتیفیک اب یگدنز زا هک میهدب مه
" شـهد و داد"  ساـسا رب نوچ .دهدیم ام هب تعیبط هک تسا یمایپ عقاو رد نیا .دهدیم اهیهام هب مه و دروخیم اذغ نآ
    نودـیرف ناتـساد رد هـک یتقو .دوب هداد دایام هب گرزب یسودرف شیپ لاس رازه زا شیب ار"شهد و داد" نیا .دوشیم هرادا
        رـسپ نودـیرف ،تـسا گرـم لاـح رد نودـیرف هـک دننکیم ینارگن زاربا و دننزیم ناشدوخ هنیس و رس رب مدرم هک مینیبیم
   گرزـب یـسودرف شیپ لاس رازه زا شیب ،عقوم نامه ؟دیآیم ام رس ییالب هچ دریمب رگا و تساههتشرف سنج زا ،تسادخ
:هک وگب رهش مدرم هب ورب دیوگیم شرسپ هب نودیرف )نودیرف نابز زا( هک دیوگیم

دوبن هتشرس ربنع ز و کشم زدوبن هتشرف خرف نودیرف
ییوت نودیرف نک شهدو داد وتییوکین نیا تفای شهدو داد هب

    اـب هـک تـفگ و تشاذگ رانک یسودرف ار تافارخ نآ همه شیپ لاس رازه .میشاب نودیرف کی میناوتیم ام ۀمه نیاربانب
.مینک لح ار نامتالکشم همه میناوتیم دندرک دیکأت یمیقم رتکد ياقآ هک روطنامه ملع و قطنم
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تسیز طیحم زا تظافح رد يدنورهش تکراشم
درفنم یسرافالهش سدنهم مناخ

     دالیـم جرـب رد هـک هاگـشیامن هیحاتتفا زور رد تسا مرطاخ .منکیم يرازگساپس ملع جیورت نمجنا زا يزیچ ره زا لبق نم
 تسیز تالضعم و تسیز طیحم هلئسم هب تبسن هکنیا هب هجوت اب .درک هیکت یطیحم تسیز لئاسم هب زکرم نیا ریدم میدوب
  رد هـک تسا نم يارب یقیفوت تروص ره هب یلو .دوب بلاج رایسب هیقب و نم يارب ،تسا هدش تلفغ ام تکلمم رد یطیحم
   .دـندرک زاـب ار هلئسم و تبحص یبوخ هب اهنارحب هرابرد هک مرتحم ناداتسا ینارنخس زا دعب صوصخ هب ،مشاب امش تمدخ
   تـسیز طیـحم تقیقح رد .تسا"تسیز طیحم زا يریگشیپ رد نانز شقن" تسا هدش لوحم نم هب تقیقح رد هک یفیلکت
  زا هـمه هکلب ،دنتسه لوئسم ییاهنت هب کی ره ناکدوک و اههچب ،نادرم ،نانز هک مییوگب میناوتیمن و درادن یتیسنج بطاخم
    تروـص رـه هـب نکیل .مداد رییغت"يدنورهش تکراشم" هب ار ناونع هدنب هجیتن رد .دنتسه ریذپریثأت لکشم و لضعم نیا
 نیا .میشاب هتشاد تکراشم دوختسیز طیحم ظفح رد دیاب ام هکنیا مینک حرطم میهاوخیم و میناوتیم اجنیا ام هک ار یثحب
 .میشاب هتفرگارف ار تسیز طیحم شناد و میشاب هتشاد تسیز طیحم هب یفاک ییانشآ ام هک دوب دهاوخ یلمع ینامز تکراشم
   یـطیحم تـسیز لئاسم نیب یگنتاگنت هطبار هچ هک دننک كرد و دنشاب انشآ یطیحم تسیز تالضعم اب نادنورهش هک ینامز
 !می  ـ نک تبحـص اـهنارحب دروم رد مییاین .مینک داجیا میناوتب ار يرتهب طیارش دیاش ،دراد دوجو اهنآ یگدنز و یعیبط عبانم و
   زورـما .دنوـش یـم داجیا یناسنا ياهتیلاعف و ناسنا رطاخ هب اهنیا زا يرایسب نکیل ،دنتسه یعیبط ياهنارحب اهنیا زا یخرب
  اـهدرگزیر نیا .دندرک هیجوت ار اهدرگزیر هلئسم یبوخ هب رتکد ياقآ و مینکیم تبحص  اهدرگزیر هرابرد ام منکیم رکف نم
  ارـچ هک دوب نیا ثحب .هیکرت و ناتسبرع ،قارع میتفگیم هک دوب هیاسمه ياهروشک زا هتفرگ تأشن نادنورهش رظن زا ینامز
     نـیا دورو زا عناـم هـک دنـشاب هتشاد ییارجا ياههمانرب هک دننکیمن راداو ار اهنآ و دنوریمن اجنآ هب تسیز طیحم نالوئسم
  دوـخ یگدنز لوط مامت رد و متسه تسیز طیحم هتسشنزاب هک نم ،دیدرک یلاعبانج هک هیجوت نیا اب نکیل .دنوش اهدرگزیر
 یطیحم تسیز ياهتیلاعف لوغشم یتلودریغ نامزاس تروص هب زین رضاح لاح رد و متشاد راکورس یتسیز طیحم لئاسم اب
  اـم یتلودریغ نامزاس نوچ ؛منک یناسرعالطا کی طقف .میراد مه یلخاد تیریدم لکشم ام هک منادیم و مدش باجم ،متسه
    رـشب قوـقح یلاـع ياروش هک دوب ربماتپس سالجا نیمه رد ،میدرکهدافتساءوس میدمآ !تفرگ ار للم نامزاس یتروشم ماقم
    یهاـگیاج تـسیز طیـحم هلئسمً اعقاو و تسا حرطم فلتخم لئاسم ریاس و تنوشخ هلئسم هشیمه هک میدرک هظحالم ،دوب
 رایسب اجنآ ردًاقافتا هک ،داد نآ تالضعم و تسیز طیحم بیرخت رد اهمیرحت شقن يارب هینایب راهچو دمآ ام نامزاس .درادن
  یلئاـسم زا یکی .میشاب نیرفآشقن رشب قوقح هاگدید زا میناوتب ام هک ییاهتیلاعف يارب دش يزاغآرس و دش عقاو لوبق لباق
   راـک روتـسد نآ و میوگیم ،میشاب هدینش یگمه دیاش و تسا حرطم هک تسا اهلاس و منک حرطم اجنیا رد مهاوخیم هک ار
   ناـهج ياهروـشک مامت نارس تکرش اب ویر رد ،2991 لاس رد کی و تسیب راک روتسد دیراد عالطاً امتح .دوب کی و تسیب
  فذـح ار يا  هلئـسم هـنوگ  چیـه هـک يراک همانرب لهچ و فده لهچ رب لمتشم تسا يراک روتسد نیا .دش بیوصت و هیهت
   يرایـسب و تـسیز طیحم ظفح رد نانز يرادیاپ ،ناکدوک هب کمک ات ،ییازنابایب اب هزرابمات هتفرگ ییادزرقف زا .تسا هدرکن
      هـب اـم هـک ییاـهراک زا یـکی مرتحم ناداتسا .دشاب روشک ياههمانرب يارب ییوگلا تسناوتیم لصف04 نیا .رگید تالضعم
     ماـقم رد اـم هـتبلا .میـنک زاب ناریگمیمصت يارب ار اههمانرب نیا میدرک یعس هک دوب نیا میداد ماجنایتلودریغ نامزاسناونع
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    لاـس تـسیب میوـگب امش تمدخ ار نیا هنافسأتم .دندوبیم هاگآ اههمانرب نیا زا دیاب نازاسمیمصت یلو ،میدوبن يریگمیمصت
  لددرد هـبنج  نـم هتفگ نیا .دوب تسیب هفاضا هب ویر سالجا هرابود ،دوب هتشذگ لاس هام دادرخ دودح هک سالجا نآ زا دعب
 ." میهاوـخیم ام هک ياهدنیآ" !؟دنداد رارق فده ار يزیچ هچ ،ویر راب نیا و دندش عمج اهروشک نارس مه زاب ًاقیقد ...دراد
  هـک يا    هـقالع و قـشع رطاـخ هـب میدوب هاگآ رفن دنچ و نم هک دینیبیم رگا .تفرن یبلاج شرازگ چیه ناریا زا زاب هنافسأتم
        ینادـنچ تـیلاعف ،تـسا رقتـسم تـسیز طیـحم نامزاـس رد هک رادیاپ هعسوت هتیمک یلو .میتفر هنابلطواد تروص هب میتشاد
 هک ییاههمانرب و دندوب هدرک دهعت اهروشک هک ییاههمانرب يور دننام رتچ یتیلاعف !؟دشاب تسناوتیم هچ نآ تیلاعف .تشادن
      دوـخ هـفیظوً اـعقاو هـکنیا هـب هجوت اب یلک روط هب یلو منکیم روبع تایئزج نیا زا نم .دشیم ماجنا متسیب نرق يارب دیاب
     یگدوـلآ دروـم رد یبوـخ هـب رتکد ياقآ !دروآ دنهاوخ ام رس رب هچ اهیگدولآ هک میشاب هاگآ دنورهش کی ناونع هب مینادیم
  سـملسوسحم روط هب نارهت حطس رد زاب هک اهدرگزیر نیا .تسا يرگید لضعم دوخ زین اوه یگدولآ .دندرک تبحص بآ
  ًاـقیقد تـلود هزاورد هقطنم میدمآ هک یتقو .مدوب یتلودریغ ياهنامزاس یهدناماس داتس رد یشیامه رد هبنشهس نم .دوشیم
    هزادـنا هـچ اـت هک دینیبیم ار اهرامآ امش .دادیمن ندیشک سفن هزاجا و دوب هتفرگ ار اجنآ یظیلغ هم ییوگ هک دوب یلکش هب
   دـنتفگ یـتح و ...ینوخ متسیس قیرط زا !تسا تروص هچ هب هک تسا ندش ءاشفا لاح رد زور هب زور اهدرگزیر نیا تارثا
   هـک مییوـگ    یـم اـم هـکنیا ،تـسا هدنب رظندم اجنیا هک يزیچ تروص ره رد یلو .دوشیم لقتنم مه يزغم ياهنورون هب هک
     اـم یـطیحم تـسیز ياـه هدـنیالآ تخانش هیاپ رب ؟تسا ياهیاپ هچ رب اههمانرب نیا .رادیاپ هعسوت ياههمانرب !رادیاپ هعسوت
 شیاسرف ،اوه یگدولآ ،بآ یگدولآ !درک دهاوخ هچ ؟درک دنهاوخ داجیا ار ییاهزیچ هچ اههدنیالآ نیا هک میدرگیمرب .تسا

  لاـح رد هک یتسیز عونت هلئسم ،متسیسوکا ندش هداس ،دش تبحص نآ دروم رد یبوخ هب هک میراد ار اهریوک هعسوت و كاخ
      زا یـکی رـگا هـک ،تـسا یـعیبط عبانم رد لداعت هقلح نامه ...تسا هریجنز نامه نیا ،دننکیم نآ يور يدایز هیکترضاح
      اـجنیا رد یلودـج نـم .درـک دـهاوخ نوگرگد ار نآ و تشاذگ دهاوخ رثا لداعت ردًاملسم ،دوش مگ هریجنز نیا ياههقلح
 تماقتساً العف هک دراد مه يدایز ياهراکهار رشب هتبلا .رشب يدوبان هب میدیسر ام هکنیا هب میتشگرب هجیتن رد ...مدرک تسرد
  مییوـگ   یـم هـک یـتقو.تسا ام رظندم رتشیب یطیحم تسیز یقوقح رازبا رادیاپ هعسوت ياهيراذگتسایس رد .دهد جرخ هب
  نیناوـق نیا قبط تسیز طیحم نامزاس .دنکیم زاب دراد ار لئاسم زا یلیخ یساسا نوناق مهاجنپ لصا دنیوگیم یقوقح رازبا
    میناوـتب هـک دـنیآرد ییارجا تروص هب ای نیناوق نیا هک تسا هدشن یعس هاگچیه و دنتسه صقان نیناوق نیا و دنکیم لمع
       اـب دیاـش هـتبلا هـک تـسا یناـهج يا هلئـسم تیعمج لرتنک هلئسم .مینک لرتنک ار دوخیطیحم تسیز تالکشم و تالضعم
  دـیکأت نآ يور مه رتکد ياقآ هک ون يروانف يریگراکهب .دننکیم رکف نآ يور ناهج رد یلو ،دشاب هتشادن تقباطم ام تایبدا
  اـم یتفن ياههدروارف زونه !مینک هدافتسا یلیسف ياهتخوس زا دیاب ناکامک ارچ !!میراد يرایسب نیزگیاج يروانف ام .دندرک
       رد ار يرایـسب تالکـشم و تالـضعم هـجیتن رد و دنتـسین وروـی ياهرادناتسا قباطم اهنیا و دنوشیم دیلوت اههاگشیالاپ رد
      ار يدیـشروخ يژرـنا اـم ؟ارـچ !میـشاب یلیسف ياهتخوس يارب ییاهنیزگیاج رکف هب دیابن ام ارچ .دننکیم داجیا تعیبط
  يدیـشروخ يژرنا زا ناشمرگ بآ ...اهنآ یشیامرگ ياهمتسیس رتشیب ،مدوب اجنآ مه نم دوخ نوچ ،دنه روشک رد ...میراد
   نیزگیاـج دـناوت        یـم هـمه اـهنیا .مـیراد هـنومن تروـص هـب لـیجنم رد طقف !داب يژرنا ای ...میراد يژرنا همه نیا ام .تسا
        زا يرایـسب میـهد ماـجنا ار ینیزگیاـج نـیا اـم رـگا هک مینیبیم هریجنز نآ هب میدرگیمرب هک یتقو .دشاب یلیسف ياهيژرنا
   لئاـسم ،دوـش         یـم اهرهـش ياوـه یگدوـلآ ثـعاب هـک کـیفارت دـننام یلئاـسم .دور یـم نیـب زا ام ياهیگدولآ و تالضعم
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     میناوـتب اـم رـگا هـک  نـیا هـب دندرگیمرب همه اهنیا ...دوشیم هریغ و نبرکدیسکونوم ياهزاگ دیلوت هب رجنم هک ییاهتخوس
  .دوـش    یـم لـح یـطیحم تـسیز لئاسم زا يرایسب مینک یلیسف ياهتخوس ای میدق ياهيروانف نیزگیاج ار دیدج يروانف
    لاـح رد ؟میـنکب میناوـت  یـم راـک هـچ اما .دنتسه مهم رایسب اهشزومآ نیا .یطیحم تسیز ياهشزومآ هب مدرگیمرب هرابود
   نکیـل .دـننک  یـم هراـشا یطیحم تسیز لئاسم هب یهاگهگ اهرنب ،نویزیولت ،ویدار ،اهرزیت ،دیارج قیرط زا هک دینیبیم رضاح
  دـیآ یـم نییاپ نیشام هشیش هک میتسه نیا دهاش نابایخ رد زونه .تسا هدشن هنیداهن مدرم يارب زونه یطیحم تسیز لئاسم
     یعـس میتـشاد هـک ییاـهتیلاعف یط ام اهراب و اهراب ؟درادن ای دراد دوجو شناد نیا ؟ارچ !دوشیم ترپ نوریب هب لاغشآ و
 اهشناد نیا ارچ یلو ،دراد یشزرا هچ تسیز طیحم هک مینادیم ام هلب دنیوگیم ...مییوگیم ات .مینک هبحاصم مدرم اب میدرک
  رد .کـی و تسیب راک روتسد نیا هب مدرگیمرب زاب نم .میشاب نآ يارب یساسا يراکهار لابند هب دیاب اعقاو ؟دوشیمن هنیداهن
   هـکنیا نودـب رضاح لسن یگدنز تیفیک ءاقترا ،يداصتقا هعسوت يارب تسا ییوگلا و !تسا بلاج رایسب هک راک روتسد نیا
    اـم  زوـنه هـک تسا يزیچ نیا .تسا یعامتجا حلاصم و يداصتقا لئاسم هیاپ رب و دنک مورحم یعیبط عبانم زا ار هدنیآ لسن
         هعـسوت رـب هوالـع هـکلب تـسین يداـصتقا هعـسوت طـقف رادیاپ هعسوت رضاح لاح رد .مینکیم راک فیرعت نیا يور میراد
       ناداتـسا هـک اوـه یگدوـلآ هراـبرد .تـسا یعیبط عبانم زا ام ياهینتسناد و شناد هیاپ رب و تسا یعامتجا هعسوت ،يداصتقا
   ياهرهـش زا اـههدنیالآ نیا هک میدوب رواب نیا رب هشیمه ام .دندرک زاب یبوخ هب ام يارب ار هلئسم اویش و لصفم رایسب مرتحم
   نـیا هـب رـ جنم اهمیرحت نیا هک میتفگ ،میدرک حرطم قح کی ناونع هب للم نامزاس رد ام هک ياهلئسم دعب ...دنیآیم يزرم
       اـم رـگا نوـچ تـسا تـسرد يدـصرد ک ـ ی هـتبلا  نـیا و میشاب هتشاد لماعت هیاسمه ياهروشک اب میناوتن ام هک تسا هدش
    ياـهراکهار هـتبلا .دوـب  یـمن تدـش نیا هب اهدرگزیر نیا دصرد دیاش میشاب هتشاد لماعت هیاسمه ياهروشک اب میتسناوتیم
     هـک ییاـج اـت اـما ؟دشاب قفوم دناوتیم دح هچ ات یشاپ چلام هکدندیسرپ لاوس اجنیا رد ناتسود زا یکی ...تسا مه يدایز
      ،يزرواـشک لرـتنک ،يراـکتخرد ،زبـس ياـضف داجیا .دشاب رثؤم دناوتیم هک تسا اهشور نیا قیفلت و بیکرت دیتسه علطم
    اـب .دـشاب كاـخ شیا ـ سرف زا يریگوـلج و كاخ ظفح رد ياهعومجم  دناوتیم اهنیا مامت یشاپ چلام و يزرواشک تیریدم
    ناـنز هـکنیا هـب میدرگیمرب ،مینک تبحص یطیحم تسیز تالضعم شهاک رد نادنورهش شقن زا میهاوخیم هکنیا هب هجوت

     داوـم رـضاح لاـح رد هـک .مینکیم زکرمت دئاز داوم هلئسم يور اجنیا رد هک دنشاب هتشاد دنناوتیم هلئسم نیا رد  یشقن هچ
  ،نـت0007   هـنازور دـنیوگیم یهاگ هک دینکیم هظحالم ار فلتخم ياهرامآ .تسا یگرزب لضعم  ًاعقاو نارهت رهش رد دئاز
   نکیـلو .دوـش  یـم دـیلوت گرزب نارهت رهش رد دئاز داوم زا یمیظع مجح هچ هک دییامرفب هظحالم نیاربانب .نت0009 یهاگ
        اـم هـکنیا رطاـخ هـب .درادـن دوـجو تیریدـم هک لیلد نیا هب ؟لیلد هچ هب ...تسا هدش نکممریغ هایس يالط نیا زا هدافتسا
 ... میتـشادیتلودریغ ياهنامزاس تروص هب ام هک ییاهتیلاعف ءزج هک تسا نم رطاخ رد .مینک یتشادهب تفایزاب میتسناوتن

      زـین یـطیحم تـسیز یـتلودریغ ياـهنامزاس زا و درک ارجا ار ياهژورپ داوم کیکفت و تفایزاب نامزاس شیپ لاس هد دودح
  و اـهر  زیت ،نوـیزیولت ،اـهرنب قیرط زاشزومآ هکنیا هب هجوت اب .دننک کمک اهنآ هب راکمه يوزاب کی تروص هب هک تساوخ
      هـب اـهنآ و میتخادرـپ هـنیزه وجـشناد يدایز دادعت هب ام دوخ .دش هتفرگ هرهچ هب هرهچ شزومآ رب میمصت ،دوب یفاکان هریغ
       دـیاب ،دیـشاب هتـشاد تـشادهب هـک دـیهاوخ یـم امش رگا دنتفگ و دنتفر مدرم ياهلزنم هب و دنتفر يرادرهش فلتخم قطانم
  ار رـت و کشخ هلابز میناوتب ام هک دوب نیا رب رارق .دوبن مه یلکشم نادنچ راک هک دیهد ماجنا ار دوخ هلابز یتشادهب کیکفت
 ادج مه زا ار رت و کشخ طقفمیتفگ هکلب مینک ادج هریغ و هشیش و بوچ تروص هب ار اهکشخ هکنیا هن مینک ادج مه زا
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   مـخ هـلابز ياهفرظ رد رمک ات اهدرگهرود نیا هک دینیبیم رهش حطس رد امش تسا زونه هک زونه لاس هد زا دعب نالا .دننک
  دارـفا میوریم هک اج ره ام .دوشیم اهناویل نیا هب لیدبت اهکیتسالپ نیا و دنتسه اهکیتسالپ ندرک ادج لاح رد و دناهدش
   نـیا زا رـیغ رگا درادن مه ياهنیزهً اعقاو .دینکن فرصم ار اهناویل نیا هک مییوگیم و مینکیم یهن اهناویل نیا فرصم زاار
 هب تلود یگزات هب دنتفگ هک تسا مرطاخ نم .درادن يدایز هنیزهًاعقاو دنشاب ریذپبیرخت تسیز ياهکیتسالپ ،اهکیتسالپ
   ،تـسا یبوـخ شور نیا ،دزادرپیم دیسبوس اهنآ هب و دنکیم کمک ،دراد هتساشن ءاشنم اب ییاهناویل دیلوت هک ییاههناخراک
 لضعمً اعقاو نیا و تسا یگدولآ زا رپ هک میراد اهزیم يورار اهناویل نیا ام زونه دوش یناگمه هلئسم نیا هک ینامز ات یلو
   داـجیا رهـش حطس رد ار یتالکشم هچ دئاز داوم نیا هک مینادیم همهاریز ،مزادرپیمن دیاز داوم هلئسم هب نیا زا شیب .تسا
 رد ار هرظنم نیا امش هک تسا شوم و هلابز ،دکار بآ یگدولآ زا یشان لضعم ...متخادنا نم دوخ ار سکع نیا .تسا هدرک
   لیکـشت ار سورـیو و يرتکاب زا رپ ییاضف و دودسم ار يوج و دندمآ اههلابز نیا روطنیمه هک دینیببیم نارهت طاقن یصقا
  دنتـسناوتن هنافسأتم و دراد دوجو رهش حطس رد دایز رادقم هب شوم زونه .دندرک مهارف اهشوم يارب ار ییاذغ عبنم و دنداد
   رد هـک منـیبیم و مدرگیمرب دئاز داوم هلئسم هب هرابود مراد هک یتلاسر هب هجوت اب .دننک ادیپ لضعم نیا لح يارب يراکهار
   هاـگآ نآ عـفد و يروآ  عـمج و يزاـسهریخذ ،دیلوت زا دنیارف نیا رد هک یتقو نوچ ...دشاب زراب دناوتیم اهمناخ شقن  اجنیا
     و شـقن .تـسا زراـب رایـسب يروآ  عـمج و يزاـسهریخذ و دیلوت رد صوصخ هب هداوناخ رد نانز شقن هک مینیبیم میوشیم
   هـک دـینکیم رکف .تشاد دهاوخ هعماج تشادهب رد یبوخ رایسبراثآ دوش كرد رگا دسریم رظن هب زیچان رایسب هک یتیریدم
   طوـلخم هدـننک هدوـلآ داوم رگید اب دننکیم ادج هک اههلابز نیا زا ار اهکیتسالپ هکنیا هب هجوت اب اهدرگهرود نیا دصرددنچ
   اـب اـم هک مدید دنه رد ار کیلبمس يدروم .دنتسه اهيرامیب لاقتنا يارب یلماع دارفا نیا دوخ !دنراد یتشادهب تینما  ،تسا
       دوـخ طاـیح هـشوگ الثـم هـک ییاـههزوک نیا اب .مینک کمک دوخ رهش تشادهب هب میناوتیم ردقچ کچوک رایسب شقن کی
    هـکنیا نودـب ،میزاـسب هچغاب يارب ار نکمم دوک نیرتهب و ...كاخ هیال کی و مینک عمج هشوگ کی ار یلآ داوم و میراذگب
   اـی اـه   نمـس بـلاق رد ار اـه فدـه زا ياهعومجم دیاب ام .دنوش رهش حطس رد هلابز نترازه7 هب لیدبت و دنوش لقتنم اهنیا

  شیـب ار یناگمه ياهتکراشم نیا و دنشاب هتشاد يدیفم ياهتیلاعف دنناوتیم هک مینک لابند یهورگ داهن مدرم ياهنامزاس
 يارب یبطق ،تسا رهش ياروش رظن ریز هک یتلودریغ ياهنامزاس یهدناماس داتس رد ام رضاح لاح رد .مینک تیوقت شیپ زا
     .دنـشاب تـلود هـب راـشف هورگ کی دنناوتیم یماگمه اب اهنیا و مینکیم هیهت یطیحم تسیز یعافتناریغ ياهنامزاس تیلاعف
  دـهاوخب    دوـخ دودـحم لنـسرپ نآ اـب تسیز طیحم نامزاس دینک رکف .تشاد راظتنا ییاهنت هب تلود زا دیابن هک مه هشیمه
  تـسا مزال ام ياهوزاب .تسین ریذپناکما نیا ،دنک مادقا دنمفده ياهنوگ هب یطیحم تسیز تالضعم و تالکشم عفر يارب
  نـیا زا ریغ .میتسه راکهار لابند هکنیا ،تسا ام رظن دم يرگید زیچ ره زا شیب هک یعوضوم یلو .میوش قفوم هک میناوتب ات
    ؟دـیآرد اـم يارـب تداع و شنم تروص هب هک مینک هچ متفگ هک ياهلمج نامه ...میهدیم نادنورهش هب هک ار ییاهشزومآ
  يدـح ات و ناتسریبد ،ناتسبد ات میدرک عورش اهكدوکدهم زا ار هنابلطواد ياهشزومآ ام هک میوگب امش تمدخ عالطا يارب
  یـسرد باتک رد یطیحم تسیز لئاسم هکنیا رب ینبم میداد ییاهداهنشیپ اهنآ هب و میتشاد تکراشم شرورپ و شزومآ اب مه
  نـیا ،میهد رارق يدودحم دادعت ار دوخفده ياههورگ میهاوخب ام رگا میتفگ هک دوب نیا میدرک هک يرگید راک .دوش روظنم
     ناـطبار دـننام ،دـنهد رارـق فده ار يرگید هورگ دنتسناوتیم دوخ هک میتشگ يدارفا لابند نیاربانب .تسین یفاک اهشزومآ
  ناـمز تشذگ هب هجوت اب امش یلو ،میدوب قفوم یلیخ رهش حطس رد هک متسین اعدا نیا رب .میداد شزومآ اهنآ هب و تشادهب
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 ...میداد ماجنا هک ینیدامن ياهتکرحً الثم ای تسا هتفرگ لکش جیردت هب تسیز طیحم لئاسم اب ییانشآ هک دیتسه نآ دهاش
       ترازو زا زوـجم نتفرـگ و تـشاد یتالـضعم هلئـسم نـیا دوخ هتبلا هک میدرک اهنابایخ یهار كاپ ياوه زور رد ار اههچب
  رـب مراد تسود نم هک ار يزیچ تروص ره هب یلو .دوب یناسآ رایسب راک هک مییوگب میناوتیمن و تشاد ییاهرسدرد روشک
     تاـعالطا هـب اـم .دـشاب هت  ـ شاد دوـجو ییاـهرازبا هک تسا مزال داهن مدرم ياهنامزاس نیا تیلاعف يارب هکنیا منک دیکأت نآ

   متـسناوت ،مراد روـضح اجنیا رد هدنونش و نارنخس ناونع هب و مدمآ اجنیا زورما نم رگا .میرادن یسرتسد یهاگشناد حیحص
 دانتسا هب و دنک فلکم ار یتلودریغ ياهنامزاس دناوتب هک درادن دوجو یتاعالطا نآ یلو ،منک بسک تاعالطا زا ياهعومجم
     هـچایرد کـمن زا هـک دـنیوگ یـم دنچ ره .میفقاو هیمورا هچایرد لکشم هب ام همه رضاح لاح رد .دنشاب لاعف تاعالطا نیا
    تالکـشم اـهدرگزیر ياـج هب نیا زا دعب ام هک دنهدیم ار رادشه نیا همه رگید فرط زا ...دوشیم يرادرب هرهب و هدافتسا
   تاـعلاطم و مزال ياـه  یـسررب نآ يور هـک دراد ترو  رـض هـک تسا یلئاسم اهنیا .تشاد میهاوخ اهرهش حطس رد ار کمن
       تـلود رد هـک دوـب يراـک هـک میـنکیم رکف هتبلا هک ،میداد ماجنا داهن مدرم ياهنامزاس ام هک ار يراک .دریگ تروص قیمع
  هـک ییاـه فدـه هلمج زا رهش ياروش ياهادیدناک رثکا نوچ ،میشاب رثؤم یلیخ میتسناوتیم رهش ياروش تاباختنا و دیدج
  ار دوـخ ياهراظتنا و میدش عمج یتلودریغ ياهنامزاس زا ياهدع نیاربانب .دوب یطیحم تسیز تالکشم عفر ،دندرکیم رکذ
     رهـش ياروـش هـب اـم دینادب هک تسین دب .میدرک مالعا میتسناوتیم هک ییاج ره رد هینایب تروص هب ار اهنآو میدرک بوتکم
  طیـحم لئاسم ریگیپ دیابً امتح هک میتفگ ،دندش باختنا رضاح لاح رد هک دندوب نامز نآ هک ییاهادیدناک هب ،میدرک داهنشیپ
    اـب لاـح ،تـسا اجرباپ زونه ،12راک روتسد نیا .دننک هدافتسا12 راک روتسد زا دوخ ياهيراذگتسایس رد و دنشاب تسیز
 يا  هدـنیآ میهاوـخ یـم ام هک ياهدنیآ نیاً املسم .تسا لیمکت لاح رد"میهاوخیم ام هک ياهدنیآ" ناونع تحت يراکروتسد
 ياههدروآرف تیفیک زا ثحب رد نینچمه .دوش دیکأت لئاسم نیا يور اهيراذگتسایس رد هک تسا مزال یلو .تسا رگنرود
 ا ـ م ياـههاگشیالاپ هک تسا هدش نیا هب رجنم اهمیرحت نیا هک دوب نیا ،میتفگ رشب قوقح رد ام هک ییاههنیایب زا یکی ...یتفن
 اب قباطم هدش دیلوت یتفن ياههدروآرف ای یتفن تادیلوت هک تسا هدش ثعاب اهنیمه و دنشاب هتشادن ار مزال رازبا هب یسرتسد
     كاـپ يژرـنا دـیلوت يور يراذـگتسایس ،مینکیم يراشفاپ نآ يور اعقاو ام هک یلئاسم زا یکی و دشابن وروی ياهرادناتسا
  زا میناوـت         یـم يداـیز رادـقم هـب اـم رـضاح لاـح رد .دـیدج يرواـنف ینیزگیاج نامه ای نیزگیاج ياهيژرنا نامه ؛تسا
    نـیا رـب مکاـح دیاب زبس داصتقا ،دشاب هتشادن یسایس هبنج رگا نینچمه و .مینک يرادربهرهب بآ ،داب ،يدیشروخ ياهيژرنا
      و تـفن زا ندرـکن هدافتـسا رـب دـیاب .   درـیگب رارقرظندـم اـهيزیرهمانرب و اهيریگمیمصت رد دیاب زبس داصتقا و دشاب تلود
  عـجارم هب هک ار ییاهتساوخرد مامت و اههینایب نیا رد ام هک ییاهتساوخرد زا یکی .مینک زکرمت هریغ و یتفن ياههدروآرف
   ارـچ .تـسا داهن مدرم ياهنامزاس زا تیامح ،میداتسرف فلتخم قطانم ياهيرادرهش ای رهش ياروش ای سلجم هب ؛فلتخم
         نیرـتهب و دنتـسه انـشآدوخ هـیحان و هـقطنم ،هـلحم تالکـشم و لئاـسم هب و دناهدش دنلب مدرم نورد زا اهنامزاس نیا هک
  هـک ار يزیچ تروص ره هب یلو .دنشاب تلود ناسريرای و کمک دنناوتیم یتشادمشچ هنوگچیه نودب هک دنتسه ییاهوزاب
  تارـک هب و میتسه انشآ اهنآ اب ام همه هک تسا ام ياهتساوخرد تسرهف ،میوگب امش تمدخ اجنیا رد هک تسا هدنب رظندم
 لرتنک رتمهم هلئسم نینچمه .دوش هتخادرپ اهنآ هب دیاب هک تسا ام رهش و روشک یطیحمتسیز تالکشم  زا اهنیا و مینیبیم
   هفاـضا يزرواـشک تال وـصحم هب دوک و مس يدایز نازیم هب رضاح لاح رد .تسا رابهرت و ییاذغ داوم رب تراظن و تیفیک
      هـب رـگید تالوـصحم ریاـس اـی و تسا مس نآ يور !!نازیم هچ هب هک دینک تقد لاقترپ ًالثم هویم دیرخ ماگنه رد .دوشیم
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  اـه یناـسر  عالـطا نـیا هک هللاءاشنا .دریگ رارق یتلود شخب رد نازیرهمانرب رظندم دیاب هک تسا ییاهزیچ اهنیا .بیترت نیمه
 .دبلطیم ار ناگمه تکراشم و یماگمه رتهب تسیز طیحم نتشاد همزال نکیل ،دشاب یفاک
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یکیزیفوئژ ياهیلامونآ ساسارب هلزلز ینیبشیپ
اینرهماضر دیس رتکد ياقآ

 هک تسا هلزلز ياهرگناشنشیپ زا يدادعت یفرعم عقاو رد میهدیم ماجنا هلزلز ینیبشیپ یلم زکرمهعومجم رد ام هک يراک
.منکیم راک نآ یکیزیفوئژ ياههفلؤم ۀنیمز رد یصصخت روط هبهدنب

  رایـسب رهاـظ  هـب  هـک یطیحمتسیز لئاسم فالخرب .منک حرطم ار يداهنشیپ هک منادیم مزال ،یلصا ثحب عورش زا لبق
   اـما .میـهد ماجنا ار ییاهراک طیحمتسیز اب هطبار و یگنهرف لئاسم زا یضعب ندرک هنیداهن ۀنیمز رد دیاب و دنتسه ياهقطنم
  ،هـتفای هعسوت زا معا يروشک چیه تفگ تأرج هب ناوتیم عقاو رد .تسا حرطم یناهج حطس رد و ياهقطنمارف هلئسم هلزلز
   ،نیـچ دـننام یقفوم يدروم تاعلاطم و دراوم مه رگا ،تسا هدوبن هلزلز ینیبشیپ هب رداق هعسوت طخ ریز و هعسوت لاح رد
      دادـیور رد دیاـش اـما دـندرک راـک یبوخ هب اهریغتم یضعب يور هک دندوب يدروم تاعلاطم ًابلاغ ،دراد دوجو نانوی و ایلاتیا
.دهدن باوج اهریغتم نامه يدعب

  یـنیب  شیـپ و یـسانشهلزلز ۀنیمز رد یبرجت مولع ياههبرجت و دهاوش یلک روط هب هک دیآیمرب هنوگنیا لاوحا عیمج زا
        تـلفغ )کـیزیفوئژ( دراد طاـبترا نیـمز کـیزیف اـب هـک یتمسق نآ و یکیزیف ياههفلؤم تخانش رد هک دهدیم ناشن هلزلز
  هـب يدالیم08ۀهد زا تفگ ناوتیم ًابیرقت ،دشاب هدمآ ام گنهرف رد یملع ياهدروخزاب يدالیم08ۀهد زا رگا لاح .میاهدرک
  ياـهرگناشنشیپ  نیرتربتعم و نیرتمهم زا یکی یکیزیفوئژ ياههفلؤم هک دنرواب نیا رب یسانشهلزلز ناصصختم يهمه دعب
.دنشاب دنناوتیم هلزلز

         دادـعت نیرتـشیب اـما میـشاب هتـشادن اـیند رد ار هـلزلز ياهدادـیور نیرتگزرب دیاش دراد رارق هلزلز طخ يور ام روشک
 ریز هب اههتسوپ زا یضعب صاخ طیارش لیلد هب میراد رارق نآ رد هک ییایفارغج میرح رد  اریز .میراد ار يا هزرل ياهدادیور
  رتـشیر2 زا رتمک ۀلزلز هبترم7-01 زا رتمک هنازور هک دش بجوم دمآ دوجو هب هک ییاهیگدروخنیچ و دنتفر ناریا ۀتسوپ
    یـنعی .میـشاب هـلزلز ینیبشیپ ناماگشیپ دیاب ام هک دننک اعدا يزور روشک نارگشهوژپ هک تسام قح نیاربانب .میشاب هتشادن
  و شور نالـف اب ناوتیم ار هلزلز  دننک اعدا هدنیآ رد هک مینک تیبرت ار ینارگشهوژپ هک دراد دوجو ام روشک رد لیسناتپ نیا
   یـفرعم و ییاـسانش ایند مامت رد اههفلؤم نیا زا يدادعت .درک ینیبشیپ تدمدنلب و تدمنایم ،تدمهاتوک ياههرود رد هفلؤم
     قاـفتا يا هزرـل دادـیور کـی یط هک يدیدش تالوحت و رییغت رثا ردً ابلاغ هک دنتسه ییاهنآ ،اههفلؤم نیا زا یشخب .دناهدش
.دیآیم دوجو هب ،دتفایم

  یجراـخ و يوجارف ياههیال زا یکی هک میراد رفسوتنگم مان هب ياهیال .تسالاب یسیطانغم لیسناتپ ياراد هوقلاب ام نیمز
     لـیالد هـب هتـشذگ لاـس دنچ یط رفسوتنگم هنافسأتم .دراد دوجو يزراب رایسب یسیطانغم نادیم تارثا نآ رد هک تسا نیمز
 هک دید میهاوخ ،مینک یسررب نیمز ینورد حطس رد ار رفسوتنگم یگراپ میهاوخب رگا اما .تسا هدش هراپ یناشکهک و یناهیک
  نـیا اب یلماعت و طابترا هچ ام هک تساجنیا شسرپ لاح .تسا رفسوتنگم ندش هراپ زا یشان اهنارحب و اهدادیور زا يرایسب
؟میاهدوب رصقم ام ایآ ؟دنکیم قدص مه رفسوتنگم رد تسا هدمآ نوُزا رس رب هک ییالب نآ ایآ ؟میتشاد یگراپ

 تکرح ام روشک تمس هب و دناهدش عیمجت ییایفارغج فلتخم ياهشخب زا و دنراد یناهج طابترا اهدرگزیر زا يرایسب
.دنراد رارق يوجارف و يوج متسیسوکا ریثأت تحت زین دوخ تکرح ریسم رد .دننکیم
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 هرطفلاب نیمز .تسا نیمز کیزیف اب طابترا رد هک يزیچ نآ ینعی تسا مهم رایسب کیزیفوئژ ثحب هک تفگ دیاب نیاربانب
   رارـق یهاـتوک ینامز ةزاب رد یتارییغت ریثأت تحت لیسناتپ نیا دتفایم قافتا ياهلزلز هک ینامز و دراد یسیطانغم لیسناتپ کی
     و دـننک ادـیپ لخادـت رـگید ياهنادیم زا ياهعومجم اب و عطق یسیطانغم ياهنادیم دوشیم ثعاب تاریثأت نیمه و دریگیم
.دنوشیم سیطانغم ورتکلا مان هب ییازدوخ و ینورد جاوما شیادیپ ثعاب لخادت نیا

 ،يا   هزرـل ياهدادـیور عوـقو زا لبقً الومعم دهدیم ناشن هک هدش ماجنا ناریا و ایلاتیا ،نانوی ،نیچ رد يددعتم تاعلاطم
  دـهدیم ناشن هبرجت لاح ره هب اما .دنرادن داقتعا يروئت نیا هب زین ياهدع هتبلا .دنوشیم دایز و هتفای هعسوت هدرب مان جاوما
   یگنـس رد کـچوک ياهفاکشیهجوت لباق دادعت دتفایب قافتا تسا رارق ياهلزلز یتقوً ابلاغ هک تفریذپ دیاب ار يروئت نیا
 هن یسیطانغم ورتکلا راثآ اهگنس نتم رد ییازهزرل زیر دنیارف نیا .تسا هتفرگ رارق راشف تحت نیمزریز رد هکدوشیم داجیا

   راـثآ هـلزلز عوقو زا لبق هتفه دنچ و زور دنچ ات دنناوتیم دنشاب يوق ام ياهروسنس رگا اما دنکیم داجیا یسوسحم نادنچ
.دننک تبث ار نآ

-  شور زا یـکی دیاـش هک میراد یسیطانغم ورتکلا جاوما ۀلیسو هب يرگناشنشیپ ناونع تحت هک ياهلوقم رد ام نیاربانب
  دـنیارف زا يرگید عون زا رثأتم دنناوتیم هک ار ییاهشخب هکنیا مینکیم هک يراک نیرتمهم ،دشاب یکیزیفوئژ دیفم رایسب ياه
.دراد رارق ییازهزرل زیر ریثأت تحت هکمینک ادج ییاهشخب زا دنشاب

   ود .میـنک يزادـنا   هار یبوـخ سیطاـنغمورتکلا ياـههاگتسیا زیخهزرل قطانم رد هک میراد ار نیا تیلباق دوخ روشک رد ام
  ،دوـش هـتفرگ یبوخ جیاتن دروم ود نیا زا دیاب ادتبا هتبلا .تسا هدش يزادناهار نارهت یلامش شخب رد اههاگتسیا نیا زا دروم
    تـکرح رد نارـهت لامـش زا ریغ ینعی .تسا هدش رارکت ام ياهناتسا رثکا رد وگلا نیا .میورب نارهت بونج تمس هب سپس
-  یـم هـنایم و ناجنز هب ماجنارس و مینیبیم ار ازهزرل متسیس نیا نیوزق لامش ،ناقلاط لامش ،جرک لامش رد ،برغ تمس هب
  دادـتما هیکرت یلوتانآ ات و تسا هدش ناریا دراو هیکرت یلوتانآ زا هک دراد دوجو یلوتانآ مان هب هتفخ رام دننام یلسگ هک میسر
.دراد

-1  یـنعی .دنشاب هتشاد ییاراک هک میورب ییاهرگناشنشیپ غارس هب دیاب مینک یلحم ار يرگناشنشیپ ثحب میهاوخب رگا
   روـشک يارـب مب دننام ییاههلزلز هک ییاهتراسخ و اهیناریو ربارب ردً اعطق هک ؟تسا هفرص هب نورقم يداصتقا ظاحل هب ایآ
     هـب نورـقمً اـعطق سیطاـنغمورتکلا شجنس تیلباق اب يراگنهزرل ياههاگتسیا موادم يزادناهار و بصن ًامتح ،دنراد هارمه هب

   ناـسکی طیارـش رد ار اهینحنم ناوتیم ایآ ؟دراد دوجو دایز یگدیچیپ اب ییاهینحنم ریسفت ناکماً اعقاو ایآ-2 ؛تسا هفرص
؟درک ریسفت

  ار یـطیحم تسیز تالضعم زا يرایسب دیاش یتح .تسین هلزلز يارب اهنت هکتسا شدوخ صاخ ۀسدنه ،نیمز ۀسدنه
  ،يرـیگ  لیـسنارفید ،يرـیگ قتـشم ۀسدنه ،تسین یسدیلقا یلیلحت ۀسدنه ،نیمز ۀسدنه .درک لح صاخ ۀسدنه نیا اب ناوتب
  تـیئونب لدم مان هب یصخش طسوت ،2891 لاس رد هک دنکیم يوریپ یصاخ دنور عون زا هکلب .تسین باسح و دح ۀسدنه
.تسا هدش حرطم )لاتکرف( لاخرب ۀسدنه مان هبتاربلدنم

     مود لکـشم نیارباـنب .درـک ریـسفت ناوتیم ار سیطانغم ورتکلا ياهینحنم زا یهجوت لباق شخب هک تسا نیا ام داقتعا
   کـی دـناوت  یـم ،دوـش یـم داجیا سیطانغم ورتکلا رد هک یتالوحت و رییغت ایآ ینعی .تسا سیطانغمورتکلا ياهینحنم ریسفت
؟دهدیم يور هلزلز رگید زور ود مییوگب و میریگب سامت روشک ترازو اب هک دنکیم باجم ار ام ایآ ؟دشاب رگناشنشیپ
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    لوا ماـگ .تـشاد يوـق يریسفت و يوق ياهسدنه دیاب گرزب تیلوئسم نیا يارب و تسا یگرزب رایسب تیلوئسم رما نیا
      هـب اـی و تـسا نیـمز نورد ياـهلیسناتپ و اهیگژیو زا هتفرگرب هک ار ییاهرادومن مییایب هک تسا نیا ًاعطق ریسفت نیا يارب
  هـلزلز ینیبشیپ شخب رد رظن دروم يزاسگنهرف نیاربانب .مینک ریسفت یعیبط ینعی شدوخ ةویش هب ار ،تسا یعیبط یترابع
.دوش ضوع نیمز ۀسدنه و تایضایر هب ام شرگن عون دیاب روحمشناد شخب رد هک تسا نیا
       هداد شـخب .تـسا روـحم  هداد و هـیاپ شـناد شـخب ود لماش ،مینک میسقت هلوقم ود هب ار دوخ یبرجت يایند میهاوخب رگا
   دادـعت هـچره .دوشیم دیلوت يدایز ياهرازفاتخس و دنکیم ادیپ هعسوت يروانفً ابترم اریز درادن رارق ام لرتنک تحت روحم
    هداد يدـنمناوت تمـس هـب ام دور الاب تاعالطا هچره و دوریم الاب زین تاعالطا تفایرد تیلباق ،دوش رتشیب اهرازفا تخس
 يا هـهرب  ورصع رد نونکا اما .دننزیم ار لوا فرح اههداد هک دش دهاوخ يزور ینعی .میوریم شیپ دوخ ملع ندرک روحم
   بـسک تاـعالطا  ،دـنزودنایب هبرجت دنناوتیم هک تسا یناسک ۀمه لماش هیاپ شناد .میتسه هیاپ شناد یگنهرف يانبم مان هب
 يرگناشنشیپ هک میتسه نآ دنمزاین زاف نیا رد .میشاب هتشاد تاعالطا زا یتسرد ریسفت هک دنروآرد ياهلوقم هب ار نآ و دننک
  نـیا رد نینچمه .دشاب بوشآۀیرظن زا هدافتسا دناوتیم اهشور نآ زا یکی هک میهد ماجنا صاخ ياهشور زا هدافتسا اب ار
  هاگتـسیا2-3   دـنمزاین اـهنت اهنآ تبث اریز .تساهنآ تبث زا رتراوشد بتارم هب اهنآ ریسفت هک دنراد دوجوییاهرادومن هلوقم
.تسا يراگنهزرل
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ناریا رد راظتنا لباق مهم ياههلزلز و هلزلز کسیر
عراز يدهم رتکد ياقآ

-هلزلز هچ دراد عوقو ناکما هک ياهلزلز نیرتگرزب هک تسا نیا دش حرطم يدج رایسب ناریا رد ،2931 لاس رد هک ياهلئسم
؟تسا يا

  زـین ،2931  رـهم3 رد .داتفا قافتا ناتسچولب و ناتسیس ناوارس رد رتشیر8/7 سایقم اب ياهلزلز ،2931 نیدرورف72 رد
 ،3102 لاس رد ینعی .تسویپ عوقو هب رتشیر8/7 سایقم هب ناتسکاپ ناراوآ رد ياهلزلز ناوارس زرم قرش يرتمولیک004 رد
 هب ار ناسانشهلزلز نهذ شسرپ نیا داتفا قافتا لوا ۀلزلز هک ینامز .درک هبرجت ار يرتشیر8/7 ۀلزلز هبترم2 نارکم يهقطنم
؟تسا عوقو لاح رد نارکم رد یقافتا هچ و ؟تسا هدش رادیب نارکم ایآ هک درک لوغشم دوخ

   دـنراد يرـتمک يزیخهزرل هک یطاقن .دنراد يرتمک يزیخهزرل زین یضعب ،دنراد يرتشیب يزیخهلزلز ناریا طاقن زا یضعب
    زا تبحـص یـتقو اـما .دنتسین زیخهزرل نازیم کی هب ناریا طاقن ۀمه نیاربانب .تسا هتسوپ رد رتمک لکش رییغت نازیم لیلد هب
-    یـم عوـقو هـب هـلزلز،ناریا طاقن ۀمه رد هک دننکیم حرط ار هتکن نیا دوشیم دیدج تختیاپ کی تخاس و تختیاپ رییغت
؟ددنویپیم عوقو هب ناریا طاقن ریاس رد یسایقم هچ اب و ياهلزلز هچ هکنیا دروم نیا رد مهم شسرپ اما .ددنویپ

  ییاـهتمسق ،هیمورا ۀچایرد بونج زا ییاهشخب ،يزکرم ریوک ،ناسارخ بونج ،ناریا زکرم زا یشخب دننام یقطانم رد
    نیـمه هـب و تـسا رتمک هتسوپ لکش رییغت نازیم ناردنزام يایرد لحاس زا ییاهشخب و ناتسزوخ بونج و نایرومزاج زا
    نیـمز ۀتـسوپ يدـصرد01   لکـش رـییغت لیلد هب دراد دوجو هک مه یمک يزیخهزرل نیا هتبلا .دنراد يرتمک يزیخهزرل لیلد
-  یـم دازآ يژرـنا شمخ و شزیخ تروص هب ینعی .تسا هزرلنیمز نودب نیمز ۀتسوپ رد تارییغت دصرد09 نیاربانب .تسا

.دهدیمن خر ۀلزلز و دوش
    رد ارـیز تـسا نـپاژ میوقت رد هلزلز زور رویرهش هد اب قباطم ربماتپس لوا .تشذگ نپاژ يوتناک ۀلزلز زا لاس09 نونکا

  يزوـس شـتآ ل  ـ یلد هـب ناـینابرق نیا رتشیب هک دنتخاب ناج رفن رازه341 دودح و داتفا قافتا وتناک ۀلزلز ،3291 ربماتپس لوا
  ناـمز نآ رد هک داتفا قافتا ناتسنمکرت دابآقشع رد رتشیر3/7 یگرزب اب ياهلزلز ،8491 ربتکا6 رد .تسا هدوب هلزلز زا یشان

   ناتـسنمکرت رد رـبتکا6 لاس ره ناگتخاب ناج نیا دوبدای تبسانم هب و دندش هتشک رفن رازه011 و دوب يوروش داحتا ءزج
.تسا یمسر لیطعت

    مـلع هـب تبـسن اهینپاژ یقلت و رکف زرط و تینهذ رد دش بجوم داتفا قافتا نپاژ يوتناکۀلزلز شیپ لاس09 هک ینامز
    شـناد يرواـنف و یـملع ياههبنج رد یمهم تالوحت قافتا نیا زا دعب لاس01 دودح زا لاس09 یط .دهد خر ياهلزلز زین
    یـنپاژ نادنمـشناد هـلمج زا سکچیه ،داتفا قافتا رتشیر9 یگرزب هب هک ،1102 سرام11 یمانوس و هلزلز رد .داد يور هلزلز
    هـجاوم هتـشک رازـه81   و تراـسخ رالد دراـیلیم003 اب هلزلز نیا رد .دهد يور یگرزب نیا هب ياهلزلز هک دندرکیمن رکف
  تـشن و دنکیم تیلاعف نانچمه امیشوکوف ياهتسه هاگورین هتبلا .دنوش طلسم طیارش هب دنتسناوت دعب لاس کی ات اما .دندش
.تسا هدرک داجیا ار یلئاسم هرابود نآ ویتکاویدار داوم
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      هراـبود ار یـیالب نیـنچمه زـگره ددـنویپب عوقو هب ياهلزلز رگا هک دناهدیسر ییاج هب هزورما ،هلزلز نیا زا دعب اهینپاژ
 نیا هناتخبشوخ هتبلا .دش هبوک لپ نتشگرب بجوم داد يور ،5991 لاس رد هک هبوکۀلزلز لاثم ناونع هب .درک دنهاوخن هبرجت
.دش رفن006 ندش هتشک بجوم اهنت و دوب لپ يور یمک رایسب کیفارت هک داد يور ینامز ینعی حبص5 تعاس قافتا

   یـلخاد صلاـخان دـیلوت  .تـسا روصت لباق ریغ ،دوشیم نپاژ رد هلزلز یسدنهم و ملع رد هک ییاهيراذگهیامرس نازیم
    صاـصتخا تاـقیقحت هـب یـلخاد صلاخان دیلوت نیا دصرد7/3 دودح هک تسا لاس رد اکیرمآ رالد نویلیرت6 دودح نپاژ
   رـتمک هتـشذگ لاس رد هک تسا لاس رد رالد درایلیم054 دودحیلخاد صلاخان دیلوت ناریا رد هک یتروص رد .دوشیم هداد
  زا دـصرد2/4- اـم یلصا نمشد-سدق رگلاغشا میژر هک تسا یلاح رد نیا .دش هداد صاصتخا قیقحت هب نآ دصرد4 زا
.دیسر دصرد7 هب ام تاقیقحت ۀجدوب نازیم7731-87 لاس رد هتبلا .دنکیم قیقحت فرص اریلخاد صلاخان دیلوت

 عاعش رد نارهت ۀقطنم رد هلزلز دادخر و ناقزرو ۀلزلز يریذپینیبشیپ میدرک یسررب ناقزرو هلزلز يارب ام هک يزیچ نآ
  رـظن نیا .تسا راظتنا لباق رتشیر7 سایقم اب ياهلزلز نارهت يزکرم يرتمولیک05 عاعش رد .دوب نارهت يزکرم يرتمولیک05
.میدروآ تسد هب ،نارهت ۀتشذگ لاس71 دودح رد ینعی ،6991 لاس زا ییاهشرازگ لیلحت اب ار

      )هـفره کـیدزن( رهـشوبۀبعش ،یکاـک ،رهـشوب ياه تـسه هاگورین کیدزن ،ناوارس ۀلزلز :دننام ناریا رد زاسربخ ياههلزلز
      رد يزاـسربخ هـب عورـش یـبرع ياـههناسر ،دمآ رهشوب رد هک ياهلزلز زا دعب هک دوب نیا اههلزلز نیا زاسربخ ۀلئسم .تسا
.دراد دوجو نآ ياهتسه هاگورین راجفنا ناکما هک تسا كانرطخ يروشک ناریا هک دندرک عوضوم نیا دروم

    رد یـسامت نـم اـب هک مدوب سیردت لوغشم-نارهتهاگشناد-ایفارغجهدکشناد رد نم ،داد يور ناوارس ۀلزلز هک ینامز
 تسا هدش لیکشت یبرع ياهروشک يارب هلزلز نیرتكانرطخ ۀنیمز رد برع دنمشناد ود اب يدرگزیم هک دش هتفرگ دروم نیا
   و تاراـما یـسانش    نیـمز نامزاـس سیـئر درـگزیم نیا رد .متفر درگزیم نیا هب زین نم .دینک تکرش هسلج نیا رد مه امش و
  ياهدرادناتـسا اب رهشوب هاگورین هک متفگ نخس عوضوم نیا هرابرد اجنآ رد نم .دنتشاد روضح رصم يراگنهزرل ۀکبش سیئر
  ار نـیا   لـباقم رد رـصم ةدنیامن .تسا یللملانیب ياهداهن  تراظن و دصر تحت زین نانچمه و تسا هدش هتخاس یللملانیب
 نپاژ دننامه ياهلزلز و امیشوکوف رطخ اب زین ناریا رد اریز دناشوپ لکتورپ و درادناتسا اب ناوتیمن ار تیعقاو هک درک حرطم
  قرـف نپاژ لحاس اب سراف جیلخ لحاس و تسین نپاژ هیبش هقطنم نیا تسخن هک دوب نیا ناشیا هب نم خساپ .میتسه هجاوم
  دـیدجت و رظندیدجت ،هعلاطم ،یسررب ،هسلج نیا رد نم داهنشیپ .دراد توافت نپاژ ياهدرادناتسا اب زین رهشوب هاگورین ،دراد
     ياهروـشکۀمه و نارـیا تکراـشم اـب یبرع ةدحتم تاراما ياهتسه هاگورین هلمج زا مهم تاسیسأت ۀمه يارب ینمیا یسررب
.دوب هقطنم

   هـک دوـب نیا دروم نیا رد حرطم شسرپ .دندرک ساسحا سراف جیلخ ياهروشکۀمه ار داد يور ناوارس رد هک ياهلزلز
  اـه  لـته زا هـلزلز نیا تشحو زا دندوب یبود ياهجرب رد هک یمدرم ارچ ؟دش ساسحا تیوک و ون یلهد رد هلزلز نیا ارچ
 يدایز قمع هک تسا هدوب لیلد نیا هب نآ تدش و تسا هدوب ناریا ریخا لاس65 رد هلزلز نیرتگرزب هلزلز نیا ؟دندمآ نوریب
       ار هوـق غارـچ ردـقچ رـه ،دـیریگب رـظن رد یتام حطس کی رد ار ياهوق غارچ لاثم ناونع هب .تسا هدوب یشنارورف و هتشاد
  رـه ینعی تسا روطنیمه زین هلزلز .دوشیم رتگنت هریاد اما تسا رتدنت و رتشیب تسالاب رد هک يرون دینابسچب ریز زا رتشیب

   يرـتگرزب ةرـیاد دیریگب رتنییاپ ار غارچ هچ ره اما .دنکیم بارخ رتشیب ار يزکرم يورۀقطنم دشاب رتقمعمک شنوناک هچ
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     يزـکرم ياـنب اـما دـنازرل  یـم ار يرـتعیسو ةدودحم دشاب رتقیمع ردقچ ره مه هلزلز .تسا رترونمک اما دنکیم نشور ار
.دوب عون نیا زا ناوارس ۀلزلز هک دنیبیمن يدایز بیسآ

         نیـب ار یـلیمیا اـگایرالام روـسفورپ ناوارـس ۀـلزلز زا دـعب ؟دـتفا   یـم قاـفتا رتـشیر9  یـگرزب هب ياهلزلز ناریا رد ایآ
    اـب یـشنارورف ياـه   هـلزلز هـک یناـمز تسانعم نیا هب لیمیا نیا .تسا هدش رادیب نارکم هک درک شخپ ایند رد ناسانشهلزلز
     نآ زا دـعب مـسارتاگم ،گرزـب یگدـنار مهم ۀلزلز کی دناوتیم ،دهدیم يور یششک مسیناکم اب ناوارس ۀلزلز لثم ياهلزلز
   کـی رـظتنم دیاب تسا هدوب یششک راکو زاس اب نوچ نیدرورف72 ای3102 لیروآ61 ۀلزلز روسفورپ نیا رظن هب .دهد يور
؟دنک داجیا رتشیر9 یگرزب هب ياهلزلز دناوتیم مسارتاگم ایآ اما .دوب نارکم رد مسارتاگم

:درک حرطم ریز حرش هب ار ویرانس هس هک دش پاچ ناراکمه و تیمسا طسوت ياهلجم رد ياهلاقم نامز نامه رد
  زا نارـکم ۀبل ۀمه رگا ینعی .تسا راظتنا لباق رتشیر9 یگرزب هب ياهلزلز و تسا تلاح نیرتدب کی ةرامش یگتخیسگ-1

؛دهد خر رتشیر9 یگرزب هب ياهلزلز تسا نکمم دربب هراب کی یچارک ات کساج
؛دهد خر5491 لاس دننام رتشیر8 یگرزب هب ياهلزلز تسا نکمم دوش هتخیسگ لحاس نیا زا یشخب رگا-2
.دهدیم خر رتشیر7-8 یگرزب هب ییاههلزلز دوش هتخیسگ هبل نیا زا یکچوک شخب رگا-3

   نارـکم هـک ییاـج ینعی ناریاتالف ۀبل رد اما .دوریمن راظتنا رتشیر9 یگرزب هب ياهلزلز ،ناریا تالف لخاد رد نیاربانب
 هتبلا .دهد خر رتشیر9 سایقم هب ياهلزلز دناوتیم یتح دتفایب قافتا ویرانس نیلوا رگا ،ناریا تالف لحاس رد ینعی دراد رارق
        نیـنچمه تـسا نـکمم یـشنارورف ۀـقطنم رد نارـکم ۀـبل رد .دتفایب قافتا راب کی لاس رازه7 ره رد تسا نکمم رما نیا
.میشاب هتشاد يدادخر

  ررـکم روط هب هن اما دراد دوجو نآ ناکما نم رظن هب ؟دهدیم يور رتشیر8 سایقم اب ياهلزلز ناریا تالف لخاد رد ایآ
.دهد خر راب کی لاس دص دنچ ره تسا نکمم هکلب

   هابتـشا هـلزلز در  وآرـب رد مـه زاب دندرک هزرلنیمز تاعلاطم يارب اهینپاژ هک یشالت لاس08 و وتناک ۀلزلز یگلاس09 اب
  يور رتـشیر9 سایقم اب ياهلزلز هک یتروص رد ،دهدیمن خر رتشیر8 سایقم زا رتالاب ياهلزلز دندرکیم روصت اریز دندرک
  و رـت  قـیقد يدـصر تاناکما و اهرازبا زا هدافتسا اب و درک ددجم ۀعلاطم و رظندیدجت دیاب یسانشهلزلز دروم رد نیاربانب .داد
   .درـک فـقوت دیابن لئاسم نیا دروم رد ینعی .دروآ تسد هب ار يرتزور هب و رتدیفم تاعالطا رتشیب یللملانیب ياهيراکمه
.دندوب هدرک هابتشا راظتنا لباق ۀلزلز نیرتگرزب دروآرب رد مه زاب دنراد هلئسم نیا هب يدایز هجوت هک نپاژ رد یتح

 عافترا جوا ،دهد خر مه رتشیر5/7–8 سایقم هب ياهلزلز رگا دندرکیم روصت اهینپاژ اریز ؟دش رجفنم امیشوکوف ارچ
 جوم هک ینامز اما .دنتسنادیمن نکمم عطق روط هب زین ار سایقم نیا اب ياهلزلز نداد يور هتبلا .دسریم رتم9-8 هب یمانوس
     دروآرـب نیارباـنب .دـش راـجفن  ا بـجوم و تـسب ار اهنآ ،اههدننککنخ لخاد هب دورو اب درک هلمح41-21 عافترا اب یمانوس
.دش يدج رایسب ياهبیسآ بجوم نییاپ تسد

     ياـج هـمه رد نوـنکا .میـنک تیریدم ار نآ دیاب ام و تسا عوقو لاح رد ینارحب هک تسا ینعم نیا هب نارحب تیریدم
   ،هـلزلز یـنیبشیپ دننام ییاهراک هعومجم لماش هک دننکیم هدافتسا هحناس کسیر تیریدم زا نارحب تیریدم ياج هب ناهج
   دـنفادپ و یماـظنریغ عافد زا ناهج درکیور نیاربانب تسا ... و ینامتخاس تاررقم ،یملع ياهتیلاعف ،یمومع یناسریهاگآ
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 دعب ،دناهدوب هبقرتمریغ و میاهتشادن راظتنا هک دنهدیم خر ینامز دراوم نیا اریز .تسا هدرک روبع نارحب تیریدم و لماعریغ
.میشاب نآ لح لابند هب دیاب زین ناشعوقو زا

    رهـش لاـثم ناوـنع هب .مینک بانتجا ازرطخ قطانم رد تیعمج ندرک رپ زا دیاب هلزلز زا یشان ياهتاراسخ شهاک يارب
    یلاـح رد نـیا .دـش ینیبشیپ رفن رازه005 دودح نآ تیعمج رهم نکسم حرط اب ،دراد تیعمج رفن رازه002 رگا سیدرپ
  هارـمه       هـب کـسیر زا باـنتجا و تاررـقم تـیاعر نیارباـنب .دوشیم بوسحم ازرطخ قطانم زا یکی سیدرپ رهش هک تسا
   طـقف اـی رتهب ار اهنامتخاس درادناتسا ۀماننییآ طقف ای ًالثم .منک هجوت اهنآ زا یکی هب اهنت دیابن و دنوش تیاعر دیاب رگیدکی
.مینک ینیبشیپ ار اههلزلز

  .دنتـسنادیم ینیبشیپ زین ار هلزلز لح هار و دراد دوجو یلح هار يزیچ ره يارب هک دندرکیم روصت هتشذگ رد اهینیچ
    هـجوت نآ هـب و تـفرگ رظن رد یجیکپ تروص هب دیاب ار اهراکۀعومجم هکلب تسین لح هار ،ینیبشیپ هزورما هک یلاح رد
      يروـط دـیاب ،دنوـش نکاـس دـیابن ییاـه   ناـکم هـچ رد مدرـم .تسا ... و بانتجا ،درادناتسا تاررقم تیاعر لماش هک درک
   كاـنرطخ ياـه   ناـکمرد تـیعمج يزاـس  هوـبنا زا ،نآ هباـشم ياهحرط ریاس و رهم نکسم فالخرب هک منک يراذگتسایس
     رد ،نارـهت لامـش رد ینواـعت ياـه تکرـش نکسم و رهم نکسم طسوت هک ياهدمع ياهيزاسهوبنا نیاربانب .منک يریگولج
.تسا ضحم یهابتشا ،دریگیم تروص دازحرف و دابآتداعس
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نابآ8 هبنشراهچ
ملع شزومآ يارب ییاهدربهار و ملع خیرات زور

اهینارنخس
ییاضرخیش نیسح رتکد ياقآ ملع شزومآ و ملع خیرات
ینیمگدمحم ریما رتکد ياقآ کیزیف شزومآ و کیزیف خیرات

يرادنایم نسح رتکد ياقآ یسانشتسیز شزومآ و یسانشتسیز خیرات
ینیمانسح ياقآ یضایر شزومآ و یضایر خیرات

ملع شزومآ يارب ییاهدربهار و ملع خیرات زور-5
         ،کـیزیف خیراـت شـقن لوا ۀـلحرم رد .دـش ماـجنا شـخب ود رد ناـبآ8     خروـم هبنـشراهچ زور رد هدـش هـئارا ياههمانرب
  ،ییاـضر   خیـش رـتکد ناـیاقآ هنیمز نیا رد.دش یسررب دالیم جرب يدعس نلاس رد ملع شزومآ رد تایضایر و یسانشتسیز
     ار مـلع بـش هـمانرب زوـمآنف كراپ مود شخب رد .دندرک حرطم ار دوخ ةدنزرا ثحابم ینیما و يرادنایم رتکد ،ینیمگ رتکد
.درک ارجا
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ملع شزومآ و ملع خیرات
ییاضرخیش نیسح رتکد ياقآ

    ثـحب عوـضوم مـلع شزومآ و ملع خیرات ۀطبار .دوشیم يراذگمان ملع خیرات مان هب زور کی لاس ره ملع جیورت ۀتفه رد
.تسا هدنب

     زا رـگا هـک تـسا یـشخب .تسا یلصا ياهسرد رب ياهدیاز ًالومعم اما تسین بیاغ ملع خیرات ام یسرد ياهباتک رد
.دوشیمن دراو ملع شزومآ ياوتحم هب ياهمطل ،دوش هتشادرب یسرد ياهباتک

        هـبنج ،دوـش طوـبرم مـلع شزوـمآ هـب رتـشیب هکنیا ياج هب هک دوشیم لابند ملع خیرات ياهراک زا فده دنچ ًالومعم
      اـم شوـه رد قارـغا رـگید فادـها زا .تسا نیمز ناریا ۀتشذگ رخافم یفرعم ،فادها زا یکی لاثم ناونع هب .دراد یگنهرف
    قارـغا تاـقوا یـضعب رد هتبلا .میدوب هدرک فشک ار نآ رتقیقدً البق ام ،هدش فشک ایند رد هک يزیچ ره ینعی تسا نایناریا
 نادنمشناد نیرتگرزب زارتمه هک یباسح رتکد صوصخ هب .تسا ملع يهصرع رد ناریا رصاعم خیرات ياهتیصخش دروم رد
  ار اـم شوه و ییارگیلم دهاوخب و دریگب رارق ملع شزومآ رانک رد هک تسین ياهدیاز اهنت ملع خیرات اما .تسا ناهج رصع
.دهد ناشن

 :زا دنترابع تسا حرطم ملع خیرات دروم رد هک ییاهشسرپ
؛؟دشاب دیاب ارچ و ؟دهد ماجنا دناوتیم ملع شزومآ يارب ار يراک هچ ملع خیراتياهیگژیو
؛؟تسا یمهم رایسب شخب ملع خیرات ،هتفرشیپ ياهروشک یشزومآ ياههمانرب رد هزورما ارچ
؟دوشیم لماش زین ار ییاوتحم ۀبنج ای ؟دراد یگنهرف ۀبنج اهنت ملع خیرات ایآ.

        و جـیار يوـگلا ،شزوـمآ يوـگلا کـی .مـیراد رـت  صاـخ روـط هب ملع شزومآ و یلک لکش هب شزومآ يوگلا عون ود
    ضرـف ؟تـسیچ مـلع شزومآ ای شزومآ ياهیگژیو .تسا بلاغ يوگلا اهروشک زا يرایسب و ناریا رد هک تسا درادناتسا
  هـک تسا یبآ دننام لاقتنا .تسا زومآشناد هب شناد و تاعالطا ،تایوتحم لاقتنا يانعم هب شزومآ هکنیا وگلا نیا رد یلصا
   شـقن نیارباـنب .دوشیم لقتنم دنادیمن هک یسک هب دنادیم هک یسک زا ینعی ،دوشیم ریزارس نییاپ ياج هب الاب ياج کی زا
    یناـمز اـهنت زوـمآ  شـناد و دزوـمآیم نارگید هب و دنادیمهک یسک ینعی تسا هنایارگرادتقا شقن ،جیار يوگلا نیا رد ملعم
.دنادب ار دنادیم ملعم هک ار ییاهزیچ هک دنادیم يزیچ

  دـننک یـم لقتنم زومآشناد هب ار ریوصت نیا ملع هب عجار هکنیا تسا جیار شزومآ ماظن ضرفشیپ هک يرگید مهم ۀتکن
-یم مامت ملع کی ییاج رد .دراد يزیت ياههشوگ و نشور ياهزرم ،قیقد طوطخ ،تسا ماهبا نودب و نشور ًالماک ملع هک
   هـکنیا تـیاهن رد .دوشیم عورش کیزیف و دوشیم مامت یسانشتسیز اجنیا لاثم ناونع هب .دوشیم عورش رگید ملع و دوش
   هتـشاد تاـع   الطا زا هتـشابنا یـنهذ و دـنک ینورد و بذج ار سالک تاعالطا هک تسا یسک بوخ زومآشناد وگلا نیا رد
.دشاب

  يرـیگ  لکـش ثـعاب هچنآ.تسا ماهبا ،ثحب دربشیپ و عورش ۀطقن وگلا نیا رد .تسا یلماعت يوگلا شزومآ رگید يوگلا
.دشاب ماهبا نودب و نشور ملع هک درادندوجو یلیلد هکنیا تسا وگتفگ و ثحب زا رپ و هدنز یسالک
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    واکودـنک ۀـقلح دـیاب سالک ییوید رظن قبط ،دوش لقتنم زومآشناد هب ملعم زا یتاعالطا اهنت هکنیا ياج هب وگلا نیا رد
    رـگید یتراـبع هـب .دنتفرگ رارق ملع خیرات رد یعقاو لکش هب نادنمشناد هک دنریگب رارق یتیعقوم رد نازومآشناد ینعی دشاب
 ور    هـبور نادنمـشناد هـک دنوـش ورهبور ییاهماهبا و اهدیدرت اب دیاب نازومآشناد و دشاب ملع خیرات رارکت ۀنحص دیاب سالک
    ۀـقلح ياـضعا زا یـکی ملعم ینعی تسا يریذپاطخ عضوم هکلب تسین هنایارگرادتقا عضوم وگلا نیا رد ملعم عضوم .دندوب
      ندرـک رـکف یـهورگ و تـینالقع لـصا ،زین سالک رب مکاح لصا .دراد نارگید واکودنک لیهست رد یعس هک تسا واکودنک
  خیراـت رد نادنمشناد هک میریگب رارق یفشک تیعقوم رد ام تسا رارق و تسا یهورگ يواکودنک ملع شزومآ نیاربانب .تسا
.دندوب هتفرگ رارق ملع

         یـلک لوـصا هـب تـسا رارـق و ،يدرـف هـن تـسا یعمج هتسد يراک ،یملع شهوژپ و واکودنک راک و ملع شزومآ راک
.دشاب دنبياپ نارگید هب نتشاذگ مارتحا و قطنم لثم تینالقع

   لوـصحم هـک ياهناخراک دننام .یملع ياهدنیارف و یملع ياههدروارف یکی :دننکیم میسقت تمسق ود هب ار ملع ًالومعم
 .تسا یملعهدروارف و لوصحم هک دوشیم هضرع هدننکفرصم هب یماهبا چیه نودب و هدش يدنبهتسب هک دراد ياهدش دیلوت
   مادـک دـنیبب دنکیم یعس ،دنبوغرم ییاهریغتم هچ دنیبب دنکیم یعس یملع فشک یعقاو راک رد دنمشناد یملع دنیارف رد اما
  تالکـشم دنکیم یعس ،دیایب رانک هجدوب نتفرگ لکشم اب دنکیم یعس ،دوشیم ماجنا رتتحار شراک دنک فذح ار لماوع
.دنک فرطرب ار ملع راک یگنهرف

 زومآشناد هب ییاهن لوصحم نیا نداد ینعم هب ملع شزومآ و دوشیم هصالخ شاهدروآرف رد ملع ،ملع یتنس يوگلا رد
.دنتسه ییاهن لوصحم ءزج نتوین نوناق هس.تسا

   ار نارـگید طـسوت هدش فشک ياهلحهار هکنیا ياج هب دیاب ام هک تسا نیا رب دیکأت ییوید ثحب قبط مود لدم رد اما
 زومآشناد نیاربانب .دنک فشک ار اهلحهار شدوخ ات میراذگب دنمشناد نآ هباشم تیعقوم رد ار وا ،مینک لقتنم زومآشناد هب
  بـسانتم یسرد ۀمانرب ناوتیم هنوگچ هکنیا دوشیم حرطم اجنیا رد هک یشسرپ .دوشیم هتفرگ رظن رد دنمشناد کی هباثم هب
   و دنوـشن هـئارا طـقف نآ رد اههدروارف و تالوصحم ،دشابن نشور و حضاو نآ رد زیچ همه ینعی ؟داد بیترت مود يوگلا اب
.دریگب رارق رکفت تیعقوم رد زومآشناد

   سرد ماـمتا زا دـعب هک یملع خیرات طقف هن .تسا ملع خیرات ،دیآیم ملع شزومآ کمک هب هک ییاهرازبا نیرتهب زا یکی
 زا یخیر  اـت لکـش هب هلئسم نیا دیوگب دنک یعس هک یملع خیرات هکلب .دیایب ییارگیلم و راختفا سح تیوقت يارب لکش هب
     هـک یـملع خیراـت ؟دـنا هتـشادرب ییاهمدق هچ نآ لح يارب نادنمشناد و دش حرطم دنمشناد يارب یطیارش هچ تحت و اجک
؟دراد دوجو قالخا و بهذم ،گنهرف دننام یعامتجا ياهداهن ریاس و ملع نیب یطابترا هچ دهد ناشن ام هب دناوتب

:دهد ششوپ دیاب ار ریز ۀفلؤم هس قفوم ملع شزومآ ۀمانرب کی ،دیدج يوگلا رد
  یـنعی ،ییاهن تالوصحم نامه ینعی ملع زا ،دزومایب نازومآشناد هب ملع زا ییاهزیچ ادتبا یملع شزومآ ۀمانرب ره .فلا

،...و اهنژ ،یعیبط باختنا و تشگرف ۀیرظن ،نتوین نوناق
       هـچ اـب و هـنوگچ نادنمـشناد یـنعی مـلع ةرابرد .دزومایب نازومآشناد هب دیاب زین ملع ةرابرد ییاهزیچ ملع شزومآ .ب

  ؟دـنراذگیم رانک ار يرگید و دنکیم باختنا ار هیرظن کی هنوگچ دنشاب هتشاد مه بیقر ۀیرظن ود رگا ؟دننکیم راک یشور
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   یـملع نوناـق ؟تسیچ هیضرف و هیرظن قرف ؟دنوشیم هتخاس اهلدم هنوگچ ؟دوشیم لاطبا ملع خیرات رد ياهیرظن هنوگچ
؛؟دراد ییانعم هچ ملع يزاسلآهدیا ؟تسیچ ینعم هب

   سالـک لوـصحم میهاوخیمن اریز .دنربب راک هب زین دوخ يدرف یگدنز رد دنزومآیم ملع سالک رد هک ییاهزیچ نآ .ج
  کـشوم نیا هک دنکیمن رکف نیا هب ياهظحل اما دزاسیم کشوم ای و دنکیم لح یبوخ هب ار لئاسم هک دشاب یسدنهم ،ملع
.دشاب هتشاد دناوتیم یقالخا و یعامتجا ،یسایس بقاوع هچ هلیسو ای

  یـسایس لئاسم هب دورو و هاگشیامزآ زا جورخ ضحم هب هک دشاب ینادکیزیف ،ملع سالک لوصحم میهاوخیمن نینچمه
   دارـفا یگدـنز ردار ملع و ینالقع ار دارفا هکنیا هعماج هب ملع شزومآ تمدخ هک دنادب دیاب هکلب دوش بکترم ،يداقتعا و
.دنک ینورد و دراو

     مـلع خیراـت ارـیز .دـنک  یـم باذـج ار ملع شزومآ سالک هکنیا دنکیم ملع شزومآ هب ملع خیرات هک یکمک نیرتهداس
  ،دوـشیم هتشون مهف لباق ریغ ياهدامن و مئالع و لومرف اب و هتخت يور لئاسم ۀمه هک یسالک رد و دراد یناتساد و تیاور
.تسا زومآشناد ندرک بذج يارب یبلاج رایسب تصرف ملع خیرات

        ةژورـپ نـیا و هـلیلاگ گـنوآ لاـثم ،هـنیمز نـیا رد .دراد دوخ رد تسا مزال ملع شزومآ يارب هک ار یماهبا ،ملع خیرات
.تسا یبوخ رایسب ۀنومن ،دربب شیپ هب ار ملع شزومآ ۀلئسم ،هلیلاگ گنوآ اب تسا هدرک یعس هک یللملانیب

  اـه  لاـس هـلیلاگ هک دیهد رارق یتیعقوم رد ار وا ،دییوگب زومآشناد هب ار گنوآ بوانت ةرود و گنوآ لومرف هکنیا زا لبق
      يارـب گـنوآ بواـنت ةرود ارـچ یـتح ای و هدمآ اجک زا لومرف نیا دنادیمن زومآشناد اریز .تشاد رارق تیعقوم نآ رد لبق
  تواـفتم ياهمرج اب فلتخم ياههنزو هک تسا یتیعقوم نآ ،هلیلاگ تیعقوم زا روظنم هتبلا .تسا هدش هلئسم ،دارفا زا یضعب
  اـهگنوآ بوانت ةرود ،درکیم هدهاشم ،درکیم ناشیاهر فلتخم ياهناسون اب هک ینامز و دوب نازیوآ نوگانوگ ياهگنوآ هب
  ،هـیواز هب و هنزو مرج هب ،دراد یگتسب نامسیر لوط هب طقف دشکیم لوط هک ینامز گنوآ بوانت ةرود نینچمه .تسا یکی
.درادن یگتسب

 نیا رد .دزاس راکشآ ام يارب هعماج و ملع طابترا دروم رد ار ییاهزیچ تسا رارق ملع شزومآ میدرک هراشا هک روطنامه
    هـب .تـسا هدـش نردم يایند ياههفلؤم نیرتمهم زا یکی هداس گنوآ ۀلئسم نیمه هنوگچ هک دیوگیم ام هب ملع خیرات دروم
    تاریْثاـت ،درادـن یگتـسب هیواز و مرج هب ناسون نامز هک هداس یلیخ ةدهاشم نیمه و هداس گنوآ کی هنوگچ رگید یترابع
    زرـط تـسا نـکمم گنوآ ۀلئسم نیاربانب .تشاذگ قالخا و هفسلف رد ،اهراطق تکرح ندش مظنم رد ،يدرونایرد رد یمهم
.دنزب دنویپ داصتقا و تسایس ،گنهرف ،قالخا اب ار ملع و دشاب هداد رییغت ار رشب رکف

   یـقالخا لئاـسم دینک ضرف .منکیم حرطم ار رتزور هب یملع لئاسم زا يرگید لاثم ،ثحب ندش رتنشور يارب همادا رد
  هاـگ چیـه نیاربانب .تسا ملع هب قحلم ،دنکیم داجیا يرورابان ياهنامرد و کیتنژ ياهيراکتسد و یکشزپ ياهيروانف هک
   نـیا زا جراـخ و تسا کیزیف و یضایر ،کیتنژ ،ملع ،دراوم نیا رد دییوگب و دیشکب طخ ار ملع ،تمسقکی رد دیناوتیمن
.درادن دنمشناد هب یطبر

   ،موـلع ياـه سالـک رد دیدج ياههدیدپ هب عجار نازومآشناد ياهشسرپ هکنیا تسا هجوت لباق رایسب هک يرگید ۀتکن
    هـک ییاهداهنـشیپ و اـه  یمهفدـب ،اـه     هابتـشا یـنعی .دنتـشاد مـلع خیراـت   رد رـگید نادنمـشناد هک تسا ییاهشسرپ يزاوم
       يارـب مـه هلئـسم نـیا .تـسا هداـتفا قافتا ملع خیرات رد هک تسا يزیچ نآ اب يزاوم دنهدیم هئارا سالک رد نازومآشناد
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      زـین نتوـین نـهذ هـب ،دیـسر نم نهذ هب نونکا هک ياهلئسم دشیدنایم دروم نیا رد وا اریز دشاب بلاج دناوتیم زومآشناد
  زا اـه مهاـفتءوس ات دنک کمک ملعم هب دناوتیم مه و مباییم تسد یبلاج جیاتن هب مورب شیپ ریسم نیا رد رگا و دوب هدیسر
.مزادرپیم گنوآ ۀنومن رکذ هب همادا رد .دنک فرطرب ار ملع خیرات رد هدش هداد ياهخساپ

   مـلع شزوـمآ رد ملع خیرات بذج همانرب نیا ناحارط یلصا فده .دراد دوجو گنوآ یللملانیب ةژورپ مسا هب ياهژورپ
 ناوتیم هک هدوب نیا همانرب ناحارط ةدیا .تسا هدوب گنوآ ۀلئسم ،دندرک باختنا هک ار ملع خیرات زا یتمسق نآ و تسا هدوب
     یباـتک لکـش هـب هورـگ نیا راکلوصحم .داد حیضوت گنوآ دروم اب ار هعماج و ملع ۀطبار و ملع ۀفسلف ،تایضایر ،کیزیف
 هدیدپ نیا ياههبنج زا یکی اههلاقم نیا زا مادک ره و تسا هلاقم04 یلا03 لماش هک تسا هدمآ رد ياهحفص006 یلا005
.دندرک یسررب ار

  هـلی   لاگ لاـثم ناوـنع هـب .درک لوغشم دوخ هب ار ییاپورا نادنمشناد نیرتگرزب81 و71 نرق رد هک تسا ياهدیدپ گنوآ
        ةرود و درـک لـیمکت ار هـلیلاگ راـک سنگیوـه .دراد یگتـسب گـنوآ لوط هب طقف ناسون نامز هک دش هجوتم راب نیلوا يارب
    هدرـب ماـن ةژورـپ زا یشخب .دزاسب تعاس هداس ةدیدپ نیا زا هدافتسا اب تسناوت راب نیلوا يارب و درک فشک ار گنوآ بوانت
    اـب هـکنیا تعاـس تاریثْات نیرتمهم زا یکی .تسا هتشاذگ رشب یگدنز رب یتاریثْات هچ تعاس عارتخا دهد ناشن هک تسا نیا
-  یـم لـح ییایفارغج ضرع و لوط ندرک ادیپِ مهم ۀلئسم ،درک لمح ار نآ یتشک يور ناوتب و دشاب قیقد هک یتعاس دوجو
   زا دـعب و میـنک یـم م      یـظنت سابعردـنب تعاـس اـب یتـشک رد ار یتعاـس .دنکیم تکرح سابعردنب زا یتشک کی ًالثم .دوش
          رد رـگا یـنعی .دراد قرـف سابعردـنب اـب تعاـس کـی هـقطنم نآ تعاـس هک میسریم ياهطقن هب ایرد رد تکرح اهرتمولیک
  ظاـحل هب هک دینک هبساحم دیناوتیم نیاربانب .دوشیم رهظ21 ،دعب تعاس کی هقطنم نآ رد تسا رهظ21 تعاس سابعردنب
   ادـیپ ناـمز فالتخا تعاس42 ،تکرح هجرد063 ره يازا هب اریز .دیتفرگ هلصاف سابعردنب زا رادقم هچ ییایفارغج ضرع
.دینکیم

      هـب ار يرـگید و سابعردـنب تـقو هـب ار تعاس کی هنومن ناونع هب و دیشاب هتشاد یتشک رد تعاس يرتشیب دادعت رگا
 ره اب هجرد دنچ دیمهفب دیناوتیم ،دینادبار دنیم تکرح نآ رد یتشک هک ياهقطنم ره یعرش رهظ و دینک میظنت ندنل تقو
.دوش میسرت قیقد لکش هب ناهج ۀشقن هک دش بجوم هداس يروانف نیمه راب نیلوا يارب .دیراد فالتخا اهرهش نیا زا کی

       نـیا رارـکت .داد ار نیـمز ۀـبذاج باتـش يرـیگ هزادـنا ةزاجا گنوآ هنوگچ هک دهدیم ناشن هژورپ نیا زا يرگید شخب
 قرف مه اب نیمز ةرک فلتخم ياهتمسق رد نیمز يهبذاج باتش هک داد ناشن نیمز ةرک فلتخم ياهتمسق رد زین شیامزآ
.تسین یلماک ةرک ،نیمز ةرک هک میشاب هتشاد نیا زا ینیمخت و بیرقت هک دش بجوم نیمه و دراد

 رتقیقد راک تعاس و مظنم مدرم یعامتجا یگدنز هک داد هزاجا ،تخاس ار شتعاس سنگیوه و درک راک هلیلاگ هک یگنوآ
  هارـمه نینچمه .دندرکیم راک ،تشاد يدایز ياطخ لامتحا هک ییاهتعاس و یعیبط نامز اب نارگراک نآ زا لبق ات اریز دوش
.دش حرطم زین هدش ماجنا راک رادقم يازا رد یتخادرپ قوقح رادقم ۀلئسم ،راک تعاس ندش رتقیقد اب

    هدافتـسا ناـهج يارـب تعاس لیثمت و هراعتسا زا نادنمشناد هک دوب نیا داد خر هفسلف و رکفملاع رد هک يرتمهم ةدیدپ
    .دراد قلاـخ و بحاـص هـب جایتحا نیاربانب و دنکیم تکرح قیقد روط هب هک تسا یتعاس دننامه ناهج دنیوگیم و دننکیم
    گـنوآ ریـس طـخ نیمه هک تسا رکذ هب مزال .تسا ادخ دوجو تابثا ياهلالدتسا نیرتمهم زا یعیبط تایهلا رد لیثمت نیا
        تعاـس نیـمه ساـسارب ا ر اهدـحاو ۀـیقب اـت دـش ماجنا ییاهشالت .دننیبب تعاس کی تروص هب ار ناهج هک دش بجوم
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    نآ ،دـشاب هـیناث ود شبواـنت يهرود هک میزاسب یتعاس رگا تفگ و داد ار داهنشیپ نیا سنگیوه دوخ هتبلا ،دنزاسب سنگیوه
  هـیناث2      بواـنت ناـمز و رـتم کـی لوـط اب یگنوآ رگا داد  داهنشپ هرابود وا سپس .مییوگیم رتم کی ،دراد گنوآ هک یلوط
.مییوگیم مرج ياکی ،ناراب بآ نآ هب ،دوب هدش هتخاس ناراب بآ زا رپ یحطس زا هک میتخاس

  ییاـه  کـینکت نیرـت  مـهم زا یـکی دنک يزاسلآهدیا و رظنفرص كاکطصا زا هکنیا رب ینبم درب راک هب هلیلاگ هک یکینکت
  یـنعی-  دـیدج کـیزیف هک نازومآشناد هب عوضوم نیا ندنامهف يارب .دوریم راک هب يزاسلآهدیا مان هب کیزیف رد هک تسا
..تسا یبوخ رایسب ۀنومن گنوآ لاثم ،تسین ماجنا لباق تایضایر نودب-دش حرطم نتوین و هلیلاگ زا دعب هک یکیزیف

 و هدش هدینت ملع شزومآ رد تسا رارق و دراد یمهم رایسب شقن ملع خیرات ،ملع شزومآ دیدج لدم ای وگلا رد نیاربانب
:دهد ناشن ار ریز دراوم

؛قالخا و ملع ۀطبار .فلا
؛تسایس و ملع ۀطبار .ب
؛هعماج و ملع ۀطبار .ج
؛ملع دوخ دروم رد .د
  ماـجنا دناوتیمن ملع خیرات نودب ملع شزومآ هک دهدب ماجنا ار يراک و دنک تبحص نادنمشناد یسانششور هب عجار .ه

.دهدب
.منکیم یفرعم ملع خیرات ثحابم دروم رد یسراف باتک دنچ همادا رد
   هـلیلاگ تـیروحم اب دیدج ياههرود ات ناتساب ياههرود زا نامز يریگهزادنا ۀلئسم هک"هلیلاگ گنوآ" مان هب یباتک .فلا

.تسا
     و تـسا هدـش هتـشون هدـحتم تالایا رد هک تسا ییاههنومن نیلوا زا یکی هک ،"دراوراهکیزیف حرط" مان هب یباتک .ب

   زاـغآ اـب یموهفم لکش هب ار کیزیف هکنیا زین شزیامت ۀطقن .دوش هدینت مه رد ملع خیرات اب ملع شزومآ هک دوب نیا شاهدیا
.دنکیم عورش ملع خیرات ياهلاثم زا ندرک

 یقافتا دروم رد یلک یهاگن و دزادرپیم81 و71 نرق رد یملع بالقنا ةرود هب هک"دیدج ملع نیوکت" مان هب یباتک .ج
.دهدیم هئارا ،داد يور ملع رد هک

    یـفرعم ار هـلیلاگ باـتک دروم نیا رد هک .تسا فلتخم نادنمشیدنا هب عجار هک ییاهيراگنکت و کچوک ياهباتک .د
       نـیا قـیرط زا لاـثم ناوـنع هـب .دراد دوـجو اهباتک نیا زین ... و نتوین و زباهدننام نادنمشناد ریاس دروم رد هتبلا .منکیم
   ییاـهراک هـچ و دوب هچ وا هاگداد يارجام ،دوب هنوگچ شاهداوناخ ،درکیم یگدنز هنوگچ هلیلاگ هک درب یپ ناوتیم اهباتک
.داد ماجنا ملع رد
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کیزیف شزومآ و کیزیف خیرات
ینیمگدمحمریمارتکد ياقآ

     رد مـلع خیراـت زا هـک ییاـه   هدافتـسا ًالوـمعم .میزادرـپیم ملع خیرات رد اهباتک نیا هاگیاج و یسرد ياهباتک هب ادتبا رد
       ندـمت ةزوـح نادنمـشناد هـب اـهنت هـتبلا ،نانآ ندوب نامرهق و ناگتشذگ هب راختفا :زا تسا ترابع دوشیم یسرد ياهباتک
  رد هـک دنسانشیم خیرات نانامرهق ناونع هب ار نتوین و هلیلاگ زین دراوم زا يرایسب رد هکلب دوشیمن دودحم یناریا ای یمالسا
      ناـنآ زا لـبق ارـیز ،دـندرب یپ تقیقح هنک هب هک دندوب یناسک اهنت اهنآ .دندوب هتفرگ رارق بصعتم نادنمشناد و بصعت ربارب
:دنتفگ هک دندش ادیپ ینادنمشناد مهدفه نرق رد ناهگان اما دندرکیم دانتسا ییوطسرا ۀفسلف هب نادنمشناد

ندش وتسرپ ،ندیشک رپ دیاب     /   ندش وطسرا درادن ییافص
     تاـجن وطـسرا ۀفـسلف تـسد زا ار همه و دنداد ناشن ار تقیقح هک دندش ادیپ ینادنمشناد هک تسانعم نیا هب تیب نیا

.دنداد
  لـباقم رد هک دهدیم ناشن ینانامرهق ار نادنمشناد و دوشیم هئارا هعماج رد ملع خیرات زا هک تسا يریوصت الاب ریوصت

.دشاب هداتفا قافتا خیرات رد ًاعقاو هک تسین يریوصت نیا اما .دنداتسیا میدق نارود تافارخ
     راـک دـنهد ناـشن نازوـمآ شـناد هب هکنیا دراد دوجو یسرد ياهباتک رد ملع خیرات سرد نتشاذگ زا هک يرگید فده

  هـنوگ   نـیا تـقیقح رد هزورـما اما .دراد ندروخ غارچ دود و يرادهدنزبش هب دنمزاین هک تسا تمحز رپ يراک ،ملع خیرات
 ناج زا هار نیا رد هک تسین مزال و دشاب هتشاد زین حیرفت و تغارف تاقوا دناوتیم یملع راک رانک رد دنمشناد کی و تسین
.درذگب دوخ ةداوناخ و یگدنز و لام و

  ياـهباتک ۀیشاح رد زین رطاخ نیمه هب دریگیم رارق ملع عرف رد هک دهدیم ماجنا ار يراک ملع شزومآ رد ملع خیرات
 ینعی .تسا یتشابنا خیرات عون کی دوشیم هئارا ملع خیرات زا یسرد ياهباتک رد هک يرگید ریوصت .دوشیم حرطم یسرد
.دندرک هفاضا ملع خیرات رابنا هب ار يدیدج تسرد ۀیضق و لومرف ،هیرظن ،خیرات یط رد مادکره ،دنمشناد يدادعت

-یم هئارا ملع خیرات زا ییاهتمسق نآ اهنت ینعی دوشیمن حرطم تسردان یملع ياههیرظن ،یسرد ياهباتک رد هزورما
  نآ ياـه   هـیرظن ارـیز دـهد     یـم ناـشن مـلع خیراـت زا طـلغ يریوصت عقاو رد راک نیا .دشاب هدش تباث اهنآ یتسرد هک دوش
    لـیالد اـب هزورـما ام اما تسا هدوب تسرد ،نامز نآ یملع لیالد اب و هتشذگ نامز رد ،تسا تسردان هزورما هک ینادنمشناد
.مینادیم تسردان ار اهنآ يرگید

  ياـه  هـیرظن هـنوگچ هکنیا .تسا لالدتسا شور و یملع شور ،دوش هداد شزومآ تسا رارق ملع شزومآ رد هک يزیچ
؟میسرب تسرد ۀیرظن هب دهاوش زا هنوگچ و ؟مینک لالدتسا هنوگچ ؟دوشیم فشک تسرد

 ملع .تسا هداتفا قافتا ملع خیرات یط رد ییاهبالقنا هکلب دشاب هتشاد دوجو هک تسین يزیچ ملع خیرات یتشابنا لکش
      هـک تـسا یـملع ارـیز تـسا هدوب یتیمهایب و شزرایب ملع ،کینرپوک و نتوین ،هلیلاگ زا لبق ملع ای یملع بالقنا زا لبق
      هـکنیا رطاـخ هـب اـما دـشاب هتفر راک هب نآ رد یملع یسانششور تسا نکمم هک یلاح رد .تسا تسردان ام رظن هب هزورما
.تسا توافتم زورما ياههیرظن اب ،تسا هدوب زاین يرتشیب دهاوش و شهوژپ هب زونه
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  فـشک نآ زا دعب و یملع بالقنا یط رد هک يدراوم ۀمه ،یملع بالقنا زا شیپ نادنمشناد مینکیم رکف رگید يوس زا
  ۀـناگهس دعاوق هک دهدب ناشن ات دراد شالت یمالسا نانادکیزیف خیرات باتک لاثم ناونع هب .دندوب هدرک فشک ار تسا هدش
.تسین شیب یقارغا هتبلا هک .دوب هدرک رکذ افش باتک رد انیس یلعوبا ًالبق ار نتوین

 ناشن هک میوشیم هجاوم یخیرات ياهطلغ اب تسا هدش هدناجنگ نآ رد ملع خیرات هک یسرد ياهباتک رد تاقوا یهاگ
.دینک هجوت ریز لاثم هب .تسا هدشن هدافتسا ملع خیرات ناصصختم زا یملع خیرات ياهتمسق شراگن رد دهدیم

:تسا ریز حرشهب کیزیف یضایر ۀتشر رد یهاگشناد شیپ ةرود لارگتنا لیسنارفید باتک زا ياهلمج
.دروآ تسد هب یپ يارب ار41/3 رادقم مظتنم یعلض063 زا هدافتسا اب دالیم زا دعب موس نرق رد یملوتپ سپس
    دروـم رد هـک ییاـه  باتکۀـمه رد .تـسا سویملطب نامه یملوتپ دنادیم ،دشاب هدناوخ ملع خیرات یکدنا یتح هک یسک

     و مود نرـق رد هـک یناـمز و تـسوا برعم مسا اریز دننکیم هدافتسا سویملطب زا دوشیم هتشون یسراف نابز هب ملع خیرات
  نرـق رد سویملطب هکنیا رگید ياطخ .تسا هدمآ رد لکش نیا هب زین وا مسا ،دش همجرت یبرع هب وا راثآ يرمق يرجه موس
.تسا هدش رکذ يدالیم موس نرق هلمج نیا رد هک یلاح رد تسا هتسیزیم يدالیم مود

   هزورـما هـک ییاههیرظن یتح دوشیم هتفگ نآ رد اههیرظن یلاوت هکنیا شیاهیگژیو زا یکی ؟تسیچ ملعخیرات شزومآ
  زا ییاـه  لالدتـسا و ثـحب ،لیالد هچ دنادب لوا ۀجرد رد زومآشناد دوشیم بجوم اههیرظن یلاوت .تسا تسردان مینادیم
    هـک ینادنمـشناد دـهدیم ناشن مود ۀجرد رد .،دندرکیم لاطبا ار دوخ یلبق ياههیرظن هک دوب هدش حرطمینادنمشناد يوس
  دـنک  یـم تـکرح نیمز هک تفگیم رگا هلیلاگ هنومن ناونع هب .دنتشاد ییاهلالدتسا هچ دندوب يزورما ملع زا لبق ۀلحرم رد
 رد هتبلا .دنتسنادیم ملاع زکرم ار نیمز ،سدقم باتک و ینید لیالد اب و هدوب تافارخ لها هک دندوب ییاهشیشک شلباقم رد
   ناـشن ار نیـمز تکرح هکنیا يارب هلیلاگ و دنتشاد نیمز تکرح هیلع رب یبوخ دهاوش هک دندوب زین ینادنمشناد ،هلیلاگ ربارب
    ناـشن يزـیچ نآ زا رـت   قـیقد يریوـصت نادنمـشناد نیب يریگرد نیا .تشاد زین اهنآ یملع لیالد هب نداد خساپ هب زاین دهد
.دروآیم دوجو هب ار ملع هکدهدیم

     هـکلب .دـنک لـقتنم زوـمآشناد نهذ هب ار یملع درواتسد نیرخآ هجیتن ملعم هک تسین درگاش هب ملعم زا يریسم سالک
 يور خیرات یط رد هک دشاب یقافتا زا یکچوک لدم دیاب سالک و دشاب هتشاد دوجو سالک رد دیاب خساپ و شسرپ سکعرب
.تسا هدش نادنمشناد ياهرظن فالتخا و ثحب بجوم و هداد

  ياـه   هـیرظن هـک یناـمز ینعی دننکیم ادیپ ینعم هک تسا رگید ياههیرظن ربارب رد یملع ياههیرظن عقاوم زا يرایسب رد
.تسا تسردان"ب" ۀیرظن و تسرد"فلا" ۀیرظن یلیالد هچ هب ًالثم .مینادب ار یملع ۀیرظن کی لباقم

     ار یـبرجت شور ،دـیدج مـلع هـک مینکیم روصت عقاوم یهاگ ؟تسا ینالقع يرادقم هچ و یبرجت ،ملع زا يرادقم هچ
     هـک یلاـح رد .دـندوبن يرـیگ  هزادـنا و هدهاـشم ،دصر لها نادنمشناد و تشادن دوجو هبرجت نآ زا شیپ و تسا هداد ناشن
.دنتخادرپیم يزادرپهیرظن و يریگهزادنا ،یمکةدهاشم هب زین نیشیپ ةرود نادنمشناد دهدیم ناشن ملع خیرات ۀعلاطم

-  یـم دراو یـملع بالقنا دعب و یمالسا ةرود ،نانوی خیرات یط رد ملع فلتخم ياههزوح نیب هنوگچ یسانششور نیا
؟دنکیم ادیپ شرتسگ هتسویپ و دوش

       ناوـنع هـب هـن دوـخ نـهذ رد ار مـلع مه اهنآ ،مینک حرطم نازومآشناد اب ار ملع شزومآ زا هویش نیا میناوتب هک ینامز
      و دهاوـش هـب اـکتا یـتقو .دـننادیم هرظانم و لالدتسا دنیارف ناونع هب هکلب ،دنک رپ ار نهذ هک ییاهینتخومآ زا ياهعومجم
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   لـیلحت دـیهاوخیم و دیوشیم جراخ هاگشناد و یملع راک زا هک ینامز یتح ،دوش هنیداهن یملع راک رد یلقع ياهلالدتسا
 هب ای دیراد تسود هک دینکیمن باختنا ار ياهیرظن ،دیجنسب ار دوخ تکرش یتح و روشک طیارش هکنیا ای ،دینک هئارا یسایس
.دراد دوجو نآ يارب يدهاوش هک دیتسه ياهیرظن باختنا لابند هب هکلب تسا امش عفن

     ار مـلع هبـش لوـگ ،دنتـسه هدرکلیصحت و دنراد یهاگشناد كردم هک یناسک ،ام روشک یتح ای و عماوج زا يرایسب رد
 .تسا ییاضف تادوجوم ۀتخاس هکلب اهيرصم راک هن ،يرصم ياهانب نآ رد هک دنناوخیم ار یباتک لاثم ناونع هب .دنروخیم
.تسین یملع هک یتروص رد دهدب رارق ملع ياج هب ار دوخ دهاوخیم هک تسا ملع هبش زا یبوخ ۀنومن لاثم نیا

   رگیدـکی نیزگیاـج ياههیرظن هک دهدیم ناشن ملع خیرات اریز دیوگیم ار زیچ همه ییاهن قیاقح ،ملع هک دروم نیا رد
  ناـکما نیا هشیمه اما میریذپب ار هرود نامه تسرد ياههیرظن هک تسا نیا لوقعم میتسه هک یخیرات ةرود ره رد .دنوشیم
.دریگب ار نیشیپ شناد ياج يرگید شناد و اههنزو ،اههیرظن هک دراد دوجو

.مینکیم حرطم کیزیف یخیرات شزومآ زا یلاثم ،بلطم رتشیب ندش نشور يارب همادا رد
   زا یـکی کـیزیف رد1یسانشتکرح و ماسجا تکرح ؟درک هدافتسا ملع میهافم شزومآ رد ملع خیرات زا ناوتیم هنوگچ

   باتـش ؟دـتفا      یـم قاـفتا هـنوگچ دازآ طوقـس هـکنیا دـنناوخیم هک يزیچ ًالومعم و تسا ناتسریبد سورد رد مهم ثحابم
   رد هـک ییاـه  هلئـسم دـنناوتب نازومآشناد هکنیا مه تیاهن رد ؟تسیچ اهورین اب تخاونکی باتش طابترا ؟تسیچ تخاونکی
    شـناد هـکنیا زا رتـشیب ملع خیرات شزومآ اما .دنوش هلئسم لح نیشام هب لیدبت ینعی دننک لح ار دنوشیم حرطم هنیمز نیا
 هنوگچ و دنکیم يراک هچ ؟تسیچ ملع دننادب نازومآشناد هک تسا نیا شفده ،دنک هلئسم لح نیشام هب لیدبت ار نازومآ
؟دنکیم راک

 هچ وطسرا .مینک عورش وطسرا زا دیاب هکلب مینک زاغآ نتوین و هلیلاگ زا دیابن مینک راک یخیرات دروم نیا رد میهاوخب رگا
 یگنس هک ینامز ارچ میدیسرپیم نازومآشناد زا یملع بالقنا زا لبق رگا لاثم ناونع هب ؟تشاد ماسجا طوقسةرابرديرظن
  تـلع هک یتروص رد .تسا ملاع زکرم تمس هب ماسجا یعیبط تکرح تفگیم ؟دتفایم نیمز هب ،مینکیم اهر و میریگیم ار
  تـساهنآ یعیبط تکرح نیا و دنراد یعیبط یتکرح ماسجا ۀمه وطسرا یعیبط ۀفسلف رد اما .تسا نیمز ۀبذاج رما نیا یلصا
        اـهنآ نزو هـب ماـسجا طوقـس تعرـس هـک تـسا نیا دیآیم تسد هب هک ياهجیتن .تسا یعیبط ياههدیدپ ةدنهدحیضوت هک
    کـش رـما نـیا رد هلیلاگ .دراد نیمز زکرم هب نتفر هب يرتشیب لیامت ینعی دشاب رتشیب یمسج نزو هچره نوچ دراد یگتسب
        رـگا عـقاوم زا يرایـسب رد ارـیز درـکن هدافتـسا شیاـمزآ زا نآ   یتـسردان تاـبثا يارب اما تسا تسردان هک داد ناشن و درک
 شیامزآ زا هلیلاگ .دسریم نیمز هب رتدوز رتنیگنس مسج ،دیهد ماجنا )یهاگشیامزآ طیارش هن( يداع طیارش رد ار یشیامزآ
  عـقاوم زا يرای  ـ سب رد هـکلب دـنک   یـمن تـکرح دـیدج ياههبرجت ساسارب هراومه ملع نیاربانب .درک هدافتسا يرکف ای ینهذ
.دریگیم لکش یملع ياههیرظن هب توافتم هاگن ساسارب

     کـی زا رـغال رایـسب درـم کی و قاچ رایسب درم کی دینک ضرف .دنکیم حرطم هنیمز نیا رد ار یهجوت لباق لاثم هلیلاگ
 هجیتن رد دیآیم نیمزتمس هب يرتشیب تعرس اب تسا رتنیگنس هک یصخش نآ وطسرا ۀفسلف قبط .دنرپیم نییاپ هب عافترا
  ،دـنیآ  یـم نییاـپ تمس هب رفن ود نیا هک ینامز یط دینک ضرف لاح .دسریم نیمز هب رتدوز تسا رتنیگنس هک یصخش نآ
   رـیبعت ار نآ هـنوگنیا ناوتیم و دنوشیم لیدبت زیچ کی هب دنریگیم ار رگیدکی تسد هک ینامز و دنریگب ار رگیدکی تسد

کیتامنیس1
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  دنـسریم ینیگنایم تعرس هب هجیتن رد .دنکیم رتشیب ار تعرس رتنیگنس درف و دنکیم رتمک ار تعرس رتکبس درف هک درک
.تسا رتشیب رتکبس درف تعرس زا و رتمک ،رتنیگنس درف تعرس زا هک

-یم لیدبت مسج کی هب دنریگیم ار رگیدکی تسد ،صخش ود نآ یتقو .تسیرگن ناوتیم زین يرگید روط لاثم نیا هب
     .دـشاب رتـشیب اـهنآ يود رـه زا دیاب زین شتعرس هجیتن رد و تسا رفن ود ره عومجم اب ربارب شمرج هک یمسج کی ،دنوش
     هدـش هداد ناـشن یـنالقع لـیلحت اب طقف هکلب تسا هدشن ماجنا یشیامزآ چیه دروم نیا رد هتبلا .دراد دوجو ضقانت نیاربانب
-    یـم ضقاـنت هـب تـسا رتشیب زین شطوقس رطخ و رتشیب ،رتکبس مسج زا شتعرس ،رتنیگنس مسج مینک ضرف رگا .تسا
.دراد يرتشیب شهوژپ هب زاین و تسین تسرد هیرظن نیا نیاربانب .میسر

 تسا ناسکی نیگنس و کبس مسج طوقس تعرس ارچ هک دهدیم ناشن و دراذگیم ملع ۀصرع هب اپ هلیلاگ زا دعب نتوین
.منکیم يراددوخ نآ حیضوت زا كدنا نامز لیلد هب هک

؟تسیچ ملع شزومآ هب ملع خیرات ياهبیسآ
   و گـنج رـبارب رد هک دندوب یناسک نتوین و هلیلاگ هک دسریم رظن هب هنوگنیا .تسا يرورپنامرهق ،اهبیسآ نیا زا یکی

 هک میوش هجوتمات میراد زاین يرتشیب هعلاطم هب و تسین هنوگنیا هک یلاح رد .دادیم جیورت وطسرا هکدندرک هلباقم یتافارخ
      اـهنت نتوـین و هـلیلاگ هـک درـک روصت دیابن نیاربانب .دیسریم یملع جیاتن هب دوخ نامز رد دوجوم لیالد ساسارب زین وطسرا
     رایـسب ياـهراک و تـسا هدوـب یگرزب رایسب دنمشناد زین وطسرا هکلب .دندیشیدنا یملع ياههیرظن دروم رد هک دندوب یناسک
.داد ماجنا يدنمشزرا

  میـسر  یـم هـک يا  هـیرظن رـه هب اریز مینادب شزرایب یلوصحم ار ملع هکنیا دهد يور تسا نکمم هک يدب رایسب قافتا
    ،نیـمز هـک مـیا      هدیـسر هـجیتن نـیا هـب نوـنکا رـگا هنومن ناونع هب .دوشیم نیزگیاج يرتبسانم و رتهب ۀیرظن اب دعب یتدم
   هـب .تـسا ملاع زکرم نیمز هک میسرب هجیتن نیا هب هدنیآ رد تسا نکمم ،دنتسین ملاع زکرم رد يریش هار ناشکهک ،دیشروخ
   نـیا .تـسا شزرا  یـب مـلع نیاربانب .دنک یفن ار قباس ياههیرظن هک دوش حرطم ییاههیرظن تسا نکمم هراومه لیلد نیمه
.تسا ملع خیرات شزومآ ییاهبیسآ زا یکی

 ناشن ملع یخیرات ریسم ۀعلاطم .دنک لاطبا ار ام زورما ياههیرظن هک دوش حرطم يدیدج ياههیرظن تسا نکمم هراومه
   یـلبق ياـه  هـیرظن نیزگیاـج هک يدیدج ياههیرظن عقاوم زا يرایسب رد و دنکیم تکرح تفرشیپ يوس هب ملع هک دهدیم
.دننکیم حرطم زین ار يدیدج لئاسم اما دنراد دوخ لد رد زین ار یلبق ياههیرظن نآ ،دندش

    هتخاـس رـگید ياـه  ناـسنا زا و تـسا غباون راک ، یملع راک هکنیا دنکیم داجیا ملع خیرات شزومآ هک يرگید دب قافتا
 دنمشناد نارازه و تسا هدش لیدبت یعمج يراک هب یملع راک اریز تسا تیعقاو زا رود ینونک ةرود رد عوضوم نیا .تسین
   تردـق زا و دـشاب هدید شزومآ یتسرد هب هک یسک ره هکلبغباون اهنت هن نیاربانب .دننکیم راک مه اب ایند یشهوژپ زکارم رد
.دوش قفوم دناوتیم ،دشاب رادروخرب لمْات

    تـسردان یـلبق ياـههیرظن دهد ناشن هک یملع ینعی تسا یبالقنا ملع طقف بوخ ملع ،مینک رکف هکنیا رگید دب قافتا
.دنک لح جیار ملع ساسارب ار دیدج لئاسمدناوتب هک تسا یملع ،بوخ ملع عقاوم زا يرایسب رد  هک یلاح رد .تسا
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یسانشتسیز شزومآ و یسانشتسیز خیرات
يرادنایم نسح رتکد ياقآ

  ياـه  فـلؤم و یـسانش  تـسیز ياـه  مـلعم هـب طوبرم اهنآ زا یکی .منکیم حرطم یسانشتسیز ۀفسلف هاگن زا ار عوضوم ود
   لـباق دروـم نیا رد هک یشسرپ .تسا یسانشتسیز ياهباتک و نازومآشناد يارب يرگید و تسا یسانشتسیز ياهباتک
؟دنک کمک یسانشتسیز شزومآ هب دناوتیم هنوگچ یسانشتسیز خیرات هکنیا تسا هجوت

-    تـسیز خیراـت دیاـش .دـشاب هتشاد ،دزومآیم هک يزیچ نآ زا یبوخ ریوصت دیاب یلک روط هب دهدیم شزومآ هک یسک
.تسیچ یسانشتسیز هک دشاب نیا نتخومآ هار نیرتهب یسانش

    هـب يزـیچ هـچ و یسانشتسیز ياهملعم هب ییاهزیچ هچ یسانشتسیز خیرات هک مینادب دروم نیا رد میهاوخیم نونکا
؟دزومآیم یسانشتسیز بتک ياهفلؤم

:تسا ریز حرش هب دزومآیم یسانشتسیز دروم رد یسانشتسیز خیرات هک هتکن تفه
   مـلع خیراـت رد هداد يور دراوم مامت و درادن تاذ ،صاخ يانعم کی هب ملع هکنیا دزومآیم خیرات هک ياهتکن نیلوا-1

  مزال دنـشاب ملع هکنیا يارب تایصوصخ نیا زا مادکره نتشاد هک انعم نیا هب .دنشاب هتشاد یکرتشم تایصوصخ دیابنً امتح
    یـنعی تـعیبط رـگید ترابع هب .دراد يدج ياهتوافتزورما یسانشتسیز اب وطسرا تایعیبط لاثم ناونع هب .تسا یفاک و
    ار رـظن دروـم قاـفتا شرازگ ،هدهاشم اب اهنت ام و دتفایب قافتا شدوخ هک داد هزاجا دیاب هکلب درک تلاخد نآ رد دیابن هکنیا
.تسا فلاخم مینکیم شیامزآ ار يزیچ ره هزورما هکنیا اب نیاربانب .مینک هیهت

   صاـخ دـحاو ياهزیچ دروم رد هک دنتسه یمولع یخیرات مولع .درک میسقت ینوناق و یخیراتمولع هب ناوتیم ار مولع
  ینوناـق مولع ناوتیم ار یکیزیف مولع .دنتسه ملاع رد دوجوم زیچ ره فشک یپ رد و رتماع ینوناق مولع اما دننکیم قیقحت
      هـب هـک دنتـسه یخیراـت موـلع یسانشتسیز مولع هک یلاح رد .دنتسه ملاع لک رد یلک روما تخانش لابند هب اریز تسناد
.دنتسه صاخ ياهعوضوم تخانش لابند

    روـما اـب دـناوتیم سپ درادن یتاذ ملع رگا نینچمه .درادن نید و قالخا ،هفسلف ًالثم ملع ریغ زا ینشورً الماک زرم ملع
.دشاب هتشاد ییاهكارتشا رگید

      تبحـص صاـخ ملاـع نـیا دروـم رد یتسیز مولع و ملاع لک دروم رد یکیزیف مولع رگا .درادن يدحاو شور ملع-2
      دـیاب و دـشاب فرـص ةدهاـشم دـیابنآ شور تسا ملع تایعیبط رگا .دنشاب هتشاد یتوافتم ياهشور دیاب نیاربانب دننکیم
   هـب .میـنکیم تلاخد تعیبط رد و هدافتسا شیامزآ زا دیدج ملاع رد هک یتروص رد .مینک مک ار یجراخ لماوع ناکمالایتح
  رد .میـنک     یـم هدافتـسا يداـیز ياـهرازبا زا دـیدج مولع رد اما تسا هدوبن زاجم رازبا زا هدافتسا میدق مولع رد رگید ترابع
 رد داد   یـم ماـع ياـه  هـیرظن ،صاـخ یئزج ياههدهاشم ساسارب تسیابیم دنمشناد و دوب ییارقتسا ،ملع ،نامز زا ياهرود
.تسین هنوگنیا هزورما هک یلاح

    موـلع رد دیاـش رـما نیا .مییامزایب ار اهینیبشیپ نیا ام و دوش مزلم ینیبشیپ ،یملع ياههیرظن نومزآ يارب دراد ناکما
.میرادن يدحاو یملع شور نیاربانب .دشابن نکمم یخیرات مولع رد اما دشاب زاجم ینوناق
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 ياهعومجم لخاد رد ملع هک میباییم رد ،مینکفایب رظن ملع خیرات هب رگا .تسین لقتسم نید و قالخا ،هفسلف زا ملع-3
  ۀـیرظن ثحب هیبشً ارهاظ هک دراد دوجو تادوجوم ییادیپ ثحابم ناناملسمریغ و ناناملسم نایم رد .تسا هتفرگرارق یتفرعم
  زـین تاتابن ،دننکیم ادیپ لوحت تاتابن هب یتدم زا دعب و دنوشیم عورش تادامج زا ملاع رد تادوجوم .تسا دیدج لماکت
      نـیا هفـسلف هـک یتروـص رد دـننادیم نیوراد لماکت ۀیرظن نامه ار هیرظن نیا .دنوشیم لوحتم ناسنا سپس و ناروناج هب
        نـیا هـب تادوـجوم و دوـب دوـجو بـتارم هلـسلس ۀیرظن ،هیرظن نیا اریز .دنادیمن ناسکی نیوراد لماکت ۀیرظن اب ار هیرظن

.دوب لاحم دوش لیدبت يرگید عون هب عون کی هکنیا ناکمانینچمه ،دنتفرگیم رارق ملاع رد تروص
      مـلع رـگید ناـمز رد اـما دوـش هتخانش ملع نامز کی رد تسا نکمم يزیچ ... و هنامز مولع ،نید ،هفسلف ساسارب-4

       مـلع زـین دوـخ ةرود رد تـسا دـیدج موـلع یناـبم هک ییاههیرظن تاقوا زا يرایسب .دوش هتسناد تافارخ یتح ای و دشابن
   ارـیز دـش  یـمن هتخانـش یملع ،دوخ نامز یملع-یفسلف ياههداد ساسا رب نیوراد ۀیرظن لاثم ناونع هب .دنوشیمن هتخانش
    ،دـش حرـطم دـیدج یبیکرت ۀیرظن هک ینامز هیرظن نیا .دندرک در همهً ابیرقت ار نیوراد یعیبط باختنا ۀیرظن .دوبن ییارقتسا
.دنتسنادیمن یملع ار نآدارفا زا يرایسب و دشیم هتسناد دودرم

    دوـجو يدیدـش ياـه  فالتـخا ،دـنراد ناسکی یفسلف-یملع ۀنیمز سپ و دنتسه نامز کی رد هک ینادنمشناد نایم-5
  یـسانش    تـسیز رد هورـگ باـختنا ثـحب شاهنومن کی .دندرکیم مهتم هیرظن ندرکن كرد هب ار رگیدکی هک يدح ات .دراد
  دـناوت   یـمن یـعیبط باـختنا رد هورگ باختنا و دریگب تروص دناوتیمن هورگ رد یعیبط باختنا0691-07 يههد زا .تسا

  ياـه  فالتـخا دروـم نیا رد نادنمشناد نیب و دندرک يرادفرط هورگ باختنا زا زین یناسک یتدم زا دعب هتبلا .دریگب تروص
.دمآ دوجو هب يدیدش

    حرـطم هـک یلئاـسم و تسا سناششوخ يدرف ای ینعی .دراد تلاخد یملع روما رد زین سناش تاقوا زا يرایسب رد-6
   هـب .دـیآ  یـم رد بآ زا تـسردان هک دنکیم حرطم ار یلئاسم و تسا سناش دب يدرف ای و دیآیم رد بآ زا تسرد ،دنکیم
   هـک دـش صخشم اهدعب هتبلا دمآ رد بآ زا تسرد شنوناق ود هک دروآ سناش ،درک راک یگنرفدوخن اب هک لدنم لاثم ناونع
.دیسر شنهذ هب یعیبط باختنا ۀیرظن ،سوتلام باتک ندناوخ لاح رد هک نیوراد دوخ ای .دنتسین تسرد زین دص رد دص

 يزیچ ینعی .تسین تسرد رگید نامز رد هک تسا تسرد يزیچ نامز کی رد اریز درک ذاختا ییارگتیبسن ملع رد دیاب
  مـلع رد یلدتعم ییارگعقاو دیاب نیاربانب .تسا تافارخ ءزج رگید ةرود رد زیچ نامه اما دوشیم هتسناد ملع ینامز کی رد
.دهد ناشن ار ملاع اهنت و دشاب هتشادن يزیچ دوخ زا هک تسین ياهنییآ ملع .درک ذاختا

؟دراد يدربراک هچ یسانشتسیز نازومآشناد يارب خیرات هکنیا ینایاپ شسرپ
.تسین یتشابنا ملع-1
  نـیا هب تابثا .دوشیم دییأت ... و اهشیامزآ ،یملع ياههدهاشم ساسارب یملع ياههیرظن هکلب میرادن تابثا ملع رد-2

.میرادن ملع رد ،درادن دوجو نآ رد رییغت ناکما و دش تابثا دص رد دص هک انعم
    تـسا نـکمم دـنچره .دوش هداد لاقتنا نازومآشناد هب ملع تایقالخا ،یخیرات دراوم ساسارب هک تسا بوخ رایسب-3

  .دزوـمآ   یـم اـم هـب زین ار عضاوت ،ملع خیرات .تسا يرورض و مزال يرما ملع رد تعاجش و راکتشپ اما دشاب هدنزگ يرادقم
   در ار نآ يرـگید ياـه  هدهاـشم اهدـعب اما دنک دییأت يدایز ياههدهاشم ار ياهیرظن تسا نکمم ینعی تسا ریذپاطخ ،ملع
.دنک
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   هـب .دـهاک  یـم دارـفا لیاذر زا ملع ایآ هکنیا تسا حرطم هک یشسرپ درک تروشم ملع رد دیاب و تسا یعمج يراک ملع
.تسین بوخ ،دوش دارفا ندش ربکتم و ندش وسرت بجوم ملع رگا ؟سکعرب ای و دیازفایم اهنآ لیاضف

 ،ن تـفر هاگشناد ریظن میوشدنمهقالع ملع هب دوشیم ثعاب هک یلیالد .دنکیم دنمقالع ملع هب ار دارفا یخیرات تاکن-4
      مـلع دوـخ هـب ار دارـفا دـناوت   یـم مـلع خیراـت هک یتروص رد تسا ملع زا ییاههبنج دراوم نیا اما .تسا ... و ندش لغاش
.دنک دنمقالع

.میزومایب نازومآشناد هب ار ملع میناوتیم رتهب مینکیم هدافتسا ملع خیرات زا هک ینامز-5
       انـشآ هفـسلف اـب اـیً الوـمعم گرزـب نادنمشناد هکنیا ،دوش هتخومآ زومآشناد هب ملع خیرات رد دیاب هک يرگید دروم-6

.میهدیم رارق هجوت دروم هفسلف شزومآ رد ار هفسلف و ملع تبسن رتمک ام اما .دندوب فوسلیف وطسرا دننامه ای ،دندوب
.میروآیم تسد هب يرتهب ۀجیتن مینک هدافتسا نازومآشناد زا قیقحت و سیردت رد رگا-7
   ناـشن ار ییاـه  تـیعقاو هـکلب تسین یبسن ملع ،تسین شزرایب ملع .میشاب هتشاد ملع هب تبسن یلدتعم روصت دیاب-8

    رداـق مـلع هـک دننکیم راکشآ ار ییاهزیچ زین هفسلف و نید ،قالخا ،دهدیم ماجنا ار راک نیا هک تسین ملع اهنت اما دهدیم
  و دـنک   یـم هـئارا مـلع اهنت ار جراخ ملاع تاعالطا دننکیم روصت ینایوجشناد و نازومآشناد یهاگ .دهد ناشن ام هب تسین
  هـکدنهدیم ناشن ار اهتیعقاو قالخا و هفسلف ،نید تسخن هک یتروص رد .دنرادن ار ییاناوت نینچمه قالخا و هفسلف ،نید
 اهنآ لخاد رد ملع اریز دشاب امنعقاو دناوتیمن ملع ،دنشابن هفسلف و قالخا ،نید رگا ؛مود .تسین نآ نداد ناشن هب رداق ملع
.دنکیم دشر
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یضایر شزومآ و یضایر خیرات
ینیمانسح ياقآ

؟دراد ياهدیاف هچ خیرات
  خیراـت ناد هـلابز هب میرادن تسود هک ار يزیچ ره .تسا تایظفح زا ياهعومجم هکنیا مینادیم خیرات دروم رد هک يزیچ نآ
    هتـشذگ زا زـین تـلاح نیرتهب رد و مییوگیم نآ هب عجار ییاهزیچ و مینکیم تواضقهتشذگ دروم رد اجنآ رد و میتسرفیم
.میریگیم تربع

ناد تربع ۀنییآ ار نئادم ناویا                       ناهنک رظن هدید زا ،نیب تربع لد يا ناه:لاثم
  اـب هراومه هکلب درادن تیعطق ،مینیبیم یخیرات ياهباتک رد هک ار ییاهشرازگ .مینیبیم هک تسین یتیعطق نآ هب خیرات

   هـکنیا دـننام يدراوم لاثم ناونع هب .دوشیم يژولوئدیا تسد تلآ خیرات نیاربانب .میتسه هجاوم یخیرات ياههیرظن يدادعت
 ار    یخیراـت دهاوـش هـک تـسا نیا لوصحم ،میاهدرک فشک ار يدایز ياهزیچ ناناملسم ام ،میاهدوب بوخ یلیخ نایناریا ام
     نیلاتـسا يوروـش رد لاـثم ناوـنع هب .تسا هنوگنیا زین یسایس خیرات دروم رد .مینک ریسفت فلتخم ياهشور هب میناوتیم
   تـسا يدنمـشناد قیقحت هیبشً اقیقد خروم کی يارب ملع ینعم هب خیرات ،دراوم نیا زا ادج اما .تسا هدرک رییغت خیرات اهراب
  یخیراـت ياهیرظن هب یصخش رگا .دراد ار دوخ شزرا زین هیرظن ره ،دنکیم حرطم ار شاهیرظن و دوریم دهاوش غارس هب هک
    یخیراـت نیلپیـسید کـی رد هیرظن نآ هک مینیبب دیاب هکلب مینادب تاسدقم هب نیهوت ار نآ دیابن ،میشابن قفاوم نآ اب هک دسرب
؟هن ای تسا هدش دیلوت

   رد نآ جیاـتن تـسین مزال نیاربانب و تسا يدج یملع ،مولع ریاس دننام خیرات .میراد خیرات اب ار تالکشم نیا ،نیاربانب
   تیعـضو ،مـیور  یـم تایـضایر خیرات غارس هک ینامز اما .دوش هداد یشرازگ هک ناونع نیا هب دوش هداد رارق یکچوک شخب
  دـسر  یـمن رـظن هب لوا هاگنرد اریز .تسا یتشابنا ،تایضایر خیرات ،تسین یتشابنا هک ملع خیرات فالخرب اریز دنکیم قرف
    دوز یـلیخ یـضایر ياـههابتشا هکلب ،دنشاب هتفر هابتشا نآ لابند هب يدایز دارفا اهلاس و دشاب هتشاد یشحاف طلغ نادیضایر
.درکیم یگدنز نارگید زا توافتم ییاج رد هک تسا هدیلوژ يدرف میراد نادیضایر زا ام هک يریوصت .دنوشیم حیحصت

    ةزوـح رد یمالـسا مـلع زا هک یناسک لیلد نیمه هب .تسا یناهج يرما ملع هک تسا عوضوم نیا صاخ ۀنومن یضایر
        لـیابوم دـنیوگب هـک تـسا نـیا دـننام دـنیوگیم نخس یمالسا ملع زا یتقو .دننکیم حازم اهنت ،دننکیم تبحص تایضایر
  هاـگ چیـه یضایر هن و ملع هن عقاو رد .دنراذگب ناذا ار نآ گنز و هبعک ار لیابوم ۀحفص سکع سپس و دراد دوجو یمالسا
     هـب زور تایـضایر ناـبز رـگا و دندرک راک یکرتشم تنس رد خیرات نانادیضایر ۀمه دسریم رظن هب هکلب .دنوشیمن یمالسا
       رایـسب تواـفت تایـضایر خیراـت نیارباـنب .تـسا هدش هتشاذگ رانک زین نابز زرم هک تسا نیا ینعم هب دوش رتکیلبمس زور
.تفرگ تربع نآ زا ناوتیمن و تسا هدادن خر نآ رد يدایز تاهابتشا اریز دراد مولع ریاس ابيدایز

    هـچ تایـضایر نتخوـمآ هک دنسرپیم دوخ زا يدایز دارفا و نازومآشناد دراوم زا يرایسب رد هکنیا رگید يدج توافت
 ثعاب ینعی تسا بسانم ناهذا صیخشت يارب تایضایر هک.دوب نیا لبق اهلاس زا شسرپ نیا خساپ نیرتمهم ؟دراد ياهدیاف
  .دنتـسناد باسح ار ناسنا نهذ ندرک راک لدم سانشناور يدادعت متسیب نرق رد یتح .میوش هجوتم رتهب ار روما هک دوشیم
 هب زین کیزیف دنچره .میشاب هتشاد تسرد لالدتسا دنکیم کمک ام هب و دهد یم حیضوت ار لالدتسا ةوحن تایضایر نیاربانب
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  لـصتم ایند هب ار تسرد لالدتسا نیا دیاب سپس .تسا یضایر لدم ،تسرد لالدتسا لدم اما دنکیم کمک تسرد لالدتسا
.دراد ایند اب ار طابترا نیرتمک ،یسانشتسیز و کیزیف لباقم رد یضایر اریز مینک

  نیارباـنب .دزودب تک کی همکد نیا يارب دهاوخیم و دراد تسد رد ياهمکد هک دراد ار یناسنا طیارش یضایر ملعم کی
    نـیا هـب دـیاب هراومه وا .تسا هدش دیلوت میهافم عیسو ۀکبش تایضایر و دراد تسد رد ناهج زا هک تسا يزیچ اهنت همکد
.دنکیم يدایز رایسب کمک همکد نیا ندرک ادیپ تایضایر خیرات رد اریز دشاب هتشاد هجوت همکد

  ،ینوناـق طیارش قیرط زا امابوا كاراب شیپ يدنچ .تسا هتشاد تسایس رد ار يدایز تاریثأت تایضایر شزومآ یگزات هب
         ندـش زورـیپ رد یـضایر شزوـمآ عوـن سـپ .دـندرکن لوـبق تلایا ود اما داد رییغت تالایا84 رد ار یضایر شزومآ شور
     اـی میـشاب هتـشاد  نردـم   تایـضایر اـیآ هک تسا هدش ثحب نیا هب عجار اکیرمآ رد09ۀهد زا .دراد ریثأت یسایس ياهحانج
؟یتنس تایضایر

        ماـن اـب ار مـلعم تـیبرت راـب نیتـسخن نارـیا رد .میزادرپیم یضایر ملع رد ناهج طاقن ریاس و ناریا ۀسیاقم هب همادا رد
 ود دودح ام ینعی .داد يور يدالیم9771 لاس رد ناملآ رد قافتا نیا هک یلاح رد میاهتشاد ،8921 لاس رد ار ،نیملعملاراد
 نیلوا ،دناهدرک تیبرت ملعم لبق اهلاس اریز دنسیونیم ار یضایر شزومآ خیرات يدایز دارفا ایند رد نونکا .میتسه بقع نرق
.میاهداتفا ملعم تیبرت رکف هب راب نیتسخن يارب ام هک ینامز ینعی تسا هدش هتفرگ1191 لاس رد یضایر ۀتشر رد ارتکد

   هـتفرگ تروـص اکیرمآ رد هلجم نیا تاقیقحت دصرد58 و تسا0791 لاس رد درکتبث ار نآ خیرات هک ياهلجم نیلوا
.تسا

  رد یـبیکرت سورد هتبلا درک داجیا یضایر ملعم تیبرت دشرا یسانشراک عطقم رد راب نیتسخن يارب ،0831 لاس رد ناریا
 عجار ناش یلصا ةدیا هک تسا نیاام نازومآشناد یلصا لکشم .دنناوخیمن یضایر خیرات نایوجشناد ینعی درادن دوجو نآ
     هـک تـسا هدـمآ اـهنت هکلب دزومایب یسرد باتک زا جراخ يزیچ تسین هدامآ نازومآشناد نهذ ینعی ،تسین تسرد ملع هب
  .دتـسرف یـم اضف هب نومیم ،ملع ای و تسا ياهتسه يژرنا ملع هک دراد ملع زا ار کیژولونکت روصت نیا و دوش لوبق روکنک
          یعوـن هـک یلاـح رد .دـنک ماـمت ار مـلع و دتـسرفب اـضف هـب نومیم ،دهدب روکنک رتدوز هچره تسا نیا لابند هب نیاربانب
   رد هـک يرـگید زیچ .دننک لابند ار ياهژورپ دنهاوخیم هک دراد دوجو یجراخ روشک رد نازومآشناد نیب یعیبط يواکجنک
 ،دش حرطم لاکیدار ثحب یضایر و یبرجت ،یناسنا مولعنازومآشناد زا يدادعت عمج رد هکنیا دوب بیجع نم رظن هب اجنآ
  دودـح اما دندرک كرت ار عمج یتاظحل زا دعب زین یبرجت مولع نازومآشناد ،دندش جراخ عمج زا یناسنا مولع نازومآشناد
 دنچ3√ هکدنتسنادیم  نازومآشناد نیا ۀمه هک دوب نیا بلاج ۀتکن .دندنام یقاب عمج رد یضایر نازومآشناد دصرد07
    هبـساحم دـیاب روـطچ ار3√   هـک دوـب نیا دش حرط عمج نآ رد هک یشسرپ نیلوا .دننک باسح هک دندوبن لیام اما دوشیم
 شسرپ ؟دراد ياهدیاف هچ نیا هک دننادب دنتشادن هقالع یتح اهنآ هکنیا مود ۀتکن .دوب باسح نیشام شسرپ نیا خساپ ؟مینک
    اـب هـک دوـب لیلد نیا هب نآ ةدیاف ؟دنک باسح ار3√ شیپ نرق6 رد ناسنا دراد ياهدیاف هچ هکنیا میدرک حرطم هک يرخآ
 زومآشناد میناوتیم نیاربانب .دنکیم لصتم مه هب ارπددعهبساحم و رتو ،هریاد ،اهرطق لاثم ناونع هب دراد طبر جراخ ملاع
     هدـش لـصو هـسدنه و اـیند لک هب خیرات دنور ردهکلب تسین روکنک يارب طقف3√ ۀبساحم هک مینک عوضوم نیا ۀجوتم ار
.دندوبن واکجنک مه نیا نتسناد هب یتح نازومآشناد نیا اما .تسا
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     مـلعم ،یناـبرق مـساقلاوبا ياـقآ صخش نیا .دندرک يدایز ياهراک ملع خیرات رد هک مزادرپیم يدرف یفرعم هب نایاپ رد
        هـب هـک یـنارتخد تـسرپرس ناوـنع هـب هـک لاس راهچ نآ رد و دنتفر سیئوس هب ياهلاس راهچ ۀلصاف رد ناشیا .دوب یضایر
    ناـشیا .دـنداد ماـجنا ملع خیرات ۀنیمز رد ار اهراک نیرتيدج و نیرتمهم .دندش دنمقالع ملع خیرات هب ،دندوب هتفر سیئوس
-  یبـسن ،هـمانیناشاک دننام تسا یمالسا ةرود نادیضایر نادنمشناد هب زکرمتم مادک ره هک دناهدرک ریرحت يدایز ياهباتک
π      ۀبـساحم دـنور هـکنیا نتـسناد يارـب یمالـسا ةرود نانادیضایر ۀمانیگدنز و )ینوریب ناحیروبا هب عجار( هماننوریب ،همان

.داد تکرشπ ۀبساحم رد ار نایوجشناد و نازومآشناد ناوتیم هنوگچ و تسا هدوب هنوگچ
 تشرس هک دراد ار هدیاف نیا نازومآشناد يارب و دننکن يراک هرابود هک دراد ار هدیاف نیا نادنمشناد يارب یضایر خیرات

.دننادب ار مولع ریاس اب یضایر توافت و دنسانشب ار یضایر

خساپ و شسرپ-6
   اـب زوـمآ   شـناد نـهذ دوـشیم ثعاب هک یلصا لکشم هاگشناد ات ناتسریبد زا فلتخم عطاقم یضایر شزومآ رد-1شسرپ
    هـک تـسا ناـبز کی طقف تایضایر هک یلاح رد .دننکیم یفرعم ملع کی ناونع هب ار نآ هک تسا نیا دشابن تحار یضایر
     هداد شزوـمآ رارـکت و نیرـمت اـب دیاب اهنابز هک روطنامه و تسا نابز دعاوق هباشم شدعاوق اما درادن ظفلت و شیوگ هتبلا

  و زوـمآ شـناد هب هکنیا ياج هب ینعی .دوش لمع تروص نیا هب دیاب زین یضایر نابز رد ،دعاوق و لوصا يریگدای اب هن دنوش
.دوشیم هتخومآ رارکت اب و تسا نابز کی یضایر هک دنیوگب دیاب ،تسا ملع یضایر هک دننک اقلا وجشناد

ینیما ياقآ
  دـی اب دـنیوگ   یـم یتنـس یـضایر نارادفرط عقاو رد دراد دوجو نردم و یتنس یضایر نیب گنج رد هک ياهناگود دروخرب رد
    وا هـب ار دراوـم ریاـس سپس و تسیچ ددع هک مییوگب زومآشناد هب ادتبا ینعی میزومایب کیمتیروگلا تروص هب ار تایضایر
  رد ار زوـمآ    شـناد یـنعی .تـخومآ یموـهفم تروص هب دیاب ار تایضایر هک دندقتعم نردم تایضایر نارادفرط اما .مینامهفب
 قفوم اکیرمآ رد صوصخ هب7002 لاس زا دعب مود هورگ .دنک كرد ار رگید میهافم اب يواست موهفم هک میهد رارق یتیعقوم
  هـک تسا نیا ناتروظنم تسا نابز کی یضایر دییوگیم هک ینامز دیاش و دننک داجیا دیدج ياهشور زا ياهعومجم دندش
.میشاب هتشاد راکورس یضایر اب دیاب هزور ره هکنیا ینعی .تسا نیا دننامه یشور

      ار نآ میهاـفم و دـننک رارـقرب هـطبار نآ اـب نازومآشناد میراذگب هک انعم نیا هب .میمهفب نابز کی لکش هب دیاب اریضایر
  زـین یتابساحم لیاسو زا ،میزومایب زومآشناد هب ار نیمخت یضایر رد دیابن هک دنیوگیم لوا هورگ صوصخ نیا رد .دنمهفب
  زا يرایـسب رد هک دورب ار ییاههار دریگب دای دیاب ،دزومایب ار نیمخت دیاب زومآشناد دندقتعم مود هورگ اما .منک هدافتسا دیابن
    هـب دـیاب ار زوـمآ شـناد دنیوگیم لوا هورگ اما .دننادیم تسرد ار هابتشا ياههار نتفر هورگ نیا ینعی ،تسین تسرد عقاوم
  هـک یلاح رد .دراد دوجو یضایر هار نیرتهاتوک و هار کی اریز ،تسا تسرد یضایر رظن زا هک درک تیاده یلالدتسا تمس
.تسا دنمشزرا زین یضایر موهفم يریگدای يارب زومآشناد شالت اهنت دندقتعم مود هورگ
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   اـم يارـب يا هدـیاف هچ تایضایر هک دننکیم حرطم ار شسرپ نیا یناسنا مولع هورگ نازومآشناد ام سرادم رد-2 شسرپ
   زـین باـسح نیشام زا هدافتسا هب و دنراد یفیعض تایضایر ۀیاپ ام نازومآشناد هک تسا نیا ام ةدمع لکشم نینچمه ؟دراد
.دناهدرک تداع

ینیما ياقآ
       اـب نارـیبد ًالوـمعم هـک یلاـح رد .دزوـمآیم ار اهزیچ نیرتهب هبخن زومآشناد ینعی تسا ارگهبخن رتشیب ام یشزومآ متسیس
  رـگا .دننک لابند ار ایاضق دنناوتیمن هیقب دصرد09 و دنوشیم هجوتم ار ایاضق نآ دصرد01 هک دنوشیم هجاوم ییاهسالک
       زـین نآ لـباقم رد ،تـسا مزال هـمه يارـب و دراد دوـجو يدربراک تایضایر يرادقم هک میرگنب تروص نیا هب ار تایضایر
    باـسح شـخب هـب رگا ینعی .دوشیم لح لکشم زا يرادقم ،دنناوخب ار نآ همه تسین مزال هک دراد رارق یمومع تایضایر
.دنامیمن یقاب يدایز لکشم میورب تایضایر
    دـنچ ینعی.تـسا هدـش یسررب زیلانآ و ربج ،باسح ،هسدنه نزو و بسانت لاسره اکیرمآ ياههسردم یسرد ياههمانرب رد
؟میزومایب باسح دصرد دنچ ؟میهدب سرد هسدنه دصرد
  ياـه ناـسنا دوجو هب داقتعا و هنایارگهبخن ةدیا ، اهناسنا ۀمه دشر هب داقتعا و کیتارکومد ۀیحور ؛عوضوم ود نیا دروم رد
؟تسا هدش راک رادقم هچ هبخن
  ،دوـش مکاح تایضایر رد رتيدربراک هاگن يرادقم و دوش ماجنا دروم نیا رد یسانشهعماج راک نامز رورم هب رگا نم رظن هب
.دوشیم لح ام تالکشم
 ؟دراد یهاگیاج هچ و تسیچ لماکت ۀیرظن فیلکت .فلا-3 شسرپ

    هـنوگچ ار لکـشم نـیا امش .دراد ییاهضراعت ام ینید ياههزومآ اب تایح لیمکت و يریگلکش دروم رد لماکت ۀیرظن .ب
؟دینکیم یبایزرا

يرادنایم رتکد ياقآ
-یم ایند هب لطاب یملع ۀیرظن ره :دیوگیم نهوک سمات مان هب یملع فوسلیف هکنیا دننادب ناملعم و نافلؤم دیاب هکياهتکن
   و هزاـت ،دـیآ   یـم دوـجو هـب هیرظن کی هک ینامز .دراد دوجو ياهیرظن ره يارب لطبم دراوم ینعی دوریم ایند زا لطاب و دیآ
   قـفو اـه هدهاـشم اب شیب و مک و تسا هدش راک بیقر ياههیرظن يور ،اهلاس اریز تسا تسس بیقر ياههیرظن هب تبسن
  يرـترب بیقر ۀیرظن هب تبسن دنکیم رکف دنمشناد هتبلا .دنراد لکشم اههدهاشم اب دیدج ياههیرظن هک یلاحرد .دندش هداد
  ناـمه هب دیدج ۀیرظن هک یتروص رد ،دهد خساپ اهشسرپ زا يدادعت هب دناوتیمن بیقر ۀیرظن هک تهج نآ زا هژیو هب دراد
- یـم ار اهنآ ياج و دوشیم تیوقت رتیمیدق ياههیرظن هب تبسندیدج ۀیرظن نامز رورم هب سپس .دهدیم خساپ اهشسرپ
  و دوـش   یـم حرـطم يدـیدج ۀیرظن هک دسریم ینامز هرخالأب و دشابن ور هبور لطبم دراوم اب هک تسین ياهیرظن چیه .دریگ
.دوشیم نیشیپ ۀیرظن نیزگیاج زین ماجنارس و دهد خساپ دناوتیم رتهب ار یمیدق ۀیرظن لطبم دراوم
  اـهشسرپ اب هک تسین لماکت ۀیرظن اهنت زین و تسین بیجع ،دنتسه هجاوم اهشسرپزا ياهعومجم اب یملع ياههیرظن هکنیا
       .تـسا هدـش هـجاوم لکـشم اـب هـیرظن نیا اهنت ایوگ هک تسا نیا لماکت ۀیرظن یسناشدب اما .تسا هدش هجاوم یتالکشم و
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    عاـفد یموـتناوک یکیناـکم ۀیرظن زا دهاوخب رگا اما ،دسرتب دیاب دنک عافد لماکت ۀیرظن زا دهاوخب یسانشتسیز رگا نیاربانب
.تسا دراو زین یموتناوک ۀیرظن هب لماکت ۀیرظن ياهههبش زا يرایسب هک یتروصرد .دشاب هتشاد یسرت دیابن دنک
  دـیاب هکلب درادن يراک تایح کی اب نینچمه .دراد راکورس تایح زا دعب اب هکلب درادن يراک تایح شیادیپ اب لماکت ۀیرظن

.دنشاب هتشاد یتوافتم لثم دیلوت و دنشاب مه زا توافتم هک دشاب هتشاد دوجو تایح دنچ
    نارادـناج تالوـحت قـیرط زا ار ناسنا شیادیپ هیرظن نیا اریز .تسا ناسنا ثحب ،لماکت ۀیرظن ةرابرد زاسلکشم دروم اهنت
   نـید نارـسفم فالتخا لحم عوضوم نیا .تسا هدیرفآ كاخ زا ار ناسنا دنوادخ هک تسا هدمآ نآرق رد هک یلاح رد دنادیم
    هـکلب مدآ اـهنت هـن :دیوگیم هک دراد دوجو نآرق رد هیآ02 مکتسد .دنیوگیم هچ ناسنا دروم رد ینآرق تایآ هک تسا زین
  هدـیرفآ هفطن زا اهناسنا ۀیقب و كاخ زا مدآ دیوگیم هک دراد دوجو يرظن زین لباقمرد .دناهدش هدیرفآ كاخ زا اهناسنا مامت

.دندش
  رد اذـغ نیا و میروخیم اذغ ام اریز دوشیم هدیرفآ كاخ زا میقتسمریغ هکلب میقتسم اهنت هن یناسنا چیه هک مینادیم هزورما
  زا هـک مییوگب رگید ياهناسنا دروم رد میناوتب رگا نیاربانب .ددرگیمرب كاخ هب سپس و دوشیم لیدبت ییاهلولس هب ام ندب

.مییوگب میناوتیم زین مدآ ترضح دروم رد دندش هدیرفآ كاخ
    ترـضح هـک میـناد یـم همه .تسا هدش هدیرفآ كاخ زا و تسا مدآ ترضح هیبش هک دوشیم هتفگ یسیع ترضح دروم رد
   تـسا مدآ هیبـش و  هدـش هدیرفآ كاخ زا یسیع هک دیوگیم نآرق یتقو ینعی .تسا هتشاد ردام اما هتشادن ردپ دنچره یسیع
  میقتـسم روط هب مدآ ترضح هک تسین روطنیا رگید ترابع هب .دشاب هتشاد ردام لقادح مه مدآ رگا هک میرادن یلکشم ینعی
.دراد دوجو ياهدمع ياهیگدیچیپ مه نید رد دروم نیا رد نیاربانب .دشاب هدش هدیرفآ كاخ زا

ینیمگ رتکد ياقآ
 و تسا هدرکن تبحص تعیبط هب عجار هاگچیه نید هکنیا اهلدم نیا زا یکی .دراد دوجو نید و ملع ۀطبار ةرابرد لدم دنچ
.میشاب هتشاد يرتهب ۀطبار مدرم و ادخ اب هنوگچ هک تسا نیا ةرابرد ینید نوتم
   رـگا دوـش   یـم بـجوم شور نـیا هک مینک تشادرب نیدامن دیاب دنکیم تبحص تعیبط و ناهج ةرابرد نید هک يدراوم رد
    دروـم رد هـک تـسین زاینً اموزل و دنتسه نیدامن اهنیا دیوگب ،دوش ثحابم نیا دراو دهاوخن یسانشتسیز سالک ردیملعم
.داد یعطق خساپ اهناسنا تقلخ یگنوگچ و تعیبط
 دنراد یصخشم ياهخساپ ،اهشسرپ هک دراد دوجو رکفت زرط نیا ام ۀعماج رد .دشاب قیقحت کی أشنم دناوتیم امش شسرپ
  هـب ار يا  هزـیگنا زوـمآ   شـناد کـی يارـب دناوتیم هدش حرطم شسرپ هک یتروص رد .دنادیم ار اهخساپ نیا ۀمه زین ملعم و
 هدنیآ رد دناوتیم نینچمه .درک عمج رگیدکی اب ناوتیم هنوگچ ار یملع ۀیرظن و ینید داقتعا دمهفب هکنیا يارب دروآ دوجو
  تـیبثت نازومآشناد نهذ رد ار داقتعا زا یلکش دیابن نیاربانب .دشاب یملع ۀتشر باختنا ای و هاگشناد نارود رد ياهزیگنا زین
    نیـمه هـب دـیناوت یـم اهنت امش و تسا نیا یملع ای ینید داقتعا درادناتسا و یمسر لکش و تسرد داقتعا هکنیا رب ینبم منک

   مـلعم و دـنک ادیپ ار دوخ تقیقح و ینید داقتعا دیاب دوخ ،زومآشناد .تسا کیژولوئدیا يروتاتکید نیا .دینک رکف تروص
.دوش هرکاذم و ثحب دراو وا اب و دیامن یفرعم باتک هنیمز نیا رد دیاب اهنت
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    ود هـک مـیراد ار يدراوـم یهاگ زین ملع ةزوح رد هک مینک بلج عوضوم نیا هب ار زومآشناد هجوت میناوتیم ام-4 شسرپ
    حیـضوت و یجوـم حیـضوت ،رون ،کیزیف رد لاثم ناونع هب .دنتسه تسرد زین ود ره و دنتفایم قافتا يزاوم روط هب عوضوم
.تسا تسرد زین ود ره هک دراد ياهرذ
  ۀـیرظن دروم رد هک یفالتخا هک تفرگ هجیتن ناوتیم سپ ،دنوشیم تابثا تسرد زین ود ره و توافتم ًالماکۀیرظن ود یهاگ
.تسا رتشیب ۀعلاطم دنمزاین و دراد دوجو زین اههزوح ریاس رد ،دراد دوجو نیدو ملع ةزوح نیب لماکت
      هـجاوم اـهنآ ندرـک ظـفح و اـهلومرف تخس ةدیدپ اب لیصحت يادتبا زا ام ۀمه هکنیا منک هراشا نآ هب دیاب هک يرگید ۀتکن
 یترابع هب ،درکلح ار لئاسم و درک هدافتسا زاب تروص هب نآ زا ار اهلومرف ناوتب هکدراد دوجو یهار و هچرتفد ایآ .میتسه
     ،مـلع هـب اـهنآ ندرـک دنمقالع ياج هب هک داد قوس اهلومرف ماسقا و عاونا ندرک ظفح تمس هب ار نازومآشناد دیابن رگید
.دوشیم ملع زا يرازیب بجوم

يرادنایم رتکد ياقآ
:تسا ریز حرش هب دراد دوجو اهگنهرف ۀمه ردً ارهاظ هک لیف لیثمت
   زا نیریاـس هـب تبسن یتوافتم تشادرب و دنکیم سمل ار لیف نآ ياج کی یسک ره و دراد دوجو یکیرات قاتا رد لیف کی
  تواـفتم هک دنیبیم يرگید هاگن اب زین نید ،دنیبیم ار نآ هاگن کی اب ملع ینعی تسا لیف دننامه زین جراخ ملاع .دنکیم لیف
    هـک میزوماـیب زوـمآشناد هب دیاب نیاربانب .دنراد جراخ ملاع زا ار دوخ صاخ ياهتشادرب زین هفسلف و قالخا .تسا ملع زا
.تشاد دحاو زیچ کی زا ناوتیم یتوافتم ياهتخانش و مهف ترثک
  و ربماـیپ ،ادخ هک دیرگنب عوضوم نیا هب دید نیا اب ینعی .دنک نآ زا یقالخا ةدافتسا دهاوخیم نآرق ،مدآ تقلخ يارجام رد
  حرـطم شسرپ نیا ،ور نیا زا .دندوب لیخد زین يرگید داوم و بآ هکلب دندشن هدیرفآ كاخ زا اهناسنا هک دنتسنادیم ناسنا
؟تسا هدش دیکأت كاخ رب اهنت ارچ هک تسا
   هـک تـسا نیا خساپ ؟دینکیم هدنز ارم هنوگچ امش ،موشیم كاخ مدرم نم هک ینامز :دیوگیم ناسنا ،ترخآ ملاع دروم رد
  امـش دیوگیم نآرق زین دروم نیا رد ،دنادیم رترب نارادناج ریاس هب تبسن ار دوخ ناسناً الثم ای .دیدوب كاخ زین ادتبا زا امش
.دیدش هدیرفآ كاخ زا زین
  دـهاوخ   یـم هـک تـسا یـ قالخا تشادرب کی لیلد هب دیدمآ دوجو هب وب دب لگ زا اهناسنا امش هکنیا و وب دب لگ زا هدافتسا
.دینادب ادخ ار دوخ دیابن و دیتسه هدنب و قولخم امش دیوگب

ییاضرخیش رتکد ياقآ
   هـب ندـش کیدزن زا ار دارفا هک یلکش هب دوش وبات هب لیدبت ياهلئسم و عوضوم هک تسا نیا یشزومآ ماظن رد دروم نیرتدب
     رد و دـنک تـسرد مـخز اـهزیچ یضعب زا هکنیا دنزب تیبرت و میلعت ماظن تسا نکمم هک ینایز نیرتمهم .دنراد رذحرب نآ
  عوـنمم ار تایقالخا و یتنس ماظن اب دیدج يایند داضت ای نید و ملع داضت دننام يدراوم زا ثحب رگا نیاربانب .دراذگب وتسپ
.دز میهاوخ ار بیسآ نیرتشیب ،مینک
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 ینعی دننکیم دتس و داد ملع اب هنوگچ یعامتجا ياهداهن و هعماج هک میزادرپب هلئسم نیا هب دیاب شزومآ دیدج ياهلدم رد
؟دزاسیم ار اهنآ ای و دوشیم هتخاس اهنآ اب هنوگچ ملع
 ایآ هک تسا هدوب حرطم هغدغد نیا نیوراد نامز زا .دهد ناشن دناوتیم ملع خیرات هک تسا یبوخ رایسب ۀنومن لماکت ۀنومن
   دوـخ .دـناهتشاد واياهياهرود مه و نیوراد ار هغدغد نیا ؟تسا قداص زین ناسنا دروم رد یعیبط باختنا اب لماکت ۀلئسم
-یم لئاسر و اهباتک ریاس رد عوضوم نیا هب هکلب دنکیمن تبحص ناسنا دروم ردً الصا ای و مک رایسب اوه أشنم رد نیوراد
.دزادرپ
             نیـب اـکیرمآ ةدـحتم تالاـیا رد یبلاـج رایـسب یخیراـت ۀـنومن ،میـنک لاـبند یخیراـت لکـش هب ار ارجام نیا میهاوخب رگا
  باـتک ياههزومآ اب لماکت ۀیرظن دندقتعم هک دنتسه یناسک نایارگشنیرفآ .دوشیم حرطم لماکت نارادفرطو نایارگشنیرفآ
  دوـش سیردت سرادم رد زین ییارگتقلخ ،لماکت ۀیرظن رانک رد دنیوگیم و دراد میقتسم داضت ناسنا تقلخ رب ینبم سدقم
       حرـطم ار یبلاـج رایـسب تاـکن یخیراـت ۀـنومن نیا .دنشاب هتشاد باختنا تردق نیدلاو و نازومآشناد هکنیا مکتسد ای و
     لئاـسم و قوـقح ،هاـگداد حطـس هب دناوتیم داضت نیا هنوگچ و دننکیم تفلاخم ملع اب هک یناسک ياههزیگنا دننام .دنکیم
؟دراد لکشم هیضق نیا اب یمالسا تایهلا رادقم نامه هب یحیسم تایهلا ایآ،دشکب یلام
  دـناوتیم ،دوشیم حرطم ياهیرظن ملع رد هک ینامز و تسین هاگشیامزآ هب دودحم ملع هک منکیم هراشا هتکن نیا هب نایاپ رد
     رـب تـسا نـکمم زـین یصاخ یسایس ماظن رگید فرط زا .دهد رارق ریثأت تحت ار یسایس و يداصتقا ماظن ،یبهذم ياهرواب
    فرـص ۀـیرظن یـسانش تـسیز و لماکت ۀیرظن هک دیوگیم امهب ملع خیرات نیاربانب .دنک دیکأت صاخ ملع شزومآ عون کی
.دراد زین یعامتجا-یقالخا داعبا هکلب تسین یملع

  و هفـسلف رد هزورما .دش در شاهیرظن اهدعب هتبلا هک دوب دقتعم نیمز ییارگزکرم هب وطسرا مینادیم هک روطنامه-5 شسرپ
         و یتیبـسن کـیناکم اـب ار یقباـم و ینتوـین کـیناکم اـب ار يداـیز ياههدیدپ اریز دوشیمن لاطبا ای در ياهیرظن ،کیزیف رد
 .مینکیم هیجوت یموتناوک

  دیاـش مییوگب هک دشاب تسرد فرح نیا منکیمن رکف ،تسا ملاع زکرم نیمز هکدوش در وطسرا ۀیرظن دننام ياهیرظن رگا
؟تسا یملع فرح نیا امش رظن هب ایآ .دیایب رد بآ زا تسرد وطسرا ۀیرظن اهدعب
    نـهذ رد دـیاب ادـتبا میسقت و برض و قیرفت و عمج دننام یضایر تابساحم ارچ هکنیا دراد لاؤس ياج هک يرگید عوضوم
؟دنک هدافتسا باسح نیشام زا سپس ،دتفایب اج و دوش ینورد زومآشناد
   یـملع ياـه  عوـضوم هـک دنروآیم سناش نادنمشناد یضعب هک دندومرف يرادنایم رتکد ياقآ هکنیا رگید حرط لباق عوضوم
  و راـک اما دوش دنمشناد نهذ رد ياهقرج داجیا بجوم دیاش هتبلا .تسین سناش نیا نم رظن هب اما .دننکیم حرطم ار یتسرد
.دراد ریثأت سناش زا رتشیب رایسب دنمشناد ششوک

ینیما ياقآ
   مـهف لـباق اهزیچ زا یلیخ باسح نیشام اب اریز.تسا باسح نیشام زا هدافتسا بوخ کینکت کی قیرفت و عمج مهف يارب
-  یـمن و تـسین روصت لباق زومآشناد يارب گرزب دادعا لاثم ناونع هب .دیمهف ناوتیمن یتحار هب يداع طیارش رد هک تسا
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   هدـیمهف باـسح نیشام قیرط زا تسین نکمم رفص رب میسقت هک عوضوم نیا دیاش .دباییم شیازفا ماقرا دادعت هنوگچ دناد
.دوش
 ار قیرفت و عمج هک ینامز و دزومایب ار قیرفت و عمج موهفم دهاوخیم هک میهدب زومآشناد هب ینامز دیاب ار باسح نیشام
-     هـمانرب زـین رتالاـب لـحارم تایـضایر يارب .دنک هدافتسا باسح نیشام زا دناوتیم زین عوضوم رتشیب ندیمهف يارب تخومآ
   هـنوگچ دـنریگب دا ـ ی کـن یا يارـب دنناوخیم يرتهدیچیپ تایضایر هک ینازومآشناد و تسا هدش هتخاس یصاخ ياهیسیون

.تسا هابتشا ،دننک هدافتسا نآ زا دنهاوخب هراومه هکنیا اما .دننکیم هدافتسا هلیسو نیا زا دنشاب ياهمانرب بطاخمًافرص

يرادنایم رتکد ياقآ
   لاـح رد لاـثم ناو ـ نع هـب .تسین یملع فشک نآ زا مفده هکمهدیم ماجنا ار يراک نم هک تسا نیا سناش زا نم دوصقم
 هب .دنکیم کمک نم یملع فشک هب هک دهدیم يور هظحل نآ رد یقافتا ناهگان متسه نویزیولت ياشامت و همانزور ندناوخ
 رد .دوبن یملع فشک باتک نیا ندناوخ زا شدصق اما دوب سوتلام باتک ندناوخ لاح رد ياهکسلاک رد نیوراد لاثم ناونع
 هک تسا هدوب سناش نیاربانب .دسریم شنهذ هب یعیبط باختنا ۀیرظن و دش داجیا وا نهذ رد ياهقرج ماگنه نامه هک یلاح
.دیسر شنهذ هب هیرظن نیا

       يور زا هکدـش حرـطم نیلیـس یـنپ فـشک باـتک نیا رد .ماهدرک همجرت ار"متسیب نرق رد ملع ۀفسلف" مان هب یباتک نم
.تساهدوب سناش
  تـسد هیرظن نیا هب ءارقتسا هار زا هک تسا هدوب دراو وا هب لاکشا نیا نیوراد نامز رد هکنیا تسا رتیفسلف هک رگید ۀتکن
   نیارباـنب .میـنک حرطم ار هیرظن ،صاخ دراوم ةدهاشم اب هک دوب نیا هیرظن کی هب ندیسر تسرد هار نامز نآ رد اریز تفاین
.میاهدرکن هدهاشم ار نآ دروم کی یتح اریز تسین یملع تاهیرظن هک دشیم دراو نیوراد هب داریا نیا
   زا صاـخ روـط هب و یلک روط هب و تسین رادربشور یملع فشک هک درک دیکأت رما نیا رب رپوپ صوصخ هب متسیب نرق رد
    هـب دـیاب دنمـشناد دعب هب نآ زا و دیسر یملع فشک هب ناوتیم یهار ره زا هکلب دیسر یملع فشک هب ناوتیمن ءارقتسا هار
      یـتح درادـن دوـجو یـملع ياـه هـیرظن هب ندیسر يارب يدحاو هار چیه نیاربانب .دنک یبایزرا ار فشک نیا دنمشور روط
.دنشاب یملع ياههیرظن هب ندیسر هار دنناوتیم مه باوخ و سناش

ینیمگرتکدياقآ
    اـب يداـیز ياهرفـس هب ،تسا هتشاد دوخ نهذ رد يدایز ياهشسرپ نیوراد .دتفایم قافتا هدامآ ياهنهذ يارب طقف سناش
    رگیدـکی اـب ار اـه تـشپ  كال ۀـمجمج نامتخاـس و مهاب ار ریازج نآ ياههدنرپ كون و دوریم سوگاپالاگ ریازج هب یتشک
.دنکیم اقلا وا هب یلحهار سوتلام باتک ۀعلاطم و دوشیم حرطم شنهذ رد يدایز شسرپ و دنکیم هسیاقم
    و شوـه هـک تـسا یفطلمک یناسک قح رد اریز مینکن هدافتسا سناش ۀملک زا نامتفگ رد تسا رتهب نم رظن هب-6 شسرپ
    هدافتـسا تـصرف زا سناـش ياج هب تسا رتهب ،دنسرب یملع تایفشک هب ياهقرج نیرتکچوک اب هک دنتشاد ار یملع ۀحیرق
.مینک
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    کـیزیف هـب ارـچ ؟دوشیم حرطم ینتوین کیزیف رتشیب ناتسریبد ةرود کیزیف رد ارچ هکنیا مراد ینیمگ ياقآ زا هک یشسرپ
        هـک تـسانعم نـیا هـب اـی ؟دـنرادن ار مزال طلـست ام ياهملعم هک تسا لیلد نیا هب ایآ ؟دوشیمن هتخادرپ )نیتشینا( تیبسن
؟تسا رتمک نتوین کیزیف زا نیتشینا کیزیف تیمها

ینیمگ رتکد ياقآ
  و ناتـسریبد رد هک ییاههتشر زا یکی .دوشیم هدافتسا فلتخم ياهیسدنهم رد تیبسن کیزیف زا رتشیب ینتوین کیزیف-فلا
     کـیناکم و نارـمع یـسدنهم هـک یناسک اما .تسا زغم کیزیف ،دوشیم هدافتسا صاخ و ماع تیبسن زا رتشیب نآ رد هاگشناد
.دراد دوجورتشیب ینتوین کیزیف رد هک دنراد راکورس اهورین لیلحت اب دنناوخیم

        هـک یلاـح رد .دراد رارـق تایـضایر زا يرتالاـب حطـس رد نآ مـهف و تسا رتهدیچیپ یتیبسن کیزیف هکنیا رگید سدح-ب
.دنناوخیم ناتسریبد رد نازومآشناد هک درک لح یلارگتنا لیسنارفید باسح اب ناوتیم ار ینتوین کیزیف

     اـم ةرـمزور دوهـشً الثـم .تسا رتمک شاهلصاف ینتوین کیزیف اما دراديرتشیب ۀلصاف ام ةرمزور دوهش اب یتیبسن کیزیف-ج
    لـمحت لـباق ینتوـین کیزیف فرح نیا هک ،تسین روطنیا دیوگیم ینتوین کیزیف اما دتفایم رتدوز رتنیگنس مسج دیوگیم
-یم ور هب ور کیزیف اب هزات هک يزومآشناد يارب نآ مهف تسا یبسن نامز و اضف مییوگب یتیبسن کیزیف قبط رگا اما .تسا

.تسا تخس دوش
 زا يا هـعومجم طقف و دننادیمن ار يواست تمالع موهفم لاثم ناونع هب هکنیا دنراد نازومآشناد هک یلکشم :فلا-7شسرپ
.تسا یناتسبد شیپ ةرود يارب يواست موهفم هک یلاح رد .دسریم تسرد باوج هب هک دنراد اههیضرف
    عـمج ار هـناودنه ود اـب هزبرخ ات هس رگا مدیسرپ اهنآ زا يزور لاثم ناونع هب .دنراد لکشم عمج رد نازومآشناد زین یهاگ
.هناودرخ :دنتفگ اهنآ ؟دوشیم هچ خساپ ،مینزب
  ،دـنمهفیمن ار یضایر لئاسم نیا هک ینامز و دنمهفیمن ار برض هکنیا دنراد لکشم رایسب نازومآشناد هک رگید دروم کی
.دننک كرد زین ار کیزیف دنناوتیمن

 درادن لومرف نآ ظفح هب يزاین رگید دشاب هدرک كرد ار لومرف نآ اب طبترم یکیزیف میهافم لوا ۀجرد رد زومآشناد رگا :ب
.دنک جاتنتسا هرابود يریگدای دنیارف نآ زا دناوتیم ار یناتسریبد کیزیف ياهلومرف زا يرایسب یتحو
  ،موـهفم نآ زا یمسجت و كرد اما دینک لح ار یکیزیف ياهلئسم رگا هکنیا رب ینبم دوب هدادیبوخ داهنشیپ ،هیاپ کیزیف باتک
-  یـم يور اـم ناتسریبد کیزیف رد هک تسا یقافتا نیا .دیاهداد ماجنا عمج تاثلثم هکلب دیاهدادن ماجنا کیزیف ،دیشاب هتشادن
.دهد

ینیما ياقآ
   تـصرف زوـمآشناد هب هک دوش قفوم یشزومآ متسیس ینعی ،هلئسم لح ماقم رد هن دریگب رارق فشک ماقم رد دیاب زومآشناد
    هـک تـسا يدرـف نیلوا زین وا و تسوا يور شیپ ياهلئسم هک دنالوبقب وا هب تروص نیا هب ای ،دنک فشک ار باتک هک دهد
.دیآیم راک هب تایضایر خیرات دروم نیا رد .دنک فشک ار نآ تسا رارق
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 فشک دهاوخیم و تسا ورهبور ،دراد قرف يرادقم شریسمو نامز و نابز هک یخیرات نتم کی اب زومآشناد لاثم ناونع هب
      رد ریـسم نـیا ياهدـنیارف هـکنیا لاـمتحا دورب ار ریسم نیا وا رگا و تسا هدرک باسح ار3√ صخش نیا هنوگچ هک دنک
   ار لوا لاـس ياـه سرد زوـمآ شـناد تسا رارق رگا عقاو رد .تسا دایز رایسب ،دوشن نآ هرابود یط هب روبجم و دنامب شنهذ
       دراوـم مود ۀـلحرم رد رـگا اـما .دـنک هدافتـسا اهسرد نآ زا و دهد ماجنا یبوخ هب ار مود لاس ياهراک دیاب ،دنکن شومارف
 ،دزوما ـ یب ار يدـیدج ياهزیچ دیاب و تسا هتفرگ دای ار قیرفت و عمج زومآشناد دییوگب ًالثم و دیراذگب رانک ار لوا ۀلحرم
.دوشیمن زومآشناد نهذ ۀکلم قیرفت و عمج هاگچیه
     و دـنک فـشک دوـخ ار رـت نییاـپ ياهزیچ دوشیم روبجم درف ،دینک عورش رتالاب ياج زا امش رگا هکنیا خیرات عفانم زا یکی
.دنکیمن شومارف هاگچیه دنک فشک دوخ هک ینامز
   رد و دیـشک هرـیاد راهچ وا .متفر مردپ ناتسود زا یکی دزن یکدوک ردنم .منکیم حرطم ار مایکدوک نارود ةرطاخ همادا رد
    و هـس ،ود دادـعا هرـیاد ره رد زین نم .سیونب تفگ نم هب سپس .تشاذگ یلاخ ار اهنآ زا یکی و تشون ددع کی مادک ره
- یـم رفص دیاب یلاخ ياج رد هک تفگ نآ هیجوت رد و داد نم هب ار51 ةرمن وا اما .متشاذگ یلاخ ار یکی اما متشاذگ راهچ
.یتشون
      ،مدـناوخ تایـضایر خیراـت ،هاگـشناد رد نـم هک یماگنه ؟دش رفص ینامز هچ رفص هکنیا تسا حرطم اجنیا رد هک یشسرپ
    زا هـک تـشاد راـظتنا هچب زا دیابن نیاربانب .دش دیلوت یضایر درواتسد ناونع هب يرجه مراهچ نرق رد رفص هک مدش هجوتم
.تسا یقطنم رایسب ،دریگیمن قلعت نآ هب يددع و تسا یلاخ ،اجنآ دیوگب هکنیا .تسا رفص ،یلاخياج دمهفب ادتبا نامه
   هدافتـسا لوـمرف زا هک دوشیم ثعاب میهدیم رارق فشک ماقم رد ار زومآشناد یتقو هک تسا نیا نم ياهفرح يدنبعمج
.دسرب باوج هب و دهد ماجنا ار قیرفت و عمج هرابود دوخ و دنکن

يرادنایم رتکد ياقآ
     ماـجنا ار نآ دـیاب هـک میوـگ یـمن ،دهد ماجنا ار يراک دناوتیمن یسک رگا ینعی منکیمن قاطیالام فیلکت نم :دیوگیم ادخ
  اـیآ .مینک رارصا ندناوخ سرد هب هک میتسین زاجم یقالخا ظاحل هب مکتسد دناوخب سرد ملپید ات دناوتیمن یسک رگا .دهد
 زا يا     هـعومجم ارـیز ؟دنـشابن روـبجم ملپـید ات سیردت ةویش ندناوخ هب دارفا هک تسا هدش هدید ایند یشزومآ ياهماظن رد
.دوشیم هداد اهنآ هب ملپید ات ریسم نیا یط زا دعب یعامتجا تاناکما

  دـنزرف  هـب ار يزـیچ هنوگچ هک دنادیم يدرف ره ردام لاثم ناونع هب .درک هدافتسا ناوتیم شزومآ يارب يرگید شور زا
  شور ود مـکتسدًالثم .دشاب هتشاد دوجو شور دنچ ،شزومآ شور کی ياج هب هکنیا رگید لحهار یتح ای .دزومایب دوخ
    یـتح تروـص نـیا رد .دشاب حرطم هعماج رد شور عون ود ره هک دهد هزاجا دیاب شرورپ و شزومآ .دراد دوجو یشزومآ
      رـه ،شزوـمآ ةویـش ود نیـب زا هـک دنشاب دازآ دارفا رگا اریز .دریگب رارقینیوراد لماکت تحت دناوتیم زین یتسیز ریغ روما
       ةویـش هـک تـسا نـیا یـنعم هـی ،دننک هدافتسا هویش کی زا همه زین تروص نیا رد اما ،دننک باختنا دنهاوخیم هک ار مادک
.دراد داریا مود شزومآ
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ییاضرخیش رتکد ياقآ
 فلتخم حوطس رد و دنراد یبولطم یشزومآ ياهمتسیس دنلیزوین و ایلارتسا ،یلامش ياکیرمآ ،اپورا دننام یبرغ ياهروشک

- شـناد ،یهاگشناد متسیس دننامه ،ام ناتسریبد و یهاگشناد شیپ نامه ینعی جلاک حطس رد هکنیا تسخن .دراد دوجو عونت
  باـختنا ار ییاهعوضوم دهدیم هزاجا زومآشناد هب رما نیا هک .دراد ار اهعوضوم قیفلت ای یسرد عوضوم باختنا قح زومآ
      باـتک نارـیا رد اـما .تـسا مـلعم ةدهع هب یسرد باتک باختنا حطس نیمه رد نینچمه .دراد یگنهامه وا قیالع اب هکدنک
-یم سیردت سابع ردنب و نادهاز رد هک یباتک دیاب ارچ هک تسا داقتنا دروم زین ناریا رد یتح رما نیا هک میراد یلم یسرد
.دوش سیردت زین نارهت و ناسارخ ،ناردنزام رد باتک نیمه و دشاب هتشادن نازومآشناد نیا میلقا و موب هب یطبر چیه ،دوش

  هـچراپک ی هـکدراد     یـموزل هـچ و دنـشاب هتـشاد یموب ۀغبص دنناوتیمً الماک تایبدا ،ایفارغج ،یعامتجا مولع دننام یسورد
   و عوـنت دـناوتیمن یماظن عون ره ینعی .تسا حرطم دروم نیا رد شزومآو تسایس لخادت ینعی یسایس ۀلئسم هتبلا .دنشاب
.دریذپب ار عوضوم نیا ندوب لاردف

- یـم نازومآشناد هک ییاهعوضوم زا یکی ،تسا ام یهاگشنادشیپ ةرود لداعم هک ناتسلگنا رد ياهرود رد لاثم ناونع هب
  ار نآ ناـصصختم هک دراد دوجو یسرد نتم02 دودح قالخا و هفسلف سرد رد .تسا قالخا و هفسلف ،دننک باختنا دنناوت
      دوـجو دـحاو شزوـمآ ماـظن کـیًاموزل ینعی .دننک باختنا نوتم نیا نیب زا دنناوتیم ياهیحان ره ریدم و ملعم و دناهتشون
.درادن
    کبـس عوـنت زا هـک دن تـشاد تکرش زین شرورپ و شزومآ زا يدارفا دش رازگرب ملع جیورت نمجنا رد هک يرگید ۀسلج رد
    یـلک طوـطخ نـیا هکنیا اما دوش صخشم یلک طوطخ کی یلیصحت ةرود ره يارب هکنیا ینعی .دندرکیم يرادفرط شزومآ

.دشاب توافتم ،دوش هداد شزومآ یشور هچ ای و نتم هچ يور زا و هنوگچ
 مومع هب هک یماظن ای دشاب رورپهبخن یماظن ینعی ؟دوش یحارط هنوگچ روشک یشزومآ ماظن هکنیا رگید هجوت بلاج ۀتکن

 يارب یتنس روط هب زین ام یشزومآ ماظن .دراد رارق تسایس و يژولوئدیا ریثأت تحت هلئسم نیا هتبلا ؟دراد هجوت نازومآشناد
  ةرود رد یـتح ای ،دوش سدنهم دهاوخیم هک تسا یسک يارب هدیچیپ و هتفرشیپ تایضایر ینعی .تسا هدش یحارط ناگبخن
.نیسنکت يارب هن دنک یحارط دهاوخیم هک تسا یسدنهم يارب هتفرشیپ کیزیف و تایضایر ،هاگشناد رد یسدنهم

     ياـهداهن راـشف هـب رـما نیا هک تسین هعماج ناگبخن اب هسیاقم لباق ام نازومآشناد و هعماج یمومع داوس حطس نیاربانب
  شزوـمآ زا رتارف ياهلئسم ،تسا مدرم مومع اب بسانتم شزومآ حطس ایآ هکنیا نییعت هتبلا .دراد جایتحا نایبرم و ایلوا ،یندم
.تسا لیخد نآ رد یعامتجا و یسایس يژولوئدیا یعون و تسا شرورپ و
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نابآ9 هبنشجنپ
ناریا ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدراهچ مسارم

ینارنخس
ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر ؛یمیدق مرکا رتکد مناخ
یملع ياهنمجنا نویسیمک ریبد ؛يرارب یضترم رتکد ياقآ
ناجنز یلیمکت تالیصحت زکرم هتسجرب داتسا ؛یتوبث فسوی رتکد ياقآ

خساپ و شسرپ
ناریاملع جیورت هزیاج هرود نیمهدراهچ هینایب تئارق

زیاوج يادها و ناریاملع جیورت هزیاج هرود نیمهدراهچ ناگدنرب یفرعم

ناریا ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدراهچ مسارم-1
   رد یتوـبث رـتکد و يرارب رتکد :نایاقآ ،یمیدق رتکد مناخ .تسا هدش يراذگمان ملع جیورت زور مان هب نابآ9 خروم هبنشجنپ
    هـب هـمادا رد هـک    دـش رازـگرب مـلع جیورـت هزیاج ةرود نیمهدراهچ ياطعا مسارم سپس.دندرک حرطم ار ینانخس زور نیا

.میزادرپیم مسارم نیا تایئزج و هدش رازگرب ياهینارنخس

یمیدق مرکا رتکد مناخ
    مـلع ،ناـگتخیهرف ،ناداتـسا  امش تمدخ تدارا و مارتحا ،بدا ،مالس ضرع اب و ییاناد و ملع گرزب راگدرورپ دای و مان اب
  اـهداهن و ناراکمه هیلک زا نینچمه و ،امش یمیمص و مرگ روضح زا رکشت و مدقمریخ ضرع نمضیمارگ راضح و نارواب
 منکیم يرازگساپس هناعشاخ و هناعضاخ دنداد يراج هتفه نیا يرازگرب رد ار ام هک یفلتخم ياهنامزاس و

  امـش تمدخ رد نآ زور نیتسخن دننامه زین هتفه نیا نایاپ رد هک مراد ار نیا قیفوت هک میوگیم ساپس ار گرزب يادخ
  هـعومجم رد راذگریثأت نانیرفآشقن نایم ياهریجنز داجیا فده اب ناریا رد ملع جیورت هتفه .مشاب یمارگ ناداتسا و نارورس
   و يراذـگریثأت يارـب یفاک طرش نانیرفآشقن دوجو فرص زورما ناهج رد دیرضحتسم هک هنوگنامه .دش رازگرب ملع جیورت
   رد اـت دوـش داجیا نیداهن و دنمفده یطابترا نآ فلتخم يازجا نایم دیاب هعومجم نیا رد ،تسین هعومجم کی یشخبهجیتن
.تسا ناریا رد ملع جیورت عوضوم ءاقترا و هعسوت هک دوش رظن دروم فده هب یبایتسد هب رجنم اهنآ نایم طباور تیاهن

       يوزرآ رـب یـنبم یـشرگن داـجیا مییوـگب رـت  هناقداـص اـی و روحمملع ياهعماج داجیا فده اب ناریا ملع جیورت نمجنا
      ناوـنع هـب ار هـتفه نـیا اـت دیشوک نآ زا جراخ و هعومجم نیا ازجا ریاس شالت و کمک اب روحم ملعياهعماج هب یبایتسد
.دنک یفرعم هعماج هب هباشم ياههتفه و اهزور يانب گنس

.میدوب هتفه نیا زا هعماج نوگانوگ راشقا هنامیمص و مرگ لابقتسا دهاش هکتسا یلاحشوخ ياج
   ناـشن و تـسا هجوت روخرد تسا هجاوم ییاهتیدودحم اب ینامزاس رظن زا هک داهن مدرم يداهن زا یتکرح نینچ ماجنا

  .تـسا نتسناوت ،نتساوخ قادصم نیا و دوش نشور ییادرف هب ندیسر يارب  شالت عنام دناوتیمن اهتیدودحم هک دهد یم
 .تسا ییاناد و ملع حالس اب یمالسا ناریا يزارفرس ناشکرتشم هغدغد هک ییاهداهن و دارفا ،اهنامزاس يرای و همانرب اب هتبلا
.دییاشخبب ام رب ناتدوخ یگرزب اب ار اهیتساک مراودیما لاح نیا اب
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  منـک ینادردق و رکشت دنداد خساپ ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدراهچ ناوخارف هب هک یناسک همه زا تسا مزال اجنیا رد
 .میئاتسب ار اهنآ يالاو ماقم و میروآ دورف ملع ناجورم و ناملاع همه ربارب رد میظعترس و

     میهـس هـتفه نـیا تـشاد یـمارگ رد هک ییاهداهن و دارفا همه زا ار ناریا ملع جیورت نمجنا هژیو رکشت و ساپس بتارم
        رد هـک یـمارگ ناتـسود و ناـگبخن ،ناداتـسا هـیلک دنمـشزراياهداهنشیپ ،تدعاسم اب تسا دیما و مرادیم  مالعا ار دندوب
  ار يرـت  هـنیهب ياـه هـمانرب ملع جیورت هتفه رد یتآ ياهلاس رد دنداد يرای نوگانوگ ياحنا هب ار نمجنا هتفهنیا يرازگرب

      هـب و لدـبم مدرـم یگدـنز ریذـپان     ییادـج ءزـج هـب مـلع اـت دوش هتشاد ساپ روشک رسارس رد تبسانم نیا و میشاب دهاش
.دنک خوسر هعماج ياههیالهیال

   دوـب دـهاوخ يرتسب هتفه نیا هک مراد رواب و منکیم ینادردق ناراکردناتسد یمامت یعاسم کیرشت و روضح زا هرابود
  ناـش  هـعماج هـب قشع اب هک ياهعومجم ،روشک رد ملع جیورت هعومجم ءازجا نایم رترثؤم و رتشیب ياهيراکمه داجیا يارب
.دنرادن صوصخ نیا رد یتشادمشچ چیه و دنیامنیم تیلاعف

دوش نکمم دوب نکممان هچ ره                        دوش نکاس و دیآ قشع اجک ره
تسا یندید نآ رد قشع ياپ در                 تسا یندنام یبوخ راک ره ناهج رد

 يرارب یضترم رتکد ياقآ
  و رـنه ،یـ عیبط عبانم و يزرواشک ،هیاپ مولع ،یسدنهم و ینف ،یناسنا مولعهورگ6 رد هک میراد یملع نمجنا023 ناریا رد
  شیاـمه053  زا شیـب هنالاس و دنراد هریدم تئیه وضع رازه3 زا شیب اهنمجنا نیا .دنتسه تیلاعف هب لوغشم ياهتشرنیب
  شیـب نینچمه .دوشیم تفایرد هلاقم رازه3 زا شیب اهنمجنا نیا رد ،دوشیم رازگرب اهنمجنا نیا طسوت یللملانیب و یلم
.دوشیم پاچ اهنمجنا نیا طسوت یجیورت-یملعو یشهوژپ-یملع هلجم032 زا

  یـملع عماج ۀشقن رد اهنمجنا شقن .دنراد روشک یملع تیریدم و ملع دیلوت رد یمهم شقن یملع ياهنمجنا ،نیاربانب
        و دـصر ار يرواـنف و مـلع تیعـضو دـیاب هراوـمه یـملع تیعجرم ناونع هب هک تسا یملع تیعجرم شقن يافیا ،روشک
.دننک یحارط اهبیسآ لح يارب ییاهراکهار دنناوتب ات دننک یسانشبیسآ

   روـحم راـهچ يور اههزوح نیا رد هک تسا يریگمیمصت و يزاسمیمصت عماجم رد روضح تسا حرطم هک يرگید ثحب
:مینکیم راک نویسیمک رد
    عـجارم و عماـجم رد اـهن      ـ مجنا ،اهروـشک زا يرایـسب رد .تـسا روـشک یـملع ياـهنمجنا هاگیاج ياقترا لوا روحم-1
 ریگمیمصت و زاسمیمصت عماجم و عجارم رد اهنمجنا روضح ات میتسه شالت رد زین ام .دنراد یگنر رپ روضح يزاسمیمصت
  و يزاـس   میمـصت عـجرم نیرـت   یلاـع هـک )فـتع( يروانف و تاقیقحت و مولع یلاع ياروش رد رطاخ نیمه هب .دوش گنررپ
      اـت میتـسه یلاـع ياهاروـش ریاـس اب ینزیار لاح رد نینچمه .دنتسه یقوقح یسرک3 ياراد اهنمجنا ،تسا يریگمیمصت
.دنشاب هتشاد یقوقح یسرکزین اهاروش نیا رد اهنمجنا

 كرادم ياراد ای دنتسه هاگشناد داتسا ای ًارثکا هک رفن رازه041 زا شیب .تسا یملع ياهنمجنا يزاسدنمناوت مود روحم-2
   رـفن رازـه041 نیا ،اهيزاسهکبش اب ات میتسه شالت رد و دننکیم تیلاعف اهنمجنا رد ،دنتسه سناسیلقوف زا رتالاب یملع
.دنشاب لاعف اهنمجنا فادها ندرک هدروآرب ياتسار رد
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    ندرـک گـنر رـپ يارب يراکوزاس ندرک مهارف لاح رد نویسیمک .تسا یلم ياهيراکمه و تالماعت ۀعسوت موس روحم-3
        تـیلاعف يرواـنف و مـلع يزـیمم هراـبرد يرواـنف و مـلع تنواعم اب اهنمجنا .تسا ییارجا ياههاگتسد رد اهنمجنا شقن
  يزاـس یموـب و ینیزگهژاو رد .دننکیم يراکمه درادناتسا يزاسیموب و نیودت و دیلوت ،دروم رد درادناتسا ةزوح اب .دننکیم
    ،دنتـسه طبترـم اـه  نـمجنا اـب هک يدراوم مامت اب نینچمه .دنتسه تیلاعف لاح رد یسراف تایبدا و نابز ناتسگنهرف اههژاو
 هک ییاهنمجنا و دنریگیم زوجم روشک ترازو زا هک ییاهنمجنا میدرک مهارف ار ییاضف زین رگید فرط زا .دننکیم تیلاعف
.دوش رتشیب یتلودریغ ياهنامزاس نایم يراکمه ات مینک اضما ار ییاههمانمهافت ،دنریگیم زوجم عیانص ترازوزا

    يزاـتمم و هژـیو هاـگیاج ياراد یللملانیب عماجم رد اهنمجنا عقاو رد .تسا یللملانیب ياهلماعت ۀعسوت مراهچ روحم-4
  فـظوم ار دوخ لکریبد ،دنتسرفیم ياهمان للم نامزاس لکریبد هب یملع ياهنمجنا ياسؤر هک ینامز لاثم ناونع هب .دنتسه
       ار دوـخ تـسا نـکمم روـشک یمـسر لوئـسم ۀمان هب تبسن هک یتروص رد .دهدب ار نآ خساپ هتفه کی زا رتمک هک دنادیم
.دننادن فظوم

  ،اـهنمجنا مینادیم هک روطنامه .تسا ملع جیورت ،اهنمجنا ۀفیظو نیرتمهم .تسا ملع جیورت ثحب ،زورما یلصا ثحب
   ار مـلع اـت دنشاب شالت رد دیاب اهنمجنا ياضعا ۀمه .دنتسه مدرم نآ نابحاص و دنوشیم بوسحم داهن مدرم ياهنامزاس
   تـیلاعف اـههزوح نیا رد اهنمجنا هک یتروص رد .دنوش هعماج یمومع داوس حطس ياقترا بجوم و دنهد جیورت هعماج رد
  .دنتـسه     یـجیورت یـملع تالـجم دـصرد5  زا رـت مـک اما میراد یشهوژپ یملع ۀلجم032 زا شیب اریز .دنراد یمک رایسب
 يا هـمانرب هک تسا نیا ملع جیورت نمجنا زا نم ياضاقت .دنراد يدایز تفا هاگشناد رد یجیورت-یملع ياههلجم نینچمه
.دریگب رارق يرتشیب هجوت دروم یملع جیورت شخب هک دنک یحارط ار

     و تعنـص رد يرـثا مـلع دـیلوت يربارب11 هک دوب نیا اهنآ دیکأت هک میتشاد عیانص ترازو اب هسلج دنچ هتشذگ لاس رد
.دسرب يروانف تارداص و لوصحم تارداص ،لوصحم يروانف هب ام ملع هک مینک شالت دیاب نیاربانب .درادن تارداص

        رد ،تـسا يدربراـک اـم تاـقیقحت ۀـمه ارـیز .میـشاب هتشاد ياهژیو هجوت يداینب ةزوح رد ملع هب دیاب هکنیا رگید ثحب
.تساهروشک تردق بجوم دیدج نونف و مولع ۀعسوت و يروانف قلخ هزورما هک یتروص

     رد اـضف اوـه صـصختم یـناریا-  یماـما روـسفورپ اب هک ياهسلج رد.تساههاگشناد یشزومآ ماظن دروم رد رگید ثحب
  رد ار یـشزومآ ماظن ات میدرک دقعنم يدادرارق اجنآ تلود اب اداناک رد ام هک دندرک حرطم ار بلطم نیا ناشیا ،متشاد-اداناک
   هـک یتروـص رد .دوشیم هداد رارق وجشناد رایتخا رد شناد اهسالک رد ،ام یشزومآ ماظن رد هزورما اریز .مینک لوحتم اداناک
      نـیا رد .دوـش هتـشاذگ وجـشناد راـیتخا رد شناد دیلوت ياهرازبا دیاب دوش هداد رارق وجشناد رایتخا رد شناد هکنیا ياج هب
 مینکیم تساوخرد اهنمجنا زا نیاربانب .میزومایب ار يریگیهام مییایب میهدب یهام هکنیا ياج هب هک دوب نیا ناشیا لاثم دروم
.دننک داجیا یشزومآ ماظن رد يدج تارییغت ات

   ار اـضف نآ اـههاگشناد رد ام یشزومآ ماظن اریز دنتسین هدنریگدای متسیس و هظفاح ياراد ام ياهنامزاس هکنیا رگید ثحب
   یـملع ياـقترا .دنک شالت دوخ یملع ياقترا يارب رمع نایاپ ات دوشیم لیصحتلاغراف هک ینامز زومآشناد ات دنکیمن داجیا
  نـیا و دننکیمن ادیپ اقترا نامز یط ام ياهنامزاس هزورما اریز دنوش ناینبشناد زین ام ياهنامزاس هک دوشیم ثعاب وجشناد
   هتفرـشیپ ياهروـشک اب هسیاقم لباق نینچمه ،تسین هفرص هب دیلوت ینعی .مینک ادیپ دیلوت رد یتالکشم هک دوشیم ثعاب رما
.تسین
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  هدـشن زور هب لاس02-52 زا دعب یلیمکت تالیصحت ةزوح رد سورد زا يرایسب اریز .تسا اوتحم دیلوت ثحب رگید ثحب
  اـه   هاگـشناد رد تارباـخم ةزوـح رد ه ـ ک ییاـه يرواـنف هنومن ناونع هب .تسا هدرک رییغت اهيروانف لک هک یتروص رد تسا
.مینک تیوقت ار اههزوح نیا اهنمجنا يراکمه اب ات میتسه شالت رد نیاربانب .تسین يزورما ياهيروانف ،دوشیم سیردت

 یتوبث فسوی رتکد ياقآ
      هـجوت رـما نـیا هـب دـیاب اما .دنتسین زور هب ام یشزومآ ماظن و اههاگشناد هک دندرک حرطم ار یبلاج ثحب يرارب رتکد ياقآ
      زور هـب نـیا هـک میزادرـپب هلئـسم نیا هب دیاب ادتبا ،مینک یسررب مولع ترازو رد ار هلئسم نیا میهاوخب رگا هک میشاب هتشاد
؟دوشیم یشان اجک زا ندوبن

  و میرـیگب   هزاـجا یـسک زا دیاب میسیونب و مییوگب نخس ،میهدب شوگ ،میشونب ،میروخب يزیچ میهاوخب رگا ام روشک رد
       اـضف نـیا رد نیارباـنب .میـشاب هزاـجا رودـص رظتنم دوشیم ببس ندرک تراظن عون نیا هک ،دشاب هتشاد تراظن یسک دیاب
.دوشیمن یلمع کباچ يریگمیمصت

- تـسارح نیا هک دوش باختنا دیاب يدرف مدقتعم ،تسا بسانم مولع ترازو يارب یسک هچ هک عوضوم نیا دروم رد نم
    نیارباـنب ،ور نـیا زا .دـننکیم يریگولج دارفا ندرک لمع و رکف زا اهتیدودحم نیا اریز ،دربب نیب زا ار اهتیدودحم و اه
     اـم يرـکفت ماـظن تـیلولعم بجوم دریگ ماجنا یتسرد هب اهراک ات دشاب هتشاد يرظان و سیئر دیاب يزیچ ره هک هلئسم نیا

.دوشیمن ماجنا یبوخ هب اهراک و درادن يریثأت اهتراظن نیا اریز تسا هدش
       دـننام یجراـخ ياهروـشک غارـس هـک هطورـشم بالقنا ةرود زا هک مدرک هراشا عوضوم نیا هب دوخ ياههلاقم زا یکی رد

         زا میتـسناوتن هـک يزـیچ نآ اـما دوـب دارـم قـفو رـب زیچ همه ،میدرک یپک اهنآ زا ار هطورشم یساسا نوناق و میتفر کیژلب
    هـب .درـیگب ماـجنا لاور قباطم اهراک هک دشاب امنهار ناونع هب دیاب نوناق هک دوب نیا ،میریگب ناگیاسمه ریاس ای و اهیکیژلب
.دشاب نوناق ندوب امنهار رب عرف دیاب تراظن هکلب مینک دیکأت نوناق یتراظن ۀبنج رب دیابن رگید یترابع

    هـک تـسا تراـظن يارب ام تکلمم يرادا ياهداهن.دراد یتراظن شقن هکلب ،امنهار ۀبنج هن نوناق ام ۀعماج رد هزورما

.دریگیمن ماجنا یتسرد هب اهراک زین تراظن نیا دوجو اب دنچره .دننک راک یتسرد هب روشک ياهداهن رگید
 هک دیدج يروانف و ملع .منکیم حرطم ار نیمز ۀصق ،مشاب هدرک ادا ملع جیورت هراب رد ار دوخ مهس هکنیا يارب همادا رد

    هدـش لـصاح ... و کـیژولویب ،یمیش رد هک ییاهتفرشیپ هب رگا .تسا راکهاش کی ،دمآ دوجو هب شیپ لاس052-003 رد
   ،تـسا هدـمآ دوجو هب تعیبط رب مکاح نیناوق تحت و یملع ياهتفرشیپ نیا قیرط زا هک ییاهيروانف هب نینچمه و تسا
   نیـمز ةرـک یعیبط عبانم رب تسا هدش لصاح هک ییاهتفرشیپ نیا هتبلا .درک دیهاوخ نیسحت ار شیاهراک و رشب ،دینک هاگن
.تسا سایقم گرزب ،نیمز ةرک يور ریثأت نیا و تسا هتشاذگ ریثأت تدش هب

    زا ار دوـخ یگدـنز مدرـم اهلاس نآ رد .میدرگرب شیپ لاس002 هب هک دیهد هزاجا منک ادا رتهب ار دوخ روظنم هکنیا يارب
  اـه   لاـس زا دـعب سپـس .دندرکیم هدافتسا رطاق و بسا زا دنتشاد زاین يرتشیب يورین رگا و دندرکیم يرپس وزاب روز قیرط
   دـیلوت ببـس زین دازام يژرنا هب یسرتسد نیا .درک ربارب اهدص ار ناسنا رایتخا رد يژرنا نازیم هک دمآ دوجو هب راخب نیشام
   ریثأـت شـناد ۀعسوت رب هوبنا فرصم و هوبنا دیلوت هب یسرتسد نیا دروخزاب و دش هوبنا فرصم ببس نآ دمایپ هب و دش هوبنا
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      و مـلع هراوـمه ارـیز .دـندرک تفرـشیپ يا  هدنباتـش روـط هب زین اهيروانف عاونا و مولع فلتخم ياههخاش .تشاذگ يدایز
  دـمآ دوجو هب يروانف ،ملع تفرشیپ اب رگید یترابع هب ،دناهدرکدشر مه ياپ هب اپ و هدوب رگیدکی دازمه و نابیتشپ يروانف
   زا ار يرواـنف و مـلع هک ام روشک لثم ییاهروشک رد هلئسم نیا اما .درک تیامح ملع زا رتشیب تافص دیلوت اب زین يروانف و
.دشابیم ياهناگادج ثحب ،درادن دوجو ود نآ نیب يدازمه ۀطبار نآ و دندروآ نوریب

 شیب زا هرفن01-21 ياههداوناخ يارب نکسم نامز نآ رد .دوب رفن درایلیم کی دودح ناهج تیعمج مهدزون نرق رخآ رد
  زا دنتـسناوتیمن یتحار هب ار مدنگ ینعی دوب دنک رایسب ،دوبن الاب مه رگا و دوب الاب رایسب اههنیزه ،درکیمن زواجت قاتا ود زا
  ،دـمآ      یـمن دوـجو هـب یمدـنگ و دوـب یلاـسکشخ ياهطقن رد رگا لاثم ناونع هب.دنتسرفب رگید تمسق هب روشک تمسق کی

 نامز نآ رد .دمآیم دوجو هب یطحق ،دوبن رسیم مه نیا رگا و دنورب اجنآ هب دنتسناوتیم هقطنم نآ يرتمولیک005 زا رثکادح
     زـین يرهـش و هـلحم رـه و دوب طایح لخاد رد ییوشتسد هکلب .دنتشادن ییوشتسد و مامح سیورس اهنامتراپآ زا مادکچیه
؟تسا میدق نارود ربارب دنچ هزورما بآ فرصم هک دیریگب رظن رد ریسافت نیا دوجو اب .دوب مامح کی ياراد اهنت

 لاغز و مزیه ،بوچ اریز دوب گنس لاغز زا راخب ياهنیشام نیلوا یفرصم يژرنا مییوگب دیاب زین يژرنا فرصم ۀنیمز رد
   نیتـسخن راـخب نیشام .دنشاب هتشاد یسرتسد گنس لاغز عبانم هب هک دوب يرورض نیاربانب .درکیمن تیافکاهنآ يارب یعیبط
  رـتارف گنس لاغز فرصم زا ،0591 لاس رد .درکیم فرصم زین یعیسو رایسب گنس لاغز هک دمآ دوجو هب ناتسلگنا رد راب
 يژرنا ةدمع فرصم زاگ زین دعب هب ،0591 لاس زا ،دنکیم دیلوت ار يژرنا مظعا تمسق هک میدیسر تفن فرصم هب و میتفر
    نیـشام ندـمآ دوـجو هب نامز زا ینعی-میدرک هدافتسا گنس لاغز و زاگ و تفن زا هک ینازیم لاس52 یط .درکیم نیمأت ار
  نبرکوردـیه     تاـبیکرت ،هدرـب ماـن ةداـم هـس نیا اریز میدرک جراخ شا هیلوا یعیبط تلاح زا ار نیمز ةرک-زورما هب ات راخب
   نیـمز وـج رد نبرک دیسکا يد و دوشیم لیدبت نبرک دیسکا يد  هب ناشمظعا تمسق دنوشیم هدنازوس هک یتقو و دنتسه
   دیـسکا يد یتراـبع هب .تسا ردک ،دنلب ياهجوم هب تبسن اما ،دراد رتهاتوک ياهجوم هک تسا فافش دیشروخ رون هب تبسن
 اما .مینیبب ار نوریب رون هرجنپهشیش زا میناوتیم و تسا فافش نامسآ و دیشروخ رون هب تبسن هک تسا هشیش دننامه نبرک
  هـک يراخب تاعشعشت هب تبسن هشیش نیاربانب .دوشیمن در نآ زا يراخب يامرگ ،میریگب يراخب ربارب رد ار هشیش نامه رگا
.تسا فافش ،درادییالاب رایسب يامد هک دیشروخ تاعشعشت هب تبسن و تسا ردک ،دراد مک يامد

    هـب نیـمز تاعـشعشت يولج یلو دریگیمن ار دیشروخ رون يولج ،دوشیم دایز نیمز وج رد نبرک دیسکا يد هک ینامز
   يد رـگا ارـیز تسا يرورض نیمز وج رد نبرکدیسکا يد روضح هتبلا .دوشیم رتمرگ نیمز لیلد نیمه هب دریگیم ار نوریب
    يد هزورـما اـما .دوـشیم دمجنم اهسونایقا ياهبآ ۀمه هک دوشیم درس يردق هب نیمز ،مینک جراخ وج زا ار نبرکدیسکا
  زا شیـب و مک ار هدیدپ نیا ام و تسا هدش نیمز دح زا شیب ندش مرگ بجوم و تسا دایز رایسب نیمز وج رد نبرک دیسکا

   وـج رد نبرکدیـسکا يد ندوزفا هک هدش حرطم يدج روط هب عوضوم نیا ،0891 لاس زا ینعی .میدش هجوتم شیپ لاس03
  نـیا زین ناتم هکلب تسا هدشن نیمز ندش رتمرگ بجوم نبرکدیسکا يد اهنت هتبلا .تسا هدش نیمز ندش رتمرگ ثعاب نیمز
  ناـتم ياراد زین دیآیم نوریب تفن ياههاچ زا هک یفرصم زاگ .تسام ۀنازور یفرصم زاگ یلصا رصنع ناتم .دراد ار تیصاخ
 نبرک دیسکا يد رب هوالع .دهدیم نوریب دوخ زا ناتم زاگ يرادقم ،دوش هتشابنا اج کی رد هک یلآ ةدام ره یترابع هب .تسا
.دوشیم نیمز ندش مرگ بجوم زین نزوا زاگ ،ناتم و
؟دراد ییاهدمایپ هچ نیمز ندش مرگ
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  اـه  ناتـسهوک زا اـه ناتـسبات رد هکییاههناخدور لاثم ناونع هب دوشیم فرب و خی ندش بآ بجوم نیمز ةرک ندش مرگ
 رد اههناخدور نیا بآ ،دوش مک خی و فرب نیا نازیم رگا .دنتسه اهناتسهوک خی و فرب ندش بآ تلع هب ،دنوشیم يراج
   و اـیلامیه ياـه   هوـک فرـب و خـی ام روشک ياههناخدور بآ عبنم .دش دهاوخ رتمک ،تسا زاین دروم يرتشیب بآ هک ناتسبات

    ناتـسبات رد اـما دوـش یـم دایز ناتسمز رد اههناخدور بآ ،دوش مک فرب و خی نیا زا رگا و تسا روشک گرزب ياههوکریاس
   مود ۀـبنج .دنوـش   یـم هـجاوم یـبآ مک اب قطانم نیا نکاس دارفا راک و تشک همه زا رتشیب تسخن ۀبنج زا .دش دهاوخرتمک
   الاـب رتموـلیک1-2 دودح ایرد بآ دراد لامتحا ،تسا رتمولیک شش عافترا هب هکدوش بآ بونج بطق فرب و خی رگا هکنیا
 الاب نیا زا رتشیب رگا و تسا هدمآ الاب اهایرد بآ رتم یتناس02-03 دودح هتشذگ لاس راهچ رد مینادیم هک روطنامه .دور
  ياـیرد بآ  رـگا   لاـثم ناوـنع هـب .دنوشیم ور هبور یگتفرگ بآ اب اهایرد رانک ياههاگتنوکس و اهایرد تسپ لحاس ،دور
   يداـیز رادـقم هب ناسنا تنوکس ناتسزوخ لحاوس رد ،دوریم بآ ریز نآ لحاوس زا رتم دنچ دور الاب رتم مین سراف جیلخ
  بآ رـتم07-08  رـگا و تسا تسپ رایسب شدالگنب ياهنیمز اریز .دنراد تنوکس يدایز دارفا شدالگنب رد اما درادن دوجو
01-51    ندـش هراوآ دـینک روـصت لاح .دنهدیم تسد زا ار دوخ ياههناخ و راک و تشک رفن نویلیم01-51 ،دور الاب ایرد
   اـیرد رود هـب ندیشک راوید اب مادرتسمآ رد دنله لاثم ناونع هب .تشاد دهاوخ یناهج سایقم رد ار ییاهدمایپ هچ رفن نویلیم
        ندرـب الاـب يارـب دـیاب رادـقم هـچ دـنله ،دور  رتالاـب رتم کی ایرد بآ دشاب رارق رگا و دنکیم تظفاحم دوخ ياهنیمز زا
؟دنک هنیزه دوخ ياهراوید

          و اـم روـشک يارـب هـک يرـگید ۀلئـسم اـما .دراد یـپ رد نیـمز ةرک ندش مرگ هک تسا ییاهدمایپ هدربمان دراوم نیاربانب
 و دوشیم ریخبت رتشیب بآ ،دوشیم مرگ سونایقا هک یتقو .تسا یگدنراب ياهوگلا رد رییغت دراد تیمها ام ریظن ییاهروشک
  اـهضرع نیا .دیآیم نییاپ ،)هجرد03-53(رتالاب ییایفارغج ضرع رد و دوشیم دنلب ییاوتسا قطانم زا هدش ریخبت بآ نیا
  هـب اما تسا هجرد52-53 نیب ناریا ییایفارغج ضرع هک یلاح رد لباقم رد .تسا يزبسرس رایسب ۀقطنم اکیرمآ و اپورا رد
       يوـس زا هدـش دراو تـبوطر يوـلج هـک تـسا سرگاز و زربلا ياههوک دوجو نآ تلع هک تسا کشخ ۀقطنم ءزج تبسن
.دنریگیم ار هنارتیدم

  تدـش نیا اما دننکیم ادیپ تدش اهیگدنراب ،دوش رتشیب نیمز ندش مرگ رطاخ هب بآ راخب نازیم دشاب رارق رگا نیاربانب
     رد یگدـنراب نازـیم نیارباـنب .دـیآیم نییاپ ،رتالاب ییایفارغج ضرع رد دراديدایز يژرنا ،هدش دنلب بآ راخب هکنیا لیلد هب
  هـب .دراد دوجو زین یلاسکشخ ناکما و دوشیم مک ام روشک دننام ییاهضرع رد یلو دباییم شیازفا رتالاب ییایفارغجضرع
     هراوـمه كراـمناد و ناتـسهل ،ناـملآ رد م یورـب رتالاب یمک رگا اما تسا رتمک یگدنراب هنارتیدم ۀقطنم رد نونکا لاثم ناونع
.دسریم شوگ هب لیس شرازگ

       شیازـفا بـجوم زـین یـتحار نـیا ،تـسا هدش یگدنز یتحار ببس يروانف و ملع هک تسا نیا نم ياهتبحص ۀصالخ
  هـمهینعی .تسا جاور لاح رد ییاپورا و ییاکیرمآ يوگلا و درک رییغت مه یگدنز فرصم يوگلا نآ رانک رد .دش تیعمج
    رد یگدـنز يوـگلا نـیا .دنشاب هتشاد یتشادهب سیورس و قرب ،يوق راشف بآ دوخ ياهنامتراپآ رد هک دنتسه نیا لابند هب

      لاـبند هـب هـمه هزورـما هـک یتروص رد .تشادن دوجو ناتسودنه و ناتسکاپ ،ناتسناغفا ،نیچ ،هیکرت ،ناریا رد لبق لاس05
.دنتسه وگلا نیا سابتقا
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    هـب زاـین .دوـشیم رتشیب زور هب زور يژرنا هب زاین و تسا هدرک رییغت یگدنز يوگلا ،هتفای شیازفا تیعمج زورما نیاربانب
     ینیزگیاـج و میـنک فرـصم رـتهب و رتمک هکنیا راک ةراچ سپ .تسا زاگ و تفن ،گنس لاغز لماش لوا ۀجرد رد زین يژرنا
  ۀـمزال اریز ،تسا تخس ندرک فرصم رتهب اما تحار رایسب ندرک فرصم مک هک دش روآدای دیاب هتبلا .مینک ادیپ يژرنا يارب
   دـیلوت ینیـشام ،دنازوسیم نیزنب رتیل41 رتمولیک001 ره هک ینیشام ياج هب لاثم ناونع هب .تسا يروانف رد رظندیدجت نآ
.دنازوسب نیزنب رتیل5 رتمولیک001 ره هک مینک

     زا هدافتـسا .تـسایرد جاوـما و داـب ،بآ ،اهنیزگیاج نیا .تسا یلیسف ياهيژرنا يارب نیزگیاج ندرک ادیپ رگید لحهار
  دـیلوت بآ زا قرب يژرنا دصرد51-61 دودح ایند رد هزورما .یبآ ياهبایسآ دننام تسا هدش هتخانش هتشذگ نارود زا بآ
 .درادن هعسوت ایند حطس رد عیسو روط هب اما تسا هدوب حرطم هتشذگ زا تسا يداب ياهبایسآ لماش هک داب يژرنا .دوشیم
   ،رـتهب ياـه       نیبروـت هـب زاـین روـشک رد نآ ۀعـسوت اـما دـنکیم دیلوت يژرنا یمک رادقم هک میراد يداب ياهنیبروت يدادعت

.دراد رهام راک يورین و رتشیب يراذگهیامرس
 مینادیم هک روطنامه اما .درک هدافتسا نآ زا ناوتیم بآ ندرک مرگ رد لاثم ناونع هب .تسا يدیشروخ يژرنا رگید يژرنا

.دراد زاین يروانف و يراذگهیامرس و شزومآ هب اریز دننکیمن هدافتسا بآ ندرک مرگ يارب دیشروخ زا ام روشک رد هزورما
 يدج ياهبیسآ بجوم هک تسور هب ور ياهعجاف اب يژولونکت ي هعسوت رد رشب يرکفیب لیلد هب نیمز هزورما نیاربانب

.تسا هدش تسیز طیحم هب
   .درادـن دوـجو یسورد نیمز ةرک ندش مرگ ینعی تاکن نیا هب تبسن ام ياههاگشناد زا يرایسب رد هک تفگ دیاب نایاپ رد

    هدـناجنگ یهاگـشناد سورد و اـه هـمانرب رد عوضوم نیا هکنیا میتسه نآ رد رظندیدجت ناهاوخ هک يدراوم زا یکی نیاربانب
.دوش
خساپ و شسرپ
؟میتفایمن اضف رد دوجوم عبانم رکف هب ارچ:شسرپ
.دوشیم هدافتسا نآ زا هزورما هک تسا دیشروخ نم رظن هب اضف رد دوجوم يژرنا:خساپ

   هـک یـنژالک ياهتخوس ای دننکیم راک يدیشروخ ياهنابداب اب هک میتسرفیم اضف هب ار یکرحتم ياههاگشیامزآ ام:شسرپ
.میهد هعسوت نیمز ةرک يور رب میناوتب ار تسا درس ياهتخوس
 نیمز دوخ هکلب تسین نامسآ نآ هک تسا نیمه نم تبحص .میراذگب نیمز ةرک يور رب میناوتیم ار دراوم نیا ۀمه:خساپ
    نازـیم هلاـسره میرـگنب ناملآ و هیکرت هب رگا دروم نیا رد .تسا هدوب نیمز يور رب ًالبق ینعی .میداتسرف نامسآ هب هک تسا
.دبای هعسوت دیاب زین ناریا رد رما نیا هک تسا لبق لاس زا رتعیس و دننکیم هدافتسا هک يدیشروخ يانهپ

 امش يارب نآ هک دیراد راظتنا لاح .دینازوسب دیاب ار نیمز يژرنا زا يدایز رادقم هام هب هنزو مرگولیک کی نداتسرف يارب امش
.دنک دیلوت يژرنا
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  تازـیهجت لاسرا يارب هک یسیطانغم ياهروسناسآ زا هنومن ناونع هب .مینک هدافتسا یسیطانغم ياهشناد زا میناوتیم:شسرپ
.مینک هدافتسا میناوتیم
.مینکیم تسرد قرب کمک هب ار سیطانغم دوخ هکلب دنکیمن دیلوت يژرنا سیطانغم:خساپ

    رد هـک رـگید ياـه تیدودـحم زا يرایسب ای ؟هن ای میشاب هتشاد ياهمانرب نیمز حطس رد تیعمج شیازفا يارب دیاب :شسرپ
.میتسه هجاوم اهنآ اب هدنیآ لاسدصدنچ
  هـب نیمز ةرک اما .دنتفر نیب زا نیمز ةرک ةدنز تادوجوم مامتدصرد08 هکلب اهروسانیاد اهنت هن شیپ لاس نویلیم56:خساپ
     ،مییاـیب راـنک نیـمز ةرـک اب میناوتن ،میتسه ام هک دیدج لسن نیا رگا .دروآ دوجو هب ار يرگید لسن و درکن یهجوت رما نیا
   لاـس رازـه21     زا اـم ینیـشناجکی و ندـمت هـک مینکن شومارف ار هتکن نیا هتبلا .دهد ماجنا ار يراک هچ دنادیم دوخ نیمز
 ه  رـیخذ ار اذـغ و مدنگ و دیامن راک و تشک تسناوت تقو نآ ،دنک ادیپ ار مدنگ تسناوت هکنیا زا دعب ناسنا .دنکیمن زواجت
.دیامن لیدبت رهش نالک و رهش هب ار اتسور تسناوت سپس .دوش نیشناجکی و دزاسب اتسور نآ اب و دیامن
 .تسین ام نارگن نیمز ةرک هنرگو .دزیرب مه هب میدرک داجیا لاس رازه21 نیا رد هک ار يزیچ نآ هک میتسه نارگن ام هزورما
    .تسا هدرکیم یگدنز نآ رد ناسنا نامز نآ زا ینعی تسا هتشاد دوجو ناسنا تلکسا شیپ لاس نویلیم کی زا نیمز ةرک رد

   هدافتـسا هـنیهب تروص هب دیاب اهيژرنا هک دنشاب هتشاد هجوت رما نیا هب دیاب دیدج لسن هک تسا مهم رایسب رما نیا :شسرپ
رس ياراد داب يژرنا هک دننکیم حرطم ار نیا نازومآشناد داب يژرنا دروم رد .دنروایب ور ون ياهيژرنا تمس هب ور و دنوش
.مینکن هدافتسا نآ زا نیاربانب .تسا يدایز رایسب يادصو
01   رـه ،دوـش یم دایز رشب تیعمج هچرگا هک میاهدش دیماان ام و دنکیم دشر تعرس هب تیعمج و يروانف ظاحل زا ناهج
     نیـمز رد هزورـما عباـنم نآ اـب ام و دشابیم يدحات نیمز عبانم .دوشیم هفاضا نیمز ةرک تیعمج هب درایلیم مین دودح لاس
       دـنچ هـک تـسا تـشز رایـسب رـشب يارب رما نیا و میهدب همادا ار یگدنز میروبجم دعب هب ییاج کی زا اما مینکیم یگدنز
.تسا هتشاذگ یگدنز ار نآ مان و تسا هتفرگ رارق یتسه ناهج زا هطقن کی رد هراومه لاس نویلیم

       و هـتفر تارایـس ریاـس و خیرـم هـب و میـنک دابآ ار نیمز ات مییامن شالت دیاب ام و تسا هدیرفآ ام يارب ار ناهج نیا ادخ
.مییامن لوحتم ار دوخ یگدنز
 نازیم ره هب دیدج ياهشناد رد .میشاب هتشاد ار يدیدج يژولونکت و شناد هک تسا نیا دنمزاین هدرب مان دراوم ۀمه:خساپ
       يژوـلونکت و شـناد هـچ هـب هدـنیآ لاـس دص رد ایند هک مییامن ینیبشیپ هک تسا لکشم رایسب ،میشاب رظن بحاص هک مه
  هـک دندیرفآ هتشذگ رد هک روطنامه ،دننیرفایب هزجعم دنناوتیم دیدج ياهشناد منکیم رکف نم هتبلا .دباییم تسد يدیدج
.میشاب زور هب رادقم هچ هک دراد رما نیا هب یگتسب هتبلا
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  نـیا  رـیبد، یچناـسارخ مناخ راکرس طسوت ملع جیورت هزیاج نیمهدراهچ هینایب ،زیاوج يادها زا لبق و اهینارنخس نایاپ رد
 .دشتئارق هرود

ملع جیورت ۀتفه نیمود يرازگرب و هزیاج ةرود نیمهدراهچ يادها تبسانم هب ناریا ملع جیورت نمجناهینایب-1-7
 ياهیهاگآ شیازفا هک تسا نیا ،یعافتناریغ و یملع يداهن ناونع هب ،ناریا ملع جیورت نمجنا نالاعف و ناسسؤم یلصا رواب
 نمجنا نیا .تسا ملاس و ورشیپ ،نزاوتم ياهعماج هب ندیسر يارب اههار نیرترثؤم هلمج زا يروّانف و ملع ةرابرد مدرم مومع
  بـسانم ياهرتسب ،دزادرپب مدرم مومع نایم یملع رکفت و ملع جیورت هب ات تسا هدیشوک هراومه ،دوخ يدوجو ۀفسلف هب انب
  هـب طوبرم ياههمجرت و تافیلأت ،اهشهوژپ زا ،دروآ مهارف مدرم مومع و نآ ناگدننکدیلوت نایم دنویپ و ملع جیورت يارب ار
 .دیامن نییبت یعامتجا ياهداهن و ناراذگتسایس ،مدرم يارب ار ملع جیورت تیمها مالک کی رد و دنک تیامح ملع جیورت

      و دـنک لـیمکت و يرگنزاـب مـلع يزاـس      یموـمع دـنیآرف زا ار دوـخ فـیرعت هراوـمه دـشوکیم ملع جیورت نمجنا
 ملع جیورت ،نمجنا نیا .دیوج دوس رما نیا ققحت يارب دوجوم ياههناسر و اهشور ،اههویش ،تاناکما مامت زا رودقملایتح
     .دـشاب مدرـم ةدوـت و مـلع داهن نایم دوجوم ۀلصاف زا نتساک نآ فده هک دنادیم یتیلاعف عون ره لماش نآماع يانعم رد ار
 فوطعم ،دوش هدرب شیپ هب هنارواّنف و یملع ياهشور و اهدرواتسد ،میهافم ندرک مهف لباق بلاق رد دناوتیم یتیلاعف نینچ
  رارـق دوخ تمه هجو ار مدرم ةدوت و ناراذگتسایس ،نادنمشناد نایمطابترا يرارقرب ،دشاب هعماج یملع داوس ندرب الاب هب
     ۀـطقن .دـشاب وـن ياـه   يرواـّنف اـب مدرـم ندرک انشآ شفده ای دشوکب یملع رکفت و گنهرف شرتسگ و یفرعم هار رد ،دهد
   ناوـنع هـب و ير  ـ شب ياهدرواتـسد نیرـتمهم زا یکی ناونع هب ،ملع هک تسا رواب نیا ییاهتیلاعف نینچ مامت نایم كرتشم
   و یـگنهرف ،يداـم ،يرکف تایح دوبهب رد یمهم شقن دناوتیم ،هعماج و تعیبط تخانش هار رد اهتنایب و میظع يواکودنک
.دنامب رود يداقتنا هاگن غیت زا دوخ هکنآ نودب ،دشاب هتشاد ام یعامتجا

   نیـمود يارـب2931 هام نابآ رد هتسناوت هک تسا رختفم ناریا ملع جیورت نمجنا ،ياهنیمزسپ نینچ نتشاد رظن رد اب
  و يداـم تاناکما زا يرادروخرب اب هک هتفه نیا فلتخم ياهتیلاعف يرازگرب رد .دنک رازگرب ار ملع جیورت ۀتفه یلاوتم لاس
 دش شالت ،هتشذگ لاس براجت زا يریگهرهب نمض ،تفرگ ماجنا ملع رادتسود ياهداهن و دارفا تیامح اب اهنت و كدنا یلام
  يرارـقرب و ییانشآ ۀنیمز اههمانرب نیا لالخ رد .دوش یحارط یعامتجا فلتخم ياههورگ يارب اهدادیور زا یعونتم فیط ات
 و نمجنا ياهتیلاعف ۀنماد ندش رتهدرتسگ هب رجنم اهییانشآ نیا .دش مهارف نادنمشناد و یملع ياهداهن ،مدرم نایم طابترا
   رد يراـکمه ییاهداهنشیپ ،نایم نیا رد .دیدرگ ملع جیورت ۀصرع هب دورو يارب رگید زکارم و اهداهن يرایسب ندش دنمقالع
  ییاـه   تـیلاعف شخبدـیون دـناوت   یـم نیفرـط يرـیگیپ تروص رد هک هدش هئارا نوگانوگ ياهداهن يوس زا همان مهافت بلاق
 دنامن نارهت رهش هب دودحم ییاهيراکمه نینچ ۀنماد هک تسا راودیما ملع جیورت نمجنا .دشاب هدنیآ ياهلاس رد شخبرمث
  و اـه   شالـت زا هـک دـنادیم مزال دوخ رب ناریا ملع جیورت نمجنا .دشاب هتشاد دوجو رگید ياهرهش هب نآ شرتسگ ناکما و
   يارـب ییاـضف نداد رارق رایتخا رد رب هوالع تکرش نیا .دیامن هژیو ینادردق نارهت دالیم جرب تکرش ۀبناجهمه ياهتیامح
        و اـضف نتـشاذگ راـیتخا رد اـب و درـک مـلع جیورـت ۀتفه ياهدادیور يرازگرب رد زین ار يرای نیرتگرزب ،ملع غاب سیسأت
    و یـگنهرف فـلتخم ياـه  تـیلاعف اـب ار ملع جیورت ،حیحص یگنهرف تیریدم اب ناوتیم هنوگچ هک داد ناشن دوخ تاناکما

 تاسسؤم و اهداهن ریاس بناج زا يایتکراشم درکیور نینچ هک دراد راظتنا و دیما ناریا ملع جیورت نمجنا .دز دنویپ يرهش
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   هار نـیا زا اـت ،دنریگ هدهعرب ار ملع جیورت ۀتفه يرازگرب زا یشخب دوخ مهس هب هدنیآ ياهلاس رد زین نانآ و دوش هدید زین
 و ادص زا ناریا ملع جیورت نمجنا ،هژیوهب .دوش مهارف كرتشم تاناکما زا هدافتسا يارب زین ییاضف ،یهورگ ییازفامه نمض
 و دنهد ششوپ بسانم وحن هب ار يدادیور نینچ يرازگرب هک دراد راظتنا روشک ياههمانزور و اههناسر ،اهيرازگربخ ،امیس
      ۀـناخترازو هـک دراد راـظتنا نارـیا مـلع جیورت نمجنا نینچمه .دنیوج دوس نآ حطس ءاقترا يارب دوخ یناسرعالطا ناوت زا
      يراـکمه ،دـشاب هتـشاد مـلع جیورـت ةرابرد ار اهتیساسح و اهینارگن نیرتشیب دیاب هک يداهن ناونع هب شرورپ و شزومآ
.دهد ماجنا ،نازومآشناد و ناملعم هب نآ یفرعم دح رد ولو ،هتفه نیا يرازگرب رد يرتشیب

  هـب ار »    نارـیا مـلع جیورـت ةزیاـج«یلاوتم ةرود  نیمهدراهچ يارب2931 لاس رد هک تسا رختفم ملع جیورت نمجنا
   و يروآوـن هزیاـج نیا يادها ياهرایعم نیرتیلصا .هتفرگ تروص ملع جیورت هار رد هک دنک ادها ییاهششوک نیرتهناقالخ
  هزاـت ییاهماگ ،ناشیاهتیلاعف بلاق و لکش عونت مغریلع هک دنتسه ییاهداهن و دارفا لاسما ناگدیزگرب .تسا هدوب رارمتسا
 رظن دم زین ار یجیورت ياهتیلاعف رارمتسا هژیوهب نارواد تئیه .دناهدوزفا نیشیپ براجت رب و دناهتشادرب ملع جیورت هار رد
  هـفلؤم نیا ،دیسر ملع جیورت رد بولطم ياهجیتن هب ناوتیم يریگیپ و موادت هار زا اهنت هک هتکن نیا هب تیانع اب و هداد رارق
.تسا هدرک ظاحل دوخ ياهباختنا رد ار

    لـیام ،دنتخاـس نـکمم ار هزیاج نیا يادها فلتخم ءاحنا هب هک یناسک ۀمه زا رکشت زاربا اب ناریا ملع جیورت نمجنا
   تـئیه .دـیامن مالعا نارواد تئیه سپس و ،یچناسارخ زانرهم مناخ راکرس ،هزیاج نیا ریبد زا ادتبا ار دوخ ةژیو رکشت تسا
  نیرـفآ شوـن ،سدیلقا هنارت ،لضافا هللارصن ،ایندمحا نیریش ،راگزومآ دیهان :تسا هدوب ریز دارفا زا لکشتم هرود نیا نارواد
       نیـسح ،يراوـسهاش هموـصعم ،يدرواـش هـنیمهت ،عراز يدـهم ،راگتسر هرهاط ،تلود دیشهم ،یچناسارخ زانرهم ،يراصنا

.یلاصو روصنم و تسودکمن نسح ،یمیدق مرکا ،روپنایرافص شوایس ،رفیمراص يدهم ،یئاضرخیش
    حرـش هـب ار ناـنآ باختنا لیالد هارمه هب ناریا ملع جیورت ةزیاج ةرود نیمهدراهچ ناگدیزگرب یماسا ،نارواد تئیه

:تسا هدرک مالعا ریز
    رد شزوـمآ هار رد رـیگیپ شـشوک لیلد هب )مورحم قطانم ناملعم( یگیب نمهب ةزیاج ةدنربيدمهب یلع ياقآ بانج

     يارـب شزوـمآ ندرـک ریذـپ       سرتـسد روـظنم هـب رثؤـم و هـنابلطواد تـیلاعف ،شزوـمآ رما ندرک زیگناقوش ،مورحم قطانم
.اهتیلاعف یگدرتسگ و موادت و روشک مورحم قطانم نازومآشناد

    موـلع و يروتاـمآ موـجن شرتسگ و شزومآ هار رد رمتسم و ریگیپ ششوک لیلد هب یکلاد دمحا سدنهم ياقآ بانج
  يارـب شالت و یمومع-یملع بتک راشتنا ،فلتخم یّنس ياههورگ يوس زا یملع ياهتیلاعف ماجنا يارب يزاسهنیمز ،اضف
.ملع يزاسیمومع فده اب يزکارم داجیا

    ،اـضف ةزوـح رد هژـیو هـب یملع يراگنهمانزور ۀنیمز رد اپرید و ریگمشچ ششوک لیلد هب وزرب سوریس ياقآ بانج
  یـعمج يا هـفرح تیامح زا يرادروخرب نینچمه و روشک جراخ و لخاد رد اضف شناد یفرعم ۀنیمز رد هنادجم ياهشالت
.دناهتسناد ملع جیورت ةزیاج تفایرد راوازس ار ناشیا هک روشک یملع ناراگنهمانزور زا

      یتـسیز عوـنت و ضارـقنا لاـح رد ياـههنوگ ،تعیبط زا تظافح رد ریگمشچ ششوک لیلد هب نیمزرس حرط نمجنا
     موادـت و ناـبطاخم فـلتخم ياـه    هورـگ يارـب یـشزومآ ياـههرود ییاپرب قیرط زا یمومع ياهیهاگآ حطس ءاقترا ،روشک
.یطیحمتسیز تالوقم هب یمومع تیساسح و هجوت بلج رد اهتیلاعف



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

741

 و    یخیراـت ،يرـظن ياـه    هـبنج ةراـبرد قـیقحت و شهوژـپ هار رد ریگیپ ششوک لیلد هب قاجا ارهز رتکد مناخ راکرس
    اـب يرـتکد ۀـمان  ناـیاپ شراـگن نینچمه و نوگانوگ یشهوژپ ياهحرط و اههتشون رد هلمج زا ناریا رد ملع جیورت یموهفم
.ناریا یمومع-یملع ياههلجم رد ملع یمومع تاطابترا عوضوم

   دازرـف سدـنهم ،نارهت دالیم جرب تکرش مرتحم لماع ریدم زا هک تسا رختفم ناریا ملع جیورت نمجنا ،نیا رب هوالع
   زـین و یـگنهرف-   یعاـمتجا ییاـضف داـجیا رد ناشیا تیریدم تحت تکرش ریگمشچ ياهششوک لیلد هب ،نایسراپ رایشوه
  ياـه      تـیلاعف دـنویپ رد رارمتـسا ببـس هـب و نارـیا ملع جیورت نمجنا هلمج زا روشک یگنهرف-یملع ياهداهن زا تیامح
    دوبداـی حوـل و هدرـب مان ناریا ملع جیورت ةزیاج ةرود نیمهدراهچ یماحناونع هب یجیورت و یگنهرف ياهتیلاعف اب يرهش
.دنک ادها تیریدم نیا هب ار دوخ

ناریا ملع جیورت نمجنا
2931 هام نابآ مهن
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زیاوج-2-7
.دریگیم قلعت يدمهب یلع ياقآ بانج هب هک تسا مورحم قطانم ناملعم ةزیاج ،لوا هزیاج-فلا
   رایـسب ياـه  تـیلاعف لـیلد هب و دنتسین ام عمج رد هزورما هک دش ادها یگیب نمهب ياقآ هب لبق لاس ود دینادیم هک روطنامه
.داد مان رییغت یگیب نمهب ةزیاج هب مورحم قطانم ناملعم ةزیاج ملع هار رد ناشیا رثؤم

 يارـب   رثؤـم و هـنابلطواد    تـیلاعف ،شزوـمآ رـما ندرک زیگناراعش ،مورحم قطانم رد شزومآ هار رد ریگیپ ششوک لیلد هب
     يدـمهب ياـقآ باـنج ،اـه تـیلاعف یگدرتسگ و موادت و روشک مورحم قطانم نازومآشناد يارب شزومآ ندرک ریذپسرتسد
.دنتسه لاسما یگیب نمهب ةزیاج ةدنرب

يدمهب یلع ياقآ
  و سگرـن و لگ راید ؛فسوخ يریوک ةدیکشخ و يریاشع و مورحم ۀقطنم زا هک متسه ییاههدازریاشع زا يدمهب یلع هدنب
.مشابیم یبونج ناسارخ ناتسا رد رنه و گنهرف راید
   رد نـم ياـهتیلاعف مها .ماهتشاد ار ناریا يزکرم ریوک ات ناتسناغفا زرم زا يزرم و مورحم قطانم رد تمدخ لاس32 ۀقباس
:تسا ریز حرش هب لاس32 نیا یط

؛0831 یلیصحت لاس رد یلیلخ دیهش يریاشع ناتسبد يزادنا هار و سیسأت رد يراکمه
یلاـها تـمه هـب و بـناجنیا کـمک اـب نادنبهن ناتسرهش رد یمتسر دیهش يریاشع ناتسبد رد سالک ود تخاس       

؛اتسور
لاـس رد نآ      يزاـسدنمشوه و هـنایار و روـتکژورپ وئدـیو اـب یلیلخ دیهش يریاشع ناتسبد رد سالک ود سیسأت  

؛2831
مرـتحم رـیخ ،لاـس رـه رد رـفن08 دادعت هب میتی و دنمزاین نازومآشناد هب کمک تهج نیریخ ياهکمک بذج      

؛دناهدرک کمک رفن046 هب نونک ات18 لاس رد سیسأت ودب زا هک ياهنماخ مناخ راکرس
رـتفد ياـه    هـمانرب و حرـط زا یـلیلخ دیهـش يریاشع ناتسبد نازومآشناد یناتسا و يروشک رترب ياههبتر بسک   

؛ینامرک یبتجم و يدمهب اضردمحم ،يدمهب انیبم نازومآشناد ياهمان هب ریاشع ۀتفایهعسوت رتمک قطانم
یـلع ماـن هـب يریاـشع ناتـسریبد موـس لاس یناتسریبد نازومآشناد ینادیمود تاقباسم يروشک لوا هبتر بسک       

؛یفیطل
؛درونجب هقطنم يریاشع سرادم تهج یهاگشیامزآ و یهاگراک لیاسو ندروآ مهارف
نوناـک رد ییاتـسور و يریاـشع ناوناـب زا رـفن09  يراذـگ  هیامرـس اـب ییاتسور نانز زا تیامح قودنص سیسأت      

؛هقطنم يریاشع
شرف،میلگ ،یطایخ شزومآ و يدمهب دمحم ياقآ کمک اب یعامتجا و يرنه-یگنهرف نوناک يزادناهار هب کمک 

؛... و شرف ولبات و
؛... و اتسور رد هیلواياهکمک و یگدنز ۀنیمز رد يدمهب ۀفیاط نانز شزومآ
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نیرـیخ تـمه اـب عـمتجم نآ رد هـناخباتک سیسأت و املوس يرنه و یگنهرف عمتجم ثادحا و سیسأت رد کمک      
؛مرتحم
؛يریاشع قطانم رد هعفنملا ماع روما ماجنا
يریاشع ۀقطنم تعاضب مک و میتی نازومآشنادهب یلام ياهکمک.

   يارـب يزاـس  هـنیمز ،اـضف مولع و يروتامآ موجن شرتسگ و شزومآ هار رد رمتسم و ریگیپ ششوک لیلد هب مود هزیاج-ب
       داـجیا تخاـس رد شالـت و یموـمع و یـملع ياـهباتک راشتنا ،فلتخم ینس ياههورگ يوس زا یملع ياهتیلاعف ماجنا
.دریگیم قلعت یکلاد دمحا ياقآ هب ملع يزاسیمومع فده اب يزکارم

یکلاد دمحا ياقآ
  یـسانشهراتس دروم رد شناد ۀمانرب رد نامز نآ یلم نویزیولت و ویدار رد و مدرک زاغآ بالقنا زا لبق ار ملعجیورت راک هدنب

   نآ شـخب کـی هکنیا رب طورشم مدوب ود هکبش نوگانوگ همانرب يرجم زین لاس4-5 دودح0631 ۀهد رد .مدرکیم تبحص
     زا هـک راـهچ و کـی ۀکبـش بش نامسآ ياههمانرب ،یناوخباتکو باتک دننام زین يرگید ياههمانرب رد .دشاب یسانشهراتس
   کـمک مـلع جیورت هب زین ییویدار ياههمانرب رد نینچمه .متشاد تکرش زین عولطو وترپ ياههمانرب و دش زاغآ4731 لاس
.مدرکیم

    هـک متـشاد یـیاههتخودنا یملع ياهترفاسم نیا رد اریز تسا هدوب یملع ياهترفاسم ،ملع رد نم ةدمع و گرزب راک
  ياـه  هناخدـصر زا هرـقف08  دودـح هک دمآیم شیپ ناکما نیا نم يارب لاثم ناونع هب .مدربیم راک هب ار اهنآ دوخ روشک رد
    نتـفر نیـب زا بـجوم      و درـک تباـصا کـیزکم جیـلخ هـب گنـس باهش هک یناکم زا نینچمه .منک دیدزاب ار ایند فورعم
.مدرک رادید ،دش هدنز تادوجوم دصرد08 دودح و اهروسانیاد
  ياـه    سـکع ریـسفت هـب طوـبرم باتک4-5 دودح هک ماهتشون باتک02 تروص هب ار دوخ ياهرفس و اهدیدزاب لصاح هدنب
.تسا یسانشهراتس هب طوبرم زین اهباتک یقبام .تسا ياهراوهام و ییاوه

 رد ملعم نابایخ رد ار نارهت يامننامسآ نینچمه .مدرک انب ار نارهت یسانشهراتس زکرم و ملع زکرم نیلوا ،باتک رب نوزفا
   رد يداـیز ياـه    هناخدـصر سیـسأت نیـنچمه و هـینارفعز يهناخدصر و ییایفارغج نامزاس تخاس هب .متخاس لبق ۀهد ود
.مدرک کمک ناریا رسارس

004     دودـح خیرـم هـب رفـس يارب اریز تسین رسیم یگداسهب خیرم هب رفس هکنیا منک ضرع مهاوخیم هک یبلطم نیرخآ
.درادن دوجو زین یگدنز و تایح خیرم ةرایس رد نینچمه .درک هنیزه دیاب شیپ لاس5 ۀنیزه اب رالد درایلیم
.منکیم رشتنم ملع جیورت هار رد یلام ناوارف ياهررض اب   ار بش نامسآ ۀلجم هدنب

  ۀـنیمز رد هنادجم ياهشالت ،اضف ةزوح رد هژیو هب یملع يراگنهمانزور ۀنیمز رد ریگمشچ ششوک لیلد هب موس ةزیاج-ج
   یـملع ناراـگن  هـمانزور زا یـعمج يا  هـفرح تـیامح زا يرادروخرب نینچمه و روشک جراخ و لخاد رد اضف شناد یفرعم
.دریگیم قلعت وزرب سوریس ياقآ بانج هب ،دناهتسناد جیورت ةزیاج تفایرد راوازس ار ناشیا هک روشک
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وزرب سوریس ياقآ
 و ییاضف يروانف هب هدنب قشع .میدرک نآ فقو ار دوخ رمع هک میتسه يراک قشاع یکلاد سدنهم ياقآ بانج و هدنب لاثما
 و دنکشیم یلیل ار شماج هچ سیق يارب .تسا یلیل سیق قشع هیبش زیچ یسانشهراتس هب یکلاد سدنهم ياقآ بانج قشع
  هـب شراوهناوید قشع هک دندوبسیق نایفارطا نیا .تسا لسع زا رتنیریش و هناربلد ياهزمغ ،دنکیم شراثن يدنخرکش هچ
     اـت دوـب وا ناـیفارطا روآدوـس رتشیب نداد هزیاج .دندروخیم همدص نارگید ۀنعط و شین زا و دوب نیرفآرسدرد ناشیارب یلیل

 هک داد يرسمه هب دیاب ار هزیاج نم رظن هب .تسا قشاع ةزیاج ،يزروقشع دوخ و تسین ياهزیاج قشاع يارب اریز شدوخ
    هـک داد ینادـنزرف هـب دیاب ار هزیاج ،تسا هدرک لمحت ار اهیتخس و هدیشچ ار تامیالمان شرهوش قشع يادوس زا اهلاس
.تسا هدرک سمل ار هنایار دیلک هحفص ،ناششزاون و اهنآ رس زیمآتبحم سمل ياج هب ردپ ناتشگنا

 ساسارب راک نیا ماجنا .تسا ناریا رد يدروناضف يروانف و شناد جیورت تیعضو موش روآدای تسا مزال هک يرگید ۀتکن
  .دـنزادرپیم رما نیا هب هک دشاب يدارفا و اهداهن یماح دیاب نامزاس نیا و دوریم رامش هب ناریا ییاضف نامزاس ۀفیظو نوناق

  هـب رگید ترابع هب ای و تسا هتشاد ناریا رد يدروناضف جیورت نامداخهب یمشچ ۀشوگ یّتح نامزاس نیا ایآ دید دیاب لاح
؟ریخ ای دنکیم لمع دوخ ینوناق ۀفیظو

  یـشان تالکشم لیلد هب هک تسا یلاسدنچ ،دنتسه یسانشهراتس و يدروناضف قشاع هک یمظان ایروپ و یشرفت ریما کباب
    یـملع ۀـمانرب نیرـت یلوـصا و نیرتهدننیبرپ هک دوشیمن یکمک روپنایرافص ناردارب هب .دناهدرک كرت ار روشک یلام راشف زا
  اـضف اوه سانشراک یباراف سابع .دننکیم راک دزمتسد تفایرد نودب هک تساههام نانچمه اهنآ اما دننکیم هیهت ار نویزیولت
 هب سپس و دنک راک نارهت رد بش همین زا یساپ ات تسا روبجم شایگدنز ییادتبا ياهزاین نیمأت يارب یملع راگنهمانزور و
         یلاـم تاـناکما ندوـبن مهارـف لـیلد هـب تـسا ییاـضف شناد ۀنیجنگ زا راشرس یناوج هک ییاضر اضردمحم .ددرگرب جرک
        هاـگیاپ رـکتبم ،ییاـضف نامزاـس یموـمع طـباور قباـس لوئسم ،اضفاوه صصختم هانپنادزی مارهش .دراد یناوارف تالکشم
   هـتفرگ هدـهع هب ار مج ماج ۀمانزور شناد ۀحفص تیلوئسم راچان هب و تسا هدش نیشنهناخ رابجا هب ییاضف شناد یتنرتنیا
.دنک یشکرفاسم شاییادتبا ياهجایتحا نیمأت يارب دوش راچان دیاش و تسا

  لاـس02  زا رتـشیب اـب موجن ۀمانهام دراد تیلاعف يراگنهمانزور و شناد جیورت رد هک لاعف و روشرپ یناوج زین نایداهرف
  ذـغاک ینارگ لیلد هب تسا نآ یملع ۀناوتشپ يروصنم رتکد نوچمه ياهتخیهرف و گرزب دنمشناد هک یلاح رد ،راشتنا ۀقباس
 نامسآ ۀمانهام راشتنا يارب روپمیرک اضردیمح .دهدیم همادا ار دوخ هار یتخس هب رگید ددعتم تالکشم نینچمه و پاچ و
.دشورفب ار شردپ و دوخ ۀناخ دیاب بش

  و دـبای یـم همادا یک ات تیعضو نیا .مدرک ضرع هک تسا نینچ نیا ناریا رد يدروناضف شناد جیورت تیعضو نیاربانب
؟دنتسه تیلاعف ۀمادا هب رداق یلام يهناوتشپ نودب ینامز هچ ات دارفا نیا

     رـما هـب نارـیا ییاـضف نامزاس نالوئسم یهجوتیب هب ضارتعا ناونع هب ،ملع جیورت نمجنا يراوگرزب زا رکشت نمض نم
   اـت منـک یـم يراددوخ هزیاج نیا نتفریذپ زا ناریا رد يدروناضف ناوج ناجورم ناماس هب ان تیعضو و ییاضف شناد جیورت

 لمع ناریا ناوج لسن ربارب رد دوخ و هفیظو هب ات دروآ دوخ هب ار اهنآ و دشاب هتشاد ریثأت ياهشپ شین دح رد راک نیا دیاش
.دننک
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    ياـقترا ،روـشک یتـسیز عونت ،ضارقنا لاح رد ياههنوگ ،تعیبط زا تظافح رد ریگمشچ ششوک لیلد هب مراهچ ةزیاج-د
   بـلج رد اـه تـیلاعف موادت و نابطاخم فلتخم ياههورگ يارب یشزومآ ياههرود ییاپرب قیرط زا یمومع ياهیهاگآ حطس
     ياـقآ نآ ةدـنیامن هـک دـباییم صاصتخا »نیمزرس حرط« نمجنا هب یطیحم تسیز ياههلوقم هب یمومع تیساسح و هجوت

.تسا يریشم دماح

نیمزرس حرط هسسؤم هدنیامنيریشم دماح ياقآ
     یـنفلت ساـمت اـم رـتفد اب لبق لاس4-5 دودح :منک وگزابامش يارب ار یناتساد دوخ نانخس يادتبا رد هک منادیم مزال نم
   .تـسا هدروـخ ارم ماد و هدمآ یگنلپ کی :تفگ طخ يوس نآ رد شونو یلم كراپ فارطا ياهاتسور زا ییاقآ و دش هتفرگ
  یناوـیح گنلپ هک درک ناونع نیا ار نآ لیلد و دش عنام مرسپ هک متشاد ار گنلپ نآ نتشک دصق وا نانخس ندینش زا دعب نم
    هـب رظندروـم ةزیاـج .تسا یتبثم رایسب و بوخ هار ،ام نمجنا هار مدیمهف هک دوب نامز نآ رد .تساضارقنا لاح رد و مهم
.دننکیم کمک ام هب ناریا فلتخم طاقن رد هک دریگیم قلعت یناسکۀمه هب هکلب دریگیمن قلعت نم
     زا نارـیا رد مـلع جیورـت یموـهفم و يرظن ياههبنج ةرابرد قیقحت و شهوژپ هار رد ریگیپ ششوک لیلد هب مجنپ ةزیاج-ذ
    رد مـلع یموـمع تاـطابترا« عوضوم اب ارتکد ۀماننایاپ شراگن نینچمه و نوگانوگ یشهوژپ ياهحرط و اههتشون رد هلمج
.دریگیم قلعت قاجا رتکد مناخ راکرس هب ،»ناریا یمومع یملع ياههلجم

قاجاارهزرتکد مناخ
  ،دزادرـپب ع وـضوم نیا هب یصخشم هاگشهوژپ ینعی ،دنک ادیپ يراتخاس ملع جیورت و ملع یمومع تاطابترا هک مراودیما نم
  و دـننیبب شزومآ مه دنناوتب ،دننکیم تیلاعف هزوح نیارد هک ییاهناسنا و دنشاب لاعف هزوح نیا رد يرتشیب هچره ياهداهن
.دنهد شزومآ يرتهب وحن هب ار ملع مه و دننک ادیپ تخانش ملع زا يرتیملع روط هب

   زـین و یـگنهرف-   یعاـمتجا ياـضف داـجیا رد هعومجمنیا ریگمشچ ياهششوک ساپ هب دالیم جرب هعومجم هب رخآ ةزیاج
  يرهـش ياهتیلاعف دنویپ و رارمتسا ببس هب و ناریا ملع جیورت نمجنا هلمج زا روشک یگنهرف-یملع ياهداهن زا تیامح
 ار د وـخ دوبد اـی حول و هدرب مان ناریا ملع جیورت ةزیاج ةرود نیمهدراهچ یماح ناونع هب ،یجیورت و یگنهرف ياهتیلاعف اب
    تـفایرد ار حوـل نـیا رایشوه دازرف سدنهم ياقآ بانج ،دالیم جرب تکرش مرتحم لماع ریدم .دنکیم ادها تیریدم نیا هب
.دنراد روضح مسارم رد نونکا رفرایاشخ ياقآبانج ناشیا زا تباین هب هکدننکیم
.تخادرپینارنخس داریا هب یگیب نمهب ياقآ نادرگاش زا یکی نایاپ رد
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ینامحرياقآ
درذگنرب هشیدنا رترب نیزک   /  درخ و ناج دنوادخ مان هب

  هوکـشاب عامتجا نیا ناگدننکرازگرب رضحم هب مالس و دورد اب و ناریا زارفارس ناتسودگنهرف و نایگنهرف هب دورد و مالس اب
.ناریا رد شناد و ملع جیورت تشادیمارگو

       زا یـئزج هـک ریاـشع ۀتـسجرب تافـص ریاـس و يراکتسرد ،تیمیمصو افص ،يروشحلس ،تماهش و تعاجش زا نونکات
    نـم و تـسا هدـمآ نایم هب نخس رتمک اهتیمورحم و يزورهیس و یتخبدب زا اما دناهتفگ رایسب نخس ،تسا یناریا تازایتما
.مرادن ار اهنآ نتفگ دصق زین

  گرزـب ۀفسالف اب نامز جیار نونف و مولع رد نآ نادنمشناد و دوب تفرعم و ملع دهم زابرید زا ناریا مینادیم هک روطنامه
     یـنغ گـنهرف و نـهک ندـمت نیا شوغآ رد اما .دندزیم ار لوا فرح زین تاهج یضعب رد و دنتشاد گنتاگنت یتباقر ناهج
 يال    هـبال رد فـسأت لاـمک اـب ،دندوب یناریا ماوقا یعقاو ناراذگناینب و ناسسؤم زا و دنتشاد كاخ رد هشیر هک یلیصا شخب
 يزورهنابش تامحز و يراکادف اب ریاشع .دندش هدرپس یشومارف تسد هب ادتبا نامه زا روبعلابعص قطانم و اههرد و اههوک
   نادرـمتلود .دـندنارذگیم راگزور شرورپ و شزومآ هنوگره زا رود هب و تخس یطیارش رد هلوحم ۀفیظو يافیا يارب دوخ
   شوـمارف ،دـندوب رگید یهافر تاناکما و شرورپ و شزومآ ياهتمعن زا رادروخرب ینیشنرهش یگدنز رد دوخ هک نامز نآ
 وید و درشفیم ار يریاشع ناردام يولگ ؛ماشآنوخ لاگنچ هک نامز نآ .دنتسه هناگیب اهنآ اب هک دنراد ینانطومه دندوب هدرک
     هدرـک گـنت لـیا نادرـم رب ار هرصاحمۀقلح ،یلامرقف زا یشان ياهيرامیب ،ناناوج نامشچ لباقم يهدرپ يداوسیب و لهج
  شیدـنارود و گرزب درمدار نیا .درک نوگرگد ار يریاشع یگدنز و دروآرب رس اههوک کیرات قفا زا نازورف يدیشروخ ،دوب
       ماـمت هـب ندز اـپ تـشپ اـب اـه  تـیمورحم و اـهدرد نامرد و اهيزورهریت رب هبلغ يارب یگیب نمهب دمحم داتسا هتخیهرف و
.درک مزج ریاشع تاجن يارب ار دوخمزع ،راد نانوبآ يداهنشیپ ياهبصنم ۀمه هب یشوپ مشچ و شیوخ یهافر تاناکما

    اـب روـظنم نیـمه هب تسناد يداوسیب و لهج زا ییاهر و شزومآ ار یتخبدب و تکالف نیا زا ریاشع تاجن هار اهنت ناشیا
  ياـه کـبلین و باریس ار راید نیا شناد ةدیکشخ ياهرابیوج تسناوت شدوخ زیچ همه فقو و يریاشع تامیلعت ثادحا

.دروآرد تکرح هب ار يریاشع ياههسردم ،دتسیاب تکرح زا ياهظحل هکنآ نودب وا .دنک لیدبت ملق هب ار اهناپوچ
  مزـع   اـب و درـک نییعت نامرد ناونع هب ار ابفلا و داد صیخشت يداوسیب ار ریاشع یگدنامبقع درد ،قذاح کشزپ دننام وا

    ندودز يارـب هزراـبم هار باـختنا و دوب تالیا مدرم ندرک داوس اب يارب مایق نیا .درک توعد سدقم یمایق هب ار همه خسار
  ،ناداوـسی ـ ب هـب داوس شزومآ .دریگیم ماجنا هناملاع و هدیجنس ،قیقد یلیخ ییاهيوگغورد و تافارخ ،اهتیمورحم يهمه
 و لامش و برغ و قرش و دنکیمن افتکا مه سراف ناتسا هب هک ملعم و سدنهمو رتکد شرورپ ،یشزومآ ياهدحاو شرتسگ
دهدیم رارق يزومآ داوس يهلمح دروم ار روشک زکرم و بونج

       زورـب اـب روـشک نوگاـنوگ بـصانم رد يریاـشع ناناوج ،تسا هتسویپ تیدبا هب ام ۀنوگربمایپ ملعم و داتسا نآ هک نونکا
.دنتسرفیم دورد تیبرت و میلعت ةروطسا نآ كاپ ناور رب دحتم و ادص کی ،شیوخ ياهتیلباق
.داب مادتسم شهار و داش شحور
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ملع خیرات یشاقن هقباسم ناگدنرب یماسا-2
    یـشاقن هقباـسم هـتفه نیا رد ملع خیرات زور و)نابآ9 ات4( ملع جیورت هتفه يرازگرب تبسانم هب ناریا ملع جیورت نمجنا
.درک رازگرب یلیصحت عطاقم همه نازومآ شناد ياربریز ياهعوضوم اب ار ياهملک001 هاتوک ناتسادو

؛ملع خیرات
؛یملع ياهدرواتسد و یناریا ریغو یناریا گرزب نادنمشناد
؛لاح نامز هب هتشذگ نامز نادنمشناد رفس يزتناف راثآ
هتشذگ نادنمشناد راگزور هب یلعف نامز زا ییاهتیصخش رفس يزتناف راثآ.

  نیـب زا .دـ ش يرواد نارواد طسوت و هلحرم ود رد راثآ هیلک.دش لاسرا ناریا ملع جیورت نمجنا هناخریبد هب رثا005 زا شیب
.دندرک ادیپ هار هاگشیامن هب زین رثا03 و ملع خیرات یشاقن هزیاج هدنرب رثا01 راثآ

ملع خیراتیشاقنهدنرب نازومآشناد یماسا
هسردم مان یگداوناخ مان مان فیدر

)5 هقطنم( داهج ییامنهار یبجر هناگی 1
)5 هقطنم( داهج ییامنهار داژنمظاک بالگ 2

)5 هقطنم( يراتس دیهش یتمعن انتآ 3
)5 هقطنم( هداز يدهم دیهش یفسوی دارهم 4
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشا يریصب نیدار 5
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشا ياهپتهرق یلع 6
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشا يرواد ناحبس دمحم 7

)5 هقطنم( هیمس ناتسریبد هدازيرون اتیب 8
- یظفاح انیمور 9
- ییاناد اضریلع 01
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هاگشیامن هب هتفای هار راثآ
هسردم مانیگداوناخ مانمانفیدر

)5 هقطنم( هیمس ناتسریبدینیسحتاداس بنیز1
)5 هقطنم( هیمس ناتسریبدینالصااراس2
)5 هقطنم( همطاف ترضحنایدمحمهیناه3
)5 هقطنم( داهج ییامنهارمدقم ینامحراتیهانآ4
)5 هقطنم( دیهش ملعمیناقحنیسحریما5
)5 هقطنم( دیهش ملعمدرف يروکشایدرب6
)5 هقطنم( دیهش ملعميرافغاضر7
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشارابترایاضریلع8
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشارفناشک هفاندماح9
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشاینایدقناسحا01
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشاکیرچرایزام11
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشایئابطابطناحبس دیس21
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشایعاسدامع دیس31
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشايدمحم ناخيدهم دمحم41
)5 هقطنم( یناهفصا یفرشايدمحااسراپ51
)5 هقطنم( يرهطم ناتسبدراوزاضرریما61
)5 هقطنم( هدجاسدرفناوجنینزان71
)5 هقطنم( يرهطمیئانینام81
)5 هقطنم( يرهطميردیحایوپ دمحم91
)5 هقطنم( دیهش ملعميرذآشورس02
)5 هقطنم( هدازيدهمینابرهماسراپریما12
)5 هقطنم( يرهطميرحسناکشا22
 بنیز ترضحیسمشانلا32
)5 هقطنم( هدازيدهميرصانلایناد42
)5 هقطنم( هدازيدهمشکهاکلضفلاوبا52
)5 هقطنم( هدازيدهمیهانپاطعدمحم62
-نایحلاصنیرآ72
-یظفاحانیمور82
)5 هقطنم(قوثونیمادمحم92
)5 هقطنم( یمظاک دمحا دیهشرگراکیلع03
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هعسوت و حلص ،ملع شیامه
 رد

 هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور
2931 هام نابآ72

همدقم
نیب ياروش و )وکسنوی(دحتم للم یشزومآ ،یملع ،یگنهرف نامزاس ،يدالیم9991 لاس رد مولع یناهج سنارفنک زا سپ
 رب دیکأت .دندرک مالعا "هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور" ناونع هب ار هام نابآ91 اب ربارب ربماون01 مولع یللملا
 و تسا همانرب نیا فادها زا هعماج و ملع نایم فاکش شهاک زین و اهروشک هعسوت دنیارف رد مولع يریگراک هب تیمها
 زور فادها زا رگید زا یکی .دننک بلج ناهج تفرشیپ تهج رد ملع شقن تیمها هب ار مدرم هجوت ات دوشیم ششوک
 .تسا زور نیا زا ،دوخ تراهم و صصخت هب انب ،مدرم داحآ ندش دنمهرهب ملع یناهج

 نادنمشناد و یندم تاعامتجا ،اهتلود ،یملع ياههسسؤم يارب ار یتصرف ،هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور
 شرگن رد .دنزادرپب رظن لدابت و ثحب هب ،تسا یعامتجا میهافم نیرتیساسا زا هک ،هعسوت و حلص دروم رد ات دنکیم مهارف
 طیارش يانعم هب دناوتیم هکلب ،تسین اهتلود نایم گنج دوبن يانعم هب اهنت حلص ،دزرویم مامتها نآ هب وکسنوی هک ینیون
 هعماج کی يداهن فلتخم ياهشخب نایم طباور رد یگنهامه داجیا و تافالتخا لصف و لح ،هدنزاس یلم تیریدم کی
 و شالت و دنبایب ناهج هب هاگن يارب كرتشم يرظنم دنناوتیم ،دنیوجیم دوس یملع شور زا هک یعماوج تسا یهیدب .دشاب
.دروآرب رس حلص ماجنارس دیاش ،نایم نیا زا ات دننک زکرمتم اه كارتشا رب اهفالتخا ياج هب ار دوخ دیکات

شیامه فادها
؛هعسوت و حلص ،ملع هناگ هس هطبار نییبت.1
؛حلصشرتسگ و داجیا رب یملع راذگریثات ياههزوح یفرعم.2
؛حلص و هعسوت ،ملع هناگ هس طابترا هزوح رد نادنمشیدنا نایم رظن لدابت.3
.هعسوت و حلص و ملع نایم دنمداهن طابترا يارب بسانم ياهراکهار هئارا.4

 يدحوم يوسوم رتکد ياقآ:یملع ریبد
يدرواش هنیمهت رتکد مناخ:ییارجا ریبد

 یملع نارواشم ياروش
هدازربکايداهرتکد ياقآ.1
یقیفوترفعجرتکد ياقآ.2
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 یتوبث فسوی رتکد ياقآ.3
یلماعاضردیعسرتکدیاقآ.4
یلاز یلعسابعرتکدیاقآ.5
افصمنیرسنرتکد مناخ.6
يدوصقم یبتجم رتکد ياقآ.7
زاتمم دیشمج رتکد ياقآ.8
يدحوميوسومربکایلعرتکد ياقآ.9
 يروصنم اضر رتکد ياقآ.01
يدرواش هنیمهت رتکد مناخ.11
هدازکلم رتکد ياقآ.21
 ایندمحا نیریش رتکد مناخ.31
يزاجح ههلا رتکد مناخ.41
 ییاضرخیش  نیسح رتکد ياقآ.51
یلاصو روصنم رتکد ياقآ.61

 ییارجا ياروش
 یچناسارخ زانرهم مناخ.1
 يدرواش هنیمهت رتکد مناخ.2
 راگزومآ دیهان مناخ.3
يدومحم ناغمرا مناخ.4
 هدازدامتعا زاملوس مناخ.5
هدازمالسا دالیم ياقآ.6
 یمیرک دومحم ياقآ.7
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هعسوتوحلص،ملعشیامههمانرب

هعسوتوحلصتمدخردملع یناهجزورتبسانمهب
)نایحنبرباجنلاس( فیرش یتعنصهاگشناد،نابآ72

اههمانربتعاس
ناریا یمالسا يروهمج دورس و نآرق01:9-00:9
ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر ؛یمیدق مرکا رتکد مناخ02:9-01:9
وکسنوی لکریدم ییوئدیو مایپ52:9-02:9
نارهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد سیئر نیشناج ؛تیکروپ دناناریه ياقآ53:9-52:9
ناریا رد دحتم للم نامزاس هدنیامن ؛سییول يرگ ياقآ50:01-53:9

نوم یک ناب ياقآ مایپ تئارق
روهمجسیئر رواشم ؛ناکرت سدنهم ياقآ03:01-50:01

روهمجسیئر مایپ تئارق
ییاریذپ54:01-03:01

03:21-54:01

لوا تسشن
ایندمحا رتکد مناخ ،یچنوباصرتکد ياقآ:هسلج سیئر

 هکبش سیئر و نارهت هاگشناد زاتمم داتسا ؛يدحوميوسوم ربکا یلع رتکد ياقآ
تباید کیزیفویب هنیمز رد وکسنوی یسرک سیئر ،مالسا ناهج نادنمشناد

"تمکح و ملعيانبم رب يروآون یلم ماظن"
یمتا يژرنا نامزاس سیئر؛یحلاصربکا یلعرتکد ياقآ

"هعسوت و حلص ،ملع"
نارهت هاگشناد داتسا ؛یمیقتسمرتکد ياقآ

"حلص و ملع"
نارهت هاگشناد داتسا و دحتم للم نامزاس یناریا نمجنا سیئر ؛افصم نیرسن رتکد مناخ

"یگنج تاودا و رازبا رد يروانف تفرشیپ یناسنا راثآ یبایزرا"
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خساپوشسرپ
راهنوزامن03:31-03:21
مود تسشن00:51-03:31

تسودکمن رتکد ياقآ ،عراز رتکد ياقآ:هسلج سیئر
بآ عوضوم اب ملیف شخپ

یماما نارماک رتکد ياقآ
"مکی و تسیب نرق رد بآ ياهشلاچ و هناقالخ ییازفامه شزرا یسدنهم"

مرهک لیعامسارتکد ياقآ
"هعسوت و حلص ،ملع"

خساپ و شسرپ
ییاریذپ51:51-00:51

هعسوت و حلص رد ملع دربراک درگزیم51:71-51:51
يروصنم اضر رتکد ياقآ :درگزیم سیئر

 یبتجم رتکد ،یلاز رتکد ،یناهارف یناقشاو میهاربا رتکد نایاقآ :درگزیم ياضعا
 رتکد ،یچنوباص رتکد ،رادهرهب سدنهم ،يرادیق يریصن هللادعس رتکد ،يدوصقم

رایرهم گنشوهریما
هیماتتخا81-51:71

ملع خیرات هب رفس هقباسم جیاتن مالعا و يدنبعمج



2931 لاس هعسوت و حلص ،ملع شیامه شرازگ

171

هیحاتتفامسارم

.دندرک هراشا یتاکن هب هعسوت و حلص ،ملع هرابرد مدقم ریخ نمض یمیدق مرکا رتکد مناخ هیحاتتفا همانرب يادتبا رد

ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر ؛یمیدق مرکا رتکد مناخ
.تسنادیم یناسنا شزرا نیرتالاو ار یگدازآ هک درذگیم يدرمدازآ رب يراوگوس زا لاس3731
 مایا نیا تیلست و مالس ضرع اب
  هاجنلا هنیفس و يدهلا حابصم نیسحلا نا
  ینیـسح و دننک هبلغ تسا قلعت و دیدرت و کش هچ ره رب دئادش ربارب رد هک تسا ییاهناسنا شرورپ ،ناهج تقلخ تیاغ
 دنوش

 رواشم ناکرت سدنهم ياقآ بانج هژیو هب مرتحم راضح و نایاقآ ،اهمناخ ،یمارگ نارورس یمامت تمدخ مدقمریخ ضرع اب
 يا   هـقطنم رـتفد ریدـم تکروپ ياقآ بانج ،دحتم للم نامزاس مرتحم هدنیامن سیئول يرگ ياقآ بانج ،روهمجسیئر مرتحم
.شیامه نیا رد ناگدننکتکرش یمامت و نارهت رد وکسنوی
  یگدـنز يرصع رد .ملاحشوخ رایسب دیراد روضح نآ رد یمارگ نارورس و ناتسود امش هک متسه یلفحم رد زورما هکنیا زا
    زـین يداـیز ياـهشلاچ اب هتفرگ تروص تالکشم و اهنارحب لح رد هک قیمع و فرگش ياهتفرشیپ دوجو اب هک مینکیم
- لکـش اب اما دش هتخود دیدج یملع ياهتفرشیپ و روهظ هب تالکشم رب ندمآ قئاف يارب اهدیما متسیب نرق رد .میاورهبور
 تینما ،شیاسآ يارب هک یتبثم راثآ یمامت دوجو اب ملع تفرشیپ .دش لدبم سأی هب اهدیما نیا یمامت یناهج گنج ود يریگ
  .دوش رتنینوخ و رتبرخم ،رتعیسو هتشذگ هب تبسن تاعزانم و اهيریگرد ات دش بجوم اما تشاد اهناسنا هافر و
  دـش ورهبور يدیدج هرهلد و سرت اب دوب هتخود مشچ یملع تالوحت وترپ رد تینما و حلص هب یبایتسد قفا يزور هک رشب
  !گنج تمدخ رد ملع
    هـب راـب نـیا اما دش هتخود ملع هب ًاددجم اهدیما دبوکب مه رد ار یناسنا لامآ و تیرشب یلاع فادها تسناوتن سرت نیا اما
   ناـسنا ياـه   هـغدغد مـلع زا يرـیگ  هرـهب رد يروآوـن  اب دنناوتب هک ییاهراکهار ،دیدج ییاهراکهار روهظ هب ،رگید ياهنوگ
 .دزاس نومنهر حلص ینعی شایگشیمه يوزرآ هب یبایتسد هب ار ناسنا ،ملع يرای هب و راهم ار يزورما

    يرـکف بـتاکم .دـنا   هداد صاـصتخا دوـخ هـب ار رشب عون رکفت نایرج نیرتمهم دیاش هک دنتسه ياهژاوود هعسوت و حلص
   اـهنآ .دنـشابیمن هژاو ود اهنت حلص و هعسوت تقیقح رد یلو .دنتفرگ لکش موهفم ود نیا هیلع ای نآ رادفرط زا معا توافتم
   زاـب زـین زگره اما دنهد همادا دوخ هار هب دناهتسناوتن یهاگ هچرگ هک دنوشیم بوسحم تیرشب خیرات یط يرکف نایرج ود
 رد دناوتیم ملع کشیب اما دوش نآ هب هتسباو میهافم زا هعماج زا یشخب ندش رود بجوم دیاش ملع یگدیچیپ ،دناهداتسیاین
 .دنک کمک تسا هعماج حوطس یمامت لامآ هک هعسوت و حلص يریگلکش هب یگداس نیع
  ياـه      هـشیر هـک كدروـک لواـپ نخـس هـب رواب ياتسار رد )وکسنوی( دحتم للم نامزاس یگنهرف ویملع ،یشزومآ نامزاس
 هب میمصت ،تسنادیم ملع تادهعت و اهلوق ،اهییاناوت ،فادها ،میهافم اب مدرم هدرتسگ ییانشآ دوبن ار ملع اب هماع تفلاخم
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  نـیا نتفای نایرج هب دوخ هک يدارفا یمامت شالت ساپ هب زورما.تفرگ هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور يرازگرب
 .میاهدمآ درگ مه رود دناهدرک کمک خیرات رتسب رد موهفم ود
.میبای تسد رادیاپ هعسوت و حلص هب ملع وترپ رد هکنیا هب دیما اب منکیم رکشت یمارگ راضح همه زا هرابود

نارهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد تسرپرس ؛تیکروپ دناناریه ياقآ بانج
نایاقآ و اه مناخ ،مرتحم راضح
   مـلع دـیلوت رد يدایز مهس هک یناهج ياهرایعم اب یهاگشناد رد اجنیا رد زورما هک تسا یتداعس و راختفا نم يارب عقاو هب
.میریگب نشج امش اب ار ملع یناهج زور و هتفای روضح ،تسا هتشاد

       هـیلک و نارـیا مـلع جیورـت نـمجنا مرـتحم تسایر ،یمیدق رتکد مناخراکرس زا هک منادیم مزال دوخ رب ،زیچره زا لبق
  و اـه    هاگدـید هـک متـسه نئـمطم نم  .منک رکشت دندروآ مهدرگ زورما ار ام ات دناهدیشک يدایز تامحز هک ناشیا ناراکمه
 درف هرمزور یگدنز رد ملع فلتخم هوجو هب تبسن ات درک دنهاوخ کمک ام هب دنوشیم حرطم اجنیارد زورما هک یتارظنهطقن
      ادـیپ يرـتهب كرد ناـهج رـساترس رد حلـص داجیا دنور رد نینچمه و هقطنم یلک روط هب و روشک هعسوت هزوح رد ،ام درف
  .مینک

   تفرـشیپ یلـصا دـیلک هک اهتیفرظ و شناد هعسوت رد نآ يریگراک هب و ملع ياقترا ياتسار رد ،5491 لاس زا ،وکسنوی
  هـب هژیو هب وکسنوی  .تسا هدرک یناوارف ياهشالت ،تسا رادیاپ هعسوت و حلص داهن گنس زین و ،یعامتجا و يداصتقا ياه
  داـح تاعوضوم رب ار دوخ یملع ياههمانرب ،شایناهج وضع ياهروشک رطاخب و دراد هدهعب هک یتلودلانیب تیلوئسم تلع
  ،اـه    سوناـیقا تمالـس ،نیریـش بآ  عباـنم تیری دـم  دننام ییاههزوح رد تسا یتیلمدنچ ياه يراکمه دنمزاین هک یناهج
    نـف ،مـلع رد يزاـس تیفرظ و یتسیز عونت ظفح ،یعیبط يایالب شهاک ،ینیزگیاج لباق ياه يژرنا ،ییاوه و بآ تارییغت
  .تسا هدرک زکرمتم يروآون و يروآ

  نتـشاد هاگن هاگآ زور نیا زا فده.داهن انب ار ملع یناهج زور ،هعماج و ملع نایم یلپ داجیا يارب1002 لاس رد وکسنوی
       اـما زـیگنا تفگـش ناـهج زا اـم مـهف هعسوت رد نادنمشناد شقن رب دیکات لاح نیع رد و یملع ياه تفرشیپ زا نادنورهش
 .تسا عماوج ندرک رادیاپ هچره رد نانآ شقن نینچمه و میمان یم هناخ ار نآ هک تسا يریذپ بیسآ

      مهارـف ار تـصرف نـیا رـگید راـبکی ملع یناهج زور تشادگرزب يارب ام زورما ییامهدرگ هک متسه لاحشوخ اعقاو نم
  یتـصرف"    هعـسوت و حلـص يارـب مـلع یناهج زور" .میوش روآدای ار دوخ هرمزور یگدنز اب ملع طابترا و تیمها هک هدروآ
    و یـملع تاـقیقحت ،يرـش    ب شوـه اـب .میـنک دـیکات هرابود ار رتهب یناهج نتخاس يارب ملع هوقلاب تیفرظ ات ام يارب تسا
.تخاس رسیم هدنیآ رد ار دنسر یم رظن هب لحنیال زورما هک یتالاوس زا يرایسب يارب یخساپ ناوتیم يروآون

  رد هـک"  تـسا يروآوـن و شناد ،هداد نتشاذگ كارتشا هب :یبآ ياه يراکمه يارب ملع" ،ملع یناهج زور عوضوم لاسما
  لاـس ناونع هب لاسما يراذگمان اب .دریگیم رارق3102 یبآ يراکمه يارب للم نامزاس یللملانیب لاس ياههمانرب بوچراهچ
 ،رشب هافر و تمالس رد نآ شقن و یبآ يراکمه تیمها صوصخ رد وضع ياهتلود ،بآ یللملانیب ياه يراکمه یناهج
    هـنوگنیا لاـسما راعـش .دنا هدرکقفاوت رادیاپ هعسوت و هدنیاپ حلص ياتسار رد و هرازه هعسوت فادها هب ندیسر ياتسار رد
 اهروشک نایم يزرمارف ياه بآ تیریدم لماش نیا هک ."میوش میهس مه اب رگا طقف ،اج همه بآ ،بآ" :تسا هدش باختنا
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    يراـکمه .دـنک یـم ادیپ قادصم نیمزرس کی ياهزرم لخاد رد فلتخم ياهیربراک نایم بآ عبانم صیصخت رد نینچمه و
  يرـبارب هلمج زا ،یعامتجا يربارب دربشیپ و رقف ینکهشیر يارب ،ام ياهمتسیسوکا ظفح همزال نیا .دشاب ام يدیلک هژاو دیاب

 .تسا يرورض و مزال یتیسنج
    هـب هـقالع ،ناـش تـعیبط هطساو هب ،ناناوج .تسا ناوج یتیعمج و نهک یندمت ياراد ناریا ،مینادیم ام همه هک روطنامه

       نتخاـس تـهج نآ دربراـک و مـلع بـسک يارـب قاتشم ناناوج هک متقوشوخ اجنیا رد .دنتسه يروانف و شناد ،ون ياههدیا
         گـنهرف اـت میـهد ماـجنا قایتـشا نـیا زا تـیامح يارـب يدایز ياهراک میناوتیم مه کمک اب ام .متسه دهاش ار ناشهدنیآ
.میهد جیورت ار هعماج ياهزاین هب خساپ نتفای فده اب قیقحت و ینیرفآراک

     مالـعا ،دنـشاب یـنف ياـه يروآوـن و ملع جیورت قوشم هک یتامادقا زا تیامح يارب ار وکسنوی یگدامآ رگید رابنایاپ رد
     و يرواـنف ،مـلع هعـسوت تـهج رد امش همه تسد رد تسد وکسنوی هک مهد رطاخ نانیمطا امش هب ات دیهد هزاجا .مرادیم
.درک دهاوخ شالت يروآون
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ناریا رد دحتم للم نامزاس هدنیامن ،سیئول يرگ ياقآ بانج
.یگدنز رب ملع ریثأت هلمج زا لئاسم هب تبسن رتهب مهف و كرد يارب میاهدش عمج اجنیا همه
  سپـس و منکیم تئارق ار نومیکناب ياقآ للم نامزاس لکریبد مایپ زا ییاهشخب ادتبا ،دراد شخب ود همانرب نیا رد نم راک
.منکیم نایب"ملع یناهج"زور و"هعسوت و حلص ،ملع شیامه"هرابرد ار مدوخ ياههدیا و تارظن

دحتم للم نامزاس لکریبد ،نومیکناب ياقآ مایپ
       اـت ییاذـغ تـینما زا ،یناـگمه تمالـس اـت میلقا تارییغت زا حلص و تفرشیپ ياقترا رد ياهدننکنییعت شقن يروانف و ملع
.دنکیم افیا ایالب ربارب رد یگدامآ ات حالس علخ زا ،تشادهب لوصا تیاعر

   ،دـنک هـضرع زورما ياهشلاچ ربارب رد دناوتیم يروانف و ملع هک ییاهلحهار زا ناراذگتسایس تاقوا يرایسب همه نیا اب
      فاکـش نتـساک يدـیلک شلاـچ کـی . دـناهدنام رود هب یملع ياهتفرشیپ زا ناهج زا ياهدمع ياهشخب و دنرادن یهاگآ
.تسا هدرک هلصاف و فالتخا داجیا ،اهروشک نایم تاعالطا يروانف هب یبایتسد رد فاکش نیا و تسا یلاتیجید

 رتارف هعسوت رما رد هناروسج ياههاگدید و هرازه هعسوت ياهنامرآ يارب ،ام راک هب ندیشخب تعرس رد ییاهشالت نینچ
  ،نیـنچمه .تسا قلطم رقف ياحما يارب مزال رازبا و شناد هب زهجم لسن نیتسخن ،املسم .دناهدننکنییعت5102ینامز هزاب زا
   ،اـهنآ نیرـت مـهم هک میراد هدهع هب ار یملع ياهدرواتسد و ناوت زا برخم هدافتسا ربارب رد رشب عون زا تیامح تیلوئسم ام
.تسا یعمج راتشک ياهحالس هعاشا زا يریگولج و یمتا ياهحالس زا يراع یناهج داجیا يارب يراکمه

    رـب یـنتبم يراذـگ   تـسایس ياـقترا و ناـکم ره رد رتشیب تفرشیپ يارب ملع ناوت زا يرادربهرهب روظنم هب رگیدکی اب رگا
  لـلم نامزاس لکریبد اهتنا رد.میناسرب ماجنا هب زین ار نآ زا رتارف يدراوم یتح و قوف دراوم میناوتیم ،مینک يراکمه دهاوش
   هـب دـنناوت   یـم هـک متـسه اکرش ریاس نینچمه و یهاگشناد و یملع عماوج اب يراکمه رظتنم هناقاتشم بناجنیا :دندرک نایب
.دننک کمک رشب قوقح و هعسوت ،حلص يارب للم نامزاس یناهج تیرومأم

 )نیمز هرک ندش مرگ(نیمز هرک رد میلقا رییغت هب طوبرم تمسق کی .منکیم حرطم تمسق ود یط ار دوخ تارظن نونکا
  یـتآ ياهلسن تداعس و یتخبشوخ و تینما ،تمالس رد ار یمهم شقن هک ناوج ياهرکف و اهزغم هب طوبرم تمسق کی و
.دننکیم افیا

     هرـک رد میـلقا رـییغت یـنعی ام يور شیپ دیدهت هب نداد تیولوا رب نم .دش تبحص بآ دوبمک هلئسم و هدننکش هرایس زا
   و رتـسب یـهتنم ،میراد زاین تاررقم و نیناوق رد رییغت ،هعماج ندش جیسب ،تلود شنکاو هب .منکیم دیکأت بآ هلئسم و نیمز
.تسا هار نیا رد نامدوخ ياهشالت ،راک نیا تارقف نوتس

    نـیا ياـجک رـه رد هک تسا نیا لصا یهتنم ،میاهدوب ياهناخلگ ياهزاگ نازیم شیازفا ،نیمز هرک يامد شیازفا دهاش ام
  دهاـش .  درـک دـهاوخ فلت ار يدایز ياهناسنا هک دوب میهاوخ ترارح و امرگ زا یجوم دهاش .میشاب هتشاد رارق یکاخ هرک
    رد و درـک دـهاوخ کـمک بالیس نآ عبت هب و اهایرد بآ حطس شیازفا هب دروم نیا و میتسه بطق رد اهلاچخی ندش بآ
  زا يرایـس  ب هـک دوـش    یـم ببـس عوـضوم نـیا و درک دنهاوخ ترجاهم يرگید ناکم هب یناکم زا يرایسب ياهناسنا هجیتن
.دوش بیرخت يزرواشک تالوصحم
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 .  دوـب میهاوـخ هتخیسگ ماجل ياهيزوسشتآدهاش ،داتفا قافتا نیپیلیف رد هچنآریظن دوب میهاوخ دیدش رایسب يایالب دهاش
  هـک ددرگیمرب عوضوم نیا هب هلئسم نیا .دهدیم يور بآ شخب رد هک تسا یقافتا دراد تیمها ام همه يارب هچنآدیاش اما
  اـهنافوط ،بیئاراک يایرد رد »سودابراب«نمروشک ردً الثم تسین ینیبشیپ لباق و مینکیم یگدنز یکاخ هرک نیا ياجک رد
     اهروـشکریاس عاـبتا دندهاـش ار يدیدـش ناراب نم نانطومه و نم روشک عابتا هک یلاح رد .دراد دوجو يدید شیاهناراب و
    هـلمج زا يدیدـش ياـه    کـسیر و تارـطخ یگدـنراب مـک تدم و رتمک ناراب .دناهجاوم یگدنراب و بآ دوبمک اب ناریا لثم
 دوجو هب ار یگرزب لضعم يرادماد يارب مه و يزرواشک شخب يارب مه بآ هب رتمک یسرتسد ،دنکیم داجیا ار یلاسکشخ
  ،یناـحور       ياـقآ باـنج يوـسزا هـک یتیدـج تـباب مدنسرخ یلیخ .میهجاوم نآ اب هک تسا یشلاچ نیرتمهم نیا .دروآیم
.مدهاش ناریا رد شردقیلاع نارواشم و مرتحم روهمجسیئر

  هراـبرد .   درـک دـهاوخ کـمک عوضوم نیا هب و هدوب هتشذگ لاس لهچ رد هک روطنامه ،دراد روضح ناریا رد للم نامزاس
  موـلعم نآ ر   تـسب و هدـش کـشخ هچایرد ،مدوب اجنآ شیپ هام کی .مدرک تبحص ناکرت ياقآ بانج اب هیمورا هچایرد هلئسم
 میناوتب هکنیا يارب تسا مادقا تسد رد ییاههمانرب .تسا هدش بیرخت شفارطا يزرواشک ياهنیمز مه و هچایرد مه .تسا
     بآ،دوـش شـخپ يواـسم روـط هب بآ هک دشاب یتروص هب دیاب و مینکب هزوح نیا دراو ار بآ ،يرگید زیربآ ياههضوح زا
    دوـش هـچایرد دراو نآ هـیقب و دشاب یناسنا هعماج يارب برش بآ مه و تعنص شخب مه و يزرواشک شخب يارب مه دیاب
   هـنیمز رد يرـگید ياهدیدهت دهاش و تسا تالکشم يارب یلحهار و راک رتسب ،ملع زا هدافتسا .دوش لح هچایرد لکشم هک
 رارکت هرابود ،نایاپ رد .میتسه ناتسناغفا و ناتسکاپ و ناریا نیب زرم هک نوماهو زاریش ،دزی،ناهفصا دننام طاقن ریاس رد بآ
     تدعاـسم و کـمک میدهاـش نارـیا رد هک رشب تینما و شلاچ نیا اب هلباقم رد ات دراد روضح ناریا رد للم نامزاس منکیم
 .دنک

 یلبق راکمه .تسا ناناوج نایم يروانف و ملع جیورت رد ناریا یمالسا يروهمج شقن هرابرد شخب نیا رد رگید تبحص
   نادنمـشناد اـم .   تـسا ناوـج یلـسن اب نهک یندمت ياراد ناریا .منکیم رارکت ار نآ نم هک دندرک نایب ار یلماک ترابع نم
      رـظن زا هـک مـیراد نارـیا رد ناوـج اهنویلیم اهنیا رانک رد یهتنم ،میسانشیم ار ییاهب خیش و انیسنبا ،يزار نوچمه یناریا
  ناـیناریا ردقچ هک مهاگآ و مشاب هتشاد روضح ناریا رد هام7هک متشاد راختفا نم .دننک کمک دنناوتیم و دندنمناوت يروانف
   لـلم نامزاـس يا   هـتفه نیـنچ و يزور نیـنچ رد .    دـنارذگب كارتـشا هـب اـیند مامت اب ار دوجوم صصخت و شناد هک دنلیام
  یـکی زا يا هـلمج .مینکیم لماک تیامح يروانف و یملع ياهيراکمه جیورت زا ام منک مالعا ملیام نم و دراد یتشادیمارگ
 ار نآ یسراف هب هک دنزیم دنویپ رضاح عمج هب ار شناد و ملع هلئسم هتبلا هک دیسر منهذ هب یناریا هزاوآ رپ ياههدنسیون زا
:منکیم نایب
.دوب انرب ریپ لد شناد ز
امش هجوت زا ساپس اب
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شیامه هب باطخ روهمجسیئر مایپ
   رـتکد ياـقآ مالسالاتجح مایپ هک دندوب هیحاتتفا تسشن نارنخس نیرخآ روهمجسیئر یلاع رواشم ؛ناکرت سدنهم ياقآ
.دندرک تئارق ار مرتحم روهمجسیئر-یناحور نسح
  یمارگ ناداتسا
هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور شیامه رد ناگدننکتکرش و دنمجرا نیصصختم
مکیلع مالس
 نآ هب ناکم و نامز ره رد و رمتسم روط هب ناسنا هک تسا ریذپدیدجت لاح نیع رد و یتایح و بایمک یعیبط عبنم کی بآ
      شـقن بآ .تـسا روـشک یعاـمتجا و يداـصتقا هعسوت رد نیزگیاج لباق ریغ و شزرا اب يالاک کی نینچمه بآ .دراد زاین
  اـه هـفلؤم نیرتمهم زا یکی بآ هرخالاب و تساهشخب ریاس هعسوت تخاسریز و هتشاد هدهع رب نیمزرس شیامآ رد يروحم
.تسا تسیز طیحم و متسیسوکا يرادیاپ و لداعت ظفح رد

   شیـب يرـیخبت لیسناتپ و تسا یناهج طسوتم موس کی دودح هک رتمیلیم052 دودح یگدنراب طسوتم اب ام زیزع روشک
  حطـس رد ار یلامش یلحاس راون یگدنراب تارثا هچنانچ و تسا ناهج بآمک و کشخ قطانم زا یناهج لیسناتپ ربارب هس زا
       .تـسا زیچاـن رادـقم هـچ یگدـنراب ندوـب نییاپ زا یشان روشک بآ دیلوت لیسناتپ هک ددرگیم هظحالم ،میهد شهاک روشک
   رـتم دراـیلیم401( ن آ دـصرد07     زا شیـب نونکاـت هـک هدـش دروآرب بعکم رتم درایلیم531 روشک یبآ عبانم لامرن لیسناتپ
  ياـه   طیـحم هـک هدـش ثعاب بآ عبانم فرصم و تشادرب رد دح زا شیب راشف .تسا هتفرگ رارق فرصم هخرچ رد )بعکم
    و هـیمورا هـچایرد نارـحب هب ناوتیم نآ زراب دهاوش زا وهتفرگ رارق يرهمیب راچد و هدننکش رایسب تیعضو رد روشک یبآ
      عباـنم تـشادرب رد دـح زا شیـب راـشف .درک هراشا )... و ینوخواگ ،کشط ،ناگتخب( یلخاد ياهبالات ندش کشخ دیدهت
    تیعـضو رد ) روـشک تـشد906 زا( تشد003 هب کیدزن هدش بجوم ینیمزریز ياهبآ حطس تفا و ینیمزریز ياهبآ
   رـتم دراـیلیم01  زا شیـب هب ینیمزریز ياهبآ زا تشادرب یفنم نالیب نازیم رضاح لاح رد هک يوحن هب دنریگ رارق ینارحب
.دناهدش هجاوم نیمز تسشن و كاخ و بآ يروش دیدهت اب روشک زا یعیسو حطس و تسا هدیسر بعکم

   تارـثا ناوـت   یـمن و درـک هفاـضا قوفياهعوضوم هب یتسیاب زین ار روشک یبآ عبانم تیفیک دیدشت و بآ یگدولآ ثحبم
.تفرگ هدیدان زین ار روشک متسیسوکا و بآ عبانم رب میلقا رییغت هدیدپ

    بآ تیریدـم ءاـقترا و صاـخ هجوت مزلتسم روشک )نیمزرس شیامآ( یعامتجا و يداصتقا رادیاپ هعسوت و ییاذغ تینما
.دننک تدعاسم و يرای هنیمز نیا رد ار تلود دنناوتیم روشک ناگتخیهرف و یملع ياهنمجنا و تسا

  بآ تیریدـم ،تسا بآ یناهج نارحب هک لاسما شیامه يروحم عوضوم باختنا دنمشزرا مادقا زا ریدقت نمض بناجنیا
   و یناـگمه تکراـشم مزلتسم دیدرت نودب ار نآ لح و هتسناد دیما و ریبدت تلود يور شیپ ياهشلاچ نیرتمهم زا یکی ار
.منادیم یملع ياهنمجنا و ناصصختم يرای صوصخ هب و تدعاسم

 يا  هـفرح و یـملع عماجم همه زا و تسا ناگتخیهرف و نادنمشیدنا يراکمه و يرکفمه ناهاوخ ،یگدامآ لامک اب تلود
.دنهد يرای ار دیما و ریبدت تلود میظع تکرح نیا رد دنکیم توعد روشک

یناحور نسح
ناریا یمالسا يروهمجروهمجسیئر
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تالاقم
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هعسوت و حلص ،ملع
1یحلاص ربکا یلع رتکد ياقآ

   تاـنئاک نـیا و یتسه ملاع هب قیقحت و قیقدت لهاِ شرگنیگنوگچ یلامجا یسررب و ملع خیرات هب ارذگ دنچ ره یهاگن اب
     ةرطیـس و يرگنـشور رـصعِ نارـّکفتم ياههشیدنا قوفت ،نآ یپ رد و2شیازون رصع زاغآ زا شیپ هک میباییمرد ،هنارکادیپان
  ناـهج3ریسفتِ راکردناتسد ،رشب ۀشیدنا و ملع ،نویسازینردم دنیارف زاغآ زا شیپ ،مالک کی رد و هنایارگددجت ياهدرکیور
.دوب

  مـلع ِلها ۀبطاق ناهذا ،دوشیم دای4تَّنس رصع ناونع هب نآ زا نادنمشیدنا یخرب نابز رد هک ،یمدآ تایح زا هرود نآ رد
  و ،تـعیبط"رب" هن و تعیبط"رد" دوب يدوجوم زین یمدآ .دوب"نسحا ماظن" هباثم هب یتسه ملاع ماظن و مظن فشک یپ رد
   ارـچ .تـسا َملاع ۀمه ،یمدآ قشع قّلعتم ،رظنم نیا زا .دنزادنارد ون یحرط و دفاکشب فقس ار کلف هک تشادن نآ يادوس
         ِ رـیپِ رداـمِ رـهم رـپ ِناـماد رد هـک دـندوب رـختفم و یهاـبم نایمدآ ،يرصع نینچ رد .تسوا ضیف زا ياهولج ،َملاع همه هک
    عنـص ِمـلق رـب اطخ ،نردماشیپ ِنارود رد جیار یفسلف هاگرظن هب دنمرواب ِناملاع زا یخرب هاگدید ربانب .دنبای شرورپ5تعیبط
      هـب يزـیچ رـه هـک تـسوربا و مشچ و لاخ و طخ نوچ امِ ناهج ًالوصا و تسا لدع جهنم رب هرسکی زین یکلفِ رود ،هتفرن

   هـب ار یـمیکح  چیـه رکف اریز ،دنک ارچ و نوچ6یناهیک ِمظن نیا رد هک دسرن ار سک نایم نیا رد و تسوکین شیوخ ياج
  ياـپ و دسانشب دوخ دح دیاب ،يوگهدوهیبِ لوضفِ لقع و تسین هار ،قافآ ِزابنایبِ ياورنامرف و قالطالایلعِ ضایف نآ تخاس
 .دهنن نوریب شیوخ میلگ زا

-هدرمشرب تقیقح قیرط کلاس ار دوخ هکنانآ و تفرعم و تمکح لها هاگدید ربانب هک تفگ ناوتیم یّلک لیلحت کی رد
  .تسا رادروخرب"تسادق" زا دوخ تیلک رد ور نیا زا و تسا"يدبا و یلزاِ بوبحم نآ هاگیّلجت" شنیرفآ ناهج ،دنا

   و هتـسجرب هاـگیاج زا"  دـنوادخ هـفیلخ"  میرـک نآرق ریبعت هب ای و7"قطان ناویح" ناونع هب زین یمدآ هک تسادیپ هتفگان
  ةراـصع و حور ۀلزنم هب و"ریغص َملاع" ناونع هب ار دوجوم نیا ،دوجولابجاو تاذو تسا رادروخرب یتیگ ۀنهپ رد يزاتمم
.تسا هدناشوپ"مدآ ینب انمََّرک" تعَلخ"ریبک َملاع"

  رـب ار يرایسب و دش فارحنا و فیرحت شوختسد ،هناسانشیتسه یّقلتِ زرط نیا هک درک تلفغ هتکن نیا رکذ زا دیابن هتبلا
ِ لایخِ ریاط و ناسناِ رگوجتسج نهذ ،شیوخ ياهرادنپ يانبم رب"نادواج قیاقح" ِنایک زا يرادساپِ زیواتسد هب هک تشاد نآ
      ،دراوـم رـثکا رد هـک تـسناد دـیاب هتبلا .دنرادب مادتسم میقتسم طارص رب ار وا تکرح ،قیرط نیا زا و دیشک دنب هب ار یمدآ
   زا تـسارح یعدـم هک ناسک نامه و دوشیم ماجنا تنکم ظفح ای و بسک يارب هکلب یهاوخکینِ رس زا هن اهمادقا هنوگنیا
.دندوب هتفاین هار میلاعت نآ يالاوِ میهافم و یناعم كرد هب ،دناهدوب"یلزا قیاقح" نآ

ناریا یمتا يژرنا نامزاس سیئر١
2 Renaissance
3 Interpretation
4 Tradition
5 Old Mother Nature
6 Cosmic Order
7 Rational Creature
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  و بـصعت لـها هک درک هراشا اهتیانج و عیاجف زا يرایسب ياههنومن هب ناوتیم ،یمدآ تایحِ بیشن و زارف رپ خیرات رد
 و دندرک ریسا ،شیوخ تامهوت گنتِ راصح رد ار نامدرمِ نابز و نهذ"لیصا ياهّتنس" ِنیغورد ِنارادساپ ماقم رد ،ّبلصت
  .دندرک مهارف ار1يرشب لقعِ نایغط تابجوم و دنتسب نزاوتم و لداعتم ۀشیدنا رب ار هار

     نیـسپاو رد ،نیـغورد نایعدـم نآ دوـمج و دوٌمخ ربارب رد ینامرفان و ّدرمت نیا ياههنومن نیرتمهم زا یکی ،دیدرت نودب
   یناـسک ياـه يدرـخ  یـب و اـهیکّافس زا نوحشم ،نیمز برغم زا هرود نیا خیرات .داد يور یحیسم ياطسو نورق ياهههد
   ناـمدرم نـت    و ناـج رـب يدـننامیب ِشحوت و ّمکحت اب ار يوسیع دنلبِ میلاعت زا شیوخ ّبلصتم و ربتعمان تشادرب هک تسا
 تایح داعبا یمامت هک دندرک لیمحت نایمدآ رب ار یقانتخا ،نابرهم ربمایپ نآ ياههزومآ زا ینابهگن زیواتسد هب و دندرک لیمحت
  اـهییاوران و اهملظ نیا یمامت هک تساجنیا هتکن .دوب هتشاذگن یقاب ،ناسنا ۀنادازآ سٌفنت يارب یلاجم و دشیم لماش ار نانآ
  ِ مـشچ رد و دـش  یـم ارـجا"  يدـنوادخ ورـملق"  تـمرح ظفح ۀناهب هب و تردق ِنابحاصِ شفرد و غاد ِنانس وریت ۀیاس رد
.دش یّقلت يوسیعِ میلاعت تاغوس و دنوادخ هب داقتعاِ لوصحم ،دادیب و متس نیا ،يرایسب

  و نآ ياـه هزرـل  سـپ هـک داتفا قافتا یمدآ تایح ِناکرا رد بیهم ياهلزلز هک دوب ییاضف نینچ هب شنکاو رد ،يور ره هب
      داـیرف ،دـنلب گـناب هـب دـیدج تضهن نیا نالوارقشیپ و نارادمچرپ .تسا هدهاشم لباق زورما هب ات نآ ریذپانزیرگ ياهدمایپ
:هک دندروآرب دایرف نانز هرعن ،ون ياههشیدناِ نالماح نیا ."میتشگ رگد ام و تشگ رگد هنامز نونک" هک دندیشکرب

کلف خرچ زا مشک ینوبز هک منآ هن نم                      ددرگ مدارم ریغ را َمنز مه رب خرچ
 ۀشیدنا و نهذ رب نآ یتسیویتیزوپ و هنایارگتابثا تیاور هب3ییارگهبرجت و2ییارگلقع ِنامتفگ ،كدنا كدنا ،نایم نیا رد

 و" یـهلا"     ۀـلحرم زا یناـسنا ۀـعماج هـک دش یعدم ،تنٌک تسوگآ دننام یتیصخش و تفای مامت و مات یگریچ یبرغ ِناسنا
   زـج یـهار زین یناسنا مولع ةزوح رد هک دوب نآ رب نینچمه وا .تسا هداهن ماگ"ملع" يداو رد و تسا هدرک رذگ"یفسلف"
  دـننام يدال  یـم مهدـجهِ نرقِ ناّرکفتم زا یخرب .دوب دهاوخن ربتعم ،یبرجت مولع رد هدافتسا دروم ِشجنس ِرازبا زا يدنمهرهب

  .تسا تخانش ربتعم عجرم و ذخأم اهنت"لقع" هک دندش نآ رب زین ازونیپسا خوراب و ،تراکد هنر ،ستینبیال
 وم ِز رتکیراب ۀتکن هکلب ،درادن تقیقح زا ياهرهب ،ناگرزب نیا ياههشیدنا و اههاگدید هک تسین نآ رس رب نخس اجنیا رد

   درـکیور اـب هنایارگددجت ياههشیدنا نالماح و يرگنشور رصع نادنمشیدنا تاّرکفت نتخیمآ مهرد ِرذگهر زا هک تساجنیا
 يرییغت شوختسد ار ناسنا فیرعت هک دمآ مهارف ینوجعم ،یتعنص بالقنا ةرود ِروش رپ ِناماگشیپ و نارادهیالط ۀنایارگلمع
.دش تفرعم هب فوطعم ةدارا نیزگیاج "4تردق هب فوطعم ةدارا" ،نامزِ رورم هب و درک یساسا

       و تـسا هدـشن یـّقلت سدـّقم يرـماِ ناوـنع هب"ندوب ناسنا" فرص رگید هک تفای دادتما اجنآ هب لدبت و رییغت نیا ۀنماد
   .دوـب دـیدج عبانم هب یبایتسد و ون ياهنیمزرسِ حتف ،نآِ ییاهنِ روظنم و ییاغ دوصقم هک دندرک تکرش ياهقباسم رد ناگمه
      ،نیـمزِ بـیرخت و رـییغت رازـبا ،بوچراـهچ نیا رد .میتسه ورهبور"میاداراپ رییغت" کی اب هلحرم نیا رد ام ،نخس رگید هب
        زا یـکی و یناـملآ ریهـش فوـسلیف ،تـناک لـئونامیا هـک تفای دادتما اجنآ هب ات راک ۀنماد و دش دیدج ِرصع ناسنا ۀیامتسد
:هک درک مالعا نیمز برغم رد هشیدنا ِخیراتِ ناگدنیامن و نافوسلیف نیرتگرزب

1 human reason
2 Rationalism
3 Empiricism
4 Will to Power



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

081

".دیوگ خساپ وا رظن دروم ياهشسرپ هب هک دنکیم روبجم ار نآ و1دشکیم هبّالص هب ار تعیبط ،دیدج ِملع"
  كالـما"  ءزـج ار"  دوـجو کـلم"     هـک دـش ینارگادوـسِ زاـتوتخات ِۀصرع ناهج ،يرابتبیصم ِلاوحا و عاضوا نینچ رد

      هـب ندوزـفا و يراـجت بـیقر فذـح هب اهنت ،اهبیرخت و اهيرگناریو ياهدمایپ هب تیانع نودب و دناهتسناد دوخ"هصلاخ
 .دنشیدنایم دوخِ ماهسِ مجح

  ناـیغط2ددجت هک دندیشکرب گناب يونعمِ میهافم هب ناگتسبلد زا یخرب ،زادنارب نامناخ و باتش رپ ِریس نیا هب شنکاو رد
  هـک طَمن نیا هب آما ،دشاب"رطاش رای" دیاب يرشب درخ و لقع هک دنهنیم دیکأت تشگنا هتکن نیا رب نانآ .تسا دنوادخ هیلع
   ِ زرـط نـیاِ ناـیدانم هک ارچ ،دوب دهاوخ یمدآ رطاخِ راب اهنت نیون ِرازبا و راکفا ،دنزاتیم یتیگِ بیرخت و رییغت دنمس رب نانیا
.دنشیدنایم"بیقر" فذح هب اهنت و هتسسگ هرسکی ار3لاعتمِ رما اب تفٌلا ۀتشر ،مدآ و َملاع زا یّقلت

ِ قمع و هنماد ،4هتفایلیلقت ،دریگیم رارق رشب یحاّرجِ غیت ریز هک هچنآ هب قیاقح ةرتسگ هک تسا ياهنیمز و تفاب نینچ رد
- یـم هنومنِ ناونع هب .تسا هدمآ ناغف و هآ هب فلخان ِنادنزرف نیا تسد زا تعیبط ِریپ ِردام هک تسا هدیسر يدح هب هعجاف
     ِ حتـف يارـب هتخیـسگ ماـجلِ بـیرخت و رییغت ِرابهعجاف ياهدمایپ زا یکی هک درک هراشا"ياهناخلگ ياهزاگ"ِ عوضوم هب ناوت

  ظـفح ۀناهب هب و دریذپیمن هنیمز نیا رد ار دوخ دهعت و تیلوئسم ،دیاش و دیاب هک نانچنآ يروشک چیه هزورما .تسا ناهج
 و دریذپیم نایاپ سوملم ۀجیتن ذخا نودب ،باب نیا رد يریگمیمصت ِیپردیپ ياههسلج ،یهاو ياههناهبرگید و5اوق نزاوت
.دندنبیم ورف مد راچان هب و دنوشیم لیدبت نیمز ِیناریوِ يزابِ رایتخا هبِ نارظان هب ناگمه

   زا ،تـسا دـنوادخ تمحر تاولج زا ياهولج هک يرشب ۀشیدنا ياههدروآرب ارچ هک دوشیم حرطم شسرپ نیا ،اجنیا رد
    رـظن هـب .دوـش لیدبت6یهجودنچ و وت رب وت ِلضعم کی هب دوخ و دبایب ینمیرها يروهظ هک دوشیم رادروخرب تیفرظ نیا
         ثارـیم اـب ددـجت ۀـشیدنا ِنیتـسخنِ نالماـح ۀـهجاوم عوـن رد دیاب ار طیرفت و طارفا نیا یلصا لماوع زا یکی هک دسریم
.تسج زاب ناگتشذگ

 هک دهدیم تسد هبرجت نیا ام يارب هاگ .تخادرپ هلئسم نیا نییبت هب يدودح ات ناوتیم لاثم کی رکذ اب هک منکیم نامگ
     ،هـنومن ناوـنع هـب .میـنک   یـم رظندـیدجت يرـما هب تبسن دوخ هاگدید رد ،عوضوم کی قیقد یسررب و یملع شاکنک رثا رب

      اـی و یـصخش ِقـیقحت زا سـپ اـما ،دننکیم یگدنز هام ةرک ِحطس رب ناسنا هب هیبش یتادوجوم هک تسا رواب نیا رب یصخش
      رـگید هـب .تـسا هتـشادن تـقیقح زا يا هرـهب ،هنیمز نیا رد وا داقتعا هک دسریم هجیتن نیا هب یملع تاقیقحت ِجیاتن یسررب

    هاـم ةرـکِ حطـس رب ناسنا هب هیبش یتادوجوم هک تسا هدیسر يدنبعمج نیا هب"یتفرعمِ رذگ" کی ۀطساو هب درف نیا ،نخس
- ناور رذـگ"     کـیِ قـیرط زا ناـسنا هاـگ اما .دنکیم رظن فرص باب نیا رد دوخ هیّلوا ِرواب زا ،هجیتن رد و دننکیمن یگدنز
 ار  یعوـضوم هـب تبسن هنیک ای و تفلاخمِ شتآ یناور یشنکاو رد و دهدیم تسد زا يرما هب تبسن ار دوخِ رواب7"یتخانش
   هـک دـنکیم هدهاشم یحیسم دنورهش کی ،لاثم ِناونع هب .دمدیم رونت نیا رب مد هب مد و دزاسیم روهلعش شیوخ ِنورد رد
 يریبعت هب ،دننکیم راتفر ،ینابرهمِ ربمایپ نآ ياههزومآ فالخ رب ددعتم دراوم رد ،)ع( حیسم ترضح ِمیلاعت هب قشع ِنایدانم

1 Put the nature on the rack
2 Modernity
3 Transcendental
4 Reductionism
5 Power Equation
6 Problematic
7 Psychological Transition
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 یتخانشناورِ رذگ کی ِریسم زا كدنا كدنا ،یحیسم دنورهش نیا ."دنزودنا ّهلغ و میس نتشیوخ ،دنزومآ تعانق ار نارگید"
  داـجیا يا هـنخر ،واِ نیداینب ياهروابِ راوید رد و نیبدب ینامسآ میلاعت و ینید تیبرت و میلعت هنوگره هب تبسن ،یتفرعم هن و
.دوشیم

 ِ ياـهدرکیورِ ناراد  هـیعاد و يرگنـشورِ رصع و شیازونِ رصعِ ناّرکفتم زا یخرب ناما یب ۀمجه هک تفگ نینچ ناوتب دیاش
    هـک تـسا هـنوگنیا زا یتفایهر دمایپ رد .تسا هتفای تأشن"یتخانشناور رذگ" کی زا ،يرشب ِنهک ثیراوم هب هنایارگددجت
   ،تاـفامِ نارـبج يارب و دوشیم هتخانش يزورهیس و رابداِ بجوم هرسکی ،یتسهِ ناهج زا نانآ ِیقّلتِ زرط و ناگتشذگ ثاریم
    هتـسیرگن رـیقحت و دـیدرت ةدید هب نآ هب و دریگ رارق شنزرس و شهوکن دروم رشبِ يونعم ثاریم ۀنیجنگ هک دوشیم شالت

  .تسا رتشیب ۀیامرس يارب نوزفازور ِشالت و نردمِ ناسنا ِیگشیریب ،ّرکفتِ زرط هنوگنیا ِجیاتن زا یکی .دوش
   هـب دـناوت   یـم هـک نیوـن ياهيروّانف ۀعسوت ۀجیتن ،دبای روهظ و زورب یمدآ یلوصا درکیور رد یفارحنا نینچ هک یماگنه

2 یتـسرپّنف و1یتسرپملع هب ،دور راک هب ناعونمه ِجنر و درد زا نتساک هار رد ،رّکفت تردق ِرهاظم و بهاوم زا یکی ناونع

     اـب ضارـما هـنوگنیاِ نتفاـی دنویپ ِیپ رد و دوشیم هریچ رشب يانبا زا یعیسوِ شخب ِناهذا رب3يرواّنف ِنونج و دوشیم متخ
.دوشیم لیمکت یناسناِ عیاجفِ زورب ۀخرچ4هنابلطهطلس ِزیارغ

    ةزوـح رد گرزـب ياـه تردـق یخرب ِیبلطهطلس و یناهج ياهگنج دننام یعیاجف يرکف ۀشیر هک مرواب نیا رب بناجنیا
.تسین راکِ نایاپ ،نیا هک تسناد دیاب هنایم نیا رد اما .داد رارق يواکاو و یسررب دروم رظنم نیا زا دیاب ار تسایس و داصتقا

    هـتکن نـیا رـب یتسرد هب و ساسحا ار رطخ ،رگنفرژِ نادنمشیدنا و ناّرکفتم و رشبِ عونِ نازوسلد زا يرایسب هناتخبشوخ
     اـت دـهد خر رـگید یـشیازون دیاب و دنتسین تایح ۀمشچرس و تخانش ِعبنم اهنت ،يرشب ِلقع ياههدروارف هک دناهدرک دیکأت
    ِ لیبـس رـب .دوـش یـهتنم" جراـخ ناهج رد تینما و حلص و یمدآِ ینورد ِشمارآ" هب نیون ياهيروانف ۀعسوت و يزودناملع
     :هـک درـک ناـعذا تـقیقح نیاهب ،ناهج و ناسنا لابق رد دوخ يدام درکیور مغر هب خابرئوف گیودول عون زا یفوسلیف ،لاثم
    لـقع هـک تـسه یلیالد ار بلق" :هک درشف ياپ تقیقح نیا رب زین لاکساپ دننام يدنمشیدنا ."5تسین زغم کی اهنت ناسنا"
."6تسا هدربن نآ زا ییوب

  رد شـمار آ و نورـیب رد حلص" داجیا يارب یهار نتسج يارب انعم لها و ّرکفت لها زا يرایسب ،برغ ناهج رد زین هزورما
  .دـنیوگ  یـم نخـس"7اههشیر هب زاین" زا و دناهتخادرپ ناهج ِيونعم ثاریم اب دوخ ۀهجاوم یگنوگچ رد يرگنزاب هب"نورد
   اـی لـٌق"   :هـک ددـنبیم شقن نهذ رد میرک نآرق هفیرش ۀیآ نیا هاگان هب ،دوشیم هدیشک هصرع نیا هب ثحب ِۀنماد هک یماگنه
    امـش و اـمِ ناـیم هک ینخس رس رب دییایب باتک لها يا :وگب" ؛"هللا ّالا دبعَن ّالا ُمَکنیب و انَنیب ءاوس هملک یلا اولاعت ِباتکلا َلها
."میتسرپن دنوادخ زج هک میتسیاب تسا ناسکی

 ل  ـحن و لـَلمِ نایم كرتشمِ رهوج و رهوگ نتفای یپ رد ،یناعمِ رحب ناصاوغ زا یخرب ،رضاح رصع رد هکتسا رکذ نایاش
      بـلاج تخـس هـتکن نـیا .دـننک هیبعت هتخیسگ ماجل ِياهيروّانف ِزوسنامناخ ِشروی ربارب رد یعافد يرپس دنناوتب ات دناهدوب

1 Scientism
2 Techno Arty
3 Techno Mania
4 Imperialistic
5 Man is more than a brain
6 The heart has reasons that the mind knows not of
7 Need to roots
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    ِ بـتکم و مارـم زا یـسأت مـسر هب و هفیرش ۀیآ نیا زا يوریپ هب ییاهنایرج ،تمکح و تفرعم ِلها ِنایم رد هک تسا هجوت
  هـب سک ره" هک دناهتفگ نخس باب نیا رد ،)هر( ییابطابط ۀمّالع ترضح و )هر( ییاهب خیش ترضح نوچ ياهنازرف ِناملاع
   ناـگتخیهرف زا یـخرب هزورما هک تسین بجع سپ ."تسا یتسم هب رهمِ شیک رد شتسرپ" و"دیوگ وت دمح تفص یقیرط
 نردم ةویش هب زواجت و يدعت یلصا ۀنیمز هک-کلهم يرامیب نیا زا لجاع يافش ِبلط ياتسار رد انعم َِملاع هب ناگتسبلد و
 .دناهدز مد"1نایداِ یلاعتم تدحو" زا و هدش ناهجِ ناتسرپادخِ یمامت ِیلدمه و داّحتا ِراتساوخ-تسا هدروآ مهارف ار
     هـب کـسمت زـج یـهار ،حالصا و لادتعا ِریسم رد يروّانف و ملعِ نداد رارق و هاکناج ياهدرد نیا نامرد يارب هک ار یتسار
  زا و دـناهتفگ نخس نآ زا ینابز هب کی ره ،خیراتِ نابلطّقح و نایوجادخ هک هناگی تسا یتقیقح نیا .تسین »ینید تیونعم«
  .دیاشگب رشب يانبا ۀتسبورفِ راک زا هرگ ،شمََرک و فطل هب ات دناهدیبلط دادمتسا لاعتم دزیا هاگرد
    نیـنچ ،یـهلا هاـگرد هب دوخ ياهتاجانم زا يزارف رد )ع( نیدجاسلادیس ترضح ؛يونعم كارتشا و داّحتا زا ياهنومن ِرکذ
:دیامرفیم
 وِ لذبلاب ینمَرح نم بیثَأ و َِّربلاب یَنرجه نم ِيزٌجا و حصٌنلاب ینَّشَغ نم ضِراعٌا نَال ینددس و هلآ و دمحم یلعِ لص مهللا"
.هَئّیسلاِ نع یضٌغأ و َهنسحلاَ ٌرکَشا َنا ورّکذلاِ نسح یلا ینباتغا ِنم فلاٌخأ و َهّلصلاب ینعََطق نم یفاَکأ
  و هرئاـنلا   ءاـفطا و ظیـغلاِ مَظک و لدعلا طسب یف نیَّقتملا هنیز ینسِبٌلا و نیحلاصلا هیلحِب ینٌلح و هلآ و دمحم یلعِ لص مهللا

    نوکـس و هریـسلا نـسح وِ حاَنجلاِ ضَفخ و هکیرعلاِ نیل و هبئاعلاِ رتس و هفراعلا ءاشفا و نیبلا تاذِ حالصا و َهقٌرفا لها َمض
  ."رییعتلا كرت و ِلٌّضََفتلاِ راثیا و هلیضفلا یلا ِقبسلا و هَقَلاخملاِ بیط و حیَّرلا
 صالخا هب ،دنک یتساران نم اب هک اریسک ات ارم شخب يراگتسر و شکاپ نادناخ و دمحم رب تسرفب دورد !اراگدرورپ راب"
 اب و مزاونب ناسحاِ لذب هب درادیم مورحم ارم هک ار یسک و مهد ازج ییوکین هب دنیزگ يرود نم زا هک ار یسک و مهد خساپ
 م یوـگ ساپس ار یبوخ و منک دای یکین هب هدرک دای يدب هب نم زا هک ار یسک و مدنویپب ،تسا هدیرب تدوم ۀتشر هک سک نآ
 .مدنب ورف مشچ يدب زا و

       شوماـخ و مـشخِ ندروـخ ورـف و لدـعِ ندرتـسگ رد ؛ناراگزیهرپ ۀماج و نک تیانع ناحلاص يامیس ارم !اراگدرورپ راب
  و اـه   بـیع ندناـشوپ و اـه    یـکین ندرـک شاـف و نامـصخ نداد یتشآ و نایوج هقرفت نتسویپ مه هب و ینمشد شتآ ِندرک
  مد و شـشخب رد راثیا و تلیضف رد تقبس و ییوخشوخ و رس زا توخن ندنار نوریب ویتریس کین و ینتورف و ییوخمرن
."نارگید بیع زا نتسب ورف
:دیامرفیم هک يزیس يوکسچنارف سیدق هب بوسنم ياهشیاین زا یکی

O Lord, make me an instrument of your Peace
Where there is hatred. Let me sow love;
Where there is injury, pardon; 
Where there is discord, unity;
Where there is doubt, faith;
Where there is error, truth;
Where there is despair, hope;
Where there is sadness, joy;
Where there is darkness, light.

1 Transcendent unity of religions
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O Divine Master,
Grant that I may not so much seek;
To be consoled, as to console;
To be understand, as to understand;
To be loved, as to love.
For, it is in giving that we receive;
It is in pardoning that we are pardoned;
It is in dying that we are born to eternal life.

هد رارق تحلصِ ربغم و هلیسو ارم !اراگدرورپ راب
مناشنب یتسود تخرد ،تسه ترفن هک اجنادب ات
مهنب یمهرم ،تسه تحارج و درد هک اجنادب ات
مروآ راب هب یلدکی و تدحو ،تسا یفاکش و قافن هک اجنادب ات
منک هیده نامیا ،تسا ینیقی یب و کش هک اجنادب ات
منکارپب تقیقح رون ،تسا یتساران هک اجنادب ات
منکفایب دیما زا يوترپ ،تسا يدیماان هک اجنادب ات
.منکارپب رون ،تسا هودنا و مغ هک اجنادب ات
رتشیب هک نک اطع نم هب ار دوخ ضیف !اراگدرورپ راب
نتفای یّلست ات مشاب نداد یّلست یپ رد
نتفرگ رارق مهف دروم ات مشاب نارگید ندیمهف یپ رد و
ندش هتشاد تسود ات مشاب نتشاد تسود یپ رد و
میروآیم تسد هب هک تسا ندرک اطعاب اریز
میریگیم رارق تیانع دروم هک تسا دوخ یشومارف اب
میریگیم رارق ترفغم و تمحر دروم هک تسا ندیشخب اب
.مینکیم دوعص ،نادواج یگدنز هب هک تسا گرم اب و

-   نـیز ترـضح رـضحم رد ی   حیـسم فراـع نـیا هک تشادنپ میهاوخ ،میهن وسکی هب ار نابز رد توافت رگا هک یتسار هب
  .تسا هتخومآ تفرعم و تمکح سرد)ع(نیدباعلا

  رامـش  یـب ياـه هناـشن ،دوخ تمه هب ات تسا ضرف شهوژپ و قیقحت لها رب و تسا نارازه زا ياهنومن نیا ،يور ره هب
 رد یهلا تمکح و نافرعهوکش اب يانب دیدجت و ناکاین گیر هدرم يایحا ریسم رد و دننکفا باتفآ رب ار يونعم كارتشا نیا
  و دـسر  یـم شوـگ هب ناهج ِياج ياج زا يرشبِ نادجو يادن نیا هک تسا ّترسم ۀیام هتکن نیا .دنشوکب یهابت رصع نیا
.تسا"هرابود یشیور و هنوگ رگید یشیازون" هب زورما ِرشب زاین ِرگنایب دوخ نیا
        نـیا هـب و تـسا هـتفگ نخـس دـیدج تـضهن نیا ترورض زا امِ راگزور ِناحلصم نیرتدنمجرا زا یکی ناونع هب ازرت ردام
  ،دـنرب یـم جنر تیونعم و قشعِ نادقف و ییاهنت ،هدارا رقف ،كرد و مهف ِرقف زا هتفرشیپ ياهروشک" :هک دنکیم هراشا عوضوم
."درادن دوجو ناهج رد نیا زا رتکانتشحو ،يرامیب چیه هزورما
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   هـب هـک میاهدرک شومارف هک تسا لیلد نیا هب ،میرادن شمارآ رگا" :هک تسا هدرک هراشا مهم ۀلئسم نیا هب نینچمه ناشیا
."میاهتسباو رگیدکی

      دودـحم تـناید کـی اـی و تـّلم کی و درف کیِ نایز و نایب هب اهنت ،یتوکلم توص و یناحور ۀمغن نیا هک تسناد دیاب
 یسک يارب" :دیامرفیم متسیب نرق رد تیونعم دنمجرا رادهیالط و دنه گرزب ّتلم دیقف ياوشیپ ،يدناگ امتاهم .تسا هدنامن
  هـب حیرصت هب ینادواج مایپ نیا ۀمادا رد وا ."تسا هداوناخ کی ملاع مامت ،تسا هدرورپ دوخ رد ار تنوشخ دوبن ۀشیدنا هک
    تردـق زا ورـین نـیا ؛درادرارق رشب ِرایتخا رد هک تسا ییورین نیرتگرزب ،تنوشخ دوبن" :هک دنکیم هراشا یساسا ۀتکن نیا
     تـباقر ِموـش تـشونرس هـب یتسرد هب وا ."تسا رتشیب زین هدش هتخاس ناسناِ غوبن اب هک هدننکناریو ِياهحالس نیرتّبرخم
  دـنکیم ینیبشیپ یتسرد هب ،دوخ درف هب رصحنمِ يرگنفرژ اب و تسا هدرب یپ نایناهج و ناهج رب رتشیب ۀطلس يارب رمتسم
      رد زـگره هـک دوـب دـهاوخ يراتـشک نآ ۀجیتن راچان ،دبای همادا یتاحیلستِ راوهناوید ۀقباسم رگا هک تسا ملسم رمانیا" :هک
      یـهار .دوـب دـهاوخ یگدـنز تروـص هب یگرم شیزوریپ ،دشاب هتشاد یحتاف ،یلامتحا گنج رگا .تسا هتشادن ۀقباس خیرات
       ِ جیاـتنِ ماـمت اـب تنوـشخ دوـبنِ شور طرـش و دـیق یب و هناروسجلوبق رگم درادن دوجو موش تشونرس نیا زا زیرگ يارب
     ،مفلاـخم نآ اـب نـم هـچنآ" :هک درشفیم ياپ هتکن نیا رب دوخ نایب زا يرگید ِزارف رد ناتسودنه گرزب حور ."نآ ِناشخرد
."دشاب ییاهنِ روظنم و ییاغ فده ،ناسنا دیاب ،نیشام دوخ هن تسا نیشامِ ندرب راک هب ِنونج

  ياـهسفنِ لالخ زا ناوتیم ار یناهجِ حلص يالص و تسا هدش زادنانینط یتیگِ رسارس رد يرشبِ نادجو يادن نیا نونکا
  زا اـهریجنزِ ندیرب هب يدازآ" :هک دنکیم دزشوگ ناهج رسارس رد دوخ ِنادنزرف هب هک دینش »گرزب يالدنام« ةداتفا هرامش هب
."دراد زاین زین نارگیدِ يدازآ هب نتشاذگ مارتحا هب يدازآ .دوشیمن هصالخ اپ و تسد

 نیا تیساسح و تیمها هب ،یتاذ تسارف ِمکح هب و يرایشوه اب زین امِ روشک ِناگرزب هک درک تلفغ هتکن نیا رکذ زا دیابن
   هدرـک دـیکأت" تـیونعم"  و" تـینالقع" نایم دنویپ رب هراومه هتشذگ لاس دنچ یط يربهر مظعم ماقم .دناهدرب یپ ثحابم
    گـنهرف یناـهج ِماـیپ نییبت ياتسار رد ار"یگنهرف و یملع یساملپید" ِشرتسگ ترورض زین مرتحم روهمجسیئر و تسا
  داـّحتا ۀنامز نونکا ،يور ره هب .دناهداد رارق هژیو هجوت دروم نارگید ياهدرواتسد و براجت زا يدنمهرهب و یمالسا-یناریا
    هـب ،رایـسبِ ناـنزهر دوجو اب و رامش رپ ياهتحارج مغر هب ات دشاب .تسا یناسنا يالاو فادها هب یبایتسد يارب یلدمه و
      هـجو نیرتوـکین هـب ار دوـخ یمالـسا و یناسنا فیلکت ،دوش رپ هنامیپ هکنآ زا شیپ و درک تدهاجم هار نیا رد لد و ناج
.مینک ادا ،نکمم

یــتسردـنت ز رـتهب ،هر نیا ردنا يراـمیب   شاب شوخ ،میسن نوچمه یناوتان و فعض اب
یتسمِ قوذِ بنج رد ،یمِ یخلت تسا لهس                   دهاوخب نآِ ردَغ ٌلگ ،دهاکب ناج هچ را راخ

  تـّلم زا یگدنیامن هب و ام نابز زا داتسا ایوگ .دوشیم رکذ نیتشنیا تربلآ هب باطخ رایرهش داتسا مایپ زا یشخب ،نایاپ رد
:دیوگیم نخس نیمز برغمِ ناگرزب و يرشب ۀعماج اب ناریا گرزب
!وت تسشِ زان نیتشنیا
تسین يژرنا زج يزیچ ،مسِج و مِرج هک يداد ناشن
تسالاب َملاعِ عمج ءزج دفاکشیم ات متا
زین فوصت و نافرع ِلها فاکشوم ِمشچ هب
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دنام ار بآِ نیچ يورِ بابح امِ ناهج
مقشعِ بتکمِ لفط هک مه رتفد هدناوخ ان ِنم
.منیب یم حور ِناهج زا یجوم ،مسجِ ناهج
سوسفا رازه دص نکیل و نسحا رازه دص !نیتشنیا

دزاسیم بمب دراد وت ِماهلا و فشک زا فیرح
!... گنج ياهدژا نیتشنیا

درک دهاوخ زاب ار دوخ كانتشحوِ ماک ّمنهج
دش دهاوخ زیربل ناهجِ رمع ۀنامیپ رگد
درک دهاوخ رهق تعیبط زا تبحم و قشع رگد
؟میوگیم هچ
؟دوب دهاوخ لالحمضاِ موکحم افو و رهم رگم
؟دش دهاوخن نودرگ يوس نازیخ رحس هآ رگم
تناماد هب متسد ولگ رد مراد ضغب نیتشنیا
نک ناسناِ مخزِ مایتلاِ ماک هب دوخ ِغوبن

روآ هار هب لد نیگنسِ نادرمناوجان نیاِ رس
!داتسا گرزب يا نک کی تیلم و شیک وداژن
نک نادجو ِيروطارپما تختیاپ کی نیمز
ار يوقت و ملع زج وشم لئاق ناهج رد قوفت
نک یط ار لقعِ ناهج هن رتارف اپ نیتشنیا
ار دمحم و یسیع و یسوم نیبب مهِ رانک
نک امعم نیا ّلح و رادرب ار قشع دیلک
نکاو نهکِلفق نیا ،ملعِ نابز زا دش رگ و
الاب مه زاب نیتشنیا

.نک ادیپ زین ار ادخ



2931 ملع جیورت هتفه شرازگ

681

تمکح و ملع يانبم رب يروآون یلم ماظن
1يدحوم يوسوم ربکا یلع رتکد ياقآ

هدیکچ
      رد شـناد رـب یـنتبم تامدـخ و اـههدروآ رـف، اـهيروانف رازاب هک تسا روظنم نیا هب تمکح و ملع يانبم رب يروآون ماظن
  و نیرـترب .دراد    یـم ناـیب ار یـنف و یـملع درواتسد یتسرد ،تمکح .دشاب رادیاپ تسیز طیحمو یعامتجا تمالس ياتسار
      اـهنآ نیـب هـچنآ و نیـمز و اـه نامـسآ دنوادخ .تسا وگلاتسیز و تعیبط ؛يروانف و یملع يرادربوگلا يارب هویش نیرتهب
    زاـین وـگلا هـب مه ملع .دریگ رارق ملع يارب وگلا و صخاش دیابیم یتسرد نیا .تسا تسرد و قح تسا هدرک قلخ )نوک(
  يرواـنف اهتنا رد و درک یحارط و يرادربوگلا نآ يور زا سپس تخانش دیابیم ار یعیبط ياههدیدپ درکلمعو راتخاس .دراد
  ياـه   هدـیدپ توـکلم و هداـم ناوتب ات دراد ياهتشر نیب و ریگارف ملع و تمکح هب زاین ریسم نیا .دوش هتخاس كاپ و یعیبط
 .دوشیم هیده ناسنا هب راتفر و لامعا يراکزیهرپ رثا رد هک تسا یهلا تبهوم و صاخ یتفرعم ،تمکح .تخانش ار یعیبط
   و یـبرجت موـلع زا ییاناد .تسا اسراپ و اناد ناسنا تسد رد ینعم و ملع رب ینتبم ياهيروانف و يروآون داجیا زمر نیاربانب
     راـب رـگ وـت تـخرد تسا هدش هتفگ هک تساجنیا .دوشیم لصاح تمکح اب هارمه ریگارف و یقیفلت تروص هب یبرجت ریغ
.ار يرفولین خرچ يروآ ریز هب /دریگب شناد
  یعیبطيروانف ،وگلا تسیز،رادیاپ تسیز طیحم،تمالس ،تمکح ،يروآون ماظن،ياهتشر نیب و ریگارفملع :اههژاودیلک

    رد .میـهد رـییغت نآ هـب تبسن هدنیآ رد ار نامشرگن دیابیم دیاش ،میراد سرتسد رد رضاح لاح رد هک یملع و يروانف نیا
    کـی لاـبند دوـش    یـم رازـگرب ناـهج فـلتخم ياهروشک رد هعسوتو حلص تمدخ رد ملع یناهج زور مسارم هکاهزور نیا
  نـیا       اـب .دـننک تیادـه نآ تمـس هـب ار مـلع هدنیآ ریسم هک دنتسه دیدج هیرظن کی ای و هیضرف کی و هاگن کی و شرگن
   نآ و ،تـسا هدز تراـسخ تادوجوم ریاس و ناسنا تمالس و تعیبط ،تسیز طیحم هب زورما تعنص و يروانف هک درکیور
  ،میـنک تسرد ار دوخ هناروانف شرگن رگا و مینک حالصا ار دوخ تخاس تسد دیابیم نیاربانب .تسا ناسنا تخاس تسد زا
  تـعیبط مه قیرط نامه هب میهدیم ماجنا هک یلامعا و مینکیم هک يراک هب تبسن و تسا تشگرب لباق مه تعیبط نیقی هب
.دنکیم راتفر ام اب

       دـیلوت اـم زورـما هـک يرواـنف و مـلع اب نانیمطا روط هب هک تسا یلضعم،یناهج شیامرگ و میلقا رییغت ثحب نونکا مه
     حرـطم هـلاقم نـیا رد هـک یمهم عوضوم .مینک حرطم يدیدج شرگن دیابیم نیاربانب ،]1[دوشیم رتدب زور هب زور مینکیم
    وـن هاـگن نـیا .دوش یناسرعالطا اهروشک ریاس هب ناریا روشک زا رکف نیا رگا تسا مهم رایسب و تسا يدیدج هاگن دوشیم
      رـگید ياهروـشک و نارـیا رد زورـما هـک هچنآ .مینک رارقرب و فیرعت تمکح و ملع يانبم رب دیابیم ار يروآون ماظن هکنیا

. www.ibb.ut.ac.ir/~moosavi:هاگبو؛moosavi@ut.ac.ir ناریا یمالسا يروهمج مولع ناتسگنهرف وضع و نارهت هاگشناد داتسا1
.تسا هدش پاچ زین ملع جیورت هیرشن رد هلاقم نیا
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      هدرـک لیدـبت عارـتخا تـبث هـب ار ملع زا يدربراک ینعی يروآون .تسا يروانف و ملع يانبم رب يروآون ماظن دوشیموگتفگ
  فـیرعت کی هلاقم نیا رد .]2[دهدیم رارق نامزاس ای و درف رایتخا رد یلوپ تورث هک دراد ینوریب رازاب ،عارتخا تبث و تسا

  زورـما .دشاب رادیاپ تسیز طیحم هدنرادهگن و تمالس دیابیم يروآون یجورخ هکنیا نآ و دوشیم حرطم يروآون زا دیدج
  هـکلب ،تسا هدرکن فیرعت شناد يانبم رب داصتقا ای يداصتقا ،یتعنص روشک ار هتفرشیپ روشک کی ،یناهج تشادهب نامزاس
   یلوـصحم دـیاب نیار باـنب .1 دـشاب هتشاد يونعم و یناور و یحور ،یعامتجا ،يدرف تمالس هک تسا يروشک هتفرشیپ روشک
2  زبـس ياـههدروارف و زبس داصتقا ،رگید حالطصا .دزادناین رطخ هب ار نآ و ظفح ار طیحم و هعماج تمالس هک میشاب هتشاد

   دراو ناـیز تـسیز طیحم هب و دشاب تسیز طیحم اب تسیزمه و راگزاس مینکیم هضرع هک یتامدخ و لوصحم ینعی؛تسا
  هرـک یضیرم مینیبیم هک روطنامه .تسا ناسنا دوخ دنیبیم همدص هک یسک نیلوا ،دوش بارخ تسیز طیحم رگا .]3[3دنکن
  و اـه     يرواـنف .دـش تـمکح و مـلع ورـملق دراو دیابیم نیمز هرک تاجن و نامرد يارب .تسا هدرک راتفرگ ار ناسنا ،نیمز
   اـهوگلا نیرـتهب زا یکی .دناسریمن نایز تادوجوم ریاس و ناسنا هب دشاب هتفرگ تأشن تمکح زا هک تامدخ و تالوصحم
    هـک دنتـسه ییایـشا و تادوجوم ،هدیدپ ؛نوک و تسیز .]4[ تسا وگلاتسیز عوضوم تمکح اب يروانف و ملع دنویپ يارب

      و تـسا هدـش هتخاـس تـسرد تـسا اهنآ نیب هچنآ و نیمز ،اهنامسآ رد هچنآ.تسا هدرک قلخ تعیبط و یتسه رد دنوادخ
 دعب و یحارط و يرادربوگلا سپس ،میسانشب لوا .دوش یحارط نآ يور زا سپس ،دینک يرادربوگلااهنآ زا هک دوشیم هیصوت
   هبـش ياـه يرواـنف ات دناهدرک زاغآ یملع هتفرشیپ ياهروشک رد زورما ار ریسم نیا .مینک داجیا ار كاپ و یعیبط ياهيروانف
  دوـجوم یتسه رد هک ياهدیدپ ره هک مینیبیم مینک هاگن یتسه و تعیبط هب رگا .دوش هتخاس ررضمک ای و ررض نودب یعیبط
  هـک شا      هـحیار ،تـسین يداـم طـقف ساـی لـگ .تسا توکلم رگید درکیور و هدام درکیور کی .تسا يدرکیور ود،تسا

      ملع.تـسین هداـم طـقف دراد توـکلم مـه گنس یتح .تسا نآ يانعم ،دنکیم ضوع ار ناسنا یناور و یناحور ياهتلاح
    هـب ندـش کـیدزنیارب .]5[ تسا مک ایند رد زورما4ییاروام مولع هاگن .دزادرپیم نآ تالوحت و هدام عوضوم هبرتشیب زورما
    یـشناد هـب زاـین ام .]4[ یتسه زا هدیرب ملع هن مینک لصاح ار یتسه اب ماگمه5یقیفلت و هدرتسگ شناد دیابیم عوضوم نیا
  هـب .]4  [ میزاـسب یـعیبط يروانف میناوتب نآ يور زا و مینک كرد ار تعیبط ياههدیدپ يانعم ات میراد ياهتشر نیب و هدرتسگ
  مـه دوشیم هیده نایاسراپ  هب هک هژیو و صاخ شناد هب هکلب دیسر دوصقم نیا هب ناوتیمن اهنت ملع نورد زا نانیمطا روط
  یـقیفلت ،يا   هتـشر نیـب شـناد هب زاین هکلب تخانش ار تعیبط ياههدیدپ ناوتیمن یصصخت هتشر کی اب نیاربانب .میدنمزاین
-   يرواـنف و کـین ياـهراک هب ناسنا و دوشیم هتخانش یتسه ياههدیدپ ياهزار و زمر قیرط نیا زا .میراد تمکح اب هارمه
    رگا.تـسا وـکین رایـسب ناسنا درواتسد و لوصحم دریگ رارق ملع ،ریمض رد رگا تمکح.دوشیم تیاده ملاس و بوخ ياه
  يزاـستسایس زکارم دوشیم داهنشیپ عوضوم نیا هب لین يارب .تسا هدش اهیبوخ همه بحاص دوش تمکح بحاص یسک
   و عماـج ياـه    هاگـشناد رد ییارواـم موـلع و وـگلا  تـسیز صوـصخ رد یملع ياهشیارگ ای و یشهوژپ ياههاگشیامزآ و
  لـیلد هب دشاب روحمشهوژپ و عماج ياههاگشناد رد دیابیم تالیکشت نیا .دوش سیسأت و يزیرهمانرب روشک روحمشهوژپ
  تـیقفوم يارب دش رکذ هک هنوگنامه .دنیامن تیلاعف ارگمه تروص هب عونتم یملع ياهشرگن اب اههدکشناد و اههتشر هکنیا

1 www.who.int
3 Green Product, Green Economy
4 Biomimetic Science and Technology
5 Meta-science
6 Integrative Knowledge
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  نوگاـنوگ یشهوژپ و یشزومآ زکارم و فلتخم ياههدکشناد نیاربانب میراد ارگمه ياهتشر نیب شناد هب زاین عوضوم نیا رد
    و یـحارط سپـس دوش يرادربوگلا رتهب دنناوتب ات دنیآ مهدرگ اهنآ لماکت تخانش و یعیبط ياههدیدپ تخانش يارب دیابیم
.میبای تسد یعیبط هبش يروانف تخاس هب ات دریذپ تروص یسدنهم

- هـنوگ هب هک تباید يرامیب هلمج زا تسا هدش مدرم ریگنابیرگ هک تسا دب تعنص زا هدش جتنم ياهيرامیب،رخآ عوضوم
    هـشیر اـما .دوـش   یـم تـباید يراـمیب بجوم ،دنق فرصم هک تسا نیا رب روصت .دنمانیم اهيرامیب زا یلیخ ردام ار نآ يا
 ره .دشاب هتشاد ازس هب ریثأت2 عون هژیو هب تباید يرامیب داجیا رد دیاش شنت هکلب ،تسین دنق فرصم رد طقف تباید یلصا
  ،اـه   هـقرج نـیا و دوـش  یـم لاـعف و داجیا ناسنا ندب رد هقرج دننام دازآ ياهلاکیدار دوش دراو ناسنا ندب هب هک یشنت عون
   زا یـکی ،دوـش یـم داجیا نوگانوگ ياههار زا شنت .دنکیم دشر نوخ و ندب رد دنق و درادیم زاب مزال تیلاعف زا ار نیلوسنا
 يرادهگن رطاخ هب یتعنص ياههدروارف رد هک تسا ازشنت یشیاسکا تالوصحم ای و اذغ فرصم ندب هب شنت دورو ياههار
      هـب تـسا نـکمم ،دـیامن هدافتـسا دح زا رتدایز نادندریمخ زا رگا هک دنکیمن روصت یسک .دوشیم هفاضا نآ تدم ینالوط
       میـساتپ ماـن هـب کـپک دـض یـندوزفا هدام دوجو یتعنص ياهنادندریمخ تالکشم زا یکی .دوش التبم2 عون تباید يرامیب

   ندـب رد و تـسا از  لاـکیدار و یـشیاسکا هدام نیا .دوشیم نوخ دراو هثل هار زا نادندریمخ رد هدام نیا .]6[ تسا تابروس
  یـتقو .دیامنیم یط ار تباید ریسم نامه و دهدیم ییازلیربیف ياهشنکاو ندش يدنق ریسم زا رتدب و دیامنیم داجیا شنت
 هچ و یتاریثأت هچ مینادب دیاب مینزیم كاوسم یتقو میشاب هتشاد هجوت،هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور میئوگیم
  و دـننادب ار لوصحم توق و فعض طاقن دیابیم هدنزاس و ربراک .دیآیم دوجو هب ندب رد نادندریمخ قیرط زا ییاهيرامیب
     هـچ اـب و رادـقم هـچ هب هک دراذگب نآ هارمه ياهتشون دیاب دزاسیم ار نادندریمخ هک یسک .دنیامن یناسرعالطا رگیدمه هب
  اـجک زا نیتالژ هک مینکیمن هاگن .دراددوجو نیتالژ ،یجراخ عون هژیو هب اهنادندریمخ زا یلیخ رد .دوش هدافتسا ییاهشور
 میشاب هتشاد هجوت دیاب .دوشیم دراو یجراخ ياهروشک زا نآ زا یشخب و دوشیم هتخاس تاناویح ناوختسا زا نیتالژ ،هدمآ
  اـب،1  لالـح لوـصحم هک تسا هدش نایب ییاپورا ياهروشک زا یضعب رد .]7[دشاب )لالح(ینوناق دیابیم نادندریمخ نیا هک
  رد ار لالـح لوصحم دیاب .مینیبیم تشوگ رد طقف لومعم روط هب ار لالح لوصحم اهیناریاام .تسا لوصحم نیرتتیفیک
   شهاـگن رتـشیب هک تسا ازيرامیب ياهيروانف و  تعنص تالکشماهنیا .دید كاشوپ ،ییاذغ ،یتشادهب ،ییوراد تالوصحم
  يروآوـن يارب شرگن نیا ،ناسنا تمالس هن دننکیم نییعت یلوپ رازاب شیارب دوشیم هیهت وراد یتقو .تسا يداصتقا و یلوپ
 دراد مه ار یعامتجا و يداصتقا هافر و تسا تمکح ،دشاب تمالس هاگن اب يروانف و يروآون رگا .تسا كانرطخ يروانف و
  رـکف هب دیاب رگید ياهروشک و ناریا روشک رد .مینک لیدبت یتایلمع همانرب هب ار نانخس نیا ات مینک يرکفمه ،مهاب دیاب .]8[
 .منک مک ناهج مدرم زا ار درد مهاوخیم متاقیقحت اب نم:دیوگیم روتساپ .مینک رکف یناهج دیاب ،میشابيرشب هعماج تمالس
       و میـنک لاـسرا ار تاـعالطا یناـهج ،میـسیونب یناـهج ،مینک رکف یناهج دیابیم ؛تسا ملع یناهج زور هک اجنیا رد مه ام
    راـیتخا رد یموـمع و كرد لـباق  تروص هب دیابیم ار یملع بلاطم .مینک مک تادوجوم ریاس و تیرشب يارب ار تالکشم
  .دش دهاوخ تمالس و رادیاپ هعسوت زاسهنیمز ،شناد زا هاگآ هعماج کی .دبای لین تمالس يوس هب هعماج ات تشاذگ مدرم

7 Halal Products
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یگنج ياهشور و تاودا ،رازبا رد يروانف تفرشیپ یناسنا راثآ یبایزرا
1افصم نیرسن رتکد مناخ

هدیکچ
   رثؤـم هناحلـسم ياههمصاخم ؛اهگنج جیاتن و تیهام رییغت رد هراومه دیدج یملع ياهيروانف روهظ ،هتشذگ هدس دنچ رد
   رـظنم زا اـهنآ راثآ رد ياهدرتسگ ثحابم بجوم یگنج ياهشور و اهرازبا هنیمز رد ریخا ياهههد ياهتفرشیپ اما ،دناهدوب

      فادـها يارـب اـهرازبا هدافتـسا تـیاهن رد و دیرخ ،دیلوت ،یحارط يارب یمیمصت ره.تسا هدش یناسنا و یقالخا ؛یقوقح
      راـثآ یـسررب هـب ،هـلاقم نـیا.دنراد یسوسحم یناسنا بقاوع هک ارچ دراد شود هب ار اهنآ نالماع و نارمآ تیلوئسم ،یماظن
  ،يربیاـس ياـهه ـ لمح ،نیـشنرس نودب ياهامیپاوه هنیمز راهچ رد یگنج ياهشور و تاودا و رازبا رد نیون ياهینوگرگد
 روصت ،يرایسب يارب.دزادرپیم نانآ دربراکياهدمایپ و راکدوخ ياهحالس و ،گرم هیوناث و هیلوا ياهرادشه دقاف ياهحالس
  ياـهگنج قفا زا ياهدع یلو تسا»زیگنا ناجیه«یماظن هصرع رد هتفرشیپ ياهيروانف و راکدوخ تاحیلست هدنیازف روضح
.دنتسهساره رد یناسنا هفطاع و لقع روضح نودب
.گنج یناسنا راثآ ،گنج ،يروانف تفرشیپ ،هناتسودرشب قوقح ،نیشنرس نودب ياهامیپاوه:اههژاودیلک

همدقم
  رثؤـم2هناحلسم ياههمصاخم ؛اهگنج جیاتن و تیهام رییغت رد هراومه دیدج یملع ياهيروانف روهظ ،هتشذگ هدس دنچ رد
   رـظنم زا اـهنآ راثآ رد ياهدرتسگ ثحابم بجوم یگنج ياهشور و اهرازبا هنیمز رد ریخا ياهههد ياهتفرشیپ اما ،دناهدوب

   اـهنآ زا یمهـس و دناهتفرگرارق عیسو هدافتسا دروم اهداپهپ دننام اهرازبا نیا زا یخرب .تسا هدش یناسنا و یقالخا ؛یقوقح
 وهعسوت هلحرم رد زونه اما ،دناهتشذگ یلیخت هلحرم زا هک یلاح رد يرزیل و راکدوخ ياههحلسا و هدنگنج ياهتابر دننام
   هناحلـسم ياـههمصاخم يور هب نانآ راثآ ساسا رب دیدج ياهيروانف هرابرد یقیمع ياهماهبا .دنتسه رتشیب یبایزرا دنمزاین
 .دراد دوجو نآ یناسنا بقاوع هژیو هب

     يریگراـک هـب يارـب میمـصت يرظنم زا .دنتسین یناسنا عماوج رد تفرشیپ رازبا يانعم هب ًاموزل دیدج یملع ياهيروانف
       رـه دـشاب یـفنم و تـبثم بـقاوع لماـش نآ یناسنا راثآ يور هب قیمع هعلاطم اب هارمه دیاب یماظن فادها يارب عارتخا کی
      هـب ار نآ نالماـع و نارـمآ تیلوئـسم یماـظن فادها يارب اهرازبا هدافتسا تیاهن رد و دیرخ ،دیلوت ،یحارط يارب یمیمصت
 یقوقح و یقالخا لوصا اب ،یگنج دیدج ياهشور و دربراک نایم شزاس و تسا یعقاو نآ یناسنا بقاوع اریز .دراد شود
       درـیگ رارـق هـعماج رد دوـخ راـثآ و بـقاوع زا رتالاب دناوتیمن ملع هک تسا هداد ناشن یخیرات هبرجت .دوش یقلت مهم دیاب

(Bernad, 2012). رد تـبثم حلـص قـقحت هـب هـک نازیم نامه هب ملع هعسوت هک تشاد رظن رد ار هتکن نیا دیاب ور نیا زا      

nasrin.mosaffa@ut.ac.ir ،نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد رایشناد١
  ياـه  گـنج و اـه شروـش و اهروشک نایم گنج هب دانتسا تیلباق مه هک-onflictCrmed A-هناحلسم ياههمصاخم حالطصا زا رتشیب طوبرم تایبدا رد هزورما2
.دوشیم هدافتسا گنج هژاو ياج هب درادار یلخاد
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  شـق     ن یـفنم حلـص قـقحت رد تـسا نـکمم ،دنکیم کمک یناسنا تینما و تسیز طیحم ،هیذغت ،تشادهب دننام یئاههنیمز
.دشاب هتشادن

:1درک ناونع ریز هنیمز راهچ رد ناوتیم ار یگنج ياهشور و تاودا ورازبا رد نیون ياهینوگرگد یلک روط هب
؛اهداپهپ:نیشنرس نودب ياهامبپاوه دننام اهتومیر کمک اب ،رودهار زا ياههلمح-1
؛يربیاس تایلمع زا یماظن هدافتسا :يربیاس ياههلمح-2
؛گرم يارب هیوناث و هیلوا ياهرطخ دقاف ياهحالس زا هدافتسا-3
.اهتابر ؛هصرع رد دربن يارب اهنیشام طسوت يریگمیمصت :راکدوخ ياهحالس-4

  ياـه   هـصرع هـک دـناهدش هتفریذپ عطق روط هب هزورما و دناهتفرگ رارق هناتسودرشب قوقح هجوت بجوم اهشور و رازبا نیا
3     هداـم ساـسا رـب هناتـسودرشب قوقح هدمع لصا اریز .تسا هدرک دراو قوقح هنیمز نیا هب يدج ياهشلاچ نردم گنج
    رد يداـع مدرـم تـقیقح رد ؛دنتسین هدنمزر هک یناسک زا تیامح يارب2)9491( ونژ هناگراهچ ياهنویسناونک نیب كرتشم
    هـب یقاـحلا لـکتورپ63 هدام رد هناتسودرشب قوقح دعاوق هتبلا .تسا هتفرگ رارق ضرعت دروم هناحلسم ياههمصاخم نامز
   .تـسا هداد رارـق هجوت دروم ار هناحلسم ياههمصاخم رد يروانف تفرشیپ یناسنا راثآ یبایزرا ،)7791( ونژ ياهنویسناونک
:میزادرپیم قوف هنیمز راهچ زا مادک ره رتشیب یسررب هب لاح

نیشنرس نودب ياهامیپاوه :اهتومیر کمک اب رود هار زا ياههلمح-1
.دندوب ربخیب گنج رد اهنآ زا هدافتسا هدنشک راثآ زا دیاش ،دندرک عارتخا ار امیپاوه تیار ناردارب هک ینامز

)Lindqvist ,داد خر3    اـتیلوپیرت رد یناـمثع و اـیلاتیا نیـب گنج رد ،1191 ربماون لوا رد یئاوه ياهنارابمب نیلوا
  ياـه  يرواـنف .درـک نوگنرس یئاوه لئود رد ار یناملآ یئامیپاوه ،يوسنارف يامیپاوه ،4191 لاس رد نآ زا سپ .(2012

 يا  هتـسه ياـه   بـمب اـب یکازاـکان و امیشوریه رد ار نآ جوا و دنداد هعسوت نارابمب يارب ار اهامیپاوه ناوت سپس دیدج
  رد يداـع مدرم رس رب ار دوخ ياهبمب یئاکیرمآ نیشنرس نودب ياهامیپاوه هزورما نرق کی زا رتمک یمک .میتسه دهاش
 (Boyle, 2013 and Williams, 2010).دنزیریم یلاموس ،نمی ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا

 يروآ  عـمج و تراـظن يارب اهنآ هیلوا ياهدربراک و دنتسین داقتنا دروم دوخ يدوخ هب نیشنرس نودب ياهامیپاوه هتبلا
 . (Carpenter and Shaikhouni, 2011)دوب تاعالطا
  .دـنراد ار داپهپ يروانف هیکرت ،یبونج هرک ،هیسور ،لیئارسا ،ناریا ،ایناتیرب ،هسنارف ،نیچ ،اکیرمآ زاهتشذگ رضاح لاح رد
      .دراد دوـجو اـهنآ زا هدافتـسا هراـبرد يداـیز ياهشسرپ .دننکیم یگنج هدافتسا اهنآ زا لیئارسا و ایناتیرب ،اکیرمآ اهنت اما

Cohen, 1996. و Boot, 2006هب دوش هعجارم رتشیب تاعالطا يارب1
   تکرـش گـنج رد میقتسم هک یناسک اب :دننک تیاعر ار بتارم نیا مکتسد هک دنفلکم نامصاختم زا کی ره،ونژ ياهنویسناونک كرتشم3 هدام1 هرصبت ساسا رب2
    گــنج هــب رداـق يرگید تلع ره ای تراسا ای مخز ای يرامیب تلع هب هک یناسک ای ،دنشاب هتشاذگ نیمز هـب هحلـسا هـک یحلـسم ياهورین دارفا مامضنا هب دنرادن
      راـتفر تیناـسنا لوـصا اـب دـشاب نآ هباـشم تلع ره ای بسن و لـصا ،سنـج ،هدـیقع ،گـنر ،داژـن زا یشان هک یضیعبت هنوگچیه نودب لاوحا همه رد دیاب ،دنشابن

 لاکـشا مامت هب لتق هلمج زا یندب تیمامت ای تایح هب همطل-فلا:دوب دهاوخ و تسا عونمم ناکم ره رد و نامز ره رد الاب روکذم صاخشا دروم رد ریز لامعا.دوش
      هـب هـک یهاـگداد مـکح نودـب مادعا و تیموکحم-د ریقحت هلمج زا صاخشا تیثیح هب همطل-ج ؛يریگناگورگ-ب رازآو هجنکش ،هنامحریب راتفر ،ندز مخز ،نآ

.دننادیم يرورض ندمتم للم هـک دشاب یئاـضق ياهنیمـضت عماج و دشاب هدش لیکشت حیحص تروص
3 Tripolitaniai
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     درـبن هنحـص زا ینالوـط هلـصاف ياهشور زا هدافتسا هلئسم .دنشاب رضم ایو هدنهديرای دنناوتیم يرگید رازبا ره دننام
 رود میقتسم روط هب ،دنتسه ریگرد هدنمزر هک یلاح رد ندید همدص زا ار نازابرس یفرط زا .تسا حرطم رتشیب گنج يارب
   رتـشیب درـب  یـم نیـب زا ار يداع مدرم ،هابتشا يریگفده اب زیامت نودب هک ینامز و اهنآ دربراک راثآ رگید يوس زا .دنکیم
:)dranreB,2012(دراد دوجو ریز دراوم زا یئاههغدغد مه نیمه يارب .تسا هجوت دروم

؛هلئسم تیعقاو و قافتا یگنوگچ زا نتشادن نانیمطا :فلا
؛دربن هصرع زا نازابرس يرود یعقاو ریثأت هرابرد ماهبا : ب
؛فلتخم عبانم زا ضقانتم رابخا ،مدرم رب صخشم روط هب اهحالس تاریثأت هرابرد تیفافش نادقف :ج
.رود هلصاف اب اهحالس دربراک راثآ هرابرد تداهش و تیفافش يارب دیدج ياهيروانف زا يدنمهرهب یگنوگچ :د

   هدافتـسا و یـللملا    نیـب و یـلخاد قوـقح رد نآ ندوـب ینوناق يور نیشنرس نودب ياهامیپاوه هرابرد يراج ثحابم رثکا
   هـک تـسا زیاج یقالخا رظن زا ایآ .تسا یللملانیب هناتسودرشب قوقح بوچراهچ رد یگنج ياهحلسا ناونع هب نآ یقالخا
      ؟تـسیچ ناگدـنمزر و يداـع مدرـم ناـیم صیخشت رایعم ؟میهد رارق فده دروم ار نمشد یلرتنک تومیر اب و رود هار زا
 اهنآ دربراک قطانم رد ناکدوک و نانز هژیو هب يداع مدرم هب همدص و فده رد اهداپهپ ياههابتشا زا يددعتم ياهرامآ هزورما
    ناتـسکاپ رد نوـنظم ياـه  تـسیرورت دـنمفده نتشک ؟درک لیلحت هنوگچ ناوتیم زین ار شسرپ نیا نآ رانک رد .دراد دوجو
,Brunstetter, 2011 and Williams) ؟      يدـمع یـشکمدآ اـی دوـش یـقلت لـلملانیب قوقح ياضاقت بولطم دروآرب

2010)

يربیاس تایلمع زا ماظن هدافتسا :يربیاس تالمح-2
   يرتویپماـک ياـه   هناماـس هـب هوقلاـب دناوتیم ضراعت فرط کی هک دوشیم طابنتسا نینچ يربیاس تایلمع یخرب نایم زا
  بیـسآ    و دـنراد هـیکت یماـظن ناـکرا نآ رد هک يربیاس ياهراتخاسریز يراکتسد و رتلیف لاثم يارب .دنک هلمح رگید فرط
  دنتـسه هلمح دروم یماظن فادها هک ینامز یندم ياهتخاسریز تسا نکمم نینچمه .دنوریم نیب زا ای و بارخ ،دننیبیم
.دنریگ رارق بیسآ دروم زین

     لرـتنک هـیلع يربیاـس ياـه    هـلمح یـنف رـظن زا هـک دیآیم رظن هب .تسین صخشم يربیاس گنج یناسنا بقاوع دروآرب
 ییاههلمح نینچ تسا یعیبط و دنراد ياهتخانشان راثآ ياهتسه ياههاگورین ،اهدس ،لقنولمح ياههکبش رگید و اههاگدورف
.(Singer and Friedman, 2013)دنشاب هتشاد عیسو حطس رد هناتسودناسنا بقاوع دنناوتیم

گرم يارب هیوناث و هیلوا ياهرطخ دقاف ياهحالس زا هدافتسا-3
   راـک هـب نمشد نتخادنا ناوت زا يارب رتشیب تقیقح رد و دنرادن گرم هب رجنم يروف راثآ هک یئاههحلسا زا هدافتسا عوضوم
 لامتحا اب هک دنکیم فیرعت یئاهحالس ناونع هب صخشم روط هب ار اهحالس نیا وتان .تسا هدرتسگ ثحب دروم زین دوریم
  .دـنبای   یـم هعـسوت و يزـیرحرط تسیز طیحم و دارفايارب هتساوخ لباقریغ رطخ لقادح اب و رمتسم همدص ای و نتشک مک
            وـحم اـت تـسا نمـشد نتخادـنا ناوـت زا رـب هـیکت و دنتـسه فـیرعت نـیا اب یهباشم رصانع لماش زین رگید فیراعت رثکا
.(Dando, 1996)وا
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  زاـگ ،بآ راشف دننام نآ رتیمیدق عاونا .دنراد ار نتخوس نودب ندب تسوپ رد درد و امد داجیا ،اهحالس نیا لاثم روط هب
     و دـندرک هدافتـسا وکـسم رتأـت رد نچچ نایشروش هیلع زاگ زا یسور ياهورین ،2002 لاس ربتکا رد .تسا هریغ و روآکشا
     زا يریگوـلج يارـب يرایـسب یـقالخا نیزاوم نیمه و یقوقح فیاظو هزورما .(BBC,2002) دنروآرد ریخست هب ار لحم
    حرـطم یـصوصخ ياـه   تکرـش دـننام یـللملا  نیـب تراـظن لباق ریغ هک یئاهداهن تسد رد هژیو هب اهحالس نیا زا هدافتسا
.دوشیم

اهتابر ؛هصرع رد دربن يارب اهنیشام طسوت يریگمیمصت ،راکدوخ ياهحالس-4
 هک داد ناشن ار یقارع زابرس جنپ ،CNN یناهج هکبش نیبرود ،1991 لاس رد سراف جیلخ رد گنج ياهتعاس نیرخآ رد
      گـنج رد دـعب هـهد کـی زا شیـب .دوب تابر کی طسوت نازابرس هرصاحم شیامن نیلوا نیا .دندش هرصاحم ینیشام طسوت
  هـک تسا یقالخا ًالماک رکفت نیا درک هدافتسا دوخ نمشد نازابرس هیلع هصرع رد تابر0005 زا اکیرمآ شترا ،قارع يدعب
  یـللملا نیـب هتیمک رظن زا .(Economist, 2012)دشاب هتشاديریگمیمصت هزاجا اهناسنا گرم و یگدنز هرابرد دیابن تابر
   دوـجو یناـسناریغ ریگمیمصت تاودا زا هدافتسا زا يریگولج یقوقح و یقالخا فیاظو ،عوضوم نیا رد لاعف1هحلسا لرتنک
 رــظن رد نارــیگ   میمــصت یناــسنا درــکلمع تــیوقت يارــب ار عباــنم هعــسوت و یــسدنهم تاــقیقحت و شــناد دــیاب و دراد
     نـیا .درـک تـیاعر ناوـتیمن راکدوخ ياهنیشام اب ار تلادع هک تسا نهربم هتکن نیا .(Altman et al., 2009)تفرگ
 یناسنا عیاجف راکدوخ ياهنیم ،راکدوخ ياهگنفت .تسا صاخشا تسد رد اهنآ لرتنک هک دنتسه اهتومیر زا رتارف اهرازبا
. (Singer, 2009)دنروآیم راب هب
02 یم مایس رد     هـب راـکدوخ ياـه حالـس هرابرد ار شرازگ نیلوا هنارسدوخ و ییاضقارف ياهمادعا هژیو ياهرگشرازگ ،31
  تاحیلــست نــیا يریگراــک هــب يارــب »یقوــقح بوچراــهچ«داــجیا راتــساوخهــک دــندرک لاــسرارــشب قوــقح ياروــش
  قوـقح نیناوق تحت راکدوخًالماک تاحیلست هوقلاب رثا يارب هدنیازف ياهینارگن ربشرازگ نیا .(HRC/A/47/23)دندش
01  رد رـشب قوقح ياروشهدنیآ سالجا .دزرویم دیکأت هناحلسمياههمصاخم رگید نامز رد مه و گنج نامز رد مه رشب
.دهدیم رارق یسررب دروم تایح قح يارب يدیدهت ناونع هب ار عوضوم نیا زین4102 نئوژ

دعاوق و لوصا نیودت موزل
  نـیا .دنتسه ناهج رد یقالخا و یقوقح ،یملع يدج ثحابم بجوم هزورما ،قوف هنیمز راهچ ره ،دش ناونع هک يروطنامه
  و تاودا هـنیمز رد دشاب هتشاد دربراک دراوم همه هب هک يدعاوق و لوصا دیاب هک دراد دوجو رگید نامز ره زا رتشیب شیارگ
  تـیاعر و بیوصت ،نیودت اهشور و اهرازبا نیا تیدودحم يارب یللملانیب ياههمانتقفاوم .دبای هعسوت یگنج ياهشور
.دوش

  ياـهتکرش ،عماوج نورد رد یموق ياههمصاخم هب یتنس تروص هب اهروشک نیب زا هناحلسم ياههمصاخم تیهام رییغت
  ،اـه       يرـیگرد رد ناـکدوک و ناـنز هژـیو هـب يداـع مدرـم ندش ینابرق تعسو و نارالاسگنج و نارودزم،یتینما یصوصخ
 ,VanCreveld( و )(Kaldor, 2012; Gurr, 2002     تـسا هدرـک داـجیا قوـف ياـه هـنیمز رد ار یفعاضم ياهشلاچ

          جیورـت .دـشاب اـشوک اـهنآ ندرـک دودـحم ياتـسار رد دـیاب اـه      هـنیمز رـگید دـننام یناـهج هـعماج تـسا یعیبط .(2008

1 International Committee for Robot Arms Control
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     یقوـقح و یـقالخا تـیوقت هـب رداق هک یناسنا يریگتهج اب ياهحرط فرط هب يروانف هعسوت رد هدنیآ ياهيراذگهیامرس
 اهنآ یلو ،دناهدرک تیرشب هب ياهدنزرا تامدخ اههنایار ،کشیب هک یلاح رد .تسا مهم هنیمز نیا رد ،دشاب اههمصاخم هرادا
   تالاـیا هـک درـب دای زا دیابن .دنهدیم لئاسم هب يروف و عیرس ياهخساپ دوخ ياههمانرب يارجا يارب اهنآ .دنتسه حور دقاف
   هـنیمز رد هـک تسا هداد روشک نیا هب ار تصرف رما نیا و تسا هدوب اهشور و تاودا نیا زا هدافتسا ماگشیپ اکیرمآ هدحتم
  و یـسایس یشخبرثا جیاتن هب ار اهتیقفوم هک تسا هتخاسن رداق ار روشک نیا اما .دشاب هتشاد زایتما اهگنج ياهشلاچ مهم
  راـنک رد  .تـساه     ناـسنا زا تـیامح مـهم عوـضوم کـی اهحالس نیا دربراک یقوقح تیدودحم هب هجوت .دنک لیدبت یناسنا
 یبوچراـ ه   چ هـب ناوـتب اـت دشاب لماکت و تفرشیپ دهاش دیاب زین یقوقح و یقالخا يریذپتیلوئسم دنیارف ،يروانف تفرشیپ
.تفای تسد نانآ زا هدافتسا يارب صخشم يدربهار و نیعم

 .تسا رابتنوشخ راتفر و تنوشخ گنهرف شرتسگ رد نآ شقن و یگنج یئوئدیو ياهيزاب زا هدافتسا عویش ،رگید هتکن
    هناتـسودرشب قوـقح تـیاعر زا یلاخ هصرع کی رد ار یلایخ نمشد ،اهنآ اب يزاب ماگنه .دنتسه اهملیف نیا ناینابرق ،اههچب
 Clarke, Rouffaer) دـنک   یـم کـمک تنوـشخ گنهرف جیورت هب هناتسودرشب دعاوق نودب يزاب نیا .دنهدیم رارق فده

and Sénéchaud, 2012). داد رارـق تباـصا دروـم ار نارگید ناوتیم یلوصا تیاعر نودب و يروف نآ رد هک یگنهرف.    
.درک راتفر لوصا و دعاوق نودب ناوتیم هک یگنهرف شرتسگ ینعی

  يریگهجیتن
  مـهم زین يزاسگنهرف نآ رانک رد اما درادن دوجو یکش نآ تیاعر و یقوقح نیزاوم و تایبدا دیلوت ،نیودت تیمها رد هتبلا
  ،هتـشذگ رد هناتسودرشب قوقح.دشاب یقالخاریغ و یناسناریغ لمع ره يارب هدنرادزاب لماع دناوتیم هک يزاسگنهرف .تسا

  رد هزورـما نآ یعقاو يارجا هک مینادیم اما ،دنکیم کمک دارفا زا تیامح رد نودم هچ و یفرع تروص هب هچ هدنیآ و لاح
     هـب و یـتینما یـصوصخ ياـهتکرش ،يزاسهحلسا ياههناخراک دوس ،گرزب ياهتلود رد هژیو هب یسایس ياهمیمصت ورگ
      عـماوج نیـب یناـهج هیامرـس نیرـتكرتشم هک ملاع نادنمشناد هکنیا مهم .تسا رگید رصانع و تیوهیب نارودزم يریگراک
  و دـنهدن هعسوت ار یناسنا قالخا نودب ملع و دنیارایب و دننز کحم تیناسنا و قالخا اب ار دوخ عارتخا و رکفت راثآ ،دنتسه
 یلیخت هن و يزاجم هن رگید ،نیون ياهيروانف ناهج.دننک یبایزرا ار دیدج ياهيروانف تفرشیپ يریذپهبساحم و تیلوئسم
.دنوشیم ناعونمه یتسین و گرم بجوم هناحلسم ياههمصاخم رد اهنآ.دنتسه
  يارـبییاه  روـصت نیـنچ و تشاد قلعتنآلاثما و ییامنیس ياهملیف هب راکدوخ تاحیلست و هتفرشیپ ياهيروانف ،ینامز ات
  روـضح نودب هناحلسمياههمصاخم و گنج زادنامشچ زا ساره يارب یعورشم لیالد ،هزورما اما .دوب زیگناناجیه يرایسب
  ياراد و ،یناـسنا يریگمیمصت هوق دقاف ياهيروانف تسد هب راب تنوشخ دادخر نیا ندرپس و یناسنا هفطاع و لقع يورین

  راـنک رد ملع تفرشیپ .گنج رابنایز تارثا دیدشت ات رتویپماک دیلک کی اب راتشک ندش یکیناکم زا ؛دراد دوجو اطخ بیرض
   و رـما ناراکردـناتسد هغدغد تابجومرضاح لاح رد هک دراد هارمه هب زین ارییاهرطخ نینچ ،هصرع نیا رد رایسب يایازم
   هدروآ مهارـف ار اـه يرواـنف نیا راثآ واهرطخ شهاک يارب ییاهراکهار نینچ مه و اهبوچراهچ ،نیزاوم نیودت هب لاغتشا
.تسا
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حلص و ملع
1یمیقتسم مارهب رتکد ياقآ

  عیاـجف رد ملع شقن .تسا ملع لوصحم نفورکیم نیا .تسا هدروآ دوجو هب ار ییاههقیضم مه و تاناکما ام يارب مه ،ملع
    .دراد طاـبترا مـلع اـب یعون هب یفنم ای تبثم زا معا يرادیدپ ره هک يروط هب تسا زراب ...و یمانوس ،اهگنج دننام یناسنا
     مظنـم تخانـش يرـیگیپ نآ هـفیظو هک تسا یعامتجا یهاگآ زا یلکش ملع" مییوگب دیاب ،مینک فیرعت ار ملع میهاوخب رگا
    هـعماج و تـعیبط مییوـگ  یـم یـتقو".تسا لمع رد اهنآ دربراک یگنوگچ فشک و هعماج و تعیبط رب مکاح یملع نیناوق
  یـطیحم مه و  میتسه هعماج رد هک اهناسنا زا ياهعومجم ناونع هب ،عمج رد مه ام دوخ .دراد دوجو هک يرادیدپ ره ینعی
   مـلع تـفگ ناوتیم هک يروط هب تسا یتیعقاو ملع ندوب يدعب دنچ .دنتسین ملع زا جراخ مادکچیه اهنیا ،میتسه نآ ردهک
  و تـسا ازلکشم مه ملع نیا ربانب .تسا ملع رد زین لکشم نآ لح هار ،دنکیم داجیا لکشم رشب يارب یهاگ هکنیا نیع رد
.تسا زین زاسهراچ لاح نیع رد
    شنـیب و يژولوئدـیا زا غراـف ،ملع .درادربرد ار یلومشناهج ،تیفافش ،تینالقع ؛یملع ياهشزرا دننامییاههصیصخ ملع
       ثـحب میتـسه هـجاوم نآ اـب هـک یلئاـسم زا یکی ،دریگن رارق یملع تخانش بوچراهچ رد هک تسین يرادیدپ چیه .تسا
   نـیا رـب .دریگ رارق هدافتسا دروم دناوتیم اهنیا ود ره و تبثم راب مه و دراد یفنم راب یلیالد هب مه هک تسا ياهتسه يژرنا
      و ناـمز رد یـتارییغت تـفایرد و نتخانـش يارـب تسا یکحم ملع عقاو رد دشاب هتشاد دناوتیم مه ییاهدرکراک ملع ساسا
  و یـع  یبط ياهرادـیدپ يور میناوـت یـم یملع تخانش اب .دهدب اهرادیدپ هب ماگنه دوز رادشه دناوتیم ملع نینچمه .ناکم
  رازـبا ،ملع .مینک مادقا ناشیفنم راثآ زا نتساک ياتسار رد مک تسد ای میوشب اهنآ يریگلکش عنام ای میراذگب ریثات یعامتجا
  .دروآیم دوجو هب ار تالضعم و تاناکما هک تسا طابترا نیا و تسا هعماج اب طابترا يرارقرب
- تبـسانم ای و حلص لثم )یللملانیب–یلخاد( یعامتجا ياهرادیدپ رد هک دهدیم هزاجا ام هب ملع تیعضو و اهدرکراک نیا
 .میراذگب رثا رگید یعامتجا ياه
         ،تـسا نآ لـصاح گـنج هـک یتیعـضو عـقاو رد هـک تـسا نیا شیانعم ،تسا توافتم ياهرازبا اب یساملپید همادا ،گنج
  ياـهتبسانم رد هعماج کی ياضعا هک یتیعضو رگید ترابع هب ای دشابن گنج هک یتیعضو .تسا صاخ ياهرازبا لوصحم
  ،یـللملا    نیـب هـعماج رد اـجنیا .مییوـگ   یـم حلـص ار دـننک نیمأت ار ناشدوخ ياهزاین دنناوتب هک دنربب رس هب يزیمآتملاسم
   مـلع اـب دناوتیم هجو هس زا عقاو رد یساملپید .دنک کمک تیعضو نیا يرارقرب رازبا ناونع هب دناوتیم هک تسا یساملیپد
 نیب هطبار زا رگید لکش کی .دهدیم لکش یساملپید هب ملع هک ییاج ینعی یساملپید رد ملع ،اهنآ زا  یکی دنک ادیپ طابترا
 و تسا تادوارم رد ناشیاهزاین نیمأت يارب اهتلود نیب زیمآتملاسم طباور يرارقرب يارب يرازبا ناونع هب یساملپید و ملع
       اـب اـت درـیگ رارـق یـساملپید رازـبا ملع دوخ و دنک هدافتسا رازبا ناونع هب شدوخ راک دربشیپ يارب دناوتیم ملع یساملپید
 .دشاب رادروخرب حلص زا هک میوش ورهبور یناهج
   رـیغ تیعـضو هب ندش لیدبت ای ندش هتسکش رطخ ضرعم رد .تسا رطخ ضرعم رد یعامتجا رادیدپ ،اهروشک نایم حلص
            حلـص نـیاً الـصا هـک میـنک ادـیپ حلـص رادـیدپ زا یـنورد یتخانـش دـیاب میشاب هتشاد رادیاپ حلص میهاوخب رگا .زیمآحلص

نارهت هاگشناد داتسا1
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   دوـجو هـب ار نآ یلماوع هچ ،مینک هلباقم رطخ اب هنوگچ و دریگیم رارق رطخ ضرعم رد و دیآیم دوجو هب هنوگچ؟تسیچ
   هـعماج ياـضعا يارب بسانمتیعضو نآ هک داد رارق یتیعضو رد ار رادیدپ نیا ناوتیم یلماوع هچ زا هدافتسا اب و دروآیم
   نیـب دـهد یـم جاور ار ملع نیا هک یشزومآ و ملع هک تساجنیا .دننک نیمأت ار ناشدوخ ياهزاین دنناوتب هک دشاب یللملانیب
  هـنوگچ و مینک دروخرب نآ اب هنوگچ مینادب هک دوشیم حلص تخانش يارب  يرازبا ملع عقاو رد دنکیم ادیپ دربراک اهتلود
      تمدـخ رد درـیگ رارـق نادـنمروز تردـق تمدخ رد ملع هکنیا ياج هب هک میسریم ییاج هب و مینک تیوقت و ظفح ار نآ
.دوش مکاح اهتلود طباور نیب حلص رادیدپ و دشاب مرن تردق
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مکی و تسیب نرق رد بآ ياهشلاچ و هناقالخ ییازفامه شزرا یسدنهم
1یماما نارماک رتکد

     رد هـک میدـید تـسا هـناقالخ يرادیاپ رهظم هک سبط یکیدزن )یسابع دس( هدش هتخانش رتمک یخیرات دس هرابرد ار یملیف
     شیـپ لاـس دـصشش اـم ناردپ طسوت هک ياهناقالخ حرط دیدرک هدهاشم هچنانچ ،درک دهاوخ ینایاش کمک ثحب تفرشیپ
   لـگنج ،دـس نیا دننک ثادحا ار يدس دنتساوخیم .درک کمک نپاژ رد یطیحمتسیز هعسوت لکشم لح هب دوب هدش عادبا
  دـنچ لاس یس تسیب ره بآ اهنت و دندرک هدافتسا یسابع دس هدیا زا اهنآ و دندوب فلاخم مدرم و دربیم بآ ریز ار ییابیز
  لئاـسم میناوتب هک تسه ییاهلحهار ،میشاب قالخ رگا نیاربانب .دوشیمن بارخ بآ رتم دنچ نیا اب لگنج و دیآیم الاب رتم
.تسا ملیف نیا مایپ ،عوضوم نیا تقیقح رد و میهد یتشآ مه اب ار رادیاپ هعسوت و یطیحمتسیز

  ار یـسدنهم دوشب اهنآ نایم رد دیاش »هعسوت و حلص ،ملع« تسا ییابیز ناونع ،منک نیسحت ار شیامه ناونع ادتبا رد دیاب
         و دوـبمک ،دـش هراـشا مـه وکـسنوی ملیـف رد و دـنک لیدـبت هعسوت هب ار ملع دناوتیم هک تسا یسدنهم عقاو رد ،تشاذگ
.دنشاب هتشاد ییازفامه مه اب و دنک کیدزن مه هب ار اهروشک دیاب بآ ياهشلاچ

   شیازـفا اـب هطبار رد صوصخ هب بآ عبانم رادیاپ هعسوت زا دنترابع،میراد بآ عبانم رد هک یمهم ياهشلاچ تقیقح رد
      ناـفوط راـچد هـک نیـپیلیف دـننام دراد ام يارب يدج ياهشلاچ اهبالیس و اهیلاسکشخ تیریدم ،ایند رد تیعمج دیدش
  اـه بالیـس ياهتراسخ لاس هب لاس مینکیم هدهاشم ،مینک هاگن ار اهبالیس رامآ رگا تقیقح رد و دوب هدش يدیدش رایسب
 میتسه ههجاوم اهنآ اب هک دراد دوجو يدج رایسب ياهتیعطق مدع ،تسا اهتیعطق مدع رگید هلئسم و دوشیم رتشیب ایند رد
   تـسا يدـج رایسب شلاچ رادیاپ هعسوت و مینک نیمأت ار زورما تیعمج زاین میناوتب ام هکنیا میاهدرک قیبطت اهنآ اب عقاو رد و
    هـک تـسا هـیمورا هچایرد زور هب یلیخ هنومن .دنکیم دیدشت ار اهتیعطق مدع هک تسا یگرزب رایسب تیعقاو میلقا رییغت و
      لاـس زا ًاـعقاو ؟تـسا یـسانشراک راـک عوضوم نیا ایآ هک تسا نیا هتکن .دوش یطیحمتسیز هعجاف کی هب رجنم دناوتیم
       نوـنکا دیاـش میدوـب هدـش عوـضوم رـیگرد رتدوز رگا میدشیم زور هب ریخا لاس ود یکی نیا رد دیاب طقف ،3102 ات4891
     یعـس دـیاب تـقیقح رد دـنک کمک دناوتیم هک تسا ییاهثحب و تسا هدش حرطم یقطنم ییاههدیا .میتشاد يرتهب طیارش
.دراد زاین روشک مزع هب هک مینک لح هزوح دوخ رد ار هلئسم مینک

      رد ،دراد اـم يارـب ار يدـج رایـسب شلاـچ بالیس ثحب .میتسه هجاوم دودحم شناد و هدیچیپ رایسب رایسب تعیبط اب ام
  یبوـنج ياقیرفآ رد ینوگنوش دس ،تیعطق مدع اب طابترا رد .تسا هدمآ )5002 لاس( یگدنراب رتم1 ،تعاس42 یط یئبمب

.دوب هیناث رب بعکم رتم5421 نآ زیررس هک دوب هدش یحارط
     ار یـنحنم دـیاب يدـج ياـهشلاچ نیا يارب و میراد يدج ياهشلاچ هک تسا نیا مایپ .تسا عماوج هعسوت ،رگید لکشم
     اـم طیارـش نـیا اـب .دنتسه دیدج تارییغت اهنیا مادکره ،میراد ار لیابوم رخآ رد و نفلت دعب فارگلتادتباً الثم .مینک ضوع
     و نتـب زا .میـنک راـک يرازـفا مرـن دیاب و دنتسه راک دیلک اهنیا .میورب یقیبطت تیریدم و ياهزاسریغ ياهشور فرط هب دیاب
     گنهاـشیپ حوـن ترـضح ،بالیـس هنیمز رد یساسا راک نیلوا ،مینک هاگن خیرات هب رگا .میورب ییاناد تمس هب دیاب روتومرآ

فیرش یتعنص هاگشناد داتسا1
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  نالا و دوـب یحو ،یلصا طابترا عقاو رد .تسا هدوب یلاسکشخ تیریدم گنهاشیپ فسوی ترضح ای و دوب یقیبطت تیریدم
.میبایب قیبطت نآ اب و مینک ینیبشیپ ار متسیس میناوتیم و میراد ییاهکینکت هک تسه یطیارش

  ناـج تاجن يارب ،درکن اکتا اههزاس هب و درک ییاسانش ار کسیر و تفایرد ار بالیس رادشه ،حون ترضح لاح ره هب
.تفرگ رظن رد ار یطیحمتسیز لئاسم و درک مادقا مدرم

 نآ فده هک تساهتیعطق مدع اب هلباقم رد هنیهب يریگمیمصت يارب هدنوشرارکت و هتفایراتخاس يدنیارف ،یقیبطت تیریدم
  يرازـبا ،یقیبطت تیریدم .میراد متسیس شیاپ يارب يوق رازبا هزورما .تسا متسیس شیاپ اب نامز یط اهتیعطق مدع شهاک
.دوریم راک هب زین متسیس نآ هرابرد يریگدای يارب هکلب متسیس کی رد رییغت يارب اهنت هن هک تسا

     نیـب یلداـعت میناوـتب اـم هک تسا نیا شلاچ .میریگب دای دیاب ام و دنتسه هدیچیپ رایسب یعیبط ياهمتسیس مینک لوبق دیاب
   هـب یـنعی ،میسرب زورما شناد هیاپ رد یجورخ نیرتکچوک و نیرتهب هب یبایتسد و هدنیآ رد تیریدم دوبهب يارب شناد بسک
  تراـبع هک ،دهدیم ناشن ار يدراوم یقیبطت تیریدم هخرچ .میشاب هتشاد نزاوتم تدمهاتوک و تدمزارد عفانم میناوتب یعون
    قـیبطت و هدافتـسا ،لـیلحت ؛میـنکیم شیاپ هرابود و میهدیم ماجنا ار اهمادقا ،مینکیم شیاپ و ینیبشیپ ار یتایلمع زا تسا
   یناتـساب ياـهندمت رد ناوتیم ار یقیبطت تیریدم یخیرات هنیشیپ .مینکیم رارکت ار هخرچ هرابود و میریگیم دای و مینکیم
   کـیردرف هـک تفای یملع تیریدم هدیا رد ناوتیم ار یقیبطت تیریدم موهفمأشنم نالک تروص هب راب نیلوا يارب و ،تفای
.دوب نآ هئارا ماگشیپ متسیب نرق لیاوا رد رولیت

 اب نادنمشناد و ناریدم ،ناریگمیمصت طسوت یعیبط عبانم تیریدم یشزومآ ياههاگراک رد"یقیبطت تیریدم" ترابع سپس
.تسا هتفای لماکت تیعطق مدع و يدیلک ياههیضرف فشک يارب يراتخاس يزاسهیبش ياهلدم يور زکرمت

   نآ راـنک و میزاـس  یـم هزاـس يا   هـعومجم اـم دـنتفگ یـم شیپ لاس03 بالیس هرابرد ،بآ عبانم ياهثحب رد عقاو رد
04   سیئوـس .دـنداد ماجنا یسیئوس نادنمشناد ارتکرح نیلوا .مینکیم هدافتسا لمکم ناونع هب نازرا ياهزاسریغ ياهشور
 نارهت رد .دراد دس کی عبرم رتمولیک002 ره .تسالاب رایسب دس کسیر ظاحل زا .دراد گرزب دس002 و عبرم رتمولیک رازه
  تاـیلمع و يا هزاـسریغ ياهشور هک دندرک حرطم ار اهدس رد ینمیا دیدج هفسلف اهنیا .میراد دس ات4 ای3 طسوتم روط هب
.دوب تیمها زئاح ناشیارب يرارطضا طیارش رد

 لاس هن یط .دش حرطم بالیس تیریدم ياهزاسریغ ياهشور هورگراک )یشکهز و يرایبآ نویسیمک( يد يآ یس يآ رد
 يا    هزاـسریغ شهاـک يارـب ار ینتلوـب ،1002  لاـس رد گرزب ياهدس یللملانیب هتیمک دعب .دندرک پاچ ییامنهار باتک ،راک
     هاـگراک نـیا رد و رازـگرب بآ تالـضعم ياهزاسریغ ياهشور هرابرد ار یهاگراک ،وکسنوی سپس .درک پاچ اهدس کسیر
  ياـه    شور هـکنیا هاگدـید نالا و تـسا هدـش     یـم حرـطم نازرا لـمکم ناوـنع هـب ياهزاسریغ ًالبق هک درک حرطم ار ياهدیا
.دوشیم ياهزاس ياهشور لمکم عقاو رد هک تسا ياهزاس ياهشور روحم ياهزاسریغ

    رـشتنم بآ عباـنم ياـه هژورـپ يزیرهمانرب يارب یقیبطت تیریدم مان هب ار یباتک ،اکیرمآ شترا یسدنهم هتسر،4002 لاس
  نوـنکا ،دوب ياهزاس ،رازبا .تسا اههژورپ متسیس نالا ،دوب هژورپ هب دودحم ،یتنس یحارط هک دوشیم نایب باتک نیا رد .درک
  .تسا ياهزاسریغ

    نوـچ ،تـسا هـظحالم لباق نالا ،دوب مک کسیر ییاسانش و تسا تدمزارد تیریدم يور نالا ،دوب ثادحا يور زکرمت
 لیدبت( يراگزاس ،داعبا یمامت رد تیعطق مدع شریذپ :زا دنترابع بآ عبانم یقیبطت تیریدم ياهدربهار .میراد تیعطق مدع
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    ،راـک ماـجنا ناـمز رد يریگدای،تبقارم و شیاپ ،)تیعطق مدع اب هلباقم يارب( ریذپفاطعنا يریگمیمصت ،)تصرف هب دیدهت
  هـچایرد هبرجت .میراذگب رانک یلک روط هب دیاب مینادیم اهمتسیس نیا هب عجار ار زیچ همه هک نامدوخ يارب ار اههیضرف نیا
.تسین دایز مینکیم رکف هک ردقنآ ام شناد هک دهدیم ناشن هیمورا

  هـب رگا میتخاس هک ییاههزاس زا یلیخ ،تشگرب لباقریغ هنیزهرپ ياههابتشا زا بانتجا ،دیدج يروانف و شناد يریگراکهب
    ،میـهد ماـجنا رتـشیب تقد اب دیاب تسا تشگزاب لباقریغ هک يراک و میتخاسیم ار اهدس نآ دیابن هک میمهفیم مینک رکف نآ
 ياهزاس يراوتسا ،زاسوتخاس ياج هب تدمدنلب تیریدم يور زکرمت ،کسیر يریذپانبانتجا شریذپ ،فادها یناسرزورهب
 و گنس ،لیس نوچ دشیم هتخاس جوراس و گنس اب هک یخیرات ياهدس دننام دننک قیبطت دنناوتب تیعطق مدع طیارش رد هک
   کبدـیف نآ زا و میرادرـب مدق هتفرشیپ تسیز طیحم اب ماگ هب ماگ دیاب .دربیم نیب زا ار كاخ یلو دنکیمن بارخ ار جوراس
      ناـمز شنـکاو رد دوـبهب ،دنـشاب هتـشاد تکراشم دیاب مدرم ؛نالخدميذ تکراشم ،لاعف و یلاعفنا یقیبطت تیریدم ،میریگب
.میراد تیعطق مدع نوچ یعقاو

   دـندرک تـسرد ياهمانرب .دنکیم بالیس تیریدم هک تسا لاس رازه ،تسا هتفرشیپ یلیخ دنله رد يرتویپماک ياههمانرب
 هب تسا ياهژورپ ،دنرادیمرب ار اهدنبلیس زا ياهعومجم و دنیبب ار نآ ریثأت رازبا کی ندروآ نییاپ و الاب اب دنناوتیم مدرم هک
       نالا و تـسا هدـش هفاـضا بالیـس تـسد نییاـپ و دناهدش دودحم مئاد و دناهدز دنبلیس مئاد ،room for the river مان

.دنرادیمرب ار اهدنبلیس
 نم هاگدید عقوم نآ .دندرک دنبلیس یحارط هناخدور رتمولیک06 يارب و دوب هدمآ لیس شیپ لاس02 ؛ناتسیس لاثم هرابرد

  ياهدـنب لیـس میهاوخن و میهدب نزاخم هب ار بالیس کیپ ،قرب ياهینیبشیپ رامآ اب میناوتب ام هک تسه ینزاخم هک دوب نیا
    نـم هاگدـید .دـش کشخ لاس هس هناخدور نآ زا دعب و دش هتخاس اهدنبلیس نیا و داد لوپ یناهج کناب .میزاسب ار گرزب
    نوراـم يرـیگبآ ثـحب رد .مینک هدافتسا نآ زا یلاسکشخ يارب مه و بالیس يارب مه هک میزاسب يرتشیب نزخم هک دوب نیا
  ،دـندز  یـم يرـتم04  گالـپ هکنیا مُرن اجنآو دننک يریگبآ ار اهلنوت دنتساوخیم دش حرطم یقیبطت تیریدم يژتارتسا مه
       ؛یـقیبطت تیریدـم رد ،دوـش رـجفنم دـناوتب دـمآ شیپ یلکشم رگا هک دوش ماجنا راک نیا هتسوپ اب هک میدرک حرطم ياهدیا
 شش ،دشن ییارجا هتسوپ هدیا نوچ یلو دوب يدیدش بآ تسشن ،نورام رد لاس نآً اقافتا و تسا مهم رایسب يریذپفاطعنا
.متشاذگ ياهتسوپ زویف ار شمسا نم هک دندرک حالصا ار زویف نیا نپاژ رد ردنلادوگ دس رد دعب دروخ نارحب هام

    زیررـس رـیز زیرکاـخ عقوم نآ )هخرک دس( میدرک هدافتسا ناریا دس نیرتگرزب يریگبآ نیلوا رد ار یقیبطت تیریدم هدیا
 .دشیم هجاومرطخ اب دس دشیم دراو یبالیس رگا يریگبآ عقوم هک دوب
    تایـصوصخ زا هدافتـسا ،يریذـپفاطعنا :دش هدافتسا ریز حرش هب فلتخم ياهمتسیس زا هخرک دس ماگنهدوز يریگبآ يارب
.هتسویپ تراظن و تدمهاتوک و تدمزارد ياهینیبشیپ زا هدافتسا ،مرن لاوز نیمضت ،نارحب تیریدم ،یلصف

   ار گرزـب ياـه    بالیـس لـبق هاـم شـش زا ،7991 لاس رد ییاکیرمآ نادنمشناد راب نیلوا يرب میداد ماجنا اجنآ هک يراک
     و میدرـک هدافتـسا ار يژولودـتم نیـمه هخرک يریگبآ يارب شدعب لاس ام ،انینالو ونین لا زا هدافتسا اب دندوب هدرک ینیبشیپ
   هـخرک رد یـبآ مک و یبآرپ و انینال اب یبوخ طابترا و مینک هریخذ ار بآ نویلیم004 میناوتب کشخ لاس کی رد دش بجوم
.میدرک ادیپ
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     نـهذ دـیاب قالـخ ياـه       مدآ .دـنراد مـه اـب یبوـخ رایـسب هـناگود طاـبترا قیبطت و تیقالخ هکنیا مود هتکن ،لاح ره هب
 نیاربانب و دشاب تیقالخ رب ینتبم دیاب مه قیبطت نمض رد دننک ادیپ قیبطت دنناوتب یطیارش ره اب ات دنشاب هتشاد ریذپفاطعنا
      دـیکأت عوـضوم نـیا رـب مـه یسابع دس ملیف ،دشاب مهم یلیخ دناوتیم تیقالخ ،بآ عبانم یقیبطت تیریدم ياهشلاچ رد
 زور هد رد هک یسنارفنک راعش .دراد مان شزرا یسدنهم ،تسا راذگریثأت تیقالخ يور یلیخ هک ییاهکینکت زا یکی .تشاد
 هک دوب اههارگرزب رد شزرا یسدنهم هژورپ0085 اکیرمآ رد »تسا رتمک عبانم اب رتشیب راک« دوشیم رازگرب لارتنوم رد هدنیآ
.دش ییوجهفرص نآ رالد درایلیم5/22 هک دوب رالد درایلیم473

      اـم روـشک لـثم هعـسوت لاـح رد ياهروشک رد .دنکیم کمک رایسب اههژورپ ییوجهفرص رد شزرا یسدنهم ،لاح ره هب
    هدافتـسا کـینکت نـیا زا رگید ياههژورپ همه و بآ ياههژورپ رد میناوتیم نیاربانب .دشاب رتشیب یلیخ دناوتیم ییوجهفرص
  هعـسوت ياتسار رد و دراد تسیز طیحم اب يرتشیب قیبطت ،رتمک عبانم رد و مینک هدافتسا يرتمک عبانم میناوتب عقاو رد و مینک
.تسا رادیاپ

   ياـهراک و دوـب شزرا یسدنهم عفانم رالد درایلیم74 ،لاس03 رد و تسا ماگشیپ رایسب شزرا یسدنهم رد اکیرمآ شترا
 نیا دریگب لکش دناوتب حلص رگا دوشیم یماظن تاحیلست هنیزه رالد درایلیم رازه یلاس هک ییایند رد .دناهداد ماجنا يرایسب
.دش دهاوخلح تالکشم زا يرایسب ،دوش هنیزه تاقیقحت و شزومآ يارب رالد درایلیم رازه
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هعسوت و حلص ،ملع
1مرهک لیعامسا رتکد

       .دـش هدـیزگرب نگنینورـگ هاگـشناد يرـظن کـیزیف هدکشناد تسایر هب نروب سکم مان هب ینادکیزیف ناملآ رد ،1291 لاس
 رد تاعلاطم روحم )1291ربماتپس( خیرات نآ ات ،دوش ضوع هدکشناد نیا رد تاعلاطم ریسم دش بجوم صخش نیا باختنا
       نـیا هـب .تـشاذگ مـتا هتـسه يور ار شزـکرمت .دوب متا نروب سکم هقالع .دوب"نیتشینا تیبسن" يرظن کیزیف هدکشناد
  ،گربنزیاـه صوصخ هب و درالیزول ،ینرف وکیرنا ،دروفردار درل دننام ملاع همه رد يرظن کیزیف ياهتیصخش مامت بیترت
  ،دنتـسه یکی هتشر ود نیا دش صخشم نگنتییرگ يرظن کیزیف هدکشناد رد لاس هد دعب یلو ،نادکیزیف ات دندوب فوسلیف
  اـه  نورـتکلا صوـصخ هب و متا هتسه تاعلاطم رد تیعطق مدع لصا .تسا هفسلف عقاو رد يرظن کیزیف دش صخشم ینعی
 می        نارـب نیـعم تـهج و صخـشم تعرـس اـب ار نآ و میـشاب هتـشاد ینورتکلا ام هچنانچ رگا :تفگ گربنزیاه .تشاد هشیر
     تروـص نآ رد مینادـن ار نورـتکلا تـکرح تهج و تعرس رگا سکعرب ای و تساجک شزاغآ هطقن هک مینادیمن تقوچیه
  .تـشاذگ تیعطق مدع لصا ار نیا مسا هک تسا ام لباقم رد گرزب لوهجم کی هشیمه ینعی مینادیم ار زاغآ هطقن هک تسا
  هاگـشناد رد ملع نادنوادخ ،دیسر تردق هب رلتیه ،4391 لاس ودوب هار رد گنج ناملآ صوصخ هب اپورا رد اهلاس نیا رد
        و یتـسرپداژن ،تـیمزج .دـندرک ترجاـهم اـکیرما و سیـلگنا هـب ناملآ زا يرظن کیزیف هدکشناد صوصخ هب و نگنیتیرگ
      طـسوت هـک ییاهروـشک ماـن و دنتـشاذگ"  لـمحت لـصا"  ار تـیعطق مدع لصا مسا ياهدع .دننکیم هچ ملع اب يروتاتکید
    ینادنمـشناد دیـسر رفـص هب ناملآ رد صوصخ هب اپورا رد لمحت یتقو .دنداهن"رفص لمحت" ار دندشیم هرادا يروتاتکید
       کـیزیف هـک مدـش دـعاقتم نـم تـفگ اهلاس نآ رد نروب سکم .دنشاب اهيزان تسد تلآ دنتساوخیمن هک دندرک ترجاهم
    کـی هتـسه اـم یتقو هک دنکیم رکف ،دوب هداتسیا زمرق غارچ تشپ ندنل رد درالیزول هک یماگنه .تسا یعقاو هفسلف ،يرظن
 ياهریجنز شنکاو ،دنک دروخرب يدعب هتسه هب نورتون ود نیا و دوش دازآ نورتون ات ود و مینک نارابمب نورتون کی اب ار متا
    يارـب و دوـب گـنج ،رلتیه نامز هکنیا يارب .تشون ار نآ لومرف و تسا روصت قوف هدش دازآ يژرنا هک دش دهاوخ تسرد
   نـیا اـیناتیرب ،درک باجیا گنج طیارش .داد ریبک يایناتیرب ییایرد يورین تالیکشت هب ار لومرف نیا دوشن هدافتساءوس هکنیا
      یـتقو و دـنتفر اـکیرما هـب نیتـشینا و ینرف وکیرنا ،درالیزول .دهدب هدحتم تالایا عافد ترازو هب ار ياهحفص شش لومرف
    راـک هـب گـنج رد یسدنهم فراصم رد دربراک ياج هب تیمانید دید هک لبون درفلآ لثم  ،شدوخ فشک هک دیمهف درالیزول
      ار یتردـق نیـنچمه اـم هـک سیوـنب همان تفگ نیتیشینا هب لاثم روط هب داد ماجنا يراک ره ،تشاذگ ار لبون هزیاج ،دوریم
  نآ رـیبک سونایقا طسو ییاج رد و دینک عمج ار ... و نپاژ و ناملآ ناگدنیامن دییایب ،دیزادنین اهرهش يور ار نیا یلو میراد
  روـهمج   سیـئر نمورـت يرـه و درک توف تلوزور ، دعب زور هک دیسر دیفس خاک هب یتقو همان .دننیبب اهنیا ات دینک رجفنم ار
  نـپاژ ر د یکازاـکان دعب و امیشوریه يور ار بمب حبص51:8 تعاس ،5491 تسوگآ شش .دنزاسب ار بمب داد روتسد و دش
  .تـسا ناسنا يدژارت نیا :داد خساپ درالیزول .تسا یملع يدژارت نیا :تفگ درالیزول هب يدرف هعقاو نیا زا دعب .دندرک اهر
   کـیزیف درالیزوـل نیا زا دعب .یضایر ،یمیش ،کیزیف ؛هیاپ مولع دننام ،تسا رشب یهاگآ عون نیرتیناسنا ملع ،؟تسیچ ملع

تسیز طیحم لاعف1
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 اهناسنا نتشک يارب نادنمشناد .دنوشیمن هتخاس اهناسنا ندش هتشک يارب مولع .تفر یسانشهدنرپ وتیتسنا هب و درک اهر ار
- حالـس رگید و تیمانید زا یتقو .دنکیم هئارا ار حلص زادنامشچ ،دوخ تاذ رد ملع .دننکیمن راک متا بمب ندرک تسرد و
    و تـحار یگدـنز شفدـه هک تسا رشب یهاگآ عون ،نیرتیناسنا ملع .تسین ملع ریصقت ،دش هدافتسا گنج رد یگنج ياه
   هـب ،مـیا هدرـک بسک ار نایادخ تردق و رکفت مینکیم رکف ام هک دوشیم كانرطخ یتقو ملع .تسا ناسنا يارب هنادنمتفارش
     یگدـنز رد یـتح میـهد شرتـسگ ار ملع دیاب .تسا هاگترپ هبل رد هشیمه ناسنا ملع .میاهتفای تسد نایادخ شناد و یهاگآ

 نوچ دشاب يراج و يراس دیاب یگدنز رد تیعطق مدع لصا .مینکن تبحص یعوضوم چیه دروم رد ،تیعطق اب و یگداوناخ
   ناـسنا تـفگ نتوین .دوش در ادرف تسا نکمم تسا یعطق نالا هک يزیچ .دنتسه راکشومارف و راکاطخ یتادوجوم اهناسنا
     ادـیپ تـسد نآ هـب دیاـش هک تسا شیورهبور قیاقح سونایقا و دنکیم عمج ار ییاهگنس لحاس زا هک تسا یکدوک دننام
.دنکن
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یصصختمولعرظنمزاهعسوتوحلصردملعدرباکدرگزیم
)درگزیم ریبد(فیرش یتعنص هاگشناد داتسا ؛يروصنم اضر رتکد ياقآ

   تالوـحت و اـه گـنهرف کیکفت نوچ برغ رد میوگیمن ،داتفا یقافتا رشب عون رد شیپ لاس004 ات003 دودح ،نم دید زا
  لاـح ره هب ،داتفا قافتا برغ رد لوحت نیا دنیوگب دنشاب هتشاد تسود یضعب رگا یتح تسا ياهدیچیپ یلیخ راک یعامتجا
  .تـشاذگ   ریثأـت مـه رـگید ياههتشر مامت رد هک میئوگیم یکیزیف مولع هدمع روط هب هزورما ام هک داتفا قافتا رشب نهذ رد
   نـیا جوا و میدرـک هاگن يرگید عون ناجیب تعیبط هب هچ و رادناج تعیبط هب هچ نامدوخ فارطا هب رشب ناونع هب ام هکنیا
     نآ زا لـبق هـچنآ رـه اـب تسا یتسسگ و شهج ،درک فیرعت اهناسنا و تعیبط اب ار شدوخ تبسن رشب هک دیدج تفایهر
    کـی هـب ،ددرـگ یـمرب متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق رخاوا هب شجوا .میدرک یط ار خیرات نآ زا لاس دص راهچ هک تشاد
 ام هک دنکیم نایب رتنردم نابز کی هب ار قافتا نامه هک دمآ دوجو هب رشب رکفت رد يرگيدادرارق مسا هب یموهفم یتقو انعم
  هراـبرد رشب هک یمیهافم هک دشیم رکفینامز ات .مینکیم فیرعت یناسنا گنهرف و رشب ،تعیبط اب ار نامدوخ تبسن هنوگچ
      تـعیبط رد هـک تـسا تـعیبط زا تـشادرب ینعم نیا هب میهافم نیا دشیم روصت تسسگ هرود زا لبق ،دنکیم تبحص اهنآ

   هـنوگنیا رـگید تراکدً الثم میئوگب درکیمن رکف روطنیا رشب عون نآ زا دعب ،میاهتشاذگ نآ يور یمسا هک دراد دوجو يزیچ
 نهذ هتخاسرب ای هتخاس ینعی دنکیم مهافت نآ يور یلیلد ره هب و دزاسیم ار یمیهافم نردم رشب ،دیدج رشب .دنکیمن رکف
      نـیا هـب .یموـهفم کـی يور میـنک یـم حلص ،دش هتفرگرب اجنیا زا حلص تغل .دزاسیم هژاو و مرت،حالطصا هب و تسا رشب

 اهدعب ،دنروآیمن شزرا ناشدوخ هارمه اهنیا و ...و مسیرالوکس ،تیناسنا ،تعرس ؛میئوگیم دوش فیرعت هنوگنیا هک يزیچ
  لاـس004  اـی003  رد هـک تسا یمهم رایسب قافتا نامه نیا و دنوشب لئاق شزرا اههملک یخرب يارب اهناسنا تسا نکمم
 هچ الاح تسا حلص رب ینتبم نردم ملع مینک هاگن ینعم نیا هب .دروآ دوجو هب تسا نردم ملع هک يزیچ نآ و داد خر شیپ
    نودـب موـلع رد .دـنکیم قرف ام تاحالطصا عون .دنکیمن یقرف يزرواشک رد هچ و یسانشهعماج رد هچ یکیزیف مولع رد
       تـقو نآ میـنک هاـگن هـک هـنوگنیا .میـهد   یـم ماـجنا يراـک دادرارق و حلص رب ینتبم یلو حیرص روط هب میشاب هجوتم هکنیا
       تالوـحت رد هـک میتـشاد یـبیجع گـنج بالـقنا زا دعب نامدوخ ،دوشیم گنج هب رجنم هک ییاهدادیور زا یلیخ میناوتیم
   هـک دـتفایم ایند رد ییاهقافتا ،ام فارطا رد ای ،میاهدرک لمحت ار نآ ياهدمایپ شیب و مک همه و دوب راذگریثأت رایسب يدعب
  دـیدج نارود نیا هک ییاهناسنا  ؛میوشیم هجوتم ،مینک هاگن بوخ یتقو یلو تسا مهافتءوس يانبم رب دوشیم هتفگ یهاگ
   رـه دـناوت  یـم یـتحار هب دننکب هدافتسا حلص رب ینتبم ملع زا هنوگچ هک دننکیمن نآ هب یهجوت و دناهدرکن كرد تسرد ار
.دتفایب قافتا یگنج

    .تـسا موـهفم رـب ینتبم ینعی یموهفم هبنج نیمه حلص رد ملع دربراک هبنج کی ،مینک هاگن ینعم نیا هب ملع هب رگا سپ
    يریگوـلج گـنج زا ناوـت یـم اهتقو یلیخ میشاب دلب ار هرکاذم رنه یسایس مولع رد رگا ًالثم دراد يرگید رایسب ياههبنج
     قاـفتا گـنج ،دـندوب رـکفت نیا اب شیپ لاس یس رگاً الثم ای میناوخیم ناریا یسایس ناگرزب زا يرایسب تارطاخ رد هک درک
   هـک دـننک هدافتسا يرگید ياهشور ای هرکاذم رنه کی زا دنتسناوتیم هکنیا رطاخ هب ،درکیمن هلمح ناریا هب قارع ،داتفایمن

      رد اـم نالا .تـسا هدـش هـتفگ اـه  فرـح نـیا لاح ره هب یلو تسا طلغ ای تسرد نیا مرادن يراک نم .دتفاین قافتا گنج
  و اـه گرـب مامت هک دربب راک هب مئاد ار هلمج نیا دناوتیم یلیلد ره هب الاح ایند زا یشخب تسا لاس دنچ هک میتسه یطیارش
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   دـیاب نارادمتـسایس   ،هـن اـی تسا يدج ردقچ مرادن راک نم ،مینکب هلمح ناریا هب تسا نکمم ینعی تسازیم يور اهتراک
   دـیاب هـک میتسه يزیچ ضرعم رد ام هک دهدیم ناشن عوضوم نیا میوگیم دنورهش کی ناونع هب نم یلو دنهدب صیخشت
   هـک ییاـه شور اـب مینک هدافتسا تسا یسایس مولع ای یسانشهعماج ،ملع نیا الاح ،انعم کی هب ملع زا میشاب دنمشوه ردقنآ
    دربراـک زا هـبنج ودـنیمه يارب .دوش يریگولج ،دوب دهاوخ راب هعجاف ًاعطق هک یقافتا نینچمه زا تسا هرکاذم رنه رب ینتبم
    دنورهـش ناوـنع هـب میهدب صیخشت ام رگا ار نآ تیزم هک تسا مهم رایسب هک یموهفم ظاحلزا یکی منیبیم حلص رد ملع
   مـهن و متـشه هرود رد میدوب دهاش همه لقاال هک يراک ،دز میهاوخ فرح يرگید عون یجراخ تسایس اب طابترا رد یناریا
  ندز فرـح دوخ .دشیم هدز فرح و دشیم ماجنا راک تشادن ملع هب یطبر چیه هک ییاهشور رب ینتبم ینعی ،دتفاین قافتا
    رـب یـنتبم تـسه هک یچ ره ام میهافم هک میراد هجوت نردم ینعم ،ینعی شماع يانعم هب ملع هب ردقچ ام هک دهدیم ناشن
  یعاـفد لئاسم هلمج زا مینک هدافتسا يزیچ ره ای هرکاذم رد دزومآیم ام هب ملع هک ییاهشور ،مود عون ،تسا هحلاصم کی
.درک يریگولج اهگنج یلیخ زا دوشیم قیرط نیا زا تسا ملع زا یشخب هک
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یسانشتیعمج زکرم ؛رایرهم گنشوهریما رتکد ياقآ
   هـچ هـب هکنیا يدعب مدق دیمهف یتقو و دمهفب ار شدوخ طیحم و ءایشا هک ناسنا یتاذ تیصاخ ینعی نآ یلک موهفم هب ملع
     ار گـنج هـن یملاـع چیـه .دنک هدافتسا طیحم زا شدوخ عفن هب و دهد رییغت ار طیحم و دراذگب رثا طیحم نیا يور بیترت

     طیـحم رد ملاـع نـیا یـهتنم .دورب راک هب راتشک و گنج رد هک هدوب نیا رطاخ هب هدرک یعارتخا رگا هکنیا هن و هدرک عورش
  تردـق بحاص ياهدع طیحم نیا رد هک هدروآ دوجو هب ار شدوخ ملع و تسا هدرک راک و دشر یصاخ یسایس و یعامتجا
  رـه زا  ،یـلیخت هـچ و یعقاو نافلاخم هچ دنربب نیب زا ار ناشدوخ نافلاخم هکنیا يارب مه تردق نابحاص عبط هب و دناهدوب

   رتـشیب مـلع جیاتن بیرخت تردق عبط هب درک تفرشیپ ملع هک ردقچ ره .املع شناد نیمه زا هلمج زا دندرک هدافتسا يزیچ
  پوـت و گنفت زا یلیخ شبرخم ریثأت میریگب رظن رد یملع تفرشیپ ناونع هب ار نامک و ریت عارتخارگا ،رگید ترابع هب دش
     و دوـبن دارـفا راتـشک ناـشتین دندرک عارتخا ار اهحالس نیا هک یناسک یهتنم .دوب رتمک نآ ریاظن و متا بمب دیدج نرق رد و
 الاح .دنربب هرهب ناشدوخ عضو دوبهب و ناشیاههچب مکش ندرک رپ و تاناویح راکش يارب هلیسو نیا زا دنتساوخیم رثکادح
  تـسا نوریب املع تسد زا تاقوا یهاگ صاخ داهن نیا و هدمآرد صاخ داهن تروص هب شدوخ ،ملع هک میاهدیسر اجنیا هب
 نکمم تدمهاتوک و تدمزارد رد هک دنک ادیپ یصاخ يریگتهج دوشیم ثعاب و دنکیم لرتنک ار نآ نوریب زا ییورین ینعی
   هـک دوـشیم ادیپ اهنیا زا حلص و ملع هلئسم نیاربانب .دشابن مه هلیسو نآ ناعرتخم عفن هب یتح و دشابن تیرشب عفن هب تسا
  دـننک هدافتسا نیا زا دنهد شرتسگ و هعسوت ار اهنیا دننکیم یعس و دنراد رایتخا رد ار اهشناد نیا هک ییاهنآ یبیترت هچ هب
 .دننک يریگولج گنج زا و دوش شمارآ و حلص هب رجنم هک

-  ناور ؛هداـس ياـه   مـلع .دزاـسب راتـشک هلیسو ای بمب هک تسین یمیش و کیزیف ملع اهنت مینکیم تبحص هک مه ملع زا
  تیرـشب نیب و دورب راک هب گنج و حلص ياتسار رد دناوتیم رشب شناد هجیتن ناونع هب هفسلف یتح یسانشتیعمج ،یسانش
  شدوـخ نمشد ار يدعب هورگ هک دهدب ار هزاجا نیا هتسد کی هب هک يروط هب دوش لئاق قارتفا يرشب فلتخم ياههورگ ای
  لاـس06و05  اـی04 ،03  رد ،دوـش یـم هدید عماوج همه رد عوضوم نیا هنافسأتم .دربب نیب زا ار نآ دنکب یعس و دنک یقلت
.میاهتشادن ایند حطس رد مود و لوا یناهج گنج لثم یگرزب گنج هناتخبشوخ ریخا

     یجراـخ هتفرـشیپ تبـسن هـب لیاسو زا اهگنج نیا رد هک میتسه ورهبور یلخاد و کچوک ياهگنج اب لاح نیا اب یلو
  یـتح دنتسه عوضوم نیا ياههنومن هیروس و ناتسناغفا ،قارع رد هدعاقلا .ناشدوخ ندرب نیب زا يارب یهتنم ،دننکیم هدافتسا
        زا هـک یـطلغ تـشادرب رطاـخ هـب دنتـسه نآرـق و دمحم ترضح عبات دننکیم اعدا و دناهتشاذگناملسم ار ناشدوخ مسا
،رضاح لاح رد .دننکیم هدافتسا رگیدمه راتشک يارب هلیسو نیا زا دناهتخاس رگیدمه زا هک یصاخ ریوصت ای دنراد رگیدمه
   هلئـسم عوـضوم نیا هعسوت لاح رد ياهتلم صوصخ هب اهتلم لخاد رد یلو ،میرادن اهتلود و اهتلم نیب گرزب گنج
    ياهروـشک رد یـلخاد ياـه گـنج نیا زا يدایز رادقم .درک کمک نآ هب ناوتیم تروص هچ هب هک تسا هدش یگرزب رایسب
      تروـص هـب عوـضوم نـیا .میـنک یـم هدهاشم دشاب تسودحلص ناشبهذم مینکیم رکف هک ییاهاج رد یتح و تسا یمالسا
  بهذـم  مـه و داژـن  مـه هـک هورگ ود .دتفایم قافتا هیروس و قارع ،ناتسناغفا ،ناتسکاپ دننام یمالسا عماوج رد يرتكاندرد
   نیـب زا ار هـعماج و دوشیم رجنم راتشک هب یلو تسین گرزب يانعم هب گنج اجنیا رد .دنربیم نیب زا ار رگیدمه اما دنتسه
     ناوـنع هـب دـیاب اـمً اعقاو هک تسا اجنیا رد .دنکیم ادیپ شرتسگ رتالاب ياههجرد هب راتشک هک دنکیم مهارف یهار و دربیم
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   تـسیچ زا ایاـضق نیا هشیر مینیبب دیاب مینکیم راک یلک روط هب یعامتجا مولع و یسانشتیعمج ،یسانشناور رد هک یناسک
.دنک کمک تنوشخ ندرب نیب زا هب دناوتیم روطچ ،میراد ام هک یملع یلک روط هب و



2931 لاس هعسوت و حلص ،ملع شیامه شرازگ

902

يروانف و ملع هعسوت داینب ؛یلاز یلعسابع رتکد ياقآ
   و گـنج و دوـش   یـم تاـفالتخا ثـعاب اذغ هلئسم نیا تاقوا یلیخ و تسا اذغ هلئسم ،دراد زاین نآ هب رشب هک يزیچ نیلوا

    دیاـش دـشاب قـفوم رظن نیا زا یتلم رگا .تسا مهم رایسب لئاسم زا یکی ،ییاذغ تینما هلئسم .تسا هدروآ دوجو هب ار حلص
       هـک تـسین نـیا طـقف ،تـسا يدـعب دنچ ياهلئسم ،ییاذغ تینما .دهد شهاک ار دوخ رگید ياهيراتفرگ زا يرایسب دناوتب
        .دنـشاب هتـشاد عوـج دـس يارـب ییاذـغ و درـیگ رارق مدرم رایتخا رد و دوش دیلوت يداوم ،دهد ماجنا ار یتیلاعف يزرواشک
    ياذـغ دـیاب ،دـنکیم دیلوت هک ییاذغ ینعی دنک ادیپ طابترا مدرم نامرد و تشادهب اب هک دهد ماجنا ار یتیلاعف دیاب تشادهب

        لئاـسم اـب .تـشاد دـنهاوخ يرایـسب ناـیز و ررـض تمالس رظن زا مدرم شرانک رد دشاب ياهدولآ ياذغ رگا ،دشاب یملاس
    ،تـسا طبترـم یتـسیز  طیـحم لئاسم اب تروص نیمه هب .سرتسا و تباید هلئسم دننام ،دنکیم ادیپ طابترا هعماج یعامتجا
    میهاوـخ ار ییاهدـمایپ ،میـنک  یـمن هدافتـسا تسرد يدادادخ عبانم زا ،میهدیمن ماجنا ار يزرواشک تسرد تروص هب یتقو
  ،بآ هلئـسم اب طابترا رد صوصخ هب دنکیم مهارف ام يارب ار یمیظع تالکشم ،میشاب اهنآ يوگخساپ میناوتیمن هک تشاد
   راذـگریثأت دـناوت یـم تهج ود رد تسا يزرواشک رد هک یملع تهج نیا زا .هریغ و اههچایرد ندش کشخ،تسیز طیحم
   تمدـخ دوـش هدافتسا حیحص عون رد رگا و تشاد دهاوخ یپ رد ار ییایالب ،دوشن هدافتسا نآ زا تسرد تهج رد رگا دشاب
  تبـسن مه فلتخم ياهروشک رد.تسا اهنآ نیب افص و حلص داجیا و عماوج هب ندیشخب شمارآ رد کمک و اهناسنا عون هب
 يرتشیب هجوت يزرواشک شخب هب هعسوت لاح رد ياهروشک هب تبسن هتفرشیپ ياهروشک و دنراد صاخ هجوت هلئسم نیا هب
  يارـب هک ییاذغ ینعی .دننکیم هدافتسا اهروشک ریاس هیلع رب حالس ناونع هب اذغ زا هک ییاج ات دنراد هجوت رتعماج ،دننکیم
    زاـین هـک دوـشیم هدافتسا اهتلم رس يالاب یحالس و گنج يارب يرازبا ناونع هب دوشیم هدرب راک هب هعماج تمالس نیمأت
  زا ،فرـط کی زا .دبلطیم ار شدوخ صاخ ملع لیلد نیا هب ،دراد ار شدوخ صاخ ياهتیدودحم مه ام روشک رد .دنراد
     زا يرایـسب ینوگاـنوگ و دراد دوـجو نارـیا رد میلاقا هیقبتسا درس یلیخ هک يربیس میلقا زج هب ایند فلتخم میلقا هدراهچ
       زا مدرـم گـنهرف رـظن زا .تـسا یـمیلقا ياـه تواـفت ياراد تعسو نیا اب يروشک رتمک ،تسا ییاوه و بآ طیارش ظاحل
  زا هرـی غ و اـه هوـک هنماد يدنبسارت ،تاونق ،يرایبآ لئاسم زا یلیخ هک يوحن هب دناهتشاد يزرواشک هلئسم هب هجوت هتشذگ
   نیارباـنب ،دـناهتفرگیم وگلا مه نارگید هک تسا هدوب هنومن تروص هب ام روشک رد مالسا زا لبق یتح هتشذگ رایسب ياهنامز
   هـبنج یـضعب ،میراد یفلتخم ثیداحا ،تسا تروص نیمه هب مه يداقتعا ظاحل زا .دنتسه ینغ رایسب مدرم یگنهرف رظن زا
      تـمحر زا دـشاب دـنمزاین و دـشاب هتـشاد كاخ و بآ یتلم رگا هک میراد یثیدح .دنراد هنوگرادشه هبنج یخرب و یقیوشت

  ،یمالـسا بالقنا يزوریپ زا دعب .مینک هدافتسا تسرد عبانم زا هک میربب راک هب ار یملع میناوتب دیاب ام .تسا رود هب دنوادخ
   لاـس يزرواـشک عضو بظاوم هک دوب نیادنداد هک يروتسد نیلوا سیراپ زا ندمآ زا لبق )هر( ماما ترضح لوا هلحرم رد
 هب همه هک دنتسنادیم شروما مها هک دندرک حرطم ار یصاخ لئاسم دعب .دنشابن دنمزاین مدرم هک دیراکب بوخ ،دیشاب هدنیآ
.دنشاب میهس دیاب يوحن

  مـک يزرواشک هب تبسنار هجوت ادابم اهشخب ریاس ناشن و مان و قرب و قرز هکنیا يربهر مظعم ماقم ياههلمج زا یکی
 کی ،دشاب رارقرب اهتلم نایم دیاب هک یحلص نآ .دراد تیمها هعماج شمارآ و تمالس ردً اعقاو يزرواشک هکنیا يارب ،دنکب
     ملاـس ار تـسیز طیـحم هـک دشاب تروص هچ هب ملع نیا .میشاب هتشاد یصاخ هجوت تهج نیا رد دیاب و تسا اذغ شلماع
   عباـنم زا میهاوـخ  یـم یـتقو دیاب و دراد ار شدوخ صاخ ياهیگدیچیپ شدوخ ،ملع نیا هک دنک تیوقت ار عبانم ،درادهگن
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  ،میـشاب قفوم هک میریگب رظن رد دوشیم فلتخم مولع زا تمسق کی اب طبترم مادک ره هک ار تاهج هعومجم  ،مینک هدافتسا
  رـگا دشاب هتشاد ار یصاخ شالت دیاب ام روشک مه هنیمز نیا رد .دوب دهاوخ لیخد یگنهرف و یسانشناور ،یعامتجا لئاسم
.دتسیاب شدوخ ياپ يور دهاوخب

     هتـشاد یعاـمتجا و یـگنهرف ،یـسایس لالقتسا میشاب هتساوخ ام رگا هک تسا نیا يربهر مظعم ماقم و ماما تاشیامرف زا
.اهنآ شرتسگ و اهشخب ریاس تکرح يارب تسا يرتسب يزرواشک و دشاب يزرواشک لوا هلئسم دیاب میشاب

    درـیگب رارـق يزرواـشک تمدخ رد دیاب هک تسا ياهتفرشیپ رایسب ملع ینعی تسا توافتم رایسب زورید ملع اب زورما ملع
  رـه رد و دننکب لقتنم ام هب و میورب اهنآ غارس دنشاب هتساوخن ام زا يرازبا تروص هب تسا نکمم ار اههتشر زا یضعب یتح
 گنج اب هطبار رد هنافسأتم مه و دشاب زاسراک دناوتیم حلص اب هطبار رد مه يزرواشک دعب رد هک تسا یلئاسم نیا تروص
     نیـلوا نیـقی هـب دوـش یـم یتمواقم داصتقا زا تبحص یتقو دننکیم هدافتسا هلئسم نیا زا رازبا ناونع هبً الومعم اهتردق هک
       عباـنم مـه و دنـشاب ملاـس مدرـم مـه هک دنک دیلوت ام يارب ملاس ياذغ دیاب هک تسا یملع مینک هجوت نآ هب دیاب هک هلئسم
      ار ییاذـغ ياـهزاین دـناوتب مـه تدـمهاتوک رد و دشاب یگدنز يارب يرتهب لحم تسیز طیحم ،دوش تیوقت و ظفح یعیبط
خساپ میناوتب شیامه نیا رظندروم هلئسم نیلوا هب هرخالاب مینکب یتمواقم داصتقا زا تبحص میهاوخیم یتقو هک دنک فرطرب
.میهد
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سردم تیبرت هاگشناد داتسا ؛یناهارف یناقشاو میهاربا رتکد ياقآ
     ،اـم فارـطا طیـحم هـک تسا فارطا طیحم اب مه زیمآتملاسم راتفر نیا .منکیم ینعم زیمآتملاسم راتفر ناونع هب ار حلص
      )ع( یـلع ماـما ترـضح هـک روطناـمه رگید فرط زا.مینکیم یگدنز نآ رد ام هک تسا یتعیبط و تاناویح ،يرشب عماوج
 یتخبشوخ و طاشن و حلص ثعاب دناوتیم مه فارطا طیحم اب دروخرب رد يرترب نیا ،دوشیم يرترب بجوم ملع دناهدومرف
 ندرب نیب زا و )تسیز طیحم بیرخت( تسیز طیحم يارب تمحازم داجیا ،مدرم نیب فاکش داجیا و گنج ثعاب مه و دوش
.دوش تعیبط رد یتسیز عونت

  ارـچ .دروایب راب هب ار یعیاجف هچ و دشاب كانرطخ یلیخ دناوتیم دوشن هدافتسا تسرد ینید ملع یتح رگا ،رگید رظنم زا
  و دـندرک ییارآفص ناشیا لباقم رد ارچ و دیایب البرک هب و دنکب كرت ار شگرزب لامعا زا یکی دش روبجم )ع( نیسح ماما
    مـلع رـظنم زا ،دندـش دراو ملع رظنم زاً اقافتا ،دنداتسیا ناشیا لباقم رد هک ییاهنآ ،هکنیا يارب ،دندیرفآ ار یخیرات هعجاف نآ
          و تـسادخ یـلو هـک ناـمز یـلو اـی ناـمز مکاـح ناوـنع هب ار لباقم فرط و دندرک مهتم نید زا جورخ هب ار ناشیا ،ینید
    ریـسم رد رـگا مـلع سپ دندروآ راب هب ار عیاجف نیا هدرک جورخ نامز یلو هیلع ناشیا هکنیا مرج هب و دراد قلطم تیمکاح
    هـک هدـمآ نـید عقاو رد ،دریگ رارق سکع تهج رد دناوتیم تسا ینید یملع عقاو رد هک یملع یتح دوشن هدافتسا تسرد
.دنک کیدزن دنوادخ هب و دهد شیالاپ ار ناشحور ،ار اهناسنا

  ،اـه   گـنج زا يرایـسب .دـنهد  یـم ماـجنا ایند طاقن یصقا رد ار ییاهتیانج هچ يریفکت و یفلس ياههورگ ،نید نیمه زا
.دوب ینید ملع يانبم رب و نید مسا هب همه یبیلص ياهگنج

   هـک یـملع یتفرشیپ اب نزاوت کی رد میناوتیم ،مینک هدافتسا یتسرد هب ملع زا ام رگا ،مدرگیمرب تسیز طیحم عوضوم هب
      ،میـنک داـجیا یعاـفد تـینما و ییاذـغ تینما شیارب ،تیرشب هعماج دشر يارب مینک هدافتسا تسرد تسیز طیحم زا میراد
  ار اـعد نیا دیاب .میربب نیب زا ار طیحم مه هدنیآ لسن يارب هکلب نامدوخ لسن يارب اهنت هن مینکب بیرخت ار طیحم میناوتیم
 ثعاب هکنیا ياج هب دنکن دشر تسرد رتسب رد ملع رگا سپ،میربیم هانپ ،دناسریمن عفن ام هب هک یملع زا ادنوادخ میناوخب
  مـهد یـم همتاخ ار عوضوم نیا رعش کی اب .دشاب برخم رایسب دناوتیم ،دوشب يرشب ياهدادعتسا ییافوکش و تیرشب دشر
  :هک هدش هتفگ رعش رد یلو ،تسا هتفهن گنج رد ینمشد

تسود نادان دنزیم تنیمز ربدنکیم تدنلب اناد نمشد
         مـلع هـب لـماع هدنهدناـشن لـمع رد و دـنریگب راـک هـب ار عفان ملع هک دهدب ار قیفوت نیا ناملاع همه هب دنوادخ هللاءاشنا

   هـب و لـباقم فرط رامعتسا ای يدوبان يارب ملع زا هک دنک تظفاحم يدارفا رش زا ار يرشب هعماج دنوادخ و دنشاب ناشدوخ
.دننکیم هدافتسا تسدورفعماوج هیقب ياهتورث ندرب تراغ
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یسایس مولع نمجنا سیئر ؛يدوصقم یبتجم رتکد ياقآ
     داـضتم میهاـفم اـب میهاـفم زا یخرب عقاو رد درک یبایدر ار نآ دوشیم رشب تقلخ اب ،دنتسه تاذمه گنج و حلص ًالوصا
     قـیقد موـهفم هـب هـن ،حلص ،گنجِ يرگید و تسا گنج ،حلصِ يرگید عقاو رد ،دنریگیم رارق ییاسانش دروم رتهب ناشدوخ
.داد رارق هجوت دروم ار نآ دوشیم شیب و مک یلو هملک

          يادـخ سوناـی اـی سوـناژ هـباثم هـب تـسا تـسایس ریوـصت دنهدیم دای وجشناد هب هک يزیچ نیلوا ،تسایس هزوح رد
    هـعزانم و راـکیپ ،گـنج   ةرـهچ نآ رـگید رس و وگوتفگ و ارادم ،حلص ةرهچ :رس ود و هرهچ ود اب ناتساب مور ياهروطسا
        هـچ نآ هـب کـیدزن و هباـشم میهاـفم و حلـص ،هـکنیا یلصا شسرپ ،دنکیم هاگن ار هزاورد ود تمس ود ،رس ود نیا .تسا

     موـلع هتـشر یـسرد يزـیرهمانرب و اهلصفرس رد نآ شزادرپ هوحن و موهفم نیا تیعضو ؟دراد یسایس مولع رد یهاگیاج
.تسا یسایس هشیدنا ،ياهقطنم تاعلاطم ،للملانیب طباور ینعی طبترم ياههتشر ؟تسا هنوگچ طبترم ياههتشر و یسایس

     یموـهفم نیرتـشیب ود نـیا .تـسا حلص و گنج هب طوبرم تایبدا ،دراد دوجو یسایس مولع تایبدا رد يدیلک رایسب هتکن
.دنراد دربراک یسایس مولع تایبدا رد هک دنتسه

  يروـئت هاگیاج و موهفم رد هچ حلص و گنج موهفم ود عاعشلاتحت یسایس مولع تایبدا لک ،میوگب رتقیقد مهاوخب رگا
.یقادصم و یخیرات موهفم و هاگیاج رد هچ و

 ،يراکمه ،لماعت ،مهافت ،ییارگمه لثم یسایس مولع رد نآ هباشم شیب و مک میهافم و حلص ،میسرپیم حلص زا یتقو الاح
.ارادم و یتسود ،زیمآتملاسم یتسیزمه ،همهافم
      یـهار ،دـنک ادـیپ هـبلغ یتـسود نامتفگ دیاب عطق روط هب )دوب تاباختنا زا لبق( بالقنا مراهچ ههد هک دوب نیا ام ینیبشیپ
  يرـگن   هدـنیآ هزوـح رد هـعومجم یعون هب هک دهدیم ناشن نیا عقاو رد .میدرک هبرجت ار رگید ياهنامتفگ ههد هس ،میرادن
        ،يرـیگرد ،اوـلب ،شروـش ،داـضت ،زیتـس ،یـیارگاو ؛نوـچ یسایس مولع رد نآ هباشم میهافم و گنج .دنتشاد ییاهینیبشیپ
.دنتشاد ار تایبدا نیرتشیب ،قافن و هنیک ،ینمشد ،هسیسد ،هعزانم

؟تسیچ تسایس ملع نالک تاعلاطم يریگتهج
     کـی و ییاـغ ناـمرآ کـی ،ف دـه کی هباثم هب حلص .دش ییاسانش گنج يارب يریگتهج ود و حلص يارب يریگتهج ود
.تسا هدوب هریغ و تناک ،نوطالفا دننام راثآ زا یلیخ رد ،يژتارتسا

  رـیظن کیژتارتسا فادها هب یبایتسد رد مهم ماگ و هلحرم کی و هلیسو کی ،دنور کی هباثم هب ار حلص ،رگید یضعب یلو
    رـگید کیژتارتـسا فادـها هب ندیسر لوا طرش ،حلص .دنریگیم رظن رد يربارب و تلادع ،یسارکومد و يدازآ ،هافر ،هعسوت
  زـگره نادنمشیدنا يوس زا ،گنج یسایس مولع هزوح رد .تسا تیعقاو کی میهاوخن هچ و میهاوخب هچ ،گنج اما و تسا
    دوـب ناـکما هـک ییاج ات ار گنج و تفرگ رارق یسررب و حرط دروم تیعقاو کی ناونع هب یلو تسا هدشن جیورت و هیصوت
    ؛دـننک تیادـه تمـس نیا هب دندرک یعس و دراد دوجو هک یتایبدا ینعی حلص يارب گنج .دنتفرگ رظن رد انثتسا کی هباثم هب
 يا هتـشرنیب تاعلاطم فوطعم یسایس مولع .تسا للملانیب قوقح رد یموهفم ،هنالداع گنج .هنالداع گنج و عورشم عافد
     ياـیفارغج ،یـسایس داـصتقا ،یـسانش  هـعماج زا دـنک یـم هدافتسا یسانشناور زا هکنانچمه ،دراد ياهتشرنیب یتفایهر ،تسا
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    رارـق هیامتـسد دروـم دراد یسایس مولع هک یفعض لیلحت يارب ار اهنیا همه دنکیم هدافتسا زین ياهعسوت تاعلاطم و یسایس
.دهدیم

؟تسا هنوگچ حلص اب تسایس ملع لماعت هوحن
      دـیلوت و حلـص ياهدرواتـسد و فادـها يرـست ،نییبت ،فیرعت ؛تسا حلص تایبدا دیلوت ،یسایس مولع ياهدرکراک زا یکی
 حلص ،یمومع ربخ ،يداقتنا يوگوتفگ ،وگوتفگ ،تنوشخ یفن ،يراداور و ارادم ،لهاست ریظن هصرع نیا رد نیون تایبدا
   هـک یمیهاـفم و نیماضم ،دنک رتهبرف ار حلص ،هزوح نیا رد درک یعس هک تسا یتایبدا اهنیا همه ،رادیاپ حلص و کیتارکومد
.تفرگ رارق حلص تمدخ رد شیبامک

؛يرشب لومشناهج شزرا کی هباثم هب حلص جیورت-
  یـلیخ تسا یمهم رایسب هتکن نیا ،)يزاسداهن( زیمآحلص یسایس هزرابم ياهبلاق نتخانش تیمسر هب و ینیبشیپ-

 بلاق رد دسانشب تیمسر هب ار نیا درک یعسیسایس مولع یلو دید عقاو ملاع رد ار هعزانم و يریگرد هنایارگعقاو
   ياـهراکیپ بـلاق رد یسایس هعزانم ،بزحت ،بازحا يریگلکش عقاو رد يزاسداهن و زیمآحلص یسایس ياههزرابم
؛دهد ماجنا دنکیم یعس تسایس هک تسا ییاهینیبشیپ نآ زا یشخب ینوناق

  ؛ياهقرف و يدرف عفانم و یهاوخدوخ ،روک تابصعت ،تافارخ و لهج ریظن نآ عفانم و ینابم و گنج یفن و دقن-
       اـب دـنک دـیدحت ار گـنج دربراـک ياـه مـسیناکم ،دنک دیدحت یلو دنیبب ار گنج درک یعس ؛گنج دربراک دیدحت-

       موـلع یعوـن هـب هـک اهروـشنم و اـهنویسناونک اب ،مینکن هچ و مینکب هچ گنج طیارش رد يرشب قوقح نیماضم
؛دنک کمک درک یعس یسایس

    نـیا داـهن نیرـتگرزب نم داقتعا هب هک ناریا یسایس مولع نمجنا هلمجنم یملع ياهلماعت و اهيراکمه شرتسگ-
  و وـگو  تـفگ ياهرتـسب داجیا ؛تسا لاعف و دنکیم راک یسایس مولع ياهنامتراپد یمامت يهزادنا هب تسا هزوح
.همهافم

حلص تاعلاطم و شزومآ زا تلفغ و یلاع شزومآ ماظن
؟دراد یهاگیاج هچ حلص تاعلاطم هتشر ،یعامتجا و یناسنا مولع هزوح رد یهاگشناد هتشر اهدص نایم رد

؟تساجک یهاگشناد فلتخم هتشر یسرد ياهلصفرس و اههمانرب رد حلص هاگیاج
؟تساجک ناریا رد یسایس مولع هتشر ياهلصفرس و اههمانرب رد حلص جیورت و شزومآ هاگیاج

 ؛درادن یسرد ياههمانرب و اهلصفرس رد ياهدش فیرعت ولقتسم هاگیاج ًالصا-
     زا یـکی لـلم نامزاـس هـلمجنم اهنامزاس نیا هفسلف ،یللملانیب ياهنامزاس سرد رد ًالثم دراد ياهیشاح هاگیاج-

    رد رایـسب تـسه مـه رگا و درادن لقتسم هاگیاج سپ یلوسنک بادآ و یساملپید نف ای .تسا حلص شیاهدرکراک
؛هیشاح
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 یعامتجا ياهشبنج ،بالقنا ياهيروئت ،ناهج ياهبالقنا ؛ریظن یسورد بلاق رد حلص اب توافتم تایبدا جیورت-
      تخانـش ،موـس ناـهج ياهروـشک لئاـسم رانیمس ،نیطسلف هلئسم و لیئارسا و بارعا ،بالقنا هفسلف ،یمالسا و
  ،یـللملا  نیـب ياـه نارـحب تیرید ـ م ،شـخب ییاـهر ياهتضهن و یمالسا يروهمج ،مسیلایرپما درکلمع و تیهام
؛یناهج داصتقا و یتیلمدنچ ياهتکرش ،یگتفاین هعسوت ياهيروئت ،اهتردق یماظن يژتارتسا

.درادن دوجو نآ رد حلص هک تسا ینیماضم و دراد یفنم يدرکیور اهنیا همه
.شیدنامزج و لاکیدار ،ارگداینب يهدنبای شرتسگ تایبدا رانک رد مولظم ینومضم حلص-

یشزومآ ماظن رد حلص هب یهجوتیب ارچ
  و هزراـبم  ،هعـسوت ،ییوـجقح ،يربارب ،بالقنا ،يدازآ ،تلادع نوچ یمیهافم لباقم رد حلص موهفم یگتخابگنر-

     خیراـت رد یـلک روـط هـب ،روشک یسایس ياضف رد روطنیمه ؛ناریا یشزومآ ماظن رد یسایس مولع هتشر رد گنج
؛دندوب هتشغآ گنن و گنا اب هشیمه دندوب حلص لابند هب هک یناسک ناریا یسایس

           تاـعلاطم زـکرم ،عاـفد ترازو لـثم دـنراد یلوـتم گـنج يارـب اـهداهن زا يرایـسب؛یلخاد یمسر یلوتم نادقف-
؛گنج تاعلاطم زکرم و کیژتارتسا

؛تسین ادج اضف نیا زا مه ام روشک ؛هنایمرواخ هقطنم هدزتنوشخ تیعضو-
.روشک یمومع ياضف زا یشزومآ ياضف يریذپانییادج-

رخآ مالک
؛نآ هب هجوت ترورض و روشک یعامتجا ،یسایس ياضف رد حلص تایبدا ءالخ-
 ؛یشزومآ ماظن رد حلص هاگیاج یسانشبیسآ ترورض-
    هـب یبایتـسد يارـب يا      هلیـسو مـه و تـسا شزرا شدوـخ حلـص مـه ؛شزرا کی هباثم هب حلص هجوت ترورض-

؛دوب دهاوخ بارس رگید دراوم ،مینک ادیپ تسد حلص هب ات .تسا رگید ياهشزرا
؛ترورض هباثم هب حلص رب دیکأت-
؛یلاعتم فده ره هب یبایتسد يارب زاینشیپ و رتسب کی ،دنور کی هباثم هب حلص هب هجوت-
  و جیورـت دروم ار ناشیا هلماعم و هرکاذم و هویش و تایبدا ام هک نسح ماما تساجک ؛یبلط حلص ياهوگلا جیورت-

.میهد رارق ثحب

يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو یناملراپ نواعم ؛يرادیق يریصن هللادعس رتکد ياقآ
  تـسا حلص یتقو هکنیا میدرک هبرجت و میدینش لاح هب ات هچنآ .دنکیم ینعم ار گنج ،حلص ای دنکیم ینعم ار حلص ،گنج
       اـب بـلاغ سوماـق و تـغل هـک دـهدیم ناشن عوضوم نیا .مینکیم ساسحا یبوخ هب ار گنج یلو مینکیمن ساسحا ار نآ

   هدافتـسا اـه گـنج رد يوحن هب ار نآ دناهدرک یعس تسا هدمآ فلتخم ياهناکم زا هچ ره و تسا عماوج رد گنج روضح
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   ار رـنه نـیا نونکات تیرشب ردقچ .دنک هدافتسا حلص يرارقرب يارب ملع زا هک دشاب نیا دیاب ناسنا رنه .ملع هلمج زا ،دننکب
.دنک هدافتسا حلص يرارقرب رد شیاهینتسناد هعومجم زا هک هتشاد

   طـقف دـنکیم دیدهت ار شتایح و ناسنا هک هچنآ .تعیبط اب ناسنا ،ناسنا اب ناسنا گنج ینعی شماع يانعم رد مه گنج
   نـیا زا یـلیخ و یـطیحمتسیز ياهدمایپ ییاذغ تینما ،ییاذغ تشادهب دش هتفگ هک روطنامه ؛تسین ناسنا اب ناسنا گنج
    و هحلاـصم و حلـص ياـضف رد نوچ دوش رارقرب حلص ات مینک راک هچ دیاب نیمز يور و دتفایم قافتا تعیبط رد هک لئاسم
.دنک ادیپ همادا بولطم وحن هب دناوتیم تایح مه دنک ادیپ هعسوت دناوتیم ملع مه هک تسا شمارآ

   ؟درـک هدافتـسا حلص يرارقرب يارب ملع زا ناوتیم هنوگچ مینیبب میهاوخیم و تسا رشب ياهینتسناد زا ياهعومجم ،ملع
؟تسیچ نآ ياهمازلا
       ثـحب ناـشنیناوق رد هـک تـسا لاـس تـسیود زا شیب هتفرشیپ ياهروشک زا یلیخ ؛تسا ملع جیورت ثحب نیمه ،تسخن
     زـج هـب تـسا هدـشن هراشا ملعجیورت ثحب هب يدنس چیه رد نیناوق رد ،ام روشک رد .دناهدروآ تحارص هب ار ملع جیورت
       نآ يارـب عـطق هـب میهدـن اـهب یعوـضوم هب نامنیناوق رد ام یتقو تسا مهم رایسب عوضوم نیا و ،روشک یملع عماج هشقن
  دروـم نآ يارجا يارب مه ار ییارجا نالوئسم و مینکیمن فیرعت نآ يارب مه یتشاگن ياهداهن ،میریگیمن رظن رد ياهجدوب
.تسا لیطعت ام روشک رد شیب و مک ملع جیورت تفگ ناوتیم نیاربانب و مینکیمن دراو نوناق رد

  یگدـنز .دننک يزاب ار ناشدوخ شقن دیاب نادنمشناد هک تساجنیا رد و دهد اقترا ار سانلاماوع رکف دناوتیم ،ملع جیورت
  هتـشاد يا هـغدغد   یـب یگدـنز و دـننک ملع دیلوت هک تسا یفاک راظتنا نیا یلو تسا هنادنموربآ و بوخ رایسب دنمشناد کی
    اـت دنوـش دراو اـهدربهار و اهراکهار نیناوق عضو ياههزوح رد دیابن نادنمشناد ایآ .دنراد مه يرتشیب هفیظو هکنیا ای دنشاب
  يارـب تسایس هزوح هب دورو ؛عطق هب .دنوش دراو اهيراذگتسایس رد دیابن .دوشب ،دناهدرک دیلوت هک یملع زا یتسرد هدافتسا
.تسا یتخس راک دنمشناد کی

      رارـق اـجنآ رد نارـگید ،دـشابن روـضح نیا رگا .دنشاب هتشاد روضح دیاب تاقیقحت و شزومآ نویسیمک رد ام نادنمشناد
         و ناـگبخن نیـب لـماعت ،ناراذگتـسایس نیـب لـماعت دـیاب .دـنکیم ادیپ لکشم سلجم و مولع ترازو نیب لماعت و دنریگیم
         اـهب مـلع جیورـت هـب اـم دوـشن رارـقرب لـماعت نیا رگا .دشاب اهنیا زا رتشیب یلیخ روشک رد نایرجم نیب لماعت و نادنمشناد
     ياـقآ لوـق هـب هـک تسا هتشاد دوجو مایالامیدق زا سانلاماوع و ناگبخن و اههدرکلیصحت نایم یتاقبط فالتخا و میهدیمن
  و دـننک      یـم يرـکف راـک هـک دـننادب هدرـکلیصحت ار ناشدوخ ياهدع هکنیا یتاقبط هعماج نیرتدب دیوگیم هک نومیا مایلیو
 ،دشاب هتشادن دوجو بطق ود نیا نیب لماعت هک دوشیم ثعاب یتاقبط فالتخا نیا و دننکیم یندب راک هک سانلاماوع ياهدع
    مـلع زا هـک دـنک     اـضاقت تـلود زا دـیاب هـعماج و دریگیمن تروص نادنمشناد تسد هب سانلاماوع ياهدرد شهاک نیاربانب

.دیآیمن دوجو هب نادنمشناد و عماوج نیب هفرط ود لماعت نیاربانب دنتسه سانلاماوع نامه هک دنک تیامح
  و هدرـک لیـصحت هعماج نیب هلصاف ندرب نیب زا نآ شقن ،دوب هدش داجیا اجنآ رد ياهدکشناد ،دئوس رد یلم هناخدصر رد

.دیوگیم هچ دنمشناد نیا دمهفب دناوتیمن هک دوب ياهعماج اب هبخن
       ثـحب .میهدـب جیورـت هداـس ناـبز هـب هعماج فلتخم ياههیال رد ار ملع هک دوریم نیب زا یماگنه ،یتاقبط فالتخا نیا

     ياـج هـب هتـشک نوـیلیم37  یناـهج مود گـنج .تشاذگ ياج هب هتشک نویلیم هد زا شیب هک تسا یناهج لوا گنج ،رگید
 تفر ،دندوب گنج ریگرد هک روشک55 نیب دنتسناوتیم اهامیپاوه هکنیا رطاخ هب ،دوب هدرک تفرشیپ ملع هکنیا يارب تشاذگ
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   مـلع رـگا .تسا ملع درواهر اهنیا همه هک میزاسب الاب بیرخت تردق اب ییاههحلسا میتسناوتیم هکنیا رطاخ هب ،دننکب دمآ و
   يوقاـچ دوـش  یـم مـلع مینکن هجوت قالخا هلئسم هب یلو میهدب دشر ار داصتقا ،مینک دیلوت ملع ام هک دشاب نیا شراک اهنت
.دروآیم شیپ ار ایالب نیا همه هک تسم یگنز تسد هب ياهدنرد

    مـلع .تـسا هدـش رتمک اهيراتفرگ همهنیا و یعمج راتشک ،عیاجف ؛ملع تفرشیپ اب هک دنک اعدا هزورما دناوتیم یسک هچ
   دـننک دـیلوت ملع دنناوتیمن هدش قلخ تادوجوم اهنویلیم زا ناسنا زا ریغ زا ناسنا فیرعت ینعی تسا دنمشزرا رایسب رایسب
    ار عیاـجف هـمهنیا مـلع هکنیا ات میهد رارق شرانک رد مه ار قالخا دیاب یلو تسا ناسنا هزیمم تافص زا یکی نیا ،عقاو رد
.درواین رشب يارب

       .دنتـسین رـصقم ناـیرجم و ناراذگتـسایس ،دـننامب خیراـت رد دنهاوخیم هک ینانامرهق و اهگنج ناهدنامرف ،نایماظن طقف
  دـناهدرک دیلوت هک يزیچ نآ زا تشادساپ ،دننادن ملع دیلوت اهنت ار ناشدوخ شقن هک دنتسه رصقم مه ناگبخن و نادنمشناد
.دنتفرگیم رظن رد دیاب مه ار نآ زا زیمآحلص هدافتسا و
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